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گــذار از دولــت ژانــدارم بــه دولــت رفــاه و گســترش حــوزه اختیــارات و مســئولیتهای دولــ 
ت
زمینــه را بــرای وقــوع جرائــم بســیار و درنتیجــه تولــد موضــوع مســئولیت کیفــری دولــت ایجــاد کــرد.
در ایــران بــا بــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولــت در ســال  1395و تصریــح در مــاده
 143قانــون مجــازات اســامی ،مباحثــات و اختالفنظرهــا پایــان یافــت .از دغدغههــای ایــن نوشــتار
مســئولیت کیفــری دولــت در حــوزه جــرم اکوســاید اســت کــه موجبــات نابــودی گونههــای گیاهــی و
جانــوری را ایجــاد میکنــد؛ درنتیجــه بــا پذیــرش مســئولیت مطلــق دولتهــا در عرصــه بینالمللــی
ســعی بــر آن اســت تــا راه مناســبی بــرای جبــران خســارتهای وارده بــر محیطزیســت در نظــر
گرفتــه شــود .یکــی از عوامــل مؤثــر در ایــن زمینــه تولیــد و اســتفاده از محصــوالت تراریختــه اســت کــه
قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســامی ایــران بــدان پرداختــه و در تبصــره مــاده  31قانــون برنامــه
ششــم توســعه مســئولیت دولــت در بــاب آزمایــش فراوردههــای تراریختــه و اطالعرســانی بــه مــردم
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
ذیشــعور موردتوجــه اســت  1امــا در مقولــه جدیــد ،مســئولیت کیفــری دولــت و اشــخاص
حقوقــی نیــاز بــه توضیــح و رفــع ابهــام دارد .مخالفــان بیشــماری درمقابــل پدیــده نوظهــور
مســئولیت کیفــری دول ـت قــد علــم کردهانــد و دالیلــی ازجملــه عــدم امــکان اعمــال برخــی
مجازاتهــا ،عــدم نیــل بــه اهــداف مجازاتهــا و مهمتــر از همــه نقــض اصــل شــخصی بــودن
مجازاتهــا را بیــان میکننــد .درمقابــل گروهــی نیــز بــا توجــه بــه تغییــر نقــش دولتهــا
و اختیــارات و صالحیتهــای روزافزونــی کــه در زمــره وظایــف دولــت قــرار میگیــرد او را
همســان اشــخاص حقیقــی دارای مســئولیت میداننــد و باتوجهبــه گســتردگی ایــن وظایــف
داشــتن مســئولیت را امــری بدیهــی بــرای اشــخاص حقــوق عمومــی در نظــر میگیرنــد و
بــا اســتناد بــه اصــول متعــددی کــه ســرلوحه کشــورهای مختلــف قــرار گرفتــه ،ســعی در
توجیــه مســئولیت کیفــری دولــت دارنــد ازجملــه اصــل مجرمیــت اکتســابی ،برابــر انــگاری،
مغــز متفکــر و مجرمیــت عاری ـهای کــه توســط کشــور آمریــکا مطــرح شــد و ســرلوحه کشــور
فرانســه نیــز قــرار گرفــت؛ امــا در ایــران مــاده  143قانــون مجــازات اســامی بــا پذیــرش
مســئولیت کیفــری دولــت شــرایط حــدوث مســئولیت را بیــان و در مــاده  20بــه تبییــن
مجازاتهایــی پرداختــه کــه هرکــدام چالشــی جدیــد را در ایــن زمینــه موجــب شــدهاند
ازجملــه آنکــه مســئولیت کیفــری دولــت را بهراســتی بــر چــه مبنایــی و بــا چــه اصولــی
میتــوان توجیــه کــرد؟
نکتــه قابلتأمــل دیگــر آنکــه بــا توجــه بــه نقــش روزافــزون دولتهــا در عرصــه
اقتصــادی و تغییــر نقــش دولــت ژانــدارم بــه دولــت رفــاه و تصد یگر یهایــی کــه دولــت
فاعــل آن اســت ،توجهمــان بــه فعالیتهایــی جــذب میشــود کــه بــرای انســا نها و
محیطزیســت بســیار خطرنــاک اســت .آلو دگیهــای زیســتمحیطی کــه در دهههــای
اخیــر بــه مــرز بحــران رســیده موجــب فتــح بــاب مســئولیت دولــت در آلودگیهــای
محیطزیســت شدهاســت .آلودگیهــای محیطزیســت کــه در ســطح گســترده بــه اکوســاید
تعبیــر میشــود بــه معنــای زیستکشــی واژهای جدیــد اســت کــه بهتازگــی بــا توجــه بــه
 .1مجتبــی جعفــری .مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون مجــازات اســامی ،ص
 7تــا .32
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حجــم جنایاتــی کــه در ســطح جهــان علیــه محیطزیســت و بهتبــع آن انســان ،بــه وقــوع
پیوســته وارد دســتور زبــان مــا شدهاســت .هرچندکــه واژه مذکــور در هیچکــدام از مــواد قانونــی
بنای
بــه چشــم نمیآیــد امــا اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده کــه میتوانــد بهمثابــه ســنگ ِ
حمایتهایــی در زمینــه محیطزیســت تلقــی شــود؛ ازجملــه قانــون پنجســاله برنامــه ششــم
توســعه کــه مســئولیت دولــت را در تبصــره مــاده  31بهصراحــت بیــان کــرده اســت« :دولــت
موظــف اســت تــا آزمایشهــای الزم را جهــت تشــخیص مــواد غذایــی تراریختــه بــه عمــل آورد و
مــردم را از مــواد غذایــی تراریختــه باخبــر ســازد و خطــرات احتمالــی ایــن مــواد را کــه بــر اســاس
آزمایشهــای معتبــر معلــوم میشــود بــه مــردم اعــام کنــد ».ازایــنرو رویکــرد ایــن نوشــتار
پــس از بررســی مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری دولــت در ق.م.ا .تمرکــز بــر حــوزه اکوســاید و
محصــوالت تراریختــه و مســئولیتهای دولــت در ایــن حــوزه اســت.

گفتار اول .مســئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بند اول .تعریف مســئولیت کیفری و مبانی آن
جــرم ،مســئولیت کیفــری و مجــازات ســه ضلــع طالیــی حقــوق کیفــری هســتند .اعمــال
مجــازات بــه احــراز مســئولیت کیفــری و احــراز مســئولیت کیفــری بــه احــراز مجرمیــت وابســته
اســت 1 .منظــور از مســئولیت کیفــری «برخــورداری از تکلیــف بــه پاســخگویی در برابــر هرگونــه
رفتــار ناهنجــاری اســت کــه قانونگــذار بــرای آن مجــازات تعییــن کــرده ،خــواه آن رفتــار در
عالــم خــارج نتیجــه ملموســی داشــته باشــد ،خــواه نداشــته باشــد 2 ».امــا احــراز مســئولیت
کیفــری بهخود یخــود کار آســانی نیســت .در حقــوق کیفــری کالســیک کــه تنهــا اشــخاص
حقیقــی دارای مســئولیت بودنــد مســئولیت کیفــری دارای شــرایط ســهگانهای بــود ،اول
آنکــه مرتکــب دســت بــه ارتــکاب فعــل یــا تــرک فعلــی بزنــد کــه جــرم تلقــی میشــود.
دوم آنکــه فــرد مرتکــب دارای اهلیــت و ظرفیــت ارتــکاب جــرم باشــد بــ ه عبارتــی از اهلیــت
جنایــی 3برخــوردار باشــد؛ زیراکــه ممکــن اســت جــرم حتــی بهواســطۀ فعــل یــک حیــوان یــا بالیــای
طبیعــی رخ دهــد و منجــر بــه آســیب و یــا ورود خســارت گــردد امــا بههیچعنــوان نمیتــوان
 .1ایــرج گلدوزیــان ،بهمــن حســین جانــی ،مبانــی اصــل شــخصی بــودن مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در
حــوزه ادیــان ،الهیــات و حقــوق ،بهــار و تابســتان  .1384شــماره  15و  ،16ص  127تــا .146
 . 2مجتبــی جعفــری ،مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون مجــازات اســامی ،ص
 7تــا .32
3-Criminal capacity
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حیــوان و یــا بالیــای طبیعــی را موضــوع مســئولیت کیفــری قــرار داد  1.ازایــنرو داشــتن اهلیــت
جنایــی یعنــی اراده و قصــد ذهنــی ارتــکاب جــرم کــه فقــط از انســان کــه یــک موجــود ذیشــعور
اســت برمیآیــد 2و بدیننحــو نمیتــوان حتــی تلــف یــک انســان بهواســطه حریــق طبیعــی یــا
حملــه یــک حیــوان را مــورد مجــازات قــرار داد .پــس بــر ایــن اســاس ،منظــور از اهلیــت جنایــی
مجمــوع عوامــل روانــی الزم بــرای امــکان انتســاب رفتــار مجرمانــه بــه فاعــل اســت کــه بــر پایــه دو
رکــن اراده و آگاهــی اســتوار اســت؛ امــا نبایــد اینگونــه تصــور شــود ،هــر انســانی کــه هنجارهــای
موردنظــر قانونگــذار را نفــی میکنــد موضــوع مجــازات قــرار میگیــرد بلکــه بایــد شــرط ســومی را
افــزود کــه از آن بهعنــوان اهلیــت جزایــی یــاد میشــود .منظــور آن اســت کــه تنهــا انســانهای
دارای رشــد و عقــل در صــورت ارتــکاب جــرم مجــازات خواهنــد شــد و انســانهای فاقــد شــعور
و رشــد عقلــی بــه دلیــل فقــدان اهلیــت جزایــی 3نمیتواننــد موضــوع مجــازات قــرار گیرنــد زیــرا
اهلیــت و ظرفیــت تحمــل مجــازات را ندارنــد؛ 4بنابرایــن کــودکان و مجانیــن از دایــره مســئولیت
کیفــری خارجانــد ،زیــرا در هنــگام ارتــکاب جــرم اراده و قصــد کافــی بــرای ارتــکاب جــرم نداشــته
و بــا قصــد قانونشــکنی دســت بــه عمــل مجرمانــه نزدهانــد و از طرفــی قــادر بــه درک ارزشهــا
قانونگــذار نمیباشــند .بــا توجــه بــه رویــه جدیــد کشــورهای مختلــف در تبییــن مســئولیت کیفــری برای
اشــخاص حقوقــی و دولــت ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه بــا وجــود شــرایط مذکــور در تحقــق مســئولیت
کیفــری دولتهــا را توجیــه نمــود؟ بــه نظــر میرســد در پاســخ بــه ایــن ســؤال توســل بــه دو دلیــل
عمــده «عدالــت» و «نفــع اجتماعــی» راهگشــا باشــد.
ـ عدالــت :از مهمتریــن اهــداف حقــوق کیفــری تحقــق عدالــت اســت و درواقــع هــدف از تبییــن
جرائــم و مجازاتهــا توجــه بــه عنصــر عدالــت اســت؛  5زیــرا اگــر تفاوتــی میــان آنهایــی کــه قانــون را
پــاس میدارنــد و هنجارهــا را مراعــات میکننــد بــا افــراد قانونشــکن و نافــی هنجــار نباشــد دیگــر
عدالتــی هــم وجــود نخواهــد داشــت .ازایـنرو ،پذیــرش عنصــر عدالــت در تحقــق مســئولیت کیفــری از
اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .در دهههــای اخیــر بــا تغییــر رویــه کشــورها و پذیــرش مســئولیت
 . 1مرتضــی محســنی ،دوره حقــوق جــزای عمومــی ،ج  ،3مســئولیت کیفــری ،چ  ،1کتابخانــه گنــج دانــش  ،1376ص
 6بــه بعــد.
 . 2منصــور میرســعیدی ،مســئولیت کیفــری ،قلمــرو و ارکان ،بنیــاد حقوقــی میــزان ،چــاپ ســوم ،زمســتان ،1390ص
.21
3-Penal capacity

 . 4جــان کلــی ،تاریــخ مختصــر تئــوری حقوقــی در غــرب ،ترجمــه محمــد راســخ ،انتشــارات طــرح نــو  ،1384ص
 76بــه بعــد.
5-Andrew Ashworth.Principles of criminal law. Six edition. OXFORD 2009. P 17
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ـتای تحقــق عدالــت گامــی
کیفــری دولــت و اشــخاص حقوقــی میتــوان دیــد کــه قانونگــذار درراسـ ِ
بــزرگ برداشــته و بــه دلیــل گســتردگی اختیــارات و وظایفــی کــه از جهــت تأمیــن نظــم و خدمــات
عمومــی بــرای دولتهــا قائــل شــده مســئولیت آنهــا را نیــز بــه رســمیت شــناخته تــا بــه تحقــق
عدالــت فــردی و عدالــت اجتماعــی دســت یابــد .درزمینــۀ عدالــت فــردی بــه دلیــل گســتردگی امــوری
کــه دولــت بــدان اقــدام میکنــد 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
بــه جرائــم افــراد و اشــخاص حقیقــی بــا تعــداد وســیعی از بزهدیــدگان روب ـهرو خواهیــم بــود کــه در
پــی عدالــت چشــم بــه مجــازات متخلــف دارنــد .از ایــن منظــر ،ارتــکاب هرگونــه رفتــاری کــه توســط
اشــخاص حقوقــی منافــع واقعــی یــا احتمالــی افــراد جامعــه را بــه خطــر انــدازد شایســته مجــازات
اســت .عدالــت اجتماعــی نیــز بــا ترســیم مقــررات روشــن و تبییــن جرائــم و مجازاتهــا از طرفــی
اشــخاص حقوقــی متخلــف را در پنــاه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات قــرار میدهــد و از طرفــی
دیگــر افــراد پایبنــد بــه قانــون تحــت حمایتــی معنــوی قــرار میگیرنــد و از مجــازات شــدن افــراد
متخلــف اطمینــان حاصــل میکننــد.
ـ نفــع اجتماعــی :منظــور آن اســت کــه در هــر جامعـهای منافــع عمومــی ایجــاب میکنــد تــا افــراد
بزهــکار و متخلــف بــر اســاس قانونــی ازپیشتعیینشــده بــه دلیــل شکســتن هنجارهــای جامعــه مجــازات
گردنــد .بهعبارتــی منافــع جامعــه حکــم میکنــد کــه در برابــر مجرمــان ایســتادگی کــرد تــا مصلحتهایــی
کــه اجتمــاع بــر اســاس آن شــکل گرفتــه دس ـتنخورده و ســالم باقــی بماننــد  1.بــه نظــر میرســد
کــه ایــن مبنــا را بتــوان بــه تحقــق مســئولیت کیفــری دولــت نیــز تســری داد؛ زیراکــه مهمتریــن
دلیــل آن جلــب اعتمــاد مــردم اســت .بدیهــی اســت کــه مــردم از دولــت خویــش انتظــار دارنــد تــا
قانــون را در جامعــه اجــرا کنــد و متخلفیــن از قانــون را بــه ســزای عملشــان برســانند حــال اگــر
متخلــف اشــخاص حقوقــی باشــند و بــا دس ـتاندازی بــه اختیــارات و صالحیتهــای عدیــده خویــش
از مجــازات فــرار کننــد و یــا براســاس قانــون بــرای خویــش مصونیــت ویــژهای قائــل شــوند .در طــول
زمــان اعتــراض و ســرخوردگی مــردم بیشــتر شــده و اعتمادشــان ســلب خواهــد شــد .از طرفــی دیگــرف
باتوجهبــه گســتردگی روابــط دولــت و ارتباطاتــی کــه بــا شــهروندان و افــراد خصوصــی دارد بدیهــی
اســت در صــورت آلــوده شــدن دولــت بــه جــرم ،تعــداد افــرادی کــه دنبالـهرو ایــن مســیر خواهنــد شــد
ـناختن مســئولیت کیفــری بــرای اشــخاص
بســیار گســترده خواهــد بــود .از ایــن منظــر بــا بهرسمیتشـ
ِ
2
حقوقــی و دولــت میتــوان از نتایــج زیانبــاری کــه در پــی خواهــد داشــت جلوگیــری کــرد.
 . 1جان کلی همان ،ص  180به بعد.
 . 2جعفری ،همان ،ص  7تا .32
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مسئولیت کیفری دولت
در حوزه اکوساید

علیرغــم تمامــی مبانــی و دالیــل پیشگفتــه بــا ظهــور عقلگرایــی و انســانگرایی در عرصــه
نویــن حقــوق «اراده» بــه مهمتریــن عامــل در تبییــن مســئولیت کیفــری بــدل شــد کــه خــود منجــر به
ایجــاد چالشــی اساســی درزمینــۀ پذیــرش مســئولیت کیفــری دولــت بــود .درادامــه بــا بیــان نظریههــای
مخالفیــن و موافقیــن بــه ایــن پرســش پاســخ میدهیــم کــه آیــا میتــوان بــرای دولتهــا مســئولیت
کیفــری شــناخت؟

بند دوم .مخالفان و موافقان مسئولیت کیفری دولت
مخالفــان در ر ِد نظریــه مذکــور ،مهمتریــن دلیــل خــود را فقــدان عنصــر اراده میداننــد؛ ازایـنرو
بــرای انتســاب جــرم ،مــا نیــاز بــه تقصیــر داریــم و تقصیــر نیازمنــد برخــورداری فاعــل از قــدرت
تعقــل ،ادراک و اراده مســتقل اســت کــه منحصــر بــه موجــود انســانی اســت و موجــودات دیگــر از
آن بیبهر هانــد .بــه عبارتــی بــرای تحقــق هــر جــرم عالو هبــر عنصــر مــادی کــه تحقــق فعــل
یــا تــرک فعلــی مجرمانــه اســت ،احــراز عنصــر معنــوی دارای اهمیــت اســت .بدیــن معنــا کــه
مجــرم ازلحــاظ روانــی بــرای ارتــکاب جــرم قصــد و عمــد داشــته باشــد (جــرم عمــدی) و یــا
بــدون قصــد مرتکــب خطایــی گــردد کــه بتــوان او را مســتحق جــزا دانســت (جــرم غیرعمــد یــا
خطــای محــض)؛ بنابرایــن تحقــق عنصــر مــادی بهتنهایــی بــرای تحقــق مســئولیت کیفــری
مــاک نیســت و بایــد اراده یــا خطــای جزایــی بهعنــوان عنصــر معنــوی محقــق شــود .بــا
ایــن وجــود ،چگونــه میتــوان بــرای اشــخاص حقوقــی کــه فاقــد اراده میباشــند مســئولیت
کیفــری قائــل شــد؟ موافقــان در پاســخ ضمــن پذیــرش دلیــل ارائهشــده بــاور دارنــد کــه روان
و قــوه تعقــل در اشــخاص حقیقــی و حقوقــی یکســان نیســت و مشــخصاً بــا هــم تفاو تهایــی
دارد ازای ـنرو نمیتــوان بــرای انتســاب جــرم بــا همــان دالیلــی کــه دربــاره اشــخاص حقیقــی
وجــود دارد بــه انتســاب جــرم دربــاره اشــخاص حقوقــی رســید .الجــرم بایــد از ادلــه متفاوتــی
بهــره جســت تــا مســئولیت محقــق شــود؛ زیــرا دولتهــا بهعنــوان قدر تهــای مــدرن امــروزه
از وســائل و امکانــات بســیاری بهر همندنــد کــه بــرای جامعــه ایجــاد خطــر کــرده و میتوانــد
صدمــات جبرا نناپذیــری بــر جــای گــذارد .بدیهــی اســت کــه معیــار الزم بــرای مســئولیت
کیفــری ایــن اشــخاص بایــد بســیار وســیعتر از اشــخاص حقیقــی باشــد .از طرفــی اراده یــک
امــر تکوینــی خارجــی نیســت و هما نطورکــه میتــوان عــدم وجــود اراده را دربــاره طفــل
و اعمالــی کــه درنتیجــه فقــدان اراده از او ســر میزنــد مفــروض دانســت دربــاره اشــخاص
حقوقــی هــم میتــوان بــا مفــروض دانســتن اراده ایــن اثــر حقوقــی را بــر آن بــار کــرد و
تصمیماتــی کــه توســط رأی اکثریــت بــرای شــخص حقوقــی اتخــاذ میشــود را نتیجــه اراده
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شــخص حقوقــی و متمایــز از اراده افــراد تصمیمگیرنــده مفــروض دانســت 1 .دومیــن دلیــل
بــر مبنــای اصــل اختصاصــی  2بیــان میشــود؛ بدیــن معنــی کــه تنهــا اشــخاص حقیقــی
میتواننــد مرتکــب جــرم شــوند و اشــخاص حقوقــی کــه از وجــود واقعــی بیبهر هانــد و تنهــا
یــک وجــود اعتبــاری دارنــد نمیتواننــد مرتکــب جــرم گردنــد .بهموجــب ایــن اصــل «اعتبــار
اشــخاص حقوقــی و موجودیــت آنــان تــا بــدان جاســت کــه در محــدوده تجویزشــده از
ســوی مقنــن عمــل کننــد .ازآنجاکــه ارتــکاب جــرم ورای ایــن محــدوده اســت موجودیــت
ایــن اشــخاص در ایــن حالــت بیمفهــوم شــده و درنتیجــه فاقــد شــخصیت میگردنــد» .
امــا موافقــان ،اســتدالل میکننــد کــه حتــی اگــر نتــوان قائــل بــه ارتــکاب جــرم توســط
اشــخاص حقوقــی شــد امــا بازهــم نمیتــوان منکــر ایــن نکتــه شــد کــه فعالیــت برخــی
از تشــکلها بهگونــهای اســت کــه میتوانــد ارتــکاب جــرم را در پــی داشــته باشــد
بهعنوا نمثــال کارخانــهای را در نظــر بگیریــد کــه پســماندهای خــود را بــه آب میریــزد
و منجــر بــه آلودگــی زیســتمحیطی میشــود آیــا میتــوان ایــن کارخانــه را از مســئولیت
کیفــری مبــرا دانســت؟
ســومین دلیــل ،عــدم امــکان اجــرای برخــی مجازا تهــا در قبــال جرائــم اشــخاص
حقوقــی اســت .از ایــن رو مجازا تهایــی ازجملــه ســلب حیــات و حبــس بــرای اشــخاص
حقوقــی قابلاجــرا نبــوده و هــدف از مجــازات کــه اصــاح مجــرم اســت محقــق نخواهــد
شــد .در پاســخ موافقــان اظهــار میکننــد کــه بــا وجــود تمایــزات بدیهــی میــان اشــخاص
حقوقــی و حقیقــی بایــد بــا توجــه بــه ماهیــت ویــژه ایــن اشــخاص و اعمالــی کــه مرتکــب
میشــوند ،نــوع ویــژ های از مجازا تهــا را در نظــر گرفــت کــه از مجــازات اشــخاص حقیقــی
متمایــز باشــد؛ نظیــر مصــادره امــوال ،انحــال ،جریمــه نقــدی ،ممنوعیــت در انجــام برخــی
فعالیتهــا کــه بهنوبــۀ خــود منجــر بــه تحقــق اهــداف بازدارندگــی و ارعــاب خواهنــد شــد
؛ امــا دلیــل آخــر کــه میتــوان بــدان بهعنــوان مهمتریــن بینــه مخالفــان اســتناد کــرد
تقابــل مســئولیت کیفــری دولــت و اشــخاص حقوقــی بــا اصــل شــخصی بــودن مجــازات
اســت؛ امــا پیــش از تعریــف «اصــل شــخصی بــودن مجــازات» بایــد میــان ایــن اصــل و ســه
اصــل «فــردی کــردن مجــازات»؛ «شــخصی بــودن مســئولیت کیفــری» و «فــردی بــودن
مســئولیت کیفــری» تفــاوت قائــل شــد؛ زیــرا هرکــدام از مضمــون و محتوایــی متمایــز
برخوردارنــد .اصــل فــردی بــودن مســئولیت کیفــری در راســتای زدودن مســئولیت کیفــری
 .1محمدرضــا باقــرزاده ،بحثــی دربــاره مســئولیت کیفــری دولــت ،معرفــت .مهــر و آبــان  ،1379شــماره  ،36ص
 43تــا .51
 .2اســتفانی ،گاســتون و لواســور ،ژرژ و بولوک،برنــار ،حقــوق جــزای عمومــی ،چــاپ دوم ،جلــد اول و دوم ،انتشــارات
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،1383 ،ص.403
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جمعــی ایجــاد شــد ،در گذشــتههای دور جمــع ،واحــد اجتماعــی بــه شــمار میآمــد و هــرگاه
یکــی از افــراد اجتمــاع مرتکــب جرمــی میشــد بــر همــه تأثیــر میگذاشــت و ازایـنرو همــه مســئول
بودنــد؛ درنتیجــه بــا تغییــر واحــد اجتماعــی از جمــع بــه فــرد ،مســئولیت کیفــری فــردی نمــود
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
مرتکــب اثــر گــذارد نــه بــر اشــخاص ثالــث؛ زیــرا پیشازایــن مجــازات جنبــه شــخصی نداشــت و
عــاوه بــر مجــرم بــر اطرافیــان او هــم اعمــال میشــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان ،احــراز مســئولیت
کیفــری بهعنــوان شــرط لــزوم اجــرای مجــازات در نظــر گرفتــه شــد؛ ازایـنرو شــرایطی بــرای احــراز
مســئولیت کیفــری شــخصی بیــان شــد ،نظیــر انتســاب تقصیــر بــه مرتکــب ،آگاهــی ،عقــل و داشــتن
اختیــار کــه میتوانســت زمینهســاز مســئولیت کیفــری شــخصی و درنتیجــه منجــر بــه اعمــال اصــل
شــخصی بــودن مجــازات شــود 1؛ امــا پذیــرش مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی بــا ایــن اصــل
تناقــض دارد؛ زیــرا بــر فــرض تصمیمگیــری چنــد تــن از یــک واحــد دولتــی و مجرمانــه بــودن
تصمیــم مذکــور همانهــا بایــد مجــازات شــوند نــه تمامــی افــراد تشــکیلدهنده واحــد حقوقــی،
زیــرا در اتخــاذ تصمیــم نقشــی نداشــتهاند  .2بــا اعمــال مجازاتهایــی نظیــر انحــال ،تعطیلــی موقــت
و حتــی جرائــم مالــی ،عمـ ً
ا مجــازات بــر تمامــی افــراد زیرمجموعــه واحــد حقوقــی اعمــال میشــود
و ایــن در تناقــض آشــکار بــا اصــل شــخصی بــودن مجــازات اســت؛ امــا موافقیــن در مقابــل بــا اســتناد
بــه ادلــه زیــر ایــن چالــش را مرتفــع کردهانــد :اوالً شناســایی مســئولیت کیفــری شــخص حقوقــی
رافــع مســئولیت کیفــری شــخص حقیقــی نیســت و در صــورت وقــوع جــرم شــخصی ،شــخص حقیقــی
بایــد دارای مســئولیت کیفــری و موضــوع مجــازات قــرار گیــرد .ثانیـاً حــوزه حقوقــی اشــخاص حقوقــی
بایســتی از حــوزه حقوقــی اشــخاص حقیقــی جــدا شــود .وقتــی از مســئولیت کیفــری دولــت صحبــت
میکنیــم ،منظورمــان جرائمــی اســت کــه دولــت از منظــر دولــت بــودن مرتکــب شــده نــه از منظــر
ـن لــوازم آن اســت.
افــرادی کــه منتســب دولتانــد .ثالث ـاً پذیرفتــن شــئ بــه معنــای پذیرفتـ ِ
نمیتــوان چیــزی را پذیرفــت و لــوازم عقلــی ،عرفــی و حقوقــی آن را نادیــده گرفــت؛ ازای ـنرو
اعضــای یــک واحــد حقوقــی بــا پذیرفتــن عضویــت در آن مســئولیت کیفــری و مدنــی را کــه از
لــوازم آن اســت پذیرفتــه و همــگام بــا بهرهمنــد شــدن از تســهیالت و امتیــازات عضویــت در
 .1رضــا فرجاللهــی ،مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در حقــوق فرانســه ،چــاپ اول ،نشــر میــزان ،1388
ص .54
.2محمدجواد صفار ،شخصیت حقوقی ،نشر دانا  ،1373ص .73
 .3رضــا فرجاللهــی ،تأثیــر جرمشناســی اثباتگــرا بــر مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی ،تحقیقــات
حقوقــی ،زمســتان  ،1389ویژهنامــه شــماره  ،2ص  441تــا .490

44

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال دوم  /شمـــاره سوم  /تابســــان 1399

شــخص حقوقــی در صــورت لــزوم مســئولیت را نیــز متقبــل میشــوند «مــن لــه الغنــم فعلیــه
الغــرم »  .1رابعــاً گاهــی بنــا بــه دالیلــی نظیــر اعمــال نظــارت جهــت پیشــگیری از وقــوع جــرم
قانونگــذار بــا تصریــح بــه مســئولیت فــردی غیــر از مرتکــب بهنوعــی اتمامحجــت کــرده تــا
در صــورت ارتــکاب جــرم بتوانــد بــه جبــران خســارت وارد بــر بزهدیــده اقــدام کنــد .نظیــر
مســئولیت عاقلــه کــه در قانــون مجــازات اســامی تصریــح شــده و منافاتــی بــا اصــل شــخصی
2
بــودن مســئولیت کیفــری و یــا شــخصی بــودن مجــازات نــدارد .
بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی بایــد بــا بررســی اصــول حاکــم بــر مســئولیت
کیفــری بــه رویکــرد قانونگــذار در تصویــب مــاده  143قانــون مجــازات اســامی و تبییــن مســئولیت
کیفــری بــرای اشــخاص حقوقــی پــی ببریــم.

بند ســوم :رویکرد جمهوری اسالمی درخصوص مسئولیت کیفری
در راســتای ایجــاد مســئولیت کیفــری بــرای مجــرم آنچــه اهمیــت دارد ،انتســاب جــرم بــه
فاعــل معیــن یــا بــه عبارتــی ایجــاد رابطــه ســببیت میــان جــرم و فاعــل آن اســت کــه از آن بــه
عنصــر مــادی یــاد میکننــد و دیگــری انتســاب جــرم بــه اراده آزاد فاعــل و خــودآگاه اســت کــه
بهعنــوان عنصــر معنــوی تعبیــر میشــود .اســناد مــادی امــری موضوعــی اســت و بــا وضعیــت
روانــی مرتکــب ارتباطــی نــدارد و تنهــا نکتــه مهــم آن اســت کــه بتــوان میــان فعــل ارتکابــی
و فاعــل رابطــه ســببیت ایجــاد کــرد ،اســناد مــادی بهخودیخــود موجــب مســئولیت کیفــری
مرتکــب نیســت مگــر فاعلــی کــه دارای علــم و اراده باشــد .ازای ـنرو مهمتریــن 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
و علــم میباشــند کــه مقصــر در نظــر گرفتــه شــوند؛ امــا بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری
و رویکــرد جدیــد قانــون مجــازات اســامی در مــاده  143ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه
قانونگــذار بــا چــه عنوانــی و بــا توســل بــه چــه اصولــی جــرم را بــه اشــخاص حقوقــی
منتســب میدانــد؟

 . 1کسی که سود ببرد زیان هم متوجه اوست.
 . 2محمدرضا باقر زاده ،همان ،ص 43تا . 51
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الف .اصل عاریهای بودن مجرمیت؛ مسئولیت نیابتی

1

طبــق ایــن اصــل انتســاب عناصــر مــادی و معنــوی جــرم بــه شــخص حقوقــی عاری ـهای اســت و
شــخص مذکــور عناصــر مــادی و معنــوی جــرم را از اشــخاص حقیقــی کــه کارکنانــش هســتند بــه عاریه
میگیــرد  2.بهعبارتــی چــون اشــخاص حقیقــی نماینــدگان اشــخاص حقوقــی محســوب میشــوند،
اعمــال و تصمیماتشــان هــم بــه نمایندگــی اســت و اگــر در راســتای اعمــال وظیفــه مرتکــب جــرم
و جنایتــی گردنــد شــخص حقوقــی نیابتــاً مســئولیت کیفــری خواهــد داشــت .ایــن نظریــه توســط
حقوقدانهــا آمریکایــی و بــرای پاســخ بــه حقوقدانهــا انگلیســی بیــان شــد کــه صرفــاً مســئولیت
دولــت را بــر مبنــای نظریــه مســئولیت اکتســابی و در جرائمــی کــه نیازمنــد اثبــات عنصــر روانــی
نبــود میپذیرفتنــد و بــرای تبییــن مســئولیت کیفــری دولــت در چارچــوب جرائمــی کــه اثبــات
آنهــا نیازمنــد تحقــق عنصــر روانــی بــود تــاش کردنــد تــا بــا نظریههایــی 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
ازای ـنرو موردتوجــه حقوقدانهــا فرانســوی هــم قــرار گرفــت .بهموجــب ایــن نظریــه تردیــدی نیســت
کــه اشــخاص حقیقــی اهــداف شــخص حقوقــی را دنبــال میکننــد ازایـنرو اگــر جرمــی انجــام دهنــد
بــه نمایندگــی از شــخص حقوقــی مرتکــب جــرم گشــته و شــخص حقوقــی نیابت ـاً دارای مســئولیت
کیفــری خواهــد بــود امــا اشــکال وارد بــر ایــن نظــر ،گســتردگی بیشازحــد مســئولیت کیفری اشــخاص
حقوقــی اســت .مطابــق ایــن اصــل حتــی اگــر شــخص حقیقــی در راســتای انجــاموظیفــه ،بــدون مجــوز
3
و خودســرانه جرمــی مرتکــب شــود بــاز هــم شــخص حقوقــی مســئول خواهــد بــود.
ب .نظریه مسئولیت مستقیم؛ مغز متفکر
ایــن نظریــه بهمنظــور حمایــت هرچــه بیشــتر حقــوق زیاندیــده ایجــاد شــد و از آن بهعنــوان
اصــل شــخصیت ثانویــه 4هــم یــاد میشــود .مطابــق اصــل مذکــور مدیــران عالیرتبــه تجســمی از
1-Vicarious liability.

 . 2محسن شریفی ،محمدجعفر حبیبزاده ،محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها ،دگرگونیهای مسئولیت کیفری
اشخاص حقوقی در ایران ،مجله حقوقی دادگستری ،تابستان  ،1392سال هفتاد و هفتم ،شماره  ،82از ص  117تا .160
 .3مجتبی جعفری ،همان ،ص  7تا .32

4-identification.
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شــخص حقوقــی محســوب میشــوند؛ درنتیجــه افــکار ،تصمیمــات و حــاالت روحــی آنهــا همــان
افــکار ،تصمیمــات و حــاالت روحــی شــخص حقوقــی اســت .بــه عبارتــی هــر شــخص حقوقــی دارای
یــک مرکــز فرمــان و یــک مرکــز عصبــی اســت کــه همــان مدیــران و کارمنــدان تحــت امــر مدیــر
میباشــند .شــخص حقوقــی از ایــن مرکــز کنتــرل و اداره میشــود پــس اگــر جرمــی مرتکــب گردنــد
بــه معنــای آن اســت کــه شــخص حقوقــی خــود مرتکــب جــرم شــده و میتوانــد موضــوع مســئولیت
کیفــری قــرار گیــرد .ایــن نظریــه از بــاب تحقــق عنصــر معنــوی از نظریــه قبــل کاملتــر اســت ،امــا
ایــراد وارده بــه ایــن نظریــه ،از بــاب امــکان تفویــض اختیــار مدیــران بــه کارمنــدان زیردســت خــود
1
اســت و دکترینــی بــرای تبییــن مســئولیت کیفــری بــر ایــن اســاس وجــود نــدارد.
ج .نظریه تقصیر جمعی

2

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
بــه یــک شــخص واحــد را برنمیتابــد  3.درنتیجــه مطابــق ایــن نظریــه میتــوان از اصــل مســئولیت
کیفــری اشــخاص حقوقــی دفــاع قابلتوجهــی بــه عمــل آورد و در ایــن حالــت شــخص حقوقــی را
4
موضــوع مســئولیت کیفــری دانســت.
د .اهداف طالیی 5شخص حقوقی؛ نظریه خطمشی
ایــن نظریــه کــه میتوانــد برآینــد نظریــات پیشگفتــه و راه صوابــی جهــت توجیــه مســئولیت
کیفــری دولــت باشــد را میتــوان در سیســتم حقوقــی کشــور اســترالیا دیــد کــه در ســال  1915بــا
پذیــرش نظریــه سیاســت و خطمشــی اشــخاص حقوقــی 6توانســت مشــکالت ناشــی از عــدم امــکان
7
انتســاب برخــی جرائــم ازجملــه قتــل غیرعمــد بــه اشــخاص حقوقــی را مرتفــع کنــد.
 .1محسن شریفی ،همان ،ص  117تا .160

2-Aggregation.

 .3در ســال  1987در پرونــده مربــوط بــه حادثــه تلــخ غــرق کشــتی متعلــق بــه شــرکت کشــتیرانی کشــور انگلســتان
بهواســطه بــاز بــودن پنجرههــای دماغــه رخ داد ایــن دیــدگاه مطــرح شــد کــه اشــخاص زیــادی از کمپانــی گرفتــه تــا
رئیــس کشــتی ،افســر ارشــد ،کمــک ملــوان و مســئول نظــارت بــر خدمــه و تجهیــزات کشــتی مقصــر بودنــد .هرچنــد ایــن
نظریــه رد شــد و دادگاه شــرکت را مســئول شــناخت.
 .4همان .محسن شریفی.
5-Golden Goals .
6-Wagner, Markus, Corporate Criminal Liability. National and International Responses. 1999.pp4-5.

 .7محسن شریفی ،همان ،ص  119تا .125
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مسئولیت کیفری دولت
در حوزه اکوساید

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
کــه قــوه عصبــی اشــخاص حقوقــی در نظــر گرفتــه میشــوند ،میتوانــد مســئولیت کیفــری دولــت
را در جرائــم متعــدد توجیــه و بــه اثبــات برســاند .در ایــن نظریــه مســئولیت کیفــری دولــت بــا توجــه
بــه سیاســت و خطمشــی شــخص حقوقــی و بــا تدقیــق و بررســی اساســنامه ،اصــول ،شــیوه رفتــار،
قواعــد و احکامــی کــه بــه کارمندانــش دیکتــه میکنــد تــا در مســیر دس ـتیابی بــه اهــداف طالیــی
خــود قــرار گیــرد مشــاهده کــرد .ازایـنرو مســئولیت کیفــری شــخص حقوقــی لزومـاً ناشــی از تصمیــم
و تفکــر یــک فــرد نیســت بلکــه میتوانــد نتیجــه اهدافــی باشــد کــه یــک شــخص حقوقــی بــرای خــود
متصــور اســت .جرائمــی کــه بدینگونــه صــورت میگیــرد کــم نیســت و مثالهــای بیشــماری از آن
دیــده میشــود کــه در پــی اهدافــی نظیــر ســودآوری بیشــتر ،کار مضاعــف و کاهــش هزینههــا بــه
وقــوع میپیونــدد .بهطورمثــال شــرکتی را در نظــر بگیریــد کــه در راســتای ســودآوری بیشــتر ســاعت
کار کارمنــدان خــود را افزایــش داده ،اگــر در اثــر خســتگی و بیدقتــی کارمنــدان جرمــی رخ دهــد و
یــا در اثــر خوابآلودگــی راننــده شــرکت ،تصادفــی منجــر بــه کشتهشــدن سرنشــینان هــر دو خــودرو
گــردد چــه کســی پاســخگو اســت؟ ازایــنرو بررســی سیاســتهای شــخص حقوقــی و اصولــی کــه
بــرای رســیدن بــه آن اهــداف دنبــال میکنــد خــود مهمتریــن ابــزار ارتــکاب جــرم اســت و نتیجــه آن
گریزناپذیــری شــخص حقوقــی از مســئولیت کیفــری بهخصــوص در جرائــم مرگبــار اســت.
امــا ایــن ســوال ایجــاد مــی شــود کــه رویکــرد قانــون مجــازات اســامی در پذیــرش مســئولیت
کیفــری دولــت بــر کــدام یــک از نظریــات پیــش گفتــه اســتوار اســت؟ پیــش از هــر چیــز بایــد
بگوییــم در یــک تقســیمبندی کالســیک اشــخاص حقوقــی بــه دو دســتۀ خصوصــی و عمومــی تقســیم
میشــوند .در بــاب اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی ،خــواه انتفاعــی باشــند خــواه غیرانتفاعــی،
بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری ایــن دســته از اشــخاص بــا توســل بــه اصــل برابرانــگاری در اکثــر
نظامهــای حقوقــی بحثمــان را بــر مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی متمرکــز
خواهیــم کــرد .بــا نگاهــی کلــی بــه مــاده « :143در مســئولیت کیفــری اصــل بــر مســئولیت شــخص
حقیقــی اســت و شــخص حقوقــی در صورتــی دارای مســئولیت کیفــری اســت کــه نماینــده قانونــی
شــخص حقوقــی بــه نــام یــا در راســتای منافــع آن مرتکــب جرمــی شــود .مســئولیت کیفــری اشــخاص
حقوقــی مانــع مســئولیت اشــخاص حقیقــی مرتکــب جــرم نیســت» .بــه نظــر میرســد رویکــرد
قانونگــذار ایــران در مســئولیت کیفــری را بتــوان برمبنــای اصــل مجرمیــت عاریـهای 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 اولینبــار جهــت
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توجیــه مجــازات معــاون جــرم مطــرح شــد؛ 1مجرمیــت معــاون ازآنرو 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  143قانونگــذار بــه
ـی
ایــن اصــل اشــارهای نکــرده امــا بهوضــوح بــا مســئول شــناختن شــخص حقیقــی کــه بــه نمایندگـ ِ
شــخص حقوقــی مرتکــب جــرم میگــردد میتــوان ایــن اصــل را برداشــت کــرد؛ امــا معاونــت در
اینجــا موضوعیــت نــدارد زیــرا شــخص حقیقــی نــه بــر اثــر تحریــک و تشــویق شــخص حقوقــی مرتکــب
جــرم شــده و نــه شــخص حقوقــی از ارادهای برخــوردار اســت کــه بــر شــخص حقیقــی تأثیرگــذار باشــد.
ـل غیــر را بیــان کــرد کــه برخــی آن را مباشــرت
ازایـنرو میتــوان اصــل مباشــرت معنــوی ناشـیاز عمـ ِ
معنــوی تغییریافتــه میداننــد 2؛ امــا نکتــه آخــر رویکــرد متفــاوت قانونگــذار در تبصــره مــاده  14ق.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 میرســد 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
و مدنــی شــخص حقوقــی ،در صــورت ورود خســارت بــه جــان یــا مــال اشــخاص جهــت پرداخــت
خســارت یــا دیــه ،نظریــه مجرمیــت اکتســابی اســت کــه وجــه تمایــز آن بــا نظریــه مجرمیــت عاریـهای
در ایــن نکتــه اســت کــه در مجرمیــت عاریـهای فــرد لــوازم ارتــکاب جــرم (اهلیــت مــادی و معنــوی)
را از مرتکــب اصلــی بــه عاریــه گرفتــه و هــردو موضــوع مســئولیت کیفــری خواهنــد بــود و مجــازات
خواهنــد شــد؛ امــا طرفــداران نظــام یگانگــی جــرم ،اکتســابی بــودن مجرمیــت را در بــاب معاونــت
بیــان کــرده و معتقدنــد کــه معــاون جــرم کــه بــا تطمیــع و تحریــک موجبــات وقــوع جــرم را مهیــا
کــرده وابســته بــه مجــرم اصلــی اســت و از او اکتســاب مجرمیــت میکنــد .بــه عبارتــی ســبب اقــوی از
مباشــری اســت کــه شــخصاً مســئول اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه قســمت اخیــر تبصــره مــاده 14
کــه اعمــال مجــازات تعزیــری را وفــق مــاده  20میدانــد ،خــود ُمث ِبــت ایــن مدعــی اســت کــه مــاده
 14صرف ـاً از بــاب تعییــن تکلیــف در بــاب جنایــات و مســئولیت مدنــی اســت .درحالیکــه مــاده 20
در مقــام بیــان مجازاتهــای تعزیــری و حــدی اســت 3.اگــر مبنــای پذیــرش مســئولیت کیفــری دولــت
اصــل مجرمیــت عاریـهای یــا نیابتــی باشــد بــه نظــر میرســد ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه اگــر
شــخص حقیقــی بهنوعــی 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 ذیصــاح و یــا اجــرای قانــون اهــم
 .1مرتضی محسنی ،همان ،ص  117تا .160
 . 2مجتبی جعفری ،همان ،ص  7تا .32
 .3همان ،ص  7تا .32
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مسئولیت کیفری دولت
در حوزه اکوساید

در ایــن حالــت مطابــق مــاده  158ق.م.ا بــه دلیــل زائــل شــدن وصــف مجرمانــه عمــل ارتکابــی
قابــل مجــازات نخواهــد بــود .بــه عبارتــی جرمــی محقــق نشــده کــه بتــوان بــا توســل بــدان مجازاتــی
را اعمــال کــرد .ازایــنرو نــه شــخص حقیقــی و نــه شــخص حقوقــی مســئولیت کیفــری نخواهنــد
داشــت 1.حالــت دوم برخــورداری شــخص حقیقــی مرتکــب جــرم از یکــی از عوامــل رافــع مســئولیت
اســت مثــل ارتــکاب جــرم در اثــر اجبــار یــا اکــراه؛ بدیهــی اســت در ایــن صــورت عوامــل رافــع
مســئولیت صرف ـاً بــرای شــخص حقیقــی قابلاعمــال اســت و تأثیــری در مســئولیت کیفــری شــخص
حقوقــی نخواهــد داشــت؛ امــا منظــور قانونگــذار از عبــارت «ارتــکاب جــرم در راســتای منافــع شــخص
حقوقــی» چیســت؟ آیــا تحقــق منافــع اعــم از مشــروع و نامشــروع مدنظــر قانونگــذار بــوده یــا در
صــورت عــدم تحقــق هــم میتــوان مســئولیتی بــرای شــخص حقوقــی متصــور شــد؟ بــرای پاســخ
ِ
ـوءنیت
بــه ایــن ســؤال الزام ـاً بایــد میــان ســوءنیت عــام و خــاص تمایــز قائــل شــویم .منظــور از سـ
عــام ،قصــد مجرمانــه مرتکــب در نقــض هنجارهــای قانونــی و ارتــکاب یــک عمــل مجرمانــه اســت کــه
خــود میتوانــد دلیلــی بــرای مســئول شــناختن مرتکــب و مجــازات وی باشــد؛ امــا ایــن ســوءنیت
بهخودیخــود بــرای مجــازات شــخص حقوقــی کفایــت نمیکنــد .از ایــن منظــر بایــد مرتکــب در
راســتای تحقــق منافــع شــخص حقوقــی ،دســت بــه ارتــکاب عمــل مجرمانــه زده باشــد بــا احــراز ایــن
ســوءنیت ،قاضــی میتوانــد 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
در جهــان امــروز نقــش اشــخاص حقوقــی در امــور اقتصــادی و اجتماعــی بــر کســی پوشــیده
نیســت .اشــخاص حقوقــی در قالــب شــرکت ،ســندیکا ،موسســه ،انجمــن بــه فعالیتهــای متعــددی
دســت میزننــد و موجبــات فوایــدی انکارناپذیــر میشــوند؛ امــا از طرفــی فعالیتهــای گســترده
ایــن اشــخاص گاهــی دارای عواقــب ســوئی اســت کــه حــوادث هولناکــی را رقــم میزنــد و بــرای
حیــات بشــر تهدیــدی جــدی بــه شــمار مــیرود .در کشــورهای درحالتوســعه کــه عمــوم صنایــع
و فعالیتهــای اقتصــادی در دســت اشــخاص حقوقــی اســت زمینــۀ وقــوع جرائــم بســیاری مهیــا
میشــود کــه موجبــات مســئولیت کیفــری دولــت را مهیــا میکنــد؛ ازجملــه ایــن جرائــم میتوانبــه
جرائــم زیســتمحیطی اشــاره کــرد کــه معضــل زندگــی مــدرن بشــر در قــرن حاضــر اســت.
 .1مرتضی محسنی ،همان ،ص  120به بعد.
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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
محیطــی دارای اهمیــت بنیادیــن و حیاتــی اســت؛ زیراکــه محیــط زیســت ،موهبــت و نتیجــه لطــف
الهــی بــه بشــر اســت و بــر همیــن اســاس ،بــه تمــام انســانها تعلــق دارد تــا هماننــد ســایر نعمتهــا
و مواهــب الهــی ،مــورد اســتفادۀ خردمندانــه قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه آیــه  55ســوره مبارکــه یوســف
ـم) امــر تدبیــر و اداره ســرمایههای طبیعــی تنهــا بایــد
(إجعلنــی علــی خزائــن األرض إنّــی حفیــظ علیـ ٌ
1
بــر عهــده اشــخاصی باشــد کــه ویژگــی حفیــظ بــودن و مسئولیتشناســی و تخصــص را دارا باشــند.

بند اول .محیطزیست ،آلودگی زیستمحیطی و اکوساید
داشــتن محیطزیســت ســالم ،شــرط بقــای موجــودات و بهتبــع آن بشــر بــر ایــن کــره خاکــی
شــدن جوامــع موضــوع چنــدان پراهمیتــی بــه شــمار نمیرفــت و
اســت کــه تــا پیــش از صنعتی
ِ
اســتفاده از منابــع طبیعــی نهتنهــا ایجــاد مشــکل نکــرده بــود کــه بــه رونــق گونههــای گیاهــی
و جانــوری هــم کمــک شــایانی میکــرد امــا بــا پیشــرفت علــم و صنعتیشــدن جوامــع و عــدم
توجــه بــه عواقــب دس ـتاندازی بــه یافتههــای جدیــد در مــدت نســبتاً کوتاهــی ،بشــر بــا مشــکالتی
دسـتبهگریبان شــد کــه بــرای آن پاســخ مناســبی نداشــت .مهمتریــن معضلــی کــه نتیجــه پیشــرفت
تکنولــوژی و اســتفاده نامناســب از دســتآوردهای علــم نویــن اســت آلودگیهــای محیطزیســتی
اســت کــه اکثــر کشــورهای دنیــا را درگیــر کــرده اســت؛ گــرم شــدن هــوا ،آلودگــی ،انقــراض گونههــای
جانــوری ،از بیــن رفتــن گونههــای گیاهــی ،نــازک شــدن الیــه اوزون و فرســایش خــاک همــه عناوینــی
اســت کــه ســرفصل خبرهــای روز را میســازد .ازایـنرو توجــه بــه محیطزیســت و حمایــت از آن یــک
وظیفــه عمومــی اســت .در قانــون اساســی ایــران اصــل  50بــه ایــن امــر اختصــاص دارد  2.آلودگــی
محیطزیســت در سراســر جهــان بــه نســبت از موضوعــات نگــران کننــده اســت ،شهرنشــینی و صنعتــی
شــدن همــراه بــا توســعه اقتصــادی منجــر بــه افزایــش مصــرف انــرژی و دفــع زبالــه شــده اســت.
آلودگــی جهانــی محیــط زیســت ازجملــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای و رســوب اســید و همچنیــن
آلودگــی آب و مدیریــت پســماند بهعنــوان مشــکالت بهداشــتی بیــن المللــی در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه بایــد از زوایــای مختلفــی ازجملــه مدیریــت سیســتم هــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،قانونــی و
سیســتم هــای مهندســی محیــط زیســت بررســی شــود.
 .1تاریمــرادی ،احســان ،محمدتقــی فخلعلــی ،مبانــی و احــکام فقهــی محیــط زیســت ،مطالعــات اســامی ،ش ،71
 ،1384ص . 43
 .2در جمهــوری اســامی حفاظــت از محیطزیســت کــه نســل امــروز و نســلهای بعــد بایــد در آن حیــات روبهرشــدی
داشــته باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی میگــردد .ازایـنرو فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن ،کــه بــا آلودگــی محیطزیســت
یــا تخریــب غیرقابلجبــران آن الزمــه پیــدا کنــد ممنــوع اســت.
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آلودگــی هــای زیســت محیطــی از ابتــدای حیــات تأثیــرات مخربــی بــر ســامتی داشــته نــد؛
از جملــه مرگومیــر نــوزادان ،اختــاالت تنفســی ،حساســیت ،اختــاالت قلــب و عروقــی ،افزایــش
1
اســترس و حتــی اختــاالت روانــی .
الف .محیط زیست
در تعریــف محیطزیســت مــا بــا دو مفهــوم ســروکار داریــم .محیطزیســت طبیعــی کــه از علــوم
طبیعــی ناشــی میشــود و محیطزیســت انســانی کــه بــا ســازوکارهای بشــری مرتبــط اســت  2کــه
هرکــدام طیــف وســیعی از موضوعــات را پوشــش میدهــد؛ امــا بــه معنــای عــام محیطزیســت کل
منابــع تجدیدشــونده شــامل جنگلهــا ،مراتــع و منابــع آبــی و ...بــوده و طیــف گســتردهای از تعاریــف
تخصصــی مربوطــه را دربــر میگیــرد کــه همیــن امــر در تفســیر ماهــوی مربــوط بــه معنــای قانونــی
3
محیطزیســت ،اشــکاالت عدیــدهای را ایجــاد کــرده اســت .
بــا توجــه بــه اهمیــت غیرقابلانــکار محیطزیســت در چرخــه حیــات بشــر و تأثیــر بهســزای
آن بــر فعالیتهــای اقتصــادی انســان و جایــگاه حقــوق محیطزیســت ،قوانیــن بســیاری در ایــران
بدیــن مســئله پرداختهانــد .عــاوه بــر اصــل  50قانــون اساســی کــه بــه بهتریــن شــکل اهمیــت
محیطزیســت را تبییــن کــرده ،مســئله موردبحــث در قوانیــن دیگــری نیــز مطــرح شــده اســت؛
ازجملــه مــواد  179و  189قانــون مدنــی  ،1307/2/18قانــون شــکار مصــوب  1335/12/4قانــون شــکار
و صیــد  1346/3/16کــه در ارتبــاط بــا محیطزیســت طبیعــی بودهانــد؛ امــا شــاید اولیــن قانونــی
کــه بهطــور نســبی تمامــی ابعــاد محیطزیســت را در نظــر گرفــت «قانــون حفاظــت و بهســازی
محیطزیســت» باشــد کــه در ســال  1353تصویــب شــد در مــاده  9ایــن قانــون اقــدام بــه هــر عملــی
کــه موجبــات آلودگــی محیطزیســت را فراهــم نمایــد ممنــوع اعــام شــد و در ادامــه آلــوده ســاختن
محیطزیســت بدینصــورت تعریــف شــد کــه:
«پخــش یــا آمیختــن مــواد خارجــی بــه آب یــا هــوا یــا خــاک یــا زمیــن ،بــه میزانــی کــه کیفیــت
فیزیکــی یــا شــیمیایی یــا بیولوژیــک آن را بهطوریکــه زیــانآور 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

 .2بــارو کریســتوفر جــی ،اصــول و روشهــای مدیریــت محیطزیســت ،مهــرداد انــدرودی ،تهــران نشــر کنگــره1380،
 ،ص 10تــا .18
 .3مجید عباسپور ،مهندسی محیطزیست ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد  ،1377جلد اول ،چاپ دوم ،ص .3
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ب .آلودگی های زیست محیطی
آلودگــی ترجمــه فارســی واژه  Pollutionاســت کــه از معنــای ناپاکــی و کثیفــی گرفتــه شــده
اســت .طبــق مــاده  9قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت (مصــوب  1353/3/28و اصالحیــه
« :)1371/8/24منظــور از آلــوده ســاختن محیــط زیســت عبارتســت از پخــش یــا آمیختــن مــواد
خارجــی بــه آب یــا هــوا یــا خــاک یــه زمیــن بــه میزانــی کــه کیفیــت فیزیکــی یــا شــیمیایی یــا
بیولوژیــک آن را بهطوریکــه زیــان آور بــه حــال انســان یــا ســایر موجــودات زنــده یــا گیاهــان و
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
آلودگیهــای محیطزیســت را میتــوان شــامل :تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی ،آتــشزدن امــوال
و منابــع طبیعــی ،شــکار و صیــد ،تخریــب منابــع طبیعــی ،آلودگــی آب ،هــوا ،خــاک ،آلودگیهــای
صوتــی ،آلودگیهــای شــیمیایی و هســتهای و آلودگــی ناشــی از زبالــه دانســت کــه عواملــی نظیــر
ازدیــاد جمعیــت ،مصــرف بیرویــه منابــع طبیعــی ،تولیــد محصــوالت شــیمیایی ،افزایــش کارخانجــات
صنعتــی ،جنگهــای میــان کشــورها در عرصــه بینالمللــی و تولیــد محصوالتــی کــه بــر اســاس علــم
نویــن ژنتیــک دســتکاری شــده (محصــوالت تراریختــه) را میتــوان از دالیــل اصلــی آلودگیهــای
زیســتمحیطی در عصــر جدیــد دانســت کــه دارای اثــرات بلندمــدت و گســتردهای هســتند و
محیطزیســت را بــرای زمانــی بــس طوالنــی دچــار بحــران میکننــد  2.بــه دلیــل اثبــات توانایــی
بشــر در آلودگــی و نابــودی محیطزیســت و نتایــج فجیعــی کــه ظرفیــت بــاالی ابتــکارات و نبــوغ
انســانی رقــم زده ،کارشناســان اصطــاح جدیــدی را وارد فرهنــگ واژگان جهانــی کردهانــد کــه بــرای
اولیــن بــار در ســال  2010توســط ســازمان ملــل اســتفاده شــد و عنوانــی بــرای تعریــف جرائــم علیــه
محیطزیســت محســوب میشــد.
ج .جنایات زیست محیطی
پروفســور اگــو تدویــن کننــده طــرح مســئولیت بیــن المللــی دولــت هــا بــا انشــای مــاده  19بــر
آن بــود تــا اعمــال نامشــروع بینالمللــی را بــا توجــه بــه اهمیــت و دامنــه تعهــدات نقضشــده طبقــه
بنــدی کنــد .بدیــن ترتیــب بــرای اولینبــار 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  2مــاده 19
 .1حمیــد بهرامــی احمــدی ،اعظــم علمخانــی ،مبانــی مســئولیت مدانــی دولــت در قبــال آلودگیهــای
زیســتمحیطی ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،ســال ســوم ،بهــار  ،1393شــماره  ،7ص .113-95
 .2ناصــر قاســمی ،حقــوق کیفــری محیطزیســت انتشــارات ســازمان محیطزیســت ،چــاپ اول ،1380 ،ص 12
تــا .16
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پیــش نویــس طــرح کمیســیون حقــوق بیــن الملــل راجــع بــه مســئولیت دولــت هــا ()1890
«چنانچــه تخلــف بیــن المللــی دولــت ناشــی از نقــض تعهــدی بیــن المللی باشــــد کــه رعایــت آن برای
صیانــت از منافــع اساســــی جامعــــه بینالمللــی آنچنــان ضــروری اســــت کــه نقــض آن از ســــوی
جامعــه بینالمللــی بــه طــور کلــی جنایــت شــناخته میشــود ،تخلــف مزبــور «جنایــت بینالمللــی»
محســــوب میشــــود» .متعاقــــب تعریــــف جنایــــت بینالمللــی ،کمیســیون حقــوق بینالملــل در
بنــد  3همیــن مــاده در مقــام ارائــــه مصادیقــی از ایــن نــوع جــرم بودهاســت .بهموجــب بنــد  3بــا
توجــه بــه مفــاد بنــد  2و براســاس قواعــد حقــوق بینالملــل جــاری ،یــک جنایــت بینالمللــی ممکــن
اســت ،از مــوارد زیــر ناشــی شــود:
الــف .نقــض شــدید تعهــدی بینلمللــی کــه بــرای صلــح و امنیــت بینالمللــی اهمیــت اساســی
دارد ،ماننــد تعهــد بــه منــع تجــاوز؛
ب .نقــض شــدید تعهــدی بینالمللــی کــه بــرای صیانــت از حــق تعییــن سرنوشــت ملتهــا
اهمیــت اساســی دارد ،ماننــد تعهــد بــه منــع اســتقرار یــا حفــظ ســلطه اســتعماری بــه زور؛
ج .نقــض شــدید تعهــدی بینالمللــی در مقیاســی گســترده کــه بــرای صیانــت بشــر اهمیــت
اساســی دارد ،ماننــد تعهــد بــه منــع بردگی،کشــتار دســتهجمعی و تبعیــض نــژادی؛
د .نقــض شــــدید تعهــدی بینالمللــی کــه بــرای صیانــت و حفــظ محیطزیســــت انســانی اهمیــت
اساســی دارد ،ماننــد تعهــد بــه منــع آلودگــی وســیع جـ ّو یــا دریــا.
ایــن مــوارد جنایــی کــه پیرامــون نقــض شــدید صلــح ،حــق تعییــن سرنوشــت ملتهــا و حقــوق
بشــر یــا میــراث مشــترک بشــریت یعنــی محیطزیســت میباشــد ،لیکــن در طــرح مــواد مربــوط بــه
مســئولیت دولــــت ،عنــوان «جنایــت» یعنــی  crimeدر معنــای تخصصــی آن ،یعنی شــــدیدترین جرم
بهصــورت آگاهانــه بــه کار رفتـه اســت؛ زیــرا گزارشــگر ویــژه در مقابــل آنهــا بــه جنحــه یعنــی Delict
کــه از شــدت درجــه خطرناکــی کمتــری در حقــوق جــزا برخــوردار اســت ،اشــاره میکنــد .بنــد 4
همیــن مــاده نیــز اشــعار میداشــت «:هــر تخلــف بینالمللــی کــه طبــق بنــد  2ایــن مــاده ،جنایــت
1
بینالمللــی محســوب نشــود ،جنحــه بینالمللــی تلقــی خواهــد شــد» .
از طرفــی مطابــق مــاده  7اساســنامه دیــوان کیفــری بینالمللــی در راســتای تبییــن جنایــات
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 گروههــا
بهلحــاظ سیاســی ،قومــی یــا نــژادی ،مذهبــی یــا جنســی و ســایر اعمــال ضــد انســانی مشــابه کــه
 .1علی حسین نجفی ابرندآبادی ،مسئولیت کیفری بینالملل تحقیقات حقوقی ،شماره .1373 ،15
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عامــداً بــه قصــد ایجــاد رنــج زیــاد یــا صدمــه شــدید بــه جســم یــا ســامت جســمی یــا روحــی
صــورت پذیــرد ،اقــدام کــرد هرچنــد تمایــل چندانــی بــرای رســیدگی بــه جرائــم زیســتمحیطی
در رویــه کاری دیــوان دیــده نمیشــد .بــا گذشــت زمــان انســان درصــدد تــاش بــرای دســتیابی
بــه رفــاه و آســایش بیشــتر بــه محیطزیســت بهعنــوان وســیلهای بــرای تأمیــن نیازهــای خویــش
ط زیســــت را ســبب شــد .همیــن عامــل
متوســل شــد کــه ورود خســارت جبــران ناپذیــری بــه محیـ 
منجــر بــدان شــد کــه اســناد بینالمــل در ســالهای اخیــر تخریــب زیســتمحیطی را مصــداق
جــر ِم علیــه بشــریت مطــرح کننــد .پــس از انتقادهــای فــراوان ،دیــوان نیــز در یــک جهــش در کانــون
فعالیتهایــش در  15ســپتامبر ( 2016شــهریور  )1395اعــام داشــت کــه جرائمــی را کــه منجــر بــه
تخریــب محیطزیســت ،اســتثمار منابــع طبیعــی و تصــرف غیرقانونــی زمیــن گردنــد در اولویــت قــرار
1
میدهــد.
د .اکوساید
اکوســاید  2اصطالحــی اســت کــه بــه معنــای زیستبومکشــی ،طبیعتکشــی ،جنایــت علیــه
محیطزیســت و هرگونــه خســارت و تخریــب گســترده چشــماندازهای طبیعــی و ایجــاد اختــال
یــا نابــودی اکوسیســتمهای 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
آن میتوانــد هــم بــه دلیــل میــزان خســارت وارده و هــم بــه دلیــل گســتردگی دایــره انســانها و
گونههــای گیاهــی و جانــوری باشــد کــه تحــت تأثیــر ایــن آســیبها قــرار میگیرنــد .ایــن واژه
در کنفرانــس جنــگ و مســئولیت ملــی واشــنگتن در  1970ثبــت شــد کــه در آن آرتــور گالســتون
ـناس آمریکایــی و کاشــف عامــل نارنجــی 4نقــش بســیار مهمــی در یــک توافــق بینالمللــی
3زیستشـ ِ
بــرای ممنوعیــت جنایــت زیســتمحیطی ایفــا کــرد .در کنفرانــس زیســتمحیطی اســتکهلم  ،1972اوالف
پالمــه ،نخســت وزیــر ســوئد در افتتاحیــه ســخنرانی خــود بــه صراحــت جنــگ ویتنــام را بــه عنــوان
یــک جنایــت زیســـتمحیطی نامیــد .بــه مــوازات کنفرانــس محیطزیســتی اســتکهلم ،ســازمان ملــل،
مبحــث اکوســاید توســط جریانهــای غیررســمی نیــز پیگیــری شــد .یــک گــروه کاری در رابطــه بــا
اکوســاید در ایــن کنفرانــس تشــکیل شــد امــا هیــچ اشــار های بــه جنایــت زیســتمحیطی
 .1نــدا محمدعلیخانــی ،مرتضــی محمدعلیخانــی ،تبییــن مفاهیــم جنایــت علیــه محیطزیســت ،فصلنامــه علمــی ـ
ترویجــی مطالعــات بینالمللــی پلیــس ،شــماره .1396 ،30
2-Ecocide
3-Arthur Galston
4-Defoliant
5-United Nations Environment programm
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مسئولیت کیفری دولت
در حوزه اکوســاید

 ،دولتهــا بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع تحــت فشــار قــرار گرفتنــد .در دهــه  1970ایــده
گســترش کنوانســیون نسلکشــی  1948ســــبب تحقیــق گســترده دربــاره امــکان قــرار دادن اکوســاید
1
در کنــار کنوانســیون نسلکشــی شــد .

بند دوم .اکوساید و مسئولیت دولت
آلودگیهــای زیســتمحیطی را میتــوان بهعنــوان جرائــم محیطزیســت بــه اشــکال اولیــه و
ثانویــه تقســیمبندی کــرد .در شــکل اولیــه آلودگــی و آســیبی کــه بهطــور مســتقیم ناشــی از تخریــب
منابــع زمیــن اســت و یــا جرائمــی هســتند کــه در اثــر همزیســتی بــا اعمــال اولیــه یــا وابســته بــه
چنینــی تخریبهایــی و بــرای تنظیــم یــا جلوگیــری از ایــن اعمــال میباشــد کــه از آنهــا بهعنــوان
جرائــم ســبز یــاد میشــود .جرائــم ســبز ثانویــه میتواننــد ناشــی از سواســتفاده از شــرایطی باشــند
کــه متعاقــب بحرانهــا یــا خســارات زیسـتمحیطی ایجــاد میشــوند مثــل بازارهــای غیرقانونــی مــواد
غذایــی ،دارو و آب؛ یــا درنتیجــه نقــض قوانینــی باشــند کــه درصــدد تنظیم آســیبهای زیسـتمحیطی
هســتند .اکوســاید یکــی از ایــن جرائــم ســبز و بــه تعبیــر دیگــری «ســبب یــا اجــازه ایجــاد آســیب
بــه محیطزیســت طبیعــی در مقیــاس گســترده اســت» کــه منعکسکننــده «نقــض وظیفــه حمایتــی
اســت کــه بهطــور کلــی وامدار انســانیت اســت ».ایــن امــر مهــم و جلوگیــری از هرگونــه ارتــکاب
جرائــم ســبز از وظایفــی اســت کــه برعهــده دولــت اســت و بــه زعــم راقــم ایــن ســطور حتــی میتوانــد
2
بــا توجــه بــه مطالــب پیشگفتــه بــرای دولــت مســئولیت کیفــری بــه همــراه داشــته باشــد .
بــر اســاس مــاده پ کنوانســیون مونتــه ویدئــو مــورخ  1933در بــاب حقــوق و تکالیــف دولــت،
دولــت را بهعنــوان تابــع حقــوق بینالملــل دارای شــرایط زیــر میدانــد:
 .1جمعیــت دائمــی ؛ .2ســرزمین معیــن؛  .3حاکمیــت (توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا ســایر دول)؛
.4حکومــت.
و مطابــق تعریــف ابوالفضــل قاضــی« :دولــت جامعــه سیاســی ســازمانیافته و نهادبنــدی شــدهای
اســت کــه از ســایر جوامــع متمایــز بــوده و شــخصیت مشــخص و متمایــزی از عناصــر ترکیبــی خــود
دارد 3».و ازآنجاییکــه مدیــر و گرداننــده یــک جامعــه اســت ،ناگزیــر طــرف حــق و تکلیــف هــم قــرار
میگیــرد کــه الزمــه آن شــناختن شــخصیت حقوقــی مســتقل بــرای دولــت و جــدای از شــخصیت
هیئــت حاکمــه یــا زمامــداران آن اســت« ،وجــود شــخصیت حقوقــی دولــت امــری بدیهــی و
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
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انکارناپذیــر اســت و دولــت نهتنهــا بزرگتریــن شــخصیت حقوقــی حقــوق عمومــی ،بلکــه
بزرگتریــن شــخصیت حقوقــی هــر کشــور اســت ،امــا نکتــه جالــب ایــن اســت کــه معمــوالً در متــون
1
قانونــی بــه ایــن امــر تصریــح نشــده و شــاید جــزء بدیهیــات حقوقــی محســوب میگــردد».
از طرفــی بــا توجــه بــه تغییــر نقــش دولتهــا و تبدیــل دولــت ژانــدارم بــه دولــت رفــاه حجــم
گســتردهای از وظایــف ،بــر عهــده دولــت اســت کــه پیشازایــن ســابقه نداشــت .دولتــی کــه تنهــا در
عنــوان تأمینکننــده نظــم خالصــه میشــد بــا تغییــر دایــره وظایفــش در حــوزه خدمــات عمومــی
بــا موضوعــات جدیــدی روبــهرو شــد کــه مســئولیت را میتــوان یکــی از کلیدیتریــن مباحــث آن
دانســت .در ســالهای اخیــر تأمیــن نظــم عمومــی در حــوزه امنیــت ،آســایش و بهداشــت و ســامت
و تأمیــن خدمــات عمومــی نظیــر آموزشوپــرورش ،توزیــع آب و بــرق و بهداشــت عمومــی ازجملــه
وظایــف ذاتــی دولتهــا بــه شــمار میرفــت .از طرفــی دولتهــا بــا عهدهدارشــدن بخــش عمــدهای از
فعالیتهــای اقتصــادی حــوزه فعالیــت خــود را گســتردهتر کردنــد کــه در کشــورهای درحالتوســعه
امــری رایــج و بدیهــی اســت کــه خــود موجبــات آلودگیهــای زیس ـتمحیطی را فراهــم کــرده اســت
و ناقــض دو دســته از مهمتریــن حقــوق انســانها ازجملــه «حــق ســامت» و «حــق حیــات» اســت.
درنتیجــه بــا توجــه بــه پذیــرش شــخصیت حقوقــی مســتقل بــرای دولتهــا در حقــوق عمومــی و
مســئولیت کــه از تبعــات آن اســت ،میتــوان مســئولیت دولــت در آلودگیهــای زیســتمحیطی را
بــه رســمیت شــناخت.
در عرصــه بینالمللــی تالشهــای اولیــه و اوراق ســازمان ملــل متحــد نشــان میدهــد کــه
اعضــاء و نماینــدگان نهادهــای مختلــف ســازمان مللمتحــد ازجملــه کمیســیون فرعــی منــع تبعیــض
و حمایــت از اقلیتهــا ،کمیتــه حقوقــی مجمــع عمومــی و کمیســیون حقــوق بینالملــل در طــی
زمانهــای مختلــف ،یــک دوره چهــل ســاله ،بــه تعریــف جرمــی کــه از محیطزیســت محافظــت
کنــد ،پرداختهانــد؛ ازجملــه اکوســاید .پیشنویــس  1991بــه وســیله اولیــن مطالعــات کمیســیون
حقــوق بینالملــل در چهلوســومین 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
مخالــف گنجانــدن اکوســاید در پیشنویــس الیحــه بودنــد .تــاش بعــدی چهلوهشــتمین جلســه
کمیســیون حقــوق بینالملــل ســال  1996بــرای گنجانــدن جنایــت آســیبهای زیس ـتمحیطی بــود
کــه هیچیــک از پیشــنهادات کریســتین تاموشــات 1مبنیبــر قــراردادن و محســوب کــردن جنایــات
زیســت-محیطی بهمثابــه یــک جنایــت متمایــز و علیــه بشــریت پذیرفتــه نشــد و «آســیب عمــدی و
 .1محمد امامی و کوروش استوارسنگری ،حقوق اداری ،تهران نشر میزان ،جلد اول ،1389 ،ص.50-49
2-Meghan Nicholson. 2012. Evaluating Ecocide: Invaluable or Invalid university of otago .
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شــدید بــه محیطزیســت» بهعنــوان بخشــی از مســئولیت دولــت و جنایــت زیسـتمحیطی حــذف
شــد 2 .علیرغــم ایــن امــر ،مســئولیت دولــت در حــوزه جــرم اکوســاید بــه رســمیت شــناخته شــده و
بــا تکیــه بــر اصــل «مســئولیت مطلــق» 3تــاش شــد تــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع موردبحــث و
گســتردگی دایــره آســیبدیدههای ایــن جنایــت بهتریــن راه بــرای تشــویق دولتهــا بــه رفتارهــای
پیشــگیرانه محقــق گــردد تــا هــم راه جبــران خســارت را بــاز گــذارد و هــم موجبــات پیشــگیری از
جرائــم علیــه محیطزیســت را ممکــن کنــد ایــن اصــل مــور ِد مخالفــت عــدهای قــرار گرفــت؛ زیــرا
قــرار دادن اکوســاید در حــوزه جرائــم کیفــری بینالملــل را موجــب ارتقــا اهــداف اجتماعــی ندیــده و
پیشــنهاد میکردنــد 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 میشــود
میتوانــد منطبــق بــر اراده شــخص باشــد مثــل تخریــب عمــدی گونههــای در حــال انقــراض و یــا
کوتاهــی در جلوگیــری از ارتــکاب جــرم مذکــور یــا در اثــر ســهلانگاری باشــد .ماننــد بهرهبــرداری
از منابــع یــا اعطــای وامهایــی جهــت توســعه بهرهبــرداری بــدون توجــه بــه عواقــب و خطــرات آن
و یــا غفلــت مثــل بــر عهــده گرفتــن پروژههــای توســعه نامناســب ،بــا اصــل مســئولیت مطلــق کــه
مســئولیت اشــخاص را فــارغ از اراده و انگیــزه آنهــا بــه رســمیت میشناســد قابــل توجیــه نیســت .از
طرفــی شــناختن اکوســاید بهعنــوان یــک جــرم بینالمللــی خــود مشــکل دیگــری ایجــاد میکنــد
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 ســامت و حــق حیــات بشــر ایفــا میکنــد
بهعنــوان نســل ســوم حقــوق بشــری شــناخته شــود تــا اســتاندارهای حیــات را ارتقــا بخشــد  4.ازایـنرو
توجــه بــه راهکارهــای پیشــگیرانه از حمایــت بیشــتری برخــوردار اســت .چنانکــه در ســالهای اخیــر
جهــت هدایــت فعالیتهــای بشــر و جلوگیــری از صدمــه بــه محیطزیســت و درنتیجــه آن صدمــه بــه
انســان اصــل جدیــدی در حقــوق بینالملــل محیطزیســت پدیــدار گشــت کــه بــه اصــل «اقدامــات
احتیاطــی» معــروف اســت کــه بــا پذیــرش اعالمیــه ریــو در ســال  1992در کنفرانــس ملــل متحــد در
بــاب محیطزیســت جایــگاه مهمتــری بــه دســت آورد .مطابــق ایــن اصــل دسـتیابی بــه سیاسـتهای
پایــدار و حفاظــت از محیطزیســت بایــد همــگام بــا ارزیابیهــای پیشــگیرانه و بــا توجــه

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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بــه علــل تخریــب انجــام شــود تــا آلودگیهــای زیســتمحیطی و جرائــم علیــه اکوسیســتم بــه
حداقــل خــود برســد  1.در آخــر اینکــه طرفــداران اکوســاید معتقدنــد اگــر عمــل انجــام شــده شــدید،
طوالنــی و گســترده باشــد .تبعــات بینالمللــی داشــته باشــد و توجیهناپذیــر محســوب شــود یــک
جنایــت بینلمللــی شــناخته شــده و بــرای دولتهــا مســئولیت در پــی خواهــد داشــت ،زیراکــه
2
بهلحــاظ اخالقــی نمیتــوان ایــن جنایــت را نادیــده گرفــت.
اصــل  50قانــون اساســی ایــران بــا بیــان ممنوعیــت برخــی اعمــال درصــدد بــوده تــا بــا در نظــر
گرفتــن اصــل اقدامــات احتیاطــی در راســتای حمایــت و حفاظــت از محیطزیســت گام بــردارد؛ امــا در
قوانیــن داخلــی ایــران واژه اکوســاید در متــن هیچیــک از قوانیــن حمایتــی محیطزیســت بــه چشــم
نمیخــورد و همچــون معنــای بینالمللــی خــود ،بهعنــوان جــرم شــناخته نشــده اســت هرچندکــه
توجــه قوانیــن ســالهای اخیــر بــه موضــوع مهــم محصــوالت تراریختــه کــه خــود یکــی از انــواع
جرائــم اکوســاید اســت قابلتوجــه بــه نظــر میرســد.

بند سوم :محصوالت تراریخته در مرکز توجه قانون

3

یکــی از پاس ـخها بــه نیــاز روزافــزون بشــر بــه مــواد غذایــی تولیــد محصــوالت تراریختــه اســت
کــه عــاوه بــر منافعــی کــه در ایــن راســتا بــرای جوامــع مختلــف بهخصــوص کشــورهای پرجمعیــت
بــه ارمغــان آورده ،چالشهــا و مســائلی را بــا خــود همــراه داشــته اســت .ویژگیهــای منحصربهفــرد
ایــن نــوع محصــوالت آثــار زیسـتمحیطی ،انســانی و حقوقــی بســیاری داشــته کــه اهمیــت بحــث در
ایــن زمینــه را بهخصــوص در عالــم حقــوق دوچنــدان کــرده اســت.
موجــودات زنــده تراریختــه بــه موجوداتــی گفتــه میشــود کــه دارای ترکیــب مــواد ژنتیکــی
جدیــد بــوده و از طریــق اســتفاده از فنــاوری زیســتی جدیــد بــه دســت میآینــد .محصــوالت تراریختــه
هــم بــه موجــودات زنــده تراریختــه یــا ترکیبــات غذایــی ،دارویــی یــا علوف ـهای اطــاق میشــود کــه
4
در تولیــد آنهــا از موجــودات زنــده تراریختــه اســتفاده شــده اســت .
تولیــد ایــن محصــوالت در ســالهای اخیــر پاســخی مناســب بــه کمبــود مــواد غذایــی در جهــان
و تغذیــه دامهــا و تولیــد انبــوه محصــوالت کشــاورزی و دارو و نجــات جــان انســانهای بیمــار بــوده
 .1مهرداد جلیلیان ،بررسی وظایف دولت در جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه ،زمستان
 ،1395دوره دوم ،شماره  ، 1/4ص  10تا .18
 . 2ندا محمد علیخانی ،مرتضی محمد علیخانی ،تبیین مفاهیم جنایت علیه محیط زیست.

3-Genetically Modified

 .4مالحظات اخالقی و حقوقی در کاربرد محصوالت تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی ،فصلنامه اخالق در علوم
و فناوری شماره  ،1390 ،1ص  ،35مهاجر و همکاران.
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امــا عــاوه بــر فوایــد مذکــور اســتفاده از محصــوالت تراریختــه موجبــات نگرانــی عدیــدهای
در حــوزه حــوزه ســامت انســانها و محیطزیســت شــده اســت .ازجملــه امــکان ایجــاد آلــرژی و
حساســیت در میــان انســانها ،رهاســازی موجــودات تغییریافتــه ژنتیکــی در محیطزیســت و بــه
دنبــال آن تغییــر ســاختار جمعــی موجــودات زنــده در حیاتوحــش و محیطزیســت و یــا عواقــب
اســتفاده از برخــی محصــوالت در تغییــر ژنتیکــی محصــوالت تراریختــه کــه گاهــی موجبــات بیمــاری
و مــرگ انســانها را فراهــم کــرده اســت .در ایــن زمینــه میتــوان بــه قضیــه معــروف شــرکت
مونســانتو اشــاره کــرد؛ شــرکتی چندملیتــی در حــوزه صنایــع کشــاورزی و بیوتکنولــوژی کــه در زمینــۀ
تولیــد علفکــش و آفتکشهــای شــیمیایی و همچنیــن در حــوزه مهندســی ژنتیــک فعــال بــوده
و بــا محصــوالت خــود بــازار کشــاورزی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ســریالنکا یکــی از کشــورهای
مصرفکننــده 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 زمینـهای ازجملــه دیابــت نــوع دو بــه ازکارافتادگــی شــدید کلیــه مبتــا شــده و طــی مــدت
کوتاهــی جــان خــود را از دســت میدادنــد .همیــن امــر توجــه پزشــکان را بــه مســئله آفتکشهــای
مــورد اســتفاده از شــرکت مونســانتو جلــب کــرد .نتیجــه تحقیقــات حاکــی از آن بــود کــه محصــوالت
ایــن شــرکت حــاوی مقادیــر زیــادی ســم گلیفوســات اســت کــه میتوانــد موجبــات بیمــاری کلیــه در
مــردان و ســرطانهای ســینه و رحــم در زنــان را فراهــم کنــد .عــاوه بــر آن محصــوالت تولیــدی ایــن
شــرکت کــه بــرای تغذیــه دام و طیــور اســتفاده میشــد ،نتایــج ژنتیکــی هولناکــی بــه همــراه داشــت
کــه میتــوان بــه متولــد شــدن حیوانــات و حتــی انســانهایی کــه شــرایط جســمی غیرمعمولــی را
تجربــه میکردنــد اشــاره کــرد .شــکایت علیــه ایــن شــرکت همچنــان در دادگاه کیفــری بینالملــل
جریــان دارد امــا بســیاری از کشــورها بــا توجــه بــه تأثیــرات مخــرب ایــن نــوع محصــوالت شــرکت
مذکــور را تحریــم کردنــد.
اســتفاده از محصــوالت تراریختــه یکــی از چالشـیترین مســائل جهــان امــروز اســت و بــا توجــه بــه
ادعاهایــی کــه در ایــن زمینــه مبنــی بــر امــکان ابتــا بــه انــواع ســرطانها ازجملــه کبــد ،کلیــه ،ســینه
و حتــی ســقطجنین مطــرح میشــود بــه موضــوع مهمــی در حــوزه حقــوق بــدل شــده اســت .اولیــن
قانونگــذاری در ایــن حــوزه بــه دهــه  1990برمیگــردد  1در ســال  1992کنوانســیون بینالمللــی
تنــوع زیســتی ریودوژانیــرو زمینهســاز پروتــکل ایمنی-زیســتی کارتاهنــا شــد کــه در ســال 2000
بــه تصویــب رســید و  3ســال بعــد بــه مرحلــه اجــرا درآمــد ،ایــن پروتــکل بــرای کمــک و همیــاری
در جــه جهــت تضمیــن ســطح مناســب حفاظــت در زمینــه انتقــال ،بهکارگیــری و اســتفاده ایمــن از
موجــودات زنــده اصالحشــده ژنتیکــی یــا تراریختــه اســت کــه ایــران در ســال  1382پــس از تصویــب
 .1مهاجر و همکاران ،همان ،ص .37
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مجلــس شــورای اســامی بــدان پیوســت .نکتـهای کــه بایــد بــدان اشــاره کــرد موضــوع مســئولیت
دولــت در حــوزه محصــوالت تراریختــه اســت کــه تنهــا در مــاده  27مذکــور بــدان اشــاره شــده و بــا
عنــوان مســئولیت مدنــی خاتمــه یافتــه اســت .پروتــکل ناگویــا کواالالمپــور نیــز در راســتای اجرایــی
شــدن مــاده  27در  15اکتبــر  2010بــه تصویــب رســید و ایــران نیــز آن را امضــا کــرد هرچنــد
بهطــور رســمی بــدان نپیوســت .ایــن پروتــکل در راســتای تدویــن و فراهــم آوردن قوانیــن بینالمللــی
و روشهایــی جهــت جبــران خســارت و مســئولیت ناشــی از موجــودات اصالحشــده ژنتیکــی اســت
امــا بــاز هــم عنــوان مســئولیت کیفــری در آن دیــده نمیشــود .بــه دنبــال پروتــکل کارتاهنــا در
ســال  1388ایــران بــا تصویــب قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســامی گامــی در راســتای تعریــف
محصــوالت تراریختــه و قانونمنــد نمــودن آنهــا برداشــته اســت  .در مــاده  3ایــن قانــون شــورایی بــه
نــام «شــورای ملــی ایمنــی زیســتی» بهعنــوان ناظــر پیشبینــی شدهاســت؛ امــا شناســایی مســئولیت
دولــت را شــاید بتــوان بــا توجــه بــه تبصــره مــاده  31قانــون پنجســاله برنامــه ششــم توســعه کــه در
ســال  1395تصویــب شــد ،بــه رســمیت شــناخت .مطابــق ایــن تبصــره دولــت موظــف اســت اقــدام
الزم بــرای آزمایــش مــواد غذایــی و فراوردههــای غذایــی وارداتــی را جهــت تشــخیص مــواد تراریختــه
بــه عمــل آورد و بــا اطالعرســانی مــردم را از مــواد غذایــی تراریختــه باخبــر ســاخته و خطــرات
احتمالــی ایــن مــواد را کــه بــر اســاس آزمایشهــای معتبــر معلــوم میشــود بــه مــردم اعــام نمایــد.

بنــد چهــارم :ضمانــت اجــرای مســئولیت کیفــری دولــت در حــوزه
اکوســاید و محصــوالت تراریختــه
بــا بــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولــت در قانــون مجــازات اســامی مصــوب ســال
 1392و اختصــاص مــاده  143ایــن قانــون بــدان مجازاتهــای اشــخاص حقوقــی در مــاده  20تصریــح
شــد« :درصورتیکــه شــخص حقوقــی بــر اســاس مــاده  143ایــن قانــون مســئول شــناخته شــود بــا
توجــه بــه شــدت جــرم ارتکابــی و نتایــج زیانبــار آن بــه یــک تــا دو مــورد از مــوارد زیــر محکــوم
میشــود ایــن امــر مانــع از مجــازات شــخص حقیقــی نیســت:
الــف .انحــال 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
اســناد تجــاری ج .جــزای نقــدی چ .انتشــار حکــم محکومیــت بهوســیله رســانهها .عــاوه بــر آن در
 .1امین بدیع صنایع اصفهانی و سعید بیگدلی ،مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصوالت غذایی تراریخته ،مطالعات
حقوق تطبیقی ،پاییز و زمستان  ،1393شماره  ،2ص  6تا .8
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تبصــره مــاده  14در صــورت احــراز رابطــه علیــت میــان فعــل شــخص حقوقــی و خســارت وارد
شــده دیــه و خســارت هــم قابــل مطالبــه اســت .و خســارت هــم قابــل مطالبــه اســت.
بــه نظــر میرســد مجــازات انتشــار حکــم محکومیــت شــخص حقوقــی بهوســیله رســانهها کــه
برابــر مــاده  19مجــازات درجــه  6محســوب میشــود و در حقــوق بســیاری از کشــورها بــه رســمیت
شــناخته شــده را بتــوان بــرای دولتهــا در زمــره جرائــم زیســتمحیطی اعمــال کــرد؛ زیــرا بــا
توجــه بــه اهمیــت روزافــزون جرائــم زیس ـتمحیطی از طرفــی و لــزوم مشــارکت مــردم در انتخابــات
دولتهــا (هرچنــد در کشــور مــا اصــوالً مــردم فردگــرا هســتند و احــزاب فعالیــت چندانــی ندارنــد) از
طــرف دیگــر ،انتشــار حکــم محکومیــت دولتهــا در رســانههای ملــی نمیتوانــد بیتأثیــر باشــد و
بــر آراء مــردم اثــری نداشــته باشــد ،ازای ـنرو محکومیــت مذکــور منجــر بــدان میشــود کــه دولتهــا
در زمینــه جرائــم زیســتمحیطی بیشازپیــش محتــاط باشــند و بــرای حفاظــت از محیطزیســت
تــاش فعــال داشــته باشــند .درنتیجــه مجــازات انتشــار از جنبــه بازدارندگــی مناســبی برخــوردار
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  20کــه دســت قاضــی را در انتخــاب مجــازات
بــاز گذاشــته و متناســب بــا شــدت جــرم ارتکابــی و نتایــج زیانبــار آن میتوانــد یــک یــا دو مــورد
از مجازاتهــای مطــرح در مــاده  20را تعییــن کنــد ،بــه نظــر میرســد جرائــم زیســتمحیطی بــا
توجــه بــه تأثیــری کــه بــر چرخــه حیــات و ســامت مــردم دارنــد حائــز درجـهای از اهمیــت میباشــند
1
و میتواننــد موضــوع مجــازات مذکــور قــرار گیرنــد.
علیرغــم بــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولــت در قانــون مجــازات جدیــد و تبییــن
مجازاتهــای اشــخاص حقوقــی در ایــن قانــون و توجــه بــه موضــوع محیطزیســت و آلودگیهــای
زیســتمحیطی و تأثیــری کــه محصــوالت تراریختــه بــر ســامت و حیــات مــردم دارنــد و تبییــن
آن در قانــون پنجســاله برنامــه ششــم توســعه هشــت ســال پــس از قانــون ایمنــی زیســتی و امــکان
اعــام وقــوع جــرم در ایــن زمینــه مطابــق مــاده  66قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392
کــه بیــان میکنــد« :ســازمانهای مردمنهــادی کــه اساســنامه آنهــا در زمینــه حمایــت از اطفــال و
نوجوانــان ... ،محیطزیســت ،منابــع طبیعــی ،میــراث فرهنگــی ،بهداشــت عمومــی و حمایــت از حقــوق
شــهروندی اســت میتواننــد نســبت بــه جرائــم ارتکابــی در زمینههــای فــوق اعــام جــرم کننــد و در
تمــام مراحــل دادرســی شــرکت کننــد» خــود مبیــن توجــه ویــژه قانونگــذار بــه جرائــم زیسـتمحیطی
و اهمیــت آن اســت.
 .1ادر بوگری ،مسئولیت کیفری دولت در آلودگیهای زیستمحیطی ،فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی ،شماره
ششم ،تابستان  ،1395از ص  8تا .10
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نتیجه

فــارغ از دالئلــی کــه مبنــی بــر عــدم امــکان اعمــال برخــی مجازا تهــا ،عــدم تحقــق
اهــداف اهــداف مجــازات و فقــدان عنصــر مــادی و معنــوی جــرم بــرای تحقــق مســئولیت کیفــری
توســط مخالفــان در زمینــه مســئولیت کیفــری دولــت مطــرح شــد ،بســیاری از کشــورها بــا پذیــرش
مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی خــط بطالنــی بــر دالئــل ارائهشــده توســط مخالفــان کشــیدند.
کشــور ایــران در ســال  1392ضمــن اصــاح قانــون مجــازات اســامی بــا پذیــرش مســئولیت کیفــری
اشــخاص حقوقــی در مــاده  143ایــن قانــون از قافلــه عقــب نمانــد و بــا درنظرگرفتــن مجازاتهایــی
نظیــر انحــال ،جــزای نقــدی ،ممنوعیــت افزایــش ســرمایه ،انتشــار حکــم محکومیــت در رســانههای
عمومــی و ...بــه مباحثههــا و اختالفنظرهــای موجــود پایــان داد کــه بــه نظــر میرســد راه صوابــی
در راســتای تحقــق عدالــت ،بهعنــوان هــدف اصلــی حقــوق کیفــری و نفــع اجتماعــی بهعنــوان شــرط
الزم حفــظ مصالــح اجتماعــی ،در پیــش گرفــت.
امــا بــا یــک نــگاه کلــی بــه اصــول متعــددی کــه بــرای توجیــه مســئولیت کیفــری دولــت بیــان
شــد بــه نظــر میرســد اصــل مجرمیــت عاری ـهای مبنــای مــاده  143قانــون مجــازات اســامی قــرار
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 ازآنجاییکــه شــخص حقیقــی
بــه نمایندگــی شــخص حقوقــی مرتکــب جــرم شــده ،شــخص حقوقــی نیابتـاً بــا عاریــه گرفتــن عناصــر
مــادی و معنــوی جــرم از شــخص حقیقــی دارای مســئولیت کیفــری خواهــد بــود.
مضــاف آنکــه شناســایی مســئولیت دولتهــا درزمینــۀ تولیــد محصــوالت تراریختــه یــا محصــوالت
تغییریافتــه ژنتیکــی کــه در پاســخ بــه نیازهــای ســیریناپذیر بشــر بــه خــوراک و بهبــود صنعــت
دامــداری و کشــاورزی جهــت تولیــدات انبــوه در کوتاهتریــن زمــان ممکــن ایجــاد شــد ،بــه بحثهــای
بیشــماری دامــن زده کــه قریببهاتفــاق از بیــن بــردن محیطزیســت را نتیجــه آن میداننــد.
بــه همیــن دلیــل از ســال  2010واژه جدیــدی وارد دســتور زبــان شــد کــه از آن بــه اکوســاید یــا
زیستبومکشــی یــاد میشــود .اکوســاید درزمــرۀ جنایــات علیــه محیطزیســت محســوب شــده
و تالشهــای بینالمللــی حاکــی از گنجانــدن ایــن جــرم در اســناد بینالملــل و تبییــن مجــازات
مناســب بــا توجــه بــه گســتره وســیع تأثیــرات مخــرب جــرم فوقالذکــر بــر تمامــی جانــداران اســت.
ازایــنرو بــه دنبــال اصــل  50قانــون اساســی کــه حفاظــت از محیطزیســت را وظیفــهای عمومــی
میدانــد ،ایــران در ســال  1388بــا بــه تصویــب رســاندن «قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســامی
ایــران» ،گامــی بــزرگ در راســتای توجــه بــه محصــوالت تراریختــه برداشــت و ضمــن تعریــف ایــن
محصــوالت بــه وجــود شــورایی بــه نــام «شــورای ایمنــی زیســتی» بهعنــوان ناظــر اشــاره کــرد؛ امــا
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شناســایی مســئولیت دولــت در ایــن زمینــه را میتــوان بــا نگاهــی بــه تبصــره مــاده  31قانــون
پنجســاله برنامــه ششــم توســعه مصــوب ســال  1395بــه رســمیت شــناخت کــه دولــت را موظــف
دانســته تــا اقدامــات الزم جهــت آزمایشــات مــواد غذایــی وارداتــی انجــام داده و بــا اطالعرســانی مــردم
را از محصــوالت تراریختــه و خطــرات ناشــی از آن آگاه کنــد .را از محصــوالت تراریختــه و خطــرات
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 ،بهراســتی نمیتــوان منکــر مســئولیت
کیفــری دولــت در عرص ـهای چنیــن پراهمیــت شــد .هرچنــد کــه خــأ و نقصانهایــی در ایــن راســتا
بــه چشــم میخــورد کــه امیــد اســت بــا گــذر زمــان و توجــه روزافــزون بــه مســئله محیطزیســت و
اکوســاید مرتفــع گــردد.
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فهرست منابع

 .1منابع فارسی
الف .کتابها
 .1اســتفانی ،گاســتون و لواســور ،ژرژ و بولــوک ،برنــار( ،)1383حقــوق جــزای عمومــی ،چ ،2ج اول
و دوم ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
 .2امامی ،محمد ،)1389( ،استوارسنگری ،کوروش .حقوق اداری ،ج ،۱تهران :نشر میزان.
 .3صفار ،محمدجواد ،)1373( ،شخصیت حقوقی ،نشر دانا.
 .4عبــاس پــور ،مجیــد ،)1377( ،مهندســی محیطزیســت ،ج ،1چ ،۲تهــران :انتشــارات دانشــگاه
آزاد اســامی.
 .5فرجاللهــی ،رضــا ( ،)1388مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در حقــوق فرانســه ،چ،۱
میــزان.
 .6قاسمی ،ناصر ،)1380( ،حقوق کیفری محیطزیست ،چ ،۱انتشارات سازمان محیطزیست.
 .7قاضی ،ابوالفضل ( ،)1382بایستههای حقوق اساسی ،چ ،۳نشر دادگستر.
 .8کریســتوفر جــی ،بــارو ( ،)1380اصــول و روشهــای مدیریــت محیطزیســت ،ترجمــه مهــرداد
انــدرودی تهــران.
 .9کلــی ،جــان ( ،)1382تاریــخ مختصــر تئــوری حقوقــی در غــرب ،ترجمــه محمــد راســخ،
انتشــارات طــرح نــو.
 .10محســنی ،مرتضــی ( ،)1376دوره حقــوق جــزای عمومــی ،مســئولیت کیفــری ،ج ،۳چ،1
کتابخانــه گنــج دانــش.
 .11میرســعیدی ،منصــور ( ،)1390مســئولیت کیفــری قلمــرو و ارکان ،بنیــاد حقوقــی میــزان.
زمســتان ،چ.3
ب .مقالهها
 .12احمدپــور ،محمــد« ،)1381( ،شــرکتهای مــادر؛ الــزام یــا اختیــار» ،ماهنامــه تدبیــر ،مــرداد،
ش.147
 .13باقــرزاده ،محمــد« ،)1379( ،بحثــی دربــاره مســئولیت کیفــری دولــت» ،فصلنامــه معرفــت،
مهــر و آبــان ،ش .36
 .14بدیــع صنایــع اصفهانــی ،امیــن؛ بیگدلــی ،ســعید (« ،)1393مبنــای مســئولیت مدنــی ناشــی از
محصــوالت غذایــی تراریختــه» ،مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،دوره ،5پاییــز و زمســتان ،ش .2
 .15بوگــری ،نــادر« ،)1395(،مســئولیت کیفــری دولــت در آلودگیهــای زیســتمحیطی»،
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 .15بوگــری ،نــادر« ،)1395(،مســئولیت کیفــری دولــت در آلودگیهــای زیســتمحیطی»،
فصلنامــه تحقیقــات جدیــد در علــوم انســانی ،تابســتان ،ش.6
 .16تاریمــرادی ،احســان .فخلعلــی ،محمدتقــی (« ،)1384مبانــی و احــکام فقهــی محیــط زیســت»،
مطالعــات اســامی ،ش  ،71ص .31-66
 .17جعفــری ،مجتبــی« ،)1395( ،مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون
مجــازات اســامی» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،پاییــز و زمســتان ،دوره ،7ش.2
 .18جلیلیــان ،مهــرداد« ،)1395( ،بررســی وظائــف دولــت در جلوگیــری از آلودگــی محیطزیســت»،
مطالعــات علــوم سیاســی و حقوق و فقــه ،زمســتان ،دوره ،2ش .4/1
 .19شــریفی محســن و همــکاران« ،)1392( ،انتســاب مســئولیت کیفــری بــه اشــخاص حقوقــی در
نظــام کیفــری ایــران و انگلســتان» ،آموزههــای حقــوق کیفــری ،پاییــز و زمســتان ،ش.۶
 .20شــریفی ،محســن؛ حبیــب زاده ،جعفــر؛ عیســایی تفرشــی ،محمدجعفــر؛ فرجیهــا ،محمــد،
(« ،)1392دگرگونیهــای مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در ایــران» ،مجلــه حقوقی دادگســتری،
تابســتان ،دوره ،77ش.80
 .21فرجاللهــی ،رضــا« ،)1389( ،تأثیــر جرمشناســی اثباتگــرا بــر مســئولیت کیفــری اشــخاص
حقوقــی» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،زمســتان ،ویژهنامــه ش.۲
 .15بوگــری ،نــادر« ،)1395(،مســئولیت کیفــری دولــت در آلودگیهــای زیســتمحیطی»،
فصلنامــه تحقیقــات جدیــد در علــوم انســانی ،تابســتان ،ش.6
 .16تاریمــرادی ،احســان .فخلعلــی ،محمدتقــی (« ،)1384مبانــی و احــکام فقهــی محیــط زیســت»،
مطالعــات اســامی ،ش  ،71ص .31-66
 .17جعفــری ،مجتبــی« ،)1395( ،مبانــی و اصــول مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون
مجــازات اســامی» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،پاییــز و زمســتان ،دوره ،7ش.2
 .18جلیلیــان ،مهــرداد« ،)1395( ،بررســی وظائــف دولــت در جلوگیــری از آلودگــی محیطزیســت»،
مطالعــات علــوم سیاســی و حقوق و فقــه ،زمســتان ،دوره ،2ش .4/1
 .19شــریفی محســن و همــکاران« ،)1392( ،انتســاب مســئولیت کیفــری بــه اشــخاص حقوقــی در
نظــام کیفــری ایــران و انگلســتان» ،آموزههــای حقــوق کیفــری ،پاییــز و زمســتان ،ش.۶
 .20شــریفی ،محســن؛ حبیــب زاده ،جعفــر؛ عیســایی تفرشــی ،محمدجعفــر؛ فرجیهــا ،محمــد،
(« ،)1392دگرگونیهــای مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی در ایــران» ،مجلــه حقوقی دادگســتری،
تابســتان ،دوره ،77ش.80
 .21فرجاللهــی ،رضــا« ،)1389( ،تأثیــر جرمشناســی اثباتگــرا بــر مســئولیت کیفــری اشــخاص
حقوقــی» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،زمســتان ،ویژهنامــه ش.۲
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 «مبانــی اصــل شــخصی بــودن مســئولیت،)1384(  محســن، ایــرج و حســین جانــی، گلدوزیــان.22
.16  و15  شــماره،16و15  ش، بهــار و تابســتان، فصلنامــه الهیــات و حقــوق،»کیفــری در حــوزه ادیــان
 «تبییــن مفاهیــم جنایــن علیــه محیــط، مرتضــی، محمدعلیخانــی، نــدا، محمدعلیخانــی.23
 ص.،  تابســتان،30  ش، ســال هفتــم،ترویجــی مطالعــات بینالملــل پلیــس- فصلنامــه علمی،»زیســت
.219-193
 مالحظــات اخالقی. «عبدالمجیــد، مهــدوی دامغانــی،)1390(  حســین، مینــا و صفایــی، مهاجــر.24
 فصلنامــه،»و حقوقــی در کاربــرد محصــوالت تراریختــه بــا نگاهــی بــه قانــون ملــی ایمنــی زیســتی
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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 recognition 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. Consequently, 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 transgenic products and informing the public.
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