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مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

آیدا حیدری*

سیدمجتبی واعظی**

چکیده
ــت   ــئولیت های دول ــارات و مس ــوزه اختی ــترش ح ــاه و گس ــت رف ــه دول ــدارم ب ــت ژان ــذار از دول گ
زمینــه را بــرای وقــوع جرائــم بســیار و درنتیجــه تولــد موضــوع مســئولیت کیفــری دولــت ایجــاد کــرد. 
ــاده  ــح در م ــال 1395 و تصری ــت در س ــری دول ــناختن مســئولیت کیف ــمیت ش ــه رس ــا ب ــران ب در ای
ــان یافــت. از دغدغه هــای ایــن نوشــتار  ــون مجــازات اســالمی، مباحثــات و اختالف نظرهــا پای 143 قان
مســئولیت کیفــری دولــت در حــوزه جــرم اکوســاید اســت کــه موجبــات نابــودی گونه هــای گیاهــی و 
ــی  ــق دولت هــا در عرصــه بین الملل ــرش مســئولیت مطل ــا پذی ــد؛ درنتیجــه ب ــوری را ایجــاد می کن جان
ــر  ــت در نظ ــر محیط زیس ــارت های وارده ب ــران خس ــرای جب ــبی ب ــا راه مناس ــت ت ــر آن اس ــعی ب س
گرفتــه شــود. یکــی از عوامــل مؤثــر در ایــن زمینــه تولیــد و اســتفاده از محصــوالت تراریختــه اســت کــه 
قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی ایــران بــدان پرداختــه و در تبصــره مــاده 31 قانــون برنامــه 
ــه مــردم  ــاب آزمایــش فراورده هــای تراریختــه و اطالع رســانی ب ششــم توســعه مســئولیت دولــت در ب

را مــورد تصریــح و تأکیــد قــرار داده اســت.
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مقدمه

مســئولیت کیفــری مبتنــی بــر شــرایطی اســت کــه درخصــوص اعمــال مجــازات بــر انســان 
ــخاص  ــت و اش ــری دول ــئولیت کیف ــد، مس ــه جدی ــا در مقول ــت1 ام ــه اس ــعور موردتوج ذی ش
ــه توضیــح و رفــع ابهــام دارد. مخالفــان بی شــماری درمقابــل پدیــده نوظهــور  حقوقــی نیــاز ب
ــد و دالیلــی ازجملــه عــدم امــکان اعمــال برخــی  مســئولیت کیفــری دولــت  قــد علــم کرده ان
مجازات هــا، عــدم نیــل بــه اهــداف مجازات هــا و مهم تــر از همــه نقــض اصــل شــخصی بــودن 
ــا  ــش دولت ه ــر نق ــه تغیی ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــل گروه ــد. درمقاب ــان می کنن ــا را بی مجازات ه
ــرد او را  ــرار می گی ــت ق ــف دول ــره وظای ــه در زم ــی ک ــای روزافزون ــارات و صالحیت ه و اختی
ــف  ــن وظای ــه گســتردگی ای ــد و باتوجه ب ــی دارای مســئولیت می دانن هم ســان اشــخاص حقیق
ــد و  ــر می گیرن ــی در نظ ــوق عموم ــخاص حق ــرای اش ــی ب ــری بدیه ــئولیت را ام ــتن مس داش
ــعی در  ــه، س ــرار گرفت ــف ق ــورهای مختل ــرلوحه کش ــه س ــددی ک ــول متع ــه اص ــتناد ب ــا اس ب
ــگاری،  ــر ان ــه اصــل مجرمیــت اکتســابی، براب ــد ازجمل ــت دارن ــه مســئولیت کیفــری دول توجی
مغــز متفکــر و مجرمیــت عاریــه ای کــه توســط کشــور آمریــکا مطــرح شــد و ســرلوحه کشــور 
ــرش  ــا پذی ــالمی ب ــازات اس ــون مج ــاده 143 قان ــران م ــا در ای ــت؛ ام ــرار گرف ــز ق ــه نی فرانس
ــن  ــه تبیی ــاده 20 ب ــان و در م ــئولیت را بی ــدوث مس ــرایط ح ــت ش ــری دول ــئولیت کیف مس
ــده اند  ــب ش ــه موج ــن زمین ــد را در ای ــی جدی ــدام چالش ــه هرک ــه ک ــی پرداخت مجازات های
ــی  ــه اصول ــا چ ــی و ب ــه مبنای ــر چ ــتی ب ــت را به راس ــری دول ــئولیت کیف ــه مس ــه آنک ازجمل

ــرد؟ ــه ک ــوان توجی می ت

نکتــه قابل تأمــل دیگــر آنکــه بــا توجــه بــه نقــش روزافــزون دولت هــا در عرصــه 
ــت  ــه دول ــی ک ــاه و تصدی گری های ــت رف ــه دول ــدارم ب ــت ژان ــش دول ــر نق ــادی و تغیی اقتص
فاعــل آن اســت، توجهمــان بــه فعالیت هایــی جــذب می شــود کــه بــرای انســان ها و 
دهه هــای  در  کــه  زیســت محیطی  آلودگی هــای  اســت.  بســیار خطرنــاک  محیط زیســت 
اخیــر بــه مــرز بحــران رســیده موجــب فتــح بــاب مســئولیت دولــت در آلودگی هــای 
ــاید  ــه اکوس ــترده ب ــطح گس ــه در س ــت ک ــای محیط زیس ــت. آلودگی ه ــت شده اس محیط زیس

ــه ــه ب ــا توج ــی ب ــه به تازگ ــت ک ــد اس ــی واژه ای جدی ــای زیست کش ــه معن ــود ب ــر می ش تعبی

1. مجتبــی جعفــری. مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون مجــازات اســامی، ص 

7 تــا 32.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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1. ایــرج گلدوزیــان، بهمــن حســین جانــی، مبانــی اصــل شــخصی بــودن مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در 
حــوزه ادیــان، الهیــات و حقــوق، بهــار و تابســتان 1384. شــماره 15 و 16، ص 127 تــا 146.

2 . مجتبــی جعفــری، مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون مجــازات اســامی، ص 
7 تــا 32.

3-Criminal capacity

ــوع  ــه وق ــان، ب ــع آن انس ــت و به تب ــه محیط زیس ــان علی ــطح جه ــه در س ــی ک ــم جنایات حج
ــی  ــواد قانون ــدام از م ــور در هیچ ک ــه واژه مذک ــا شده اســت. هرچندک ــان م پیوســته وارد دســتور زب
ــه ســنگ بناِی  ــد به مثاب ــی در ایــن زمینــه انجــام شــده کــه می توان ــا اقدامات ــد ام ــه چشــم نمی آی ب
حمایت هایــی در زمینــه محیط زیســت تلقــی شــود؛ ازجملــه قانــون پنج ســاله برنامــه ششــم 
ــت  ــت: »دول ــرده اس ــان ک ــت بی ــاده 31 به صراح ــره م ــت را در تبص ــئولیت دول ــه مس ــعه ک توس
ــه عمــل آورد و  ــا آزمایش هــای الزم را جهــت تشــخیص مــواد غذایــی تراریختــه ب موظــف اســت ت
مــردم را از مــواد غذایــی تراریختــه باخبــر ســازد و خطــرات احتمالــی ایــن مــواد را کــه بــر اســاس 
ــتار  ــن نوش ــرد ای ــن رو رویک ــد.« ازای ــالم کن ــردم اع ــه م ــود ب ــوم می ش ــر معل ــای معتب آزمایش ه
پــس از بررســی مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری دولــت در ق.م.ا. تمرکــز بــر حــوزه اکوســاید و 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــت در ای ــئولیت های دول ــه و مس ــوالت تراریخت محص

گفتار اول. مســئولیت کیفری اشخاص حقوقی

بند اول. تعریف مســئولیت کیفری و مبانی آن

ــال  ــتند. اعم ــری هس ــوق کیف ــی حق ــع طالی ــه ضل ــازات س ــری و مج ــئولیت کیف ــرم، مس ج
ــه احــراز مجرمیــت وابســته  ــه احــراز مســئولیت کیفــری و احــراز مســئولیت کیفــری ب مجــازات ب
ــه  ــر هرگون ــه پاســخگویی در براب ــف ب ــورداری از تکلی ــری »برخ ــور از مســئولیت کیف اســت.1 منظ
ــار در  ــواه آن رفت ــرده، خ ــن ک ــازات تعیی ــرای آن مج ــذار ب ــه قانونگ ــت ک ــاری اس ــار ناهنج رفت
ــئولیت  ــراز مس ــا اح ــد.«2 ام ــته باش ــواه نداش ــد، خ ــته باش ــی داش ــه ملموس ــارج نتیج ــم خ عال
ــا اشــخاص  ــه تنه ــری کالســیک ک ــوق کیف ــری به خودی خــود کار آســانی نیســت. در حق کیف
ــود، اول  ــه گانه ای ب ــرایط س ــری دارای ش ــئولیت کیف ــد مس ــئولیت بودن ــی دارای مس حقیق
ــود. ــی می ش ــرم تلق ــه ج ــد ک ــی بزن ــرک فعل ــا ت ــل ی ــکاب فع ــه ارت ــت ب ــب دس ــه مرتک آنک

ــت  ــی از اهلی ــه  عبارت ــد ب ــرم باش ــکاب ج ــت ارت ــت و ظرفی ــب دارای اهلی ــرد مرتک ــه ف دوم آنک
جنایــی3 برخــوردار باشــد؛ زیراکــه ممکــن اســت جــرم حتــی به واســطۀ فعــل یــک حیــوان یــا بالیــای 
ــوان  ــوان نمی ت ــا به هیچ عن ــردد ام ــارت گ ــا ورود خس ــیب و ی ــه آس ــر ب ــد و منج ــی رخ ده طبیع
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ــت  ــن رو داشــتن اهلی ــرار داد .1 ازای ــری ق ــی را موضــوع مســئولیت کیف ــای طبیع ــا بالی ــوان و ی حی
جنایــی یعنــی اراده و قصــد ذهنــی ارتــکاب جــرم کــه فقــط از انســان کــه یــک موجــود ذی شــعور 
ــا  ــی ی ــق طبیع ــطه حری ــان به واس ــک انس ــف ی ــی تل ــوان حت ــو نمی ت ــد2 و بدین نح ــت برمی آی اس
ــی  ــن اســاس، منظــور از اهلیــت جنای ــر ای ــرار داد. پــس ب ــه یــک حیــوان را مــورد مجــازات ق حمل
مجمــوع عوامــل روانــی الزم بــرای امــکان انتســاب رفتــار مجرمانــه بــه فاعــل اســت کــه بــر پایــه دو 
رکــن اراده و آگاهــی اســتوار اســت؛ امــا نبایــد این گونــه تصــور شــود، هــر انســانی کــه هنجارهــای 
موردنظــر قانونگــذار را نفــی می کنــد موضــوع مجــازات قــرار می گیــرد بلکــه بایــد شــرط ســومی را 
ــا انســان های  ــه تنه ــاد می شــود. منظــور آن اســت ک ــی  ی ــت جزای ــوان اهلی ــه از آن به عن ــزود ک اف
ــعور  ــد ش ــان های فاق ــد و انس ــد ش ــازات خواهن ــرم مج ــکاب ج ــورت ارت ــل در ص ــد و عق دارای رش
ــرا  ــد زی ــرار گیرن ــی3 نمی تواننــد موضــوع مجــازات ق ــه دلیــل فقــدان اهلیــت جزای ــی ب و رشــد عقل
ــره مســئولیت  ــن از دای ــودکان و مجانی ــن ک ــد؛4 بنابرای ــازات را ندارن ــل مج ــت تحم ــت و ظرفی اهلی
کیفــری خارج انــد، زیــرا در هنــگام ارتــکاب جــرم اراده و قصــد کافــی بــرای ارتــکاب جــرم نداشــته 
ــا  ــه درک ارزش ه ــادر ب ــی ق ــد و از طرف ــه نزده ان ــه عمــل مجرمان ــا قصــد قانون شــکنی دســت ب و ب
قانونگــذار نمی باشــند. بــا توجــه بــه رویــه جدیــد کشــورهای مختلــف در تبییــن مســئولیت کیفــری برای 
اشــخاص حقوقــی و دولــت ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه بــا وجــود شــرایط مذکــور در تحقــق مســئولیت 
کیفــری دولت هــا را توجیــه نمــود؟ بــه نظــر می رســد در پاســخ بــه ایــن ســؤال توســل بــه دو دلیــل 

عمــده »عدالــت« و »نفــع اجتماعــی« راهگشــا باشــد.

ـ عدالــت: از مهم تریــن اهــداف حقــوق کیفــری تحقــق عدالــت اســت و درواقــع هــدف از تبییــن 
جرائــم و مجازات هــا توجــه بــه عنصــر عدالــت اســت؛ 5 زیــرا اگــر تفاوتــی میــان آن هایــی کــه قانــون را 
ــراد قانون شــکن و نافــی هنجــار نباشــد دیگــر  ــا اف ــد و هنجارهــا را مراعــات می کننــد ب پــاس می دارن
عدالتــی هــم وجــود نخواهــد داشــت. ازایــن رو، پذیــرش عنصــر عدالــت در تحقــق مســئولیت کیفــری از 
اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. در دهه هــای اخیــر بــا تغییــر رویــه کشــورها و پذیــرش مســئولیت

 
1 . مرتضــی محســنی، دوره حقــوق جــزای عمومــی، ج 3، مســئولیت کیفــری، چ 1، کتابخانــه گنــج دانــش 1376، ص 

6 بــه بعــد.

2 . منصــور میرســعیدی، مســئولیت کیفــری، قلمــرو و ارکان، بنیــاد حقوقــی میــزان، چــاپ ســوم، زمســتان 1390،ص 

.21

3-Penal capacity 

4 . جــان کلــی، تاریــخ مختصــر تئــوری حقوقــی در غــرب، ترجمــه محمــد راســخ، انتشــارات طــرح نــو 1384، ص 

76 بــه بعــد.

5-Andrew Ashworth.Principles of criminal law. Six edition. OXFORD 2009. P 17
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کیفــری دولــت و اشــخاص حقوقــی می تــوان دیــد کــه قانونگــذار درراســتاِی تحقــق عدالــت گامــی 
بــزرگ برداشــته و بــه دلیــل گســتردگی اختیــارات و وظایفــی کــه از جهــت تأمیــن نظــم و خدمــات 
ــق  ــه تحق ــا ب ــه رســمیت شــناخته ت ــز ب ــا را نی ــل شــده مســئولیت آن ه ــا قائ ــرای دولت ه ــی ب عموم
عدالــت فــردی و عدالــت اجتماعــی دســت یابــد. درزمینــۀ عدالــت فــردی بــه دلیــل گســتردگی امــوری 
کــه دولــت بــدان اقــدام می کنــد بدیهــی اســت کــه دایــره وســیعی از افــراد را در برگیــرد درنتیجــه اگــر 
اقــدام دولــت غیرقانونــی باشــد دایــره اثــر آن هــم بــه همــان انــدازه گســترده خواهــد شــد و نســبت 
ــا تعــداد وســیعی از بزه دیــدگان روبــه رو خواهیــم بــود کــه در  بــه جرائــم افــراد و اشــخاص حقیقــی ب
پــی عدالــت چشــم بــه مجــازات متخلــف دارنــد. از ایــن منظــر، ارتــکاب هرگونــه رفتــاری کــه توســط 
ــدازد شایســته مجــازات  ــه خطــر ان ــه را ب ــراد جامع ــی اف ــا احتمال ــی ی ــع واقع ــی مناف اشــخاص حقوق
ــی  ــا از طرف ــم و مجازات ه ــن جرائ ــررات روشــن و تبیی ــیم مق ــا ترس ــز ب ــی نی ــت اجتماع اســت. عدال
اشــخاص حقوقــی متخلــف را در پنــاه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات قــرار می دهــد و از طرفــی 
ــراد  ــد و از مجــازات شــدن اف ــرار می گیرن ــوی ق ــی معن ــون تحــت حمایت ــه قان ــد ب ــراد پایبن ــر اف دیگ

ــد. ــان حاصــل می کنن ــف اطمین متخل

ـ نفــع اجتماعــی: منظــور آن اســت کــه در هــر جامعــه ای منافــع عمومــی ایجــاب می کنــد تــا افــراد 
بزهــکار و متخلــف بــر اســاس قانونــی ازپیش تعیین شــده بــه دلیــل شکســتن هنجارهــای جامعــه مجــازات 
گردنــد. به عبارتــی منافــع جامعــه حکــم می کنــد کــه در برابــر مجرمــان ایســتادگی کــرد تــا مصلحت هایــی 
ــه نظــر می رســد  ــد .1 ب ــی بمانن ــه دســت نخورده و ســالم باق ــر اســاس آن شــکل گرفت کــه اجتمــاع ب
ــن  ــه مهم تری ــز تســری داد؛ زیراک ــت نی ــری دول ــق مســئولیت کیف ــه تحق ــوان ب ــا را بت ــن مبن ــه ای ک
ــا  ــد ت دلیــل آن جلــب اعتمــاد مــردم اســت. بدیهــی اســت کــه مــردم از دولــت خویــش انتظــار دارن
ــر  ــال اگ ــانند ح ــان برس ــزای عملش ــه  س ــون را ب ــن از قان ــد و متخلفی ــرا کن ــه اج ــون را در جامع قان
ــا دســت اندازی بــه اختیــارات و صالحیت هــای عدیــده خویــش  متخلــف اشــخاص حقوقــی باشــند و ب
از مجــازات فــرار کننــد و یــا براســاس قانــون بــرای خویــش مصونیــت ویــژه ای قائــل شــوند. در طــول 
زمــان اعتــراض و ســرخوردگی مــردم بیشــتر شــده و اعتمادشــان ســلب خواهــد شــد. از طرفــی دیگــرف 
ــراد خصوصــی دارد بدیهــی  ــا شــهروندان و اف ــی کــه ب ــت و ارتباطات ــط دول ــه گســتردگی رواب باتوجه ب
اســت در صــورت آلــوده شــدن دولــت بــه جــرم، تعــداد افــرادی کــه دنبالــه رو ایــن مســیر خواهنــد شــد 
بســیار گســترده خواهــد بــود. از ایــن منظــر بــا به رسمیت شــناختِن مســئولیت کیفــری بــرای اشــخاص 

ــی خواهــد داشــت جلوگیــری کــرد.2 ــاری کــه در پ ــج زیان ب ــوان از نتای ــت می ت حقوقــی و دول

1 . جان کلی همان، ص 180 به بعد.

2 . جعفری، همان، ص 7 تا 32.
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ــه  ــان گرایی در عرص ــی و انس ــور عقل گرای ــا ظه ــه ب ــل پیش گفت ــی و دالی ــی مبان ــم تمام علی رغ
نویــن حقــوق »اراده« بــه مهم تریــن عامــل در تبییــن مســئولیت کیفــری بــدل شــد کــه خــود منجــر به 
ایجــاد چالشــی اساســی درزمینــۀ پذیــرش مســئولیت کیفــری دولــت بــود. درادامــه بــا بیــان نظریه هــای 
مخالفیــن و موافقیــن بــه ایــن پرســش پاســخ می دهیــم کــه آیــا می تــوان بــرای دولت هــا مســئولیت 

کیفــری شــناخت؟

بند دوم. مخالفان و موافقان مسئولیت کیفری دولت

مخالفــان در رِد نظریــه مذکــور، مهم تریــن دلیــل خــود را فقــدان عنصــر اراده می داننــد؛ ازایــن رو 
ــدرت  ــل از ق ــد برخــورداری فاع ــر نیازمن ــم و تقصی ــر داری ــه تقصی ــاز ب ــا نی ــرای انتســاب جــرم، م ب
ــه موجــود انســانی اســت و موجــودات دیگــر از  تعقــل، ادراک و اراده مســتقل اســت کــه منحصــر ب
ــل  ــق فع ــه تحق ــادی ک ــر م ــر عنص ــرم عالوه ب ــر ج ــق ه ــرای تحق ــی ب ــه عبارت ــد. ب آن بی بهره ان
ــه  ــا ک ــن معن ــت اســت. بدی ــوی دارای اهمی ــه اســت، احــراز عنصــر معن ــی مجرمان ــرک فعل ــا ت ی
ــا  ــته باشــد )جــرم عمــدی( و ی ــد داش ــکاب جــرم قصــد و عم ــرای ارت ــی ب مجــرم ازلحــاظ روان
بــدون قصــد مرتکــب خطایــی گــردد کــه بتــوان او را مســتحق جــزا دانســت )جــرم غیرعمــد یــا 
ــری  ــئولیت کیف ــق مس ــرای تحق ــی ب ــادی به تنهای ــر م ــق عنص ــن تحق ــض(؛ بنابرای ــای مح خط
ــا  ــود. ب ــق ش ــوی محق ــر معن ــوان عنص ــی به عن ــای جزای ــا خط ــد اراده ی ــت و بای ــالک نیس م
ــئولیت  ــند مس ــد اراده می باش ــه فاق ــی ک ــخاص حقوق ــرای اش ــوان ب ــه می ت ــود، چگون ــن  وج ای
ــد کــه روان  ــاور دارن ــرش دلیــل ارائه شــده ب ــل شــد؟ موافقــان در پاســخ ضمــن پذی کیفــری قائ
ــی  ــم تفاوت های ــا ه ــخصًا ب ــت و مش ــان نیس ــی یکس ــی و حقوق ــخاص حقیق ــل در اش ــوه تعق و ق
ــی  ــاره اشــخاص حقیق ــه درب ــی ک ــا همــان دالیل ــرای انتســاب جــرم ب ــوان ب ــن رو نمی ت دارد ازای
ــه متفاوتــی  ــاره اشــخاص حقوقــی رســید. الجــرم بایــد از ادل ــه انتســاب جــرم درب وجــود دارد ب
ــروزه  ــدرن ام ــای م ــوان قدرت ه ــا به عن ــرا دولت ه ــود؛ زی ــق ش ــئولیت محق ــا مس ــت ت ــره جس به
ــد  ــرده و می توان ــر ک ــاد خط ــه ایج ــرای جامع ــه ب ــد ک ــیاری بهره مندن ــات بس ــائل و امکان از وس
ــئولیت  ــرای مس ــار الزم ب ــه معی ــت ک ــی اس ــذارد. بدیه ــای گ ــر ج ــری ب ــات جبران ناپذی صدم
ــک  ــی اراده ی ــد. از طرف ــی باش ــخاص حقیق ــیع تر از اش ــیار وس ــد بس ــخاص بای ــن اش ــری ای کیف
ــل  ــاره طف ــود اراده را درب ــدم وج ــوان ع ــه می ت ــت و همان طورک ــی نیس ــی خارج ــر تکوین ام
ــخاص  ــاره اش ــت درب ــروض دانس ــد مف ــر می زن ــدان اراده از او س ــه فق ــه درنتیج ــی ک و اعمال
ــرد و  ــار ک ــر آن ب ــی را ب ــر حقوق ــن اث ــتن اراده ای ــروض دانس ــا مف ــوان ب ــم می ت ــی ه حقوق
ــه اراده  ــود را نتیج ــاذ می ش ــی اتخ ــخص حقوق ــرای ش ــت ب ــط رأی اکثری ــه توس ــی ک تصمیمات
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1 دومیــن دلیــل  شــخص حقوقــی و متمایــز از اراده افــراد تصمیم گیرنــده مفــروض دانســت.
بــر مبنــای اصــل اختصاصــی2 بیــان می شــود؛ بدیــن معنــی کــه تنهــا اشــخاص حقیقــی 
ــا  ــد و تنه ــی بی بهره ان ــود واقع ــه از وج ــی ک ــخاص حقوق ــوند و اش ــرم ش ــب ج ــد مرتک می توانن
ــار  ــل »اعتب ــن اص ــب ای ــد. به موج ــرم گردن ــب ج ــد مرتک ــد نمی توانن ــاری دارن ــود اعتب ــک وج ی
اشــخاص حقوقــی و موجودیــت آنــان تــا بــدان جاســت کــه در محــدوده تجویزشــده از 
ــت  ــن محــدوده اســت موجودی ــکاب جــرم ورای ای ــه ارت ــد. ازآنجاک ــن عمــل کنن ســوی مقن
ــد. «  ــخصیت می گردن ــد ش ــه فاق ــده و درنتیج ــوم ش ــت بی مفه ــن حال ــخاص در ای ــن اش ای
ــط  ــرم توس ــکاب ج ــه ارت ــل ب ــوان قائ ــر نت ــی اگ ــه حت ــد ک ــتدالل می کنن ــان، اس ــا موافق ام
ــی  ــت برخ ــه فعالی ــد ک ــه ش ــن نکت ــر ای ــوان منک ــم نمی ت ــا بازه ــد ام ــی ش ــخاص حقوق اش
ارتــکاب جــرم را در پــی داشــته باشــد  از تشــکل ها به گونــه ای اســت کــه می توانــد 
ــزد  ــه آب می ری ــود را ب ــماندهای خ ــه پس ــد ک ــر بگیری ــه ای را در نظ ــال کارخان به عنوان مث
ــه را از مســئولیت  ــن کارخان ــوان ای ــا می ت ــود آی ــی زیســت محیطی می ش ــه آلودگ ــر ب و منج

ــرا دانســت؟ ــری مب کیف

ــخاص  ــم اش ــال جرائ ــا در قب ــی مجازات ه ــرای برخ ــکان اج ــدم ام ــل، ع ــومین دلی س
ــخاص  ــرای اش ــس ب ــات و حب ــلب حی ــه س ــی ازجمل ــن رو مجازات های ــت. از ای ــی اس حقوق
ــد  ــق نخواه ــرم اســت محق ــه اصــالح مج ــازات ک ــدف از مج ــوده  و ه ــرا نب ــی قابل اج حقوق
ــان اشــخاص  ــزات بدیهــی می ــا وجــود تمای ــه ب ــد ک ــار می کنن ــان اظه شــد. در پاســخ موافق
ــی کــه مرتکــب  ــژه ایــن اشــخاص و اعمال ــه ماهیــت وی ــا توجــه ب ــد ب حقوقــی و حقیقــی بای
ــژه ای از مجازات هــا را در نظــر گرفــت کــه از مجــازات اشــخاص حقیقــی  ــوع وی می شــوند، ن
متمایــز باشــد؛ نظیــر مصــادره امــوال، انحــالل، جریمــه نقــدی، ممنوعیــت در انجــام برخــی 
ــه تحقــق اهــداف بازدارندگــی و ارعــاب خواهنــد شــد  ــۀ خــود منجــر ب فعالیت هــا کــه به نوب
ــرد  ــتناد ک ــان اس ــه مخالف ــن بین ــوان مهم تری ــدان به عن ــوان ب ــه می ت ــر ک ــل آخ ــا دلی ؛ ام
ــازات  ــودن مج ــخصی ب ــل ش ــا اص ــی ب ــخاص حقوق ــت و اش ــری دول ــئولیت کیف ــل مس تقاب
اســت؛ امــا پیــش از تعریــف »اصــل شــخصی بــودن مجــازات« بایــد میــان ایــن اصــل و ســه 
ــودن  ــردی ب ــری« و »ف ــئولیت کیف ــودن مس ــخصی ب ــازات«؛ »ش ــردن مج ــردی ک ــل »ف اص
ــز  ــی متمای ــون و محتوای ــدام از مضم ــرا هرک ــد؛ زی ــل ش ــاوت قائ ــری« تف ــئولیت کیف مس
برخوردارنــد. اصــل فــردی بــودن مســئولیت کیفــری در راســتای زدودن مســئولیت کیفــری 

1.  محمدرضــا باقــرزاده، بحثــی دربــاره مســئولیت کیفــری دولــت، معرفــت. مهــر و آبــان 1379، شــماره 36، ص 
43 تــا 51.

2.   اســتفانی، گاســتون و لواســور، ژرژ و بولوک،برنــار، حقــوق جــزای عمومــی، چــاپ دوم، جلــد اول و دوم، انتشــارات 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 1383، ص403.  
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ــرگاه  ــد و ه ــه شــمار می آم ــی ب ــع، واحــد اجتماع ــی ایجــاد شــد، در گذشــته های دور جم جمع
یکــی از افــراد اجتمــاع مرتکــب جرمــی می شــد بــر همــه تأثیــر می گذاشــت و ازایــن رو همــه مســئول 
ــود  ــردی نم ــری ف ــرد، مســئولیت کیف ــه ف ــع ب ــی از جم ــد اجتماع ــر واح ــا تغیی ــه ب ــد؛ درنتیج بودن
یافــت. درادامــه اصــل شــخصی بــودن مجــازات بنیــان نهــاده شــد. بــر مبنــای آن تنهــا فــرد مرتکــب 
و خاطــی مســتحق مجــازات اســت نــه اقــوام و خانــواده او و آثــار مجــازات هــم تنهــا بایــد بــر فــرد 
ــه شــخصی نداشــت و  ــن مجــازات جنب ــرا پیش ازای ــث؛ زی ــر اشــخاص ثال ــه ب ــذارد ن ــر گ مرتکــب اث
ــئولیت  ــراز مس ــان، اح ــت زم ــا گذش ــا ب ــد؛ ام ــال می ش ــم اعم ــان او ه ــر اطرافی ــرم ب ــر مج ــالوه ب ع
کیفــری به عنــوان شــرط لــزوم اجــرای مجــازات در نظــر گرفتــه شــد؛ ازایــن رو شــرایطی بــرای احــراز 
مســئولیت کیفــری شــخصی بیــان شــد، نظیــر انتســاب تقصیــر بــه مرتکــب، آگاهــی، عقــل و داشــتن 
اختیــار کــه می توانســت زمینه ســاز مســئولیت کیفــری شــخصی و درنتیجــه منجــر بــه اعمــال اصــل 
ــا ایــن اصــل  شــخصی بــودن مجــازات شــود 1؛ امــا پذیــرش مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی ب
ــودن  ــه ب ــی و مجرمان ــد دولت ــک واح ــن از ی ــد ت ــری چن ــرض تصمیم گی ــر ف ــرا ب ــض دارد؛ زی تناق
ــی،  ــد حقوق ــکیل دهنده واح ــراد تش ــی اف ــه تمام ــوند ن ــازات ش ــد مج ــا بای ــور همان ه ــم مذک تصمی
زیــرا در اتخــاذ تصمیــم نقشــی نداشــته اند 2. بــا اعمــال مجازات هایــی نظیــر انحــالل، تعطیلــی موقــت 
و حتــی جرائــم مالــی، عمــاًل مجــازات بــر تمامــی افــراد زیرمجموعــه واحــد حقوقــی اعمــال می شــود 
و ایــن در تناقــض آشــکار بــا اصــل شــخصی بــودن مجــازات اســت؛ امــا موافقیــن در مقابــل بــا اســتناد 
ــی  ــد: اواًل شناســایی مســئولیت کیفــری شــخص حقوق ــش را مرتفــع کرده ان ــن چال ــر ای ــه زی ــه ادل ب
رافــع مســئولیت کیفــری شــخص حقیقــی نیســت و در صــورت وقــوع جــرم شــخصی، شــخص حقیقــی 
بایــد دارای مســئولیت کیفــری و موضــوع مجــازات قــرار گیــرد. ثانیــًا حــوزه حقوقــی اشــخاص حقوقــی 
بایســتی از حــوزه حقوقــی اشــخاص حقیقــی جــدا شــود. وقتــی از مســئولیت کیفــری دولــت صحبــت 
می کنیــم، منظورمــان جرائمــی اســت کــه دولــت از منظــر دولــت بــودن مرتکــب شــده نــه از منظــر 

ــوازم آن اســت.  ــِن ل ــای پذیرفت ــه معن ــًا پذیرفتــن شــئ ب ــد. ثالث ــرادی کــه منتســب دولت ان اف

نمی تــوان چیــزی را پذیرفــت و لــوازم عقلــی، عرفــی و حقوقــی آن را نادیــده گرفــت؛ ازایــن رو 
ــه از  ــی را ک ــری و مدن ــت در آن مســئولیت کیف ــن عضوی ــا پذیرفت ــی ب ــک واحــد حقوق اعضــای ی

ــت در  ــازات عضوی ــد شــدن از تســهیالت و امتی ــا بهره من ــه و همــگام ب ــوازم آن اســت پذیرفت ل

ــزان 1388،  ــه، چــاپ اول، نشــر می ــوق فرانس ــی در حق ــخاص حقوق ــری اش ــئولیت کیف  1. رضــا فرج اللهــی، مس
ص 54.

  2.محمدجواد صفار، شخصیت حقوقی، نشر دانا 1373، ص 73.
ــات  ــی، تحقیق ــخاص حقوق ــری اش ــئولیت کیف ــر مس ــرا ب ــی اثبات گ ــر جرم شناس ــی، تأثی ــا فرج الله 3.  رض

ــا 490. ــماره 2، ص 441 ت ــه ش ــتان 1389، ویژه نام ــی، زمس حقوق

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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شــخص حقوقــی در صــورت لــزوم مســئولیت را نیــز متقبــل می شــوند »مــن لــه الغنــم فعلیــه 
ــرم  ــوع ج ــت پیشــگیری از وق ــارت جه ــال نظ ــر اعم ــی نظی ــه دالیل ــا ب ــی بن ــًا گاه ــرم «1. رابع الغ
ــا  ــرده ت ــت ک ــی اتمام حج ــب به نوع ــر از مرتک ــردی غی ــئولیت ف ــه مس ــح ب ــا تصری ــذار ب قانون گ
ــر  ــد. نظی ــدام کن ــده اق ــر بزه دی ــارت وارد ب ــران خس ــه جب ــد ب ــرم بتوان ــکاب ج ــورت ارت در ص
ــخصی  ــل ش ــا اص ــی ب ــده و منافات ــح ش ــالمی تصری ــازات اس ــون مج ــه در قان ــه ک ــئولیت عاقل مس

ــدارد .2 ــازات ن ــودن مج ــخصی ب ــا ش ــری و ی ــئولیت کیف ــودن مس ب

بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی بایــد بــا بررســی اصــول حاکــم بــر مســئولیت 
کیفــری بــه رویکــرد قانونگــذار در تصویــب مــاده 143 قانــون مجــازات اســالمی و تبییــن مســئولیت 

کیفــری بــرای اشــخاص حقوقــی پــی ببریــم.

بند ســوم: رویکرد جمهوری اسامی در خصوص مسئولیت کیفری

ــه  ــت دارد، انتســاب جــرم ب ــرای مجــرم آنچــه اهمی ــری ب  در راســتای ایجــاد مســئولیت کیف
فاعــل معیــن یــا بــه عبارتــی ایجــاد رابطــه ســببیت میــان جــرم و فاعــل آن اســت کــه از آن بــه 
ــه اراده آزاد فاعــل و خــودآگاه اســت کــه  ــاد می کننــد و دیگــری انتســاب جــرم ب عنصــر مــادی ی
ــت  ــا وضعی ــت و ب ــی اس ــری موضوع ــادی ام ــناد م ــود. اس ــر می ش ــوی تعبی ــر معن ــوان عنص به عن
ــی  ــل ارتکاب ــان فع ــوان می ــه بت ــت ک ــم آن اس ــه مه ــا نکت ــدارد و تنه ــی ن ــب ارتباط ــی مرتک روان
ــری  ــئولیت کیف ــب مس ــود موج ــادی به خودی خ ــناد م ــرد، اس ــاد ک ــببیت ایج ــه س ــل رابط و فاع
مرتکــب نیســت مگــر فاعلــی کــه دارای علــم و اراده باشــد. ازایــن رو مهم تریــن دلیــل مخالفــت 
مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی فقــدان اهلیــت مــادی و معنــوی ایــن اشــخاص اســت 
زیــرا نــه اندامــی دارنــد کــه بتواننــد خــود فاعــل یــک فعــل مجرمانــه شــوند و نــه دارای اراده 
ــری  ــئولیت کیف ــرش مس ــا پذی ــا ب ــوند؛ ام ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــه مقص ــند ک ــم می باش و عل
ــه  ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــن س ــاده 143 ای ــون مجــازات اســالمی در م ــد قان ــرد جدی و رویک
ــی  ــخاص حقوق ــه اش ــرم را ب ــی ج ــه اصول ــه چ ــل ب ــا توس ــی و ب ــه عنوان ــا چ ــذار ب قانونگ

منتســب می دانــد؟  

1 . کسی که سود ببرد زیان هم متوجه اوست.

2  . محمدرضا باقر زاده، همان، ص43 تا 51 .
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الف. اصل عاریه ای بودن مجرمیت؛ مسئولیت نیابتی 1

طبــق ایــن اصــل انتســاب عناصــر مــادی و معنــوی جــرم بــه شــخص حقوقــی عاریــه ای اســت و 
شــخص مذکــور عناصــر مــادی و معنــوی جــرم را از اشــخاص حقیقــی کــه کارکنانــش هســتند بــه عاریه 
ــوند،  ــوب می ش ــی محس ــخاص حقوق ــدگان اش ــی نماین ــخاص حقیق ــون اش ــی چ ــرد .2 به عبارت می گی
ــه مرتکــب جــرم  ــر در راســتای اعمــال وظیف ــه نمایندگــی اســت و اگ اعمــال و تصمیماتشــان هــم ب
ــه توســط  ــن نظری ــد داشــت. ای ــری خواه ــًا مســئولیت کیف ــی نیابت ــد شــخص حقوق ــی گردن و جنایت
ــئولیت  ــًا مس ــه صرف ــد ک ــان ش ــی بی ــا انگلیس ــه حقوقدان ه ــخ ب ــرای پاس ــی و ب ــا آمریکای حقوقدان ه
ــی  ــات عنصــر روان ــد اثب ــه نیازمن ــی ک ــه مســئولیت اکتســابی و در جرائم ــای نظری ــر مبن ــت را ب دول
ــات  ــه اثب ــی ک ــوب جرائم ــت در چارچ ــری دول ــئولیت کیف ــن مس ــرای تبیی ــد و ب ــود می پذیرفتن نب
آن هــا نیازمنــد تحقــق عنصــر روانــی بــود تــالش کردنــد تــا بــا نظریه هایــی نظیــر مغــز متفکــر و یــا 
برابرانــگاری مبنایــی بــرای مســئولیت کیفــری متصــور شــوند امــا بــه نتیجــه نرســیدند. نظریــه نیابتــی 
تــا حــدودی مشــکالت را برطــرف کــرد و موجبــات مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی را مهیــا کــرد 
ازایــن رو موردتوجــه حقوقدان هــا فرانســوی هــم قــرار گرفــت. به موجــب ایــن نظریــه تردیــدی نیســت 
کــه اشــخاص حقیقــی اهــداف شــخص حقوقــی را دنبــال می کننــد ازایــن رو اگــر جرمــی انجــام دهنــد 
ــًا دارای مســئولیت  ــی نیابت ــی مرتکــب جــرم گشــته و شــخص حقوق ــه نمایندگــی از شــخص حقوق ب
کیفــری خواهــد بــود امــا اشــکال وارد بــر ایــن نظــر، گســتردگی بیش ازحــد مســئولیت کیفری اشــخاص 
حقوقــی اســت. مطابــق ایــن اصــل حتــی اگــر شــخص حقیقــی در راســتای انجــام  وظیفــه، بــدون مجــوز 

و خودســرانه جرمــی مرتکــب شــود بــاز هــم شــخص حقوقــی مســئول خواهــد بــود.3

ب. نظریه مسئولیت مستقیم؛ مغز متفکر

ــوان  ــد و از آن به عن ــاد ش ــده ایج ــوق زیان دی ــتر حق ــه بیش ــت هرچ ــور حمای ــه به منظ ــن نظری ای
ــه تجســمی از ــران عالی رتب ــور مدی ــق اصــل مذک ــود. مطاب ــاد می ش ــم ی ــه4 ه اصــل شــخصیت ثانوی

1-Vicarious liability.

2 . محسن شریفی، محمدجعفر حبیب زاده، محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها، دگرگونی های مسئولیت کیفری 

اشخاص حقوقی در ایران، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1392، سال هفتاد و هفتم، شماره 82، از ص 117 تا 160.

3. مجتبی جعفری، همان، ص 7 تا 32.

4-identification.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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 شــخص حقوقــی محســوب می شــوند؛ درنتیجــه افــکار، تصمیمــات و حــاالت روحــی آنهــا همــان 
افــکار، تصمیمــات و حــاالت روحــی شــخص حقوقــی اســت. بــه عبارتــی هــر شــخص حقوقــی دارای 
ــر  ــر مدی ــدان تحــت ام ــران و کارمن ــان و یــک مرکــز عصبــی اســت کــه همــان مدی یــک مرکــز فرم
می باشــند. شــخص حقوقــی از ایــن مرکــز کنتــرل و اداره می شــود پــس اگــر جرمــی مرتکــب گردنــد 
بــه معنــای آن اســت کــه شــخص حقوقــی خــود مرتکــب جــرم شــده و می توانــد موضــوع مســئولیت 
کیفــری قــرار گیــرد. ایــن نظریــه از بــاب تحقــق عنصــر معنــوی از نظریــه قبــل کامل تــر اســت، امــا 
ــه کارمنــدان زیردســت خــود  ــاب امــکان تفویــض اختیــار مدیــران ب ــه ایــن نظریــه، از ب ایــراد وارده ب

اســت و دکترینــی بــرای تبییــن مســئولیت کیفــری بــر ایــن اســاس وجــود نــدارد. 1

ج. نظریه تقصیر جمعی2

مطابــق ایــن نظریــه تحقــق یــک جــرم حاصــل تقصیــر یــک قــوه هدایتگــر نیســت، بلکــه عناصــر 
مــادی و معنــوی جــرم در تمامــی اعضــای شــخص حقوقــی توزیــع شــده و همیــن امــر انتســاب جــرم 
ــوان از اصــل مســئولیت  ــه می ت ــن نظری ــق ای ــد .3 درنتیجــه مطاب ــه یــک شــخص واحــد را برنمی تاب ب
ــی را  ــخص حقوق ــت ش ــن حال ــل آورد و در ای ــه عم ــی ب ــاع قابل توجه ــی دف ــخاص حقوق ــری اش کیف

موضــوع مســئولیت کیفــری دانســت.4

د. اهداف طایی5  شخص حقوقی؛ نظریه خط مشی 

ــئولیت  ــه مس ــت توجی ــی جه ــه و راه صواب ــات پیش گفت ــد نظری ــد برآین ــه می توان ــه ک ــن نظری ای
ــا  کیفــری دولــت باشــد را می تــوان در سیســتم حقوقــی کشــور اســترالیا دیــد کــه در ســال 1915 ب
ــه سیاســت و خط مشــی اشــخاص حقوقــی6 توانســت مشــکالت ناشــی از عــدم امــکان  پذیــرش نظری

انتســاب برخــی جرائــم ازجملــه قتــل غیرعمــد بــه اشــخاص حقوقــی را مرتفــع کنــد.7

 1. محسن شریفی، همان، ص 117 تا 160.
2-Aggregation.

ــه شــرکت کشــتیرانی کشــور انگلســتان  ــق ب ــرق کشــتی متعل ــخ غ ــه تل ــه حادث ــوط ب ــده مرب 3.  در ســال 1987 در پرون
ــا  ــه ت ــی گرفت ــادی از کمپان ــه اشــخاص زی ــدگاه مطــرح شــد ک ــن دی ــه رخ داد ای ــای دماغ ــودن پنجره ه ــاز ب به واســطه ب
رئیــس کشــتی، افســر ارشــد، کمــک ملــوان و مســئول نظــارت بــر خدمــه و تجهیــزات کشــتی مقصــر بودنــد. هرچنــد ایــن 

ــه رد شــد و دادگاه شــرکت را مســئول شــناخت. نظری
4. همان. محسن شریفی.

5-Golden Goals .
6-Wagner, Markus, Corporate Criminal Liability. National and International Responses. 1999.pp4-5.

7.  محسن شریفی، همان، ص 119 تا 125.
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مطابــق ایــن نظــر کــه در اینجــا بــا عنــوان اهــداف طالیــی مطــرح شــد، مســئولیت کیفــری دولــت 
فــارغ از قصــد و اراده اشــخاص حقیقــی و یــا تصمیمــات متخــذه مدیــران و رهبــران شــخص حقوقــی 
ــت  ــری دول ــد مســئولیت کیف ــه می شــوند، می توان ــی در نظــر گرفت ــی اشــخاص حقوق ــوه عصب ــه ق ک
را در جرائــم متعــدد توجیــه و بــه اثبــات برســاند. در ایــن نظریــه مســئولیت کیفــری دولــت بــا توجــه 
ــار،  ــا تدقیــق و بررســی اساســنامه، اصــول، شــیوه رفت ــه سیاســت و خط مشــی شــخص حقوقــی و ب ب
قواعــد و احکامــی کــه بــه کارمندانــش دیکتــه می کنــد تــا در مســیر دســت یابی بــه اهــداف طالیــی 
خــود قــرار گیــرد مشــاهده کــرد. ازایــن رو مســئولیت کیفــری شــخص حقوقــی لزومــًا ناشــی از تصمیــم 
و تفکــر یــک فــرد نیســت بلکــه می توانــد نتیجــه اهدافــی باشــد کــه یــک شــخص حقوقــی بــرای خــود 
ــه صــورت می گیــرد کــم نیســت و مثال هــای بی شــماری از آن  متصــور اســت. جرائمــی کــه بدین گون
ــه  ــا ب ــف و کاهــش هزینه ه ــر ســودآوری بیشــتر، کار مضاع ــی نظی ــی اهداف ــه در پ ــده می شــود ک دی
وقــوع می پیونــدد. به طورمثــال شــرکتی را در نظــر بگیریــد کــه در راســتای ســودآوری بیشــتر ســاعت 
کار کارمنــدان خــود را افزایــش داده، اگــر در اثــر خســتگی و بی دقتــی کارمنــدان جرمــی رخ دهــد و 
یــا در اثــر خواب آلودگــی راننــده شــرکت، تصادفــی منجــر بــه کشته شــدن سرنشــینان هــر دو خــودرو 
ــه  ــی ک ــی و اصول ــن رو بررســی سیاســت های شــخص حقوق ــه کســی پاســخ گو اســت؟ ازای ــردد چ گ
بــرای رســیدن بــه آن اهــداف دنبــال می کنــد خــود مهم تریــن ابــزار ارتــکاب جــرم اســت و نتیجــه آن 

گریزناپذیــری شــخص حقوقــی از مســئولیت کیفــری به خصــوص در جرائــم مرگبــار اســت.

ــون مجــازات اســالمی در پذیــرش مســئولیت  امــا ایــن ســوال ایجــاد مــی شــود کــه رویکــرد قان
ــد  ــز بای ــر چی ــش از ه ــت؟ پی ــتوار اس ــه اس ــش گفت ــات پی ــک از نظری ــدام ی ــر ک ــت ب ــری دول کیف
بگوییــم در یــک تقســیم بندی کالســیک اشــخاص حقوقــی بــه دو دســتۀ خصوصــی و عمومــی تقســیم 
ــی،  ــواه غیرانتفاع ــند خ ــی باش ــواه انتفاع ــوق خصوصــی، خ ــی حق ــاب اشــخاص حقوق ــوند. در ب می ش
ــر  ــگاری در اکث ــه اصــل برابران ــا توســل ب ــته از اشــخاص ب ــن دس ــری ای ــرش مســئولیت کیف ــا پذی ب
ــز  ــی متمرک ــوق عموم ــی حق ــخاص حقوق ــری اش ــئولیت کیف ــر مس ــان را ب ــی بحثم ــای حقوق نظام ه
خواهیــم کــرد. بــا نگاهــی کلــی بــه مــاده 143: »در مســئولیت کیفــری اصــل بــر مســئولیت شــخص 
ــی  ــی دارای مســئولیت کیفــری اســت کــه نماینــده قانون حقیقــی اســت و شــخص حقوقــی در صورت
شــخص حقوقــی بــه نــام یــا در راســتای منافــع آن مرتکــب جرمــی شــود. مســئولیت کیفــری اشــخاص 
ــرد  ــد رویک ــر می رس ــه نظ ــت«. ب ــرم نیس ــب ج ــی مرتک ــخاص حقیق ــئولیت اش ــع مس ــی مان حقوق
قانونگــذار ایــران در مســئولیت کیفــری را بتــوان برمبنــای اصــل مجرمیــت عاریــه ای توجیــه کــرد؛ زیــرا 
شــخص حقوقــی زمانــی دارای مســئولیت اســت کــه شــخص حقیقــی بــه نــام یــا درراســتای منافــع آن 
مرتکــب جــرم شــود. ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه اصــل مذکــور بــرای اولین بــار جهــت 

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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توجیــه مجــازات معــاون جــرم مطــرح شــد؛1  مجرمیــت معــاون ازآن رو اســت کــه مجرمیــت خــود را از 
مباشــر بــه عاریــه گرفتــه و همچــون مباشــر مســئول اســت امــا بــه دلیــل عــدم مشــارکت مســتقیم در 
ارتــکاب فعــل مجرمانــه، مجــازات کمتــری برایــش متصــور اســت. هرچنــد در مــاده 143 قانونگــذار بــه 
ایــن اصــل اشــاره ای نکــرده امــا به وضــوح بــا مســئول شــناختن شــخص حقیقــی کــه بــه نمایندگــِی 
ــت در  ــا معاون ــرد؛ ام ــت ک ــل را برداش ــن اص ــوان ای ــردد می ت ــرم می گ ــب ج ــی مرتک ــخص حقوق ش
اینجــا موضوعیــت نــدارد زیــرا شــخص حقیقــی نــه بــر اثــر تحریــک و تشــویق شــخص حقوقــی مرتکــب 
جــرم شــده و نــه شــخص حقوقــی از اراده ای برخــوردار اســت کــه بــر شــخص حقیقــی تأثیرگــذار باشــد. 
ازایــن رو می تــوان اصــل مباشــرت معنــوی ناشــی از عمــِل غیــر را بیــان کــرد کــه برخــی آن را مباشــرت 
معنــوی تغییریافتــه می داننــد2 ؛ امــا نکتــه آخــر رویکــرد متفــاوت قانونگــذار در تبصــره مــاده 14 ق.م.ا 
اســت: »چنانچــه رابطــه علیــت بیــن رفتــار شــخص حقوقــی و خســارت واردشــده احــراز شــود دیــه و 
خســارت، قابــل مطالبــه خواهــد بــود... اعمــال مجــازات تعزیــری بــر اشــخاص حقوقــی مطابــق مــاده 20 
خواهــد بــود«. بــه نظــر می رســد در ایــن تبصــره بــا توجــه بــه لــزوم احــراز رابطــۀ علیــت میــان فعــل 
مجرمانــه و شــخص حقوقــی، نظریــه مجرمیــت اکتســابی پذیرفتــه شــده و مبنــای مســئولیت کیفــری 
ــت پرداخــت  ــال اشــخاص جه ــا م ــان ی ــه ج ــارت ب ــی، در صــورت ورود خس ــی شــخص حقوق و مدن
خســارت یــا دیــه، نظریــه مجرمیــت اکتســابی اســت کــه وجــه تمایــز آن بــا نظریــه مجرمیــت عاریــه ای 
در ایــن نکتــه اســت کــه در مجرمیــت عاریــه ای فــرد لــوازم ارتــکاب جــرم )اهلیــت مــادی و معنــوی( 
را از مرتکــب اصلــی بــه عاریــه گرفتــه و هــردو موضــوع مســئولیت کیفــری خواهنــد بــود و مجــازات 
ــت  ــاب معاون ــت را در ب ــودن مجرمی ــی جــرم، اکتســابی ب ــام یگانگ ــداران نظ ــا طرف ــد شــد؛ ام خواهن
ــا تطمیــع و تحریــک موجبــات وقــوع جــرم را مهیــا  بیــان کــرده و معتقدنــد کــه معــاون جــرم کــه ب
کــرده وابســته بــه مجــرم اصلــی اســت و از او اکتســاب مجرمیــت می کنــد. بــه عبارتــی ســبب اقــوی از 
مباشــری اســت کــه شــخصًا مســئول اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه قســمت اخیــر تبصــره مــاده 14 
کــه اعمــال مجــازات تعزیــری را  وفــق مــاده 20 می دانــد، خــود ُمثِبــت ایــن مدعــی اســت کــه مــاده 
ــی اســت. درحالی کــه مــاده 20  ــات و مســئولیت مدن ــاب جنای ــاب تعییــن تکلیــف در ب ــًا از ب 14 صرف
در مقــام بیــان مجازات هــای تعزیــری و حــدی اســت.3 اگــر مبنــای پذیــرش مســئولیت کیفــری دولــت 
اصــل مجرمیــت عاریــه ای یــا نیابتــی باشــد بــه نظــر می رســد ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه اگــر 
شــخص حقیقــی به نوعــی از مجــازات معــاف شــود آیــا تأثیــری در مجــازات شــخص حقوقــی خواهــد 
داشــت؟ در ایــن زمینــه بایــد دو وضعیــت متمایــز را از یکدیگــر تفکیــک کــرد؛ حالــت اول برخــورداری 
مجــرم از یکــی از علــل موجهــه جــرم مثــل امــر قانونــی مقــام ذی صــالح و یــا اجــرای قانــون اهــم 

1. مرتضی محسنی، همان، ص 117 تا 160.

2 . مجتبی جعفری، همان، ص 7 تا 32.

3.  همان، ص 7 تا 32.
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ــی  ــه عمــل ارتکاب ــل شــدن وصــف مجرمان ــه دلیــل زائ ــق مــاده 158 ق.م.ا ب ــت مطاب در ایــن حال
قابــل مجــازات نخواهــد بــود. بــه عبارتــی جرمــی محقــق نشــده کــه بتــوان بــا توســل بــدان مجازاتــی 
ــد  ــری نخواهن ــی مســئولیت کیف ــه شــخص حقوق ــی و ن ــه شــخص حقیق ــن رو ن ــرد. ازای ــال ک را اعم
داشــت.1 حالــت دوم برخــورداری شــخص حقیقــی مرتکــب جــرم از یکــی از عوامــل رافــع مســئولیت 
ــع  ــل راف ــورت عوام ــن ص ــت در ای ــی اس ــراه؛ بدیه ــا اک ــار ی ــر اجب ــرم در اث ــکاب ج ــل ارت ــت مث اس
مســئولیت صرفــًا بــرای شــخص حقیقــی قابل اعمــال اســت و تأثیــری در مســئولیت کیفــری شــخص 
حقوقــی نخواهــد داشــت؛ امــا منظــور قانونگــذار از عبــارت »ارتــکاب جــرم در راســتای منافــع شــخص 
ــا در  ــوده ی ــذار ب ــر قانونگ ــروع مدنظ ــروع و نامش ــم از مش ــع اع ــق مناف ــا تحق ــت؟ آی ــی« چیس حقوق
ــرای پاســخ  ــی متصــور شــد؟ ب ــرای شــخص حقوق ــوان مســئولیتی ب ــم می ت ــق ه ــدم تحق صــورت ع
ــل شــویم. منظــور از ســوءنیِت  ــز قائ ــام و خــاص تمای ــان ســوءنیت ع ــد می ــًا بای ــن ســؤال الزام ــه ای ب
عــام، قصــد مجرمانــه مرتکــب در نقــض هنجارهــای قانونــی و ارتــکاب یــک عمــل مجرمانــه اســت کــه 
ــوءنیت  ــن س ــا ای ــد؛ ام ــازات وی باش ــب و مج ــناختن مرتک ــرای مســئول ش ــی ب ــد دلیل ــود می توان خ
ــب در  ــد مرتک ــر بای ــن منظ ــد. از ای ــت نمی کن ــی کفای ــخص حقوق ــازات ش ــرای مج ــود ب به خودی خ
راســتای تحقــق منافــع شــخص حقوقــی، دســت بــه ارتــکاب عمــل مجرمانــه زده باشــد بــا احــراز ایــن 
ســوءنیت، قاضــی می توانــد مســئولیت کیفــری شــخص حقوقــی را بــه رســمیت بشناســد. امــا بــا احــراز 
مســئولیت کیفــری دولــت در قانــون مجــازات بایــد بدیــن مهــم پرداخــت کــه بــا توجــه بــه اصــل 50 
قانــون اساســی و تأکیــد بــر حفاظــت از محیــط زیســت آیــا مــی تــوان دولــت را درخصــوص حمایــت از 

محیــط زیســت و آلودگــی هــای زیســت محیطــی دارای مســئولیت کیفــری دانســت؟

گفتار دوم.  اکوساید و مسئولیت کیفری دولت

ــیده  ــی پوش ــر کس ــی ب ــادی و اجتماع ــور اقتص ــی در ام ــخاص حقوق ــش اش ــروز نق ــان ام در جه
ــه فعالیت هــای متعــددی  ــب شــرکت، ســندیکا، موسســه، انجمــن ب ــی در قال نیســت. اشــخاص حقوق
ــترده  ــای گس ــی فعالیت ه ــا از طرف ــوند؛ ام ــر می ش ــدی انکارناپذی ــات فوای ــد و موجب ــت می زنن دس
ــرای  ــد و ب ــم می زن ــی را رق ــوادث هولناک ــه ح ــت ک ــوئی اس ــب س ــی دارای عواق ــخاص گاه ــن اش ای
ــع  ــوم صنای ــه عم ــعه ک ــی رود. در کشــورهای درحال توس ــمار م ــه ش ــدی جــدی ب ــات بشــر تهدی حی
ــا  ــیاری مهی ــم بس ــوع جرائ ــۀ وق ــت زمین ــی اس ــخاص حقوق ــت اش ــادی در دس ــای اقتص و فعالیت ه
ــم می توانبــه  ــن جرائ ــه ای ــا می کنــد؛ ازجمل ــت را مهی می شــود کــه موجبــات مســئولیت کیفــری دول

ــرن حاضــر اســت.  ــدرن بشــر در ق ــی م ــه معضــل زندگ ــرد ک ــاره ک ــم زیســت محیطی اش جرائ

1.  مرتضی محسنی، همان، ص 120 به بعد.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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ازآنجاکــه دولــت حافــظ منافــع عمــوم اســت و مــردم نیــز بــه موجــب قوانیــن و مقــررات مختلــف 
حــق برخــورداری از محیــط زیســت ســالم را دارنــد، بحــث مســئولیت دولــت در آلودگــی هــای زیســت 
ــی اســت؛ زیراکــه محیــط زیســت، موهبــت و نتیجــه لطــف  محیطــی دارای اهمیــت بنیادیــن و حیات
الهــی بــه بشــر اســت و بــر همیــن اســاس، بــه تمــام انســان ها تعلــق دارد تــا هماننــد ســایر نعمت هــا 
و مواهــب الهــی، مــورد اســتفادۀ خردمندانــه قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه آیــه 55 ســوره مبارکــه یوســف 
)إجعلنــی علــی خزائــن األرض إّنــی حفیــظ علیــٌم( امــر تدبیــر و اداره ســرمایه های طبیعــی تنهــا بایــد 
بــر عهــده اشــخاصی باشــد کــه ویژگــی حفیــظ بــودن و مسئولیت شناســی و تخصــص را دارا باشــند.1
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ــی  ــره خاک ــن ک ــر ای ــر ب ــع آن بش ــودات و به تب ــای موج ــرط بق ــالم، ش ــت س ــتن محیط زیس داش
ــت و  ــمار نمی رف ــه ش ــی ب ــدان پراهمیت ــوع چن ــع موض ــدِن جوام ــش از صنعتی ش ــا پی ــه ت ــت ک اس
ــی  ــای گیاه ــق گونه ه ــه رون ــه ب ــود ک ــرده ب ــکل نک ــاد مش ــا ایج ــی نه تنه ــع طبیع ــتفاده از مناب اس
ــدم  ــع و ع ــدن جوام ــم و صنعتی ش ــرفت عل ــا پیش ــا ب ــرد ام ــایانی می ک ــک ش ــم کم ــوری ه و جان
ــا مشــکالتی  ــه یافته هــای جدیــد در مــدت نســبتًا کوتاهــی، بشــر ب ــه عواقــب دســت اندازی ب توجــه ب
دســت به گریبان شــد کــه بــرای آن پاســخ مناســبی نداشــت. مهم تریــن معضلــی کــه نتیجــه پیشــرفت 
ــتی  ــای محیط زیس ــت آلودگی ه ــن اس ــم نوی ــت آوردهای عل ــب از دس ــتفاده نامناس ــوژی و اس تکنول
اســت کــه اکثــر کشــورهای دنیــا را درگیــر کــرده اســت؛ گــرم شــدن هــوا، آلودگــی، انقــراض گونه هــای 
جانــوری، از بیــن رفتــن گونه هــای گیاهــی، نــازک شــدن الیــه اوزون و فرســایش خــاک همــه عناوینــی 
اســت کــه ســرفصل خبرهــای روز را می ســازد. ازایــن رو توجــه بــه محیط زیســت و حمایــت از آن یــک 
ــر اختصــاص دارد .2 آلودگــی  ــن ام ــه ای ــران اصــل 50 ب ــون اساســی ای وظیفــه عمومــی اســت. در قان
محیط زیســت در سراســر جهــان بــه نســبت از موضوعــات نگــران کننــده اســت، شهرنشــینی و صنعتــی 
ــه شــده  اســت.  ــع زبال ــرژی و دف ــش مصــرف ان ــه افزای ــا توســعه اقتصــادی منجــر ب شــدن همــراه ب
ــن  ــه ای و رســوب اســید و همچنی ــای گلخان ــه انتشــار گازه ــط زیســت ازجمل ــی محی آلودگــی جهان
ــه شــده  ــی در نظــر گرفت ــن الملل ــوان مشــکالت بهداشــتی بی ــت پســماند به عن ــی آب و مدیری آلودگ
اســت کــه بایــد از زوایــای مختلفــی ازجملــه مدیریــت سیســتم هــای اجتماعــی، اقتصــادی، قانونــی و 

سیســتم هــای مهندســی محیــط زیســت بررســی شــود. 

1. تاریمــرادی، احســان، محمدتقــی فخلعلــی، مبانــی و احــکام فقهــی محیــط زیســت، مطالعــات اســالمی، ش 71، 
1384، ص 43 . 

ــدی  ــات رو به رش ــد در آن حی ــد بای ــل های بع ــروز و نس ــل ام ــه نس ــت از محیط زیســت ک ــالمی حفاظ ــوری اس 2. در جمه
داشــته باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. ازایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن، کــه بــا آلودگــی محیط زیســت 

یــا تخریــب غیرقابل جبــران آن الزمــه پیــدا کنــد ممنــوع اســت.
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ــد؛  ــته ن ــالمتی داش ــر س ــی ب ــرات مخرب ــات تأثی ــدای حی ــی از ابت ــت محیط ــای زیس ــی ه آلودگ
ــش  ــی، افزای ــب و عروق ــالالت قل ــیت، اخت ــی، حساس ــالالت تنفس ــوزادان، اخت ــر ن ــه مرگ و می از جمل

ــی .1 ــالالت روان ــی اخت ــترس و حت اس

الف. محیط زیست

ــوم  ــم. محیط زیســت طبیعــی کــه از عل ــا دو مفهــوم ســروکار داری ــا ب ــف محیط زیســت م در تعری
ــه  ــط اســت 2 ک ــا ســازوکارهای بشــری مرتب ــه ب ــی ناشــی می شــود و محیط زیســت انســانی ک طبیع
ــام محیط زیســت کل  ــای ع ــه معن ــا ب ــد؛ ام ــات را پوشــش می ده ــیعی از موضوع ــف وس ــدام طی هرک
منابــع تجدیدشــونده شــامل جنگل هــا، مراتــع و منابــع آبــی و... بــوده و طیــف گســترده ای از تعاریــف 
تخصصــی مربوطــه را دربــر می گیــرد کــه همیــن امــر در تفســیر ماهــوی مربــوط بــه معنــای قانونــی 

ــده ای را ایجــاد کــرده اســت .3 محیط زیســت، اشــکاالت عدی

ــزای  ــر به س ــر و تأثی ــات بش ــه حی ــت در چرخ ــکار محیط زیس ــت غیرقابل ان ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــران  ــیاری در ای ــن بس ــت، قوانی ــوق محیط زیس ــگاه حق ــان و جای ــادی انس ــای اقتص ــر فعالیت ه آن ب
ــت  ــکل اهمی ــن ش ــه بهتری ــه ب ــی ک ــون اساس ــل 50 قان ــر اص ــالوه ب ــد. ع ــئله پرداخته ان ــن مس بدی
ــت؛  ــده اس ــرح ش ــز مط ــری نی ــن دیگ ــث در قوانی ــئله موردبح ــرده، مس ــن ک ــت را تبیی محیط زیس
ازجملــه مــواد 179 و 189 قانــون مدنــی 1307/2/18، قانــون شــکار مصــوب 1335/12/4 قانــون شــکار 
ــی  ــن قانون ــاید اولی ــا ش ــد؛ ام ــی بوده ان ــت طبیع ــا محیط زیس ــاط ب ــه در ارتب ــد 1346/3/16 ک و صی
ــازی  ــت و به س ــون حفاظ ــت »قان ــر گرف ــت را در نظ ــاد محیط زیس ــی ابع ــبی تمام ــور نس ــه به ط ک
محیط زیســت« باشــد کــه در ســال 1353 تصویــب شــد در مــاده 9 ایــن قانــون اقــدام بــه هــر عملــی 
کــه موجبــات آلودگــی محیط زیســت را فراهــم نمایــد ممنــوع اعــالم شــد و در ادامــه آلــوده ســاختن 

ــه: ــد ک ــف ش ــورت تعری ــت بدین ص محیط زیس

»پخــش یــا آمیختــن مــواد خارجــی بــه آب یــا هــوا یــا خــاک یــا زمیــن، بــه میزانــی کــه کیفیــت 
فیزیکــی یــا شــیمیایی یــا بیولوژیــک آن را به طوری کــه زیــان آور بــه حــال انســان یــا ســایر موجــودات 

زنــده و یــا گیاهــان و یــا آثــار و ابنیــه باشــد تغییــر دهــد«.

1-Kelishadi. Environmental Pollution; Health Effects and Operational Implications for Pollutants Removal.2012

2.  بــارو کریســتوفر جــی، اصــول و روش هــای مدیریــت محیط زیســت، مهــرداد انــدرودی، تهــران نشــر کنگــره،1380 

، ص10 تــا 18.

3.  مجید عباس پور، مهندسی محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد 1377، جلد اول، چاپ دوم، ص 3.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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ب. آلودگی های زیست محیطی

ــده  ــه ش ــی گرفت ــی و کثیف ــای ناپاک ــه از معن ــی واژه Pollution  اســت ک ــه فارس ــی ترجم آلودگ
ــه  ــوب 1353/3/28 و اصالحی ــت )مص ــازی محیط زیس ــت و به س ــون حفاظ ــاده 9 قان ــق م ــت. طب اس
ــواد  ــن م ــا آمیخت ــش ی ــت از پخ ــت عبارتس ــط زیس ــاختن محی ــوده س ــور از آل 1371/8/24(: »منظ
ــا  ــا شــیمیایی ی ــت فیزیکــی ی ــه کیفی ــی ک ــه میزان ــن ب ــه زمی ــا خــاک ی ــوا ی ــا ه ــه آب ی خارجــی ب
ــان و  ــا گیاه ــده ی ــودات زن ــایر موج ــا س ــان ی ــال انس ــه ح ــان آور ب ــه زی ــک آن را به طوری ک بیولوژی
یــا آثــار و ابنیــه باشــد، تغییــر دهــد. پــس بــا توجــه بــه ایــن تعریــف، هــر تغییــر در محیــط زیســت 
آلودگــی محســوب نمــی شــود، بلکــه بایــد آن تغییــر بــرای موجــودات یــا ابنیــه مضــر باشــد .1 انــواع 
ــوال  ــش زدن ام ــی، آت ــت عموم ــه بهداش ــد علی ــامل: تهدی ــوان ش ــت را می ت ــای محیط زیس آلودگی ه
ــای  ــوا، خــاک، آلودگی ه ــی آب، ه ــی، آلودگ ــع طبیع ــب مناب ــد، تخری ــکار و صی ــی، ش ــع طبیع و مناب
ــر  ــی نظی ــه عوامل ــت ک ــه دانس ــی از زبال ــی ناش ــته ای و آلودگ ــیمیایی و هس ــای ش ــی، آلودگی ه صوت
ازدیــاد جمعیــت، مصــرف بی رویــه منابــع طبیعــی، تولیــد محصــوالت شــیمیایی، افزایــش کارخانجــات 
صنعتــی، جنگ هــای میــان کشــورها در عرصــه بین المللــی و تولیــد محصوالتــی کــه بــر اســاس علــم 
ــای  ــی آلودگی ه ــل اصل ــوان از دالی ــه( را می ت ــوالت تراریخت ــده )محص ــت کاری ش ــک دس ــن ژنتی نوی
زیســت محیطی در عصــر جدیــد دانســت کــه دارای اثــرات بلندمــدت و گســترده ای هســتند و 
ــی  ــات توانای ــل اثب ــه دلی ــد .2 ب ــران می کنن ــار بح ــی دچ ــس طوالن ــی ب ــرای زمان ــت را ب محیط زیس
ــوغ  ــکارات و نب ــاالی ابت ــت ب ــه ظرفی ــی ک ــج فجیع ــت و نتای ــودی محیط زیس ــی و ناب ــر در آلودگ بش
انســانی رقــم زده، کارشناســان اصطــالح جدیــدی را وارد فرهنــگ واژگان جهانــی کرده انــد کــه بــرای 
اولیــن بــار در ســال 2010 توســط ســازمان ملــل اســتفاده شــد و عنوانــی بــرای تعریــف جرائــم علیــه 

محیط زیســت محســوب می شــد.

ج. جنایات زیست محیطی 

 پروفســور اگــو تدویــن کننــده طــرح مســئولیت بیــن المللــی دولــت هــا بــا انشــای مــاده 19 بــر 
آن بــود تــا اعمــال نامشــروع بین المللــی را بــا توجــه بــه اهمیــت و دامنــه تعهــدات نقض شــده طبقــه 
بنــدی کنــد. بدیــن ترتیــب بــرای اولین بــار در یــک ســند بیــن المللــی، جرائــم بیــن المللــی را در دو 
دســتۀ جنایــت بیــن المللــی و جنحــه بیــن لمللــی از هــم تفکیــک نمایــد بــه موجــب بنــد 2 مــاده 19

1. حمیــد بهرامــی احمــدی، اعظــم علم خانــی، مبانــی مســئولیت مدانــی دولــت در قبــال آلودگی هــای 
زیســت محیطی، فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی، ســال ســوم، بهــار 1393، شــماره 7، ص 113-95.

ــت، چــاپ اول، 1380، ص 12  ــازمان محیط زیس ــارات س ــت انتش ــری محیط زیس ــوق کیف 2. ناصــر قاســمی، حق
تــا 16.
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ــا )1890(  ــت ه ــه مســئولیت دول ــل راجــع ب ــن المل ــوق بی ــس طــرح کمیســیون حق  پیــش نوی
»چنانچــه تخلــف بیــن المللــی دولــت ناشــی از نقــض تعهــدی بیــن المللی باشــــد کــه رعایــت آن برای 
صیانــت از منافــع اساســــی جامعــــه بین المللــی آن چنــان ضــروری اســــت کــه نقــض آن از ســــوی 
ــور »جنایــت بین المللــی«  ــه طــور کلــی جنایــت شــناخته می شــود، تخلــف مزب جامعــه بین المللــی ب
محســــوب می شــــود«.  متعاقــــب تعریــــف جنایــــت بین المللــی، کمیســیون حقــوق بین الملــل در 
ــا  ــوع جــرم بوده اســت. به موجــب بنــد 3 ب ــن ن ــاده در مقــام ارائــــه مصادیقــی از ای بنــد 3 همیــن م
توجــه بــه مفــاد بنــد 2 و براســاس قواعــد حقــوق بین الملــل جــاری، یــک جنایــت بین المللــی ممکــن 

اســت، از مــوارد زیــر ناشــی شــود: 

ــت اساســی  ــی اهمی ــت بین الملل ــح و امنی ــرای صل ــه ب ــی ک ــف. نقــض شــدید تعهــدی بین لملل ال
دارد، ماننــد تعهــد بــه منــع تجــاوز؛ 

ــا  ــت ملت ه ــن سرنوش ــق تعیی ــت از ح ــرای صیان ــه ب ــی ک ــدی بین الملل ــدید تعه ــض ش ب. نق
ــه زور؛  ــتعماری ب ــلطه اس ــظ س ــا حف ــتقرار ی ــع اس ــه من ــد ب ــد تعه ــی دارد، مانن ــت اساس اهمی

ــت  ــر اهمی ــت بش ــرای صیان ــه ب ــترده ک ــی گس ــی در مقیاس ــدی بین الملل ــدید تعه ــض ش ج. نق
ــژادی؛ ــض ن ــته جمعی و تبعی ــتار دس ــع بردگی،کش ــه من ــد ب ــد تعه ــی دارد، مانن اساس

 د. نقــض شــــدید تعهــدی بین المللــی کــه بــرای صیانــت و حفــظ محیط زیســــت انســانی اهمیــت 
اساســی دارد، ماننــد تعهــد بــه منــع آلودگــی وســیع جــّو یــا دریــا. 

ایــن مــوارد جنایــی کــه پیرامــون نقــض شــدید صلــح، حــق تعییــن سرنوشــت ملت هــا و حقــوق 
بشــر یــا میــراث مشــترک بشــریت یعنــی محیط زیســت می باشــد، لیکــن در طــرح مــواد مربــوط بــه 
مســئولیت دولــــت، عنــوان »جنایــت« یعنــی crime در معنــای تخصصــی آن، یعنی شــــدیدترین جرم 
 Delict به صــورت آگاهانــه بــه کار رفتــه  اســت؛ زیــرا گزارشــگر ویــژه در مقابــل آنهــا بــه جنحــه یعنــی
ــد 4  ــد .بن ــوق جــزا برخــوردار اســت، اشــاره می کن ــری در حق ــی کمت ــه از شــدت درجــه خطرناک ک
همیــن مــاده نیــز اشــعار می داشــت:» هــر تخلــف بین المللــی کــه طبــق بنــد 2 ایــن مــاده، جنایــت 

ــی تلقــی خواهــد شــد« . 1 ــی محســوب نشــود، جنحــه بین الملل بین الملل

ــات  ــن جنای ــتای تبیی ــی در راس ــری بین الملل ــوان کیف ــنامه دی ــاده 7 اساس ــق م ــی مطاب از طرف
بــر ضــد بشــریت بــه تصریــح اعمالــی ازجملــه قتــل، بــه بردگــی گرفتــن، قلــع و قمــع کــردن، کــوچ 
اجبــاری، حبــس و محرومیــت شــدید آزادی، حاملگــی اجبــاری و عقیــم کــردن اجبــاری، آزار گروه هــا 
ــا جنســی و ســایر اعمــال ضــد انســانی مشــابه کــه  ــژادی، مذهبــی ی ــا ن به لحــاظ سیاســی، قومــی ی

 1. علی حسین نجفی ابرندآبادی، مسئولیت کیفری بین الملل تحقیقات حقوقی، شماره 15، 1373.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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عامــداً بــه قصــد ایجــاد رنــج زیــاد یــا صدمــه شــدید بــه جســم یــا ســالمت جســمی یــا روحــی 
ــت محیطی  ــم زیس ــه جرائ ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــل چندان ــد تمای ــرد هرچن ــدام ک ــرد، اق ــورت پذی ص
ــرای دســت یابی  ــالش ب ــان انســان درصــدد ت ــا گذشــت زم ــده نمی شــد. ب ــوان دی ــه کاری دی در روی
ــش  ــای خوی ــن نیازه ــرای تأمی ــیله ای ب ــوان وس ــت به عن ــه محیط زیس ــتر ب ــایش بیش ــاه و آس ــه رف ب
متوســل شــد کــه ورود خســارت جبــران ناپذیــری بــه محیــط  زیســــت را ســبب شــد.  همیــن عامــل 
ــداق  ــت محیطی را مص ــب زیس ــر تخری ــال های اخی ــل در س ــناد بین الم ــه اس ــد ک ــدان ش ــر ب منج
جــرِم علیــه بشــریت مطــرح کننــد. پــس از انتقادهــای فــراوان، دیــوان نیــز در یــک جهــش در کانــون 
فعالیت هایــش در 15 ســپتامبر 2016 )شــهریور 1395( اعــالم داشــت کــه جرائمــی را کــه منجــر بــه 
تخریــب محیط زیســت، اســتثمار منابــع طبیعــی و تصــرف غیرقانونــی زمیــن گردنــد در اولویــت قــرار 

می دهــد. 1

د. اکوساید

ــه  ــت علی ــی، جنای ــی، طبیعت کش ــای زیست بوم کش ــه معن ــه ب ــت ک ــی اس ــاید 2 اصطالح  اکوس
ــالل  ــاد اخت ــی و ایج ــم اندازهای طبیع ــترده چش ــب گس ــارت و تخری ــه خس ــت و هرگون محیط زیس
یــا نابــودی اکوسیســتم های یــک منطقــه اســت بــه عبارتــی کشــتن یــک آهــو یــا قطــع یــک گیــاه 
اکوســاید نیســت امــا اگــر تعــداد زیــادی از یــک نــوع حیــوان یــا یــک نــوع گیــاه نابــود شــود، اکوســاید 
محقــق شــده کــه هــم یــک معضــل جــدی اســت و هــم گســترده و مــداوم اســت و اهمیــت و جدیــت 
ــان ها و  ــره انس ــتردگی دای ــل گس ــه دلی ــم ب ــارت وارده و ه ــزان خس ــل می ــه دلی ــم ب ــد ه آن می توان
ــن واژه  ــد. ای ــرار می گیرن ــیب ها ق ــن آس ــر ای ــت تأثی ــه تح ــد ک ــوری باش ــی و جان ــای گیاه گونه ه
ــور گالســتون   ــی واشــنگتن در 1970 ثبــت شــد کــه در آن آرت ــس جنــگ و مســئولیت مل در کنفران
3زیست شــناِس آمریکایــی و کاشــف عامــل نارنجــی4  نقــش بســیار مهمــی در یــک توافــق بینالمللــی 

بــرای ممنوعیــت جنایــت زیســتمحیطی ایفــا کــرد. در کنفرانــس زیســتمحیطی اســتکهلم 1972، اوالف 
پالمــه، نخســت وزیــر ســوئد در افتتاحیــه ســخنرانی خــود بــه صراحــت جنــگ ویتنــام را بــه عنــوان 
یــک جنایــت زیســــت محیطی نامیــد. بــه مــوازات کنفرانــس محیط زیســتی اســتکهلم، ســازمان ملــل، 
ــا  ــک گــروه کاری در رابطــه ب ــری شــد. ی ــز پیگی مبحــث اکوســاید توســط جریانهــای غیررســمی نی

ــت محیطی ــت زیس ی ــه جنا ب ــاره ای  ــچ اش ــا هی ــد ام ــکیل ش ــس تش ــن کنفران ــاید در ای اکوس

1. نــدا محمدعلیخانــی، مرتضــی محمدعلیخانــی، تبییــن مفاهیــم جنایــت علیــه محیطزیســت، فصلنامــه علمــی ـ 
ــماره 30، 1396. ــس، ش ــی پلی ــات بین الملل ــی مطالع ترویج

2-Ecocide
3-Arthur Galston 
4-Defoliant 
5-United Nations Environment programm
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ــده  ــه 1970 ای ــد. در ده ــرار گرفتن ــن موضــوع تحــت فشــار ق ــه ای ــرای رســیدگی ب ــا ب ، دولت ه
گســترش کنوانســیون نسل کشــی 1948 ســــبب تحقیــق گســترده دربــاره امــکان قــرار دادن اکوســاید 

ــار کنوانســیون نسل کشــی شــد .1 در کن

بند دوم. اکوساید و مسئولیت دولت

ــه و  ــکال اولی ــه اش ــت ب ــم محیط زیس ــوان جرائ ــوان به عن ــت محیطی را می ت ــای زیس آلودگی ه
ثانویــه تقســیم بندی کــرد. در شــکل اولیــه آلودگــی و آســیبی کــه به طــور مســتقیم ناشــی از تخریــب 
ــه  ــا وابســته ب ــا اعمــال اولیــه ی ــر هم زیســتی ب ــا جرائمــی هســتند کــه در اث ــع زمیــن اســت و ی مناب
ــوان  ــا به عن ــه از آنه ــن اعمــال می باشــد ک ــری از ای ــا جلوگی ــم ی ــرای تنظی ــی و ب ــی تخریب های چنین
ــه می تواننــد ناشــی از سواســتفاده از شــرایطی باشــند  ــم ســبز ثانوی ــاد می شــود. جرائ ــم ســبز ی جرائ
کــه متعاقــب بحران هــا یــا خســارات زیســت محیطی ایجــاد می شــوند مثــل بازارهــای غیرقانونــی مــواد 
غذایــی، دارو و آب؛ یــا درنتیجــه نقــض قوانینــی باشــند کــه درصــدد تنظیم آســیب های زیســت محیطی 
هســتند. اکوســاید یکــی از ایــن جرائــم ســبز و بــه تعبیــر دیگــری »ســبب یــا اجــازه ایجــاد آســیب 
بــه محیط زیســت طبیعــی در مقیــاس گســترده اســت« کــه منعکس کننــده »نقــض وظیفــه حمایتــی 
ــکاب  ــه ارت ــری از هرگون ــم و جلوگی ــر مه ــن ام ــت.« ای ــانیت اس ــی وام دار انس ــور کل ــه به ط ــت ک اس
جرائــم ســبز از وظایفــی اســت کــه برعهــده دولــت اســت و بــه زعــم راقــم ایــن ســطور حتــی می توانــد 

بــا توجــه بــه مطالــب پیش گفتــه بــرای دولــت مســئولیت کیفــری بــه همــراه داشــته باشــد .2
ــت،  ــوق و تکالیــف دول ــاب حق ــورخ 1933 در ب ــو م ــه ویدئ ــاده پ کنوانســیون مونت ــر اســاس م ب

ــد: ــر می دان ــرایط زی ــل دارای ش ــوق بین المل ــع حق ــوان تاب ــت را به عن دول
1. جمعیــت دائمــی ؛2. ســرزمین معیــن؛ 3. حاکمیــت )توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا ســایر دول(؛ 

4.حکومــت.
و مطابــق تعریــف ابوالفضــل قاضــی: »دولــت جامعــه سیاســی ســازمان یافته و نهادبنــدی شــده ای 
اســت کــه از ســایر جوامــع متمایــز بــوده و شــخصیت مشــخص و متمایــزی از عناصــر ترکیبــی خــود 
دارد.«3 و ازآنجایی کــه مدیــر و گرداننــده یــک جامعــه اســت، ناگزیــر طــرف حــق و تکلیــف هــم قــرار 
می گیــرد کــه الزمــه آن شــناختن شــخصیت حقوقــی مســتقل بــرای دولــت و جــدای از شــخصیت 

ــا زمامــداران آن اســت، »وجــود شــخصیت حقوقــی دولــت امــری بدیهــی و هیئــت حاکمــه ی

1-Hornfeldt.Isabel. A Law on Ecocide, A Way to E nd Mess Destruction of the World`s Ecosystem.2016 

2-Protecting the Planet; A Proposal for a Law of Ecoside. Short. South. Higgins

3. ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1382، ص 65-63.
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انکارناپذیــر اســت و دولــت نه تنهــا بزرگ تریــن شــخصیت حقوقــی حقــوق عمومــی، بلکــه 
بزرگ تریــن شــخصیت حقوقــی هــر کشــور اســت، امــا نکتــه جالــب ایــن اســت کــه معمــواًل در متــون 

ــردد.«1 ــی محســوب می گ ــات حقوق ــاید جــزء بدیهی ــح نشــده و ش ــر تصری ــن ام ــه ای ــی ب قانون

ــاه حجــم  ــت رف ــه دول ــدارم ب ــت ژان ــل دول ــه تغییــر نقــش دولت هــا و تبدی ــا توجــه ب از طرفــی ب
گســترده ای از وظایــف، بــر عهــده دولــت اســت کــه پیش ازایــن ســابقه نداشــت. دولتــی کــه تنهــا در 
ــی  ــات عموم ــره وظایفــش در حــوزه خدم ــر دای ــا تغیی ــده نظــم خالصــه می شــد ب ــوان تأمین کنن عن
ــث آن  ــن مباح ــی از کلیدی تری ــوان یک ــئولیت را می ت ــه مس ــد ک ــه رو ش ــدی روب ــات جدی ــا موضوع ب
دانســت. در ســال های اخیــر تأمیــن نظــم عمومــی در حــوزه امنیــت، آســایش و بهداشــت و ســالمت 
ــه  ــی ازجمل ــرق و بهداشــت عموم ــع آب و ب ــرورش، توزی ــر آموزش وپ ــی نظی ــات عموم ــن خدم و تأمی
وظایــف ذاتــی دولت هــا بــه شــمار می رفــت. از طرفــی دولت هــا بــا عهده دارشــدن بخــش عمــده ای از 
ــد کــه در کشــورهای درحال توســعه  فعالیت هــای اقتصــادی حــوزه فعالیــت خــود را گســترده تر کردن
امــری رایــج و بدیهــی اســت کــه خــود موجبــات آلودگی هــای زیســت محیطی را فراهــم کــرده اســت 
و ناقــض دو دســته از مهم تریــن حقــوق انســان ها ازجملــه »حــق ســالمت« و »حــق حیــات« اســت. 
ــی و  ــوق عموم ــا در حق ــرای دولت ه ــی مســتقل ب ــرش شــخصیت حقوق ــه پذی ــه ب ــا توج درنتیجــه ب
ــت محیطی را  ــای زیس ــت در آلودگی ه ــئولیت دول ــوان مس ــت، می ت ــات آن اس ــه از تبع ــئولیت ک مس

بــه رســمیت شــناخت.

در عرصــه بین المللــی تالش هــای اولیــه و اوراق ســازمان ملــل متحــد نشــان می دهــد کــه 
اعضــاء و نماینــدگان نهادهــای مختلــف ســازمان ملل متحــد ازجملــه کمیســیون فرعــی منــع تبعیــض 
ــی  ــل در ط ــوق بین المل ــیون حق ــی و کمیس ــع عموم ــی مجم ــه حقوق ــا، کمیت ــت از اقلیت ه و حمای
ــت  ــت محافظ ــه از محیط زیس ــی ک ــف جرم ــه تعری ــاله، ب ــل س ــک دوره چه ــف، ی ــای مختل زمان ه
ــیون  ــات کمیس ــن مطالع ــیله اولی ــه وس ــس 1991 ب ــاید. پیش نوی ــه اکوس ــد؛ ازجمل ــد، پرداخته ان کن
حقــوق بین الملــل در چهل وســومین نشســت پذیرفتــه شــد و بــا گنجانــدن جنایــت فــردی از آســیب 
عمــدی و شــدید بــه محیــط زیســت تصویــب شــد .2 هرچندکــه کشــورهای هلنــد، بریتانیــا و آمریــکا 
ــه  ــتمین جلس ــدی چهل وهش ــالش بع ــد. ت ــه بودن ــس الیح ــاید در پیش نوی ــدن اکوس ــف گنجان مخال
کمیســیون حقــوق بین الملــل ســال 1996 بــرای گنجانــدن جنایــت آســیب های زیســت محیطی بــود 
ــات  ــراردادن و محســوب کــردن جنای ــر ق ــک از پیشــنهادات کریســتین تاموشــات1 مبنی ب ــه  هیچ ی ک
ــه یــک جنایــت متمایــز و علیــه بشــریت پذیرفتــه نشــد و »آســیب عمــدی و زیســت-محیطی به مثاب

1.  محمد امامی و کوروش استوارسنگری، حقوق اداری، تهران نشر میزان، جلد اول، 1389، ص50-49.

2-Meghan Nicholson. 2012. Evaluating Ecocide: Invaluable or Invalid university of otago  .
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شــدید بــه محیط زیســت« به عنــوان بخشــی از مســئولیت دولــت و جنایــت زیســت محیطی حــذف 
شــد . 2علی رغــم ایــن امــر، مســئولیت دولــت در حــوزه جــرم اکوســاید بــه رســمیت شــناخته شــده و 
بــا تکیــه بــر اصــل »مســئولیت مطلــق« 3تــالش شــد تــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع موردبحــث و 
ــای  ــه رفتاره ــا ب ــرای تشــویق دولت ه ــن راه ب ــت بهتری ــن جنای ــره آســیب دیده های ای گســتردگی دای
ــاز گــذارد و هــم موجبــات پیشــگیری از  ــا هــم راه جبــران خســارت را ب پیشــگیرانه محقــق گــردد ت
ــرا  ــت؛ زی ــرار گرف ــده ای ق ــت ع ــورِد مخالف ــن اصــل م ــد ای ــه محیط زیســت را ممکــن کن ــم علی جرائ
قــرار دادن اکوســاید در حــوزه جرائــم کیفــری بین الملــل را موجــب ارتقــا اهــداف  اجتماعــی ندیــده و 
پیشــنهاد می کردنــد کــه بــا بــاال بــردن ســطح کار و ایجــاد یــک سیســتم جبــران خســارت، موجبــات 
پیشــرفت چنیــن موضوعــی را فراهــم کننــد، زیــرا فعــل یــا تــرک فعلــی کــه اکوســاید تلقــی می شــود 
ــا  ــراض و ی ــای در حــال انق ــب عمــدی گونه ه ــل تخری ــر اراده شــخص باشــد مث ــق ب ــد منطب می توان
ــرداری  ــد بهره ب ــر ســهل انگاری باشــد. مانن ــا در اث ــور ی ــکاب جــرم مذک ــری از ارت ــی در جلوگی کوتاه
ــب و خطــرات آن  ــه عواق ــه ب ــدون توج ــرداری ب ــت توســعه بهره ب ــی جه ــا اعطــای وام های ــع ی از مناب
ــا اصــل مســئولیت مطلــق کــه  ــر عهــده گرفتــن پروژه هــای توســعه نامناســب، ب ــا غفلــت مثــل ب و ی
مســئولیت اشــخاص را فــارغ از اراده و انگیــزه آنهــا بــه رســمیت می شناســد قابــل توجیــه نیســت. از 
ــد  ــری ایجــاد می کن ــی خــود مشــکل دیگ ــک جــرم بین الملل ــوان ی ــاید به عن ــی شــناختن اکوس طرف
و آن نبــود یــک مکانیــزم اجرایــی مناســب بــرای مجــازات دولــت مجــرم اســت. ایــن گــروه معتقدنــد 
اکوســاید بایســتی بــا توجــه بــه نقشــی کــه در زمــره حــق ســالمت و حــق حیــات بشــر ایفــا می کنــد 
به عنــوان نســل ســوم حقــوق بشــری شــناخته شــود تــا اســتاندارهای حیــات را ارتقــا بخشــد .4 ازایــن رو 
توجــه بــه راهکارهــای پیشــگیرانه از حمایــت بیشــتری برخــوردار اســت. چنان کــه در ســال های اخیــر 
جهــت هدایــت فعالیت هــای بشــر و جلوگیــری از صدمــه بــه محیط زیســت و درنتیجــه آن صدمــه بــه 
ــات  ــه اصــل »اقدام ــدار گشــت کــه ب ــل محیط زیســت پدی ــدی در حقــوق بین المل انســان اصــل جدی
احتیاطــی« معــروف اســت کــه بــا پذیــرش اعالمیــه ریــو در ســال 1992 در کنفرانــس ملــل متحــد در 
بــاب محیط زیســت جایــگاه مهم تــری بــه دســت آورد. مطابــق ایــن اصــل دســت یابی بــه سیاســت های 

ــه  ــا توج ــگیرانه و ب ــای پیش ــا ارزیابی ه ــگام ب ــد هم ــت بای ــت از محیط زیس ــدار و حفاظ پای

1-Christian Tomuschat

 2-Anja Gauger, Mai Pouye Rabatel- Fernel, Louise Kulbicki. 2013. The Ecocide Project Ecocide is the missing 5th 

crime against peace the Human Rights. school of Advanced Study University London

3-Strict liability 

 4-Mark Allan Grey.The international crime of ECOCIDE. California Western International Law Journal. Vol 26.1995.
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ــه   ــه اکوسیســتم ب ــم علی ــای زیســت محیطی و جرائ ــا آلودگی ه ــب انجــام شــود ت ــل تخری ــه عل ب
حداقــل خــود برســد .1 در آخــر اینکــه طرفــداران اکوســاید معتقدنــد اگــر عمــل انجــام شــده شــدید، 
ــک  ــود ی ــوب ش ــر محس ــد و توجیه ناپذی ــته باش ــی داش ــات بین الملل ــد. تبع ــترده باش ــی و گس طوالن
ــه  ــت، زیراک ــد داش ــی خواه ــئولیت در پ ــا مس ــرای  دولت ه ــده و ب ــناخته ش ــی ش ــت بین لملل جنای

ــت.2 ــده گرف ــت را نادی ــن جنای ــوان ای ــی نمی ت ــاظ اخالق به لح

 اصــل 50 قانــون اساســی ایــران بــا بیــان ممنوعیــت برخــی اعمــال درصــدد بــوده تــا بــا در نظــر 
گرفتــن اصــل اقدامــات احتیاطــی در راســتای حمایــت و حفاظــت از محیط زیســت گام بــردارد؛ امــا در 
ــه چشــم  قوانیــن داخلــی ایــران واژه اکوســاید در متــن هیچ یــک از قوانیــن حمایتــی محیط زیســت ب
ــه  ــناخته نشــده اســت هرچندک ــرم ش ــوان ج ــود، به عن ــی خ ــای بین الملل ــورد و همچــون معن نمی خ
ــواع  ــی از ان ــود یک ــه خ ــه ک ــوالت تراریخت ــم محص ــوع مه ــه موض ــر ب ــال های اخی ــن س ــه قوانی توج

ــد. ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت قابل توج ــاید اس ــم اکوس جرائ

بند سوم: محصوالت تراریخته  در مرکز توجه قانون3

ــه اســت  ــی تولیــد محصــوالت تراریخت ــواد غذای ــه م ــزون بشــر ب ــاز روزاف ــه نی یکــی از پاســخ ها ب
کــه عــالوه بــر منافعــی کــه در ایــن راســتا بــرای جوامــع مختلــف به خصــوص کشــورهای پرجمعیــت 
ــرد  ــا خــود همــراه داشــته اســت. ویژگی هــای منحصربه ف ــه ارمغــان آورده، چالش هــا و مســائلی را ب ب
ایــن نــوع محصــوالت آثــار زیســت محیطی، انســانی و حقوقــی بســیاری داشــته کــه اهمیــت بحــث در 

ایــن زمینــه را به خصــوص در عالــم حقــوق دوچنــدان کــرده اســت.

ــی  ــواد ژنتیک ــب م ــه دارای ترکی ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه موجودات ــه ب ــده تراریخت ــودات زن موج
جدیــد بــوده و از طریــق اســتفاده از فنــاوری زیســتی جدیــد بــه دســت می آینــد. محصــوالت تراریختــه 
هــم بــه موجــودات زنــده تراریختــه یــا ترکیبــات غذایــی، دارویــی یــا علوفــه ای اطــالق می شــود کــه 

در تولیــد آنهــا از موجــودات زنــده تراریختــه اســتفاده شــده اســت .4
تولیــد ایــن محصــوالت در ســال های اخیــر پاســخی مناســب بــه کمبــود مــواد غذایــی در جهــان 

و تغذیــه دام هــا و تولیــد انبــوه محصــوالت کشــاورزی و دارو و نجــات جــان انســان های بیمــار بــوده

1. مهرداد جلیلیان، بررسی وظایف دولت در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، زمستان 
1395، دوره دوم، شماره 1/4 ، ص 10 تا 18.

2 . ندا محمد علیخانی، مرتضی محمد علیخانی، تبیین مفاهیم جنایت علیه محیط  زیست.
3-Genetically Modified

 4. مالحظات اخالقی و حقوقی در کاربرد محصوالت تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی، فصلنامه اخالق در علوم 
و فناوری شماره 1، 1390، ص 35، مهاجر و همکاران.
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ــده ای  ــی عدی ــات نگران ــه موجب ــوالت تراریخت ــتفاده از محص ــور اس ــد مذک ــر فوای ــالوه ب ــا ع  ام
ــرژی و  ــاد آل ــکان ایج ــه ام ــت. ازجمل ــده اس ــت ش ــان ها و محیط زیس ــالمت انس ــوزه س ــوزه ح در ح
ــه  ــت و ب ــی در محیط زیس ــه ژنتیک ــودات تغییریافت ــازی موج ــان ها، رهاس ــان انس ــیت در می حساس
ــب  ــا عواق ــت و ی ــش و محیط زیس ــده در حیات وح ــودات زن ــی موج ــاختار جمع ــر س ــال آن تغیی دنب
اســتفاده از برخــی محصــوالت در تغییــر ژنتیکــی محصــوالت تراریختــه کــه گاهــی موجبــات بیمــاری 
ــرکت  ــروف ش ــه مع ــه قضی ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــان ها را فراه ــرگ انس و م
مونســانتو اشــاره کــرد؛ شــرکتی چندملیتــی در حــوزه صنایــع کشــاورزی و بیوتکنولــوژی کــه در زمینــۀ 
ــوده  ــال ب ــک فع ــی ژنتی ــوزه مهندس ــن در ح ــیمیایی و همچنی ــای ش ــش و آفت کش ه ــد علف ک تولی
ــازار کشــاورزی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ســریالنکا یکــی از کشــورهای  ــا محصــوالت خــود ب و ب
مصرف کننــده محصــوالت شــرکت مذکــور پــس از مدتــی متوجــه موجــی از بیمــاری کشــنده کلیــه 
در میــان کشــاورزان برنــج ایــن ناحیــه شــد. تعــداد زیــادی از شــالیکاران ایــن منطقــه بــدون داشــتن 
بیمــاری زمینــه ای ازجملــه دیابــت نــوع دو بــه ازکارافتادگــی شــدید کلیــه مبتــال شــده و طــی مــدت 
کوتاهــی جــان خــود را از دســت می دادنــد. همیــن امــر توجــه پزشــکان را بــه مســئله آفت کش هــای 
مــورد اســتفاده از شــرکت مونســانتو جلــب کــرد. نتیجــه تحقیقــات حاکــی از آن بــود کــه محصــوالت 
ایــن شــرکت حــاوی مقادیــر زیــادی ســم گلیفوســات اســت کــه می توانــد موجبــات بیمــاری کلیــه در 
مــردان و ســرطان های ســینه و رحــم در زنــان را فراهــم کنــد. عــالوه بــر آن محصــوالت تولیــدی ایــن 
شــرکت کــه بــرای تغذیــه دام و طیــور اســتفاده می شــد، نتایــج ژنتیکــی هولناکــی بــه همــراه داشــت 
ــی را  ــه شــرایط جســمی غیرمعمول ــی انســان هایی ک ــات و حت ــد شــدن حیوان ــه متول ــوان ب ــه می ت ک
ــل  ــری بین المل ــان در دادگاه کیف ــن شــرکت همچن ــه ای ــرد. شــکایت علی ــد اشــاره ک ــه می کردن تجرب
ــوع محصــوالت شــرکت  ــه تأثیــرات مخــرب ایــن ن ــا توجــه ب ــان دارد امــا بســیاری از کشــورها ب جری

مذکــور را تحریــم کردنــد. 

اســتفاده از محصــوالت تراریختــه یکــی از چالشــی ترین مســائل جهــان امــروز اســت و بــا توجــه بــه 
ادعاهایــی کــه در ایــن زمینــه مبنــی بــر امــکان ابتــال بــه انــواع ســرطان ها ازجملــه کبــد، کلیــه، ســینه 
و حتــی ســقط جنین مطــرح می شــود بــه موضــوع مهمــی در حــوزه حقــوق بــدل شــده اســت. اولیــن 
ــی  ــیون بین الملل ــال 1992 کنوانس ــردد 1 در س ــه 1990 برمی گ ــه ده ــوزه ب ــن ح ــذاری در ای قانونگ
ــال 2000  ــه در س ــد ک ــا ش ــتی کارتاهن ــکل ایمنی-زیس ــاز پروت ــرو زمینه س ــتی ریودوژانی ــوع زیس تن
بــه تصویــب رســید و 3 ســال بعــد بــه مرحلــه اجــرا درآمــد، ایــن پروتــکل بــرای کمــک و همیــاری 
در جــه جهــت تضمیــن ســطح مناســب حفاظــت در زمینــه انتقــال، به کارگیــری و اســتفاده ایمــن از 
موجــودات زنــده اصالح شــده ژنتیکــی یــا تراریختــه اســت کــه ایــران در ســال 1382 پــس از تصویــب 

1.  مهاجر و همکاران، همان، ص 37.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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مجلــس شــورای اســالمی بــدان پیوســت. نکتــه ای کــه بایــد بــدان اشــاره کــرد موضــوع مســئولیت 
دولــت در حــوزه محصــوالت تراریختــه اســت کــه تنهــا در مــاده 27 مذکــور بــدان اشــاره شــده و بــا 
عنــوان مســئولیت مدنــی خاتمــه یافتــه اســت. پروتــکل ناگویــا کواالالمپــور نیــز در راســتای اجرایــی 
ــد  ــرد هرچن ــا ک ــز آن را امض ــران نی ــید و ای ــب رس ــه تصوی ــر 2010 ب ــاده 27 در 15 اکتب ــدن م ش
به طــور رســمی بــدان نپیوســت. ایــن پروتــکل در راســتای تدویــن و فراهــم آوردن قوانیــن بین المللــی 
ــران خســارت و مســئولیت ناشــی از موجــودات اصالح شــده ژنتیکــی اســت  ــی جهــت جب و روش های
ــا در  ــکل کارتاهن ــال پروت ــه دنب ــود. ب ــده نمی ش ــری در آن دی ــئولیت کیف ــوان مس ــم عن ــاز ه ــا ب ام
ســال 1388 ایــران بــا تصویــب قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی گامــی در راســتای تعریــف 
محصــوالت تراریختــه و قانونمنــد نمــودن آن هــا برداشــته اســت . در مــاده 3 ایــن قانــون شــورایی بــه 
نــام »شــورای ملــی ایمنــی زیســتی« به عنــوان ناظــر پیش بینــی شده اســت؛ امــا شناســایی مســئولیت 
دولــت را شــاید بتــوان بــا توجــه بــه تبصــره مــاده 31 قانــون پنج ســاله برنامــه ششــم توســعه کــه در 
ســال 1395 تصویــب شــد، بــه رســمیت شــناخت. مطابــق ایــن تبصــره دولــت موظــف اســت اقــدام 
الزم بــرای آزمایــش مــواد غذایــی و فراورده هــای غذایــی وارداتــی را جهــت تشــخیص مــواد تراریختــه 
ــرات  ــاخته و خط ــر س ــه باخب ــی تراریخت ــواد غذای ــردم را از م ــانی م ــا اطالع رس ــل آورد و ب ــه عم ب
احتمالــی ایــن مــواد را کــه بــر اســاس آزمایش هــای معتبــر معلــوم می شــود بــه مــردم اعــالم نمایــد. 

ــوزه  ــت در ح ــری دول ــئولیت کیف ــرای مس ــت اج ــارم: ضمان ــد چه بن
ــه ــوالت تراریخت ــاید و محص اکوس

ــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال  ــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولــت در قان ــا ب ب
1392 و اختصــاص مــاده 143 ایــن قانــون بــدان مجازات هــای اشــخاص حقوقــی در مــاده 20 تصریــح 
ــا  شــد: »درصورتی کــه شــخص حقوقــی بــر اســاس مــاده 143 ایــن قانــون مســئول شــناخته شــود ب
ــر محکــوم  ــوارد زی ــورد از م ــا دو م ــک ت ــه ی ــار آن ب ــج زیان ب ــی و نتای ــه شــدت جــرم ارتکاب توجــه ب

ــع از مجــازات شــخص حقیقــی نیســت: ــن امــر مان می شــود ای

الــف. انحــالل ب. مصــادره کل امــوال پ. ممنوعیــت از یــک یــا چنــد فعالیــت موقــت یــا دائــم ت. 
ممنوعیــت از دعــوت عمومــی بــرای افزایــش ســرمایه موقــت یــا دائــم ث. ممنوعیــت از اصــدار برخــی 
ــر آن در اســناد تجــاری ج. جــزای نقــدی چ. انتشــار حکــم محکومیــت به وســیله رســانه ها. عــالوه ب

1. امین بدیع صنایع اصفهانی و سعید بیگدلی، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصوالت غذایی تراریخته، مطالعات 

حقوق تطبیقی، پاییز و زمستان 1393، شماره 2، ص 6 تا 8.
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ــان فعــل شــخص حقوقــی و خســارت وارد  ــاده 14 در صــورت احــراز رابطــه علیــت می تبصــره م
شــده دیــه و خســارت هــم قابــل مطالبــه اســت. و خســارت هــم قابــل مطالبــه اســت.

ــه  ــانه ها ک ــی به وســیله رس ــت شــخص حقوق ــم محکومی ــه نظــر می رســد مجــازات انتشــار حک ب
برابــر مــاده 19 مجــازات درجــه 6 محســوب می شــود و در حقــوق بســیاری از کشــورها بــه رســمیت 
ــا  ــرا ب ــرد؛ زی ــال ک ــت محیطی اعم ــم زیس ــره جرائ ــا در زم ــرای دولت ه ــوان ب ــده را بت ــناخته ش ش
توجــه بــه اهمیــت روزافــزون جرائــم زیســت محیطی از طرفــی و لــزوم مشــارکت مــردم در انتخابــات 
دولت هــا )هرچنــد در کشــور مــا اصــواًل مــردم فردگــرا هســتند و احــزاب فعالیــت چندانــی ندارنــد( از 
ــد و  ــر باش ــد بی تأثی ــی نمی توان ــانه های مل ــا در رس ــت دولت ه ــم محکومی ــار حک ــر، انتش ــرف دیگ ط
بــر آراء مــردم اثــری نداشــته باشــد، ازایــن رو محکومیــت مذکــور منجــر بــدان می شــود کــه دولت هــا 
ــت  ــت از محیط زیس ــرای حفاظ ــند و ب ــاط باش ــش محت ــت محیطی بیش ازپی ــم زیس ــه جرائ در زمین
ــوردار  ــبی برخ ــی مناس ــه بازدارندگ ــار از جنب ــازات انتش ــه مج ــند. درنتیج ــته باش ــال داش ــالش فع ت
اســت و بــا توجــه بــه تأثیــری کــه بــر حیثیــت و وجهــه دولــت در جامعــه دارد، بهتــر اســت در مــورد 
جرائــم ســاده اعمــال نشــود. بــا توجــه بــه صــدر مــاده 20 کــه دســت قاضــی را در انتخــاب مجــازات 
ــا دو مــورد  ــد یــک ی ــار آن می توان ــا شــدت جــرم ارتکابــی و نتایــج  زیان ب ــاز گذاشــته و متناســب ب ب
ــا  ــت محیطی ب ــم زیس ــد جرائ ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــن کن ــاده 20 را تعیی ــرح در م ــای مط از مجازات ه
توجــه بــه تأثیــری کــه بــر چرخــه حیــات و ســالمت مــردم دارنــد حائــز درجــه ای از اهمیــت می باشــند 

ــد.1 ــرار گیرن ــور ق ــد موضــوع مجــازات مذک و می توانن

ــون مجــازات جدیــد و تبییــن  ــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولــت در قان علی رغــم ب
ــای  ــت و آلودگی ه ــوع محیط زیس ــه موض ــه ب ــون و توج ــن قان ــی در ای ــخاص حقوق ــای اش مجازات ه
ــن  ــد و تبیی ــردم دارن ــات م ــالمت و حی ــر س ــه ب ــوالت تراریخت ــه محص ــری ک ــت محیطی و تأثی زیس
ــون ایمنــی زیســتی و امــکان  ــون پنج ســاله برنامــه ششــم توســعه هشــت ســال پــس از قان آن در قان
ــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392  ــق مــاده 66 قان اعــالم وقــوع جــرم در ایــن زمینــه مطاب
ــت از اطفــال و  ــه حمای ــد: »ســازمان های مردم نهــادی کــه اساســنامه آنهــا در زمین ــان می کن کــه  بی
نوجوانــان، ... محیط زیســت، منابــع طبیعــی، میــراث فرهنگــی، بهداشــت عمومــی و حمایــت از حقــوق 
شــهروندی اســت می تواننــد نســبت بــه جرائــم ارتکابــی در زمینه هــای فــوق اعــالم جــرم کننــد و در 
تمــام مراحــل دادرســی شــرکت کننــد« خــود مبیــن توجــه ویــژه قانونگــذار بــه جرائــم زیســت محیطی 

و اهمیــت آن اســت. 
 

1. ادر بوگری، مسئولیت کیفری دولت در آلودگی های زیست محیطی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 

ششم، تابستان 1395، از ص 8 تا 10.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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 نتیجه 
ــق  ــدم تحق ــا، ع ــی مجازات ه ــال برخ ــکان اعم ــدم ام ــر ع ــی ب ــه مبن ــی ک ــارغ از دالئل ف
ــرای تحقــق مســئولیت کیفــری  ــادی و معنــوی جــرم ب اهــداف اهــداف مجــازات و فقــدان عنصــر م
توســط مخالفــان در زمینــه مســئولیت کیفــری دولــت مطــرح شــد، بســیاری از کشــورها بــا پذیــرش 
مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی خــط بطالنــی بــر دالئــل ارائه شــده توســط مخالفــان کشــیدند. 
کشــور ایــران در ســال 1392 ضمــن اصــالح قانــون مجــازات اســالمی بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری 
ــا درنظرگرفتــن مجازات هایــی  اشــخاص حقوقــی در مــاده 143 ایــن قانــون از قافلــه عقــب نمانــد و ب
نظیــر انحــالل، جــزای نقــدی، ممنوعیــت افزایــش ســرمایه، انتشــار حکــم محکومیــت در رســانه های 
ــی  ــه نظــر می رســد راه صواب ــه ب ــان داد ک ــای موجــود پای ــا و اختالف نظره ــه مباحثه ه ــی و... ب عموم
در راســتای تحقــق عدالــت، به عنــوان هــدف اصلــی حقــوق کیفــری و نفــع اجتماعــی به عنــوان شــرط 

الزم حفــظ مصالــح اجتماعــی، در پیــش گرفــت.
امــا بــا یــک نــگاه کلــی بــه اصــول متعــددی کــه بــرای توجیــه مســئولیت کیفــری دولــت بیــان 
ــون مجــازات اســالمی قــرار  ــه نظــر می رســد اصــل مجرمیــت عاریــه ای مبنــای مــاده 143 قان شــد ب
گرفــت زیــرا شــخص حقوقــی زمانــی دارای مســئولیت کیفــری اســت کــه شــخص حقیقــی بــه نــام یــا 
در راســتای منفعــت شــخص حقوقــی مرتکــب جــرم گــردد. بــه عبارتــی ازآنجایی کــه شــخص حقیقــی 
بــه نمایندگــی شــخص حقوقــی مرتکــب جــرم شــده، شــخص حقوقــی نیابتــًا بــا عاریــه گرفتــن عناصــر 

مــادی و معنــوی جــرم از شــخص حقیقــی دارای مســئولیت کیفــری خواهــد بــود. 
مضــاف آنکــه شناســایی مســئولیت دولت هــا درزمینــۀ تولیــد محصــوالت تراریختــه یــا محصــوالت 
ــت  ــود صنع ــوراک و بهب ــه خ ــر ب ــیری ناپذیر بش ــای س ــه نیازه ــخ ب ــه در پاس ــی ک ــه ژنتیک تغییریافت
دامــداری و کشــاورزی جهــت تولیــدات انبــوه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ایجــاد شــد، بــه بحث هــای 
بی شــماری دامــن زده کــه قریب به اتفــاق از بیــن بــردن محیط زیســت را نتیجــه آن می داننــد. 
ــا  ــاید ی ــه اکوس ــه از آن ب ــان شــد ک ــتور زب ــدی وارد دس ــال 2010 واژه جدی ــل از س ــن دلی ــه همی ب
ــده  ــوب ش ــت محس ــه محیط زیس ــات علی ــرۀ جنای ــاید درزم ــود. اکوس ــاد می ش ــی ی زیست بوم کش
ــازات  ــن مج ــل و تبیی ــناد بین المل ــرم در اس ــن ج ــدن ای ــی از گنجان ــی حاک ــای بین الملل و تالش ه
مناســب بــا توجــه بــه گســتره وســیع تأثیــرات مخــرب جــرم فوق الذکــر بــر تمامــی جانــداران اســت. 
ــی  ــه ای عموم ــت را وظیف ــت از محیط زیس ــه حفاظ ــی ک ــون اساس ــل 50 قان ــال اص ــه دنب ــن رو ب ازای
می دانــد، ایــران در ســال 1388 بــا بــه تصویــب رســاندن »قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی 
ــن  ــف ای ــه برداشــت و ضمــن تعری ــه محصــوالت تراریخت ــزرگ در راســتای توجــه ب ــران«، گامــی ب ای
ــام »شــورای ایمنــی زیســتی« به عنــوان ناظــر اشــاره کــرد؛ امــا محصــوالت بــه وجــود شــورایی بــه ن
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ــون  ــاده 31 قان ــه تبصــره م ــا نگاهــی ب ــوان ب ــه را می ت ــن زمین ــت در ای شناســایی مســئولیت دول
ــت را موظــف  ــه دول ــه رســمیت شــناخت ک ــه ششــم توســعه مصــوب ســال 1395 ب پنج ســاله برنام
دانســته تــا اقدامــات الزم جهــت آزمایشــات مــواد غذایــی وارداتــی انجــام داده و بــا اطالع رســانی مــردم 
ــرات  ــه و خط ــوالت تراریخت ــد. را از محص ــی از آن آگاه کن ــرات ناش ــه و خط ــوالت تراریخت را از محص

ناشــی از آن آگاه کنــد.
بــا جمــع تمامــی نــکات فــوق و توجــه بــه فلســفه وجــودی دولــت کــه در راســتای تأمیــن نظــم 
عمومــی و ارائــه خدمــات عمومــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت، به راســتی نمی تــوان منکــر مســئولیت 
کیفــری دولــت در عرصــه ای چنیــن پراهمیــت شــد. هرچنــد کــه خــأ و نقصان هایــی در ایــن راســتا 
ــا گــذر زمــان و توجــه روزافــزون بــه مســئله محیط زیســت و  بــه چشــم می خــورد کــه امیــد اســت ب

اکوســاید مرتفــع گــردد.

مسئولیت کیفری دولت
 در حوزه اکوساید
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Criminal responsibility of government about 
Ecocide

Aida Heidary*
Seyyed Mojtaba Vaezi**

Abstract:
The transition from the gendarme to the welfare state and expanse
of the powers and responsibilities of the government has provided a 
ground for the commission of crimes. As a result, the state`s criminal 
responsibility was born. In Iran the discrepancy ended with the recog-
nition of the state`s criminal responsibility in 1395 and the stipulation 
in article 143 of the Islamic Penal Code. One of the concerns of this 
article is the criminal responsibility of government about the crime of 
Ecocide that causes destruction of plant and animal species. Conse-
quently, by accepting the Strict responsibility of governments in the 
international arena, it seeks to provide a suitable way to compensate 
for environment damages. One of the effective factors in this field is 
the production and usage of transgenic products, which the Biological 
[Safety] Act of the Islamic Republic of Iran has paid attention to and 
in the Note of Article 31 of the Sixth Development Plan Law has been 
emphasized on the government`s responsibility about testing of trans-
genic products and informing the public.

Keywords: Ecocide, Government, Transgenic products, Environment, Crim-
inal Responsibility.. 
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