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چکیده
حق برخورداری از سالمت یکی از حقوق ا سا سی هر شخص ا ست .ماده  25اعالمیه جهانی حقوق ب شر م صوب 1948و
قانون ا سا سی ایران در ا صل ( 3بند  29 ،)12و  43بر حق بر سالمت و برخورداری از بهدا شت تأکید دارد .ماده  2من شور
حقوق شهروندی م صوب 1395ریا ست جمهوری نیز حق بر سالمت را یکی از حقوق هر ایرانی اعالم کرده ا ست .امروزه
محیطزیست و سالمت ،رابطه تنگاتنگی دارند .بر این اساس در کنار سایر ارزشهایی که پیشبینی شده است ،حق بر سالمت
و دا شتن محیطزی ست سالم نیز یکی از ارزشهای ا سا سی برای ان سانها به شمار میآید؛ بهطوریکه ان سان بدون دا شتن
محیطزیستی امن و سالم قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد .اهمیت پیشگیری از جرائم زیست محیطی از این
جهت است که با سالمتی انسانها به صورت مستقیم ارتباط دارد ،اغلب کشورها مقررات جزایی خاصی را در این مورد به
اجرا میگذارند .بدین جهت این مهم به عنوان موضوووعی وی ه در شووکلدهی سوویاسووت جنایی تقنینی در مورد ح اظت از
محیطزیست قابل مطالعه و بررسی است .هدف پ وهشگران در این تحقیق بررسی ای ای نقش سمنهای ملی و بینالمللی در
کاهش جرایم محیطزیسووتی اسووت .پ وهش حاضوور از جمله در پی تبیین نقش سوومنها در زمینه پیشووگیری ،ااشووا و تعقیب
جرایم محیطزیستی است تا از این طریق اهمیت آن برای مراجع تقنینی ،اجرایی و قضایی بیش از پیش روشن گردد .کاهش
جرایم محیطزی ستی هم از منظر حق سالمت واجد اهمیت ا ست و هم از منظر جرم شنا سی و لزوم کاهش زمینههای کاهش
جرم .دولتها در جهت کاهش جرایم محیطزی ستی دو ابزار مهم در اختیار دارند-1 :و ضع مقررات کی ری منا سب با هدف
بازدارندگی و ارعاب مجرمین احتمالی-2 .تقویت سووازمان های مردم نهاد و نتیجتاً آموزش عمومی ،ارهنگسووازی ،مداخله
این سازمان های در تعقیب و ک شف جرم و ایجاد ح سا سیت ن سبت به این قبیل جرایم .بدین منظور الزم ا ست تا قانونگذار
نقش پررنگ تری در زمینه اعالم جرم و دخالت در ارآیند دادرسووویهای کی ری و حقوقی به سووومنها اعطا نماید .این نظر
ازجمله برگراته از نظریه جرم شنا سی سبز یا جرم شنا سی محیطزی ستی میبا شد .در تحقیق حا ضر عالوه بر برر سی م سائل
پیش گ ته در پی مطالعه نقش سازمانهای مردم نهاد در ایران در مبارزه با جرایم محیطزی ستی از منظر ک شف و تعقیب جرم
و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به این قبیل جرایم هستیم.
واژههای کلیدی :جرائم محیطزیستی ،سازمانهای مردم نهاد ،جرم شناسی سبز ،جرم شناسی محیطزیستی ،اقدامات کنشی
و واکنشی
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مقدمه
سوال ا صلی تحقیق حا ضر به نحوه تأثیر سازمانهای مردم
ن هاد در پیشگگگییری از جرایم محیطزیسگگگبی بر میگردد.
پیشگگییری از جرم همواره از موضگگوتا اسگگاسگگی و مهم در
زندگی ان سانها بوده که در طول تاریخ به شیوههای مخبلف
اتمال گردیده است .در جوامع گذشبه مجازا به تنوان تنها
راهکار مبارزه تلیه جرم و مجرم تلقی می شد .پی شییری از
جرم در مفهوم مو سع هم پی شییری کیفری و هم پی شییری
غیرکیفری را شامل می شود .امروزه سازمانهای مردم نهاد
( )NGOبه تنوان سگگگازمان های غیررسگگگمی در هر نظام
اجبماتی با هدف جلب م شارکت مردم در تعیین سرنو شت
خود میتوانند نقش مؤثری در مدیریت جرائم ایفا کرده و
جاییاه ویژهای در ارتقاء سطح آگاهی تمومی و توسعه نیروی
انسانی داشبه باشند .در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و
د سبیاههای دولبی ،از طریق نهادها و سازمانهایی صور
میگیرد که به سازمانهای مردم نهاد  NGOمعروف شدهاند.
در زبان فارسگی این سگازمانها به اخبصگار «سگمن» نامیده
میشگگگوند که به صگگگور داوطلبانه ،غیرانبفاتی و بدون
واب سبیی به دولت با ت شکیال و سازمان دهی م شخص در
جهت اهداف و مو ضوتا تعیین شده فعالیت میکنند .این
اهداف میتواند حول موضوتا اجبماتی ،سیاسی ،فرهنیی،
آموزشی یا امور خیریه باشد (گلشن پژوه.)1389 ،
سگگازمانهای غیردولبی بینالمللی میتوانند با هدف اصگگلی
خود تعریف شوند .برخی از  ،INGOsتملیاتی هسبند به این
معنی که هدف ا صلی آنها حمایت از سازمانهای جامعه در
داخل کشگگور از طریق پروژهها و تملیا های مخبلف اسگگت.
برخی از  INGoها مببنی بر حمایت هسبند ،به این معنی که
هدف ا صلی آنها تأثیرگذاری در سیا ستگذاری دولتهای
مخبلف ک شورهای مربوط به م سائل خاص و یا ارتقاء آگاهی
از یک م سأله خاص ا ست .ب سیاری از  INGOsبزرگ دارای
مؤلفه های هر دو پروژه های تملیاتی و اببکارا حمایت از
همکاری در داخل کشگگورهای مخبلف اسگگت .سگگازمان مردم
نهگگاد بینلمللی یگگک سگگگگازمگگان بینالمللی غیرانبفگگاتی و
غیردولبی است.
بعد از کنفرانس  19۷2ا سبکهلم ،از ارزشهای محیطزی سبی
12

به تنوان ارزشهای اساسی جامعه بشری نام برده شد .تمامی
ک شورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق محیطزی سبی را
برای حفاظت از محیطزی ست تدوین نمایند و ک شور ما نیز از
این قا تده مسگگگب نی نبوده اسگگگت و در ایران هم قوانین
محیطزیسگگبی مبعددی در سگگطو مخبلف اتم از حقوقی،
کیفری ،اداری و آیین نامهای تدوین شگگده اسگگت .بنابراین
م شارکت سایر سازمانها و نهادهای دولبی و غیردولبی برای
پی شییری از وقوع جرائم و برقراری نظم و امنیت مطلوب در
جامعه امروزی امری الزم و چه بسگگا ضگگروری اسگگت (پروین،
 .)1386نکبه حائز اهمیت این که رسگگگیدن به هدف آرمانی
آلودگی صفر غیرممکن ا ست .چرا که آلودگی محیطزی ست
یکی از آثار و تبعا حبمی صگگگنعبی سگگگازی اسگگگت ( Elli,
.)2006
فعالیتهای پیشگگگییری از جرم و جنایت ،باید پاسگگگخیوی
نیازهای جامعه با شند .خ سار های بی شماری که به محیط
زیست وارد شده موجب گردیده دولت از تمام ظرفیتها برای
حفظ محیطزی ست ا سبفاده کند .یکی از این ظرفیتها ابزار
قانونیذاری اسگگت و دییری میتواند اسگگبفاده از سگگمنها یا
همان سگگازمانهای مردم نهاد ملی یا بینلمللی باشگگد که
میتواند از طریق رسمیت بخشیدن به تملکرد این سازمانها
نقش هر چه بیشگگبر آنها را در پیشگگبرد اهداف تالی نمایان
سازد .ایجاد نهادهای تمومی و خ صو صی در مورد مبارزه با
آلودگیها و تخریب محیطزیست یکی از این ساز و کارهاست
که به منظور حل مشکال محیطزیسبی و تأمین منابع مالی
پروژههای محیطزیست تأسیس میشوند.
بخش اتظم م نابع مالی این ن هاد ها ،تالوه بر ک مک های
دولبی ،از م حل توارض و مال یا ها تأمین میشگگگوند .در
حقیقت این سگگاز و کار از این منطق پیروی میکند که فرد
مبخلف و آلوده کن نده محیطزیسگگگگت با ید خود تاوان و
هزینههای آلودگی را بپردازد .دولتها امروزه به این مهم که
حفظ محیطزیسگگگت تنها از طریق نهادهای دولبی میسگگگر
نیست واقف گشبهاند و ایران نیز از این مقوله مسب نا نیست.
اهمیت این مو ضوع در نیاه تیزبین قانونیذار آنقدر باال بوده
که یکی از ا صول قانون ا سا سی م سبقالا و به طور جداگانه به
این موضوع اخبصاص یافبه است به طوری که مقنن در اصل
 ۵۰قانون ا سا سی حفظ و حرا ست از محیطزی ست را وظیفه
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نهادهای دولبی و مردم نهاد و تک تک مردم دانسگگبه اسگگت.
مقنن در پیشییری از جرم در جرائم محیطزیسبی برابر ماده
 66قانون آیین دادر سی کیفری م صوب سال  ،92حق اتالم
جرم را نیز به سازمانهای مردم نهاد داده ا ست .هرچند که
این موضوع به تنوان تکلیفی بر تهده سازمانهای مردم نهاد
نیسگگت؛ اما این حق را دارند که اتالم جرم نمایند .سگگمنها
تالوه بر حق اتالم می توانند در تمام مراحل دادر سی ،جهت
اقامه دلیل ،شگگگرکت کنند و حبی نسگگگبت به آرای مراجع
قضگگایی نیز اتبراض نمایند که این امر نقش و حضگگور فعال
سازمانها و تشکلهای مردمی را در جهت اتمال حق خویش
دو چندان میکند.
نکبه دییر اینکه با توجه به شگگگیوه نیارش ماده  66آیین
دادر سی کیفری م صوب سال  ،92سازمانهای مردم نهادی
که دارای حق اتالم جرم ،شرکت در تمام مراحل دادر سی و
اتبراض به آرای مراجع قضگگایی هسگگبند ،صگگرفاا باید فعالیت
ا سا سنامهای آنها در ارتباط با حمایت محیط زی ست ،منابع
طبیعی ،میراث فرهنیی ،بهداشگگت تمومی باشگگد .از جمله
انجمنهای فعال در زمینه محیطزی ست ملی تبار ا ست از:
انجمن نبض زمین ،انجمن جامعه سبزاندیش ،انجمن طبیعت
گران برنا ،انجمن پسگگماند ایران ،انجمن پایش گران محیط
زیسگگگت ایران (پاما) ،انجمن رکاب سگگگبز ،انجمن بوم کلبه
هیرکانیان و همچنین در خصگوص انجمنها یا سگازمانهای
مردم نهاد بینالمللی فعال در این زمینه :میتوان به سازمان
مردم ن هاد در مورد تغییرا اقلیمی ،1ات حاد یه بینالمللی
ح فا ظت از طبی عت ،2سگگگازمان مدیریبی حکومت زمین،3
سازمان محیطزیست جهانی ،4موسسه رشد جهانی سبز ،۵و
نهایباا برنامه محیطزیسگگگبی سگگگازمان ملل 6اشگگگاره نمود.
مهمترین خصوصیا سازمانهای مردم نهاد ،داوطلبانه بودن
آن اسگگگت که با توجه به نیاز جامعه ایجاد میشگگگود .این
سگگگازمان ها با نقش واسگگگطهای خود میان مردم و دولت
حوزههایی از ترصگگگه تمومی را در حیا اجبماتی جوامع
تعریف کردهاند (قلفی.)1384 ،
در حقوق بینالملل محیطزیسگگت اصگگل پیشگگییری یا قاتده

طالیی ) (Golden roleدر زمره اصگگول پذیرفبه شگگده اسگگت.
این قاتده از اتالمیه ریو مصوب  ۷1992گرفبه شده است.
در حال حاضگگگر یکی از نواقص تقنینی در زمی نه ا قدا ما
واکنشی این است که سمنها نمی توانند به تنوان شاکی در
دادرسگگگی های کیفری مداخله نمایند .در حالیکه جرایم این
حوزه جزو جرایم بدون بزه دیده خاص اسگگگت و نباید قواتد
تمومی تعقیب جرایم در دادسگگرا در خصگگوص این دسگگبه از
جرایم اتمال شگگگود .همچنین قانونیذار صگگگراحباا حق اقامه
دتوای م طال به خسگگگار وارد بر محیطزیسگگگت را به این
سگگازمانها اتطا نکرده اسگگت .حال آنکه ضگگرور این امر به
شد اح ساس می شود .چون ممکن ا ست دتوای کیفری بنا
به جها قانونی یا موضوتی منبج به نبیجه نشود.
حفظ محیطزیسگگگت به تنوان سگگگرمایه بشگگگری موضگگگوع
گفبیوهای حقوقی و اقبصادی بسیاری قرار گرفبه و به تنوان
یکی از مهمترین شاخههای حقوق بشری شناخبه شده است.
امروزه سه نسل از حقوق بشر تعریف شده است که نسل اول
به تنوان حقوق منفی یا سگگگلبی در ارت باط با حقوق و
آزادیهای اسگگاسگگی انسگگان و نسگگل دوم در ارتباط با حقوق
ای جابی مان ند حق بر آموزش و تأمین اجب ماتی و ..تعریف
شده است و نسل سوم که حقوق جمعی یا همبسبیی نامیده
میشود از حقوقی مانند حق بر توسعه یا حق بر محیطزیست
گفبیو میکند و این ،حق مشگگبر همه انسگگانهاسگگت .در
اسالم نیز از محیطزیست به تنوان ثرو های تمومی یا انفال
یاد می شود که حاکم باید آن را به نحو شای سبهای اداره کند
و بهرهبرداری از آن را به گونهای سامان دهد که همه مردم از
آن بهره م ند گرد ند .لذا این پژوهش مببنی بر این م بانی
نظری خواهد بود .فارغ از نظریه های مخبلفی که توسگگگط
اندیشگگگمندان و صگگگاحب نظران ،در جهت مفهوم سگگگازی
سگگازمانهای مردم نهاد ،بیان شگگده اسگگت ،در بیشگگبر موارد
میتوان این سگگازمانها را در قالب «جنبشهای اجبماتی»
تعریف نمود و به این ترتیب آن ها را ،با توجه به ویژگی و
کارکردهای مهم این جنبشها ،از جمله نقش موثرشگگان در
میانجییری ،آگاهیبخشگگی به طرق مخبلف و در زمینههای

1 -Intergovernmental Panel On Climate Change
2 -International Union for Conservation of Nature
3 -Earth System Governance Project
4 -Global Environment Facility

5 -Global Green Growth Institute
6- United Nations Environment Programme
7 . Rio Declaration on Environment and Development 1992.
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گوناگون از جمله :حق بر توسگگعه ،ایجاد فشگگار ،حمایتهای
حقوقی و کارکرد جامعه پذیری ،مورد بررسی قرار داد.
نتایج و بحث
مبانی تشکیل سازمانهای مردم نهاد
سگگازمانهای مردم نهاد شگگامل افرادی هم هدف و داوطلب با
گرایشهای غیر سیا سی ،غیرانبفاتی و غیراقب صادی ا ست که
برای تحقق یک هدف مشگگگبر خیرخواهانه گرد هم جمع
شدهاند و طبق ضوابط و قوانین خا صی به انجام فعالیتهای
مشگگگخص می پردازنگگد (رفیعی و همکگگاران .)138۷ ،این
سگگگازمانها که تبلور مشگگگارکت مردم برای تحقق یک هدف
م شبر ه سبند ،موجب برآورده شدن نیازهای ان سانها در
زمینههای فردی ،اجبماتی و فرهنیی میشگگوند؛ بنابراین در
یک نیاه کلی ،این سازمانها گروههای فعال اجبماتی هسبند
که میتوان ند نمو نه بسگگگ یار خوبی از انع کاس ن یاز ها و
ظرفیتهای جامعه برای شناخت مع ضال سالمت و ب سیج
جامعه برای حل آن باشگگگند .بدیهی اسگگگت که اسگگگبفاده از
ظرفیگگتهگگای م بگگت چنین گروههگگایی میتوانگگد بگگازوی
ت صمیم ساز منا سبی برای فعالیتهای منجر به ارتقاء سالمت
مالی و اداری باشگگگد که هدف آن تغییر رفبارهای نابهنجار
است .بدین ترتیب سازمانهای مردم نهاد به تنوان گروههایی
که افراد مشگگارکت کننده در آن ،از هم سگگویی اهداف و نیاه
برخوردار ند و ج هت تحقق یک هدف مشگگگبر تشگگگک یل
می شوند ،میتوانند نقش مهمی را در پیشییری از وقوع جرم
ایفا نمایند.
 -1ساختار سازمانهای مردم نهاد
در ب سیاری از ک شورها به دلیل تملگرا بودن این سازمانها،
دولتها ترجیح میدهند که ب سیاری از فعالیتهای اجبماتی
و سیاسی از این مسیر و با این ساخبار انجام شود ،در واقع به
دلیل درگیری دولتها در تر صه سازمانهای بینالمللی و به
دل یل اجب ناب از رویارویی کشگگگورها و ن مای ندگان آن ها با
یکدییر نقش این گونه سازمانها برج سبه می شود خ صو صاا
زمانی که این نوع تشکیال به ظاهر از خود موضعی مسبقل
نشگگگان دهند و در تمل تالوه بر پیشگگگرفت ممباز و م بت
نسگگبت به مسگگائل حاد جهانی و منطقهای ،موضگگع انبقادی و
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سگگازنده نسگگبت به دولتهای مببوع خود نیز پیدا میکنند.
انواتی از سگگگازمان های مردم نهاد در جامعه ایران در حال
شکلگیرى ا ست که دامنه فعالیت آنها روز به روز مبنوعتر
و پیچیدهتر مىشود که با اتمال مدیریت صحیح و اسبفاده از
آن توانمندىها مىتوان از گ سبرش این سازمانها به تنوان
یک فرصگگگت و ابزار جهت توسگگگعه در زمینههاى اجبماتی،
سگگیاسگگی ،اقبصگگادی و فرهنیی کشگگور نام برد و هدف از آن
بررسگی میزان تأثیرگذاری اقداما این سگازمانها در کاهش
آسیبهاى اجبماتی و ناهنجاریهاست.
-2سازمانهای مردم نهاد بینالمللی
جامعه بینالمللی در قالب جامعه بینالدولی که پس از انعقاد
معاهدا وسبفالی در  1648میالدی شکل گرفت و با انقالب
فرانسگگه کامالا پدیدار شگگد شگگاهد تحوال تمیق و پی در پی
می باشگگگد .این تحوال بر ت مامی اب عاد ز ندگی خلق ها اثر
گذاشبه و نوتی احساس وحد و وابسبیی مشبر را میان
آنها ایجاد نموده است .آنچه تازگی دارد و به تنوان بارزهای
از زندگی بینالمللی فعلی در آمده ا ست آگاهی ب شر در تمام
زمینهها به وجود منافع مشگگبر اسگگت که به طور خالصگگه
میتوان آن را همب سبیی نامید و مبنای ن سل یا مقوله سوم
حقوق ب شر نیز میبا شد .پدیده سازماندهی جامعه بینالمللی
که یکی از ویژگیهای تصگگر حاضگگر اسگگت نه تنها در قالب
سگگازمانهای بینالمللی بینالدولی تحقق یافبه اسگگت بلکه با
ایجاد سگگازمانهای مبشگگکل از افراد و یا گروههایی از افراد از
کشگگگور های مخبلف نیز تبلور می یا بد (سگگگل یانی و وثوقی،
.)1396
حقوق محیطزیسگگت به معنای نوین خود در دهه  196۰و به
ویژه بعد از فروپاشی بلو شرق شکل گرفت .دولتها به این
نبیجه ر سیدند که آثار اقداما مخرب محیطزی ست محدود
به یک کشور نمیشود و میتواند کل پهنه کره زمین را تحت
تأثیر قرار د هد .بر همین مب نا سگگگاز مان ها و ات حاد یه های
بینالمللی شگگگ کل گر فت .از جم له -1 :ات حاد یه بینالمللی
حفاظت از محیطزی ست که با نام اخب صاری  IUCNشناخبه
میشگگگود ،سگگگاز مانی بینالمللی با هدف ح فا ظت از م نابع
طبیعی در سگگگراسگگگر کره زمین اسگگگت .مأمور یت IUCN
تأثیرگذاری ،تشگگویق و کمک به جوامع سگگراسگگر جهان برای
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حفظ طبیعت و ح صول اطمینان به این که هر گونه ا سبفاده
از م نابع طبیعی و محیطزیسگگگت یک بهرهگیری تادال نه و
پایدار است .این سازمان در  1948بنا نهاده شد و مقر آن در
شهر ژنو در کشور سوئیس است .سازمان جهانی هواشناسی،
سازمان ب سبر آبهای بینالمللی ،صندوق جهانی طبیعت و
غیره در زمره دییر نهادهای بینالمللی محیطزی ست ه سبند.
مهمترین کنوانسگگیونهای این بخش تبارتند از :کنوانسگگیون
مربوط به تاالب های مهم بینالمللی به ویژه تاالب های
زیسگگگبیاه پرندگان آبزی (کنوانسگگگیون تاالب ها) رامسگگگر،
کنوانسگگگیون منطقهای کویت برای همکاری دربارة حمایت و
توسعه محیطزیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی
کویت ،کنوانسگگگیون بازل درباره کنبرل انبقاال برون مرزی
مواد زاید زیان بخش و دفع آن ها ،کنوانسگگگیون آیین اتالم
رضگگایت قبلی برای مواد شگگیمیایی و آفتکشهای خطرنا
خاص در ت جار بینالمللی ( PICروتردام) ،کنوانسگگگیون
مگگد یریگگت م ح یطزیسگگگ بی آال ینگگدههگگای آ لی پگگایگگدار
( POPsاسبکهلم) و غیره (.)Elli, 2006
جرمانیاری اقداما مخرب محیطزیسگگت در برخی معاهدا
بینالمللی نیز صگگراحباا آمده اسگگت .برای نمونه مطابق بند 4
معاهده باماکو 8هرگونه سگگگرریز کردن زباله های رادیواکبیو
ممنوع و جرم ا ست .در نظام قانونیذاری بینالمللی در زمینه
محیطزیسگگگت دو قاتده به تنوان قاتده پایه پذیرفبه شگگگده
ا ست -1 :قواتد حداقلی در زمینه محیطزی ست باید پذیرفبه
شود و در این خ صوص همکاری دولتها بهبر از تقابل آنها
است -2 .مسائل منطقهای باید در قانونگذاری بینالمللی در
نظر گرفبه شگگگود ( .)Elli, 2006این یک حقیقت اسگگگت که
ح سا سیت جهانی در خ صوص م سایل محیطزی سبی کمبر از
حسگگاسگگیتها نسگگبت به مسگگائلی چون سگگال های اتمی،
سگگال های شگگیمیایی و نظایر آن اسگگت .م الا بعد از جنگ
جهانی دوم و مسایل مربوط به دادگاه نورنبرگ جرایم جنیی،
جرایم تلیه صگگگلح و جرایم تلیه بشگگگریت در اولویت توجه
جامعه جهانی قرار داشت.
 -3سازمانهای مردم نهاد ملی
برابر اصل  26قانون اساسی« :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای
سیا سی و صنفی و انجمنهای ا سالمی یا اقلیتهای دینی
. Bamako Convention

شگگناخبه شگگده آزادند مشگگروط به این که اصگگول اسگگبقالل،
آزادی ،و حد ملی ،موازین اسگگگالمی و اسگگگاس جمهوری
اسگگگالمی را نقض نکنند ».اصگگگل  2۷نیز بر آزادی تشگگگکیل
اجبماتا و راه پیماییها بدون حمل سال به شرط آن که
مخل به مبانی اسگگالم نباشگگد تأکید کرده اسگگت .در ارتباط با
تفسیر اصول مزبور دو دیدگاه بایسبی مورد توجه قرار گیرد.
بنا به ت صریح و منطوق قانون ا سا سی جمعیتها و انجمنها
(شگگگمول اصگگگل سگگگازمانهای غیردولبی را نیز در برخواهد
گرفت )،در انجام فعالیت خود مشگگروط به قیود خاص آزادند،
نظار بر رتایت اصگگگول مزبور و تأمین شگگگرایط مقرر نوتی
نظار پ سینی ا ست که پس از تأ سیس و ایجاد سازمانهای
غیردولبی از سگگوی دولت اتمال میشگگود و قانون اسگگاسگگی
تصریحی به نظار پیشینی ندارد ،فلذا درخصوص تأسیس و
فعالیت این نوع سازمانها نیازی به اخذ مجوز نیست و دولت
تنها نظار میکند تا سازمانهای غیردولبی شرایط مقرر در
اصل  26و  2۷را نقض نکنند.
در ارتباط با شگگخصگگیت حقوقی سگگازمانهای غیردولبی باید
گفت نظر به این که این سگگازمانها مؤسگگسگگا و تشگگکیال
غیردولبی محسگگوب میشگگوند مسگگبنداا به مواد ۵84-۵86
قانون تجار از تاریخ ثبت در دفبر مخصوص واجد شخصیت
حقوقی میشگگگوند .با این حال درخصگگگوص نظار برفعالیت
آنها قانون ثبت شرکتها فاقد سازوکار الزم میباشد و ابطال
مجوز از سوی ثبت شرکتها ممکن نی ست بلکه قانون ابطال
مجوز را به تصمیم قضایی موکول کرده است .در سال 13۷8
شگگورای تالی اداری مرجع صگگدور مجوز و نظار بر فعالیت
سازمانهای غیردولبی را د سبیاه ذیربط در مو ضوع فعالیت
آن سازمان غیردولبی دان ست که این م صوبه تو سط دیوان
تدالت اداری ابطال گردید .در سگگال  1381آئین نامه دییری
تنظیم شد که به منظور ساماندهی این گونه ت شکلها مرجع
صگگدور مجوز را وزار کشگگور تعیین نمود و از تاریخ تدوین
این آئیننامه تا سال  1384حدوداا  3مرتبه اصال شده است
(حسینی.)1386 ،
در حال حاضر مصوبه شورای تالی انقالب فرهنیی نیز کسب
مجوز از مراکز فرهنیی ار شاد را به منظور تأ سیس مؤ س سا
فرهنیی الزم دانسبه است .آئین نامه اصالحی ثبت تشکیال
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نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بینالمللی در پیشگیری از جرایم محیطزیستی

و مؤسسا غیرتجارتی در ماده  ۵خود پیشبینی کرده است
که این گونه مؤسسا باید اظهار نامهای حاوی اسم ،اقامبیاه،
تابعیت ،موضگگوع مؤسگگسگگه ،مراکز ،شگگعب و همچنین نام و
شهر و اقامبیاه اشخاصی را که برای اداره مؤسسا تعیین
شدهاند تهیه نموده و پس از ک سب اجازه نامه از شهربانی به
اداره ثبت شرکتها در تهران یا به اداره ثبت مراکز ا صلی در
شهرسبانها تسلیم نماید و در صورتی که مؤسسا خارجی
باشگگگند اداره ثبت شگگگرکتها تقاضگگگای ثبت آنها را با ذکر
خ صو صیا به وزار امور خارجه اتالم و پس از موافقت آن
وزارتخانه طبق مقررا اقدام به ثبت آنها خواهد کرد .اکنون
نیز وزار کشگگگور پیش نویس آئیننامه تأسگگگیس و فعالیت
سگگازمانهای مردم نهاد را تهیه نموده اسگگت لیکن هنوز این
آئین نامه به تصویب هیأ وزیران نرسیده ،و واجد موجودیت
حقوقی نیسگگت با این حال توجه به رئوس و خطوط کلی این
آئین نامه مفید ثمر خواهد بود( .گلشن پژوه.)1389 ،
حضور سمنها در فرآیند کیفری
سازمانهای مردم نهاد (سمن) یکی از مهمترین بازییران
غیردولبی میباشند که هم در ترصه ملی و هم در ترصه
بینالمللی فعال هسبند .حضور و فعالیت سمنها در زمینه
گوناگون موجب شده تا در ترصه داخلی قانونیذار به این امر
توجه کند و وضعیت حقوقی آنها را سر و سامان دهد تا به
بهبرین نحو از ظرفیت این بازییران اسبفاده نماید .اصال
مقررا و اتخاذ رویکردی م بت و مناسب توسط نظامهای
ملی ،امکان تأسیس سمنها را تسهیل و حضور آنها را در
ترصههای مخبلف تضمین مینماید .هدف از تأسیس این
سازمانها کسب سود نیست .همین ویژگی غیرانبفاتی،
سمنها را از شرکتهای تجاری که به دنبال کسب سود و
انبفاع هسبند ،جدا میسازد .تدم سودبری ،داوطلبانه بودن و
تامالمنفعه بودن فعالیتهای سازمانهای غیردولبی یکی از
معیارهای مهم برای شناخت آنها و تفکیکشان از بعضی از
نهادهای دییر همچون شرکتهای فراملی میباشد (بیگ زاده،
 .)1393به سبب اهمیت این موضوع ،قانونیذار تالش کرده تا
از ظرفیت این سازمانها اسبفاده حداک ری را ببرد و
حمایتهای موثری از گروه پذیر به تمل آورد .بدین منظور
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ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری را به مشارکت سمنها
در فرآیند کیفری اخبصاص داد.
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید موجب نشد تا این
قانون به سرتت به مرحله اجرا گذاشبه شود .در سال 1393
طرحی با امضای  18نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
به منظور تمدید مهلت اجرای قانون مزبور و اصال موادی از
آن مطر گردید .طر چنین موضوتی در مجلس شورای
اسالمی قدری قابل تأمل بود؛ زیرا قانون آزمایشی وفق مفاد
اصل  8۵قانون اساسی قبل از به اجرا گذاشبه شدن مورد
اصال قرار میگرفت .شاید چنین امری ناشی از حزم و احبیاط
مجری قانون بوده است تا ببواند مقدما اجرای قانون آیین
دادرسی کیفری را فراهم آورد .به هر حال در توجیه طر
تمدید اجرای قانون مذکور به وجود «موانع جدی در اجرای
قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد .ماده  66قانون آیین
دادرسی کیفری یکی از مواد اصالحی بود که مورد توجه قرار
گرفت .تلیرغم تمامی بیم و امیدهایی که نسبت به این ماده
وجود داشت به این شکل تغییر کرد« :سازمانهای مردم
نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و
نوجوانان ،زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا
ذهنی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ،میراث فرهنیی ،بهداشت
تمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ،میتوانند نسبت
به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اتالم جرم کنند و در تمام
مراحل دادرسی شرکت کنند».
 -1طرق حضور سمنها در فرآیند رسیدگی کیفری
تارو پود اصلی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرآیند
کیفری را باید در قسمت اخیر ماده  66جسبجو کرد .به
تبار دییر ،قبل از اصال ماده مزبور ،سه موضوع به صور
مبمایز مورد شناسایی قرار گرفبه بود :الف -اتالم جرم؛ ب-
شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل؛ ج -اتبراض
نسبت به آراء .با تغییرا اتمال شده در سال  1394تنها به
اتالم جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی اکبفا و امکان
اقامه دلیل و اتبراض به آراء محاکم توسط سمنها حذف
گردید که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-2شناسایی سمنها به عنوان اعالم کننده جرم
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هر شخصی که شاهد وقوع جرم باشد میتواند مقاما
صالحیبدار را از وقوع آن جرم آگاه سازد .اتالم کننده جرم
میتواند بزه دیده از جرم یا شخص دییری باشد .حال پرسش
اساسی این است که آیا سمنها میتوانند به تنوان اتالم
کننده جرم تلقی گردند؟ بیتردید پاسخ م بت است؛ زیرا
وقبی هر شخصی میتواند اتالم جرم نماید ،دور از منطق
حقوقی است که مجموتهای از اشخاص حقیقی تضو یک
سمن را از چنین حقی محروم کرد .شاید مهمترین بحث
مربوط به این موضوع باشد که آیا تالوه بر اتالم کننده جرم
میتوان سمنها را به تنوان شاکی تلقی کرد .به تبار دییر
آیا این سازمانها قادر خواهند بود نقش شبه دادسبان را بازی
نمایند؟ آنچه که مشخص است ماده  66در صدد شاکی تلقی
کردن سمنها نیست؛ اگرچه قبل از تغییرا انجام شده در
این ماده خیلی راحتتر میتوانسبیم چنین برداشبی داشبه
باشیم .شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و
اتبراض نسبت به آراء جملیی قرائنی بودند که چنین
برداشبی را تقویت میکرد ،اما حذف حق سمنها برای اقامه
دلیل و اتبراض نسبت به آراء موجب تضعیف تلقی سمنها
به تنوان شاکی گردید و با توجه به مصادیق مندرج در ماده
 ،66در صورتی که تصمیما و اقداما دولت و نهادهای
دولبی به صور مسبقیم یا غیر مسبقیم در حوزه حقوق بشر
و محیط زیست موجب تضییع حقوق شهروندان گردد تکلیف
چیست؟ اینجاست که حق بزه دیدگان به تعقیب در مقابل
تصمیما و اقداما دولت خودنمایی میکند .حق تعقیب
جامعه از ایک طرف و تکلیف حاکمیت به تعقیب از طرف
دییر اموری هسبند که باید به صور خاص مورد توجه قرار
گیرند .نحوه نیارش ماده  66به صورتی است که مبنای اتالم
جرم سمنها و شرکت آنها در تمام مراحل دادرسی را
موکول به اساسنامه سمنها کرده است .پس سازمانی
میتواند اتالم جرم و در دادرسی شرکت کند که اساسنامهاش
حمایت از بزه دیدگان مندرج در ماده  66را پیش بینی کرده
باشد .همانطور که قبالا اشاره شد ،به طور سنبی حقوق
کیفری از بزه دیده حقیقی حمایت میکرد ،اما با تحوال
اخیر این حمایت از بزه دیده حقیقی به بزه دیده فرضی تسری
پیدا کرد .در این جرائم گرچه شخص یا اشخاص خاصی
مسبقیماا به تنوان قربانی در معرض آسیب نیسبند اما به طور
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غیرمسبقیم آثار و تواقب ارتکاب جرائم مذکور مبوجه
شهروندان و جامعه است .با این اوصاف میتوان ادتا کرد که
سمنهایی که اساسنامه آنها حمایت از بزه دیدگان حقیقی
یا فرضی است ،میتوانند تنها به تنوان اتالم کننده جرم
محسوب شوند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند
(رهامی.)138۷ ،
 -3شرکت سمنها در تمام مراحل دادرسی
یکی دییر از موضوتاتی که ماده  66قانون آیین دادرسی
کیفری به آن اشاره میکند ،شرکت در تمام مراحل دادرسی
است .بر طبق این ماده سمنها تالوه بر اتالم جرم قادر به
شرکت در تمام مراحل دادرسی میباشند .پرسشی که مطر
میشود این است که آیا اتالم جرم لزوماا به معنی مشارکت
در تمام مراحل دادرسی هم میباشد؟ مراد از تمام مراحل
دادرسی چیست؟ اتالم جرم لزوماا به معنی مشارکت در تمام
مراحل دادرسی نیست و هیچ مالزمهای بین اتالم جرم و
شرکت در دادرسی وجود ندارد .بر طبق اصل  16۵قانون
اساسی «:محاکما  ،تلنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع
است میر آن که به تشخیص دادگاه ،تلنی بودن آن منافی
تفت تمومی یا نظم تمومی باشد یا در دتاوی خصوصی
طرفین دتوا تقاضا کنند که محاکمه تلنی نباشد».
پس تلنی بودن محاکما اصل و غیرتلنی بودن اسب نا
میباشد .وفق اصل  16۵قانون اساسی هر شخصی میتواند
در محاکما شرکت کند و تلنی بودن محاکما این امکان
را برای سمنها فراهم میسازد تا ببوانند در تمام مراحل
دادرسی مشارکت نمایند .قبل از اصال قانون آیین دادرسی
کیفری ماده  66به این شکل بود که«:سازمانهای مردم نهاد
میتوانند در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت
نمایند».
 -4اعتراض سمنها نسبت به آراء قسمت اخیر
ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری امکان اتبراض سمنها
نسبت به آراء مراجع قضایی را به رسمیت میشناخت .وجود
این امکان برای سمنها هرگونه شک و تردید در خصوص
نقش کلیدی این نهادها در فرآیند کیفری را از بین میبرد.
سمت در دتوا برای سمنها با وجود این حق معنا و مفهوم
پیدا میکرد .براساس مقررا آیین دادرسی مدنی«رونوشت
دادنامه را به تعداد اصحاب دتوا تهیه و در صورتی که شخص
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یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ
نماید» (ماده  3۰۰قانون آیین دادرسی مدنی).
به تبار دییر آراء قضایی به ذینفع و کسی که سمت در
دتوا دارد ابالغ میگردد ،بعد از ابالغ است که ذینفع میتواند
مطابق با مقررا نسبت به احکام و آراء صادره اتبراض نماید.
یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت شروع و ادامه دتوا در
مرحله دادرسی وجود منفعت است .در واقع به لطف این نفع
است که اشخاص اجازه پیدا میکنند تا از حقوق خود دفاع
نمایند (ماده  4آیین اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های
مردم نهاد مصوب .)1384
بر این اساس در صورتی که به سمنها اجازه شرکت فعال و
ارائه دالیل در تمامی مراحل دادرسی داده شد ،در نبیجه حق
اتبراض نسبت به آراء هم محفوظ خواهد بود .از طرف دییر
تصویب بند پ ماده  38قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور میتواند این موضوع را تقویت کند؛ چه اینکه با
محرومیت و تعلیق حق اتالم جرم برای سمن منطقة امکان
اتبراض وجود خواهد داشت؛ اگرچه چنین حقی برای سمن
در این بند به صور صریح و مسبقیم پیشبینی نشده است.
مضاف بر اینکه شناسایی حق اتبراض در این خصوص در
راسبای دادرسی منصفانه قابل توجیه است .به هر حال اتمال
و اجرای واقعی ماده  66در تمل توسط قضا و تبیین آن
در رویه قضایی مشخص خواهد کرد که کدام یک از این دو
اسبدالل اقبال بیشبری خواهند داشت (تقوی و همکاران،
.)139۰
شکلگیری دیدگاههای مشارکتی در جرایم محیط
زیستی
محیطزیست به تنوان بسبر رشد و تکامل بشری ،پیکره
واحدی است که همه اجزای آن به هم مرتبط و پیوسبه است
و بقا و تکامل انسان مسبلزم بقا و حفظ تعادل و تناسب همه
اجزا آن است .آلودگیها و تخریبهای انجام شده توسط انسان
نه تنها حیا خود او بلکه حیا و موجودیت سایر تناصر
طبیعت را نیز تحت تأثیر قرار داده است و در این میان ،این
خود انسان است که با قوه تفکّر و دوراندیشی تنها موجودی
است که قادر به ترمیم وضع موجود و جلوگیری از فجایع
بعدی است.
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مشکال محیطزیسبی میتواند مسائل اجبماتی ،اقبصادی و
سیاسی مهمی را برای دولتها ایجاد نماید .طی دهههای اخیر،
حفاظت از محیطزیست به تنوان یکی از پایههای امنیت ملی
درآمده است .روند رو به رشد تخریب
محیطزیست و گسبرش آلودگیهای محیطزیسبی که دارای
طبعی مرز گذر هسبند و افزایش آگاهیهای جهانی در
خصوص تهدیداتی که با توجه به این روند تخریب و آلودگی
در آینده با آن درگیر خواهیم شد ،جامعه جهانی را به سمت
هم اندیشی و ا تخاذ رویه مناسب در خصوص اسبفاده صحیح
از منابع طبیعی و همکاری دولتها در حفظ آن سوق داده
است که منجر به شکلگیری اصول مبعدد ازجمله اصل
پیشییری و اصل مشارکت در حوزه حقوق محیطزیست شده
است.
-1ماهیت مسائل محیطزیستی و مشارکت در آن
تنزل کیفیت محیطزیست امری موجود ،تلمی و غیرقابل انکار
است .شرایط فعلی در سطح بینالمللی و شاخههای موجود،
بیانیر آن است که در مقابله با روند رو به رشد آلودگیها و
آسیبهای ایجادی از جانب انسان ،اقداما صور گرفبه
کاری را از پیش نبرده است و گسبره مشکال محیطزیسبی
مسبلزم پاسخی جمعی به آن ،در سطح ملی و گسبره
بینالمللی است .دولتها مجبورند تا تصمیما مهمی را در
خصوص اینکه منابع محدودمان را چیونه بایسبی مورد
اسبفاده قرار دهیم و چیونه باید از آنها در مقابل انواع دست
اندازیها و آسیبها محافظت نماییم اتخاذ نمایند .گزینشها
با توجه به ویژگیهای حاکم بر موضوتا محیطزیسبی؛ وجود
دیدگاههای مبفاو در خصوص ارزش محیطزیست و ماهیت
پاسخهای سبز ،بسیار پیچیده خواهد بود .باوجود تمامی این
اخبالفنظرها و دغدغهها و با در این مسأله که چقدر
تصمیمگیری در این خصوص سخت خواهد بود ،نهایباا و لزوماا
باید انبخابی آگاهانه و حداقل وجدانی صور گیرد
( .)Hayward, 1995درحالیکه به تقیده برخی ،انبخابهای
بحرانی در خصوص محگیطزیست را نمیتوان به شهروندانی با
نمایندگان
یا
و
ناقص
اطالتا
آنها سپرد و این امر بایسبی منحصراا در اخبیار مبخصصان
تلوم بومشناسی باشد (.)Eden, 1996
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اک ریت بر این باور هسبند که شهروندان باید بیش از قبل در
اتخاذ تصمیما حضور داشبه باشند و در فرایند حفاظت و
مدیریت محیطزیست مشارکت فعال مردم و اهمیت به مسائل
دارای منفعت تمومی دارای منافع بیشماری است .بهرهگیری
از یک فرآیند «دموکراسی محیط زیسبی» که به خوبی در
سطح محلی قابل دسبیابی و پیادهسازی است ،کلید حل
بسیاری از مشکال است .الببه تفکرا بوم شناخبی و
دغدغههای محیط زیسبی ،همواره منجر به نظریههای
مشارکبی نشد .در دهه  199۰بود که با گسبرش مفهوم
توسعه پایدار ،مشارکت مردم به تنوان یک هنجار مطر شد
(.)Reed, 2008
از دهه  199۰دیدگاههای گوناگون و مبفاوتی پا به ترصه
موضوتا محیطزیسبی نهاد ،درحالی که همیشه در خصوص
ظرفیتهای تلم و مبخصصان تلوم شکا بودند ،در پی آن
بودند تا با وارد کردن مردم در سیاستهای محیط زیسبی
جاییزینهای دموکراتیک قوی ،با یک تحول تدریجی ارائه
دهند .نظریه مشارکت مردم به تدریج تبدیل به رویکردی
غالب در ترصه محیطزیست هم در گسبره
بینالمللی و هم ملی گردید.
نکبه قابل ذکر در شکل دهی سیاست تقنینی و قضایی این
است که اساساا توسعه کشور و حرکت در مسیر صنعبی شدن
بدون صدمه به محیطزیست غیرممکن است .بنابراین حبی در
کشورهای پیشرفبه از جمله ایاال مبحده سیاست کلی
تعطیلی و توقف فعالیتهای آالینده نیست .بلکه باید بین
ضرور صدمه حداقلی به محیطزیست و تداوم جریان صنعبی
شدن و توسعه به نحوی تعادل برقرار شود .در تین حال شروع
به فعالیت اقداما آالینده جدی موکول به اخذ مجوزهای الزم
است .به تبارتی بین فعالیتهای سابق و فعالیتهای جدید از
این حیث تفاو وجود دارد.
یکی از طرق جبران خسار محیطزیسبی الزام به اخذ بیمه
جهت جبران خسار به محیطزیست است .در ایاال مبحده
اخذ بیمه نامه معببر در زمره شروط تجویز
فعالیتهایی است که احبمال صدمه به محیطزیست را دارد
( .)Elli, 2006در این خصوص پیشنهاد میشود همین راه حل
در کشور ما نیز پذیرفبه شود .زیرا در تمل دیده میشود
دتاوی حقوقی یا کیفری مطروحه تلیه شرکتهای آالینده
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محیطزیست به تلت فقدان نقدینیی کافی در اجرا با مشکل
مواجه میشود.
 -2رویکردهای مشارکتی یا دموکراسی محیطزیستی
«دموکراسی محیطزیسبی» اشاره به نظریاتی دارد که بر
مبنای آن ،امور و مسائل محیطزیسبی باید توسط تمامی
کسانی که تحت تأثیر نبایج یک تصمیمگیری محیطزیسبی
هسبند ،مورد توجه و اظهارنظر قرار بییرد ،نه صرفاا توسط
حکومتها و صاحبان صنایع .درحالی که مبفکران دارای
رهیافت روش شناسانه دموکراسی را صرفاا یک نوع نظام
سیاسی میدانند ،برخی مبفکران ،دموکراسی را به تنوان یک
شیوه زندگی دانسبهاند که ابعادی فراتر از یک نظام سیاسی
دارد .درواقع دموکراسی بهتنوان«کیفیبی در نظر آمده است
که بر کل زندگی و فعالیت جماتبی در سطح ملی و یا کوچکبر
سایه می افکند» (مکفرسون .)13۷6 ،در یک نیاه تمیقتر،
دموکراسی حبی یک شیوه حکومت نیست ،بلکه یک فرم از
اجبماع و فرآیند کنش اجبماتی و مدنی است ،برای شکل
گیری مشارکت صحیح در جامعه اببدا باید در شناخت و
آگاهی مردم از خود و تواناییهای خود تغییر حاصل شود،
سپس سگاخبار اجبماتی جامعه به سمت برابری بیشبر حرکت
نماید .در این شیوه دموکراسی باید به تنوان یک شیوه تفکر
گسبرش پیدا کند (منصور انصاری.)1394 ،
مشکال محیطزیسبی مشکالتی مربوط به تمامی افراد و
اموری تمومی هسبند و منابع محیطزیسبی اموال تمومیی
هسبند که همیی باید در آن احساس اشبرا کنند .در حوزه
محیطزیست مشارکت در امور ،دسبیابی به حق تعیین
سرنوشت و درگیر شدن با مسأله زمینی که یکی بیشبر نیست
و مبعلق به همه است ،دارای ارزش ذاتی است ( Bryner,
 .)2001اجماالا باید گفت منظور از مشارکت مردمی ،در اغلب
موارد ،فعالیتهای هدفداری است که مردم در هماهنیی با
واحدهای سیاسی و قانونی انجام میدهند؛ «فرایندی که در
مقطعی و یا دائمی به
آن مردم به صور
فعالیتهای آگاهانه و داوطلبانه میپردازند که منبهی به
حفاظت از محیطزیست خواهد شد و یا به حفاظت آن یاری
خواهد رساند (امینی.)138۷ ،
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ایده «دموکراسی محیطزیسبی» در میان تمامی محیطزیست-
گرایان ،چه کسانی که دارای رویکردهای انسان محور هسبند
و چه در میان بوم محورها ،دارای طرفدار و
بهتنوان روش مناسب در حال گسبرش و تکامل تدریجی
است .حمایت محیطزیستگرایان از این ایده گاه ابزارگرایانه و
فایده محور و گاه ارزش محور است .با این وجود ،این نظریا
همچنان مخالفانی دارد .درمجموع ،نظریه پردازان «رهیافت
خردگرا» در مقابل «رهیافتهای بر پایه اجماع» ،معبقدند که
مبخصصان تلوم محیطزیسبی بهبرین کسانی هسبند که می-
شیوه
و
تصمیما
خصوص
در
توانند
بهرهگیری از محیط زیست نظر دهند .تلم به همان شکل که
نخسبین مرجعی است که ما را از وجود خطر و آسیبهای
محیطزیسبی آگاه میکند؛ خود نیز میتواند با احاطه بر
موضوع بهبرین راهحل و شیوه اقدام را به ما بیاموزد ( Eden,
.)1996
در مقابل ،گفبه میشود تالوه بر تدم قطعیت تلمی در امور
محیط زیسبی ،مبخصصان از میزان توجه و اهمیبگی که مردم،
در مقابل توسعه اقبصادی به محیط زیسبشان
میدهند ،آگاهی کافی ندارند .همچنین فرایندی که از آن به
تنوان سیاسی سازی تلم یاد میشود ،به ناچار موجب کاهش
اتبماد تمومی به سیاستهای دولبی مببنی بر نظرا تلمی
میشود (بنبهام.)1389 ،
تعامل کنشگران دولتی با سمنهای مردم نهاد
امروزه ،موضوع همکاری بخش اول (دولت) با بخش سوم
(جامعه مدنی) ،مببنی بر شبکهسازی و ساخباردهی به شبکه-
های خط مشی ،در کانون توجه قرار گرفبه ،نقش دولت نه
به منزله قدر فائقه و مسلط و نه به منزله پاروزن یا سکاندار،
بلکه به منزله یک میانجی در شبکه ذینفعان باز تعریف می-
شود (رتنایی و مرتضوی.)1391 ،
یکی از گروههای مهم در سازمانهای بخش سوم،
سازمانهای مردم نهاد هسبند ،که در قرن بیست و یکم،
شاهد رشد سریع آنها در بیشبر کشورها بودهایم.
سازمانهای مردم نهاد ،برای جامعه هدفی که دغدغه آن را
دارند «سخن می گویند» ،اقدام میکنند و از منافع آن
محافظت میکنند .برخی از این سازمانها ،تملیاتی بوده،
2۰

هدف اصلیشان طراحی و اجرای پروژههای مرتبط با توسعه
است .درحالیکه دسبه دییر ،سازمانهای حمایتگیر هسبند
که هدف اصلی آنها دفاع یا ارتقاء یک مطالبه و تأثیرگذاری
بر خط مشیها و رویههاست (پورتز و همکاران.)1396 ،
 -1فقدان ضمانت اجرا در قبال اشخاص حقوقی دولتی
یا عمومی
ماده ( )143قانون مجازا اسالمی مصوب ،1392مسؤولیت
کیفری اشخاص حقوقی را به نحو مسبقل از اشخاص حقیقی
به رسمیت شناخبه و در ماده ( )2۰این قانون ضمانت اجراهای
مخبلفی (از مصادره اموال تا انبشار حکم محکومیت به وسیله
رسانهها) را در قبال جرائم اشخاص حقوقی پیشبینی کرده
است .بنابراین ،تبصره ماده ( )2۰قانون مجازا اسالمی،
اشخاص حقوقی دولبی و اشخاص تمومی غیردولبی را در
مواردی که اتمال حاکمیت میکنند از شمول ضمانت
اجراهای ماده ( )2۰مسب نا دانسبه است .هرچند پیش بینی
مفاد این تبصره در مقام مرتفع کردن دغدغه مقنن در تداوم
اتمال دولبی و حاکمیبی به نظر میرسد اما نمیتوان از نظر
دور داشت که بسیاری از آسیبهای حوزه محیطزیست و هوا
میتواند ناشی از اقداما سازمانها و شرکتهای دولبی یا
تمومی از جمله تولید کنندگان خودرو و کارخانجا تولیدی
و غیره باشد که در ترصه صنایع و تأمین انرژی کالن کشور
مبصدی هسبند و فقدان هرگونه ضمانت اجرای قابل اتمال
درخصوص این دسبه از اشخاص حقوقی محل تأمل است.
ازاین رو ،هرچند اتمال برخی ضمانت اجراها مانند انحالل و
یا مصادره اموال معارض با ماهیت اشخاص حقوقی دولبی
است ،اما اتمال گونههایی از این ضمانت اجراها مانند انبشار
حکم محکومیت به وسیله رسانهها ،میتواند جلوهای از
مسئولیت دولت در قبال مخاطرا هوا باشد که ایجاد آن به
هیأ دولت یا سیاستهای کالن یک ارگان دولبی منبسب
است (پوربافرانی و همبی.)1394 ،
برای م ال ،به موجب تبصره ذیل ماده  1۷قانون هوای پا
نیز صراحباا برای اشخاص حقوقی دولبی یا تمومی مسؤولیت
کیفری از نوع جزای نقدی و در صور تکرار تالوه بر جزای
نقدی تعطیلی موقت نیز پیش بینی شده است .تبصره ماده
 1۷قانون مرقوم بیان می دارد« :مالکان ،مسؤوالن یا روسای
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مراکز اداری ،بهداشبی ،درمانی ،خدماتی ،تمومی و تجاری که
موجبا آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتیکه پس از یک
مرتبه تذکر کببی توسط سازمان اقدامی برای رفع آلودگی در
مهلت مقرر انجام ندهند به جزای نقدی درجه  8موضوع ماده
 19قانون مجازا اسالمی حسب مورد محکوم میشوند و در
صور تکرار تالوه بر حداک ر جزای نقدی مذکور با درخواست
سازمان و حکم مرجع قضایی به تعطیلی موقت از  6ماه تا 2
سال محکوم میشوند».
 -2ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب در جرایم
محیطزیستی
کشف جرم و شروع به تعقیب مبهم در زمره مراحل اساسی
دادرسی محسوب میشود که نیازمند تخصیص نهادهای
قدرتمند است .در قانون آیین دادرسی کیفری ایران این جها
در ماده ( )64قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
برشمرده شده است .طبق این ماده« :جها قانونی شروع به
تعقیب به شر ذیل است :الف) شکایت شاکی یا مدتی
خصوصی ،ب) اتالم و اخبار ضابطان دادگسبری ،مقاما
رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن ،پ) وقوع جرم مشهود ،در
برابر دادسبان یا بازپرس ) ،اظهار و اقرار مبهم ،ث) اطالع
دادسبان از وقوع جرم به طرق قانونی دییر».
مالحظه میشود که بسیاری از این جها  ،فاقد کارایی الزم
درخصوص جرائم زیست محیطی است که خود به افزایش رقم
خاکسبری و رقم سیاه بزهکاری منجر میشود .درخصوص
شکایت شاکی ،بزه دیده بسیاری از این گونه جرایم ممکن
است هرگز مشخص نشود و اساساا خود شخص بزه دیده نیز
درکی از قربانی شدن خویش نداشبه باشد مانند شخصی که
بر اثرآلودگی هوا مببال به بیماری آسم میشود .ازسوی دییر،
در بسیاری از جرائم به دلیل تخصصی بودن ،آشکار نبودن
بسیاری از جرائم ،تدم آشنایی ضابطان و تام بودن وظایف
ایشان ،درصد کمی از این جرائم توسط ضابطان امکان کشف
و اتالم جرم (براساس گزارش ضابطان دادگسبری) دارد و
اخبیارا ضابطان خاص در حوزه این جرائم نیز به صور
محدود بوده و درصد کمی از جرائم را پوشش میدهد .تالوه
بر این ماهیت بسیاری از این جرائم ،امکان مشهود بودن آن
در برابر مقام قضایی را سلب میکند و همین موضوع در منابع
اطالع دادسبان از وقوع جرم نیز مؤثر است (قوام.)138۵ ،

شماره  ،68تابستان 1399

درخصوص اتالم جرم اشخاص ثالث و تموم مردم موضوع ماده
( )6۵قانون آیین دادرسی کیفری نیز به دلیل نداشبن
دغدغههای محیطزیسبی بسیاری از مردم ،پنهان ماندن
بسیاری از این جرائم از دید تموم و تدم در از اهمیت آن،
نسبت به گزارش این جرائم اقدام نمیکنند؛ در نبیجه به نظر
میرسد که جها تام شروع به تعقیب فاقد کارایی مورد
انبظار در جرائم محیطزیسبی باشد و پیشبینی ضابطان خاص
و افزایش اخبیارا مقاما نظارتی در این حوزه از
ضرور های انکار نشدنی در کشف و تعقیب جرائم این حوزه
است (ناجی زواره.)1394 ،
م ال ،در ماده  31قانون هوای پا آمده است «نیروی انبظامی
جمهوری اسالمی ایران و ییان حفاظت سازمان حفاظت
محیطزیست مکلفند به تنوان ضوابط دادگسبری ،در موارد
وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون راساا یا در صور
اتالم سازمان یا با اطالع از وقوع جرایم غیر مشهود مندرج در
این قانون با نظر دادسبان شهرسبان ذیربط اقدام الزم را در
چهارچوب قوانین و مقررا با واحدهای آلوده کننده یا
اشخاصی حقیقی یا حقوقی مربوط به تمل آورند» .لذا به نظر
میرسد ماده مرقوم ضمن بیان جها شروع به تعقیب جرایم
غیر مشهود ،ییان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست را به
تنوان ضابط خاص جرایم این حوزه معرفی نموده است.
ضمن آن که در تبصره  1ماده  32قانون مزبور صراحباا آن
دسبه از کارکنان سازمان حفاظت از محیطزیست که دوره
آموزشی ضابط دادگسبری را زیر نظر دادسبان مربوط طی
کرده باشند را ضابط دادگسبری در جرایم قانون هوای پا
معرفی نموده است لکن اشاره و تصریحی به لزوم طی
دورههای آموزش تخصصی حفاظت از هوا و آلودگی آن ننموده
است.
رویکردهای پیشگیرانه در جرایم محیطزیستی
توسعه لجام گسیخبه صنعبی ،طبیعت را دگرگون ساخبه و
صدما جبران ناپذیری بر محیطزیست بشری وارد کرده
است .بدین سبب ،اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بینالمللی
بهتنوان یکی از اقداما مهم ،در دسبور کار بسیاری از
کشورها قرار گرفبه است؛ در این راسبا نیز تاکنون
کنفرانسهای بسیاری برگزار شده است .یکی از سازوکارهای
تمده و تعیینکننده در جهت تحقق این مهم ،شناسایی و
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نقشدهی به سازمانهای غیردولبی در مسائل محیطزیسبی
است.
اصل پیشییری یکی از مهمترین اصول شناخبه شده حقوق
بینالملل محیطزیست میباشد و به تنوان قاتده طالیی ،9در
این حوزه تلقی میگردد .تحقق اهداف تالیه
محیطزیسبی بدون توجه به نقش سازمانهای غیردولبی در
مراحل مخبلف شکلگیری هنجارهای محیطزیسبی و نظار
و اجرای آنها دشوار است .اجبماتی بودن پدیده جرم ایجاب
میکند تا حبیالمقدور برای پیشییری و سرکوب جرایم از
تمامی ظرفیتهای اجبماتی اسبفاده شود .مشارکت سازمان-
های غیردولبی در فرآیند کیفری یکی از این ظرفیتها تلقی
میشود؛ امری که میتواند در توفیق برنامههای پیشییری در
جامعه مؤثر باشد .بنابراین ،رویکرد مشارکبی و اتخاذ تدابیر
پیشییرانه میتواند از وقوع بسیاری از جرایم محیطزیسبی
جلوگیری کند (رمضانی قوام آبادی.)139۰،
 -1ظرفیتها و شیوههای پیشگیری غیرکیفری
این نهادها به غیر از ثبت ،دارای کلیه مؤلفههای مربوط به یک
سازمان غیردولبی بودهاند .در حقوق ایران شاید ببوان قانون
تجار و آیین نامه ثبت تشکیال و مؤسسا غیرتجاری
مصوب  13۷۷را نخسبین قرراتی دانست که سازمانهای
غیردولبی را تعریف کردهاند .بعضی از کشورها مانند فرانسه و
سوئیس در این حوزه پیشیام بودهاند؛ به نحویکه بیش از یک
قرن است که وضعیت این سازمانها را به حیطه قانونیذاری
درآوردهاند (رشیدپور.)1382 ،
برای م ال فرانسه با تصویب قانون مربوط به انجمنها در اول
ژوئیه  19۰1تالش کرد تا شکلییری و تأسیس این
سازمانها را نظاممند کند .ماده یک این قانون اشعار میدارد:
«انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسبه-
ها و فعالیت های خود را به طور دائمی در راه نیل به هدفی
غیر از کسب منفعت در میان مینهند .در این ماده برخی از
تناصر ساخبی سازمان غیردولبی مانند ماهیت خصوصی،
غیرانبفاتی بودن و اسبمرار و تداوم فعالیتها است .ماده
مذکور تنها تعریفی از انجمن به دست داده و موجودیت و
اهلیت حقوقی آن را مطابق ماده  ۵به ثبت موکول نموده است؛
- Golden Rule
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درحالیکه در قانون مدنی سوئیس انجمنها به محض تشکیل
دارای شخصیت حقوقی میشوند و نیازی به ثبت ندارند (بیگ
زاده.)1393 ،
-2ظرفیتها و شیوههای پیشگیری کیفری
نقش حقوق کیفری
تمامی شاخههای حقوقی از جمله حقوق جزا به تنوان
فرایندی برای نیل به کنبرل اجبماتی ابداع شدهاند .هدف
آنها کنبرل و تنظیم رفبار و فعالیتهای افراد در جامعه است.
اما حقوق جزا با سایر رشبههای حقوقی تفاو دارد .این تفاو
بدین ترتیب است که حقوق جزا تلیه کسانی که (دسبورا )
آن را نقض مینماید از «مجازا های خفت بار» اسبفاده
میکند .با توجه به اینکه مجازا های ترذیلی و ترهیبی فقط
در حقوق جزا به کار رفبه و در سایر رشبههای حقوقی از
مجازا ها و مکانیزمهای دییر اسبفاده میشود ،ایجاب
مینماید که اسبفاده از حقوق جزا محدود به مواردی شود که
اهمیت زیادی برای جامعه دارد و یا این که اسبفاده از سایر
حوزههای حقوقی و اداری در آن مورد ،مفید و مؤثر نباشد.
بنابراین در جهت حمایت و حفاظت از محیطزیست و داشبن
محیطزیست سالم اگر ببوان برای کنبرل رفبار افراد جامعه از
حقوق اداری و یا سایر رشبههای مالیم حقوقی اسبفاده کرده
و آنها را تنظیم نمود ،در این صور نه تنها اسبفاده از حقوق
جزا صحیح نمیباشد ،بلکه چه بسا در موارد زیادی مضر و
خطرنا نیز میباشد .در واقع حقوق جزا به تنوان آخرین حد
به خشنترین ابزار کنبرلی میتواند به کار گرفبه شود
(حیدرزاده و مظفری زاده.)1392 ،
ضرورت حمایتجزایی
سؤال این است که آیا ضرور دارد برای حمایت از محیط
زیست از ابزار حقوق جزا و مجازا اسبفاده نماییم یا خیر؟ و
آیا برای حمایت میتوان تنها از سایر حوزهها و رشبههای
حقوق همانند حقوق اداری یا مدنی اسبفاده نمود ،بدون این
که نیازی به به کارگیری حقوق جزا باشد؟ دولتها هر وقت با
یک پدیده خطرنا مواجه میشوند ،نیران میگردند و معموالا
برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری مبوسل میشوند و
غالباا تصور میکنند که با وضع قوانین جدید کیفری ،مشکل
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حل خواهد شد .وضع قوانین کیفری در طی دو یا سه دهه
گذشبه به منظور حفاظت محیطزیست نمونه بارزی از این
طرز تفکر به شمار میرود .ولی از آن موقع تاکنون این فرصت
وجود داشبه که ببوان مناسبترین و مؤثرترین طریق برای
حفاظت محیط زیست را تشخیص داد .برخی معبقدند هرچند
قوانین کیفری در این خصوص نقشی را ایفا میکند ولی از آن
جایی که در این زمینه مشکل اساسی تبار است از تنظیم
قانونی فعالیتهای مؤسسا تولیدی نسبباا بزرگ ،لذا
مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور تعیین معیارهای
دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و نیز معیارهای
مشخصا و به کار بردن این معیارها از طریق مقررا اداری
میباشد .قوانین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا
میکنند و همین نقش محدود را هم تواما با اجرای مقررا
اداری ایفا مینمایند (ریوچی.)138۵ ،
راههای پاسخ به جرایم زیست محیطی
هر کشوری در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
و مسؤول است .اما حفاظت از محیطزیست به طور حبم
نمیتواند محدود به دورن سرزمینها و مرزها باشد و
جلوگیری از جرائم محیطزیسبی حل مشکال مربوط به آن
نیازمند همکاری مشبر ملتها و دولتهای مخبلف است.
آنگاه که نبایج زیان بار اقداما یک دولت بر هوای منطقه از
مرزهای ملی و حبی منطقه نیز فراتر میرود و به جایی
میرسد که تمامی دولتهای جهان و جامعه بینالمللی را به
دلیل تأثیرگذاری بر محیطزیست جهانی در بر میگیرد ،در
این مرحله نیرانی از آسیبهای محیطزیسبی با منافع یک یا
چند دولت ارتباط ندارد .در اینجاست که مشخص میشود
حفاظت از محیطزیست فراتر از صالحیت یک دولت است و
نیازمند همکاری گسبرده جهانی است (حبیبی.)1382 ،
پیش زمینههای تحقق مشارکت در پاسخهای کیفری
 -1ایجاد مراجع قضایی مستقل و تخصصی
در حقوق شکلی ایران وقبی سخن از محکمه با صالحیت
تخصصی به میان میآید ،در واقع بحث از شعبی از دادگاههای
تمومی است که بر اساس تقسیم کار و به موجب تخصص به
نوع خاصی از دتاوی یا جرائم رسیدگی مینماید .با اینوجود
نباید تصور نمود که تخصصی کردن شعب فقط در دادگاههای
تمومی و انقالب انجام میشود ،بلکه در حقوق ایران شعب
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محاکم اخبصاصی را نیز میتوان بر اساس تخصص و تجربه و
برای بهبر انجام شدن امور به شعب تخصصی تقسیم نمود؛
م الا در مورد شورای حل اخبالف تاکنون تقسیم کار بین
شعب انجام شده و چندین نوع شعب تخصصی شورای حل
اخبالف تشکیل شده است از جمله این شعب میتوان به
شورای حل اخبالف برای حل و فصل اخبالفا ناشی از جرائم
اطفال ،شورای حل اخبالف ویژه مطبوتا  ،شورای حل
اخبالف مسبقر در بازداشبیاههای موقت و شورای حل اخبالف
تخصصی دیوان تدالت اداری اشاره نمود (خالقی .)1394 ،از
قاتده رجوع به خبره نیز تخصصی شدن دادسراها و دادگاهها
قابل اسبنباط است ،چراکه در جرائم محیطزیسبی که از
پیچیدگیهای خاصی برخوردارند قضا و ضابطین تخصصی،
اهل خبره و مبخصص محسوب میشوند .در خصوص مبانی
حقوقی نیز که بنیانهای افبراقی شدن رسیدگیها در این
دسبه از جرائم هسبند میتوان به جهانی شدن و لزوم دادرسی
تادالنه اشاره نمود .جهانی شدن به ما میآموزد که از سایر
نظامهای حقوقی که افبراقیسازی در حوزه این دسبه از جرائم
را تحقق بخشیدهاند ،الیو برداریم و آن را در نظام حقوقی
خویش بومیسازی کنیم .برخورداری از دادرسی تادالنه نیز
که از مؤلفههای خاص و مبعددی تبعیت میکند ،افبراقی
شدن رسیدگی به جرائم محیطزیسبی را تادالنهتر از زمانی
میداند که نظام دادرسی یکپارچه بود ،چراکه قاضی مبخصص
و جلوگیری از اطاله دادرسی با افبراقیشدن رسیدگیها
امکانپذیر است.
 -2تدوین مقرره های حمایتی
جرائم محیطزیسبی ،از مهمترین جرائمی هسبند که ناقض
حق بنیادین بشری ،حق بر محیطزیست سگالم است که
امروزه با پیشرفت تلوم و فنون تکنولوژی ،شاهد فنی و
تخصصی و گسبرده شدن جرائم در این حوزه هسبیم ،فلذا
سیسبم تدالت کیفری در مقام حمایت از این حق بنیادین
بشری ،بایسبی پاسخی درخور توجه و مناسب در قبال این
دسبه از جرائم فنی و تخصصی بدهد .شاید در زمانهای دور
در مرحله رسیدگی به جرائم ،شاهد یکپارچیی سیسبم
تدالت کیفری بگودیم و همین یکپارچیی در آن زمان
سیسبمی مناسب تلقی میشد ،اما امروزه با فنی و تخصصی
شدن برخی از جرائم ،تدالت کیفری ایجاب میکند تا آن
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داوودی گرمارودی و همکاران

نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بینالمللی در پیشگیری از جرایم محیطزیستی

یکپارچیی در موارد ضروری برچیده شود و در قبال جرائم
فنی و تخصصی ،پاسخها و تشکیال سیسبم تدالت کیفری
نیز فنی و تخصصی شود.
آیین دادرسی افتراقی در واکنش به جرایم محیط
زیستی
امروزه افبراقی شدن در حوزه دادرسی کیفری نه تنها امری
مفید بلکه الزم و ضروری به نظر میرسد .یکی از حوزههایی
که لزوم افبراقی شدن به رسیدگیها بیش از گذشبه احساس
میشود ،جرائم محیطزیسبی است .جرائم محیطزیسبی که به
دنبال صنعبی شدن جوامع ،شکلی مدرن به خود گرفبند،
امکان تحقق آنها در قلب یک جرم تروریسبی نیز تحقق پیدا
کرد ،ازاینرو برخگی از کشورها همچون فرانسه در نظام
تقنینی خود جرمی به نام تروریسم محیطزیسبی را پیش بینی
نمود و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مناسبت افبراقی-
سازی در حوزه رسیدگی به این دسبه از جرائم ذیل جرائم
تروریسبی ،تحقق پیدا کرد و به این طریق آیین دادرسی آن
از آیین دادرسی جرم محیطزیسبی مبفاو شد ،چراکه آیین
دادرسی کیفری حاکم بگر جرائم زیست محیطی تخصصی
است و بهموازا دادرسی تمومی ،به مناسبت قاضی ،ضابطین،
شکل
تخصصی
دادگاههای
و
دادسراها
میگیرند.
 -1مشارکتی شدن کشف و اعالم
بر اساس ماده  ،66نقش مبمایز و مبفاوتی برای مشارکت
سازمانهای غیردولبی تهیه و تدار دیده شده است .از یک
سو نمیتوان این سازمانها را اتالم کننده صرف به شمار
آورد زیرا اتالم کننده جرم با اتالم مراتب جرم به مقاما
ذیصال  ،تکلیفش پایان میپذیرد و در فرآیند دادرسی
کیفری دارای حق اتبراض یا سایر حقوق پیشبینی شده
برای شاکی نیست .حال آنکه بر اساس ماده باال ،افزون بر
اتالم جرم ،حقوقی برای سازمانهای غیردولبی پیشبینی
شده است که در واقع این حقوق مبعلق به شاکی است .حقوق
نامبرده ،دو مورد است که تا اندازهای در بردارنده حقوق
شاکی است (کوشکی.)1392 ،
در تبصره  2ماده فوق الذکر نیز چنین آمده است«:ضابطان
دادگسبری و مقاما قضائی مکلفند بزه دیدگان جرایم
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موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه،
آگاه کنند».
از این تبصره نیز چنین برمیآید که نقش این نهادهای
اجبماتی و غیردولبی و الببه غیر قضائی در زمینه اتالم جرم
و حبی تعقیب جرم تا بدان حد اساسی و تعیینکننده در نظر
گرفبه شده است که حبی اگر جرمی از جرایم موضوع این
ماده که همیی جزو جرایم با آثار اجبماتی (بهویژه نسبت به
بخش آسیبپذیر جامعه و همچنین موارد خاص) امور
بهداشبی و سالمت وغیره به شمار میروند ،بدون اطالع
نهادها و سازمانهای مذکور در ماده فوق صور بییرند و
توسط حبی نهادهای قضائی ازجمله ضابطان دادگسبری
کشف گردند ،باز باید بدین نهادها در این زمینه اطالع رسانی
صور گیرد و این نهادها را نیز در تعقیب و تحقیق کیفری
تامالن ارتکاب این جرایم سهیم و شریک کرد .الببه نباید
فراموش کرد که با وجود این ماده ،اما همچنان وظیفه تعقیب
کیفری تمام بر تهده دادسرا و به طور خاص دادسبان است
و سازمان های مذکور در واقع نوتی نقش شاکی و یا اتالم
کننده جرم را ایفا می کنند .در واقع به نظر میرسد که
سازمانهای مزبور از حیث شکایت در زمره شکا خصوصی
و از حیث مطالبه ضرر و زیان به تنوان مدتی خصوصی ،ولو
با وجود هویت آنها به تنوان یک شخصیت حقوقی غیردولبی
محسوب میگردند .در ادامه این ماده در تبصره  3مقرر شده
«اسامی
که:
است
سازمانهای مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام
کنند ،در سه ماهه اببدای هر سال توسط وزیر دادگسبری با
همکاری وزار کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه
میرسد».
اسامی این گونه سازمانهای مردم نهاد که میتوانند در
اجرای این ماده اقدام کنند ،مطابق تبصره فوق الذکر در 3
ماه اببدای هر سال از سوی وزیر دادگسبری ،با همکاری وزیر
کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه
میرسد .در حقیقت هر یک از سازمانهای مردم نهاد فوق
الذکر می توانند در زمینه فعالیت مربوط به خود که در
اساسنامه آنها مشخص شده به هر طریق که مبوجه وقوع
جرمی شوند ،جرم ارتکابی را اتالم کرده و به تالوه ،همانند
مشبکی تنه در دادرسی نیز شرکت کنند .از آنجا که برخی
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افراد به دلیل ناتوانیهایی که دارند ،همواره در هر اجبماتی
مورد حمایت خاص قانونیذار هسبند ،تبصره یک ماده 66
مقرر کرده است که در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه
دیده خاص باشد ،کسب رضایت وی برای اقدام مطابق این
ماده ضروری است .در نظام حقوقی ایران ،یکی از مقررا
قانونی که به جاییاه سازمانهای غیردولبی در پیشیاه مراجع
قضایی پرداخبه است آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت
سازمانهای غیردولبی مصوب  1384هیأ وزیران است .بنابر
ماده  16آیین نامه مورد اشاره«سازمان حق دارد در موضوع
فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع تمومی ،تلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دتوا نماید».
بر اساس این ماده ،سازمانهای غیردولبی مجاز خواهند بود
که بر اساس موضوع فعالیت خود در مراجع قضایی نسبت به
اقامه دتوا مبادر کنند (کوشکی.)1392 ،
 -2مشارکتی شدن اقامه دعوا و مرحله رسیدگی
در این خصوص ،تأکید برافزایش خطرا جرم از طریق افزایش
احبمال تعقیب و اقامه دتوا در جهت انصراف مجرمان از
ارتکاب جرم است .اگر مجرم محیطزیسبی احبمال تعقیب در
جرم را بدهد به بررسی هزینه-فایده میپردازد .مشارکبی شدن
در رسیدگی به این دسبه از جرائم با توجه به اینکه الزمهاش
وجود ضابطان مبعدد و تخصصی ،دادسرا و دادگاه ویژه با
قضا مبخصص است ،احبمال تعقیب را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
سالمت فردی یا حق بر سالمت ،به تنوان یکی از مهمترین
مؤلفههای کرامت انسانی محسوب میشود .از این روی حق بر
سالمت بهتنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظامهای
مخبلف حقوقی و بینالمللی به رسمیت شناخبه شده است.
ماده  2۵اتالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948و قانون
اساسی ایران در اصل ( 3بند  29 ،)12و  43بر حق بر
سالمت 1۰و برخورداری از بهداشت تأکید دارد .ماده  2منشور
حقوق شهروندی مصوب 139۵ریاست جمهوری نیز حق بر
سالمت را یکی از حقوق هر ایرانی اتالم کرده است.

شماره  ،68تابستان 1399

موضوع جرائم محیطزیسبی و مباحث مربوط به بیابانزایی از
مهمبرین معضالتی است که انسان معاصر را با چالشهای
جدی روبه رو کرده و سالمبی آنها را با خطراتی روبرو ساخبه
است .این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است ،که تالئم
تهدید کننده حیا  ،آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به
دلیل گسبرش جرائم محیطزیسبی ،محیطزیست و سالمت
آن را با تهدید مواجه ساخبه است .از سوی دییر ،انسان بدون
داشبن محیطزیسبی امن و سالم ،قادر نخواهد بود به زندگی
طبیعی خود ادامه دهد.
امروزه در جامعه ما م ل بقیه جوامع ،مبأسفانه شاهد افزایش
جرایم محیطزیسبی هسبیم و این افزایش جرایم میتواند تلل
مبعددی داشبه باشد که یکی از تلل آن مقررا مربوط به
جرایم محیطزیسبی است .توسل به قانون و کمک گرفبن از
حقوق کیفری ،یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت و حفاظت از
محیطزیست و جلوگیری از جرایم محیطزیسبی است که در
بسیاری از کشورها نیز تجربه شده است .اما باید گفت که به
زتم تنوع و تعدد قوانین در خصوص حفاظت و پیشییری از
این نوع جرایم ،مبأسفانه اقدما موثری واقع نشده است.
توامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی را میتوان تشبت،
پراکندگی و تدم انسجام قوانین ،تدم کفایت جرائم مانع در
این حوزه و تدم تناسب مجازا ها با جرائم ارتکابی از جهت
فقدان وصف ارتاب آمیز بودن و قدر بازدارندگی دانست ،به
طوری که مرتکبان جرائم محیطزیسبی را در ادامه فعالیت
مجرمانه خود جسورتر می کند ،که همین امر باتث افزایش
نرخ و آمار جرایم محیطزیسبی میباشد .در اصول پیشییری
از جرائم زیست محیطی به دو روش پیشییری کیفری و
غیرکیفری اشاره شد که در این زمینه به نظر میرسد با توجه
شرایط هر کدام از این روشها برای پیشییری از جرائم زیست
محیطی مفید واقع شود ،اما در نهایت پیشییری غیرکیفری با
سیاستهای مشارکبی مردمی و فرهنگسازی بین آحاد مردم
جوامع ،نقش پررنگتری ایفا مینماید.
از آنجا که محیطزیست سالم یک خیر مشبر و اقدام به آن
از مصادیق واقعی امر به معروف و جلوگیری از خسارا هم از
مصادیق نهی از منکر است و حق بر محیطزیست سالم هم

1۰ . The Right to Health
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یک حق شهروندی است که هم دارای ابعاد فردی و هم دارای
ابعاد جمعی است و آسیب و خسارا به محیطزیست دارای
آثار زیانبار و در برخی موارد حبی جبران ناپذیر بر کل پیکره
طبیعت و حیا فردی و جمعی می شود ،لذا با معیار احراز
تقصیر نمی توان حمایت مناسبی از محیطزیست نمود و باید
مسؤولیت محض تامل یا تامالن زیان به تنوان مبنای
مسئولیت مدنی در این حوزه مدنظر قرار گیرد .نقش قوه
قضائیه در حوزه محیطزیست شامل نظار و پیشییری فراگیر
و فعاالنه (نظار بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین
در ادارا تمومی و دولبی) ،تعقیب فراگیر و فعاالنه و جبران-
های قضایی مؤثر میباشد.
تمده نقیصه فعلی تدم پیشبینی حق اقامه دتوای کیفری و
حقوقی برای سمنها است .موضوع دییر فقدان بازدارندگی
ضمانت اجراهای کیفری جرایم محیطزیسبی است .در تمل
نیز مراجع قضایی با رویکرد ارفاقی با مرتکبین این قبیل جرایم
برخورد میکنند.
از منظر فرهنیی نیز اهمیت محیطزیست هنوز به میزان الزم
برای مردم تبیین نیردید و اهمیت این موضوع در پیش گیری
و کشف جرایم محیطزیسبی پوشیده نیست .در حال حاضر
سازمانهای مردم نهاد در نظام کیفری ایران جهت پیشییری
از جرایم محیطزیسبی با اسبفاده از ایجاد حساسیت تمومی
و رسانهای و امر به معروف و نهی از منکر توانسبهاند تأثیری
فراتر از سیاست جنایی و کیفری در این زمینه داشبه باشند.
در خاتمه موارد زیر به تنوان پیشنهادهای کاربردی ارائه می
گردد:
تشکیل محاکم اخبصاصی -تخصصی و یا حداقل اخبصاص
شعبهای محاکم دادگسبری جهت رسیدگی به جرایم مرتبط
با این حوزه .اسبفاده از ضابطین خاص و آموزش دیده در
جهت کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی.
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ،پیش بینی
مجازا ها مبناسب با جرم و دارای بازدارندگی مناسب به
طوری که از تکرار جرم جلوگیری نماید.
افزایش و بهرهگیری هر چه بیشبر از ظریفتهای تشکلهای
غیردولبی در زمینه پیشییری از جرم آلودگی هوا و جلب
مشارکتهای مردمی در این نهاد و تشکلها .ایجاد زمینه
مداخله سمنها در فرآیند دادرسیهای حقوقی و کیفری.
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فرهنگسازی و آگاه ساخبن جامعه از اهمیت داشبن محیط
زیست و شناساندن تواقب جرایم آن با بهرهگیری از
برنامههای صدا و سیما و رسانههای جمعی.
تعیین و پیشبینی ضمانت اجرای کارآمد و بازدارنده در قبال
فعالیت اشخاص دولبی و تمومی.
تخصیص ردیف بودجهای از بودجه سازمان و بودجه کل کشور
برای رسانههای گروهی و تشویق آنها در جهت تهیه و ارائه
و پخش مسبندا آموزشی -تلمی درخصوص آلودگی هوا
آگاه نمودن اقشار جامعه از تواقب آن و آموزش در جهت
حفاظت از هوای پا .
ایجاد بیمه یا صندوق خاص برای جبران خسارا وارده به
محیطزیست و الزام شرکتهای آالینده جهت دریافت بیمه
نامه.
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Abstract
The right to enjoy health is one of the basic rights of every person. Article 25 of the Universal
Declaration of Human Rights adopted in 1948 and the Iranian Constitution in Article 3
(paragraphs 12), 29 and 43 emphasize the right to health and enjoyment of health. Article 2
of the Charter of Citizenship Rights approved by the President in 2016 has also declared the
right to health as one of the rights of every Iranian. Today, the environment and health are
closely related. Therefore, along with other values that have been predicted, the right to health
and having a healthy environment is one of the basic values for human beings, so that human
beings will not be able to continue their normal life without having a safe and healthy
environment. The importance of preventing environmental crimes is due to the fact that it is
directly related to human health, most countries put special penal regulations to actions in this
regard. Therefore, this is a special issue to study in shaping the legislative criminal policy on
protection environment. It can be studied and studied from the environment. The aim of the
researchers in this research is to study the role of national and international actors in reducing
environmental crimes. The present study seeks to explain the role of NGO's in the field of
prevention, disclosure and prosecution of environmental crimes in order to clarify its
importance for legislative, executive and judicial authorities. Reducing environmental crimes
is important both in terms of the right to health and in terms of criminology and the need to
reduce crime fields. Governments have two important tools to reduce environmental crimes:
1- establish appropriate criminal regulations with the aim of deterring and intimidating
potential offenders, 2- strengthening Non-Governmental Organizations and, as a result, public
education, culture-building, intervention of these organizations in the prosecution and
detection of crime and creating sensitivity to such crimes. For this purpose, it is necessary for
the legislator to grant more prominent role to NGOs about indictment and interference in the
process of criminal and legal proceedings. This view is derived from the theory of green
criminology or environmental criminology. In the present study, in addition to examining the
aforementioned issues, we seek to study the role of non-governmental organizations in Iran in
combating environmental crimes from the perspective of detecting and prosecuting crime and
creating public sensitivity to such crimes.
Key words: Environmental Crimes, Ngos, Green Criminology, Environmental Criminology,
Action and Reactionary Measures.
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