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 شناختي رسيدگي افتراقي به جرائم سبز حقوقي و جرم مباني فقهي،

  وند امين حاجي
  دكتر سيد عليرضا ميركمالي

  29/6/97تاريخ پذيرش:     17/5/97تاريخ دريافت: 

  چكيده:
هـاي   زيست در جهت تحقق بايسـته  هاي عادالنه و افتراقي به جرائم عليه محيط رسيدگي

هايي كـه بايسـتي افتراقـي     كي از حوزهزيست امري الزم و ضروري است. ي حقوق محيط
چرا كـه لـزوم    جرائم سبز است، سازي آيين دادرسي كيفري در قلمرو آن تجلي پيدا كند،

هـاي حمايـت كيفـري از     زيست كـه يكـي از بايسـته    جانبه از محيط حمايت كيفري همه
ايد. نم سازي در اين حوزه را بيش از گذشته الزم و ضروري مي افتراقي زيست است، محيط

يابند و خـود بـه    زيست ارتكاب مي جرايمي هستند كه عليه محيط منظور ما از جرائم سبز،
شـوند. علـت    بنـدي مـي   محيطي تقسيم محيطي و تروريسم زيست دو دستة جرائم زيست

دهي و رسيدگي به اين جرائم متفـاوت  تفكيك اين دو مفهوم در اين است كه نحوة پاسخ
  هاي مهمي دارند. مجرمانه نيز تفاوتاست و اصوالً از لحاظ قصد 

وجـود مبـاني    جا در سيستم عـدالت كيفـري،  از آنجايي كه براي هر تصميم حقوقي و به 
سازي در حوزه رسيدگي و برخـورد  گر افتراقي توجيه الزم و ضروري است و همين مباني،

 ي فقهي،توصيفي به بررسي مبان-از اين رو در اين پژوهش با روش تحليلي افتراقي است،
هـاي افتراقـي بـه جـرائم سـبز       هاي رسيدگي پردازيم كه بنيان شناختي مي حقوقي و جرم
  باشند. سازي در رسيدگي به اين دسته از جرائم مي گر افتراقي شوند و توجيه محسوب مي

  كليدواژگان:
  محيطي تروريسم زيست جرائم سبز، شناختي، حقوقي و جرم مباني فقهي، سازي، افتراقي

                                                            
 دانشگاه مدرس و بهشتي شهيد دانشگاه شناسي جرم و جزا حقوق ارشد كارشناسي آموخته دانش 

Email:aminhajivandlaw@gmail.com 
 بهشتي شهيد نشگاهدا حقوق دانشكده علمي هيئت عضو  

Email:sarmirkamali@yahoo.com 
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  :مقدمه
اي كه به هنگام مراجعـه بـه قـانون     گونه به آيين دادرسي كيفري از قدمت زيادي برخوردار است،

ضـوابط و مقرراتـي در    بـه مناسـبت،   نامـه،  شود كه در چارچوب اين قـانون  مشاهده مي حمورابي،
نحـوه اثبـات دعـاوي كيفـري و      نحـوه اجـراي كيفـر،    كننده، خصوص تشكيالت دادگاه رسيدگي

اي بـر آن   نظر عده هاي متمادي،البته الزم به ذكر است كه سال ين قبيل وجود دارد.قواعدي از ا
بوده كه ممكن است نياز چنداني به آيين دادرسي نداشته باشيم و صرف وجـود قـانون مـاهوي و    

اما امروزه عالوه بر اينكه اين ادعـا كـامالً    1مشكل رسيدگي را حل خواهد نمود. طرف، قضات بي
شود و وجود آيين دادرسي كيفري به واكنش جامعه بـر ضـد جـرم نظـم خاصـي       ميمردود تلقي 

سخن از افتراقي شدن و چنداليه شدن آيين دادرسي به ميان آمده است و بـا مطـرح    ،2بخشد مي
ضرورت گـزينش   كاران خطرناك اين دسته از جرائم، شدن برخي از جرائم فني و تخصصي و بزه

  شود. از گذشته احساس ميبيش  يك نظام رسيدگي افتراقي،
كنيم كـه حقـوق كيفـري چـه در بعـد مـاهوي و چـه در بعـد شـكلي آن از           مشاهده مي امروزه،

كند كه بيشـتر جنبـه    انگاري مي كاركردهاي سنتي خويش فاصله گرفته است و رفتارهايي را جرم
 زيسـت  حقـوق كيفـري محـيط    هايي مثل حقوق كيفري اقتصادي، فني و تخصصي دارند و شاخه

  3و...نشان از فني شدن حقوق كيفري دارد.
 شـود،  زيست مي نظر منتسكيو نيز حكومت قوانين مناسب باعث پيشگيري از جرائم محيط از نقطه

بيـان  » وهـواي نامناسـب   نتايج آب« وي در فصل سيزدهم كتاب روح القوانين تحت عنوان
كند بايسـتي قـوانين مناسـب     وهوا روح و جسم را متأثر مي در كشوري كه آلودگي آب« نموده كه

 »4 حكومت بكنند.

                                                            
  .77 ص ،1394دوم، چاپ دادگستر، نشر تهران، دوم، جلد ،)مقاالت مجموعه( كيفري عدالت محمد، . آشوري،1
 شـهروندي،  حقـوق  همايش مقاالت مجموعه شهروندي، حقوق قانون شناختي جرم رويكرد حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي2

  .18 ص ،1388يش،گرا نشر تهران،
 گـنج  نشـر  تهران، شناسي، جرم دانشنامه دوم ويراست درآمد سوم، هزاره آغاز در شناسي جرم حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي3

  .27 ص ،1390دوم، چاپ دانش،
  .402 ص ،1339اقبال، نشر تهران، مهتدي، اكبر علي ترجمه القوانين، روح شارل، . منتسكيو،4
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سازي آيين دادرسي كيفري در قلمرو آن تجلـي پيـدا   هايي كه بايستي افتراقي يكي از حوزه باري،
زيست كه يكي از  جانبه از محيط چراكه لزوم حمايت كيفري همه محيطي است، جرائم زيست كند،

سازي در اين حوزه را بـيش از گذشـته    قيافترا ،1زيست است هاي حمايت كيفري از محيط بايسته
ريـزي حقـوق و آيـين     پايه زيست، هاي حقوق محيط ترين بايسته نمايد. از مهم الزم و ضروري مي

تـوان   درواقـع مـي   2زيست باشـد.  دادرسي خاصي است كه ضامن مديريت جمعي بر ميراث محيط
خـور توجـه و شايسـته از    حمايتي در زيست، هاي اصلي حقوق كيفري محيط يكي از بايسته گفت،
زيست به تعبير حقوقدانان، حقوقي خنثي نيست و تعهد به  چراكه حقوق محيط زيست است، محيط

زيسـت حمايـت نمـود،     تـوان از محـيط   رو يكي از مواردي كه مي ازاين 3نتيجه در آن مستتر است
  سازي دادرسي كيفري سبز است. افتراقي

يابنـد   زيست ارتكاب مي جرائمي هستند كه عليه محيط ز،رو منظور ما از جرائم سب در تحقيق پيش
علـت   شـوند.  بنـدي مـي   محيطي تقسيم محيطي و تروريسم زيست و خود به دو دستةجرائم زيست

دهي و رسيدگي به اين جرائم متفاوت اسـت و   پاسخ تفكيك اين دو مفهوم در اين است كه نحوة
هـاي حقـوق كيفـري     يكـي از بايسـته   ارنـد. هاي مهمي د اصوالً ازلحاظ قصد مجرمانه نيز تفاوت

 زيست صـورت بگيـرد.   جانبه از محيط زيست عبارت است از اينكه يك حمايت كيفري همه محيط
ارائه تفكيكـي مناسـب دربـاره جـرم      زيست، جانبه از محيط هاي حمايت كيفري همه يكي از جلوه

  محيطي است. محيطي از تروريسم زيست زيست
اي كه اكثر كشورها بااينكه به  گونه حقوقي است به هاي هر نظام دغدغه در رأس تروريسم امروزه،

اند اما به مبـارزه خـود عليـه ايـن پديـده شـوم ادامـه         ومانع از اين جرم دست نيافته تعريفي جامع
هاي حقوقي كه توانسـته در خصـوص تروريسـم در قـوانين كيفـري خـود        يكي از نظام دهند. مي
عنوان يـك پديـده جهـاني از     اهميت مبارزه و مقابله با تروريسم به ت.فرانسه اس فرسايي كند، قلم
 گذار فرانسوي را بـر  قانون زيست از سوي ديگر، هاي شديد به محيط سو و جلوگيري از آسيب يك

                                                            
 كيفـري  حقـوق  محسـن،  عبـدالهي،  بـه  ك.ر زيسـت  محـيط  از كيفـري  حمايـت  هاي بايسته ◌ٔ درزمينه بيشتر مطالعه . براي1

 حمايت محسن، عبدالهي، به ك.ر و 1388ايران، اسالمي جمهوري رسمي روزنامه تهران، كارها، راه و مالحظات: زيست محيط
 پـاييز  اول، شماره پنجم، سال محيطي، ومعل مجله محيطي، زيست كيفري حقوق هاي بايسته بر تأملي: زيست محيط از كيفري
1386.  

  .14 ص ،1395سمت، انتشارات تهران، ايران، در زيست محيط حقوق مصطفي، انصاري، زاده . تقي2
  .17 ص پيشين، مصطفي، انصاري، زاده . تقي3
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بـه تعريـف    ،1994 مـيالدي اجرايـي   1992آن داشته كه در قانون مجازات جديد فرانسه مصوب 
يكـي از   محيطـي مبـادرت ورزد كـه ايـن     زيست به نام تروريسمترين انواع تروريست  يكي از مهم

هاي حمايتي خـود   در ادامه سياست ابتكارات قانون مجازات فرانسه است. مقنن فرانسوي درواقع،
 1د.محيطـي اقـدام نمـو    به جرم انگـاري تروريسـم زيسـت    از منافع حياتي و اساسي ملت فرانسه،

سالم اشاره صريحي داشته  زيست بر حق بر محيط 421-2گذار فرانسه با وضع ماده  قانون رواقع،د
محيطي ارائه  محيطي با تروريسم زيست و براي نخستين بار يك تفكيك مناسبي را از جرم زيست

  داده است.
يي كه ها صهيخصو با توجه به  ابندي يمارتكاب  افتهي سازمان صورت بهي امروزه طيمح ستيز جرائم

بـودن   مطـرح  ي،طـ يمح سـت يزد همچون حالت خطرناكي مجرمان دارا هستن جرائماين دسته از 
در جـرائم   در قالب تروريسم نيز مطرح شـوند.  توانند يم ي و فراملي،ا منطقه ضرر در سطوح ملي،

عنصـر   شود كه همين رعب و وحشـت،  نوعي رعب و وحشت در ميان مردم ايجاد مي تروريستي،
عامـل و   همـين خصيصـه مهـم،    شود. محسوب مي اصلي در تروريسم محسوب شدن يك جرم،

در جرائم  شود. محيطي محسوب مي محيطي از تروريسم زيست فاكتور اساسي تفكيك جرم زيست
قصد ايجاد رعب و وحشـت در   دهند به آنچه مجرمان اين دسته از جرائم انجام مي محيطي، زيست

اد رعـب و  ايجـ  محيطـي هـدف اصـلي مجـرم،     كه در تروريسم زيسـت  درحالي ميان مردم نيست،
  وحشت در ميان مردم است.

زيست سـالم   ترين جرائمي هستند كه ناقض حق بنيادين بشري، حق بر محيط از مهم جرائم سبز،
شاهد فني و تخصصي و گسترده شدن جرائم  كه امروزه با پيشرفت علوم و فنون تكنولوژي، است

 ايـن حـق بنيـادين بشـري،    فلذا سيستم عدالت كيفري در مقام حمايـت از   در اين حوزه هستيم،
شايد در  بايستي پاسخي درخور توجه و مناسب در قبال اين دسته از جرائم فني و تخصصي بدهد.

شاهد يكپـارچگي سيسـتم عـدالت كيفـري بـوديم و       هاي دور در مرحله رسيدگي به جرائم، زمان
صصي شـدن  اما امروزه با فني و تخ شد، همين يكپارچگي در آن زمان سيستمي مناسب تلقي مي

 در و شـود  برچيـده  ضروري موارد در يكپارچگي آن تا كند مي ايجاب كيفري عدالت جرائم، از برخي
  .شود تخصصي و فني نيز كيفري عدالت سيستم تشكيالت و ها پاسخ تخصصي، و فني جرائم قبال

                                                            
1.Yves,Mayaud,Le Terrorisme,Dalloz,1997,p24. 
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وجـود مبـاني الزم و    جـا در سيسـتم عـدالت كيفـري،     كه براي هر تصميم حقوقي و بـه  ازآنجايي
 سازي در حوزه رسيدگي و برخورد افتراقـي اسـت،   گر افتراقي توجيه روري است و همين مباني،ض

هـاي   فلذا ما ابتدا مباني فقهي و سپس به بررسي و تحليل مباني حقوقي و جرم شناختي رسيدگي
  پردازيم. مي افتراقي به اين دسته از جرائم،

  مباني فقهي. 1
) ع( پيامبران و ائمه معصـومين  هاي مهم و اصلي دغدغهزيست همواره از  حفظ و نگهداري محيط
زيسـت ديـده    احاديث مختلفي راجع به حفـظ محـيط   هاي اين بزرگواران، بوده است و در سفارش

در  هميشـگي بـوده اسـت.    تأكيدزيست مورد  ضرورت حفاظت از محيط در نگاه فقها نيز، شود. مي
اي در نظام حقـوقي   سازي هر نوشته است و غنيكه بر فقه متكي  نظام حقوقي ايران نيز ازآنجايي
گرفتن از قواعد فقهي موجود و تطبيق  فلذا ما در اين قسمت با ياري ما مديون فقه اسالمي است،

هاي افتراقي سبز را با اين دسته از جرائم  لزوم برخورد و رسيدگي آن با موضوع بحث اين تحقيق،
البته الزم به ذكر است كه در هـيچ قاعـده    دهيم. مورد تحليل و مطالعه قرار مي فني و تخصصي،

لزوم رسيدگي افتراقي به جرائم فني مورد تحليل و كنكاش قرار نگرفتـه   صورت مستقل، فقهي به
هاي افتراقـي را مـورد تحليـل و     ضرورت رسيدگي و ما در قواعد فقهي با توجه به مفاد آن قاعده،

  دهيم. بررسي و تطبيق قرار مي
توان از آن اسـتنباط نمـود بـر دو     مباني فقهي كه لزوم دادرسي افتراقي سبز را مي رسد به نظر مي

صـورت   دسته قاعده فقهي الضرر و قاعده رجوع هر امري بـه خبـره و متخصـص اسـت كـه بـه      
  دهيم. مورد تحليل و بررسي قرار مي جداگانه،

 قاعده الضرر. 1.1

شود  ت كه در سرتاسر فقه بدان استناد ميحقوقي و اخالقي اس قاعده الضرر يكي از قواعد فقهي،
اي اسـت كـه    انـدازه  اهميت اين قاعده به و در بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي كارساز است.

هـا و توسـعه فرهنگـي     بسياري از متفكران اسالمي آن را راز و رمز هماهنگي اسالم با پيشـرفت 
 1دانند. مي

                                                            
  .136-135 صص ،1378صدرا، تانتشارا تهران، آثار، مجموعه مرتضي، . مطهري،1
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يعنـي   معيني از فقه ندارد يك قاعده فقهي عام است،رو كه اختصاص به ابواب  قاعده الضرر ازآن
اي  اندازه اهميت اين قاعده به 1گيرد. فرمولي بسيار كلي كه منشأ استنباط در موارد مختلف قرار مي

انـد و   ها و توسعه فرهنگ يـادكرده  عنوان رمز هماهنگي اسالم با پيشرفت است كه برخي از آن به
كه بر سرتاسر فقه حكومت دارد و كار آن كنترل و تعديل قوانين  اند آن را از قواعد حاكمي دانسته

شده كه اگر فقه دايرمـدار پـنج قاعـده باشـد      شايد به همين دليل بوده است كه گفته 2ديگر است.
ها قاعده الضرر است و دليلي بر محصور نمودن اين قاعده به باب معامالت و عبـادات   يكي از آن

  3تواند كارساز باشد. مسائل سياسي و اجتماعي نيز ميوجود ندارد و در بسياري از 
هاي افتراقي و تخصصي در خصوص برخي از جرائم به لحاظ فنـي و تخصصـي    رسيدگي امروزه،

اي كـه يكـي از مبـاني فقهـي      گونـه  بـه  داراي مباني مستحكمي است، بودن اين دسته از جرائم،
بدين معنـا كـه اگـر قاضـي      ز ضرر دانست،جلوگيري ا توان، رسيدگي به اين دسته از جرائم را مي

بـه هنگـام    هاي الزم را در خصوص جرائم فني و تخصصي نديـده باشـد،   كننده آموزش رسيدگي
اهـداف سيسـتم عـدالت     دارد كه شايد ازلحـاظ خفيـف بـودن،    انشاي حكم مجازاتي را مرقوم مي

ان در جهـت حمايـت   تـو  ديـده مـي   كيفري را محقق نكند يا مثالً باوجود ضابطان فني و آمـوزش 
زيست سـالم كـه آثـار     حق بر محيط در خصوص تجاوز به گام برداشت. زيست، جانبه از محيط همه
انگاري بر مبناي قاعده الضرر در خصـوص برخـي از جـرائم     و ضرورت جرم 4حقوقي دارد-فقهي
بينـي   بحث ما در ايـن تحقيـق در خصـوص عـدم پـيش      5محيطي هيچ بحثي وجود ندارد. زيست
 باشـد؛  مـي  آيد، اري افتراقي و ضررهايي كه از طريق عدم وجود اين سازوكارها به وجود ميسازوك

پاسـخ ايـن    شود؟ شامل امور عدمي هم مي شود كه آيا قاعده الضرر، اما در اينجا سؤالي طرح مي
اي و مكارم  همانند ميرفتاح مراغه( برخي از فقها سؤال در كتب فقهي متعددي مطرح شده است و

                                                            
 دفتر انتشارات قم، ابهري، احمدي محمدعلي سيد و اسالمي حسن سيد ترجمه شاطبي، نگاه از دين اهداف احمد، . ريسموني،1

  .36 ص ،1376اسالمي، تبليغات
  .36 ص ،1351صدرا، انتشارات تهران، اسالم، در زن حقوق نظام مرتضي، . مطهري،2
 حقـوق  هـاي  پـژوهش  كيفـري،  مداخلـه  توجيه در الضرر قاعده و ضرر اصل تطبيقي مقايسه هرانگيز،م ازروستايي، نقل . به3

 .57 ص ،1394 تابستان ،2 شماره ،19 دوره تطبيقي،

  .16 ص ،1393پيشين، سيدمصطفي، داماد، . محقق4
 جرمـي  هر در چراكه پسندند، نمي يانگار جرم خصوص در را الضرر قاعده بر اتكا و استناد حقوقدانان، و فقها از برخي . البته5

  .باشد انگاري جرم براي مبنايي تواند نمي قاعده اين بر اتكا و دارد وجود ضرر
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اي  دامنـه گسـترده   قاعده نفي ضـرر،  ديگر، عبارت به 1اند. ي) نظر بر مثبت بودن پاسخ داشتهشيراز
ضررهايي كه قبل از ايـن مصـداق    بنابراين، گيرد؛ دارد و انواع ضررها و اضرار به غير را در بر مي

در صـورت   نداشته ولي اكنون با پيشرفت تكنولوژي و... مصاديق جديدي به خـود گرفتـه اسـت،   
  شود. ات حقي شرعي براي افراد يا جامعه نيز شامل مياثب

در  امـا  باشـند؛  مشمول قاعده الضرر مـي  ترديدي در اين خصوص وجود ندارد كه احكام وجودي،
محـدود بـه رفـع احكـام و      توان بر اين باور بود كه دايره قاعده الضرر، نمي خصوص امور عدمي،

نقشي  شود، نوني موجب ورود زيان و خسارت ميافعال خاصي باشد و نسبت به مواردي كه خأل قا
روي رجوع به كتب لغت  دانيم ضرر داراي معنايي عرفي است و ازاين طور كه مي همان ايفا ننمايد.

ها هم سعي  شود كه آن ها نيز اين امر روشن مي چراكه با مراجعه به آن براي فهم آن الزم نيست،
يكـي از فقهـاي    در خصوص معناي عرفي ضـرر،  2يند.اند كه معناي عرفي ضرر را بيان نما نموده

فقد كل ما نجد و ننتفع به من المواهب الحيات من « اند: معاصر در تعريف عرفي ضرر بيان داشته
 جـان،  يعني نداشتن و از فقدان هر يـك از مواهـب زنـدگي،   » 3نفس او مال او عرض او غيرذلكـ

مطـابق بـا ايـن توضـيح در      شـويم.  منـد  بهـره توانيم از آن  حيثيت و هر چيز ديگري كه مي مال،
از طريـق افتراقـي و تخصصـي     فقدان و نبود يك دادرسي عادالنـه،  خصوص معناي عرفي ضرر،

امروزه يكـي از ضـررهاي    درواقع، مصداق عيني ضرر به يك جامعه و شهروندان آن است. بودن،
بدين معنا كه  افتراقي است،عدم برخورداري از مقررات ويژه دادرسي  شده در جهان، عرفي شناخته
ديده و جلوگيري از ضررهاي گسترده به جامعـه و   كشورها در جهت حمايت از بزه در حال حاضر،
بينـي   اي را پـيش  ديـده  ضوابط و مقررات خاص و ضابطين و قضات فني و آموزش اطاله دادرسي،

  شود. شمرده ميموجب ضرر و تكليفĤ كوتاهي و حرام  عدم تصويب مقررات الزم، نمايند. مي

                                                            
  .159-158 صص ،1392اسالمي، علوم نشر تهران، يك، جلد قواعدفقه، داماد، محقق مصطفي، از نقل . به1
  .148 ص ،1393سيزدهم، چاپ ميزان، نشر تهران، فقه، قواعد ابوالحسن، . محمدي،2
 حقـوق  مبـاني  و فقـه  فصـلنامه  فقهي، ديدگاه از زيست محيط تخريب در مطلق مسئوليت مهدي، بيژني، و عباس . گوهري،3

  .142 ص ،1390 تابستان چهارم، و بيست شماره هفتم، سال اسالمي،
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  قاعده رجوع به خبره .2.1
ها موجب شده كه بتـوان از ارجـاع بـه كارشـناس و      تحول و پيشرفت علوم و فنون در تمام زمينه

هـاي قضـايي    كارشناس كه يكي از مصاديق بارز اهل خبره اسـت در پرونـده   1خبره سخن گفت.
قاعـده   ت كه قاعده رجوع بـه خبـره،  اما بايستي اين نكته را مدنظر داش گيرد؛ مورد ارجاع قرار مي

نظـر اهـل    رود بلكه در حقوق اسالم، عامي است و تنها براي اثبات حجيت كارشناسي به كار نمي
طور وسيع موردتوجه قرارگرفته و در ابواب مختلف فقه به نظر اهل خبـره اسـتناد شـده و     خبره به

مطـرح   خبـره ضـرورت دارد،  ها رجوع به اهل  مصاديق متعددي از موضوعات تخصصي كه در آن
  2سيره عقال بر رجوع به اهل خبره است. ترين دليل اعتبار نظر اهل خبره، شده است و مهم

از همين رو بسياري از فقهـا   توان منحصر به كارشناسي دانست، قاعده رجوع به اهل خبره را نمي
اين قاعـده عـام اسـتفاده    اي عام دانسته و در جهت مشروعيت امر تقليد نيز از  قاعده را قاعده اين

رجوع  بناي عقال در هر امري،« مرحوم خوئي در تبيين عام بودن اين قاعده بيان داشته: اند. نموده
تـوان از   فلذا در تمام امور زندگي مـي » 3 چراكه متخصص از اهل خبره است. به متخصص است،

  اين قاعده عام بهره جست.
بحث  اند، يافته بدان دست شدن حقوق كيفري، جهانيهاي حقوقي در پرتو  يكي از اموري كه نظام

در  افتراقي شدن دادرسي، اي از جرايم است. افتراقي شدن آيين دادرسي كيفري در خصوص دسته
كشـورها و   امـروزه،  مطـرح گرديـده اسـت.    اي از جـرائم،  پرتو مطالعات فراوان در خصوص دسته

نيازمنـد قضـات    ص برخـي از جـرائم،  در خصـو  انـد كـه   هاي حقوقي به اين نتيجـه رسـيده   نظام
كننده عالوه بر  قاضي رسيدگي مثال در جرائم اقتصادي، عنوان به ديده و متخصص هستند. آموزش

هاي حقوق اقتصادي نيز توجه داشته باشد تا در مراحل  داشتن معلومات حقوقي بايستي به بايسته
ديـده و   ضابطين آموزش دادرسي، يشيا مثالً در مرحله پ هاي مناسبي اتخاذ گردد. پاسخ رسيدگي،

وظيفه كنند تا سيستم قضايي در برخوردي افتراقي بتواند به احقـاق حقـوق    اي بايستي انجام خبره
محيطي نيز همين امر صادق بوده و لزوم برخـورد افتراقـي بـا ايـن      در جرائم زيست عامه بپردازد.

                                                            
  .308 ص ،1392سوم، و بيست چاپ دراك، نشر تهران، سوم، جلد مدني، دادرسي آيين عبداهللا، . شمس،1
  .126 ص ،1389 ،2 شماره ،40 دوره تهران، دانشگاه حقوق فصلنامه خبره، اهل نظر اعتبار فقهي مباني مهدي، زاده، . حسن2
 امـام  آثـار  احيـاء  موسسـه  قـم،  اول، جلد) غروي علي قلم به تقريرات( الوثقي العروه شرح في التنقيح ابوالقاسم، سيد . خوئي،3

  .63 ص ق،.ه 1418خوئي،
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محيطي) و  جرم زيست( اهداف اقتصادييافته و شايد با  دسته از مجرمان كه گاه به شكل سازمان
 شـوند،  مرتكـب جـرم مـي   ) محيطـي  تروريسـم زيسـت  ( گاه باهدف اخالل شديد در نظم عمومي

ديـده   كننده بايستي عالوه بر معلومـات حقـوقي آمـوزش    امروزه قاضي رسيدگي شود. احساس مي
خصوص جرمـي  منظور از آموزش تخصصي به قاضي اين است كه به اين باور برسد كه در  باشد.

اصـرار بـه جـاري     كند اماره مجرميت جاري سازد و مبادا در اثر آموزش نديـدن،  كه رسيدگي مي
ساختن اصل برائت در خصوص متهم داشته باشد و بداند كه متهمي كه در مقابل او نشسته است 

وري يافته شده است و در اينجا اماره مجرميت را جاري سازد و بـه بـا   مرتكب جرمي مثالً سازمان
رو در پرتو رجوع به اهـل   ازاين زيست آشنا باشد. هاي حقوق محيط افتراقي رسيده باشد و با بايسته

توان لزوم رسيدگي افتراقي به جرائم سبز را اسـتنباط   خبره كه يكي از قواعد مهم فقهي است مي
و ضـابطين  كننده  دهند كه بايستي قضات رسيدگي ها به ما اخطار مي افتراقي شدن رسيدگي نمود.

عنوان جرائم فنـي و تخصصـي اسـت و     چراكه جرائم سبز به مربوطه بايستي خبره اين كار باشند،
زيسـت   كننده بايستي خبره بوده باشد و عالوه بر معلومات حقوقي از حقوق محيط قاضي رسيدگي

  نيز آشنايي كافي و وافي داشته باشد.
چراكـه اگـر دادسـرا و     سـازد،  ا نيز محقق مـي اهداف بازدارندگي ر قاعده عام رجوع به اهل خبره،

سـرعت در   اي جهت رسيدگي به جرائم فنـي و تخصصـي وجـود نداشـته باشـد،      هاي ويژه دادگاه
عـالوه بـر آن اگـر قاضـي      كنـد.  هاي بازدارندگي است تحقق پيدا نمي رسيدگي كه يكي از مؤلفه

دگي نكنـد در ايـن صـورت    صورت خبره و تخصصي به اين دسته از جرائم رسـي  كننده به رسيدگي
از نهادهـاي   كننده، رود و شاهد اين خواهيم بود كه قاضي رسيدگي قطعيت كيفر نيز زير سؤال مي

وجود ضابطين تخصصي و متعدد  كند و حتي گاه ناآگاهانه. اي استفاده مي صورت سليقه تخفيف به
ضـابطين مربوطـه    اگـر  دادرسـي اسـت.   هاي افتراقي شدن دادرسي در مرحله پيش يكي از نشانه

ديده نباشند برخوردشان با پديده مجرمانه سبز همانند ساير برخوردها با جرائم خواهد بـود   آموزش
و حتي ممكن است به علت ظرافت خاصي كه در جرائم سبز به خاطر فنـي بـودن قضـيه وجـود     

  جرم كشف نشود و يا اگر كشف شود ناديده گرفته شود. دارد،
هـا در   افتراقي شدن رسيدگي ها، قضات و بازپرس ي اعم از ضابطين وخبره بودن كنشگران قضاي

رجوع  گونه بيان داشت كه فلسفه افتراقي شدن، شايد بهتر است اين بخشد. اين حوزه را تحقق مي
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پديـده اطالـه دادرسـي كـه      به اهل خبره در جهت رسيدن به اهداف واالي سيستم قضايي باشد.
يكـي از علـل آن عـدم تشـكيالت و برخوردهـاي       وده اسـت، ب همواره موردتوجه سيستم قضايي

هـاي حقـوقي    هاي مسئله محور كـه در نظـام   دادگاه اي از جرائم است. افتراقي در خصوص دسته
الزمـه ايـن    هـا اسـت و   نويدآور تخصصي شدن و فني شـدن رسـيدگي   شود، غربي از آن ياد مي

آنچـه كـه در    ص اسـت. رجـوع بـه اهـل خبـره و فـن و تخصـ       هاي فني و تخصصـي،  رسيدگي
هاي افتراقي مدنظر است مبناي فني و تخصصي دارد و رجوع به اهل خبره كه در ميـان   رسيدگي

هاي افتراقـي در ايـن حـوزه را اثبـات      لزوم رسيدگي فقها مطرح است و در سيره عقال ريشه دارد،
و ضـابطين   مبناي رجوع به اهل خبره كه همان قضات تخصصي چراكه با افتراقي شدن، كند، مي

 كند. ديده است تحقق پيدا مي آموزش

  مباني حقوقي. 2

  زيست سالم تضمين حق بر محيط. 1.2
 بستر الزم و ضروري بـراي حيـات جمعـي اسـت،     كاركردهاي اجتماعي آن، زيست در پرتو محيط

درواقـع بـدون داشـتن     بسـته بـه وجـود و بقـاي آن اسـت.      اي كـه وجـود و بقـاي بشـر،     گونه به
 حقوق بنيادين انسان اعـم از حقـوق مـدني و سياسـي يـا حقـوق اقتصـادي،        الم،زيست س محيط

  امكان استيفا نخواهد داشت.... آموزش و بهداشت، اجتماعي و فرهنگي نظير حق حيات،
تدوين و ايجاد نظام  شناسايي، هاي اوليه برقراري رژيم كيفري در هر نظام حقوقي، يكي از بايسته

با برقراري نظام سلسله مراتبـي و تقسـيم    هاي حقوقي جوامع است. سلسله مراتبي در ميان ارزش
گيري يك نظام كيفـري بـا حمايـت از     هاي فرادست و فرودست است كه شكل ها به ارزش ارزش
هـاي بنيـادين حـق بـر      يكـي از ارزش  شـود.  هاي فرادسـت ضـرورت يافتـه و توجيـه مـي      ارزش
حقـوق مـدني و سياسـي بـراي      نند سايرزيست سالم هما حق بر محيط 1زيست سالم است. محيط

 2هاي اخيـر موردپـذيرش قرارگرفتـه اسـت.     توسعه پايدار حائز اهميت است و اين موضوع در دهه

                                                            
  .50 ص ،1382اول، سال محيطي، علوم مجله الملل، بين حقوق در زيست محيط ضد بر جنايت محسن، بدالهي،. ع1
 دانشكده زيست، محيط حقوق ارشد كارشناسي نامه پايان محيطي، زيست مسائل قبال ر قضائيه قوه نقش مهدي، وندي، . زهره2

  .19 ص ،1390بهشتي، شهيد دانشگاه حقوق
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هـا و   آراي دادگـاه  زيست سالم در حقـوق داخلـي در قالـب قـوانين اساسـي،      امروزه حق بر محيط
تلف قانون اساسي ازجمله در كشور ما در اصول مخ شده است. هاي اداري شناسايي و تضمين رويه

توان از اساسي  درواقع در اينجا مي قانون اساسي اين حق به رسميت شناخته شده است. 50اصل 
تحولي اطالق  سازي عموماً به فرآيند تغيير و زيست سالم سخن گفت. اساسي سازي حق بر محيط

ازجمله ( م حقوقهاي مختلف عل شده است كه به سبب رخنه و نفوذ هنجارهاي اساسي در گرايش
  1آيد. و درنتيجه آميختن مجموعه نظم حقوقي به اين هنجارها به وجود مي) زيست حقوق محيط

هاي  ها و اعالميه الملل، با صدور قطعنامه عنوان يكي از كنشگران عرصةبين سازمان ملل متحد به
مجـرمين آن،  زيست، جلوگيري از وقوع اين جرائم و برخورد بـا   متعدد، ضرورت حفاظت از محيط

دهندة دغدغةجهاني در اين زمينه است. در بسياري از قوانين اساسـي   است كه نشان ورزيده تأكيد
 اسـت.  شـده  تأكيـد هاي مغـاير بـا ايـن حـق      زيست سالم و جلوگيري از فعاليت نيز، برحق محيط

زيسـت كـه نسـل     در جمهوري اسالمي حفاظت از محيط« قانون اساسي ايران 50 موجب اصل به
باشـد وظيفـةعمومي تلقـي     هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشـته  روز و نسلام

زيسـت يـا تخريـب     كـه بـا آلـودگي محـيط     هـاي اقتصـادي و غيـر آن    رو فعاليـت  گردد. ازاين مي
حقوق بنيادين بشري كه در قالب نسـل   يكي از »جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است. غيرقابل

هـا   به وجود آمدن نسل سوم حق زيست سالم است. حق بر محيط گيرد، جاي ميسوم حقوق بشر 
ماننــد موضــوع تخريــب  نيــز مولــود نيازهــاي جديــد بشــري و اقتضــائات دنيــاي مــدرن اســت،

حـق   حـق صـلح،   ترين حقوق نسل سوم حقوق همبستگي شامل حق توسـعه،  مهم زيست. محيط
  2زيست سالم و...است. برخورداري از محيط

زيسـت سـالم را    حـق بـر محـيط    مختلف با اصالح يا تصويب قـوانين اساسـي جديـد،    كشورهاي
سـازي حـق بـر     هاي ملي اين نخستين بارقه اي صريح يا ضمني مورد شناسايي قرار دادند. گونه به

 كشـور،  110بـر   تقريباً تعـداد بـالغ   در سطح داخلي، زيست و تحكيم آن در حقوق ملي بود. محيط
هـا را متعهـد بـه تضـمين      انـد كـه دولـت    ر قـوانين اساسـي خـود گنجانـده    برخي از مـوازين را د 

 3نمايد. زيست سالم براي شهروندان مي محيط

                                                            
  .103 ص ،1383 شماره دانش، شهر حقوقي هاي پژوهش مجله حقوقي، نظم سازي اساسي مسئله جواد، ،دوغيكال زاده . تقي1
  37 ص ،1392ميزان، انتشارات تهران، سالم، زيست محيط بر حق علي، . مشهدي،2
  .41 ص ،1396خرسندي، انتشارات تهران، ،)مقاالت مجموعه( زيست محيط و بشر حقوق علي، . مشهدي،3
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دسته  4مقوالت نسل سوم حقوق بشر را به  المللي حقوق همبستگي، طرح سومين ميثاق بين پيش
بر ميـراث   زيست و حق حق بر محيط حق بر توسعه، حق بر صلح، اند از: كند كه عبارت تقسيم مي

تـرين موضـوعي اسـت كـه      يافتـه  توسـعه  زيسـت،  در حال حاضر حق بر محيط 1مشترك بشريت.
  2عنوان حقوق همبستگي موردبحث و تحليل قرار گرفته است. به

زيسـت   المللي حقوق همبستگي در بيان حق بر محيط طرح سومين ميثاق بين پيش 15و  14مواد 
صورت گروهي حق دارند از محيط سالم و متعـادل ازنظـر    هها ب هر انسان و كليه انسان« گويد: مي

» فرهنگي و حقـوقي برخـوردار گردنـد.    اجتماعي، محيطي و مساعد براي توسعه اقتصادي، زيست
حق مشـاركت در   محيطي، حق دسترسي به اطالعات زيست محتواي اين حق نيز عبارت است از:

محيطي و حق دسترسي به مراجـع   حق بر آموزش مسائل زيست محيطي، اتخاذ تصميمات زيست
  3محيطي. اداري و قضايي ازجمله مجازات و جبران خسارات زيست

زيستي سـالم را همچـون آزادي و    يعني حق داشتن محيط زيست، اعالميه استكهلم حق بر محيط
  4ها تلقي نموده است. برابري از حقوق بنيادين انسان

حقي كه به همه  زيست سالم است، بر محيطيكي از اجزاي طبيعي حق  محيطي، دادخواهي زيست
زيسـت عـالوه بـر     دهد نسبت به موارد تخريب يا آلودگي محيط افراد حداقل شهروندان اجازه مي

بـه جهـت نفـع     اينكه موجبات خسارت و ضرر شخصي و فردي مستقيم را فـراهم نمـوده باشـد،   
 زيسـت سـالم،   حـيط هاي مستحكم دسـتيابي حـق بـر م    يكي تضمين عمومي اقامه دعوي نمايد.

  افتراقي سازي رسيدگي به جرائم سبز است.
منظور تعقيب عادالنه عامالن  كشورها بايد قوانين ملي به« اصل سيزدهم اعالميه ريو مقرر داشته:

سـرعت و بـا    كشـورها بايـد بـه    عالوه بـر ايـن،   تدوين كنند. زيست و قربانيان آن، آلودگي محيط
المللي با تضمين جبران خسـارات و پيامـدهاي منفـي     بين سري قوانينجهت تنظيم يك قاطعيت،

                                                            
  .5 ص ،1384دانشگاهي، جهاد سازمان انتشارات تهران، زيست، محيط بر حق هدي،م . فيروزي،1
  .32 ص ،1373پانزدهم، شماره حقوقي، تحقيقات مجله المللي، بين همبستگي و زيست محيط از حفاظت اردشير، ارجمند، امير. 2
 حقـوق  همايش نخستين محيطي، يستز اطالعات بر دسترسي حق بر تأكيد با: زيست محيط بر حق گودرز، جهرمي، . افتخار3

  .2 ص ،1382ايران، زيست محيط
  .328 ص همان، ارجمند، . امير4
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زيست با يكـديگر همكـاري نماينـد و متعهـد بـه جبـران خسـارات آثـار خـارجي           آلودگي محيط
  »باشند. آورند، هايي كه بر اساس موازين قانوني به عمل مي فعاليت

شـدن   يده جهانيهاي حقوقي از پد نظام زيست سالم، در جهت تضمين حق بر محيط در اين ميان،
رفـتن بـه سـمت افتراقـي شـدن       شدن، اند و جلوه بارز اين جهاني سويي تبعيت نموده بر گونه هم

  ها در جرائم فني و تخصصي است. رسيدگي
قاچـاق   فسـاد،  اختالف طبقاتي، اي از مشكالت اجتماعي مانند فقر، شدن به طيف گسترده جهاني

شـدن   جهـاني  1زنـد.  محيطي دامـن مـي   رائم زيستتروريسم و ج شويي، پول انسان و مواد مخدر،
كـه خـانم دلمـاس     همچنان عنوان واقعيتي مسلم در حال تكوين و تحقق است، حقوق كيفري به

ديگر ايـن سـؤال مطـرح نيسـت كـه آيـا بـا        « شدن حقوق بيان داشته: مارتي در خصوص جهاني
  »2 شود. يحقوق جهاني م اين يك واقعيت است، شدن حقوق موافقيم يا نه؟ جهاني
 هاي جـدي مواجـه سـاخت.    گرايي كيفري كالسيك را با چالش اصول شدن حقوق كيفري، جهاني

صـورت اصـولي    اصولي را كه خود مطرح نموده بودند بـه  سزار بكاريا و همفكرانش كه روزگاري،
شـدن   كه با پيشرفت علوم و فنـون تكنولـوژي و جهـاني    درحالي كردند. دائمي و مطلق فرض مي

جرائمي فني و تخصصي به منصه ظهور رسيد كه باعث شد تا مطلـق بـودن ايـن     فري،حقوق كي
  اصول بكاريايي زيرسوال برود.

آلـودگي   گـرم شـدن كـره زمـين،     ماننـد تخريـب اليـه ازن،    محيطي در اين ميان، مسائل زيست
را شوند و نوع بشر  هاي اتمي كه تهديدات جهاني محسوب مي وخاك و مسائل مربوط به زباله آب

ها بـراي مبـارزه بـا ايـن خطـرات نـوعي        فلذا دولت المللي است، كنند فراتر از جنبه بين تهديد مي
  3اند. گرايي جهاني ايجاد كرده هم

شـدن حقـوق    جهاني ها به جرائمي فني و تخصصي، يكي از مباني حقوقي افتراقي شدن رسيدگي
مباني حقـوقي افتراقـي شـدن    توان گفت كه يكي از  در خصوص جرائم سبز نيز مي كيفري است.

                                                            
 ،2،1390 شـماره  ،3 سـال  حقوقي، مطالعات مجله فراملي، اسناد در انسان قاچاق جرم ديدگان بزه از حمايت محسن، . عيني،1

  .139 ص
 خـدمات  دفتـر  حقوقي مجله ارجمند، امير اردشير امير رجمهت خطرات، و ها فرصت حقوق شدن جهاني ميري، مارتي، . دلماس2

  .105 ص ،1378 ،24 شماره ايران، اسالمي جمهوري المللي بين حقوقي
 داخلـي،  حقـوق  بر آن تأثيرهاي و ها برداشت در بازارها و سياست حقوق، شدن جهاني از اروپايي انداز چشم برست، . دلبروك،3

  .124 ص ،1385 ،3 و 2 شماره بشر، حقوق و عمومي حقوق فصلنامه دو كارگزاري، جواد ترجمه
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البتـه در   زيسـت سـالم اسـت.    جهت تضمين حـق بـر محـيط    شدن جهاني دادرسي در اين حوزه،
سـازي حقـوق    شدن حقوق كيفري بايستي به اين امر توجـه داشـت كـه جهـاني     خصوص جهاني

  كيفري بر دو قسم است:
رچـه بـراي تمـامي    يعني ايجاد يـك قـانون جزايـي مشـترك و يكپا     سازي يا وحدت: يگانه) الف

  كشورهاي جهان.
جاي همانندسازي حقـوق كيفـري از هماهنـگ     به در اين روش، سويي: سازي يا هم هماهنگ) ب

هـاي مختلـف در پرتـو يـك      يعني هماهنگي حقوق كيفري دولـت  شود؛ ساختن آن بحث مي
حال از تكثر حقـوقي   ها درعين دولت درروش همسويي حقوق كيفري، سلسله اصول مشترك.

  1كنند. وردار هستند و از يكسري اصول مشترك هم پيروي ميبرخ
هـاي   برخـي دغدغـه   هـاي حقـوقي،   هاي ارزشي در نظام ضمن ارج نهادن به تفاوت در گونه دوم،

كننـد در   ها سعي مـي  گيرد و دولت هاي حقوقي قرار مي محور نزديك شدن نظام مشترك جهاني،
بسياري از مشكالتي كه در  فري دست يابند.گرايي كي پرتو يك سلسله اصول مشترك به يك هم

بلكه در داخل كشورها هم امروزه مبـارزه   ها مطرح است، تنها در روابط بين دولت زندگي كنوني نه
محيطي و...تبديل به خواسـت عمـوم شـهروندان     يافته و تروريسم و جرائم زيست با جرائم سازمان

  2شده است.
دار امـر تعقيـب و تحقيـق در جـرائم      خصصي كه عهـده امروزه شاهد آن هستيم كه دادسراهاي ت

در همـين راسـتا    رونـد.  اند و دادسراها نيز در مسير تخصصي شدن پيش مـي  جهاني شده هستند،
بينـي   را پـيش  1392 قانون آيين دادرسـي كيفـري مصـوب    25ماده  شدن، مقنن بر مبناي جهاني

افتراقي شدن در حـوزه دادرسـي    شود و يادآور كند كه باعث تشكيل دادسراهاي تخصصي مي مي
گذار داراي اهميت اسـت كـه دادسـراهاي     شدن از منظر قانون تا آنجايي اين جهاني كيفري است.

محيطـي   فلذا دادسراي رسيدگي به جرائم زيسـت  صورت تمثيلي بيان نموده است، تخصصي را به
  كند. اد نميمانعي براي تشكيل دادسراي تخصصي ايج كه در تمثيالت اين ماده نيامده،

                                                            
 دانشكده سياست، و حقوق هاي پژوهش مجله ساقيان، محمدمهدي ترجمه كيفري، حقوق شدن جهاني دنبال به ژان، . پرادل،1

  .161 ص ،11،1382 شماره طباطبايي، عالمه دانشگاه سياسي علوم و حقوق
  .109-108 صص ،1396پيشين، مصطفي، نيت، . پاك2
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نمـود بـارز ايـن     المللي به وجود آمـده اسـت.   امروزه درزمينةمبارزه با تروريسم يك همگرايي بين
يكي  انگاري تأمين منابع مالي تروريسم در كشور ايران است. جرم شدن مبارزه با تروريسم، جهاني

انسـه مـورد   محيطي است كه در نظـام حقـوقي فر   تروريسم زيست از مصاديق نوين تروريسم نيز،
گونه كه بيان كرديم مصـاديقي از ايـن    بيني واقع شده است در نظام حقوقي ايران نيز همان پيش

 االرض مطرح شده است، قسم نوين از تروريسم در قانون مجازات اسالمي در ذيل جرم افساد في
مجازات  و قانون 1394فلذا نوعي همگرايي در قالب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 

  شود. در خصوص مبارزه با تروريسم و تأمين منابع مالي آن مشاهده مي 1392اسالمي مصوب 
هاي افتراقي به اين دسته از جـرائم در حـال حاضـر     محيطي و رسيدگي در خصوص جرائم زيست

دادسراي تخصصي رسيدگي به در حال حاضر  شود. سويي ديده مي شدن بر گونه هم شاهد جهاني
اكنـون در تهـران تحـت     شده است و هـم  هاي مختلف تشكيل محيطي در شهرستان تجرائم زيس

 ايـن دادسـرا قـبالً تحـت عنـوان      مشغول بـه كـار اسـت.   ) دادسراي انفال و منابع طبيعي( عنوان
البته  كرده است. فعاليت مي 1383بوده است كه از سال ) خواري دادسراي ويژه شهرداري و زمين(

هـاي افتراقـي از سـاليان دورتـري موردتوجـه قـوه        م برخورد و رسيدگيالزم به ذكر است كه لزو
 5874/79/1با ابـالغ بخشـنامه شـماره     اي كه رئيس قوه قضائيه وقت، گونه قضائيه بوده است به

منظور رسيدگي به  تشكيل شعبات تخصصي به هاي سراسر كشور، به دادگستري 3/5/1379 مورخ
  يست و بهداشت درمان را متذكر شده بودند.ز محيط شكايات ادارات منابع طبيعي،
شود مگـر بـا هماهنـگ     محيطي محقق نمي محيطي و تروريسم زيست فلذا مبارزه با جرائم زيست

  كردن و نزديك نمودن سياست كيفري كشورهاي مختلف به همديگر.

  هاي تقنيني پايه .2.2
تقيم بـه حفاظـت از   صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـ     حاوي اصولي است كه بـه  قانون اساسي ايران،

قـانون   50اصـل   استفاده و استناد اسـت.  شود يا براي حفاظت از آن قابل زيست مربوط مي محيط
هاي بعد  زيست كه نسل امروز و نسل حفاظت محيط در جمهوري اسالمي،« دارد: اساسي مقرر مي

 رو، ازايـن  گـردد.  وظيفه عمـومي تلقـي مـي    بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند،
جبـران آن مالزمـه    زيست يا تخريب غيرقابـل  كه با آلودگي محيط هاي اقتصادي و غير آن فعاليت

  »ممنوع است. پيدا كند،
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هاي مناسـب   گذاري حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست در اصول ديگري از قانون اساسي،
اي بـه   اين اصـول چرخـه  مفاد  وظيفه حكومت دانسته شده است. براي تحقق و تأمين آن حقوق،

 اعمال ديگر سوي از و هستند يادشده حقوق از بسياري تحقق نياز پيش سويي از كه است آورده وجود
 چـارچوب  در زيست محيط از حفاظت تضمين 1.انجامد مي زيست محيط حفظ به ها سياست آن صحيح

  .شود مي ياد شدن يافتراق عنوان تحت آن از كه است پذير امكان اي ويژه ترتيباتي و تشكيالت
هـاي حقـوقي    نظام هاي عنوان يكي از دغدغه زيست در حال حاضر به حمايت و حفاظت از محيط

بايـد در   عنوان يكـي از اهـداف اصـلي هـر كشـور،      اي كه توسعه نيز به گونه به شود، محسوب مي
هـاي   برنامـه  قانون احكام دائمـي  رو در نظام حقوقي ما نيز، ازاين چارچوبي قانونمند صورت گيرد.

 100مـاده و   73در مواد مختلف اين قانون كه مشتمل بـر   به تصويب رسيده است. توسعه كشور
به مناسبت مقررات مختلفي  به تصويب رسيده است، 1395ماه سال  تبصره است و در دهم بهمن

ايـن   29مثال در مـاده   عنوان به زيست صورت پذيرفته است. در جهت حمايت و حفاظت از محيط
شده است و ضمانت اجراهـاي درخـور    ها مطرح برداري از جنگل مقررات خاصي جهت بهره انون،ق

هـا را   شده است تا اشخاص سودجو به بهانه توسعه كشور نتوانند جنگـل  توجهي نيز در نظر گرفته
در معـرض نـابودي و كـاهش     كه منابع حياتي كره زمين و بخشي از نظام تنوع زيستي هسـتند، 

زيست و توسعه پايدار در  ها در جهت حفاظت از محيط حفاظت از جنگل ي قرار دهند.ناپذير جبران
البته  المللي است. اي بين عنوان دغدغه نيز مطرح شده است و اين امر به 2المللي متعددي اسناد بين

هـاي   تكنولوژي ريشه توجه به بحث توسعه پايدار كه باعث توجه سياستمداران كيفري شده است،
دسـته از   درواقـع آن  زيسـت،  هاي دوستدار محيط منظور از تكنولوژي است. 3زيست محيط دوستدار

زيسـت داشـته    توان كمك مؤثري بر كاهش اثرات توسعه بر محيط هايي هستند كه مي تكنولوژي
  4باشند.

                                                            
  .9 ص ،1384 پاييز ،3 شماره انساني، علوم مدرس فصلنامه زيست، محيط از حفاظت در قضائيه قوه نقش محمديار، . ارشدي،1
 انتشـارات  تهـران،  هـا،  جنگـل  از حفاظـت  الملـل  بـين  حقوق عاطفه، ميرديده، به ك.ر خصوص اين در بيشتر مطالعه . جهت2

  .56-37 صص ،1393خرسندي،
3.Environmentaly Sound Technology 

 ،1395خرسـندي،  انتشـارات  تهران، فكري، مالكيت و زيست محيط حقوق بر درآمدي هادي، خرسند، طالع و علي . مشهدي،4
  .3 ص
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جانبه از  اي جهت حفاظت و حمايت همه هاي پنج ساالنه توسعه نيز مقررات ويژه در قوانين برنامه
هـاي پـنج سـاالنه     گذار در خصـوص برنامـه   آخرين اراده قانون زيست صورت گرفته است. محيط

 1396هاي  اجتماعي و فرهنگي براي سال ساله ششم توسعه اقتصادي، توسعه در قانون برنامه پنج
بخشـي جداگانـه را تحـت عنـوان      گـذار در ايـن قـانون،    قـانون  هجري شمسي اسـت.  1400تا 
ايـن   38موجـب مـاده    بـه  زيست اختصـاص داده اسـت.   به محيط» عيزيست و منابع طبي محيط«

  زيست به عمل آورد. دولت موظف شده است تا اقداماتي را در جهت حفاظت از محيط قانون،
زيست يك  هاي ابالغي مقام معظم رهبري نيز، براي نخستين بار در حوزةمحيط براساس سياست

مقـرر   4قواي حاكم) است. در بنـد  ( ها دولت ستشده كه مقام مجري اين سيا سند فرابخشي ارائه
هاي غيرمجاز و جرم انگـاري تخريـب    پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي«شده است كه 

زيست و الزام آنان  كنندگان محيط كنندگان و تخريب مؤثر و بازدارنده آلوده و مجازات زيست محيط
ت زماني مـؤثر و مفيـد خواهـد بـود كـه مؤلفـه       دانيم مجازا طور كه مي همان» به جبران خسارت

هـاي   بينـي دادسـرا و دادگـاه    بـا پـيش   ها مؤلفه سرعت در رسيدگي قطعيت و سرعت را دارا باشد.
ديـده بـه    پذير است و قطعيت نيز باوجود قضـات تخصصـي و آمـوزش    تخصصي و افتراقي امكان

  رسد. منصه ظهور مي
فنـاوري و   زيسـت،  به بررسـي رابطـه آدمـي و محـيط     در نشست استكهلم، المللي نيز ازلحاظ بين

اجتماعي انسان و نقشـي كـه وي در دگرگـوني     اخالقي، زيست و ارتباط آن با رشد فكري، محيط
 جـا دارد،  اسـتفاده اصـولي و بـه    رويه و يا بالعكس آن، زيست در اثر استفاده غيراصولي و بي محيط

 دارد. تأكيد عنوان حقي بشري، زيست به طاصول اين اعالميه بر حفاظت از محي 1پرداخته شد.

يازي و دسترسـي مـؤثر بـه اقـدامات و      دست« نيز آمده است: 2در بخشي از اصل ده اعالميه ريو
ايـن  » ازجمله مجازات و جبران خسارت بايستي تضمين شـود.  مراجع قضايي و اداري متخصص،

مشـاهده و نيازمنـد توجـه     لدهد كه دسترسي به عدالت قضايي در سه مرحله قاب مقرره نشان مي
مرحلـه   محيطـي،  مرحله ابتدايي همان دسترسي به مراجع تخصصي و افتراقي جرائم زيست است.

مياني همان دسترسي به فرآيندي كه عادالنه و مؤثر باشد و مرحله نهايي كه همان دسترسي بـه  

                                                            
  .244 ص ،1380ميزان، نشر تهران، زيست، محيط الملل بين حقوق اهللا، فضل . موسوي،1
 بـه  توسـعه  و زيست محيط خصوص در متحد ملل سازمان كنفرانس توسط كه است اسنادي ترين مهم از يكي ريو، . اعالميه2

  .است رسيده تصويب
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پيشگيري و جبـران   هايي كه تصميم دادگاه را تأمين نمايد و جهت لوازم اجرايي و جبران خسارت
  1پذيرش باشد. زيست قابل صدمات محيط

منظور تعقيب عادالنه عامالن  كشورها بايد قوانين ملي به« اصل سيزدهم اعالميه ريو مقرر داشته:
سـرعت و بـا    كشـورها بايـد بـه    عالوه بـر ايـن،   تدوين كنند. زيست و قربانيان آن، آلودگي محيط

المللي با تضمين جبـران خسـارات و پيامـدهاي منفـي      نجهت تنظيم يكسري قوانين بي قاطعيت،
زيست با يكـديگر همكـاري نماينـد و متعهـد بـه جبـران خسـارات آثـار خـارجي           آلودگي محيط

  »باشند. آورند، هايي كه بر اساس موازين قانوني به عمل مي فعاليت
كيفـري مصـوب   قانون آيين دادرسـي   25بيني ماده  با پيش در حال حاضر در نظام حقوقي ايران،

اين ماده به رئيس قوه قضائيه اين اختيـار را   شاهد گسترش دادسراهاي تخصصي هستيم. ،1392
آور بحث افتراقي شدن  پيام داده است كه اقدام به تشكيل دادسراهاي تخصصي نمايد كه درواقع،

الخصوص در جرائمي است كه مجـرمين آن   ها در مرحله پيش دادرسي علي و فني شدن رسيدگي
 از حالت خطرناكي بااليي برخوردارند.

هـا   يكي از بسترهاي قانوني افتراقي سازي دادگـاه  ،1392در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
اين ظرفيت را ايجاد كرده است تا مراجع قضايي بـه   موجب اين ماده، است كه مقنن به 566ماده 

تمـام مراجـع   « دارد: مزبـور بيـان مـي    قـانون  566ماده  ها پيش بروند. سازي دادگاه سمت افتراقي
اند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شـعبي از مراجـع    قضايي موضوع اين قانون مكلف

و  61كه وظيفه قوه قضائيه حسـب اصـل    ازآنجايي» قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.
سـن اجـراي قـوانين    احياي حقوق عامه و نظارت بـر ح  حفظ حقوق عمومي، قانون اساسي، 156

هـا   محيطي در تمـامي شهرسـتان   هاي تخصصي زيست است اما متأسفانه در جهت تشكيل دادگاه
منـد   گام برداشته نشده است. پرواضح است كـه يكـي از حقـوق عامـه كـه همگـان از آن بهـره       

برخـوردي   تضـمين حفاظـت از ايـن حـق،     زيست سـالم و ايمـن اسـت،    حق بر محيط شوند، مي
هـاي تخصصـي    تشكيل دادگاه سازي، يهاي افتراق طلبد و يكي از حوزه اقي را ميتخصصي و افتر
   محيطي است. در جرائم زيست

                                                            
1. white, Rob, op cit,2013, p269 
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  لزوم رعايت دادرسي منصفانه. 3.2
لزوم رعايت دادرسي عادالنه  يكي از مباني حقوقي حاكم بر افتراقي شدن رسيدگي به جرائم سبز،

المللي در  ن بشري است در بسياري از اسناد بيناين حق كه يكي از حقوق بنيادي و منصفانه است.
المللي حقوق مـدني و سياسـي و    كنوانسيون بين 14ماده  1اي خصوصاً بند  سطح جهاني و منطقه

اعالميه جهاني حقـوق بشـر و بنـد ب     10كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز ماده  6ماده  1بند 
  يده است.بيني گرد اعالميه اسالمي حقوق بشر پيش 19ماده 

هاي افتراقي بـه جـرائم    امروزه جهت رسيدن به دادرسي عادالنه و منصفانه در خصوص رسيدگي
هـا   بايستي ضوابط و معيارهاي دادرسـي عادالنـه را در خصـوص افتراقـي سـازي دادرسـي       سبز،

معيارهاي دادرسي عادالنه كه مبناي مهم افتراقـي شـدن    درواقع، موردبحث و بررسي قرار دهيم.
  شود. مختلف است كه به بررسي اين معيارها پرداخته مي ها در اين حوزه است، گيرسيد

  مرتبط با افتراقي شدن)( معيارهاي دادرسي منصفانه .1.3.2

در ايـن   رسـد.  لزوم وجود معيارهايي براي دادرسي عادالنه و منصفانه امري ضروري به نظـر مـي  
  پردازيم. بحث افتراقي شدن مي قسمت به بررسي معيارهاي دادرسي منصفانه مرتبط با

  لزوم رسيدگي توسط قضات صالح و متخصص .1.1.3.2

بلكـه اقتضـاي آن را    هاي صالح ازنظر قانوني اسـت،  فقط مستلزم وجود دادگاه دادرسي عادالنه نه
ديده باشند و عالوه بر داشتن معلومات  آموزش كننده در حوزه جرائم سبز، دارد كه قضات رسيدگي

منظـور از تخصـص    زيست نيز آشـنايي كامـل داشـته باشـد.     هاي حقوق محيط ايستهحقوقي به ب
كننده در برابر جرائم فني و تخصصـي عـالوه بـر معلومـات      عبارت است از اينكه قاضي رسيدگي

در حوزه جرائم سبز اين لزوم  هاي اصلي آن حوزه نيز آشنايي كافي داشته باشد. حقوقي به بايسته
هايي كه  شود چراكه جرائم سبز بر اساس خصيصه بيشتر احساس مي آگاهي و تخصص در قضات

آيند و جهت مقابله بـا ايـن جـرائم بايسـتي قضـاتي كـه بـه         حساب مي دارند فني و تخصصي به
 زيسـت نيـز آگـاه باشـد.     هاي حقوق محيط كنند از بايسته محيطي رسيدگي مي هاي زيست پرونده
شود كه بايستي با مجرمان اين دسته از جـرائم بـا    مي زيست اين مهم را يادآور هاي محيط بايسته

  اي از نهادهاي تخفيف استفاده ننمود. صورت سليقه اصول خاصي برخورد نمود و به
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  محاكمه سريع و بدون تأخير موجه)( رسيدگي در يك مدت معقول .2.1.3.2

در يـك مـدت    يكي ديگر از مقتضيات دادرسي عادالنه آن است كه رسيدگي به اتهام متهم بايـد 
جهت است كه اطاله دادرسي و تأخير بدون  اين امر ازآن معقول و بدون تأخير ضروري انجام شود.

كـه تضـمين حقـوق     دادرسي عادالنه و منصفانه را از هـدف اصـلي آن   دليل در محاكمه شخص،
  1سازد. منحرف مي طرف و حقوق جامعه از سوي ديگر است، اصحاب دعوا ازيك
بسـياري در جلـوگيري از اطالـه     تـأثير ها به علت اينكه تخصصـي اسـت    دگيافتراقي سازي رسي

زيست بر اساس  دادسراي تخصصي رسيدگي به جرائم محيط دادرسي دارد. در نظام حقوقي ايران،
هـا بـه وجـود آمـده امـا عـدم        برخي از شهرستان قانون آيين دادرسي كيفري در 25ظرفيت ماده 

الذكر  قانون فوق 25ين حوزه و با توجه به اختياري بودن ماده هاي تخصصي در ا بيني دادگاه پيش
محيطـي رعايـت    رسد كه رويكرد فني و تخصصي درزمينةرسيدگي بـه جـرائم زيسـت    به نظر مي

اي از نهادهاي تخفيـف از سـوي قاضـي ناآشـنا بـه مسـائل        هاي نابجا و سليقه نشده فلذا استفاده
ا زير سؤال خواهد برد چراكه قـوانين راجـع بـه    مؤلفه قطعيت و حتميت ر زيست، تخصصي محيط

بـرد از سـوي ديگـر     اين حوزه عالوه بر اينكه از قديمي بودن و كم بودن ميزان مجازات رنج مي
كننده باعث خواهد شد كه همين مجازات  عدم رويكردي فني و تخصصي در يك قاضي رسيدگي

  صورت ناصواب رواج پيدا كند. ي تخفيف بهگرايي قانوني بپيوندد و استفاده از نهادها نيز به حداقل
شود چراكه در اين مرحلـه اسـت كـه     ترين مرحله آيين دادرسي محسوب مي مرحله دادرسي مهم
محيطي اين مرحله به اتمـام   شود و اگر از سوي قضات ناآشنا به مسائل زيست مجازات تعيين مي

همچنين به علت  خواهد رفت،شدت زير سؤال  هاي شدت و حتميت به برسد در اين صورت مؤلفه
هاي متعددي كه در شعبات در حال رسيدگي است بـا   ها با توجه به پرونده افتراقي نشدن رسيدگي

اطاله دادرسي نيز روبرو خواهيم بود كه اين آسيب نيز مؤلفه سرعت در رسيدگي و اجراي مجازات 
 مواجه خواهد ساخت.هاي جدي  را زير پا گذاشته و رسالت عظيم بازدارندگي را با چالش

                                                            
  .227 ص ،1387ميزان، نشر تهران، كيفري، حقوق در انساني كرامت اسماعيل، نژاد، . رحيمي1
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  شناختي مباني جرم .3
اي حقوق كيفري و سيستم عدالت كيفري را تحـت   گونه شناسي هريك به ها و مكاتب جرم نظريه
شناسـي بـه    هاي جـرم  آموزه تأثيراند و سيستم عدالت كيفري در برخي موارد تحت  قرار داده تأثير

ي افتراقـي سـبز مـا يـك تئـوري      هـا  در خصوص رسيدگي رويكردهاي افتراقي روي آورده است.
خاصي نداريم و اين گفته تنها در ايـن خصـوص صـادق نيسـت بلكـه در ديگـر اشـكال جـرائم         

توانيم بر اساس يك تئوري  يعني ما نمي نيز مصداق دارد؛ شويي و... سفيدي همچون جرم پول يقه
و مكاتـب  رسـد بـا بررسـي نظريـات      امـا بـه نظـر مـي     وتحليل كنيم؛ اين بحث را تجزيه خاص،
هـاي   بتوان مبـاني مسـتحكمي را بـراي رسـيدگي     ديده، شناسي و رويكردهاي حمايتي از بزه جرم

افتراقي به اين دسته از جرائم برشمرد كه در اين مبحث به بررسي تفصيلي هر يك از اين مـوارد  
 پردازيم. مي

  رويكرد مديريت خطرناكي .1.3
محيطـي و تروريسـم    بـه دو دسـته جـرائم زيسـت     اين دسته از جـرائم  كه در جرائم سبز ازآنجايي

تـر از يـك جـرم عـادي      مرتكبان ايـن جـرائم را خطرنـاك    شوند، بندي مي محيطي تقسيم زيست
لزوماً جنبه  شناسي تحققي مطرح است، گونه كه در جرم آن ،1دانند. خطرناكي يا حالت خطرناك مي

نـوعي ازنظـر    ديـده نيسـتند بلكـه بـه     يببيمـار و آسـ   كاري، افراد خطرناك ازنظر بزه باليني ندارد.
تحـت   شود و بايد آنان را باهـدف تـأمين امنيـت جامعـه،     اجتماعي مسئول عمل خود انگاشته مي

  2كنترل و نظارت قرارداد.
چراكـه افـزون    دهـد،  خطر رفتارهاي آنان را افـزايش مـي   يافته نيز صورت سازمان ارتكاب جرم به

احتمال ارتكاب عملي آن را بيشـتر   رك بر ارتكاب جرم،تصميم مشت برشدت صدمات ناشي از آن،
ها با دسته جديدي  دولت يافته، با ظهور اشكال نوين بزهكاري مانند جرائم سازمان امروزه، كند. مي

ها در مقايسه با جـرائم سـنتي چنـدان     اند كه كنترل و مبارزه با آن از جرائم و مجرمان مواجه شده

                                                            
 حالـت  مفهـوم  حقـوقي -شـناختي  جرم تحوالت محمدعلي، بابايي، به ك.ر خطرناك حالت خصوص در بيشتر مطالعه . جهت1

  .1383مدرس، تربيت دانشگاه دكتري، رساله خطرناك،
 مجموعـه  خطرمـدار،  مـديريتي  جنـايي  سياسـت  بر درآمدي نو، شناسي جرم-نو كيفرشناسي حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي2

  .724 ص ،1392ميزان، نشر تهران، جلددو، جنايي، علوم هاي تازه مقاالت



 ي افتراقي...شناختي رسيدگ مباني فقهي، حقوقي و جرم 1397پاييز فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

164  

يكـي از   1انـد.  شيوه خطرناكي براي انجـام بـزه گزيـده    يافته، زمانمرتكبان جرائم سا آسان نيست.
البتـه الزم بـه ذكـر اسـت كـه       محيطـي اسـت.   جرائم زيسـت  يافته، نمودهاي بارز جرائم سازمان

محيطـي   لزومـاً جـرائم زيسـت    يافتگي يـك طريـق و شـيوه بـراي ارتكـاب جـرم اسـت        سازمان
 كننـد.  يافته ارتكاب پيـدا مـي   صورت سازمان به الن،يافته نيستند اما در بسياري از موارد ك سازمان

هـا بـا    يافتـه خطرنـاك تلقـي شـوند تفـاوت آن      محيطي سازمان شود جرائم زيست آنچه باعث مي
تكانشـي   بين، اغلب كوته مرتكبان جرائم غيرسازمان يافته، يافته است. سازمان مجرمان جرائم غير

هـا در مـورد مرتكبـان جـرائم      كـه ايـن ويژگـي    درحـالي  اند، وجو كننده خطر معرفي شده و جست
گذار با توجه به آثار بـالقوه خطرنـاكي كـه ممكـن      رو قانون كند. از همين صدق نمي يافته، سازمان

مقـنن سردسـته گـروه     يافته براي ارتكـاب جـرم ناشـي شـود،     است از تشكيل يك گروه سازمان
البتـه الزم   دهند. اي گروه انجام ميداند كه اعض يافته را مستوجب شديدترين مجازات مي سازمان

محيطي را موردبررسي  توان خطرناكي مجرمان زيست به ذكر است كه ازلحاظ عنصر رواني نيز مي
به  يافته، صورت سازمان زيست بدون اينكه به بدين معنا كه ممكن است كه آالينده محيط قرارداد،

دهـد نيـز    محيطـي را انجـام مـي    تجهت كه عمداً يك جرم زيسـ  ارتكاب جرم مبادرت ورزد ازآن
البتـه الزم بـه ذكـر     تر از مجرمي است كه از روي غير عمد اين كار را انجام داده است. خطرناك

هايي همچون تعدد و تكرار جرم و سابقه كيفري نيـز   است كه تحقيقات نشان داده است كه مؤلفه
  2اي از خطرناكي محسوب شود. تواند نشانه مي

منظـور از بـين بـردن     رفتاري وحشتناك با سوءاستفاده از مؤلفه نيـرو/زور و بـه  عنوان  تروريسم به
 فلـذا،  يابـد.  شماري از شهروندان و طبيعتاً آفريدن هراس گسترده گاه با ابعاد جهاني ارتكـاب مـي  

دهنـده   همين خصيصه نشـان  فرآيند پيدايش و به اجرا درآمدن اين پديده بر خشونت استوار است.
هاي متفاوت و البته خطرناك در ميان مرتكبان تروريسـم اسـت زيـرا تـالش و      يدارا بودن ويژگ

ايجـاد وحشـت    ديدگان بدون تقصـير،  بزه اقدام براي نابودسازي تعداد توجه پذيري از شهروندان،
خـودبيني و   تفـاوتي عـاطفي،   بـي  بخشيدن به ديگـران،  اي از بودن سطح باالي زيان وسيع نشانه

                                                            
 ،1394بينه، نگاه انتشارات تهران، مقاالت، مجموعه شناسي، تروريسم در كيفري خشونت و هراس هاي مايه سن،ح پور، . عالي1

  .149 ص
  .96 ص ،1396ميزان، نشر تهران، جنايي، علوم گستره در خطرناكي مفهوم سودابه، . رضواني،2
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رفيت جنايي گسترده در مرتكبان ايـن پديـده اسـت و وجـود انسـجام در      جويي و درواقع ظ ستيزه
  1افزايد. ريزي و شيوه ارتكاب جرم به خطرناك بودن اين رفتار مجرمانه مي برنامه

اي نـدارد و   ديده خود عاطفه تفاوتي عاطفي يعني اينكه شخص مرتكب نسبت به بزه منظور از بي 
 كنـد،  معنا است كه فرد به قوانين و مقررات حملـه مـي   جويي نيز بدين مؤلفه پرخاشگري و ستيزه

افتراقي سـازي آيـين دادرسـي كيفـري      تفاوتي فرد نسبت به قانون اشاره دارد. خودبيني نيز به بي
محيطي نيز به جهت اينكه يك جرم تروريستي است و مجرم تروريسـتي   ناظر به تروريسم زيست

 رسد. روري به نظر ميامري ض نيز داراي حالت خطرناكي بااليي است،

  رويكرد حمايتي .2.3
جنـايي   عنوان يكي از عوامل پيش ديده به توجه به بزه شناسي، ديدهتمركز نخستين در مطالعات بزه

ديـده   توجه خاص و مستقل به بزه و مؤثر بر وقوع جرم بوده است و تا اواخر نيمه اول قرن بيستم،
ميالدي و  1960ليكن از اواخر دهه  ايي نشده بود.گذاران علوم جن از سوي انديشمندان و سياست

شناسـي   ديـده  ديده پديد آمد كه به آن بـزه  تغيير نگرشي به سمت حمايت از بزه ،1970اوايل دهه 
  2گويند. محور مي شناسي حمايت ديده ثانويه يا بزه
مايـت از  ديـده را يكـي از بهتـرين سـازوكارهاي ح     حمايت شكلي از بزه شناسان، ديده برخي از بزه

ويـژه از رهگـذر    احقاق حقوق وي در چـارچوب قـانون و بـه    اند كه از اين رهگذر، ديده دانسته بزه
ديـده بـه حقـوق     رو بايستي در جهت حمايـت از بـزه   ازاين 3شود. مقررات آيين دادرسي محقق مي

 ديـدگان داراي نيازهـاي متعـددي هسـتند و برخـي از نيازهـاي       بـزه  4قانوني وي احترام گذاشت.
دسترسي عادالنه و منصفانه به دادرسـي   ديده، يكي از حقوق بزه 5ديدگان چندان آشكار نيست. بزه

                                                            
 تروريسـم،  همـايش  مقـاالت  چكيـده  مجموعـه  ،تروريسـم  به افتراقي رسيدگي شناسانه جرم هاي بنيان حسن، امير . نيازپور،1

  .126 ص ،1396طباطبايي، عالمه دانشگاه انتشارات
 ديـده  بـزه  و ديـده  بـزه  ژينا، فيليزوال، و ژرار لپز،: در ديباچه مداري، ديده بزه تا مداري جرم از حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي2

  .11 ص ،1379مجد، انتشارات تهران، محمدي، احمد و كردعليوند الدين روح ترجمه شناسي،
  .126 ص ،1390اول، چاپ دانش، شهر انتشارات تهران، شناسي، ديده بزه مهرداد، اصلي، . رايجيان3
 كيفـري  حقـوق  هـاي  آمـوزه  مجلـه  كيفـري،  دادرسي فرآيند در ديده بزه بنيادين حقوق ابوالقاسم، خدادي، و محمد . آشوري،4

  .4 ص ،1390 زمستان و پاييز ،2 شماره رضوي، اسالمي علوم دانشگاه
 نجفـي  حسـين  علـي  و خطاطـان  سوسـن  ترجمـه  ديـده،  بـزه  از دفاع سياست تا بزهكاري با مبارزه سياست از عزت، . فتاح،5

  .98 ص ،1371 بهار ،3 شماره دادگستري، حقوقي مجله ابرندآبادي،
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ديدگان آن امـري   آيين دادرسي كيفري افتراقي در حوزه جرائم سبز در جهت حمايت از بزه است.
ديدگي جمعي است و در ساير جرائم مثـل   چراكه جرائم سبز داراي يك بزه الزم و ضروري است،

  ديدگي فردي است. بزه ...سرقت و ل،قت
 1بـه عبـارتي آيـين دادرسـي مـدار هسـتند.       مندي از حمايت شـكلي يـا    ديدگان شايسته بهره بزه
محيطي و تروريسـم   جهت كه خود جرائم سبز به دودسته جرائم زيست ديدگان جرائم سبز ازآن بزه

ته حمايتي درخور توجـه  شايس شود و حالت خطرناكي مجرمان باالست، محيطي تقسيم مي زيست
ديـدگان   شود كه بـزه  ديدگان جرائم سبز اين لزوم را يادآور مي امروزه توجه افتراقي به بزه هستند.

اين دسته از جرائم بتوانند به يك دادگاه ويژه و تخصصي دست پيدا كنند كه از تخصص وافـي و  
هـا   مئن شوند كه حق آنكافي در خصوص رسيدگي به اين دسته از جرائم برخوردار هستند و مط

دادرسي عادالنه و منصفانه از طريق افتراقي سازي رسيدگي بـه   ها ضايع نخواهد شد. در رسيدگي
شود تا اطاله دادرسي به حداقل ممكن برسـد و يـا برخـي از اصـول      اين دسته از جرائم باعث مي

 فرما شود. بنيادين حقوق كيفري به مناسبت برعكس شوند مثالً اماره مجرميت گاهي حكم

هـاي سـبز را    ضرورت افتراقي سازي رسـيدگي  محيطي دارند، ديدگان زيست هايي كه بزه خصيصه
و جـزء   2قربانيـان علـم و تكنولـوژي هسـتند     زيسـت،  قربانيـان محـيط   نمايد. الزم و ضروري مي

گنـاه هسـتند كـه هـيچ نقشـي در بـه حركـت درآوردن جـرم          ديدگان بي ديدگان واقعي يا بزه بزه
شـود بـر    محيطي نيز يك جرم سبز محسـوب مـي   جهت كه تروريسم زيست البته ازآن 3اند. هنداشت

ديـدگان تروريسـم    چراكـه بـزه   شـود،  ديدگان افزوده مـي  اهميت موضوع و رويكرد حمايتي از بزه
ديـده وجـود    اي ميان مجـرم و بـزه   بطههيچ را شوند يعني قربانيان انتخاب نمي موضوعيت ندارند،

كـه در   درحـالي  هاي سنتي معموالً جرم مبتني بر رابطه بين مجرم و بزه ديده اسـت،  هدر بز ندارد.
جرائم تروريستي مهم نيست چه كسي كشته شود بلكه مهم اين است كه اين عمل باعث ايجـاد  

  4ناامني و هراس شود.
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 حقـوق  دانشـكده  قنـاد،  فاطمـه : تنظـيم  شناسي، ديده بزه مبحث شناسي جرم درس تفريرات حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي2

  .207 ص ،1373-74 تحصيلي سال دوم نيمسال بهشتي، شهيد دانشگاه
  .229 ص . همان،3
 تهران، دانشگاه نوروزيان، مهدي و باستاني امير: تنظيم ،تروريسم شناسي جرم درس تقريرات حسين، علي ابرندآبادي، . نجفي4

  .1605 ص ،1386قم، پرديس
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قـوق  به لزوم رعايت ح قانون آيين دادرسي كيفري نيز در تعريف آيين دادرسي كيفري، 1در ماده 
انـد كـه    شده محيطي نيز از زمره جرائمي شناخته ديده و جامعه اشاره نموده است. جرائم زيست بزه

ديده در حـوزه   يكي از لوازم اصلي حمايت از بزه امروزه، 1قربانيانشان نياز به حمايت وااليي دارند.
كـه   نجـايي ضـمن اينكـه ازآ   هاي كيفري در اين حـوزه اسـت،   سازي رسيدگيافتراقي جرائم سبز،

  شود. سازي افزوده مي محيطي نيز كه يك جرم سبز است بر لزوم اين افتراقي تروريسم زيست

  نظريه گزينش حسابگرانه)( تعقيب و محكوميت افزايش احتمال كشف، .3.3
هاي رفتاري در  يكي از نظرياتي است كه در پي تبيين و تحليل كنش ،2نظريه گزينش حسابگرانه
عنـوان كنشـگراني فـرض     ها بـه  مطابق يا اين نظريه انسان انساني است. بسترهاي مختلف علوم

ايـن   آورنـد.  شوند كه بر اساس اصالت سود و كسب حداكثر فايده به ارتكاب جـرائم روي مـي   مي
محيطـي نيـز    بزهكـار زيسـت   نظريه نشأت گرفته از افكار فايده باوراني چون بكاريا و بنتام است.

از ارتكاب جرم با سنجش متغيرهاي مختلفي همچون را مدنظر قرار قبل  همچون ساير بزهكاران،
افتراقـي سـازي    فلذا در اين قسمت به بررسـي عناصـري كـه مطـابق بـا ايـن نظريـه،        دهد، مي

  پردازيم. مي سازد، هاي سبز را ضروري مي رسيدگي

  احتمال كشف جرم .1.3.3

افتراقـي شـدن    رم اسـت. احتمـال كشـف جـ    هاي اساسي ارزيـابي خطـرات جـرم،    يكي از مؤلف
 دهـد.  احتمال كشف جـرم را افـزايش مـي    اش تخصصي شدن است، هاي سبز كه الزمه رسيدگي

وجود ضـابطان   هاي افتراقي در مرحله پيش دادرسي، هاي تخصصي شدن رسيدگي يكي از نشانه
ي ديدگ جهت كه جرائم سبز از پيچيدگي بااليي برخوردار هستند و بزه ازآن تخصصي و فني است.

 در اين حوزه نامحسوس است فلذا كشف جرم ارتكابي در اين حوزه داراي دشواري فراواني است.
مـؤثر   تواند نسبت به كشـف جـرائم   ديده در اين حوزه مي فني و آموزش وجود ضابطان تخصصي،

   واقع شود.

                                                            
1. Hillard, Paddy, Tombs, Steve, Beyond Criminology? In Beyond Criminology: Taking 
Harm Seriously, Fernwood Pulishing, 2004,p20. 
2.Rational choice theory 
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  احتمال تعقيب .2.3.3

تعقيـب در جهـت انصـراف    برافزايش خطرات جرم از طريق افزايش احتمال  تأكيد در اين عنصر،
محيطي احتمال تعقيب در جرم را بدهد به بررسي  اگر مجرم زيست مجرمان از ارتكاب جرم است.

سازي در رسيدگي بـه ايـن دسـته از جـرائم بـا توجـه بـه اينكـه         افتراقي پردازد. فايده مي-هزينه
 ص اسـت، دادسرا و دادگـاه ويـژه بـا قضـات متخصـ      اش وجود ضابطان متعدد و تخصصي، الزمه

  دهد. احتمال تعقيب را افزايش مي

  احتمال محكوميت .3.3.3

يكي از عناصر كليدي احتمال سنجي محكوميـت از سـوي مجـرم     در نظريه گزينش حسابگرانه،
قـانون   25زيست بر اساس ظرفيـت مـاده    دادسراي تخصصي محيط در نظام حقوقي ايران، است.

هـاي   بينـي دادگـاه   ه وجود آمـده امـا عـدم پـيش    ها ب برخي از شهرستان آيين دادرسي كيفري در
رسـد كـه    الذكر به نظر مي قانون فوق 25تخصصي در اين حوزه و با توجه به اختياري بودن ماده 

هـاي   محيطي رعايت نشده فلذا استفاده رويكرد فني و تخصصي درزمينةرسيدگي به جرائم زيست
 زيسـت،  نا به مسـائل تخصصـي محـيط   اي از نهادهاي تخفيف از سوي قاضي ناآش نابجا و سليقه

مؤلفه قطعيت و حتميت را زير سؤال خواهد برد و احتمال محكوميت را كاهش خواهد داد، چراكه 
برد از  قوانين راجع به اين حوزه عالوه بر اينكه از قديمي بودن و كم بودن ميزان مجازات رنج مي

نده باعث خواهـد شـد كـه    كن سوي ديگر عدم رويكردي فني و تخصصي در يك قاضي رسيدگي
صورت ناصواب  گرايي قانوني بپيوندد و استفاده از نهادهاي تخفيف به همين مجازات نيز به حداقل

شـود چراكـه در ايـن     ترين مرحله آيين دادرسي محسوب مـي  مرحله دادرسي مهم رواج پيدا كند.
محيطي ايـن   زيست شود و اگر از سوي قضات ناآشنا به مسائل مرحله است كه مجازات تعيين مي

 شدت زير سؤال خواهـد رفـت،   هاي شدت و حتميت به مرحله به اتمام برسد در اين صورت مؤلفه
هاي متعددي كه در شعبات در حال  ها با توجه به پرونده همچنين به علت افتراقي نشدن رسيدگي

در رسيدگي  رسيدگي است با اطاله دادرسي نيز روبرو خواهيم بود كه اين آسيب نيز مؤلفه سرعت
هاي جدي مواجه خواهد  و اجراي مجازات را زير پا گذاشته و رسالت عظيم بازدارندگي را با چالش

  ساخت.
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  گيري: نتيجه
تنها امري مفيـد بلكـه الزم و ضـروري بـه نظـر       شدن در حوزه دادرسي كيفري نهامروزه افتراقي

 شود، ها بيش از گذشته احساس مي هايي كه لزوم افتراقي شدن به رسيدگي يكي از حوزه رسد. مي
شكلي مـدرن بـه خـود     محيطي كه به دنبال صنعتي شدن جوامع، جرائم زيست جرائم سبز است.

رو برخـي از   ازايـن  ها در قلب يك جرم تروريستي نيز تحقق پيـدا كـرد،   امكان تحقق آن گرفتند،
بينـي   محيطي را پـيش  كشورها همچون فرانسه در نظام تقنيني خود جرمي به نام تروريسم زيست

نمود و در قانون آيين دادرسي كيفري نيز به مناسبت افتراقي سازي در حـوزه رسـيدگي بـه ايـن     
تحقق پيدا كرد و به اين طريق آيـين دادرسـي آن از آيـين     دسته از جرائم ذيل جرائم تروريستي،

 چراكـه آيـين دادرسـي كيفـري حـاكم بـر جـرائم        محيطـي متفـاوت شـد،    دادرسي جرم زيسـت 
دادسراها  به مناسبت قاضي، ضابطين، موازات دادرسي عمومي، محيطي تخصصي است و به زيست

آيـين دادرسـي كيفـري     محيطـي،  گيرند اما در تروريسم زيسـت  هاي تخصصي شكل مي و دادگاه
  ها در رسيدگي هستيم. گيري شاهد سخت اختصاصي حاكم است و در اين دسته اخير،

بايسـتي داراي مبـاني مسـتحكمي     رسيدگي به جرائم سبز، شدن و تخصصي شدن جهت افتراقي
هايي كـه در ابتـداي امـر بايـد از عمومـات       بيني ضوابط خاصي براي رسيدگي چراكه پيش باشيم،

سازي در حوزه جرائم سبز كه به دنبال فني و  افتراقي درواقع، خواهد. مبنا مي دادرسي تبعيت كنند،
از مبـاني مسـتحكمي    محيطي پديد آمـد،  سم زيستمحيطي و تروري تخصصي شدن جرائم زيست

بنيـاني   كه قواعد عامي هسـتند،  قاعده رجوع به خبره قاعده الضرر ازلحاظ فقهي، كند. تبعيت مي
  شوند. سازي محسوب مي مستحكم جهت استنباط لزوم افتراقي

در  اامـ  باشـند؛  مشمول قاعده الضرر مي ترديدي در اين خصوص وجود ندارد كه احكام وجودي، 
محـدود بـه رفـع احكـام و      توان بر اين باور بود كه دايره قاعده الضرر، نمي خصوص امور عدمي،

نقشي  شود، افعال خاصي باشد و نسبت به مواردي كه خأل قانوني موجب ورود زيان و خسارت مي
عـدم برخـورداري از    شـده در جهـان،   امروزه يكي از ضررهاي عرفي شـناخته  ايفا ننمايد. درواقع،

كشـورها در جهـت حمايـت از     بدين معنا كه در حال حاضـر،  مقررات ويژه دادرسي افتراقي است،
ضـوابط و مقـررات خـاص و     ديده و جلوگيري از ضررهاي گسترده به جامعه و اطاله دادرسي، بزه

از قاعـده رجـوع بـه خبـره نيـز       نماينـد.  بيني مي اي را پيش ديده ضابطين و قضات فني و آموزش
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هاي  چراكه در جرائم سبز كه از پيچيدگي ها قابل استنباط است، دادسراها و دادگاهتخصصي شدن 
  شوند. خاصي برخوردارند قضات و ضابطين تخصصي، اهل خبره و متخصص محسوب مي

ها در اين دسته از جرائم هستند  شدن رسيدگي هاي افتراقي در خصوص مباني حقوقي نيز كه بنيان
آموزد كه از ساير  شدن به ما مي جهاني وم دادرسي عادالنه اشاره نمود.شدن و لز توان به جهاني مي
الگو برداريم  اند، هاي حقوقي كه افتراقي سازي در حوزه اين دسته از جرائم را تحقق بخشيده نظام

برخـورداري از دادرسـي عادالنـه نيـز كـه از       سـازي كنـيم.   و آن را در نظام حقوقي خويش بومي
تـر از   شدن رسيدگي به جرائم سـبز را عادالنـه   افتراقي كند، ددي تبعيت ميهاي خاص و متع مؤلفه

چراكـه قاضـي متخصـص و جلـوگيري از اطالـه       داند كه نظام دادرسي يكپارچـه بـود،   زماني مي
  پذير است. ها امكان دادرسي با افتراقي شدن رسيدگي

شناسانه افتراقي  هاي جرم نديدگان سبز نيز بنيا هاي بزهكاران جرائم سبز و حمايت از بزه خصيصه
هـا هسـتند    كه همان طبيعت و سـپس انسـان   ديده سبز بزه ها در اين حوزه است. سازي رسيدگي

زننـد و يـا    زيسـت مـي   اقتضاي آن را دارند كه مجرماني كه دست به اقدام تروريستي عليه محيط
افتراقي  نون فرار نكنند.راحتي از چنگال قا شود به ها مشاهده مي يافتگي در درون آن نوعي سازمان
هـاي تخصصـي در خصـوص     بيني ضابطين تخصصي و متعدد و دادسراها و دادگاه سازي با پيش
اين مهم  محيطي، هاي اختصاصي براي تروريسم زيست محيطي و دادسراها و دادگاه جرائم زيست
سازي در خصوص هاي از افتراقي  در حال در نظام حقوقي ما، جلوه نمايد. يافتني مي را امري دست

شـود امـا از    محيطي مشاهده مي رسيدگي به جرائم سبز در قالب دادسراي تخصصي جرائم زيست
انگـاري   صورت مسـتقل جـرم   محيطي در نظام حقوقي ما به زيست جهت اينكه هنوز هم تروريسم 

مـا  در نظـام تقنينـي    اي را به خود بگيـرد،  نشده تا دادرسي آن نيز اختصاصي شود و مقررات ويژه
  شود. ضعف جدي مشاهده مي
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