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 مقدمه
بيايمحيط زيست شامل مجموعه و با از موجودات جاندار كه در تعامل جان است

كه نرخ.)16،ص1382هنري،( يكديگرند و حيوانات دو گروه اصلي از جانداران هستند نباتات

و سطح پراكندگي آنان در ايجاد تعادل زيستي مؤثر است انسان. فراواني، تنوع، تركيب جمعيتي

و. در طبيعت را داردتنها موجود زنده است كه قدرت مداخله نامتعارف با رشد جمعيت

كه. توسعه صنعت، وسعت مداخله انسان در طبيعت نيز افزايش يافت اين مداخالت تا زماني

كرد، ولي با پيشي گرفتن مداخالت كمتر از توان بازسازي طبيعت بود، مشكل جدي ايجاد نمي

ش هد اين اثرات مخرب به شوا.دانسان از توان بازسازي طبيعي، اثرات نامطلوب آن نمايان

ميينحوي است كه هر كس با مقايسه مح به خوبي آن را درك آنكهبي. كندط فعلي با گذشته

و پيچيده داشته باشد و برهان علمي به اقامه دليل . نياز

و از بين بردن گونهشكار بي يكي از اين مداخالت استرويه . هاي مختلف جانوري،

وايتجارت اجزاي بدن حيوانات و فروش محصوالت ساخته شده از آنها، تفريح  خريد

به حيات وحش جانوري استسرگرمي از انگيزه و. هاي انسان براي تعرضات آگاهانه حاميان

و مقابله با هرگونه  و بقاي جانوران وحشي طرفداران محيط زيست براي حفاظت از نسل

به آنها، از ابزارهاي گوناگوني بهره جسته و كمك از آموزهاتهديد نسبت كه استفاده هاي ند

حرمت شكار حيوانات براي، p15 abubakr (ahmad bagader ,1998( ديني از اين قبيل هستند

و سرگرمي  از. كي از آنهاستي)41:ق1403حر عاملي،(تفريح از ديگر ابزارهاي مؤثر استفاده

ين زيست محيطي، وجود داليل الزمه وضع هر مقرراتي از جمله قوان. راهكارهاي قانوني است

به قدر كافي بر ضرورت آنها تاكيد داشته باشد كه مگر از بين رفتن يك يا چند. متقني است

گونه چه تأثير مخربي بر زندگي ساير موجودات از جمله انسان خواهد داشت تا نياز به مداخله 

بايد براي حمايت از گذار باشد؟ چرا مبالغ زيادي از بودجه عمومي هر كشور كيفري قانون

ياشوحيات وحش مصروف  د؟ بقاي موجودات وحشي درنده، حشرات، جانداران موذي

چه ضرورتي دارند تا الزم باشد جامعه براي صيانت از آن بسيج شوند؟  پرندگان شكاري

ميوجود گونه طي. شوندهاي مختلف حيات وحش، از مظاهر خلقت آفريدگار شمرده در

ا و غير زندهتمامييجاد ارتباط بين ميليونها سال با شكلي در طبيعت، نظام عناصر زنده  متوازن

به نحوي سامان يافته. پذير شده استگرفته كه در پناه آن حيات بشري نيز امكان شبكه حيات

كه زندگي هر موجود زنده به حيات سايرين پيوند خورده، دخالت نابخردانه در اين  است

و در مخاطره قرار گرفتن بقاي نسل همه موجودات از شبكه سبب بر هم زدن موا زنه زيستي

مثالً در مناطقي كه تعداد حيوانات گوشتخوار كاهش يافته است،. جمله بشر خواهد شد

ميناهنجاري هر.)35: 1382عامري،(دشوهايي مانند تراكم جمعيت جوندگان مشاهده  بنابراين
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و پيچيدهيموجود زنده نقش مي در تعا ظريف انقراض يا كاهش. كنددل چرخه حيات ايفا

به ساير جانداران مي و انتقال آن .دشوجمعيت يك گونه سبب اثرات غير عادي در گونه ديگر

و بقاي بسياري از گياهان، گرده افشاني، گل به ثمر رسيدن ميوهرشد، توسعه ها بدون دهي،

و ناتمام خواهد ماند كهنظ. وجود انواع موجودات، ناقص به نحوي ترتيب يافته ام طبيعت

از بين. گيردميانجامهاي جانوري برخي گونهبوسيلههاي هم پاكسازي بسياري از آلودگي

و در نتيجه سالمت جامعه  رفتن يا كاهش تعداد آنها مكانيسم گندزدايي طبيعي را مختل ساخته

به مخاطره مي  عدم حفاظت از تنوع گسترش آفات گياهي، از ديگر پيامدهاي. افتدبشري

و حفظ نقش آفرينيِ. رودزيستي به شمار مي بنابراين به منظور دفع مخاطرات از جامعه انساني

را با اتخاذ تدابيرِ مناسب، خطر انقراض در محيط زيست بايد هر موجود زنده، جهانيان همگي 

و ثغور جغرافيايي نمي د)2ص:1384ارشدي،(شناسدكه حدود . هندبه حداقل كاهش

و: يابد كه صيانت از نسلِ موجودات زيانكار نظيراين مراقبت تا آنجا ادامه مي گرگ، روباه

به نظر مي و دامداران مضر به ظاهر براي كشاورزان كه ميگراز شايد. كندرسند، ضرورت پيدا

به مبارزه با حيوانا ت بتوان گفت گرچه در روزگاران بسيار دور، بقاي حيات انساني مشروط

به صيانت از حيات وحشي بوده اما امروزه بي و موجوديت انسان موكول ترديد، بقاي سالمت

. باشدوحش مي

و كنوانسيون هاي بين كه در در مقاله حاضر بر اساس قوانين داخلي المللي پذيرفته شده

يِ هاي مختلف جانورهاي قانوني از گونهحكم مقررات داخلي هستند، به تشريح انواع حمايت

مي. شودغير آبزي پرداخته مي به اين مقدمه در مقاله حاضر تالش شود تا پاسخ دو با توجه

 سياست تقنيني در سطح ملي براي صيانت از حيات وحش چگونه-الف.شودپرسش روشن 

ب چه تدابير بين براي حفاظت از گونه-سامان يافته است؟  انديشيده شدهالمللي هاي جانوري،

 است؟

از گونهرژي-1  هاي جانوريم حقوقي حمايت
 حقوق ملي-1-1

و صيد گونه به. هاي جانوري، كاهش جمعيت آنها را به دنبال داردشكار به ويژه شكار

بر. دهدكمك اسلحه آتشين، نسل بسياري از حيوانات را در معرض خطر انقراض قرار مي

و روسيه(jerry mcbeath jenifer huang, 2006: p296)خالف بسياري از كشورها نظير چين

)(geir holten, &rgenesen, 2006: p42 اق بادكه خيلي دير ام كردند، در ايران براي مقابله

به شكار در  كه بر اساس آن،)4/12/1335(تهديدات مزبور طرح قانوني راجع تصويب شد

با وضع اين.دشران وحشي مقرر هايي در حوزه شكار انواع جانوبراي نخستين بار محدوديت
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كانون شكار مسئوليت نظارت بر صدور. قانون، شكار فقط با داشتن پروانه، مجاز شناخته شد

و اعالم ممنوعيت و ابزار شكار عهدهپروانه . دار گرديدهاي شكار را به لحاظ فصل، نوع، منطقه

و متعاقب آن طرح قان قانون شكار) 8/3/1346(در و صيدو صيد تصويب وني شكار

و تعيين وظايف) 1350(در سال. ملغي گرديد)4/12/1335( بر اساس قانون تجديد تشكيالت

و نظارت بر سازمان و منابع طبيعي، ساختار اداري سازمان شكارباني هاي وزارت كشاورزي

را)4(ماده. صيد مورد بازنگري قرار گرفت و نظارت بر صيد به اين قانون، سازمان شكارباني

و ساختار جديد. سازمان حفاظت محيط زيست تبديل كرد در جهت توسعه اختيارات

و قانون) 28/3/1353(تشكيالتي سازمان، در  و بهسازي محيط زيست تصويب قانون حفاظت

و صيد مورد بازنگري قرار گرفت قانون مزبور، مناطق طبيعي)3(بر اساس بند الف ماده. شكار

رك ملي، آثار طبعي ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده با چهارگانه با عنوان پا

. هدف حمايت از حيات وحش ايجاد شدند

دهد كه پس از انقالب مطالعه روند تاريخي تصويب قوانين زيست محيطي نشان مي

و مديريت قانوني مسائل زيست محيطي از  اسالمي، رژيم حقوقي حمايت از محيط زيست

ا)45(اصل  كه بر اداره صحيح انفال قانون هاي ها، بيشهها، جنگلشامل رودخانه(ساسي

و با اصل) طبيعي، كوهها در. ادامه يافته است)50(تأكيد دارد، آغاز شده ديگر راهبرد كالن

كه در آن استحوزه مديريت قانوني مسائل زيست محيطي، قانون برنامه پنچ ساله كشور 

و سياستگيريجهت  بند-الف. اندكالن مراقبت از محيط زيست تدوين گرديدههاي هاي كلي

و انهدام زيستگاه):1368مصوب(برنامه اول)10بصرهت8( هاي حيات جلوگيري از تخريب

و پروژهاجراي طرح):1373مصوب(برنامه دوم)82و81( تبصره-ب؛وحش كشور هاي ها

): 138مصوب(برنامه سوم)104( ماده-ج. بزرگ بر اساس ارزيابي الگوهاي زيست محيطي

و نابودي تنوع زيست محيطيجلوگيري از شكار بي برنامه چهارم)67( ماده-د. رويه

بي):1383مصوب( و نابودي تنوع زيستي با محدود كردن پروانه حمل جلوگيري از شكار رويه

و تأسيس  .»صندوق ملي محيط زيست«اسلحه شكاري

كه تبيين كننده سياستانداز بيست سالهدر سند چشم مي كشور آيد هاي جامع به حساب

حمايت از.(www.maslehat.ir, 6/9/2007)مندي از محيط زيست سالم تأكيد شده استبه بهره

و مقابله با شكار غيرمجاز حيوانات حفاظت شده با وضع مادهتنوع گونه )680( هاي جانوري

س. قانون مجازات اسالمي ادامه يافت  در 1362كوت قانونگذار در قانون تعزيرات بر خالف

به تمايز بين آنها مجازات شكار غيرمجاز گونه) 680(ماده هاي تحت حمايت بدون توجه

شد. معيين گرديد و صيد انجام . آخرين اصالحات نيز در قالب اصالح قانون شكار
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 اسناد فراملي-2-1
به نيم قرن قبل باز شروع نهضت حقوقي حمايت از محيط زيست در نظام بين الملل،

به. گرددمي كه از ابتدا به حدي اهميت پيدا كرده است و مناسب موضوع محيط زيست سالم

و در اعالميه استكهلم مورد اشاره قرار گرفته  يكي از مصاديق حقوق بشر شناخته شده عنوان

تال.)8ص:1378رمضاني قوام آبادي(است  به مهار بحران از آن زمان تاكنون جامعه جهاني ش كرده تا

و حدود)300(انعقاد. هاي زيست محيطي بپردازد دو) 1000(معاهده چند جانبه معاهده

.www( المللي گواه اين مدعاستو هفتاد سند بين)274،ص1386مواليي،(جانبه  irandoe 

.(org.28/10/2007به موضوع حمايت از گونه بخش قابل توجه از تالش هاي هاي انجام شده

و 1971كنوانسيون رامسر. جانوري اختصاص دارد ، كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي

و گياهي در معرض المللي گونه، كنوانسيون تجارت بين1972طبيعي جهان هاي حيواني

با1992 كنوانسيون تنوع زيستي،1973خطر ، كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه

منبيابان ،1995، كنوانسيون زيست محيطي درياي خزر1978اي كويتطقهزايي، كنوانسيون

، كنوانسيون اروپايي وين براي 1992كنوانسيون ساختاري سازمان ملل در باره تغييرات اقليم

المللي اقدامات بين.و كنوانسيون كيوتو، از جمله استاد مزبور هستند1985حفاظت از اليه ازن

كه نهاد قضاي ي غيردولتي در حمايت از محيط زيست خواستار مجوز تا آنجا پيش رفته است

به مسائل زيست محيطي شده است براي . (Thomas, greibrt, 2004,p 25)رسمي براي رسيدگي

به بررسي اسنادي كه با محوريت درك رويكردهاي بين به مسائل زيست محيطي، المللي نسبت

ميهاي جانوري غيرآبزي تنظيم شدهگونه .پردازيماند،

و طبيعي جهاني كنوانس-1-2-1  ون حمايت از ميراث فرهنگي
ون حمايت از ميراث فرهنگييكنوانس)1972(سازمان علمي فرهنگي سازمان ملل در سال

به تصويب رساند كه داراي در اين معاهده آثار طبيعي با ارزش فوق.و طبيعي جهان را العاده

ب به عنوان ميراث ميمزاياي استثنايي هستند، و همه ملل بايد در پاسداري شريت شناخته شوند

و تخريب هر يك از اثار طبيعي را به منزله نابودي. از آن بكوشند كنوانسيون مزبور تعرض

 كنوانسيون2 ماده.(Natarajan Ishwaran, 2004: 45)بخشي از ميراث جهاني تلقي كرده است 

و غيرجمجموعه: داردمقرر مي و زمين اي از اشكال جاندار كه از نظر علمي، زيباشناختي اندار

و گونه كه در زيستگاهشناسي داراي ارزش جهاني باشند و گياهي هاي هاي مختلف جانوري

 كشور از جمله ايران در حال حاضر187. شوندمزبور قرار دارند ميراث طبيعي شمرده مي

كه851آثار ثبت شده شامل. عضو اين معاهده هستند  فقره ميراث طبيعي166 مورد بوده

كه در گستره 11طبق ماده).www.whc.unesco.org 2007 /8 /16( كشور قرار دارند141هستند
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 مواريث طبيعي واقع شده در تماميهاي متعاهد در حدود امكان، فهرستي از هر يك از دولت

ف كه در خور ثبت در بيني شده است به كميته ميراث جهاني تسليم هرست پيشقلمرو خود

و اهميت آنها باشد. خواهد كرد كميته. اين فهرست بايد شامل مستندات در باره محل، موقعيت

كه توسط دولتها تسليم مي فهرست ميراث«گردد، فهرستي را تحت عنوان بر اساس مداركي

تك» جهاني و منتشر خواهد كردكه داراي ارزش استثنايي باشند، تهيه، م. ميل ر زبودر فهرست

فهرست ميراث«در موارد لزوم فهرستي تحت عنوان. شودهر دو سال يك بار تجديد نظر مي

از» جهاني در معرض خطر و اقدامات الزم براي صيانت كه نجات آنها ضرورت دارد، تنظيم

. گيردآنها صورت مي

و گياهي در معرض خطر المللي گونه كنوانسيون تجارت بين-2-2-1  هاي حيواني
به آنكه حيوانات با گونه و زيباي خود، جزء غير قابل جانشيني از با توجه هاي متنوع

به حساب مي هم. آيندمظاهر خلقت در كره زمين و از اينرو بايستي آنها هم براي نسل حاضر

و از انقراضِ آنها جلو و نگهداري گردند  Stuart(گيري كرد براي نسلهاي آينده محافظت

(pimm, peter raven, and…. 2006: 109  .هاي مختلف، جامعه ون حيوانات از جنبهزارزش روزاف

به عمل آوردالملل را متقاعد ساخته تا بهترين صيانت از گونهبين به اين. هاي جانوري نيل

بيالمللي عليه بهرهمقصود مستلزم مشاركت بين و ايجاد موانعبرداري و اعمال محدوديت رويه

براي مقابله با خطرات .   (Manuel Ruiz muler & Isabel laperna, 2007: 89)در تجارت آنهاست

المللي زيست محيطي ناشي از تجارت حيوانات يا اجزاي بدن آنها، كنوانسيون تجارت بين

و گياهي در معرض خطر، گونه د منعق1973در سال) موافقتنامه واشنگتن(هاي حيواني

(www.cites.org,18/10/2007)و صادرات انواع گونه هاو بر اساس آن تالش شد تا بازار واردات

 مديريت بازار حيات وحش براي حمايت بيش از پنچ هزار،در حال حاضر. ساماندهي شود

 در محور نخست. (www.worldwildlife.org, 23/7/2007)گونه بر سه محور استوار گرديده است

به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارندهايي فهرست شدهگونه) قرمز فهرست( كه . اند

گونه تحت)600(597در اين طبقه. ها به طور كلي ممنوع استالمللي اين گونهتجارت بين

و گوزن زرد ايراني (Hdten and Geir, 2006: 35): حفاظت قرار دارند در. از جمله گورخر

قرمحور دوم گونه ار دارند كه مستقيماً در معرض خطر قرار ندارند ولي چنانچه تجارت هايي

 گونه در اين4500تقريباً. محابا تداوم يابد، ممكن است در معرض خطر قرار گيرندآنها بي

هايي هستند كه تجارت آنها به تقاضاي كشوري كه محور سوم، شامل گونه. گروه جاي دارند

ميگونه مورد نظر در آن كشور موجود و خطر تنها در همان كشور گونه را تهديد نمايد، است

از. ممنوع شده است مي250اين فهرست بيش . گيرد گونه را در بر
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 مشاركت مسئوالنه. صرف وجود اين مقررات گرچه الزم است ولي كافي نيست

مج. هاي عضو معاهده نقش كليدي در تضمين اعمال ضوابط مزبور دارددولت 160موع از

 آنها قوانين مناسب ملي براي اجراي مفاد15% تنها1993كشور عضو معاهده تا سال

به (Es Arroyo Ramon perez-Gil, Quiroz, 2005: 15).كنوانسيون را به تصويب رسانده بودند

و همين دليل كنوانسيون پيشنهاد كرده، هر يك از دولت هاي عضو عالوه بر تنظيم ضوابط

ق و صادرات گونهتشريفات و اجزاي بدن آنها، با استناد به بند الف ماده انوني در واردات 8ها

به وضع حمايتمي هاي الزم در حوزه با جرم انگاري. هاي كيفري نيز اقدام نمايندبايست

به كيفر از انجام اعمال تجارت غيرقانوني انواع گونه ها، مرتكبان آن جرايم را از طريق تهديد

 به ويژه با جرايم سازمان يافته در حوزه. (Barbara Weiner, 2004: 23)منصرف سازندمجرمانه 

و اجزاي بدن آنها مقابله شود  با اين. (Axel Kreutz, 2001: 58)تجارت غير قانوني حيوانات

به گونه امروز علي،وصف المللي هاي مورد حمايت بينرغم وجود قوانين ملي، هنوز تعرض

 (Arielle Levine & Geoffry wandsfods smith, 2004: 135). داردبه وفور وجود
و بازنگري مقررات 1366ايران كه از سال  عضو معاهده مزبور است، عالوه بر تصويب

بعالوه با تصويب قانون حفاظت. كيفري، در اجراي آنها هم اهتمام كافي مصروف داشته است

گ و اصالح مقررات آن  مهم در راستاي اين كنوانسيون برداشتهيامو بهسازي محيط زيست

ه. است به موجب بند و واردات غير11 مادهـهمچنين به صادرات و صيد اقدام  قانون شكار

المللي همين قانون ناظر بر كنوانسيون تجارت بين7موضوع ماده(مجاز حيوانات وحشي،

و گياهي در معرض خطرگونه جز)هاي حيواني به و يا حبس، موجب محكوميت اي نقدي

ج ماده. خواهد بود و اجزاي10بند و صيد تجارت جانوران وحشي زنده يا كشته  قانون شكار

و مجوز را جرم . كرده استانگاريبدن آنها بدون كسب پروانه

 كنوانسيون تنوع زيستي-3-2-1
و توسعه«اين كنوانسيون در اجالس زمين نيرو در ريودوژا1992 در سال» محيط زيست

و اكنون داراي 1993كه در سال)16ص،1385سيد حسيني،(منعقد   عضو190 الزم االجرا گرديد

كنوانسيون ذكر شده است، هدف1 بر اساس آنچه در ماده.(www.cbd.17/9/2007) باشدمي

هاي مختلف، برخورداري عادالنه عمده معاهده حفاظت از تنوع زيستي، استفاده پايدار از گونه

م و مديريت صحيح آنهاستاز هاي ملي بنيان پيمان تنوع زيستي بر انجام فعاليت. نابع زيستي

ترين مهم. مسئوليت كشورهاي عضو بر ساير الزامات اولويت دارند. نهاده شده است

ازمسئوليت و صيانت-1:ها عبارتند و جستجو براي يافتن و تثبيت مناطق حفاظت شده تعيين

؛هاي ملي در خصوص حفاظت از تنوع زيستيتوسعه برنامه-2؛ع زيستيهاي متنواز زيستگاه



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 162

و تهديدهاي موجود-3 و حفاظت از گونه-4؛نظارت بر وضعيت تنوع زيستي هاي جانوري

ارتقاء يا انتقال-5؛هاي مصنوعي با تأكيد بر پاسداري از ذخاير ژنتيكيگياهي در زيستگاه

و تبادل اطالعات مرتبط فنĤوري ايران از.) orgwww.Environment7/10 /2007.(با تنوع زيستي ها

مي) 3/6/1375( و هم اكنون از اعضاء كنوانسيون به شمار به آن پيوست از. آيدبه شكل رسمي

م و برنامه اقدام به اين كنوانسيون تعيين راهبردها لي در جمله الزامات اعضاء در الحاق

برداري كنوانسيون ضمن به رسميت شناختن حق بهره. خصوص حفاظت از تنوع زيستي است

و به ساير كشورها مناطقي اعضاء، استفاده از آنها را به عدم ورود صدمات زيست محيطي

 كنوانسيون3ه ماد. بردار قرار داردهاي بهره كرده است كه خارج از قلمرو مليِ دولتموكول 

حفظ تنوع زيستي از طريق-1.ضاء را موظف كرده تا اين اقدامات را انجام دهندهر يك از اع

و ترميم گونه وضع مقررات-2؛هاي در معرض خطر تهديدمناطق حفاظت شده، اصالح، احيا

-3؛)حفاظت بيروني(ها از تنوع زيستي خارج از محيط طبيعي زندگي گونه) صيانت قانوني(

-4؛ اجتماعي مناسب به منظور تشويق افراد به حفاظت از گونههاي اقتصادي، اتخاذ انگيزش

به منظور تكميل اين در معرض خطر نابودييهاتنظيم قوانين الزم براي حفاظت از گونه

 Tome young(. پروتكل ايمني زيستي پس از هشت سال مذاكره به آن الحاق گشت.كنوانسيون

(& … Richard tapper, 2004, p31 .عم و حفاظت از تأكيد و پروتكل بر حمايت ده كنوانسيون

و تقويت احساس مسئوليت جمعي با استفاده از ابزارهاي  محيط زيست بر پايه تدابير اجتماعي

اما با وجود انجام اقدامات  (Ruth Machenzie, … & Katharina kummer, 2003, p16).متنوع است

به مقصود نميمزبور ترين اين تضمينات، قوانين مهم.سدر بدون وجود تضمينات حقوقي

و حيات وحش  به منابع زيستي كه با وضع ضمانت اجراهاي كيفري، از تعرض جزايي است

. آيدجانوري ممانعت به عمل مي

 حمايت كيفري-2
و صيد اصالحي و1375در قانون شكار به قانون حفاظت كه شايسته است با توجه

گذار فهرستي از واژه صيد از عنوان آن حذف شود، قانون 1374 برداري از منابع آبزيبهره

به عنوان شكار غيرمجاز، خريدكرانگاري رفتارها را جرم ده كه در صورت تحقق آنها، مرتكبان

و صادرات غيرقانوني حيوان يا اجزاء بدن آنها،  و فروش، حمل، عرضه، نگهداري، واردات

كه شكار را از 179بر خالف ماده(براي حمايت حقوقي. قابل تعقيب خواهند بود  قانون مدني

به پرداخت) اسباب تملك شناخته است در قبال اتالف هر جاندار بر حسب گونه، مجرم ملزم

و قيمت انواع مختلف جانوران در رده،به همين منظور. بهاي آن است هاي پستاندار، پرنده

.)25/4/84-ر/443روزنامه رسمي شماره(خزنده تعيين شده است 
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 حمايت مطلق-1-2
 هاي معين حمايت از گونه-1-1-2

برخي از طرفداران محيط زيست معتقدند. شكار برخي حيوانات بطور كلي ممنوع است

به حساب آيدبراي تضمين حمايت از گونه  (Clare هاي جانوري، شكار بايد جرم مادي صرف

shine, & Lothar gundlingm 2000: 96 (.كه يا جانداراني و نسل آنها در معرض نابودي است

و كمياب شده باشد از جمله گونه ميتعداد آنها بسيار نادر به شمار كه مورد حمايت هايي آيند

 قانون13ماده. براي حفظ نسل گونه آنها شكارشان جرم شمرده شده است. كامل قرار دارند

و صيد مقرر داشته كم«شكار و در معرض خطر هر كس مرتكب شكار جانوران وحشي ياب

به  و ميش مرغ شود انقراض از قبيل جبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح، هوبره

تا91مجازات حبس از  و3 روز  ميليون ريال20تا800 سال يا جزاي نقدي ار يك ميليون

.محكوم خواهد شد

و شكار عمدتاًد كه تعريف شكار چيست؟ هر چند دو واژهشوابتدا الزم است روشن  صيد

شوند ولي واژه صيد عرفاً براي موجودات آبزي به صورت كلمات مترادف به كار برده مي

به جانوران خشكيشواستعمال مي كه واژه شكار، اختصاص ياد در حالي زي اعم از پرنده

مي. چهار پا دارد و به سايرين شكارچي اطالق ف تعري. شودبه همين دليل به ماهيگير صياد

و صيد چنين بيان شده است آيين2قانوني شكار در ماده از: نامه شكار شكار عبارت است

و خزندگان وحشي يا كشتن يا گرفتن يا تعقيب كردن آنها به  تيراندازي به پستانداران، پرندگان

و طريق مي. هر كيفيت، وسيله كه قانونبا توجه به تعريف قانوني به نظر و رسد گذار شكار

به شكار از شكار مجزاستكربه شكار را با هم تعريف شروع  به عالوه. ده در حالي كه شروع

به وصف غيرمجاز توجه نشده است مي. در تعريف توانبه اين ترتيب در تعريف جرم شكار

يا: گفت به قصد تحصيل آنها كشتن  در اين.گرفتن غير مجاز حيوانات وحشي در طبيعت

نتعريف مؤلفه كه. ظر استهاي زير مود نخست آنكه شكار از جرايم مقيد است تا زماني

گيري نتيجه ممكن است به صورت اتالف يا زنده. نتيجه حاصل نشود جرم محقق نشده است

مگر. اگر اقدامات شكارچي موجب فرار شكار شود، جرم شكار محقق نيست. آنها ظاهر شود

ح به علت صدمه وارده به. يوان تلف گرددآنكه پس از فرار يا در حين آن دستيابي شكارچي

به محل غير قابل. الشه حيوان هم شرط تحقق جرم نيست چنانچه حيوان پس از اصابت

هر. دسترسي پرتاب شود در تحقق جرم ترديدي نيست رها ساختن حيوان شكار شده نيز با

و انگيزه ح. اي صورت گيرد مانع تحقق جرم نخواهد بودهدف يوانبه محض گرفتار آمدن

و رها كردن آن اثري در رفتار مجرمانه نخواهد داشت صرفاً ممكن است از  جرم محقق شده

به حساب آيد گيري يا اتالف زنده. عنصر دوم، وحشي بودن حيوان است. عوامل مخففه كيفر
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سوم آنكه كشتن يا گرفتن حيوان الزاماً بايد. شودحيوانات اهلي از مصاديق شكار محسوب نمي

و در حالت آزادي حيوان به منظور به چنگ آوردن آن باشددر محيط بنابر اين كشتن. طبيعي

و از مصاديق  حيوان در باغ وحش يا اتالف حيوانِ گرفتار به وسيله ديگري، جرم مستقل بوده

چنانچه حيوان پس از اصابت. قانون مجازات اسالمي است679بيني شده در ماده جرم پيش

ز و كه. است) مشمول احكام شروع به جرم(نده بماند، جرم عقيم گلوله فرار كرده در صورتي

. محقق است) ناقص كردن(679بدون وجود قصد شكار در مورد مشابه، جرم تامِ موضوع ماده 

كه زنده گيري يا اتالف حيوان در صورتي جرم خواهد بود قيد غيرمجاز اشاره به آن دارد

به(با اين وصف دفع حيوانات زيانكار.كه بدون اذن قانوني صورت گيرد كه جانوران وحشي

و ساير حيوانات زيان مي و باغات و شكار)رسانندمزارع ، دفاع از خود در قبال حيوان وحشي

.له نقشي در تحقق جرم شكار نداردنكته آخر آنكه وسي. شوندبا پروانه، جرم محسوب نمي

ايبه همين دليل در تعريف اشاره. شكار به كمك هر ابزاري كه صورت گيرد جرم خواهد بود

.به وسيله نشده است

 قانون مجازات اسالمي، شكارِ غيرمجازِ جانوران وحشي حفاظت شده 680با توجه به ماده

شك13در ماده. االطالق منع شده استعلي در قانون و و صيد شكار جانوران كمياب ار

هم. معرض خطر انقراض جرم تلقي شده است حال پرسش آن است كه چگونه اين مقررات با

كه حكم ماده  به لحاظ 680قابل جمع هستند؟ پاسخ آن است و  از نظر نوع گونه عموميت دارد

خا13تاريخ وضع مقدم است در حالي كه حكم مندرج در ماده به از نظر گونه و ص بوده

 قرار 680 مخصص حكم عام ماده13 حكم ماده،رو از اين. لحاظ تاريخ وضع مؤخر است

و كمياب مشمول حكم ماده مي و در نتيجه شكار حيوانات در معرضِ انقراض و13گيرد  بوده

 قانون22اين موضوع با قاعده مندرج در ماده. خواهند بود680ها تابع حكم عام ساير گونه

و صيد هم مغايرتي ندارد زيرا مجازات مقرر شده در ماده شكا مي680ر . باشد شديدتر

تعيين. هاي در معرض خطر انقراض است شناسايي گونه13شرط اساسي اعمال ماده

و ابالغ عموم ازيمصاديق به ساكنان محلي متكي به قاعده قبح عقاب بالبيان  آنها به ويژه

ميوظايف سازمان حفاظت محط زيست امروزه به قدر كافي امكان مطلع شدن. شود شمرده

و نشان اين گونه براي پيشگيري از شكار گونه شرط اوليه مطلع. ها ميسر نيستعموم از نام

و اعالم هر گونه تغيير در فهرست آنهاست و مشخصات آنها .ساختن عموم جامعه از نام

ببرخي از گونه كه قانونگذار را متقاعد هاي در معرض خطر از آنچنان اهميتي رخوردارند

هاي مزبور شامل انواع پرندگان شكاري گونه. ساخته تا چتر حمايتي خود را گسترش دهد

مي13گرچه اين پرندگان اصوالً مشمول احكام صدر ماده. است حكم قرار گيرند ولي به

به پرداخت جزاي نقد2مندرج در تبصره ي هم محكوم عالوه بر اعمال حداكثر مجازات حبس
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وبه دليل تصريح قانون. شوندمي به گونه پرنده شكاري نظير شاهين، بحري، باالبان گذار

در خصوص پرندگان شكاري عالوه بر ممنوعيت. دليجه، تشديد مجازات قابل تعميم نيست

و صادرات آنها نيز منع شده است  ماده2به استناد تبصره. فوق، خريد، فروش، حمل، نگهداري

مي 13 و مشمول تشديد مجازات گذار از آنچه قانون. باشندكليه اعمال مزبور جرم بوده

و النه آنهاستجرم . انگاري آن غافل مانده حمايت از تخم

 حمايت به لحاظ زيستگاه-2-1-2
 گرفته است، انجامهاي مختلف جانوري حمايت تام ديگر كه در جهت حراست از گونه

و بهسازي محيط زيست،3بند الف ماده.ه آنهاستمربوط به موقعيت زيستگا  قانون حفاظت

و مناطق مهم طبيعي را به چهار گروه شامل پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش

به جاي استفاده از معيار متنوع گونه. بندي كرده استمنطقه حفاظت شده طبقه ها در اين شيوه

كه جانوران در مياز شاخص قلمرو محلي هاي در آموزه. استفاده كرده است،برند آنها به سر

كه در حريم شهر. ديني هم از مالك مشابه استفاده است مثالً براي محافظت از جانوراني

.)74،ص1384پور محمدي،(كنند، حرمت صيد وضع شده استمقدس مكه زندگي مي

ب ماده قانون در قانون شكار در حمايت از زيستگا13گذار در بند كه شكار ه مقرر داشته

به محل ارتكات جرم است. پارك ملي، جرم است كه. در اين بند ممنوعيت منحصر محلي

و زيستگاه انواع گونه به موضوع جرم معطوف نيست بلكه. هاستمأمن از اين منظر حمايت

. نيست شكار هيچ جانداري در پارك ملي مجاز،بنابراين. به منطقه زيستگاهي آنها مربوط است

به چه منطقه كه پارك ملي ميدر اين مورد نخست الزم است روشن شود گردد؟ اي اطالق

و توسط چه نهادي تعيين مي و ثغور آن چگونه  قانون بهسازي13شود؟ بند الف ماده حدود

محيط زيست، شوراي عالي حفاظت محيط زيست را مسئول تعيين محدوده پارك ملي معرفي

به محدودهآيين2 اين منطقه، مادهدر تعريف. كرده است اي از منابع نامه اجرايي قانون مزبور،

و كوهستان كه نمونه بارزي از  آب طبيعي اعم از جنگل، بيشه، مرتع، اراضي جنگلي، دشت،

با،بنابراين.دشومظاهر طبيعي كشور باشد، پارك ملي اطالق مي  پارك ملي مناطق وسيع

اويژگي و اهميت ملي كه با هدف حفظ هاي خاص ز نظر جغرافياي زيستي، بوم شناسي هستند

و طبيعي آنها، بهبود جمعيت گونه و رويشگاه گياهي انتخاب وضعيت زيستي هاي جانوري

مي19تعداد اين مناطق در كشور. شوندمي هاي ملي پارك.)20،ص1386درويش صفت،(باشد مورد

و پژوهشي مناسب براي فعاليتيمحل ميهاي آموزشي كه در تحقيقات به شمار به نحوي آيند

مي  Santiago Carrizosa and (Patrick( شوندزيست محيطي از آنها به عنوان آزمايشگاه زنده ياد

Meguire, 2004, p178 (.
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از13در محدوده جغرافيايي پارك ملي برابر ماده  قانون، شكار هر موجود زنده صرف نظر

و مرتكب به به انتخاب دادگاه محكوم نوع حمايت، ممنوع  مجازات حبس يا جزاي نقدي

نامه اجرايي قانون بهسازي آيين7 ماده براي پيشگيري از هر گونه عمل مجرمانه. خواهد شد

سياست پيشگيري از جرم تا آنجا. محيط زيست نيز بر ممنوعيت تيراندازي تأكيد كرده است

كه ماده پيش به كسب مجوز از محيط همين قانون هر گونه گردشگر8رفته ي در اين منطقه را

.كرده استموكول زيست

)طريق( حمايت به لحاظ وسيله-3-1-2
 موجبات اتالف دسته جمعيهااستفاده از برخي ابزار.دشوميانجامشكار با ابزار مختلف

برخي هاي خطرناك، بكارگيري گذار به منظور مقابله با شيوهقانون. كندحيوانات را فراهم مي

و استفاده از آنها را جرم شمرده است از. ابزار شكار را منع و طرق مزبور استفاده از جمله ابزار

و يا استعمال مواد انفجاري است ج ماده. مواد سمي و13بند مي قانون شكار : داردصيد مقرر

و مواد منفجره ممنوع است و كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم طرق. شكار، صيد

به عبارت. مندرج در قانون جنبه حصري ندارند آن«بنابراين با توجه در متن قانون»و امثال

با. شود كه استفاده از هر شيوه مشابه نيز مشمول همين ممنوعت خواهد بوداستنباط مي شكار

ه استفاده از شوك ناشي از جريان الكتريسته يا استفاده از نيروي مغناطيس كه سبب اتالف دست

. شود، مشمول مجازات همين ماده خواهد بودجمعي مي

طريق ممنوعه ديگر كه با هدف جلوگيري از شكار گروهي حيوانات مقرر شده است، شيوه

 قانون مزبور شكار از طريق13بدين منظور ماده. استفاده از محاصره جمعي حيوانات است

و محاصره گروهي را ممنوع ساخته است ا. جرگه نامه شكار آيين7ين هدف ماده در تأمين

و وسيله. هاي بزرگ شكارچي در شكارگاهها را ممنوع دانسته استويژه، حضور هيأت طريق

 دستورالعمل نحوه اجراي37ماده. باشدممنوعه بعدي مربوط به استفاده شكارچي از طعمه مي

و پناهگاه حيات وحش توسط اتباع ايران ، 1386ي در سال برنامه شكار در منطق حفاظت شده

بعالوه در خصوص. استفاده از طعمه براي شكار يا كمين كردن را ممنوع اعالم كرده است

استفاده از سالح گرم با توجه به آنكه اين نوع وسيله از قدرت تخريبي باال برخوردار است، 

و شكارچي نمي و نيمه خودكارِ آن منع شده ي شكار تواند از آنها برابكارگيري انواع خودكار

و فشنگ نيز محدوديت. استفاده كند هايي با هدف حمايت از در مورد بكار بردن انواع گلوله

كه از جمله آنها منع استعمال فشنگ چهار پاره استشنسل انواع جانداران مقرر  . ده
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 هاي خطرزا حمايت از طريق سلب موقعيت-4-1-2
ميهاي خطرزا، فرصتها يا اقداماتي منظور از موقعيت تواند موجوديت حيات است كه

به طور جدي تهديد نمايد زن. وحش را هايگي تنوع گونهداز جمله اقداماتي كه ممكن است

و مراقبان حيات وحش خواهد بود استفاده محيطجانوري را به مخاطره اندازد، سوء . بانان

و وظايف مأموريتي رفتار كنند، در  قياس با افراد چنانچه مأموران مراقب بر خالف رسالت

. توانند موجوديت حيات وحش را با مخاطرات جدي روبرو سازندعادي با توان بيشتر مي

به منظور كاهش يا حذف موقعيتقانون و هاي خطر آفرين، شكار گذار با علم به اين مسأله

و براي  و مشاركت آنان در شكار غير مجاز را جرم تلقي كرده غير قانوني مأموران، معاونت

و ممانعت از اين اقدامات، آنها را به حداكثر مجازات تهديد كرده استس  قانون21ماده. لب

شكار مقرر داشته كه هرگاه مأموران سازمان مرتكب جرايم در اين قانون شوند يا در ارتكاب

به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم مي . شوندجرم معاونت يا مشاركت داشته باشند

با. زاي ديگر مربوط به گزارشِ مأموران استموقعيت خطر مأموران حفاظت محيط زيست

و به موقع نقش مؤثر در كاهش آسيب به حيات وحش خواهند ارائه گزارش صحيح هاي وارده

و خالف واقع نيز ممكن است حيات انواع گونه. داشت به بر عكس، گزارش نادرست ها را

ت به مراتب در مقايسه با اقدامات شكارچيان متخلف،چه بسا ارائه گزارش نادرس. خطر اندازد

گذار با هدف رو قانون از اين. سهم بيشتر در تهديد حيات وحش به خود اختصاص دهد

 قانون شكار مأمور متخلف را به كيفر مضاعف20كاستن از ارائه گزارش خالف واقع در ماده 

كه در حال حاض. تهديد كرده است به موقع از اصل اما نكته مغفول آن است چه بسا اطالع ر

و صحت. گزارش اهميت بيشتر دارا باشد بنابراين شايسته است تا عالوه بر تأكيد بر درستي

به موقع بودن آنها نيز توجه شود و . گزارش به سرعت

و و جرايم ارتكابي نيز بستر ساز وقوع تعدد و عدم ارائه گزارش تخلفات ترك وظيفه

و در نت شدتكرار جرايم اين موضوع به خصوص در مورد. يجه موجب تجري مرتكبات خواهد

و آشنا با شكارچيان متخلف بسيار حائز اهميت است از. شكاربانان محلي عدم پشتيباني جدي

به تدريج زمينه شكار غيرمجاز افراد محلي را فراهم سازدشكاربانان وظيفه . شناس ممكن است

و گذار ترك با درك اين مسائل قانون و گزارش ندادن جرايم واقع شده را جرم دانسته وظيفه

. مجازات حداكثر را براي آن مقرر داشته است

و وسايل همراه شكارچي نيز سهم و اشياء به كار رفته در شكار و آالت  بسيارتوقيف ابزار

 وسيله نقليه نظير خودرو يا موتور. زا خواهد داشت هاي جرمدر پيشگيري از ايجاد موقعيت

به طور مستقيم براي شكار استفاده شده باشد از اين قبيل هستند توقيف اين اشياء. سيكلت كه
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به قيد تمثيل در ماده  قانون شكار ذكر شده است نظير تفنگ، فشنگ، دوربين چشمي،14كه

به دنبال دارد و حمايت از حيات وحش را به شدت كاهش داده . زمينه اقدامات بعدي را

 هاي نسبي حمايت-2-2
در. هاي مختلف جانوري به طور محدود استمنظور از حمايت نسبي، حراست از گونه

گذار شكار انواع حيوانات وحشي را ممنوع نساخته بلكه شكار آنها را اين نوع حمايت، قانون

و با لحاظ شرايط خاصي، شكار آنها را پذيرفته است به موجب ماده. محدود كرده 8اساساً

به شكار مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان قانون بهس ازي محيط زيست مبادرت

نامه اجرايي قانون شكار عبارتند اقسام پروانه شكار مطابق آيين. باشدحفاظت محيط زيست مي

و ويژه به حكم قانون، شكار برخي از گونه. از عادي، انتفاعي ها بنابراين پس از كسب پروانه،

به طور. درج در پروانه، مجاز خواهد بودبا لحاظ شرايط من شكار وحوشي كه فراواني آنها

و شكار تأثير منفي بر بقاي نسل آنها ندارد، تجويز شده  طبيعي از تعداد كافي برخوردار است

ازگونه.)90،ص1384قاسميو(است  به طور نسبي مورد حمايت قرار دارند عبارتند عادي،: هايي كه

و زيانكا .رحمايت شده

 هاي عادي گونه-1-2-2
هاي در معرض خطر هاي عادي وحوشي هستند كه در فهرست گونهمنظور از گونه

و در گروه حيوانات حمايت شده يا حفاظت شده نيز نباشند به موجب. انقراض قرار ندارند

ت ماده مي3بند . كند قانون شكار؛ شوراي عالي حفاظت محيط زيست مصاديق آنها را تعيين

و بز وحشي، انواع سمور، سنجاب، گرگ، شغال، رخي از انواع گونهب هاي عادي عبارتند از كل

و قمري و تيهو، بلدرچين، انواع غاز، انواع مرغابي، كبوتر، فاخته براي. روباه معمولي، كبك

. مجاز دانسته است ويژهيگذار شكار آنها را با شرايطها قانونحمايت از موجوديت اين گونه

و در ماده اي تضمين اعمال شرايط مزبور، قانونبر  قانون10گذار نقض آنها را جرم شناخته

كه شكار جانوران وحشي عادي بدون پروانه مستلزم حبس تا يا6شكار مقرر داشته و  ماه

. جزاي نقدي تا يك ميليون ريال است

كه از اين به عمل آمده ممنوعيت شكار آنهاحمايت ديگر و ساعات گونه جانوري  در فصل

و منطقه. ممنوعه است و شكار خارج از محل شكار بيش از مقدار مشخص شده در پروانه

هاي مزبور جرم تلقي شده نقض هر يك از محدوديت. معيين شده از ديگر موارد حمايتي است

ب ماده  به حبس يا جزاي نقدي به اختيار دادگاه10و برابر بند  قانون شكار موجب محكوميت

مي.ستا كه در اين مورد مطرح شود آن است كه چنانچه شخصي پس از تحصل پرسشي
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و به ميزان بيشتر از مقدار پروانه با نقض شرايط قانوني در محلي خارج از منطقه مورد نظر

معيين شده از حيوانات عادي را شكار كند آيا عملش مشمول تعدد جرم است؟ با توجه به ماده 

مي قانون مجازات اسال47 به نظر كه رفتار مرتكب مشمول تعدد مادي جرم باشدمي زيرا. رسد

ادعاي اينكه تمامي رفتارها. باشدهر يك از مصاديق مزبور داراي عناوين مستقل مجرمانه مي

به عنوان فعل واحد محسوب مي و در. شوند، صحيح نيستتحت عنوان شكار غيرمجاز زيرا

ي» شكار غيرمجاز«قانون  بيني نشده است بلكه مصاديق متعددك رفتار مجرمانه پيشبه عنوان

هاي جانوري كه با هدف حراست فلسفه حمايت از گونه، ثانياً. آن رفتار احصاء گرديده است

مياز انواع مختلف وحوش مي بعالوه فرض. كند كه آنها را متعدد مختلف بدانيمباشد ايجاب

ب با لكه از موارد منطوق آن است از اينتعدد مادي از مصاديق تفسير قانون نيست رو تعارض

. قاعده تفسير به نفع متهم ندارد

 هاي حمايت شده گونه-2-2-2
به دليل منظور از گونه و جانوراني هستند كه هاي حمايت يا حفاظت شده، وحوش

و تكثير آنها تحت حفاظت قرار مي گيرند ولي امكان شكار آنها به طور ضرورت حفظ نسل

هاي عادي تهديد شوند آن گونه از رديف چنانچه نسل برخي از انواع گونه. دود وجود داردمح

به طور خاص مورد حمايت قرار مي و و. گيردعادي خارج حيواناتي نظير آهو، انواع قوچ

به طور نسبي از حفظ گونهقانون. ميش وحشي، لك لك، قرقاول از اين قبيلند هاي گذار

بندي نوع آنها مالحظه اين حمايت عالوه بر آنكه در رده. ده استكر حمايت شده پشتيباني

و پوشش به مراتب دقيق) عادي(شده است، ضوابط شكار آنها در مقايسه با گروه نخست  تر

 قانون شكار امكان12به موجب بند الف ماده. تر شده استگذار از آنها وسيعحمايت قانون

به عالوه براي شكار آنها داشتن مجوز ويژه الزم استرويه اين گونه وجود ندارشكار بي .د

 شكار بدون داشتن اين پروانه جرم،بنابراين. كسب پروانه ويژه شرط اوليه براي شكار آنهاست

به مجازات خواهد شد .و مرتكب محكوم

بيني نكرده شكار بيش از ميزان پروانه را پيش11و10 بر خالف مواد12گذار در مادهقانون

فرض نخست آنكه شكارهاي بيشتر از ميزان. سه صورت قابل تصور است،با اين فرض.ستا

و مشمول بند الف همان ماده قرار مي  فرض؛گيردمقرر از مصاديق شكار بدون پروانه است

ب مواد به اطالق بند  فرض سوم؛ مشمول همين ماده خواهد بود11و10دوم آنكه با توجه

به حاكم و مجازات عمل مزبور فاقد وصف كيفري آنكه با توجه يت اصل قانوني بودن جرم

مي. باشد سه گانه فرض اول مناسبتر باشدبه نظر به قرينه. رسد از فروض به دليل آنكه با توجه

ب همين ماده انصراف به شكار حيوانات عادي يا غير حمايت شده10 موجود در ماده  بند
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م، از طرف ديگر. دارد يزان مشخص شده در پروانه، از مصاديق شكار بدون شكار زايد بر

ب ماده. پروانه براي مقدار زايد باشد به اطالق بند به نظر نمي10توسل با. رسد منطقي زيرا

. اين فرض، شكار حيوانات حمايت شده مجازاتي برابر با شكار جانوران عادي خواهد داشت

 هاي زيانكار گونه-3-2-2
ميحيوانات زيانكار به كه موجب بروز خسارت نامتعارف براي موجوداتي اطالق شوند

كه نامه اجرايي قانون شكار، جانوراني زيانكار شناخته شده آيين5در ماده. انسان خواهند شد اند

و آسيب مي و حيوانات زيان بر. رسانندبه مزارع، باغات از آنجا كه وجود اينگونه از حيوانات

ر برتار ظاهريفخالف و تعادل زيستشان و ضروري اي حفظ چرخه حيات محيطي الزم

بي. است و اساسي استبنابراين حفاظت از نسل آنها هم نظير موجودات با. آزار ديگر مهم

به قانون. ناديده گرفتن خسارت ناشي از عملكرد طبيعي آنها هم ناممكن استاين وجود گذار

پذيمنظور جمع امور مزبور راه حل تاكرگذار در ابتدا توصيه قانون. يرفته است بينابين را ده

هاي مسئول نسبت به حصاركشي محل زندگي وحوش با هدف ايجاد مانع در ايراد سازمان

بيني جبران خساران ناشي از اقدامات جانوران زيانكار پيش،گام دوم. خسارات آنها اقدام كنند

حي. است . وانات زيانكار مجاز شده استچنانچه راهكارهاي مزبور راهگشا نباشند، دفع

و غيرآنان با كسب پروانه امكان دفع آنها را خواهند داشتمحيط در8ماده. بانان  قانون شكار

مي: دارداين مورد مقرر مي و سازمان كه به مزارع تواند براي دفع آن دسته از جانوران وحشي

ه چنانچه داشتمين قانون مقرره9ماده. رسانند پروانه رايگان صادر نمايدباغها آسيب مي

و باغها نتوانند از دفع خسارات جانوران و ميرشكاران يا صاحبان مزارع مأموران سازمان

و  به عمل آورند، خسارت از محل درآمدهاي قانون جبران خواهد شد وحشي جلوگيري

ميهمچنين زيستگاه به. شوندهاي حفاظت شده محصور  ترتيب شايسته بود تا در انشاي قانون

ميكراز محصور و اجازه دفع حيوان استفاده نه آنكه از اذن دفع آغاز.شددن، جبران خسارت

به حصاركشي خاتمه يابد .و

 نتيجه
و بينحمايت از گونه هاي گذشته شروع المللي از دهههاي مختلف جانوري در ابعاد ملي

ي با وضع مقررات داخلي ظرفيتالمللي، همزمانهاي متعدد بينانعقاد كنوانسيون. شده است

. هاي جانوري امكان پذير باشدبالقوه مناسب ايجاد كرده تا دفع مخاطرات از حيات گونه

ا علي و صيانت از وحوش صورت گرفته، امروزه هنوز حياتقرغم كه در مراقبت داماتي

و تنوع زيستي آن در معرض خطر جدي قرار دارد مق. وحش جانوري ررات كيفري، وضع
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و اعالم مجازات آنها در قالب حمايت تقنيني از گونه هاي جانوري، احصاء جرايم چهل گانه

آنچه در وضعيت موجود ضرورت دارد، اينكه راهبردهاي. گرچه الزم است ولي كافي نيست

به عنوان منشور حمايت از  اساسي در حوزه محيط زيست جانوري با تأكيد بر تنوع زيستي

با.دشوي جانوري، همسو با راهكارهاي جهاني آن تدوينهاگونه و سپس بر مبناي نظام مزبور

هاي دانش زيست محيطي، قوانين عادي مرتبط با نحوه مديريت قانوني حفاظت از الهام از يافته

سرانجام ضوابط. روز شوندمحيط زيست جانوري با استفاده از ضمانت اجراهاي كيفري، به

و مراقبت و زيستگاهمحافظت هاي آنها، با اراده جدي نهادهاي مرتبط، از حيات وحش

.دشونمسئوالنه اجرا 

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

.3 شماره9، دوره مجله مدرس»نقش قوه قضائيه هند در حفاظت از محيط زيست«)1384(محمد يار، ارشدي،.1

اس«)1384(پور محمدي،شيما،.2 و غربگستره حقوق حيوانان در و حقوق اسالمي»الم .49، شماره فصلنامه فقه

چ16ج»وسايل الشيعه«)ق1403(حر عاملي، محمد حسين،.3 .، بيروت، دار احياء لتراث العربي5،

.،تهران، انتشارات دانشگاه تهران1ج»اطلس مناطق حفاظت شده ايران«)1386(درويش صفت، علي اصغر،.4

و حفاظت حيات وحش«)1374(محمد ابراهيم، عامري،.5 .2، شماره نشريه موج سبز»مباني توسعه

.2تهران، انتشارات جمال الحق، ويرايش» حقوق كيفري محيط زيست«)1384(قاسمي ناصر،.6

و حق به محيط زيست سالم«)1386(وسف،ي مواليي،.7 و علوم فصلنامه حقوق»نسل سوم حقوق بشر ، مجله دانشكده حقوق

.4، شماره37سياسي، دوره

و توسعه«)1362(هنري، مرتضي،.8 .، شماره سومنشريه محيط زيست»محيط زيست
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