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 تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین 

 قواعد بین المللی زیست محیطی 

 *   1علی فقیه حبیبی  

 چکیده 

دغدغییه  ی جامعه و یکییی ازحمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصل

رویکردشان نسیی ت   های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در

حفاظت همسو هستند. به دن ال   به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به

تصییویر و مرت ط با حفاظییت از محیییط زیسییت    این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی

بین المللی نیز مالحظییه مییی .ییردد. در همییین راسییتا  اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق

محیط زیسییت در اولویییت اقییدامات صییورت .ررتییه، قییرار دارد.  حمایتهای حقوقی و کیفری از

شناسایی عوامل آسیب زننده بییه محیییط زیسییت و تعیییین ضییمانت اجراهییای   واضح است که با

 .ا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بودتوان ت متناسب می

کیفییری در   نظییا   عملکییرد  و  محیطییی  زیست  جرایم  تحلیلی  –در این نوشتار به روش توصیفی  

.ررته است. در نهایت به   رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار

در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد   و تعامالت بین دولت هانظر می رسد .سترش همکاری ها  

مشییروعیت مز ، در قالییب سییاختار اساسییی مسییتقل و   قواعد آمره و بنیادین بییا برخییورداری از

 .اقدا  موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد تخصصی در این زمینه می تواند

 ستی ز طیمح یفریالملل حقوق ک نیحقوق ب یطیمح ستی جر  ز   : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه 

تر بدون  آن  پاالیندگی  و  زیست  حیامحیط  بقای  حفظ  ضروریات  از  یکی  در دید  ت 

زیست کرده محسوب میشود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه  

المللی بوده است مراجع بین المللی به    زیست به عنوان یک معضل در سطح بینمحیط  

ویژه سازمان ملل متحد تالش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست کاهش  

این میان  آغاز کردند.که در  آن  بر  پایین آوردن گسترده صدمات وارده  آلودگی و  میزان 

جهانی  مهم  های  کنفرانس  برگزاری  به  کنفرانس    میتوان  و    1972مانند  زیست  محیط 

کنفرانس   و  سوئد  در  برنامه   1992انسانی  تدوین  برزیل،  در  توسعه  و  زیست  محیط 

نورنبرگ   دادگاه  اساسنامه  اساسنامه    1945تسهیالت جهانی محیط زیست،  نیز    1998و 

علیرغم آنکه تالشهای زیادی در زمینه حفاظت از   دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.

که   دارد  ادامه  زیست  محیط  علیه  همواره جرایم  اما  است  گرفته  زیست صورت  محیط 

بدون تردید یکی از مهمترین دالیل آن فقدان حمایت کیفری از محیط زیست در عرصه  

مجیط   به  زدن  زیان  و  کردن  آلوده  حاضر  حال  در  طوریکه  به  است  بوده  المللی  بین 

نمیشود محسوب  جرم  المللی  بین  سطح  در  کیفر   زیست  به  را  آن  مرتکب  نمیتوان  و 

اساسنامه    8و  5رسانید مگر آنکه در قالب جنایت جنگی قرار گرفته که باتوجه به مواد  

دیوان بین المللی کیفری، رسیدگی به آن عالوه بر صالحیت محاکم داخلی کشور محل  

را تحت   مرتکب  میتوان  و  گرفته است  قرار  نیز  دیوان  این  ارتکاب جرم، در صالحیت 

تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. ناگفته نمانداز آنجاییکه عمده جرایم زیست محیطی  

این   در  است  طبیعی  یابند،  می  ارتکاب  قدرتمند  شرکتهای  و  دولتها  توسط  المللی  بین 

اینگونه   انگاری  جرم  زیرا  نکنند  تلقی  جرم  را  خود  ناشایست  رفتارهای  دولتها  حالت، 

ی حکومت راسست کرده و انتقادات فراوانی را بهمراه خواهد  رفتارها، رفته رفته پایه ها

 داشت. 

 مفهوم جرم زیست محیطی بین المللی

که   است  بینالملل  حقوق  با  مخالف  رفتار  معنای  به  الملل  بین  حقوق  منظر  از  جرم 

نمیتوان   بنابراین  اند  شناخته  جرم  را  آن  المللی  بین  عرف  یا  و  معاده  برمبنای  کشورها 

ین المللی دانست مگر آنکه مقررات حقوق بینالملل آن را جرم ضناخته  عملی را جرم ب 
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( بر مبنای یکی از تعاریفی که درباه جرم بین المللی  22،  1377باشد. )ضیایی بیگدلی،  

ارائه شده است جرم بین المللی عبارت است از :»رفتاری است که مستقیما وجود جامعه  

 «1373،48ح کلی زیان می رساند. )حسینی نژاد، بین المللی راتهدید نمیکند ولی به مصال

ع محیط زیست بین المللی به عنوان  بنابراین از آنجا که از سوی مجامع بین المللی موضو 

میراث مشترک بشریت قلمداد شده است پس میتوان آن را در ردیف موضوعاتی قرار داد  

بیانی   به  آید.  به حساب  دولتها  منافع و مصالح مشترک  کردن و  که زمرده  آلوده  دیگرر 

بین   جرم  میشود  دولتها  مشترک  میراث  به  زیان  ورود  سبب  که  زیست  محیط  تخریب 

برده شود  نام  المللی  بین  به عنوان جرم محیط زیست  آشکارا  آن  از  المللی است خواه 

 خواه از مصادیق آن در قلمرو جرایم گوناگون بین المللی سخت گفته شود. 

جرایم زیست محیطی ناظر بر فعل یا ترک فعلهایی است که به  برمبنای آنچه گفته شد  

مختلف،  کشورهای  در  ضرر  مفهوم  مورد  در  البته  سازد.  می  وارد  ضرر  زیست  محیط 

اختالف نظر وجود دارد. اما بر اساس یک قاعده مشهورریال در صورت وجود شرایط  

 زیر جرایم زیست محیطی بین المللی تحقق پیدا می کنند:

 ارهای مجرمانه در مرزهای داخلی کشورها انجام رفت •

 نفوذ آلودگی در سطح بین المللی  •

 انواع آلودگی های آب، هوا وزمین و رفتارهای مخرب محیط طبیعی •

اما در بسیاری از موارد بروز رخدادهای زیست محیطی و ره آوردهای زیانبار ناشی از 

بناب نمود.  دنبال  مسلحانه  برخوردهای  و  در جنگ  باید  را  زیست  آن  اصوال جرایم  راین 

محیطی بین المللی تنها در ارتباط با جنگ و درگیریهای مسلحانه و استفاده از سالحهای  

از جمله ساحهای شیمیاییگو  به هرجهت    ناگون  قابل طرح میباشند.  ای و سمی  هسته 

تاکنون تعاریف معدودی از جرم زیست محیطی بین المللی شده است که به آنها اشاره  

  میگردد.

آنها    35ژنو در ماده    1977در پروتکل   آمده است: » کاربرد وسایل جنگی که هدف از 

میباشد   ممنوع  است  طبیعی  زیست  محیط  در  شدید  و  پایدار  گسترده،  خسارات  ایجاد 

 (« 1376،53)ممتاز، 
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نویس   پیش  المللی  بین  تعاریف جرم زیست محیطی  دیگر  علیه    1991از  قانون جرایم 

ا  بشری  امنیت  و  ماده  صلح  در  که  یا جنگ    22ست  کاربرد روشها   « است:  آمده  چنین 

جای   به  طبیعی  زیست  محیط  بر  وشدید  مدت  دراز  گسترده،  ضایعات  که  افزارهایی 

 («1373خواهند گذاشت )دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 

نیز    8و درنهایت ماده   اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است که در جای خود به آن 

 ه خواهد شد. پرداخت

 المللی  عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی بین

ارزیابی   اینکه  به  توجه  با  که  نمود  اشاره  بایستی  می  مهم  نکته  این  به  بحث  ابتدای  در 

جداگانه زیست محیطی بین المللی نیازمند بررسی بسیار گسترده و طوالنی می باشد که  

 بدون تردید  

 عنصر قانونی 

کیف املل  بین  حقوق  عمل  در  انتساب  برای  قانونی  عنصر  داخلی،  حقوق  همانند  ری 

تشکیل   عتاصر  داراری  نیز  المللی  بین  جرم  و  باشد  می  نیاز  مورد  مرتکب  به  مجرمانه 

دهنده است که عنصر قانونی یکی از این ارکان می باشد. اما از آنجایی که در عرصه بین  

عرف و عهدنامه های بین المللی به  المللی قوه مقننه و قانوانگذاری وجود ندارد بنابراین  

 منزله عنصر قانونی جرایم بین المللی محسوب میشوند.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مورد قانونی بودن جرم آنده است که    22در ماده  

هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه عمل وی  

است   دیوان  در صالحیت  که  باشد  جرایمی  از  یکی  با  منطبق  وقوع  زمان  شریعت  )در 

ن المللی نمیتوانیم معاده و کنوانسیونی را بیابین  ( بنابراین در عرصه بی42،  1393باقری،  

که به شکل جداگانه وبدن آنکه وارد موضوعات مربوط به جنگ و درگیریهای مسلحانه  

شده باشند از جرایم زیست محیطی بین المللی سخن گفته باشد، به تعبیری دیگر عنصر  

به آن تدوین    قانونی این جرم که تنها در چارچوب محیط زیست و موضوعات مربوط

شده باشد وجود ندارد. از سوی دیگر جرم زیست محیطی بین المللی در قالب جرایمی  

اساسناکه دیوان بین المللی کیفری » به عنوان انجام عمدی   8چون جرایم حنگی در ماده  
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زیست   محیط  به  مدت  دراز  و  شدید  گسترده  خسارت  بروز  موجب  که  آگاهانه  و 

 مورد اشاره قرار گرفته است. ( 1393،56یعت باقری، رش(

 عنصر مادی

رکن مادی جرم زیست محیطی بین المللی همانند جرایم داخلی شامل فعل یا ترک فعل  

میباشد با این تفاوت که در این جرم نیز رکن مادی ناشی از فعل به مراتب بیشتر از ترک  

ین المللی کیفری  فعل می باشد. در بررسی معاهدات، کنوانسیونها و نیزاساسنامه دیوان ب

می   مادی شکل  مثبت  رفتار  از  المللی  بین  که جرم زیست محیطی  نشخص می گرددد 

اسانامه دیوان بین المللی کیفری چنین   8گیرد. به عنوان نمونه بند ب  قسمت دوم ماده  

باعث   ای  اینکه چنین حمله  به  علم  با  ای  انجام عمدی حمله  در   « است:  داشته  اشاره 

یب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده،  تلفات جانی یا آس

دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد.«در اینجا ورود خسارت گسترده شدید 

به محیط زیست آشکارا گویای آنست که این جرم هنگامی واقع میشود که این خسارت  

 شده باشد.با چنین ویژگیهایی )گسترده و شدید( به محیط زیست وارد 

 عنصر معنوی)روانی(

در این خصوص جرم زیست محیطی بین المللی، اصوال عمدی میباشد و این حالت را  

از وج موادر  برخی  علم و عمدو در  کلماتی چون  استنباط   د  میتوان  مربوط  مقررات  در 

این  بیانگر  آن  مانند  به مناطق کشاورزی، حیوانات و  نمونه حمله کردن  به عنوان  نمود. 

که وقوع این جرم به شکل عمدی متصور است چرا که برای اینگونه کارها، اراده  است  

را   نیاز  مورد  مقدمات  و  تجهیز شد  باید  کردن  برای حمله  کند.  می  ایفا  را  مهمی  نقش 

فراهم کرد، طرح و نقشه ریخت و سپس نقشه را عملی نمود، پس بنابراین انجام چنین 

 حمله ای همواره عمدی خواهد بود.

به  از   میتواند خسارات قابل توجهی  از روشها و وسایل جنگی که  کردن  طرفی استفاده 

باشد.   می  مرتکب  ارداده  و  عمد  وجود  از  حاکی  نیز  کند  وارد  طبیعی  زیست  محیط 

همچنین یکی از مصادیق جرایم جنگی به داشتن قصد ایراد خسرت گسترده و شدید به 

و اهداف نظامی برشمرده شده است  محیط زیست از طریق استفاده از روشهای جنگی  

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان» انجام   8که در بند ب قسمت دوم ماده  
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عمدی حمله ای با علم به این چنین حمله ای که باعث تلفات جانی یا آسیب گسترده،  

دراز مدت  و شدید به محیط زیست خواهد شد« حصول علم و عمد مرتکب را به ذهن 

 ادر می سازد. متب

 مصادیق جرایم زیست محیطی بین المللی

جرایم زیست محیطی به دلیل گستره قابل توجه خود، آنواع مختلفی را شامل میشود، اما  

اساسنامه دیوان    8به نظر میرسد که دسته بندی گونه های مختلف این جرایم که درماده  

 و کارآمدتر باشد. بین المللی کیفری تلویحا به آن اشاره شده است، مفیدتر 

 گروه اول: آلودگی محیط زیست

در  که  باشد  می  متعددی  تعاریف  دارای  زیست  محیط  آلودگی  المللی،  بین  عرصه  در 

لندن، آلودگی   1989اینجا به یکی از آنها اشاره خواهد شد. در کنوانسیون نجات دریایی  

از  است  عبارت  زیست  محیط  به  »صدمه  است:  شده  تعریف  چنین  زیست  هر    محیط 

صدمه مادی اساسی به سالمتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی و آبهای ساحلی یا ابهای  

درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها که در نتیجه آلودگی، آتش سوزی،  انفجار یاحوادث  

 (.«300، 1377مهم مشابه ایجاد میشود )میلر، 

 انواع آلودگی محیط زیست

 ده کننده وجود دارد که عبارتند از:از نظر بیولوژیکی دو گروه آلو 

آلوده کننده قابل انحطاط: این گروه از آلوده کننده را میتوان تجزیه کرد ویا حتی از    -الف

در   وارد شده  د.د.ت  و  رادیواکتیو  مواد  به  میتوان  ها  کننده  آلوده  این  از جمله  برد.  بین 

یکزان   تا  استرد  25خاک  اما  شود  تجزیه  شده  وارد  اولیه  اثر    90ونتیومدرصد  در  که 

انفجارهای بمب اتمی تولید میشود تا ده ها سال به شکل زیان آوری در طبیعت باقی می 

یاپلوتونیوم   و  به   239ماند  سال  صدها  تا  میشود  تولید  اتمی  نیروگاههای  توسط  که 

 ( در محیط زیست باقی خواهد ماند.1377،394، میلرسورت مضر )

: این بخش از آلوده کننده ها در بیشتر موارد از راه های  آلوده کننده غیرقابل انحطاط  -ب

انواع   و  سرب  جیوه،  میتوان  ها  کننده  آلوده  این  جمله  از  نمیشوند.  متالشی  طبیعی 

( هواره بایستی سعی نمود تا این آلوده گننده ها  402، 1377، میلرپالستیک ها را نام برد )

 آنها از محیط زیست از زیان آنهاکاستبه محیط زیست وارد نشوند یا با خارج کردن 
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 گروه دوم: تخریب و انهدام محیط زیست

محیطی   زیست  جرایم  مصادیق  تبییین  قلمرو  در  که  دیگری  المللیموضوع  مورد    بین 

بررسی قرار میگیرد تخریب و انهدام محیط زیست است . جالب است بیان گردد که عده  

ب این خصوص  در  المللی  بین  تحلیلگران  از  و  ای  دارند  اشاره  داروین  تکامل  نظریه  ه 

انهدام محیط زیست خود بخشی از روند تکامل است،   عنوان میدارند: » اگر تخریب و 

اگر   است.  اهمیت  دارای  زیست  محیط  انهدام  و  تخریب  که  بقبوالنیم  تا  است  سخت 

هدام طبیعت دست  میزند، خود چیزی جز حاصل همان روند  ن بشری که به تخریب و ا

پ اگر  نیست  شد؟  قائل  ندارد  وجود  که  ای  پدیده  برای  غایی  ارزش  میتوان  س چگونه 

دارد؟  اهمیت  زیست  محیط  انهدام  و  تخریب  چرا  نیست،  طبیعت  در  غایتی  و  هدف 

 «(1393 ،نصر)

تشکیل   را  محیطی  زیست  جرایم  تحقق  اساس  تخریب  و  آلودگی  مقوله  دو  چند  هر 

آثار میتوانند  نوبه خویش  به  کدام  وهر  داشته    میدهند  همراه  به  زیانباری  و  خطرناک 

باشند؛ اما با در نظر گرفتن نقش انسان در بروز اختالالت در طبیعت و ارتکاب جرایم  

زیست محیطی از سوی وی، ً اصوال گستردگی آلودگی محیط زیست و جرایم ناشی از  

)جز در موارد    3اجتماعی 2  مصنوعی1  آن در عرصه گوناگون محیط زیست اعماز طبیعی

 اص( بیشتر از تخریب و انهدام و جرایم وابسته به آن میباشد. خ

 
  سطح  ي فضااز    قسمتي  شامل  كه  ستا   يستز  محيطاز    بخشآن    طبيعي  يستز   محيطاز    دمقصو 1

آد  ه نشد  ساخته   نا ـنس ا  ت ـس د  هـ ب   هـ ك  ست ا  مينهزكر   مانند .  اردند  نقشي آن    نمد آ  دجوو  بهدر    ميو 

 ..حشتوحيا ، خانههارود ،ياهادر  ،جنگلها ،هاهكو

  ت ـسا  گرفته شكلو   هشد ساخته  بشر سيله و به  كه  ست ا  يستز محيط از  قسمتي مصنوعي يست ز  محيط 2

ا   خالقيت  وينير  نتيجه آن    يشادـپي  ه ـنكآ  لـليد  ه ـب و     فرهنگ»  محيط آن    به   ، ستا  ميآد  نديشهو 

  زطر   شناخت  ايبر  شاخصي  دخوعو ـموض  ينو ا   دميشو  گفته  نيز  « فني  سپهرو »  «تفكر  هييد»زا  «،ساخت

را    خانهركا و    خانه  ،سهرمد  ه،گاودفر  ن،خيابا   دبو  هداخو   جامعه  يك   نتمد و    فرهنگو    كيفيتو    تفكر

 . دبر م نا يستز محيط از  بخش  ين ا  ايجرا از  انميتو

و    رمو ا  كه  جتماعيا  يهاد نها  با  اههمردر آن    هاننسا ا   كه  ستا  محيطي  ،جتماعيا   يستز   محيطاز    رمنظو 3

  ها ننسا ا   يستز  محيطاز    بخش   ين . در ا ميكنند  ندگيز  ،هنددمي  ن ما زسا را    هـ جامع  مختلف  يهايمندزنيا

  جتماعي ا  يست ز  محيط . مينمايند يفا ا  را ي ـساسا نقش  ، نددار ر كا و  سر باهم و   ده بو  ط تبادر ار يكديگر   با  كه

  ي شهر  دوـموج  طـ ب و روا  ينواـعن  اير ـسو    ن،ندگا ـشوفر  ان،عابر  ران،همكا  ن،همسايگا   اده،خانو  هبرگيرنددر  

 .ميباشد ملتو  لتدو تيرعبا به ستايي و رو
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 مفهوم زیست محیطی تخریب و انهدام     

هنگامی که آدمی خود را موجودی توانمند یافت و دانست که میتواند با استفاده از فکر  

و اندیشهاش بهرهبرداریهای گوناگون و گستردهتری از طبیعت و امکانات موجود در آن 

بنماید،اقدامات مخرب خویش را آغاز نموده و در یک سیر صعودی همواره بر میزان و  

چگونگی این اقدامات نیز افزوده است. فرسایش خاک به ویژه در مناطق خشک و نیمه  

صدمات   ایراد  با  همراه  گیاهی  پوششهای  سایر  جنگلو  تخریب  نیز  و  جهان  خشک 

دت  ادامه یافت و محیط زیست به ویژه  فراوان به حیاتوحش و جانوران گوناگون با ش

بخش طبیعی آن در کشورهای مختلف متحمل آسیبهای  جدی و گستردهای گردید که  

آن   در  که  میشود  داده  نسبت  آن(  دوم  نیمه  ویژه  )به  بیستم  قرن  به  آن  اوج  نقطه 

.  بحرانهای زیست محیطی بسیار زیانبار و در مواردی نیز جبرانناپذیر روی داده است 

 ( 51، 1386می،)قاس

دگرگونی  برای  بشر  خواست  با  مطابق  بهرهبرداریهای  مزبوریعنی  نیازمندی  وجود 

این  و  است  داشته  دنبال  به  را  و حیات وحش  طبعیت  او عقبنشینی  زیستی  وضعیت 

اقدامات گویای آغاز روند تخریب و انهدام    محیط زیست است که تاکنون نیز استمرار  

است. انه یافته  و  تخریب  وقوع  رهگذر  محدودیتهای  در  بروز  از  زیست،  محیط  دام 

برد.   نام  میتوان  است  آمده  وجود  به  جهان  نقاط  از  دربسیاری  که  محیطی  زیست 

زمینهای کشاورزی در موارد اندکی امکان فزونی و گستردگی مییابند و قسمت زیادی  

این   در شرف  یا  و  اند  داده  دست  از  را  خود  بودن  حاصلخیز  نیز  مزبور  زمینهای  از 

قرار دارند. علفزارها بیش از ظرفیتی که دارند مورد چریدن قرار گرفتهاند و از  وضعیت  

به   میشود.  و   شده  بهرهبرداری  بیرویه  صورت  به  نیز  ماهیان  ویژه  به  دریایی  منابع 

عبارتی، صید بیرویه عملی است که میتواند محیط زیست و اکوسیستم آبی موجودرا با  

ن فراهم کردن غذای مستمر از این منابع را محدود  آسیبهای فراوان مواجه سازد و امکا

نماید. تخریب و انهدام منابع طبیعی از یک سو محیط زیست طبیعی را با مشکل روبهرو  

میکند واز سوی دیگر، دوام و استمرار حیات بشر، حیوانات و گیاهان )اجزای جاندار 

یاندازد. تخریب اکوسیستم و محیطزیست( را به صورت جدی و گریزناپذیر به خطر م

صورت  آن  مانند  و  اتالف  احراق،  صورت  به  که  زیست  محیط  قلمروی  در  انهدام  و 
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میپذیرد گاه در مفهوم عام مورد توجه است و بخشهای مختلفی از این قلمرو را در  

برمیگیرد و با عنوان کلی تخریب محیط زیست مطرح میگردد؛ و گاهی مفهوم خاص 

ا  در  که  میباشد  نظر  مورد  آن  به صورتهای از  که  آن  اجزای  و  مصادیق  از  ین حالت 

میروند،  یا  رفتهو  بین  از  و...  ویرانی  آتشسوزی،  تلف،  صید،  شکار،  مانند  گوناگون 

سخنی به میان میآید. در این میان اجزای جاندار و غیر جاندار محیط یک به یک مطرح  

جانوران اهلی    میشوند. شکار گونههای مختلف جانوری و صید آبزیان گوناگون اعم از

آبزیان)حمایت شده، غیر حمایت   پرندگان، خزندگان و  پستانداران،  قالب  در  و وحشی 

مارال،  آهو،  گورخر،  سیاه،  خرس  یوزپلنگ،  ببر،  زرد،  گوزن  مانند:  زیانکارو...(  شده، 

دلفینها،   نهنگها،  خفاشها، بز وحشی، سمورها، سنجاب، گرگ، گورکن، گراز و...  

خاکستری،   و...  پلیکان  باالبان  بحری،  سفید،  سر  اردک  سیبری،  دورنای  کوچک،  قوی 

ماهی  و...  مارها  انواع  دماوندی،  افعی  افعیزنجانی،  تکابی،  افعی  بزمجه،  ایرانی،  تمساح 

آزاد، ماهی قزآلال، کور ماهی )ماهی کورغار(،ماهیان آب شیرین و شور و آبهای داخلی  

و شده  مناطق حفاظت  در   ... و  رودخانهها  بدون   و مصب  حیات وحشکه  پناهگاههای 

پروانه و مجوز و بر خالف موازین و مقررات قانونی صورت میپذیرد. به عالوه، بریدن  

و ریشه کن کردن نهالها و درختان و سوزانیدن آنها، ریشهکن و  بریدن خارها و بوتهها  

دام،   و نیز درختچههای بیابانی، کویری و کوهستانی در مناطق کویری وبیابانی، چرانیدن

درختان،  بردن   بین  از  جنگل،  مجاور  یا  داخل  باغات  و  مزارع  در  نباتات  زدن  آتش 

حیات   پناهگاههای  و  شده  حفاظت  مناطق  در  مجاز  غیر  تعلیف  و  کنی  بوته  خارزنی، 

در   حیوانات  آبشخور  و  چشمهها  تخریب  مزبور،  مناطق  در  تخریب  و  وحش،تجاوز 

ن رستنیها در پارکهای ملیو آثار طبیعی مناطق یاد شده، تعلیفو تخریب و نابود کرد

ملیو نیز انجام تخریب و تجاوز در این مناطق و... نمونههایی از موارد تخریب و انهدام  

 ( 53-52، 1386)قاسمی، اجزای جاندار محیط زیست میباشد

کارخانجات،   بناها،  سوزانیدنعمارتها،  و  کردن  ویران  از  میتوان  چنین،  هم 

و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول در اثر اقداماتی چون    انبارها،محلهای مسکونی

از سالحهای مختلف مخرب و ویرانگر که در  استفاده  جنگ ودرگیریهای مسلحانه و 

بسیاری از موارد با ورود صدمات جسمانی و نیز مرگ و میر فراوان انسانها و جانوران  
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به   است،  همراه  گیاهی  وپوششهای  طبیعی  منابع  نابودی  انهدام و  و  تخریب  عنوان 

 بخشهای غیر جاندار محیط زیست)و البته توام با جاندار( نام برد.   

بنابراین، در ارتباط با موضوع تخریب و انهدام در مفهوم زیست محیطی آن میتوان از   

جنگلزدایی،   )نابودیحیاتوحش(  بیرویه  و  مجاز  غیر  صید  شکارو  چون  مصادیقی 

 و اشیاء، کویرزداییو مانند آن نام برد.      بیابانزدایی، انهدام اموال 

 منابع تخریب و انهدام    

 به طور کلی برای تخریب و انهدام محیط زیست دو گونه منبع وجود دارد که عبارتند از:    

 منابع طبیعی    -1

انسان  دخالت  بدون  که:  است  مواردی  زیست  محیط  تخریب  طبیعی  منابع  از  مقصود 

ان و  نداشتهباشد.  درطبیعت ویرانی  آن  بروز  در  نقشی  انسان هیچگونه  و  هدام روی دهد 

فراوانی   خسارات  آن  دنبال  به  که  طبیعی  آتشسوزیهای  و  سیل  زلزله،  وقوع  مانند 

 درطبیعت و محیط زیست بر جای خواهد ماند.   

 منابع انسانی     -2

است  زیست  محیط  در  انسانها  ناروای  دخالت  گویای  تخریب،  منابع  از  بخش  .  این 

اساسا   و  است  واداشته  اقدامات ضروری  انجام  به  را  مجریان  و  کهقانونگذاران  دخالتی 

نیز  آن  با  مقابله  و  زیست  محیط  مخرب  اقدامات  به  قانونی  حقوقیو  نگرش  موضوع 

 مربوط به تخریب با منبع انسانی آن  است.    

ب گستره  در  اساسی  تغییرات  و  ایجاد  عامل  مهمترین  او  فعالیتهای  و  و  انسان  یوسفر 

قلمرو عام اکوسیستم به شمار میرود؛ زیرا اوست که با تخریب کوهها به دنبال کشف و  

استخراج معادن وبهرهمندی از ذخایر آن برای ایجاد تحول در تمدن خویش و پردازش   

جلوههای نوین در اینعرصه می باشد. آدمی است که مسیر رودخانهها را تغییر داده و 

خ  مناطق  و  کویرها  هدفهای در  با  پایگاههایی  و  مراکز  احداث  و  شهرسازی  به  شک 

گوناگون پرداخته است، جنگلها را سوزانده و ویران کرده است تا محلی برای سکونت  

و یا معبری برای تردد وسایل خود به وجود آورد و پاسخی برای نیازمندیهای فزاینده  

کند؛ غافل از آن که زیان    خود به ویژه با توجه به جمعیت رو به رشد در جهان، فراهم

تخریب محیط زیست برای او و آیندگان به مراتب عمیقتر و گستردهتراز امکاناتی است  
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در ارتباط با این منبع است که مسایلی چون جنگ و کاربرد   که از این طریق فراهم گردد.

و   شکار  عمدی،  غیر  و  عمدی  ایجاد حریقهای  شیمیایی،  ویژه  به  گوناگون  سالحهای 

و  صی فراملی  ملی،  نهادهای  و  مراجع  و  مطرحمیگردد  و...  مجاز  غیر  و  بیرویه  د 

 بینالمللی را به انجامتالشهای الزمه ترغیب مینماید.    

این موضوع تحت عنوان عوامل تخریب محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گرفته است،  

شاورزی، قطع  که در این رهگذر عوامل انسانی مانند تبدیل بیرویه اراضی جنگلی به ک 

ایجاد حریق   آنها،  توسعه  و  احداث جادهها  مسکونی،  مناطق  گسترش  درختان،  بیرویه 

و...، عوامل دامی  مانند چرای زودرس دام در مراتع، چرای مفرط و زیادتر از ظرفیت  

و   افزایش خواستها  افزایش جمعیت،  مانند  فرهنگی  اجتماعیو  اقتصادی،  عوامل  و...، 

 یابی واقع میشوند.   نیازها و... مورد ارز

 انواع تخریب 

تخریب و انهدام محیط زیست از نگاههای مختلف قابل طبقهبندی میباشد. بر یک مبنا  

میتوان تخریب محیط زیست را به دو قسم محدود و گسترده طبقهبندی کرد و از جهت  

)غیرقا جبرانناپذیر  و  )تجدیدشونده(  جبرانپذیر  بخش  دو  به  را  آن  میتوان  بل  دیگر 

تجدید( تقسیم نمودو نیز میتوان از حیث عناصر و اجزای محیط زیست، برای آن دو، 

گونة ِ تخریب اجزای جاندار و نیز غیر جاندار ترسیم کرد.بنابراین، روی هم رفته میتوان 

 انواع تخریب و انهدام محیط زیست را به صورت زیر عنوان  کرد:   

یا چ  -1 مانند: شکار، صید حیوان، قطع تخریب محدود و جزایی در حد یک  ند مورد 

 درختو...    

ویرانی    -2 مانند  وسیع  سطح  و  متعدد  موارد  برگیرنده  در  فراگیر،  و  گسترده  تخریب 

 مناطقمسکونی، صید تعداد زیادی از آبزیان، تخریب مناطق وسیع جنگلی و... . 

یا چ   -3 ند گونه  تخریب جبرانپذیر و تجدید شونده در گستره محدود مربوط به یک 

 گیاه یاحیوان و مانند آن.

 1تخریب جبرانناپذیر و غیرقابل تجدید مانند تخریب الیه اوزون -4

پوشش    -5 و  مختلف، جنگل  و جانوران  مانند حیوانات  محیط  جاندار  اجزای  تخریب 

 گیاهی و... . 
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 تخریب اجزای غیر جاندار محیط مانند خاک، اموال منقول و... .    -6

مطلب   بیان  از  کردن  پس  ویرانی  المللی  بین  استاد  به  توجه  با  و  کلی  طور  به  فوق، 

کلی  طور  به  و  مسکونی  محلهای  انبارها،  کارخانجات،  عمارتها، ساختمانها،  وسوزانیدن 

اموال منقول و غیرمنقول در اثر اقداماتی چون جنگ و درگیریهای مسلحانه و استفاده از  

مو  از  بسیاری  در  که  یا ورود صدمات حسمانی شدید سالحههای مخرب وویرانگر  ارد 

ونیز مرگ ومیر فراوان انسانها و جانوران و نابودی منابع طبیعی همراه می باشد، نمونه 

های بارز تخریب وانهدام محیط زیست در عرصه بین المللی می باشند، وجه مشخصه 

 همگی این موارد، گستردگی و شدت اسیبهای واردده به محیط زیست می باشد به گونه

بین   جامعه  به  را  مدتی  دراز  و  جبران  غیرقابل  بعضا  سنگین،  بسیار  خسارات  که  ای 

 الملللی وارد خواهد ساخت

 گروه سوم: استفاده از مواد  شیمیایی، هسته ای و سالحهای دارای این مواد

در مورد ممنوع بودن استفاده از مواد شیمیایی، هسته ای و یا سالحهای دارای این مواد،  

مهم  جرایم  از  یکی  تردید  بدون  و  دارد  وجود  المللی  بین  عرصه  در  متعددی  مقررات 

زیست محیطی بین المللی، جرایم ناشی از استفاده از مواد مذکور است که محیط زیست  

 1899درکنوانسیون های   انسانها و سایر موجودات را به شدت مورد آسیت قرار میدهد.

ازمواد  1907و   استفاده  هلند  خفه   الهه  گازهای  انتشار  و  پخش  باعث  که  ای  منفجره 

به کارگیری سالحهای سمی ممنوع اعالم گشت )ثقفی  نیز  بار میشوند و  کننده و زیان 

ماده  1376عامری،   در  همچنین  بودن   8(  ممنوع  از  کیفری،  المللی  بین  دیوان  اساسنامه 

اینگونه مواد وسالحها سخت آورده شده است و به کارگیری  ارتکاب چنین    استفاده و 

رفتارهایی در زمره جرایم بین المللی و جنایت جنگی قلمداد گشته است. بدین ترتیب  

به   آسیب  راستای  در  سمی  سالحهای  و  ای  هسته  و  شیمیایی   ازمواد  استفاده  اهمیت 

نحیط زیست مورد توجه قرار واقع شده است وممنوعیت استفاده  و بکارگیری از آنها،  

                        آید.به صراحت به چشم می 
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   مهمترین جرایم زیست محیطی دنیا

در  زیست  محیط  از  محافظت  برای  ابزاری  زیست  محیط  قوانین  بیباپ،  گزارش  به 

موجب   شده،  وضع  محیطی  زیست  قوانین  است.  ها  خسارت  جبران  و  پیشگیری 

 .جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطی خواهد شد

تخلفات را در بر می گیرد که منجر به آسیب  جرایم زیست محیطی طیف گسترده ای از  

تا   سوابق  ثبت  یا  اداری  خطاهای  شامل  و  گردد  می  انسان  زندگی  و  زیست  محیط  به 

 :انتشار غیرقانونی آالینده ها به محیط است که در ذیل به آنها اشاره شده است 

 ریختن زباله •

 دفع نامناسب زباله •

 نشت های نفتی  •

 تخریب تاالب ها •

 ها به اقیانوس ها، نهرها، دریاچه ها و یا رودخانه ها  انتشار آالینده •

 آلودگی آب های زیرزمینی  •

 مدیریت نادرست سموم دفع آفات یا سایر مواد شیمیایی سمی  •

 سوزاندن زباله •

 برداشت و دفع نامناسب آزبست •

 جعل اطالعات آزمایشگاهی مربوط به مقررات زیست محیطی •

  CFCقاچاق بعضی مواد شیمیایی مانند  •

 ه دادن به مقامات دولتی رشو  •

 ارتکاب کالهبرداری مربوط به جرم زیست محیطی •

 مجازات نقض قانون محیط زیست

متخلفان قانون محیط زیست معموال با مجازات های جزایی مانند جرایم نقدی، زندان یا 

های   برای شرکت  بهتر  و عملکرد  ارتقا  برای  می شوند.  مجازات  موارد  این  از  ترکیبی 

های مالی سنگینی در نظر گرفته می گردد تا ملزم به رعایت قوانین زیست  بزرگ جریمه  

 .محیطی باشند
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روشی   قوانین  این  رعایت  عدم  مجازات  و  محیطی  زیست  قوانین  مدنی،  قانون  نظر  از 

برای جبران خسارت به زندگی، سالمتی یا دارایی افرادی است که قربانی چنین آسیب  

ات دلیل  به همین  از محیط زیست،  هایی می شوند و  اروپا در خصوص حفاظت  حادیه 

تعدادی از جرایم زیست محیطی را به عنوان یک جرم کیفری در تمام کشورهای اتحادیه  

اروپا تعیین نموده و به توسعه بیشتر مسئولیت در قبال محیط زیست در سطح ملی، اروپا  

 .و بین الملل کوشش می نماید

طی ذکر شده در باال و همچنین انجام فعالیت  این جرایم شامل کلیه جرایم زیست محی

های خطرناک غیرمجاز از جمله عملیات غیرقانونی در خصوص زباله ها است. بر اساس  

این قانون، همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مرتکب شدن و یا سهل انگاری باید 

 .مجازات های کیفری متناسب و بازدارنده را داشته باشند

کنوانسیون آرهوس که توسط کمیسیون مالی سازمان ملل متحد برای اروپا تاسیس شده  

 :حقوقی نیز برای افراد در نظر گرفته است که شامل موارد ذیل است 

 حق دریافت اطالعات زیست محیطی که توسط مقامات دولتی نگهداری می گردد-

 حق شرکت در تصمیم گیری های زیست محیطی -

های اتخاذ شده در به چالش کشیدن تصمیمات عمومی که بدون حق بازنگری روش  -

 رعایت حقوق فوق یا قوانین محیط زیست اتخاذ شده است

حزب از جمله اتحادیه    47الزم االجرا شد و توسط    2001کنوانسیون آرهوس در سال  

 .اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی تصویب شده است 

بخش دنیا  سراسر  در  خود    صنعت  به  را  زیست  محیط  های  آسیب  از  توجهی  قابل 

اختصاص داده است، هر چند آگاهی در خصوص آلودگی های صنعتی افزایش یافته و  

این   در  بیشتری  های  فعالیت  نیازمند  همچنان  اما  شده،  اجرا  نیز  اقداماتی  زمینه  این  در 

ایر بخش های صنعتی نه تنها آلودگی ناشی از کارخانه ها، نیروگاه ها و س  .زمینه هستیم

به سیاره زمین بلکه به سالمت انسان نیز آسیب می رساند. گازها، دودها و سموم موجود  

در هوا به ریه انسان وارد شده و بیماری هایی مانند آسم، برونشیت و دیگر بیماری های 

 .تنفسی و حتی سرطان ریه یا نارسایی قلبی ایجاد می نمایند
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سالمت محیط زیست با سالمت جسمی و حتی روانی انسان مرتبط در نتیجه توجه به  

تاثیرگذار در سالمت جامعه محسوب می   راهی  قوانین زیست محیطی  است و رعایت 

سال   .گردد در  اینترپل  گزارش  اساس  زیست،    2016بر  محیط  غیرقانونی  های  فعالیت 

به چنین جرایمی  تنوع زیستی یا منابع طبیعی اغلب سودآور است و به دلیل بی توجهی  

مجازات کمی برای متخلفان در این زمینه در نظر گرفته می شد، اما با گذشت زمان و  

نگرانی   اظهار  زمینه  این  در  افراد، مسئوالن  بر محیط زیست و سالمت  این جرایم  تاثیر 

بر اساس تحقیق جدید صورت گرفته توسط   .کردند و این مورد را در اولویت قرار دادند

محیط   متحد  حوزه  ملل  سازمان  جرایم    5زیست  زمینه  در  رایج  های  بخش  از  مورد 

 :زیست محیطی در سطح دنیا تعیین شد که در ادامه به آنها اشاره می گردد

، جرایم حیات  (IUCN) به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

ادا همچنان  التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا،  در  ویژه  به  آن وجود وحش  و علت  دارد  مه 

 .انواع گوناگون پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و گیاهان است 

اتحادیه بین المللی سازمان تحقیقات جنگل گزارش داده که قطع غیرقانونی درختان همه  

مانند   گرمسیری  های  به خصوص جنگل  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  دنیا  های  قاره 

 .و ویتنام توسط فراورینمایندگان چوب آسیب دیده اند چین ، هند

بین   های  آب  در  همچنین  و  کشورها  مالی  مناطق  در  دنیا  سراسر  در  غیرقانونی  صید 

 .المللی صورت می گیرد

دامداری غیرقانونی و تجارت زباله منجر به آلودگی دنیای سیستم های هوا، زمین و آب  

می تهدید  را  محلی  های  اکوسیستم  و  بر   شده  انسان  سالمت  این  بر  عالوه  نماید. 

 .حیوانات و گیاهان نیز تاثیر می گذارد

ایاالت  اروپا،  اتحادیه  جمله  از  یافته  توسعه  کشورهای  در  عمده  طور  به  زباله  قاچاق 

متحده، ژاپن و استرالیا که صادرنمایندگان اصلی آن محسوب می شوند مشکل بزرگی در  

 .واهد نموددیگر نقاط دنیا ایجاد نموده و خ

گینه،   غنا،  عاج،  )ساحل  آفریقا  غیرقانونی  زباله  صادرات  در  مقصد  اصلی  های  قاره 

اندونزی،  کنگ،  هنگ  )چین،  آسیا  و  سنگال(  و  بنین  توگو،  تانزانیا،  سیرالئون،  نیجریه، 

 .هند، مالزی، پاکستان و ویتنام( است 
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لرول فلوئوروکربن  ، هیدروک  (CFC) فراوری و مصرف غیرقانونی کلروفلوئوروکربن ها 

و سایر مواد کاهش دهنده ازن نیز در این دسته قرار می گیرند. این مواد   (HCFCs) ها

بیماری   برابر  آنها در  تاثیر می گذارند و باعث آسیب پذیری  ایمنی حیوانات  بر سیستم 

 .های عفونی و کاهش بهره وری در گیاهان و فیتوپالنکتون ها می شوند

معادن در آفریقا، آمریکای التین و مناطقی از آسیا رواج یافته و به    استخراج غیرقانونی از

اثرات زیست محیطی شدید به همراه دارد که  تبدیل شده و  یک نگرانی عمده عمومی 

مهم ترین آنها آلودگی جیوه از استخراج معادن طال است که موجب تخریب گیاهان و  

گ  می   ... و  انداز  چشم  تخریب   ، آلودگی   ، زیست  . رددجانوران  محیط  حوزه  مطالعه 

نموده  تعیین  را  زیست  محیط  جرایم  به  واکنش  در  مهم  علت  چند  متحد  ملل  سازمان 

است. مهم ترین علل مطرح شده در این گزارش کمبود اطالعات، دانش و آگاهی، عدم 

همکاری   اجرا، عدم  زنجیره  در  ظرفیت  عدم  حاکمیت،  و  اراده  عدم  قوانین،  از  استفاده 

المللی و اشتراک اطالعات بین مسئوالن و عدم تعامل با فعاالن خصوصی و    ملی و بین

است  اعالم شده  برنامه . جوامع محلی  باید  دنیای  این مسائل، جامعه  بردن  بین  از  برای 

گذاری  اشتراک  به  و  عملی  اقدامات  و  جدید  محیطی  زیست  جرایم  برای  را  هایی 

ب تهدید جدی  عنوان یک  به  تا  کند  شناخته  اطالعات شروع  پایدار  توسعه  و  رای صلح 

کند تقویت  سطوح  همه  در  را  زیست  محیط  حاکمیت  و  محیط    .گردد  حوزه  بنابراین 

زیست سازمان ملل متحد با ایجاد هدایت های اجرایی به کشورها در ایجاد چارچوب  

های قانونی محکم در خصوص جرایم محیط زیست به مقامات ملی یاری می نماید تا  

همچنین کلیه افراد درگیر در اجرای قوانین محیط    .یست را رعایت نمایندقوانین محیط ز 

بهتر در قبال محیط زیست   پلیس، دادستان ها و گمرک ها را در عملکرد  مانند  زیست 

 .آموزش می دهد. این نمونه پیش از این در اوگاندا اجرا شده است 

 :ست نمونه هایی از جرایم زیست محیطی در چند کشور در ذیل آمده ا 

به دلیل ریختن هزاران گالن  Severn Trent Water شرکت  2019در ماه مارس سال  

 .هزار پوند جریمه شد 500فاضالب خام در پارک بیرمنگام 
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سال   به    2014در  نشده  تصفیه  فاضالب  غیرقانونی  تخلیه  دلیل  به  واتر  تیمز  شرکت 

نکردن استانداردهای    هزار پوند جریمه شد و سال بعد هم به دلیل رعایت   250رودخانه  

 .هزار پوند جریمه شد 750الزم و خروج فاضالب به رودخانه 

تیمز واتر دوباره به دلیل انتشار غیرقانونی فاضالب به داخل کانال گراند،   2016در سال  

پوند جریمه و در سال   به دلیل خروج غیرقانونی    2017یک میلیون    1.4همین شرکت 

ر به  خام  فاضالب  لیتر  تیمز،  میلیارد  شد  20ودخانه  جریمه  پوند  محیط   .میلیون  وزیر 

مورد جرایم زیست محیطی را شناسایی نموده که منجر به یک بازداشت    38زیست چین  

در مجموع    28،   یوان شده است   4.67مجازات و جریمه بوده که  دولت چین   .میلیون 

و   داده  افزایش  را  هوا  آلودگی  بخش  در  خصوص  به  زیست  محیط  بر  برای  نظارت 

عملکرد بهتر، فناوری های پیشرفته ای مانند سنجش از راه دور و بازرسی های دوره ای  

است  نموده  ترکیب  یکدیگر  با  محیطی  زیست  تخلفات  تشخیص  برای  را  محل    .در 

میلیون دالر   20و شرکت تابعه آن به   Cruise Lines شرکت بزرگ مسافرتی کارناوال

مان محیطی  زیست  تخلفات  برای  اقیانوس  مجازات  به  پالستیکی  های  زباله  ریختن  ند 

 .جریمه شدند

 تحلیل نظام جرم انگاری جرایم زیست محیط بین المللی 

همانطور که مطرح گردید یکی از مشکالت موجود در این حوزه به نظام جرم انگاری 

این   مورد  در  موجود  چالش  اولین  میشود.  مربوط  المللی  بین  محیطی  زیست  جرایم 

فقدان   رفتارهای  جرایم،  دولتها  داخلی کشورهاست. عموما  قوانین  در  آنها  انگاری  جرم 

فِرآیندهای  در  درگیر شدن  به  تمایلی  زیرا  نمیکنند  انگاری  را جرم  المللی  بین  ویرانگر 

حقوق کیفری بین المللی ندارند و چون جرم انگاری اینگونه رفتارها در قوانین داخلی  

کیفری، استرداد مجرمین، قانون صالح وغیره را به  کشورها، چالشهایی هماند آغاز تعقیب  

بدون شک جرایم   نمیدهند.  نشان  از خویش  تمایلی  دولتها  این رو  از  آورد،  وجود می 

به   است.  کرده  پیدا  المللی  بین  وصف  خود  اقتضای  به  نیز  المللی  بین  محیطی  زیست 

هری  در  خزر  دریای  آلودگی  مرزی،  های  رودخانه  های  آلودگی  مثال  از  عنوان  ک 

کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان و تخریب و انهدام محیط زیست خلیج  

دیگر سرایت   کشورهای  به  کویت  و  عراق  عربستان،  ایران،  کشورهایی چون  در  فارس 
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میکند. در این حالت بنا به دلیل فوق، کشورها تمایلی به جرم انگاری رفتارهای نخرب  

عالوه بر آنکه مسئولیت پذیری بین المللی کشورها را زیر  محیط زیست ندارند. این امر  

 سوال می برد در بلند مدت منجر به تخریب و انهدام محیط زیست طبیعی خواهد شد.

 بین المللیواکنش های کیفری بین المللی به جرایم زیست محیطی 

گفته   المللی سخن  بین  از جرایم  آنها  در  که  دارد  وجود  المللی  بین  مهم  شده دو سند 

است و موضوع آلودگی و تخریب محیط زیست به صورت غیرآشکارا ودر درون جرایم 

بین المللی مورد نظر آن اسناد، مورد توجه قرارگرفته است که بیشتر حول محور جنگ و  

 مخاصمات مسلحانه بین المللی تدوین یافته اند.

 دادگاه نورنبرگ  1945اساسنامه 

از جرایم ضد صلح اساسنامه  این  برده در  نام  بشریت  علیه  جنایات  و  ، جنایات جنگی 

شده است. بنابراین اشکارا هیچ گونه صحبتی از جرایم زیست محیطی در این اساسنامه  

ا غالب جرایم جنگی  در  اما  است  نیامده  میان  مناطق  به  و  اموال  غیرضروری  تخریب  ز 

ی رود یاد  گوناگون شهری و غیر آن که در واقع تخریب بخشی از محیط زیست شمار م

ماده   در  است.  مجرم   27شده  که  را  متهمین  میتواند  دادگاه  است:»  آمده  اساسنامه  این 

تشخیص داده است به مرگ یا هر مجازات عادالنه کیفری محکوم کند.« بنابراین  ماده  

که   گفت  میتوان  به طور ضمنی  که  است  به جرایمی  مربوط  آن  مانند  و  مرگ  مجازات 

ه گونه ای که از مصادیق جرایم جمگی است، درنظر گرفته  برای تخریب محیط زیست ب

 شده است. 

 دیوان بین المللی کیفری  1998اساسنامه 

سال   در  دایمی  المللی  بین  دادگاه  عنوان  به  کیفری  المللی  بین  منظور    1998دیوان  به 

و   بشریت  علیه  جنایات  جنگی،  جنایات  کشی،  نسل  المللی  بین  جنایات  به  رسیدگی 

)پوربافرانی،   گردد  تشکیل  )ارضی(  تجاوز  که  1395جرک  آید  می  ذکر  به  الزم   )

منحصر است به چهار جرم جنایات نسل    اساسنامه  5صالحیت این دیوان بر اساس ماده  

)پوربافرانی،   تجاوز  جنایات  و  جنگی  جنایات  بشریت،  علیه  جنایات  (.  1395کشی، 

زیست  از جرم  است سخن  نگردیده  بیان  و صراحتا  اید  نمی  نظر  در  که  آنچه  بنابراین 

م محیطی بین المللی می باشد اما همانطور که قبال ذکر شد در قالب جرایمی مانند جرای
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 ستیز  میتحول جرا

در پرت  و  یط  یمح

 نیقواع       نیتکو

 س   تیز یالملل   

 یطیمح

ماده   در  می    8جنگی  المللی  بین  محیط  تخریب  و  آلودگی  از  مواردی  دیوان  اساسنامه 

ماده   در  حتگی  جرایم  مانند  جرایمی  قالب  در  شد  ذکر  قبال  که  همانطور  اما    8باشد 

  77اساسنامه دیوان مواردی از آلودگی و تخریب محیط زیست مطرح شده است. درماده  

جرایم مقرر در نظر گرفته شده است ک عبارتند از    اساسنامه یاد شده مجازاتهایی برای

حبس ابد، حبس غیردایم که بیش از سی سال نباشد، جریمه، ضبط اموال و داراییهایی  

باقری،   ) شریعت  باشد  آورده  به دست  ارتکاب جرم  اثر  در  بنابراین حبس، 1393که   )

مواد پنجم و هشتم  جریمه و ضبط اموال و دارایی، واکنشهای کیفری به جرایم مذکور در  

این اساسنامه می باشد که تنها از این طریق جرم زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته  

 است. 

 گیری نتیجه

با مالحظه اسناد بین المللی مهم از جمله اساسنامه دادگاه نورنبرگ و اساسنامه دیوان بین  

ا به ویژه در  آلودگی و تخریب محیط زیست  از  به گونه ای  که  با  المللی کیفری  رتباط 

جنگ و درگیریهای مسلحانه سخت گفته اند و انجام اینگونه اقدامات را که سبب ورود  

زیان و خسارت به محیط زیست میشود، ممنوع دانسته اند و با تحت عنوان جرایم بین  

المللی همچون جرایم جنگی بدون داشتن عنوان جرم زیست محیطی بین المللی از آنها  

براین میتوان بیان داشت که جرایم زیست محیطی بین المللی تنه  نام برده شده است. بنا

به شکل ضمنی و در رهگذر برخوردهای مسلحانه قابل تصور می باشد. از طرفی دیگر  

به عنوان جرم زیست   آنها  یا ترک  برا یمحیط زیست و  تعیین اعمال و رفتار زیان آور 

ها ارائه و واکنشهای کیفری در  محیطی بین المللی گویای این حقیقت می باشد که نه تن

المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بلکه   حمایت از محیط زیست در عرصه بین 

و  ها  آلودگی  این  مهار  و  کتنرل  در  بسزایی  نقش  میتواند  نیز  پیشگیرانه  پاسخهای  ازائه 

باشد. داشته  محیط  زیست  عنصر   تخریب  اینکه  لحاظ  به  که  میشود  پیشنهاد  رو  این  از 

نی جرم زیست محیطی در عرصه بین المللی مفقود می باشد از طریق برگزاری یک  قانو 

کنفرانس بین المللی و تدوین دقیق در این باره صورت گرفته و جرم زیست مجیطی بین 

المللی در کنار سایر جرایم بین المللی پذیرفته شود و مصادیق آن به طور روشن و دقیق 
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فری مناسبی برای حمایت از محیط زیست در عرصه  تبیین گردد. همچنین واکنشهای کی

 بین المللی تدوین شده و به مورد اجرا گذاشته شود. 
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