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چکیده
جرائم زیستمحیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعیی سسیدنک یا بیا بجیا باشیک در
دسدابنکیسای مخدلفی قرار میگیرنک .مهم رین مسئلاای یا وجیبد دارد ویرور جیرگ ان یاری اینگبنیا
جنایا علیا محیطزیست است ا بر طبق آن سنجارسای مرببطا در این زمینا شناسایی و مبردبررسی قیرار
گیرنک .در اصل جنایا زیستمحیطی رازمانی می بان باطبر قطعی اسش داد ا آثار مهیم بیبدن اینگبنیا
جرائم در انظار بینالمللی درک شکه ،در اسناد مهم بینالمللی با مخیر بیبدن آن بیرای طبیعیت و بییریت
اشاره گیدا و باوسیلای مراجع یفری بینالمللی مبرد عقیب قرار گیرد ا این مسیئلا نییم مسیدلمگ جیرگ
ان اری ایین جناییا در بخیش جناییا مهیم بینالمللیی در اساسینامای مرجیع یفیری بینالمللیی دارای
صالحیت جهانی دیبان یفری بینالمللی است .در چنیین شیرایطی میبایسیت جیرائم زیسیتمحیطی را در
لیست جرائم شناساییشکه سمچبن جرائم علیا بیریت و جنایا جن ی قرارداد ا دیبان بدبانیک بیا گی ییری
آنسا بپردازد .یافداسای گژوسش با اسدناد با روش بصیفی حلیلی ،بیان مییدارد دییبان یفیری بینالمللیی
می بانک ا ثر جنایا زیستمحیطی را با شرطی ا در زمان جنگ رخداده باشنک ،در ردیف جناییا جن یی
قرار داده و حت گی رد یفری قرار دسک و با دنبال آن با اینگبنا جناییا در دییبان یفیری بینالمللیی بیر
اساس اصل صالحیت جهانی رسیکگی گردد.
کلید واژهها
جنایا زیستمحیطی ،دیبان یفری بینالمللی ،جنایت علیا بیریت ،جنایا جن ی ،صالحیت
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مقدمه
اعمال مخر انسان علیا محیطزیست جرائمی سسدنک ا دانسدا یا نادانسدا حیا طبیعت و
سمچنین حیا بیری را با مخاطره میانکازد .با سمین منظبر جنایا زیستمحیطی در سالسای اخیر
حت گی رد قانبنی در نظاگ بینالمللی قرار میگیرنک اما در سمین ابدکای امر سؤالی ا مطرح میشبد
این است ا چا مرجعی و با کاگ اخدیار می بانک منبا گی یری و مجازا جنایت اران زیستمحیطی
اعمال صالحیت نمایک؟ این جنایا با صبر مخدلف ماننک جنایا جن ی و جنایا علیا بیریت رخ
میدسنک و در حال حاور نیم با سمینگبنا می باننک شناسایی گردنک .باطبر مثال اگر فرض ب یریم ا
جنایدی باقصک اندقال اجباری جمعیت از یک مکانیسم خان ی ا فاق بیفدک و این عمل با سبزانکن
جن لسا و اندقال اجباری جن ل نیینان باشک ممکن است باعنبان جنایت علیا بیریت لقی گردد.
جنایا زیستمحیطی می باننک جنایت خطرناک علیا زنکگی بیریت باشنک چرا ا امکان دارد ا
آسیبسای جبرانناگذیری برای زیست بیریت و دی ر حیا مبجبد بر زمین داشدا باشک .در سالسای
اخیر دفدر دیبان بامنظبر جلبگیری از جنایا زیستمحیطی برناماسای مخدلفی ارائا رده است ا
می بانک برای گیی یری از جرائم آ ی بسیار امیکوار ننکه باشک و سمچنین بایک گفت بسیع صالحیت
دیبان یفری بینالمللی در جرائم زیستمحیطی بسد ی با چ بن ی صمیم این مرجع برای آینکه
جرائم زیستمحیطی در جهان دارد ا البدا از سبی اعضا نیست .این مسئلا گذیرفدنی است گس
می بان این گمینا را در دست داشت ا اعضا با اصالحا اساسناما دیبان یفری بینالمللی مبافقت
رده و رسیکگی با جرائم زیستمحیطی را در آن قرار دسک.
مسئلای اصلی ما چ بن ی حقق بسیع صالحیت دیبان یفری بینالمللی نسبت با جنایا ی است
ا علیا محیطزیست با وقبع میگیبنکد و مهم رین سؤالی ا می بان در این رابطا مطرح رد این
است ا دیبان یفری بینالمللی با چا رویکردی می بانک صالحیت عقیب و گی یری جنایا
زیستمحیطی را با دست بیاورد؟ و یا اینکا جنایا زیستمحیطی را حت چا جنایا ی از جنایا
عریفشکه در اساسنامای رگ می بان مبرد رسیکگی قرارداد؟ فرویا این است ا دیبان یفری
بینالمللی خریب وسیع و شکیک محیطزیست را بانبعی می بانک سم باعنبان جنایا علیا بیریت سم
ژنب سایک و سم جنایا جن ی ،مبرد عقیب و رسیکگی قرار دسک .دیبان در سطح گسدرده با جنایا ی
روباروست ا عالوه بر مهم ببدن ،مبجب آسیب با لیت رهی خا ی میشبنک .مقاال ی ا در بیست و
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گنجمین نسخا از مجلا بینالمللی حقبق بیر سبر 1وجبد دارد ،برخی مبارد قابل بجا و مهم را گرد سم
آورده است ا نیان میدسک بهرهبرداری از منابع طبیعی یکی از دالیل عمکه نقض حقبق بیر است.
زمینخباری ،بیثبا ی ،یکیک فقر ،خریب و آلبدگی زمینسای وروری برای جبامع ببمی و سایر
یبرسا و در بک رین حالت ،قدل و جنگ ،اغلب ندایج مسدقیم اسدخراج نفت و مباد معکنی ،گروژهسای
انرژیسای جکیک گذیر ،قطع چب است2.
سؤال اصلی حقیق این است ا چ بنا خلفا زیستمحیطی می بانک باعنبان جنایت جن ی یا
جنایا علیا بیریت جرگ ان اری گردد؟ درواقع فرض اصلی ما این است ا دیبان با رویکرد گیی یری از
خریب وسیع محیطزیست ا مبجب ناببدی بخیی از سیسدم طبیعی رهی زمین میگردد با عقیب
و مجازا مجرمان زیستمحیطی میگردازد اما با دلیل اینکا جنایا زیستمحیطی باعنبان جنایا
مهم در اساسنامای رگ قیک ن یدا است یا بایک این جنایت در اصالحیای اساسنامای رگ عریف و قیک
گردد و یا حت جنایا عریفشکهی مذ بر در اساسناما مبرد عقیب و گی یری قرار گیرد ا سر دو
مسئلا نیم امکانگذیر است باشرط اینکا اعضای جامعای بینالملل بجا بییدری را روی این مبوبع
ب ذارنک .با سمین دلیل در مقالا نبنی ما با دنبال بیین اینگبنا مسائل برای بسیع صالحیت دیبان
یفری بینالمللی برای رسیکگی با جنایا زیستمحیطی خباسیم ببد.
-1جرم انگاری جنایت زیستمحیطی در اساسنامه رم
در اساسناما رگ با جنایا بینالمللی مهم و قابلگی یری از طریق دیبان اشاره و نا نها از
محیطزیست حمایت مینمایک بلکا ایراد صکما با محیطزیست را جرگ یفری لقی مینمایک .درواقع،
خریب محیطزیست می بانک در طبقا مخدلف جرائم برشمرده شکه و در اساسناما رگ ،ازجملا جرائم
جن ی ،جرائم علیا بیریت و ژنبسیک مبرد گی رد واقع شبد (محمکی ،حسینی آزاد.)94 :1393 ،
ازجملای جنایتسا جنایا جن ی است« :جنایا جن ی ،جنایا ی است ا ار کا آنسا نقض حقبق
بیردوسدانا بینالمللی ناظر بر درگیریسای مسلحانا را در گی دارد» .بهمن آقایی در فرسنگ حقبق بیر،
جنایا جن ی را اینگبنا عریف می نک« :جنایا جن ی ،جنایا ناشی از مقاگ اعمالی ا عامکاً قبانین
و عرفسای جنگ را نادیکه میگیرد»(آقایی .)186 :1376 ،جنایت جن ی زمانی وارد صالحیت دیبان
میشبنک ا بخیی از یک طرح یا سیاست باشنک یا جمئی از یک زنجیره میابا ا در سطح وسیع
https://sur.conectas.org/en/
https://www.conectas.org/en/news/crimes-ambientais-no-tpi
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ار کا یافدا است .این جنایا اعمالی سسدنک ا ناقض نبانسیبنسای چهارگانا  1949ژنب و
گرو کلسای اول و دوگ  1977و نبانسیبنسای  1899و  1907السا یا سایر قبانین و عرفسای جن ی
الزگاالجرا ببده و حقبقی بینالمللی را در گیدارنک (رجبی .)297 :1394 ،سمچنین در عریف جنایا
علیا بیریت نیم می بان گفت :جنایا علیا بیریت ،جنایا بدهواری سسدنک ا علیا یک جمعیت
غیرنظامی ار کا مییابنک و می بان جکی رین شکل این جنایا را یدار گروهسای مردمی دانست
(گرساردولا ،و یل .)59 :1389 ،نسل یی نیم ا یکی دی ر ازاینگبنا جنایا است :ناببدی یک ملت یا
یک قبگ و منظبر از یدارجمعی ورور اً ناببدی فبری یک ملت نیست؛ بلکا مراد طرحی است میدمل
بر یک سلسلا اعمال مدفاو ا بنیادسای اساسی حیا گروهسای ملی را با ویرانی می یک ا درنهایت
با انهکاگ این گروهسا بینجامک (عبکی .)190 :1396،جنایت علیا بیریت لموماً مرببط با مخاصما
مسلحانا نمیباشنک .مثالً یکی از جنایا مهم در این زمینا ،اخراج یا اندقال اجباری جمعیت است ا
می بانک منبعث از خریب شکیک محیطزیست و ناببدی منابع طبیعی وروری برای بقا جمعیت باشک
(محمکی ،حسینی آزاد.)98 :1393 ،
با بجا با این عریفسا در ل می بان گفت در مدن اساسناما ممببر جنایت زیستمحیطی
باصبر بسیار مرنگ آمکه و برخی از نقاط آن امیکوار ننکه است اما باطبر ل سمین ا اسم این
جنایت دربنک مرببط با جنایا جن ی وجبد دارد می بانک امیکبخش باشک ا چیمانکازی در آینکه برای
وجبد جنایت زیستمحیطی باعنبان جنایت مهم در اساسناما دیبان یفری بینالمللی ایجاد شبد برای
عریف جنایت زیستمحیطی در قالب این اساسناما بییدرین چیمی ا مکنظر قرار دارد ،برداشتسای
بینالمللی و حائم اسمیت از جنایا ی است ا وک محیطزیست انجاگ میگیرد .دیکگاهسایی می بانک
جنایت زیستمحیطی را در قالب جرائم مهم بینالمللی قرار دسک ا با مخر ببدن اینگبنا جنایا در
سطح بینالمللی و وک بیری ببدن آن باور داشدا باشنک .دراینباره می بان با ال بسای دیبان نیم اشاره
داشت .با این طریق ا ال بی دیبان برای بررسی جنایا بییدر مرببط میگردد با فضای اولین
محا ما ی ا در آن قرار ببد مجرمان بینالمللی برای جرائم ار کابی خبد مجازا گردنک .البدا در برخی
دادگاهسا و منیبرسای بینالمللی برخی جرائم و جنایا عریفشکه ببدنک ا اساسناما دیبان می بانست
آنسا را ال بی خبد بکانک و جنایا را بر اساس آنسا عریف نمایک .در منیبر دادگاه بینالمللی نظامی
نبرنبرگ ،جنایا علیا بیریت اینگبنا عریف میشکنک :قدل عمک ،ناببدسازی ،با بردگی گرفدن ،اخراج و
دی ر اقکاما غیرانسانی ار کابی علیا جمعیت غیرنظامی ،قبل از جنگ یا در خالل آن؛ با آزار و اذیت با
دالیل سیاسی ،نژادی یا مذسبی در اجرای یا در رابطا با سر یک از جنایا حت صالحیت این دادگاه،
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اعم از این ا نقض حقبق داخلی یبر محل ار کا باشنک یا نا ( .)Art.6 (c) IMT Charterگیبنک
نمدیکبین این نبع جنایت و دی ر جنایا حت صالحیت دادگاه ،باطبر مؤثر با این معنا ببد ا جنایا
علیا بیریت نها در صبر ی مجازا میشبنک ا در خالل جنگ یا شروع آن ار کا یافدا و
درصبر ی ا مسدقیماً با منافع دی ر یبرسا لطما زده باشک (.)Kaleck, Ratner,2007: 137
ال بی بررسی جنایا زیستمحیطی حت لقای مسئبلیت یفری :سیدب و امبنما در دا جرائم
زیستمحیطی نقش عکالت یفری در حمایت از محیطزیست ،بر این باورنک ا جرگ زیستمحیطی فعل
یا رک فعل غیرمجاز است ا خلف از آن ،نقض قانبن با شمار میرود و فرد را حت عقیب یفری
قرار میدسک ( .)situ,L D,Emmons,2010 :3بهطورکلی در رویکرد حقبقی ،مالک شناسایی
جرائم زیستمحیطی ،بجا با قبانین یفری است؛ زیرا مدخصصان این حبزه معدقکنک ا مرز میان
رفدارسای مجاز و غیرمجاز بسط قانبن جنایی میخص میشبد .باعبار دی ر ،می بان گفت ا مالک
بجا گژوسش گران این عرصا ،کیابر اصل قانبنمنکی جرگ و مجازا است .درواقع سیاست اعضای
دیبان برای شناسایی جرائم مهم بینالمللی ،گیی یری از افمایش جنایا ی است ا می بانک با زنکگی
بیریت آسیب جکی وارد نک و جنایا زیستمحیطی نیم اگر افمایشیافدا و باصبر گسدرده انجاگ
گیرد می بانک با شکلی جبرانناگذیر ،زیست بیری را با مخاطره انکازد .دیبان باعنبان حلقا مفقبده نظاگ
حقبقی بینالمللی با نحبه عملکرد خبدش می بانک سهم زیادی در جلب اعدماد دولتسا داشدا باشک .با
اجرای عکالت سن اگ رسیکگی با گرونکهسای مطروحا عکاد دولتسای عضب اساسناما افمایش خباسک
یافت البدا شایانذ ر است ا سنبز یبرسایی وجبد دارنک ا سنبز اساسنامای رگ را امضا ننمبدهانک اما
خبد از بمرگ رین آالینکهسای جهان سسدنک و این مبوبع جرگ ان اری جرائم زیستمحیطی در
اساسنامای مذ بر را دشبار مینمایک1.
 -2ضرورت اجرای احکام اصداری دیوان کیفری بینالمللی در جنایات زیستمحیطی
گذیرش صالحیت کمیلی دیبان در ورود با قضیا داخلی یبرسا و سمچنین دخالت در جرائم
وسیع بینالمللی نیان ر ورور الزگ اجرا ببدن احکاگ صادره از سبی دیبان است .دیبان ،برخالف
دادگاهسای بینالمللی یبگسالوی سابق و روانکا ،صالحیت کمیلی خبد را نسبت با محا م ملی گذیرفدا
1

Who are the world’s biggest polluters? REUTERS (June 2, 2017),
https://www.reuters.com/news/picture/who-are-the-worlds-biggest pollutersidUSRTXRKSI
https://perma.cc/DV69-8Q5C
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است .بنک  10مقکما اساسناما دیبان مکمل ببدن صالحیت دیبان نسبت با محا م ملی را مبرد أ یک
قرار داده است .ماده  1اساسناما نیم مقرر داشدا؛ اعمال صالحیت دیبان محکود با شکیک رین جنایا
مبرد دغکغا جامعا جهانی و مکمل صالحیت یفری ملی است .مهم رین ندیجا و اثر حقبقی صالحیت
کمیلی دیبان ،عبار است از اینکا :در صبر ی دولت صالحیتدار در حال رسیکگی با مبوبع باشک .یا؛
دولت صالحیتدار قرار منع عقیب در خصبص مبوبع صادر رده باشک یا مبوبع میمبل قاعکه منع
محا ما مجکد باشک ،دیبان از اعمال صالحیت خبدداری می نک (مؤمنی .)180 :1396 ،سمچنین
دادسدان دیبان مکلف است قبل از شروع با حقیق (بر اساس بنک ج ماده  12و ماده  )15لیا دولتسای
عضب و دولتسایی ا معمبالً بر جنایتسای مبردنظر اعالگ صالحیت می ننک را از صمیم خبدآگاه سازد.
مبنای منطقی این کلیف ،سمان کمیلی ببدن صالحیت دیبان است .با بجا با اینکا ا ثر جنایا
زیستمحیطی با دلیل جنگسای داخلی یبرسا و سمچنین در داخل مرزسای یک یبر رخ میدسک
بایک اذعان داشت ا دیبان برای رسیکگی با جنایا زیستمحیطی ا در داخل یبرسای عضب ا فاق
میافدک نیازی با اذن نکارد و صالحیت دیبان بر این امر ثابتشکه است .چنانچا دولت ملی ندبانک از عهکه
ایجاد و اعاده نظم عمبمی و ضمین و اجرای عکالت در خصبص جنایا ذا ی بینالمللی برآیک ،مرجع
یفری بینالمللی اعمال صالحیت می نک (مؤمنی.)180 :1396 ،
در مادهی  1اساسنامای دیبان ،با کمیلی ببدن صالحیت دیبان صریحشکه است .این دیبان ،نهادی
دائمی خباسک ببد و دارای قکر اعمال صالحیت بر اشخاص برای ار کا خطیر رین جرائم مبرد اسدماگ
بینالمللی ،با شرح مذ بر در این اساسناما ،است .یکی از مهم رین دغکغاسای دولتسا مسئلا حا میت
دولت ببده و ن رانی از نادیکه ان اشدا شکن حا میت ملی از اصلی رین دالیل نا اگ مانکن الشسایی
ببده است ا در راسدای یکیل دیبان صبر گرفدا است .کوین ننکگان اساسناما چاره ار را در
گنجانکن اصل صالحیت کمیلی در اساسناما دیبان دانسدنک (مظاسری .)107 :1391 ،باطبر مثال در
این مبرد می بان گفت جمهبری لیبریا با صبیب قانبن حمایت از جن لکاری و محیطزیست و با اعالگ
سمکاری با سازمانسای محیط زیسدی ا حادیا اروگا برای سپردن جرائم زیستمحیطی مخر ا با یک
جرگ بینالمللی بیانجامک ،با دیبان یفری بینالمللی اعالگ آمادگی نمبده است (.)Siakor, 2017: 6
 -3جنایات زیستمحیطی در قالب جنایت جنگی
سی نمی بانک انکار نک ا محیطزیست بمرگ رین دلیل زنکه مانکن این جهان است اما مدأسفانا
در جهان امروزی این مسئلا آنچنان جکی سم در نظر گرفدا نمیشبد .جنایا جن ی انسانسا علیا
6
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یککی ر بانبعی علیا محیطزیست است .ماگ سالحسا و جنگافروزیسا با سالحسای مرگبار وک محیط
زیسدی خطری است جکی برای حیا ما و محیطزیست .جنگسای ادامادار فعلی جهان ا در عراق،
سبریا ،یمن و حدی جنایا ی ا در غمه اینسما سال با سالحسای مخدلف صبر گرفدا است
محیطزیست را با ناببدی می یانک .با ایجاد دیبان یفری بینالمللی در سال  ،1998گاگ مؤثری در
خصبص حفظ محیطزیست برداشدا شک .بنک ( )4( ) ( )2ماده  8اساسناما دیبان یفری بینالمللی،
خسارا زیستمحیطی را باعنبان جنایا جن ی بصیف می نک .در جنایا جن ی اساساً گسدردگی و
سامانمنک ببدن سماننک ژنب سیک و جنایا علیا بیریت شرط نیست؛ یعنی اینکا یک جنایت جن ی ،با
قدل یک اسیر جن ی یا یک غیرنظامی قابل حقق است ولی لحن ماده  8اساسناما ا با جنایت جن ی
میگردازد با با ار بردن این عبار «دیبان نسبت با جنایا جن ی صالحیت دارد باویژه سن امی ا در
قالب یک برناما یا سیاست عمبمی یا در قالب ار کا گسدرده چنین جرائمی صبر گرفدا باشک» با
نظر میرسک جنایت جن ی قکری با معیارسای عیینشکه از سمت دیبان یفری بینالمللی نمدیک شکه
است و درواقع از این طریق اجالس رگ راهحل میاناای بین مبافقین و مخالفین عیین حک و آسداناای
برای جرائم جن ی ایجاد رد .ماده  8اساسناما در بصیف جرائم زیستمحیطی مقرر میدارد ا :انجاگ
عمکی حملاای با علم با اینکا چنین حملاای باعث لفا جانی یا آسیب با غیرنظامیان یا خسار با
اسکاف غیرنظامی یا آسیب گسدرده ،درازمک و شکیک با محیطزیست خباسک شک و آشکارا نسبت با
مجمبعا فایکه نظامی ملمبس و مسدقیم مبرد اندظار از آن بیشازانکازه است (محمک نسل.)18 :1393،
جرائم علیا محیطزیست در ماده  8باواقع سمان مؤلفاسای منکرج در نبانسیبن انمبد 1و مباد  35و
 55گرو کل الحاقی سسدنک با این فاو ا شرط فایکه نظامی ملمبس و مسدقیم مبرد اندظار را بکان
افمودهانک ا این خبد ،بازگیت با مقررا ک جنایا علیا صلح و امنیت بیری 2است و قابل اندقاد
است در ثانی با عنصر علم مبجبد ،صراحت و شفافیت بییدری داده است (عبکاللهی.)10 :1382 ،
کوین ننکگان اساسناما رگ  1998با اقدباس از این اسناد ،مؤلفاسای ممببر را در مبرد جنایا جن ی
صبر بنکی ردنک و اقکاما علیا محیطزیست را باعنبان جنایا جن ی لقی نمبدنک (رمضانی
قباگآبادی.)551 :1390،
خریب عامکانای محیطزیست ممکن است آثار فاجعاباری را نا نها بر جمعیت انسانی بلکا در ابعاد
زیستببمی (ا بلبژیک-گ) نیم داشدا باشک .برای مثال ،سالحسای سسداای ،بیبلبژیک و شیمیایی سمان
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انکازه ا قکر بالقبه برای یدن سماران نفر در یک حملا رادارنک؛ آثار و عباروی دارنک ا در برخی مبارد
ا سمییا در محیطزیست باقی میماننک .آثار ویران ر جنگافروزی با خاطر محیطزیست ممکن است ا
مک سا گسازآن ا مخاصما گایان یافت اداما داشدا باشک؛ ازجملا با خطر انکاخدن و ناببد ردن زنکگی و
شیبهی زیست آنانی ا با این محیطزیست طبیعی مدکی ببدنک (.)White, 2016: 173
بخش عمکهی فناوری مر بط با چنین ا دیکسایی محصبل گژوسشسای شر تسای خصبصی
سسدنک ا در اغلب اوقا بسط ار شسا أسیس میشبنک ا سالحسای سرچا ویران ر ری را بلیک ننک؛
سالحسایی ا اربرد آنسا بانایی بالقبه ایجاد آسیبسای زیستمحیطی گسدرده و ویران ر را دارد .عالوه
بر آن ،دسدرسی یا عکگ دسدرسی با منابع طبیعی باخبدیخبد می بانک آغازگر یک درگیری باشک.
قریباً  5میلیبن نفر در سالسای دسا  1990میالدی در درگیریسای مسلحانا مر بط با بهرهبرداری از
منابع طبیعی ماننک چب  ،الماس ،طال و نفت یداشکهانک .برنامای محیطزیست ملل مدحک 1در
بررسیسای خبد دریافدا است ا در بیش از شصت سال اخیر ،دست م  %40از درگیریسای مسلحانا
مر بط با بهرهبرداری از منابع طبیعی ببدهانک2؛ برای مثال ،درگیریسای اخیر در سیرالئبن ،جمهبری
دمب را یک ن ب ،لیبریا و آن بال .این درگیریسا اغلب سمراه با دخالت شر تسای خصبصی ببده است.
این گکیکه را می بان با عنبان «نبرد بر سر منابع» بویح داد؛ جایی ا منابع طبیعی با سمکسدی و
شر ت فعاالنای سبو ارسا ( جار خاناسا) باعث جاری شکن (مطرحشکن سبد و زیان) و با درازا
ییکن مخاصما میشبنک .این ووعیت با یک چرخای ناگسنک خبد کاوگبخش بکیل میگردد.
ازآنجا ا در زمان جنگ بییدرین آسیب با محیطزیست وارد میگردد با سمین دلیل انکییمنکان
دیبان آسیب وارد ردن با محیطزیست را نیم در زمره جنایا بینالمللی قرار دادهانک .درواقع می بان
اینگبنا فسیر رد ا خسار با محیطزیست باانکازهی خسار سای جن ی وحیدناک و جبرانناگذیر
است م ر غیرازاین است ا بیر خسارا ی بییدر از جنگ در مسائل زیستمحیطی مدحمل شکه است؟
در یک بحث حرفاای میبایست گفت ا فاقاً با ار بردن لما محیطزیست دربنک  2ماده سیت نها
لماای است ا عیناً درجاسای دی ر اساسناما کرار نیکه است و بانبعی ابدکارانا آورده شکه است .البدا
بایک گفت بر سر آوردن دی ر جرائم و عریف آنسا باطبر لی بافق شکه است و اعضا بر سر آنسا بافق
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2https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marks-international-day-
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امل داشداانک اما ظاسراً جرائم وک محیطزیست را مدر ارج نهادهانک (واحکی )117 :1396،اما باسرحال
با آن بجا شکه و در میان مباحث جنایا جن ی جاباز رده است.
جرائم زیستمحیطی چیمی از جنایا جن ی م نکارنک بکین نحب ا جرگ علیا محیطزیست نبعی
جنگ علیا ماگ بیریت است و با سمین دلیل نیم می بان آن را باعنبان جنایت جن ی باحسا آورد.
البدا این امر نا نها در سطح بینالملل می بانک مکنظر باشک بلکا در جنگسای داخلی ا محیطزیست
ناببد میشبد نیم میبایست اسمیت یابک و با بجا با اینکا در جنگسا با اسکاف غیرنظامی زیستمحیطی
آسیب قابل بجهی وارد میگردد میبایست صالحیت دیبان یفری بینالمللی در این مبوبع مسلط
باشک ( .)Struett, 2008: 29جنایا جن ی اغلب بامنظبر ناببدی صبر میگیرد اگر ناببدی
معطبف با انسانسا باشک نامش را جنایا جن ی میگذارنک اما اگر ناببدی علیا محیطزیست باشک
جنایا جن ی ناگ نمیگیرد .دلیل این مسئلا عکگ درک بیریت از محیطزیست است و سنبز با در ی
نرسیکه ا بکانک اسدفادهی سالحسای یدارجمعی نا نها جنگ علیا بیریت است بلکا جنگ علیا
محیطزیست نیم سست .مسئبلیت یفری جنگطلبسا و سانی در جنگ اعمال غیرانسانی انجاگ
میدسنک در اساسناما دیبان یفری بینالمللی عیینشکه است اما در مبرد محیطزیست آمکه است:
«خسار گسدرده درازمک و شکیک با محیطزیست» 1ا این یعنی ا حک ناببدی گیش رفدا باشک ا
در این صبر با ناببدی چنان فرقی نکارد (.)White, 2008: 253
با مر م بر روی مبوبع جنگ علیا محیطزیست می بان با ناببدی گیدرگی محیطزیست طی
جنگسای اخیر در خاورمیانا و حدی جنگسای داخلی در یبرسای آفریقایی اشاره نمبد .بکیهی است
ا این جنگسای ادامادار وربای سخدی را بر گیکرهی محیطزیست وارد می نک اما دیبان یفری
بینالمللی دخالدی قاطعانا برای گیی یری از ناببدی محیطزیست انجاگ نمیدسک چرا ا جملای
«خسار گسدرده درازمک و شکیک با محیطزیست» اجازهی دخالت سریع و گیی یرانا با دیبان
نمیدسک و این امر نا نها مبجبا خریب محیطزیست را فراسم میسازد بلکا در سایای جنایا جن ی
مبرد بجا سم قرار نمیگیرد .این مسئلا می بانک نقک ما را نسبت با مدن ماده  8اساسناما دیبان یفری
بینالمللی نیان دسک.
باطبر لی مهم رین دلیل قرارگیری جنایا زیستمحیطی در ردیف جنایا جن ی ،قیک لمای
محیطزیست در ماده  8اساسناما دیبان یفری بینالمللی است ا البدا باطبر دقیق بیین ن یدا است
 1ماده  8اساسناما دیبان یفری بینالمللی ،بنک
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اما می بان این اسدنباط را برای ما با وجبد آورد ا دیبان یفری بینالمللی می بانک ا ثر جنایا
زیستمحیطی را با شرطی ا در زمان جنگ رخداده باشنک ،در ردیف جنایا جن ی قرار داده و حت
گی رد یفری قرار دسک و با دنبال آن با اینگبنا جنایا در دیبان یفری بینالمللی رسیکگی گردد یا
حدی دادگاه یفری مسدقلی فقط بامنظبر رسیکگی با جنایا زیستمحیطی در سطح بینالمللی یکیل
گردد یا حدی با اسدنباط اینکا جنایت زیستمحیطی در ردیف جنایا جن ی است با جرائمی ا در
داخل مرزسای یک یبر علیا محیطزیست ار کا مییابک ،صالحیت خبد را اثبا نمبده و با آنسا
رسیکگی نمایک .در چارچب درگیری مسلحانا بینالمللی ،مباد  46 (b) (xvii) 45 ،(b) (v) )2( 8و )2( 8
) 47(b) (xviiiاساسناما رگ نیم با نظر میرسک در شرایط مناسب قابلاجرا باشک .مدأسفانا ،با نظر
نمیرسک در مفاد مرببط با ماده  8اساسناما رگ ،بااسدثنای بنک دوگ ماده  ،8امکان میابهی برای گی رد
قانبنی جرائم زیستمحیطی در چارچب درگیری مسلحانا غیر بینالمللی وجبد داشدا باشک .سمانطبر ا
در فاجعا دارفبر شاسک ببدیم ،خریب عمکی محیطزیست ممکن است در چارچب یک درگیری داخلی،
باویژه در مناطقی ا گروهسای خاصی زنکگی می ننک ،انجاگ شبد .سیچ دلیل منطقی وجبد نکارد ا چرا
مقررا منکرج در اساسناما رگ ا با این نبع درگیری مرببط میشبد نیم نظیمنیکه باشک ا امکان
گبشش جرائم زیستمحیطی را با سهبلت بییدری در برب یرد)Freeland, 2004:4( 1.
با در نظر گرفدن قباعک عاگ الیمبل زیستمحیطی و قباعک بینالمللی حقبق مسئبلیت دولتسا با دو
اسدکالل می بان گاسخ داد ا با نا بانی در شناسایی مسئبلیت یفری دولت در حقبق بینالملل از
گذیرش مفهبگ جنایت زیستمحیطی دولتسا طفره رفدا و باجای آن با قباعک سندی مسئبلیت (مکنی)
بینالمللی مدبسل شکه است و از سبیی دی ر درزمینا مسئبلیت یفری فردی نیم با شناسایی مسئبلیت
یفری فردی برای ار کا جنایا زیستمحیطی دوران مخاصما مسلحانا محکودشکه است .گبیی ا
حمال و عروا شکیک با محیطزیست و با سکنا غیرنظامی ،با این نکدا منجر شکه است ا حقبق
بیردوسدانا ،حمال دارای آثار گسدرده ،شکیک و دیرگا بر محیطزیست را باعنبان یکی از جنایا جن ی،
قابل عقیب و یفر لقی نک (عبکاللهی.)17 :1382 ،

1

Freeland,Steven, HUMAN RIGHTS, THE ENVIRONMENT AND CONFLICT, International
Journal on Human Rights, sur 2, 2004, p 4 at: https://sur.conectas.org/en/human-rights-environmentconflict/
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 -4جنایات زیستمحیطی در قالب جنایت علیه بشریت
یکی از شنیع رین جرائم بینالمللی جنایا علیا بیریت است ا با با وجبد آمکن مباحث جکیکی
چبن حقبق یفری ،أسیس دادگاهسای یفری بینالمللی ،الحاق عکاد زیادی از یبرسا با اساسناما
دادگاه یفری بینالمللی مطرحشکه است .جنایا علیا بیریت می بانک نها شامل مباردی گردد ا
صریحاً در اساسناما رگ با آنسا اشارهشکه است1.
طبق ماده  7اساسناما دیبان یفری بینالمللی منظبر از جنایا بر وک بیریت اعمال میروحا زیر
است ا در یک حملا «گسدرده» یا «سازمانیافدا» بر وک یک «جمعیت غیرنظامی» و با «علم با آن
حملا» ار کا یابنک .1 :قدل؛  .2قلعوقمع ردن؛  .3با بردگی گرفدن؛  .4بچ یا جابجایی اجباری
جمعیت؛  .5حبس ردن با ایجاد سر شکل دی ر محرومیت شکیک از آزادی جسمی ا برخالف قباعک
بنیادین حقبق بینالملل باشک؛  .6جاوز جنسی ،بردگی جنسی ،فاحی ی اجباری ،حامل ی اجباری،
عقیم ردن اجباری و سر نبع خیبنت جنسی میابا با آنسا؛  .7آزار سر گروه یا سر جمع میخصی با
علل سیاسی ،نژادی ،ملی ،قبمی ،فرسن ی ،مذسبی یا جنسی (مذ بر دربنک  )3و یا سر عمل منکرج در
این بنک یا سر جنایت میمبل صالحیت دیبان بر اساس معیارسایی ا در سطح جهانی بامبجب حقبق
بینالملل غیرقابلقببل شناخداشکهانک؛  .8ناگکیک ردن اجباری (اشخاص)؛  .9آگار ایک؛  .10سایر اعمال
وک انسانی میابا ا عامکاً باقصک ایجاد رنج زیاد یا صکما شکیک با جسم یا سالمت جسمی یا روحی
صبر گذیرد (ساک یدی شیایمی .)234 :1396،در این رابطا ،خریب عمکی زیسد اه طبیعی و
انحالل آن گس از دسدرسی با آ گاک یا غذا می بانک «محرومیت شکیک از حقبق اساسی» بامنظبر
جرگ آزار و اذیت باشک ( .)Rights Watch, 2006:195سالمت بیر در سراسر جهان باسالمت
محیطزیست اطراف آن بسد ی دارد چرا ا اگر محیطزیست با مخاطرا عکیکهای ازجملا جرائم
زیستمحیطی روبارو باشک ،جان و سالمت عکهای ا امالً با وجبد آن وابسدا سسدنک با خطر خباسک
افداد؛ اما این مسئلا حدی می بانک از راهسای قانبنی و حدی قراردادسای میدرک نیم ا فاق بیفدنک ،با این
نحب ا شر تسای بمرگ نئبگان در جهان و یا شر تسای چب بری با انعقاد قراردادسای بمرگ دست با
قطع درخدان زده و گاسی در این مبرد با قطع بیرویا درخدان جن لسا اداما میدسنک ا این عمل
می بانک زنکگی جانبران علف خبار جن لی را با خطر انکاخدا و در گی این مبوبع جان افرادی ا در
مناطق دورافدادهی جن لی با وجبد این حیبانا وابسدا است با خطر افداده و منجر با اندقال اجباری
1https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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آنان از زادگاسیان شبد و سمین مسئلا می بانک یک جنایت علیا بیریت و با خطر انکاخدن سالمدی
زیست بیر باشک ( .)Spapens; White, Kluin, 2014آبراهسای آلبده ،انقراض گسدردهی گبناسا،
مصرف بیانکازه سبختسای فسیلی و اندیار گازسای گلخاناای و میمان غیرقابل ادامای جن لزدایی
نمبناسای انک ی از این بیعکالدیسا سسدنک .این رونک حبادث آ و سبایی شکیک ر و بییدری را در گی
خباسک داشت و با گسدرش بیابانسا ،از بین رفدن نبع زیسدی ،فروگاشی زیستببگسا ،اسش و آلبدگی
منابع آبی و باال آمکن سطح آ دریاسا منجر خباسک شک (محمک علیخانی.)203 :1396 ،
البدا دراینبین گفدنی است اگر این جنایت باطبر خالص وک بیری لقی گردد می بان نها
اشخاص حقیقی را برای این مسئلا در دیبان محا ما رد اما اگر یبرسا در این مبوبع نقش داشدا
باشنک بایک عامل اصلی آن در سر سرگ شناساییشکه و حت گی رد قرار گیرنک ماننک سران یبرسا ا در
دوران صکی خبیش دست با اعمالی مخر بر وک محیطزیست انجاگ داده باشنک 1.ومن اینکا گفدن
این سخن در میانا خالی از لطف نیست ا در حال حاور دیبان نها از طریق دادسدانی می بانک با
جنایا زیستمحیطی رسیکگی نک و این رسیکگی سم از طریق قبانین حقبق بیری و بامنظبر أثیر
این جنایا بر روی زنکگی انسانسا می بانک انجاگ گیرد (.)Durney, 2018: 413
رینبلکگالمدمر ،عضب ارگروه دیبان بینالمللی یفری ا هیا ننکه سنک سیاست است ،گفت :ما با
ن اه با زمینا وسیع ری ا میشبد ،صالحیت خبد را اعمال می نیم .مادر حال گسدرش مر م سسدیم
ا جنایا اساسناما رگ را ا از قبل در صالحیت ما قرار دارد ،ب نجانیم .اندقال اجباری (مردگ) در جریان
خریب وسیع محیطزیست ،در حال حاور می بانک جنایدی علیا بیریت باشک ،بنابراین اگر با صرف
زمین چا درندیجا یا گییرو انجاگ شبد ،می بان آن را در بحث جنایا اساسناما رگ گنجانیک .2جنایت
علیا بیریت عملی است ا مبجب رنجش غیروروری و شکیک انسانسا میشبد؛ خریب محیطزیست
بکون شک یفیت زنکگی انسان را گایین میآورد .دیبان در یک غییر در انبن فعالیتسایش در 15
سپدامبر  )25/6/1395( 2016اعالگ داشت ا «جرائمی را ا منجر با خریب محیطزیست ،اسدثمار
منابع طبیعی و صرف غیرقانبنی (زمینخباری) زمین گردنک در اولبیت قرار میدسک» 3.باآنکا دیبان
For example, the ICC tried former Ivory Coast President Laurent Gbagbo, with “Crimes against
Humanity” related to post-election violence. He is the first former head of state to stand trial at the
ICC, and was acquitted on January 15, 2019. Laurent Gbagbo, former Ivory coast leader, Acquitted of
Crimes against Humanity, N.Y. TIMES: https://www.nytimes.com/2019/01/15/world/ africa/laurentgbagbo-ivory-coast-icc.html [https://perma.cc/9W3B-4G5H].
2https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-includeenvironmental-destruction-cases
3WWW.businessinsider. com
1
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باطبر رسمی صالحیت خبد را گسدرش نکاده است ،اما بیان داشت ا جرائم مبجبد ماننک جرائم علیا
بیریت را در بسدر و زمینا گسدرده ری ارزیابی خباسک رد .فعاالن وک فساد در سازمان جهانی
میگبینک زمینخباری و خریب محیطزیست منجر با رانکنسای اجباری گسدرده ،ناببدسازی فرسن ی
مردگ ببمی ،سبء غذیا و خریب زیستمحیطی شکه است .الیس سریسان میاور در گروه بینالمللی
شاسک جهانی 1بیان رد« :اعالن امروز بایک سیکاری با مکیران شر تسا و سرمایاگذاران بفرسدک ا
محیطزیست بیش از این عرصا بازی آنسا نیست ».اثرا مخبف زمینخباری و خریب محیطزیست در
باال رین سطح عکالت یفری با رسمیت شناخداشکه است و ا نبن عامالن بخش خصبصی برای
نقییان در صرف غیرقانبنی زمین ،ناببدی جن لسای انببه و مسمبگ سازی منابع آبی می باننک محا ما
شبنک (گبرساشمی ،ارغنک.)228 :1396،
ریچارد راجرز ،شریک شر ت گروه بینالمللی الش 2در گرونکهسای ا با نماینکگی از  10امببجی
شکایدی با دیبان بینالمللی یفری سلیم رده است ا در آن حا مان یبر ،ازجملا دولت و ار ش
آن ،مبرد این ا هاگ واقعشکهانک از سال  2002در راسدای سب ثرو و قکر از طریق زمینخباری و
اخراج اجباری بالغبر  350سمار نفر مر کب نقضسای شکیک حقبق بیر شکهانک .او گفت :امببج نمبنا
املی برای سیاست جکیک دیبان است ا در چارچب معیارسای جکیک قرار میگیرد .با بجا با
اقکاما ی ا در گی گنجانکن جنایت زیستمحیطی حت مفهبگ جنایت علیا بیریت قابلرؤیت است،
بیان ر آن است ا وجبد مکانیسمی سرچنک ناقص ،بسی بهدر از اندظار ییکن برای ایکه آلی محدمل
است .فضای بینالمللی مبجبد مانع از آن شکه است ا جرگ ان اری خریب محیطزیست در اساسناما
دیبان یفری بینالمللی ووبح بییدر و گسدرهای وسیع ر بیابک .قطعاً رویا دیبان در آینکه باووبح
بییدر با ابهاما مبجبد مندهی خباسک شک و چابسا باواسطا الشسای بینالمللی انجمنسای
زیستمحیطی دولتسای عضب اساسناما مجا شبنک با سن اگ جکیکنظر در اساسناما دیبان ،حمایت
یفری گسدرده ری را از محیطزیست در چارچب جنایت علیا بیریت با عملآورنک.
الزگ با ذ ر است با بجا با گرداخت محکود با محیطزیست در سیاستسای ایجاد دیبان یفری
بینالمللی ،دشبار خباسک ببد ا دیبان ادعا نمایک صالحیت عقیب و رسیکگی «جرائم زیستمحیطی» را
دارا باشک ،م ر آنکا نیان داده شبد ا چنین صالحیدی یا ممکن است باطبر ومنی از بویحا فعلی
حت اساسناما رگ اسدخراج شبد ا سمان جنایا نسل یی ،جنایا جن ی و جنایا علیا بیریت
1World

Witness:See https://worldwitness.org/
Effort International :See https://www.linkedin.com/company/team-effort-international
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سسدنک یا اینکا باواسطا ایجاد یک قانبن جکیک از قبانین بینالمللی ،اعم از عرفی یا مبدنی بر گیمان،
صالحیت دیبان در جرائم زیستمحیطی گسدرش یابک؛ اما یکی از دالیلی ا جرائم زیستمحیطی را
میبایست حت صالحیت دیبان و باعنبان جرگ علیا بیریت دانست این است ا عمبماً نظاگسای
سیاسی در قبانین داخلی ،رفدارسای مخر فرامرزی را جرگ ان اری نمی ننک؛ زیرا مایلی با درگیر شکن
در فراینکسای حقبق یفری بینالمللی نکارنک .میکال مرببط با عقیب یفری ،اسدرداد و ...آنچنان
است ا حدی در صبر علم یبرسا با برخی رفدارسای مخر و دغکغا منک ببدن در آن حبزه ،باز آن
رفدارسا را جرگ ان اری نمی ننک و صرفاً برخی چالشسای درون یبر را با گاسخ یفری مباجا میسازنک.
ازاینرو ،اخدیار مطلق نظاگسای سیاسی در فراینک جرگ ان اری مبجب شکه است ا نظرا فعاالن جرائم
فرامرزی مبنی بر جرگ ان اری رفدارسای مخر بینالمللی ،نادیکه گرفدا شبد (زارع مهکوی ،دانش
ناری .)99 :1395،بکون شک ،یکی از رفدارسای مخر فرامرزی ،جرائم زیستمحیطی است ا با
اقدضای خبد ،وصف بینالمللی گیکا می نک .باعنبانمثال ،آلبدگیسای رودخاناسای مرزی سم چبن رود
رن در فرانسا و سبئیس ،آلبدگی دریای خمر در سر یک از یبرسای ایران ،روسیا ،آذربایجان ،قماقسدان
و ر منسدان و خریب محیطزیست خلیجفارس در یبرسایی چبن ایران ،عربسدان ،عراق ،بیت،
بحرین و  ...با یبر دی ر سرایت می نک .در این حالت ،بنا با دالیل گیشگفدا ،یبرسا مایل چنکانی
با جرگ ان اری رفدارسای مخر محیطزیست نکارنک .باعنبانمثال ،یبر عراق ،نها در قبال جرائم
زیستمحیطی خلیجفارس در قلمروی سرزمینی خبد حساس است و با سرایت آلبدگی با یبرسای
دی ر ،اسمیدی نمیدسک (نژنکی منش.)277 :1394 ،
این امر عالوه بر آن ا مسئبلیتگذیری بینالمللی یبرسا را زیر سؤال میبرد ،در بلنکمک منجر با
خریب محیطزیست طبیعی نیم میشبد .قرار دادن جرائم زیستمحیطی حت لقای جرائم علیا بیریت
باعث میگردد ا خریب محیطزیست یک عمل بسیار سخت برای جنایت اران زیستمحیطی باشک
چرا ا دی ر باراحدی نمی باننک فرا ر از مرزسای یک یبر جرائمی از قبیل خریب وسیع محیطزیست،
قاچاق و قطع درخدان باصبر غیرقانبنی را مر کب شکه و از چن ال قبانین داخلی ا نها در داخل
مرزسا ار رد دارنک ،ب ریمنک.
بامنظبر بررسی جنایا زیستمحیطی در قالب جنایا علیا بیریت شایک افی نباشک ا ما نها با
اساسناما دیبان بسنکه نیم چرا ا در حال حاور یک قاعکهی مسلم حقبق بینالملل عرفی وجبد دارد
ا جنایا علیا بیریت نیازمنک ار باط با مخاصمای مسلحانا نیسدنک .در حقیقت ،سمانگبنا ا
دادسدان خاطرنیان میسازد ،حقبق بینالملل عرفی رابطاای را بین جنایا علیا بیریت و سرگبنا
14
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مخاصماای الزگ نمیدانک؛ بنابراین ،دیبان با ورور این ا جنایا علیا بیریت در یک مخاصمای
مسلحانا بینالمللی یا غیر بینالمللی ار کا یابنک ،این جنایت را در ماده  5مضیق ر ازآنچا ا در حقبق
بینالملل عرفی الزگ است ،عریف رده است (نژنکی منش.)277 :1394 ،
 -5ظرفیت دیوان در رسیدگی به جنایات زیستمحیطی در قالب جنایات علیه بشریت
و جنایات جنگی
دیبان در گذیرش گرونکهسای ارجاعی ابدکا با مبانی و قاعکهسای لی احراز صالحیت خبد بجا
می نک و در مراحل بعکی معیارسای اولیا و ثانبیا منکرج در اسناد و رویا خبد در جهت گمینش و
اندخا یک گرونکه را مبرد مکاقا قرار میدسک ( بشا و دی ران .)353 :1398 ،در اساسناما دیبان خریب
محیطزیست یا جنایت بر وک محیطزیست مسدقالً جرگ ان اری نیکه است و نها ر ن مادی ار کا
جنایا بینالمللی است .دیبان باعنبان عنصر قانبنی بینالمللی برای عقیب و مجازا مجرمان
بینالمللی صمیما ی را ا ا خاذ می نک برای حفظ حیا بیری است .ازاینرو در  15سپدامبر سال
 2016دادسدان دادگاه یفری بینالمللی ،فا ب بنسبدا 1یادداشدی را دال بر این مسئلا مندیر رد ا بایک
با ارزیابی جرائمی گرداخت ا منجر با «ناببدی محیط یا مبارد محافظتشکه» میشبنک .ارزیابی أثیر
جرگ اعالگشکه با مالحظای این مطلب میگردازد ا آسیب محیطی مبجب خریب وسیع مجمبعاسای
آسیبگذیر از محیطزیست میگردد و أثیر جبرانناگذیری بر محیطزیست میگذارد 2.در چارچب این
مسئلا ،دادسدان اشارهسایی با عقیب قانبنی جرائم اساسنامای رگ نمبد ا باواسطای ناببدی
محیطزیست یا انفجار غیرقانبنی منابع طبیعی یا خلیای غیرقانبنی زمین انجاگشکه و از طریق دیبان
مبرد رسیکگی قرارگرفدا است .این یادداشت باعنبان ابمار راسنمای لیکی دفدر دادسدان در اندخا و
اولبیتبنکی گرونکهسا مبردبررسی در نظر گرفدا میشبد و سمچنین ،غییر ش رفی را در دیکگاه دیبان
بینالمللی یفری و جامعای جهانی نسبت با محیطزیست ایجاد رده است.
جای دادن خریب محیطزیست در ارزیابی نقضسای حقبق بیری یر سیکاری با مجریان شر ت و
سرمایاگذارانی ببد ا قبل ر محیطزیست زمینبازیشان است .درحالی ا آن فرصدی را برای مسئبل
ببدن و گاسخ ب ببدن افراد ایجاد می نک ا قبالً بکون اینکا گی یری قانبنیای وجبد داشدا باشک آزاد
13 Fatou Bensouda
of the prosecutor,policy paper on case selection and prioritisation, para 40, (here in after 2016
Policy Paper) https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_CaseSelection_Eng.pdf [https://perma.cc/UY3NC62R].
2Office
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ببدنک ا اعمال مخر محیط زیسدی انجاگ دسنک ،ابهاگ یادداشت مرببط و ازگی این نظریا با معنای
این است ا جامعای بینالمللی حکس میزنک ا دقیقاً چطبر آسیب محیطی در نار چارچب گی رد
قانبنی دیبان حت اساسنامای رگ در نظر گرفداشکه است .دادگاه سمچنین باعنبان یک اصل اساسی
صالحیت دارد ،افرادی را ا مر کب جکی رین جرائم در ار باط با جامعای بینالمللی شکهانک مبرد
عقیب قرارداد دسک .این صالحیت ،نسل یی و جرائم علیا بیریت و جرائم جن ی را دربرمی گیرد .این
صالحیت نمبناای از قبانین مرببط با دیبان یفری بینالمللی است و از طریق آن می بان افرادی را ا
مبجب خریب محیطزیست شکهانک را جریما و مجازا رد).1 (Vidal, Bowcott, 2016
در چارچب اساسناما دیبان یفری بینالمللی انجاگ این امر با دادسدانی است ا با سمکاری دولت و
سایر نهادسا مبجبا مقکما ی انجاگ حقیقا را فراسم ساخدا و با سمکاری یبر ذیربط مبجبا امر
بازداشت مدهم را فراسم نمایک ( .)Moreno, 2009:8در گرونکه مطروحا نمد دیبان علیا رئیسجمهبر
سبدان ،عمرالبییر بیان ر ار باط دادسدانی و دیبان است ،در این گرونکه دادسدان دیبان از میان سایر
جرائم ،رئیسجمهبر سبدان را مطابق ماده  6اساسناما در خصبص ژنبسیک ،با ایجاد عمکی شرایطی در
جهت محروگسازی جمعیت از دسدرسی با لبازگ حیا را برای گروهسای نژادی مدهم نمبد.
قابلذ ر است برای اینکا اداره دادسدانی بدبانک از عهکه چنین امر بسیار مهمی برآیک ،بامبجب
آئینناما داخلی دادسرا ،مصب سبگ ژوئن  ،2003ساشاخا در صحن این اداره ایجادشکه است؛ شاخا
عیین صالحیت دیبان ،شاخا حقیق و فحص و شاخا احراز ا هاگ و صکور یفرخباست ا از طریق
سمکاریسای صمیمانا بین این شاخاسا امر مهم انجاگ حقیقا مقکما ی و احراز ا هاگ و صکور
یفرخباست راجع با مبوبعا در حبزه صالحیت دیبان با نحب مطلب و مؤثری صبر گذیرد (:372
 .)Kaul, 2000البدا در این مبرد بایک با وظایف دادسدانی نیم اشاره داشت ا آیا می بانک باصبر
مسدقل در مبرد صالحیت دیبان نسبت با جنایا ی سمچبن جنایا زیستمحیطی صمیم ب یرد یا
خیر؟ باطبر لی وظایف و اخدیارا دادسدان دیبان یفری بینالمللی بر دو نبع است :وظایف قضایی،
وظایف اداری .وظایف قضایی عمکه دادسدان باقرار زیر است :الف) انجاگ حقیقا بر اساس اطالعا ی ا
در مبرد یک جرگ میمبل صالحیت دادگاه ا با دادسدان رسیکه است.
) بررسی ووعیتسایی ا ار کا یک یا چنک جرگ میمبل صالحیت دادگاه در آنسا بسط دولت
عضب یا شبرای امنیت با دادسدان ارجاع شکه است.

see:https://www.theguardian.com/global
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ج) انجاگ حقیقا باوسیلای بازجبیی از اشخاص مظنبن و قربانیان ،شهبد ،جمعآوری و بررسی مکارک،
انجاگ حقیقا در قلمرو یک دولت( .با روایت یا بکون روایت آن)
د) جکیکنظرخباسی در مبرد رأی برائت یا میمان مجازا عیینشکه از سبی شعبا بکوی و گاسخ بیی
با جکیکنظرخباسی شخص محکبگعلیا.
ه) دفاع از دعاوی در دادگاه و انجاگ سایر اقکاما الزگ ا انجاگ اقکاما الزگ برای حفظ محرمانا ببدن
اطالعا و حمایت از شهبد (میر عباسی.)102 :1395 ،
البدا در ورای سمای این بحثسا بایک گفت دیبان ممکن است دانش ویژه الزگ برای گی رد قانبنی
جرائم زیستمحیطی را نکاشدا باشک .نا دادسدانسا و نا قضا در قانبن محیطزیست مدخصص نیسدنک.
دادگاه مدیکل از  18قاوی است ا سر یک فقط یک دوره ناسالا را سپری می ننک 1.این نکدا نیم
ازجملا ابهاما ی است ا البدا قابل گاسخگبیی است چرا ا دیبان با رویکرد اخیر خبد بسط دادسدانی
نیان داده است ا با دنبال ایجاد خصص درزمینا ی گی یری جنایا زیستمحیطی است.
در زمان نبنی در قبانین بینالمللی ،با بجا با فقکان رفدار یا برخبرد قاطع علیا جرائم زیست
محیطی و مجازا مکفی روبارو سسدیم و سمچنین دراینباره مدنسایی در قبانین وجبد دارنک ا مجبز
رفدارسای مدفاو ی از مبارزه با جرائم زیستمحیطی مطابق با نبع جرگ و با بجا با نظر دولتسا را
میدسک( .بابا خانی .)40 :1398 ،سمچنین بر اساس مکعای گییین مر م جکیک دیبان می بانک درسای
مخدلفی را برای گی رد قانبنی درباره غییرا آ و سبایی باز نک ،زیرا درصک زیادی از اندیار  co2ناشی
از جن لزدایی در اثر صرف غیرقانبنی زمین ببده است2.
با بجا با بویحا گیشگفدا رسالت دادسدانی دیبان یفری بینالمللی باعنبان منجی عکالت
یفری خبد دلیلی بر چرایی گرایشسای اخیر وی در مبرد گی یری و عقیب جنایا زیستمحیطی
است ا البدا بنا بر اخدیارا ی ا از طرف اساسناما با دادسدانی دادهشکه است ،این مسئلا قابل بجیا
است (محمک نسل .)24 :1393 ،با نظر میرسک با بجا با نظریاسای اخیر دادسدانی در مبرد رسیکگی
با جرائم زیستمحیطی ،دیبان صالحیت این را خباسک داشت ا حکاقل در یبرسای عضب با جنایا
وسیع زیستمحیطی ا مبجب نقض حقبق بیر میگردنک ،رسیکگی نمایک .بااینحال ،طرفکاران قرار
دادن ا ب سایک در محکما دیبان گیینهاد ردهانک ا یک سیئت جکاگانا از قضا دادگاه یفری
1

The Court Today, ICC, March 18, 2019, https://www.icccpi.int/iccdocs/
PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf.
2 Ibid
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بینالمللی می بانک با جرائم زیستمحیطی رسیکگی نک 1.اگرچا با نظر میرسک ا یادداشت اخیر
دادسدانی رسیکگی دیبان در مبرد آسیبسای زیستمحیطی را گسدرش داده است ،اما سنبز سم این
مسائل را فقط در رابطا با أثیرا آن بر انسان بررسی می نک (.)Greene, 2019: 48
نتیجهگیری
این مسئلا باخببی گباه است ا بسعای صالحیت دیبان یفری بینالمللی برای گی یری جرائم
زیستمحیطی نا نها نیاز نبنی جامعای بینالملل است بلکا این مبوبع می بانک با بقای محیطزیست
و سمچنین اسش جنایا علیا محیطزیست مک شایانی نمایک اما بمرگ رین یبرسای جهان ازجملا
چین و روسیا سنبز اساسناما را امضا نکردهانک ا آنسا بمرگ رین آلبده ننکهسای جهان با شمار
میرونک و این مسئلا دیبان یفری بینالمللی را در رسیکگی با میکل مباجا می نک .برای اعمال
صالحیت در رابطا با جنایا زیستمحیطی در مرحلای اول احدیاج با حمایت اعضا در جرگ ان اری
اینگبنا جنایا دارد ا در حال حاور با بجا با محکودیت دیبان در مبرد جنایا عریفشکهی
بینالمللی چنین امکانی م ر در صبر قرارگیری جنایا زیستمحیطی حت یکی از جنایا مهم
بینالمللی ممکن نیست ،جرگ ان اری جنایت زیستمحیطی در اساسناما دیبان در قالب جنایت جن ی
مقرر در ماده  8اساسناما مطرح گردیکه است .شایانذ ر است ماده  8در مبرد جنایت علیا
محیطزیست ،با لحاظ عنصر مادی قکری مبهم است لذا در صالحیت دیبان در این خصبص بایک
جکیکنظر گردد .در اصل عملکرد دیبان برای جرگ ان اری جرائم زیستمحیطی در قلمرو جنایا جن ی
یا جنایا علیا بیریت مسدلمگ ایجاد خصص در سیئتسای رسیکگی است ا بدباننک از طریق بررسی
جنایا زیستمحیطی میمان خسارا آن بر زنکگی بیری را یخیص داده و در زمرهی جنایا جن ی
و یا جنایا علیا بیریت دسدابنکی نماینک .با بجا با خألسای مبجبد در بسدر جرگ ان اری و نظاگ
ومانت اجراسای جنایی جرائم زیستمحیطی ،شناسایی جرائم این عرصا و شناسانکن گکیکهسای
بمسکارانا در این زمینا را نیاز میدانیم سمچنین با نظر میرسک ا یکیل دادگاه مسدقلی ا بدبانک با
اسدقالل رأی ،سرعت عمل افی و ارآمکی خصصی در ار باط با جرائم و نقض حقبق بیر و
محیطزیست قابلیت اجرایی داشدا ،وروری است.
1

Gar Smith, Ecocide, the Fifth War Crime? EARTH ISLAND JOURNAL (2010),
_http://www.earthisland.org/journal/index.php/magazine/entry/ecocide_the_fifth
war_crime/ https://perma.cc/5ENM-QJPH.
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