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چکيده
بیتردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرمترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق ادقدات توسقهه اایقدا د
قرن بیستویکم انکا نااذیر تلقی میشود که د عین حال با چالشدای عدیدهای نیز وبه و میباشد ،چراکه انسان کنقونی علیقر م د ک
نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست ،دنوز بر مدا توسهه بی ویه و ترجیح منافع کوتاهمدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی میکنقد
درچند اس از تشکیل کنفرانس استکهلم د نیمه دوم قرن بیستم ،اسناد بینالمللی متهقددی د حفاظقت از محقیط زیسقت بقه تصقوی
سیده است ولی واقهیت امر این است که ا ل قواعد و مهاددات حقوق بینالملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخری
محیط زیست دستند د مسیر جبران خسا ات زیستمحیطی حرکت نمودهاند اما شدت و عم فجایع زیستمحیطی د جهان امروز بقه
گونهای است که ضرو ت توسل به اقدامات قاطهانهتری د حوزه مو د بحث احساس میگقردد اققداماتی کقه عقاملین آلقودگی و تخریق
محیط زیست ا به عنوان مجرم تحت تهقی قرا ددد د این مقاله سهی گردیده چالشدایی که جرمانگا ی د سطح بقینالمللقی بقا آن
وبه و است مو د بر سی قرا گرفته و مولفهدای موثر و عمدتاً مثبت د تدوین شاخصدای جرمانگا ی زیستمحیطی مقو د توجقه ققرا
گیرد
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Abstract
There is no doubt that protection of environment is considered as the most critical need of human
being for achievement of better qualities of life and realization of sustainable development goals in
the 21st century. This is involved with numerous challenges, since the contemporary human still lives
on the basis of irregular development and preference of personal short-term interests rather than longterm ones. Although several international regulations have been ratified for the protection of
environment in the second half of the 20th century and after the establishment of Stockholm
Conference, most of the regulations in international environmental law which aimed to prevent
environmental pollution and degradation could only address the compensation for the environmental
damages. However, the intensity of environmental disasters in today's world is to the extent that the
need for performing more decisive actions is seriously felt; actions which could prosecute those who
produce environmental pollution and degradations as criminals. This study attempts to investigate the
challenges which criminalization is internationally faced and to highlight the effective and mostly
positive components in codification of environmental crime indices.
Keywords: International environmental crimes; Criminalization challenges; Effective components in
international environmental criminalization.

1- PhD Graduate, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment and

Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. * (Corresponding Author)
2- Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment
and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4- Invited Professor, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment
and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مولفهها و چالشهای تدوين شاخصهای جرم....

259

مقدمه
د چند دده گذشته و به خصوص اقس از جنقج جهقانی دوم،

است که د زمان جنج اتفاق میافتد و جقرایم زیسقتمحیطقی

جامهه جهانی به جرمانگا ی فهالیتدای مجرمانهای ارداخت که

ال

د زمان لح به منظو اسقتفاده ابقزا ی بقرای بقهدسقت

به علت زشتی و شرا ت ذاتی و یا دامنه تبهقات منفقی ،جامهقه

آو دن منافع و د آمددای کالن و ت میگیرنقد دقر چنقد د

جهانی ا متضر و وجدان عمومی بینالمللی ا جریحهدا مقی-

ددهدای گذشته ،جامهه جهانی تالشدقایی بقرای جلقوگیری از

کرد اس از تشکیل دادگقاهدقای ویق های دماننقد دادگقاهدقای

آسی دای زیستمحیطی نموده است ،اما این اسناد بیشتر بقه

نو نبرگ 1،توکیو2و به دنبال آندقا محاکمقه مجرمقان قر د

قواعققد و مقققر ات اققیشگیرانققه و یققا بحققث جبققران خسققا ت و

کشتا مردم بوسنی و درزگوین ،جامهه بینالمللی به این نتیجه

مسؤولیت مدنی دولتدا توجه داشته است

سید که باید یک دادگاه بینالمللی کیفری به و ت دایمی به

د این مقاله تالش شده است که به این سواالت ااسخ داده شود

جرایم بینالمللی سیدگی نماید نهایتاً د سال  1998اسقاس-

که با توجه به اینکه وقوع آسی دای زیستمحیطی دمقه وزه

3

و به افزایش بوده و با توجه به اینکه بشریت بهطو وزافزون با

جنایات علیه بشریت 4،جنایات جنگی5و جقرم تجقاوز6بقه دیقوان

آثا و ایامددای این نوع آسی دا نظیر تغییرات آ ودوا ،افزایش

کیفری بینالمللی7واگذا شد ()1

طوفاندا ،باال آمدن سطح آ دا د کقره زمقین ،مهقاجرتدقای

حال سوال اینجاست که چرا با وجقود آنکقه محقیط زیسقت و

زیستمحیطی ،از بین فتن گونهدا و یره د گیر میباشقد ،چقرا

حفاظت از آن امروزه یکی از مهمترین مسقایل جهقان بقهشقما

تا به امروز نتوانسته است به جقرمانگقا ی بقینالمللقی زیسقت-

می ود ،جامهه جهانی تابهحال نتوانسته است به تدوین و جقرم-

محیطی بپردازد و یک سند واحد بینالمللی دماننقد اساسقنامه

انگا ی جرایم زیستمحیطی بپردازد و این امر به حقوق داخلقی

م ا تدوین نموده و به تصقوی برسقاند؟ چقه چقالشدقایی د

دولتدا واگذا شده است ( )2و تنها جرایم زیسقت محیطقی د

جرمانگا ی بینالمللی زیستمحیطی وجود دا د؟ آیا میتوان به

نامه م تصوی و الحیت سیدگی به چها جرم نسقلکشقی،

قو ت

اساسنامه سال  1998م تحت شرایطی ،د زیرمجموعه جرایم

جرمانگا ی زیستمحیطی د آینقده امیقدوا بقود و د

جنگی قابل مجازات میباشند؟ این د حقالی اسقت کقه حققوق

مثبت بودن ااسخ ،چه مولفهدا و چشماندازدای مثبتقی د ایقن

بینالملل امروزه د ای جرمانگا ی بینالمللی جرایمقی دماننقد

زمینه وجود دا د؟

شکنجه ،ا تشاء و ترو یسم میباشد د ایقن حالقت ایقن سقوال

 -2مفهوم جرم زيستمحيطی

مطرح میشود که آیا جقرایم و آسقی دقای زیسقتمحیطقی ا

د سالیان و قرندای گذشته انساندا د ا تباط با محیطزیست

نمیتوان د حد و اندازه جرایم یاد شده دانست ()3؟ این سقوال

بهگونهای فتا میکردند که گویی محیطزیست د مالکیت آن-

از آن جهت دا ای ادمیت میباشد که مسقلله محقیط زیسقت و

دا قرا دا د و دیچگاه قحبت از جقرم و آسقی دقای زیسقت-

آسی دای وا د به آن یکی از مهضالت بشریت میباشد و نکتقه

محیطی مطرح نبوده است به تد یج با افزایش جمهیت د کقره

قابل توجه این جاست آسی دقایی کقه د زمقان قلح توسقط

زمین ،آلودگیدای زیست محیطی نیز افزایش یافت و با نهتی

انسان به محیط زیست وا د میشود بسیا بیشتر از آسی دقایی

شدن جوامع ،آسی دای زیستمحیطی نیز چنقد برابقر گردیقد،
بهطو یکه دانشمندان مهتقدند آسی دایی که انسان د طقول

1- International Military Tribunal in Nuremberg
2- International Military Tribunal for the Far East in
Tokyo
3- Genocide
4- Crimes against Humanity
5- War Crimes
6- Crimes of aggression
)7- International Criminal Court (ICC

د سال گذشته به کره زمین و محیطزیست آن وا د کرده قابل
مقایسه با کل تا یخ بشریت نمیباشد
د حقیقت د ددهدای اخیر بقه محقیطزیسقت و جلقوگیری از
آسی دای زیستمحیطی توجه خا ی شده است و حقوق نرم و
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حقوق سخت د ا تباط با محیطزیست توسهه یافته است نقطه

جرمانگا ی زیستمحیطی برای حفاظقت و حمایقت از محقیط-

شروع حفاظت و حمایت از محیطزیست توسط جامهه جهانی با

زیست بوده است ( )2د این اسقتا ،دولقتدقا بقه ایقن نتیجقه

کنفرانس اسقتکهلم ( )4آ قاز مقیشقود و ا قول  26گانقه ایقن

سیدند که برای حفاظت از محقیطزیسقت تنهقا نمقیتقوان بقه

کنفرانس نقش مهمی د توسهه حقوق بینالملل محقیطزیسقت

ادکا دا ی حقوقی و ادا ی بسنده کرد و بایقد بقرای مقابلقه بقا

ایفا کرده است

آسی دای زیستمحیطی به دنبال وشی جدیتر بود ()8

اس از آن کنفرانس یو د سقال  1992تحقت عنقوان محقیط-

از این و دولتدا سهی کردند که د حقوق داخلقی بقا تکیقه بقر

زیست و توسهه د برزیل برگزا گردید ( )5د این کنفرانس دو

قواعد حقوق عمومی و کمک از اسناد بینالمللی ،قواعد و قوانین

سند حقوقی مهم د ا تباط با تغییرات آ و دوا و تنوع زیستی

کیفری ا برای حفاظت از محیطزیست بقه تصقوی

برسقانند و

برای امضای دول مفتوح گردید د این کنفرانس دستو کا 21

این موضوع نیز بازتا و اثقرات زیقادی خصو قاً د کشقو دای

به دمراه ا ول حفاظت از جنگلدا به تصوی دول سید

ایشرفته برجای گذاشته است و تا حدودی از خسا ات زیسقت-

اس از کنفرانس یو تحوالت زیادی د حفاظت از محیطزیست،

محیطی و خصو اً بحث آلقودگیدقای زیسقتمحیطقی د ایقن

چه د سطح منطقهای و چه د سطح بینالمللقی ،توسقط دول

کشو دا جلوگیری شده است ( )9اما به طو کلقی ااسقخگقوی

و ت گرفت ده سال بهد د ژودانسقبو گ کنفقرانس توسقهه

جرایم زیستمحیطی د سطح بینالمللی نبوده است

اایدا ( )6تشکیل شد که این کنفرانس بقا اعقالم دشقت دقدت

د سالدای اخیر ،تها یف متهددی از جقرم زیسقتمحیطقی د

ا لی شامل یشهکنی فقر ،آموزش دمه افراد د سطح ابتدایی،

قال دکترین حقوقی بیان شده است که از آن جمله میتوان به

برابری جنسیتی ،کقادش مقرگ و میقر کودکقان و تقوانمنقدی

چها مو د زیر اشا ه نمود:

بیشتر زنان و بهتر شدن وضهیت ماد ان ،مبا زه با بیما یدایی

 -1جرم زیستمحیطی عملی است که دموا ه با قصد به منظو

دمچون ایدز ،ماال یا و سایر بیما یدا ،تضمین اایدا ی محیط-

آسققی

زیست و گسترش مشا کت جهانی برای توسهه محیطزیست بقه

اکولوژیکی و یا بیولوژیکی انجام میگیقرد و عمقدتاً دقدت از آن

اایان سید

سودجویی میباشد ()10

دمچنین د ادامقه ،کنفقرانس یقو  20کقه د سقال  2012د

 -2جرم زیستمحیطی عبا ت است از فهل یا ترک فهل کقه د

برزیل تشقکیل شقد ( ،)7بقا تاکیقد بقر ا قول مطقرح شقده د

قانون تصریح شده است و لذا باید عامالن آن تحت ایگقرد و یقا

کنفرانسدای ساب به مسقایل اقتصقادی و اقتصقاد سقبز بقرای

محدودیتدای کیفری قرا گیرند اینگونقه جقرایم بایقد سقب

سققاندن و یققا اتانسققیل آسققی

سققاندن بققه سیسققتم

جدی و ارمخاطره به امنیت و سقالمت افقراد و نیقز

کادش فقر توجه وی های نمود

بروز آسی

درچند که کنفرانسدای نامبرده درکدام به تنهایی گام مهمقی

کلیه عنا ر محیطزیست گردند ()11

د توسهه حقوق بینالملل محیطزیست برداشتند ،د دقیچیقک

 -3جرم سقبز  1:ایقن ا قطالح بقرای اولقین بقا د سقال 1990

به مسلله جرمانگا ی زیستمحیطی د ابهاد بینالمللی تقوجهی

توسط مایکل ج لینچ )12(2مطرح شد بهددا کتابی توسط ایقن

نشان داده نشد اما به درحال نمیتوان نقش این کنفرانسدقا و

فرد و با دمکا ی نانسی فرانک 3د ا تباط با جرم سقبز و ا تبقاط

اسناد ا د ایجاد زمینقه بقرای توجقه بقیشتقر بقه حفاظقت از

آن با سیاست و دمچنین اقتصاد به شته تحریقر د آمقد ()13

محیطزیست و به تبع آن تقالش دولقتدقا بقرای جقرمانگقا ی

این مطالهه د طول زمان گسقترش یافقت و سقایر متخصصقان

زیستمحیطی د سطح داخلی و بینالمللی نادیقده گرفقت بقا

جرمشناسی و سایر نهاددای بینالمللی نیز به تحقیق د مقو د

این توضیح که د طول چند دده گذشته یکی از کا دای مهمی
که توسط دول د حقوق داخلیشان انجقام شقده اسقت ،بحقث

1- Green Crime
2- Michael J. Lynch
3- Nancy Frank
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آن ارداختند د ادبیات جرمشناسی دیچ تهریف واحدی از جرم

و بهرهبردا ی از آن سرزمین میگردد الزم بقه ذکقر اسقت کقه

سبز وجود ندا د اما میتوان گفت جرم سقبز شقامل فهقل و یقا

منظو از بهرهبردا ی و استفاده ،تنها استفاده مادی نمقیباشقد،

ترک فهلی میباشد که دم قانونی است و دم یرققانونی بقرای

بلکه فهالیتدایی که سب از بین فتن لذتدای بصری شقده و

مثال ،قطع کردن بهضی از د ختان د منطقهای جرم محسقو

دمچنین منافع جانو ان ا نیز به مخاطره میاندازنقد ،اکوسقاید

نمی شود ،اما ممکن است ادامه وند آن د آینده به نفع طبیهت

محسو میشوند ()16

و مردم آن منطقه نیز نباشد ( )14بنابراین ،اعمقالی مقیتواننقد

درچند تها یف متهددی از جرم زیستمحیطی توسط نهاددقا و

قانونی باشند ولی د عین حال جرم زیستمحیطی نیز محسو

اشخاص مختلفی عنوان شده است و این تها یف نیز د مهنی به

شوند د جرمشناسی سبز ،با نگقاه زیسقتمحیطقی بقه جقرایم

یکدیگر نزدیک میباشند ،اما تا به امروز دیچ تهریف واحدی از

نگریسته میشود این جرایم میتوانند علیه انسان و انواع گونهدا

جرم زیست محیطی به عنوان یک جرم بینالمللی مطرح نشقده

باشند

است و دلیل آن این است که برای سیدن به یک تهریف واحقد

شاید بهترین ایده برای سیدن به شاخصدقای جقرمانگقا ی و

باید حدود و دامنه جرم زیستمحیطی مشقخص شقود د ایقن

تهریف از جرم سبز طبقهبندی این جرایم باشد و به در یقک بقه

میان بسیا ی از دولتدا و سیاستمدا ان که منقافع خقود ا د
خطر میبینند سهی دا ند از این امر جلوگیری نمایند

و ت جداگانه ارداخته شود
بهطو کلی جنایات سبز به دو و ت قابل تصو دستند:

بسیا ی از حقوقدانان ایشنهاد دادهاند که جرم زیستمحیطقی

الف -جنایاتی که به و ت مستقیم بقه محقیط زیسقت آسقی

به عنوان انجمین جرم بینالمللی د نظر گرفته شقود و دیقوان

می سانند

کیفری بینالمللی دادگستری نیز الحیت سقیدگی بقه ایقن

 -جنایاتی که به و ت یرمستقیم سب وققوع آسقی دقا و

جرم ا د کنا چها جرم دیگر یهنی نسلکشقی ،جقرایم علیقه

بالیای زیستمحیطی میشوند ،مثل دفقع زبالقهدقای سقمی د

بشریت ،جرایم جنگی و جرم تجاوز داشته باشد ( )16دلیل این

زمین

ایشنهاد این است که وقتی جرایم و نیز اثرات آندا به خقا ج از

برای ا زیابی بهتر جرایم سبز باید به این نکات توجه نمقود کقه

مرزدای دولتدا گسترش یابد ،دیچ دولتی دا ای منابع و نیروی

مثالً قربانیان ا لی این جرایم چه کسانی دستند ،انسقاندقا یقا

کافی و الزم برای مبا زه با این نوع جرایم نخوادد بود بنقابراین

یرانساندا و نیز وسهت آسی دقای وا ده د سقطح منطققهای

نیاز به یک نهادی میباشد که مرتکبین ا به سقزای اعمالشقان

بوده است یا جهانی ( )14اما مشکلی که د ایقن اسقتا وجقود

برساند و چون جرایم زیستمحیطی ذاتاً جرایمی فرامرزی مقی-

دا د این است که در چند مطبوعات جهان سهی بر ایقن دا نقد

باشند ،بنابراین بسیا ی از حقوقدانان ایشنهاد دادهاند که دیوان

که مردم ا از آسی دا آگاه نمایند ،اما از سقوی دیگقر مخقربین

کیفری بینالمللی دادگسقتری بقه ایقن جقرایم زیسقتمحیطقی

محیط زیست با کمک از سیاستمدا ان سهی د انهان نمقودن

سیدگی نماید این گروه از حقوقدانان بر این عقیده دستند که

اعمال خالت خود دا ند و این موضوع تحقی و بر سی ا بقرای

نسلکشی یک عمل وحشیانه است کقه موجق از میقان فقتن

جرمشناسان سخت میکند ()15

گرودی از مردم میشود جرم زیستمحیطی نیز باعقث تخریق

 -4از طرفی دکتریندای بسیا ی به تهریف جرم زیستمحیطی

محیط زیست شده که چه بسا میتواند د ادامه موجق از بقین

به عنوان اکوساید1ارداختهاند اکوساید به عنقوان یقک دکتقرین

فتن و نابود شدن بسیا ی از انساندا گردد مثالً آلقوده کقردن

آسقی بقه

مرگ بسیا ی از

حقوقی شامل فهالیقتدقایی مقیشقود کقه موجق

اکوسیستم ،زمین و انساندا شده و د نهایت باعث عدم استفاده

آ آشامیدنی با مواد شیمیایی میتواند موج

انساندا و یا برجای گذاشتن تاثیرات یرقابل جبران بقر نسقل-
دای آینده از جمله ایدایش اختالالت ژنتیکی گردد

1- Ecocide
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د کل سه دستهبندی برای جرایم بقینالمللقی د نظقر گرفتقه

نمیتوان جرایم زیستمحیطی ا بهطو مطل جزء تقسیمبندی

میشود ،اما نمیتوان به و ت دقی خصو یات جرایم زیسقت-

اخیر قرا داد به عبا ت دیگر تاثیرات برخی از دمات وا ده به

محیطی ا د این سه تقسیمبندی ایدا کرد

محیطزیست به تد یج و د طی سالیان سال آشقکا مقیشقود

یکی از اقسام جرایم بینالمللی جرایمی دستند کقه بقه قاچقاق

البته این مسلله ا باید د نظر داشت که اایقه و جقنس جقرایم

انسان و یا مواد مخد میاردازند این دسته از جرایم ا قطالحاً

زیستمحیطی دمانند سایر جرایم بینالمللی بوده و دمگی جزء

تحت عنوان جنایات سازمان یافته تلقی میشوند ( )17د مو د

جرایم علیه بشریت محسو میشوند

جرایم زیستمحیطی تا حدودی میتوان کنوانسقیون سقایتیس

1

د سققال  1997قاضققی ویرامنتققی 2د ارونققده گابسققیکوو-

ا مشابه جنایات سازمانیافته دانست امقا مسقللهای کقه وجقود

ناگیما وس3که دعقوایی بقین مجا سقتان و اسقلواکی د دیقوان

دا د این است که گادی قاچاق حیوانات د داخل مرزدای یقک

بین المللی دادگستری مطرح شد ،د نظریه مسقتقل و جداگانقه

کشو

و ت میگیرد نه خا ج از آن ()18

خود اینگونه ابراز داشت که:

دومین تقسیمبندی د ا تباط با جرایمی میباشد کقه د زمقان

«حمایت از محیطزیست جزیی مهم و حیاتی از دکترین حققوق

جنج یا د ا تباط خصمانه دو یا چند کشو اتفاق میافتد برای

بشر می باشد بسقیا ی از حققوق از جملقه حق برخقو دا ی از

مثال ،جرم تجاوز یکی از اساسیترین و مهمتقرین جقرایم ذکقر

سالمتی و زندگی سالم جزیقی از ایقن حققوق بشقر مقیباشقند

شده د دادگاه نو نبرگ بوده است نکتهای که د اینجقا حقایز

بنابراین ،دمانگونه که دولتدا و افراد میتوانند از محیطزیست

ادمیت میباشد آن است که د ست است د اساسنامقه دیقوان

جهت توسهه اروژهدا و منافع خود استفاده کنند ،این وظیفقه ا

کیفری بینالمللی دادگستری د ا تباط با جرایم زیستمحیطی

نیز به عهده دا ند که از دمات و آسقی دقای زیسقتمحیطقی

د زمان جنج قحبت شقده اسقت ،امقا بیشقترین خسقا ات و

جلوگیری نمایند (»)20

دماتی که به محیطزیست وا د میشود د زمان لح است نه

بسیا ی از حقوقدانان محیط زیست مهتققد دسقتند کقه جقرم

جنج ()3

زیستمحیطی باید ابهاد جهانی داشته باشقد تقا بتقوان آن ا د

سومین دسته از جرایم بینالمللی بر جقرایم علیقه افقراد تاکیقد

سطح بینالمللی جرم دانست ،یهنی جرایمی که د یقک کشقو

دا د و بیشتر به مسایل حقوق بشری میاردازد د این نقوع از

اتفاق میافتد باید تاثیرات بینالمللی داشته باشند بقرای مثقال

جرایم مرز مهنی ندا د و اگر اینگونه جرایم د داخقل مرزدقای

خشک کردن یک د یاچه در چند د مرزدای یک کشو اتفقاق

یک کشو اتفاق بیفتد آنقد مهم میباشد که تمام جهانیقان ا

میافتد اما از چند منظر میتواند ابهاد بینالمللی داشقته باشقد

تحت تاثیر قرا میددد ()19

یکی از اثرات آن این است که ممکن است گونهدای بسیا نقاد

بسیا ی از دانشمندان مهتقد دستند که جرایم زیسقتمحیطقی

و خا ی د آن د یاچه زندگی کنند که د حقیقت این گونهدقا

جزیی از جرایم حقوق بشری بهشما میآیند و میتوان گفت که

متهل به کل جهانیان میباشند و نه یک کشو خاص و یا این-

حقوق محیطزیست اایه و زیربنای حقوق بشر میباشقد امقا د

که دانشمندان محیطزیسقت اعقالم داشقتهانقد کقه د مقوا دی

مقابل عده دیگر از حقوقدانان محیطزیست مهتقد دسقتند کقه

خشک شدن یک د یاچه د یک سمت کره زمین میتواند به از

برخی از جرایم زیستمحیطی به و ت مستقیم اتفاق نمیافتند

بین فتن سایر منقابع د آن سقوی کقره زمقین کمقک نمایقد

و به دمین دلیل تاثیر آن به سرعت وشن نمیشود و د نتیجه

بنابراین ،جرم زیستمحیطی دا ای وی گی خا ی بوده که آن ا

نمیتواند ُشک ناگهانی د جامهه جهانی ایجقاد نمایقد بنقابراین

از سایر جرایم بینالمللی متمایز میسازد

1- Convention on International Trades in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
)(CITES

2- Weeramantry
3- Gabcikovo-Nagymaros

مولفهها و چالشهای تدوين شاخصهای جرم....
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تخری وسیع میباشد بنابراین ،بایقد د دقر مقو د بقه قو ت

 -3چالشهای جرمانگاری زيستمحيطی

خاص به ا زیابی ارداخت

د ا تباط با جرمانگا ی د دقر حقوزه و زمینقهای چقالشدقای

 -منظو از تخری «پايدار و بلندمدت ،»2اثراتی است که اقس

فراوانی وجود دا د ،اما د ا تباط با جرم زیستمحیطی مشکالت

از تخری نمایان میشود و یرقابل جبران میباشد بقه عبقا ت

جرمانگا ی بیش از سایر شتهدا میباشد مهقمتقرین دلیقل آن

دیگر طبیهت قد ت خودااالیی آن ا ندا د برای مثال ،د مو د

این است که در چند دولتدا تالش دا نقد بقر حاکمیقت خقود

آلودگی نفتی د اقیانوس زمانی که حجم آلودگی کم و محقدود

تاکید نمایند و مرزدای دولتدا نمایانگر این موضوع میباشقد،

است ،اس از مدتی میتوان مالحظه نمود که آن آلودگی دیگقر

اما محیط زیست د واقهیت فاقد حد و مقرز بقوده و بقه عنقوان

د آن منطقه دیده نمیشود و اثرات سوء ناشقی از آلقودگی بقه

مثال آلودگیدای زیستمحیطی از طری دوا و یا آ بقه سقایر

و ت کوتاه مدت وجود داشته است ،زیقرا بقر اثقر خوداقاالیی

نقاط کره زمین انتقال مییابد از طرفی سایر آسی دای زیست-

اقیانوس ،آن آلودگی اس از مقدتی از بقین فتقه اسقت امقا د

محیطی دمانند قطع بی ویه د ختان میتواند آینده کره زمقین

بسیا ی از موا د طبیهت توان برخقو د بقا تخریق و آلقودگی و

ا به خطر بیندازد بنابراین محیط زیست وابسته به کل بشقریت

برگرداندن آن ا به وضع اولیه ندا د د مثال اخیر ،اگقر میقزان

از جمله نسلدای آینده میباشد و به خاطر دمین وی گی اسقت

آلودگی نفتی د ابهاد وسیع باشد آ اقیانوس نه تنها نمیتوانقد

که جرم انگا ی بینالمللی زیست محیطی کا دشوا ی میباشد

با آن مقابله نماید ،بلکه اثرات این آلقودگی ،بلنقد مقدت و قابقل

د این قسمت سهی شده است که چالشدا و مشکالت ایش و

انتقال به سایر نقاط جهان خوادد بود به عنوان مثالدایی دیگر

د جرمانگا ی زیست محیطی شناسایی و بر سی شود

میتوان از فجایع زیستمحیطی نام برد که د طقول تقا یخ
داده است ،نظیر انفجقا نیروگقاه چرنوبیقل 3،حادثقه بواقال4و یقا

 -3-1مرز جرم زيستمحيطی

حادثه میناماتا 5د تمامی این موا د آثا مخر زیسقتمحیطقی

د تهریف جرم زیستمحیطی حدود جرم مشخص نشده اسقت

در یک تا به امروز اابرجا بوده است و د آینده نیز مسلماً ادامقه

د اسناد بینالمللی آسی دای زیستمحیطی ا قدماتی مقی-

خوادد داشت

داند که گسترده ،اایدا و د ازمدت و شدید باشند حقال سقوال

 -منظو از تخری «شدديد »6نیقز دمقانطقو کقه از اسقم آن

اینجاست که این مفادیم به چه مهنا میباشد؟

ایداست ،اثرات مهم و یرقابقل جبرانقی مقیباشقد کقه بقر اثقر

 -منظو از تخریق «گسترده ،»1تخریق و آسقی بقا مقیقاس

آسی دای زیستمحیطی بهوجود مقیآیقد د بهضقی از مقوا د

وسیع و یرقابل جبران و برگشت میباشقد بقه عبقا ت دیگقر،

شدت فاجهه به حدی است که جامهه جهانی ا تحت تاثیر ققرا

مستقیم محیط زیست د حد و اندازه وسیع مقیباشقد

میددد برای مثال ،اثرات به جقای مانقده د حادثقه چرنوبیقل

تخری

برای مثقال ،جنگقلزدایقی د ابهقاد وسقیع نمونقهای از مفهقوم

بسیا شدید بوده است بهگونهای که تا به امروز افراد بسیا ی که

گسترده میباشد البته الزم به ذکر است که بر حس در مقو د

د محدوده انفجا قرا داشتهاند با مشکالت فراوانی وبه و بوده

تخری  ،تهریف ابهاد وسیع و گسترده متفاوت است برای مثقال

و این مشکالت به نسلدای بهدی نیز انتقال یافته است

د نمونه جنگلزدایی ،قطقع کقردن  20القی  30ا قله د خقت
تخری

گسترده محسو نمیشود ،اما د مو د یک گونه ناد و

د حال انقراض که از آن د وی کره زمین تنها به عنوان مثال
 50ا له باقی مانده باشد ،قطقع  30ا قله از آن گونقه مصقداق
1-Widespread

2- Long-term
3- Chernobyl
4- Bhopal
5- Minamata
6- Severe
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آنچه که حقوقدانان محیطزیست تا به امروز د سرتاسر جهان

مثال از بین بردن تاال دا به بهانه احقدا یقک اقروژه عمرانقی

قو ت جقرمانگقا ی

توسط دولتدا آیا یک مساله داخلقی اسقت و فققط مربقوط بقه

زیست محیطی د سطح بینالمللی ،اعمالی علیه محیط زیسقت

دولت و یا دولی میشود که تاال د آندا واقع شده است؟ بقه

جرم محسو میشوند کقه آسقی جقدی ،وسقیع و اایقدا بقه

نظر می سد که جوا منفی است با این توضیح که در آسقیبی

محیط زیست وا د نماید اما نکتهای که د اینجقا وجقود دا د،

به محیطزیست که چه بقه قو ت مسقتقیم و چقه بقه قو ت

حدود و دامنه این سه شقاخص اسقت عقدهای از حققوقدانقان

یرمستقیم بر جامهه جهانی و نسلدای آینده تاثیر بگذا د جرم

متف القول بیان نمودهاند این است که د

مهتقد دستند که با تشکیل و تاسیس دیوان کیفری بینالمللقی

زیستمحیطی تلقی میشود

دادگستری محیطزیست دامنه دریک از این سه شاخص ا باید

 -3-2حاکميت دولتها

به تفسیر دیوان واگذا نمود اما مساله اینجاست که بسقیا ی از

حاکمیت ا میتوان اقتدا عالیه یک دولقت د اتخقاذ و اجقرای

آسی دای زیستمحیطی دستند کقه وسقیع نیسقتند و یقا بقه

تصمیمات دانست ایقن ا قل نخسقتین بقا توسقط ژان بُقدین

و ت یرمستقیم انجام میاذیرد امقا اثقرات بهقدی آن بسقیا

فرانسوی به و ت حاکمیت مطل ابراز گردید ( )21د حقوق

1

وسیع و متاثر کننده است

بین الملل کالسیک مفهوم حاکمیت خا جی دولقت ،اسقتقالل و

د حقیقت مرز تشخیص بین آسی دای جزیی به محیطزیست

تساوی آن با دول دیگر و ضابطه تشخیص دولقت از اجتماعقات

و جرم زیستمحیطی بسیا سخت میباشد و ممکن است برخی

یردولتی ،حاکمیت مطل دولت است به این مهنقا کقه ققد ت

از آسی دای به ظادر کوچک دامنه وسیع و یر قابل جبران از

دولت ،قد ت عالی ،نامحدود و تبهیت نااذیر است از این منظر،

خود بهجای بگذا ند و دمچنین اگر تفسیر موسع از جرمانگا ی

حاکمیت شامل دو بهد داخلی و خا جی میباشد:

زیستمحیطی داشته باشقیم و دامنقه آن ا بقز گ کنقیم ،ایقن

بهد داخلی حاکمیت به این مهناسقت کقه دولقت بتوانقد بقدون

مهضل ممکن است به وجود آید کقه گقادی آسقی دقای قابقل

دخالت خا جی ،امو کشو ا تنظیم و ادا ه نماید

جبران و جزیی به محیطزیست تحت عنوان جقرم تلققی شقود

د بهد خا جی ،دنگامی یک دولت دا ای حاکمیت است کقه د

نکته دیگر این است که بسیا ی از حقوقدانقان مهتققد دسقتند

وابط خا جی اش از استقالل و آزادی عمل برخو دا باشقد و از

جرم زیستمحیطی حتماً باید آسقی دقای بقینالمللقی داشقته

دیگران تبهیت نکند

باشند و تاثیر آن فقط د یک کشو نباشد اما سوالی که د این

با توسهه حقوق بینالملل از حاکمیقت دولقتدقا کاسقته شقد و

جا ایش میآید این است که منظو از تاثیر بینالمللی چیست؟

دولققتدققا د بهضققی مققوا د بققه نفققع نظققم بققینالمللققی برخققی

آیا به این مهنا میباشد که حتماً باید تاثیر آسی دقای زیسقت-

محدودیتدا ا نسقبت بقه حاکمیقتشقان اذیرفتنقد و از سقده

محیطی به و ت مستقیم د سطح بینالمللی دیده شود؟ برای

بیستم جامهه بینالمللقی بقا احتقرام بقه ا قل حاکمیقت ملقی،

مثال کشو دای بسیا ی تحت تاثیر با اندای اسیدی د حادثقه

مجموعه گستردهای از قوانین بینالمللی حققوق بشقر و حققوق

چرنوبیل قرا گرفتند این نمونهای از آسی دای زیستمحیطقی

محیط زیست و دیگر قواعد بینالمللی که حاکمیت دولقتدقا ا

است که به و ت مسقتقیم قابقل د ک اسقت و تقاثیر آن ا د

محدود میساخت تدوین و گسترش یافت

خا ج از مرزدای یک کشو به خوبی میتوان مشادده نمود

از سویی دیگر ،کم نج شدن نقش حاکمیت دولتدا د حققوق

اما مساله اینجاست که آسی دقای زیسقتمحیطقی کقه د ون

بینالملل د ددهدای اخیر سب

خاک یک دولت انجام میشود و به ظقادر د حیطقه حاکمیقت

و این موضوع د حالی است که این دولتدا دستند که بازیگران

دولتی است که جرایم د خاک آن و ت گرفته است ،آیا مقی-

و تدوین کنندگان ا قلی ققوانین و مققر ات حققوق بقینالملقل

نگرانی عمی آندا شده است

توان اینگونه جرایم ا جرایم علیه محیطزیست دانسقت؟ بقرای
1- Jean Bodin
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دستند د این میان قوانین زیستمحیطی نیز بخشی از حققوق

بنابراین ،دولتدا باید د این زمینه دمکا یدای الزم ا با یک-

بینالملل ا تشکیل میددد

دیگر داشته باشند (»)23

د واقع دولتدا بیم عمیقی نسقبت بقه کقم نقج شقدن اقتقدا

 -3دسته سوم فاقد قوانین و مققر ات بقینالمللقی بقوده و ایقن

سیاسی خود د عر قه جهقانی دا نقد بقه خصقوص د زمینقه

زمققانی اسققت کققه اقققدامات دولققتدققا علیققه محققیط زیسققت د

محیط زیست مسلله قد ی ایچیدهتقر مقیشقود ،زیقرا نقه تنهقا

کشو شان به و ت مستقیم بر سایر دولتدا و جامهقه جهقانی

اعمال خود د ا تباط با محیط زیست تحت

تاثیر نداشته اما اثرات آن د د ازمدت بقر سقایر کشقو دا قابقل

دولتدا باید مراق

حاکمیت شان باشند ،بلکه الزم اسقت احتیقاط مقو د نیقاز ا د

ویت خوادد بود ()22

ایشگیری از اعمالی که بیم آن می ود سب آسی دا و یا اثرات

د برخی اسناد بینالمللی برای کم نج شدن حاکمیت دولتدا

سوء زیستمحیطی به کشو دای دیگر شود ،نیز داشقته باشقند

تالش شده است ،اما دولتدقا دمقوا ه یقک نقوع وابسقتگی بقه

بنابراین ،د این مو د حاکمیت و آزادی عمل آندا نیز محدودتر

حاکمیت ،سرزمینشان و دمچنقین بهقرهبقردا ی از منقابعشقان

میشود و به خصوص اینکه امروزه مباحثی د ا تباط با محیط

دا ند و دموا ه به دنبال ادا ه منابهشان بقه قو ت سقنتی و بقا

زیست به عنوان میرا مشقترک بشقریت و دقمچنقین حققوق

حاکمیت مطل دستند د کنوانسیوندای بینالمللقی ،دولقت-

نسلدای آینده مطرح میشود و برای دستیابی به این آ ماندقا

دایی که موج آسی

سانی به سقایر دول دسقتند ،مسقؤول و

باید به دنبال کم نج شدن حاکمیت دولتدقا و د عقین حقال

موظقف بققه جبققران خسقا ت مققیباشققند د دقیچ یققک از ایققن

ااسخگویی بیشتر آندا به جامهه جهانی بود ()22

کنوانسیوندا مسؤولیت کیفری برای دولتمردان د نظقر گرفتقه

تاثیرگذا ی قواعد حقوق بینالملل بر حاکمیت دولتدا بقه سقه

نشده است مگر د زمان جنج بنابراین بسیا سخت اسقت کقه

دسته تقسیم میشود:

دولتی ا بهدلیل فهالیتدایش که د آینده تاثیراتی بقر محقیط

 -1د سته اول قواعدی بوده که مربوط به مناطقی از جهان مقی-

زیست سایر مناط خوادد داشت مجازات نمود درچند که این

باشد که تحت حاکمیت دیچ دولتی نیست و متهل بقه تمقامی

فهالیتدا میتواند مخل نظم عمومی جهقانی باشقد و بقر طبق

میباشد از این نوع قواعد به عنوان میقرا مشقترک

قواعد اِ گا اُمنس1جامهه جهانی مقیتوانقد بقه آن عکقسالهمقل

بشریت یاد میشود ،مانند قواعد مربوط به اتمسفر ،د یادا ،فضا،

نشان ددد اما د واقهیت تا به امروز دیچ دولتی به خقاطر ایقن

الیه ازن و یره

اعمال کیفر داده نشده است

بشریت

 -2دسته دوم مقر ات و قوانینی است کقه د ا تبقاط بقا وابقط

ویهدای قضایی د مو د ا ل حاکمیت نیز به تایید این موضوع

دولتدا میباشد به عبا ت دیگر این قوانین شامل اعمال دولت-

میاردازد برای مثال ،د ارونده لوتوس2د سال  ،1927دیقوان

دا علیه محیط زیست و تاثیرات آن بر سقایر دول مقیباشقد د

دایمی دادگستری اعتبا ا ل حاکمیت ا مهمتر از ا ل دولقت

این زمینه ماده  30منشو حقوق اقتصادی و وظقایف دولقتدقا

اح ارچم میداند ( )24د قضیه تریقل اسقملتر 3ای داو ی

اذعان میدا د که:

بیان میدا د که «دیچ دولتی ح ندا د از سقرزمین خقود بقه-

«حفاظت از محیط زیست د قبقال نسقل کنقونی و نسقلدقای

گونهای استفاده نماید و یا اجازه استفاده از قلمقرو خقود ا بقه-

آینده وظیفه تمامی دولتداست و دمه دولقتدقا بایقد د ایقن

گونهای ددد که منجر به آسی

سانی به قلمقرو و بنادقای آن و

زمینه تالش نموده و سیاستدای خود ا د این اسقتا توسقهه

نیز خسا ت به اشخاص یا اموال دیگر کشقو دا شقود» ( )25د

ددند از طرفی دولتدا باید اطمینان حا ل نمایند که فهالیت-
دایی که د سرزمینشان انجام میددند ،سب

دمات زیسقت-

محیطی به کشو شان و دمچنین کشقو دای دیگقر نمقیشقود

1- Erga Omnes
2- Lotus
3- Trail Smelter
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قضیه کانال کو فو1دیوان بینالمللی دادگسقتری بیقان مقیدا د

سهلانگا ی اتفاق میافتد ،جقرم محسقو نمقیشقود ( )29د

که وظیفه در دولتی است که بقهطقو آگادانقه اجقازه نددقد از

واقع بر اساس قوانین موجود د ا تباط با جرایم زیستمحیطقی

قلمرو وی برای اعمالی که موج بروز آسی به کشو دای دیگر

د زمان جنج ،جرم زیستمحیطی زمانی محق مقیشقود کقه

میشود ،استفاده و بهرهبردا ی گردد ( )26د ارونقده با سقلونا

سوءنیت وجود داشته باشد بر طب قوانین مدنی ،زمانی که فرد

تراکشن2برای اولین با د یک أی قضایی به قاعده اِ گا اُمقنس

یا افرادی مرتک خسا ت مقیشقوند ،بایقد خسقا ات ا جبقران

توجه میشود د این أی اذعان شده است تههداتی وجود دا د

نمایند این جبران خسا ت میتواند بقه قو مختلقف از جملقه

که دولتدا د برابر کل جامهه بینالمللی به آن ملزم میباشقند

اعاده به وضع ساب  ،جریمه و یره باشد د این خصوص اسناد

( )27و سرانجام د ارونقده گابسقیکوو -ناگیمقا وس دیقوان بقر

بینالمللی متهددی از جمله مهاددات د ا تبقاط بقا حفاظقت از

استفاده منطقی و مهقوالنه از سرزمین و منابع تاکید دا د ()28

محیط زیست و مسؤولیت دولتدا د حوزهدای مختلف محقیط

بنابراین دمانطو که دیده میشود ،درچند حاکمیت مطل د

زیست به تصوی

سیده است بنابراین ،با توجه به اسناد بقین-

طول زمان کم نج شده است ،اما قوانین کیفقری و مجقازاتدقا

المللی آسی دای زیستمحیطی بینالمللی د زمان لح جقرم

دمچنان د مراحل ابتدایی میباشند و جامهه جهانی و سازمان-

محسو نمی شود سوال این اسقت کقه جایگقاه سقوء نیقت د

دای بینالمللی د تالش برای توسهه آندا مقیباشقند ،درچنقد

اذیرش جرم زیستمحیطی به عنوان یک جرم بینالمللقی چقه

که د مقابل دولتدا به دلیل حفظ حاکمیت خقود د برابقر آن

خوادد بود؟ زیرا ا ل جرایم زیستمحیطی بقه قو ت جمهقی

مقاومت مینمایند

واقع میشود و به دو از ذدن است کقه تخریق و آسقی دقای

 -3-3عنصر معنوی در جرم زيستمحيطی

شدید زیستمحیطی تنها به دست یک فرد ا تکا یابد به بیان

ا ل بر این است که زمانی یک جرم واقع میشود که فهل و یقا

دیگر وسهت دامنه فهالیتدای جرم زیستمحیطی بینالمللی به

ترک فهلی که قانون آن ا منع کقرده باشقد ،بقا عنصقر مهنقوی

نظر می سد تا اندازهای است که قاعدتاً نیازمند مشا کت افقراد

دمراه باشد عنصر مهنوی چون تصمیم و سوءنیتی است کقه د

زیادی د ا تکا جرم میباشد

اتفاق میافتد ،بقا ایچیقدگیدقای زیقادی

اس به نظر می سد د اکثر موا د د جرایم بینالمللی زیسقت-

وبه و است حال سوال این است کقه عنصقر مهنقوی د جقرم

محیطی کثرت فتا مجرمانه وجود دا د که این فتا مجرمانقه

د ون و ذدن مرتک

زیستمحیطی چه وی گیدایی دا د؟

میتواند به و ت فهل یا ترک فهل باشد و احراز ابطه سببیت

به طو کلی قاعده و قانون د جرایم بینالمللی بقه ایقن قو ت

د جرایم جمهی با سوءنیتدای متفقاوت کقا بسقیا دشقوا ی

و یا مرتکبین باید آگادی به فهل و افهال خقود

می باشد به بیان دیگر ،اراکندگی ا اده مجرمانه موجق کثقرت

است که مرتک

داشته باشند به عبا ت دیگقر ،الزم اسقت سقوءنیت د ا تکقا

فتا دای مجرمانه میشود و د این بین قصد و نیقت مقرتکبین

جرم وجود داشته باشد

وشن نیست و درکدام با نیت خا ی به ا تکا جرم میاردازند

اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دادگستری جقرایم زیسقت-

و د بسیا ی از موا د سوءنیت مشترکی ندا ند و این اراکندگی

محیطی ا د زمان جنج زمانی قابل استناد میداند که با قصد

ا اده مجرمانه سب تغییر مادیت جرم میشود

دمراه باشد بقهطقو کلقی د مققر ات مربقوط بقه مخا قمات

از آن گذشته امروزه بسیا ی از آسی دای زیستمحیطقی فاققد

مسلحانه قصد و یا آگادی از تخری محیط زیست شرط تحقق

عنصر وانی و سوءنیت میباشد حال سقوال اینجاسقت کقه آیقا

جرم زیستمحیطی میباشد و جرایمی که بقه دلیقل قصقو یقا

میتوان این آسی دا ا جرم زیستمحیطی تلققی نمقود؟ بقرای
مثال آلودگیدا و آسی دایی که بر اثر بیمبقاالتی د فهالیقت-

1- Corfu Channel
2- Barcelona Traction

دای خطرناک دماننقد نیروگقاهدقای اتمقی ،سقکودقای نفتقی،
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میددد جقرم

آندا د یک دادگاه الح چه مجازاتدایی میتوانقد بقرای ایقن

تلقی میشوند؟ زیقرا واقهیقت آنسقت کقه بسقیا ی از مهضقالت

افراد د نظر بگیرد؟

زیستمحیطی بدون سوءنیت واققع شقدهانقد قاعقدهای کقه د

بهطو کلی میتوان جرم زیستمحیطی ا به دو دسقته از افقراد

ا تباط با چها جرم بینالمللی وجود دا د این است کقه داشقتن

نسبت داد:

سوءنیت و قصد ،شرط الزم برای احراز این جرایم میباشقد امقا

 -1افراد حقیقی

یکی از چالشدای جقرمانگقا ی زیسقتمحیطقی ایقن اسقت د

 -2افراد حقوقی و د مقیاس وسیعتر دولت

و تی که تنها جرم زیستمحیطی بقا سقوءنیت قابقل مجقازات

قاعده کلی د مو د مجازاتدا این است که دیچ فرد حققوقی ا

باشد ،بسیا ی از فجایع زیستمحیطقی بقا بهانقه بقیمبقاالتی و

نمیتوان مجازات نمود برای مثال ،نمیتوان یک شرکت ا فا غ

قصو بدون مجازات میماند و اذیرش مسؤولیت کیفری مبتنقی

از افراد آن به زندان محکوم کرد بنابراین ،باید به دنبال اه حل

بر سوءنیت ادی خوادد بود برای تخری بیشتر محیط زیسقت

دیگری بود

محقیط

د اساسنامه دیوان کیفقری بقینالمللقی دادگسقتری ،سقران و

د این استا ،سودی که عاملین این آسی دا از تخری

زیست به دست میآو ند به حدی زیاد اسقت کقه مقیتواننقد از

افرادی که مرتک

جرایم نامبرده د این اسقاسنامقه شقدهانقد،

بهترین و باتجربهترین وکال د دفاع از خود استفاده نمایند

توسط این دیوان محاکمه میشوند اما مسقلله د مقو د جقرایم

با توجه به مطال فوق ،اهحلی که د این میان به ذدن خطقو

زیستمحیطی کمی ایچیدهتر اسقت ،چقون بسقیا ی از جقرایم

مینماید آن است که جامهه جهانی یک قاعده کلی د ا تباط با

زیستمحیطی به دستو یک فرد اتفاق نمیافتد و مجموعهای از

جرم زیستمحیطی تدوین نماید ،ا ل ا بر مسقؤولیت کیفقری

سیاستدا و تصمیمات اتخاذ شده توسط افراد مختلف د طقول

مبتنی بر سوءنیت قرا ددد ،مشا ل و فهالیقتدقای ارخطقر ا

زمان سب

وقوع این نوع جرایم میشود د این حالت به استی

اسقتثناء نمایققد و درگونقه قصققو و بققیمبقاالتی ا د ایققن نققوع

چه باید کرد؟

فهالیتدا د حکم سوءنیت تلقی نماید برای سیدن به این امر

شاید بتوان بهترین مجازات برای این نوع موا د ا اعمال جریمه

یک ا اده جهانی از سوی دولتدا نیاز اسقت کقه بقه نوبقه خقود

و تحریم دانست برای مثال ،زمانی که یک کشو و یا یک نهقاد

چالش بز گی به شما می ود

مستقل د د ون یک کشو به تخری محیط زیست میاقردازد،

 -3-4مجازاتها در جرم زيستمحيطی

انواع تحریمدا د ا تباط با آن دولت یا نهاد و نیز افراد وابسته به

با فرض اذیرش جرم زیستمحیطی و دمچنین یقافتن عقاملین

آندا اهحل مناسبی به نظر می سد برای نمونقه مقیتقوان بقه

آن ،حال سوال اینجاست که چقه نقوع مجقازاتدقایی د جقرم

تهلی عضقویت آن دولقت د سقازماندقای بقینالمللقی ،انقواع

میباشد؟ آنچه که به طو قطع میتوان

تحریمدای اقتصادی توسط دول دیگر ،بسقتن و بلوکقه نمقودن

ااسخ داد این است که دمانند سایر جرایم بینالمللی ،تنها یقک

حسا دای بانکی آندا و یا جریمه نمودن آندقا تقا زمقانی کقه

دادگاه الح میتواند به این موضوع سیدگی کند ایقن مسقلله

دست از تخری محیط زیسقت بردا نقد و سقهی بقر جبقران آن

نیازمند ایگیری و دستگیری عاملین تخری محیط زیست می-

نمایند اشا ه نمود د واقع تحریمدا و جریمه اهحلی است برای

باشد از طرفی این موضوع کقامالً واضقح و مشقخص اسقت کقه

زمانی که ما نمیتوانیم افراد ا به و ت خاص مجرم تلقی کنیم

دمانند سایر جرایم بینالمللی ،تهقی و دستگیری مجرمین کا

و یک مجموعه به و ت کلی د قال یک نهاد و یا یک کشقو

سهل و آسانی نیست بنابراین ،این موضوع مطرح میشقود کقه

به تخری محیط زیست میاردازند

زیستمحیطی مناس

جامهه جهانی د

و ت دستگیری مجرمین و محاکمه نمقودن

مهموالً اینگونه جرایم به و ت مکر و مداوم وی داده و دلیل
آن بهرهبردا ی و به دست آو دن سوددای کالن میباشد مقثالً
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عدم توجه دولتدا به تولید گازدای گلخانهای و سهمیه آندقا

نیز باشد؟ آیا از بین فتن د یاچهدا ،تاال دا و یا اکوسیستمدقا

طب کنوانسیوندای مربوطه میتواند مصداقی بر ا تکقا جقرم

نمیتواند بر سایر کشو دا و دمچنین نسلدای آینده تاثیرگقذا

زیستمحیطی توسط آندا باشد د این حالت سقایر دولقتدقا

باشد؟

می توانند به تحقریم دولقت خقاطی بپردازنقد و یقا آن دولقت ا

به دمین علت تا به امقروز تهقا یف مختلفقی از مفهقوم میقرا

جریمه مالی نمایند دمچنین جرایمی که توسط افقراد و یقا بقه

مشققترک بشققریت ا ایققه شققده اسققت بققرای مثققال ،بققه عقیققده

دستو آندا اتفاق میافتد باید توسقط دادگقاه قالح سقیدگی

یچا دسققون 1،مفهققوم میققرا مشققترک بشققریت ،بققا یققک نظققم

شود و مسلماً مجازات این افراد دمانند سایر جرایم بقینالمللقی

اکولوژیکی به سرتاسر جهان تسری مییابد و با اذیرش دولتدا

شامل زندان ،جریمه و یا انفصال از خدمت خوادد بود

به قو ت تههقد بقه حفقظ و مراقبقت از گونقهدقای وحشقی و

بنابراین ،تدوین جرایم و دمچنین مجازاتدای زیستمحیطی با

اکوسیستمدا به نفع کل جامهه بقینالمللقی مشقخص مقیشقود

ایچیدگیدایی وبه وست و مسلماً برای حل آن نیاز به زمقان و

( )30د تهریفی دیگر ،مفهوم میرا مشترک بشریت به عنوان

ویهدای قضایی بینالمللی میباشد

مفهومی که نشان از تههد کلقی بقه حفقظ و حمایقت از محقیط

 -3-5ميراث مشترک بشريت و حقوق نسلهای آينده

زیست و منابع طبیهی دا د ،خواه د قلمرو ملی و یا مقاو ای آن

مفهوم میرا مشترک بشریت یکی از تحوالت فوقالهقاده مهقم

تهریف شده است ( )31بنقابراین ،ایقن موضقوع کقه آیقا منقابع

د تا یخ فکری د ددهدای اخیقر مقیباشقد از لحقات ترقو ی،

زیستمحیطی د سرتاسر جهان متهل به کل بشریت میباشند

زمانی جلوگیری از جرم زیستمحیطی محق میشود که منافع

و یا تحت حاکمیت دولتدای خاص ،جرمانگا ی زیستمحیطی

انساندا و حیوانات و به طو کلی محیط زیست د نظقر گرفتقه

ا ایچیده میسازد اما آنچه که مسلله ا ایچیدهتقر مقیسقازد

شود و د واقع تهادلی میان انسان و محیط زیست وجود داشقته

حقوق نسلدای آینده است د اسقناد بقینالمللقی دمقوا ه بقر

باشد و دمچنین قوانین وضع شده نیز مشتمل بر حقوق انسان-

حقوق نسلدای آینده تاکید شده است اما جزییات آن مشخص

دا و تکالیف آندا د قبال محیط زیست و برای نسقل کنقونی و

نیست که این حقوق چه موا دی بوده و آیا میتقوان افقرادی ا

نسلدای آینده بوده و قبقل از دقر فهقالیتی بقه احتمقال وققوع

که به این حقوق توجه ندا ند مجرم تلققی نمقود د سقالدقای

آسی دای زیستمحیطی توجه نماید

گذشته مهاددات متهددی برای حفاظت از محیط زیسقت فضقا،
سیده است ،اما د دقیچ یقک عنقوان

بهطو کلی سه نوع میرا مشترک بشریت مو د قبقول دمگقان

قط و د یادا به تصوی

میباشد :اولین نوع آن شامل موا دی میباشد که د ون مرزدای

نشده است که تخری محیط زیسقت د ایقن مشقترکات جقرم

یک کشو واقع شدهاند ،ولی نبود آندا میتواند بشریت ا تحت

محسو میشود و گذشته از آن ،این سوال دمچنقان بقه ققوت

تاثیر قرا ددد ،دمانند جنگلدای آمازون که به مثابه شُشدای

خود باقی است که سایر منابع زیستمحیطی کقه د حاکمیقت

زمین میباشند و نابود نمقودن آندقا مقیتوانقد اثقرات مخربقی

دولتدا میباشد دمانند د یاچهدقا ،جنگقلدقا ،انقواع گونقهدقا،

دمانند تغییر د جه حرا ت زمین بقر جقای گقذا د نقوع دوم از

تاال دا و یره جزو میرا مشترک بشریت محسو میشوند؟

میرا مشترک بشریت مناطقی از جهان بقوده کقه د مالکیقت

حقوق نسلدای آینده د ا تباط با محیط زیست چه جایگقادی

دیچ دولتی نمیباشند ،دمانند قط جنو و یا د یادقای آزاد و

دا د و آیا تخطی از این موا د جرم زیسقتمحیطقی بقه حسقا

اعماق آن نوع سوم از این میرا نیز منابهی دستند کقه حقد و

میآید؟

مرز ندا ند نظیر آ و دوا و د محدوده کشو دا و مرزدای آندا

 -3-6عدم اجماع بينالمللی و اختالف مدابين شدماو و

نمیگنجند اما سوال اینجاست که آیا میرا مشترک بشقریت

جنوب

نمیتواند شامل یک د یاچه و یا یک تقاال د کشقو ی خقاص
1- Richardson

مولفهها و چالشهای تدوين شاخصهای جرم....
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یکی از چالشدای موجود د ا تبقاط بقا جقرمانگقا ی زیسقت-

اجرایی الزم برای مبا زه با آسی دقای زیسقتمحیطقی د ایقن

محیطی اختالت مابین کشقو دای ایشقرفته و د حقال توسقهه

کشو دا دلیل ا لی وقوع جرایم زیستمحیطی میباشد

(شمال و جنو ) د ا تباط با عاملین تخری و بروز آسی دقای

این اختالت نظردا دمقوا ه از سقال  1972مقیالدی و برگقزا ی

زیستمحیطی میباشد در دو گروه یکدیگر ا متهم به تخری

کنفرانس استکهلم مابین در دو گروه وجود داشته است امقا د

و آسی دای زیستمحیطی میدانند دولتدای شقمالی مهتققد

بهضی از موا د کشو دای شمالی و جنوبی بقا یقکدیگقر تفقادم

دستند که دموا ه سهی دا ند بقا توسقهه ققوانین ملقی خقود از

داشتهاند و این تفادم د برخی از کنوانسقیوندقای بقینالمللقی

محیط زیست حمایت نموده و د نتیجه از آسی دقای زیسقت-

حفاظت از محیط زیست به خوبی آشکا میباشد از سوی دیگر،

محیطی جلوگیری نمایند آندا کشو دای جنوبی ا متهم می-

د برخی دیگر از کنوانسیوندا دمانند اروتکقل کیوتقو اخقتالت

کنند که به دلیل اینکه این کشو دا به دنبال توسهه دسقتند از

نظردا مابین طرفین تا به امروز اابرجا بوده است

منابع تحت حاکمیت خود به نحو بی ویهای بهقرهبقردا ی مقی-

برای نمونه کشو دایی دمانند چین و دند که جقزو کشقو دای

نمایند و دمین امر سب تخری دا و آسی دای زیستمحیطقی

د حال توسهه محسو میشوند ،ادعا داشتند که باید از کادش
سهمیه تولید گازدای گلخانهای مهات باشقند زیقرا بقا ایقنکقه

یرقابل جبرانی میشود
د مقابل کشو دای جنوبی مدعی میباشند که ایقن کشقو دای

امروزه آندا به عنوان بز گترین تولیدکننقدگان گازدقای گقل-

ایشرفته دستند که عامل ا لی جرایم زیستمحیطی میباشند

خانهای به شما میآیند ،اما آندا د

قدو و انتشقا گازدقای

آندا اینگونه استدالل مینماینقد کقه درچنقد ا لق جقرایم

گلخانهای د خالل دو ان نهتی شدن جوامع ربی که دلیلی

زیستمحیطی د کشو دای جنقوبی اتفقاق مقیافتقد ،امقا ایقن

بر تغییرات اقلیمی بوده است نقشی نداشتهانقد از طقرت دیگقر،

کشو دای ایشرفته دستند که سوددای کالنقی از ا تکقا ایقن

کشو ایشرفتهای دماننقد ایقاالت متحقده آمریکقا کقه یکقی از

جرایم به دست میآو ند برای نمونه ،کشو دای جنقوبی تخلیقه

بز گترین تولیدکنندگان گازدای گلخانهای به شما می ود د

اسمانددای خطرناک توسط کشو دای ایشقرفته د کشقو دای

ماه ما س سال  2001میالدی از اروتکقل کیوتقو کنقا هگیقری

فقیر ا با ارداخت خسا ت نقاچیز بقه قربانیقان مصقداقی بقرای

نمود از طرفی دولتی دیگر نظیر کانادا د گزا شی کقه د سقال

اد ات و قاچاق گونهدای

 2010منتشر نمود ،اعالم کرد که نهتنها سقهم انتشقا گازدقای

د مهرض انقراض به کشو دای ایشرفته میباشد بقرای نمونقه،

گلخانهای د این کشو کادش ایدا نکرده است ،بلکه نسبت به

ایالت متحده د زمینه خرید و فروش انواع گونقهدقای وحشقی،

سال  1990د حدود  42د د افزایش یافته است این کشقو

یکی از بز گترین بازا دا د دنیقا ا د خقود جقای داده اسقت

نیز د سال  2011از این اروتکل کنا هگیری نمود ()32

تجا ت یرقانونی چو و الوا حا ل از بریدن د ختان نیز وضع

بنابراین ،مالحظه میگردد که یکقی از چقالشدقای موجقود د

بهتری نسبت به سایر مثالدای یاد شده ندا د و ا لق تجقا ت

جرمانگا ی زیستمحیطی بینالمللقی ،وجقود اختالفقات مقابین

یرقانونی و وا دات چو د نیمکره شمالی و توسط کشو دای

کشو دای شمالی و جنوبی میباشد و مسلماً نزدیک شدن بیش

ایشرفته و ت میگیرد کشو دای جنوبی مهتقد دسقتند کقه

از ایش دیدگاهدای طرفین و دمکا ی مشقترک طقرفین بقرای

کشو دای شمالی سرزمین خود ا به مکانی امن بقدل نمقوده و

مبا زه با جرایم زیستمحیطی میتواند نتایج مثبتی ا د جرم-

د مقابل از فقر کشو دای جنوبی سوءاسقتفاده نمقوده و منقابع

انگا ی زیستمحیطی بینالمللی د آینده د ای داشته باشد

زیستمحیطی آندا ا با ارداخت بهای ناچیزی به تا اج میبرند

 -3-7تخريب و آلودگی محديط زيسدت در مخاادمات

د مقابل ،کشو دای شمالی مهتقد دستند که وجقود حکومقت-

مسلحانه

ادعای خود میدانند دمچنین ا ل

دای فاسد د کشو دای جنوبی و نیز نبود قوانین و ضمانتدای
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تا یخ دموا ه نشان داده اسقت کقه جنقج از واقهیقات د دنقاک

مسلله بدان مهناست که قانونگذا به ا ل تناس اشا ه داشقته

زندگی بشر بوده است و دموا ه از گذشته تا به حال آثا بسقیا

است و عنوان نموده است که تخریق محقیط زیسقت د زمقان

یرقابل جبرانی از جنج بهجای مانده است از این و ،انساندقا

جنج تنها د استای نیل به اددات نظامی باشد و نه بیشتر از

دموا ه به دنبال اهحلی برای جلوگیری از این مهضل بشریت و

آن و د عمل تخری محیط زیست بقرای دسقتیابی بقه ادقدات

یا تا حد امکان قانونمند کردن مقر ات جنج بودهاند

نظامی از یک تناسبی برخو دا باشد

د طول دو قرن گذشته وند تصوی اسناد بینالمللی د ا تباط

گذشته از این موا د ،قوانین عمومی حققوق بقینالملقل اعمقالی

با جنج و حقوق بشردوستانه ایشرفت فراوانی داشته است این

مانند دفاع مشروع و اقدامات تالفیجویانقه ا مبقاح مقیداننقد،

موا د د کنگره وین د قرن نوزددم و دمچنقین د کنفقرانس-

درچند که د کنوانسیوندای چها گانه ژنو به این موضوع اشا ه

دای لح الده د قرون نوزددم و بیستم به خوبی آشکا است

شده است که حمله به محیط زیست بقه عنقوان اققدام تالفقی-

اس از جنج جهانی اول و بهخصوص جنج جهقانی دوم ،ونقد

جویانه ممنوع اسقت امقا د بسقیا ی از مقوا د تخریق محقیط

تحول اسناد بین المللقی د ا تبقاط بقا حققوق جنقج و حققوق

زیست میتواند یکی از اثرات دفاع مشروع و یا اققدامات تالفقی-

بشردوستانه دوچندان شد به عنوان مثال ،اسنادی مانند منشو

جویانه باشد ()33

ملل متحد استفاده از تهدید و یا توسل بقه زو ا جقز د مقوا د

د این میان کنوانسیون اِنمود1توجه بیشتری به محیط زیسقت

استثنایی ممنوع اعالم میکند ،دادگاهدای نو نبرگ و توکیو بقه

به و ت مستقل و فا غ از سقایر جقرایم بقینالمللقی د زمقان

محاکمه مجرمین جنگی میاردازند و عهدنامهدای چها گانه ژنو

جنج داشته است این کنوانسیون نیز دمانند سایر کنوانسیون-

شرایط مربوط به زمان جنج ا ققانونمنقد مقیکننقد ( )33د

دا آسی دای شدید ،گسترده و اایدا ا د زمان جنج ممنقوع

ادامه نیقز دادگقاهدقایی دقمچقون دادگقاه یوگسقالوی سقاب و

اعالم میکند اما با

سیرالرون به محاکمه مجرمان جنگی میاردازند

بر اینکه اگر دولتدا امری ا به ضر منافع کشو شان مشقادده

د سالدای بهد جامهه جهانی به این موضقوع مقیاندیشقد کقه

نمودند میتوانند مفاد ایقن کنوانسقیون ا نققم نماینقد وجقود

بقرای

ندا د ( )34این بدان مهناست کقه ایقن کنوانسقیون نسقبت بقه

جلوگیری از جرایم بینالمللی باشقد از ایقن و ،د سقال 1998

سایر اسناد بینالمللی که به مسلله محیط زیست د مخا قمات

اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دادگسقتری د شقهر م بقه

مسلحانه میاردازند ،توجه بیشتری به حفاظت از محیط زیست

تایید اکثریت نمایندگان کشو دای شرکت کننده د کنفقرانس

د زمان جنج داشته است

م سید

مسلله دیگری که د زمان جنج مطرح است این موضقوع مقی-

موضوع ا لی تمامی اسقناد مقذکو حمایقت از انسقان و حفقظ

باشد که آیا کنوانسیوندای بینالمللی که د زمان لح با ددت

حقوق او بوده است بنابراین ،محیط زیست و حفاظت از آن نقه

حفاظت از محیط زیست به تصوی

سیدهاند د زمان جنج نیز

به و ت یک موضوع مستقل بلکه د استای حمایت از حقوق

الزماالجرا میباشند؟ قاعده کلی د حقوق بینالملل ایقن اسقت

بشر د زمان جنج قانونمند شده است

کققه تنهققا اسققناد مربققوط بققه مخا ققمات مسققلحانه و حقققوق

دادگاهدای یردایمی و مقطهی نمیتواند اهحلی مناس

اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دادگستری تخریق
محیط زیست ا د

اینحال ،د این کنوانسیون مادهای مبنی

عمقدی

بشردوستانه د زمان جنج توسط دولتدا الزم االتباع میباشند

و تی که سب بقروز آسقی دقای اایقدا ،

و بنابراین دولتدا میتوانند از ایروی از سقایر مهادقدات بقین-

شدید و بلندمدت به آن گردد ،ممنوع اعالم میکند اما د ادامه
به این موضوع میاردازد که استفاده و تخریق

المللی سرباز زنند این امر بدان مهنا میباشد که منافع ملقی د

محقیط زیسقت

نباید بیش از حد استفاده نظامی مقو د انتظقا باشقد ( )1ایقن

1- Convention on the Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental Modification
)Technologies (ENMOD Convention
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زمان جنج بر قوانین و مقر اتی که د زمان لح توسط دول به

شخص حقیقی ا د جرم کیفقری بقینالمللقی زیسقتمحیطقی

سیده است اولویت دا د اما از سقوی دیگقر ،عقدهای از

مسؤول بدانیم ،حال این سوال مطرح میشود که آیا مسقؤولیت

حقوقدانان مهتقد دستند که چون ققوانین حفاظقت از محقیط

کیفری زیستمحیطی بینالمللی ،مسقؤولیتی جمهقی اسقت یقا

زیست د زمره قوانین اِ گا اُمنس به شقما مقیآینقد ،بنقابراین

فردی؟

الزماالتباع بودن آندا د در زمانی حتی د دنگقام مخا قمات

به موج

مسلحانه نیز برای دولتدای د گیر جنج الزماالجرا میباشد اما

مسؤول عمل خویش است و دیچکس ا نمیتوان برای فهلی که

آن چه که تا به امروز عمالً توسط جامهه جهانی به اجرا د آمقده

دیگری مرتک شده است مسؤول دانست به عبقا ت دیگقر دقر

است تهلی و عدم توجه دول د گیر جنج به مهاددات زیسقت-

انسانی باید شخصاً ااسخگوی ایامددای ناگوا اعمقالی کقه از او

محیطی د زمان لح میباشد د واقع انگیزهدقای موجقود د

اد شده است باشد و ممکن نیست این با ا به دوش دیگری

تصوی

قواعد عمومی حقوق کیفری د دولتدا ،دقر انسقانی

مخا مات مسلحانه مانع توجه به حفاظت از محقیط زیسقت د

نهاد ()35

زمان جنج میشود

اما د ا تباط با جرم بینالمللی زیستمحیطی میتوان گفت که

برای نمونه د جنجدایی نظیر جنج آمریکا و ویتنام و یا جنج

د بیشتر موا د جرم جمهی است ،زیرا دو از ذدقن اسقت کقه

دوم خلیج فا س آسی دای فراوانی به جنگلدای ویتنام و نیقز

تخری و آسی دای شدید زیستمحیطی تنها به دست یک فرد

اکوسیستم وی ه خلقیج فقا س وا د شقد امقا د دقیچکقدام بقا

ا تکا یابد به بیان دیگر به نظر می سد وسهت دامنه فهالیت-

متخلفین تحت عنوان مجرم زیستمحیطقی برخقو د نشقد و د

دای جرم زیستمحیطی بینالمللی تا اندازهای است که قاعقدتاً

جنج خلیج فا س دولت عراق تنها به جبران خسقا ت ناشقی از

نیازمند مشا کت افراد زیادی د ا تکا جرم میباشد

آتش زدن چاهدای نفت کویت محکوم شد و د این میقان دقیچ

اس آنچه که به نظر می سد آن اسقت کقه د اکثقر مقوا د د

دادگادی دام حسین ا به عنوان یک مجرم زیستمحیطی بقه

جرایم بینالمللی زیستمحیطی کثرت فتا مجرمانه وجود دا د

دلیل انجام جرایم زیستمحیطی مو د محاکمه قرا نداد

که این فتا مجرمانه میتواند به و ت فهل یا ترک فهل باشد

بنابراین تدوین شقاخصدقای جقرمانگقا ی زیسقتمحیطقی د

د ا تباط با فهل تکلیف تا حدودی مشخص اسقت ،بقدین مهنقا

مخا مات مسلحانه با چالشدایی وبه و میباشد ،زیرا دولتدقا

که یک فهل مجرمانه مو د نهی قانونگذا بینالمللقی ققرا مقی-

د زمان جنج به منافع ملی و حاکمیت خود ادمیت بیشتقری

گیرد و آن ا جرم تلقی میکند برای مثال ماده دوم کنوانسیون

قایل شده و وابستگی شدیدی دا ند و لذا انگیزهدای موجقود د

حفاظت از محیط زیست از طری حقوق کیفری اتحادیقه ا واقا

مخا مات مسلحانه جرمانگا ی زیستمحیطی ا با دشقوا ی-

( ،)36مصداق فهل مثبت و ترک فهل مو د نهقی اتحادیقه ا واقا
مقیشقود کقه عنصقر

دایی وبه و مینماید

میباشد کثرت فتا دای مجرمانه سقب

 -3-8تعيين عاملين االی آلدودگی و تخريدب محديط

مهنوی د مو د در فرد د ا تکا جرم چه به و ت مباشرت و

زيست در اورت وجود عوامل متعدد

چه به و ت مهاونت لزوماً یکی نباشد بقه بیقان دیگقر ،انگیقزه

دمانطو که قبالً اشا ه شد ا ل د کیفقر ،شخصقی بقودن آن

دای ا تکا جرم زیستمحیطی بینالمللی توسط افراد مختلقف

است ،به این مهنا که دقر چنقد دول تابهقان حققوق بقینالملقل

به طو مهمول متفاوت است و د اکثر موا د دریک نیت و قصد

دستند ،اما نمیتوان آندا ا به عنقوان شقخص حققوقی مجقرم

متفققاوتی د ا تکققا عمققل خققود دا نققد ایققن اراکنققدگی ا اده

تلقی کرد مگر اینکه مجازات ا اقدامات تامینی دمچقون انقواع

مجرمانه باعث کثرت فتا دای مجرمانه میشود و د ایقن بقین

تحریمدا برای دول د نظر گرفت با توجه به ویهدای قضایی و

قصد مرتکبین وشن نیست و درکدام با ا اده و نیت خا ی بقه

نیز ویه دیوان کیفری بینالمللی دادگستری بقا فقرض ایقنکقه

ا تکا جرم میاردازند د حقوق داخلی تفکیک انواع سوءنیت

272

جام بزرگ و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،شماره  ،83تيرماه 98

د یک یا چنقد فهقل بسقیا سقادهتقر از تشقخیص انقواع قصقد

فهل یا ترک فهل ا تکا یافته د شقرایط خا قی فاققد عنقوان

وسوءنیت د یک فهل بینالمللی میباشد ،زیرا دمانطو که د

مجرمانه میگردد قانون گقذا د ایقن حالقت عملقی ا کقه د

گذشته توضیح داده شد ،جرایم بینالمللی د اکثر موا د از نقوع

شرایط عادی جرم تلقی میکرده است مباح و مشروع میداند

جرایم جمهی دستند و قصد و سوءنیت مجرمانه مرتکبین جقرم

این موا د عبا تند از امر قانون و دستو آمر قانونی ،دفاع مشروع

ریح و وشقن نیسقت د ا تبقاط بقا مسقؤولین فهالیقتدقای

و اقدامات متقابل ،فو سماژو  ،اضطرا و ضایت اعمال در یک

خطرناک تا حدودی قضیه وشن است و سوءنیت آندا سوءنیت

از این موا د د جرایم زیستمحیطی با چالشدایی وبه و می-

اتفاقی است و خداددای گذشته نشان داده است که اعمال آن-

باشد به عنقوان مثقال ،د مقو د دسقتو آمقر ققانونی نظریقات

دا د بیش تر موا د عمدی نبوده است امقا د ا تبقاط بقا سقایر

متفاوتی تا به امروز بیان شده است که مامو تحت چه شرایطی

جرایم بینالمللی زیستمحیطی و به خصوص جرایمی که تلفی

مبرای از جرم میباشد عدهای مهتقد دستند که مامو مکلف به

چند جرم بین المللی است مسلله ایچیده است و در یک از افراد

ایروی بیچون و چرا از دستو ات مافوق خود مقیباشقد ،بقدون

د ا تکا جرم چه از نظر مادی و چقه از نظقر مهنقوی سقهیم

توجه به اینکه آیا دستو مافوق جرم است یقا خیقر د مقابقل،

دستند حال سوال این است که چه کسی مسؤول واقهی است؟

عده ای دیگر بر سی دستو اوامر ا ح مامو و مامو ا موظف

اراکندگی سوءنیت د جرم بینالمللی زیستمحیطی مقیتوانقد

میدانند د

و تی که متوجه یرقانونی بقودن دسقتو مقافوق

متفاوت باشد بقرای مثقال د جنگقی مقرتکبین بقا آتقش زدن

خود شد از اجرای دستو سرباز زنقد د جقرم زیسقتمحیطقی

منطقهای گروه اقلیتی ا دالک میکنند د اینجا از طرفی یک

اعمال در یک از این نظریهدا کا به مرات دشقوا ی مقیباشقد،

منطقه خاص با یک اکوسیستم خقاص از بقین فتقه اسقت و از

زیرا د بسیا ی از موا د به خصوص د جرایم زیستمحیطی که

طرفی دیگر نسلکشی و ت گرفته است د این حقیققت کقه

د دنگام مخا مات مسلحانه واقع میشود دستو آمر قانونی به

اعمال این افراد جرایم بینالمللی محسو میشود شکی نیست

مامو د بسیا ی از موا د با ددت تخری محیط زیسقت نمقی-

و به احتمال قوی قصد و نتیجه نهقایی آندقا نسقلکشقی بقوده

باشد ،بلکه این تخری

وسیلهای برای سیدن به اددات نظقامی

است ،اما سهم محیطزیست د اینجا چه میشود؟ آیا عمل آن-

است د این حالت ،احراز اینکه مامو مجرم است و یا اینکه از

دا د قبال محیط زیست نیز جرم محسو میشود؟ سقهم دقر

جرم مبراست با دشوا یدایی وبرو میباشد

یک از افراد د انجام جرایم چه مقدا است؟ د اینگونقه مقوا د

د ا تباط با دفاع مشروع و اقدامات متقابل بر اساس منشو ملل
و ت انجام حمالت مسلحانه

مهموالً تصمیم از مقام ا شد به افراد زیردست انتقال مییابد

متحد قاعده کلی این است که د

د مثال فوق شاید مقام ا شد تنها دستو نسقلکشقی ا قاد

به یک دولت ،تا زمانی که شو ای امنیت اققدامات الزم ا بقرای

کرده است و ادمیتی به نحوه اجرای حکم نداشته است و از بین

حفظ لح و امنیت بینالمللی به عمقل آو د ،دولقتدقا از حق

بردن محیط زیست منطقه بقه دسقتو مقامقات میقانی و یقا د

دفاع مشروع از سرزمین خود برخقو دا مقیباشقند آنچقه کقه

نهایت به تصمیم سربازان بوده اسقت د ایقنجاسقت کقه ایقدا

قوانین حقوق بینالملل دموا ه بقه آن تاکیقد دا نقد تناسق د

کردن و تهیین نوع سوءنیت برای مجرم دانسقتن فقرد یقا افقراد

دفاع مشروع میباشد ،یهنی دموا ه باید میان عمل دولت دفاع-
وجقود داشقه باشقد حقال

سخت میشود

ک ننده و عمل دولت متجاوز تناسق

 -3-9عوامل موجهه جرم در احراز جرايم زيستمحيطی

سوال اینجاست که آیقا دفقاع مشقروع و دقم چنقین اققدامات

د حقوق داخلی و دمچنین حقوق بینالملل ،مقوا دی دسقتند

متقابل با بهانه اینکه دولت متجاوز ،محیط زیسقت یقک کشقو

که به عنوان علل موجهه جرم محسو میشوند و موج زایقل

دیگر ا تخری نموده است ،قابل قبول میباشد؟ امروزه محقیط

شدن و ف مجرمانه یک یا چند فهل میگردند به عبا ت دیگر،

زیست و حفاظت از آن د زمقره قواعقد اِ گقا اُمقنس مقیباشقد
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آن تحت عنوان دفاع مشروع و اقدامات متقابل

اضطرا و ضرو ت نیز یکی دیگر از عواملی است که سب زایقل

نباید قابل قبول باشد دمچنین ماده  55اروتکل الحقاقی سقال

شدن و ف مجرمانه میشقود اضقطرا و ضقرو ت زمقانی قابقل

 1971کنوانسیوندای چها گانه ژنو ،اقدامات تالفیجویانه علیقه

استناد است که دیچ اه بهتر و مهقوالنهتری جز نقم تههقدات

محیط زیست ا ممنوع اعالم کرده است اما تا به امروز ویه د

بینالمللی نباشد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دادگستری

مخا مات مسلحانه به گونه دیگری بوده است ( )33برای مثال،

نیز اضطرا و ضرو ت ا د زمانی کقه ا تکقا جقرایم بقهدلیقل

د ای مشققو تی دیققوان د سققال  1996د مققو د مشققروعیت

جلوگیری از مرگ قری الوققوع و یقا جراحقت شقدید جسقمانی

تهدید و یا استفاده از سالحدای اتمی ،دیوان عنوان نمود که د

مستمر و یا قری الوقوع علیه اشقخاص باشقد و شقخص از وی

دنگام جنج باید مراقبت شقود کقه از محقیط زیسقت د برابقر

ناچا ی مرتک در یک از جرایم بینالمللقی شقده باشقد ،مبقاح

آسی دای گسترده ،د ازمدت و شدید حفاظقت بقه عمقل آیقد

میداند مصداق اضطرا د مو د مسایل زیستمحیطی میتواند

( )37د این ای دیوان به و ت قاطع تخری محیط زیسقت

این باشد که اگر یک کشتی که دم مسافر و دقم محمولقهدقای

د زمان جنج ا ممنوع اعالم نکرده اسقت بنقابراین ،مالحظقه

شیمیایی و یا نفتی حمل میکند ،د شقرایطی ققرا گیقرد کقه

میگردد که د جرمانگا ی زیستمحیطی مباح بقودن اققدامات

برای نجات جان مسافرینش مجبو به تخلیه محمولهدا د د یقا

متقابل و دفاع مشروع با چالشدایی وبه و میباشد

گقردد مقثالً بدنققه کشقتی آسققی ببینقد و آ وا د آن شققود و

فو س مقاژو و یقا ققوه ققادره نیقز یکقی دیگقر از عوامقل افقع

سنگین شدن کشتی باعث رق شدن آن شود د نتیجقه تنهقا

مسؤولیت میباشد آنچه که د زمینه جقرایم زیسقتمحیطقی

ادی که باقی میماند تخلیه محمولهدا د د یاست مسلماً ایقن

قابل توجه میباشد این است که اکثر فجایع زیستمحیطقی بقر

موضوع باعث آسی دای زیستمحیطی فراوانی خوادد شد ولقی

اثر عواملی به وقوع ایوسته اسقت کقه قاحبان آن مشقا ل یقا

به دلیل نجات جان انساندا و شرایط اضطرا شاید این تنها اه-

دولتدا ادعا داشتهاند که خا ج از ا اده آندا بوده است و بدیهی

حل باشد

است که دیچ دولتی ادعا نمیکند که مشکالت به وجقود آمقده

ضایت به عنوان عامل موجهه جرم به خصوص د حقوق داخلی

ناشی از قصو وی بوده است بنابراین ،تشخیص اینکه آیا عملی

دولتدا زمانی قابل اعمال میباشد کقه مجنقیعلیقه نسقبت بقه

جرم میباشد یا خیر کا سادهای نیست برای مثقال امقروزه د

عمل فاعل و مجرم ضایت خود ا اعالم نماید د حققوق بقین-

دنیا دولتدا با بسیا ی از گروهدای شقبهنظقامی جقدایی طلق

الملل نیز ضایت مهتبر یک دولت میتوانقد سقب زایقل شقدن

د گیر دستند د این موا د د بسیا ی از اوقات این گقروهدقای

فهل متخلفانه بینالمللی دولت دیگر باشد اما سوالی که مطقرح

شو شی نقاطی از یک کشو ا به سلطه خود د میآو نقد و بقه

میشود این است که آیا ضایت د جرایم زیستمحیطقی قابقل

و گوناگون به تخری محیط زیست میاردازنقد بقرای مثقال

اذیرش است؟

آتش زدن مزا ع ،جنگلدا و خانهدا ،تخری آثا باستانی ،از بین

اگر بخوادیم به دیده مثبت بقه قضقیه نگقاه کنقیم ،حفاظقت از

سددا و مراکز اتمقی نمونقهای از اعمقال

محیط زیست بخشی از قواعد اِ گا اُمقنس محسقو مقیشقود و

آندا میباشد و در یک از این افهال به تنهایی میتواند دولقت و

مسلله محیط زیست مربوط به کل بشریت حتی نسلدای آینده

دولتدای بسیا ی ا به شدت تحت تاثیر قرا ددد

می باشد اما واقهیت این است که جامهه جهقانی د مقایسقه بقا

د این موا د ،احراز اینکه آیا قوه قادره سقب تخریق محقیط

سایر جرایم بینالمللی ،با حساسیت کمتری بقه محقیط زیسقت

زیست شده است و یا اینکه دولقتدقا خقود نیقز بقه نقوعی د

مینگرد ،زیرا تا یخ ثابت کرده که د آسی دای وسیع زیسقت-

آسی دای وا ده به محیط زیست نققش داشقتهانقد کقا بسقیا

محیطی با جبران خسا ت و یا جل

ضایت دولت و دول زیان-

دشوا ی میباشد

دیده مسلله منتفی شده است به عبقا ت دیگقر جامهقه جهقانی

بردن حیوانات ،تخری
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اعتراض و برخو د الزم ا تحت این عنقوان کقه محقیط زیسقت

وابسته بوده و نمیتوان به آسی دا و تخری دای زیستمحیطی

مربوط به یک دولت خاص نمیشقود نداشقته اسقت امقا اگقر از

از قبیل نابودی جنگلدا ،آلودگی آ  ،دقوا ،خقاک و یقره بقی-

منظر حقوقی به قضیه نگاه کنقیم ،د مقییقابیم کقه ضقایت د

تفاوت بود وجود این نگرانیدا د مو د مسایل زیستمحیطقی،

جرایم و آسی دای جدی و وسیع زیستمحیطی و به خصقوص

منجر به برگزا ی نخسقتین اجقالس جهقانی محقیط زیسقت د

آسی دایی که با عمد و سوءنیت انجام شده جایگادی ندا د

استکهلم سوئد د سال  1972گردید به دنبال ایقن کنفقرانس،

بنابراین ،جرمانگا ی زیستمحیطی د سطح بینالمللی دماننقد

برنامه محیط زیست ملل متحد1توسط سقازمان ملقل متحقد بقه

سایر جرایم بینالمللی با چالشدایی وبقه و مقیباشقد امقا د

عنوانی ا گانی جهت تنظیم و دمادنگی تالشدای سازمان ملل

ا تباط با جرایم زیستمحیطی مشکالت جرمانگقا ی بقه دلیقل

د مو د حفظ محیط زیست شکل گرفقت د واققع بقا تشقکیل

وی گیدای خاص آن دوچندان میباشد مسقلماً اولقین ققدم د

کنفرانس استکهلم وند توسهه حقوق بینالملل محیط زیست و

حل در مشکل شناسایی چالشدای آن میباشقد از ایقن و ،د

حفاظت از محیط زیست سرعت بقیشتقری بقه خقود گرفقت و

این قسمت تالش شد که مهمترین چالشدا و موانع موجقود د

اسناد بینالمللی متهددی د زمینه حفاظت از محیط زیسقت و

تدوین شاخصدای جرمانگا ی زیستمحیطقی د سقطح بقین-

جلوگیری از آسی دای زیستمحیطی به در دو و ت القزامآو
سید بسیا ی از قواعقد ذکقر شقده د

المللی شناسایی شده و در یک مو د بر سی قرا گیرد

و یرالزامآو به تصوی

 -4مولفههای موثر در جرمانگاری بدينالمللدی زيسدت-

این اسناد به عنوان قواعد عرفقی و اِ گقا اُمقنس مقو د اقذیرش

محيطی

جامهه جهانی ققرا گرفقت و ا قول و مفقادیمی دماننقد ا قل

از نگادی دیگر ،مولفهدای مثبت د جرمانگا ی زیسقتمحیطقی

دمکا ی ،ا ل احتیاطی ،ا ل ارداخت توسط آلودهسقاز ،ا قل

بینالمللی ا میتوان د موا د ذیل متصو بود:

محیط زیست به عنوان میرا مشترک بشریت ،مفهقوم توسقهه

 -نگرانی جامهه جهانی از آینده کره زمین

اایدا و یره توسط جامهه جهانی مطرح و به عنوان اهحلدایی

 -خطراتی که به و ت بالقوه و بالفهل جامهه جهانی ا تهدیقد

به منظو جلوگیری از آسی دای زیستمحیطی به اجرا د آمد

میکند

کنوانسیوندای بینالمللی نیز دول عضو ا د استای اددات در

 -تجربیات جامهه جهانی از مسلله جرمانگا ی

کنوانسیون متههد به تغییر و تهدیل قوانین خود چه بقه قو ت

 -وجود یک دادگاه الح به منظو سقیدگی بقه جقرایم بقین-

کیفری و چه به و ت حقوقی نمودنقد گذشقته از ایقن مقوا د

المللی

حقوق محیط زیست به عنوان یکی از مهمتقرین ا قول حققوق

د ادامه به تشریح در یک از موا د فوق ارداخته خوادد شد

بشر مطرح گردید و محیط زیسقت سقالم چقه بقه عنقوان حق
انساندا و چه به عنوان ح بر محیط زیست به عنوان ح ذاتی

 -4-1نگرانی جامعه جهانی از آينده کره زمين

طبیهت تاثیرات فراوانی بر اسناد جامهه بینالمللی داشته اسقت

د قرن بیستم جامهه جهانی دمقوا ه بقه دنبقال اهحلقی بقرای

تمامی موا د یاد شده بدین مهناست کقه آسقی دقای زیسقت-

حفاظت از محیط زیست و جلقوگیری از تخریق دقای زیسقت-

محیطی به عنوان مشکالت مشترک بشریت سب شده است که

محیطی بوده است د واقع کشو دای جهان به این موضوع اقی

جامهه جهانی د  40سال اخیر به وند توسهه ققوانین زیسقت-

بردند که مشکالت و مهضالت زیستمحیطی د در نقطه از کره

محیطی سرعت ببخشد این قواعد درچنقد د ابتقدا بقه عنقوان

زمین میتواند د آیندهای نزدیک ایامددای مختلفی ا د سایر

قواعد نرم و یرالزامآو مطرح بودهاند ،امقا بقه تقد یج قواعقد و

نقاط جهان به دمراه داشته باشد بنابراین ،ایقن موضقوع کقامالً

سقید و

آشکا شده است که سرنوشت مشقترک بشقریت بقه یقکدیگقر

مقر ات سختگیرانهتری د اسناد بینالمللی به تصوی

)1-United Nations Environment Programme (UNEP
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حتی د برخی از اسناد بقرای مبقا زه بقا آسقی دقای وا ده بقه

د آمدند و نهایتاً د سال  2002با الزماالجرایی شدن اساسنامه

محیط زیست مفهوم جرمانگقا ی زیسقتمحیطقی مطقرح شقد

م ،دیوان کیفری بینالمللی دادگستری کا خود ا آ از نمود

بنابراین ،جامهه جهانی برای مبا زه با تخری دای زیستمحیطی

د حال حاضر ،دیوان کیفری بینالمللی دادگسقتری قالحیت

در وز به دنبال تصوی قوانین سختگیرانهتری میباشقد و ایقن

سیدگی به چها جرم نسلکشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات

مسلله د واقع چشماندازی مثبت د وند شقکلگیقری جقرم-

جنگی و جرم تجاوز ا به عهده دا د

انگا ی زیستمحیطی د سطح بینالمللی به شما می ود

د واقع این تا یخ و خداددای تا یخی اسقت کقه سقب

 -4-2تجربيات جامعه جهانی از مسأله جرمانگاری

است جامهه جهانی به لزوم جرمانگا ی این جرایم ای ببرد و بقه

آینده جرمانگا ی زیستمحیطی بقینالمللقی حا قل تجربیقات

دنبال اهحلی برای مقابله با ا تکقا ایقنگونقه جقرایم باشقد و

گذشته جامهه جهانی از جرمانگا ی جرایم بینالمللی میباشقد

جامهه بین المللی ا به فکر انهقاد یک مهادده واحد بقینالمللقی

زیرا د اوایل ققرن نقوزددم حققوق کیفقری عمقدتاً واجقد یقک

بققه نققام اسققاسنامققه م و تاسققیس دیققوان کیفققری بققینالمللققی

خصیصه داخلی و ملی بودهاند و د واقع تنها برای اجرا شدن د

دادگستری به منظقو مقابلقه بقا چهقا جقرم نقامبرده بینقدازد

د ون جوامع خا ی تدوین شده بودند این وضع د اایان ققرن

بنابراین ،این خالءدای بینالمللی بوده که سب تقدوین ققوانین

نقوزددم و مخصو قاً اققس از جنققج جهققانی اول تغییققر کققرد و

بینالمللی میشود و به نقوعی جامهقه جهقانی منقافع و امنیقت

مهاددات بینالمللی متهددی برای مجازات مجرمینی که خطری

جهانی ا د تدوین مقر ات بینالمللی مییابد بنابراین ،جامهقه

برای جامهه بینالمللی محسو میشدند تقدوین گشقت ونقد

جهانی با ادیده جرمانگا ی بینالمللی ناآشنا نیسقت و از مبقانی

بینالمللی شدن حقوق جزا د ددهدای اخیر شتا بقیشتقری

جرمانگا ی آگادی دا د و میتواند از مشابهتدای جقرایم بقین-

یافته است این امر ناشی از عواملی چون افزایش ا تکا جقرایم

المللی با جرایم زیستمحیطی بهره جوید و از تجربیات گذشقته

جنگی و جرایم علیه بشریت ،توجه بیشتر به لزوم عایت حقوق

خود استفاده نماید زیرا دمانگونه که خداددای تا یخی سقب

بشر د سطح جهانی و گسترش ترو یسم بینالمللی میباشد

شد که جامهه جهانی چها جرم بینالمللی ا جرمانگا ی نماید،

این موضوعات جامهه بینالمللی ا به فکر تلسیس دادگقاهدقای

امروزه نیز نیاز به تدوین قوانین کیفقری بقینالمللقی د جهقت

مققو دی1وادا کققرد تلسققیس دادگققاهدققای نظققامی بققینالمللققی

حفاظت از محیط زیست به خوبی احساس میشود لقذا جقرم-

نو نبرگ و توکیو بهد از جنج جهانی دوم بقه منظقو محاکمقه

انگا ی زیستمحیطی د سطح بینالمللی با توجه بقه تجربیقات

مجرمان جنگی آلمان و ژاان و سپس تلسیس دادگاه بینالمللی

جامهه جهانی دو از دسترس نخوادد بود

یوگسالوی ساب د سال  1993جهت محاکمه مجرمان ر دا

 -3-4عدم نياز به تاسيس يک نهاد جديد برای رسيدگی

د کشتا مردم بوسنیودرزگوین ،اولین گام عمده د طرح یک

به جرايم زيستمحيطی

محاکمه بینالمللی مد ن و اایدا به شما میآمد

یکی دیگر از چشماندازدای مثبت د جرمانگا ی زیستمحیطی

د سالدای بهد ،بسیا ی از کشو دا و سازماندای بینالمللی به

د سطح بینالمللی وجود یک نهاد بینالمللی سقیدگی کننقده

این نتیجه سیدند که باید یک دادگاه بقینالمللقی کیفقری بقه

به چها جرم بینالمللی موجود به نام دیوان کیفری بینالمللقی

و ت دایمی و مستقل د مبا زه با جقرایم بقینالمللقی شقکل

دادگستری میباشد این دادگاه ،الحیت سیدگی بقه جقرایم

شقده

گیرد د سال  ،1988تهداد  120کشو از مجمقوع  160کشقو

زیستمحیطی ا د زمان جنج نیز دا ا میباشد لقذا مقیتقوان

شرکت کننده د کنفرانس م بقه عضقویت اسقاسنامقه م ()1

امیدوا بود که د آینده این نهاد الحیت سیدگی بقه جقرایم
زیستمحیطی به عنوان انجمین جرم بقینالمللقی ا بقه عهقده
گیرد به عبا ت دیگر ،اگر تا به امروز دیچ نهادی برای سیدگی

1- Ad hoc
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به جرایم بینالمللی تاسیس نشده بود ،تشکیل یک دادگاه بین-

محسو کرده اند از سوی دیگر ،امروزه جامهه جهانی نگقران از

المللی دایمی برای سیدگی به جرایم زیستمحیطی یک چالش

آینده کره زمین میباشد و بقه دنبقال اهحلقی بقرای مقابلقه بقا

بسیا بز گ به حسا میآمد اما از آنجقا کقه دیقوان کیفقری

آسی دایی میباشد که به و ت بقالقوه و یقا بالفهقل محقیط

بینالمللی دادگستری سالداسقت کقه د زمینقه سقیدگی بقه

زیست و آینده بشریت ا تهدید میکنند

اروندهدای جرایم بینالمللی مشغول به کا مقیباشقد ،بنقابراین

اما مسلله این است که در چند جامهه جهانی به دنبال اقذیرش

این موضوع چشمانداز مثبتی مقیباشقد بقرای اینکقه ایقن نهقاد

جرم زیستمحیطی به عنوان انجمین جرم بینالمللی میباشد،

الحیت سیدگی به جرایم زیستمحیطی ا داشقته باشقد د

اما منافع کوتاه مدت دولتدا و نیقز سقایر چقالشدقای موجقود

این ا تبا ط ،تنها الزم است که جامهه جهانی با دمکا ی با یک-

بین المللی مانع از تحق این امر تا به امروز شده است د واققع

دیگر و با تغییر اساسنامه م خواسقتا سقیدگی دیقوان بقین-

دولتدا از طرفی به دنبال اعمال حاکمیت مطل د سطح بین-

المللی کیفری دادگستری به جرایم زیسقتمحیطقی بقه عنقوان

المللی می باشند و از طرت دیگر با قبول مهاددات و قواعد آمقره

انجمین جرم بینالمللی شقوند د واققع سقیدگی بقه جقرایم

بینالمللی سهی د حفظ تهادل تنهقا کقره مسقکون دا نقد امقا

زیستمحیطی توسط متخصصان و قضات دیقوان کیفقری بقین-

متاسفانه وند تخری محیط زیست دمچنقان بقا سقرعت قابقل

المللی دادگستری موضوعی دو از انتظا نبوده و جامهه جهقانی

توجهی د حال افزایش میباشد اساساً جامهه جهانی د ا تباط

مجبو نخوادد بود که بقرای تشقکیل یقک دیقوان جدیقد بقرای

با جرایم بینالمللی با احتیاط برخو د مینماید چه سد به این-

سیدگی به جرایم زیستمحیطی زمان و دزینقه قرت نمایقد،

که این نوع جرایم د برگیرنده مفادیم ناشناخته یا شکبرانگیز و

چراکه جامهه جهانی د طقی سقالیان گذشقته د تقالش بقرای

یا از منظر برخی از سیاستمدا ان ،نه چندان با ادمیقت باشقد

تشکیل چنین نهادی بوده است و امروزه حدوداً  18سال اسقت

الزم است به این مسلله توجه شود که دنوز حقوقدانانی دستند

که سند تاسیس دیوان بینالمللی کیفری دادگستری به تصوی

که د سیدگی به جرایم بینالمللی سنتی مانند نسلکشی و یا

سیده است بنابراین ،این موضوع میتواند یکی از نقاط ققوت و

جنایات علیه بشریت نیز با دیقده تردیقد مقینگرنقد د نتیجقه

چشماندازی مثبت د تسریع وند جرمانگا ی زیستمحیطی د

عمدهترین چالش د جرمانگا ی زیستمحیطی نهادینه کردن و

سطح جهانی باشد

تثبیت عم فاجهه و تاثیر نگران کننده فتا دایی است که می-

نتيجهگيری

تواند محیط زیست جهانی ا به سمت دگرگقونی سقوق ددقد و

مدتدا طول کشید تا جامهه جهانی به این حقیقت ای ببرد که

زندگی بشر ا با خطر مواجقه سقازد بنقابراین ،جامهقه جهقانی

حفظ محیط زیست با حیات انساندقا ابطقه تنگقاتنگی دا د از

ناگزیر است از تجربیات گذشته خود د برخو د با سقایر جقرایم

دمین و د ددهدای اخیر تالشدایی د سطح بینالمللی برای

بینالمللی بهره جوید و نیز با دمکا یدای بینالمللی بر چالش-

جلوگیری از آسی دای زیستمحیطقی د قالق حققوق نقرم و

دا و اختالفات موجود د تدوین شاخصدای جرمانگا ی زیست-

سخت و ت اذیرفت اما بهطو کلی ایقن اسقناد تقا بقه امقروز

محیطی به عنوان یک سند بینالمللقی فقای آیقد تقا بتقوان بقا

نتوانسته وند و به شد آسی دای زیسقتمحیطقی ا متوققف

قاطهیت بیشتری با آسی دقا و تخریق دقای زیسقتمحیطقی

نماید یکی از مهمترین دالیل آن است که این اسناد از ضقمانت

مبا زه نمود

اجرادای موثری برخو دا نبوده و آسی دای زیستمحیطقی د
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