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Abstract 

Environmental crimes against national resources, including forests, pastures, natural forests, deserts, and deserts, 

are organized and widespread. These crimes endanger the national resources recorded in the laws and cause the 

loss of national resources in the lands and forests, as well as in the deserts. The criminal policy required to do so 

reflects the legislature's view of the importance of such resources. The main issue is the destruction of the 

environment and the destruction of national resources, and we need to see what criminal policy the legislature has 

in place to prevent it. The aim of the present study is to identify environmental crimes against national 

environmental resources and the penalties provided for in laws and to explain domestic environmental 

criminological approaches. In summary, the organization's prevention of crimes against national environmental 

resources requires a modern view of the legislature as well as advanced criminology. The research method in this 

paper is library and descriptive-analytical. 
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 چکیده 

به شکلی سازمان یافته  و بیابان ها و کویر بیشه های طبیعی ، مراتع ،جنایات زیست محیطی علیه منابع ملی از جمله جنگل ها

 منابع شدن تلف موجب و انداخته  خطر به را قوانین در شده ثبت ملی منابع جنایات و جرایم اینانجام می پذیرد.  و گسترده

 به گذار قانون نگاه از حاکی امر  یاست جنایی الزم برای اینس. گردد می ها بیابان همچنین و جنگلها و اراضی بخش در ملی

 چه قانونگذار دید باید که است ملی منابع رفتن بین از و زیست محیط تخریب اصلی مسئله  .باشد می منابع اینگونه اهمیت

محیط زیستی علیه منابع  جرایم شناسایی  نیز کنونی تحقیق از هدف  .است گرفته نظر در پیشگیری امر برای را جنایی سیاست

 می داخلی محیطی زیست شناسانه جرم رویکردهای  ملی زیست محیطی و مجازات های پیش بینی شده در قوانین و تبیین

ها ندارد. وحدت جرائم فاقد باز دارندگی بوده و تناسبی با اصل فردی کردن  مجازاتبا توجه به شدت   نتایج نشان داد:  .باشد

برنامه ریزی جامع و مشخص جهت استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در جهت پیشبرد  سیاست جنایی قضایی در ایران وجود 

 مدرن دیدگاه به نیاز محیطی زیست ملی عمناب علیه سازمان جرایم از پیشگیری که گفت توانمی نیز نتیجه خالصه درندارد. 

 تحلیلی توصیفی صورت به و بوده ای کتابخانه  مقاله این در تحقیق روش  رم شناسی پیشرفته داره.ج همچنین و قانونگذار
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 مقدمه 

ری، دریا خواری، های رو به تزاید آن از قبیل زمین خواری، کوه خواگسترش روز افزون تعرض و تعدی  به منابع  ملی و جلوه

سنوات   ما اینکه درک کویر خواری و.... موجب گردید تا مقابله با این پدیده دغدغه جدی آحاد مردم و متولیان امر قرار بگیرد.

ای  برای لی و منطقهای در سطح مای را در این راستا اتخاذ نموده  و بعضا نهادهای ویژهاخیر، دولت و حاکمیت  تدابیر  ویژه

ای از منطقه مقابله و مبارزه با این پدیده تاسیس گردیده است. شکل گیری  شورای حفظ حقوق بیت المال در سطوح  ملی و

هنده آن و نهایتاً ها و عناصر  تشکیل  دباشد. موضوع مورد بحث دیگر شناخت اراضی ملی، اقسام و ویژگیادها میجمله این نه

جلوگیری  از  ها  و ادارات ذیمدخل  وی واحد و منسجم  نسبت به حفظ و حراست از اراضی ملی از سوی سازماناتخاذ رویه

 گردد هدف گذاری شده است. ضیع و از دست رفتن منابع ملی  میتقسیر ناصواب قوانین و مقررات که خود موجبات ت

یفیت زندگی افراد کها  و دریاها، محیط زیست و دایره شمول منابع ملی  چنان گسترده است که عالوه بر منابع طبیعی رودخانه

وانین و یعنی تفسیر قشود نگارنده در مقاله حاضر سعی دارد در خصوص سیاست جنایی قضایی و جامعه  را نیز شامل می

ت، تفسیر و عمل  فعلیت بخشیدن به آنها به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداش

های گیرد. . در سیاست جنایی قضایی قاضی با توسل به ابزارهای قضایی که در اختیار دارد مانند: مجازاتقضات قرار می

سیدن به اهداف تواند در ریا نظام نیمه آزادی و.... می 92قانون مجازات اسالمی مصوب  64ی ور در مادهجایگزین حبس مذک

ت جنایی سیاست جنایی مطلوب  که همانا شامل تدابیر کیفری و غیر کیفری یا پیشگیرانه است کمک کند. در خصوص سیاس

نترل جرم و کفری بسنده کرد. چرا که سیاست جنایی  برای قضایی حاکم  بر منابع ملی صرفا نباید به ضمانت  اجراهای کی

 برد.انحراف از ساز و کارهای غیر کیفری و پیشگیری از قبیل پیشگیری وضعی و اجتماعی نیز بهره می

جرایم زیست امروزه جرایم علیه محیط زیست بزرگترین خطری است که آینده انسان ها و این کره ی خاکی را تهدید می کند . 

موجب درک و  ،. برداشتهای مختلف از ضررگردد قابل توجه خود، انواع مختلفی را شامل میوسعت مفهومی  علتمحیطی به 

. یکی از نتایج این امر، پیوند خوردن (18: 2007، 1)الیوت تفسیر متفاوت از ماهیت و پویایی جرم  زیست محیطی می شود

انتقال غیرقانونی و دفع پسماندهای   موضوعات دیگر است. برخی از این مسائل عبارتند از:گستره وسیعی از  "مباحث مربوط به 

و رشد پسماندهای  سمی و انتقال مواد خطرناک هم چون مواد کاهنده الیه اوزون و قاچاق مواد بالقوه یا بالفعل پرتوزا و هسته ای

بزرگ و غصب زیستی که بر اساس آن شرکت های   و یا دوشمیالکترونیک که توسط رایانه ها و دیگر ابزارآالت مدرن ایجاد 

. جرایم زیست محیطی علیه ملی چهره ی سازمان  ، جنگل ها و مراتع طبیعی و غیره با استثمار مالکیت و کنترل گیاهان افراد

ی علیه منابع ملی ، در یافته ای دارد و به این منظور قانون گذار نیز می بایست با جرم انگاری پیشرفته ی جرایم زیست محیط

صدد پیشگیری از اینگونه جرایم برآید . قوانین کشور ما درباراه یئمنباع جنگلی و محیط زیستی متاسفانه تا حدی قدیمی است 

نه چندان  یهابرنامه یو ناکارآمد یعیمسئوالن به مساله منابع طب یتوجه یبو به نظر می آید که می بایست تجدید یابد . 

 یعیمرتبط با منابع طب میجرا نهیرا در زم رانیا ییجنا استیس نکهیا یاست. برا یعیبحران منابع طب یمسبب اصلمشخص آنها 

مورد توجه قرار داده و  یعیو منابع طب یاربزهک ،ییجنا استیپرکاربرد را در رابطه با س میاصطالحات و مفاه دیبا میکن یبررس

 البته ما در متن مقاله به. میرا عرضه بدار یمناسب یهم راهکارها تیو در نها میببر یموضوع پ یآنگاه به چهارچوب و محتوا

یم و جنایات ها ار برای پیشگیری از اینگونه جراجرم انگاری های قانون گذار خواهیم پرداخت و دیدگاه قانون گذ ،مجازات ها

 . واهیم نمودرا تبیین خ
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 ه سیاست جنایی ناظر بر جرایم علیه محیط زیست در سطح قوانین و فقرویکرد عدالت بین نسلی در زمینه  -1

 در سطح قوانین  -1-1

در نیمه ی اول قرن بیستتتم ، شتتاهد تحوالت آرامی در توستتعه و کاربرد هنجارهای عرفی بین المللی در مستتایل زیستتت 

شمار می  ضایای معدودی در این برهه به  سملتر بین ایاالت متحده آمریکا و کانادا یکی از ق ضیه ی تریل ا ستیم . ق محیطی ه

چرا که مفهوم کلیدی رای صتتادره در این قضتتیه ، آن بود که )) هی  رفت که به هنجارهای جدید محیط زیستتتی می پرداخت 

کشوری حق استفاده یا اعطای مجوز حق استفاده از قلمروی خویش به طریقی که باعث ایراد خسارت به قلمروی کشورهای 

شود را ندارد  سوب 1دیگر  ست مح سعه ی حقوق بین الملل محیط زی سنگ بنای تو صل که در حقیقت  شود ، . (( این ا می 

اعالمیه ی ریو به شمار می رود و نشانگر عبور از حقوق بین الملل عام مبتنی بر جبران  12اعالمیه استکهلم و  21منشا اصول 

خسارت به سمت شکل گیری قواعد خاص مربوط به حمایت از محیط زیست به ویژه اصل موسوم به )) تعهدات بین نسلی 

ت بین نسلی تحت الشعاع اصل توسعه ی پایدار رشد پیدا کرده است و توجه به مفهوم (( می باشد . به طور کلی اصل تعهدا

) کمیستتیون  1987توستتعه ی پایدار در )) گزارش آینده ی مشتتترک ما (( کمیستتیون ملل متحد در محیط زیستتت و توستتعه 

س ته که پاسخگوی نیازهای نسل حاضر برونتلند ( ، این مساله را به نحو بارزتری برای ما مشهود می سازد : )) توسعه ای دان

(( هم چنین در بیانیه دهلی نو از اصول قوانین بین  2بدون به خطر انداختن ظرفیت ها و نیازهای نسل آتی باشد دانسته است .

میالدی ( برگزار گردید ، هدف توستتتعه  2002آوریل  6 – 2المللی مربوط به توستتتعه ی حقوق بین الملل که در دهلی نو ) 

ست که با پایدا سی ا سیا صادی ، اجتماعی و  ر را این گونه اعالن می دارد : )) رویکرد جامع و یکپارچه ای به فرآیندهای اقت

هدف استفاده پایدار از منابع طبیعی و زمین صورت می گیرد و به حفاظت از محیط زیست ، زندگی انسان و هم چنین توسعه 

قق بخشیدن حق همه انسان ها به استاندارد زندگی مناسب بر اساس فعالیت ی اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و در پی تح

هایشان ، مشارکت آزاد و معنی دار در توسعه و توزیع عادالنه منافع حاصل ، با توجه به نیازها و منافع نسل های آینده است 
3)) . 

                                                           
1Wood , Stepen , Transboundary harm in International law : Lessons from the Trial Smelter  

Arbitration , Osgoode Hall Law Journal , Vol . 45 , No . 3 , 2007 , p1 .  
 بایستی توجه داشت که در همین گزارش نیز ، یکی از شاخص های توسعه پایدار ، تعهدات بین نسلی ذکر شده بود به نحوی که تصریح شده بود :  2

از  رابر)) نسل امروز نباید هزینه ی زندگی خود را بر آیندگان تحمیل کند بلکه هم نسل های امروز و فردا و هم اعضای نسل امروز همگی به صورت ب

 حق بهره مندی و کاربری منابع زیست محیطی برخوردارند . (( 
سالم ، از حقوق  3 ست  سالم معنا پیدا می کنند . حق بر محیط زی ست  شت که تمامی این حقوق در زیرمجموعه ی حق بر محیط زی ستی توجه دا بای

سیت و توجه به آن ، ست که حسا ساله ای حیاتی در دنیای امروز ا شر و م شده در  بنیادین ب سعه ای کنترل ن صنایع و فعالیت های تو شد بی رویه  از ر

سریع جمعیت جهان ، انقالب صنعتی و گسترش صنایع که ست . به واقع ، از نظر تاریخی پردازش این حق و تدوین آن به رشد  شات گرفته ا  جهان ن

انستتانی و طبیعی همراه بوده ، باز می گردد . اصتتل اول اعالمیه محیط  خود با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد آلودگی و تخریب در محیط

ستکهلم  سان ) اعالمیه ی ا شرافتمندانه را اعالن می دارد و  1972زیست ان ( این حق یعنی بهره مندی همگان از محیط زیست مناسب با زندگی پایدار 

شر یعنی آزادی و برابری قلمد سل دیگر حقوق ب سازمان ملل این حق را مکمل دو ن سعه مجمع عمومی  شر بر مبنای اعالمیه حق تو اد می کند . لیکن ب

سی  1986متحد  سیا صادی ، اجتماعی ، فرهنگی و  سعه ی یک فرآیند همه جانبه اقت ساس آن تو ست که بر ا سعه نیز برخوردار گردیده ا از حق بر تو

ست لیکن برای محدود  ستمر رفاه کل جامعه ا ست که هدف آن بهبودی م شر و ا شه های حقوق ب سعه پایدار برگرفته از اندی سعه ، نهاد تو سازی تو
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سلی را در چارچوب محیط زیس ستی دیدگاه تعهدات بین ن ست که می بای شکل بدهد : ارتباط ما دو رابطه ا تی طبیعی ما 

با سایر نسل های انسانی و ارتباط ما با سیستم طبیعی که بخشی از آن هستیم . گونه های انسانی ، به طرز باور نکردنی به سایر 

ستم رخ می دهد ، تاثیر می پذیرند و هم بر آن سی صل بوده بدین معنا که هم  از آن چه که در  ستم طبیعی مت سی  بخش های 

سمیت طبیعی  شد هم چنان که از طریق  ضر با سان ، م ست طبیعی  می تواند برای ان تاثیر می گذرانند . به عالوه ، محیط زی

برخی از گونه های گیاهی و جانوری ، تعداد زیادی انسان کشته شده اند . از سوی دیگر ، سیستم طبیعی ، زندگی را برای ما 

ستم به ما آن  سی سازد . این  سانی نیازمند هستیم ؛ در اختیار قرار می مقدور می  چه را که برای حیات و بهبود و ارتقای رفاه ان

دهد . اقدامات انسان بر سیستم طبیعی اثر می گذارد . در میان تمامی حیوانات ، انسان تنها موجودی است که از قابلیت تغییر 

ست  ست برخوردار ا صل پایدار پذیری از محیط شکل قابل توجه یا ارتباطات فراگیر با محیط زی سان می تواند بر مبنای ا . ان

صل تعهدات  ستی گفت که بر مبنای ا ست را تقلیل دهد . با این حال ، بای ستفاده نموده یا بالعکس ، کیفیت محیط زی ست ا زی

مین بعد اصل بین نسلی ، انسان از هی  گونه حقی برای از بین بردن تمامیت و یکپارچگی محیط زیست برخوردار نیست . دو

سل های  سانی بازمی گردد . تمامی ن سل های مختلف ان ست ، به ارتباطات بین ن سلی در حفاظت از محیط زی تعهدات بین ن

انستتانی در استتتفاده از مولفه های مشتتترک زمین به نستتل های دیگر گذشتتته و آینده مرتبط هستتتند . به منظور تعریف اصتتل 

ست که جامعه سلی ، مفید ا سل ها مدنظر قرار داد . در  تعهدات بین ن صر مشارکتی در میان تمامی ن شری را به عنوان یک عن ب

( خاطر نشتتان می ستتازد که )) از آن جا که هدف ها و کارکردهای این چنین  Edmund Burkeاین ارتباط ، ادموند برک ) 

سته از افرادی که زنده هستند ، وجود مشارکتی نمی تواند در بسیاری از نسل ها حاصل شود ، این مشارکت نه تنها بین آن د

 . (( 1دارد بلکه بین متوفیان و کسانی که قرار است به دنیا بیایند نیز وجود دارد 

ست . مقدمه ی اعالمیه ی جهانی حقوق  شه های عمیقی در حقوق بین الملل برخوردار ا سلی از ری صل تعهدات بین ن ا

،  حقوق برابر و جدایی ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشریامت انسانی و بشر مقرر می دارد : )) در حالی که شناسایی کر

مبنای آزادی ، عدالت و صتتلح در جهان استتت . (( بنابراین ، همان گونه که مشتتهود استتت ؛عبارتی زیر خط کشتتیده ی فوق 

شر سلی بوده که حتی این گونه تعهدات بر مبنای اعالمیه ی جهانی حقوق ب شانگر تعهدات بین ن ی ، مبنای آزادی ، عدالت و ن

شگیری و  سیون پی سی ، کنوان سیا سازمان ملل متحد ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و  شور  شد . من صلح در جهان می با

سان ، اعالمیه ی منع تبعیض علیه زنان ، اعالمیه حقوق کودک  شی ،اعالمیه آمریکایی حقوق و وظایف ان سل ک مجازات جرم ن

سناد ح سیاری از ا صل و ب شری یاد کرده که باز به نوعی تعبیر کننده ی ا سانی و برابری حقوق ابنای ب شری از کرامت ان قوق ب

تعهدات بین نسلی می باشند . برای نمونه ، ماده ی یک اعالمیه ی اصول همکاری های بین المللی فرهنگی مقرر می دارد : )) 

ست شخصیت و ارزشی برخوردار بوده که می بای ی احترام و مورد حفاظت قرار بگیرد (( و )) تمامی فرهنگ ها هر فرهنگی از 

                                                           
ضانی قوام آب شتر در این ارتباط ن . ک به : رم ست . برای اطالعات بی سایی و حمایت جهانی قرار گرفته ا شنا ست ایجاد و مورد  ادی ، حقوق محیط زی

الم : چشم انداز نسل های آینده ، فصلنامه سیاست جهانی ، دوره پنجم ، محمد حسین و شفیق فرد ، حسن ؛ توسعه پایدار و حق بر محیط زیست س

  . 242، ص  1395شماره اول ، بهار 
1 Burke . F , ‘’ Reflections on the Revolution in France 139 – 40 ( 1790 ) ‘’ , in 2 Works of Edmund Burke 368 ( 

London 1854 )  
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بخشی از میراث مشترک متعلق به بشریت را تشکیل می دهند . (( این اسناد ، یک باور بنیادین به کرامت تمامی اعضای جامعه 

ا می کند ؛ جلوه گر می ی بشری خواه گذشته ، حال و خواه آینده و برابری حقوقی که فارغ از ظرف زمانی و مکانی بسط پید

سل های کنونی برای بهره برداری از  صورتی که ما درصدد مجوز دادن به ن ست که در  سناد آن ا شد . در واقع ، مفهوم این ا با

منابع طبیعی و فرهنگی مان به هزینه ی موجودیت نسل های آینده باشیم ، این امر با اهداف منشور سازمان ملل متحد و اسناد 

 مادر حقوق بین الملل بشر در تعارض می باشد . بنیادین و 

 به طور کلی در خصوص تعهد نسل حاضر در برابر آیندگان ، دو نگرش وجود دارد : 

 وش حافظان محیط زیست که معتقدند نسل حاضر باید تمام منابع را برای نسل آینده حفظ نماید ؛ر -1

س – 2 واهند از منابع خل های آینده ندارند و حق دارند هر گونه که می گروه دیگر نیز معتقدند که هی  تعهدی در قبال ن

 بهره برداری نمایند .

سعه پایدار انطباق   ست و تو سفه ی حفاظت محیط زی سد هی  یک از این دو دیدگاه افراطی و تفریطی با فل به نظر می ر

سط بین ای سلی به عنوان یک حد و صاف بین ن سلی و ان ست به ندارد و بلکه تعهدات بین ن ضاد قرار گرفته ا ن دو رویکرد مت

سل تعلق دارند ، باید حقوق  ستی به کدام ن ست که دولت ها حتی اگر ندانند که این منابع محیط زی گونه ای که بر این اعتقاد ا

 . 1و تعهدات بین نسلی را بر اساس اصول کلی تعیین نمایند 

شد ، ت سلی مهم می با شآن چه که در زمینه ی تعهدات بین ن سلی می با صاف بین ن د . هم چنان وجه به برخی از ابعاد ان

سی نابرابری به ستر سانی که د ست . جوامع فقیر ان شری ا ست ب صلی تخریب محیط زی ست ، فقر ، علت ا شهور ا منابع  که م

ش از حد بی طبیعی دارند ، مجبور می گردند تا به منظور تحقق نیازهای ضتتروری و کلیدی شتتان ، از منابع خود استتتفاده ی

ل می گردند نمایند . هم چنان که اکوسیستم در حال تخریب و نابودی است ، جوامع فقیر بیش ترین ضرر و خسارت را متحم

ده و به تدریج به چرا که نمی توانند اقداماتی را که برای کنترل یا انطباق با تخریب محیط زیستتتت الزم می باشتتتد ، انجام دا

قوق حش می روند . اصل تعهدات بین نسلی عالوه بر محیط زیست در سایر شاخه های سمت محیط های تخریب شده به پی

ش سل ک سیون بین المللی ن ضورها در زمینه ی کنوان شد از جمله مهم ترین این ح ی و ممنوعیت بین الملل نیز جلوه گر می با

یل حفاظت از ای این دو جرم ، به دلتبعیض نژادی بوده که تعقیب های قضتتایی بین المللی و داخلی پیش بینی شتتده در راستتت

ر تمامی دحقوق نسل های گذشته ، حال و آینده صورت پذیرفته است . این امر خود نشانگر حضور اصل تعهدات بین نسلی 

 شاخه های حقوق بین الملل می باشد . 

                                                           
دیگران ، )) شتتکل گیری و توستتعه مفهوم حقوق نستتل های آینده در حقوق بین الملل محیط پورهاشتتمی ، ستتید عباس و   1

  . 54، ص  1395زیست (( ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ، 
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سل های آ سل کنونی و ن ست بین ن سلی در زمینه ی حفاظت از محیط زی شکالت تعهدات بین ن از  ینده و برخیبرخی م

طبیعی که  آن ها بین جوامع مختلف در نسل های آینده وجود دارد . برخی از مشکالت نیز به شرایط و وضعیت محیط زیست

سایر موارد به منابعی که آن ها برای انطباق با محیط زی شده و  سل های آینده دریافت می دارند ، مربوط  ست تغییر یافته به ن

طوح بین ستتط می گردد . برای نمونه ، تخریب محیط زیستتت برای نستتل های آینده می تواند هم در ارث خواهند برد ؛ مرتب

به  نده  ند در آی یاری از مراکز جمعیتی می توان به نحوی که بستتت نوان مراکز عالمللی و جهانی ، منطقه ای و محلی رخ دهد 

سکونت در آن ها وجود ندارد . از یش جمعیت سوی دیگر ، کاهش ریزش جوی و افزا جمعیتی مدنظر قرار گرفته که قابلیت 

ست با این حال اگرچه این تحوالت  شده ا شاورزی  صوالت ک سانی منجر به ورود تحوالت ژنتیک در زمینه ی مح وجب مان

ت طبیعی افزایش باردهی محصوالت شده است اما این محصوالت در برابر تغییرات آب و هوایی ، اسیب پذیرتر از محصوال

ستند و ا شاورزه ست در آینده علی رغم افزایش علوم ژنتیک ک ضل این بیم را ایجاد می نماید که ممکن ا ی اما به علت ین مع

کی معضالت قابل یتغییرات مکرر جوی ، بشر با کمبود مواد غذایی ، خوراکی و تغذیه ای مواجه باشد که بحران غذا در آینده 

 پیش بینی است . 

 

 در سطح فقه  -2-1

نگاه اجمالی به قوانین موجود ، بیانگر آن است که قوانین ایران که برگرفته از برداشت های دینی و مذهبی و  در حقوق ایران ،

. فقه استتالمی با تکیه بر منابعی چون 1اعتقادات عمیق مردم این ستترزمین استتت با نگاه ارزش ذاتی به محیط زیستتت می نگرد

.  همان گونه که در بخش های قبلی نیز خاطرنشتان  2مین کرده استتقرآن ، ستنت ، اجماع و عقل بقای جاودانی خود را تضت

شته و بنابراین نمی توان به طور صریح و دقیق ، از این  سلی یک مفهوم یا دکترین ریشه در حقوق غرب دا شد ، عدالت بین ن

میالدی وارد ادبیات  70دهه  چنین عبارتی در منابع حقوقی اسالم نشان گرفت به عبارت دیگر ، ادبیات مربوط به این مفهوم از

حقوقی بین المللی شتتده استتت. با این حال ، می توان نشتتانه هایی از مفهوم عدالت بین نستتلی را در ادبیات فقهی استتالمی 

مشتتاهده نمود اما با مبنای متفاوت چرا که در حقوق اروپای حاره ای ، مبنای نظریه پردازی عدالت بین نستتلی بر حول محور 

صادی و مغ سلی و اقت سالم به مقوله عدالت بین ن ست می چرخد.  ا ستفاده مطلوب از محیط زی صادی با ا سعه اقت ایرت تو

رعایت حقوق نستتل های آینده توجه ویژه ای نموده استتت . همان طور که احکام دین استتالم جهانی و جاودانه بوده ، شتتامل 

شود ؛ شته اند نیز می  صه وجود نگذا سان هایی که هنوز پا به عر سل  ان سالم به یک ن برخورداری از مواهب طبیعی نیز در ا

 خاص اختصاص ندارد یعنی افزون بر عدالت درون نسلی ، عدالت بین نسلی نیز جایگاه خاص خود را دارد .

                                                           
 .46ش ، ص  1382دبیری ، مینو ؛ آلودگی محیط زیست ) هوا ، آب و خاک ( ، ویرایش جدید ، تهران ،  1

نقش زمان و مکان در فقه محیط زیست ، فصلنامه فقه و مبانی حقوقی اسالمی ، سال پنجم ، شماره ساجدی ، اکبر ؛ بررسی   2

 .70، ص  1392، تابستان  16
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در آموزه های اسالمی ، عناصر طبیعت نظیر آب ، هوا ، درختان و گیاهان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. اسالم ، محیط 

یست را واحدی تجزیه ناپذیر می داند و انسان را از محیط زیست در جهان هستی ؛ جدا نمی داند. با وجود آن که طبیعت و ز

محیط زیستتت در اختیار انستتان ، به عنوان خلیفه الهی در زمین قرار داده شتتده استتت ولی نشتتانه ای از قدرت و عظمت الهی 

شده که این )) خلیفه (( را آن گونه  صیف  ست ، به آنها متعهد می نمایدتو سته او شای ستفاده و 1که  ساس هرگونه ا .  بر این ا

بهره برداری از منابع طبیعی که به تهی سازی منابع پایان پذیر یا تخریب منابع تجدیدپذیر بیانجامد یا سبب آلوده سازی محیط 

ست که از آن جلوگیری ساس قاعده الضرر ممنوع و وظیفه دولت ا شود بر ا ست  شتن چنین  زی به عمل آورد و خود نیز از دا

. از سوی دیگر ، ضرر از نظر عمده فقها بایستی یک ضرر ملموس باشد این در حالی که ضرر وارده بر محیط 2سیاستی بپرهیزد

زیست که در نسل های آینده مشاهده و ملموس خواهد بود در نسل کنونی و توسط نسل حاضر قابل کشف و بازیابی نبوده و 

سالم می بنا سل آینده دچار چالش از منظر حقوق ا سبت به ن ست ن ضررآمیز از محیط زی ستفاده  براین از این منظر نیز عدم ا

گردد . این ملموس بودن در مراحل بعدی به تاثیراتی چون قابل رفع بودن می انجامد بنابراین ضتترری که قابل لمس نباشتتد ، 

 بر استناد به روایات به دلیل عقلی نیز اشاره نموده و در این باره می نویسد : قابل رفع نیز نمی باشد . مرحوم مراغی عالوه

لعقل القاطع بلزوم بعد ما علمنا ان هذا شی قبیح فمتی ما صدر من شخص و کان قابال لرفع قبحه و لم ینجز بالفعل یحکم ا))  

ست که بعد ارفع هذا العمل القبیح علی فاعله صورت ا ضمون آن بدین  ضرر قبی(( که م ستیم ایراد  ست ، هرگاه ز اینکه دان ح ا

شد ، عقل به لزوم رفع عمل قبیح از شده با شد و قبح بالفعل ن شود و قبح آن رفع پذیر با صادر  شخصی  طرف فاعل  ضرر از 

ضایا مط صرفا با توجه به ق سد که هی  کدام از این ادله نمی تواند  قاعده رح در مورد حکم می کند . با این حال به نظر می ر

 صحیح از آب در آید .  الضرر به ویژه قضیه سمره بن جندب

ست که در وهله  سته ا ضوع برج سه مو ست که  سلی آن ا سالم در مورد عدالت بین ن یک نکته مهم در مورد دکترین حقوقی ا

ست  سلی ا ساله قلمروی عدالت بین ن سخ دهد اولین م ستی بدان پا سلی بای ست یک دکترین حوزه عدالت بین ن یعنی چه نخ

کستتانی مستتتحق دریافت منافع و یا ملزم به تحمل بار هزینه ها هستتتند دوم الگوی عدالت یا مقدار شتتایستتتگی هر فرد برای 

سلی  ساس قیود عدالت بین ن ست که باید بر ا سنجش منافع و مزایایی ا ساله ، واحد  سومین م ست و  دریافت و نحوه آن ا

                                                           
گوهری ، عباس و بیژنی ، مهدی ؛ مستتئولیت مطلق در تخریب محیط زیستتت از دیدگاه فقهی ، فصتتلنامه فقه و مبانی حقوق   1

 .114، ص  1390رم ، تابستان اسالمی ، سال هفتم ، شماره بیست و چها

، تنزیل عادالنه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر ،  1391عستتتگری ، محمد مهدی و توحیدی نیا ، ابوالقاستتتم ،    2

  . 69،  ص  9مطالعات اقتصادی اسالمی ، سال پنجم ، شماره 
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سالم در 1بازتوزیع گردد سخ به  و دکترین حقوقی ا سد که در پا ستا به نظر می ر شد . در این را ستثنی نمی با این زمینه نیز م

سوال اول بایستی با توجه به نهادهای حقوقی چون حیازت به نظر می رسد که نظام حقوقی اسالم هم نسل جاری و هم نسل 

سته و بنابراین به مانند دکترین های حقوقی غربی نبوده که صرفا نسل اینده یا نسل فعلی را  آینده را مستحق دریافت منابع دان

مستحق دریافت چنین منافعی بداند . از سوی دیگر به نظر می رسد که هزینه ها بایستی به طور مساوی بر نسل های مختلف 

سان به تحمیل شود و این موضوع در قران کریم و روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است . هم چنین از نظر منابع اسالمی ، ان

سلطه بر  ست که نتیجه آن  سله ای از ارزش ها را ایجاد کرده ا سل سودمندی برای خدا ،  عنوان خلیفه به جای عمل در جهت 

طبیعت به جای حفاظت و حمایت از آن از دیدگاه امانت داری الهی استتت ، خداوند می فرماید : به راستتتی که انستتان چیز 

و زمانی می فهمد که آسمان ها آماده انفجار شوند ، زمین دو نیم شود و کوه ها  بزرگی را در این صورت از دست داده است

به طور کلی تخریب شتتوند ، از آنجا که دیدگاه کلیدی در مورد استتالم آخرت استتت که اعمال به خود انستتان بازمی گردد و 

ست آو شود ، او مجبور به حمایت از د شده مجازات می  سبت به تمام اعمالی که مرتکب  ست . ن ردهای حال برای آیندگان ا

آخرت شناسی نیرویی برای اجرای صحیح اعمال است . انسان باید نشان دهد که نه تنها به عنوان یک امانت دار بلکه به عنوان 

یک خلیفه خداوند نستتبت به این امانت توجه دارد . طبیعت به عنوان یک امانت برای انستتان استتت نه چیزی دیگر و انستتان 

سان نباید  همراه به شد و ان شته با دست آوردن تقوای الهی حق چیره شدن را دارد بدون اینکه مقاومت و جنگی در برابر آن دا

از قدرت ، توانایی ها ، استعدادها و حقوقش بدون درنظر گرفتن مسئولیتش در امانت داری ، از امانت بد استفاده کند. وحی و 

 .  2ردن همان امانت داری آورده شده استشریعت نیز برای راهنمایی انسان در بجاآو

یک تالش مثبت در جهت عدالت بین نستتلی ، کاهش رجحان زمانی استتت . وجود رجحان زمانی بر این حقیقت داللت دارد 

که انسان ها ارزش بیشتری برای مطلوبیت در زمان حال نسبت به مطلوبیت در زمان آینده قائل هستند . بنابراین ، نسل حاضر 

شتری مصرف رفاه  صادی را با سرعت بی سل های آینده ترجیح داده و منابع اقت و در نتیجه مصرف خود را به رفاه و مصرف ن

می کند . شتدت تخریب محیط زیستت نیز به عنوان یک منبع اقتصتادی در صتورت وجود رجحان زمانی بیشتتر خواهد بود. 

                                                           
سل 1 سایل عدالت بین ن ضی و دیگران ، دورکین و م ضوی کاخگی ،مرت سلی ، مرت ی : درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین ن

  . 119، ص  1396فصلنامه پژوهش سیاست نظری ، شماره بیست و یکم ، بهار و تابستان 

سال یازده  2 شوشتر ،  سالمی واحد  شگاه آزاد ا صلنامه دان ست ، ف شناختی حق جمعی بر محیط زی سلیمانی ، ایران ، تحلیل جامعه  م ، مهدوی ، اکبر و 

 .320، ص  1396، بهار  36شماره اول ) پیاپی ( ، 
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شت که هرچه رجحان زمانی جامعه سرعت  بنابراین می توان انتظار دا شتر و  ست بی سرعت تخریب محیط زی شد ،  شتر با بی

 . 1رشد اقتصادی کمتر خواهد بود 

خطاب های عام قرآن مبنی بر این که آنچه در آسمان ها و زمین است مسخر و فرمانبردار شما قرار داده شده یا خداوند آنچه 

اوند برای مردم قرار داد . این آیه ها به طور صریح در آسمان ها و زمین و بین آنهاست برای شما آفریده است یا زمین را خد

داللت دارند بر این که نعمت های خداوند به افراد خاص ، گروه های خاص و حتی مردم زمان یا مکان خاصتتی اختصتتاص 

نستلی و . در دین استالم ، قاعده های عملی تضتمین کننده عدالت بین 2ندارد بلکه همه مردم در بهره برداری از آنها شتریکند 

درون نستتلی نیز وجود دارد که برخی از این قاعده ها ، عدالت را در ستتطوح محدودتر مانند خانواده ها ، عشتتیره یا صتتنفی 

خاص محقق می ستتازند اما کاربرد برخی فراگیر بوده و در تحقق عدالت در درون یک نستتل و بین نستتل ها کارایی دارد. این 

 وند : قاعده ها به دو دسته کلی تقسیم می ش

صادی به گونه ای شده و در آنها ، رفتارهای اقت شارع بنا  سیله  ست که به و سته نخست مربوط به نهادهایی ا شده که  د تنظیم 

 د. عدالت بین نسلی را هرچند به صورت محدود محقق می سازند که از آن جمله می توان به وقف و وصیت اشاره کر

ستتل ها و بین نکه کاربری آنها فراگیر بوده و به منظور تحقق عدالت در درون دستتته دوم مربوط به قاعده ها و اصتتولی استتت 

برای استفاده  نسل های گوناگون تشریع شده است مانند اصل تشریع مالکیت دولتی و عمومی برای منابع طبیعی  که زمینه را

 همه باز می نماید. 

ضی مفتوح عن سوی دیگر ، از طریق روایت هایی که درباره ارا سل وهاز  صرف م مانان درآمده یعنی زمین هایی که با جنگ به ت

رد که من حیث باشتتد وارد شتتده می توان اهمیت استتالم به نستتل های آینده را پی برد. و بنابراین می توان به این امر پی ب

 المجموع در حقوق اسالم به عدالت بین نسلی توجه خاصی شده است . 

 

                                                           
بخشی دستجردی ، رسول و دیگران ، بررسی تاثیر عدالت بین نسلی بر گرمای جهانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش نرخ  1

 86شماره  رجحان زمانی ) مطالعه موردی : منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( ، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ،

  . 69، ص  1397، سال بیست و ششم ، تابستان 

شماره  2 سال هفتم ،  سالمی ،  صاد ا صلنامه اقت سلی در بهره برداری از منابع طبیعی ، ف سعید ؛ عدالت بین ن ،  25فراهانی فرد ، 

 .  132، ص  1386بهار 
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 ی  لداخ و الگوی تقسیم بندی آن در سطح ملی جرائم زیست محیطی .2

بوم به هر فعل یا ترک فعلی اطالق می شود که دارای ارتباط مستقیم با مالحظات زیست محیطی -جرم زیست محیطی یا جرم

در قوانین و مقررات ایران، جرم زیست محیطی گاهی به شکل عام و در مواردی به طوری خاص   (.35: 2016، 1)وایت باشد

قانون  688وجه واقع شده است. از جمله مواردی که جرم زیست محیطی در معنای عام مورد توجه قرار گرفته ماده مورد ت

است. صرف نظر از تبیین عام جرم زیست محیطی، موارد خاص متعددی نیز وجود دارد که  1375مجازات اسالمی مصوب 

( تعریف شده 1373آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )مصوب  ماده 3برخی از آنها عبارت اند از جرم آلودگی آب که در بند 

تعریف شده است.   عنصر  1، بند اول ماده 1396تیر ماه  25است و دیگری جرم آلودگی هوا که در قانون هوای پاک مصوب 

د صدمه و آسیب قانونی جرم زیست محیطی در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی هستند که در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایرا

)حاجیوند و همکاران،  به محیط زیست مشخص شده است و برای مرتکب یا مرتکبان نیز حسب مورد مجازات تعیین شده است

1397).  

 زیست محیطی  رویکرد جرم شناسانه -1- 2

زیست محیطی در این رویکرد، اصل ضرر مرکز توجه قرار می گیرد. به باور متخصصان این حوزه، آن چه در تعریف جرم 

جرم انگاری آنها است، بلکه هر  رفتاری که موجب ایراد ضرر بر محیط زیست شود، جرم زیست  تنها مالک قرار می گیرد، نه

، چالش های زیست محیطی را به مثابه بحث اصلی  (2012) 3به عنوان آغازگر جنبش جرم شناسی سبز 2لین . محیطی خواهد بود

شناسی به رسمیت شناخت. پس از آن، بسیاری از جرم شناسان با تشکیل شبکه های  بین المللی، تفکر انتقادی به چالش   جرم

های زیست محیطی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادند. از دریچه جرم شناسی سبز، بهترین جایگاه تحلیل ضرر زیست 

ن تفکرات بشری، حق حیوانات و محیط زیست و دغدغه های حقوق محیطی توجه به مبانی عدالت بر اساس شاخص هایی چو

بشری است. مسئله کلیدی در این بستر، شناسایی انواع مختلف ضرر بر اساس عدالت جامع زیست محیطی و جرم انگاری 

رویکرد برخی ضررها است که در جرم شناسی جریان غالب به آنها توجه نشده است. از این رو در در جرم شناسی سبز، سه 

جامع در خصوص عدالت به رسمیت شناخته شده است. هر یک از این سه جنبش، بر اساس شاخص های خود، ضرر را 

عدالت و حقوق زیست  محیطی: حقوق زیست محیطی به دنبال توسعه حقوق انسانی و اجتماعی است و   تعریف می کنند: 

 به کیفیت زندگی بشری در حال حاضر و آینده توجه دارد. 

 عدالت و شهروندی زیست محیطی: شهروندی زیست محیطی بر این باور است که سعادت بشری تنها یک بخش از زیست

ی: بر عدالت و حقوق گونه های جانور  س حق بر محیط زیست سالم حفظ شود.بوم های پیچیده ای است که باید بر اسا

فردی و  ات در محیط زیست به همراه حق بر عدم آزاراساس این رویکرد، ضرر زیست محیطی باید بر اساس جایگاه حیوان

 ، تحلیل شود. نهادی و ضررهای ناشی از رفتارهای بشری که تغییرات اقلیمی و محیط زیست را در سطح جهانی متأثر می کنند

قیم با ود که دارای ارتباط مستشبه هر فعل یا ترک فعلی اطالق می  "بوم -جرم  "بر همین اساس، جرم زیست محیطی یا 

ت مالحظات زیست محیطی باشد. همان طور که در خصوص ماهیت جرم اختالف است، متخصصان در مورد تعریف ضرر زیس

ساس امحیطی و چگونگی جرم انگاری آن نیز نظرهای گوناگونی دارند. به عنوان مثال، جرم زیست محیطی فراملی بر 

اعمال  فعل یا ترک فعل خالف قانون که محل تعقیب کیفری وهر " اصطالحات حقوقی سنتی به شرح زیر تعریف می شود: 

 .(137: 1395)وایت،  ضمانت اجراهای جنایی است

                                                           
1 White 
2 lynch 
3 Mary ciford and Terry Edwards, environmental crime, jones learning 
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جرایم آالینده محیط زیست، از جمله آب، هوا و زمین و رفتارهای غیرقانونی  هر جرم فرامرزی در سطح بین المللی و جهانی 

تعاریف فوق، نهایت توجه قوانین داخلی و بین  و حیوانات زنده.  علیه حیوانات وحشی، از جمله فروش غیرقانونی عاج فیل

اما رویکرد جرم    .المللی به مسائل محیط زیستی و مرکز توجه نهادهایی چون پلیس بین الملل به جرایم این حوزه است

هر رفتار  می کنند: شناسانه با توسعه تعریف جرم زیست محیطی فراملی و تمرکز بر مفهوم ضرر، این جرم را چنین تعریف 

ضررهای محیط زیست  مضر برای انسان، حیوان یا محیط زیست، صرف نظر از جرم انگاری آن در نظام عدالت کیفری رسمی.

محور که توسط دولتها، شرکتها و گروههای قدرت ارتکاب می یابند. این سه گروه با اثربخشی بر نظام جرم انگاری قادرند، از 

از این رو، تعریف جرم زیست محیطی فراملی چالش برانگیز  ودگی محیط زیست به سادگی عبور کنند.صافی رویه های منع آل

 .(139: 1395)وایت، و مبهم است

جرم زیست محیطی فراملی معامله و  "در برخی متون فنی حقوقی، جرم زیست محیطی فراملی چنین تعریف شده است:  

)زارع مهدوی  "هایی است که در تعارض با معاهدات چندجانبه با قوانین داخلی هستندقاچاق گیاهان، حیوانات، منابع و آالینده 

. تعریف فوق، پیچیدگی های بسیاری را در محتوا، دامنه و قلمروی جرم زیست محیطی فراملی به (68: 1395و دانش ناری، 

معاهده بین المللی انجام می شود.  270س وجود می آورد. به عنوان مثال، تعریف حقوقی این جرم در حقوق بین الملل بر اسا

از یک سو، قوانین موجود در خصوص تعریف جرم زیست محیطی فراملی در سطح محلی، منطقه ای و ملی متفاوت است و 

از سوی دیگر، معاهدات و قوانین فراگیری وجود دارد که خریداران حقوقی مختلفی در سطح جهان دارند. از این رو، تعریف 

ه چگونگی اعمال قواعد توافق نامه ها در سطح محلی بستگی دارد. تفاوت در قانون، رویه و برداشت های مختلف این جرم ب

در خصوص جرم زیست  محیطی نیز به دلیل ماهیت در حال تغییر ضرر است. همان طور که میدانیم، اولین رسالت حقوق 

یی چون صدمه فیزیکی وارد بر بزه دیده، آسیب روحی، کیفری، مشخص کردن شدت رفتارهای بزهکارانه بر اساس شاخص ها

ضرر مادی در جرایم مالی و... است. به باور پژوهشگران علوم اجتماعی، تضرر مستلزم تخمین و ارزیابی می باشد. با وجود 

وسط دولت ها این، تعیین گستره ضرر با عبور از تعاریف نظام عدالت کیفری رسمی محقق می شود؛ زیرا رفتارهای زیان بار ت

ارتکاب می یابند و دولت ها خود مسئول نظام جرم انگاری اند. از این رو، توسعه معیارها و شاخص های تعریف جرم، عبور 

ضررهای ناشی از  از تعاریف رسمی و توجه به مسائل مهمی چون حقوق بشر و عدالت زیست محیطی، امری ضروری است. 

فراملی عموما با ضمانت اجراهای مدنی همراه می شود. این امر بازتاب تأثیر رفتارهای گروه های قدرت و شرکت های 

 قدرتمندان بر گروههای سیاسی است؛ به طوری که رفتارهای ناقضان عدالت زیست محیطی در سیاهه جرایم قرار نمی گیرد. 

است . تحلیل های زیست  محیطی  جهت تبیین ماهیت ضرر زیست محیطی، مطالعه برداشتها و متغیرهای فراقانونی نیز الزامی

به نسبت تبیین های اقتصادی، تعریف متفاوتی از ضرر ارائه میدهد. ارزیابی آن چه جرم تلقی می شود و تخمین شدت ضرر 

. البته رویکرد جرم شناسانه با گذر از تعاریف رسمی (29: 1394)وایت،  آن بسته به منافع اجتماعی در فرایند جرم انگاری است

ود که رویکرد جرم شناسانه انتقادی که شعدالت کیفری، اصل قانونمندی را زیر پا می گذارد، اما باید به این نکته توجه  جرم و

در این قسمت محل بحث است، به دنبال تضییع حقوق و آزادی های فردی نیست، بلکه خود ریشه در جنبش های حقوق 

ز این رو، درست است که رویکرد جرم شناسانه، با توجه به اصل ضرر، بشری دارد و رسالت آن، حفظ حقوق فردی می باشد. ا

اصل قانونمندی را رد می کند، اما این راهبرد، تنها پیغامی برای سیاست گذاران جنایی دارد: مداخله کیفری در حوزه جرایم 

یکردهای انتقادی با زیر سؤال همان طور که میدانیم، رو .(76: 1395)زارع مهدوی و دانش ناری،  زیست محیطی ناکافی است

بردن شرایط موجود، به ساختارشکنی و مقابله با جریانهای غالب معروفند و از این رو، رد اصل قانونمندی به معنای نقض 

حقوق شهروندی نیست، بلکه هدف، به صدا درآوردن زنگ خطر برای نهادهای عدالت کیفری است  . بنابراین، نمی توان توجه 
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بلکه در اینجا، هدف ، و گذر از تعاریف رسمی جرم در رویکرد جرم شناسانه را خالف آزادی فردی دانست به اصل ضرر 

حفظ حقوق شهروندی است؛ زیرا بر اساس رویکرد حقوقی، آسیب های زیست محیطی شدید که بهداشت و سالمت انسان را 

دلیل این امر، عدم جرم انگاری آنها می باشد. اما  با مشکل مواجه می کند، قابلیت تعقیب کیفری را ندارد. مشخص است که

بر  رویکرد جرم شناسانه که به دنبال گسترش جرایم زیست محیطی است، در پی تضمین حقوق نامرئی انسان ها می باشد. 

اساس رویکرد حقوقی، اصل قانونمندی در خصوص جرایم زیست محیطی مالک است. همان طور که میدانیم، تعریف جرم و 

عبارت دیگر، اصل قانونمندی در اختیار نظام های سیاسی است. بر این اساس، می توان جرم را مفهومی سیاسی دانست.  به

دولت ها با توجه به مبانی مشخصی چون پدرساالری، اخالق باوری قانونی و اصل ضرر، برخی رفتارها را  جرم می انگارند. 

متوسل می شوند. بدین گونه که دولت   1جرم به رویکردهای ابزار گرایانه شواهد موجود نشان میدهد که دولت ها در تعریف

و در نظر گرفتن مسائل سیاسی و فرهنگی، موازین عدالت را در فرایند قانون  3با مصلحت اندیشی 2ها در نظام جرم انگاری

، در 4سی و کنترل از باال به پایینگذاری نقض می کنند. بر این اساس گروه های منتخب، با استفاده از سازوکارهای قدرت سیا

بر اساس مطالعات انجام شده،  پی حفظ مبانی فکری خویش برمی آیند و رفتارهای ناشایست خود را جرم انگاری نمی کنند.

عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولتها و شرکتهای قدرتمند، ارتکاب می یابند. بنابراین، می توان این نتیجه را 

از یک سو، عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولتها ارتکاب می یابند و از سوی دیگر، دولت خود مسئول  گرفت که

نظام جرم انگاری است. طبیعی است که در این حالت، دولت رفتارهای ناشایست خود را جرم تلقی نکند؛ زیرا جرم انگاری 

توجه آن می کند، رفته رفته پایه های حکومت را نیز سست می کند. در رفتارهای دولت، عالوه بر آن که انتقادات بسیاری را م

این بستر، نظام جرم انگاری ابزاری در دست دولت است که به جای تحقق عدالت، به تداوم نظام سیاسی کمک می کند. از 

ه ضمانت اجراها در سوی دیگر، شرکتهای قدرتمند نیز مرتکب بسیاری از جرایم زیست محیطی فرامرزی می شوند، اما عمد

قبال قانون شکنی شرکت ها در حوزه آلودگی های زیست محیطی، ضمانت اجراهای مدنی است. این امر نیز بر اساس 

ثروت موجب می شود  -رویکردهای ابزار گرایانه در نظام جرم انگاری توجیه می شود. بر این اساس، البی گروه های قدرت 

اجتماعی، جرم انگاری نشوند. این امر، به خوبی بازتاب تأثیر گروههای قدرت و مصداق  تا رفتارهای مخرب گروه های متنفذ

 .(76: 1395)زارع مهدوی و دانش ناری،  مناسبات آن در فرایند جرم انگاری است

می گیرد، ا نادیده بنابراین، توجه به اصل قانونمندی، نه تنها جلوه های نهان پدیده های بزهکارانه در قلمروی محیط زیست ر

این، توجه به شود تا رفتارهای ناشایست خود را جرم انگاری نکند. بنابربلکه به مثابه ابزاری در دست دولت قلمداد می

تلقی شدن  دهد که تقید صرف به اصل قانونمندی موجب مباحرویکردهای ابزار گرایانه در قلمروی عدالت کیفری نشان می

ه عدالت کیفری شود؛ امری که با سیاستهای دانش بنیان در عرصدر عرصه محیط زیست می رفتارهای ناشایست دولتها و شرکتها

امع و علمی تری جتنافی دارد. در نتیجه، رویکرد انتقادی جرم شناسانه، با توسعه مفاهیم مربوط به جرم زیست محیطی، نگاه 

 در خصوص تعریف جرم زیست محیطی ارائه میدهد.

 جرایم زیست محیطی رویکرد حقوقی  -2-2

بر این باورند که جرم زیست  "جرایم زیست محیطی: نقش عدالت کیفری در حمایت از محیط زیست "سیتو و امونزا در کتاب 

محیطی فعل یا ترک فعل غیر مجاز است که تخلف از آن، نقض  قانون به شمار می رود و فرد را تحت تعقیب کیفری قرار می 

                                                           
1 Instrumental approaches 

2 Criminalization system 

3 Pragmatism 

4 Top-Down Control 
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. به اعتقاد برخی دیگر، عموما تعریف جرم زیست محیطی در اختیار نظام های سیاسی است. (3: 0201، 1)سیتو و مایکل دهد

از این رو، جرم به هر فعل یا ترک فعل معارض با تکالیف فرد اطالق می شود که به رفاه عمومی آسیب زند. بر این اساس 

اعمال می شود. این رویکرد. از یک سو، دولت را  است که کیفر قانونی در جریان رسیدگی قضایی توسط نهادی به نام دولت

هسته مرکزی تعریف رفتارهای مجاز )مباح( و غیر مجاز )بزهکارانه( می داند و از سوی دیگر، جرم را بر اساس متون قانون 

است؛ به طور کلی در رویکرد حقوقی، مالک شناسایی جرایم زیست محیطی، توجه به قوانین کیفری  جنایی تحلیل می کند. 

زیرا متخصصان این حوزه معتقدند که مرز میان رفتارهای مجاز و غیر مجاز توسط قانون جنایی مشخص می شود. به عبارت 

بر این اساس و  دیگر، می توان گفت که مالک توجه پژوهش گران این عرصه، تکیه بر اصل قانونمندی جرم و مجازات است. 

ن نتیجه گرفت که رویکرد حقوقی با برداشتهای جرم شناسی جریان غالب در با توجه به مباحث پیش گفته، می توان چنی

خصوص جرایم زیست محیطی سازگار است؛ زیرا برداشتهای جرم شناسی جریان غالب در خصوص ضرر زیست محیطی، 

ها به فعالیت های قوانین و توافق نامه های بین المللی را مالک قرار می دهد. تمرکز اصلی، اصل قانون مندی و تقسیم رفتار

با توجه به این که جرایم زیست محیطی در دیدگاه بین المللی  .(64: 1395)زارع مهدوی و دانش ناری،  مجاز و ممنوع است

که موجب  جرایم زیست محیطیامروز از نوع جرایم خطرناک و موجب نابودی زیست حیوانی و گیاهی می گردد می توان 

نابودی و تخریب وسیع  :(72: 1395)زارع مهدوی و دانش ناری، دانست شامل امور زیر  تحریک قانون بین المللی می شود،

فروش غیرقانونی حیوانات و انتقال پسماندهای هسته ای به دریاها و دفن غیر قانونی آن ها ست به مدت طوالنی محیط زی

الوار و تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی. جرایم آلودگی های زیست محیطی: دفع گیاهان: ماهی گیری غیر مجاز، فروش 

غیرقانونی و انتقال آلودگی از طریق آب، هوا و زمین به واسطه فعالیت های صنعتی حمل و نقل مواد ممنوع: انتقال غیرقانونی 

ری از این جرایم در قوانین داخلی و بین بسیا .(72: 1395)زارع مهدوی و دانش ناری،  مواد پرتوزا و پسماندهای خطرناک

المللی به رسمیت شناخته شده اند. از این رو، به محض ارتکاب جرم بر اساس متون قانون جنایی است که جرم شناسی جریان 

 .(60: 1394)وایت،  غالب کار خود را آغاز می کند

 

 یحفاظت و بهره بردارقانون  55شناخت جرایم زیست محیطی در ماده . 2

مذکور  یابع ملکس به قصد تصرف به من هر :از جنگلها و مراتع کشور مقرر داشته است یقانون حفاظت و بهره بردار 55ماده 

 دیبا دمتامق .  محکوم خواهد شد یبیتا سه سال حبس تأد کسالیکشور تجاوز کند به  یشدن جنگلها یقانون مل 1در ماده 

اشد. ب یم تیقصد تملک و اظهار مالک یعنی یتصرف در صدر ماده مرقوم، در واقع همان عنصر معنو دگفت اشاره به قص

هرکس به »: دیگرد یمضمون انشاء م نیو بهتر آن بود که متن ماده به ا ستیاز مسامحه ن یقصد تصرف، خال» بیترک نیبنابرا

حق  لیملک، تحصالبته منظور از ت«. کشور را تصرف کند... یشدن جنگلها یقانون مل 1 ادهمذکور در م یقصد تملک، منابع مل

 .است ینیو د ینیاعم از ع یبا هرگونه حق تیمالک

 بیبه تصو 01/02/1392 خیکه در تار زیبازدارنده( ن یو مجازات ها راتی)کتاب پنجم تعز یقانون مجازات اسالم 690 ماده

. غییر حد فاصل و امحا مرز، گرفتندت ،یوارکشید ،یکنیپ لیاز قب یساز صحنه لهیهر کس به وس»دارد:  یاست مقرر م دهیرس

 ،یزراع شیدر آ ایاعم از کشت شده  یآثار تصرف در اران مزروع هیحفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به ته ،یهرکش

 دیمبادرت نما یگرید ایکردن خود و  یمعرف حقیشده، کوهستان باغها و قلمستانها... به منظور تصرف با ذ یجنگلها و مراتع مل

 ستیز طیمح بیکه موجب تخر دینما یاتیعمل مبادرت به گرید صالحیبا مراجع ذ ستیز طیبا بدون اجازه سازمان حفاظت مح

                                                           
1 Situ & Micheal 
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به  دیمزاحمت با ممانعت از حق در موارد مذکور نما جادیبا ا یاقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوان ایگردد  یعیو منابع طب

 ایبا رفع مزاحمت  یشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوان یسال حبس محکوم م کیماه تا  کیمجازات 

با  بایماده. تقر نیتصرف در ا یگردد عنصر ماد یکه مالحظه م همانگونه .دیاعاده وضع به حال سابق نما ایاز حق  عتممان

شود به  یرا که سرآغاز تصرف محسوب م یاز اعمال ماد یمثال برخ لیاست. قانونگذار بر سب دهیجرم منطق گرد یعنصر ماد

 یبا عنصر ماد بایماده، تقر نیتصرف در ا یعنصر ماد گرددیکه مالحظه م همانگونه  .است تصرف عدوانی به جا آوردهعنوان 

شود به عنوان عنصر  یرا که سرآغاز تصرف محسوب م یاز اعمال ماد یمثال برخ لیاست. قانونگذار بر سب دهیجرم منطبق گرد

تصرفات عنوان  نگونهیا رایمانده اند. ز رونیدسته ب نیاز ا یبه ذکر است اعمال حقوق الزم .جرم به حساب آورده است یماد

ماده مذکور فی که در یتعریا  باشد یمستتر م یرکن روان زیجرم ن یعنصر معنو در .دهند یبه خود اختصاص م یگریمجرمانه د

دو  نیا سهیمقا از.  باشد رفتهیکردن منصرف، صورت پذ یمعرف حقیک با ذلاست که به قصد تم یتصرف دهیمنهی و ممنوع گرد

که مادة احید .. تا  دیآ یبر م یبه خوب ،یقانون مجازات اسالم 690و ماده  یماده داد قانون حفاظت و بهره بردار یعنیماده، 

شده اند  زیمتما گریکدیو معود تشرف. به وضوح از  یرا جبران کرده است. چرا که در آن عنصر ماد 55نقص ماده  یادیحده ز

قانونگذار حرف  گریبه عبارت د( 690ماده  ریهستند مورد حکم قرار گرفته اند )قسمت اخ یفاقد عنصر معن ههم ک یو تصرفات

عناصر  یموضوع در بحث مربوط به بررس نیتصرف جنگلها و مراتع را قابل مجازات دانسته است. راجع به ا یماد اتیعمل

 انیآن به م ید )و نه تبصره ها5ماده  یتوان سخن از نسخ ضمن یم بیترت نیبد (51داد. )ش  میخواه یشتریب حاتیجرم توض

دست شنه و در ماده  55واقع قانونگذار از اجمال ماده  در .وت استدر دو ماده مزبور متفا زیآنکه مجازات جرم ن ژهیآورد به و

تغییر نکرده بود، امکان داشت که  610به موجب ماده  55مجازات مقرر در ماده  اگر .با نفعبل بیشترک حکم رانده است 690

)خدادای،  ستین یخ ضمنسجز التزام به ن یبا تغییر نوع مجازات، چاره ا یانگاشت ول نیدو ماده را رابطه مجمل و مب نیرابطه ا

1398 :126). 

 در منابع ملی زیست محیطی تخریب و حریق  -1-1

بردن آنها به هر  نیاز ب نی. بنابر اندیآ یشونده و مستمر کشور به شمار م دیتجد یمنابع اقتصاد نیاز مهمتر یکیجنگلها و مران 

مشکل است. به  اریبس ست،ین ریکه امکان پذ میآورد که جبران آن اگر نگون یکشور وارد م یاقتصاد کریبر پ یصدمه ا قیطر

که  یرا مقرر کرده است به گونه ا ییدر جنگلها و مراتع مجازاتها یآتش سوز جادیا ای بیتخر یقانونگذار برا لیدل نیهم

به قانون  یمجازات عموم نیها از قوانآن یو خاص در نظر گرفت که عنصر قانون ژهیتوان در عداد جرائم و یجرائم را م نگونهیا

 (.212: 1393)میرزایی،  منتقل شده است یخاص

نهال و درخت و  دنیکن کردن و سوزان شهیو ر دنیاز جنگلها و مراتع : بر یقانون حفاظت و بهره بردار 42موجب ماده  به

ممنوع است. مرتکب در  یعیبدون اخذ پروانه از وزارت منابع طب یجنگل یو توده ها یو ذغال از منابع مل زمیچوب و ه هیته

کن  شهیو ر دنیمورد بر الیر 50تا  20از  ینقد مهیهر اصله نهال به پرداخت جر دنیکن کردن و سوزان شهیر دنیمورد بر

هزار  کیتا  کصدیاز  یدنق مهیاز ار روز تا شش ماه و پرداخت جر یبیو ذغال به حبس تأد زمیچوب و ه هیکردن درخت و ته

 .شودیبا ذغال محکوم م زمینسبت به هر اصله درخت با هر متر مکعب ه الیر

همان قانون  43طبق ماده  نیهمچن. قانون عمل خواهد شد نیا 28مقرر در ماده  بیضبط و به ترت زیتمام موارد عین مال ن در

ممنوع و  یابانیو ب یریدر مناطق کو یر کوهستان یریو کو یابانیب یکن کردن بوته ها و خارها و درختچه ها شهیو ر دنیبر

شود و در صورت تکرار جرم  یمحکوم م الیر 201تا  ینقد یروز با پرداخت جزا 10تا  یریجرم است و مرتکب حبس تکد

 یبه منظور زراعت، درختکار کهیانجام اعمال مذکور در صورت البته .گردد یآنها محکوم م یو به هر دو دهش دیمجازات تشد

و طبق  یباشد با اجازه سازمان جنگلبان یاهال گریحوائج د نیمرتع اعم از مشجر و غیر مشجر و همچن ایبادشکن  جادیو ا
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شده فوق الذکر در واقع از عوامل موجهه جرم به  ینیب شیپ موارد .شود مجاز است یم نییسازمان تع نیکه از طرف ا یطیشرا

را جرم  یریو کو یابانیدر مناطق ب یاهیگ یکن کردن گونه ها شهیو ر دنیکه فقط بر ثیح نیمرقوم از ا 43 ماده .ندیآیشمار م

رسد چرا که با توجه  یباشد قابل انتقاد به نظر م یمناطق ساکت م ریاعمال در سا نیمحسوب نموده و در خصوص ارتکاب ا

را  یکس توان یبودن جرم و مجازات، نم یمتهم و مهمتر اصل قانون فعقانون به ن ریو تفس یبه اصل تفسیر مضیق قوانین جزان

 بی. تحت تعقدینما یم یریو کو یابانیکن کردن بو نه ها و خار ها و درختچه ها در غیر مناطق ب شهیو ر دنیکه مبادرت به بر

گردد.  یعیو منابع طب ستیز طیمح بیکه موجب تخر یاتیقرار داده و مجازات کرد. البته در حال حاضر هرگونه عمل یفریک

 .حره شناخته شده است( 51، 49که شرح آن گذشت ش  یسالمقانون مجازات ا 690مطابق ماده 

مستقل در نظر گرفته  یمجازات کیهر  یشده و برا ینیب شیپ یعماد ریو غ یبه دو نوع عماد زیدر جنگل ن یآتش سوز جادیا

به حبس مجرد  دینما جادیا یدر جنگل عمدا آتش سوز یهر کس یقانون حفاظت و بهره بردار 47شده است: به موجب ماده 

 . (172: 1393)میرزایی،  شود یتا ده سال محکوم م3از 

جرم توسط  یچنانچه عنصر ماد نیبنابرا.  باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد یکه مرتکب مأمور جنگلبان یصورت در

مشدده محسوب و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم  اتیفیاز ک ردیاز کارکنان سازمان جنگلها و مراتع، صورت پذ یکی

را آتش  یگریهر کس عمدة... جنگل... متعلق به د»: دیگو یخصوص م نیدر ا زین یقانون مجازات اسالم 675 ماده.  .گردد یم

مقررات قانون حفاظت و بهره  یعموم یرسد در مورد جنگلها یشود، که به نظر م یبزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم م

آتش زدن نباتات »است:  یقانون حفاظت و بهره بردار 45در جنگل، موضوع ماده  یعمد ریغ یحاکم است. آتش سوز یبردار

 یب جهیکه در نت یت. در صورتممنوع اس یجنگلبان نیمجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمور ایدر مزارع و باغات داخل 

 نیواقع آنچه در ا در.  سال محکوم خواهد شد کیاز دو ماه تا  یبیشود مرتکب به حبس تأد جادیدر جنگل ا قیحر یمباالت

است که مرتکب در مزرعه با باغ خود که در  نیبلکه فرض قانون ا ستیدر جنگل ن میمستق یشده، آتش افروز ینیب شیماده پ

 تیباشد آتش به جنگل سرا یم ییاو که از اقسام تقصیر جزا یمباالت یمجاورت جنگل است آتش افروخته و بر اثر ب ایداخل 

 .دینمایم

 521موجب ماده  به .نمود ریتفس یقانون مجازات اسالم 521با توجه به ماده  یستیماده را با نیتوجه داشت که مفاد ا دیبا

 تیسرا زیکند و غالبا ن ینم تیسرا ییروشن کنند و بداند که به جا یآتش ،یگریدر ملک خود با مکان مجاز د یهرگاه شخص»

صورت ضامن  نیا ریو در غ ستیصدمه گردد ضمان ثابت ن ایو موجب خسارت  دینما تیسرا گرید ینکند. لکن اتفاقا به جا

باغ خود که در داخل جنگل با مجاور آن  ایدر مزرعه  یگرفت که هرگاه مالک جهیتوان نت یمواد م نیا انیجمع م از .  است

نکند  تیسرا ییخود باشد و عادتا هم به جا ازیآتش برافروزد هر چند به مقدار ن یاست. بدون اطالء و نظارت مأموران جنگلبان

نام اطالع به  رایاست. ز مجازات ر خورمقصر و د ییگردد، از لحاظ جزا یاتفاقا آتش در جنگل افتاده و سبب آتش سوز یول

قانون مجازات  521بر ماده  یقانون حفاظت و بهره بردار 45مورد مفاد ماده  نیاماره تقصیر أو ست و در ا ،یجنگلبان نیمأمور

قلمداد  ییاز تقصیر جزا ینوع خاص ربطیدر ملک خود بدون اجازه و نظارت مأموران ذ یآتش افروز یعنیحاکم است.  یاسالم

 (.132: 1398)خدادادی،  استشده 

 

 690بر اساس ماده مراتع ملی  زیست محیطی علیه جنگل ها وجرایم  .3

 ،یکنیپ لیاز قب یعبارت است از: اقدام به هرگونه صحنه ساز یقانون مجازات اسالم 690جرم بنابر مستنبط از ماده  یماد رکن

 حفر چاه، غرس أشجار و زراعت و امثال آن در جنگلها و مراتع ،ینهرکش ،یتغییر حد فاصل و امحاء مرزه کرت بند ،یوارکشید
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 .مزاحمت و ممانعت از حق در آنها جادیاقدام به ا نیو همچن یگریکردن خود با د یآثار تصرف و به منظور ذبحق معرف هیته و

محسوب شود.  یینه به آثار تصرف أبتدا ی یاست. لذا اقدام به هر عمل یلینداشته و تمث یماده جنبه حمر نیمذکور در ا موارد

جنگلها  ینیو ع یمبادرت به تصرف ماد نیمرز و همچن یو بالفعل نباشد مانند تغییر حد فاصل و امحا یاگر نصرف ماد یحت

اراضى  نگونهیمجاز از ا یز انتفاع و بهره بردارجنگلها و مراتع و ممانعت ا یمتصرفین قانون یمزاحمت برا جادیو مراتع و ا

گونه اعمال، بدون  نیتوجه به آنکه صرف مبادرت به ا با (.114: 1389)معین الدین،  دهد یم لیجرم را تشک نیا یعنصر ماد

به حصول  دیمق یجرم تصرف عدوان ییمجازات شخص منحرف قرار گرفته است و از سو یو مبنا تیاماره سوءن ،یمجوز قانون

عام  تینسوء» یجرم تصرف عدوان ی. لذا عنصر رواندیآ یبه شمار م« جرائم مطلق»جهت در عداد  نینشده است و از ا جهینت

بدون مجوز، سو  یماد اتیشروع به عمل یعنی یو احراز عدم وجود مجوز قانون یقعد عمل است که با حصور رکن ماد ای

ندارد که منصرف به قصد  یجرم، ضرورت نیتحقق ا یبرا نیباشد. بنابرا یبه اثبات آن نم یازیخواهد بود و ن یمنبت مفروض

 یو تیمجرم یقدر که معلوم شود او قصد عمل تصرف را داشته است. برا نیهم کهشده را تصرف کند. بل یمل یاراض تیمالک

آن،  یباشد و مجازات مقرر برا یکه گذشت م یبه شرح یقانون مجازات اسالم 690جرم ماده  نیا یقانون عنصر.است یکاف

از  یمهم آنکه دستور رفع تصرف پس از ثبات جرم، جزئ نکته .سال و رفع تصرف است کیماه تا  کیاز  یریحبس تعز

دادخواست خلع  میبه تقد یازیشوند ن یمطرح م 690که در چارچوب ماده  یفریک یدر دعاو لیدل نیمجازات بوده و به هم

 یفریک بیراجع به چند نکته مهم در خصوص تعق یحیو تحلیل آن، نوبت آن است که توض یقانون مجازات اسالم .ستین دی

 :ارائه شود ند،ینما یم یمل یاراض یکه مبادرت به تصرف عدوان یکسان

 ی. نمنیمبردن ز ی. پس از اعالم ملبازگردد اعالم شدن آن یاز مل شیبه پ نیکه سابقه تصرف متصرف زم ی( در صورتالف

 یمره اموال عمومهنوز در ز نیزم ابد،ی انیکردن جر یمل فاتیکرده زبرا قبل از آنکه تشر یمل یفریک تیتوان علیه متصرف شکا

جرم  یصورت آثار آن در جادیتصرف با ا 690که به موجب ماده  میدان یمحسوب شود و م یاست تا تصرف أن عدوان امدهیدر ن

 .باشد رفتهیشده صورت پذ یمل یاراض گریتع و به عبارت داست که نسبت به جنگلها و مرا

 جهیتنتا حصول  یفریک بی. تعقردیتشخص انجام گ نیو اعتراض به ا یرسم نیمأمور صیتشخ نی( اگر تصرف در فاصله بب

از مفاد تبصره  امر نیا .شود ی... متوقف میاختالف یاراض فیتکل نییموضوع ماده واحده قانون تع ونیسیکم یقطع یو صدور رأ

به رغم  55اده م یآنکه اعتبار تبصره ها حی: )توضگرددیاز جنگلها و مرات مستفاد م یقانون حفاظت و بهره بردار 55ماده  1

 لهیت به وسمکلف اس یعیو منابع طب یوزارت کشاورز»: میخوان یتبصره م نیاست. در ا یخود ماده همچنان به قوت خود باق

نسبت  یعیو منابع طب یوزارت کشاورز یکه تشخ یخود به محض اطالع رفع تجاوز کند و در صورت انمورگارد جنگل و مأ

 بیا منهم را مورد تعقمحل اعالم دارد دادسر یشده باشد و مراتب را به دادسرا یماده اخطار با آگه نیمذکور در ا یبه منابع مل

اعتراض  یگهآدر مهلت مقرر در اخطار با  یعیو منابع طب یشاورزنسبت به تشخیع وزارت ک نکهیدهد. مگر ا یقرار م یفریک

خواهد  56کامل مقررات ماده  یاجرا جهیمتوقف و ادامه آن موکول به حصول نت یفریک بیصورت تعق نیشده باشد که در ا

 .بود

 یاراض فیتکل نییمقرر در ماده واحده قانون تع اتیه گریامروزه د نکهیبا توجه به ا 30که گفته شد )ر.ج. ش  همانگونه

 هینظر دییبر تأ یمبن اتیه نیا یموکول به اظهار نظر قطع یفریک بیشده است. ادامه تعق 56ماده  ونیسیکم نیگزی... جایاختالف

 . 1باشد یم یعیتشخیع مأمور منابع طب

                                                           
 جلد اول ،یو سروش ستوده جهرم یشده به ره غالمرضا شهر یجمع آور هینوه نفسان یاداره حقوق ۸/  12 / 13۶۸ – ۵۸24/  ۷شماره  هینظر  1
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 یصوصخ یمدع تیمتهم با اعالم رضا یفریک بیشده از جمله جرائم قابل گذشت بوده و تعق یمل یاراض ی( تعرف عدوانج

 یولتدسازمان  تیشود. چنانکه با شکا یشود، متوقف م یم دهینام یخصوص یکه در واقع همان دولت است و مسامحة مدع

 .گردد یآغاز م زین

با  52ماده  2او  یو نمره ها 49موارد مذکور در ماده  یقانون جنده باشد به استثنا نیکه طبق مفاد ا ینسبت به جرائم مجازند

با  سیرن تیمرنبه صرفنظر کنند. و تعقیب مرتکب منوط به شکا کی یمنهم نفط برا ییوصول جرائم و خسارات از نعنیب جزا

 یفریک بیو گذشت از تعق تیاختیار اعالم رضا که دیآ یبر م نگونهیماده ا نیمفاد ا یبررس از 1مزبور است. سازمان ندهینما

اظهار نظر  دیشوند، وجود دارد و در هر مورد آنان با یم دهیاو برگز یکه از مو یندگانیو نما یسازمان جنگلبان سیرئ یتنها برا

 کی یگردد. فقط برا یمل یاراض یکه متهم به تصرف عدوان یهر فرد یبرا یقانون اریاخت نیامکان استفاده از اهمچنین  .کنند

در  .ندیرا بنما 59توانند درخواست اعمال ماده  یشوند. نم یجرم م نیکه مرتکب تکرار ا یکسان نیبنابرا .مرتبه وجود دارد

خلع ید مرتکب و رفع تصرف از  یاول قیو خسارات وارده در هر مورد و به طر ینقد میماده، اخذ جرا نیشرط اعمال اضمن 

 تیمنوط به اعالم شکا یمل یاراض یبه جرم تصرف عدوان یدگیو رس یفریک بیتعقو در نهایت  .باشد یشده م یمل یاراض

 (.128: 1398)خدادادی،  سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات مربوطه است

  و مندرجات پروانه طیبرخالف شرا ایدام بدون پروانه چرا  دنیچران -2-1

ه استفاده افراط نحو نیاگر در ا یاست. ول یفیتعل دیآ یبه عمل م یو فن زیحاملخ یکه از مراتع مل یاستفاده ا نیمهمتر همه

بر چگونه  دیولت بادرو  نینابود شوند. از ا یعموم یثروتها نیکه ا دیپا ینم یرید ردیقرار گ هیرو یب یشود و مراتع مورد چرا

قانون  84ماده  یقالحا 5نبصرها بند  یینا اجرا نییراستا آ نیو مستمر داشته باشد. در هم یئمدام، در مراتع نظارت دا یچرا

بهره  پروانه چرا )پروان رانیوز ئتیه 11 / 8 / 1382مصوب  نیدولت مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یوصول برخ

 نیه موجب ااست. ایضأ ب دهیدارندگان آن جفوة مخصوص قائل گرد یو برا دهیبخش ژهیو اعتبار و تیمراتع( را رسم یبردار

 24 ادهم .شده است یطیآن منوط به احراز شرا یمحدوده ها ینامه جهت صدور پروانه ضوابط خاص منظور و واگذار نییآ

 دنیچران»: دینما یم نییتب نینظارت دولت را چن یاز جنگلها و مراتع ضرورت و اصل کل یمکرر قانون حفاظت و بهره بردار

 یعیارت منابع طبکشور بدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است. وز یشدن جنگلها یقانون مل کیمذکور در ماده  یدام در منابع مل

 فاتیتشر تیعابه نفع خود ضبط نموده و بدون ر ندینما یدام م یپروانه مبادرت به چرا دونرا که ب یمکلف است دام افراد

دام اضافه بر  یکه برخالف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرا چرا یبه فروش برساند در مورد صاحبان پروانه ها دهیمزا

ضبط و به  یعینابع طبچرا به نفع وزارت م تیبر ظرف اضافهفوق رفتار خواهد شد. و دام  بیبه ترت ندیتعداد مجاز در پروانه نما

 بیه تصوب 1349آن که به سال  یینامه اجرا نییماده مرقوم به موجب آ یاجرا نحوه (،18: 1382)مصداقی،  رسد یفروش م

 .تعیین شده است ده،یمشترک مجلسین رس ونیسیکم

قانون در حکم  و آن عده از کارمندان مربوط که به موجب یعیادارات منابع طب ینامه، سرپرستها و روسا نییآ نیاساس ا بر

انه مبادرت به زاند بر پرو ایکه بدون پروانه  یشوند. منحصرا مجاز به ضبط و فروش دام افراد یشناخته م یضابط دادگستر

حراج به  قیاز طر یصورتجلسه ا یفروش به کشتارگاهها عرضه و ط یضبط شده برا یباشند. دامها یم ندهینما یدام م یچرا

 (.129: 1398)خدادادی،  گردد یم زیو وجوه حاصل به حساب مخصوص وار دهیفروش رس

 

                                                           
 درجه اجنحه بود. یدارا یجرم تصرف عدوان نیپش یدر نظام حقرن  1
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 علیه بیشه های طبیعی  زیست محیطی جرایم. 4

در قوانین موضوعه بیان  در مورد بیشه های طبیعی نیز صادق است که های تخریب و تجاوز نسبت به اراضی ملی عناصر بزه

قانون مجازات  190قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده  55شده است. از آن جمله می توان به ماده 

اره کرد. اما این عناصر برای تعقیب جرانم مزبور کافی نیست؛ زیرا عالوه بر عناصر مندرج در قوانین اش 1370اسالمی مصوب 

قانون حفاظت و بهره برداری  56موضوعه، شرط تحقق بزه تخریب و تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی. اعمال مقررات ماده 

ز ذخایر جنگلی از حیث تشخیص اراضی منی از مستنیات قانون حفظ و حمایت ا 2از جنگل ها و مراتع و یا اعمال ماده 

به عبارت کامل تر تا زمانی که مأمورین صالحیت دار دولت، ملکی را جزء اراضی ملی تشخیص  أشخاصی نیز دانسته شد.

ندهند و راجع به آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص قطعی صادر ننمایند. بزههای تخریب و تصرف عدوانی در مورد چنین 

کی قابلیت انتساب پر مرتکبین را ندارد. شرط موصوف که به عنوان یکی از شرایط اختصاصی بزههای تخریب و تصرف امال

هیئت عمومی دیوان عالی  29:  135303مورخ  35عدوانی به اراضی ملی شده محسوب می گردد، در رأی وحدت رویه شماره 

(، قابل  30/  10/  1391)   مراتع قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتعبیشک تخریب و نعرف جنگلها و  1کشور ذکر شده است. 

تعقیب جزایی نمی باشد اما چنانچه فردی پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع، نسبت به اراضی ملی شده اقدامی مخربانه و 

حالت های مختلفی منصرفانه داشته باشد؛ از حیث انتساب بزههای تخریب و تصرف عدوانی نسبت به وی، ممکن است در 

 .  رخ دهد که به شرح زیر بیان می شود

د، بی الف: اگر تخریب و تصرف بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع و پیش از تشخیص مأمور صالحیت دار دولتی رخ ده

ه شخصی اند ک تردید با توجه به رأی وحدت رویه ی موصوف. جرم محسوب نمی شود. برخی این اقدام را به مثابه این دانسته

 (.8: 1390)حسن زاده،  مرتکب تخریب و تصرف در منابع طبیعی شده است که بدون مالک است

د و قبل از ب: تخریب و تصرف نسبت به اراضی ملی شده. بعد از تشخیص منابع ملی از مستثنیات و صدور آگهی آن در جرای

ا بزههای تخریب و تصرف عدوانی تحقق پیددر این فرض نیز  سپری شدن مهلت اعتراض و قطعی شدن تشخیص رخ دهد.

اداره حقوقی  23/  12/ 1377مورخ  7998 /7نمی کند زیرا مقصود از اعمال تشخیص همانا قطعیت آن می باشد. نظریه شماره 

 (.223: 1398)عموزاده مهدیرجی،  قوه قضاییه همین عقیده را تایید می کند

ملی شده تجاوز نماید و یا آن را تخریب کند. بر ابر قوانین موصوغه کیف  پ: چنانچه فردی پس از فتلعبت تشحیم به اراضی

و قابل تعقیب جزایی می باشد. در این فرض عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت و مانع تعقیب جزایی 

در »وقی قوه قضاییه آمده است: اداره حق 23:  12:  1377مورخ  7998.  7مرتکب نمی گردد. در این راستا در نظریه شماره 

صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه تجاوز به محدوده ملی 

طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین  پس از تشخیص قطعی  شده، تجاوز به منابع

ن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده مرتع با جنگل بود

باشد و هنوز مرتع بودن یا نی بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و 

                                                           
 یقانون حفاظت و بهره بردار ۵۵و ماده  ۹1شدن جنگل ها مصوب سال  یقانون مل 1آمده است: ، استنباط شعبه جهارم دادگاه استان ششم از ماده  یرأ نیدر ا 1

با اصول و مقررات  انددانسته  بیشده را قابل تعق یجنگل تجاوز به منابع مل بیتخر ۵۶مفاد ماده  یبدون اجرا جهیکه در نت 13۶۸از جنگل ها مصوب سال 

ه به عهده وزارت شد یمنابع مل صیتشخ 13۶۸از جنگل ها مصوب سال  یقانون حفاظت و بهره بردار ۵۹مطابق قانون صریح ماده  رایدهند ز یقانون وفق نم

 دهیگرد نیبه اعتراضات وارد مع یدگیرس بیترت نیو همچن یبا آگه یاز اخطار کتب نیدر ظرف مدت مع نفعیاشخاص ذ یمحول و نونبب اعتراض یعیمنابع طب

اجرا شده باشد و به همین  یمنابع مل صیاز حیث تشخ ۵1مجال خواهد بود که مقررات ماده  یدر مورن ییجزا بیمرقوم تعق ۵۵در مورد ماده  نیاست بنابرا

 3به دستور ماده  یرأ نیدانند ا یم عیدانسته اند صح 2 را ۹۶ماده  یکشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرا یعال وانید یعموم نیلحاظ هم

 شود یرویاز طره دادگاهها در مورد مشابه پ دیبا یفریک یدادرس نییاضافه شده به آ
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برخی ایراد نمودند چنانچه نسبت به عرصه ای عملیات .  خواهد بود این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین

مطرح نشده باشد لذا  56تشخیص به طور قطع تحقق یابد اما به جهت عدم اعتراض به تشخیص، موضوع در کمیسیون ماده 

 (.224: 1398)عموزاده مهدیرجی، متجاوزین و متصرفین به این گونه عرصه ها قابل تعقیب جزایی نیستند

 

 بیابان و کویر جرایم زیست محیطی علیه . 5

عمل به صورت  نیدر آن است ا یهسته ا یدفن زباله ها و پسماند ها کندیم دیرا در حال حاضر تهد یکه آب و کم یمشکالت

وجود  یقیدق اریبس فیتعر میجرا نیا یشود که البته برا یجرم محسوب م کی ردیو خارج از استاندارد صورت بگ یرقانونیغ

هرچند در مقررات . کرد ینیب شیرا پ ییمسئله مجازات ها نیا یبرا توانیم ین داخلیو قوان یالملل نیندارد اما طبق معاهدات ب

شده قرار نگرفت؛ اما به نظر نگارنده، با دقت در مقررات  یمل یاراض فیدر رد ابانیو ب ریشدن جنگلها و مراتع، کو یمل

هم  ابانیو ب ریکو ریز لیبنا به دال د؛یآ یبه دست م ریو کو یابانیب یاراض یاهیپوشش گ تیکنکاش در وضع زیموضوعه و ن

شدن جنگلها و مراتع  یمل ینامه قانون بیدر تصو اول اینکه باشد: یشدن جنگلها و مراتع م یمل لمشمو یجزء عرصه ها

قانون حفاظت  کیماده  3در بند  زینامه آن و ن نییآ کیماده  3شود؛ اما در بند  ینم دهید ریو کو ابانیاز ب یدی، ق1361مصوب 

قانون حفاظت  92در ماده دوم اینکه  شده است. فیتعر «یریبوته کو»واژه  1369از جنگل ها و مراتع مصوب  یو بهره بردار

 یریو کو یابانیب یکن کردن بوته ها، خارها و درختچه ها شهیر دن،ی، بر1369از جنگل ها و مراتع مصوب  یو بهره بردار

: 1388)مصدق،  گردد یمحسوب م یمل یجزء اراض ابانیو ب ریاقدام قانونگذار داللت بر آن دارد که کو نیجرم دانسته شد. ا

جزء مراتع  یبوم یاهیبه خاطر نوع پوشش گ ابانهایب م؛یابی یدر م رانیمراتع ا ینبات یها پیپس از مطالعه تسوم اینکه  .(219

 چهارم اینکه  .(15: 1392)مصداقی،  است دهیند ابانیو ب ریبه ذکر نام کو یازیجهت قانون گذار ن نیشوند. به هم یشناخته م

، 1369از جنگل ها و مراتع مصوب  یقانون حفاظت و بهره بردار 1372 یو الحاق یاصالح 36ماده  5قانون گذار در تبصره 

را اجازه  یزداریو آبخ یمرتعدار ،یبوته کار ،یمصوب درخت کار یمستعد در قالب طرح ها یریو کو یابانیب یاراض یواگذار

باشد.  یاذن مقنن م ازمندیآن ن یاست و واگذار یمل یجزء اراض ریو کو ابانیب دارد،داده است. حکم قانون گذار داللت بر آن 

، 1386جنگل ها و مراتع مصوب از  یقانون حفاظت و بهره بردار 4تبصره به ماده  کیقانونگذار در قانون الحاق  پنجم اینکه

 یمرتعدار ،یجنگلدار یطرح ها لیاز قب یعیو توسعه منابع طب ایاح فهیوظی را که در اجرا یدست کاشت و مراتع یجنگل ها

 یقانون گذار مل د؛یآ یمزبور به دست م یمفهوم قانون الحاق از دانست. یمل یشده باشند، در حکم اراض جادیا ییزدا ابانیو ب

 یریو کو یابانیب یشده در اراض جادیا یکه مراتع مصنوع یرا مفروض دانسته است. به طور یریو کو یابانیب یبودن اراض

 یمواد به طور نیکردن ا قیرق ایکردن  زولهیا یعنی یاز نظر فن یدفع زباله اتم  . کرد یتلق یعیتوسط انسان را در حکم مراتع طب

 نیتریهدف، عمل نیبه ا دنیرس ینداشته باشد. برا یخطر کرهستیز یکه برا دیایب نییپا یاکه خطر تشعشعات آن تا اندازه

 انیدارد.  از م یعلم ژهیو یهاروش کهاست  منیو ا یمدفن دائم کیدر  ن،یها در عمق زمدفن کردن زباله یحل فعلراه

روش  نیو بهتر نیترامن وه،یش نیهم ،یاتم یانرژ یالمللنیشده، از نظر سازمان ب شنهادیپ یدفن زباله اتم یکه برا ییهاروش

انبارش سامانه  1وجود دارد. ییهنوز انتقادها یمنینکات ا تیبا وجود رعا یاهسته یهازباله منیدرباره دفن ا ن،یاست. با وجود ا

انواع طبقه  یمستعد دفن پسماند برا یها نهی( گزدینیرا بب 9)فصل  یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب یپسماند پرتوزا یطبقه بند

پرتوزا که  یو طول عمر اجزا ژه،یو ییآنها، شامل پرتوزا ژهیمشخصات و یکند که بر مبنا یم نییپسماند را تع یها یبند

سطح  ییبا پرتوزا یدفن پسماندها یانتخاب مناسب برا کیبه سطح،  کیاستوار است. دفن نزد دهستن یدیکل یمشخصه ها

                                                           
1   http://newspaper.hamshahrionline.ir/ , 1397 / 2/2  

http://newspaper.hamshahrionline.ir/
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به سطوح  دنیقرن، تا رس ایچند دهه  یکه ط دیآ یعمر کوتاه به حساب م یدارا یپرتوزا یهسته ها یوسط حاوتا مت نییپا

تواند شامل انواع مختلف  یبه سطح م کیدفن نزد ،یتما یانرژ یالملل نیکنند. مطابق واژگان آژانس ب یم یواپاش ز،یناچ یپرتو

 یشده واقع بر سطح، در عمقها یموانع طراح یبدون انواع مختلف سامانه ها ایدفن توأم با  یدفن باشد، مانند واحدها ساتیتأس

همکاران، )آی و  ندده یم یو گمانه ها جا یصخره ا یکه پسماند را در عمق دهها متر در گودال ها یساتیاز چند متر، تا تأس

1392 :336.) 

 در بیابان ها و کویر خطرناک یزباله ها یقانون ریدفع غ -3-1

 20(، یسم ییایمیمواد ش تیریمد 19هم چون فصول  یالملل نیخطرناک مورد توجه اسناد ب یبه خصوص زباله ها پسماندها

 یاز آلودگ یریجلوگ ونی، کنوانس21( دستور کار یاتم ی)زباله ها 22جامد و فاضالب(،  ی)زباله ها 21خطرناک(،  ی)زباله ها

 انیز دیمواد زا یبازل درباره کنترل انتقاالت برون مرز ونیو کنوانس 1972مصوب  دموا گریو د دیاز دفع مواد زا یناش ییایدر

برخالف قانون مجازات  رانیا 1383پسماند مصوب  تیریقانون مد 2ماده « ب» بند قرار گرفته است. 1989بخش و دفع آنها 

 یاز فاضالب( گفته م ریو گاز )غ عیپسماند به مواد جامد، ما»بند:  نیکرده. مطابق ا فیفدرال آلمان پسماند را تعر یجمهور

پسماندها مطابق «. شود یم یکننده زائد تلق دیانسان بوده و از نظر تول تیحاصل از فعال میرمستقیغ ای میشود که به طور مستق

 نیکه در ا ییها بزه اما .شوندیم میستق یو صنعت ی، کشاورزژهی(، ویمارستانی)ب یپزشک ،یعاد  بند به پنج گروه نیادامه هم

حمل  ،یمخلوط کردن، جمع آور ،یکرد. دسته اول که شامل نگهدار یتوان در سه دسته بررس یشده است را م ینیب شیقانون پ

شده و  یقانون مزبور بزه تلق 16مطابق ماده  یموارد مقرر قانون ریپسماند در غ هیو فروش، دفع، صدور و تخل دیو نقل، خر

 یبزه مزبور الزم به ذکر است. اول آن که رفتارها یکیزیاما دو نکته در خصوص رفتار ف.  در نظر گرفته شده است فریآن ک یبرا

 یاز رفتارها یکی دیتحقق بزه مزبور با یالزم برا یکیزیرفتار ف نی. بنابرایلیداشته و نه تمث یمقرر در ماده جنبه حصر یکیزیف

باشد. دوم آن  یموارد مقرر قانون ریدر غ «هیو تخل ورو فروش، صد دیحمل و نقل، خر ،یمخلوط کردن، جمع آور ،ینگهدار»

 یتیدوم شامل ممنوع دسته نه ترک فعل. ابد،ی یبزه با ارتکاب فعل مثبت و انجام کار تحقق م نیکه ا دیآ یکه از ظاهر ماده بر م

 هیپسماندها و تخل ریبا سا یپزشک یمخلوط کردن پسماندها: »13 . مطابق مادهقانون مقرر شده است نیا 13است که در ماده 

 یاست که برا یالزام زیدسته سوم ن «.نوع پسماندها ممنوع است نیا افتیفروش، استفاده و باز ایو  طیو پخش آنها در مح

 ونیتابع مقررات کنوانس ژهیو یپسماندها ینقل و انتقال برون مرز: »14شده است. مطابق ماده  ینیب شیپ ژهیو یانتقال پسماندها

شود. مهم  یاعضاء م یاز سو ونیآنها موجب نقض کنوانس تیکه عدم رعا،  خواهد بود ونیکنوانس یبازل و نظارت مرجع مل

مصرح  ونیکنوانس نیا 9تا  6در مواد  ژه،یو یپسماندها ینقل و انتقال برون مرز یبرا ونیکنوانس نیمقررات موضوع ا نیتر

نفع را از  یذ یصدور، مرجع صالح کشورها رمرجع صالح کشو قیکتبا و از طر دیکه: کشور صدور با نیگشته اند. از جمله ا

صادر  ایکننده  جادیاز ا ایانواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع سازد،  ریسا ایمضر  یزباله ها یهر گونه انتقال برون مرز

 ینقد یجزا زانیبسته به نقض کدام دسته از پسماندها م رانیدر قانون ا را به عمل آورد. یاقدام نیکه چن کننده زباله ها بخواهد

قانون است، حال آن که در  نیا یفریک یپسماند تنها ضمانت اجرا تیریقانون مد 16کند، اما در مجموع ماده  یم رییتغ زین

داشته است:  انیب 16در ماده  یرانیقانون گذار ا.  شده است ینیب شیبزه پ نیارتکاب ا یبرا ینیقانون مجازات آلمان حبس مع

 یو برا الی( ر100000000) ونیلیم کصدیتا  الی( ر500000از پانصد هزار ) ینقد فریک ،یعاد یپسماندها یدر بار اول برا».. 

هر بار به  تکرار،در بار اول، و در صورت  الی( ر100000000) ونیلیم کصدیتا  الی( ر2000000) ونیلیپسماندها از دو م ریسا

 زانیو از لحاظ م دهیرا برگز ینقد یجزا فر،یماده از لحاظ نوع ک نیا«. شوند یماده محکوم م نیدر ا یدو برابر مجازات قبل

 ریبا سا ییارویآن در رو یرا برا یکمتر ینقد فریدانسته و ک یسرزنش کمتر یرا دارا یعاد یمرتبط با پسماندها یبزهها فر،یک
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، 17مطابق ماده  زیو در خصوص دسته سوم ن 16هم قسمت دوم ماده  زیگرفته است. در خصوص دسته دوم ن نظرپسماندها در 

 .ده استش ینیب شیپ 16مقرر در ماده  یدوم ضمانت اجرا  همچون دسته

در  ایبازل را به کشور مبدااعاده و  ونیسمشمول کنوان یقانون موظفند پسماندها نیا 14از حکم ماده  نیمتخلف: »17مطابق ماده 

خود به  نهیبا هز رانیمذکور در ا ونیکنوانس یصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع مل

اما در قانون مجازات آلمان «. محکوم خواهند شد 16مقرر در ماده  یصورت به مجازاتها نیا ری. در غندینحو مناسب دفع نما

 یشده است؛ حال آن که ضمانت اجرا ینیب شیاول و بند دوم پ یمقرر در بندها یارتکاب رفتارها یحبس تا پنج سال برا فریک

 سال حبس است. سهتا  ویواکتیراد یزباله ها لیاز تحو یخوددار یعنیبند سوم،  تیعدم رعا

 

 نتیجه گیری 

 نیب ستمیتوسط س یمسئله مهم در نسل سوم حقوق بشر در قالب حق همبستگ کیسالم به عنوان  طیمح کیامروز حق داشتن 

پردازند  یم یطیمح ستیاکثر کشورها در اساسنامه خود به مسائل ز زین یداخل ستمیمورد توجه قرار گرفته است. در س یالملل

منابع ملی زیست  شده است. "ستیز طیشدن حق مح یادیبن" ندیمنجر به فرا امر نی، ا نیبراکنند. بنا یها را منع م بیو آس

محیطی از جمله منابع بسیار حائز اهمیت در کشور ما به شمار می رود با توجه به محدود بودن آن می بایست با یک سیاست 

توجه به قوانین کیفری ایران در زمینه اراضی   .منابع زیست محیطی پیشگیری گردد  جنایی پیشرفته و مدرن از وقوع جرم علیه

ملی شده و جنگل ها این امر دارای نگرش مفیدی است اما دیدگاهی مدرن و قوی دران وجود ندارد یا الاقل کم رنگ است 

البته با اشاره به   .به وقوع می پیوندد  چه جرایم مشهود ای علیه جنگل ها و بیابان ها و حتی مراتع و دیگر اراضی ملی شده

از مرزهای کشور فراتر   مطالبی که در متن مقاله بررسی شد می توان ابراز داشت که تبعات جرایم و جنایات زیست محیطی

عاهداتی به بین اعضای بین المللی موافقت نامه ها و م  به همین دلیل است که  .رفته و بر جامعه بین المللی نیز تاثیر می گذارد

کشور ایران نیز با توجه به این مسائل عضویت برخی از   .منظور جلوگیری از جرایم زیست محیطی داخلی منعقد می گردد

فرامرزی این این نامه ها در آمده است از این طریق سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم زیست محیطی از قالب داخلی به قالب 

علیه منابع ملی زیست محیطی تا حدی قدیمی  البته باید متذکر شد که قوانین ایران در زمینه مبارزه با جرایم نیز کشیده میشود.

بوده و دچار ضعف جرم  انگاری است . اما با این حال قانون گذار در برخی از موارد به مجازات های درستی جهت پیشگیری 

ه صورت پیشرفته در برابر جرایم سازمان یافته زیست محیطی و همچنین از جرایم روی آورده است که می باست این رویکرد ب

 ینظام قانون نیموجود در ا هایوجود چالش نیبا ا. راتع و بیابان ها نیز صورت پذیردجنایات جبران نباپذیر علیه جنگل ها ، م

مطلوب و بخردانه  مدارتیحما ییجنا ستایس کیاعمال  یرا برا یفراوان هایگرفت. نبود انسجام مزبور چالش دهیناد دیرا نبا

بردارد.  مخود گا یطیمحستیز یفریک نیاصالح قوان یبه سو یرانیجهت الزم است که مقنن ا نیبه هم آورد،یبه وجود م

 اتیمنابع ح یوجود دارد عدم توجه به ارزش ذات ستیزطیمح یدر خصوص آلودگ رانیا یآنچه که در نظام حقوق نیعالوه بر ا

 آب، خاک و هوا است. یعنی

 منابع 

، تهران:  یاحیر برزیمترجم فر ،یپسماند هسته ا تیبر تثب ی،  مقدمه ا   امیلی، و ی. لی، ا شلی. اوجووان  ، میآ .1
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