
 سیس دادگاه بین الملل محیط زیستأضرورت ت

 جهت حمایت کیفري و حقوقی از محیط زیست

  روزه غزه 22در جنگ خسارات وارده  مقابل در
  مرتضی نجفی اسفاد

  عسکر جاللیان

  چکیده

در پی دستگیري گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهاي فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و 

هـوا و دریـا بـه     ،اسرائیل از زمین 27/12/2008پنهان و آشکار جهت آزادسازي او، در نهایت هاي  تالش

روز ادامه یافـت،   22یعنی  18/1/2009این حمله که تا . هاي اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد سرزمین

رئـیس  . دالملل محیط زیسـت بـو   در آن اتفاقات ناخوشایندي رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین

اي به نمایندگی از سازمان ملل متحد براي  کمیته 2009شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 

هاي صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تـام تمـامی جوانـب     روزه غزه و نقض 22بررسی جوانب جنگ 

ی ریچارد گلدستون، عضو کمیته مذکور، تحت ریاست قاض. این حادثه را مورد واکاوي و تحقیق قرار دهد

المللـی یوگسـالوي و    هاي جنایی بین دادگاه قانون اساسی کشور آفریقاي جنوبی و دادستان سابق دادگاه

 2009با همکاري سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در مـاه سـپتامبر    ،روآندا

. ي حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد داد     صفحه تحویل شورا 600بخش و حدود  21گزارش خود را در 

دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه  اطالعات به

روزه  22اي از ابعـاد جنـگ    مقاله حاضر به گوشه. روزه توسط رژیم صهیونیستی است 22در دوره جنگ 

ـ  عنـوان میـراث    راي حفاظـت از محـیط زیسـت، بـه    غزه پرداخته و تالش نموده است استدالل کند که ب

هـاي   مشترك بشریت و همچنین براي برخورد قضـایی مناسـب بـا رژیـم صهیونیسـتی در قبـال نقـض       

الملل محیط زیست جهت حمایـت کیفـري و حقـوقی از محـیط      دادگاه بین«: شده ضروري است مرتکب

این مقاله از یک سو ناتوانی دیگـر   .تأسیس شود» روزه غزه 22زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 

المللی موجود در مورد حمایت کیفري و حقوقی از محیط زیست را نیز مـورد وارسـی    مراجع قضایی بین

اي نسبت به محیط زیست رخ  هاي گسترده و از سوي دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض قرار داده

  .دهد می

  واژگان کلیدي

حقـوق   ،روزه 22جنگ  ،مسئولیت کیفري ،الملل کیفري ، حقوق بینغزه ،لالمل ، حقوق بینزیستمحیط 

  رژیم صهیونیستی و ها المللی دولت مسئولیت بین ،محیط زیست

                                       
                                استادیار دانشگاه علوم قضایی تهران                          Email: dr_najafiasfad@yahoo.com 
 الملل پیام نور  دانشجوي دکتري حقوق بین                                                 Email: dr_ajalalian@yahoo.com 

  15/02/91: اریخ پذیرشت     15/08/90: تاریخ ارسال

 205- 241صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه 

رئیس شوراي حقوق بشر سـازمان ملـل   

مــیالدي،  2009متحـد در مــاه آوریـل ســال   

اي به نمایندگی از سازمان ملل متحـد   کمیته

غزه تشکیل و بـه   براي بررسی حقایق مناقشه

درباره کلیه  تارد کاین کمیته اختیار تام اعطا 

المللـی   حوادث مرتبط بـا نقـض قـوانین بـین    

الملـل   حقـوق بـین   نقض، از جمله حقوق بشر

کـه در تمـام مـدت عملیـات      محیط زیسـت، 

ــاریخ  از(نظــامی صــورت گرفتــه اســت    27ت

ژانویــه  18مــیالدي تـا   2008دسـامبر سـال   

ــیالدي 2009 ــق )م ــد  تحقی ــی نمای  و بررس

(A/HRC/R/48, Advanced, 23.Sep.2009, 

para:1).  

رئـیس شـوراي   گونه که اشاره شد،  همان

حقوق بشر براي ایـن منظـور قاضـی ریچـارد     

گلدستون را که در گذشته عضو دادگاه قانون 

اساسی کشور آفریقاي جنوبی، دادستان سابق 

المللـی در یوگسـالوي    هاي جنایی بین دادگاه

بوده اسـت، بـه عنـوان رئـیس      روآنداسابق و 

سـه عضـو   . یاب منصـوب کـرد   کمیته حقیقت

خـانم کریسـتین   : دیگر این کمیته عبارتند از

الملـل در   اسـتاد رشـته حقـوق بـین     ،چیکین

دانشکده اقتصاد و علـوم سیاسـی لنـدن کـه     

ــه عنــوان عضــو کمیتــه   ــن نیــز ب پــیش از ای

یــاب دربـاره حـوادث بیــت    بلندپایـه حقیقـت  

فعالیت کرده ) میالدي 2008سال  در(حانون 

وکیل دادگاه عـالی   ،است و خانم هینا گیالنی

پاکستان و نماینده ویـژه دبیـر کـل در امـور     

حمایت از مدافعان حقوق بشر و عضو کمیتـه  

المللی تحقیق در حوادث دارفور در سـال   بین

 ،میالدي و سرهنگ دیزموند تراویـرس  2004

و عضـو  افسر سـابق نیروهـاي دفـاعی ایرلنـد     

ــین ــالج ب ــات  شــوراي اداري ک ــی تحقیق الملل

  . جنایی

با استناد به حـوادثی کـه   مذکور، کمیته 

 1یجــهچنــین نت ،دربــاره آنهــا تحقیــق کــرده

 ،گیرد که رفتار نیروهاي مسـلح اسـرائیلی   می

نامـه چهـارم ژنـو بـوده و      نقض آشـکار توافـق  

حوادث قتل عمـد و ایجـاد مشـکالت شـدید     

از  ،بـه صـورت عمـدي    ،گرفتـه  براي افراد پناه

اتهام جنـایی   ،از این رو. جمله این موارد است

ایـن کمیتـه   . کند تک افراد ایجاد می براي تک

همچنین نتیجه گرفته است کـه هـدف قـرار    

دادن مستقیم و کشتار وحشیانه غیرنظامیـان  

ــطینی ــوب    ،فلس ــدگی محس ــق زن ــض ح نق

 .(Ibid, Para, 46) شود می

م شـده  هـاي انجـا   با اسـتناد بـه بررسـی   

حـوادثی کـه در    خصوص وسیله کمیته، در به

هاي توپ  هاي مشخصی مانند گلوله آنها سالح

                                       
پس از جنگ جهانی دوم براي حمایت از جمعیت  1949. 1

  .غیرنظامی
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شده، بـا   هحاوي فسفر سفید و خمپاره استفاد

المللـی اسـتفاده از    آنکه به موجب قانون بـین 

فسفر سفید ممنوع بوده است، کمیته چنـین  

 یگیرد که نیروهاي مسـلح اسـرائیل   نتیجه می

ر منـاطق مسـکونی اسـتفاده    محابا آن را د بی

پزشکانی کـه بیمـارانی    ،عالوه بر این. اند کرده

را که با فسـفر سـفید مجـروح شـده، درمـان      

از شدت سوختگی ناشـی از ایـن    ،کرده بودند

ناپـذیر   ماده سخن گفته و حتـی آن را درمـان  

اسـت کـه    کمیته بر این بـاور . ندا هعنوان کرد

اطق در منـ  2ممنوعیت استفاده از فسفر سفید

مسکونی باید به شکل جدي مورد توجه قـرار  

ها معتقـد اسـت کـه     گیرد، اما درباره خمپاره

هایی است که قدرت  این سالح از جمله سالح

تشخیص بین اهـداف در آن وجـود نـدارد، از    

کارگیري آن در مناطقی که احتمال  هاین رو ب

ــی ــته   م ــور داش ــان در آن حض رود غیرنظامی

  .(Ibid, Para, 48) باشند، مناسب نیست

نیـز گزارشـی دریافـت     زگیاتـ  بهکمیته 

کرده که در آن اعـالم شـده اسـت نیروهـاي     

نظامی اسرائیل در حمله خود به نـوار غـزه از   

اند، امـا هنـوز    شده استفاده کرده اورانیوم غنی

تحقیقی درباره ایـن مطالـب صـورت نگرفتـه     

 .(Ibid, Para, 49)است 

                                       
2. White Phosphorus (W.P) 

بـه   اثـرات مربـوط   3،یاب کمیته حقیقت 

ــزه  ــوار غ ــر  4عملیــات نظــامی و محاصــره ن ب

ــان از  ایــن منطقــهســاکنان  و برخــورداري آن

هنگـام  . حقوق خود را مورد بررسـی قـرار داد  

ها به نـوار غـزه، وضـعیت     آغاز هجوم اسرائیلی

ــت  ــافتن فرص ــادي و ی ــغلی و   اقتص ــاي ش ه

ها به سـبب محاصـره    وضعیت زندگی خانواده

ین منطقه شده بر ساکنان غزه، مردم ا تحمیل

کمبود . را با مشکالت فراوانی مواجه کرده بود

ــرق    ــد ب ــراي تولی ــوختی ب ــواد س ــدید م  ،ش

هاي صنعتی این منطقه را راکد کـرده   فعالیت

ــه  و از فعالیــت بیمارســتان هــا و انتقــال آب ب

. شـدت کاسـته بـود    منازل و دفع فاضالب بـه 

عالوه بـر آن، ایجـاد محـدودیت در واردات و    

بخـش   ،صـادرات از غـزه  گونـه   ممنوعیت هر

صنعتی و تولیدات کشاورزي در این منطقه را 

بیکـاري و شـمار   همچنـین  . کاهش داده بـود 

کردند، هر  افرادي که زیر خط فقر زندگی می

 ,Ibid) یافـت  روز در این منطقه افـزایش مـی  

Para, 65).  

بـاري،   سـف أدر سایه چنـین وضـعیت ت   

عملیات نظامی اسرائیل نیز بخـش بزرگـی از   

نـابود   هاي اقتصادي منطقه را کامالً رساختزی

هـاي زیـادي در نـوار     از آنجا که کارخانه. کرد

غزه هدف حمله و ویرانی کامل قـرار گرفـت،   

                                       
3. Fact – Finding Committee 
4. Gaza Strip 
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میزان فقر و بیکاري در منطقه بیشـتر شـد و   

براي نمونه، بخـش  . امنیت غذایی از بین رفت

کشاورزي نوار غزه به سبب تخریب مسـاحت  

هـاي آب   ورزي و چاههاي کشا زیادي از زمین

هاي ماهیگیري در عملیـات نظـامی    و بندرگاه

آنکـه   مضـاف بـر   ؛اسرائیل، آسیب فراوان دید

مـانع از تـرمیم    ادامه محاصـره ایـن منطقـه،   

شده در جریان  هاي اقتصادي ویران زیرساخت

  . (Ibid, Para, 66) حمله اسرائیل خواهد شد

هاي زراعـی   رود تخریب زمین انتظار می 

نوار غزه را به طـور   5ها امنیت غذایی نهو گلخا

هرچند که در ظاهر میزان  ؛کامل از بین ببرد

واردات مواد غذایی به ایـن منطقـه در اثنـاي    

عملیــات نظــامی اســرائیل و تکیــه مــردم بــه 

. هــاي غــذایی خـارجی افــزایش یافــت  کمـک 

ــان    ــمی کودک ــد جس ــطح رش ــین، س همچن

خونی کودکـان و زنـان     شدت کند شد و کم به

اردار حتــی پــیش از آغـاز عملیــات نظــامی  بـ 

هـاي فراوانـی بـه وجـود      نگرانـی  اسرائیل نیـز 

مشکالت ناشی از تخریب گسـترده  . آورده بود

ــه  ،هــاي فلســطینیان منــازل و دارایــی کــه ب

آوارگی شمار زیادي از ساکنان نوار غزه منجر 

ویژه براي کودکان و  شد، مشکالت بسیاري به

تخریـب و انهـدام    کما اینکـه . زنان ایجاد کرد

هاي مربوط به انتقال آب و فاضالب  زیرساخت

                                       
5. Food Security 

مانند تخریب چاه عمیق نمر و حمله به مرکز 

وضعیت را بیش از پـیش بحرانـی    ،تصفیه آب

اسـرائیل،  پیش از آغاز عملیـات نظـامی   . کرد

ــوار غــزه از  درصــد از آب 80بــیش از  هــاي ن

اسـتانداردهاي مـورد نظــر سـازمان بهداشــت    

ند، ه آب آشامیدنی برخوردار نبودجهانی دربار

ا در دریـا  ه ریخته شدن فاضالب و هرز آباما 

ـ   فـت ـ که پس از عملیات نظامی صـورت گر 

 ,Ibid, Para) دوفزاخود بر بدتر شدن اوضاع 

67) .  

کمیته همچنین به این نتیجـه رسـیده    

است که اقـدام نظامیـان اسـرائیلی در انهـدام     

انکرهــاي هــاي آب و ت چــاه ،منـازل مســکونی 

هاي کشـاورزي بـه صـورت     و زمین رسانی آب

هـدف مشخصـی ماننـد محـروم      اعمدي و بـ 

از منـابع غـذایی و   این منطقه کردن ساکنان 

 ،بـر آنکـه  عـالوه   .استصورت گرفته خوراك 

ویژه آنچـه   کمیته دریافته است حقوق بشر به

کودکان  خصوص به ،درباره حمایت از کودکان

ملیـات نظـامی و   و زنان و معلـوالن قربـانی ع  

، نقـض  باشد میهاي مسلحانه مطرح  درگیري

  .(Ibid, Para, 73) شده است

کـه از   ،اوضاع انسانی و زنـدگی در غـزه   

اقـــدامات متعمدانـــه نظامیـــان اســـرائیلی و 

گونـه کـه    هاي علنی اسرائیل ـ همـان   سیاست

اند ـ نشـأت گرفتـه اسـت،      نمایندگانش گفته
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ملیـات و  دهد که اسرائیل پیش از ع نشان می

همزمــان بــا آن و نیــز پــس از آن قصــد دارد 

جمعی  ساکنان نوار غزه را مورد مجازات دسته

المللـی   قرار دهد که این امر نقض قوانین بین

 ,Ibid, Para) شـود  محسوب می 6حقوق بشر

74) .  

المللـی   کمیته در خصوص رهبـري بـین  

از آنجا که اسرائیل آمادگی آن « :اظهار داشت

حقیقاتی متناسب بـا معیارهـاي   را ندارد که ت

المللی انجام دهـد، کمیتـه از یـک اقـدام      بین

المللی به عنوان تنها راه موجـود در برابـر    بین

کشورها، جهت تحقیق درباره نقـض احکـام و   

ــیون ژنــو    ــوانین کنفوانس ــوب ســال  (ق مص

و بـراي جلـوگیري از فـرار از    ) مـیالدي 1949

مللی ال منظور انجام مسئولیت بین مجازات و به

 ,Ibid, Para) »کند حمایت می) فصل هشتم(

127).  

کیـد  أالمللی بر ایـن موضـوع ت   قانون بین

المللـی   دارد که هرگـاه یکـی از قـوانین بـین    

نادیده گرفته شد، عامل یا عامالن باید غرامت 

وجود آمده را پرداخت  ههاي ب ناشی از خسارت

یـاب، سـاختار    از نظـر کمیتـه حقیقـت   . دنکن

 ،و مصـوبات موجـود در اسـرائیل   قانون فعلی 

اي وجـود داشـته    زمینه مناسبی ـ اگر زمینـه  

بـه   7باشد ـ براي درخواست پرداخت غرامـت   

                                       
6. International Human Rights Violations 
7. Compensation For War 

. دهد کس قرار نمی فلسطینیان در اختیار هیچ

جامعـه جهـانی وظیفـه دارد     ،بر ایـن اسـاس  

ابزارهاي اضافی یا جـایگزینی بـراي پرداخـت    

ی غرامت به آن دسته از غیرنظامیان فلسـطین 

که در جریان عملیات نظامی اسرائیل آسـیب  

فصل بیسـت  (اند، فراهم آورد  و خسارت دیده

  .(Ibid, Para, 128) )و نهم

ام ایـن   کمیتـه در فصـل سـی   در نهایت، 

ــزارش اي از  کـــــه در آن خالصـــــه  ،گـــ

هاي حقوقی آورده شـده، دربـاره    گیري نتیجه

و در  گیـري کـرده   تحقیقات انجام شده نتیجه

بـراي شـماري از نهادهـاي     ش،گزار 130بند 

ــکیالت     ــرائیل و تشـ ــل و اسـ ــازمان ملـ سـ

خودگردان و جامعه جهانی درباره مـوارد زیـر   

  : است کردهارائه به شرح ذیل  هایی توصیه

محاکمه متهمان به نقض خطرنـاك  : الف

  ؛المللی حقوق بشر قوانین بین

   ؛ها غرامت: ب

  ؛نقض خطرناك حقوق بشر: ج

   ؛محاصره و بازسازي: د

  ؛ها و اقدامات نظامی استفاده از سالح: ه

حمایــت از مؤسســات حقــوق بشــر و  : و

   ؛مدافعان این حقوق

هـــاي کمیتـــه   پیگیـــري توصـــیه : ز

  .(Ibid, Paras, 129-130) یاب حقیقت
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بررسی گزارش گلدستون، نشانگر نقـض  

جدي بسیاري از اصول بنیادین حقوق بشـر و  

ــت   ــتانه اس ــوق بشردوس ــوق  . حق ــض حق نق

الملـل محـیط    حقوق بـین : بشر نظیربنیادین 

و عدم توجـه رژیـم صهیونیسـتی بـر      8زیست

المللــی، در کنــار  رعایــت ایــن تعهــدات بــین

مـواردي همچـون نقـض ممنوعیـت مجـازات      

جنایات جنگـی و عـدم رعایـت     ،جمعی دسته

قـــوانین و مقـــررات مخاصـــمات مســـلحانه 

ــین ــم    بـ ــر، رژیـ ــئولیت کیفـ ــی، مسـ المللـ

ن این جـرایم را  صهیونیستی و تعقیب مرتکبا

این امر در کنار وظـایفی کـه   . سازد آشکار می

ــین  ــوق ب ــه    حق ــراي جامع ــر ب ــل معاص المل

المللـی شناسـایی کـرده اسـت، ضـرورت       بین

انجــام تکــالیف و تعهــدات و ایجــاد ابزارهــاي 

الملل  حقوقی، به منظور حمایت از حقوق بین

ــی  ــان م ــان،  (دارد  را بی ــوان خرازی ، 1388اخ

  ).41-69صص 

اجراي حقـوق بشـر بـه صـورت      ضرورت

کامل، در کنار حقوق بشردوستانه در شـرایط  

مخاصـمات مسـلحانه، حقیقتـی اسـت کـه از      

الملل بـه رسـمیت شـناخته     سوي حقوق بین

رغم تصـویب   رژیم صهیونیستی به. شده است

معاهدات حقوق بشري متعدد، اقداماتی مغایر 

المللـی خـویش در خصـوص     با تعهـدات بـین  

                                       
8. International Environment Low 

ل محیط زیست در مخاصـمات  المل حقوق بین

ــت  22 ــام داده اس ــتا،  . روزه انج ــن راس در ای

ضرورت انجام تحقیقات فوري، جامع، مستقل 

المللی در مـورد   طرفانه توسط جامعه بین و بی

المللـی صـورت گرفتـه     نقض این تعهدات بین

منظـور ایجـاد ضـمانت     لـذا بـه  . ضروري است

ــوق   ــري از حق ــت کیف ــؤثر و حمای ــی م اجرای

ل محیط زیست، تأسیس یک دادگـاه  المل بین

المللی مسـتقل در ایـن حـوزه، بـا هـدف       بین

حمایت کیفري از این حقـوق، احقـاق حـق و    

تواند از اهمیت شایانی  کیفري می مقابله با بی

، 1389شــیلتون و کیــاس، ( برخــوردار باشــد

  .)12و  13صص 

گیــري و گســترش    یقــین، شــکل  بــه

جه محیطی و عدم تو هاي جهانی زیست بحران

شان، ضـرورت   الملل ها به مسئولیت بین دولت

المللی  تأسیس یک مرجع قضایی مستقل بین

  .را ایجاد کرده است

تحقق بسیاري از حقوق اولیـه، از جملـه   

حــق حیــات و دســتیابی بــه عــدالت، اعــم از 

ــدالت درون ــلی و ع ــین نس ــرو   ب ــلی، در گ نس

مثابــه میــراث  حفاظــت از محــیط زیســت بــه

ها بـه عنـوان تـدبیري    مشترك بشریت، نه تن

داوطلبانه بلکه به عنوان تکلیـف و مسـئولیتی   

تـدوین قـوانین   . خطیر، ضرورت یافتـه اسـت  

الملل محـیط   بازدارنده در خصوص حقوق بین
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المللی جهت حفظ  زیست از سوي جامعه بین

ــه   ارزش هــا و هنجارهــاي زیســت محیطــی ب

المللـی محـیط    همراه تأسیس یک دادگاه بین

کارهـاي اجرایــی و   نـی راه بی زیسـت بـا پــیش  

ــیش   ــی پ ــؤثر یعن ــی م ــمانت اجرای ــی  ض بین

ــازات ــده    مج ــدنی بازدارن ــري و م ــاي کیف ه

مناسب، منجر به صـیانت از میـراث مشـترك    

بشریت و تحقق حمایت کیفري و اجراي مؤثر 

 الملل محـیط زیسـت خواهـد شـد     حقوق بین

  .)13-40، صص 1388حسینی اکبرنژاد، (

هـا   وجه دولتعالوه بر موارد فوق، عدم ت

به اجراي مسئولیت خود در راستاي حفاظـت  

از محــیط زیســت و اجرایــی ســاختن حقــوق 

الملل محیط زیسـت، خصوصـاً بـه دلیـل      بین

ــت      ــاوي زیس ــاص دع ــاي خ ــت و مبن ماهی

محیطی، فقدان تخصص الزم و روند طـوالنی  

رسیدگی، ضرورت تأسیس یک مرجع مستقل 

بررسی در واقع، . دهد المللی را افزایش می بین

المللی، مؤیـد   هاي قضایی در محاکم بین رویه

این مطلب است که حفاظت و اجراي حقـوق  

حـق بـر   «الملل محیط زیست، با تکیه بر  بین

جـزء حقـوق بنیـادین     ،9»محیط زیست سالم

الملـل عرفـی    بشري و از مصادیق حقوق بـین 

رغم عرفی بودن ایـن حقـوق، بـه     اما به. است

اختالفـات و  دلیل ماهیت حـل و فصـل ایـن    

                                       
9. Right To Healthy Environment 

هـا بـه    هاي فراوان، توجـه دولـت   وجود چالش

هاي صیانت از این حقـوق، در اولویـت    ویژگی

بـه عبـارتی دیگـر، تـراکم     . قرار نگرفته اسـت 

هاي مطروحه در نزد قضات در مراجـع   پرونده

المللی و عدم آشنایی کافی آنان  صالح بین ذي

با مسائل زیست محیطـی، ایـن دعـاوي را در    

یگر دعاوي کیفري، داراي اهمیت مقایسه با د

عـالوه بـر   . ثانویه در نظر قضات کـرده اسـت  

که، اهمیت موضوعات و جایگاه موضوعات  این

محیط زیست، از آنجایی که تنها به اختالفات 

خصوصی محـدود نشـده و    هاي به میان طرف

اغلب طیف وسـیعی از پیامـدهاي بـا اهمیـت     

یـت از  المللی را به همراه دارد، حما بین ملی و

المللی، از طریـق   این قواعد در حفظ نظم بین

المللی کیفـري، داراي   تأسیس یک دادگاه بین

در حقیقــت، ماهیــت . اهمیـت فراوانــی اسـت  

مسائل مطروحه در ایـن حـوزه از حقـوق بـه     

هـاي دیگـري همچـون     دلیل ارتباط با حـوزه 

اي و  هاي توسعه مسائل حقوق بشري، سیاست

هـا و   میان دولـت  به مسائل روابطی اقتصادي،

ــد   ــد ش ــانده خواه ــهروندان کش ــان، ( ش هم

  . )30ص

در کنـار اهمیــت ایـن دســته از حقــوق،   

هاي خاص موجـود در مسـائل مـرتبط     ویژگی

با مشکالت زیست محیطی و نقش این حقوق 
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، تأسـیس یـک   10المللـی  در تحقق نظـم بـین  

المللی مسـتقل و آمـوزش قضـات     دادگاه بین

. سـازد  ضروري میالمللی در این زمینه را  بین

هـاي   با این حال، به دلیل تفاوت موافقت نامه

المللی و  زیست محیطی با دیگر معاهدات بین

باید پاسخگوي دالیل  ها  نامه اینکه این موافقت

علمی براي یـک مشـکل باشـند و همچنـین،     

ــل      ــه دلی ــدات ب ــن معاه ــداف ای ــق اه تحق

هاي متعارضـی کـه در رونـد اجـراي      خواسته

دارد و نیز غیـرمطمئن بـودن   معاهدات وجود 

بـر   بـر و هزینـه   دالیل و مدارك علمـی، زمـان  

هـا را در راسـتاي    بودن ایـن اقـدامات، دولـت   

حفــظ ایـــن حقـــوق و اجـــراي مســـئولیت  

  .المللی شان دچار تردید کرده است بین

ماهیت خاص جـرایم زیسـت    .1

محیطی و بررسی آنها از لحـاظ  

علیــه و  جــرم، مجــرم، مجنــی

  نفع ذي

گونـه کـه از عنـوان     ست، همانمحیط زی

شود، فضایی است کـه پیرامـون    آن حادث می

لذا، قلمرو مادي ایـن  . ما را احاطه کرده است

مقوله، گسترده و تحت اشکال مختلـف مـورد   

در حقیقـت،  . گیـرد  تعدي و تجـاوز قـرار مـی   

الملـل محـیط    موضوعات مرتبط با حقوق بین

                                       
10. International Order 

دار بـوده کـه هـر     زیست، مسائلی بسیار دامنه

لـذا  . حل خـاص خـود اسـت    مورد نیازمند راه

هاي  کثرت و تنوع این مسائل، در کنار پرونده

صالح موجـود   متعدد مطروحه نزد مراجع ذي

و عدم آشنایی قضات به مباحث فنی مـرتبط  

بر و پـر هزینـه    با حقوق محیط زیست و زمان

بودن رسیدگی به این جرایم، نیاز به تأسـیس  

لـی و آمـوزش   یک دادگـاه مسـتقل بـین المل   

قضات در سطح بین الملل را در این حـوزه از  

حقوق، در عصر حاضر بـیش از پـیش آشـکار    

  . سازد می

دهنده جرم، هیچ  از لحاظ عناصر تشکیل

تفاوتی میان جرایم زیسـت محیطـی و سـایر    

شـود و وجـود سـه رکـن      جرایم مشاهده نمی

مادي، معنوي و قانونی، که از ارکان مشـترك  

سـتند، در ایـن دسـته از    جهت تحقق جرم ه

به طور کلـی و بنـا بـر    . جرایم نیز وجود دارد

اصول اولیه حقوق جزاي عمومی، تحقـق ایـن   

سـه رکـن، جهـت وقـوع جـرم ضـروري و در       

خصوص جرایم زیست محیطی نیز این قاعده 

اي کـه در ایـن    امـا نکتـه  . شـود  مستثنی نمی

بخش باید مورد توجه قرار گیرد، گسـتردگی  

ست و تنوع جـرایم ارتکـابی   موضوع محیط زی

این عامـل عمـالً تجزیـه و    . نسبت به آن است

تـر و   تحلیـل ایـن دسـته از جـرایم را مشـکل     

ضرورت نیـاز بـه تأسـیس یـک مرجـع داراي      
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صالحت قضایی به صـورت مسـتقل را هویـدا    

  .سازد می

از حیث مجرم، مرتکبـان جـرایم زیسـت    

. محیطی، اشخاص حقیقی و حقـوقی هسـتند  

ین مرتکبان، جهت جلـوگیري  شناخت دقیق ا

از ادامه فعل متخلفانه و تعیین مجازات جهت 

ایجاد ضمانت اجرایی در تحقق اجراي قواعـد  

و مقررات مـرتبط بـا ایـن حـوزه، ضـروري و      

   .شود اقدامی اساسی تلقی می

علیه، جرایم رخ داده شده  از حیث مجنی

اي  علیه محیط زیست، داراي مشکالت عمـده 

ــت ــی. اس ــه د مجن ــرایم، داراي  علی ــن ج ر ای

شخصیت حقیقی و حقـوقی بـه معنـاي عـام     

نبـوده، چـرا کـه ارزش محـیط زیسـت داراي      

یعنـی ارزش صـیانت از آن،   . جنبه ذاتی است

واسطه نفع و سودي که براي بشر  ذاتی و نه به

در . شـود، اســت  در هـر مقولـه ســنجیده مـی   

حقیقت، رعایت و احترام بـه آن بایـد قبـل از    

امی از سـوي انسـان و نـه بـه     هر رخداد و اقد

  . عنوان ارزش ثانوي تلقی شود

علیــه  در اینجاسـت کـه ماهیـت مجنـی     

اي است کـه کـامالً متفـاوت بـا سـایر       گونه به

علیه در جرایم بوده و نگاه ویژه  تعاریف مجنی

ــق   ــار خــاص خــود را از طری حقــوقی و راهک

دار، جهــت تحقــق  مرجــع قضــایی صــالحیت

 .دهد می ضمانت اجرایی مؤثر، نشان

نفع دعـاوي زیسـت محیطـی نیـز از      ذي

ایـن  . بنـدي اسـت   جهات گوناگون قابل طبقه

بندي هـم از لحـاظ شخصـیت حقـوقی      طبقه

 متولیان حفـظ و صـیانت از محـیط زیسـت و    

البتـه  . هم از جهت زمانی، قابـل توجـه اسـت   

علیــه اولیــه و  شـایان ذکــر اســت کــه مجنــی 

مستقیم جرایم زیست محیطی، همان محـیط  

، 1388عبـداللهی و همکـاران،   ( ت اسـت زیس

  .)49-52صص 

بررسی عناصر مذکور، همگی نشان داده 

است کـه ماهیـت جـرایم زیسـت محیطـی و      

 متفـاوت از سـایر   وفصل این جرایم، بسیار حل

متأسـفانه بـه   . المللی و ملی اسـت  جرایم بین

دلیل همـین ویژگـی، بررسـی رویـه قضـایی      

راي این دهد که تدوین و اج کشوها، نشان می

مقررات در هر کشـور بـه صـورت مسـتقل و     

ــده اســت در واقــع، پراکنــدگی . بســیار پراکن

تقنینی، عدم تدوین مقررات جامع و منسـجم  

رغـم تـدوین اسـناد     در این حوزه از حقوق، به

اي متعـدد در قالـب    المللی، ملی و منطقه بین

از ضـمانت  .. .پروتکل، معاهدات، موافقتنامـه و 

بـه عبـارتی   . کاسـته اسـت  اجراي این قواعـد  

هـاي متعـدد    رغم وجـود موافقتنامـه    دیگر، به

زیست محیطی، به دلیل تفاوت این معاهدات 

المللی، به جهت آنکـه ایـن    با دیگر اسناد بین

اسناد باید پاسخگوي دالیل علمی جهت بروز 
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یا حل یک مشکل باشند، همچنین نقش ایـن  

آنهـا، همـواره     اسناد به دلیـل ویژگـی خـاص   

هاي متعارضـی را در خصـوص رونـد     استهخو

. مــذاکرات میــان متعاهــدین بــه همــراه دارد

شـان   جرایم زیست محیطی به دلیـل ماهیـت  

تواند مشمول گذر زمان شده و بعضاً الزم  نمی

و ضــروري اســت در برخــی مــوارد بــه دلیــل 

تـــر شـــدن اوضـــاع و  جلـــوگیري از وخـــیم

رخدادهاي غیرقابل جبران، اقـدامات سـریعی   

  تیـاط یــا جلـوگیري از انجـام فعــل   جهـت اح 

ایــن . المللــی صــورت پــذیرد متخلفانــه بــین 

ــه    ــب ک ــن مطل ــار ای ــدامات ســریع، در کن اق

الملل محیط  حقوق بین ها و قوانین موافقتنامه

زیست باید پاسخگوي دالیل و مدارك علمـی  

باشند، تـا حـدودي غیـرمطمئن و تحقیقـات     

 .بر کـرده اسـت   مربوطه را نیز پرهزینه و زمان

ها را در شـرایطی قـرار داده    این مسائل دولت

شان درخصوص  المللی است که مسئولیت بین

جلوگیري از جرایم زیست محیطی بـه حالـت   

تردید و حتی به صـورت امـري ثـانوي تلقـی     

  .شود

ایــن عوامــل در کنــار ارزیــابی دقیــق از  

خسارات وارده بر محـیط زیسـت، کـه اغلـب     

هــاي  حــل امــري پیچیــده و نیــز ضــرورت راه

هـا را   طلبد، دولت مخصوص در هر مورد را می

به سوي تعویق اجـراء و اقـدام در ایـن راسـتا     

عــدم وجــود یــک مرجــع  . ســوق داده اســت

المللی و یک دستورالعمل  مستقل قضایی بین

جامع و شـفاف در ایـن خصـوص نیـز، باعـث      

هـا   شده است که حتی در هنگامی که دولـت 

ط تالشی جدي نیز جهت رفع مشکالت محـی 

کنند، با طیف وسـیعی از قواعـد و    زیستی می

ها به  برخی از این دولت. مقررات مواجه شوند

هاي مرتبط با نظـارت، بـه    دلیل تقلیل هزینه

تـري از   قواعدي که برآوردهـا و سـطح پـایین   

ــراه دارد، متوســـل   ــه همـ ــتانداردها را بـ اسـ

ترین مخرج  ها پایین حل در واقع، راه. شوند می

ه، که ایـن امـر بـراي حـل     مشترك را برگزید

جانبـه   مشکالت زیست محیطی و اجراي همه

ــوزه،     ــن ح ــوقی در ای ــررات حق ــد و مق قواع

طبیعتاً منجر بـه اقـدامات ناکـافی تقنینـی و     

  . اجرایی شده است

ــن راســتا اغلــب عامــل   دولــت هــا، در ای

در حقیقـت،  . کننـد  سیاست را نیز دخیل مـی 

رده اجراي قوانین و برآوردهایی از خسـارات وا 

هـا انجـام    بر محـیط زیسـت از سـوي دولـت    

گیرد که حامی منافع خاص غیرمرتبط بـا   می

الملـل   مسـائل صـیانت و اجـراي حقـوق بـین     

در اینجاست که انجـام  . محیط زیست هستند

منظــور  تحقیقــات و اقــدامات قضــایی بــه   

جلوگیري از این اقدامات، نیازمند متخصصان 

و محققان آگـاه از مسـائل تخصصـی زیسـت     
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ــین  م ــوق ب ــی و حق ــعی   حیط ــل و موض المل

کـه ایـن امـر تنهـا از طریـق      . طرفانه است بی

ایجاد بستري مناسب با رویکـردي حقـوقی و   

صورت مستقل و ایجـاد همکـاري    جهانی و به

میان دانشمندان کشورهاي مختلف و قضـات  

ــا همکــاري مســتمر، مــی  ــد  متخصــص، ب توان

هــاي  در حقیقــت، موافقتنامــه. اجرایــی شــود

ــت مح ــه، در   زیس ــدات مربوط ــی و معاه یط

برگیرنده مشترکات جهانی و منابع مشـترکی  

المللـی تـأثیر    هستند و بـر کـل جامعـه بـین    

ــد مــی ــذا تــدوین، تضــمین، اجــراء و . گذارن ل

الملـل محـیط زیسـت،     حمایت از حقوق بـین 

باید در قالب یـک نظـام منسـجم و مسـتقل     

شک، سیاست  بی. قضایی جهانی صورت گیرد

ه منظور حفظ و نگهـداري از  محیط زیستی، ب

هـاي   محیط زیسـت، بـه عنـوان منـافع نسـل     

ــابی، ســنجش،   ــابراین ارزی ــده اســت و بن آین

نظارت و قضاوت، امري حیاتی و در عین حال 

چرا که تاکنون نه نهادي مستقل . دشوار است

ــه روشــی روشــن، جهــت ســنجش ارزش   و ن

هاي آینده وجود دارد  منابع طبیعی براي نسل

هـا را در اتخـاذ تصـمیم در     دولـت که این امر 

خصــوص حفــظ میــراث مشــترك بشــریت و 

هـاي آینـده خـود مختــار و آزاد     منـافع نسـل  

نموده و تالشی صورت نگرفتـه اسـت کـه بـا     

المللی قضـایی   تدوین و تأسیس یک نهاد بین

بــه عنــوان نماینــده رســمی قضــایی، منــافع  

  . هاي آینده به طور مؤثر حفظ شود نسل

الملـل   س یک نهـاد بـین  از این رو، تأسی

قضایی، با هدف تمرکز بخشیدن بـر نظـارت،   

که از حیث منابع علمـی، فنـی و اداري داراي   

هایی منطبق با مسائل زیست محیطـی   ویژگی

مقررات زیست محیطـی  . باشد، ضروري است 

شان تنها بـه مرزهـاي داخـل     به دلیل ماهیت

طـور کـه در    همان. شوند کشورها محدود نمی

اشاره شده است، اقدامات پراکنده  تر نیز پیش

محیط زیستی داخلی، که از سوي کشـورهاي  

مختلف ایجاد شـده، تـاکنون نتوانسـته اسـت     

  .کارآمد و مؤثر تلقی شود

ها در تدوین و اجراي ایـن قواعـد،    دولت

نقش خویش را در آنجایی کـه خـود در بـروز    

خسارات محیط زیستی مؤثرند، نادیده گرفته 

هـاي زیسـت    لوه دادن زیـان اهمیت ج و با کم

هـاي آنهـا بـوده     محیطی که در امـر فعالیـت  

این در حـالی اسـت کـه    . اند است، اقدام کرده

الملل محـیط   اجراء و نظارت قواعد حقوق بین

ــه     ــی، ب ــررات مل ــراي مق ــی اج ــت، حت زیس

هاي علمـی، ادارات،   هاي ویژه، تخصص نظارت

تشکیالت، منابع، قدرت و نیروي عملـی نیـاز   

در عمل تاکنون در این راستا تالشی  دارد که

صورت نگرفته است حتـی تـدوین معاهـدات    

واسـطه قـدرت حاکمیـت     زیست محیطـی بـه  
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ها و نقش آنها، مانع از تخصـص یـافتن    دولت

مؤثر معاهدات و قابلیـت اجرایـی ایـن اسـناد     

-175، صــص 1380موســوي، ( شــده اســت

120(.  

بدون تردید، ناکافی بـودن سـازوکارهاي   

مدنی و حقوق اداري، عـدم کفایـت   حقوقی و 

ســـازوکارهاي موجـــود در حقـــوق اداري در 

حفاظت از محیط زیست که داراي رویکـردي  

بلندمدت و پیـدایی آثـار آن مسـتلزم تـالش     

عمیــق اجتمــاعی، فرهنگــی و آموزشــی و    

درازمدت است، با نیازهـاي فـوري و روزمـره    

. حفاظــت از محــیط زیســت ســازگار نیســت 

ــه مقامــات  ســازوکار حقــوق اداري موجــود ب

ــی (اداري  ــارتی و اجرایــ ــاي نظــ ، )نهادهــ

دهد و این نهادها بـدون   مسئولیتی قضایی می

داشتن تخصـص، صـالحیت و اسـتقالل الزم،    

در این میان، . نمایند گاهاً، اقدام به داوري می

حتــی اگــر ایــن نقــش بــه نهادهــاي اداري و 

اجرایی داده نشود و مرجع صالحیتدار قضایی 

ري و نظارت مبادرت کنـد، چـالش   به امر داو

اساسی، یعنی مالحظـات سیاسـی بـه چشـم     

عوامل مذکور در کنار جـوان بـودن   . خورد می

علم حقوق محیط زیست به طور اعم و حقوق 

کیفــري محــیط زیســت بــه طــور اخــص، بــا 

هاي منحصر به فردي که دارد، نیاز  پیچیدگی

بـه منسـجم ســاختن و ایجـاد بسـتر قضــایی     

ي ایـن قـوانین را نشـان    مستقل جهـت اجـرا  

حتی جنس جرایم زیسـت محیطـی   . دهد می

واقـع،   در . نیز با دیگـر جـرایم متفـاوت اسـت    

محیط زیست برخالف قربانیان جـرایم دیگـر،   

قربانی خاموشی است که هرگز تـوان دفـاع از   

این جرایم، شاکی خصوصی که . خود را ندارد

مستقیم از قربانیان جرایم محسوب شود و در 

بنـابراین،  . نفـع باشـد، نـدارد    متهم ذيپیگرد 

اجــراي حقــوق کیفــري و حمایــت از محــیط 

مالحظـات   ،ها تواند فارغ از بایسته زیست نمی

و راهکارهاي حقوقی مستقل در این حـوزه از  

لذا حمایت از این قربانی . حقوق صورت پذیرد

یعنــی محــیط زیســت، شــرایط و اقتضــاءات  

  .طلبد خاص خود را می

وجود در حقـوق  هاي م چالش. 2

الملـل بـراي پـرداختن بـه      بین

  جرایم زیست محیطی

ــوق    ــنتی در حق ــرد س ــا رویک ــابق ب مط

الملــل، عمــدتاً کشــورها داراي حقــوق و  بــین

در طـول زمـان،   . المللی هستند مسئولیت بین

المللـی نیـز از طریـق اراده     هـاي بـین   سازمان

ــوقی و رأي  ــیت حقـ ــورها داراي شخصـ کشـ

دادگســتري در  المللــی مشــورتی دیــوان بــین

ــراي   ــوده و راه را ب قضــیه جبــران خســارت ب

الملل و  سازي دکترین تابعان حقوق بین نسبی

تطبیـــق آن بـــا مطالبـــات جدیـــد جامعـــه 
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المللی، همراه ساخته، اما در عمل، تقابـل   بین

مانع از تحقق و توسعه » سیاست«و » حقوق«

ایـن تقابـل در حـوزه    . این دکترین شده است

حیط زیست، بیش از سـایر  الملل م حقوق بین

ها مشاهده و در عمل از ضمانت اجرایی  حوزه

طـور   در واقـع، همـان  . این حقوق کاسته است

تر نیز اشاره شد، فقدان سازوکارهاي  که پیش

گذاري عام در این حـوزه و   مناسب براي قانون

هـاي   انعقاد معاهدات چندجانبه و موافقتنامـه 

ت مربوطه میان کشـورهاي مختلـف، بـا کثـر    

ــراوان و ــت  ف ــدي طــوالنی و طاق فرســا،  فراین

ها بر اساس اراده مسـتقل   کنار تمایل دولتدر

ــن   آنهــا و طــوالنی بــودن فراینــد تصــویب ای

معاهدات در حقوق داخلـی، سـودمندي ایـن    

حتی از آنجایی . معاهدات را کاهش داده است

الملـل محـیط    که بیشتر قـوانین حقـوق بـین   

ــه  ــی روی ــق بررس ــای زیســت، طب ــاي قض ی ه

کشورها، عرفی هستند، ایـن دسـته از قواعـد    

ــرات و    ــال تغیی ــریع در قب ــنش س ــراي واک ب

الملـل محـیط    نیازهاي موجود در حقوق بـین 

انـد بـه طـور کامـل، مـؤثر و       زیست نتوانسـته 

هـاي قضـایی نشـان     رویـه . کارآمد عمل کنند

داده است کـه ایـن قـوانین چنـدان صـریح و      

ی بـه  انـد در رسـیدگ   شفاف نبوده و نتوانسـته 

پاسخ ها و نیازهاي جامعه بـین المللـی مـؤثر    

  . واقع شوند

ــوق   ــزون پیچیــدگی حق گســترش روزاف

الملـل   الملل و به طور خاص حقـوق بـین   بین

محیط زیست، منجر به عدم کـارایی و ضـعف   

در تضمین عملکرد بدون اشکال این دسـته از  

در واقـع، بــدون  . قواعـد حقـوقی شــده اسـت   

رکـزي و مسـائلی   وجود یک نظـام و اقتـدار م  

هـاي موجـود در    نظیر هماهنگی میان تعارض

تـوان از ارائـه و    الملـل، نمـی   عرصه حقوق بین

ــوق     ــوزه از حق ــن ح ــب در ای ــار مناس راهک

  . برخوردار شد

با عنایت به حرکت روزافزون این رشـته  

گرایی و عدم آشنایی قضات  به سمت تخصص

با مباحث فنی و تخصصـی در حـوزه حقـوق    

یط زیست و به دلیل آنکـه اکثـر   الملل مح بین

المللــی بــه حقــوق  هــاي بــین قضــات دادگــاه

داخلی، خصوصـی و حقـوق اساسـی آشـنایی     

توانـد در کنـار    وضـعیت موجـود نمـی    دارنـد، 

پویایی در این حـوزه، کمـک مـؤثري را ایفـا     

  . نمایند

المللی، عدم وجود  پراکندگی مجامع بین

المللی خاص و مسـتقل در حـوزه    مجامع بین

خصوص در  الملل محیط زیست، به ق بینحقو

الملـل محـیط زیسـت، بـر      حوزه حقـوق بـین  

ــابی مســتقل و   اســاس کــارکرد قضــایی، ارزی

ــه     ــت ب ــته اس ــیه، نتوانس ــر قض ــی در ه عین

دستیابی به اهداف کامل در این حوزه کمـک  
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نظـم و قـانون اساسـی    «لذا ایجـاد یـک   . کند

سـازي   اساسـی «یا بـه عبـارتی    11»المللی بین

، با عنایت بـه پیشـرفت و توسـعه    »للیالم بین

المللـی، قواعـد    روزافزون مفهـوم جامعـه بـین   

الشمول، بـا   بنیادین، قواعد آمره و مقررات عام

برخوردار بـودن از مشـروعیت الزم، در قالـب    

یک ساختار اساسـی مسـتقل و واحـد، اقـدام     

مؤثري در ایجاد سازش میان عناصر قضـایی،  

امل در حـوزه  هنجاري و دستیابی به اهداف ک

الملل محیط زیست است در کنـار   حقوق بین

ــرت مباحــث   ــوق، کث ــه در ف ــل مطروح عوام

هــاي   نظــري، دکتــرین، رویکردهــا و روش  

وجود آمـده و حتـی تهدیـد زبـان      نامحدود به

الملل، بـه دلیـل وجـود     جهانی در حقوق بین

هــاي گونــاگون گفتگــو بــه تعــداد      زبــان

هـاي  نظران و مفسران و تنـوع در تفکر  صاحب

متفاوت و نیز به دلیل عدم وجود یک دادگـاه  

المللی خاص و داراي قضات، کارشناسـان   بین

متخصص با رویکردي جهانی، امـا مسـتقل، از   

هـایی اسـت کـه در ایـن بخـش       دیگر چالش

-37، صـص  1389بیانچی، ( شود مشاهده می

13(.  

ــاه  . 3 ــیس دادگ ــرورت تأس ض

الملل محیط زیست و بررسی  بین

                                       
11. International Order & Constitution 

الملـل   جـع بـین  نقش دیگر مرا

  قضایی موجود

ها به مسئولیت  به دلیل عدم توجه دولت

شان در راستاي حفاظـت از محـیط    المللی بین

الملــل  زیسـت، اجرایـی ســاختن حقـوق بـین    

محیط زیست و جهت تحقق بخشیدن به این 

امـــر، ایجـــاد مرجعـــی مســـتقل در ســـطح 

توانـد   المللی و با ضمانت اجرایی مؤثر، می بین

اري جهـت حمایـت کیفـري و    به عنوان راهک

حقوقی، خصوصاً به دالیـل ماهیـت و مبنـاي    

خــاص دعــاوي، فقــدان تخصــص الزم، رونــد 

طوالنی رسیدگی مراجع بـین المللـی، ملـی،    

  .اي مؤثر باشد فراملی و منطقه

حق بر «تر گفته شد،  گونه که پیش همان

، جزء حقـوق بنیـادین و   »محیط زیست سالم

مرجع مسـتقل  اساسی بشري است، لذا ایجاد 

بـا  . جهت حمایت از این حـق ضـروري اسـت   

ــوا،      ــرح دع ــان ط ــع، امک ــن مرج ــک ای کم

هـا و یـا    درخواست رسیدگی از سـوي دولـت  

و امکـان   12الملل حتی دیگر تابعان حقوق بین

حفاظـت از محــیط زیســت از طریــق تفســیر  

محیطی  قضایی مربوطه و تدوین قواعد زیست

میسر  الملل، با رویکردي جهانی، در سطح بین

  .)63، ص 1388جاللــــی، ( خواهـــد شــــد 

با عنایت به اقتضـاءات عصـر امـروز، ضـرورت     

                                       
12. Function of International Law 
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تأسیس دادگاه مستقل قضایی جهت حمایـت  

از این قربانی خـاموش، مـورد تاکیـد تمـامی     

اگر ایـن  . الملل است فعاالن حقوقی حوزه بین

داشت و شـاهد آن اتفاقـات    حمایت وجود می

نـون ایـن   بـودیم و اک  ناخوشایند در غزه نمـی 

راهبردي عملی اسـت جهـت احقـاق حقـوق     

  .مردم غزه

بررسی نقش دیـوان بـین المللـی     -الف

ــت   ــرایم زیس ــوص ج ــري در خص کیف

  محیطی

ــین ــوان ب ــري  اساســنامه دی ــی کیف الملل

ــه ــه     ب ــومی ب ــع عم ــه مجم ــب قطعنام موج

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در تـاریخ  

ــه  17 ــذا  1998ژوئی ــازمان غ ــر س و  ، در مق

 120سازمان ملل متحد، با حضـور  کشاورزي 

کننـده   کشـور شـرکت   160کشور از مجمـوع  

درکنفرانس دیپلماتیک، امضا و این اساسنامه 

ــد  الزم 2002از اول ژوالي  ــرا شــــ  االجــــ

  . )35، ص 1387میرمحمد صادقی، (

اساسـنامه، صـالحیت    5مطابق بـا مـاده   

دیوان نسبت به رسـیدگی بـه جـرایم خـاص     

لیه بشریت، جرایم ، جرایم ع13کشی نظیر نسل

شـریعت  ( جنگی و تجاوز، تعریف شـده اسـت  

ــاقري،  ــه   . )22، ص1388ب ــاده، ب ــن م در ای

صـالحت دیـوان در خصـوص جـرایم زیســت     

                                       
13. Genocide 

محیطی به صورت مستقل اشاره نشده اسـت؛  

هرچند امکان رسیدگی به ایـن جـرایم، ذیـل    

ــرایم    ــریت و ج ــه بش ــرایم علی ــوعات ج موض

اوت  12هـاي   جنگی، یعنی نقض کنوانسـیون 

ــوق     1949 ــی حق ــد عرف ــض قواع ــو و نق ژن

ــین ــرار   ب ــوان ق ــن دی ــل در صــالحیت ای المل

و بـه صـورت    گیرد، اما عدم توجـه خـاص   می

مســتقل، ایــن کــارایی را ناکارآمــد و ضــعیف 

  .ساخته است

ــوان،   ــیدگی دی ــالحیت رس ــع، ص در واق

المللی دانسته  مربوط به جرایم بسیار مهم بین

رسـیدگی  از آنجایی که صـالحیت  . شده است

به این جرایم در دیوان به صـورت مسـتقل و   

طــور کــه در بــاال اشــاره شــد،  خــاص، همــان

بینی نشده است و مطابق با اصل قـانونی   پیش

اساسـنامه دیـوان،    22بودن جرایم طبق ماده 

این مرجع در صورتی صالحیت رسـیدگی بـه   

این جرایم را داراست که اساسنامه اصالح و از 

عنوان جرایم بسـیار   جرایم زیست محیطی به

مهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمـل آیـد،   

 ضعفی اسـت کـه در ایـن راسـتا وجـود دارد     

عـالوه، هرچنـد    بـه . )51جاللی، پیشـین، ص (

المللی، نهادي دائمی اسـت   دیوان کیفري بین

ــن   کــه صــالحیت ســرزمینی در خصــوص ای

دادگـاه معنــا نــدارد، امـا صــالحیت شخصــی   

سـیدگی بـه جـرایم    دیوان، تنهـا صـالحیت ر  
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ــت  ــی اس ــخاص حقیق ــاقري،  ( اش ــریعت ب ش

ــوم  . )51پیشــین، ص ــک مفه ــت ی ــه دول البت

واسـطه اشـخاص    هـا بـه   انتزاعی است و دولت

کننـد و امکـان     المللی مـی  اقدام به جرایم بین

ــه معنــاي خــاص بــراي محاکمــه   محاکمــه ب

باشد، امـا صـالحیت    کیفري دولت میسر نمی

اکمیـت و  شخصی این دیوان نیز به همـراه ح 

ها، در خصوص رسیدگی به جرایم  اراده دولت

کیفري از ضمانت اجرایی این مرجـع قضـایی   

لذا ضـرورت تأسـیس یـک دادگـاه     . کاهد می

ــا صــالحیت  بــین المللــی کیفــري مســتقل، ب

شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشـکل  

از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقـوق  

ــطح   بـــین الملـــل محـــیط زیســـت، در سـ

مللی، راهکاري جهت تحقـق و حمایـت   ال بین

شــمار  جانبـه از ایــن قواعـد حقــوقی بـه    همـه 

ــی ــوزه    م ــوقی ح ــاالن حق ــامی فع ــد و تم آی

الملل هر یک با نگـاهی بـه ایـن ضـرورت      بین

  .معترف هستند

ــورد   ــار مـــوارد مطروحـــه در مـ در کنـ

صالحیت تکمیلی دیـوان، پیچیـدگی مسـائل    

مــرتبط بــا جــرایم زیســت محیطــی، تعریــف 

توصیف جرایم، عدم تعریف یکسـان   موضوع و

هــاي ملــی صــالحیتدار دیــوان  میــان دادگــاه

المللی کیفري از جرایم زیسـت محیطـی،    بین

هایی است که در صالحیت  از دیگر محدودیت

المللی، نسبت به رسـیدگی   دیوان کیفري بین

کیفري به جـرایم زیسـت محیطـی مشـاهده     

محدودیت دیگري کـه در صـالحیت   . شود می

المللی کیفـري وجـود دارد، رابطـه     یندیوان ب

دیوان با شوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد     

شدت از ضمانت اجرایی مؤثر ایـن   است که به

با آنکـه  . المللی کاسته است مرجع قضایی بین

المللی، برخالف  در تأسیس دیوان کیفري بین

المللــی یوگســالوي و روانــدا،  دو دادگــاه بــین

ــ  ــته اس ــت نقشــی نداش ــا شــوراي امنی ت، ام

المللـی، در دو   اساسنامه دیـوان کیفـري بـین   

نقطه به شـوراي امنیـت نقـش ممتـازي داده     

یک امکان حق ارجاع یک وضـعیت بـه   : است

دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتـی شـرط   

حــق وتــوي «دوم، و صـالحیت دیــوان باشــد  

ــت ــاده  . 14»موق ــا م ــابق ب ــنامه،  16مط اساس

اسـت  شوراي امنیت حق دارد از دیـوان درخو 

کند تحقیق و تعقیب امري را به مدت دوازده 

توانـد پـس از انقضـاي     ماه معلق و حتـی مـی  

شـریعت  ( دوازده ماه مجدداً آن را تجدید کند

  .)32باقري، پیشین، ص

شناسایی این حق براي شوراي امنیت، با 

موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت 

جرایم زیست محیطی که بحث زمـان، عامـل   

ي در کیفیــت، شناســایی و درخواســت مــؤثر

                                       
14. Temporary Veto 
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رسیدگی است، ضـعفی اسـت کـه رسـیدگی     

المللی کیفري را به صورت مستقل  دیوان بین

در . سـازد  و در زمان مناسـب امکانپـذیر نمـی   

واقع، این امکان براي هر یک از اعضاي دائمی 

شـود کـه بـا صـدور       شوراي امنیت فراهم می

کرده اي، مجوز امکان محاکمه را وتو  قطعنامه

و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبـی  

حتـی در صـورت   . )85همـان،  ( مصون دارند

امکان تحقق شـرایط مقـدماتی، یعنـی احـراز     

اساسنامه دیوان کیفري بـین المللـی،    5ماده 

توانـد از   ، که ارجاع وضعیت می13طبق ماده 

هـاي عضـو، دادسـتان و شـوراي      سوي دولـت 

ور صورت گیرد، منش 7امنیت بر مبناي فصل 

، ایـن امکـان تضـییع و    »حق وتوي موقت«با 

توان  وضوح می به. )83همان، ( یابد تحقق نمی

پی بـرد بـا شـرایط موجـود، محـیط زیسـت،       

عنوان میـراث مشـترك بشـریت، همچنـان      به

ــی و     ــافع آن ــامع و من ــاموش مط ــانی خ قرب

  .طلب خواهد بود اي کشورهاي فرصت لحظه

المللـی   صالحیت شخصی دیوان بین -ب

  کیفري

مطابق ماده یک اساسـنامه، دیـوان تنهـا    

صالح به رسیدگی به جرایم ارتکـابی از سـوي   

هـاي   لـذا مسـئولیت  . اشخاص حقیقـی اسـت  

ــوان  کیفــري دولــت هــا، تحــت صــالحیت دی

البته نقطه قوتی که مطابق با مـاده  . باشد نمی

بینی شده عدم وجود مانع  اساسنامه پیش 27

رتکـابی از سـوي   براي رسـیدگی بـه جـرایم ا   

در حقیقت، مصـونیت مقامـات،   . مقامات است

مانع از رسیدگی به جرایمی که در صـالحیت  

رسیدگی دیوان است و توسط نیروهاي تحـت  

فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان 

نظامی یا شخصی که عمالً وظایف فرمانـدهی  

  .شود دهند، نمی را انجام می

یوان و عملکرد هاي قضایی د هرچند رویه

المللی قضایی نشان داده اسـت   این مرجع بین

کشی نیز  که حتی در پرونده کنوانسیون نسل

صالحیت دیوان براي مسئولیت کیفري دولت 

، 1389میرعباسی، ( خوانده، احراز نشده است

، بــا ایــن توصــیف، دیــوان )229-231صــص 

توانـد چنانکـه بایـد از     المللی کیفري نمی بین

  .ین المللی دفاع کندمحیط زیست ب

المللی  صالحیت جهانی در دیوان بین -ج

  کیفري

صالحیت دادگـاه کیفـري یوگسـالوي و    

ها، مقدم  روندا، مطابق با اساسنامه این دادگاه

به ایـن  . بر صالحیت محاکم داخلی بوده است

المللـی در هـر مرحلـه از     معنا که دادگاه بین

توانـد رسـماً از دادگـاه داخلـی      رسیدگی مـی 

درخواست کند، رسـیدگی بـه موضـوع را بـه     

  . دادگاه بین المللی واگذار نماید
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متأسفانه در خصـوص صـالحیت دیـوان    

المللی، در ارتبـاط ایـن دیـوان بـا      کیفري بین

هاي  هاي داخلی، دیوان برخالف دادگاه دادگاه

 .داخلی به خودي خود صالحیت جهانی ندارد

لــذا بــه غیــر از زمــانی کــه شــوراي امنیــت،  

ضعیتی را به دیوان ارجاع نمایـد، صـالحیت   و

دیوان به اصل سرزمینی یا اصل تابعیت متهم 

عبـارتی، دیـوان تنهـا در     بـه . شـود  محدود می

شرایطی صالحیت رسیدگی به جـرایم را دارد  

که جرم در قلمروي دولتی که عضو اساسنامه 

هاي  است رخ داده یا متهم تبعه یکی از دولت

عـالوه بـر   . )108ان، هم( عضو اساسنامه باشد

موارد مذکور، در خصوص صالحیت جهـانی و  

رابطه صالحیت جهانی با صـالحیت تکمیلـی   

المللـی کیفـري، حتـی در صـورت      دیوان بین

امکان تحقق اعمال صالحیت جهـانی، موانـع   

متعددي در اعمال ایـن صـالحیت در دیـوان    

بـا هـر   . شـود  المللی مشاهده مـی  کیفري بین

تر از محیط زیست  قیقنگاهی براي حراست د

تـرین راه تأسـیس دادگـاه     الملل، منطقـی  بین

المللی است تا بـر اسـاس    قضایی مستقل بین

  .نیازهاي موجود، رسیدگی و صدور رأي نماید

موانع اعمـال صـالحیت جهـانی در     -د

  المللی دیوان کیفري بین

ــانون ــذاري مناســب و آزادي  فقــدان ق گ

ت ها در پذیرش اصـول اعمـال صـالحی    دولت

کیفري و حقوقی به هـر نحـو مناسـب، البتـه     

الملل، عـدم تمایـل    شرط رعایت حقوق بین به

ها به اعمـال صـالحیت جهـانی و عـدم      دولت

هاي داخلی به اعمـال ایـن    توجه کافی دادگاه

ایـن فقـدان   . صالحیت را منجـر شـده اسـت   

ــال     ــر اعم ــأثیر ب ــدي و ت ــه ناکارآم ــر ب منج

ــین   ــوان ب ــالحیت دی ــري در   ص ــی کیف الملل

خصوص رسیدگی به جرایم تحـت صـالحیت   

بـه عبـارتی دیگـر، عـدم     . دیوان شـده اسـت  

تــدوین یــک الگــوي نمونــه در خصــوص     

گذاري مناسب، منجر به ضـعف اجـراي    قانون

المللـی   صالحیت جهانی در محاکم ملی و بین

هـا بـراي    عالوه بر آن، برخی دولت. شده است

اعمــال ایــن صــالحیت، محــدودیت مکــانی و 

ها را  نمونه این محدودیت. اند شده زمانی قائل

توان در قوانین انگلستان و فرانسه مشاهده  می

  . کرد

هـاي   فقدان نهادهاي تخصصی و مهـارت 

تخصصی الزم جهت تحقق و تعقیـب جـرایم   

زیســـت محیطـــی و حتـــی ســـایر جـــرایم 

هایی اسـت کـه    المللی، از دیگر محدودیت بین

در ارتباط با اعمال اصل صـالحیت جهـانی از   

عدم مصـونیت و ایـن   . سوي دیوان وجود دارد

نکته که موقعیت رسمی افراد مانع مسـئولیت  

ــان در خصــوص جرایمــی کــه در   کیفــري آن
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انـد،   قلمروي حقوق بین الملل ارتکـاب یافتـه  

  :بیان شده است 27، 1گردد، در ماده  نمی

سمت رسمی دولت، یک عضو دولت یـا  «

لت مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دو

وجه شخص را از مسئولیت کیفري که  به هیچ

به موجب این اساسنامه برعهـده دارد، معـاف   

هـاي   کـه وجـود سـمت    همچنان. نخواهد کرد

تنهایی علتی براي تخفیـف مجـازات    مذکور به

  . »نخواهد بود

دهد که عـدم   بررسی این ماده نشان می

مصــونیت در خصــوص اشــخاص حقــوقی در  

و یا عضـو دولـت،   قالب رئیس دولت، نماینده 

به موجب  15»حوزه مسئولیت کیفري«تنها در

هاي تحت سیطره دیوان،  اساسنامه و دادرسی

بـه عبـارتی، در مـورد عـدم توجـه      . باشد نمی

موقعیت رسمی افراد در ارتباط بـا مسـئولیت   

کیفري آنان در قوانین داخلی، حکم صـریح و  

ها،  مشخصی وجود ندارد و رویه داخلی دادگاه

ــال  ــت   در قب ــاوت اس ــرایم، متف ــن ج در . ای

خصوص قابل پذیرش نبودن عفـو مـرتبط بـا    

رغم آنکـه بـه    جرایم سنگین حقوق بشري، به

عقیده کمیته حقوق بشـر، مجمـع عمـومی و    

ــه موجــب مــاده  اساســنامه دیــوان  17نیــز ب

باشـد؛   پـذیر نمـی   کیفري بین المللـی، امکـان  

المللـی در   متأسفانه یکسان نبودن رویـه بـین  

                                       
15. Scope Of Criminal Liability 

، منجر به کاهش ضمانت اجرایی این خصوص

از دیگـر  . و حمایت از این حقوق شـده اسـت  

موانع اعمال صالحیت جهانی، مسائل مـرتبط  

آوري مـدارك و مسـتندات و    با ادلـه و جمـع  

عــدم همکــاري مقامــات کشــورهایی کــه در  

ارتکاب جرایم سهیم هستند، عدم تمایل آنهـا  

. جهت معاضدت قضایی، در صورت الزام است

خصـوص در ارتبـاط بـا     م همکاري، بـه این عد

جرایم زیست محیطی، که همواره در تعـارض  

الملـل و داراي   با دیگر موضوعات حقـوق بـین  

هاسـت، بیشـتر    اولویت ثانویه از دیدگاه دولت

  .شود  می مشاهده

فقدان بدنه نظـارتی مـؤثر بـا رویکـردي     

ــی، در     ــوقی و بــه دور از دیــدگاه سیاس حق

ناظر بـر اعمـال    المللی خصوص معاهدات بین

رغـم توصـیه دبیـر کـل      صالحیت جهانی، بـه 

سـازمان ملـل متحـد بـه شـوراي امنیـت، در       

گذاري داخلی و  ارتباط با نظارت مؤثر بر قانون

تعقیب کیفري و درخواست از کشورهاي عضو 

مبنی بر تصویب قـوانین الزم جهـت تعقیـب    

اشخاصی که مسـئول جـرایم علیـه بشـریت،     

ــی    ــی و نســل کش هســتند و  جــرایم جنگ

همچنین، ضـرورت تعقیـب کیفـري از سـوي     

و بر اسـاس صـالحیت جهـانی    کشورهاي عض

نســبت بــه اتبــاع خــود یــا اشخاصــی کــه در 

قلمروي ایـن کشـورها مرتکـب نقـض جـدي      
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اند، به دلیل عدم وجود  حقوق بین الملل شده

ــع     ــوي مراج ــد از س ــؤثر و کارآم ــارت م نظ

ــمانت     ذي ــالحیت و ض ــزان ص ــالح، از می ص

شـریعت بـاقري،   ( اجرایی دیوان کاسته اسـت 

   .)118-132پیشین، صص 

  المللی حقوق دریاها دیوان بین -ه

ــین    بــه ــم وجــود دیــوان ب ــی  رغ الملل

دادگســتري، بــا ســابقه و تجربیــات مفیــد در 

  زمینــــه دعــــاوي مــــرتبط بــــا مســــائل

حقوق دریاها و حقوق دریایی امـا بـه دلیـل     

المللی  حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین

هاي  ها و سازمان دادگستري، فقط براي دولت

المللی حقوق دریاها، بـا   یوان بینالمللی، د بین

المللی ایـن   یک تشکیالت قضایی مستقل بین

امکان را براي طـرح دعـوا از سـوي اشـخاص     

خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط بـا  

مسائل حقوق دریاها و حقوق دریـایی فـراهم   

اما مطابق با صـالحیت موضـوعی   . کرده است

زه این دیوان، اختالفات مطروحه تنهـا در حـو  

حقوق دریاها و دریایی بـوده و بنـابراین، ایـن    

توانـد مرجعـی    المللی نمـی  مرجع قضایی بین

تخصصی براي همه مسـائل زیسـت محیطـی    

ــد ــانی باش ــین، ( جه ــی، پیش -181میرعباس

خاطر  مسائل زیست محیطی جهانی به. )180

پیچیدگی، تنوع و تعددي کـه داراسـت، بایـد    

وي و در دادگاهی مستقل مورد وارسـی، واکـا  

پرواضح است که دیوان . صدور رأي قرار گیرد

المللی حقوق دریاها صرفاً بـا هـدف نظـم     بین

دادن به استفاده منطقی و عادالنه از دریاها و 

آبهـاي آزاد شــکل گرفتــه اسـت کــه یکــی از   

مباحث آن، عـدم تعـرض بـه محـیط زیسـت      

این دیوان چنانکه باید قـادر بـه   . دریایی است

صوص نیست و ضـرورت  ایفاي نقش در این خ

  .نماید تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی

 (WTO)   16سازمان تجارت جهانی -و

اي  اکنـون جامعــه جهــانی شــاهد رابطــه 

نزدیک میان مسائل زیسـت محیطـی و امـور    

سـازمان تجـارت جهـانی داراي    . تجاري است

نهاد خاص حل و فصل اختالفات، از جمله در 

درسـت   .خصوص مسائل زیست محیطی است

است که از اهداف این سازمان این اسـت کـه   

المللی، مسائل زیستی را براي  با رویکردي بین

ــارت   ــارچوب نظــام تج ــار در چه نخســتین ب

هایی نظیر توسعه  جهانی مطرح نماید و برنامه

پایدار و حفاظت از محـیط زیسـت را در نظـر    

دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست 

اسـت تجـاري در سـطح     محیطی، رویکـردي 

تـوان ایـن سـازمان را یـک      المللی و نمـی  بین

المللی تخصصـی در جهـت حـل و     مرجع بین

فصــل اختالفــات زیســت محیطــی در ســطح 

. )69-71جاللی، پیشـین،  ( جهانی تلقی کرد

                                       
16. World Trade Organization 
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زیرا در آن ساز و کارهاي پیچیده متناسب بـا  

تمامی موضـوعات مـرتبط بـا محـیط زیسـت      

  .شود الملل دیده نمی بین

  دیوان دائمی داوري -ز

دیوان دائمی داوري در شهر الهه هلنـد،  

تأسـیس شـد و    1900سپتامبر  19در تاریخ 

هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهـده  

آمیـز اختالفــات   وفصـل مسـالمت   جهـت حـل  

ــه موجــب  . المللــی اســت بــین ــوان ب ــن دی ای

 1993اکتبـر   13مورخ  3/48قطعنامه شماره 

اکنـون   ل متحد، هممجمع عمومی سازمان مل

از وضعیت ناظر نزد مجمـع عمـومی سـازمان    

ــت   ــوردار اس ــد برخ ــل متح ــی، ( مل میرعباس

  .)91و 92، 96پیشین، صص 

ــاس     ــر اس ــه ب ــی داوري ک ــوان دائم دی

هاي الهه تأسیس شده اسـت، بـه    کنوانسیون

ــدیمی ــز داوري  عنــوان یکــی از ق ــرین مراک ت

وفصـل اختالفـات    المللـی در زمینـه حـل    بین

لی است و به تمامی اختالفـات میـان   المل بین

المللـی و   هاي بین کشورها، کشورها و سازمان

هاي غیردولتی کـه نـزد آن    کشورها و سازمان

این دیوان در . نماید مطرح شود، رسیدگی می

، یـک گـروه کـاري ویـژه جهــت     1996سـال  

بررسی نقش این دیـوان نسـبت بـه تصـویب     

ــا   ــه ب ــدنی در رابط کنوانســیون مســئولیت م

هـاي تهدیدکننـده    رات ناشی از فعالیـت خسا

و کنوانسیون حمایت کیفري  17محیط زیست

از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به 

 18عمـدي   غیـر عمـدي و شـبه    ،جرایم عمدي

تصویب  1998نوامبر  4شوند را در  تقسیم می

هــا داراي قــدرت  امــا ایــن کنوانســیون. کــرد

اي هسـتند و لـذا بـه     اجرایی در سطح منطقه

عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفري 

ــه جــرایم زیســت   از محــیط زیســت در زمین

در واقـع،  . محیطی در سطح جهـانی نیسـتند  

درست است که وجود این نهادهاي داوري در 

اي در خصــوص حــل و فصــل  ســطح منطقــه

اختالفات فراملی جهت رفع اختالفـات میـان   

المللـی،   هـاي بـین   ها و سازمان ها، دولت دولت

ــت ــع    دول ــی رف ــی و حت ــراد خصوص ــا و اف ه

اختالفات میان افراد خصوصی نقـش مـؤثري   

داشته است، اما عدم امکان رفع این اختالفات 

شده  هاي تصویب المللی، با روش در سطح بین

ها و نهادهـاي داوري،   در اساسنامه این دادگاه

ــیش  ــه پ ــاز جــدي ب ــی روش نی ــا  بین ــایی ب ه

انی و المللــی و در ســطح جهــ رویکــردي بــین

المللـی تحـت    حتی ایجاد یـک سـازمان بـین   

و » المللی محـیط زیسـت   سازمان بین«عنوان 

المللـی محـیط    دادگـاه بـین  «تأسیس یـک و  

                                       
17. Convention on the Civil Liability for 
Damages Resulting from Activities Dangerous to 
Environment, 21June1993. 
18. Convention on the Protection of the 
Environment through Criminal Laws, 
4,November.1998. 
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طرف تنها با موضعی  که مستقل و بی» زیست

عادالنه در راستاي حفاظت از محـیط زیسـت   

-75جاللی، پیشین، صص ( باشد، وجود دارد

یدگی دادگاه مستقل قضایی جهـت رسـ  . )73

به تعرضات نسـبت بـه محـیط زیسـت، قـادر      

ــازیگران حــوزه   ــان تمــامی ب ــود می خواهــد ب

الملل ایفـاي نقـش نمایـد و متناسـب بـا       بین

عنــوان میــراث  شــرایط از محــیط زیســت بــه

  . مشترك انسانی حفظ و حراست کند

  هاي ملی و داخلی دادگاه -ح

هـاي   ندرت بـه جنبـه   الملل به حقوق بین

با جبران خسارت ناشی داخلی مسائل مرتبط 

لـذا  . المللـی توجـه دارد   از نقض تعهدات بـین 

المللـی محـیط    هـایی از اختالفـات بـین    نمونه

ــداد     ــی از امت ــارات ناش ــد خس ــت، مانن زیس

رودخانه رایـن در اروپـا یـا در مـرز آمریکـا و      

هـاي داخلـی    کانادا، از طریق ارجاع به دادگاه

ــد حــل و فصــل شــده ــه  . ان درســت اســت ک

دادرسـی در رفـع ایـن اختالفـات     هاي  هزینه

هـاي داخلـی تمامـاً     هنگام ارجـاع بـه دادگـاه   

شـود، امـا    هاي ملی تـأمین مـی   توسط دادگاه

مشکالتی از قبیل اعمال صالحیت نسـبت بـه   

خوانده خارجی، متقاعد ساختن دادگاه نسبت 

به دارا بـودن صـالحیت قـانونی در خصـوص     

موضوع دعاوي و اعمال قانونی خاص در مورد 

ع این دعـاوي در ارتبـاط بـا حـل و فصـل      رف

المللـی وجـود    اختالفات زیست محیطی بـین 

کشورها در صـورت پـذیرش صـالحیت    . دارد

دیوان به صـورت قـراردادي حتـی بـا صـدور      

صـالحیت  «تواننـد   جانبه مـی  هاي یک اعالمیه

را جهت حـل و فصـل ایـن     19»اجباري دیوان

  .اختالفات بپذیرند

دام به تدوین هاي اخیر، دیوان اق در سال

ــاري در   ــد اختی ــه قواع و تصــویب دو مجموع

ــه  ــات  21»ســازش«و  20»داوري«زمین اختالف

زیست محیطی و منابع طبیعی نموده و آنـان  

. المللی قرار داده است را در اختیار جامعه بین

ها حـاکی از ایـن مطلـب بـوده      اما رویه دولت

است که عدم استفاده از این دیوان و حتی در 

فعلی، نقـش دادگـاه و رسـیدگی    قالب دیوان 

قضایی در دعاوي زیست محیطی را نتوانسـته  

جاللـی،  ( است بـه صـورت مـؤثر ایفـا کننـد     

هاي ملـی   هر یک از دادگاه. )71-73پیشین، 

و داخلی در حوزه حراسـت از محـیط زیسـت    

تواننــد در یــک قلمــرو  الملــل فقــط مــی بــین

یکـدیگر را تکمیــل کننــد و هــیچ یــک قــادر  

چنانکـــه بایـــد موضـــوعات نخواهنـــد بـــود 

المللی محیط زیسـت را وارسـی و صـدور     بین

  .رأي نمایند

                                       
19. Compulsory Jurisdiction 
20. Arbitration 
21. Compromise 
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  اي ها و نهادهاي داوري منطقه دادگاه -ط

اي و  ها و نهادهـاي منطقـه   امروزه دادگاه

ــت   ــان، جه ــددي در ســطح جه ــی متع فرامل

زیســت محیطــی    وفصــل اختالفــات   حــل 

دیــوان دادگســتري . المللــی وجــود دارد بــین

ها نسبت به کشـورهاي عضـو   نه تن 22اروپایی،

هـاي   اتحادیه اروپا بلکه نسبت به تمام ارگـان 

اتحادیه، مؤسسات خصوصی و افـراد حقیقـی   

هرچند تصمیمات متعددي در . صالحیت دارد

الملـل محـیط زیسـت در     خصوص حقوق بین

این دادگاه اتخاذ شده است، امـا ایـن دادگـاه    

. متعلق به محدوده جغرافیـایی خاصـی اسـت   

ایی نظیر دادگاه اروپایی حقوقی بشـر  ه دادگاه

ــه هــاي دیگــري از  و شــوراي اروپــا نیــز، نمون

اي وجود  ها هستند که در سطح منطقه دادگاه

لـذا اگـر ایـن دعـاوي در یـک دادگـاه       . دارند

المللی محـیط زیسـت مطـرح شـود، اوالً      بین

ها براي طرفین اختالف یکسان و برابـر   هزینه

زیست محیطـی  شود و ثانیاً، برخی مسائل  می

المللـی، در   که به دلیل دارا بـودن ابعـاد بـین   

وفصل ندارنـد،   حوزه حقوق داخلی امکان حل

المللی محیط زیست قابـل   با ایجاد دادگاه بین

   .)75-76همان، صص ( شوند رسیدگی می

                                       
22. European Court of Justice 

حفاظت از محیط زیسـت و حقـوق    -ي

هاي آینده در پرتـو رأي مشـورتی    نسل

  تري المللی دادگس دیوان بین 1996

المللـی دادگسـتري، در نظـر     دیوان بـین 

مشورتی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده 

اي، مبنـاي جدیـدي را در    هاي هسته از سالح

ــین الملــل محــیط زیســت و  تأییــد حقــوق ب

هـاي آینـده بـه جـاي      شناسایی منـافع نسـل  

اما متأسفانه این اقدام دیوان، از . گذارده است

یم خـود صـرفاً از   این ابعاد که دیوان در تصم

اصول بشردوستانه محافظـت نمـود و تصـریح    

اي  هاي هسـته  به امر که استفاده از این سالح

الملــل محــیط  عمومــاً مغــایر بــا حقــوق بــین

زیست، قابل اعمـال در مخاصـمات مسـلحانه    

البته در لواي ایـن  . خواهد بود، خودداري کرد

ــد  ــوان در بن ــالم  29رأي، دی ــذکور اع رأي م

هاي آینده بـر   ط زیست و نسلداشت که محی

هم مرتبط هسـتند و نیـز اعـالم داشـت کـه      

ــذیرفت محــیط زیســت در معــرض   ــوان پ دی

همچنین طبق ایـن بنـد،   . تهدید روزانه است

دیوان بیان داشت که محیط زیست یـک امـر   

تجریدي و خیالی نبوده و بـه تعهـد عمـومی    

ها براي حصول اطمینان از رعایـت ایـن    دولت

ــدامات، داخــل  ــا،  اق ــرل آنه صــالحیت و کنت

ــت ــاطق  محــیط زیســت ســایر دول هــا یــا من

. فراسوي کنترل ملی آنها اشـاره کـرده اسـت   
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ایــن رأي نخســتین بیــان آمرانــه و مقتدرانــه 

باشـد کـه تعهـد عمـومی مـذکور،       دیوان مـی 

  .الملل شده است اکنون بخشی از حقوق بین

هـاي آینـده،    لزوم رعایـت حقـوق نسـل   

الحیت و محـیط  ویژه در خصوص داشتن ص به

زیست سالم و اشاره ضمنی بـه اصـل انصـاف    

رأي مشورتی دیوان،  35در بند  23النسلی بین

 منع ایـراد خسـارت بـه   «تدوین قاعده عرفی 

محــیط زیســت فراســوي حــوزه صــالحیت و 

، تعیین محیط زیست و »ها کنترل ملی دولت

هاي آینده به عنوان یک معیـار در   منافع نسل

در طـول   24تناسـب  ارزیابی اصول ضـرورت و 

هاي مسـلحانه، نقـش رأي مشـورتی     درگیري

المللـــی دادگســـتري را  دیــوان بـــین  1996

طـور   اما در کنار این مـوارد، همـان  . رساند می

که در قبل نیز اشاره شد، عدم تصریح دیـوان  

و » حقــوق بــین الملــل محــیط زیســت «بــه 

احتیاط دیوان در این خصوص نتوانست گامی 

حظات زیست محیطی در ایجاد پیوستگی مال

ــر     ــاکم ب ــل ح ــین المل ــوق ب ــراي حق در اج

بــراول ویــس، ( مخاصــمات مســلحانه بــردارد

  .)847و 488، 864، صص 1380

                                       
23. International Equity 
24. Necessity and Proportionality 

صالحیت دادگاه بین المللی مسـتقل   .5

  زیست محیطی 

هـاي   ترین مسـائل و دغدغـه   یکی از مهم

مطروحه در مورد بـاال بـردن ضـمانت اجـراء،     

توجه بـه   توسعه و عملکرد این مرجع قضایی،

ایـن مبحـث حتـی در    . مسئله صالحیت است

ــوان     ــه عن ــرانس رم ب ــالل کنف ــئله «خ مس

 ,Kaul, 2002) ، یاد شـده اسـت  25»ها مسئله

p.284). 

از لحاظ مبانی صـالحیت، عـدم تعیـین    

صالحیت تکمیلی و یا در صورت تعیـین ایـن   

صالحیت، تعریف و تبیین این صـالحیت، بـه   

در راستاي کارآمدي این دادگاه کمک شایانی 

الملـل محـیط زیسـت     حمایت از حقـوق بـین  

هـاي مبتنـی بـر     البته صـالحیت  .خواهد کرد

اصـل شخصـی   «و  26»اصل سرزمینی بـودن «

  و نیز نقش شوراي امنیـت   27»بودن صالحیت

سازمان ملل متحـد در ارجـاع وضـعیتی کـه     

احتمال وقـوع جـرایم ارتکـابی در صـالحیت     

ــایی   ــع قضـــ ــن مرجـــ ــوعی ایـــ   موضـــ

ست و در هنگام بـروز اختالفـات   المللی ا بین 

المللی که منجر به رخداد جـرایم زیسـت    بین

. شود، باید مورد توجه قرار گیـرد  محیطی می

ــه ــا تجرب ــی در   ب ــالحیت تکمیل ــه از ص اي ک

                                       
25. Question of Questions 
26. Territorial Jurisdiction Principle 
27. Personal Jurisdiction Principle  



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 سه
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ن
تا

س
تاب

 
13

91
  

   

 

229  

خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی از سـوي  

المللـی   دیـوان بـین   افراد در حوزه صـالحیت 

تـوان جهـت    آیـد، مـی   کیفري به دسـت مـی  

ــوگیري ــع   جل ــن مرج ــش ای ــعیف و نق از تض

المللـی، نسـبت بـه درج اصـل صـالحیت       بین

نظـر بیشـتر، از    تکمیلی در اساسنامه با دقـت 

ــت   ــین جه ــت مع ــین مهل ــق درج و تعی طری

ــت    ــی زیس ــین الملل ــرایم ب ــه ج رســیدگی ب

صالح داخلی و یا  محیطی از سوي مراجع ذي

نظارت یک مرجع حقـوقی از سـوي    تعیین و

یـــین معیارهـــا و دادگـــاه مـــذکور و بـــا تع

اســتانداردهاي تعریـــف شــده و مشـــخص،   

الملـل صـورت    اقدامات از سـوي جامعـه بـین   

با این عمل، هم توجه بـه منـافع ملـی    . پذیرد

ــت ــه   دول هــا صــورت گرفتــه و هــم از هرگون

المللـی و   ها به مسئولیت بین توجهی دولت بی

البتـه  . حتی ملی، ممانعت به عمل آمده است

اعمـال صـالحیت    دقت و تعیین معیار جهـت 

تکمیلی براي این دادگاه، بیشتر در وضـعیتی  

که تمایل به رسیدگی از سـوي محـاکم ملـی    

  .یابد دار مطرح است، اهمیت می صالحیت

ــه بــه صــالحیت زمــانی نیــز در      توج

اساســنامه ایــن مرجــع قضــایی بــین المللــی 

یعنـی نبایـد توجـه بـه اعمـال      . ضروري است

ی در صالحیت زمـانی، نظیـر صـالحیت زمـان    

نظر  دقت. اساسنامه رم، به آینده معطوف شود

درخصـوص تبیـین و اعمــال ایـن صــالحیت،    

اي از سـوي   بسیار اساسی و بایـد توجـه ویـژه   

المللـی مـدنظر قـرار     مؤسسان این دادگاه بین

گیرد، تا خللی در عضویت کشـورها و اجـراي   

این امر با تعریف دقیـق  . اساسنامه وارد نسازد

وعی این مرجع قضایی و موسع صالحیت موض

در اساسنامه و متعاقباً تعیین صالحیت زمانی 

ــررات    ــم در مق ــکلی و ه ــررات ش ــم در مق ه

ــش    ــال نق ــق اعم ــنامه، از طری ــاهوي اساس م

اي کـه شـوراي امنیـت سـازمان ملـل از       ویژه

 7طریــق صــدور قطعنامــه مطــابق بــا فصــل 

منشور دارد، با تصحیح و توجه به عدم امکان 

ــن شــورا، ــوگیري از  درخواســت ای جهــت جل

تحقیق و تعقیب در خصوص جـرایم رخ داده  

علیه محیط زیست، به مدت دوازده مـاه و یـا   

این امر، ضـعفی  . بیشتر، مورد توجه قرار گیرد

ــاده    ــه در م ــت ک ــوان   16اس ــنامه دی اساس

تعیـین  . شـود  المللی کیفري مشاهده مـی  بین

اختیار براي شوراي امنیت و مجمـع عمـومی   

ــ   ــل و نی ــازمان مل ــادي  س ــوراي اقتص  –ز ش

البتــه بــا تأییــد مجمــع ( اجتمــاعی ســازمان 

ــت  ــوراي امنی ــومی و ش ــال   ،)عم ــت اعم جه

هـا و   صالحیت در کنار اعتبار عضـویت دولـت  

صـالحیت  : هایی نظیـر  عدم اعمال محدودیت

دادگاه سرزمین محل وقوع جرم، یا سـرزمین  

هـاي غیـر، از طریـق     متبوع متهم و نیز دولت
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رئـیس دبیرخانـه دادگـاه    سپردن اعالمیه نزد 

مذکور، خواهان اعمـال صـالحیت دادگـاه در    

ارتباط با جرایم زیسـت محیطـی ارتکـابی در    

سرزمین خویش و یا حتی در سرزمین دولـت  

-45، صص 1386طهماسبی، ( گردد دیگر می

کــه ماهیــت جــرایم زیســت  از آنجــایی . )11

محیطی فراگیر است از جمله حقوق بنیـادین  

ود، تعیـین امکـان ارجـاع    شـ   بشري تلقی مـی 

ــوي      ــایی از س ــع قض ــن مرج ــه ای ــرایم ب ج

ــت ــاي عضــو، غیرعضــو، ســازمان  دول ــاي  ه ه

المللی و افراد، جهـت رسـیدگی بـه ایـن      بین

واقع، با این امکان در  در . جرایم ضروري است

الملـل   عمل، حمایت و توسعه از حقـوق بـین  

الملـل، بـا    محیط زیست در عرصه حقوق بین

با عنایـت بـه    .شود صل میتوفیق بیشتري حا

گستردگی و تنوع جـرایم زیسـت محیطـی و    

تأثیر گسترده این جرایم بر حقوق بنیـادین و  

اساسی بشري، یعنی حق بـر محـیط زیسـت    

اي از ســوي  سـالم، توجــه و دقــت نظــر ویــژه 

المللی، در تعیین صـالحیت بـراي    جامعه بین

  . این مرجع قضایی وجود دارد

رد دو اصـل  خصوص در مـو  این توجه، به

ــانونی بــودن جــرایم  « ــل » ق عطــف «و اص

و ارتباط این دو اصـل بـا    ،28»ماسبق نشدن به

. شود صالحیت این مرجع قضایی مشاهده می

                                       
28. Principle – Not Retroactive 

در واقع، عـدم تعریـف مضـیق در ارتبـاط بـا      

ماسـبق   جرایم تحت صالحیت و نیز عطف بـه 

شدن در ارتباط بـا جـرایم زیسـت محیطـی،     

را ایجــاد هرچنــد امکــان ابهــام در اساســنامه 

توانـد عامـل    کند، اما در کنار این امر مـی  می

بــه عبــارتی دیگــر، . مثبتــی نیــز تلقــی شــود

المللـی مسـتقل و    تأسیس یـک دادگـاه بـین   

دایمی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی 

ــروز مخاصــمات  زیســت محیطــی ناشــی از ب

المللی، بدون تأکید و توجـه بـه    مسلحانه بین

نـوان یـک مرجـع    هر گونه وقایع خاص، به ع

الملل و تابعـان   ضرورت توجه جامعه بین ،عام

الملــل و تــدوین اساســنامه ایــن  حقــوق بــین

مرجع در ارتباط با مسـائل شـکلی و مـاهوي،    

صـالح سـازمان ملـل     خصوصاً نفش ارکان ذي

تأسیس ایـن مرجـع   . سازد متحد را نمایان می

ــدون توجــه و معاضــدت و   ــدار، ب قضــایی پای

لمللــی، مراجــع و  ا همکــاري جامعــه بــین  

المللـی در   ها و نهادهاي تخصصی بین سازمان

در . این حوزه از حقوق امکانپذیر نخواهد بـود 

ایـن امـر، شــاید بتـوان گفــت نقـش شــوراي     

امنیــت، نظیــر نقــش ایــن شــورا در تأســیس 

هــاي یوگســالوي ســابق و روآنــدا، در  دادگــاه

اجراي فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، 

نکتـه مـورد   . تـر اسـت   ررنـگ از دیگر مراجع پ

 توجه دیگر در خصوص صالحیت این مرجـع، 
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توجه به ماهیت اساسـنامه یعنـی بـه صـورت     

ــین ــذا . المللــی اســت معاهــده چندجانبــه ب ل

اساســنامه تــابع قواعــد حــاکم بــر معاهــدات 

عـدم تـأثیر معاهـدات بـه     «المللی و اصل  بین

به عنـوان یـک   » االجرا شدن زمان قبل از الزم

معاهدات مطابق با مـاده   حاکم برقاعده کلی 

کنوانســیون ویــن در خصــوص معاهــدات  28

در واقع، اگر اساسـنامه   .حاکم است 29 1969

المللی چندجانبه  تنها در حد یک معاهده بین

باقی بماند، نخواهد توانست در راستاي حفـظ  

الملـل محـیط زیسـت     و حمایت از حقوق بین

ي که امروزه از حقوق بنیادین و اساسـی بشـر  

شــود، حمایــت الزم و شایســته را  تلقــی مــی

  . عمل آورد به

توجه به مقررات انتقالی، یعنی استثنایی 

المللـی کیفـري    که در اساسنامه دیـوان بـین  

شود، باید در اساسـنامه تأسـیس    مشاهده می

. این دادگاه مورد توجه و بررسـی قـرار گیـرد   

ــه  رغــم آنکــه پــس از  طبــق ایــن مقــررات، ب

ه اساسنامه، دیـوان خـود   پیوستن یک دولت ب

به خود قدرت اعمـال صـالحیت در خصـوص    

داده در سرزمین و یـا توسـط اتبـاع     جرایم رخ

ــنامه     ــو اساس ــت عض ــت را دارد، دول آن دول

االجرا  تواند تا مدت هفت سال پس از الزم می

شدن اساسنامه در خصوص خود، اعالم نماید 

                                       
29. Vienna Convention on the Law of Treaties, 
1969. 1155, U.N.T.S. 331. 

که صالحیت مرجـع قضـایی بـین المللـی را     

یم تعریف شـده در اساسـنامه و   نسبت به جرا

مطابق با صالحیت موضـوعی در قلمـرو و یـا    

توســـط اتبـــاع آن دولـــت ارتکـــاب یافتـــه  

درسـت اسـت کـه ایـن امـر تنهـا       . پذیرد نمی

تواند یک بار از سوي دولت عضـو صـورت    می

پذیرد، اما این مقررات محـدودیتی اسـت کـه    

در خصوص جرایم زیست محیطـی خطرنـاك   

ر زمان در رسـیدگی بـه   است، زیرا نقش عنص

این جرایم با عنایت به ماهیت خاص این نـوع  

ــلحانه و    ــات مسـ ــرت منازعـ ــرایم و کثـ جـ

گستردگی این جنایات جهت حفظ و رعایـت  

حقوق بین الملل بشردوسـتانه و حقـوق بشـر    

 حیاتی است )الملل محیط زیست حقوق بین(

  . )28-31طهماسبی، پیشین، صص (

ــر -الــف ــراي آراء در خصــوص اف اد اج

  مرتکب جرم علیه محیط زیست

توانـد   المللی مـی  اجراي آراي دادگاه بین

مطــابق بــا تعریفــی کــه در بخــش اجــراء در 

ــورت     ــذکور ص ــوان م ــنامه دی ــدوین اساس ت

در ایـن خصـوص، بـا    . پذیرد انجـام گیـرد   می

تعیـین ارتباطـات میـان دیـوان و کشــورهاي     

اجراکننده حکم در مورد موضوعات مرتبط بـا  

با عنایت به طی فراینـد دادرسـی    اجراي آراء،

مطــابق بــا صــالحیت دیــوان مــذکور، امکــان 

در ایـن خصـوص،   . یابد اجراي رأي تحقق می
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تعیین یک هیئـت رئیسـه اشـتغاالت دیـوان،     

تواند با نظارتی که بر دبیرخانـه دیـوان در    می

خصوص فهرست کشورهایی که از سوي مدیر 

دفتر تهیه شده و قصدشان پذیرش محکومان 

اجراي حکم مطابق با لیسـت فهرسـت    جهت

کننــده جهــت اجــراي  کشــورهاي درخواســت

ــذیرد    ــورت پ ــت، ص ــم اس ــن  . حک ــه ای البت

هاي مذکور  درخواست همکاري از سوي دولت

باید اختیـاري و هـر کشـوري در هـر زمـانی      

گیري خود را با اطـالع بـه مـدیر     بتواند کناره

پـذیرش ایـن فهرسـت از    . دفتر اعـالم نمایـد  

با رعایـت اصـول توزیـع عادالنـه     سوي دیوان 

جغرافیایی، توجه به استطاعت و توان مـالی و  

حقوقی و توجه به تعداد محکومان که در هـر  

کشور جهت اجراي حکـم پذیرفتـه و یـا هـر     

عامل مرتبط دیگر که در اجـراي حکـم مـؤثر    

موعـد تحویـل   . تواند صـورت گیـرد   است، می

علیـه از دیـوان بـه کشـور مـورد نظـر        محکوم

ــت و   جهــت ــس از محکومی اجــراي حکــم، پ

پـس از  . مجازات قطعی از سوي دیـوان اسـت  

معلوم ساختن و قطعیـت مجـازات و حکـم و    

مشخص شدن کشور اجراکننده حکم، دیـوان  

علیـه مبنـی بـر     اطالعیه کتبی را به محکومـه 

تبیین موضوع دولت اجراکننـده اعطـا و ایـن    

دهد که نسبت بـه   علیه می اجازه را به محکوم

هــایش بــه صــورت شــفاهی در  ه دیــدگاهارائــ

نیاز به متـرجم  : خصوص مسائل مقتضی نظیر

دار و نیز زمان و تسـهیالت کـافی و    صالحیت

ــرتبط بــا      ــب م ــه مطال ــراي ارائ ــروري ب ض

پس از نهایی شـدن  . هایش اقدام نماید دیدگاه

تصمیم دیوان و اطالع به کشور منتخب بـراي  

ــق رأي و    ــت تحق ــوان جه ــم، دی ــراي حک اج

آن، اطالعات و اسناد ذیل را در اختیار  اجراي

  : کشور مذکور قرار خواهد داد

نـام، تابعیـت، تـاریخ و محـل تولـد      : الف

  علیه؛ محکوم

رونوشتی از حکم نهایی محکومیت و : ب

  مجازات قطعی؛ 

طول مدت و آغاز زمان محکومیـت و  : ج

  مانده از مجازات؛ زمان باقی

نظیـر  (هر نوع اطالعات مرتبط دیگـر  : د

ــکی     ــالمتی و پزش ــه س ــوط ب ــات مرب اطالع

  ). علیه محکوم

بنابراین، پس از نهـایی شـدن ایـن امـر،     

علیه به کشور اجراکننده حکم تحویـل   محکوم

شایان ذکر است انجـام صـحیح   . شود داده می

علیه به کشور اجراکننده حکـم   تحویل محکوم

هـاي معمـول    هزینـه . از تعهدات دیوان اسـت 

کننـده،   ین اجـرا براي اجراي حکـم در سـرزم  

هـا   توسط کشور مذکور تأمین و سـایز هزینـه  

نظـارت بـر   . شود جزء تعهدات دیوان تلقی می

اجــراي مجــازات و اجــراي آراء جــزء وظــایف 
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دیــوان و هرگونــه تغییــرات در اجــراي حکــم 

قطعــی بــدون تأییــد دیــوان از ســوي کشــور 

علیــه  اجراکننــده حکــم در خصــوص محکــوم

موارد مـذکور، بـه    عالوه بر. پذیر نیست امکان

نقش شوراي امنیت سازمان ملـل نیـز جهـت    

  .اجراي آرا در قبل اشاره شده است

  ضمانت اجراي آراي صادره -ب

هر دولتی با ترك فعل و یـا انجـام فعـل    

خـویش، طبـق    المللـی  مغایر با تعهـدات بـین  

شده که ریشـه در اصـل    اصل حقوقی پذیرفته

حسن نیت دارد، داراي تعهـدات و مسـئولیت   

بـا عنایـت بـه تـرجیح و     . شـود  المللی می بین

ها بر قـوانین   المللی دولت اولویت تعهدات بین

و تعهدات ناشی از آنها، اسـتناد بـه قـوانین و    

معاذیر داخلی، مانعی در جهـت اجـراي آراي   

در عرصـه   المللـی  صادره از مراجع قضایی بین

دولتی که بـا   .شود الملل تلقی نمی حقوق بین

الملل  بین اصول و قواعد حقوقنادیده گرفتن 

المللــی  از اجـراي احکـام و آراي قضــایی بـین   

زند، مکلف بـه تـرك تخلـف، قبـول      سرباز می

خسارات و عدم تکرار و در نهایت، مکلـف بـه   

ــه   ــران خســارات ناشــی از عمــل متخلفان جب

جبران خسـارات نیـز بـا لحـاظ      .خویش است

و  پـذیر بـودن و متناسـب بـودن     عناصر امکان

ــران  ــان جب ــالی، کســب رضــایت زی ــده،  م دی

تـرمیم خسـارات وارده از   . شود پذیر می امکان

طریق ارزیابی و بررسی تقویم خسـارات وارده  

النفع ناشی از نقـض   دیده و عدم بر دولت زیان

زهرایـی،  ( گـردد  المللی تعیـین مـی   تعهد بین

  . )201، ص 1383

در خصوص ضمانت اجراي آراي صـادره،  

نظـارت قضـایی بـر     توان اظهـار کـرد کـه    می

المللی مسـتقل   تشخیص دادستان دادگاه بین

ــه جــرایم زیســت   ــا رســیدگی ب ــاط ب در ارتب

تـرین عامـل افـزایش ضـمانت      مهـم  محیطی،

اجراي آراي صادره از سوي این مرجع قضایی 

طور که از بررسی اساسنامه دیوان  همان. است

آیـد، دادسـتان در    المللی کیفري نیز برمی بین

آوري  ر ارتبــاط بــا جمــع  عملکــرد خــود د 

ــات   ــدایت تحقیق ــا، ه ــات، بررســی آنه اطالع

ــر     ــیم کیف ــه و تنظ ــب، تهی ــدماتی، تعقی مق

خواست و دفاع از آن در مقابـل دیـوان، اخـذ    

اظهارات شهود، و حق احضار و جلـب شـهود   

البتــه، کلیـه مـوارد فــوق، در   . مسـتقل اسـت  

نهایت تحت کنترل و نظـارت قضـایی شـعبه    

شعبه مقدماتی با تأییـد   مقدماتی قرار دارد و

ــدامات دادســتان جنبــه   ــه اق ــوق ب مراحــل ف

هـاي   اعمـال نظریـه و مـدل   . دهـد  اجرایی می

ــوان  ــی دی ــه    بررس ــی نظری ــژه، یعن ــاي وی ه

، که ایـن اختیـار را بـراي     »دادستان مستقل«

آورد تــا راســاً و بــه ابتکــار  وجــود مــی وي بــه

خویش و با استفاده از اطالعاتی کـه از طـرق   
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هــاي  خصــوص از ســوي ســازمان مختلــف بــه

ــه   ــطح منطق ــی در س ــی و غیردولت اي و  دولت

آورد، نسبت به ارزیابی  به دست می المللی بین

. و رسیدگی به جرایم زیست محیطی بپـردازد 

الزم به ذکر است که با عنایت به ویژگی ایـن  

ــازمان  ــش س ــرایم، نق ــی در  ج ــاي غیردولت ه

المللـی و و   خصوص جلب توجـه جامعـه بـین   

ربط، کـامالً اساسـی و ایـن     ضایی ذيمراجع ق

روش به واقـع خطـر بررسـی سیاسـی را نیـز      

یعنی با دادن این اختیـار بـه   . دهد کاهش می

دادستان، هیچ مرجعی نظیر شوراي امنیـت و  

توانند خللـی و یـا    ها، دیگر نمی یا شبه دادگاه

رویکردي سیاسی را در روند بررسی و صـدور  

البته . رد نمایندرأي در ارتباط با این جرایم وا

در کنار نظریه دادستان مستقل، توجه به این 

امر یعنی نقش شوراي امنیـت سـازمان ملـل    

متحد، در خصوص باال بردن ضـمانت اجـراي   

المللی مستقل پـس   آراي صادره از دادگاه بین

به عبارتی دیگـر،  . از صدور راي، ضروري است

ضـمانت اجـراي آراي صـادره، شـوراي      جهت

ن مل متحد، به دلیل دارا بـودن  امنیت سازما

قوه قهرآمیز، که دادستان فاقد این صـالحیت  

در  .تواند نقـش بسـزایی ایفـاء کنـد     است، می

واقع، نظریه دادستان مستقل در روند بررسی 

و اجراي حکم و نظریه اعتدالی پس از مرحلـه  

صدور رأي، منجر به افزایش ضـمانت اجـراي   

المللـی   نآراي صادره از این مرجع قضایی بـی 

در خصـوص نظریـه مسـتقل، دلیـل     . شود می

توان اظهار کرد، تضعیف امکان  دیگري که می

المللی اسـت کـه    اطاله دادرسی در سطح بین

المللـی   این امر به حفظ صـلح و امنیـت بـین   

پس با نظارت و کنتـرل در  . منجر خواهد شد

هـاي   تـرین زمـان ممکـن در رسـیدگی     کوتاه

و توسـعه جـرایم    المللـی، امکـان ارتکـاب    بین

المللـی   بیشتر از سوي مرتکبـان جـرایم بـین   

زیست محیطی سلب و این رویه پیشـنهادي،  

ــوان      ــنامه دی ــی اساس ــه بررس ــت ب ــا عنای ب

 المللی کیفري نیـز مشـاهده شـده اسـت     بین

ــان،  ( ــت مک ــایی جن ــص 1387آق -263، ص

245(.  

نقش سـازمان ملـل متحـد در رونـد      .6

ست الملل مستقل زی تأسیس دادگاه بین

  محیطی

ــانی دوم و تأســیس    ــگ جه ــد از جن بع

سازمان ملل متحد بـا وظیفـه حفـظ صـلح و     

اي جدیـد در زمینـه    المللی، عرصه امنیت بین

بـا  . المللی ایجاد شـد  حفظ صلح و امنیت بین

ــد،     ــل متح ــازمان مل ــداف س ــه اه ــت ب عنای

، 56و  55و مواد ) ماده یک 3(خصوص بند  به

هـاي   زاديدر مورد احترام به حقـوق بشـر و آ  

اساسی و با عنایت به اینکه میان صلح پایـدار  

المللی و احترام به حقوق بشر و  در جامعه بین
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ــه    آزادي ــد و رابط ــراد، پیون ــی اف ــاي اساس ه

متقـابلی وجـود دارد، در ایــن راسـتا، اعطــاي    

مســئولیت اصــلی حفــظ صــلح و امنیــت     

الملل به شوراي امنیت، بـه عنـوان رکـن     بین

ت مقابلـه بـا عوامـل    سازمان ملل متحـد جهـ  

مـاده  (تهدیدکننده صلح و اعمال تجاوزکارانه 

ــور 39 ــه   ) منش ــل ب ــم از توس ــاراتی اع اختی

 42و  41اقدامات غیرنظـامی و نظـامی مـواد    

مطابق با . منشور به شوراي مذکور واگذار شد

الملل، تحت عنوان  آنچه در ادبیات حقوق بین

نام دارد، شوراي امنیت » حقوق بشردوستانه«

المللی،  عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت بین به

مطابق با اصـل هفـتم منشـور سـازمان ملـل      

ــض  ــوگیري از نق ــت جل ــاحش و   جه ــاي ف ه

گسترده حقوق بشر قانوناً ملزم به مداخلـه در  

همچنین مطابق با بند . امور بشردوستانه است

المللـی حقـوق مـدنی و     میثاق بـین  4ماده  2

ر بـه  شـماري از حقـوق بشـ   ) 1966(سیاسی 

عنوان حقوق اساسی تلقی شده و تحت هـیچ  

شرایطی تخطی و تجاوز از این حقـوق میسـر   

حـق بـر   «در واقع، این حقوق همانند . نیست

جزء حقوق بنیادین بشر » محیط زیست سالم

بوده و امروزه از مصادیق قواعـدي بـا ماهیـت    

آید که این قواعد در راستاي  آمره به شمار می

المللی و نقش شوراي  حفظ صلح و امنیت بین

طور که در باال ذکر شـد، جهـت    امنیت، همان

مراجـع  . اساسـی اسـت   حمایت از این حقـوق 

المللی کیفري با عنایت به عناصر مادي و  بین

المللـی و فـارغ از تـأثیر آن     معنوي جرایم بین

اعمال بر صـلح و امنیـت جهـانی بـه اجـراي      

المللی مبادرت ورزیـده و در کنـار    عدالت بین

ن مراجع، شوراي امنیت به عنوان یک نهـاد  ای

سیاسی از طریـق حفاظـت از صـلح و امنیـت     

ــین ــژه   ب ــأثیر وی ــه ت ــه ب ــا توج ــی ب اش،  الملل

کننده و مدافع صلح و امنیت جمعی در  تأمین

نظـام امنیـت جمعـی    . الملل است جامعه بین

سازمان ملـل متحـد، در قالـب فصـل هفـتم      

ایـن   منشور سازمان ملل، شوراي امنیت را بر

سازد که با احراز یکی از مصادیق  امر ملزم می

تهدید علیـه صـلح، نقـض صـلح و تجـاوز در      

جهت اعمال مسئولیت اساسی خـویش اقـدام   

نموده و بر این اساس تصمیماتی را مطابق بـا  

ــواد  ــد   42و  41م ــاذ نمای ــور اتخ ــذا . منش ل

هنگامی که نقض حقوق بشر و یا بشردوستانه 

رعایـت حقـوق    نظیر نقض و عـدم توجـه بـه   

گیـرد،   الملل محـیط زیسـت صـورت مـی     بین

توسل به زور با مجوز شوراي امنیت، در کنـار  

ــین  ــایی ب ــع قض ــک مرج ــی مســتقل،  ی الملل

تواند ضمانت اجرایی مؤثري جهت اجـراء،   می

الملـل   تحقق، توسعه و حمایت از حقوق بـین 

در واقـع، امـروزه   . محیط زیسـت تلقـی شـود   

تنهـا از  ) ت جمعـی امنی( دوستانه مداخله بشر
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طریق شوراي امنیت و با مشـارکت گسـترده   

سیاسی، نظامی و مالی دیگر اعضـاي سـازمان   

شـوراي امنیـت   . پذیر اسـت  ملل متحد امکان

تواند مطابق با موضوع اعطاي مجوز طبـق   می

 7و مقـررات فصـل   ) صـریحاً ( 24ماده  2بند 

، جهت انجام مسئولیت خطیر )تلویحاً(منشور 

اختیـارات  » Authority«واژه خویش با ذکـر  

ها و  منشور به دولت 7خود را بر مبناي فصل 

شــوراي . اي اعطـا کنـد   هـاي منطقــه  سـازمان 

منشور و بـا عنایـت    52امنیت مطابق با ماده 

به وجود منافع اساسی جامعـه جهـانی، نظیـر    

الملل محیط زیسـت، عـدم امکـان     حقوق بین

ها، رعایـت حقـوق بشـر و     سوء استفاده دولت

هاي جدي، مجوزهـاي الزم   لوگیري از نقضج

کنـد تـا    المللی را اعطا می هاي بین به سازمان

در کنار این مرجع قضایی مستقل و با عنایت 

ــوص     ــل در خص ــه در قب ــوعاتی ک ــه موض ب

هـا مـورد    صالحیت و جایگاه ویژه این سازمان

بررسی قرار گرفت، تضمین و راهکـاري مـؤثر   

الملــل  ندر ارتبــاط بــا حمایــت از حقــوق بــی

  . محیط زیست فراهم آورد

هاي شدید  اقداماتی نظیر صدور قطعنامه

المللـی   هاي بـین  در سومالی و تشکیل دادگاه

کیفري در یوگسالوي و روآندا براي اولین بار، 

اعزام نیروهاي حافظ صلح با قدرت نظـامی و  

امثال اینها همگی مؤید نقشی است کـه ایـن   

انسـته در  رکن اجرایی سازمان ملل متحـد تو 

المللــی و  اجــراي حفــظ صــلح و امنیــت بــین

. اعمال مـداخالت بشردوسـتانه داشـته باشـد    

پس با از میان بردن نقاط ضـعف و بازدارنـده   

شوراي امنیت در فقدان نظام نظـارتی مـؤثر،   

ارائه امکانات متناسب بـا وظیفـه خطیـر ایـن     

ــی     ــاد همــاهنگی در اراده سیاس رکــن، ایج

دي کـه منجـر بـه    اعضاي دائم و اصالح مـوار 

دخالت و یا تعیین امکان رسیدگی به جـرایم  

المللـی نظیـر آنچـه در اساسـنامه دیـوان       بین

المللی کیفري مشـاهده شـد، ایـن رکـن      بین

تواند نقش بسـزایی در رونـد    سازمان ملل می

المللـی مسـتقل و اجـراي     تأسیس دادگاه بین

ــی    ــمانت اجرای ــت ض ــادره و در نهای آراي ص

منظـور حفـظ صـلح و     ري بهمؤثرتر و کارآمدت

المللی و حمایت از حقوق بنیـادین   امنیت بین

ایفـا  ) الملل محیط زیسـت  حقوق بین(بشري 

   .)63-102، صص 1386رشیدي نژاد، ( کند

  فرجام

توان گفت عـالوه بـر دالیـل     می سرانجام

مطروحه در خصـوص ضـعف مراجـع قضـایی     

عـــدم  ،تـــوجهی بـــی صـــالحیتدار موجـــود،

کافی مراجـع قضـایی    توجهعدم حساسیت و 

الملـل محـیط    موجود نسبت بـه حقـوق بـین   

ضـمانت اجرایـی کـافی    باعـث شـده   زیست، 

جهت تحقق این امر یعنی حمایـت و صـیانت   
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از محیط زیست و اجراي این حقوق در سطح 

جامعه جهانی  ،واقعدر . دوشایجاد نالملل  بین

امروزه نیاز به قضاتی دارد که داراي تخصـص  

الملـل   زمینه حقـوق بـین  به صورت خاص در 

د و در دادگـاهی مسـتقل   اشـن محیط زیست ب

البته در خصـوص  . در این حوزه قضاوت نماید

 ،المللی محیط زیسـت  سیس یک دادگاه بینأت

المللی بر ایـن   هاي جامعه بین تمام تالش دبای

مبنــا صــورت گیــرد کــه ایجــاد ایــن مرجــع  

ثرترین و کارآمـدترین روش  ؤمستقل، بتواند م

الملـل   جه جامعه جهانی به حقوق بینبراي تو

 دسیس این دادگـاه بایـ  أت. محیط زیست باشد

با حساسیت و رعایـت اصـول جـامعی همـراه     

تجربه بودن این دادگاه نسـبت بـه    باشد تا بی

و  هاي با تجربـه فعلـی، سـبب تشـدید     دادگاه

  .دشوتشتت آراء و محاکم قضایی ن

بـه دلیـل لـزوم رعایـت اصـل       ،واقع در 

براي ایجاد دادگاه مسـتقل   ها، ولتحاکمیت د

قضایی با هدف حمایت کیفـري و حقـوقی از   

ـ الملـل   محیط زیسـت بـین   صـالحیت  « دنبای

ضـروري  در نظـر گرفتـه شـود و     30»اجباري

ین مطلب مورد توجـه قـرار گیـرد کـه     است ا

غلـب بـه صـورت    ااختالفات زیست محیطـی  

پیرو و به دنبال اختالفاتی دیگر نظیر تجارت، 

 ذاري، مالکیت معنوي، حقوق بشـر و گ سرمایه

                                       
30. Compolsory Jurisdication 

شـاید بتـوان گفـت    . داده است رخ امثال اینها

در خصــوص اختالفــات زیســت محیطــی،    

ــارت  ــتفاده از عب ــاري«اس ــات انحص » اختالف

سیس این أاما در صورت ت. جایز نباشد چندان

ــت    ــائل زیس ــدن مس ــی ش ــاه و تخصص دادگ

ــا    ــن مراجــع ب ــام ای ــدي ع محیطــی، ناکارآم

له ئمســ. دشــخواهــد  صــالحیت عــام مرتفــع

دیگري که در ضرورت ایجاد دادگـاه مسـتقل   

هـاي   مطرح است، محدودیت صالحیت دادگاه

ها را قادر نسـاخته   که این دادگاه استموجود 

ثر بـه دعـاوي زیسـت محیطـی     ؤبه صورت مـ 

تـوان بـه    مـی  ،به عنوان نمونه. نندکرسیدگی 

قضیه شیالت بین اسپانیا و کانادا در دسـامبر  

المللـی   ي دیـوان بـین  أره کرد که اشار 1998

مبنی بر عدم صالحیت دیوان در  ،دادگستري

این قضـیه، بـه دلیـل ربـط ایـن موضـوع بـه        

که کانادا در بود اقدامات مدیریتی و حفاظتی 

ــل کشــتی ــه   مقاب ــاهیگیري در منطق ــاي م ه

) سازمان ماهیگیري آتالنتیک شمالی(نظارت 

سـیس یــک دادگــاه  ألــذا ت. اســتداده انجـام  

آن هم در قالب یک  ،المللی محیط زیست بین

ــه  ــده چندجانب ــی ،معاه ــن  م ــد ای ــه  توان گون

ــدودیت ــالحیت   محـ ــود در صـ ــاي موجـ هـ

رسیدگی با . دزاسرا مرتفع  ي کنونیها دادگاه

ها و امکان رجـوع تنهـا بـراي     خیر به پروندهأت

دیـوان  ارتبـاط بـا   در ال مثـ طور بـه هـا،   دولت
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ي المللــی دادگســتري، بـا ماهیــت دعــاو  بـین 

زیست محیطی که عنصـر زمـان در خصـوص    

مشـکل   ،این جرایم بسیار حائز اهمیت اسـت 

ها و مراجـع   طرح دعوي در دادگاه. دیگر است

تواند با این خطرات یعنی مشکالت  داخلی می

طرفـی   عـدم رعایـت بـی    در روند دادرسـی و 

هـا را   البته نباید نقش این دادگاه. همراه باشد

خصـوص   بهلی طرفی مراجع داخ در صورت بی

المللـی بـا    هـاي بـین   در هنگامی که سـازمان 

لذا . مشکالت مالی روبرو باشند، نادیده گرفت

هـاي داخلــی، ضــرورت   در کنـار ایــن دادگــاه 

المللی زیست محیطی  گسترش معاهدات بین

ثیري که این معاهدات بر حقـوق داخلـی   أو ت

  .خواهند گذاشت را نیز نباید نادیده گرفت

کـه اکنـون   ن گفـت  تـوا  در خاتمـه مـی   

هـاي   هـاي عمـومی نسـبت بـه بحـران      آگاهی

 ،المللـی  هـاي بـین   زیست محیطی با همکاري

یافتـه و نگـرش مشـترك در خصـوص      توسعه

جلوگیري از خسارات زیست محیطـی و حـق   

ها  داشتن محیط زیست سالم در نگرش دولت

هـا نیـز    رویـه دولـت  . دشو و افراد مشاهده می

ــ   ــذیرش قواع ــراي پ ــرایط الزم ب ــوق  دش حق

در . اسـت سـاخته  الملل عرفـی را فـراهم    بین

ــال ــان    س ــود در می ــرف موج ــر، ع ــاي اخی ه

هـاي   ها، منجر بـه پیـدایش موافقتنامـه    دولت

ــاکم   ــام مح ــه، آراء و احک ــه، چندجانب دوجانب

 ،هـا  دولـت  المللی و عملکرد متحدالشـکل  بین

چه در عرصه حقـوق داخلـی چـه در حقـوق     

تعهــد اقــداماتی جهــت مشــده و الملــل  بــین

شـان صـورت    هـا و شـهروندان   ساختن دولـت 

تـوان گفـت تعـدادي از     حتی می. گرفته است

کشورها، در راستاي حمایت از محیط زیست، 

آور حمایت از محـیط زیسـت    انواع قواعد الزام

یا دیگر مسائل حوزه حقوق محیط زیسـت را  

نظیر اصـل  ( اند در قانون اساسی خود گنجانده

 ،با ایـن حـال  ، )انقانون اساسی کشور ایر 50

بدون تعریف قلمرو مشخص و مدون از حقوق 

گونـه تعهـدات و    الملل محیط زیست، این بین

ــت از محــیط زیســت،   اقــدامات جهــت حمای

ــی ــده اســت  ب ــاقی مان . نتیجــه و نامشــخص ب

المللـی   بـین  م قضایینظاایجاد یک تردید،  بی

کارآمد، مسـتقل، متمرکـز بـا حضـور قضـات      

الملـل محـیط    نمتخصص در حوزه حقوق بـی 

ــی زیســت، ــراي اعمــال و   م ــی ب ــد محمل توان

حمایت جدي از اصول و قواعد حقوق اساسی 

سـیس  ألـذا ت . و قواعد عرفی بین المللی باشد

حمــایتی گســترده جهــت  ،چنــین دادگــاهی

ــین    ــري ب ــئولیت کیف ــق مس المللــی و  تحق

المللــی بــوده و از    مســئولیت مــدنی بــین  

گیري و گسترش جرایم زیست محیطـی   شکل

ترین تهدید براي حق بشـري   که امروزه بزرگ

. نـد ک ، جلوگیري میاست» حق حیات«یعنی 
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ــین أبنــابراین ت المللــی  ســیس یــک دادگــاه ب

مستقل، تصویب و تدوین قـوانین بـه صـورت    

یافته و دسترسی بـه   مدون، متمرکز و سازمان

اطالعات علمی در ارتباط بـا ایـن قـوانین در    

بـا همکـاري    المللی سطوح ملی، فراملی و بین

هـا و نهادهـاي تخصصـی و     ها، سـازمان  دولت

تواند در تحقق این حقوق و حمایـت   افراد، می

هرچه بیشتر از اجراي این قواعد مفیـد تلقـی   

عنوان میراث مشـترك   محیط زیست، به .دشو

اي نیست که به سادگی بتـوان   بشریت، مقوله

آنچـه در غـزه   . از کنار تخریب آن عبـور کـرد  

جنایتی بسـیار سـنگین و فراگیـر     اتفاق افتاد،

علیه محیط زیست بود که عوارض ناخوشایند 

بـا یـک نگـاه    . آن به کل منطقه سرایت کـرد 

گذرا، این سئوال به ذهن متبادر می شود کـه  

چرا حراست و حمایت از محیط زیست بـا آن  

همه اهمیتـی کـه بـراي حیـات بشـري دارد،      

 پاسـخ . شود ضمانت اجراء ندارد و مراعات نمی

این سـئوال و امثـال آن، بـر اسـاس آنچـه در      

خالل مقاله مـورد وارسـی قـرار گرفتـه ایـن      

الملـل محـیط    دلیل خال دادگـاه بـین   است، به

زیست جهت حمایت کیفري از مقوله مهـم و  

بـر تمـام فعـاالن    . مؤثر محیط زیسـت اسـت  

نظـران محـیط    الملل، خاصه صاحب حوزه بین

لملـل  ا الملل و حقوق کیفـري بـین   زیست بین

. است که براي تحقق این مهـم تـالش کننـد   

ترین راهبـرد   تحقق این مهم، بهترین و جدي

تأمین حقوق فلسطینیان در نوار غزه اسـت و  

از طرفی راهبرد جدي است جهـت مقابلـه بـا    

هر گونه تعرض محتمل این چنینی در آینده، 

  . که امید است همه به آن توجه داشته باشند
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