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مقدمه
ویژگی بزهم بزهکار و بزهدیده در جرائم زیستمحیطی 1آ را از بزههای سنتی متچوایز مویکنود
که این امر سبب بروز چالشهایی در راه جبرا خسارات زیستمحیطی 2میشود .با وجوود ایون
چالشهام باید خساراتی را که از جرائم زیستمحیطی بهبار میآیندم جبرا کرد .اما در پرتو ایون
تکلیف دو پرسش مهم بهوجود میآید :نخست آنکه ماهیت این جبرا خسوارات چیسوت و دوم
آنکه راهکارهای نیل به این هدف کداماند.
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که جبرا خسارات ناشی از جرائم زیستمحیطی هوم
در حقوق بین الچلل و هم در نرام حقوقی ایرا ماهیتی ترمیچی دارد .بنابراین هودفم بازگشوت
وضع به حالت سابق و ترمیم آسیب های وارده بر محی زیست است و هدف ترذیلوی در درجو
دوم اهچیت قرار دارد .اما چو نرام مسئولیت مدنی سنتی که مبتنیبور نرریو تقصویر اسوتم
توا جبرا خسارات آسیبهای زیسوتمحیطوی را نودارد (کاتوزیوا و انصواریم .)231 :1931
حقوق بینالچلل بهسوی افتراقی کرد جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی و مبتنی کرد آ
به نرری مسئولیت محم گام برداشته است .در نرام حقوقی ایرا نیز هرچند چنوین سیاسوت
یکپارچهای به چشم نچی خوردم اما با استناد به برخوی اصوو قوانو اساسوی و مقوررات خوا
زیستمحیطی میتوا گفت که جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی توا حودی افتراقوی شوده
است .با وجود این زمانیکه ماهیت جرم زیستمحیطی علیه دارایی اشخا و نه منافع عچوومی
استم هچونا از رهگذر مسئولیت مدنی سنتی قابل جبرا است.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت کوه در پرتوو ماهیوت ترمیچوی جبورا خسوارات جورائم
زیستمحیطی بهترین راهکار این جبرا م «اعادۀ وضع به حالوت سوابق» توسو بزهکوار اسوت.
چنانوه به هر دلیلی امکا اعادۀ وضع به حالت سابق وجود نداشته باشدم در گام بعدی نوبت به
تکلیف بزهکار به پرداخت ضرر و زیا در پرتو اصل شناخته شدۀ «آلودهکننوده بایود بپوردازد»9
می رسد .با وجود این گاه به دالیلی چند از رهگذر بزهکار نچی توا به جبورا خسوارات جورائم
زیستمحیطی اقدام کردم آنجاست که در گام سوم نوبت به تکلیف دولت در پرتو راهکار صندوق
ملی و بینالچللی محی زیست می رسد .این صندوق ماهیتی دوگانه دارد و متشکل از دو راهکار
است .ابتدا دولت باید درصدد اعادۀ وضع به حالت سابق بورای محوی زیسوت طبیعوی برآیود و
سپس به پرداخت غرامت (پرداخت ضرر و زیا ) به بزهدیدگا انسانی بپردازد .به هچوین سوبب
برای بررسی دقیقتر جبرا خسارات جرائم زیستمحیطیم ابتدا چالشها و ماهیت آ و سوپس
راهکارهای آ را بررسی میکنیم.
1. Environmental Crimes
2. Environmental damage / Dommage Environmentaux
3. Polluter pays principle
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چالشها و ماهیت جبران خسارات جرائم محیط زیستی
در امور مدنی چنانوه شخصی به دیگری خسارتی وارد آوردم مکلف به جبرا آ اسوت .اموا آیوا
بهراستی جرائم محی زیستی هچسا با جرائم سنتی چنین قابلیتی دارند که مرتکبوا آنهوا را
محکوم به جبرا خسارت کنیم؟ .در صورت مربت بود پاسخ باید دید که اساس و ماهیت ایون
جبرا خسارت چه خواهد بود و چگونه باید جبرا شود .برای نچایا شد پاسخ ایون پرسوش
باید دید که جبرا خسارت جرائم محی زیستی تا چه حد در حقوق بینالچلل و نرام حقووقی
ایرا به رسچیت شناخته شده و ماهیت این جبرا خسارت چیست .اما نخست باید دید که چه
چالشهایی در راه جبرا خسارات زیستمحیطی وجود دارد.

 .1چالشهای جبران خسارات جرائم محیط زیستی
در خصو جبرا خسارات زیست محیطی چند چالش وجود دارد؛ نخسوت در موورد خسوارات
زیستمحیطی که هم تچامی آنها جرمانگاری نشدهاند و هم برخی از آنها جنب فرامورزی دارنود.
توضیح آنکه هرچند در قوانین کیفری نرامهای حقوقی مختلف رفتارهای ناقم محوی زیسوت
جرمانگاری شدهاندم سیاه این جرائم هچ آ چیوزی نیسوت کوه سوبب زوا محوی زیسوت
می شود .به هچین سبب رویکرد جرمشناسی سبز 1معتقد است که از جرائم محی زیسوتی کوه
اغلب توس شرکتهام گروههای مجرمانه سازما یافته و دولتها وقوع میپیوندند (گرجویفوردم
 .)1 :1931حچایت قانونی سنجیدهای بهعچل نیامده و دولتها در قانونگذاری بهسووی تبعویم
پیش رفتهاند .از دیدگاه جرمشناسا سبز قوانین کیفری از تچامی آسویبهوای محوی زیسوتی
حچایت نچیکند و افعا مخرب محی زیست آ چیزی است که موجب ایجاد ضرر شودم اعم از
آنکه جرمانگاری شوده باشود یوا خیور .بنوابراین از نرور جورمشناسوی سوبز تچوامی رفتارهوای
آسیبزننده به محی زیست جرم محسوب میشوند ()White, 2008: 45م چو ضرر به معنوای
هر گونه رفتار آسیب زا به بشرم حیوانات یا محی زیست است (دانشناریم  .)31 :1932دوموین
ویژگی جرائم زیست محیطی به ماهیت فرامرزی ایون جورائم برمویگوردد کوه سوبب مویشوود
نرامها ی حقوقی متنوعی به موضوع ورود پیدا کنند .از جچله جرائم محوی زیسوتی فرامورزی2

 .Green Criminology/ Criminalité verte ou crime écologique .1در ی تعریف مصداقی از جرمشناسی سبزم
لینچ و استرتسکی عقیده دارند که این شاخه از بزه شناسی به مطالع آسیبم بزه و پاسخ در قبا آ م
بزهدیدگی و قربانی شد م عدالت زیستمحیطیم قوانین و مقررههای زیستمحیطی و موضوعهای فلسفی و
اخالقی بهعنوا موضوعهایی که به انسا م جانورا م گونه های گیاهی و اکوسیستم و اجزا آ مربوط میشوندم
میپردازد ( Lynch & Stretesky, 2011به نقل از عباچیم .)1932
2. Transnational Environmental Crimes
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می توا به انتقا غیرقانونی و دفع پسچاندهای سچیم انتقا مواد خطرناک مانند موواد کاهنودۀ
الی اوزو م قاچاق مواد بالقوه یا بالفعل پرتوزا و هستهایم تجارت غیرقانونی گیاها و جوانورا و
ماهیگیری و صید غیرمجاز و جرائم مرتب با آلودگیهوای زیسوتمحیطوی اشواره کورد (وایوتم
 .)91 :1930تعدد نهادهای تصچیمگیری و قضایی داخلی و بین الچللی از عچده مشکالت در این
خصو است .عالوهبر این دو موردم ویژگی سوم جرائم زیست محیطی در تعیین دقیق خسارات
ناشی از جرائم زیستمحیطی است .تشخیص این امر بهویژه در مواردی مانند ریزش بوارا هوای
اسیدی یا آلودگی واحدی که از منابع متعدد ناشی میشودم بسیار پیویدهتر و مشوکلتور اسوت
(زمانیم  .) 94 :1931هچونین رابط علی و معلولی بین فعالیت منشأ خسارات و خسارت واردهم
فاصل مبدأ و محل بروز خسارات و هچونین مشکالت مربوط به ارزیابی آنهوا جبورا خسوارات
زیست محیطی را با جبرا خسارات در دیگر حوزهها متفاوت ساخته است (موسوی و قیاسویا م
.)923 :1934
1
دومین چالش در خصو بزهکارا زیستمحیطی است که عالوهبر اینکه بزهکاری خود را
به صورت سازما یافته و جچعی انجام میدهنودم برخوی از آنهوا از مواهیتی دولتوی برخوردارنود
()Kauzlarich et al., 2001: 177; Gray, 1995: 219م زیرا مهمترین جورائم محوی زیسوتی را
شرکتها (بهخصو شرکتهای چندملیتی)م گروههای مجرمان سازما یافته و دولتها مرتکب
میشوند (گرجیفردم .)1 :1931
2
سرانجام سومین چالش در خصو بزهدیدگا زیستمحیطی است .این چالش را میتووا
از دو منرر بررسی کرد؛ او از منرر «گونهشناسی» بزهدیدگا و دوم از منرر «گسترۀ» آنها .از
منرر گونهشناسیم بزهدیدگا محی زیستی به سه دسته اشخا م طبیعت و نسلهوای آینوده
تقسیم می شوند .بدیهی است که تنها انسا ها و حتی اشخا حقوقی بزهدیوده جورائم محوی
زیستی واقع نچیشوندم بلکه با نگاهی طبیعتمحوور حتوی خوود محوی زیسوت نیوز بوزهدیوده
محسوب می شود .از سوی دیگرم چالش جبرا خسارت جرائم محی زیستی در مورد نسلهوای
آینده بیشتر میشودم چراکه محی زیست موهبتی خداوندی است که تنها به نسل حاضر تعلوق
ندارد و در صورت تخریب آ نسلهای آینده نیز بزهدیده خواهند بود 9.در واقوع تودوین قوانو
1. Environmental Affenders
2. Environmental Victims

 .9تعهد به حفظ محی زیست برای نسلهای آینده هم در اسناد بینالچللی و هم در اسناد داخلی مورد توجه قرار
گرفته است .ازاین رو اصل او کنوانسیو سازما ملل متحد در مورد انسا و محی زیست (استکهلم) مصوب
 1312مقرر میدارد « :انسا  ...مسؤولیت حفظ و بهبود محی زیست برای نسل حاضر و نسلهای آینده را بر
عهده دارد» .هچونین اصل  14قانو اساسی جچهوری اسالمی ایرا مصوب  1913در این زمینه بیا
میدارد« :در جچهوری اسالمیم حفاظت محی زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آ حیات
اجتچاعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عچومی تلقی میگردد.»...
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جرائم علیه نسلهای آیندهم در این حوزه بر پای اصل عدالت بیننسلی 1استوار است؛ بر پای این
اصو نسل حاضر دارای حق استفاده و بهره مندی از زمین استم اما در مقابل باید متعهد باشود
که تأثیر بلندمدت فعالیتها و تعهد به پایداری منابع پایه و محی زیست جهانی بهمنرور حفظ
منافع نسلهای آینده را نیز در نرر بگیرد (گرجیفردم .)131 :1931
اما از منرر گسترۀ بزهدیدگا محی زیستی باید گفت که این نوع بزهدیدگا نخست بسیار
کررت دارند که به معنای جچعیت زیاد آنهاست .برای مرا در پدیدۀ ریزگردها کوه چنود سوالی
است ایرا را درگیر خود کرده استم بیشتر استا های کشور این پدیده را لچس و آثار منفی آ
را حس کردند .دوم آنکه این بزهدیدگا دارای وسعت بسیارند که به معنای فرامرزی بود آنهوا
است .برای مرا در پدیدۀ تغییرات اقلیچی کرۀ زمین درگیر این قضویه خواهود شود و تنهوا بوه
بخشی از آ مربوط نخواهد شد.

 .2پذیرش جبران خسارت در حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
در حقوق بین الچلل اسنادی را که بهنحوی بر جبورا خسوارت بوزهدیودگا توجوه داشوتهانودم
می توا به دو دسوت عچوومی و اختصاصوی (محوی زیسوتی) تقسویم کورد .جبورا خسوارت
بزهدیدگا در سه سند عچومی مورد تأکید قرار گرفته است .این اسناد عبارتاند از :کنوانسویو
اروپایی پرداخت غرامت به بزهدیدگا جرائم خشونتبار مصوب  21339شوورای اروپوام اعالمیو
اصو بنیادی عدالت برای بزهدیدگا و قربانیا سوءاستفاده از قودرت مصووب  91331سوازما
ملل متحد و اصو و رهنچودهای بنیادی دربارۀ حق جبرا و ترمیم برای بزهدیدگا نقمهوای
فاحش حقوق بینالچللی حقوق بشر و نقمهای شدید حقوق بشردوسوتان بوینالچللوی مصووب
 02441سازما ملل متحد.
هرچند بزه دیدهم عنصر اساسی دادرسوی اروپوایی حقووق بشورم در حقووق کیفوری اروپوایی
جایگاه ویژهای دارد (پراد م  )111 :1930و از این نرر کنوانسیو نخست از نخستین اقودامهوا
در زمین حچایوت از بوزهدیودگا اسوتم اموا دارای ویژگویهوایی هچووو انحصوار بوه جورائم
خشونت آمیز عچدیم محدود کرد گسترۀ جبرا به پرداخت غراموت و وقووع آسویب بودنی یوا
آسیب به سالمتی بزهدیده (رایجیا اصلیم 1934الف111 :و )110است که این امر سوبب شوده
است در خصو اعچا آ بر بزهدیدگا جرائم زیستمحیطی تردید جدی بهوجود آیدم زیورا از
1. Intergenerational justice
2. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24. XI. 1983.
3. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; A/RES/40/34, 29
November 1985.
4. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
[)Law. ]GA Res. 147, 16 Dec. 2005, A/RES/60/147; 13 IHRR 907 (2005
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ی سو این کنوانسیو بر «اشخا » بهعنوا بزهدیده نرر دارد و این سبب میشود که نتووا
طبیعت (گیاها م درختا م جانورا و )...را در زمرۀ این دسته از بزهدیدگا قورار داد و از سووی
دیگرم جرائم محی زیستی در تعریف جرائم خشونتآمیز که مبین رفتارهوای فیزیکوی تووأم بوا
خشم هستندم نچیگنجند.
اما اعالمی دوم عچلکرد بهتری نسبت به کنوانسیو نخست داشته است .یکی از نوآوریهای
این اعالمیهم جدا کرد دو مفهوم «جبرا خسوارت» 1و «غراموت» 2اسوت کوه هور دو در زیور
مفهومی بنیادی به نام «حق جبرا » میگنجود (رایجیوا اصولیم 1934ب .)221 :از آنجوا کوه
اصل بر مسئو بود بزهکار در جبرا خسارت بزهدیوده اسوت (حواجیدهآبوادیم )31 :1931م
اعالمیه نیز جبرا خسارت رام تکلیف بزهکار یا اشخا ثالث به برگرداند ما یا پرداخت پو
برای آسیب یا زیا واردشده به بزهدیدهم و نیوز پرداخوت هزینوههوایی کوه بوزهدیوده بوهدنبوا
بزهدیدگی متحچل شده دانسته است (بند  3اعالمیه)؛ ولی پرداخت غرامت در جوایی اسوت کوه
بزهکار یا شخص مسئو جبرا خسارت به دالیلی چو فرارم مرگ و ناتوانی در دسترس نبووده
(رایجیا اصلیم 1934ب )221 :و از این جهت دولت مکلف به پرداخت غرامت اسوت (بنودهای
 12و  19اعالمیه) .بنابراین پرداخت غرامت یا جبرا دولتی خسارت بزهدیدگا عبارت اسوت از
پرداخت پو از طرف دولت به بزهدیدگا یا خانوادههای آنها در برابر زیا ها یا آسیبهای ناشی
از جرمم در مواردی که جبرا خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منوابع موالی امکوا پوذیر نباشود
(فرجیها و بازیارم  .)199 :1934اما نگاه این مقاله به هر دو جنب جبرا است و بودو تفکیو
مزبور در اعالمیه درصدد است تا زوایای حق جبرا در جرائم محی زیستی را نچایا سازد.
اما جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی بهصورت خا م یعنی در حقوق بینالچلول محوی
زیست نیز مورد تأکید قرار گرفته است .از جچله اصو 3م 12م  19و  22اعالمی انسا و محی
صو  19و
ستکهلم) 9و ااصوو
زیستم موضوع کنفرانس سازما ملل متحد مصوب ( 1312اعالمی ااسوتکهلم)
دربوارۀ
بارۀ
 11اعالمی محی زیست و توسعه (هچایش زمین)م موضوع کنفرانس سازما ملل متحد در
مصوب ( 1332اعالمی ریو) 0حق بر جبرا خسارت را به رسچیت شناختهاند .اصل  22اعالمیو
استکهلم در این زمینه اعالم میدارد« :دولتها باید در توسع بیشتر حقوق بوینالچلولم دربوارۀ
شوی از فعالیوت
مسئولیت و یا جبرا خسارات قربانیا آلودگی و دیگر صدمات زیستمحیطی نا ش
داخل در محدودۀ قانونی و یا مناطق تحت کنتر خودم در نوواحی مواوراء قلچروشوا هچکواری
کنند» .هچونین اصل  19اعالمی ریو مقرر میدارد« :کشورها باید قوانین ملی بهمنرور تعق یب
تعقیوب
1. Restitution
2. Compensation
3. Déclaration de Stockholm sur l’environnement (Stockholm- 16 juin 1972).
4. Déclaration de la Conférence des Nation Unies sur l’environnement et le développement (Sommet de
la Terre) Rio – 1992.
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عادالن عامال آلودگی محی زیست و قربانیا این آلودگی تدوین کنند .بهعالوهم کشورها بابایود
ید
سارات و
خسوارات
برا خ
جبورا
ضچین ج
بهسرعت و با قاطعیت جهت تنریم ی سری قوانین بینالچللی بوابا تتضوچین
پیامدهای منفی آلودگی محی زیست با یکدیگر هچکاری کنند و متعهد به جبرا خسارات آثار
خارجی فعالیتهایی که بر اساس موازین قانونی به عچل میآورند باشند».
ند کوه
که
کردهاانود
عالوهبر اینم مقررات زیستمحیطی دیگری نیز بر لزوم جبرا خسارات تأکید کورده
میتوا مهمترین آنها را به قرار ذیل دانست :دستور کار  21که دولتها و قانونگذارا را در جهت
ایجاد رویه های قضایی و اداری برای دادخواهی جبرا خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعچا
تأثیرگذار بر محی زیست که مچکن است غیرقانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشدم خطاب قرار
میدهد و امکا دسترسی افرادم گروهها و سازما ها را برای منوافع قوانونی شوناخته شوده آنهوا
فراهم میکند (گوندلین و هچکارا م )911 :1933؛ کنوانسیو های اسپو و هلسینکی در مورد
آثار برو مرزی حوادث صنعتی؛ طرح کچیسیو حقوق بوینالچلول ( )ILCدر موورد اسوتفاده از
آبراهههای بوین الچللوی بورای مقاصود غیرکشوتیرانوی (گونودلین و هچکوارا م )911 :1933؛
کنوانسیو مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی مصوب 1313؛ کنوانسیو تأسویس صوندوق
بین الچللی جبورا خسوارات آلوودگیهوای نفتوی مصووب 1311؛ قورارداد داوطلبانو صواحبا
نفتکشها برای مسئولیت خسارات نفتی  )Tovalop(1313و قرارداد مسئولیت نفتکشها برای
آلودگیهای نفتی ( )Cristal(1311تقیزاده انصاری و فائقیرادم 13 :1933و.)13
در نرام حقوقی ایرا در قانو اساسی لزوم جبرا خسارات جورائم زیسوتمحیطوی موورد
پذیرش قرار گرفته است .هرچند قانو اساسی ایرا در این زمینه صراحت نداشتهم اما اصل 90
این قانو را که مقرر میدارد« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمن رور
منروور
هوا را در
دادگواه ها
گونوه داد گاه
دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نچاید .هچه افراد ملت حق دارند اینگو نه
دسترس داشته باشند و هیچکس را نچی توا از دادگاهی که به موجب قانو حق مراجعه به آ
دادرسوی
سی
به دادر
دسترسوی بوه
حق دستر س
به حوق
چیم بوه
تعچویم
بل تع
پویوایا قاقابول
سیر پو
تفسویر
را دارد منع کرد» می توا در پرتو تف
زیست محیطی و جبرا خسارات وارده دانست (مشهدیم  .)112 :1939عالوهبر اینم سند ملوی
محی زیست اشارهای به جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی داشته است1.
در سطحی تقنینی نیز در این زمینه دو نوع مقررات عچومی و اختصاصی به چشم میخورد؛
 .1در نرام حقوقی فرانسهم تا پیش از سا  2441جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی در سطح فراتقنینی به
رسچیت شناخته نشده بود .اما این مهم با تصویب منشور اساسی محی زیست مصوب  2441مورد توجه قرار
گرفت .مادۀ  0این منشور مقرر میدارد « :هر شخصی باید در چارچوب مقرر در قانو نسبت به جبرا
خساراتی که بر محی زیست وارد مینچاید اقدام نچاید» .در پرتو این اقدامم در سطح تقنینی قانو مربوط به
جبرا خسارات زیست محیطی در فرانسه که حکایت از تدوین رژیم حقوقی ویژه برای خسارات زیستمحیطی
دارد به تصویب رسیده است (مشهدیم .)211 :1932
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نخست در مقررات عچومی میتوا به مادۀ  1قانو مسئولیت مدنی مصووب  1993اشواره کورد
که بیا میدارد« :هر کس بدو مجوز قانو عچداً یا در نتیج بیاحتیاطی به جا یا سالمتی یا
ما یا آزادی یا حیریت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانو برای افراد ایجاد
گردیده لطچهای وارد نچاید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئو جبرا خسارت
ناشی از عچل خود میباشد» .قانو آیین دادرسی کیفری مصوب  1932که مقررات عوامی را در
مورد تچامی بزهدیدگا وضع کردهم دومین مورد است که براساس مادۀ  10این قوانو « :شواکی
میتواند جبرا تچام ضرر و زیا های مادی و معنوی و منافع مچکونالحصوو ناشوی از جورم را
مطالبه کند» .هچونین مادۀ  210قانو مجوازات اسوالمی مصووب  1932در خصوو تکلیوف
بزهکار به جبرا خسارت مقرر میدارد« :مجرم باید مالی را کوه در اثور ارتکواب جورم تحصویل
کرده استم اگر موجود باشد عین آ را و اگر موجود نباشد مرل آ را و در صورت عودم امکوا
رد مرلم قیچت آ را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید.»...
دوم مقررات خا محی زیسوتی از جچلوه تبصورۀ  1موادۀ  23قوانو نحووۀ جلووگیری از
آلودگی هوا که مقرر میدارد« :صاحبا و مسوئوال کارخانجوات و کارگواههوای آلوودهکننوده...
مکلف به پرداخت ضرر و زیا وارده به محی زیسوت و اشوخا حقیقوی و حقووقی بوه حکوم
دادگاه صالحه میباشند» .هچونین میتوا مادۀ « 0قانو اصالح الیح قانونی حفظ و گسترش
فضای سبز در شهرها» مصوب سا  1933مجچع تشخیص مصلحت نروام را مصوداقی دیگور از
توجه نرام حقوقی ایرا به جبرا خسارت جرائم محی زیستی دانست که مقرر میدارد« :هور
کس درختا موضوع مادۀ ( )1قانو گسترش فضای سبز را عالچا عامدا و برخالف قانو موذکور
قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آوردم عالوهبر جبرا خسارت واردهم حسب موورد بوه
جزای نقدی از ی میلیو ریا تا ده میلیو ریا برای هر درختم و درصورتیکه قطع درخت
سا محکوم خواهد شد»1.
بیش از سی اصله باشدم به حبس تعزیری از شش ماه تا ی
مادۀ  14قانو تشکیالت و آیین دادرسی دیوا عدالت اداری مصوب  1932نیز ایون امکوا
را برای اشخا حقیقی و حقوقی فراهم آورده اسوت کوه از «تصوچیچات و اقودامات واحودهای
دولتی اعم از وزارتخانهها و سازما ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهوا و سوازما
تووأمین اجتچوواعی و تشووکیالت و نهادهووای انقالبووی و مؤسسووات وابسووته بووه آنهووا» و هچونوین
« تصچیچات و اقدامات مأمورا واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها» شکایت کنند و از
 .1بهنرر میرسد این ماده ناسخ مادۀ  131قانو تعزیرات مصوب  1911که در راستای حفاظت از درختا فضای
سبز استم میباشد .این ماده بیا میدارد« :هر کس درختا موضوع مادۀ ی قانو گسترش فضای سبز را
عالچا عامدا و برخالف قانو مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد عالوهبر جبرا خسارت
وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سا و یا جزای نقدی از سه میلیو تا هجده میلیو
ریا محکوم خواهد شد».
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این جهت مچکن است شکایت این اشخا
یا عچومی غیردولتی باشد.

نسبت به جرائم زیستمحیطی این واحدهای دولتی

 .3ماهیت جبران خسارت در حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
پرسش اساسی که پیش می آید آ است که ماهیت جبرا خسارتهای جرائم زیسوتمحیطوی
چیست؟ .برای پاسخ به این پرسش باید میوا ماهیوت و اثور آ تفکیو قائول شود .منروور از
ماهیت آ است که زمانیکه جرم زیستمحیطی بهوقوع پیوستم به چه نحو بایود آ را جبورا
کرد و منرور از اثر ماهیت آ است که آسیبهایی کوه در پوس جورائم زیسوتمحیطوی بوهبوار
میآیندم بر داراییهای اشخا تعلق میگیرند یا بر منافع عچومی و مشترک؟.
در اسناد بینالچللیم بهخصو در حقوق بینالچلل محی زیست جبرا خسوارات ناشوی از
جرائم زیست محیطی ماهیتی ترمیچی دارد .توضیح آنکه زمانیکه آسیبی به محی زیسوت وارد
میشودم باید درصدد جبرا آ برآمد تا وضعیتم هچسا ماقبل آسیب شود .بودینسوا هودف
اصلی حقوق بین الچلل محی زیست از جبرا خسارات جرائم زیستمحیطیم بازگشوت محوی
زیست به حالت طبیعی خود است .اما مسئل مهمم در مورد جبرا ناپذیر بود برخوی خسوارات
وارده بر محی زیست هچوو از بین برد گونههای نادر گیاهی و جانوری است کوه بوهنحووی
اعادۀ وضعیت به حالت سابق را غیرمچکن می سازد (دبیری و هچکارا م  .)14 :1933بوه هچوین
سبب در چنین مواردی ابزارهای دیگری چو پرداخت ضورر و زیوا جوایگزین حالوت نخسوت
می شوند .با نگاهی به حقوق بینالچلل و نرام حقوقی ایرا نچایوا مویشوود کوه هودف اصولی
جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی بر بازگشت وضع به حالت سابق بنوا نهواده شوده اسوت و
راهکارهای دیگر در صورتی اعچا میشوند که اعادۀ وضع به گذشته امکا پذیر نباشند.
اما اثر این جبرا خسارت بر حقوق خصوصی است یا حقوق عچومی؟ .تفکی اثر ماهیت به
حقوق خصوصی و عچومی از دو نرر حائز اهچیت خواهد بود؛ نخسوت آنکوه اگور ایون جورائم را
آسیب زننده به دارایی اشخا در نرر بگیوریمم مبنوای مسوئولیت «تقصویر» خواهود بوودم اموا
چنانوه منوافع مشوترک جچعوی را در نرور گیوریمم مبنوای مسوئولیت «محوم» خواهود بوود
(کاتوزیا و انصاریم  .)233 :1931دومین اثر بر قانو حاکم در نرام حقوقی ایرا خواهد بوود؛
زیرا اگر مبنای مسئولیت را محم بدانیم و بخواهیم در پرتو حقوق عچومی به جبرا خسوارات
ناشی از جرائم زیست محیطی اهتچام ورزیمم قانو مسئولیت مدنی ایرا کارا نخواهند بود .ایون
است که برخی حقوقدانا اعتقاد دارنود کوه مفهووم «بودو مجووز قوانونی» در موادۀ  1قوانو
مسئولیت مدنی ایرا مصوب  1993منحصرا نواظر بوه حقووق خصوصوی افوراد اسوت و حقووق
عچومی را حچایت نچیکند (امیری قائممقامیم .)113 :1913
در این خصو می توا دو نرر را مطرح کرد؛ نخست آنکه با توجه به اینکه حق بر محوی
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زیست سالم در سطح اساسی در نرام حقوقی ایرا (اصل  14قانو اساسی) مورد پذیرش قورار
گرفتووه اسووت (مشووهدیم 110 :1939وو)111م مویتوووا گفووت کووه خسووارات ناشووی از جوورائم
زیستمحیطی به استناد مادۀ  1قانو مسئولیت مدنی که مقرر میدارد ...« :یا هر حوق دیگوری
که به موجب قانو برای افراد ایجاد گردیده » ...قابل مطالبه است .با وجوود ایون چوو مبنوای
مسئولیت در قانو مسئولیت مدنی مبتنیبر تقصیر استم لوذا بوا مبوانی پذیرفتوهشوده در ایون
زمینه و با اصو کلی حچایت از محی زیست در سطح جهانی (پذیرش مسئولیت محم) مغایر
بهنرر می رسد (کاتوزیا و انصاریم  .)233 :1931بنابراین براساس نرر دوم بایود میوا جورائم
زیستمحیطی که آسیبی به دارایی اشخا میزند و جرائچی کوه علیوه منوافع عچوومی اسوتم
تفکی قائل شد .توضیح آنکه چنانوه برای مرا جرمی علیه حیوا متعلق به دیگوری ارتکواب
یابدم شخص زیا دیده میتواند بر مبنای قانو مسئولیت مودنی خواهوا مطالبوه ضورر و زیوا
خویش شود .اما چنانوه جرائم زیستمحیطی هچوو جنگلزدایی یا از بین برد تنوع زیستی
علیه منافع مشترک و جچعی باشدم دیگر نچی توا براسواس قوانو مسوئولیت مودنی خواسوتار
جبرا خسارت بود و باید براساس مقررات زیست محیطی این مطالبه خواسته شود .اما باید دید
در حقوق محی زیست چه راهکارهایی برای جبرا خسوارات جورائم زیسوتمحیطوی در نرور
گرفته شدهاند.

راهکارهای جبران خسارات جرائم محیط زیستی
جبرا خسارت زیا دیده مچکن است به دو صورت برگرداند وضع او بهصورت پیشوین خوود و
یا داد معاد صورت گیرد (کاتوزیا م  .)113 :1933ازاین رو اصل بر اعادۀ وضع به حالت سابق
است و معاد زمانی صورت می گیرد که نتوا وضع را به حالت پیشوین بازگردانود .بودینسوا
راهکارهای جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی را میتوا به «اعادۀ وضوع بوه حالوت سوابق»م
«جبرا ضرر و زیا » و «صندوق ملی و بینالچللی زیستمحیطی» تقسویم کورد کوه دو موورد
نخست تکلیف بزهکار و مورد سوم تکلیف دولت است.

اعادۀ وضع به حالت سابق
بهترین و کاملترین طریق جبرا خسارات وارده بر محی زیست اعادۀ وضوع بوه حالوت سوابق
است (فهیچی و مشهدیم 214 :1933و .)243اعادۀ وضع به حالت سابق راهکاری اسوت کوه در
اسناد مهم بینالچللی به آ تأکید شده است .بند  3مادۀ  2کنوانسیو لوگانو مصووب  1339در
خصو مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهایی که از فعالیتهای خطرنواک بوه محوی زیسوت
وارد می شودم در تعریف اعادۀ وضع به حالت سابق مقرر مویدارد« :هور گونوه تودابیر متعوارف و
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معقو با هدف اعاده یا بازگرداند اجزای صدمهدیده یا تخریبشدۀ محی زیست یا (در صورت
معقو بود ) ایجاد معاد اجزای مذکور محی زیست)» .بنابراین اعادۀ وضع به حالت سوابق از
طریق «ترمیم»م «احیا»م «پاکسازی» و اقداماتی از این قبیل صورت میگیرد (بهرامی احچدی و
علیخانیم .)30 :1932
با وجود این اعادۀ وضع به حالت سابق در برخی مواقع با چوالش روبوهرو مویشوود و امکوا
بهرهگیری از آ وجود ندارد .برای مرا از بین برد گونههای نوادر گیواهی و جوانوری رفتواری
است که سبب زوا آنها میشود و بههیچ وجه امکا آ وجود ندارد این گونهها بازگردند .نکتو
دیگر آنکه اعادۀ وضع به حالت سابق تنها به احیای پس از جرم مربوط نچیشود و گوام نخسوت
آ از بین برد منبع ضرر است (کاتوزیا م  .)112 :1933بنابراین زمانیکه کارخانهای مبوادرت
به آلودگی هوا می کندم ابتدا باید تولید آلودگی خود را متوقف سازد و سپس بوه احیوای محوی
مبادرت ورزد.
بند  14اعالمی اصو بنیادی عودالت بورای بوزهدیودگا و قربانیوا سوءاسوتفاده از قودرت
مصوب  1331تأکیدی دیگر بر استفاده از راهکار اعادۀ وضع به حالت سابق اسوت .در ایون بنود
آمده است« :در پروندههایی که به آسیب اساسی به محی زیست مربوط استم هور گواه چنوین
آسیبی به نابسامانی و اخال در ی منطقه بینجامدم جبرا خسارت و اگر دستور داده شوود و
باید تا اندازۀ امکا م دربرگیرندۀ بازسازی محی زیستم نوسازی تأسیسات زیر بناییم جابهجوایی
و نقلمکا تأسیسات منطقهای و پرداخت هزینههای جابهجایی باشد».
اصو حفاظت از جنگلها مصوب ( 1332ریوو) نیوز در بنود «ب» اصول  3اشوعار مویدارد:
یق باز سازیم
بازسوازیم
طریوق
«اتخاذ اقداماتی که از لحاظ اکولوژیکیم اقتصادی و اجتچاعی مناسب باشد و از طر
نوواحی که
کوه
یوا در نواحی
نیسوتند و یا
بارور نی ستند
جنگلکاری و درختکاری مجدد روی زمینهایی که چندا بوارور
بایود برای
بورای
جنگلها تخریب شده یا از بین رفتهاند و نیز از طریق مدیریت منابع جنگلی موجودم با ید
حفظ و افزایش پوشش جنگلی زمین و افزایش باروری جنگلها کوشش شود».
اعادۀ وضع به حالت سابق در نرام حقوقی ایرا در قالب کاهش آلودگیها در بند «ج» مادۀ
 1140قانو برنام سوم توسع اقتصادیم اجتچاعی و فرهنگی مورد پوذیرش واقوع شوده اسوت.
هچونین این راهکار از رهگذر «خدمات عچومی رایگا » که یکی از کیفرهای جوایگزین حوبس
 .1بهمنرور کاهش عوامل آلودهکنندۀ محی زیستم باالخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشورم واحدهای
تولیدی موظفاند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضواب محی زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند.
هزینههای انجامگرفته در این مورد بهعنوا هزینههای قابل قبو واحدها منرور میشود .از واحدهایی که از
انجام این امر خودداری نچایند و فعالیتهای آنها موجب آلودگی و تخریب محی زیست گرددم جریچه متناسب
با خسارت وارده اخذ و به درآمد عچومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودج سنواتی برای اجرای طرحهای
سالمسازی محی زیست هزینه شود.

 329فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،2تابستان 8941

مقرر در مادۀ  110قانو مجازات اسالمی مصوب  1932میباشدم اموری شودنی اسوت .خودمات
عچومی رایگا مطابق مادۀ  30این قانو «خدمتهایی است که با رضایت محکووم بورای مودت
معین اعچا میشوند» .براساس مادۀ  2آییننام اجرای خدمات عچوومی رایگوا مصووب سوا
 1939حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستا هوای شوهری و باغبوانی در امواکن مزبوورم
جنگلداری و مرتعداری از جچله درختکاری و باغبانی در زمرۀ انواع خدمات عچومی رایگا قورار
گرفتهاند .یکی از دستگاه های پذیرندۀ محکوموا بوه ایون نووع خودمات براسواس موادۀ  0ایون
آیین نامهم سازما حفاظت محی زیست است که در کنار شهرداریها میتواند نقوش مهچوی را
در راستای جبرا خسارت از محی زیست ایفا کند.

پرداخت ضرر و زیان
اصل «پرداخت توس آلودهساز» نخستینبار توس سازما هچکواریهوای اقتصوادی و توسوعه
بهمنرور بازداشتن مقامات عچومی ملی از اعطای سوبسید به شرکتهای خصوصی برای توأمین
هزینه های کنتر آلودگی ناشی از فعالیتشا اعالم شد (شیلتو و کیسم  .)11 :1933این اصل
که به موجب آ آلودهساز مکلف به جبرا زیا های وارده بور محوی زیسوت اسوتم در اسوناد
بینالچللی محی زیستی مورد تأکید قرار گرفته است .از جچله مهمترین آنها اصول  11اعالمیو
ریو است که مقرر میدارد« :مقامات هر کشور باید تالش کنند تا هزینههای سالمسوازی محوی
زیست را با استفاده از ابزارهای اقتصادی مقدم شچارند و با توجه به این نکتوه کوه آلوودهکننودۀ
محی زیست باید در حقیقت هزینههای رفع آلودگی را تقبل کندم این مهم را با توجه به منوافع
عچومی بیآنکه به تجارت بینالچللی و سرمایهگذاری آسیب وارد آیدم به انجام رسانند».
عالوهبر این کنوانسیو در خصو محی زیست دریایی منطق جنوب شرقی اقیانوس آرام
(مادۀ )11م کنوانسیو مسوئولیت هسوتهای (موادۀ )9م کنوانسویو مسوئولیت مودنی ناشوی از
آلودگی نفتی (مادۀ  )9به مسئولیت مدنی آلوده ساز توجه داشتهاند .هچونین مادۀ  110پیچوا
اتحادی اروپا که به آ اشاره شدهم اصل بنیادین در مسئولیت مدنی خسوارات زیسوتمحیطویم
چووه در عرص و بووینالچللووی و چووه در قوووانین خصوصووی بسوویاری از کشورهاسووت (موسوووی و
طباطبایینژادم  )019 :1939که براساس این اصل آلوده کننده باید ضرر و زیا وارده به محوی
زیست را بپردازد.
 .1مادۀ  10مقرر میدارد« :مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبتم خدمات عچومی رایگا م جزای
نقدیم جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتچاعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات
تخفیف با مالحره نوع جرم و کیفیت ارتکاب آ م آثار ناشی از جرمم سنم مهارتم وضعیتم شخصیت و سابقه
مجرمم وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوا م تعیین و اجرا میشود».
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در نرام حقوقی ایرا م مطالب ضرر و زیا در اسناد باالدستی هچوو بنود «ج» موادۀ 140
قانو برنام سوم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است .این بند مقرر میدارد« :از واحدهایی کوه...
فعالیت های آنها باعث آلودگی و تخریب محی زیست گرددم جریچه متناسب بوا خسوارت وارده
اخذ و به درآمد عچومی واریز میگردد تا ...برای اجرای طورحهوای سوالمسوازی محوی زیسوت
هزینه شود».
مادۀ  13قانو شکار و صید مصوب  1901نیز بیا میدارد« :در مورد جرائم مذکور در ایون
قانو سازما از حیث مطالب ضرر و زیا ناشی از جرم برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی
شناخته میشود».
بند «الف» مادۀ  11الیحو پیشونهادی برنامو ششوم توسوعه (الیحو پیشونهادی سوازما
حفاظت محی زیست) مقرر میداشت« :از واحدهایی کوه فعالیوتهوای آنهوا باعوث آلوودگی و
تخریب محی زیست گردد جریچه متناسب با خسارت وارده اخذ و به صوندوق محوی زیسوت
واریز می گردد تا برای حچایت از کاهش آلودگی واحدها و طرحهای حفاظوت کیفوی منوابع آب
هزینه شود» .اما این اصل مهم در متن نهایی قانو برنام ششم گنجانده نشود .هچونوین موادۀ
 13قانو حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصووب  1901از اخوذ خسوارت (پرداخوت
ضرر و زیا ) سخن به میا آورده است.

صندوق ملی ـ بینالمللی محیط زیست
زمانیکه نتوا از رهگذر راهکارهای پیشگفته خسارات وارده بر محی زیسوت را جبورا کوردم
الزم است دولت در پرتو پرداخت غرامت وارد عچل شود و از این طریوق جبورا خسوارات ایون
جرائم را به دوش بکشد .بنابراین غرامت ناشی از ایون راهکوار نخسوت بایود بوه محوی زیسوت
طبیعی تعلق گیرد و درصدد اعادۀ وضع به حالت سابق برآید و دوم به بزهدیدگا انسانی جورائم
زیستمحیطی نرر داشته باشدم هرچند در ایون خصوو تشوخیص میوزا خسوارت وارده بور
بزهدیدگا انسانی و کررت آنها چالشهای مهچی را در جبرا خسارت آنها به بار میآورد.
با این حا اسناد بینالچللی بر وجود این صندوق تأکید داشتهاند .مشخصترین سند در این
زمینه بند  19اعالمی اصو بنیادی عدالت برای بزهدیودگا و قربانیوا سوءاسوتفاده از قودرت
است که در پرتو پرداخت غرامت بوه بوزهدیودگا مقورر مویدارد« :ایجوادم تقویوت و گسوترش
صندوقهای ملی برای پرداخت غرامت به بزهدیدگا م باید تشویق شوود .هور کجوا کوه مناسوب
باشدم صندوقهای دیگری را نیز میتوا به این منرور ایجاد کرد؛ از جچله در پروندههوایی کوه
دولت متبوع بزهدیده در وضعی نباشد که برای آسیب واردشده به بزهدیده غرامت بپردازد».
تی ممصووب
صوب
نفتوی
براساس کنوانسیو تأسیس صندوق بینالچللی جبرا خسارات آلودگیهای نف
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شود یوایا
شناخته ننشوود
مسوئو شوناخته
 1311درصورتیکه مال کشتی طبق کنوانسیو مسئولیت مدنی م سئو
چنانوه با وجود مسئولیت قادر به جبرا خسارات آلودگی نباشدم صندوق جبرا خسارت که در
صل بور
بر
گام او ااصول
نابراین در گوام
پردازد .ببنوابراین
چارچوب این کنوانسیو ایجادشده خسارت وارده را میپوردازد.
ص مملوی
لی
عرصو
یل در عر
دلیول
هر دل
به هور
وجود صندوق ملی زیست محیطی استم اما چنانوه این صندوق بوه
تشکیل نشود یا توا پرداخت غرامت به بزهدیدگا را نداشته باشدم در گام دوم نوبت به صندوق
طی را
محیطوی
ستمحی
زیسوت
جرائم زی
بینالچللی زیستمحیطی می رسد که وظیف جبرا خسارات ناشی از جورائم
بهعهده خواهد داشت.
صندوق ملی محی زیست در نرام حقوقی ایرا نخستینبار به موجب بنود «ب» موادۀ 13
قانو برنام چهارم توسوع اقتصوادیم اجتچواعی و فرهنگوی مصووب  1939بوهمنروور تقلیول
آالینده های وارد به محی زیست و تخریب آ تأسیس شد .ایون صوندوق هچونوین در برنامو
پنجم توسعه تأیید شد .در پرتو تکلیف مقرر در برنام چهارمم اساسونام صوندوق ملوی محوی
زیست در سا  1930به تصویب هیأت وزیرا رسید .در مادۀ  1این اساسنامه آمده اسوت« :در
جهت کچ به تقلیل آالیندههای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محی زیست و حفظ و
حچایت از محی زیست صندوق ملی محی زیست ...تأسیس میشود» .این صوندوق کوه بورای
مدت نامحدود تشکیل میشود و حوزۀ فعالیت آ سراسر کشور است (مواد  9و  0اساسنامه)م به
موجب مادۀ  1مهمتورین حودود عچلیوات صوندوق عبوارتانود از :اعطوای تسوهیالت موالی بوه
کارخانجاتم کارگاهها و بهطور کلوی هور گونوه منوابع آالینوده در جهوت کواهش آلوودگیهوای
زیستمحیطی؛ اعطای تسهیالت مالی برای جلوگیری از تخریب محی زیسوت از طریوق حفوظم
احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاهم زیستبومم گونه و ژ )؛ حچایوت موالی و هچکواری
در طرحها و پروژههای زیستمحیطوی و طورحهوای اکوتوریسوم؛ حچایوت موالی و هچکواری در
طرحهای آموزشی و فرهنگسازی جهت بهبود شرای زیست محیطی؛ اعطای تسهیالت مالی به
مخترعا و محققا محی زیست در جهت گسترش و تکچیول تحقیقوات بورای تولیود انبووه و
استفادۀ عچومی از تجهیزات کنتر و کاهش آلوودگی و بیچوه کورد دامم باغوات و محصووالت
کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانورا وحشی حچایتشده و در معرض خطر.
هرچند در مادۀ  11الیح پیشنهادی برنام ششم توسعه (پیشنهاد سازما حفاظت محوی
زیست) بدیننحو آمده بود« :وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است مالیات سبز و حسوابداری سوبز
را بهعنوا یکی از ارکا مالیاتی کشور در خصو کاالها یا فرایندهای آالینده و مخرب محوی
زیست در کلی فعالیتهای اقتصادی وارد نچاید .درآمد حاصل از این بند به صندوق ملی محی
زیست واریز می شود تا صرف رفع آلودگی و احیای محی زیست شود»م اما در نهایوت در موتن
نهایی قانو برنام ششم توسعه گنجانده نشد.
اما چو به موجب بند «الف» مادۀ  2قانو برنام ششم توسعهم محی زیست از موضووعات
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خووا راهبووردی و مسووائل محوووری برنامووه اسووتم مقرراتووی را در زمین و جبوورا خسووارات
زیستمحیطی پیش بینی کرده که از جچلو آ مویتووا بوه امکوا سونجیم طراحوی و ایجواد
سامانههای دفع بهداشتی زبالههای روستایی محدودههای روستاها و طراحی و اجرای طرحهوای
(پروژههای) دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حوریم رودخانوههوام
تاالبهام سدها و روستاهایی که بهدلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل
است )بندهای  1و  2شق «ب» مادۀ )21م احیای منابع آب زیرزمینی و مقابله با بحرا کمآبوی
(مادۀ )91م اجرای برنام عچل حفاظتم احیام مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تاالبهای کشوور
با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و جوامع محلی بهویژه در ارتباط با تاالبهای ثبتشوده در
کنوانسیو رامسر بهطوریکه تا پایا اجرای قانو برنامهم حداقل  24درصد تاالبهای بحرانی و
در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضچن حفاظت و تربیتم در روند بهبوود قورار گیرنود (بنود
«ب» مادۀ )93م احیام توسعه و غنیسازی جنگلها (بند «ح» موادۀ )93م احیوای رویشوگاههوای
مرتعی و توسعه و فراوری گیاها دارویی (بند «ژ» مادۀ )93م افزایش حقابوه بوه رودخانوههوای
مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقاب زیستمحیطی آنها (بند «ض» موادۀ  )93و ارائو
برنام جامع مقابله با ریزگردها حداکرر تا پایا سا او اجورای قوانو برنامو ششوم و اجورای
عچلی و مؤثر آ از سا دوم اجرای این قانو (بند «س» مادۀ .)93
با این حا تکلیف دولت به اعادۀ وضع به حالت سابق در قوانین گذشته نیوز موورد تصوریح
قرار گرفته است .از جچله بند «د» مادۀ  140قانو برنام سوم توسوعه مقورر مویدارد« :دولوت
مکلف است در طو برنام سوم نسبت به کاهش میزا آلودگی هوای شهرهای تهورا م مشوهدم
تبریزم اهوازم اراکم شیراز و اصفها در حد استانداردهای سازما بهداشت جهانی اقدام نچایود».
مادۀ  13قانو برنام چهارم توسعه نیز اشعار میدارد« :دولت موظف است طرح حفاظتم احیاءم
بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوههای بهرهبرداری پایدار از محوی هوای دریوایی کشوور ...را
تهیه و به مرحل اجرا گذارد».
امووا آنوووه سووبب کاسووتی در کووارایی و پویووایی ایوون صووندوق در جبوورا خسووارات جوورائم
زیستمحیطی میشودم اختصا آ به شق نخست راهکارم یعنی اعادۀ وضوع بوه حالوت سوابق
است و در آ هیچ اشارهای به پرداخت ضرر و زیا بزهدیدگا انسانی نشده است .با ایون حوا م
وجود صوندوق بسویار مفیود و الزم اسوتم زیورا موی تووا از طریوق آ بخشوی از اکوسیسوتم
تخریب شده را به حالت سابق برگرداند .یکی از اقدامات اخیر این صندوق را مویتووا در طورح
حچایت از روستاییا میزبا گاندو (تچساح مردابی) در استا سیستا و بلوچسوتا در تیرمواه
 1931نرارهگر بود.
در حقوق بین الچلل محی زیست نیز این صندوق پویش بینوی شوده اسوت کوه در صوورت
ناتوانی دولتها برای اعادۀ وضع به حالت سابق به یاری محی زیسوت تخریوبشوده شوتافته و
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درصدد ترمیم آ بر خواهد آمد .مطوابق موادۀ  11کنوانسویو حچایوت از میوراث فرهنگوی 1و
طبیعی 2جها مصوب (1312یونسکو)« :9به موجب این کنوانسیو صوندوقی بورای حچایوت از
میراث فرهنگی و طبی عی جها که دارای اهچیت استرنایی هستند به نام صندوق میراث جهانی
تأسیس میشود» .بر طبق بند  0مادۀ 11م وجوه پرداختی به صندوق و سایر اشکا کچ م فق
در مقاصدی که بهوسیل کچیته تعیین میشود صرف میگردد که یکی از ایون مقاصود تخریوب
منابع طبیعی است.
مطابق مادۀ  11کنوانسیو مزبورم این صندوق براساس مقوررات آیویننامو موالی سوازما
تربیتیم علچی و فرهنگی ملل متحد از وجوه سپردهشدهم تشکیل میشود .منابع صندوق عبوارت
خواهد بود از :الف) سهچیههای اجباری و سهچیههای داوطلبان دولتهای متعاهود کنوانسویو
حاضرم ب) وجوه پرداختیم عطایا و هبههای سایر دولتهام سازما تربیتیم علچی و فرهنگی ملل
متحد و دیگر سازما های ملل متحدم بهویژه برنامو توسوع ملول متحود و دیگور سوازما هوای
بینالدو م دستگاههای عچومی یا خصوصی یا اشخا م ج) هر گونه بهرهای که به منابع صوندوق
تعلق گیردم د) حاصل وجوه جچعآوریشده و درآمدهایی که از نچایشها به نفع صوندوق ترتیوب
مییابدم ه) کلی منابع دیگر که تحصیل آ م به موجب آیینناموهای کوه کچیتو میوراث جهوانی
تنریم خواهد کردم مجاز است.
با توجه به اینکه به موجب مادۀ  1این کنوانسیو یکی از وظایف دولتهوای متعاهود اتخواذ
تدابیر قضاییم علچیم فنیم اداری و مالی کافی بورای تشوخیصم حچایوتم حفاظوتم شناسواند و
احیای این میراث در قلچرو خود است و به موجب مادۀ  11مقاصد کچ بوه میوراث فرهنگوی و
 .1به موجب مادۀ  1کنوانسیو « :به لحاظ کنوانسیو حاضر آنوه ذبال ذکر میگردد میراث فرهنگی بهشچار
میرود :آثار :آثار معچاریم مجسچه سازی یا نقاشی در بناهام عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارندم کتیبههام
غارها و مجچوع عواملی که از نرر تاریخیم هنری و علچی دارای ارزش جهانی استرنایی هستند .مجچوعهها:
مجچوعه بناهای مجزا یا مجتچع که از نرر معچاریم منحصر به فرد بود م یا بستگی و موقعیت آ ها در ی
منرره طبیعیم به لحاظ تاریخیم هنری و علچی دارای ارزش جهانی استرنایی هستند .محوطهها :آثار انسا یا
آثاری که تواما به وسیله انسا و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطههای باستانی که به لحاظ
تاریخیم زیباییشناسیم نژادشناسی یا مردمشناسی دارای ارزش جهانی استرنایی هستند».
 .2به موجب مادۀ  2کنوانسیو « :به لحاظ کنوانسیو حاضر آنوه ذبال ذکر میگردد میراث طبیعی به شچار
میرود  :آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیستشناسی یا مجچوعهیی از این نوع ترکیبات که از نرر
زیبایی شناسی یا علچی حائز ارزش جهانی استرنایی هستندم ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق
کامال مشخص که زیستگاه حیوانات و من طق رشد گیاها مورد تهدید بودهم از نرر علچی و حفاظت حائز
ارزش جهانی استرنایی هستندم محوط طبیعی که دقیقا مشخص شده و به لحاظ علچیم حفاظت یا زیبایی
طبیعی دارای ارزش جهانی استرنایی هستند».
3. Convention pour la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée à la Conférence
générale de l'UNESCO en 1972.
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طبیعی کشورها از منابع صندوق توس کچیته تعیین میشودم به موجوب موادۀ  3کچیتوهای بوا
عنوا کچیت میراث جهانی تشکیل شده که وظیف مزبور را داراست .مطابق ایون مواده «بورای
حچایت از میراث فرهنگی و طبیعی جها که دارای ارزش استرنایی جهانی هستندم ی کچیتو
بینالدو به نام کچیت میراث جهانی در سازما تربیتیم علچی و فرهنگی ملل متحودم تأسویس
میگردد .این کچیته مرکب از پوانزده دولوت عضوو ایون کنوانسویو خواهود بوود کوه بوهوسویل
دولتهای عضو کنوانسیو در ی جلس عچومی که طی اجالسیههای عادی کنفرانس عچوومی
سازما تربیتیم علچی و فرهنگی ملل متحدم تشکیل میگرددم انتخاب خواهند شد».
به موجب مادۀ « :19کچیت میراث جهانیم درخواستهوای کچو هوای بوینالچللوی را کوه
بهوسیل دولتهای متعاهد کنوانسیو حاضر دربارۀ قسچتی از میراث فرهنگی و طبیعی واقع در
قلچرو آنها تنریم شده دریافت داشته و مورد بررسی قرار میدهد .هدف این تقاضاها مچکن است
حچایتم حفاظتم شناساند یا احیای این اموا باشد .کچیته دربوارۀ ترتیوب اثور داد بوه ایون
تقاضاها تصچیم میگیرد و در صورت اقتضاءم نوع و میزا کچ خود را تعیین میکند و از جانب
خویش ترتیبات الزم را با دولت ذینفع میدهد .کچیتهم ترتیب اولویت عچلیات خوود را مشوخص
میکند و در این امر اهچیت نسبی نجات قسچتی از میراث فرهنگی و طبیعی جها م لزوم توأمین
مساعدت بینالچللی نسبت به اموا فرهنگی که مرهر کاملتر طبیعت یا نبوغ و تاریخ ملل جها
است .فوریت اقداماتی که باید انجام گیردم اهچیت منابع کشورها که در قلچرو آ ها امووا موورد
تهدید قرار دارند و بهویژه حدودی را که این کشورها میتوانند نجات این اموا را با وسایل خا
خود تأمین کنندم در نرر میگیرد».

نتیجهگیری
جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی چالشهوای فراوانوی در سوه ضولع مرلوث بوزهم بزهکوار و
بزهدیدۀ زیستمحیطی پیش روی خود میبیند و از این نرر با جبرا خسارات جورائم متعوارف
متفاوت است .آسیب زیستمحیطی هرچند در نگاه منتقدا نرام عدالت کیفری و جرمشناسا
سبز بزه محسوب میشودم اما گاه در قوانین کیفری جورمانگواری نشوده اسوت .از سووی دیگورم
بزهکار زیست محیطی گاه خود دولت است و گاه گروههای مجرمانه سوازما یافتوه کوه در پوس
البیهای قدرت مسئو شناخته نچی شوند و گاه نیز چوو آسویبهوای زیسوتمحیطوی ماننود
آلودگی هوا ناشی از فعالیتی مشترک است مسئو آ شناخته نچیشود .در نهایت بوزهدیودگا
زیستمحیطی نیز بهسبب کررت و تعددشا گاه بهعنوا بزهدیده شناخته نچیشوندم به هچوین
سبب جبرا خسارات زیستمحیطی موانع متعددی را در پیش خود مشاهده میکند .بوا وجوود
این مقرراتی در دو سطح بین الچللی و داخلی وجود دارد که در پرتو آنهوا مویتووا بوه جبورا
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خسارات زیست محیطی هچت گچارد .در واقع هم حقوق بینالچلول و هوم نروام حقووقی ایورا
جبرا خسارات زیستمحیطی را به رسچیت شناخته است .با توجه به اینکه این جبرا در ایون
دو نرام از ماهی تی ترمیچی برخوردار استم در وهل او نگاهی احیاگرایانه داردم ازاینرو درصدد
است تا محی زیست آسیبدیده به وضع پیش از جرم بازگردد .به هچین علت نخستین راهکوار
موجود در حقوق بین الچلل و نرام حقوقی ایرا اعادۀ وضع به حالت سابق است .اما چنانوه این
هدف میسر نشدم نوبت به جبرا ضرر و زیا وارده میرسد کوه مبتنویبور اصول مهچوی تحوت
عنوا آلودهساز باید بپردازد میباشد .اما این دو راهکار مواهیتی بزهکارمودار دارنودم بودینسوا
چنانوه از رهگذر بزهکار نتوا خسارات زیستمحیطی را جبرا کردم نوبوت بوه تکلیوف دولوت
احیاگر در پرتو راهکار صندوق زیستمحیطی میرسد .این صندوق خوود مواهیتی دوگانوه داردم
زیرا از ی سو مکلف است جبرا خسارات زیستمحیطی وارد بر اشوخا را جبورا کنود و از
دیگر سو به ترمیم و احیای محی زیست و اکوسیستم آسیبدیوده اقودام نچایودم هرچنود شوق
نخست این جبرا هنوز در نرام حقوق بینالچللی و نرام حقووقی ایورا بوه رسوچیت شوناخته
نشده است .با وجود این هرچند سه راهکار پیشگفته هم در نروام بوینالچللوی و هوم در نروام
حقوقی ایرا پذیرفته شدهاند اما الزم است که هم در حقوق بینالچلل و هوم در نروام حقووقی
ایرا م جبرا خسارات جرائم زیستمحیطی تابع رژیم افتراقی شودم زیرا از یو سوو در حقووق
بینالچلل مقررات پراکندهای به ایون مسوئله اختصوا داده شوده و الزم اسوت کوه از انسوجام
بیشتری برخوردار شوند و از دیگر سوم بهسبب ابتنای مسئولیت مدنی نروام حقووقی ایورا بور
نرری تقصیرم الزم است که بهسوی نرری مسئولیت محم گام برداشته شود.
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