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  چکیده
لوییر  از زیست به لحاظ جلووییر  از ذهن بشر حفاظت از محیطذهن بشر حفاظت از محیطووفلذا بخش اعظم فکرفلذا بخش اعظم فکرامروزه امر توسعه بدالیل بسیار یک واقعیت انکارناپذیر است امروزه امر توسعه بدالیل بسیار یک واقعیت انکارناپذیر است  زیست به لحاظ ج

ست وللودییبشر  اسوت وللودییجبران کره خاکی و تنها محمل زیستجبران کره خاکی و تنها محمل زیستابل ابل تخریب غیرقتخریب غیرق ستهوا  زیسوتبشر  ا صور  افسمحیطی بصوور  افسها  زی مده یسویخهه یکوی ازعموده ارارمحیطی ب کی ازع سیخهه ی ی
مهاسفانه دریسهرده جهانی همچون هیوالیی وحشهناک به مهاسفانه دریسهرده جهانی همچون هیوالیی وحشهناک به یا منطقه ا  نیست ویا منطقه ا  نیست ومعضال  بشر  در لمده است که این معضله درسطح محلیمعضال  بشر  در لمده است که این معضله درسطح محلی

بزم جهانی بدرسهی تدبیر نگردد وقواعد الزم وکافی تحت یک مدیریت هوشمندانه بوجهان غالب یشهه است وایر همین امروز با یک عجهان غالب یشهه است وایر همین امروز با یک ع را  را  زم جهانی بدرسهی تدبیر نگردد وقواعد الزم وکافی تحت یک مدیریت هوشمندانه 
مار ها  بعد  چگونوه خواهود شودکه قطعوام توموار نیاید معلوم نیست لینده ما ونسلنیاید معلوم نیست لینده ما ونسل  زیست ومنابع طبیعی واکوسیسهم به عملزیست ومنابع طبیعی واکوسیسهم به عملحفاظت ازمحیطحفاظت ازمحیط عام تو شدکه قط هد  نه خوا ها  بعد  چگو

به ا  خوا  ویوا مقیود بوه وضوع کم ارزش ویا محدود به منطقهوضوع کم ارزش ویا محدود به منطقهمم  ییر  دراین مورد نه تنها یکییر  دراین مورد نه تنها یکشود درنهیجه تصمیمشود درنهیجه تصمیمدرهم پیچیده میدرهم پیچیده می  حیا حیا  ید  یا مق خا  و ا  
ماعی دریسهرش وتوسعه روابط غوام  اجهمواعی در  زمان خا  بلکه دریسهره جهانی بایک فراخوان همگانی وبطور مسهمرالزم االجراست.زمان خا  بلکه دریسهره جهانی بایک فراخوان همگانی وبطور مسهمرالزم االجراست. غام  اجه سطح سوطح یسهرش وتوسعه روابط 

ین زدن تناسب وتعوادل ایون ر به برهمر به برهمان درنظام طبیعت که منجان درنظام طبیعت که منجالملل ونحوه تعامل انسان وطبیعت ولثار مخرب وتأثیرا  منفی دخالت انسالملل ونحوه تعامل انسان وطبیعت ولثار مخرب وتأثیرا  منفی دخالت انسبینبین عادل ا زدن تناسب وت
ن ن نظام تعادل یافهه یردیده، الزامام وضرورتام، حاکمیت قوانین وتضمین اجرا  لنها را ازطرف عموم سکنه زمین وجود دارد وحمایت کیفر  ازلنظام تعادل یافهه یردیده، الزامام وضرورتام، حاکمیت قوانین وتضمین اجرا  لنها را ازطرف عموم سکنه زمین وجود دارد وحمایت کیفر  ازل
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Abstract  

Today, development is by no means indisputable fact. Therefore, a large part of the human 

resources of the environment are protected from environmental degradation in order to 

prevent irreparable destruction of the planet and the only biomaterial, and environmental 

pollution has become one of the major problems of humanity, which is not regional or 

regional. Unfortunately, in a global world, like a terrible monster, the world has dominated 

the world, and today, with a global resolve, it is not well-planned, properly and properly, 

under an intelligent management, to protect our natural environment and our natural 

resources and our system. It is unclear whether our future and ours The expansion and 

development of social relations at the international level and the interaction of humankind 

and nature and the destructive effects and negative effects of human interference in the nature 

of the system, which has led to the balance of the balance and balance of this system, 

necessarily necessarily govern the rule of law and ensure their implementation from the 

general population of the land, and criminal prosecution of it beside Other measures are the 

most reliable guarantee of the continued respect for the environment and the pursuit of 

sustainable development objectives. 
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 مقدمهمقدمه -11

در قوانین و مقررا  کشور اعم از قانون اساسی، قوانین عاد  و در قوانین و مقررا  کشور اعم از قانون اساسی، قوانین عاد  و ""

نابراین دیگر مقررا ، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده اسوت بنوابراین  ست ب دیگر مقررا ، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده ا

توانیم به دیدیاه قانونی اسهناد کنیم و نایزیر از توانیم به دیدیاه قانونی اسهناد کنیم و نایزیر از   در این زمینه نمیدر این زمینه نمی

سیار  مراجعه به مهون دیگر خواهیم بود همچنوین در قووانین بسویار   قوانین ب نین در  مراجعه به مهون دیگر خواهیم بود همچ

قوقی از دیگر از کشورها مانند فرانسه و لهسوهان نیوز تعریوق حقووقی از  یق ح یز تعر سهان ن دیگر از کشورها مانند فرانسه و له

صار ، )تقی زاده، انصوار ،   ""محیط زیست بیان نشده استمحیط زیست بیان نشده است ( ( 1111: : 13711371)تقی زاده، ان

یز تعرمعاهدا  و کنوانسیون ها  بوین المللوی نیوز تعر لی ن بین المل قوقی از یوق حقووقی از معاهدا  و کنوانسیون ها   یق ح

حیط محیط زیست مطرح نکرده اند دربواره تعریوق اصوالحی محویط  صالحی م یق ا باره تعر محیط زیست مطرح نکرده اند در

طر زیست، مفاهیم و عبارا  یونایون بیان شده است که صرف نطور  زیست، مفاهیم و عبارا  یونایون بیان شده است که صرف ن

از وجود اخهالف در کلما  و الفاظ، تشابه فراوانی از حیث مفهوم از وجود اخهالف در کلما  و الفاظ، تشابه فراوانی از حیث مفهوم 

وجود اسهمرار حیا  انسانی وتمامی ییاهان وجود اسهمرار حیا  انسانی وتمامی ییاهان ""میان لنها وجود دارد.میان لنها وجود دارد.

حیط د محیط ماد  مناسب اسوت ایون محویط وجانوران منوط به وجووجانوران منوط به وجو ین م ست ا د محیط ماد  مناسب ا

کب از ماد  ویا به عبار  دیگر محیط زیسوت مجموعوه ا  مرکوب از  عه ا  مر ست مجمو ماد  ویا به عبار  دیگر محیط زی

ستلب،هوا و ذرا  معلوق نظیوردود، خواک وغبوار اسوت بار ا خاک وغ یردود،  لق نظ سمی، ) قاسومی، ""لب،هوا و ذرا  مع ) قا

محیط زیست مهشکل است ازنظام ها  محیط زیست مهشکل است ازنظام ها  ""( بعبار  دیگر( بعبار  دیگر2222: : 13911391

سفراتمسوووووووووفر سفر پرسوووووووووفر   Atmospherاتم   Pedospereپر

سفربیوسوووووووفر سفرو هیدروسوووووووفر  Bioseherبیو   ""Hydrospherو هیدرو

نیم ( هووایی کوه موا لنورا اسهنشواق موی کنویم 303303: : 13721372لوسانی،لوسانی،)) می ک شاق  نرا اسهن ما ل که  هوایی   )

کره وبوسیله لن نفس می کشیم قسمهی از اتمسفر می باشد که کوره  وبوسیله لن نفس می کشیم قسمهی از اتمسفر می باشد که 

زمین را پوشانده است و نزدیکهرین الیه اتمسفر به زمین است که زمین را پوشانده است و نزدیکهرین الیه اتمسفر به زمین است که 

گر  تشکیل دهنده فضا  حیا  جانوران است زمین ویا بعبار  دیگور   تشکیل دهنده فضا  حیا  جانوران است زمین ویا بعبار  دی

عاال  بخاک محلی است که کلیوه فعول وانفعواال  ب عل وانف یه ف یا  شور و نیوز دنیوا  خاک محلی است که کل یز دن شر و ن

که ییاهان و جانوران در لن واقع است یعنی پوشش خاکی است کوه  ییاهان و جانوران در لن واقع است یعنی پوشش خاکی است 

که قسمت درونی زمین را در برمی ییرد بیوسفر الیوه ا  اسوت کوه  ست  یه ا  ا قسمت درونی زمین را در برمی ییرد بیوسفر ال

سفر و زمین را در بریرفهوه اسوت و هموراه بوا هیدروسوفر از بیوسوفر و  سفر از بیو با هیدرو مراه  ست و ه هه ا زمین را در بریرف

ست اتمسفر  که مجاور سطح زموین قورار دارد تشوکیل شوده اسوت  شده ا شکیل  قرار دارد ت مین  اتمسفر  که مجاور سطح ز

غذا از و  زمین، یعنی لب، هوا و غوذا از منابع اصلی اسهمرار حیا  بر رمنابع اصلی اسهمرار حیا  بر ر و  زمین، یعنی لب، هوا و 

کب از بیوسفر تأمین می یردد هیدروسوفر نیوز مجموعوه ا  مرکوب از  عه ا  مر یز مجمو سفر ن بیوسفر تأمین می یردد هیدرو

قا  اقیانوس ها، دریاچه ها، دریاها و مانند لن است که ضوامن بقوا   ضامن ب اقیانوس ها، دریاچه ها، دریاها و مانند لن است که 

حیا  تمامی موجودا  و جانوران است همچنبن در تعریق محیط حیا  تمامی موجودا  و جانوران است همچنبن در تعریق محیط 

که محیط زیست عبار  است از محیطی کوه ""زیست لمده است که زیست لمده است که  محیط زیست عبار  است از محیطی 

حیط را فرا یرفهه است و با لن برهم کونش دارد، محویط   فرایند حیا فرایند حیا  کنش دارد، م را فرا یرفهه است و با لن برهم 

زیست از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر بدست زیست از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر بدست 

سهی انسان ساخهه شده اند تشکیل یافهه است و کول فضوا  زیسوهی  ضا  زی کل ف انسان ساخهه شده اند تشکیل یافهه است و 

سلطانی، )سولطانی،   ""کره زمین، یعنی زیست کره )بیوسفر( را فرا می ییردکره زمین، یعنی زیست کره )بیوسفر( را فرا می ییرد (

نبه این ترتیب مشخص می یردد که هرچنو""( ( 11: : 13711371 حیط د محویط به این ترتیب مشخص می یردد که هرچ د م

زیسهی که از لن سخن یفهه می شود تمامی فضا  حیاتی زیست زیسهی که از لن سخن یفهه می شود تمامی فضا  حیاتی زیست 

یر کره را شامل می یردد و از لن مفهوم یک واحود منسوجم وغیور  سجم وغ حد من کره را شامل می یردد و از لن مفهوم یک وا

ند و قابل تفکیک اسهباط موی شوود اموا در اصول واحود  هماننود و  حد  همان صل وا ما در ا شود ا می  قابل تفکیک اسهباط 

یکنواخت نیست و از مجموعه محیط ها  یونایون، نظیر محیط یکنواخت نیست و از مجموعه محیط ها  یونایون، نظیر محیط 

ین و هر یک از ایون   ها  اسهپی، بیابانی، جنگلی تشکیل شده استها  اسهپی، بیابانی، جنگلی تشکیل شده است و هر یک از ا

سبب محیط ها ارتباط مهقابل با محیط دیگور دارد و بوه هموین سوبب  مین  به ه گر دارد و  محیط ها ارتباط مهقابل با محیط دی

کدام از است که این واحد منسجم در برابر تغییراتی کوه در هور کودام از  هر  که در  است که این واحد منسجم در برابر تغییراتی 

هد این محیط ها پدید می لید از خود عکس العمل نشان موی دهود  می د این محیط ها پدید می لید از خود عکس العمل نشان 

که بنابراین هریک از این محیط ها به منزله جزیی از کل اسوت کوه  ست  بنابراین هریک از این محیط ها به منزله جزیی از کل ا

ست در لنها در قالب کل یا بوه عبوارتی زیسوت فعل وانفعاال  موجود فعل وانفعاال  موجود  بارتی زی به ع در لنها در قالب کل یا 

ستکره قابل فهم وتوجیه اسوت سلطانی، )سولطانی، ""کره قابل فهم وتوجیه ا نابر بنوابر ""(  (  3030-2020: : 13711371) ب

ست تعریفی دیگر که از محیط زیست بیان شده است محویط زیسوت  حیط زی تعریفی دیگر که از محیط زیست بیان شده است م

عین محیطی است با خصایص بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکوی معوین  کی م محیطی است با خصایص بیولوژیکی، شیمیایی و فیزی

طول که در لن محویط، بشور و سوایر موجوودا  ذ  حیوا  در طوول  یا  در  جودا  ذ  ح سایر مو شر و  حیط، ب که در لن م

می زنوودیی خووود مووی  خود  ندیی  ند تواننوود از یووک زنوودیی طبیعووی بهووره منوود ز هره م عی ب ندیی طبی یک ز ند از  توان

ست ( اما وفق دیدیاه دینوی محویط زیسوت 2727: : 13911391)قاسمی، )قاسمی، ""باشدباشد حیط زی نی م ( اما وفق دیدیاه دی

یک هدیه الهی است که بصور  امانهی در دست بشر قرار دارد و یک هدیه الهی است که بصور  امانهی در دست بشر قرار دارد و 

شرایط مهشکل از مجموعه منابع، موجوودا ، علول و عوامول و شورایط  مل و  لل و عوا جودا ، ع مهشکل از مجموعه منابع، مو

یا  هماهنگی که یردایرد هر موجود زنده وجود دارد و اداموه حیوا   مه ح هماهنگی که یردایرد هر موجود زنده وجود دارد و ادا

 و وابسهه به لن است تشکیل می شود. و وابسهه به لن است تشکیل می شود.   مشروطمشروط

 

 آلودگي محیط زیست  •
للودیی محیط زیست که بی توجهی به لن می تواند حیا  بشور و 
بقا  او را مورد تهدید و خطر جد  قرار دهد، موضوعی است کوه 
توجه مجامع و سازمانها  جهانی، بوین المللوی، منطقوه ا  و نیوز 

اشوهه اسوت بنوابراین داخلی و حهی اشخا  را بوه لن معطووف د
سفارشا  فراوان و پیاپی کنفرانس ها، کنوانسویون هوا و مقوررا  

 1972مهم بین المللی و منطقوه ا  ماننود کنوانسویون اسوهکهلم 
سازمان ملل مهحد درباره محیط زیست و انسوان و اصول نووزدهم 

بین دولهی تفلویس دربواره لمووزش محویط  1977بیانیه کنفرانس 
بلگراد چارچوبی جهانی برا  لموزش محیط  1972زیست و منشور 

زیست، ارائه لیاهی ها  الزم در این باره ضورور  شومرده شوده 
است زیرا تا زمانی کوه انسوانها درک درسوهی از تخریوب محویط 
زیست و اثرا  زیان بار و خطرناک لن در رابطه بوا حفوظ و اداموه 
حیا  خود و دیگر موجودا  و دوام سوایر ابعواد زیسوت محیطوی 
داشهه باشند برا  حمایت از محیط زیست تالش جد  بوه عمول 
نخواهد لورد. عدم حرمت نهادن به محیط زیست و توجوه نکوردن 
به لزوم پاک سواز  و حفوظ نظافوت لن در مووارد زیواد  سوبب 
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پیدایش ناهنجار  هایی می یوردد کوه مور  و میور بسویار  از 
ن و موجودا ، تخریب جلووه هوا  یونوایون طبیعوت و اجوزا  ل

بیمار  ها  یونایون که سالمهی و حیا  بشر را به مخاطره موی 
اندازد به همراه دارد رودخانه هایی که بوسیله زبالوه هوا، فاضوالب 
کارخانه ها و بارندیی ها  پاییز  که سموم نبواتی موزارع را موی 
شویند للوده شده اند، نه فقوط مور  مواهی هوا  موجوود در لن 

ی کسانی که دراطراف لن سکونت دارند همراه می لورند بلکه زندی
و زیست می کند را به خطر می اندازند و افراد بسیار  را به انوواع 
بیمار  ها مبهال می کننود و یواهی نیوز مور  انسوانها را در پوی 
خواهند داشت بنابراین للوودیی محویط زیسوت کوه اکنوون موورد 
بررسی قرار خواهد یرفت یکی از موضوعا  بسویار مهوم محویط 
زیست است و برا  اینکه اهمیت و ره لوردها  فراییر للودیی بوه 
خوبی نمایان شود بههر است که نخست از سوالمهی و بهداشوت و 
نقش مهم لن سخن یفهه شود سازمان بهداشت جهانی که یکی از 
سازمانها  تخصصی سازمان ملل مهحد محسووب موی یوردد بوه 

ه اسوت از نظور ایون ارائه تعریق درباره سالمهی و بیمار  پرداخهو
سازمان، سالمهی عبار  است از حالت کامل رفاه جسمی، روحوی، 

( بر مبنا  این تعریق سالمهی 1: 1317اجهماعی )شریعت پناهی، 
بعد جسمی، روانی و اجهماعی خواهد بود که این ابعاد بور  3دارا  

یکدیگر نیز تأثیر می یذارنود اکنوون بهداشوت محویط زیسوت بوا 
مخهلق مانند بیمار  و سالمهی و عوامول مووثر داشهن موضوعا  

در پیدایش لنها دارا  مفهومی بسیار یسهرده تور از یذشوهه اسوت 
بهداشت محیط زیست در حال حاضر تنها به یک فرد )بیمار( توجه 
ندارد بلکه جامعه که زیسهگاه تعداد بسیار  از انسان هوا اسوت را 

ه عوامول محیطوی نیز مورد مطالعه قرار می دهد بهداشت محیط ب
موثر بر سالمهی انسان و بیمار  ها  یونایون موجوود در محویط 
زیست او، عوامل طبیعی للوده کننده محیط، مانند لب، هوا، شرایط 
جغرافیایی و مانند لن توجه دارد، یعنی هدف اصلی بهداشت محیط 
جلوییر  از بیمار  انسان ها و للودیی محیط زیست است به این 

ر بر میزان تحقوق ایون هودف افوزوده شوود میوزان ترتیب هر قد
 للودیی ها و بیمار  ها  ناشی از لنها نیز کاهش خواهد یافت.

 

 تعریف آلودگي  •
تخریب و للودیی محیط زیست را می توان ثمره جوامع صونعهی "

و یکی از ره لوردها  صنعهی شدن اجهماعا  بشر  دانست که به 
م بسویار کمهور  در این ترتیب کشوورها  در حوال توسوعه سوه

پیدایش این پدیده خواهند داشت سازمان ملل مهحود و کنفورانس 
ها  مهم بین المللوی نیوز بوه ایون موضووع اشواره کورده انود و 
مسئولیت بیشهر  را در برطرف کردن این مشکل جهانی بر عهده 

این کشورها یذارده اند به عنوان مثال می تووان بوه اصول هفوهم 
المللی محیط زیست در ریوو اشواره کورد در اعالمیه کنفرانس بین 

ایور چوه در موورد و مشوارکت »قسمت اخیر این اصل لمده است 
ها  مهفاو  جهانی در زمینه رفوع للوودیی محویط زیسوت هموه 
کشورها مسئولیت مشهرک دارند اما مسئولیت هور یوک از لنهوا در 
قبال این امر مهفاو  است کشورها  صنعهی خوود نمایوانگر ایون 

یت هسهند زیرا لنها در یک تالش بین المللی اسهمرار توسعه مسئول
را به دوش می کشند که نهیجه خساراتی را مهوجه محویط زیسوت 
جهان می کنند از سو  دیگر لنها هسهند که از تکنولوژ  و قدر  

 (31: 1391قاسمی، ) "«مالی برخوردارند
 

 تخریب و انهدام محیط زیست  •
انی تحقق جرایم زیسوت محیطوی موضوع دیگر  که در قلمرو مب

می بایست مورد بررسی قرار ییرد تخریب و انهدام محیط زیسوت 
است به عبار  دیگر یاهی یک جرم زیست محیطی به دلیل بروز 
للودیی محقق می شود و در مواقعی نیز شوکل ییور  ایون جورم 
منوط به پیدایش تخریب و انهدام در عرصه محیط زیست خواهود 

 بود.
که للوودیی و تخریوب اسواس تحقوق جورایم زیسوت علی رغم لن

محیطی را تشکیل می دهند و هر کدام به نوبه خودش موی توانود 
لثار خطرناک و زیان بار  به همراه داشوهه باشود اموا بوا در نظور 
یرفهن نقش انسان در بروز اخهالال  در طبیعت و ارتکاب جورائم 
ایم زیست محیطی اصوالم یسهردیی للودیی محویط زیسوت و جور

ناشی از لن در عرصوه یونوایون محویط زیسوت اعوم از طبیعوی، 
مصنوعی و اجهماعی بیشهر از تخریب و انهدام و جرایم وابسهه بوه 

 لن می باشد. 
تخریب در لغت به معنا  ویران کردن، خراب کردن و بورهم زدن 
است و انهدام نیز به معنا  ویران شدن، خراب کردن، فرو ریخهن 

بین رفهن منایع طبیعی، لثوار و بناهوا و ماننود لن است بنابراین از 
موضوع وقوع قسمت دوم جرایم زیست محیطوی را تشوکیل موی 

 دهد. 
پدیده فرسایش خاک به ویژه در منواطق خشوک و نیموه خشوک 
جهان و نیز تخریب جنگل و سایر پوشش ها  ییواهی هموراه بوا 
  ورود خسار  فراوان به حیا  وحش و جانوران یونایون به شود

ادامه یافت و محیط زیست به ویژه بخش طبیعی لن در کشورها  
مخهلق مهحمل لسیب ها  جد  و یسهرده ا  یردید کوه نقطوه 
اوج لن به قرن بیسهم نسبت داده می شود که در لن بحران هوا  
زیست محیطی بسیار زیان بار و موارد  نیوز جبوران ناپوذیر رو  

طی بوجود لمده در قرن داده است عالوه بر این بحران زیست محی
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بیسهم که در بسیار  از کشورها نمایان یردید کشور ما را نیز بوی 
نصیب نگذاشهه و از این ره لورد نایوار این بحوران مبوهال یردیود 
بنابراین، در ارتباط با موضوع تخریب و انهودام در مفهووم زیسوت 
محیطی لن می توان از مصادیقی چون شکار و صید غیور مجواز و 

ویه، جنگل زدایی، بیابان زایی، انهودام امووال و اشویاک، کوویر بی ر
 (39-37: 1391زدایی و مانند لن نام برد ) قاسمی، 

 

 مفهوم حقوقي تخریب و انهدام  •
همانگونه که در رهگذر للودیی محیط زیست نیز یفهه شود مفهوم 
حقوقی این عنواوین بوا مفهووم تخصصوی و زیسوت محیطوی لن 

زیرا نگرش حقوقی و )قانونی( در باره تخریب  تفاو  ماهیهی ندارد
و انهدام محیط زیست با بهره مند  از نگاه علمی و فنوی حاصول 
شده است و دیدیاهها، تعاریق و ... تخصصوی بوه قلمورو حقووقی 

 وارد شده و در چارچوب قوانین و مقررا  جلوه یر شده اند.
مفهوم حقوقی تخریب محویط زیسوت عبوار  از دیریوونی هوا  

یانبار  است که در منابع طبیعی رو  دهود و بوه یونوه ا  کوه ز
سبب شود تا تعادل موجود در طبیعت و نیوز تنووع زیسوهی لن بوه 

 مخاطره افهد.
( قوانون برناموه 103( لیین نامه اجرائی بنود )ج( مواده )1در ماده )

سوم توسعه اقهصاد ، اجهماعی و فرهنگی جمهور  اسالمی ایران 
 ق واژه تخریب لمده است: در تعری 1379مصوب 

تخریب، منظور هریونه تغییر در منابع طبیعوی اسوت کوه تعوادل "
طبیعت و تنوع زیسهی را به طور جد  در معرض خطر قرار دهود. 
بنابراین هریونه دیریونی که تعادل و تنوع مزبور را در قلمرو منابع 
طبیعی مخهل سازد تخریب قلمداد می شود و این دیریونی همان 

بی ها، ویرانی ها و نوابود  عناصور و اجوزا  مخهلوق محویط خرا
 ."زیست است

صرف نظر از اصل پنجاهم قانون اساسی کوه للوودیی و تخریوب 
غیرقابل جبران محیط زیست را ممنوع دانسهه اسوت در قووانین و 
مقررا  یونایونی نیز به بیان مصادیق لن مبوادر  شوده اسوت. ) 

 ( 20: 1391قاسمی، 
 کوه جهوانی توصیق منظور به یسهرده طور به امروزه پایدار واژه"
 حیا  ادامه دور ا  لینده در توأمام طبیعی و انسانی نظامها  لن در

 مقابول در حلهوایی راه ارائه معنا  به و شود می یرفهه بکار دهند
 کوه باشود می توسعه اقهصاد  و اجهماعی کالبد ، فانی الگوها 
 سوامانه تخریوب طبیعی منابع د نابو همچون مانعی بروز از بهواند
 جمعیوت، رویوه بی افزایش اقلیم، تغییر جهانی، للودیی زیسهی،  
 لینوده و انسوانها  حوال زندیی کیفیت لمدن پایین و عدالهی، بی

 توأمین بوا مواجوه است تحولی پایدار توسعه این کند لذا جلوییر 
 أمینت در لینده نسل قابلیهها  بین بردن از بدون ضرور  نیازها 

 محوافظ کوه اسوت پایودار زموانی تحول یک واقع در نیازهایشان،
 نایسسوهنی پیونود نیازمنود تحول این باشد، فرصهها مولد و محیط
 پیشورفهها  و اسوت اجهمواعی امنیوت و اقهصواد  اکولوژ  میان

 دراز جریوان بوا تطوابق در باید اجهماعی زندیی شرایط و اقهصاد 
 در“( 1382رحیمی،.)”باشوند زنودیی طبیعوی ها  پایه حفظ مد 
 مراقوب تخصصوی هوا  روش از اسوهفاده بوا و دقت با حال عین
 حودامکان توا محیطوی زیسوت هوا  سورمایه تخریب از تا باشیم

  (1382)کالنهر ،. ”شود جلوییر 
 

 جرم زیست محیطي  •
انسان اولیه برا  تأمین غذا به شوکار رو  لورد و بورا  امنیوت و 

هم چنین به اهلی کردن "ر  نمود سکونت خود در طبیعت دسهکا
 "حیوانوا   و در اخهیووار یوورفهن انوواع مخهلووق ییاهووان پرداخووت

(که کم کم دخالت انسوان در محویط زیسوت 301: 1373)خالد ، 
بیشهر شد و اینک با معضوال  جود  زیسوت محیطوی و اعموال 
مجرمانه و غیر مجرمانه )از حیوث قووانین و مقوررا  موجوود( در 

  مانند تخریب جنگل ها، تخریب الیه ازن، بیابان ارتباط با موارد
زایی، کویر زایی، انوواع و اقسوام للوودیی هوا  لب، هووا، خواک، 
صو ، هسهه ا  رادیواکهیوو، شویمیایی و حرارتوی روبورو هسوهیم 
للودیی ها و جرائمی که اغلب در نهیجه اسهخراج و حمول و نقول 

یوا بوروز جنو  مواد زاید و یا خطرناک نفهی، سمی و هسهه ا  و 
ها  مهعدد به خصو  یسهرده و طوالنی پدید لمده است جرایمی 
که اصوالم در عرصه بین المللی عمد  و لیاهانه صور  پذیرفهه و 
موارد  نیز تصادفی و یا در اثر سهل انگار  واقع شده است به هر 
حال این انسان است که با رفهار و فعالیت خود بوه تبواهی محویط 

لن و یا به عبارتی ارتکاب جرایم زیست محیطوی  زیست و للودیی
کمر همت بسهه است نکهه در خور توجه این اسوت کوه ایور ایون 
للودیی )جرم( در سطح داخلی صور  پذیرد تا میزان زیاد  قابول 
کنهرل است و می توان مرتکب یا مرتکبین را به مجازا  مقرر در 

تخریوب هوا در قانون رساند اما مشکل لنجاست که این رفهارها و 
سطح فراملی و بین المللی انجوام موی شوود کوه در ایون صوور  
موضوع جرم شناخهی این اقداما  و مجازا  کوردن مورتکبین لن 

بهرحال این لدمی "مسئله ا  است که بدون حل باقی خواهد ماند 
است که تعادل محیط زیست را بر هم زده و رابطه اش را با محیط 

( 278: 1371)محقوق دامواد،  "اسوت زیست به ناهنجار  کشانده
سودجویی ها و خودکامگی ها  انسان در بهره بوردار  نادرسوت، 

در لیوین الهوی "صدما  فراوان به محیط زیست وارد کرده اسوت 
اسالم نیز به این نکهه توجه وافر شده است بورا  نمونوه بوه لیوه 
شریفه چهل و یکم از سوره روم اشاره شود در این لیه لمده اسوت 

ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید  الناس لیذیقهم  بع  »
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یعنی تبواهی در « الذ  عملوا العلم یرجعون الذ  عملو العلم یرجعون
خشکی و دریا به دلیل کارهایی که مردم کرده اند پدیدار شده اسوت 
و خداوند می خواهد نهیجه برخی از اعمال لنها را به ایشوان بچشواند 

بازیردند. بنابراین از این لیه شریفه فهمیده می شوود  شاید بسو  او
که این اعمال نادرست بشر است که محیط زیست )خشکی و دریوا( 

( 8: 1371)شوفیعی مازنودرانی،  "را به فساد و تباهی کشوانده اسوت
یعنی ایر بخواهیم للودیی )جرم( زیست محیطی کاهش یابد و یوا از 

شود به ویژه لنکه دست از لفهی  بین برود باید رفهار خود بشر اصالح
به نام جن  و کاربرد سالح ها  یونایون نظامی بوردارد )مسوایلی، 

( بر اثر یسهرش للودیی ها  زیسوت محیطوی و 120: 1371ارفعی، 
اخهالال  بوجود لمده شاهد بر هم خوردن نظم طبیعت و اکوسیسهم 

خطور در کره خاکی و ایجاد خسارا  ماد  و مالی زیاد شوده ایوم و 
زیسهن در کره زمین مورد تهدیود قورار دارد فلوذا الزم اسوت جهوت 
جلوییر  از عواقب جبران ناپذیر مذکور موضووع محویط زیسوت در 

حقوق یکوی "چرخه نظام کیفر  اعم داخلی و بین المللی قرار ییرد 
از دانش هایی است که از سابقه دیرینه برخوردار است بوا اسوهفاده از 

سان ها برا  داشهن جامعه ا  سالم هموراه بوا این دانش است که ان
نظم، امنیت و لسایش ضوابط و مقرراتی وضع کرده اند تا بهواننود توا 
جایی که امکوان دارد حیوا  و زنودیی خوود را در شورایط مطلووبی 
بگذارند و جان و مال و ... خوود را در پنواه ایون مقوررا  قوانونی از 

نود از لنجائیکوه محویط بسیار  تهدیدا  و صدما  مصون نگاه دار
زیست و حمایوت از لن موضووعی اسوت کوه بسوهگی ریشوه ا  و 
بنیادین با این هدف ها دارد بنابراین باید در حمایت حقووق و قوانون 
قرار یرفهه و تا سرحد امکان از ورود لسیب و زیان به لن جلووییر  
به عمل لید و در صور  بروز چنین موارد  اشخا  خاطی مسئول 

وند و حسب مورد ملزم به جبران خسارا  شووند و یوا بوه شناخهه ش
کیفر برسند تعیین ضوابط و مقررا  در این خصو ، چه در عرصوه 
داخلی و چه در عرصه بین المللی، ارتباط نزدیوک و ضورور  میوان 
محیط زیست و حقوق را مشوخص موی کنود بوه ایون ترتیوب ایور 

م و مرتکب لن بخواهیم للودیی و تخریب محیط زیست را جرم بدانی
را مجازا  کنیم باید به دانش حقوق، لنهم حقووق کیفور  مهوسول 
شویم و از لن مدد بگیریم به عبار  دیگر جرم زیست محیطی بایود 
در قلمرو حقوق کیفور  تعریوق شوود و معیارهوا  مربووط بوه لن 

( تقسیم بنود  هوا  یونوایون 37: 1313مشخص یردد )کاتوزیان،
بر اساس یکی از این دسهه بنود  هوا،  برا  جرائم مطرح شده است
 جرایم تقسیم می شوند به :

جورایم بور ضود -3جرایم علیه امووال -2جرایم علیه اشخا  -1
-2جرایم بر ضد عفت عموومی -3مصالح عمومی و امنیت کشور 

( 23: 1371جرایم بر ضد خانواده و تکوالیق خوانوادیی )صوادقی، 

را  شاخه ها  اصلی و حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی دا
فرعی است بر مبنا  یک طبقه بند  در وهله نخست به دو رشهه 

( بوه ایون 1313:81عمومی و خصوصی تقسیم می شود )کاتوزیان،
ترتیب حقوق بین المللی عمومی دارا  رشهه هوایی ماننود حقووق 
بین الملل دریاها و حقوق بین الملل کیفر  اسوت در حقووق بوین 

 طبقووه بنوود  جوورایم در رهگووذر جنوو  و الملوول کیفوور  اصوووالم
مخاصما  مسلحانه صور  یرفهه است و جرایم بوین المللوی بوه 

-2جنایوا  بور ضود صولح -1این صور  طبقه بند  شوده انود: 
جنایا  علیه بشریت )رابور  بلدسوو، بوسوچک، -3جنایا  جنگی 

اساسونامه تشوکیل دیووان کیفور  بوین  2در ماده "( 291: 1372
جنایا  نسل کشوی -1رایم سخن یفهه شده است المللی از این ج

جنایا  تجاوز، بنابراین -3جنایا  جن  -3جنایا  ضد بشریت -2
مالحظه می شود که در طبقه بند  جرایم در قلمورو حقووق بوین 
الملل نیز همانند حقوق داخلی از جورایم علیوه محویط زیسوت بوه 

ربواره شکل جدایانه نام برده نشده است بنابراین همانگونوه کوه د
حقوق داخلی یفهه شد ضرور  توجوه بوه ایون موضووع در طبقوه 

حقووق »بند  جرایم و نیز شکل ییر  و توسعه رشهه ا  به نوام 
کوه بهوانود نقوش مهموی را در « بین الملل کیفر  محیط زیسوت

تدوین ضوابط و مقررا  بین المللی در این زمینه ارائه کند همواره 
ن حقوق داخلی و بین المللی وجوود وجود دارد. البهه تفاوتی که میا

دارد لن است که بر خالف حقوق بین الملل، در حقووق داخلوی در 
کنار دیگر جرایم، جرایم زیست محیطی نیز مورد توجه قرار یرفهه 

( کلمه جرم در لغت به معنوا  یونوایون از 29: 1391اند )قاسمی، 
ا جمله عصیان و یناه لموده اسوت در یکوی از تعواریق هوا جورم ر

نق  قانون مملکهی در اثر عمل خارجی در صوورتی کوه انجوام "
وظیفه و یا اعمال حقی لن را تجویز نکند و مسهوجب مجازا  هم 

( اصوالم لیین الهی اسالمی نیز 1319باشد لمده است )علی لباد ، 
به این نکهه توجه وافر داشوهه اسوت و تخریوب و انهودام محویط 

ل مواد سمی و شیمیایی و مانند زیست، کشهار حیوان اهلی، اسهعما
( 138: 1372لن را در زمان جن  منع کرده است )ضیایی بیگدلی، 

جرم از نظر حقوق بین الملل به معنا  رفهار مخالق با حقوق بوین 
الملل است که کشورها بر مبنا  معاهده و یا عرف بین المللوی لن 

المللوی را جرم شناخهه اند بنابراین نمی توان عملوی را جورم بوین 
دانست مگر لنکه مقررا  حقوق بین الملل لن را جرم شناخهه باشد 

( بنابراین از لنجاییکه جرایم بوین المللوی 20: 1373)حسینی نژاد، 
رفهارهایی است که موازین حقوق بوین الملول عموومی را رعایوت 
نمی کند و به مصالحی که در این حقوق موورد حمایوت قورار دارد 

ین الملل را وادار کرده است توا بورا  ایون صدمه می زند جامعه ب
یونه رفهارها مجازا  تعیین کند از لنجائیکه از سو  مجوامع بوین 
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المللی موضوع محیط زیست جهانی بوه عنووان، میوراش مشوهرک 
بشووریت، قلمووداد شووده اسووت پووس مووی توووان لن را در ردیووق 
موضوعاتی قرار داد که در زمره منابع و مصالح مشهرک دولهها بوه 

ساب لید به عبار  دیگر میهوان یفت که للوده کردن و تخریوب ح
محیط زیست که سبب ورود زیان بوه میوراش مشوهرک بشوریت و 
منافع مشهرک دولهها می شود جرم بین المللوی اسوت خوواه از لن 
لشکارا به عنوان جرم زیست محیطی بین المللوی نوام بورده شوود 

بوین المللوی سوخن  خواه از مصادیق لن در قلمرو جرایم یونایون
( اصوالم جرم زیسوت محیطوی بوین 11: 1391یفهه شود )قاسمی، 

المللی چه بر مبنا  قراردادها و معاهدا  و چوه بور مبنوا  عورف 
ها  بین المللی، تنها در ارتبواط بوا جنو  و اسوهفاده از ابزارهوا و 
سالح ها  یونایون قابل اسهفاده در مسوائل جنگوی و خطرنواک 

سالح ها  سمی، هسهه ا  اتمی و مانند لن( برا  محیط زیست )
و نیز رفهارها  ناق  حقوق بشر مطرح است کوه بوه یقوین موی 
توان این موضوع را به عنوان یک ایراد بر حقووق بوین الملول بوه 

 ویژه حقوق بین الملل کیفر  وارد دانست.
اعهقاد بر اینکه ارتباط نزدیکی میان محیط زیست با جن  و حقوق 

رد مورد قبول کنفرانس اسالمی نیز قرار یرفهه اسوت بشر وجود دا
محورم  13اعالمیه اسالمی حقوق بشور مصووب  3در بند ب ماده 

 12مویالد  و  1990او  سوال  2قمور  برابور -هوو 1311سال 
شمسوی، مربووط بوه اجوالس وزرا  اموور -هو 1319مرداد سال 

خارجه سازمان کنفورانس اسوالمی در قواهره )مصور( لموده اسوت 
درخهان یا از بین بردن زراعت و دام ها یا تخریب ساخهمان  قطع"

ها و موسسا  کشور  دشمن به وسیله بمباران یا موشک باران و 
 (1: 1372)ناصرزاده،  "غیره جایز نمی باشد

درباره اهمیت و حساسیت حفوظ محویط زیسوت در طوول اعسوار 
چوه یونایون معاهدا ، کنوانسیونها، پروتکل و قراردادها  زیاد  

در مقیاس بین الملل و یا دو و چند جانبه تصویب شوده اسوت یور 
چه بطور وسیع از دهه هفهاد میالد  بین کشورها  صنعهی و بعدام 
به تدریج دیگر جوامع مورد توجه قورار یرفوت و سوازمان ملول در 

در مورد محیط زیست ورود پیدا  1972کنفرانس اسهکهلم در سال 
 ت محیطی تاکید کرد.کرد و بر اهمیت موضوعا  زیس

میالد  و تشکیل کنفرانس یواد شوده توا کنوون،  1392از سال "
برنامه ها، اعالمیه ها  دولهی، یزارش ها، خط مشوی هوا  ملوی 
منطقه ا  و جهانی، کنوانسیون ها  بوین المللوی، موافقوت ناموه 
ها  دو یا چند جانبه، بریزار  اجالس ها و کنفرانس هوا، ایجواد 

نها  یونایون )دولهی و غیر دولهی( و ماننود لن تشکیال  و سازما
به منظور شناخت، بررسی و پیدا کردن راه چاره ا  در جهت بهبود 
بخشیدن به وضعیت نا بسامان محیط زیست در سطح بین المللوی 

( در ایون 123: 1371و ملی تنظیم و صور  پذیرفهه است )مصفا، 

ن ملول مهحود میان می توان از بریزار  کنفرانس جهوانی سوازما
موویالد  در  1992دربوواره محوویط زیسووت و توسووعه در ژوئوون 

ریودوژانیرو و نیز کنفرانس بین المللی اجالس زمین بعالوه پنج در 
، منشور  برا  لینده( به عنووان نقواط 21)دسهور کار  1977سال 

عطق یاد کرده اما مهاسفانه هیچگونه حمایت کیفر  صوریحی از 
بوه  21کهلم، اعالمیه ریو و برنامه کوار محیط زیست در بیانیه اسه

عمل نیامده است و همواره جا  این موضوع در میان این مقررا  
( در پروتکول شوماره 19: 1391مهم جهانی خالی است )قاسومی، 

ژنوو  1939ژنو، الحاقی به قراردادهوا  چهاریانوه 1977یک مورخ 
یوان که در حقیقت اقدامی در برابور رفهارهوا  افوراط لمیوز در جر

جن  ویهنام می باشد به حمایت جد  از محیط زیسوت در زموان 
جن  و کاهش حهی المقدور لثار زیان بار لن پرداخهه است در بنود 

این پروتکل لمده است، کاربرد مهدها یا وسایل جنگوی  32ماده  3
که هدف از لنها ایجاد خسارا  یسهرده، پایدار و شودید در محویط 

داد چنوین خسواراتی را وارد نماینود  زیست طبیعی است یا احهمال
 (217: 1377)ممهاز، ازکوهی  "ممنوع است

 

 عناصر تشکیل دهنده جرم بین المللي  •
وفق اصول حقوق عمومی جرم هنگامی حادش می شود که ارکوان 
و عناصر سه یانه لن یعنی عناصر قانونی، مواد  و معنوو  وجوود 

ی بایسوهی ایون داشهه باشد نهیجهام در جرایم زیست محیطی هم م
عناصر سه یانه مجهمعام وجود داشهه باشد یعنی اینکه وقهی عملوی 
را جرم تلقی می نمائیم که بر طبق قانون و مووازین قوانونی جورم 
شناخهه شده باشد یعنی اینکه می بایست جرم و مجازا  قانونمنود 

 باشد.
همانگونه که می دانیم هر یوک از جورایم شوامل ارکوان تشوکیل 

یانه ا  می باشند که جرایم زیست محیطی هم از ایون دهنده جدا
قاعده مسهثنی نمی باشد که موی بایسوت ایون دسوهه از جورایم و 
ارکان لنها نیز بطور جدایانه مورد بررسی قرار ییورد و ایون کوار  
بسیار وقت ییر و مقوله ا  طویل خواهد شود کوه بوه ناچوار بایود 

شکلی کلی مورد بررسوی عناصر سازنده لنها را در کنار یکدیگر و ب
قرار داد عنصر قانونی جرم به معنا  فعل و ترک فعل یفهه میشود 
که از طرف مقنن موضوع جرم انگار  شده باشود و ضومن تلقوی 
جرم به تناسب برا  لن فعل یا ترک فعل مجازا  در نظور یرفهوه 
شده باشد که بدین عمل اصل قانونی جرم و مجوازا  یفهوه موی 

ر  دارد و قابلیت تفسیر موسع را نیز نودارد و از شود و جنبه انحصا
هیچ جرموی بودون قوانون ممکون "طرفی به معنا  این است که 

این اصل برا  نخسوهین مرتبوه در اعالمیوه حقووق بشور  "نیست
مطرح شد و در حال حاضر مورد پذیرش بیشوهر کشوورها   1791

 (1371جهان و نیز سازمان ملل مهحد قرار یرفهه اسوت )صوانعی، 
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اصوالم در حقوق داخلی کشورها عناصر قانونی جورم توسوط قووا  
قانونگذار  لنها تدوین می یردد اموا از لنجائیکوه در حقووق بوین 
الملل دسهگاه مقننه ا  که بهواند چنین کار  را انجام دهد وجوود 
ندارد لذا کشورها بر اساس معاهدا ، عرف و عهدناموه هوا  بوین 

وین عنصر قانونی جرایم بین المللی می المللی اقدام به تعیین و تد
نمایند لذا در سطح بین الملل انهساب عنصر قانونی جرم منشعب از 

 عرف و معاهدا  بین المللی است. 
 اسوت معاهده انعقاد المللی، بین سازمان تشکیل شکل ترین رایج"

 جانبوه چنود معاهوده یوک اسواس بر المللی بین سازمانها  بیشهر
 نیوز دیگور  اشوکال بوه اسوت ممکون توافقا  اام اند شده ایجاد
 هوم یورد کنفرانس یک در که دولهها نمایندیان یاه. شوند نمایان
 تصومیم المللوی بین سازمان یک ایجاد برا  است ممکن لیند می

 و تنظیم بر تصمیمی یا باشد مطرح ا  معاهده اینکه بدون بگیرند
 کشوورها  انسازم نمونه، برا  باشد لینده در معاهده لن تصویب
 کنفورانس در کوه ا  قطعناموه اساس بر ،(اپک) نفت کننده صادر
 ملل صنعهی توسعه سازمان یا یردید ایجاد شد صادر( 1910) بغداد
 سوازمان عموومی مجمع مصوب قطعنامه اساس بر( 1911) مهحد
 (39: 1392)زمانی،  ."شد تشکیل مهحد ملل

و سوند نهوایی  اساسنامه دیووان کیفور  بوین المللوی 22در ماده 
کنفرانس دیپلماتیک رم درباره اصل قانونی بودن جرم لموده اسوت 

هیچکس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفور  نخواهود -1"
داشت مگر اینکه عمول و  در زموان وقووع منطبوق بوا یکوی از 
-2جرائمی باشد که در صالحیت دیوان کیفر  بین المللی اسوت 

یق به عمل می لید و توسل تعریق جرم بر اساس اصل تفسیر مض
مقررا  این ماده مانع از -3به قیاس برا  تعریق لن ممنوع است 

لن نیست که عملی از دیدیاه حقوق بین الملول و مسوهقل از ایون 
)اساسنامه دیوان کیفور  بوین المللوی،  "اساسنامه جرم تلقی شود

1377 :28 ) 
 ند،هسوه سازمانهایی مجموعه ملل سازمان تخصصی سازمانها “ 
 ملول سوازمان اجهماعی و اقهصاد  شورا  به وابسهه نهادها  که

 مخهلفوی خاسوهگاهها  سوازمانها ایون برند می پیش به را مهحد
 بوجوود کشورها میان جانبه چند پیمانها  موجب به برخی و دارند
 از یکی مهحد، ملل سازمان منشور 13 و 27 مفاد پایه بر و اند لمده
 ایکوائو، فوائو، مهحد، ملل سازمان: از ارتندعب که اند شده لن ارکان
 کوار، المللوی بوین سوازمان کشواورز ، توسعه المللی بین صندوق
 اتحادیوه پوول، المللی بین صندوق دریانورد ، المللی بین سازمان
 یوروه پست، جهانی اتحادیه یونیدو، یونسکو، مخابرا ، المللی بین
 مالکیوت هوانیج سوازمان جهوانی، بهداشت سازمان جهانی، بانک
 یردشوگر ، جهوانی سوازمان هواشناسوی، جهانی سازمان فکر ،

 هسوهه لزموایش ممنوعیت فراییر پیمان سازمان مقدماتی سازمان
 از بازدارنوودیی سووازمان اتمووی، انوورژ  المللووی بووین لژانووس ا ،

 برنامه جهانی، تجار  سازمان شیمیایی، افزارها  جن  بکارییر 
 سازمان محدوده از خارج سازمانها ینا جهاتی از یرچه غذا، جهانی
 بوین از تواننود موی سوازمانها ایون اعضواک طوریکه دارند قرار ملل

 سوازمانها ایون مقر چنین هم و باشند عضو غیر یا عضو کشورها 
 و موالی اموور نظور از ولی دارد قرار ملل سازمان ساخهمان از خارج
 عمومی مجمع و اجهماعی و اقهصاد  شورا  نظر تحت ا  بودجه
 (210-198 :1382 زاده، موسی)“.دارند قرار ملل سازمان

عمده جرایم زیست محیطی در سطح بین الملل بر موی یوردد بوه 
جن  و سالح ها  بکوار یرفهوه شوده در لن کوه در معاهودا  و 

جهوت جبوران خسوارا  و جلووییر  از "کنوانسیون ها  مهعودد 
ت و موی للودیی محیط زیست توافقا  زیاد  صور  یرفهوه اسو

بینوویم کووه در بیشووهر معاهوودا  و کنوانسوویون هووا  بووین المللووی 
موضوعا  مربوط به جن  و درییر  ها  مسولحانه بحوث شوده 
است ولی عنصر قوانونی جورم زیسوت محیطوی بوین المللوی کوه 
منحصرام در خصو  محیط زیست و مسائل مرتبط بوه لن تودوین 

 1991نویس  پیش 21یردیده باشد دیده نمی شود یر چه در ماده 
قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشر  لمده بود اموا در اصوالحیه 

مهاسفانه حذف شد که در نهیجه میهووان یفوت هویچ یونوه  1991
عنصر قانونی مدون و جدایانه در این بواره در حقووق بوین الملول 
وجود ندارد در نهیجه می بینیم که هنووز جامعوه جهوانی لموادیی 

از جرایم زیست محیطوی را نودارد. رکون تحمل بار حمایت جزایی 
دیگر  که وجود لن برا  تحقق جرم زیست محیطوی در حقووق 
داخلی و بین المللی ضرور  است عنصر مواد  اسوت حقوقودانان 
جزا تحقق رکن ماد  جرم را بر حسب نوع لن وابسوهه بوه وجوود 
اجزا و ارکان مخهلق می دانند از نظر حقوق دانان مهمهورین ایون 

 ( 223: 1371: )صانعی، "بارتند ازاجزاک ع
فعل مرتکب یا رفهار فیزیکی است که بر حسب نوع جرم، مثبت -1

 )فعل( یا منفی )ترک فعل( است. 
موضوع جرم است که بر مبنا  نوع جورم و عنصور قوانونی لن -2

 مهفاو  خواهد بود.
وسیله ا  است که یاهی در تحقق جرم موثر است و زموانی از -3

برخوردار نیست و در موارد  نیز سبب تشودید کیفور چنین تأثیر  
 است.
نهیجه مجرمانه است و در برخی از جرایم وجود لن برا  تحقق -3

 جرم شرط است.
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رابطه علیت است که در جرائمی که تحقق لنها نیازمنود نهیجوه -2
مجرمانه است یعنی جورائم مقیود، احوراز ایون رابطوه میوان فعول 

 . مرتکب و نهیجه لن مالک است
در نهیجه میهوان اسهدالل کرد که اشخا  را تنها به دلیل داشوهن 
قصد مجرمانه نمی توان به کیفر رساند بلکه بایود چنوین قصود  
منجر به نمود خارجی شود که قابل لمس و حوس باشود کوه ایون 
نمود خارجی می تواند بصور  فعل یا ترک فعل باشود کوه رکون 

عنی فعل مرتکب موورد نظور ماد  جرائم بیشهر جنبه رفهار مثبت ی
است و لنجا که تکالیق بر عهده افراد ادا نشود و بنحو  از انجوام 
وظیفه و مسئولیت خوددار  نمایند که منجر به جرمی شود تورک 
فعل هم جنبه کیفر  دارد یر چه جورائم زیسوت محیطوی بیشوهر 
ناشی از ترک فعل بسیار اندک و عنصر ماد  بیشهر ناشی از فعول 

 است.
 

 واع پاسخ های كیفری در حقوق بین الملل ان •
 بوا ارتبواط در مهحد ملل لفرین نقش اصلی ارکان مهمهرین شاید“

 اجهمواعی-اقهصاد  شورا  و عمومی مجمع بهوان را پایدار توسعه
( از دهوه هوا  قورن نووزدهم 98 :1392 عباسوی، )میور. “دانست

میالد  موضوع تدوین حقووق بوین الملول کیفور  جهوت نظوم 
دن در عرصه بین الملل در برابر بزهکواران شوروع یردیود و بخشی

مورد توجه مراکز دانشگاهی و علمی قرار یرفت که می تووان بوه 
تالش ها  انجمن بین المللی حقوق کیفر  جهت تودوین طورح 
ها  یونایون در خصو  قانون بین الملل جوزا و نیوز اساسونامه 

توالش هوا در ایون دادیاه بین المللی کیفر  را می توان نخسهین 
رهگذر دانست در نهیجه این تالشها پیش نویس قانون جرائم علیه 

 1991تودوین و در سوال  1991صلح و امنیوت بشور  در ژوئیوه 
در  1998اصالح شد و اساسنامه دیوان کیفر  بین المللی در ژوئیه 

 رم تدوین و تصویب شد.
، نموی بدون تردید در خصو  بین الملل معاصر عالوه بر دولهها“

توان نقش سازمانها  بین المللی را نادیده انگاشت دولهها بوا یوذر 
زمان به منظور پیگیر  اهداف خود و در راسها  منفعت عموومی، 
اقدام به ایجاد سازمانها  مهعدد  نمودند موضوعی که حکایوت از 
این دارد که دولهها تأثیریذار  ایون بوازیگر حقووق بوین الملول و 

ا  حقوق و سیاسی بین المللی را پذیرفهه انود مشارکت لنها در فض
و به تدریج با افزایش حضور سازمانها، موضوع مسوئولیت لنهوا بوه 
دلیل ارتکاب اعمال مهخلفانوه بوین الملول مطورح یردیود مجموع 

( 2001)دسوامبر  21/82عمومی سازمان ملل مهحد در قطعنامه   
رو   از کمیسیون حقوق بین الملل درخواسوت نموود کوه کوار بور
)حمیود  “ موضوع، مسئولیت سازمانها  بین المللی را لغواز نمایود.

 (2:  1391الهویی نظر  و عقیل محمد ، 

مورد تجدیود نظور قورار  1991در اصالحیه  1991اما پیش نویس 
یرفت جنبه جرائم زیست محیطی از لن حوذف شود. موهن حوذف 

هر کوس عامودام موجوب ورود صودمه و "شده این ماده چنین بود 
ضایعا  یسهرده، دراز مد  و شدید به محیط زیست طبیعی یردد 
یا ایراد چنین صدماتی را دسهور دهد پس از ثبوو  مجرمیوت )بوه 
....( محکوم خواهد شد، ولوی بودون هیچگونوه دلیول منطقوی در 

بول درک نیسوت اصالحیه بعد  حذف شد لذا اینگونه اقوداما  قا
بخصو  زمانی که ایون یونوه جورائم را از جورم بوودن در موورد 
محیط زیست از اسناد بین المللی حذف می کنیم در نهیجه امکوان 
مجازا  مرتکبین تخریب و انهدام محیط زیست را به عنوان یوک 
جرم بین المللی صریحام از بین می بریم لذا دیگور هویچکس را در 

ان به اسهناد للوده کوردن محویط زیسوت عرصه بین الملل نمی تو
مورد محاکمه و مجازا  قرار داد، اما در معاهدا  بین المللی بطور 
غیر مسهقیم اشارا  بور جورائم بوین المللوی در خصوو  محویط 
زیست شده است مثالم در قرارداد چهارم از معاهده ها  چهاریانوه 

دیق ژنو که عرف بین الملل محسوب می شوند یکی از مصا 1939
جرم زیست محیطی )بدون اینکه اشاره مسوهقیمی بوه ایون جورم 
شود( مورد توجه قرار یرفهه است و موضوع تعیین و اعموال کیفور 
در این باره به دولهها  مهعاهد وایذار شوده اسوت و در موهن ایون 

ایون  23معاهده هیچگونه مجازاتی پیش بینی نشده است در ماده 
ر زمان جن  ممنوع دانسهه شوده معاهده تخریب و انهدام اموال د

است انهدام این اموال به منزله بروز ویرانی در محیط زیست است 
و نباید لنرا از دریچه تخریب ساده و معمولی نگریست ایون یونوه 
اقداما  یویا  ورود خسارا  سنگین به محیط زیست مصنوعی یا 
انسان ساخت است هر چند که می تواند محیط زیسوت طبیعوی را 

 تحت تأثیر قرار دهد. نیز
تجوار  بوین المللوی یونوه  1973کنوانسیون  8همچنین در ماده 

ها  حیوانا  و ییاهان وحشی در معرض خطر نابود  هیچگونوه 
تالشی جهت جرم دانسهن این اقداما  و تعیین مجوازا  صوور  

بوازل دربواره کنهورل انهقواال   1989نگرفهه است در کنوانسیون 
د زیان بخش و دفع لنها، فقط به مقررا  ملی برون مرز  موارد زائ

کشورها جهت تعیین کیفر ناقضوان ارجواع یردیوده اسوت در ایون 
کنوانسیون عالقه جامعه جهانی به حمایت از محیط زیست نشوان 
داده شد ولی هنوز تا اعوالم لموادیی و دفواع از محویط زیسوت و 

 حمایت کیفر  از لن در سطح بین الملل فاصله وجود دارد. 
چنین امده اسوت، کشوورها  13ریو اصل  1992در بیانیه کنفرانس 

باید قوانین ملی به منظور تعقیب عادالنه عامالن للوودیی محویط 
 زیست و قربانیان این للودیی تدوین کنند. 

در این اصل، وضع و اعمال پاسخ کیفر  در حقوق داخلی کشورها 
ترتیب در این به صور  ضمنی مورد توجه قرار یرفهه است به این 
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کنوانسیون نیز که محصول کنفرانس مهوم بوین المللوی از سوو  
سازمان ملل مهحد است پاسوخ کیفور  بورا  حمایوت از محویط 
زیست در برابر للودیی ها  یونایون مقورر نشوده و بوه سوفارش 

 کشورها  عضو در این باره بسنده شده است.
 حووزه در اابهد داخلی دادیاهها  مقابل در قضائی مصونیت اصل“

 داخلوی ها  دادیاه اصل این طبق است یشهه پدیدار دولهها روابط
 ”انود ممنووع خوارجی دولهها  اعمال مورد در صالحیت اعمال از

 (1382)عبدالهی، 
لنچه از مالحظه این اسناد مهم بین المللی حاصول موی شوود لن 
است که در حال حاضر هیچگونه پاسخ کیفر  که اساسام به منظور 

کیفر  بین المللی از محیط زیسوت مقورر شوده باشود در  حمایت
کنوانسیون ها و معاهدا  بین المللی مربوط به محیط زیست وجود 
ندارد بعبار  دیگر بر مبنا  اسناد بین المللی نمی تووان عملوی را 
به عنوان جرم زیست محیطی بین المللی معرفی کرد و در نهیجوه 

 در این باره نیز وجود ندارد.مجرم و نیز پاسخ کیفر  بین المللی 
 کوه المللوی بوین سوازمان بوه داخلوی حقووقی شخصیت اعطا “

 دولههوا  سرزمین در که است نایزیر و ندارد خود خا  سرزمینی
 (771 :1382)فلسفی، ”است ضرور  امر  کند وظیفه انجام عضو

دیوان کیقر  بین المللی زیر نظور سوازمان ملول  1998اساسنامه 
لها تالش و کوشوش تودوین و تصوویب شود بور مهحد پس از سا
دیوان بین المللی کیفور  صوالحیت رسویدیی بوه  2اساس ماده 

جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، جرم تجاوز و نسل کشی را دارد 
بنابراین لنچه که صراحت ندارد سخن از جرم زیست محیطی است 

اساسونامه  8اما در قالوب جرائموی ماننود جورائم جنگوی در مواده 
موارد  از للودیی و تخریب محویط زیسوت، بودون لنکوه چنوین 
عنصراتی داشهه باشد مطرح شده است در نهیجه می توان یفت که 
چون جرم زیست محیطی بین الملی به عنوان یک جورم مسوهقل 
وجود ندارد و تنها می توان به مووارد  از مصوادیق ایون جورم در 

ریها  مسلحانه دست مقررا  بین المللی مربوط به نزاع ها و دریی
یافت از این رو پاسخ کیفر  مسهقل نیز برا  این موارد در عرصه 

 بین المللی وجود نخواهد داشت.
شکل ییر  رویه قضایی مربوط به پاسخ هوا  کیفور  در سوطح 
بین المللی نیز نیازمند لن است که جرم زیسوت محیطوی و پاسوخ 

اه هوا  کیفر  لن در مقوررا  پویش بینوی شوده باشود توا دادیو
صالحیهدار با صدور لرا  یونایون خود بهوانند این رویه قضایی را 

 بوجود لوردند.
اما همانگونه که در قسمت انواع پاسخ ها  کیفر  در حقوق بوین 
الملل نیز یفهه شد، در حال حاضر صورف نظور از برخوی مووارد و 
مصادیق جورم زیسوت محیطوی کوه بطوور پراکنوده و در رهگوذر 

نه و جرائم ناشی از لن وجود ندارد و بور هموین مخاصما  مسلحا
مبنا پاسخ کیفر  خا  جرائم زیست محیطی بین المللوی نیوز در 
این مقررا  به چشم نمی خورد به این ترتیوب بوا فقودان ایون دو 
عامل اساسی نمی توان از رویه قضایی در این باره سخن یفوت و 

ئی پاسخ بوه در شرایط کنونی نمی توان موضوعی به نام رویه قضا
جرائم زیست محیطی بین المللی را مورد ارزیابی قورار داد و لن را 
با چگونگی رویه قضایی ایران در این باره مقایسه کورد در ضومن 
لرایی که از دادیاه ها  نظامی مانند نورنبر  صادر شده اسوت را 
نمی توان به عنوان رویه قضایی جرم زیست محیطی بوین المللوی 

ین حیث لنها را مورد ارزیابی قورار داد هور چنود بوه پذیرفت و از ا
صور  تلوویحی در بور ییرنوده وقووع مصوادیقی از جورم زیسوت 

 محیطی نیز باشند.
 

 نتایجنتایج -2

 اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست  •
اصول پایه ا ، مبنایی فراتر از قواعد معمولی هسوهند بورا  مثوال 

اصل مبنوایی وجوود  چه در حقوق داخلی چه حقوق بین الملل یک
دارد به نام اصل تساو  اعضاک که تخطی ناپوذیر اسوت کوه ایون 
اصول کلی باعث پیشرفت قواعد موی یردنود و ایون اصوول کلوی 
حقوق به تفسیر اسناد موجود کمک می کننود حقووق بوین الملول 
محیط زیست هم مثل همه زمینوه هوا  دیگور حقووق از اصوولی 

ام بوه حاکمیوت دولوت یوا همچون اصل وفا  به عهد، اصل احهر
اصل تفکیک به همکار  دولت ها با یکدیگر در موقع درخواسوت 
کمک که در روابط بین کشورها مشوهود اسوت و از دیگور اصوول 
مربوط به اصل تکلیق به جلوییر  از تخریوب محویط زیسوت یوا 
اصل تکلیق به همکار  که به حقوق بین الملل عموومی مربووط 

در حقووق محویط زیسوت دارد لوذا دو می شوند که کاربرد زیاد  
اصل حاکمیت دولت و اصل تکلیق به همکار  دارا  اولویوت در 
میان سایر اصول در زمینه حقوق بین الملول محویط زیسوت موی 
باشند و در دامنه یسهرده تر  قابل طرح می باشند که در صوور  

 انهشار للودیی در محدوده بدون مرز  قابلیت اجرایی دارند.
، تنش میان نگرش ها  زیست محیطی و توسوعه 1992از سال “

به عنوان یک عنصر اصلی در روند قانون بین المللی بوده است که 
منجر به تصویب معاهدا  و ابزارها  بین المللی در زمینه توسوعه 
پایدار یردیده است این ابزارها نشان می دهد که لشهی بین محیط 

یست و بنظر می رسد بوه زیست و توسعه به اسانی قابل دسهیابی ن
نفع محیط زیست خواهد بود. لذا به بررسی برخی اصول و مفاهیم، 
قوانین حقوق بین المل و همچنین برخی از تحوال  جدید در این 
زمینه می پردازیم کوه ممکون اسوت تمایول بوه حوذف شورایط و 
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مداخال  منصفانه ا  از تکامل و کاربرد تعداد زیواد  از تعهودا  
مینه حفاظت از محیط منجر شود. این اسوهدالل وجوود دولهها در ز

دارد که حفاظت از محیط زیست تا حدود  مربوط به هزینه هوا  
مالی بین المللی برا  توسعه باشد. جهت حصوول نهیجوه، حوداقل 
سه عنصر وجود دارد، یکی حرکت به سمت مشارکت بیشهر جامعه 

، دیگور مدنی فراملی در روند قوانون بوین المللوی محویط زیسوت
اسهفاده از یک زبان حقوقی و وظایفی که به جنبه ها  توسعه ا  
برا  پیشگیر  از لسیب زیست محیطی، مؤثر و دخیول هسوهند و 
 .“در لخر ایجاد جوذابیت یوک حوق بورا  محویط زیسوت سوالم

(ximena fuetes.2002:109) 
 

 اصل حاكمیت دولت  •
موت، یکی از چهار رکن تشکیل دولت اصل حاکمیت اسوت و حکو

جمعیت و سرزمین از دیگر ارکان تشکیل دولهها می باشوند اصول 
حاکمیت از کهن ترین اصول حقوق بین الملل عمومی می باشد و 
ایوون بوودان معناسووت کووه دولههووا در قلموورو سوورزمین خووود دارا  
صالحیت انحصار  می باشند و لذا این فقوط دولههوا هسوهند کوه 

مینی خوود دارا  صوالحیت قواعد حقوق الزام لور را در قلمرو سرز
انحصار  می باشند و لذا این فقط دولهها هسهند که قواعد حقوقی 
الزام لور را در قلمرو خودشان بهصویب برسانند و لنرا اجرا نمایند و 
از طریق قوه قضائی خود به قووانین مصووب در جامعوه رسویدیی 
، نمایند که این حاکمیت در کلیه قلمرو دولت در سطح رودخانه هوا
خلیج ها و در عمق سفره ها  زیر زمینی و فضوا  بواال  کشوور 

 جار  می باشد.
معنا  منهج از مفهوم قدر  اعضا  دولت ها بور قلمروشوان ایون 
است که هیچ قدر  عمومی دیگر ، خواه دولت دیگور  باشود و 
خووواه سووازمانی بووین الوودولی، حووق مداخلووه در قلموورو صووالحیت 

منشوور سوازمان  2ماده  7ابطه بند انحصار  و  را ندارد در این ر
 ملل مهحد اعالم می کند که :

هیچ یک از مقررا  مندرج در این منشوور، ملول مهحود را مجواز "
نمی دارند که در امور  که ذاتام جزو صالحیت داخلی کشورهاست 
دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنوین موضووعاتی را 

 "ین منشور قرار دهندبرا  حل و فصل، تابع مقررا  ا
 پایدار توسعه مفهوم به شود می نایافهگی توسعه شرایط توضیح با“

 اسوت شرایطی و وضعیت نیافهگی توسعه که چرا شد نزدیک کمی
 کواربرد ، لور  فن و اقهصاد  عوامل بین ناهماهنگی نهیجه که

 میسور جامعوه در کوار نیورو  و سرمایه از همزمان اسهفاده امکان
 «نیافهوه توسوعه» عنوان به را کشور  شود می سبب لنچه نیست

 از شومار  بوی مجموعه کشور، لن در که است لن کنیم مشخص
 و محصوول دارد وجوود زیسهن و کردن کار برا  نامطلوب شرایط

 و تولیود  ها  روش از بسیار  است پایین زندیی سطح و درلمد
 هایی است. ویژیی مساعد نا رفهار ، الگوها  و ها رویه همچنین

 نبودن کافی از عبارتند شمرد، بر توان می نیافهگی توسعه برا  که
 شویوع اکثریوت، سوواد  بی مردم، بهداشت شدید کمبود خواربار،
 اتالف یا منابع از غفلت کودکان، حد از بیش میر و مر  و بیمار 
 (110: 1380ازکیا، )“برداشت  کم کشاورز  رواج لنها،

 اسهکهلم لمده است که :اعالمیه  21همچنین در اصل 
دولهها، طبق منشور ملل مهحد و اصول حقوق بوین الملول دارا  "

حق حاکمیت بهره بردار  از منابع طبیعی خود مطابق سیاسوهها  
 "زیست محیطی خود می باشند

اعالمیه ریو به سیاسهها  زیست محیطی و  2و همچنین در اصل 
 توسعه اشاره شده است 

، مسائل جد  تر  مبنی بور شومول برخی عناصر محیط زیست"
اعمال حاکمیت دولت بویژه از وقهی که دانش بشر بی مورز بوودن 
محیط زیست را یواهی نموده است، مطرح کرده اند: مسائلی چون 
مهاجر  انواع یونه ها  حیا  وحش، ذخایر مشوهرک ماهیوان در 
محدوده دریا  سرزمینی یا منطقه انحصار  اقهصواد  همچنوین 

ریا از طریق رودخانوه هوا و دریاچوه هوا و هووا و غیوره، للودیی د
محدود به صالحیت سرزمینی نمی شوند. اینگونه بنیادها  حقوقی 
با وجود داشهن تضاد با حق حاکمیت، در حقووق بوین الملول موی 
توانند به عنوان تنها راه حل، راه یشا باشند و این بخش مهموی از 

ی دهود. بنوابراین در حقوق بین الملل محیط زیست را تشوکیل مو
اصل صالحیت انحصار  دولت بر قلمروش چنین حقی بر می لید 
که محیط زیست لن کشور نباید از زیان هوا  حاصول از فعالیوت 
ها  بیرون لن حوزه یعنی در قلمرو یا مکان دیگر  که صالحیت 

 (70: 1383دولت دیگر است صدمه ببیند )حبیبی، 
مسئولیت "سهکهلم لمده است اعالمیه ا 21در قسمت دوم از اصل 

تضمینی یا کنهرل فعالیت ها  داخل قلمروشان بنحو  که صدمه 
ا  به محیط زیست کشورها یا مواوراک قلمورو لنهوا وارد نکنود بوه 
عهده لنهاست این اصول در حوال حاضور همچنوان بطوور صوریح 
تثبیت و در حقوق بین الملل رعایت می یردد. بنوابراین حاکمیوت 

دیگر الزاما  نیز که ریشه در حقووق بوین الملول دولت به موجب 
 عمومی دارد، محدود می شود.

 اجهمواعی، توسوعه جملوه از است، هایی یونه و انواع دارا  توسعه
 مدیریهی، توسعه لموزشی، توسعه اقهصاد ، توسعه سیاسی، توسعه
 توسوعه اجوزاک مراتوب سلسوله اموا فرهنگی توسعه انسانی، توسعه
 شود می دفاع مقام در چه یر است نرسیده بو ث به چندان یافهگی
 بقوا  و اسوهمرار یوا و لمودن بوجوود زمینوه و ساخت زیر را یکی

 خوورد بور تسلسول و دور به هم مواقع بعضی در و دانست دیگر 
 ارزشوی دارا  همگوی“ اسوت همگوان مقبول لنچه اما. کنیم می
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. ”است پایدار توسعه بخصو  یافهگی توسعه الزم برا  و همسان
 (10: 1380)صدوق، 

 

 اصل همکاری •
ایرچه رفهار هر دولت حاکم در روابط خارجی بوه پیورو  از لزاد  
اراده بر طبق منافع خود است حقوق بین الملل جدیود یوک الوزام 
کلی به همکار  با دیگوران را بوه عنووان یوک دسوهور در جهوت 
برطرف کردن مشکالتی که مربوط به جامعوه بوین الملول اسوت، 

اده است. چنین الهزامی از جوهر وجود  حقوق بین الملل توسعه د
عمومی ناشی می شود وجود هزاران معاهده بین المللی اعوم از دو 
جانبه، منطقه ا  و جهانی همچنین بر اسواس شوناخت و معرفوی 

 نیاز به همکار  با دیگر دولهها در سطوح مخهلق دارد.
در سوطح اغلب همکار  بین دولهها برا  حفاظت محویط زیسوت 

نهادها و ترتیبا  بین المللی پدیدار شده است خواه پیش از بوجوود 
لمدن مشکلی خا  این مؤسسا  ابداع شده باشند یا بعد از وقوع 
لن که به منطقه معینی از محیط زیسوت مربووط بووده اسوت.این 
مؤسسا  و نهادها با پشهیبانی و سرعت بخشیدن، همکوار  بوین 

 کنند. دولهها  عضو را تسهیل می 
در زمینه حمایت از محیط زیست، همکوار  بوین المللوی در کول 
برا  حفاظت از محیط زیست یک اصل ضرور  است بویژه برا  
دولهها در جهت حق اعمال صالحیت سرزمینی در فضا  خوارج از 
قلمرو مرزهاشان از جمله دریاها  لزاد، منطقه قطوب جنووب و یوا 

 (72: 1383)حبیبی، جاها  دیگر این همکار  ضرور  است. 

اغلب همکار  بین دولهها برا  حفاظت محویط زیسوت در سوطح 
نهادها و ترتیبا  بین المللی پدیدار شده است خواه پیش از بوجوود 
لمدن شکلی خا  این مؤسسا  ابداع شده باشند یا بعود از وقووع 
لن که به منطقه معینی از محیط زیست مربوط بوده است. برخوی 

زیست را نمی تووان بوا اتخواذ روش سواده ا  از مشکال  محیط 
بوسیله مقررا  حل کرد. برا  حل لنها نیواز بوه پیشورفت سوطح 
همکار  بین دولهها  ذیربط است کوه انجوام ایون کوار تنهوا بوا 

 موجودیت بخشیدن سازمانها  دائمی توسعه می یابد.
بعالوه در الهزام کلی اعضا  سازمان ملل، به ویژه وقهوی نیواز بوه 

ر  برا  حفاظت محیط زیست در بین باشد همکار  دولهها همکا
در سطخ خوبی با سازمان مذکور و میان خودشان صور  می ییرد 
اینگونه همکار  در چندین سند بین المللوی در رابطوه بوا محویط 

اعالمیوه اسوهکهلم  23زیست تأکید شده است، از لن جمله اصول 
م از کوچوک و تموام کشوورها اعو"لغازیر لن است که می یوید: 

بزر  باید به موضوعا  بین المللوی راجوع بوه حفاظوت و بهبوود 
محیط زیست با روحیه همکار  بر پایه مسواوا  رسویدیی کننود 

همکار  از طریق قراردادها  دوجانبه یا چند جانبوه یوا از طریوق 
مقهضی دیگر در جهت کنهرل، جلوییر ، کاهش و یا از بین بردن 

زیسهی ناشی از فعالیت ها  انجوام شوده  مؤثر اثرا  زیانبار محیط
در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت بوه حوق حاکمیوت و 

 "عالقه مند  همه دولهها ضرور  است
مجموع عموومی  2992این اصل که به موجوب قطعناموه شوماره 

صادر شده است با هموان  1972دسامبر  12سازمان ملل مهحد در 
مورد تأیید  1982یعت در سال مضمون مجددام در منشور جهانی طب

قرار می ییرد طبق منشور اخیر، دولهها باید در نگهودار  طبیعوت 
ضمن فعالیت ها  مشهرک و دیگر عملیوا  مناسوب بوا یکودیگر 
همکار  کنند ایون همکوار  شوامل تبوادل اطالعوا  و مشواوره 
خواهد بود و همین طور باید برا  محصوال  و فرلیندها  صنعهی 

ست لثار زیانبار  رو  محیط زیست داشهه باشوند ا  که ممکن ا
اسهاندارهایی را تأسیس کنند و نیز روش هوا  همکوار  موؤثر را 
فراهم نمایند. اعالمیه ریو راجع بوه محویط زیسوت و توسوعه نیوز 
مبنا  مهمی در اصل همکار  تلقی می یوردد بوه ویوژه بخواطر 
ا  تأمل شدن نقش ها  ویژه بین دو دسوهه دولوت یعنوی دولههو

اعالمیه ریو اعالم می  7صنعهی و کشورها  در حال توسعه، اصل 
 کند: 

کشورها باید بوا روحیوه و بیونش مشوارکت جهوانی بوا یکودیگر "
همکار  داشهه باشند تا هیچگونه لسیب و للودیی زیست محیطی 
حاصل نشود و وحود  زیسوت محیطوی کوره زموین موورد موورد 

ود ایور چوه در موورد حمایت قرار ییرد و شرایط مطلوب حاصل ش
مشارکت ها  مهفاو  جهانی در زمینه رفع للودیی محیط زیسوت 
همه کشورها مسئولیت مشهرک دارند اما مسئولیت هر یک از لنهوا 
در قبال این امر مهفاو  است کشورها خود نمایانگر این مسوئولیت 
هسهند زیرا لنها در یک تالش بین المللوی اسوهمرار توسوعه را بوه 

د که در نهیجه، خساراتی را مهوجوه محویط زیسوت دوش می کشن
جهانی می کنند از سو  دیگر لنها هسهند که از فن لور  و قدر  

 "مالی برخوردارند
اعالمیه ریوو همچنوین رو  تقویوت همکوار  در راسوها  اصول 
توسعه پایدار یا اصالح و بهبود بخشیدن فهم یوا تبوادل اطالعوا  

عه، همکار  با یکودیگر و علمی و شناخت درست فن لور  و توس
نیز توسعه و انهقال و فن لور  و دسهرسی به دسوهاوردها  جدیود 
فن لور  و سرعت بخشیدن به لنها که دولهها بایود لنهوا را موورد 
توجه قرار دهند )اصل نهم اعالمیه ریو( اصدار می دارد موضوعا  
مربوط به تبوادل اطالعوا  علموی و فون لور  بخوش مهموی از 

 حیط زیست جهانی را به خود اخهصا  داده است. معاهدا  م
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زمینه دیگر مطرح شوده بورا  همکوار  بوین المللوی بور اسواس 
اعالمیه ریو، به همکار  در جهوت جلووییر  از هریونوه نقول و 
انهقال و جابجایی مواد للوده کننوده مربووط موی شوود کوه بورا  

: 1383اعالمیه ریو( .)حبیبوی،  13سالمهی انسان خطرناکند )اصل 
73  ) 
 

 اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست  •
از اصول پایه ا  دیگر در حقوق بین الملول محویط زیسوت اصول 
حمایت و حفاظت از محیط زیست است این اصل در چارچوب یک 
الزام برتر هدف خاصی را مشخص می کند و لن الوزام دولههوا بوه 

مایت و همکار  است هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به ح
حفاظت از محیط زیست، هدف رو  حوزه و موضوعا  معینی دور 
می زند و نمود می یابد لویکن تنظویم اصوول عموومی مبنوی بور 
موجودیت بخشیدن همه الزاما  در یک اصل کلی یک اسهثناست 
یکی از مهون مشخص که در این حد اصل کلوی را مطورح کورده 

ان ملول مهحود کنوانسیون حقوق دریاهوا  سوازم 192است ماده 
 است که می یوید:

دولهها مهعهود هسوهند کوه از محویط زیسوت دریوایی حمایوت و "
  "محافظت نمایند

 سوطح اجهمواعی، رفواه هوا، بیمار  کنهرل همان توسعه مبانی لذا
 و بواال اقهصواد  رشود برتر، تکنولوژ  از اسهفاده بهداشت، باال 
 عدالت ی،عال لموزش به دسهرسی و همگانی لموزش نسبی، درلمد

 پایودار واژه .اسوت مدنی ها  لزاد  و فرهن  توسعه و اجهماعی
 لن در کوه جهوانی توصویق منظوور به ا  یسهرده طور به امروزه

 دهنود حیوا  ادامه دور ا  لینده تا توأمام وطبیعی انسانی نظامها 
 در حلهوایی راه ارایوه معنی به پایدار توسعه. شود می یرفهه کار به

. باشد می توسعه واقهصاد  اجهماعی کالبد ، فانی الگوها  مقابل
 تخریوب طبیعوی منوابع همچون نوابود  مسائلی بروز از بهواند که

 رویوه بوی افزایش اقلیم، تغییر جهانی للودیی زیسهی، ها  سامانه
 حوال انسوانها  زنودیی کیفیوت لمدن وپایین عدالهی بی جمعیت
 بوا مواجه است حولیت پایدار توسعه بنابراین. کند جلوییر  ولینده
 در لینده نسل قابلیهها  بردن بین از بدون ضرور  نیازها  تامین
 کوه اسوت زموانی پایودار تحوول یوک واقع در نیازهایشان، تامین
 پیونود نیازمنود تحوول ایون باشود. ومولود فرصوهها محیط محافظ

و  اسووت اجهموواعی و امنیووت اقهصوواد اکولوووژ  میووان نایسسووهنی
 بوا تطوابق در بایود اجهماعی زندیی رایطوش اقهصاد  پیشرفهها 

 )حسوین .باشوند زنودیی طبیعوی ها  پایه حفظ مد  دراز جریان
 (1382رحیمی :

البهه باید توجه داشت که این الهزام صرفام مربوط به یک بخوش از 
محیط زیست است هر چند در بردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی 

ن بخوش از دریوا  بر مشمول همه مناطق دریایی است اعوم از ل
سرزمینی که در انحصار صالحیت دولت ساحلی است و لن قسمت 
از مناطق مشهرک ماننود دریاهوا  لزاد و یوا حهوی شوامل میوراش 
مشهرک بشیریت مانند منابع کانی بسهر دریا را نیز شامل می یردد 
همین طور در کنوانسیون ها  منطقه ا  که به الهوزام دولههوا بوه 

یست داللت دارند می توان از قدیمی تورین اصل حفاظت محیط ز
لفریقا راجع به حفاظت از طبیعت  1918کنوانسیون  2لنها در ماده 

دولهها  طورف معاهوده "و منابع طبیعی نام برد که مقرر می دارد 
باید با قبول اقداما  مراقبهوی مهعهود شووند کوه در جهوت بهوره 

یاهووان و بووردار  و توسووعه منووابع طبیعووی از جملووه خوواک، لب، ی
جانوران حمایت الزم را تأمین نمایند همین طور بر طبق ماده اول 

لسه لن دولهها  اطراف قرارداد توافق موی کنود  1982موافقهنامه 
که در مقررا  داخلی خود این زمینه را فوراهم کنود کوه بوه طوور 
انفراد  یا بر حسب نیاز، اقداما  ضرور  مبنی بر حفاظت الزم از 

ک و پشوهیبانی از سیسوهمها  حیوا ، حفوظ تنووع فرایند اکولوژی
ژنهیک و مراقبت از وسایل پیشرفهه نیرو  تولید برا  بهره بردار  
منابع طبیعی در قلمرو تحت صالحیت خوود بنیواد نهنود در اروپوا، 

برن راجع به حفاظت از حیوا  وحوش، منطقوه  1979کنوانسیون 
نگهدار  یونوه اروپا و زیست یاهها  طبیعی لنان الزام به حفظ و 

ها  ییاهی و حیوانا  وحشی را به عنوان میراش طبیعی و انهقوال 
لن به نسلها  لینده ابداع می کنود مشوابه پیمانهوا  منطقوه ا ، 

در خصو  توع یونوه هوا  زیسوهی در  1992کنوانسیون جهانی 
، فهرست اقداماتی کلی که باید در جهت حفاظت و اسهفاده 1ماده 

یسوهی اتخواذ شوود، در بور دارد از لن جملوه : معقوالنه از منوابع ز
راهبردها  توسعه معقوالنه را در تکمیل طرح ها یا برناموه هوا توا 
لنجا که امکان پذیر و مناسب باشود در جهوت حمایوت و اسوهفاده 
معقوالنووه از تنوووع یونووه هووا  زیسووهی در طوورح هووا، برنامووه و 

د در سیاسهها  بخشی و فرا بخشی به طور مناسب اعمال می کنو
 1992حوووزه هووا  مخهلووق دیگوور نیووز در چووارچوب کنوانسوویون 

اعالم می کند که : اعضاک بایود  3ماده  1تغییرا  لب و هوا در بند 
سیسهم لب و هوا به نفع نسل ها  فعلی و لنی بشر مورد حمایوت 

تعهودا  جزئوی تور  را بورا   3قرار دهند همین طوور در مواده 
رسومی ا  از اصوالحا  طرفین پیمان معوین موی کنود، تعریوق 

Protect   وpreserve  وجود ندارد اما هور دو اینهوا در مواده
کنوانسیون حقوق دریاها به کوار رفهوه انود کوه بوه صوراحت  192

می  proptectionمعنایشان با هم فرق می کند لنچه از کلمه 
توان دریافت در بر دارنده یک اصل کلی است کوه شوامل هور دو 

جمله خوددار  از اعموال زیوان لور و اتخواذ  این تعابیر می شود از
به خرابی محویط زیسوت  اقداما  مثبت برا  مراقبت در حد  که

 منههی نشود. 
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 اصل جلوگیری 
هم تجربه و هم اظهارنظر مهخصصین علمی ثابوت موی کنود کوه 
اصل جلوییر  برا  محیط زیست چه جنبوه اکولوژیوک و چوه از 

الئی بوه حسواب موی لیود. لحاظ اقهصاد  به عنوان یک قاعده ط
چون غالبام جبران لسیب ها  وارده به محیط زیسوت غیور ممکون 
است این لسیب ها  جبران ناپذیر عبارتند از: انقراض یونه هوا  
جانور  و ییاهی، فرسایش خاک یا حهی تخلیه مواد للووده کننوده 
پر دوام در داخل دریا که وضعیت ها  غیر قابول بریشوهی ایجواد 

ی ایر خسار  وارده قابل جبوران باشود هزینوه هوا  می کنند حه
 احیا، یران است.

این یونه نیازها، کالم به رسمیت شناخهه شده اند اما اغلب داللهوی 
ایسوپو  1991بر حقوق بین الملل محیط زیست ندارند کنوانسویون 

ارزیابی پیامدها  زیست محیطی را به عنوان یک زمینه لثار برون 
ر مقدمه لن نیاز و اهمیت توسعه سیاسوت مرز  تصدیق می کند د

ها  پیش ییر  و نگهدار ، کاهش و مراقبت ویژه نسبت به لثار 
زیان رسان به محیط زیست در کل و بیشهر بطور خوا  در یوک 
زمینه برون مرز  را پیش بینی می کند بطور تقریب هموه اسوناد 
حقوق بین الملل محویط زیسوت اصول جلوویر  از زوال زیسوت 

ا به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده انود کوه بیشوهر محیطی ر
لنها راجع به للودیی دریاها، لب ها  داخلوی، هووا یوا حفاظوت از 
منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راهها  دیگور 
حفاظت محیط زیست از جمله اصول سونهی مسوئولیت درسوت در 

د توجوه قورار داده جهت همکار  مسهقیم با قربانیان تجاوز را مور
 (  78: 1383اند . )حبیبی، 

اصل جلوییر  مسهلزم اسهفاده از فنوون ویوژه از قبیول تجزیوه و 
تحلیل احهمال خطر و پس از لن ارزیابی پیامدها  به جا مانوده از 

کنوانسیون حقووق  201فعالیت ها  انجام شده است مطابق ماده 
شهه باشند حاکی از دریاها هر یاه دولهها دالیل منطقی در دست دا

اینکه فعالیت هایی که تحت صالحیت یا نظار  لنها برنامه ریز  
شده است موجب للودیی  شدید محویط زیسوت دریوایی شوده یوا 
تغییرا  اساسی و زیان لور  در لن به وجود لورده، باید توا حود  

هوا را  بور محویط زیسوت که عملی باشد اثرا  بالقوه ایون فعالیت
یزارش ها  مربوط به نهوایج ایون ارزیوابی هوا را  ارزیابی کرده و

 "برا  اعضا ارسال دارند
کند که هر دولهوی در بوه کوار یورفهن اصل جلوییر  تکلیق می 

و بوه « عمول منصوفانه»که بور مبنوا  « باید سعی کند»مقررا  
درسهی و در جهت نظم عموومی فعالیوت هوا  بخوش خصوصوی 

لور زیسوت زیوان تحت  قلمرو و نظار   و ، رو  بخش محویط
نباشد اصل عدم سوک اسوهفاده بوه عنووان یوک وظیفوه مطلوق در 
جلوییر  از همه زیان ها تأکید دارد اما الزامی که بر دولت هوا در 

جهت ممنوعیت فعالیت هایی اشاره می شود، وقهی اسوت کوه لن 
 فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست یردد.

 

 اصل احتیاطي •
ا می تووان از جملوه مالحظوا  و یکوی از اعالم اصل احهیاطی ر 

اعالمیوه ریوو  12مهمهرین ابهکارا  اعالمیه ریو تلقی نمود فصل 
به منظور حفظ محیط زیست، کشور ها بایود ضووابط و "می یوید 

ها  خود به طوور  معیارها  پیشگیرانه حمایهی را بر اساس توانایی
ر جود  مبسوط مورد اسهفاده قرار دهند در جایی کوه امکوان خطو

وجود دارد یا مسائل و مشکال  ناشناخهه زیان هایی را به بار موی 
لورد باید نواقص به طور کامل و علمی مورد بررسی قرار ییرنود و 
نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه بوا للوودیی محویط زیسوت پور 

تنظویم اصول احهیواطی در  "هزینه است از لن چشم پوشوی کورد
است این اصطالح ابهدا در یک اعالمیه  مقررا ، کار نسبهام جدید 

تصویبی به وسیله    کنفرانس بین المللی برا  دریا  شومال در 
پیدا شد و سپس در بیشهر اسناد تصویبی بین المللی در  1987سال 

به بعود اعموال شوده  1990رابطه با حفاظت محیط زیست از سال 
 است این اصل همچنین یکی ازپایه ها  سیاست زیست محیطوی

ماسهریخت تلقوی موی یوردد. در  1992اتحادیه اروپا تحت پیمان 
زمانی که هنوز اصول جلووییر  از لثوار اساسوی خوود را بور کول 
مقررا  حفاظت محیط زیست به جا  نگذاشهه بود اصل احهیاطی 
مورد توجه قرار یرفت و بیش از لن توسعه یافوت اصول احهیواطی 

لسویبی بوه  هم مثل اصل جلوییر  در جسوهجو  لن اسوت کوه
محیط زیست نرسد. اما وقهی کوه نهوایج حاصوله از لن حکایوت از 
عدم توانایی اقداما  باشد و در وقهی که  تنوزل درجوه زیسوت در 

شود اصل مذکور به طور خوا  و جود  مقیاسی بزر  مطرح می
مورد قبول قرار می ییرند و یا زمانی که از  انقراض نسل هر یوک 

به طور خا  و جد  انکارناپذیر این شود از یونه ها  صحبت می
اصل قابل اجرا خواهد بود هرچند برخی مفاهیم لن از نظور علموی 
مشکل ارائه تعریق دادند به ویژه با پیشورفت علووم ایون تعواریق 
تغییر پذیرند چون رو  اصول لن تعریق، مهخصصین توافق نموی 

رام به کنند و به علت داشهن نظرا  مهفاو  یا نا روشن بودن لن اکث
طور قطع و حهم نمی توانند نهایج حاصوله از لن را بپذیرنود. بودین 

یذاران باید شرایط وضعیت معین را در نظر بگیرند و ترتیب سیاست
تصمیم بگیرند کوه راه حول علموی را بور اسواس مودارک معهبور 

 ریز  کنند.پایه
ایوون چنووین پیشوورفهی را مووی توووان بووه واسووطه نقووش حسوواس  

رد با روش حفاظت محیط زیست مشاهده کرد مهخصصین در برخو
در واقع این نقش رو به یسهرش و تزاید است لذا تصومیم ییوران 
باید بر پایه اطالعا  حاصله از مهخصصین مخهلق محیط زیسوت، 
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مقررا  حفاظت محیط زیست را تنظیم کنند و هموین روش بایود 
در همه موضوعا  محیط زیست مورد اسهفاده قرار ییورد و عمووم 
مردم باید پشهیبان چنین تصمیماتی باشند نقوش مهخصصوین نوه 
تنها رساندن اطالعا  علمی مربوط به حل یک مشکل خا ، بوه 
تصوومیم ییووران اسووت، بلکووه لنهووا در دادن لموووزش عمووومی 

محیطی به مردم و به افراد  کوه در مراجوع قانونگوذار  و زیست
 د می کنند.ادار  تصمیم رسمی اتخاذ می کنند نقش مهمی را ایفا

 

  گیری نتیجه -3
 محیط به نسبت عمومی لیاهی و حساسیت بدلیل کنونی جهان در

 حدوش احهمال و زیست محیط للودیی از ناشی زیانبار لثار و زیست
 هوم بور و جانوداران و موجودا  حیا  رشهه شدن یسیخهه فاجعه
 موردم نگرانوی سوبب خاکی کوه جملگوی کره اکوسیسهم خوردن
 بوین داخلوی، هوا  یردهمایی تشکیل شاهد لذا است شده جهان
 و دولههوا توسوط رسومی اجالسوها  و مهعودد ا  منطقوه المللی،

 مخواطرا  سر بر هسهیم تا جهان سراسر در دولهی غیر شرکهها 
 خصو  این در و شود بررسی و بحث زیست محیط الوقوع قریب
 رو روند از جلوییر  برا  مناسبی حلها  راه و یردد اندیشی چاره
 کوردن طورف بور طورق و محیطوی زیسوت ها  للودیی رشد به

 .شود اندیشیده معضال 
 مهمهورین از یکوی زیست محیط موضوع تردید بدون روز این از"

 یک در نیز را لن از حمایت باید بنابراین است جهان کنونی مسائل
 امور ایون و داد قورار نظر مطمح جزائی حمایت از فراییرتر یسهره
 سیاسوت» جوا  بوه «جنایی حساسیت» از الاو که شود می سبب

 مفهووومی دارا  کووه «پاسووخ» از ثانیووام و شووود اسووهفاده «کیفوور 
 نووینی تعریق بنابر زیرا جست، بهره است «واکنش» از تر یسهرده

 کورده ارائوه جنوایی سیاسوت از پرفسورمی ر  دلماس مارتی  که
 و کیفور  از اعوم هوا شویوه کلیوه» شوامل جنایی سیاست است،
 پدیوده بوه لنهوا، بوه توسل با جامعه هیأ  که شود می یفر غیرک

  (132: 1391.)قاسمی، "دهد می پاسخ مجرمانه

 جوا  بوه پاسوخ واژه از اسوهفاده کوه است معهقد همچنین و " 
 وقووع از پویش هوم جنایی سیاست که است لن معنا  به واکنش
 عمل وارد( سرکوبی برا ) لن از پس هم و( پیشگیر  برا ) جرم
 مجرمانوه پدیوده علیوه بلکه نیست جرم علیه پاسخ این و شود می
 «انحوراف» و( کیفور  پدیوده) «جورم» پدیده دو شامل که است
 جنوایی سیاسوت از ایر ترتیب این به است( جامعه شناخهی پدیده)
 اشوکال تمام اوالم شود اسهفاده زیست محیط از حمایت راسها  در

 زیسوت جرایم زمره در هلنک از اعم زیست محیط للودیی یونایون
 و یرفوت خواهود قرار توجه مورد خیر یا و باشد شده وارد محیطی
 دیگور عبوار  به بود خواهد نیز پیشگیر  تدابیر ییرنده بر در ثانیام

 برابور در کیفور  واکونش ارائوه معنا  به زیست محیط از حمایت
 از منود  بهوره بوا بایود بلکوه بوود نخواهد محیطی زیست جرایم
 یعنوی حاال ، همه در و کیفر  غیر حهی ها شیوه و ابزارها تمامی
 پرداخوت محیط زیست از حمایت به للودیی، بروز از پس یا و قبل
 کوارییر  به باشد نظر مورد مطلوب و جانبه همه حمایهی ایر پس
. "اسوت کیفور  سیاسوت از اعموال بههور مراتوب به سیاست این

  (131: 1391)قاسمی، 
 کوه اسوت مهوم مطلوب ایون لور یواد طیمحی زیست خطرا  لذا

 بوه مبوارزه از اوالتور مراتوب به زیست محیط زمینه در پیشگیر 
 توجه با و اوصاف این با است، زیست محیط با مهعرضین و خاطیان

 پیشونهاد باشد می بشر حقوق الینفک جزک زیست محیط اینکه به
 ایون در( حقووقی کمیهوه) ملول سازمان ششم کمیهه که یردد می
 بوا و نمایود همسوان مجازاتها  و قوانین تدوین به اقدام  خصو
 پیشونهاد و زیسوت محویط حقوق زمینه در مجازا  و جرم تعریق
 محویط از حفاظت المللی بین دادیاه عنوان تحت مسهقل دادیاهی
 یوه اقدام مهحد ملل منشور هفهم و ششم فصول لوا  در و زیست
 ید.نما لور الزام و المللی بین معاهده تنظیم
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  منابع 
نگاهي انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئوولیت سئازمان هئای بئین ( 1391الهویی نظر ، حمید و محمد ، عقیل )زمسهان -1
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