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Abstract 
The right to a healthy and safe environment has 

been enshrined as a fundamental human right 

and has been reflected in various international 

instruments. In Iranian law, the right to a healthy 

environment has been considered in the 

constitution, which according to Article 50 of 

the Constitution in the Islamic Republic, the 

protection of the environment of today and 

future generations should have a growing social 

life, is considered a public duty. Turns. 

Nowadays, the application of restorative justice 

in environmental crimes has received a lot of 

attention because environmental restoration has 

always been one of the concerns of legal 

activists in this field. The aim of this study was 

to investigate the process of restorative justice in 

environmental crimes and the challenges that 

exist in this field. Restorative justice programs, 

because they are based on dialogue and 

exchange of views, feelings and experiences of 

the perpetrators of the crime, provide an 

opportunity for the offender to realize that the 

techniques he is using are not very correct and 

even some of them are based on misconceptions. 

And it's wrong. 

Keywords: Environment, Justice, Restorative 
Justice, Environmental Law.  

  چکیده

زیست سالم و ایمن به عنوان یک  ق برخورداري از محیطح

المللی مختلف  حق بنیادي بشر مطرح شده است و در اسناد بین

در حقوق ایران نیز حق محیط زیست . این حق نمود یافته است

سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب 

، اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوري اسالمی ایران

هاي بعد باید در آن  حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل

وظیفه عمومی تلقی ، حیات اجتماعی روبه رشدي داشته باشد

در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم . گردد می

بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم  محیطی زیست

این هاي فعاالن حقوقی در  محیط زیست همیشه یکی از دغدغه

حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند  پژوهش. زمینه بوده است

هایی که در  و چالش محیطی زیستدر جرایم  عدالت ترمیمی

 عدالتهاي  برنامه. این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است

، نظرات تبادل و گفتگو بر مبتنی که آن جا از ترمیمی

 همفرا فرصتی، است جرم سهامداران تجربیات و احساسات

 بسته کار به يو که فنونی شود متوجه بزهکار تا سازد می

ها  آن از برخی حتی و نیستند درست و صحیح چندان، است

  .است اشتباه و باطل تصورات بر مبتنی

مقررات ، عدالت ترمیمی، عدالت، محیط زیست: واژگان کلیدي

  . محیطی زیست
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  مقدمه

الملل عرفی به رسمیت  به تدریج مسئله تخریب محیط زیست به عنوان یکی از تخلفات در حقوق بین

 يبرا را مهمی سیاسی و ياقتصاد، اجتماعی مسائل تواند می زیستی محیط مشکالت. شناخته شده است

 ملی امنیتهاي  پایه از یکی عنوان به زیست محیط از حفاظت، اخیر يها دهه طی. نماید ایجادها  دولت

 گسترش و زیست محیط تخریب رشد به رو روند). 2، 1396، پور وند و صبوري حاجی( است درآمده

 خصوص در جهانی يها آگاهی افزایش و هستند مرزگذر طبعی يدارا که زیستی محیط يها آلودگی

 به را جهانی امعهج، شد خواهیم درگیر آن با آینده در آلودگی و تخریب روند به توجه با که تهدیداتی

 و ها دولت يهمکار و طبیعی منابع از صحیح استفاده خصوص در مناسب رویه اتخاذ و اندیشی هم سمت

 اصل و يپیشگیر اصل از جمله متعدد اصول يگیر شکل به منجر که است داده سوق آن حفظ در ها ملت

  ).216، 1400، بازغی و همکاران( است شده زیست محیط حقوق در حوزه مشارکت

با توجه به اهمیتی که محیط زیست براي بقاء نوع بشر داشته است و هرگونه صدمه به آن حیات نوع 

خواه یا ناخواه ؛ اندازد و با توجه به این امر که با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژي می بشر را به مخاطره

داخلی و همچنین جامعه لذا در محیط حقوق ؛ اي داشته است رشد فزاینده محیطی زیستارتکاب جرایم 

کیفري هاي  توسل به روش؛ هاي پیشگیري از ارتکاب جرایم توسط افراد بشري ی یکی از روشالملل بین

در سطح داخلی به وضع ها  نیز دولت محیطی زیستبوده است و در خصوص پیشگیري از ارتکاب جرایم 
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لذا بررسی ؛ نمایند گردد اقدام می می اعمالی که منجر به تهدید و صدمه محیط زیست انگاري جرمقوانین و 

به ، باشد می و شناخت اصول و مبانی جرم شناختی این گونه اعمال از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار

طریق اولی تدقیق در جایگاه عدالت ترمیمی به عنوان یکی از اصول پیشگیري و بازدارنده در ارتکاب 

  ).237، 1397، علیزاده و همکاران( نماید می ضروريمهم و ؛ محیطی زیستجرایم 

 از هک است يفرکی عدالت از دار شهیر و هنک حال نیع در و نوظهور ییالگو یمیترم عدالت

 عدالت به شیگرا علل شمندانیاند نظر از. است افتهی دیتجد يالدیم ستمیب قرنهشتاد  و هفتادهاي  دهه

 از، آن تیترب و اصالح و یسزاده فیط دو در يفرکی عدالت ستمیس یناتوان ریاخهاي  دهه در یمیترم

 حدود درباره یاساسهاي  پرسش، جرم نرخ بار تأسف و یناگهان شیافزا با هک است يارکبزه نترلک

عدالت ترمیمی فرآیندي . شد مطرح يارکبزه نترلک درها  دولت و یسنت يفرکی عدالتهاي  ییتوانا

است  پذیر امکانتا آن جا که اند  خاص داشته است که براي درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم

ها و تعهدات به جهت التیام بهبود بخشیدن و  زیان، به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات

با توجه به ). 1398، و همکاران صادقی( اقدام کنند، است پذیر امکانکه اي  به اندازه، راست گردانیدن امور

اند الزام به  قانونگذار بر علیه افرادي که جرایم محیط زیستی مرتکب شده هایی که نا کارآمدي مجازات

استفاده از الگویی از عدالت ترمیمی در جرایم محیط زیستی وجود دارد که بر اساس آن هر دو مالحظات 

  .محیط زیستی و اقتصادي در آن رعایت شوند

کرد عدالت ترمیمی و پژوهش حاضر از نوع نظري است که به روش توصیفی به بررسی کار

در این راستا با استفاده از منابع . در جرایم محیط زیستی صورت پذیرفته است هاي پیش روي آن چالش

هایی که این نوع از قانون با آن روبه  اي کارکرد عدالت ترمیمی در جرایم محیط زیستی و چالش کتابخانه

  .جمع آوري شده تحلیل گردیداطالعات برداري  روست استخراج شد و با استفاده از فیش

  جایگاه حقوق محیط زیست - 1

عمیقا تحت ، دارد لذاتکنولوزي  منابع طبیعی با علوم و حقوق محیط زیست و ی کهبه واسطه ارتباط تنگاتنگ

محیط زیست علم مستلزم اطالعات اولیه در  علوم و تکنولوژي لئدرك مسا دلیلبه همین  و داردقرار ها  تأثیر آن

 هاي روش خود را عندالزوم با علتبه همین  و بهره برده جدیداز یک سري نوآوري  این علم واقعدر . است

در قالب یک سري  مقررات نظارتی به شکل دستورهاي تکنیکی و قوانین و و داده استجدید تطبیق 

  ).Tarlock,2003,54( شود می ارائهمنابع طبیعی  استانداردهاي خاص در زمینه حفظ محیط زیست و



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   340

 

رابطه متقابل بین انواع  وها  کلیه فعالیتکننده  متداول محیط زیست که بیان با توجه به مفهوم رایج و

عالوه بر تحت  این علمکه  توان بیان داشت میباشد  ش مینموجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامو

حقوق و  صوصیحقوق خ، حقوق عمومی( هاي مختلف حقوق کالسیک پوشش قرار دادن تمام رشته

هاي حقوقی  مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمت در تالش است تااز حقوق را که  بخشآن ) الملل بین

به همین دلیل حقوق کیفري محیط  ).258، 1398، جام بزرگ و همکاران( شود شامل می را نیز، وارد کند

 و تأسیسهاي  محک و ها مالكشود که یا با  می هاي متعدد از مقرراتی زیست جزئی یا کلی شامل بخش

  .دارند تأکیدتعریف محیط زیست  هاي مادي و محک یا با

1جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم تردید اهمیت و بی
 قانون اساسی 

کامالً یک امر  محیطی زیستل ئباشد که مسا می پیام آور این مهم متبلور شده و جمهوري اسالمی ایران

توان  مقدارها هر یک به  هدستگا وها  بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان می شی بوده وفرابخ

از هر  کوشا باشند و عنوان یک وظیفه عمومیه نگهداري از محیط زیست ب خود در حفظ و نظامکارائی  و

ممانعت به عمل ، دیا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باش آلودگی وهمراه با فعالیتی که گونه 

  ).163، 1400، بازغی و همکاران( آورند

باشد که  در کشورها حاکی از آن می محیطی زیستبررسی سابقه قانونگذاري در خصوص مسائل 

صید  قانون شکار و و 1335مصوب شکار  به راجع قانونی طرحمقررات مرتبط مانند  اولین قوانین و

طور نسبی در ه اولین قانون جامع که ب ست طبیعی بوده ودر ارتباط با محیط زیصرفاً  1346مصوب 

خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیالت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در 

 توسعه اول برنامه قانوندر . باشد می 1353 مصوببهسازي محیط زیست  پی داشت قانون حفاظت و

جهت جلوگیري از آلودگی محیط ، 1368ایران مصوب  میاسال جمهوري فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي

2»13«خاصی در قالب تبصره  جبران خسارت وارده راهکار زیست و
ه باست  این قانون لحاظ گردیده 

                                                      
حیـات اجتمـاعی رو بـه     هـاي بعـد بایـد در آن    در جمهوري اس�می، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسـل  -1

هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیسـت   گردد. از این رو فعالیت رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می

  یا تخریب غیرقابل جبران آن م�زمه پیدا کند، ممنوع است.  

ري از آلودگی ناشی از صـنایع  : به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات �زم جهت پیشگیري و جلوگی13تبصره  -2

ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خـود را بـا تشـخیص و تحـت نظـر سـازمان        کارگاه ها و کننده، کارخانه آلوده
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امر  این کشور بههاي  ارگاهک که یک در هزار درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و طوري

3»د«موضوع در بند  با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعهاختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع 
ماده  

 تکرار گردید 1373مصوب  معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخی وصول قانون 45

  ).38، 1380، میرمحمدصادقی(

  محیطی زیست جرایم - 2

مه شدید به محیط صد هر نوع فعل یا ترك فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و محیطی زیستجرم 

طور کلی به دو گروه عمده ه ب محیطی زیستجرائم . شود می سالمت بشر به خطر افتادن جدي و زیست و

محیط زیست منهاي  جرائم ارتکابی نسبت به جاندار - الف: گردند می شان تقسیم بندي با توجه به ماهیت

بهسازي محیط زیست از  ن حفاظت وبر طبق قانو. شود می حیوانی انسان شامل کلیه جانداران گیاهی و

هر اقدام مخربی که  ممانعت از هر آلودگی و جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیري و

همچنین کلیه امور مربوط به . باشد می، گردد می تناسب محیط زیست موجب بر هم خوردن تعادل و

همان  6ماده  2بر طبق بند  و نده شده استنیز در این قانون گتجاهاي داخلی  آبزیان آب جانداران وحشی و

بر هم خوردن تعادل در محیط زیست  موجبمراتع نیز از جمله مواردي است که  ها و قانون تخریب جنگل

جان محیط زیست از  جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی -ب. گردد می عملی مجرمانه محسوب لذا شده و

محیطی یا جرایم  جرایم زیست). 34، 1388، زراعت( یمیاییشهاي  آلودگی و صدا، خاك، هوا قبیل آب و

4سبز
  ).white,2018,5( است که به محیط زیست آسیب زندهایی  فعل كناظر بر فعل یا تر 

توجه به اهمیت موضوع  با که قانونگذار مقید وجود دارد مطلق و، خاص عام و، منسوخ قوانین ناسخ و

) تعزیرات ( اسالمی مجازات قانون پنجم کتاباز » 689«و  »688«، »686«، »680«، »679«، »675« مواد

که اغلب دعاوي  هاي اخیر نشان داده هاي پژوهش یافته. به این مهم اختصاص داده است را 1375 مصوب

                                                                                                                                   
ها و ایجاد فضاي سبز نمایند. وجـوه هزینـه    ناشی از آلودگی ها و جبران زیان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی

  هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.  هشده از این محل جزء هزین

به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیـزات �زم جهـت پیشـگیري و جلـوگیري از آلـودگی ناشـی از        -د: 45ماده  -3

ها و موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را بـا تشـخیص و تحـت نظـر      ها و کارگاه کننده، کارخانه صنایع آلوده

ها و ایجاد فضاي سبز نمایند وجـوه   آلودگی ها و جبران زیان ناشی از حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیسازمان 

  هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.  هزینه شده از این محل جزو هزینه

4- Environmental or green crimes 
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صنعتی که به  علیه واحدهاي تولیدي وها  استانمطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست 

قانون مجازات اسالمی  688به استناد ماده  باشد می، سازند می زیست وارد به چرخه محیط گینحوي آالیند

  .باشد می بخش تعزیرات

5»688«بعاد موضوعی ماده ا
به شرح زیر  1375 مصوب) تعزیرات ( اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 

  :باشد قابل بررسی می

حیط زیست است که به روش آلوده کردن م علیه بهداشت عمومی وبر اقدام : عنصر مادي این جرم

هاي مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه  راه. گردد می هاي مشابه محقق راه ذکر شده در متن این ماده و

 آموزش پزشکی و درمان و، هر گونه اقدم دیگري نیز به تشخیص وزارت بهداشت لذا دارندتمثیلی 

 کندیا محیط زیست را آلوده  و شودبهداشت عمومی موجب تهدید ، سازمان حفاظت محیط زیست

6دومدر تبصره . مشمول این ماده خواهد بود
آلودگی محیط  ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی و 

  .زمین محاط نموده است خاك و، هوا را در حیطه چهار عنصر آب و آن صورت کلی تبیین وه زیست ب

7با نگاه اول به مفاد تبصره یک
نتیجه حاصل گردد که اعالم مجرم موضوع ممکن است این  مذکورماده  

 سازمان حفاظت محیط زیست آموزش پزشکی و درمان و، صالحیت وزارت بهداشت در این ماده فقط

8»11«اما با توجه به این که بر اساس مفاد ماده . باشد می
تعزیري مصوب  حبس مجازات کاهش قانونقانون  

                                                      

اخته شود از قبیـل آلـوده کـردن آب آشـامیدنی یـا توزیـع آب       : هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شن688ماده  - 5

هـا، زبالـه در    کننـده در رودخانـه   بهداشتی فضو�ت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم آشامیدنی آلوده، دفع غیر

اي مصـارف  هـاي فاضـ�ب بـر    خانـه  ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضـ�ب خـام یـا پـس آب تصـفیه      خیابان

ات شدیدتري نباشند به حـبس تـا یـک سـال      باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز کشاورزي ممنوع می

  محکوم خواهند شد.  

: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یـا زمـین   2تبصره  - 6

، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که به حال انسان یا سایر موجودات زنـده یـا گیاهـان یـا     به میزانی که کیفیت فیزیکی

  آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.  

شـود و نیـز    : تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته مـی 1تبصره  -7

دامی و همچنین اع�م جرم مذکور حسب مـورد بـر عهـده وزارت بهداشـت،      غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضو�ت

  درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. 

شـود: مـاده    به شرح زیر اص�ح و یک تبصره بـه آن الحـاق مـی    1392) قانون مجازات اس�می مصوب 104ماده ( - 11ماده  -8

جرائم تعزیري مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قـوانین خـاص قابـل    ع�وه بر  - 104
  



  343  یستیز طیمح میجرا در آن يفرارو يچالشها و یمیترم عدالت ندیفرآ یبررس  

 

موارد اشخاص دیگري اعم  برخی ازحتی در  باشد و می تقابل گذشغیرجرم مذبور از آن دسته جرایم  1399

. نمایندتعقیب  اعالم جرم و اشخاص دیگر نیز قادرند، لذا گردند می یا حقوقی از این جرم متضرر حقیقی و

  .دنشو می همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب

تهدید علیه بهداشت عمومی  که اقدام انجام شده و تشخیص این بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده

 آموزش پزشکی و درمان و، باشد یا خیر از وظایف قانونی وزارت بهداشت می آلودگی محیط زیست و

سازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبال از سوي مراجع 

صالح  کارشناسان ذي توسط فقط عمل ارتکابی با مقررات اعالم شده و شوداعالم  صدرالذکر تعیین و

محیط  عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی وه اما اگر عملی ب. داده شودسازمان مذکور تطبیق  وزارت و

الم مرجع عسپس کارشناسان مزبور در پاسخ است کسی مرتکب آن گردد و زیست تعیین نشده باشد و

ها  مجازات ند با اصل قانونی بودن جرائم ونیه بهداشت یا محیط زیست اعالم کقضایی آن را اقدام عل

  .کند می مغایرت پیدا

خصوصی  یا عمومی و حقوقی و توسط اشخاص حقیقی و 688احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 

 وري وشهرداري به عنوان متولی جمع آتوسط طور مثال هر گونه اهمال یا سهل انگاري ه ب. وجود دارد

این ماده مشمول حکم لذا شهرداري ، جمع آوري نشودها  زباله شود که می موجبشهري هاي  تخلیه زباله

  ).45، 1384، بشیرزادگان( خواهد بود

 عدالت ترمیمی  -3

بوده و آن نیز یکی از مصادیق عدالت  مطالعهفري قابل عدالت ترمیمی در ذیل مفهوم کلی عدالت کی

این ؛ بوده جبران بر یمبن، يفرکی امور به راجع، عدالت از ینوع یمیترم عدالت. آید میشمار  اجتماعی به

 و ضرر و جرم هولناك آثار شود تا کوشش دیبا عدالت ترمیمی ياجرا در هک معنی است نیا به امر

 خاطر »زهر هاوارد«. گردد میترم نینماد يا گونه به ای املک صورت به اهخو، جرم از یناشهاي  انیز

 به نسبت يفرد یوقت هک معنا نیا به. گردد می تعهد جادیا موجب تجاوز و يتعد که ندک می نشان

                                                                                                                                   
)، 668)، (648)، (647)، (641)، (633)، (632)، (622)، (609)، (608)، (596)، (536باشند، جرائم مندرج در مـواد (  گذشت می

ــه    690)، (685، ()684)، (682)، (679)، (677)، (676)، (674)، (673)، (669( ــق ب ــی متعل ــ�ك و اراض ــه ام ــواردي ک ) در م

) کتـاب پـنجم قـانون    744) و (717)، (716)، (700)، (699)، (698)، (697)، (694)، (693)، (692اشخاص خصوصی باشد)، (

    ... قابل گذشت است.1375هاي بازدارنده) مصوب  مجازات اس�می (تعزیرات و مجازات
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 برده نیب از آنچه ساختن و ردنک درست جهت يتعهد او يبرا، شود جرم ای خطا بکمرت، يگرید

 شناس جرم و سندهینو، »مارشال یتون«ف یتعر). 3، 1396، بیان و همکارانمحرا( گردد جادیا، است

 عدالت«: دارد بیان میکه  است یمیترم عدالت يبرا شده رفتهیپذ فیتعار از یکیبه عنوان  یسیانگل

 هم گرد، دارند یسهم خاص جرم کی خصوص در هک یسانک هیلک آن در هک بوده يندیفرآ یمیترم

 ندهیآ يبرا آن از یناش التکمش و جرم جینتا و آثار با برخورد یچگونگ درباره یجمع طور به تا، آمده

  ». پیدا کنند یحل راه

 جرم هکآن جائی  از. شود شناخته میشناسی  جرم حوزه در نینو یجنبش به عنوان یمیترم عدالت

 وجود بههاي  بیآس کند تا را وادار می عدالت سازمان گردد و می جامعه وجدان شدن دار حهیجر باعث

. هستند ندیفرآ نیا در تکمشار به مجاز زین نیطرف در این راستا باید توجه داشت که نماید میترم را آمده

 رااند  شده واقع جرم تأثیر تحت ينحو به هک یگرانید و ارکبزه، دیده بزه، یمیترم عدالتهاي  برنامه لذا

 عدالت ندیفرآ زکمر در شده ادی افراد. باشند هداشت میمستق دخالت جرم با مقابله در هک سازد می قادر

 لیتسه به لیتبد حقوقدانان و در این راستا دولت Van Ness&Strong,2014,59(( رندیگ می قرار يفرکی

 به شده واردهاي  بیآس يبازساز، ارکبزه ییپاسخگو عدالت ترمیمی هدف. گردند می یستمیس نندگانک

 شرط، نیطرف تمام دخالت ندیفرآ واقع در. است جامعه و ارکبزه، دهید بزه املک ياریهم و دهید بزه

  ).142، 1395، حقیقی( است آرامش و اصالح داد برون به یابیدست نیادیبن

 تحوالت در. است دیده بزه منافع از حمایت، ترمیمی عدالت نظریه اصلی نخستین هدف مراحل در

 کل مصالح حتی و محلی جامعه وضعیت، کاربزه سرنوشت و شد ارائه يتر جامع يپرداز نظریه، يبعد

 درون در. گرفت قرار توجه مورد مجازات ياجرا و تعیین حتی و رسیدگی مختلف مراحل در نیز جامعه

« رویکرد ، سو یک از: شود می تفکیک هم از عمده گرایش دو، ترمیمی عدالت طرفدار جنبش

9»خواه ناب
10»خواه بیشینه« رویکرد ، و از سوي دیگر 

 عدالت که است بر این خواه ناب تقاد رویکرداع. 

، دوم رویکرد يمبنا بر در حالی که، گرفت خواهد را سنتی يکیفر عدالت نظام يجا به تدریج ترمیمی

، آن به ترمیمی اصول يالقا و با اصالح همراه سنتی يکیفر عدالت قالب در یا کنار در ترمیمی عدالت

 يفرآیندها بر خواه ناب رویکرد بیشتر . تأکیدرود می کار به رمج ارتکاب از ناشی مسائل وفصل حل يبرا

                                                      
9- Purist Model 
10- Maximalist Model 
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 هر اقتضائات به بنا عمل در البته که دارد تأکید ترمیمی يبرآیندها بر خواه بیشینه رویکرد و ترمیمی

  ).Daly,2017,88( شود داده ترجیح يدیگر بر دو این از یکی است ممکن، خاص موقعیت

 توانایی عدم معناي به بدون شک، ترمیمی عدالت به ر توسلکشو یک قضایی نظام چهارچوب در

 یا شبه قضایی ينهادها طریق از ترمیمی عدالت به توسل اگر و باشد نمی کشور آن قضایی نظام

 کشور آن قضایی نظام ناتوانی يمعنا به نیز، باشد آشتی و یابی حقیقت يها مثابه کمیسیون به غیرقضایی

 تمایل عدم مورد در. است نیازمند يبیشتر دالیل به توانایی عدم این احراز و گردید نخواهد تلقی

 در دولت آن تمایل عدم معنی به تواند نمی ترمیمی يفرآیندها به توسل که گفت باید نیز ها دولت

 از رسمی صورت به کشور آن حقوقی نظام در ترمیمی عدالت اگر باالخص، باشد موضوع به رسیدگی

  ).38، 1392، غازانی غالمی و رستمی( باشد گرفته رقرا شناسایی مورد قبل

 ممکن که هرچند، باشد رسیدگی در تأخیر باعث تواند نمی ترمیمی يفرآیندها به توسل به تنهایی

 در صورت و شوند متوسل يمیانجیگر چون يا ترمیمی يفرآیندها به ابتدا در دیده بزه و بزهکار است

 هرچند، موارد این گونه ولی باشند يکیفر عدالت سنتی ندفرآی ياجرا خواستار، نتیجه حصول عدم

 بزهکار و دیده بزه خواسته خود این شک بی ولی شوند منتهی عدالت ياجرا در تأخیر به است ممکن

 ترمیمی يفرآیندها. دانست دولت تمایل عدم از نشان را آن توان نمی و شده تأخیر این موجب که بوده

 يکیفر حقوق در عدالت مفهوم بین که هرچند شود نمی انجام يکیفر تعدال از بزهکار فرار قصد به

 دنبال به بیشتر ترمیمی عدالت و دارد وجود تفاوت است شده مطرح ترمیمی عدالت در آنچه با سنتی

 طریق ترمیم از و است بزه وقوع از تأثرم محلی جامعه و دیدگان بزه، بزهکاران يبرا محلی عدالت تأمین

 يکیفر عدالت در در حالی که، دارد بزه وقوع از پیش حالت به وضع اعاده در سعی، ادافر بین روابط

 يها برنامه که گفت باید، بدین سان. است متهم علیه يتدابیر اتخاذ و بزه اثبات يراستا در تالش سنتی

  .است عدالت از نو تعریفی به دستیابی دنبال به که هرچند، نیست عدالت نفی دنبال به ترمیمی

  محیطی زیستشناخت فرآیند عدالت ترمیمی در پیشگیري از ارتکاب جرایم  - 4

 سمت به حرکت الزامات از دیگر یکی عنوان به، مؤثر قضایی و يادار يفرآیندها به دسترسی

مورد  21 کار دستور و ریو اعالمیه ده اصل همچون المللی بین يها مقرره در، زیستی محیط دموکراسی

 با مقابله و حفاظت. معناست بی مشارکت، متناسب و الزم يها تضمین وجود بدون. تاس قرارگرفته اشاره

 يماهو حقوق درآوردن اجرا به در شهروندان حق شناختن رسمیت به مستلزم زیستی محیط يها آسیب
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 قواعد و يماهو حقوق از يا مجموعه شامل، عدالت به دسترسی جامع نظام یک. است زیستی محیط

 به. شد خواهد توزیعی عدالت به منجر عدالت به دسترسی حق شناختن رسمیت به، ینهمچن. است شکلی

 امر این و شوند می مشکل حل وسازي  تصمیم فرآیند در وارد، شده رانده حاشیه به افراد که معنا این

 و شهروندان يبرا عدالت به دسترسی حق تضمین. است زیستی محیط عدالت تحقق جهت در مهم گامی

 غیرانسانی و انسانی دیدگان بزه از حمایتی مهم نتایج راستا این در الزم شکلی و يماهو وانینق تدوین

  .داشت خواهد زیستی در بر محیط يها آسیب

: برشمرد شهروندان يسو از عدالت به دسترسی حق يبرا را ذیل يمزایا توان می، اجمال طور به

 تقسیم؛ گیرنده تصمیم ينهادها کردن وترگ پاسخ؛ مشارکتی و زیستی محیط حقوق سایر از حمایت

  .دیدگان بزه از بهتر حمایت، تخلفات يپیگیر و نظارت در مردم کردن درگیر با ها هزینه

 کنشگران واردکردن يبرا شکلی تدابیر نیازمند این که بر عالوه زیست محیط حوزه در مشارکت

 تدابیر تدوین و يماهو حقوق حوزه در یدمف يها مقرره نیازمند، است يکیفر عدالت فرآیند به حوزه این

 ياعتماد بی جرایم به واکنشی يها پاسخ در مردم مشارکت عدم دالیل ینتر مهم از. است افتراقی قانونی

 يسو از جرم اعالم از پس عادالنه محاکمه و تعقیب، کشف در يکیفر عدالت دستگاه به مردم

 موضوع این دیده بزه و مرتکبان خاصیت به توجه با محیط زیستی موضوعات در، البته و؛ است شهروندان

 به بتوانند کنشگران تا هستیم هایی زمینه کردن فراهم نیازمند اساس این بر. کند می پیدا نیز يدیگر جوانب

، مشارکت کنندگان نفع به حمایتی قوانین تصویب. کنند اطمینان آن اندرکاران دست و مشارکت فرآیند

 عنوان به يکیفر عدالت در نظام تحول ایجاد وها  مجازات میزان و نوع حوزه در افتراقی يبرخوردها

  .کرد خواهد کمک مشارکت معنادارتر و مؤثرتر هرچه تحقق به، عدالت به دسترسی حق الزامات

، سو یک از. است طرح قابل يادار و قضایی ينهادها به دسترسی خصوص در مجزا بحث دو

 شکایت مورد را اطالعات به دسترسی به مربوط مقررات از تخلف نوع ره تا باشند قادر باید شهروندان

 زیستی محیطهاي  يگیر تصمیم در شرکت جهت الزم يها رویه از تخلف به نسبت بتوانند و دهند قرار

 نوع هر تا باشند قادر سابق حق دو به غیروابسته و مستقل حق یک عنوان به، سو دیگر از. نمایند اعتراض

 به قادر عالوه به و نموده يپیگیر را زیست محیط به مربوط مقررات از دولتی مأموران هیکوتا و تخلف

 تصمیم که هستند ها دولت این. باشند زیستی محیط قوانین ياجرا و جرایم مرتکبان علیه دعوا طرح

 هک دارد وجود امکان این و باشد قضایی یا و يادار شکل در ها خسارت جبران و ها ضمانت گیرند می
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 اهمیت آنچه، اما؛ باشیم مواجه مدنی يها خسارت جبران یا و يکیفر يهااجرا ضمانت با شرایط به بسته

 و متناسب يها خسارت جبران، دارد می مقرر نیز آروهاس کنوانسیون که گونه آن که است این دارد

 ينحو بهها  آن تدرخواس يبرا اقدام و بوده موقع به و برابر، منصفانه که شود نظر گرفته در يمؤثر

  ).Toth,2010,312( منصرف کند را دیده زیان که نباشند بر هزینه

 انواع انتشار از ممانعت و يپیشگیر« 1394 زیست مصوب محیط کلیهاي  سیاست چهارم بند

 و کنندگان آلوده بازدارنده و مؤثر مجازات و زیست محیط تخریب انگاري جرم و غیرمجازهاي  آلودگی

 اساسی يمحورها از یکی عنوان به را »خسارت جبران به آنان الزام و زیست محیط کنندگان تخریب

 در تجدیدنظر لزوم به توجه بیانگر که هایی عبارت يکارگیر به. کند می بیان زیستی محیط يها سیاست

 مردم دهی مشارکت لزوم برکه  سند یک بند با تعامل در بند این به توجه، همچنین و است فعلی مقررات

 تدوین به بند این اهداف ساختن محقق جهت در داخلی قانونگذار تا است الزم و نماید می تأکید

 تشویق يبرا، راستا این در. نماید اقدام ها مجازات و جرایم حوزه در افتراقی و حمایتی يها مقرره

 يبرا يسازوکار و گیرد قرار مردم اختیار در الزم اطالعات باید این که بر عالوه مشارکت به شهروندان

 که است الزم، شود گرفته نظر در وکال به مربوط هزینه حذف یا و آوردن پایین يبرا مردم به مشاوره

 قرار فشار تحت انگیزه به است ممکن که متقابلی يدعاو قبال در الزم قانونی يها حمایت از شهروندان

  .شوند برخوردار، شود مطرحها  آن علیه کنندگان مشارکت دادن

 و اجرا، رسیدگی، تعقیب، کشف فرآیند در، یابد می عینی نمود جنایی سیاست در مشارکت که اییج

 اصلیکننده  مشارکت دو، مشارکتی واکنشیهاي  پاسخ در کار بزه و شهروندان. است حکم ياجرا بر نظارت

 به و تصور قابل حکم ياجرا تا يکیفر عدالت فرآیند شروع نخستین مراحل ازها  آن مشارکت که هستند

، شهروندان دادن مشارکت در چالشترین  اصلی حوزه این در. است مطلوب، موضوع با متناسب يها روش

 جایگاه و نقش به پرداختن ).Lee,2003,9( است قانونی تکلیف تعیین نیازمند که است» سمت قانونی«مسئله 

 قانون در قانونگذار. اجراست همرحل در مشارکتی مباحث عطف نقطه خصوص این در غیردولتی يها سازمان

 به در مدنی جامعه و مردم مشارکت تحقق يراستا در، بار نخستین يبرا 1392 مصوب يکیفر دادرسی آئین

11»66« ماده در، جرایم با مقابله و زیستی محیط قوانین درآوردن اجرا
با ، البته. است وضع نموده را مقرراتی 

                                                      
ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنـان، اشـخاص بیمـار و     هاي مردم نهادي که اساسنامه آن : سازمان66ماده  -11

ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمـومی و حمایـت از حقـوق شـهروندي     
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 به واردههاي  خسارت جبران درخواست حق و سمت به ربوطم مشکالت با هنوز ماده این تصویب وجود

  ).1395، نژاد علیمهدوي و ( هستیم روبرومردم  يسو از زیست محیط

 جنایی سیاست یکریزي  طرح در کند يباز مختلف مراحل در تواند می که نقشی و کار بزه

 از شکل این به دستیابی زیستی محیط موضوعات در. است بررسی نیازمند و تأمل قابل مشارکتی

 کشف از نظر و تخصصی اقداماتی با ها آلودگی به مربوط جرایم اغلب در این که به توجه با، مشارکت

 جهت حوزه این انگذار ، سیاستاست الزم. است مهم بسیار، هستیم مواجه مشکالت انواع با جرم

 بر در نیز را کار هبز مشارکت که مشارکت کلی اصل تحقق مسیر در و مشارکت حداکثر به دستیابی

 و موضوعات ویژگی دادن قرار مدنظر با يکیفر يها مقرره و يادار حقوق حوزه در تفکیک به گیرد می

 مشارکت بتوانند يماهو و شکلی مقررات تدوین در يهوشمند با ارتکابی عملی ضعف و شدت

  .نمایند جلب نیز را کار بزه يحداکثر

  محیطی زیستعدالت ترمیمی در جرایم  فراروي اعمال اصولهاي  بررسی چالش - 5

 محیطی زیستروي عدالت ترمیمی در جرایم  هاي پیش با توجه به تحقیقات نگارندگان در مورد چالش

 و مشروعیتی متعدد مشکالت با زیستی محیط يها يگذار سیاست در ها دولت که توان بیان داشت می

 تحت که معتقدند و بوده بدبینها  دولت به لباغ گرایان زیست محیط و شهروندان. هستند مواجه ارزشی

 مشکالت نوع این رفع يبرا، زیست محیط حوزه در مشارکتی يرویکردها. دارند قرار ياقتصاد منافع تأثیر

  .است یافته گسترش و مطرح آن اجتماعی و ياقتصاد يمزایا از يگیر بهره و مشروعیتی، ارزشی

 يها ها و شرکت توسط دولت يمحیطی فرامرز زیستعمده جرایم ، بر اساس مطالعات انجام شده

عمده جرایم ، سو توان این نتیجه را گرفت که از یک می، بنابراین. یابند ارتکاب می، قدرتمند

خود مسئول نظام ، دیگر دولت يیابند و از سو ارتکاب میها  توسط دولت يمحیطی فرامرز زیست

زیرا ؛ ناشایست خود را جرم تلقی نکند يرفتارها، لتدو، طبیعی است که در این حالت. است انگاري جرم

 يها پایه، رفته رفته، کند می را متوجه آن يکه انتقادات بسیار عالوه بر آن، دولت يرفتارها يانگار جرم

 يدر دست دولت است که به جا يابزار يانگار نظام جرم، در این بستر. کند حکومت را نیز سست می

                                                                                                                                   
هاي فوق اع�م جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامـه دلیـل    ینهتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زم است، می

  شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند. 
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  .کند م سیاسی کمک میبه تداوم نظا، تحقق عدالت

 به رو جنایی سیاست مباحث در مشارکتی نظریات سمت به گرایش گوناگون دالیل به، امروزه

 به عنایت با، مشارکتی عام مالحظات بر عالوه، زیست محیط جنایی سیاست حوزه در؛ است افزایش

 ساختن محقق يراستا در تالش. است یافته يبیشتر اهمیت و توجیه مشارکت این، موضوع خصوصیات

 يها مشارکت کنشگران همه يها قابلیت از يگیر بهره و مشارکت اصل ياجزا، الزامات، ها شرط پیش

 به پرداختن. است کارآمد و مفید مشارکتی جنایی سیاست مدل یک يریز پی الزمه زیستی محیط

 و مطرح ملی سسپ و المللی بین گستره در تدریجی روند یک در که مشارکت اصل گانه سه يها مؤلفه

 يگیر بهره سمت به حرکت. ساخت روشن ما بر راها  آن آسیب با مقابله و پیشگیرانه نتایج، اند شده تثبیت

 پذیر ، امکانعدالت به دسترسی حق خصوصا، آن الزامات تحقق با جز مشارکتی يها روش يمزایا از

 تدوین در کشورها سایر يها تجربه بررسی و تطبیقی مطالعات نیازمند مسیر این در و بود نخواهد

  .هستیم الزم يها مقرره

 این که به رغم که است باب این از مشارکت اصل اساسی ارکان تحقق لزوم بر نگارندگان تأکید

 در را وسیعی عمومی حمایت، اجرایی امور در مردم از خواستن کمک با کهاند  آگاه خوبی بهها  دولت

 جدال در اند نتوانسته غیردولتی يها سازمان و شهروندان هنوز، آورند می دست به خود اقدامات خصوص

 شاهد همیشه، اجرایی سطح در. یابند دست موفقیت به قانونی اساسی حقوق آوردن دست به سر بر

 نظام ضعف دغدغه يادار مقامات. هستیم شهروندان به دهی نقش در يادار ينهادها و ها دولت مقاومت

 کمک سطح در راها  مشارکت دهند می ترجیح و دارند را علمی و تخصصی امور در مردم و قضایی

 مقامات قضایی مراجع به دسترسی حق ياعطا در. کنند محدود ها طرح ياجرا در مردم از خواستن

 باید ها دولت. کند وارد صدمه شان اجرایی يها تالش به مردم يمواز اقدامات که دارند را آن بیم رسمی

 عدم در سازمانی يخألها تواند می مطلع و آگاه شهروندانی به مشارکت حق ياعطا که شوند آگاه

، مالی منابع کفایت مانند عدم يموارد در غیردولتی يها سازمان. کند پر را قانونی اقدامات برخی امکان

 به امور در يگیر تصمیم سپردن، موارد يبسیار در. باشند رسمی ينهادها يبرا خوبی یاریگر توانند می

 مقامات تواند می حوزه این نفعان يذ سایر به دعوا طرح و قضایی يپیگیر امکان کردن فراهم یا مردم

 محیط، همچنین و دارد نگه امان در سیاسی مناقشه مورد اقدام یک عوارض از را ها دولت و يادار

  .برهاند سیاسی يها يباز وها  طلبی منفعت دام از را زیست
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 در آن اساسی ارکان، همچنین و زیستی محیط يها مشارکت بر ناظر مقررات و قوانین بررسی

 مشارکت حق، زیستی محیط اطالعات به مردم دسترسی حق خصوص در قانونی خأل بیانگر کشورمان

 يهااجرا ضمانت، همچنین و دهند می قرار تأثیر تحت را شان زیست محیط که هایی يگیر تصمیم در

 شناختن رسمیت به سمت به افتراقی و حمایتی قوانین ویبتص با که است الزم. است حقوق این تضمین

 هرچه تحقق جهت افتراقی قوانین شکلی تصویب که کرد توجه باید. برداریم گام مردم مشارکت حق

 همراه به، زیستی محیط مقررات و قوانین اجرا درآوردن به در مردمی يها مشارکت مؤثرتر و معنادارتر

، است مردمی يها مشارکت از يگیر بهره سمت به حرکت الزامات ینتر مهم از گرچه، الزاماتش تمامی

 مفید و کارآمد، مشارکت اصل ارکان سایر و معنادار مشارکت یک زیرین يها الیه به توجه بدون اما

 حقوق به موسوم حقوق ياعطا خصوص در شهروندان و ها دولت میان موجود تنش، البته. بود نخواهد

 از شهروندان دخالت بهها  دولت عالقگی بی. باشد داشته يمفید زیستی محیط جنتای تواند می، دسترسی

 خود نظارت کنند سعی اجرایی ينهادها هم تا شود می باعث، سو دیگر از مردم نظارتی نقش و سو یک

 مستمر شکل به مردم هم و دهند سامان يتر صحیح و گسترده شکل به را تخلفات، همچنین و شرایط بر

 به درست عمل خواستارها  حکومت از و کنند يپافشار خود حقوق ياجرا و آوردن دست به بر

  .شوند شان وظایف

  نتیجه

 ازاي  گسترده يها تالش و درآمده یالملل بین و یجهان لکمش یک لکش به کنیا ستیز طیمح بحران

 بیتخر وا ه یآلودگ با مقابله جهت در یالملل بین مجامع وها  سازمان زین و مختلف يشورهاک يسو

 يشتریب توجه كخطرنا بحران نیا به یتازگ به هرچند زین ما شورک در. ردیگ یم صورت ستیز طیمح

و  یدولت ينهادها وها  و سازمان مردم توده توجه مورد يجد و ستهیشا صورت به هنوز نیکل، است شده

 دنبال به ندهیآ در یرانجب رقابلیغ و سوء اریبس جینتا است نکمم تأخیر نیا. است نگرفته قرار یخصوص

 ياریبس مانند يآبز منابع و آن بیتخر و یآلودگ با مبارزه و ستیز طیمح به مربوط مسائل. باشد داشته

 از و دارد دنبال به یحقوق گوناگونهاي  جنبه و نبوده یحقوق مسائل از دور به یاجتماع موضوعات از

 نیبکمرت گردیپ و بیتعق زین و يآبز منابع از حفاظت به مربوط مقررات و نیقوان يبرقرار در و ابتدا همان

  .دارد بسزائی نقش و ردهک دخالت حقوق، يآبز منابع هیعل میجرا

 سرانجام ورسانی  آگاهی و آموزشی فرآیند یک الزمه که گونه آن قوانین این از یک هیچ، در مجموع
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 است الزم. کنند عمل دقیق و مفید اند ستهنتوان، است آسیب از يپیشگیر يراستا در حاصله نتایج از يگیر بهره

 به دسترسی چگونگی خصوص در، نموده تفکیک و تبیین دقت به را مسئول يها دستگاه وظایف قانونگذار تا

 هر از تا نموده بیان صراحت به را محرمانه و يسر موارد و استثنائات، کند عمل شفاف زیستی محیط اطالعات

 در کهاي  مشارکتی رویکرد به توجه با میان این در و شود يجلوگیر زمینه این در قصور یا و سوءاستفاده نوع

 ها قابلیت از يگیر بهره مناسب يها شیوه و غیردولتی کنشگران جایگاه و نقش، گردد اتخاذ باید خصوص این

 اصل رمؤث و اصولی تحقق به توان می که است صورت این در. دهد قرار مورد توجه راها  آن يها توانایی و

  .بست دل آن پیشگیرانه مفید نتایج از يگیر بهره سرانجام و مشارکت

 انیز و ضرر جبران دنبال به، است شده نینو یحقوق اتیادب وارد است یسال چند هک یمیترم عدالت

 و مینک نگاه يفرکی ییقضا استیس با فقط دینبا را ارکبزه. است ارکبزه درمان و اصالح و دیده بزه به وارده

عدالت  در. اوردیب يرو دیجد فرکی به و ردیبگ فاصله جامعه از ارکبزه، فرکی يانتها در هک نباشد يرطو

 حقوق در. نندک می اقدام سازش و صلح به دنیرس يبرا یمحل جامعه و ارکبزه، دیده بزه ضلع سه یمیترم

 یرسم يفرکی دالتع هنوز هک یزمان و است منوال نیهم بر تیوضع زین رانیا یاسالم يجمهور موضوعه

 يدیترد و شک چیه يجا البته. ردندک می فصل و حل خودشان نیب را خود يدعاو مردم، بود نگرفته لکش

 ندارند رانهیگ انتقام نگاه ما مردم هک یتیوضع در اما است يدادگستر نظام یخواه تظلم مرجع هک ستین

 نگاه نیهم زین 1392مصوب  يفرکی یدادرس نیقانون آئ در. ردک استفاده یمیترم عدالت تیظرف از توان یم

  .میبرو شیپ امور ن گونهیا در شهروندان تکمشار سمت به شده یسع و شده رفتهیپذ

مختلف  يشورهاکدر ، ندهاین فرآیموجب استفاده روز افزون از ا یمیعدالت ترم يندهایت فرآیموفق

رفته یر انجام پذیاخهاي  دها در سالنیآن فریدر جهت استفاده از ا ییها تالش، رانیدر ا. ده استیگرد

. است یجمع يریپذ تیو حس مسئول یمردم يت نهادهایمستلزم تقو، ندهاین فرآیت ایزان موفقیم. است

احساسات و تجربیات سهامداران ، جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات عدالت ترمیمی از آنهاي  برنامه

چندان صحیح و ، به کار بسته است يتوجه شود فنونی که وسازد تا بزهکار م فرصتی فراهم می، جرم است

  .مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه استها  آن درست نیستند و حتی برخی از

 رو این است که عمده چالش پیشترین  اصلی محیطی زیستدر راستاي اجراي عدالت ترمیمی در جرایم 

. است انگاري جرم نظام مسئول، دولت خود و دشون می ارتکابها  دولت توسط يفرامرز محیطی زیست جرایم

  .گردد نکرده و مانع از تحقق عدالت می تلقی جرم را خود ناشایست يرفتارها، دولت، حالت این در
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