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چکیده
در سالهای اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آنها با تحوالتی همراه بوده است .از یکسو ،دیدگاههاای اخقیای و
فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر ،فعالیت سازمانهای مردمنهاد در گسترش حقوق حیواناات در ابعااد
داخلی و خارجی نقش مؤثری داشتهاست .در حال حاضر ،برخای جارمشناساان ماالعاه حقاوق حیواناات و لا
یربانیشدن آنها را از بُعد انتقادی به نوان یکی از گرایشهای جرمشناسی انتقادی در دستور کار خود یارار داده-
اند ،به طوری که رشته جدیدی با موضوع ماالعه بزهدیدگی گونههای حیوانی در نتیجه ایدامات بشری ،تحت نوان
جرمشناسی گونههای حیوانی مارح شدهاست که به بررسی لمی حقوق حیوانات ،نهادهای درگیر با این موضوع و
ضعف و کاستیهای آنها میپردازد .قوه براین ،رشته انتقادی جدیدی تحت ناوان آسای اجتماا یشناسای نیاز
مارحشده که جنبههای مختلف یربانیشدن گونههای حیوانی را در نتیجاه اواملی ناون آلاودگی هاوا ،آلاودگی
صوتی ،آلودگی نوری و غیره ماالعه میکند .این نوشتار از یکسو ،به ماالعه بزهها و آسی های این رصه و دساته-
های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزههای بزهکاران و نتایج حاص از ا مال آنها ترسیم میشود ،مایپاردازد و
از سوی دیگر ،تحوالت صورت گرفته در حقوق کیفری حیواناات را براسااس آوردههاای جارمشناسای گوناههاای

حیوانی در ساح داخلی و بینالمللی مورد بررسی یرار میدهد..
واژگان کلیدی :جرمشناسی گونههای حیوانی ،آسی اجتما یشناسی ،گونههای حیوانی ،جرمشناسی انتقادی ،حقوق حیوانات.
 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .2دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیقن
 .3دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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مقدمه
در گذشته ،نظامهای حقویی مختلف ،گونههای حیوانی را به نوان اشیاء تحت مالکیت اشاخا در
نظر میگرفتند ،تا به نوان موجوداتی مدرک که از حقویی برخوردار باشند .این دیدگاه کاه از تفکار
نوعگرایی1ریشه میگرفت ،به بهرهکشی از حیوانات منتهی میشد .با این وجود ،در سالهاای اخیار
دیدگاههای فلسفی و اخقیی منجر به گسترش حمایت از حیوانات و گرایش باه حقاوق آنهاا شاده
است.
جرمی بنتام ،از بنیانگذاران مکت اصالت فایده ،نخستین کسی است که حمایات از گوناههاای
حیوانی را مارح ساخت .به ز م وی ،هر روزی که میگذرد ،احتمال تضییع حقوق حیوانات بیشاتر
میشود؛ زیرا ،بشر با حکومت ستمگرانه خویش ،آنها را از حقاویی کاه داشاتند ،محاروم مایساازد.
مسئله اصلی در مواجه ه با حقوق حیوانات توجه به ایان نکتاه اسات کاه آناان نیاز آسای پذیرناد
( .) White, 2008: 15لت آن نیاز برخاورداری حیواناات از هوشایاری یاا خودآگااهی و رفیات
استدالل است ،به طوری که برخی مدافعان این رهیافت معتقدند حقوق اخقیی حیواناات باه های
وجه از حقوق انسان کمتر نیست ( ابدی ،شاهولی و محقق داماد.)63 :1386 ،
جرمشناسی گونههای حیوانی همسو با تولاد دیگار رشاتههاای جارمشناسای انتقاادی( 2مانناد
جرمشناسی فمینستی) و فعالیت سازمانهای مردمنهاد 3با مقاله پیرس بریان با نوان «برای جارم-
1. Speciesism
 .2در دیدگاه انتقادی جرمشناسی ،ریشههای اصلی جرم در ساختار سیاسی و ایتصادی جوامع یرار دارد .از منظار آناان،
تنها به کمک اِ مال تغییرات بنیادین در ساختار و فرهنگ جامعه است که میتوان یدمهاای اساسای را بارای گساترش
دالت اجتما ی و در نتیجه کاهش جرم برداشت؛ بهمنظاور ماالعاه در خصاو دیادگاههاای انتقاادی ر.ک .در ماورد
جرمشناسیهای انتقادی ر.ک  :صفاری ،لی؛ «درآمدی بار جارمشناسای انتقاادی و اناواع آن» لاوم جنایی(مجمو اه
مقاالت در تجلی از استاد دکتر محمد آشوری) ،تهران :مرکز تحقیق و توسعه لوم انسانی «سمت» ،ناپ نخست :پااییز
 ،1383صص525- 498؛ و دیکسر دی ،.والتر؛ «جرمشناسای انتقاادی معاصار» ،برگاردان :میار روحاهلل صادیق ،ایاقم:
انتشارات رامان ،ناپ نخست.1390 :
 .3در این بین ،تقشهای سازمانهای مردم نهاد در تغییر نگرش به حقوق حیوانات اهمیت بسزایی داشتهاست .دیدگاه-
های اخقیی و فلسفی به حیوانات به نوان یکی دیگر از صاحبان کره خاکی که حاق زنادگی مسامالمتآمیاز در کناار
انسانها را دارند بتدریج در حال گسترش است که نتیجه آنرا میتوان در اصقح یوانین جهات بهباود وضاعیت حیواناات،
احترام به حیوانات و دم اذیت و آزار آنها دانست .در ایران ،انجمن حمایت از حیوانات (the Iranian society for the
) prevention of cruelly to animalsیک تشک مردمی و زیست محیای از گروه سازمانهای غیردولتی است که در
سال  1377آغاز به کار نموده است .سازمان مذکور ،از نظر یانونی مورد تأیید وزارت کشور ،اطق ات و نیروهای انتظاامی
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شناسی گونههای حیوانی :سوءاستفاده از حیوانات به نوان موضو ی برای ماالعه» در ساال
پا به رصه گذاشت .نویسنده در این مقاله بر اهمیت توجه به حیوانات به ناوان دارنادگان حقاوق
حدایلی تأکید میکند .در نتیجه ،خواهان ماالعه بیشتر بر روی حیوانات و زمیناههاای حماایتی از
آنها میشود .البته پیش از این ،جرمشناسی سابز در ساال ،1990ماالعاه جارایم لیاه گوناههاای
حیوانی را در زیرمجمو ه ماالعات محیط زیست در دستور کاار خاود یارار داد .باه باارت دیگار،
بررسی آسی های وارد بر بشریت ،محیط زیست و سایر موجودات توسط نهادهای یدرت (دولتها و
شرکتهای بینالمللی) و مردم ادی موضوع ماالعه جارمشناسای سابز یارار گرفات ( Verbora,
( )2012:7وایت.)14 :1394 ،
اما موضو ات مورد ماالعه جرمشناسی گونههای حیاوانی ،محایط زنادگی ،آسای هاای وارد در
نتیجه تخری زیستگاه و ماالعه بزهدیدگی آنها در نتیجه ا مال و ایدامات بشری است که از یک-
سو با جرمشناسی سبز در تعام است (ماالعه جرایم لیه زیستگاههای حیوانات) و از سوی دیگر،
به صورت یک رشته تخصصی در حوزه جرمشناسی مارح میشود .به این ترتی این ناوع از جارم-
شناسی با وجود ارتباط و گاه همپوشانی که در برخی از موارد با جرمشناسی سبز پیدا میکند ،باه-
طور تخصصی بر حقوق حیوانات تمرکز میکند ( بانی .)801 :1391 ،زیرا ،حقوق حیواناات اغلا
حوزهای مستق از حقوق محیط زیست است ،اگرنه میتواند ذی جرمشناسی سبز یرار گیارد ،اماا
در پارهای موارد دارای مبانی متفاوتی است.
در جرمشناسی گونههای حیوانی ،حقوق حیوانات به فعالیتها و کنشهای انسانی مرباوط مای-
شود که منجر به ورود آسی یا درد به حیوانات یا مرگ آنها میشود و درنتیجه رفاه حیوانات را از
بین می برد .بدین ترتی  ،هدف از انجام ننین ماالعاتی ،کاهش درد و رنج حیوانات است (گرجای-
پور .)16 :1392 ،توجه به این موضاوع ناشای از یکای از دیادگاههاای معاصار در خصاو حقاوق
حیوانات ،با نوان نظریه رفاه گونههای حیوانی 2اسات کاه اماروزه در سااح داخلای و باینالمللای
مقبولیت یافتهاست .از این منظر ،رفاه اصاقح موسعی است که وضعیت فیزیکی و روحای حیواناات
میباشد .این انجمن که با نام بینالمللی ایران اس.پی.اس به جهان معرفی شده است ،تنها سازمان غیردولتای ایرانای باا
هدف حمایت از حیواناتی است که مورد آزار یرار میگیرند و یا بیپناهند .همچنین ،این ساازمان در پای ایجااد شارایط
مالوبتر زندگی برای حیوانات میباشد.
1. Beirne, Piers (1999), For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study,
Criminology 37.1: 117–148
2. Animal welfare
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را دربرمیگیرد و نشانگر وضعیت مالوب بهداشت فیزیکی و روانی زیستگاه طبیعای حیاوان اسات
( .)Krstić, 2012: 45هرنند رفاه حیوانات از این جهت حایز اهمیت اسات کاه وضاعیت مالاوب
زیستی برای آنان ،بر سقمت روانی و جسمانی انسانها نیز تأثیرگذار است .به قوه ،از منظر جامعه-
شناسی نیز ،ماالعه سوءرفتار با حیوانات میتواند بهگونهای املی برای پیشبینای باروز رفتارهاای
ضداجتما ی از جمله خشونت بین کودکان و بزرگساالن در خاانواده یاا بیارون از آن محایط باشاد
(.)Flynn, 2001: 72-73
جرمشناسی گونههای حیوانی حرکت خود را با دو انتقاد آغاز کرد که در نهایت منجر به شاک -
گیری این جریان فکری شد .به ز م جرمشناسان گونههای حیوانی ،نظام دالت کیفری فاید یوانین
و مقررات کارآمد جهت حمایت از حیوانات و پیشاگیری از بازهدیاده وایاعشادن آنهاا اسات؛ زیارا،
مجریان یانون در برخورد با بزهکاران حوزه حقوق حیواناات ایادامات یاانونی انجاام نمایدهناد .در
نتیجه ،احتمال بیکیفرمانی بسیار باالست؛ به قوه ،مجازاتهایی که برای بزهکاران تعیین شادهاناد
از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و در موارد زیادی گونههای حیوانی ،یرباانی ایادامات دساتگاه
دالت کیفری میشوند .در انتقادی دیگر ،این جرمشناسان مانند ساایر نحلاههاای انتقاادی جارم-
شناسی ،جرم شناسی متعارف ،سنتی یا تحققی را به دلی دم ماالعه و توجه کاافی باه بزهکااران
حوزه حیوانات و صدمات وارد به آنها در نتیجه ا مال انسانی به نالش میکشند؛ زیرا ،در ماالعاات
جرمشناسی ،ماالعه گونههای حیوانی برای جرمشناسان اهمیت نندانی ندارد.
این انتقادات سب ورود برخی از جرمشناسان به حوزه حقوق حیوانات و بررسی ل بازهدیاده-
شدن آنها و در نتیجه ،اصقح یوانین برخی کشورها 1شاد .اقوه بار ایان ،اساسایساازی حقاوق
حیوانات در برخی از کشورها مانند سوئیس و آلمان را میتوان نتیجاه ایان جریاان دانسات .یاانون
اساسی سوئیس در فص اول تحت نوان «مقررات کلی» شام مقررات مربوط باه شائون مختلاف
حیات اجتما ی ،دستورات خا تأمینی از جمله حمایت از حیوانات را پیشبینی نماودهاسات 2.در

 .1انگلستان یوانین خود را در طی سالهای 2001تا  2010در این راستا اصقح نمودهاست.
 .2در همین راستا ،اص بیست و پنجم مقرر داشته است« :کنفدراسیون از حق وضع مقررات یانونی مرباوط باه شاکار و
صید ماهی به ویژه به منظور حفا ت از حیوانات شاکاری در کوهساتانهاا و حمایات از پرنادگانی کاه بارای زرا ات و
جنگلداری مفید هستند ،برخوردار است» .اص بیست و پنجم ا مکررا1مقارر مایدارد -1« :کنفدراسایون از صاقحیت
یانونگذاری در خصو حمایت از حیوانات برخوردار است -2 .دستگاه یانونگذاری فدرال در مورد تنظایم ماوارد ذیا
ایدام مینماید :الف -حفا ت از حیوانات و توجهات الزم به آنها؛ ب -اساتفاده از حیواناات و تجاارت آنهاا؛ پ -حما و
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آلمان نیز ،حمایت از حقوق حیوانات از سال  2010وارد یانون اساسی شدهاست .یاب ذکر است کاه
در یانون اساسی جمهوری اسقمی ایران نیز در اص  ،50بهطاور کلای ،حفا ات از محایط زیسات
و یفه مومی تلقی شده و فعالیتهایی که منجر به آسی به این محیط مایشاوند ،ممناوع ا اقم
شدهاند.
از نظر تاریخی ،اولین یانون مدونی که بهطور ویژه ساوءرفتار باا حیواناات را مناع کارد در ساال
 1641با نوان آزادیهای بدنی 1توسط گروه خلیج ماسانوستها 2وضع شد .کشور انگلساتان نیاز
در یرن « 19یانون پیشگیری از لام و رفتاار غیرانساانی باا احشاام  3»1822را بارای حمایات از
حیوانات وضع کرد.4
با گذشت زمان ،ماالعات صورت گرفته در حوزه جرمشناسای گوناههاای حیاوانی ،باا تحاوالتی
همراه بودهاست .ماالعات اولیه این جرمشناسی بیشتر پیرامون شناسایی گونههای حیاوانی ،حقاوق
آنها ،بزهکاران گونههای حیوانی و انگیزههای آنها شک میگرفت .دروایع در این مرحله ،بیشتر بر
حقویی که از نظر کیفری یاب حمایت بود ،تأکید میشاد .اماا تحاوالت اخیار در ماالعاات جارم-
شناسی ،گرایش جدیدی با نوان آسی اجتما یشناسی بهوجود آورد .5طرفداران این حوزه بر ایان
باورند که ،جرمشناسی فقط به ماالعهی جرم که مفهومی حقاویی اسات مایپاردازد ،حاال آنکاه
آسی های نندی وجود دارند که با وجود اهمیت و شدت آنها ،جرمانگاری نشدهاند .در این حاوزه
کلیه واملی که به نو ی میتوانند به گونههای حیوانی یاا محایط زیسات آنهاا آسای وارد ساازند
بررسی میشوند؛ ازجمله آلودگی هوا ،افزایش دمای هوا ،ذوبشدن یخهای یابی ،گسترش فناوری-
نق با حیوانات؛ ت -م و آزمایش بر روی حیوانات؛ ث -ذبح و سایر روشهای کشتار حیواناات؛ ج -واردات حیواناات و
فراوردههای حیوانی».
“1. “the Body of Liberties
2. Massachusetts Bay Colony
"3. "Act to prevent the cruel and improper treatment of cattle
 .4در این خصو رأی صادره از دادگاه فسا درخصو آتش زدن االغ بدون صاح که فارد مرتکا باه جارم تحریاق
(آتش زدن) حیوان بقصاح محکوم شد ،یاب توجه است (رأی صاادره از شاعبه  102دادگااه جزایای فساا باه شاماره
دادنامه .)870997711200417
 .5در این خصو بنگرید به  :نجفی ابرندآبادی ،لیحسین؛ «از جرمشناسای تاا آسای اجتماا یشناسای» ،یادناماه
شادروان دکتر رضا نوربها ،ضمیمه مجله تحقیقات حقویی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شاماره  ،56زمساتان
 ،1390صص.1032-1015
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های زیستی ،استفاده از تسلیحات هستهای و غیره ( .)Hughes & Lawson, 2011: 1-2بنابراین،
در حال حاضر قوه بر جرایم لیه حیوانات ،آسی هایی که میتوانند باه آنهاا صادمه وارد کنناد،
حتی اگر نوان مجرمانهای نداشته باشند نیز ،مورد توجه جرمشناسی گونههای حیوانی یرار گرفتاه
است .دروایع ،مفهوم حقوق حیوانات نسبت به مرحله پیش از گستره بیشتری برخوردار شاده و باه
نظریه رفاهگرایی بهمعنای ام نزدیکتر شده است .به این ترتی در ایان مرحلاه ،منظاور از حقاوق
حیوانات ،تمامی فعالیتهای بشری است که میتوانند بهطور مساتقیم یاا غیرمساتقیم در حیواناات
ایجاد رنج و درد نمایند.
در دیدگاه این جرمشناسی ،نهار دلی مهم برای ماالعاه جارایم و آسای هاا لیاه گوناههاای
حیوانی وجود دارد :ابتدا ،جرایم و آسی ها در این حوزه سب کاهش گونههاا و در برخای از ماوارد
انقراض آنها میشود .دوم ،انسان با برهم زدن نرخه زندگی گونههای حیوانی ،اکوسیستم آنهاا را
مخت کرده و بر نوع زندگی آنها تأثیر منفی میگذارد .سوم ،در برخی از موارد جرایم ارتکابی لیه
گونههای جانوری با سایر جرایم به ویژه یاناق و جرایم سازمانیافته ارتباط نزدیکی پیدا مایکناد و
نهارم ،ماالعه پیرامون این موارد به بهبود سیاستها و رویههای اتخاذی برای مبارزه با ایان پدیاده
کمک شایانی میکند (.)Coston et al, 2012: 76-77
با توجه به این موارد ،ماالعه حاضر در پی پاسخ به این پرسشها است که حیوانات نه جایگاهی
در ماالعات جرمشناسی به خود اختصا دادهاند؟ و همننین ،ماالعات جرمشناسی نه نقشای در
نقد و ارتقای حقوق حیوانات داشته است؟
در پاسخ به این پرسشها ،این پژوهش بر این فرض مبتنی اسات کاه جارمشناسای گوناههاای
حیوانی به نوان یکی از شاخههای تخصصی جرمشناسی انتقادی ،با نگاهی انتقادآمیز باه بررسای و
دستهبندی حقوق حیوانات ،آسی ها و بزهکاران پرداخته و نظام دالت کیفری حوزه حیوانات را به
نالش میکشد.
از آن جا که بررسی حقوق حیوانات و مواردی که منجر به نقض آنها میشود ،نیازمند شناساایی
شیوههای نقض این حقوق و کسانی است که آنها را نقض میکنند تا بتوان سیاستهای سانجیده-
ای در این خصو اتخاذ کرد ،در راستای پاسخ به پرسشهای این پاژوهش و تحقیاق در خصاو
فرضیه مارح شده ،ابتدا گونههای متفاوت جرایم و آسی ها لیه گونههای حیوانی بیان و سپس در
مقام پاسخ و ساماندهی به این جرایم و آسی ها ،دستهبندی بزهکاران رصه حیوانات و ریشهیاابی
ارتکاب جرم توسط آنان مارح میشود.

112

عی
حس
 /سکینه خانعلی پور  ،ین آاقبابایی و اسما ل انصاری

هف
ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال تم ،شماره دوم ،پاییز و
زمستان ( ، 1395ایپپی )14

گفتار اول :گونهشناسی جرایم و آسیبها در جرمشناسی گونههای حیوانی
در این سالها بزهدیدگی گونههای حیوانی بر اثر تغییر و تحوالت صنعتی در حال افزایش اسات .در
نتیجه ،ماالعه حیوانات و حقوق آنها برای کاستن از بزهدیده وایع شدن آنها اهمیت خاصای پیادا
کرده است .در این بین ،جرمشناسی گونههای حیوانی با نگاهی انتقادی به کاستیهای نظام ادالت
کیفری و دستگاههای مجری یانون ،بزهدیدهگی یا یربانی شادن گوناههاای حیاوانی را از ایان بُعاد
ماالعه میکند.
ماالعه گونهشناسی جرایم و آسی ها لیه گونههای حیوانی از یکسو ،نوع جرایم ارتکابی لیاه
گونههای حیوانی و میزان بزهدیدگی آنها در هر یک از انواع جرایم و حوزههای آسی زا را مشخص
میکند و از سوی دیگر ،موج میشود تا دولتها در برخورد با مرتکبان این گونه جارایم و حاوزه-
های آسی زا با توجه به ماهیت جرم و آسی  ،ناوع واکانش باه آنهاا را اولویاتبنادی و ایادام باه
تخصیص منابع نمایند.
بندیکم :جرایم علیه گونههای حیوانی
جرم در حوزه حقوق حیوانات ،رفتار (فع یا ترک فع ) غیریانونی است که با نقاض یاوانین داخلای
این حوزه یا مقررات محیط زیست همراه است و ارتکاب آن موج تعقی و ا مال ضمانتاجراهای
کیفری لیه وی میشود .نتیجه این رفتار میتواند به آسی دیدن ،کشتهشادن و یاا انقاراض گوناه
حیوانی ،به فروش رفتن و یا استثمار و بهرهکشی آنان منجر شود.
اما از منظر جرمشناسی گونههای حیوانی ،جرم لیه گونههای حیوانی بارت از هر رفتاری است
که به ورود درد ،رنج و یا مرگ حیوان منجر شود یا «حقوقِ رفاهی» آن را به مخاطره اندازد .در این
میان ،سوءرفتار با حیوانات به اشکال مختلف و به صورت فیزیکی ،روانی یا احساسی و با اساتفاده از
رفتار مثبت سوءرفتار یا فع منفی بی مباالتی و باه صاورت مساتقیم و یاا غیرمساتقیم ،هماراه باا
سوءنیت یا بدون سوءنیت یاب تحقق اسات ( .)Hughes & Lawson, 2011:2البتاه بایاد توجاه
داشت که برخی از اشکال سوءرفتار مانند ذبح ،شکار و صید ممکن اسات از نظار اجتماا ی مقباول
باشد.
هدف جرمشناسان گونههای حیوانی از ماالعه جرایم لیاه گوناههاای حیاوانی ،ایان اسات کاه
مجریان یانون را وادار سازند تا آمار و اطق ات دییقی از بزهکااران و حیواناات یرباانیشاده در ایان
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حوزه در اختیار جامعه یرار دهند تا به پدیده بزهدیدگی گونههای حیوانی به نوان یکی از اولویتها
در تصمیمگیریهای خویش توجه نمایند ( .)Beirne, 2002: 384-385جرایم ارتکابی ایان حاوزه
دارای ابعاد مختلف داخلی و بینالمللی است .بر همین اساس ،اسناد تصوی شاده در ایان حاوزه در
دو ساح داخلی و بینالمللی به حمایت از حیوانات میپردازند.
 .1در حقوق داخلی
جرایم لیه گونه های حیوانی با توجه به فرهنگ غال بر کشورهای مختلف متنوع و متفاوت اسات.
در این میان ،برخی از کشورها جرایم لیه گونههای حیوانی را باه طاور مالاق تعریاف کاردهاناد و
برخی دیگر ،مصادیق آن را برشمردهاند.
برای مثال ،کشور آلمان که یوانین مالوبی در حمایت از حقوق حیوانات دارد در مااده  1یاانون
حمایت از حیوانات مصوب  11972مقرر داشته« :هی کس نباید بدون دلی یاب یبول صدمهای به
حیوانات برساند یا سب ورود آسی به آنها شود» .ماده مذکور ،از کلیاه حیواناات ا ام از خاانگی و
وحشی حمایت میکند .براساس این ماده ،مرتکا باا مجاازاتهاای کیفاری مواجاه خواهاد شاد.
همچنین ،در ماده  1-521یانون مجازات فرانسه 2از بخش سایر مقررات مربوط به جنایات و جنحه-
ها ،مبادرت به انجام هر م غیرضروری (در مکان مومی یا هر جای دیگری) را که به آسی یا بد
رفتاری شدید از یبی سوءاستفاده جنسی از حیوانات منجر شود یا ارتکاب ملی کاه آزار حیواناات
خانگی و اهلی یا حیوان تحت سلاه را در پیداشته باشد ،ممنوع دانساته و بارای مرتکا زنادان و
جزای نقدی تعیین کردهاست.
3
ایتالیا نیز مبتکرانه ،جرایم لیه احساسات نسبت به حیوانات را جرمانگاری نمودهاست؛ بر ایان
اساس ،هرگونه رفتار یا ملی که لیه حیوانات انجام شود و ماهیت آن رفتار و م بهگونهای باشد
که احساسات مومی را جریحهدار نماید ،یاب پیگرد جزایی است ( .)Krstić, 2012: 47-49زیارا،
براساس یافته های موجود ،جرم در حوزه حیوانات ،تنها مشمول ایداماتی که به جسم آنهاا آسای

1. the Animal Protection Act, adopted in 1972 and revised several times (1986, 1998, 2001, 2006,
)2010
2. Article 521-1 The French Penal Code

”3. “Offences against the feelings for animals
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وارد میکند ،نمیشود .بلکه میتواند هر آننه که روح حیوانات را نیز دستخوش تعرض یارار دهاد،
دربرگیرد.
در حقوق ایر ان اسنادی در دو ساح تقنینی و فروتقنینی در راستای حمایت از حقوق حیواناات
به تصوی رسیده اند .در ساح تقنینی نند یانون یاب توجه است .ماده 680یانون تعزیرات 11375
شکار و صید حیوانات و جانوران وحشی حفا ت شده را جرمانگااری کاردهاسات .در مااده ماذکور،
بارت «برخقف مقررات و بدون مجوز» و «حیوانات و جانوران وحشی حفا ت شده» باا توجاه باه
یانون شکار و صید  1346تفسیر میشود .شورای الی حفا ات محایط زیسات در مصاوبه شاماره
 168مورخ  78/3/6مصادیق بند(ت) ماده  3یانون شکار و صید را تعیین کردهاست .در ایان مصاوبه
گونههای حیوانی به گروه پ ستانداران وحشی ،پرندگان وحشی ،خزندگان وحشی ،آبزیان ،دوزیساتان
و سختپوستان تقسیم شدهاند .در این میان ،نهار دسته در زیر مجمو ه هرگروه یرار گرفتاهاسات:
گونههای منقرضشده ،گونههای در معرض خار انقراض ،گونههای حمایت و حفا تشاده و گوناه-
های غیرحمایتشده ( ادی) .همچنین ،گونههای زیانکار 2در زیر مجمو ه پرندگان وحشی یرار می-
گیرد .بدینترتی  ،این ماده صرفاً گونههای حفا ت و حمایت شاده کاه بخاش کاونکی از جامعاه
گونههای حیوانی است را تحت حمایت یرار میدهد .این در حالی اسات کاه گوناههاای در معارض
خار انقراض که در معرض ریسک بیشتری یرار دارند از حمایت کیفری برخوردار نیستند.
یانون دیگری که میتواند به ناو ی در راساتای حمایات از حقاوق حیواناات باشاد یاانون نحاوه
جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  1374/2/3است .براساس این یانون ،ایدام به هر ملی که موجبات
آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است 3و با ضمانتاجرا همراه خواهد بود .باا ایان حاال ،ضامانت-
اجراهای کیفری که برای برخورد با متخلفان در این یانون تعیین شدهاست؛ ا ام از جازای نقادی و
 .1ماده « :680هرکس برخقف مقررات و بدون مجوز یانونی ایدام به شکار و صید حیوانات و جاانوران وحشای حفا ات
شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریاال تاا هجاده میلیاون ریاال محکاوم
خواهد شد».
 .2حیوانات زیانکار به موجوداتی اطقق میشوند که موج بروز خسارت نامتعارف برای انسان خواهند شاد .در مااده 5
آیین نامه اجرایی یانون شکار ،جانورانی زیانکار شناخته شدهاند که به مزارع ،باغات و حیوانات زیان و آسی مایرساانند؛
خالقی.170 :1389 ،
 .3در این یانون منظور از آلودگی هوا بارتست از وجود و پخش یک یاا نناد آلاودهکنناده ا ام از جاماد ،ماایع ،گااز،
تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یاا ساایر
موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
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حبس تعزیری با توجه به اثرات نامالوب آلودگی هوا بر روی حیوانات و محیط زیست بسیار ناانیز
است.
در ساح فروتقنینی نیز نند آییننامه به تصوی رسیدهاست که از میان آنها آیینناماه ورود و
فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتی ،حیوانی و خانگی  1342/3/6و آیینناماه اجرایای کنتارل و
نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی  1378/6/14در این حوزه یاب توجه اسات .ایان آیاین-
نامهها ،نگونگی استفاده از سموم و دفع آفات نباتی را یا دهمند کردهاند .مااده  9آیاینناماه ورود و
فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتی ،حیوانی و خانگی ،واردکنندگان و سازندگان سموم را مکلاف
به ارائه کلیه اطق ات فنی درخصو سم به وزارت کشاورزی کردهاست .به اقوه ،براسااس تبصاره
این ماده باید برخی از اطق ات به اداره پزشکی یانونی ارسال شاود تاا اطق اات کاما درخصاو
مح تجمع این سم در بدن انسان و حیوانات خون گرم ،احتیاطات الزم ،نحوه معالجاه آن ،جماع-
آوری شود.
در برخی از مواد این آییننامه ،حمایتهای خاصی برای گونههای حیوانی در نظار گرفتاهاسات.
برای مثال ،ماده  ،15حم سموم با کامیون یا واگون حام مواد غذایی و یا حام موادی که پس از
تحوی مکانیکی یا شیمایی و یا فیزیکی به مصرف تغذیه انسان یا دام میرسد اکیاداً ممناوع کارده
است .همننین ماده  27استعمال سموم به منظور دفع آفات نباتی در برخای از دورههاای زماانی را
ممنوع کرده است .براساس بند الف این مااده ،سمپاشای در مادت حادای 15روز یبا از جماع و
برداشت میوه و محصوالتی که به مصرف غذایی انسان و دام میرسد و یا در تهیه مواد غذایی به کار
خواهد رفت و همچنین ،برداشت محصوالت زیر درختان سمپاشی شده و تعلیف دامهاا در بااغهاا و
مزارع سمپ اشی شده در این مدت ممنوع است .باوجود این ،تنها ضمانت اجرای در نظر گرفته شاده
برای این ایدامات حبس تکدیری از دو روز تا ده روز یاب تبدی به جزای نقدی از یرار روزی ده تاا
پانصد ریال و غرامت تا دویست ریال میباشد که در صورت تکارار اقوه بار مجاازات فاوق دادگااه
محکومیت متخلف را به اداره کشاورزی و شهرداری برای استرداد و لغو پروانه صادره به نام متخلاف
ا قم میکند.
 .2در حقوق بینالملل
بُعد جهانی این جرایم مستلزم داشتن اسناد (مقررات) بینالمللی کارآمد در مباارزه باا مرتکباان آن
است .امروزه ،گونههای حیوانی و محیط زیست آنها دیگر متعلق به کشور و یا یاوم و یبیلاه خاصای

116

عی
حس
 /سکینه خانعلی پور  ،ین آاقبابایی و اسما ل انصاری

هف
ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال تم ،شماره دوم ،پاییز و
زمستان ( ، 1395ایپپی )14

نیست و به یک میراث مشترک جهانی تبدی شده که سرنوشت آنها برای تک تک انساانهاا حاایز
اهمیت است و هرگونه آسی به گونههای حیوانی ک افراد بشری را متأثر میسازد 1.بر این اسااس،
اسنادی تدوین و تصوی شدهاند؛ ازجمله ،ا قمیه جهانی رفااه حیواناات 2کاه در  15اکتبار 1978
برای حمایت از حقوق حیوانات توسط جامعه حمایت از حیوانات 3در پاریس به تصوی رسیدهاست.
این ا قمیه که از بُعد اخقیی -فلسفی حایز اهمیت است در وایاع ،تاقش بارای شناساایی حقاوق
حدایلی برای دیگر ساکنین کره خاکی ،یعنی حیوانات است .ماده 2ا قمیه مقارر داشاتهاسات کاه
همه حیوانات حق بر احترام دارند .بدینترتی  ،انسانها باید باه حقاوق حادایلی حیواناات احتارام
بگذارند .از حقوق حدایلی که این ا قمیه به آنها اشاره نموده بارت است از دم برخورد نامناس
و بیرحمانه با حیوانات ،استفاده از روشهای سال حیات حیوانات به گونهایکه کمترین درد و رنج
را برای آنها بههمراه داشته باشد و الزام به برخورد مناس با مرده حیوان .به قوه ،در این ا قمیاه
گونههای حیوانی وحشی نیز مورد توجه یرار گرفتهاند و هرگونه محرومیت از حاق زنادگی و تولیاد
نس آنها در اثر شکار و صید و هرگونه استفاده برای مقاصد غیرحیاتی برخقف این حاق شاناخته
میشود .از جمله نوآوریهای این ا قمیه شناسایی جنایت لیه حیواناات و نسا کشای گوناههاای
حیوانی است .بر این اساس ،هر فع غیرضروری که منجر به مرگ حیوانات و هر گونه تصمیمی کاه
منجر به ننین ملی شود به مثابه جنایت لیه حیات حیوان است .همننین هر فعلی کاه موجا
به خار افتادن گونههای وحشی گردد و هر تصمیمی که منجر به ننین افعالی گردد ،نس کشای و
کشتار حیوانات وحشی تلقی میشود.4
 .1براساس ،ماده  2کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یونساکو (1972ایاران در تااریخ 1353/8/ 27
به آن پیوسته است) ،میراث طبیعی بارت است از:
« آثار طبیعی متشک از ترکیبات فیزیکی و زیست شناسی یا مجمو های از این نوع ترکیبات که از نظر زیباایی شناسای
یا لمی حایز ارزش جهانی استثنایی هستند ،ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کامقً مشخص کاه زیساتگاه
حیوانات و مناقه رشد گیاهان مورد تهدید باوده ،از نظار لمای و حفا ات ارزش جهاانی اساتثنائی هساتند ،محوطاه
طبیعی یا مناطق طبیعی که دییقاً مشخص شده و به لحاظ لمی ،حفا ت یا زیبایی دارای ارزش جهانی هستند».
)2. The Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW
)3. The World Society for the Protection of Animals (WSPA
 .4درخصو بررسی این ا قمیه بنگرید به:
مشهدی ،لی (آذر و دی  ،)1390ا قمیه جهانی حقوق حیوانات ،ماهنامه دادگساتر ،ساال هشاتم ،شاماره  ،46صاص.
.35-37
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همچنین ،در سال  2013شورای ایتصادی و اجتما ی سازمان مل یاعنامه پیشگیری از جارم و
پاسخهای نظام دالت کیفری به یاناق غیریانونی گونههای حیوانی و گیاهی حمایاتشاده  1را باه
تصوی رساند .براساس ،ماده  1یاعنامه مذکور ،از دولتهای ضاو خواساته مایشاود کاه ایادامات
مقتضی برای پیشگیری و مبارزه با یاناق غیریانونی گوناههاای حمایاتشاده جاانوری و گیااهی از
طریق یانونگذاریهای الزم در بخش پیشگیری ،تحقیق و تعقی به م آورند .به قوه ،بر افازایش
همکاریهای دوجانبه ،فرامناقهای ،مناقهای و بینالمللی بین نهادهای مجری یاانون در تحقیاق و
مبادله اطق ات تأکید میشود .همننین از دولتها خواسته تا با جدیت ،در صورت ضرورت ،رژیام-
های حقویی و کیفری داخلی و اجرای یانون و صقحیت یضایی خود را ماابق با تعهدات بینالمللی
بازنگری کنند تا در حوزه ضمانتاجراها در برخورد با یاناق گونههای حیاوانی و گیااهی باا خقئای
مواجه نشوند.
کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای حیاوانی و گیاهاان وحشایِ در معارض خاار انقاراض و
نابودی واشنگتن (مصوب 2)1973نیز در این حوزه به تصوی رسیده اسات .در بناد  2مااده  3ایان
کنوانسیون ،مقام اداری دولت صادرکننده مکلف است تا تأیید کند که گوناههاای حیاوانی بارخقف
یوانین حفا ت حیوانات و گیاهان آن دولت تحصی نشدهاند .البته در این کنوانسیون تعیین بزهکار
و نحوه برخورد با وی بر هده حقوق داخلی یرار گرفته و خود مستقیم بدان ورود نکردهاست.
با این حال ،هنوز مقررات بینالمللی کارآمدی در برخورد باا جارایم لیاه گوناههاای حیاوانی و
محیط زیست آنها تدوین نشدهاست .دولتها در روابط بینالمللی خود کمتر به جرایم لیه گوناه-
های حیوانی میپردازند .همننین ،نهادها و سازمانهای مردمنهاد کمتری در حوزه حقوق حیواناات
فعالیت میکنند و فشار کمتری از سوی آنان بر دولتها و نهادهاای باینالمللای وارد مایشاود .در
نتیجه ،تصوی یوانین بینالمللی در حوزه حقوق حیوانات بسیار اندک و گاه فاید ضامانتاجراهاای
کیفری است.

Gibson, Miah (2011), The Universal Declaration on Animal Welfare, Deakin Law Review,
Vol.16, No.2.
1. Crime prevention and criminal justice responses to illicit trafficking in protected species of
wild fauna and flora, Resolution adopted by the Economic and Social Council on 25 July 2013.

 .2ایران نیز در سال  1352بدان ملحق شده است.
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بند دوم :آسیبها در حوزه گونههای حیوانی
در سالهای اخیر ،ماالعات جدید در حوزه حقوق حیوانات سمت و سوی آسی اجتماا ی شناسای
به خود گرفته است؛ زیرا گونههای حیوانی تنها یربانی شکار و صید نمیشوند ،بلکه تحوالت زنادگی
انسانها این گونهها و محیط زیست آنها را نیز متأثر ساختهاست .بهگونهای که آسی هاای ناشای از
این تحوالت بسیار گستردهتر از ا مال سنتی است .جرمشناسی گونههاای حیاوانی در ایان راساتا،
قوه بر ماالعه جرایم لیه حیوانات ،1درصدد ماالعه سوءاستفاده 2از حیوانات نیز مایباشاد؛ زیارا،
مصادیق جرایم لیه گونههای حیوانی که وارد یوانین کیفری شده ،بسیار محدود اسات .در نتیجاه،
بسیاری از ا مالی که منجر به سوء استفاده از حیوانات میشوند یا به حیات آنان آسای وارد مای-
کنند ،بدون تعقی بایی میمانند .این آسی ها میتوانند ناشی از فعالیتهای متفاوتی باشند کاه در
سه دسته کلی یرار میگیرند.
 .1آسیبهای ناشی از آلودگیهای محیطی و تغییرات اکوسیستمی
نندین نوع آلودگی وجود دارند که میتوانند بر حیات یا کیفیت حیات گونههاای حیاوانی تاأثیرات
منفی بگذارند ،ازجمله ،آلودگیهای هوا ،صوتی ،نوری ،صانعتی و شایمیایی ،حرارتای و هامنناین
آلودگیهای ناشی از فناوری هستهای که منجر به تغییر در اکوسیستم و بهداشت محیطهای زندگی
گونههای حیوانی میشوند .آلودگیهای مذکور با ث برهمخوردن نظم زندگی گوناههاای حیاوانی و
گاه مهاجرت اجباری آنها از زیستگاه طبیعی خود و انزوا و کاهش جمعیتهای حیات وحاش شاده-
است 3.در این زمینه ،آلودگی صوتی ،بر یدرت شنوایی حیوانات تأثیرات ساوئی داشاته و باه اقوه،
موج افزایش ضربان یل و تنفس و کسالعم های تند صبی و تغییرات رفتاری مانناد کااهش
تولیااااد مثاااا وکاااااهشنساااا وفرامااااوشکااااردن محاااا زیسااااتگاه ماااایشااااود
( .)http://www.naturesounds.org/conservENW.htmآلودگی نوری نیز بر زیست و ژنتیاک
حیوانات تأثیر بدی داشته است .استفاده از نورهای مصنو ی در ش اقوه بار ایانکاه بار زنادگی
گونههای حیوانی که در ش فعالیت میکنند ،خدشه وارد کرده ،در نحوه جهتیابی پرندگان مهاجر
”1. “Crimes against animals
”2. “Animal abuse
 .3بنگرید به شق  4بند الف از ماده  6یانون حفا ت و بهسازی محیط زیست.
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اثر منفی گذاشتهاست و به گم شدن مسیر مهاجرت منجر میشود .همننین ،در نحوه ارتباط آنهاا
با یکدیگر اخقل وارد میکند و بر تولید مث آنها اثار منفای بار جاای مایگاذارد ( & Longcore
 .)Rich, 2004: 191–198نتیجه تمامی این آسی ها ،ایجاد تغییرات آب و هوایی و برهم خاوردن
فصول است .بهگونهایکه بسیاری از پرندگان ،دیگر در فصول مهاجرت ایدام به این کار نمایکنناد.
قوه بر این ،تغییرات آب وهوایی بر جمعیت گونههای حیوانی 1اثر منفی داشته و موج تغییار در
زیستبوم 2آنها میشود؛ همین امر موج شده که از مقاومات آنهاا در برابار موییعاتهاای ساخت
کاسته و بر میزان آسی پذیری آنها افزوده شود (.)Hofmeister et al, 2012: 3
در حقوق ایران براساس یانون حفا ت و بهسازی محیط زیست مصوب  ،1353/3/28حفا ت و
بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر ناوع آلاودگی و هار ایادام مخربای کاه
موج برهم خوردن تعادل وتناس محیط زیست میشود و همننین کلیه امور مربوط به حیواناات
وحشی و آبزیان داخلی از و ایف سازمان حفا ت محیط زیست است و نگونگی حمایات از گوناه-
های حیوانی مشخص شده است .این سازمان و یفه شناساایی زمیناههاای آسای باه گوناههاای
حیوانی و محیط زیست و پیشگیری از رخداد ننین آسی هایی را بر هده دارد ( بدالهی و فریادی،
.)173-163 :1389
بهمنظور پیشگیری و برخورد با ننین آسی هایی میتوان به نند ساند در ایاران اشااره نماود.
برای نمونه ،یانون مدیریت پسماندها مصوب  1383/2/30و آییننامه اجرایی آن مصوب ،1384/5/5
به نحوه مدیریت پسماندها پراخته است .همچنین ،ضوابط و روشهای مدیریت اجرائی پساماندهای
بریی و الکترونیکی مصوب  1389/2/8شورای الی حفا ت محیط زیست در ایان خصاو شاایان
توجه است .ماده  5آییننامه «سازندگان و فرمولهکنندگان و فروشاندگان و مصارفکننادگان ماواد
شیمیایی و سموم و شرکتهای خدمات دفاع آفاات نبااتی ،دامای و خاانگی» نیاز ،فومیگاسایون و
ضد فونی را مکلف ساخته است که به منظور حفظ و تأمین سقمت انسان و محایط زیسات ،کلیاه
دستورالعم ها ،استانداردها و موازین بهداشتی و زیستمحیای کشور را ر ایت نمایند .با وجود این،
یوانین مذکور صرفاً حمایتهای حدایلی از محیط زیست را پیشبینی کردهاند و بیشتر بهمانند یاک

1. Community Changes
2. Habitat Alteration
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توصیهنامه م میکنند تا سندی الزامی .1همانطور که در خصو آسی های ناشی از پرتاوهاای
مضر که در نتیجه استفاده روزافزون از فناوریهای هستهای ایجاد شدهاند و آسای هاای جادی باه
گونههای حیوانی وارد میکنند ،با وجود تدوین یانون حفا ت در برابار اشاعه مصاوب ،1368/1/20
اشارهای به خسارت وارد به گونههای حیوانی و محیط زیست نشدهاست.2
 .2آسیبهای ناشی از برخورد ابزارگونه با حیوانات
افزایش نگاه ابزاری به حیوانات موج شده تا از آنها باه ناوان ساوژههاای مناسابی بارای انجاام
آزمایشات استفاده شود .با افزایش آزمایشات زیستی و پزشکی بر روی حیوانات همه ساله ،گونههای
حیوانی خاصی یربانی خااهای آزمایشگاهی میشوند ،بدون توجه باه ایانکاه تماامی مهارهداران و
برخی بیمهرهگان دارای یابلیت احساس درد هستند و فراینادهای دردنااک بارای انساان در ماورد
حیوانات نیز ایجاد درد و ناراحتی مینماید (احمدی .)17 :تا نند سال پیش مقررات خاصی دربااره
نحوه استفاده از حیوانات برای ماالعات آزمایشگاهی تدوین نشده بود 3.اما با توجه به این درد و رنج
و جهت کاستن از آنها و پس از تدوین و تصوی برخی از اسناد ،استفاده از فناوریهای جدیاد ،باه
نوان جایگزین تدریجی استفاده از حیوانات در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقااتی ،باه صاورت یاک
گزینه جدی مارح شد (.)Gail, 2012:57
نگاه ابزارگونه به حی وانات تنها به انجام آزمایشات با استفاده از آنان ختم نمیشود ،بلکه گارایش
به تجارت و نگهداری گونههای حیوانی نادر وکمیاب به نوان کاالی لوکس نیز موج آسی جدی
بر حیات گونههای حیوانی شده است .به طورکلی ،تجارت گونههای وحشی و مشتقات حاصله از این

 .1آییننامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی 1378/6/14بر ساموم و ماواد شایمیایی ،مقاررات خاصای را در خصاو
نگونگی استفاده از سموم و مواد شمیایی برای جلوگیری از ورود آسی به گونههای حیوانی مقرر نکرده است.
 .2در این خصو بنگرید به  :یاسمی ،ناصر ( ،)1380حقوق کیفری محیط زیست :ماالعاه تابیقای در حقاوق ملای و
بین المللی ،انتشارات سازمان حفا ت محیط زیست ،ناپ اول.
 .3در همین زمینه کنوانسیون اروپایی حمایت از گونههای مهرهدار بارای اساتفاده در آزمایشاات و دیگار اساتفادههاای
لمای در ساال 1986باه تصاوی رسایده اسات(European Convention for the Protection of Vertebrate .
) Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes, Strasbourg, 18.III.1986همننین ،برای
آگاهی از توجیهات نظری استفاده از حیوانات در آزمایشگاهها و پاسخهای داده شده به آنها به مقاله زیر رجوع کنید:
Cochrane, Alasdair (2007), Animal Rights and Animal Experiments: an Interest-Based Approach,
Springer, Res Publication, No.13, pp.293–318.
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گونهها ،سالیانه میلیاردها دالر را به خود اختصا میدهد که این امر سب به خار انداختن جاان
میلیونها گونه گیاهی و حیوانی در جهان میشود .تجارت ایان گوناههاا از تناوع زیاادی برخاوردار
است ،به طوری که از گیاهان و حیوانات زناده گرفتاه تاا محصاوالت مشاتق از آن ،ماواد غاذایی و
درمانی ،وسای و ابزار موسیقی و تزئینی جزء این تجارت یرار مایگیارد (رمضاانی .)78 :1388 ،در
این خصو کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههاای حیاوانی و گیاهاان وحشای در معارض خاار
انقراض و نابودی واشنگتن ،سعی درا مال نظارت و ضاباهمند نمودن تجارت این گونههاا داشاته و
شروطی برای آن مقرر نموده است .1اما هی ضمانتاجرایی در این خصو پیشبینی نکرده است.
 .3آسیبهای ناشی از راهسازی
توسعه حم و نق از طریق ایجاد شبکههای راهسازی از دیگر وام آسی زا به گونههای حیوانی و
محیط زیست آنهاست .راهسازی از طرق مختلفی موج آسی به گونههای حیوانی میشود؛ مانناد
بور جاده از میان زیساتگاه آناان کاه با اث تجزیاه زیساتگاه مایگاردد .باه اقوه ،ادم ر ایات
استانداردهای مربوط در زمان راهسازی موج بروز تلفاتی به گونههای حیوانی میشود .در ماالعاه
انجام شده در خصو تأثیرات جاده آسیایی بر مرگ و میر حیات وحش پارک ملی گلستان ،وام
مختلفی که در یربانیشدن گونههای حیوانی نقش ماؤثری داشاتند باارت بودناد از :ادم اطاقع
رسانی کافی به رانندگان به دلی دم نص تابلوهای هشداردهنده ،دم ایجاد محدودیت در سر ت
و نص سر تگیر ،دم ایجاد زیرگذرهای مناس و بازسازی آنهاا در مادت زماانی مشاخص ،ادم
مبادرت به افزایش دید جاده در مح های حادثهخیز با نص نراغ ،دم ممنو یت ریختن زبالاه در
اطراف جادهها و دم ایجاد کارگاههای آموزش صلح با محیط زیست و حیوانات (صافایی و دیگاران،
.)16-17 :1391
در این زمینه ،گاه مقرراتی درزمینه نحوه نص گاردری در کنار جادهها برای جلوگیری از ورود
حیوانات به جادهها ،نص تابلوهای ا قم خار بور گونههای حیوانی و گااه ایجااد روشانایی بارای
« .1الفا مقام لمی دولت صادر کننده تأیید نماید که این امر برای بقای آن گونهی به خصو مضر نخواهد بود؛
با مقام اداری دولت صادرکننده متقا د گردد که نوع مزباور بار خاقف یاانون حفا ات گیاهاان و جاانوران آن دولات
تحصی نشده است؛
جا مقام اداری دولت صادرکننده متقا د شود که هر نوع زنده به نحوی آماده و حم خواهد شد که خار صادمه دیادن
و بیماری آن نوع زنده و رفتار المانه نسبت به آن حدای باشد».
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بهتر دیدن گونههای حیوانی وضع شده است .همانطور که یاانون ایمنای راههاا و راهآهان مصاوب
 1349/4/7وزارت راه را مکلف ساخته که کلیه قیم مربوط به مقررات رانندگی و مح های تویف
مجاز و سایر قیم الزم را که برای پیشگیری از خارات احتمالی تصاادف الزم اسات ،در طاول راه
برای اطقع رانندگان نص کند .به قوه ،براساس این یانون بور دادن دام از شاهراهها ممنوع است.
اما توجه این یانون تنها بر حیوانات اهلی معاوف شده و حمایت خاصی از گونههای حیاوانی ناادر و
کمیاب به م نیاورده است.
همچنین در یوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز دو ماده  209و  210آییننامه راهنمایی و
رانندگی (مصوب  )1384/4/8به مقوله گونههای حیوانی توجه داشته است .ماده  209یکی از ا مال
ممنوع در خیابان را بستن ،خوراک دادن و رها کردن دامها و پرندگان یلمداد کرده اسات .براسااس
ماده  1 210نیز کسانی که هدایت احشام و حیوانات را بر هده دارد و رانندهای که مسائول هادایت
وسیلهنقلیه است ،باید ایدامات الزم برای جلوگیری از صدمه و برخورد حیوانات باا وسایله نقلیاه را
انجام دهند.
با این حال ،نالش مهم این مواد یانونی این است که بیش از اینکه درصدد حمایت از حیوانات و
گونههای حیوانی باشند ،سعی در حمایت از انسانها و به ویژه رانندگان دارند .بدین ترتی  ،بیش از
اینکه یک جرم در حوزه حیوانات تلقی گردند ،آسیبی در این حوزه هستند .بهنو ی میتاوان ایان-
گونه نتیجه گرفت که در تمامی اسناد متذکر در این بخش ،بیش از آنکه خود حیوانات موضاو یت
داشته باشند ،بهطور غیرمستقیم به منظور حمایت از زندگی و سقمت انسانها از آنها نیز حمایات
شده است.
گفتار دوم :گونهشناسی بزهکاران در جرمشناسی گونههای حیوانی
موضوع اصلی جرمشناسی گونههای حیوانی ،بررسی یوانین در حوزه حیوانات و نهادهای مجاری آن
است .این جرمشناسی با نگاهی انتقادی درصدد است تا با تصوی یوانین مناس و اجارای صاحیح
آنها از بروز مشکقت و آسی ها نسبت به گونههای حیوانی پیشگیری نمایاد .از منظار ایان جارم-
« .1هرکس که مسئول حرکت و هدایت حیوانات است ،هنگام بور از رض یا طول معابر در شا بایاد از قیام سایار
مانند (فانوس ،نراغهای الکتریکی ،دستانه یا راکت شبرنگ دار) استفاده نماید .رانندگان مو فند با دیدن حرکت گلاه و
رمه از سر ت خود کاسته و در صورت لزوم تا بور احشام تویف نمایند .به هرحال بور دادن حیوانات از نقاط مشاخص
شده و تا حد امکان دارای روشنایی ضرورت دارد».
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شناسی ،یوانین فعلی در حمایت از حیوانات ،خواه در ساح داخلی و خواه بینالمللی ،کارایی الزم را
ندارند .در ساح داخلی ،یوانینی که برای حمایت از حیوانات به تصوی میرسند تمامی حقوق آنان
را شناسایی نمیکنند .همچنین ،حمایتهای کیفری که برای تضمین اجرای این حقوق مقرر مای-
شوند بازدارندگی کمی دارند و خود مشویی برای بزهکاران در ارتکاب این جرایم هستند .باه اقوه،
دم ماالعات جرمشناختی در حوزه حیوانات و بزهکاران این حوزه با ث شادهاسات کاه مقانن در
یانونگذاریهای خود بیشتر براساس بزهکار سنتی و ایتصادی به وضع یانون بپردازد.1
ماالعه جرایم و بزهکاران مختلف نشان میدهد که هر گروه از بزهکاران دارای ویژگیها ،اهاداف
و انگیزههای خا خود برای ارتکاب جرایم هستند .دروایع ،هر نوع جرمی ،بزهکاران خا خاود را
خواهد داشت که ماالعه این بزهکاران تا حد بسیاری میتواند نرایی ارتکااب جارم توساط آناان را
مشخص کند .به این ترتی  ،ماالعه انگیزههای ارتکاب جرایم لیه گونههای حیوانی (بند یکم) نیاز
در شناسایی شخصیت بزهکاران و نگونگی برخورد با آنها (بند دوم) حایز اهمیت است.
بند یکم :انگیزههای بزهکاران جرایم علیه حیوانات
شناخت بزهکاران و انگیزههای آنها برای ارتکاب جرایم لیه گونههای حیوانی از اهمیات خاصای در
ماالعات جرمشناسی گونههای حیوانی برخوردار است .تولد جرمشناسی گونههای حیاوانی باا تولاد
جرمشناسی فمینیستی تقریباً یکسان است .از این رو ،نگرشهای فمینیستهاا نسابت باه یاانون و
یانونگذار در اندیشههای جرمشناسان گونههای حیوانی اثرگذار بوده است .بدینترتی  ،جرمشناسان
گونههای حیوانی با الهام از دیدگاههای جرمشناسی فمینیساتی ،ارتکااب جارایم لیاه حیواناات را
بیشتر از سوی مردان یاب تحقق میدانند .همچنین ،ماهیت جرایم لیه گونههای حیوانی به تقویت
این دیدگاه کمک شایانی کردهاست .به این معنا که بیشتر جرایم لیه گوناههاای حیاوانی ماهیات
خشونت آمیز دارند که این موارد از سوی مردان بیشتر یاب تحقاق اسات؛ زیارا ،باه ز ام برخای از
نویسندگان ،مردان بیشتر مرتکبان رفتارهایی نون تجاوز ،شکار ،تعقی و گریز و آزار و اذیت مای-
شوند (.)Nurse, 2011: 44-45

 .1بهمنظور مشاهده این دستهبندی به بند دوم از گفتار دوم بنگرید.
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برای تعیین انگیزههای ارتکاب جرم ،قوه بر استفاده از ماالعات بخشهای دولتی ،از یافتههاای
سازمانهای مردم نهاد نیز استفاده میشود .به طور کلی ،انگیزههای ارتکاب جرایم لیاه گوناههاای
حیوانی بارتاند از:
1
 .1انگیزههای ایتصادی و تجاری ؛ سود سرشار شکار و تجارت گونههای حیوانی از یکسو و می
افراد به نگهداری حیوانات نادر و کمیاب در موزههای خانگی به صورت آکندهساازی شاده ،از ساوی
دیگر ،انگیزه بزهکاران را برای شکار غیریانونی گونههای حیوانی نادر و کمیاب افزایش دادهاسات .در
این بین ،تجارت گونههای حیوانی به نوان یک جرم فراملی مارح شده که مباارزه باا آن نیازمناد
همکاریهای بین المللی است.
البته انگیزههای ایتصادی صرفاً به شکار و صید گونههای حیوانی محدود نمیشاود .در برخای از
موارد ،افراد با هدف تصرف زیستگاه گونههای حیوانی ایدام به از بین باردن آنهاا مایکنناد .تغییار
کاربری مناقه از دیگر مواردی است که میتواند بزهدیدگی گونههای حیوانی را تساهی کناد ،زیارا
در اکثر موارد تغییر کاربری با از بین بردن زیستگاه طبیعی حیوانات و مهاجرت اجباری آنها هماراه
است.
 .2انگیزه هیجانی و ورزشی2؛ در سالهای اخیر شکار و صید گونههاای حیاوانی باا انگیازههاای
تفریحی رواج یافتهاست .این امر سب شده که سالیانه هزاران گردشگر برای شکار و صید گونههاای
حیوانی به زیستگاه آنها هجوم برند .در این میان ،برخی از افراد نیز شکار گوناههاای حیاوانی را باه
صورت یک ورزش دنبال میکنند .به گونهای که نندین نفر برای شکار هار ناه بیشاتر گوناههاای
حیوانی با یکدیگر به ریابت میپردازند .این امر ،با گسترش سقحهاای گارم شادت یافتاه و میازان
تلفات گونههای حیوانی را نندین برابر کرده است.
 .3انگیزه دستیابی به غذا3؛ اگر نه در گذشته شکار گونههای حیوانی با انگیزه دستیابی باه غاذا
بوده است ولی در حال حاضر نمیتوان شکار گونههای حیوانی به ویژه گونههای نادر و کمیاب را باا

1. Profit or commercial gain
2. Thrill or sport
3. Necessity of obtaining food
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انگیزه دستیابی به منبع غذایی توجیاه کارد .در حاال حاضار ،بیشاتر آنهاا را بارای نگهاداری در
مجمو ههای خانگی به صورت آکندهسازی شکار میکنند1.
 .4انگیزههای سنتی و فرهنگی2؛ در برخی از مناطق ،شکار و صید گونههای حیاوانی باه ناوان
یکی از رسوم و فرهنگ ایوام بومی یلمداد میشود .از ایان رو ،آنهاا نگاونگی شاکار و اساتفاده از
ابزارهای مختلف را از همان ابتدا به کودکان خویش میآموزند و آنها را با خود به شکار میبرند .در
برخی از یبیلهها نیز ،یب از اینکه کودکان به سن بلوغ برسند باید ایادام باه شاکار کنناد ( Ibid:
.)45
بند دوم :دستهبندی بزهکاران
ضعف یانون در مجازات مرتکبان جارایم لیاه گوناههاای حیاوانی شاایان توجاه اسات .باه اقوه،
کشورهایی که درگیر این موضوع هستند ،از ضعف نهادهای یضایی و تعقی مرتکبان نیز رناج مای-
برند؛ مانند کشورهای آفریقایی ،آسیای شریی و آمریکای التین کاه اقوه بار برخاورداری از تناوع
گونههای حیوانی ،با مشکقت ایتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتما ی نیز دسات باه گریبااناناد .در
نتیجه از یکطرف ،سود سرشاری که از ارتکاب جرایم لیه گونههای حیوانی در این کشورها بدست
می آید و ضعف ایتصادی ،ناخودآگاه افراد را به سمت ارتکاب این جرایم میکشاند و از طارف دیگار،
احتمال بیکیفرمانی و فرا ر از مجازات در این کشورها بسیار باال است .همین امار زمیناه الزم بارای
ارتکاب سازمانیافته این جرایم را مهیا کردهاست.3
جرمشناسان گونههای حیوانی با توجه به انگیزههاای بزهکااران و باهمنظاور تعبیاه پاساخهاای
مناس  ،بزهکاران را در نند دسته یرار میدهند:
 .1بزهکاران سنتی؛ افرادی در این گروه یرار میگیرند که هدف آنها از ارتکاب جرم ،کس سود
یا منفعت شخصی است .مبنای این دسته را مایتاوان نظریاه ایتصاادی انتخااب ققنای دانسات.
براساس این نظریه ،مرتکبان جرایم لیه گونههای حیوانی افرادی محاسبهگر و ققنی هساتند کاه
 .1در ایران ماده واحده یانون راجع به اجازه تاکسیدرمی جانوران در یبال دریافت حق الزحمه( مصوب  )1360/12/9باه
سازمان حفا ت محیطزیست اجازه داده تا نسبت به تاکسیدرمی جانوران برای مؤسسات تحقیقااتی ،لمای ،ماوزههاا و
نمایشگاهها و سایر اشخا حقیقی و حقویی در یبال دریافت حقالزحمه ایدام نماید.
2. Tradition and cultural reasons
3. See: Sun Wyler, Liana, Sheikh, Pervaze A. (2013), International Illegal Trade in Wildlife:
Threats and U.S. Policy, Congressional Research Service.
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اگر سود حا ص از ارتکاب جرم بیشتر از زیان آن باشاد ،مرتکا آن مایشاوند .در دساته ماذکور،
ارتکاب جرم منبعی برای کس درآمد و سود است .به این معنا که بزهکاران با انگیزههای ایتصاادی
و تجاری دست به ارتکاب جرم میزنند و آننه برایشان محرکی برای ارتکااب جارم اسات ،کسا
سود بیشتر است .در نتیجه ،با افزایش هزینههای جرم (کشف جارم ،دساتگیری و ا ماال ضامانت-
اجراهای کیفری) میتوان از انگیزه بزهکاران برای ارتکاب ایان جارایم کاسات .در وایاع ،در نگارش
ایتصادی به جرم ،حقوق کیفری یا حقوق حمایت از حیوانات ،ییمت رضه را تعیین میکند .بزهکار
نیز با توجه به ییمت ارائه شده دست به انتخاب میزند .البته ،شاخصهای دیگری مانند ریسکگریز
بودن ،ریسکپذیر بودن و بیتفاوت بودن نسبت به ریسک در این تصمیمگیریها مؤثر است.
 .2بزهکاران ایتصادی؛ برخی از افراد ارتکاب جرم لیه گونههاای حیاوانی را باه ناوان شاغ و
حرفه خویش انتخاب می کنند .در دسته مذکور ،فشارهای ایتصادی بار روی افاراد اثار مساتقیم در
تصمیمگیری آن ها دارد .این دسته ،در کشورهایی که ثبات ایتصادی مناسبی ندارند بیشتر به نشم
می خورند .به طوری که مردمان بومی مناطق ،ناگزیر به سمت ارتکاب جرم لیه گونههاای حیاوانی
میروند .در این میان ،گروههای بزهکار سازمانیافته از این رفیتها استفاده کرده و تجارت گوناه-
های حیوانی را به نوان یکی از جرایم سازمانیافته بینالمللی با ریسک کام و ساود بااال ،در زماره
فعالیتهای اصلی خود یرار میدهند .از آنجایی که در این دسته نو ی راباه یراردادی بین مرتکا
و کارفرما وجود دارد از دسته اول متفاوت است .به این ترتی  ،ریشه اصلی ارتکاب جرایم توسط این
گروه از بزهکاران ،دم دستیابی به درآمد از راههای مشاروع اسات کاه مایتواناد ناشای از شارایط
اجتما ی و ایتصادی حاکم بر جامعه مورد نظر یا تمای برخی از افراد در کسا درآماد از راههاایی
خارج از حدود یانون باشد (صادیی ،شقایقی شهری و اصغرپور .)77 :1384 ،بر این اسااس ،بهتارین
شیوه برای مقابله با ننین بزهکارانی ،ابتدا فراهم نمودن شرایط و امکانات کافی برای انجام فعالیت-
های شغلی مشروع و کس درآماد از آن راههاا و ساپس نظاارت کاافی و البتاه ساختگیراناه بار
زیستگاههای حیوانات مورد نظر است .به منظور تعبیه پاسخها در برخورد با بزهکاارانی کاه در ایان
دسته یرار میگیرند ،قوه بر پیشبینی پاسخهای کیفری نباید از بهبودبخشی بساترهای اجتماا ی
و استفاده از راهکارهای پیشگیرانه بهویژه وضعی در راستای ایجاد محدودیت و ممانعت از جابجاایی
احتمالی غاف شد.
 .3بزهکاران مذکر؛ برخی از جرمشناسان گونههای حیوانی با الهام از دیادگاههاای جارمشناسای
فمینستی ارتکاب جرایم لیه گونههای حیوانی را تنها از سوی مردان یاب تحقاق مایدانناد؛ زیارا
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برخی از این جرایم ماهیت خشونتآمیزی دارند .طرفداران این دسته ،بارای مرتکباان جارایم لیاه
گونههای حیوانی ویژگیهایی از یبی نابک ،مقاوم و خشن بودن را برمیشامارند .هامنناین ،ایان
بزهکاران با هیجان و لذت مرتک این جرایم میشوند که از مشخصههای مردان است .باا توجاه باه
اینکه یکی از دالی ارتکاب جرم توسط ننین مرتکبانی ،کس لذت حاص از ارتکاب جارم اسات،
به این ترتی باید سعی شود تا از این لذت کاسته شود .که یکای از راههاای کااهش لاذت ارتکااب
جرم ،افزایش میزان مجازات است (بابایی و انصاری .)33 :1393 ،اما ،به این دلی که این بزهکااران
با انگیزههای هیجانی دست به ارتکاب جرم میزنند ،بهترین راه برخاورد باا ایان ناوع از بزهکااران،
کاهش مویعیتهایی است که میتواند فرد را به ارتکاب جرم ترغی کند .به بارتی ،کاهش محرک-
های محیای میتواند از بروز جرم توسط این افراد پیشگیری نماید.
 .4بزهکاری به نوان سرگرمی؛ گاه ارتکاب جرم لیه گونههای حیوانی با دالی ایتصاادی یابا
توجیه نیست؛ بزهکار برای کس سود و منفعت مرتک

جرم نمیشود ،بلکه برای سرگرمی و تفریح

مبادرت به ارتکاب جرم می کند .این گروه از بزهکاران از آنجا که ا مالشان همراه با آسی و لم به
حیوانات نیست از دسته بزهکاران مذکر متمایز هستند ( .)Nurse, 2011: 46-47در ایان دساته از
بزهکاران نیز مانند بزهکاران مذکر ،بیشتر لذت ناشی از ارتکاب جرم ،آنان را به سمت آن میکشاند.
بر همین اساس ،بهمنظور پیش گیری از ارتکاب جرم توسط این گروه از بزهکاران و مباارزه باا آناان
میتوان با آموزش احترام به حقوق حیوانات و نیز باال بردن هزینه ارتکااب جارم مانناد پایشبینای
تدابیر وضعی یا پاسخهایی که این لذت را کاهش میدهد ،احتمال ارتکاب جرم را کاهش داد.
جدول شماره  :1مشوقهای ارتکاب جرم و اثر آنها بر دستههای مختلف بزهکاران
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با توجه به جدول شماره  ،1هر کدام از بزهکاران واکنشهاای مختلفای نسابت باه مشاوقهاای
ارتکاب جرم از خود نشان میدهند)Nurse, 2011: 48( .
نتیجهگیری
درحال حاضر با توجه به آسی های فراوانی که به طبیعات و ناصار آن وارد شاده اسات برخای از
مکات حقویی و جرم شناسی نیز به ضرورت تنظیم یوانین و مقرراتی برای احترام به حقوق ناصار
طبیعت از جمله حیوانات گرایش پیدا کردهاند و ماالعه رفتارهای ناهنجار یا اتفایات خارناک بارای
حیات این موجودات دغدغه آنها شده است .این مکات با نگاه انتقادی خود سعی در بهبود شرایط
زندگی برای گونههای مختلف جانوری دارند .بنابراین ،پس از هاور نحلاههاای انتقاادی در حاوزه
حقوق کیفری و جرمشناسی ،شاخههای متفاوتی ذی آن در حال گسترش است.
یکی از شاخههای نو هور در این زمینه جرمشناسی انتقادی گوناههاای حیاوانی اسات کاه باه
ماالعه مهمترین نهادهای رسمی دولتی فعال در زمیناه حقاوق حیواناات (کشاف ،تعقیا و کیفار
متهمان) ،رفاه حیوانات و رویههای حاکم بر آنها و ل بزهدیدگی این گروه در نتیجه ا ماال بشاری
میپردازد .در وایع ،این جرمشناسی بر شناسایی و ماالعه حیوانات یا موجودات غیرانسانی به ناوان
بزهدیدگان و یربانیان طیف وسیعی از ا مال ،سیاساتهاا و جارایم ارتکاابی نهادهاای غیردولتای و
دولتی ،انسانها و اشخا حقویی تأکید میورزد (نجفیابرندآبادی( 20 :1393 ،پاوریی))
جرمشناسی گونههای حیوانی با انتقاد از خشونت و سوءرفتار لیه حیوانات پا به رصه گذاشات
و هدف آن ماالعه یربانی و بزهدیده وایعشدن حیوانات در اثر ایدامات یانونگاذار ،مجریاان یاانون و
افراد جامعه است .به طورکلی ،ماالعات جرمشناختی گونههای حیوانی در دو سااح ،ماالعاه اناواع
جرایم ارتکابی لیه گونههای حیوانی و ویژگیهای مرتکبان (انگیزهها و لا ارتکااب ایان جارایم)
صورت میگیرد .ویژگیهای مرتکبان و انگیزههای آنان در تعیاین دساتههاای بزهکااری از اهمیات
خاصی برخوردار است .قوه بر بررسی جرایم ارتکابی و دستههای بزهکاری در این حوزه ،در ساال-
های اخیر با ورود آسی اجتما یشناسی زمینههای آسی حیوانات در نتیجه ایدامات بشری ا ام از
کیفری و غیرکیفری به طور گسترده در حال ماالعه است و اواملی ناون آلاودگی هاوا ،آلاودگی
نوری ،آلودگی صوتی و غیره بر زندگی حیوانات و محیط زیست آنها مورد توجه یرار گرفته است.
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براساس ماالعات صورت گرفته ،کاستی یوانین و مقررات ،دم نظارت بر نهادهای مسئول حقوق
حیوانات که ناشی از ضعف مجریان یانون است و خرید دادگاه در سااح ملای و باینالمللای و بای-
کیفرمانی متهمان از واملی هستند که جرایم لیه گونههای حیوانی را تشدید میکنند .بهویژه آن-
که ،در برخی از موارد ،مبارزه با مرتکبان جرایم لیه گوناههاای حیاوانی در اولویاتهاای دساتگاه
دالت کیفری یرار نمی گیرد و در زمان تخصیص منابع ،هزینه کمی برای آن در نظار گرفتاه مای-
شود .در نتیجه ،در م نهادهای درگیر با حقوق حیواناات نمایتوانناد در اجارا ،کارآمادی الزم را
داشته باشند .ناگفته پیداست که صرف تصوی یوانین و مقررات ،اگرناه الزم ،ولای کاافی نیسات،
بلکه بای د نهادهایی وجود داشته باشد که یانون را با یاعیت اجرا نمایند ویاا بار اجارای آن نظاارت
کنند .در هر کشوری مسئولیت حمایت از حقوق حیوانات با نهادهای خاصی است .با ایان حاال ،در
مواردی نهادهای حامی و مجری یانون خود ام یربانیشدن گونههای حیوانی مایشاوند .باهویاژه
هنگامی که و ایف نهادهای متولی به صورت دییق مشاخص نیسات .هامنناین ،در ماواردی یاک
مسئولیت به طور همزمان متوجه نند دستگاه میشود که در این حالت هار کادام از دساتگاههاای
ذی ربط به بهانه اینکه و یفه اجرای این مسئولیت با دستگاه دیگر است ،از بار مسئولیت شانه خالی
میکنند .بدینترتی  ،گونههای حیوانی یربانی موازیکاری نهادهای اجرایی میشوند .گااه نیاز اگار
نه یانون حمایتی از گونههای حیوانی به تصوی میرسد ،ولی آییننامههای اجرایی یانون ساالهاا
طول میکشد تا به تصوی رسد و در نتیجۀ این تأخیر ،آسی جدی به گونههای حیاوانی و محایط
زیست آنها وارد میشود.
به این ترتی  ،پژوهش در خصو نوایص و کاستیهای یوانین و مقررات در مبارزه با بزهکااران
حوزه حیوانات در ساح ملی و بینالمللی یکی از ضرورتها است؛ زیرا ،میتوان از یافتههاای جارم-
شناسی برای اصقح یوانین و مقررات و برطرف ساختن کاستیها مدد گرفت.
در این راستا ،درکنار نگرش اثباتی یا تحققی در جرمشناسی ،جارمشناسای گوناههاای حیاوانی
نگرش دستوری و تجویزی برای بهبود رفاه حیوانات و ارتقاء حقوق شناساایی شادهی آنهاا و حتای
آموزش احترام به حیوانات و حقوق آنها را در دستور کار خود یرار میدهد .امید آن مایرود کاه در
نتیجه این دو نگاه ،در سالهای آتی تحوالت جدیدی در یوانین حمایتی از حقوق حیواناات در بعاد
داخلی و بین المللی رخ دهد .همننین ،گسترش سازمانهای مردم نهاد و فعالیتهای آنها روند این
تحوالت را سر ت میبخشد.
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از پیشنهاداتی که میتوان در راستای کاهش جرایم و آسی ها در حوزه حیوانات ارائاه داد ،ایان
است که در زمان راهسازی ،پیمانکار مربوطه مو ف باشد تاا گاذرگاههاایی بارای باور گوناههاای
حیوانی در مناطقی که راه از میان زیستگاه آنها بور میکند ،تعبیه نماید و نیاز وزارت راه مو اف
باشد تا قیم راهنمایی الزم را در زمانی که مناقهای مح بور گونههای حیوانی است در محا -
های مربوطه نص نماید تا تلفات ناشی از راهسازی به حدای رسد .همننین ،برگزاری کارگااههاای
آموزش حقوق حیوانات و احترام باه حیاوان در کناار تفرجگااههاای طبیعای و پاارکهاا و انتشاار
بروشورهایی در خصو تنوع گونههای حیوانی هر مناقه و ارائه اطق ات در ماورد نحاوه زنادگی،
زیستگاه و وام آسی زننده به آنها میتواند از طریق شناسایی دییاق گوناههاای حیاوانی متناوع،
موج حمایت از آنها شود؛ زیرا ،گاه دم شناخت گونه حیوانی ،زیستگاه و نوع زندگی آن میتواند
موج بزهدیدگی آن گونه خا شود .البته این شناخت مستلزم همکاری و ماالعاه در حاوزههاای
جانورشناسی ،محیط زیست و حقوق است.
منابع:
احماادی نااوربخش ،س« .1388 .مبااانی حقااوق حیوانااات مااورد اسااتفاده در امااور لماای»،
.www.hakimemehr.ir/.../animlarihrd_0_87951.pdf
بابایی ،م و انصاری ،ا« .1393 .تحلی ایتصادی پیشاگیری از جارم» ،مجلهه مطالعهات حقهوقی
دانشگاه شیراز:)1(6 ،

.31-60

خالقی ،ا« .1389 .تحلی تدابیر کیفری ملی در حفا ت از گونههاای جاانوری باا تاأملی بار اساناد
فراملی» ،فصلنامه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی:)40(4 ،

.155-172

دیکسر دی ،و .1390 .جرمشناسی انتقادی معاصر ،ترجمۀ میر روحاهلل صدیق ،نااپ اول ،ایاقم:
ایقم :انتشارات رامان.
رمضانی یوام آبادی ،م« .1388 .حمایت کیفری از گونههای حیوانی در ایاران» ،علهوم محیطهی،
.77-94 :)2(7
صادیی ،ح؛ شقایقی شهری ،و .و اصغرپور ،ح« .1384 .تحلی
ایران» ،مجله تحقیقات اقتصادی:)68( ،

.63-90

وام ایتصاادی اثرگاذار بار جارم در
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صفاری ،ع« .1383 .درآمدی بر جرمشناسی انتقادی و اناواع آن» ،علوم جنایی (مجموعه مقاالت
در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ،نااپ اول ،مرکاز تحقیاق و توساعه لاوم انساانی
«سمت».498- 525 ،
صفایی ،م؛ کهرم ،ا؛ صدوق ،م و محمدی .م« .ماالعه تأثیرات جاده آسیایی بار مارگ و میار حیاات
وحااااش پااااارک ملاااای گلسااااتان» ،سااااایت سااااازمان حفا اااات محاااایط زیساااات،
.www.doe.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID...8a25
ابدی سروستانی ،ا؛ شاه ولی ،م .و محقق داماد ،م« .1386 .ماهیت و دیادگاههاای اخاقق زیسات
محیای با تأکید بر دیدگاه اسقمی» ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری1( 2 ،و )2صص -72
.59
بانی ،م« .1391 .جرمشناسی سبز» ،دایرهالمعارف علوم جنایی (مجموعه مقالهههای تهازه-
های علوم جنایی) ،ناپ اول ،تهران :انتشارات میزان.
بداللهی ،م؛ مشهدی ،ع .و فریادی ،م .1391 .حقوق حفاظت از هوا ،ناپ اول ،انتشارات میزان.
بدالهی ،م .و فریادی ،م« .1389 .نالشهای حقویی سازمان حفا ت از محیط زیسات» ،فصلنامه
علوم محیطی:)7(4 ،

.143 -180

یاسمی ،ن .1380 .حقوق کیفری محیط زیست :مطالعهه تطییقهی در حقهوق ملهی و بهین
المللی ،ناپ اول ،انتشارات سازمان حفا ت محیط زیست.
گرجیفرد ،ح« .1392 .جرمشناسی سبز و جرایم زیساتمحیاای» ،پایاانناماه کارشناسای ارشاد
حقوق محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی.
مشهدی ،ع« .1390 .ا قمیه جهانی حقوق حیوانات» ،ماهنامه دادگستر:)7(46 ،

.35-37

نجفی ابرندآبادی ،ع« .1390 .از جرمشناسی تا آسی اجتما یشناسای» ،یادناماه شاادروان دکتار
رضا نوربها ،ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشهگاه شهدید بدشهتی،
(:)56

.1015-1032

نجفی ابرندآبادی ،ع .و هاشمبیگی ،ح« .1393 .جرمشناسی در آغاز هزاره ساوم» ،دانشنامه جرم-
شناسی ،ناپ سوم ،تهران :انتشارات گنج دانش ،پیشگفتار.
وایت ،ر .1394 .جرایم زیستمحیطی فراملی :به سوی جرمشناسهی جدهان بهوم ،ترجماۀ
حمیدرضا دانش ناری ،ناپ اول ،تهران :ناپ و نشر روناس.
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