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Abstract:
According to the preamble to the Statute of the
International Criminal Court, international crimes are
crimes that cause for concern the international
community. Accordingly, four international crimes have
been counted and specified in the statutes. This research,
which is of analytical-descriptive type and with librarydocumentary method, seeks to provide a strategy for
environmental protection.The environment is a common
heritage of humanity, and almost all countries suffer as a
result of the damage it suffers. Since the Rio 1992
Convention, which linked sustainable development to
the environment, the importance of paying attention to
the environment has increased. Consideration should be
given to recognizing environmental crimes as
international crimes so that the International Criminal
Court can have jurisdiction over them.
This study seeks to answer the question that considering
the principle of sustainable development and its
necessities, how is it possible to criminalize
environmental crimes in the category of international
crimes? In other words, how is it possible to develop the
concept of international crime into environmental
crimes? And what is the relationship between
sustainable development and the environment? Research
findings indicate that according to several provisions of
the Rome Statute of 1998, it is possible to develop the
concept of international crime not only to environmental
crime but also to other crimes, so in order to make it
operational, research efforts must be paved and
environmental protection Institutionalized.

بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری آمدده اسدج جدرا م
بینالمللی جرا می هستند که موجب تشویش جامعه بدینالملد مدیشدوند بدر
همین اساس چهار جدرم بدینالمللدی مدورد اصادا قرارگرفتده و در اساسدنامه
تاریحشده اسدج ایدن پدژوهش کده از ندوع ت لیلدی – توصدیفی و بدا رو
کتابخانهای – اسنادی اسج به دنبال ارا ه راهبردی جهج صفظ م دی زیسدتی
میباشد م ی زیسج میراث مشترک بشریج اسج و از آسیبهایی که متوجده
آن میگردد تقریباً تمام کشورها بهتبع آن آسیب مدیبینندد از کنوانسدیون ریدو
 که توسعه پایدار با م دی زیسدج گدرهخدورده اسدج اهمیدج توجده بده1992
م ی زیسج افزایشیافته اسج باید تددبیری اندیشده شدود کده جدرا م صدوزه
م ی زیسج بهعنوان جرا م بینالمللی مورد شناسایی قرار گیرند تدا بدهتبدع آن
دیوان بینالمللی کیفری صالصیج رسیدگی به آنها را داشته باشد این پدژوهش
به دنبال پاسخ به این سداال اسدج کده بدا عنایدج بده اصد توسدعه پایددار و
ضرورتهای آن چگونه امکان جرم انگاری جرا م م ی زیستی در زمره جدرا م
بین المللی میسر اسدج و یدا بده تعبیدری دیگدر چگونده توسدعه مفهدوم جدرم
بینالمللی به جرا م م ی زیستی متاور و ممکن اسج و اینکده میدان توسدعه
پایدار و م ی زیسج چه تناسبی وجود دارد یافتههدای ت قیدح صداکی از ایدن
 امکدان توسدعه مفهدوم1998 اسج که به استناد مفاد متعددی از اساسدنامه رم
جرم بینالمللی نهتنها به جرم م ی زیستی بلکه به جرا م دیگر نیدز وجدود دارد
لذا جهج عملیاتی شدن آن باید با تال های پژوهشی مسیر را همدوار و صفدظ
م ی زیسج را نهادینه کرد
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مقدمه
م ی زیسج بهعنوان میراث مشترک بشریج صفظ و نگهدداری
آن نیاز به یک عزم فراملی دارد در بسیاری از عرصهها نهتنهدا
نباید جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه صورت پدذیرد بلکده
باید جدرم انگداری شدود و عنداوین جدیدد مجرمانده اصادا و
شناسایی شود اکوسیستمهدای ملدی ،منطقدهای و جددهانی در
وضدددعیج وخدددیم آلددودگی قرارگرفتددهانددد ایددن ندددشانگر ورود
خدسارات غیرقاب جبران بر م ی زیسج اسج آنچه در دریدای
سیاه ،در دریدای مدیترانده و در دریدای شداهد هسدتیم بیدانگر
خسارات غیرقاب جبرانی اسج که بر م ی زیسج وارد میشود
خساراتی کده بدهراصتدی بدهتبدع جدرا م ملدی ،منطقدهای و یدا
بینالمللی اتفاق میافتد
در ایران متأسفانه خسارتهای م ی زیستی فراوانی شداهد
هستیم عالوه بدر آلودگی کشنده هدوای تهدران ،مدیتدوان بده
پارک ملی گلستان از قدیمیترین پارکهای ملی جهدان اشداره
کرد که در سال  1977بهعنوان ذخیرهگاه زیسج جهانی انتخاب
شد ولی به دلی ناکافی بودن صمایجهدای نهادهدای داخلدی و
بین المللی بارها دچار صریدح شدد ارراتدی فاجعدهآمیدز از قبید
افزایش خطر فرسایش خداک بده دلید از بدین رفدتن پوشدش
گدیاهی ،اندقراض گدونههای خاص صیاتوصش و تغییر الگدوی
پراکندگی آنان ،کاهش مدواد آلدی خداک و درنهایدج کدداهش
صدجم آب سدفرههدای زیرزمیندی و سداده شددن چرخده مدواد
غذایی و آسیبپذیری را در پی داشدته اسدج همچندین اردرات
غیرقاب جدبرانی بدر فرایندهای کوتاه و بلندمدت اکولوژیک آن
وارد آمده اسج ()Droudian, 2006
رویه قضایی م اکم بینالمللی تدادیح دارد کده جلوگیری
از تخریب م ی زیسج یکی از قواعد قاب توجه صقوق بینالمل
عرف دی اسدددج در زمدددینه صدددقوق بددینالمل د م ددی زیسددج
قدیمیترین پرونده مربوط به پرونده داوری «تری اسملتر» بین
آمریکا و کددانادا در  1928و  16آوریدد  1938اسدج ( Trail
)Smelter, 1938
در این پرونده «اصد مسدلولیج بدینالمللدی» نسدبج بده
فعالیجهای برونمرزی نداشی از آلودگدی هدوا که بده خطدرات
جدی م ی زیستی منجر میشود به رسمیج شناختهشده اسج
)(Communication No.67/1980, 1990

طی دهدههدای اخدیر ،مطالعات و پژوهشهای فراواندی در
صوزه م ی زیسج و ضرورتهای صفاظج از آن صورت گرفتده

اسج اما مب ث مهم ضدرورت ت قدح توسدعه پایددار و ارتبداط
غیرقاب انکار آن با آموز م ی زیسج و ضدرورت یدک جدرم
انگاری بازدارندده در ذید صدالصیجهدای دیدوان بدینالمللدی
کیفری ،در قالدب یدک پدژوهش راهبدردی کمتدر مدورد توجده
قرارگرفته اسج در کمتر از یک سدده اخیدر صقدوق بدینالملد
به صورت قاب مالصظده ای تغییدر کدرده اسدج ،بندابراین لدزوم
تجدیدنظر در برخی از اصول اسداسی این صدقوق ،بهعنوان یک
راهص اساسی و واضح در تعیین ،توسعه و صمایج هرچه بیشدتر
از آن ،قاب توجه اسدج متأسفانه هنوز یک چدارچوب مفهدومی
مستق برای این دسته از قواعد صقوقی به وجود نیامده اسدج و
بددرای ایجددداد ندددوعی سدداز و تطددابح منطقددی ،زبددان سددایر
رشتههای موجود ،آنهم بهصورت عداریتی ،به کار گرفتدهشدده
اسج
شایانذکر اسدج ،مهم ترین چالشی کده در عرصده صقدوق
بینالمل و در مدوضوعات متفداوت در ایدن صدوزه وجدود دارد،
فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام اسج انعقداد
مدعاهدات چندجانبه ،فرایندی طوالنی و طاقدجفرسدا دارد و در
ندهایج کدارکرد آنها در جدهج تدبدی بدده یدک قدانون عدام،
بستگی به شمار دولجهدایی دارد کده معاهده مزبور را تادویب
کردهاند با توجه به مدتزمانی که دولدجهدا مددطابح قددوانین
داخلی خود ،برای تاویب این معاهددات نددیاز دارندد ،بده نظدر
مدیرسد در اجدتماعی که متشک از صدود  2٠٠کشور اسددج،
سدودمندی و کارایی معاهدات چندجانبده پدایین باشدد صقدوق
عرفی نیز ،دسجکم در معنای سنتی آن قادر بده ایجدداد قواعدد
عام الشمول برای واکدنش سدریع در قدبال تغییرات و نیازهدای
مدوجود ندمیباشد به واقع ،تعیین سازوکارهای مددناسب بدرای
تنظیم قواعد موردنیاز ضروری اسج در اینجا باید گفج که این
انتقاد بر شدورای امدنیج سازمان مل مت د وارد اسدج چراکده
این رکدن میتواند بهموجب فدا هفتم منشور سازمان مددل
مت د ،اقداماتی مبنی بر اعمال صدالصیج شدبه قدانونگدذاری
برای ایجاد قواعد عام بهمنظور پر کردن خدألهای موجود داشته
باشد ،اما از این امدکان اسدتفاده ندکرده اسدج
شدورای امنیج در عم تنهدا بدده صدددور چندد قطعنامده
م دود مانند قطعنامه  1373و  1٥4٠بسدنده کدرده اسدج کده
قطعنامه اخیر نیز به دلید خودسدریهدایی کده در آن اتددفاق
افدتاده ،موردانتقاد کشورها واقع شده اسج پس درواقع ،فدقدان
یدک ندددظام مددرکزی و طبقددهبنددیشددده از مندابع در صقددوق

فالنامه علمی آموز

م ی زیسج و توسعه پایدار ،سال نهم ،شماره دوم ،زمستان 1399

بین المل  ،چالشی اسج که در این صوزه صقوقی برخالف صقوق
داخلی ،مشاهده میشود ()Jalalian, 2015
در صال صدداضر بددخاوص کشدورهای درصدالتوسدعه ،از
سددازوکارهای قددانونی الزماالجددرا بددرای مقابلدده بددا فجددایع
م ی زیستی فدرامرزی نداشی از عملکرد خود برخوردار نیستند
همچنین با توجه به کاربرد م دود توس به دیوان بدینالمللدی
دادگدستری و سدایر مراجع ص وفا اختالفات ازجملده داوری
اجباری و نیز موفقیج م دود در زمینه اجرای الزامدات و قدواعد
صقوق بینالمل م ی زیسج در مقاب دولدجهدای متخلد در
سالهای اخیر به شک گیری نظدرات و انتقداداتی در خادوص
ایدجاد مدرجعی بینالمللی در زمینه صقوق م ی زیسج که قادر
به اتخاذ تامیمات الزم االجرا علیه دولجهای نداق و ملتدزم
کردن آنها بده اجدرای قدوانین م ی زیستی باشد ،منجدر شدده
اسج () Roy Britt Robert, 2008چدنین دادگدداهی کده
میتواند بر اساس انعقاد معاهدهای بینالمللی توسد دولدجهدا
ایجاد شود ،نیازمند مدتقاعد کدردن زمامداران سیاسی دولدجهدا
نسبج بده دو ندکته کلیدی اسدج :ندکته اول ایدنکه باید آندان
را قانع کرد که دادگداههای مدلی ،منطقهای و بینالمللی موجود
قادر به ص اختالفات بین المللی م ی زیسدج نددیستند نکتده
دوم اینکه نهتنها دادگاههای مدوجود برای ص ایدن اخددتالفات
کدافی نیستند بلکه نمی توانندد عملکدردی مددارر و موردقبدول
دولجها داشته باشدند ایدن در صدالی اسدج کده ایجداد دادگداه
بینالمللی جددید در کدنار دادگاههای فعلی میتواند کمبودهدای
مدوجود را جدبران ندماید ()Jalali, 2009
توسددعه پایدددار مفهددومی اسددج کدده تمددام کشددورها در
برنامه ریزیهای خود آن را مدنظر دارند صاصبنظدران توسدعه
یکی از مهم ترین پارامترهای توسعه را مراعدات م دی زیسدج
میدانند ( )Jalalian,2015آنچه در اساسنامه رم  1998آمده
اسج مسیر را هموار مینماید تا جرا م م ی زیسدتی بدهعندوان
جرا م مورد دغدغه و مورد صساسیج جامعه بینالمل شناسدایی
شود و این مقدمه خوبی اسج تا بتوان آنهدا را در زمدره جدرا م
بین المللی اصاا کرد اگدر چندین شدود رسدیدگی بده آنهدا در
صالصیج دیوان بینالمللی کیفری قرار خواهد گرفدج بدا جدرم
انگاری جرا م م ی زیستی در عرصه بینالملد توسدعه پایددار
نهادینه خواهد شدد و شداهد رعایدج صقدوق نسد هدای آیندده
خواهیم بود
ضرورت این پژوهش آنقدر م سوس و ملموس اسج کده
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بیش از این به تبیین آن پرداختن اطاله کالم اسج در پدژوهش
صاضر که به دنبال ارا ه راهبردی جهدج صفدظ م دی زیسدتی
اسج و از نوع ت لیلی – توصیفی اسدج و بدا اسدتفاده از رو
کتابخانهای و اسنادی دادههدای آن جمدعآوری گردیدده اسدج،
تال بر این اسج که با ادله موردنیاز مفهوم جرم بینالمللی را
به جرم م ی زیستی توسعه داده شود و بده ایدن سداال جددی
پاسخ دهیم که با عنایج به اص توسعه پایدار و ضدرورتهدای
آن چگونه امکان جرم انگداری جدرا م م دی زیسدتی در زمدره
جرا م بینالمللی میسر اسدج و یدا بده تعبیدری دیگدر چگونده
توسعه مفهوم جرم بینالمللی به جرا م م ی زیسدتی متادور و
ممکن اسج و اینکه میان توسعه پایددار و م دی زیسدج چده
تناسبی وجود دارد برای پاسخ به این ابهامها و صاول نتیجده
مطلوب ضروری اسج اساسدنامه دیدوان بدینالمللدی کیفدری و
وضعیج رایج رسیدگی به جرا م م ی زیستی مطالعه و وارسدی
گردد
روششناسی پژوهش
پژوهش صاضر از نوع توصیفی – ت لیلی میباشدد و دادههدای
آن از رو کتابخانه ای – اسنادی گردآوریشده اسج پدس از
طرح مسلله و تبیدین فرضدیات ،دادههدای مددنظر متناسدب بدا
سلولهای پژوهش در اسناد ملی و بینالمللی (اعم از فارسدی و
التین) جستجو ،جمعآوری ،جمعبندی و مورد ت لی قرارگرفتده
اسج
یافتههای پژوهش
در توصی و ت لی دادهها به این سلولهدای جددی پدژوهش
پاسخدادهشده اسج کده بدا عنایدج بده اصد توسدعه پایددار و
ضرورتهای آن چگونه امکان جرم انگاری جرا م م ی زیستی
در زمره «جرا م بینالمللی» میسر اسج و یا به تعبیدری دیگدر
چگوندده توسددعه مفهددوم «جددرم بددینالمللددی» بدده «جددرا م
م ی زیستی» متاور و ممکدن اسدج و اینکده میدان توسدعه
پایدار و م ی زیسج چه تناسبی وجود دارد در تعاری نوین از
توسعه پایدار توسدعه پایددار را توسدعهای مدیدانندد کده در آن
صقددوق نس د هددای آینددده مراع دات گددردد بددهوی دژه بددا نگدداه
م ی زیستی با اقدام اخیر دیوان بینالمللی کیفری در م اکمه
تبعه کشور مالی به اتهام جزم م دی زیسدتی ،مسدیر شناسدایی
جرم م ی زیستی بهعنوان یک جرم بینالمللی را بسیار همدوار
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نمود که تفای این یافتهها در ادامه تقدیم صضور میگردد
جرائم بینالمللي محیطزیستي
شک گیری اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
تدشکی دیدوان کدیفری بین المللی نتیجده یدک فکدر قددیمی
اسج که ریشه آن به بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال تدشکی
دادگاه هدای ادهدوک 1برمدیگدردد در  ،19٥٠مجمدع عمدومی
سازمان مل از کمیسیون صقوق بینالمل درخواسدج کددرد تدا
امکان ایجاد دیدوان کددیفری بدینالمللدی را بدهمدوازات وضدع
قوانین مربوط به جنایات ضد صلح و امنیج بشریج ،موردمطالعه
قرار دهد اما وجود جنگ سرد امکان رسیدن به چنین هدفی را
نظیر زمینههای متعدد دیگدر فدراهم نددساخج مدیبایسدج تدا
 1989منتظر میشد تا این طرح که ابتکار مجمع عمدومی بدود
دوباره مطرح شود ،طرصی که در  1993برای کمیسیون صقدوق
بین المل در اولویج قرار داشج سدال بعدد ،کمیسدیون صقدوق
بینالمل کار مدقدماتی خدود را در مورد تشکی دیوان کیفدری
بینالمللی و وضع قوانین مربوط به جنایات ،نزد مجمع عمدومی
مطرح ساخج ایدن دو امدر در ارتبداط بدا هدم اسدج ،ازایدنرو
کمیتهها و کمیسیونهدا فعاالنده روی ایدن طدرح کدار کردندد
طدرصی کده بهسرعج ت ج تأریر دادگاههای ویژه که برای ص
ب رانهای یوگسالوی و رواندا به موازات این امر تشکی شدده
بود ،مت ول شد ()Sorel,2001
در صقیقج سازمان مل به علج رویارویی با فددشار افددکار
عمومی و عقبنشینی به دلی ناکامیهای پیاپی ،در  22فوریده
 1993طبح قطعنامه  8٠8به تشکی دادگاه کیفری بدینالمللدی
برای م اکمه افرادی که از سال  1991به نق شدید صددقوق
بدشر بینالمللی در سرزمین یوگسدالوی سدابح مدتهم بددودند،
اقددام کدرد در دنیای صقوق بینالمل نمیتدوان بدیتفداوت از
کنار این امر گذشج برای اولین بار از زمان ایجاد دادگداههدای
نورمبرگ و توکیو  ،یک م کمه کیفری در سددطح بدینالمللدی
تدشکی شده اسج ولی این بار ،هدف از تشکی ایدن دادگداه،
م اکمه مجرمان جنگ به نام فات ان نیسج بلکه به نام جامعه
بینالمل اسج که مساولیج جمعی تمدام دولدجهدایی را کدده
مدعتقد بده صفظ امنیج جمعی بدر اسداس منشدور ملد مت دد
هستند ،در برمیگیرد دیگرکسی مجرمدان جندگ را در داخد
یک کشور در خاوص جرایمی کده بدینالمللدی تعرید شدده
1. Ad Hoc

اسج ،م اکمه نمیکند اما دادگداه بدینالملد مسدتقیماً از ایدن
تعاری استفاده مدیکند ازاینرو جهشی کیفی دیده مدی شدود،
گویی چارچوب م دود کشدمکش در یوگسدالوی توانسدج بدر
تداوم چنین تجربهای تردید بدخشد ()Sorel,2001
در  ،1994متأسفانه ندس کشی در رواندا ،فرصدج را بدرای
ازسرگیری سریع چنین تجربه ای همراه بدا ایجداد دادگداهی در
شدرای یدکسان طدبح قطعنامه  9٥٥شورای امنیج در  8نوامبر
 ،1994فراهم آورد یک اقدام بیهوده سدبب شدد تدا دادگداههدا
مجدداً طدرصی را کده بده دلی جنگ سرد مسکوت مانده بدود،
از سرگیرند و آن ایجاد دادگاه دا می کیفدری بدینالمللدی بدود
فدشار بین المللدی (از طریدح افکدار عمدومی یدا سدازمانهدای
غیردولتی بانفوذ) دولجها را نه همیشه بهطور اخدتیاری بهسوی
چنین راهصلدی سدوق داد درواقدع از  17ژو یده  ،1998قدرارداد
تشکی چنین دادگاهی وجود داشدته اسدج رددمر داشددتن یدا
نداشتن این دادگاه در آینده نشان خواهد داد ولی آنچه بده نظدر
می رسد این اسدج کده چدنین دیوان کیفری بدینالمللدی تنهدا
میتواند بر پایه تجارب دادگاهی قبلی کار کند
در آوری  ،1998کمیته مقدماتی کار خددود را بدده پایددان
رسدداند و کنفرانسدی جهددج قبددول اساسددنامه «دیددوان کیفددری
بین المللی»برگزار شد این کنفرانس از  1٥الی  17ژو یه 1998
در رم در مدقر سدازمان خواربار و کشاورزی مل مت د 2برگدزار
شد که  16٠کشور عضو سازمان مل  17،سدازمان بدینالمللدی،
 14نهاد تخاای و برنامههای مخاوص سازمان ملد و 124
سدازمان غیردولتی در آن شرکج داشتند مذاکرات صول م دور
خاصی بدود کده میبایسدج تعددد شدرکجکننددگان را در نظدر
میگرفج آنچه به چشم میخورد صضور گسترده سدازمانهدای
غیردولتی بود 3کده بدر دولج ها فشار وارد میکنندد ،همچندین
بعد سیاسی کده هددمیشه بدهصدورت غیرعلندی وجدود دارد از
سدوی دیدگر ،باید به ندقشی کده » دولجهای پیشرو» در ایدن
طدرح بدازی کردند ،اشاره کرد که عبارتاند از دولجهدایی کده
اساساً اعضای ات ادیده اروپدا را تشدکی مدیدهندد( ،بده جددز
فدرانسه) بهعالوه سو یس ،کرواسی ،استرالیا ،آفدریقای جدنوبی،
مار و سدنگاپور طدی مددذاکرات ات ادیده اروپدا یدک پویدایی
2. FAO

 .3باید متذکر شد که سازمانهای غیردولتی یدک البدی انجدام دادندد ولدی
درعینصال پیشنهاد های فنی معینی را نیز ارا ده دادندد (در مددورد قربانیدان،
صمایج از امنیج شواهد خشونجهای جنسی)

فالنامه علمی آموز

م ی زیسج و توسعه پایدار ،سال نهم ،شماره دوم ،زمستان 1399

واقدعی از خود نشان دادند  -آنچده در مدورد گدروه عدرب نیدز
صادق اسج  -درصالیکه غیر مدتعهدها در پایدان مدذاکرات بده
دلی ماال ه نکردن هدند کده ندمیخواسج نددقش مددرکزی
به شورای امدنیج دهدد ،بر هم ریختند
 17ژو یه ،زمانی که طرح می بایسج توس همده پذیرفتده
شود ،امریکا درخواسج رأیگیری کدرد نهایتاً کنفرانس ،تشکی
دیوان کیفری بینالمللی را در  17ژو یه با  12٠رأی موافح و 7
رأی مخددال تاددویب کددرد 1و  21کشددور از رأی دادن امتندداع
ورزیدند اساساً کشورهای عربی این قرارداد که شام اساسنامه
دیدوان ،همچنددین صکددم نهددایی کنفددرانس دیپلماتیددک اسددج،
پیشاپیش ال اق اکثریج دولجهای عضو را دربدردارد ولدی ایدن
امر نباید سبب گمراهی شود با وجود مخالفج امریکا و چین دو
عضو دا م شورای امنیج که میتوانند از صح وتوی خود متعاقباً
استفاده کنند قدبول صدکم نهایی به معنای پدذیر قددطعی و
ندهایی نیسج
اساسنامه نظیر تمام قراردادهدای بزرگدی کده بده خواسدج
جهانی منعقدشده اسج بداید تداویب شود مهلدج امضدای آن
تدا  31دسامبر  2٠٠٠در مقر سدازمان ملد در نیویدورک اسدج
جایی که اساسنامه نزد دبیر ک سازمان مل به ودیعه گذاشدته
2
شده اسج
فرانسه از  18ژو یه  1998قرارداد را امضا کدرد و بده دلید
مخالفج اصتمالی مسلوالن سددیاسی (ر دیس جمهدور ،دولدج و
مجلسها) با اساسنامه (و بنا بر تامیم شورای قانون اساسی در
 22ژانویه  )2٠٠٠به تغییر قانون اساسی خود جهج تاویب این
قرارداد مبادرت ورزید (طبدح روندد مداده  4٥قدانون اساسدی) و
باالخره فرانسه اساسنامه را در  9ژو ن  2٠٠٠تداویب کدرد
خاطرنشان میسازیم که به طرز تناق آمیزی متن قدرارداد
تا دسدامبر  1998موضدوع مدذاکره در خادوص برخدی نکدات
نهچنددان کوچدک قددرار گرفدج در صقیقدج ،م ددود کدردن
مذاکرات در تاریخ معین ،امکدان تهیده کامد مدتن را فددراهم
ندیاورد ندتیجه میگیریم که دولجهای امضا کننده به تاویب
متنی پرداختند که نهایی نبود ازایدنرو مرصلده تادویب مسدلماً
صدیاتی خدواهد بود)(Sorel,2001
 7 1رأی مخال ربجنشده اسج ولی اصتماالً ب رین ،چین ،امدریکا ،هددند،
اسرا ی  ،قطر و ویتنام بوده اسج
 2دیوان کیفری بین المللی طبح آنچه در مداده  2اساسنامه ذکرشده اسدج،
در صورت توافح با سازمان مل مت د در ارتباط اسج
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اساسنامه  6٠روز پس از شاتمین تاویب به مرصلده اجدرا
درخواهد آمد عملکرد واقعی دیوان بداید در آیدندهای نهچنددان
نزدیک در نظر گرفته شود 3همچنین باید تمایزی میان کمیدج
و کیفیج تاویبها قا شد اگر  6٠مدورد تدداویب از میدان
کشورهایی داشته باشیم که هیچ نقطه مشترکی بدرای بده هدم
نزدیک شدن ندارند ،قرارداد اجرا خواهد شد ولی قاطعیج آن بدا
مشک مواجه خواهدد بدود در  31دسدامبر  139 ،2٠٠٠کشدور
اساسنامه را امضا و  27کشور آن را تاویب کدردند
یک کمیسیون مقدماتی جهج نگار مدتن تشدکی شدد:
تنظیم آ ین دادرسی و دالی و تشدریح عناصدر تشدکی دهندده
جرایم ،نگار این دو متن میبایسدج تدا  3٠ژو دن  2٠٠٠بده
پایان میرسید زیدرا کدمیسیون تا ژو ن کدار خدود را بده پایدان
رسانده بود و متون در نوامبر  2٠٠٠توزیع شد
علیرغم تال کشورهایی امثال هند ،مکزیک ،سدریالنکا،
ترینیداد و توباگو و کشور ترکیه فق رسیدگی به چهار جدرم در
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ماوب گردید نسد زدایدی،
جنایج علیه بشریج ،جنایات جنگدی و جنایدج تجداوز جرا مدی
هستند کده مدورد تادریح قدرار گرفتندد ( Kittichaisaree,
)2004
دیوان بینالمللي کیفری و محیطزیست
اهمیددج مشددکالت و مسددا مربددوط بدده نقدد تدددعهدات
م ی زیستی در صقوق داخلی کمتر از صقوق بینالمل کیفدری
نیسج درصالیکه قوانین داخلی کشدورها بسدیاری از «جنایدات
خطیددر »4را بدددون جبددران خسددارت بدداقی م دیگددذارد ،جامعدده
بین المللی با ایجاد دیوان بینالمللی کدیفری بر اساس اساسنامه
 1998رم ،سعی دارد این مدشک را تدا صددودی از میان ببدرد
در مورد قواعد م ی زیستی نیز وضعی مشدابه نیدز وجدود دارد
جهج اجرای بینالمللی این قواعد نیاز به همکداری بدینالمللدی
ضدروری مدینماید تا قواعد مذکور الزامآور و مارر بوده و جامعه
جدهانی بدا صداق موارد نق از طرف دولجها یا سازمانهدای
مختل مواجه شود
 3کدسانی که خو بینتر هستند مددتی مدعادل  2تدا  4سدال را در نظدر
گرفتهاند ،گویی برخی از سازمانهای غیردولتی نظیر سازمان عفو بینالملد
آرزوی اخذ  6٠مورد تاویب را تا  3٠سپتامبر  2٠٠٠داشتند تا دیدوان بتواندد
در پایان قرن شروع به کار کند.
4. Core Crimes
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درصدالیکدده جددرا م جدیددد ت دج عنددوان «جددرا م بددینالمللددی
م ی زیستی» در صدال شدک گیدری اسدج ،اساسدنامه دیدوان
بینالمللی کیفری که صدالصیج دیوان را رسیدگی بده «جدرایم
بسیار مهم بینالمللی« دانسته اسدج ،جدرایم م دی زیسدتی را
صری اً در صالصیج دیوان قرار ندداده اسدج بدعالوه بر اساس
«اص قانونی بودن جرایم» کده در مداده  22اساسدنامه دیدوان
آمده اسدج ،دیوان در ارتباط با جرا م م ی زیستی در صدورتی
صالصیج خواهد داشج کده اسداسنامه آن اصدالح و از جدرایم
م ی زیستی نیز در آن صراصتاً تعریفی به عم آید البتده اگدر
جرا م م ی زیستی در چدارچوب مواد  7و  8اساسنامه رم قدرار
گیرد ،ممکن اسج جرا م علیه بشریج یدا جدرا م جنگدی تلقدی
شدوند هدمچنین ایدن مشک می تواند با تاویب «پیش نویس
کنوانسددیون کمیسددیون صقددوق بددینالملد در مددورد مسددلولیج
دولجها» صد شدود پیشنویس تهیهشده نشاندهنده صرکدج
جامعه بینالمللی از مفهوم «مسلولیج دوجانبه» به مفهوم عامتر
از مسددلولیج یعنددی «مسددلولیج در برابددر جامعدده جهددانی» در
مدسا لی چدون صقوق بنیادین بشر ازجمله صح بر م ی زیسدج
سالم اسج که برای دولجها تعهد بینالمللی مد سوب میگردد
لددذا نددددق آن ،مسددلولیج بدددینالمللددی بددده همدددراه دارد
( )Jalali,2009بر اساس آنچه در اساسنامه رم تادریح شدده
جرا م بین المللی رفتارهایی هستند که در صقوق داخلی کشورها
به عنوان عم مجرمانده شناسداییشددهاندد ،تأییدد جهدانی بدر
مجرمانه بدودن آنهدا وجدود دارد ،بدرای جامعده جهدانی صداد و
نگرانکننده و بنا بر دالیلی رسیدگی به آنها را نم توان به یدک
دولدج واگددذار کدرد و ایددن چهدار خاوصددیج قابد تعمدیم بدده
رفتارهای مجرمانه در صوزه م ی زیسج میباشند اما متأسدفانه
اسناد بینالمل این وضوح را مورد شناسایی قرار ندادهاند دیوان
بین المللی کیفری در اقدامی شاید غیرمنتظره سال  2٠16اعالم
داشج جرا می که منجر به تخریب م ی زیسج بشود را نیز در
اولویج رسیدگی قرار خواهد داد این اقدام گرچه رسدماً توسدعه
صالصیج نیسج اما در قالب جرا م علیه بشریج قاب تفسیرند و
جرا م علیه بشریج را میتدوان در بسدتر و زمینده موسدعتدری
تفسیر ،ارزیابی و تعقیب نمود این اقدام را بایدد بده فدال نیدک
1
گرفج
خألهااای موجااود در وقااون بااینالملااک کیفااری
 1جهج اطالعات تکمیلی مراجعه شود:
جان ویدال ،اون بوکات ،روزنامه گاردین ،پانزدهم سپتامبر 2٠16

محیطزیست
صقوق بینالمل بشردوستانه و قوانین صددقوق بددشر ،وظددای
مشخای را برای دولجها تعیین کرده اسج تدا هدر زمدان کده
افراد ندظامی چده ضمن عملیات یا خدار از عملیدات نظدامی،
نسبج به افدراد و یدا م دی زیسدج نقضدی را مرتکدب شددند،
م اکمه کنند این تادریح در مدداده  49نخسدتین کنوانسدیون
ژنددو ،مدداده  ٥٠دومددین کنوانسددیون ژنددو ،مدداده  129سددومین
کنوانسیون ژنو و مداده  146چددهارمین کنوانسدیون ژندو آمدده
اسج در مداده  2و  ICCPR 6و مدداده  6کددنوانسیون مددنع
شددکنجه نیددز شدداهد همددین تاددریح هسددتیم درای دنارتبدداط،
کدمیسیون صقیقجیاب گلدستون نسبج به اجرای قوانین باال بر
مبنددای صقددوق بددینالمل د بشردوسددتانه متعددارف ،2تدددقاضای
مد اکمه برای ناقضان صقوق بشدر را در طددول دوره فددعالیج
نظامی کدرده اسدج بدند  2ماده  146چهارمین کنوانسیون ژنو
به ندق شددید یا وخیم صقوق بشر اشارهکدرده و از دولدجهدا
میخواهد که در خاوص افراد متهم کده نددق صقدوق بشدر
انجام دادهاند یا دستوری بددرای نقد جددی صقدوق بددشر را
صدادر کردهاند ،بدون توجه بدده مددلیج آنهدا ،بدرای م اکمده
دستگیر کدرده و در دادگداههدای کشدور خدود م اکمده کنندد
همچنین ،وظدیفه مدوازی برای رعایج صقوق بشدر در مدداده 2
 ICCPRدیدهشده اسدج کده از دولدج یدا مسدلوالن دولتددی
مدیخواهد در سرزمین خود نسبج بدده رعددایج صقدوق افدراد
متعهد بوده و چنانچه صقوق فردی نق شده اسج ،نسدبج بده
اصالح و رفدع ندق و پیشدگیری نقد مجددد صقدوق بشدر
اقددام کدنند عدم اجدرای مداده  2مدنجر بده خطدای مسدتقیم
شدده و قاب پیگیری اسج پرواضح اسج صح بر م دی زیسدج
سالم که از صقوق بنیادین بشر اسج نیز مشمول این مواد اسج
موارد متعددی از نق صقدوق بشدر در کشدورهای مختلد در
سوابح صقوقی بینالمل وجدود دارد ،ولدی در بددررسی نوشدتار
قوانین از واژگان یا عباراتی استفادهشده اسددج کدده زمددینه را
بدرای تفسیرهای مختل و درنتیجده از دسددج رفدتن فرصدج
برای م اکمه جدی خاطیان و ناقضان قدوانین را فدراهم کدرده
اسج برای مثال ،دربند  2ماده  146چدهارمین کدنفرانس ژندو،
عنوان میشود که:
«هر یک از اعضا موظ به تعقیب و جستجوی افرادی هستند
که باید عودت داده شوند و همچنین موظ به عدودت افدرادی
2. Customary International Humanitarian Law
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هستند که دستور عودت آنها صادرشده اسج »
همانگونه که مدالصظه مدیشدود در ایدن عددبارت از واژه
 shallاستفاده شده اسج که در زبدان نوشدتاری انگلیسدی وزن
زیادی نداشته و تأکیدی مازادی نسبج بده واژههدایی همچدون
)) is obliged to are obliged to),،has to (have to
و  Mustندارد مضافاً ،استفاده از واژه  graveبهعنوان مقیاسی
از ابعاد فاجعه واژهای کیفی اسج و هیچگونه سازوکاری بددرای
تعری ابعاد فاجعه در شرای مختل عملیات نظامی ،بهویژه در
خاوص نق صقوق م ی زیسج یا مادداقی بدرای آن ارا ده
نشده اسج چنین زبان نوشتاری ،زمینه را برای ایجاد تأخیرها و
کارشددکنیهددا در اجددرای قددوانین بددینالملد فدددراهم سدداخته،
هزینههای صقوقی را باالبرده و معموالً نتیجه انضباطی مطلوب
را فراهم نمیسازد ( )Jalalian,2015زیرا مفهدوم رفتارهدای
مجرمانه بینالمللی به رفتارهای مجرمانه م ی زیسدتی توسدعه
داده نشده اسج
بر همین اساس ،به نظر میرسد که تشکی دادگاه مستقلی
که بتواند با اسدتقالل رأی ،سدرعج عمد کددافی و کارآمددی
تخاای در ارتباط با جرا م و نق صقوق بشر و م ی زیسج
قابلیج اجرایی داشته ،ضروری اسج در قوانین بینالمل بهطور
ماکد آمده اسج کده گدروههای صقیقجیاب و گزارشگر چدگونه
بداید اصول مطملن و از پیش تعیدینشددهای را کده بده تأییدد
کشورهای امضاکننده کنوانسیونها و مقررات بینالمللی رسدیده
اسج ،مانند اصول جهان شمول استقالل ،مدارر بدودن ،سدرعج
عدم و بی طرفدی را رعایدج کنندد ایدن اصدول در پیوسددج
قدددطعنامههددای شددورای اقتاددادی اجتمدداعی ()1989.6٥
(Economic and Social Council Resolution,
(General
Assembly
) 1989.و ()89 ٥٥

) Resolution,1989مددورد تأکیددد قرارگرفتدده اسددج ارا دده
گزار های نظامی از قب طراصیشده نمیتواند رو درسدتی
برای جمعآوری مدارک و شواهد بهمنظور ارا ه در دادگاه باشدد
به همین دلی  ،ضروری اسج پیشبینی الزم در اسددرع وقددج
در ضمن فعالیجهای نظامی یا بالفاصله پسازآن صورت گرفته
و نقشه راه مناسب و مفید بر مبنای مدوازین صقدوق بدینالملد
برای کمیته صقیقجیداب ،ندوع اسدناد ،مددارک و ن دوه انجدام
1. Each high contracting party shall be under obligation
to search for persons alleged to have committed, or to
have ordered to be committed, such grave breaches, and
shall bring such persons
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ت قیقات و تهیه گزار ها تعری شده و متخااان بدیطدرف
برای انجام این امور به کار گرفتده شدوند مرجدع تعیدینکنندده
بددیطرفددی گزارشددگران ،م ققددان و متخااددان نیددز بددداید
تعری شدده و اصدولی بدرای آن تعیدین شدود از طدرف دیگدر
ضروری اسدج کدده ابددزار ،مددعیار یدا روشدی بدرای ارزیدابی
گزار های تهیهشده توس دولجهای دیگر در فعالیج نظدامی
یا سایر مراجع غیردولتی و بینالمللی تدعری شود ،برای مثال،
رو شناسی انجام ت قیح ،استانداردهای بده کدار گرفتدهشدده
مدستندات و صدقایح قددب  ،ضدمن و پدس از فعالیدج نظدامی،
درجه بیطرفی به کار گرفته شده ،مقدار استقالل تهیهکننددگان
گزار  ،وابدستگی آنها ،مراجع بده کدار گرفتدهشدده و دقدج و
سددرعج عم د اجراشددده ( Human Rights Council,
) 2009اینها هدمه موضوعاتی اسج که بداید بهصورت جددی
مورد اهتمام قرار گیرندد بدر همدین اسداس اسدج کده کمیتده
صقیقجیاب در جنگ 22روزه غزه در سدال  2٠٠9بدا توجده بده
مجموعه مشاهدات ،مستندات و بررسی گزار ها ،در پداراگراف
 1832گزار خود اظهار مدیدارد که نسبج به انجام ت قیقات
دقیح منطبح با اصول و قوانین بینالمل از سوی رژیم اشغالگر
قدس قانع نشده و این نظدر را دارد کده نظدام قضدایی داخلدی
اسرا ی منتج به رأی عادالنه در دعاوی مرتب با فددلسطینیان
ندخواهد شد بر همین مبنا ،در مورخ  21ژانویه  ،2٠٠9اطالعیه
دولج فلسطینی مبنی بر صالصیج دادگداه بدینالمللدی کیفدری
برای بررسی دعاوی فلسطینیان واص و طرح دعاوی اقامهشده
اسددج بنددابراین بددر اسدداس پدداراگراف  1834گددزار کدددمیته
صقیقجیاب ،با استناد به موارد زیر نسبج به اینکده فلسدطین را
به عندوان یدک دولدج در نظدر بگیرندد ،اعدالم نظدر مدیکندد
()Jalalian,2012
کمتوجهي محاکم به وقون بینالملک محیطزیست
نخستین مدسللهای که توس صامیان ایجاد دادگداه بدینالمللدی
م ی زیسج مطرح گردیده این اسدج کده دادگداههدا و مراجدع
قضایی مدوجود ندسبج بدده صقدوق بدینالملد م دی زیسدج
صساسیج و توجه کافی ندارند بهبیاندیگدر جامعده جهدانی بده
قضاتی نیاز دارد که به طور خاص در زمینده صقدوق بدینالملد
م ی زیسج آموز دیده و در دادگداههای تخاای و مسدتق
بر مسند قضاوت نشسته باشند البته طرفداران این نظریه ،بدده
ایدن مدطلب توجه دارند که دیدوان بدینالمللدی دادگسدتری در
سال  1997در قضیه گابچیکوو ناگیماروس ،استدالل مجارستان
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دال بدر عددم اجدرای تعهدات قدراردادی مربدوط بده خسدارات
م ددی زیسددتی را رد کددرد ( )http://www.icjهمچن دین آن
دیددوان در  8جددوالی سددال  1996اسدددتفاده از سدددالحهددای
هستهای را با وجود صجم گسترده خسارات م ی زیستیای کده
در صورت استفاده از آنها پدیدد خدواهد آورد ،غیرقانونی ندانسج
( )http://www.icj_cij.orgایرادات مشدابهی نیدز ممکدن
اسج نسبج به آرا سازمان تجدارت جهدانی ،مرکدز ایددکسید و
صدتی دیوان دادگستری اروپایی کده بیشدتر در راسدتای مندافع
تجاری و سرمایه گذاری تأسیس شده اند و بهانددازه کددافی بدده
دنبال صمایج از م ی زیسج نیستند ،مطرح شود
در این خاوص باید به سه نکته اساسی تدوجه شددود :اول
اینکه آیا اگر دادگاههای بینالمللی موجود بهاندازه کافی نسدبج
بده صدقوق بینالمل م دی زیسدج صسداس و دقیدح نیسدتند،
ایجاد چنین دادگاهی ماررترین و کارآمدترین رو برای توجده
دادن و صدساس کدردن و بدا اهمیدج کدردن آن بدرای جامعده
بینالمللی اسج رقیب این دادگاه اصتمدالی دیدوان بدینالمللدی
دادگستری اسج دیوان مرجعی مرکب از صقوقدانانی اسج کده
از ل اظ صقوقی بهصورت صرفهای آمدوز دیددهاندد درنتیجده
همانطور که اشاره شد ،در ماه ژو یه  1993دیدوان بدینالمللدی
دادگستری شعبه ای دا مدی بده نام «شعبه مربدوط بده مسدا
م ی زیستی »1تدأسیس کدرد که متشدک از  7قاضدی اسدج
( )Murphy,1994دیوان اعالم کدرد کده این شعبه را بدا در
نظر گرفتن توسعه صقوق بینالمل م ی زیسدج در سدالهدای
اخدیر و بهمنظور بررسدی پرونددههدای م دی زیسدتی کدده در
چهدارچوب صددالصیج دیددوان بدده آن ارجداع داده مدیشدود،
تأسیس کرده اسج ایدن شدعبه بر اسداس مداده  26اساسدنامه
دیوان بینالمللی دادگستری و مواد  16و  18آیدین دادرسدی آن
ایجادشده اسدج تاکنون هیچ کشوری به دعدوت ایددن دادگداه
مبنی بر ارجداع پرونددههای م ی زیستی به این شدعبه ،پاسدخ
مثبج نداده اسج بر اسداس اصدول و قدوانین موجدود ،هرگداه
نسبج بهدقج یا غدفلج قدضات دیوان یا تواندایی در رسدیدگی
بده اخدتالفات م ی زیستی تردیدد و نددگرانی وجددود داشدته
باشد ،طرفین دعدوا مدیتوانند از دادگاه تقاضای ارجاع اخدتالف
به این شعبه را بنمایند دوم اینکه ،باید توجه کدرد کده ایددجاد
یدک دادگاه بینالمللی م دی زیسدج بددیتجربده نددسبج بده
دادگداههای بدا تجربه فدعلی ممکدن اسدج مشدکالت را صدد
1. Environmental Chamber

نکند بلکده آن را تشددید نیدز بنمایدد اصدوالً در هدر اخدتالف
م ی زیستی رسیدگی قضایی به نفع یددکی از طددرفین (مثد
مجارستان) و علیه طرف دیگر (مدث اسدلواکی) اسددج مددثالً
اگدر چنین دادگاه م ی زیستی بینالمللی وجدود داشدج ،شداید
مجارستان تمای به اقامه دعدوی در آن دادگداه را داشدج و در
مقاب اسلواکی نداشج بنابراین اگدر بدرای دادگداه بدینالمللدی
م ی زیسج «صدالصیج اجددباری« در نددظر گددرفته شددود،
مدمکن اسدج در خادوص اقامده دعدوی در آن دادگداه ،بدین
کشورها توافقی صاص نشود
سوم اینکه ،ایجاد دادگاه بینالمللی م ی زیسج بدهمنظدور
جبران نارساییهای دادگاههای موجدود الزامداً جایگداه و نقدش
صدقوق بینالمل م ی زیسج را در نظدام صقدوقی بدینالمللدی
بهطدور کامد مشدخ نخواهدد کدرد شداید فقد انددکی از
اختالفات را میتوان یافج که من اراً در زمینه م دی زیسدج
اسج و در صقیقج چنین «اختالفات اند ااری» وجدود ندارد و
موضوعات و مسا لی از قبی تجارت ،سدرمایهگدذاری ،مالکیدج
معنوی و موضوعات مختل دیگر نیز در این پرونددههدا وجدود
دارد البته سیسدتم بدین المللدی نیداز بده افدزایش دادگداههدای
بینالمللی در هر یک از این زمینههای صدقوقی بهطور خداص و
جداگاندده ندددارد بددااینصددال ،شدداید تخاا دی شدددن مسددا
م ی زیستی یکی از عوام ناکارآمدی مراجع با صالصیج عدام
فعلی اسج ()Jalali,2009
محدودیت صاالویت دادگااههای موجود
دومددین مسددللهای کدده از جدددانب طدددرفداران ایجدداد دادگدداه
بین المللی م ی زیسج مطرح شده این اسدج کده دادگداههدای
موجود به دلی م دود بودن صالصیتشان نمیتوانند بهطور مارر
به دعاوی م ی زیستی رسیدگی نمایند و در این خداوص بده
رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه شیالت بین اسپانیا و
کانادا در دسامبر  1998اشاره میکنندد در ایدن پروندده اسدپانیا
مدعی بود که کانادا صقوق بینالمل را نق کرده اسج
اطاله دادرسي در مراجع قضایي موجود
سومین مسدلله ای کده از جاندب صامیدان تأسدیس دادگداه
بین المللی م ی زیسج در مورد عدمکفایج دادگداههدای فعلدی
مدطرح مدیشود این اسج که ایدن دادگداههدا در رسدیدگی بده
پروندهها کند عم میکنندد و اقامده دعدوی در آنهدا از طدرف
هیچکس به جز دولجها مجاز نمی باشد البته این ادعا در تمدام
موارد منافانه نیسج بهعنوان نمونه بر اساس مقررات صاکم بر
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دیوان بین المللی صقوق دریاها وقتی دولتی یک کشتی خدارجی
را توقی می نماید  1٠ ،روز پسازاینکه دولج شاکی درخواسدج
تشکی پرونده نماید ،دیدوان بایدد جلسده رسدیدگی شدفاهی را
تدشکی دهدد بعالوه صکم دیوان بایدد  1٠روز پدس از اتمدام
جلسه رسیدگی شفاهی صادر شود جداول زمانی نسدبتاً فشدرده
اسج و وضعیج مشابه برای ص وفاد اختالفدات در سدازمان
تجارت جهانی نیز موجود اسج
دیدوان بین المللی دادگستری در کند بدودن رسدیدگی بدده
پروندهها شهرت دارد روند آهسته رسیدگی دیوان بعضاً ناشی از
خود طرفین اسج که تمای به ربج لوایح مختلد مربدوط بدده
دعاویشان را ندارندد
در رابطه با اقامه دعوی توس نهادهای غیردولتدی ،اکندون
در مراجعی چون دیوان داوری دعاوی ایدران و آمدریکا ،مددرکز
ایکسید و دیوان دادگستری اروپدایی ماسسدات غیردولتدی هدم
می توانند اقامه دعدوی ندمایند اگر صقوق بینالملد در جامعده
جهانی بهقدری توسعه یابد که به دنبال ایجداد دادگداه جددهانی
م ی زیسج باشد بهن ویکه ارگانهای غیردولتی نیدز بتوانندد
در آن اقامه دعوی کددنند ،بدداید اسددناد تأسدیس دادگداههدا و
مراجع موجود نیز در چنین راستایی اصالح شود گرچه تغییر در
قوانین صاکم بر دیدوان بین المللی کیفدری بده راصتدی صدورت
نمیگیرد ولی در مقاب باید اذعان نمود که ایجاد یدک دادگدداه
کدامالً جدید بینالمللی م دی زیسدج نیدز شددنی نیسدج امدا
ت قح این امر به توسعه صقوق م ی زیسج و نهادینه شدن آن
کمک شایانی مینماید
عدم اعتماد به محاکم داخالي
در نهایج ممکن اسج کسی بدر ایدن اسداس کده دادگداههدای
داخلی به دلی مشکالت مربوط بده روندد دادرسدی و یدا عددم
رعایدج بدیطرفدی ،نمدیتواننددد بده مشدکالت م دی زیسددتی
بینالمللی رسدیدگی کدنند ،ایدراد وارد نماید البته نباید فرامو
کرد که صتی با وجود چنین مشکالتی ،دادگاههای داخلدی ابدزار
بسیار مهدم بدرای تکدوین صقدوق ازجملده صددقوق بدینالملد
م ی زیسج بوده و خواهند بدود در تعرید جدرم بدینالمللدی
تاریحشده که این جرم بنا بر دالیلی رسیدگی به را نمدیتدوان
در ان اار و صالصیج یک دولدج قدرار داد عمددتاً رفتارهدای
مجرمانه م ی زیستی در عرصه بینالمل از این قبی هستند و
واگذاری رسیدگی به آنها را نمیتوان به م اکم داخلدی واگدذار
کرد اگر توسعه مدنظر در مفهوم جدرم بدینالمللدی بده جدرا م
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م ی زیستی تسری یابد بهراصتی رسیدگی به اینگونه جرا م در
صالصیج م کمه بین المللی کیفری قرار میگیرد و به نهادینده
شدن م ی زیسج کمک شایانی خواهد کرد
گسترش صالویت دیوان کیفری بینالمللي به جرایم
محیطزیستي بهتبع توسعه مفهوم جرم بینالمللي
آنچده در مباصددث قبد بیددان گردیدد ضددرورت توسددعه مفهددوم
رفتارهای مجرمانه بین المللی به جرا م م ی زیسدتی را بیشدتر
تبیین نمود برخی از تادمیمات و اقددامات دیدوان بدینالملد
کیفری به تسهی این توسعه کمک شدایانی مدینمایدد دیدوان
بینالمللی کیفری پیرو تامیمی که بهمنظور گستر صالصیج
خود در مواجه با تخریب م ی زیسدتی و زمدینخدواری گرفتده
اسج نتایج ملموسی را رقمزده اسج با رب دادن زمدینخدواری
که با تخریب م ی زیسج (تخریب جنگ ) صدورت مدیپدذیرد
میتوان در لوای جرا م علیه بشریج ،اقدام کرد
دیوان تاکنون به دلی بیمیلی خود در رسیدگی بده جدرایم
بزرگ م ی زیستی و فرهنگی که اغلب در زمان غیر از جندگ
اتفاق میافتد موردانتقاد قرارگرفته اسدج لدذا مددام در اندیشده
تبر ه خود بوده و تال کرده برای این خدأل تددبیری اندیشده
نماید
در یک تغییر در کانون تدال هدایش ،دیدوان در سدپتامبر
 2٠16اعالم داشدج کده جرایمدی را کده منجدر بده «تخریدب
م ی زیسج»« ،استثمار منابع طبیعی» و «تادرف غیرقدانونی
زمین» گردند در اولویج قرار میدهدد ایدن اعدالم دربردارندده
ارجاع صری ی به زمینخواری نیز بدود باآنکده دیدوان بدهطدور
رسمی صالصیج خود را گستر نداده اسج ،اما بیان داشج که
جرایم جدید را مانندد جدرایم علیده بشدریج ،در بسدتر و زمینده
گستردهتری ارزیابی ،تفسیر و تعقیب خواهد کرد
«سند خ مشی راجع به گزینش پروندده و اولویدجدهدی»
دیوان اعالم میکند« :دادستان توجه ویژهای به تعقیدب کدردن
آن جرایم اساسنامه رم معطوف خواهد داشج که بدا اسدتفاده از
ازجمله تخریب م ی زیسج ،بهرهکشی غیرقانونی منابع طبیعی
یا تارف غیرقانونی زمین ارتکاب یافته باشند یا منتج بده آنهدا
شده باشند»
زمینخواری در سرتاسر جهان بهطور فزایندهای بدهواسدطه
تخای دهها میلیون هکتدار زمدین در  1٠سدال گذشدته بده
شرکجهای خاوصدی از سدوی صکومدجهدای ملدی و م لدی
عمومیج یافته اسج
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جاللیان :امکانسنجی توسعه مفهوم جرا م بینالمللی به جرا م م ی زیستی با تأکید بر اص توسعه پایدار

 CO2از جنگ زدایی در نتیجه زمینخواری به وجود میآید
دیوان وقتی میتواند اقدام کند که جرم مزبدور در قلمدروی
هریک از  124کشور تاویبکننده اساسدنامه رم رخ دهدد و یدا
اگر مرتکب تبعه یکی از این کشدورها باشدد و یدا اگدر شدورای
امنیج سازمان مل قضیه را به دیوان ارجاع دهد جرایم بایستی
بعددد از اول جددوالی ( 2٠٠2اول شددهریور  )1381یعنددی بعددد از
الزماالجرا شدن اساسنامه رم اتفاق افتاده باشند
«رینهولد گولمتزر» 2از اعضای کارگروه تنظیمکنندده سدند
خ مشی دیوان ،اعالم داشج« :ما صدالصیج خدود را بدا نگداه
کردن به زمینه وسیع از جرایم ارتکدابی اعمدال مدیکندیم مدا
تمرکز و کانون فعالیج خود را گستر میدهیم تا جرایمی کده
پیشازاین در صالصیتمان بوده اسج را در برگیرد»
«جابهجایی اجباری [افراد] در صال صاضدر مدی تواندد جدرم
علیدده بشددریج باشددد ،بنددابراین – چدده درنتیجدده یددا متعاق دب-
زمدینخددواری رخ دهندد مدیتوانددد مشدمول صددالصیج دیددوان
گدردد»)(Vidal, John; And Bukat, Owen, 2016
بددهتبددع اتفاقددات ارزشددمند فددوقالددذکر ،در سددال  2٠16دیددوان
بین المللی کیفری با توسدعه مفهدوم جدرا م جنگدی بده جدرا م
م ددی زیسددتی و یددا بدده تعبیددری دیگددر بددا شناسددایی جددرا م
م ی زیستی در ذی جرا م جنگی ،یک نفر شدبهنظدامی تبعده
کشور مالی بنام اصمد الفاقی المهدی را به اتهدام تخریدب آردار
تاریخی فرهنگی مسلمانان تفهیم اتهام نمود و نهایتاً او را بده 9
سال صبس م کوم کرد این اقدام نیز گرچه شناسدایی رسدمی
توسعه صالصیج دیوان بینالمللی کیفری م سوب نمیگردد اما
گام ارزشمندی اسج تا با اصالح اساسنامه رم ،رسماً صدالصیج
دیوان به اینگونه جرا م مدورد شناسدایی قدرار گیدرد آمدوز
م ی زیسج در ضرورتهای صفدظ آردار فرهنگدی ،صفاظدج از
م ی زیسج را نهادینه خواهد کرد  3آمدوز م دی زیسدج در
ضرورت های صفظ آرار فرهنگدی ،صفاظدج از م دی زیسدج را
نهادینه خواهد کرد

فعاالن ضد فساد در سازمان «شاهد جهانی» میگویند این
امر منجر به بیرون رانددنهدای اجبداری گسدترده ،نابودسدازی
فرهنگی مردم بومی ،سو تغذیه و تخریب م دی زیسدتی شدده
اسج آلیس هریسان ،مشاور در «شاهد جهانی» ،گفج« :اعالن
امروز باید هشداری بده مددیران شدرکجهدا و سدرمایهگدذاران
بفرستد که م ی زیسج بیش از این ،عرصه بازی آنها نیسج»
«اررات مخوف زمین خواری و تخریب م ی زیسج در باالترین
سطح عدالج کیفری به رسمیج شدناخته شدده اسدج و اکندون
عامالن بخش خاوصی برای نقششدان در تادرف غیرقدانونی
زمین ،نابودی جنگ هدای انبدوه و مسدموم سدازی مندابع آبدی
میتوانند م اکمه شوند»
صقوقدددانان بددینالملدد مددیگفتنددد گسددتراندن قلمددروی
پروندههای دارای اولویج برای در برگرفتن زمینخواری تادیح
آن خواهد بود که نق گسترده صقوق بشر در زمان صلح و بده
نام سود ،بهشدت جرایم جنگی سنتی اسج
1
ریچارد راجرز ،شریک شرکج صقوقی کیفدری بدینالمللدی
میگوید« :این بهخودیخود زمینخواری را جرم نمیسدازد ،امدا
اگر تارف زمین منجر به اخرا جمعدی اجبداری گدرد ممکدن
اسج بهعنوان جرم علیه بشریج درنهایج مدورد م اکمده واقدع
شود»
راجددرز در پروندددهای کدده بدده نمایندددگی از  1٠کددامبوجی
شکایتی به دیوان تسلیم کرده اسج که در آن صاکمدان کشدور،
ازجمله دولج و ارتش آن ،مورد این اتهام واقدعشددهاندد کده از
سددال  2٠٠2در راسددتای کسددب رددروت و قدددرت و از طریددح
زمینخواری و اخرا اجباری بدال بدر  3٥٠هدزار نفدر مرتکدب
نق های شدید صقوق بشر شدهاند او گفدج« :کدامبو نمونده
کاملی برای سیاسج جدیدد دیدوان مدیباشدد کده در چدارچوب
معیارهای جدید قرار میگیرد» او پدیشبیندی کدرد ایدن تغییدر
تدأریری بددر مسدیر دادوسددتد در برخدی کشددورها داشددته باشددد
«شرکجهایی که در برخی م ها میخواهندد سدرمایهگدذاری
کنند در خطر مشارکج در جرایم علیه بشریج هستند همچنین
برخورد با زمینخواری برخی عل تغییرات آب و هدوایی را نیدز
موردبررسی قرار خواهد داد ،چراکه جنگ زدایدی نتیجده غالدب
زمینخواری اسج»
آنگونه که راجز میگوید ،تمرکز جدید دیوان میتواند دری
بر تعقیب تغییر آب و هوایی بگشاید زیرا درصد زیادی از انتشدار

2. Reinhold Golmetzer

1. Global Diligence

 3جهج اطالعات بیشتر مراجعه شود به :مرکدز صقدوق کیفدری بدینالمللدی
ایران در لینک http://www.icicl.org :تاریخ رؤیج 1399

توسعه پایدار درگرو محیطزیست پایدار
توسعه پایددار یعندی توسدعه همدهجانبده توسدعه پایددار یعندی
توسعه ای که در آن صقوق نس های آینده نیدز مراعدات گدردد
یعنی توسعه ای که در آن توأمان صقوق نس های امروز و فدردا

فالنامه علمی آموز

م ی زیسج و توسعه پایدار ،سال نهم ،شماره دوم ،زمستان 1399

دیده شود خیلی ها معتقدند م ی زیسدج پایددار در گدرو یدک
توسعه پایدار بروز پیدا میکند اما برعکس مدا معتقددیم توسدعه
پایدار درگرو م ی زیسج پایدار اسج اگدر مدا م دی زیسدج و
ضرورت های آن را مراعات ننماییم هرگز به توسعه پایدار دسج
پیدددا نخددواهیم کددرد از کنوانسددیون  1992ریددو و بعدددازآن
کنوانسیون ریو  2٠ +که در  2٠12برگدزار شدد مفهدوم توسدعه
پایدار با م ی زیسج گرده خدورده و قابد تفکیدک از یکددیگر
نخواهد بود بهتبع کنوانسیونهای م دی زیسدتی بدینالمللدی،
صقددوق داخلددی کشددورها توسددعهیافتدده و در عرصددههددای
سرمایهگذاری و ایجاد زیرساخجهای اقتاادی و تأسیس صنایع
بدون تعری پیوسج م ی زیستی مجوز صدادر نمدی شدود یدا
برای کنترل کم و کی آالیندگیهای م دی زیسدتی ،سدطوح
مختلفی از اسدتاندارد و ایدزو در قالدب آیدیننامده ،بخشدنامه و
دسددتورالعم تعریدد شددده تددا توسددعه را بددا ضددرورتهددای
م ی زیستی متعادل سازند
توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و م ی زیسج اسج
توسعه پایدار بهعنوان اصلیتدرین شاخاده رشدد نقطده تعدادل
صقوق جامعه ،اقتااد و م ی زیسج اسج و در یککالم بددون
توجه به م ی زیسج و ضرورتهای آن توسعه پایدار بیمفهوم
اسج
توسعه پایدار با چالشهایی در سطح جهانی مواجه اسج که
یکددی از مهددمتددرین ایددن چددالشهددا تقاب د میددان توسددعه و
م ی زیسج اسج ( )Dabiri & khalatbari,2018اما بده
همج فعاالن م ی زیستی ،در عرصه بینالمل اسنادی به ربج
رسیده که این چالشها را تعیین تکلی کرده اسدج کنفدرانس
استکهلم  ،1972منشدور جهدانی طبیعدج  ،1982اعالمیده ریدو
 ،1992اعالمیه ژوهانسبورگ  2٠٠2و اعالمیه ریو  2٠ +ت دج
عنوان م ی زیسج و توسعه با شعار آیندهای که ما میخدواهیم
و دهها سند دیگر بهروشنی تاریح کرده که توسعه پایدار درگرو
م ی زیسج ایمن و پایدار اسج بدیهی اسج برای این ت قدح
توسعه مفهوم جرا م بین المللی به جرا م م ی زیستی با هددف
صفظ صقوق م ی زیسج ناگزیر و غیرقاب انکار اسج
بحث و نتیجهگیری
افزایش آگاهیهای عمومی بهتبع تال فعاالن م دی زیسدتی
که به طرق مختل خاصه در صوزه آموز صورت گرفته اسج،
منجر به یک بیداری ارزشدمند نسدبج بدهضدرورت صفاظدج از
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م ی زیسج گردیده اسج از دهه شاج بهتددریج شداهد ایدن
بیداری ارزشمند هسدتیم در خدالل مبداصثی کده ارا ده گردیدد
پژوهش صاضر نشان میدهد بر اساس تعری مدورد شناسدایی
قرارگرفته از جرم بینالمللی و واقعیجهای بروز یافته از جرا می
که در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جرا م م ی زیسدتی
شاهد هستیم ،جرا م م ی زیستی در زمدره جدرا م بدینالمللدی
قرار میگیرند تنها دلی عملیاتی نشدن این موضوع نبدود یدک
عزم جدی بینالمللی جهج اجرایی ساختن آن اسج همانطدور
که ذی تیتر دو پژوهش استدالل گردیده در صدوزه بدینالملد
چنانکه باید در خاوص جرا م م ی زیستی جرم انگاری نشده،
تنها م کمه کیفری در صوزه بینالمل بندام دیدوان بدینالملد
کیفری صالصیج تاری ی جهج رسدیدگی بده ایدن جدرا م را
ندارد و م اکم داخلی نیز از عهده این کار برنمیآیندد بایدد بدر
اساس تاری ات اساسنامه رم  1998و دیگر اسناد بدینالمللدی
خاصه کنفرانس ریو  ،2٠ +جرم م ی زیسدتی بدهعندوان جدرم
بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد تأسیس برای رسدیدگی بده
آن تدبیر شود
همان طور که در خالل پدژوهش خاصده ذید تیتدر چهدار
استدالل گردید توسعه پایدار درگرو م ی زیسج ایمن و پایددار
اسج ،بدون توجه به ضرورتهای م ی زیستی نمیتوان توسعه
منطقددی در صددوزه صددنعج و دیگددر زیرسدداخجهددای اقتاددادی
برنامه ریزی کرد به همین خاطر اسج که بهتبدع بیدداریهدای
بین المللی در صوزه م ی زیسج صقوق داخلدی کشدور مت دول
شده و با تعری سدطوح مختلد اسدتاندارد و ایزوهدای متعددد
توسعه را متناسب با اقتضا ات م ی زیستی همدراه و همخدوان
کرده اند در عرصه توسعه پایدار نیز کده نقطده تعامد و تعدادل
جامعه ،اقتااد و م دی زیسدج اسدج بددون توجده بده جدرا م
م ی زیستی و تعری مجازات بازدارنده نمیتوان یدک توسدعه
مناسب و متناسب را رقم زد
آگاهی عمومی نسبج به ب دران هدای م دی زیسدتی بددا
هدمکاریهای بین المللی گسترده در این خاوص تدوأم شددده
و بهنوبه خدود بداعث شک گیری این نگر مدشترک گردیدده
که دولجها و صتی افراد خاوصی بدرای جلدوگیری از خطدرات
سنگین و اصتمالی ناشی از تخریب م ی زیسج کده مدیتواندد
زندگی و صح داشتن م ی زیسدج سددالم و امددنیج آنددان را
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ت ج الشعاع قرار دهدد ،به عنوان یدک «قاعدده آمدره »1صقدوق
بین المل  ،خود را متعهد بدانند در کنفرانس جهانی صقوق بشدر
سال  1993که بیش از  1٠٠کشور در آن صضور داشتند اعدالم
شد تخلیه غیرمجاز فاضالبهای سدمی« ،صدح صیدات» افدراد
بشری را بهطورجدی تهدید مینماید همچنین عرف بینالمللدی
نیز مقرر مینماید که صقوق داخلی بایدد بدا قواعدد بدینالمللدی
مدددربوط بددده مسددلولیج مدددنی یددا کیفددری ناش دی از تخریددب
م ی زیسج هماهنگی الزم داشته باشدد در همدین راسدتا ،در
سالهای اخیر عرف موجود بین دولدجهدا ،موافقدج نامدههدای
دوجانبه ،آرا و اصکام م اکم بینالمللی و عملکرد مت دالشدک
دولجها ،چده در زمینه صقوق بین المل و چه در زمینده صقدوق
داخلی ،برای متعهد کردن دولج ها و شهروندانشان بده صفدظ و
صمایج از م دی زیسدج و ایجداد قواعدد صقدوقی الدزامآور ،در
راسدتای صدمایج از صح بشری داشدتن م دی زیسدج سددالم،
مارر بوده اسج بهعندوانمثدال تداکنون دولدجهدا صددود 3٥٠
معاهده چندجانبه و  1٠٠٠معاهده دوجانبه را در راستای صمایج
از م ی زیسج تددوین نمدودهاندد و نزدیدک بده  6٠کشدور در
قدددوانین اسددداسی خددود انددواع قواعددد الددزامآور صدددمایج از
م ددی زیس دج یددا دیگددر مسددا صقددوقی مربددوط بدده صقددوق
م ی زیسج را گنجاندهاند نمونده بدارز آن جمهدوری اسدالمی
ایران اسج کده ایدن امدر را در اصد  ٥٠قدانون اساسدی خدود
پیشبینی کرده اسج
بااینصال ،بدون وجود قلمرو مشخ و تعری شده و مدون
از صقوق بین المل م ی زیسج  ،اینگونده تعهددات صمایدج از
م ی زیسج ،نامشدخ و مدبهم بداقیماندده و روندد ایددجاد
اصدولی کده برای دولجهدا و افدراد تضدمینکنندده صمایدج از
م ی زیسج و صفظ صقوق بنیادین بشر اسج ،متوقد و نهایتداً
در این راه وجود مسلولیج برای دولجها و افراد خاوصی عقیم
میماند بنابراین ،نیداز بده یددک سیسدتم قضدایی بدینالمللدی
کدارآمد و متمرکز که بهوسیله آن بتوان از این صقوق اساسدی و
عرفی بین المللی بده طورجددی صمایدج کدرد  ،کدامالً اصسداس
میشود بدیهی اسج این مهدم جدز بدا توسدعه مفهدوم جدرایم
بینالمللی به جرا م م ی زیستی میسدر نخواهدد شدد در ایدن
صورت یا م کمه اختااصی بدینالمللدی م دی زیسدج ایجداد
خواهد شد و یا رسدیدگی بده ایدن جدرا م در صدالصیج دیدوان
بینالمل کیفری قرار خواهد گرفدج اصد  1٠اعالمیده 1992
1. Jus Cogens

ریو «دسترسی به سیستم اداری و قضایی کارآمد را کده شدام
مکانیسمهای جبران خدسارات م ی زیسدتی مدیشدود ،امدری
الزامی میداند « در این زمینه «دادگاه بینالمللی م ی زیسج»
میتواند بهطور مارر مسا بینالمللی و اختالفاتی که مربوط به
از بین بردن منابع م ی زیستی کدره زمددین ازجملده گازهدای
گلخانهای و شکاف در الیه ازن ،تغییر اقلیم ،ریختن فاضالبها
به دریاها ،استفاده از انرژی هسدته ای و مدواد شدیمیایی مضدر،
جنگ زدایی و بیابانزایی و آلودگیهای اتمسدفر و اقیدانوسهدا
اسج را بررسی و ص وفا کند
گرچه بده ندظر میرسد هنوز جامعه جهانی آمدادگی کامد
برای ایجاد یک دادگاه بدینالمللدی م دی زیسدج را نددارد ،در
سطح جهانی نیاز به چنین دادگاهی که در راستای ایجاد وصدت
صقددوقی و بدداال بددردن امدددکان دسدددترسی بدده اطالعددات
م ی زیسدتی در زمینده مسدا قضدایی جهدانی عمد کندد،
اصساس میشود با تأسیس این مرجع جهانی میتوان صمدایتی
گسترده را چه از جهج مسلولیج کیفری بینالمللی چه از جهج
مدسلولیج مددنی بین المللی اعمال کرد و از شک گیری جدرا م
م ی زیستی که میتوانند بزرگترین تهدید علیده مسدلمتدرین
صح بشری یعنی «صح صیات» باشند جلوگیری و خسارات وارده
بدده آن را جبددران کددرد ازآنجاکدده جبددران کدددام خدددسارات
م ی زیستی عمدتاً نداممکن اسددج ،بدداید عدالوه بدر ایجداد
دادگاهی خاص و مستق در این زمینه ،از سازوکارهای بازدارنده
در جهج جلوگیری از ارتکاب این جرایم استفاده کرد این کددار
جدز از طدریح تاویب و تدوین قوانین مدون و سازمانیافتده و
دسترسی به اطالعات عدلمی در ارتباط با قوانین ملی ،منطقهای
و بین المللی در زمینه م ی زیسج ،امکانپذیر نیسج درنتیجده
الزم اسج در این زمینه همکاریهای بینالمللی گدسترده انجام
گیرد تجربه جامعه بینالمللی در ایجداد مراجعدی چدون دیدوان
بین المللی کیفری نشان میدهد که تأسیس دادگاه بدینالمللدی
برای «طبیعج» ممکن اسج سالهدا بده طدول انددجامد ،امدداا
شددنی اسج چنین دادگاهی جامعه بینالمللی را مجبور خواهدد
کرد تا نسبج بده کداهش گددازهای گلخاندهای اقددام نمایدد و
کمتر سبب نابودی زیدباییهای طدبیعج و نداق «صح داشتن
م ی سالم» شوند
در نهایج ،ضرورت افزایش آگاهیهدای عمدومی و توسدعه
آموز م ی زیسدج ،جدرم انگداری در صدوزه م دی زیسدج،
تعری مجازات بازدارنده و تعری م اکم اختااصدی داخلدی و
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فالنامه علمی آموز

گروه آنهاسج

بینالمللی و از همه اینها مهم تر توسعه آموز م ی زیسدج و
 از مهماتی اسج که توسعه پایددار در،نهادینه کردن این توسعه

Communication No. 67/1980. 2 Selected
Decisions of the Human Rights Committee
under the Optional protocol 20, U.N. Doc
CCPR/C/OP/2 (1990).

Affairs Publishing Institute, p. 157. [In
Persian]
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