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 چکیده
اساسنامه خود صالحیت موضوعی مشخصی نسبت بهه هاهاج جنایهت اصهلی المللی کیفری به موجب دیوان بین

-جهرایم ییسهتباشهند. جاانی مهی ةجامع ةترین جنایاتی هستند که نگرانی عمد، مامجنایاتالمللی داجد. این بین

المللهی کیفهری که آیا دیوان بین بنابراین پرسش این مقاله این است. نداجد محیطی دج میان این هااج عنوان وجود

طهوج کلهی ای شهرای  همحیطهی بهمحیطی بپرداید. جرایم ییستتواند به اعمال صالحیت نسبت به جرایم ییستمی

جو و ای ایهنالمللی بودن، برخوجداجنهد تحت صالحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین جنایات ةعمومی که الیم

المللی فعلی، امید هنهدانی بهه . هرهند، دج نظم حقوقی بینتحت برجسی قراج گیرندتوانند دج قالب اساسنامه نیز می

محیطهی وجهود نهداجد، امها مقهرجات فعلهی ییست جنایتجدیدی تحت نام  ةاصالح اساسنامه و دجج عنوان مجرمان

محیطی تحت هر یک ای سه عنهوان ییست جرایمبرای شمول بر اساسنامه به قدج کفایت ای گنجایش و ظرفیت الیم 

  .ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوجداج است

 

، اساسنامة جم، صالحیت المللیالمللی کیفری، جنایت بینمحیطی، دیوان بینجرایم ییست واژگان کلیدی:

 .موضوعی
 

 یئو علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا دانشکده حقوق المللعمومی و بین حقوقگروه استادیاج . 1
 الملل دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری حقوق بین. 2
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 الملل دانشگاه آیاد اسالمیشته حقوق بینجدکتری تخصصی آموخته دانش. 3
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 مقدمه

و اعضهای ملهل متحهد، سهرانجام دج سهال ها مجاهدت اجکهان ی کیفری حاصل سالالمللدیوان بین

تولد یافت و عمالً ای سال  1ها جسید،ای که دج کنفرانس جم به امضاء دولتبه موجب اساسنامه 1991

قرنی جدید بها  ةدیوان، که دج آستان .2(Official website of ICCکاج خود جا شروع نمود ) 2002

گفت که داج شد، ای مسئولیت فردی اشخاص میالملل پدیحقوق بین ةجویکرد و طرحی نو دج منظوم

دیوان بهه موجهب  3سابقه بود. صالحیت موضوعیتا پیش ای آن جز دج محاکم کیفری اختصاصی، بی

 2المللی مشخص، یعنهی جنایهت ژنوسهید،بین ةاساسنامه جم، جسیدگی به هااج جنایت عمد 5ماده 

 باشد.می 7ینیسریم و جنایت تجاوی 6جنایات جنگی 5جنایت علیه بشریت،

 ةاسهت کهه جامعهی ههای مشهترکبهه دنبهال حمایهت ای اجی ای اصل الملل کیفری حقوق بین

سهزاواج  ی مزبهوج جاههااجی فرد نهاق  یها تادیدکننهدة داند که المللی آناا جا به حدی مام میبین

 ةدامنه سهاید کههالمللی مربوط به محهی  ییسهت آشهکاج مهیداند. نگاهی به اسناد بینمی مجایات

ههای طبیعهی گرفتهه تها ای ییبهایی ؛گنجهدمحیطی دج این هاجهوب میهای ییستوسیعی ای اجی 

ایهن امهوج دج کنهاج مفهاهیمی  .(McCaffrey, 2008: 1024طوج کل )هیکپاجهگی محی  ییست ب

پایهداج بهیش ای پهیش  ةو توسع 1نسلیهون ودیعه بودن یمین، عدالت اقلیمی، عدالت یا انصاف میان

ساید. امری که با اعمهال اصهل عهدالت محیطی جا نمایان میالمللی بودن مخاطرات ییستبین ةرها

بهه متعهددی محیطهی گذجد. اسناد ییسهتیمان نیز می ةنسلی نه تناا ای مری مکان، که ای دامنمیان

تشهکیل های اساسنامه جم نیز یکی ای انگیزه ةمقدم و 9اندهای آتی اشاجه کردهضروجت توجه به نسل

                                                           
1. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998 

2. https://www.icc-cpi.int/about 

3. Subject-matter jurisdiction 

4. The crime of genocide 

، ایجملهه عبهاجاتی ههون «ژنوسهید»ی های فاجسی متداول برای واژهکه هیچ یک ای معادل نظر هستندنگاجندگان بر این 

ی تمهام جوانهب آن کننهدهی تمام نمای جرم مزبهوج و مهنعکسیدایی، قتل عام، کشتاج جمعی و ... آینهکشی، نسلنسل

تر است. همچنین، تلفظ فرانسوی ایهن واژه )ژنوسهید( ای به مقصود نزدیک گویا تر و« ژنوسید»ی باشد. بنابراین، واژهنمی

تر اسهت و تر و مرسومجسد که اوالً ای تلفظ انگلیسی آن )جنوساید( دج یبان فاجسی معمولتر به نظر میآن جات مناسب

توانهد نمهییبهان شهناختی  که ترکیبی ای تلفظ انگلیسی و فرانسوی است، هیچ مبنای« ژنوساید»ثانیاً، اصطالح ناصحیح 

 .داشته باشد
5. Crimes against humanity 

6. War crimes 

7. The crime of aggression 

8. Inter-generational justice or equity 

9. See: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

(CITES), Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973, at preamble; the 1946 Convention for 

the Regulation of Whaling, at Preamble. 

https://www.icc-cpi.int/about
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 Rome Statute, 1998: atدادگهاهی دائمهی جا توجهه بهه نسهل حاضهر و آینهده دانسهته اسهت )

preamble). 

صوجتی که مستقیماً به 1«محیطیجرایم ییست»عنوان الملل کنونی، مفاومی تحتدج حقوق بین

یگهر، الملل شناسایی و به موجب آن نیز مجایات شود، وجهود نهداجد. بهه عبهاجت دتوس  حقوق بین

خهوجد عرفی به هشهم نمهی ةاتفاق نظری دج خصوص تعریف این مفاوم دج هیچ کنوانسیون یا قاعد

(Mistura, 2018: 196). ههای الملل برای سهالای میان اسناد متعدد، برنامه استراتژیک پلیس بین

هرگونهه نقه  حقهوق ملهی یها »کنهد  گونه تعریف می، جرم ییست محیطی جا این2010و  2009

ای که به منظوج تضمین حفاظت و بقای محهی  ییسهت جاهانی، المللی محی  ییست یا معاهدهبین

 .(Interpol, 2009–2010« )یا منابع طبیعی تدوین شده باشد 2تنوع ییستی

الملل محی  ییست که خصلتی ذاتاً پیشگیرانه برای حمایهت ای محهی  ییسهت داجد، حقوق بین

محیطی متعددی هستند که برخهی اعمهال این حال، اسناد ییستکمتر داجای ابعاد کیفری است. با 

انگاشهته، منتاهی تعقیهب و مجهایات  علیه محی  ییست یا منابع طبیعی و حیهات وحهش جا جهرم

هها المللهی دولهتههای بهینمرتکبان آن جا به نظام حقوقی داخلی واگذاج کرده و یا نیایمند همکاجی

الملهل محهی  جسد که نظام حقهوق بهینهرحال، به نظر میهب .(Mistura, 2018, 200اند )دانسته

ییست به جغم تعدد و فراوانیِ اسناد و منابع، دج حال حاضر به تناهایی قهادج نخواههد بهود ای جهرایم 

 و نظهام یهک وجهود بدون واقع،جد .(Rauxloh, 2011: 426محیطی جلوگیری کند )شدید ییست

 الملهل،بهین حقهوق عرصهه دج موجهود ههایتعهاج  نمیا هماهنگی نظیر مسائلی و مرکزی اقتداج

  1391شد )نجفی اسفاد و جاللیان،  برخوجداج حقوق ای حویه این دج مناسب جاهکاج اجائة ای تواننمی

تهوجای »ضهمن شهود تها الملل کیفری به یاجی طلبیده میای این جات است که حقوق بین .(217

جهای کیفری ای محی  ییست حمایهت الیم بهه عمهل های موجود، بتواند با جاهکابه صالحیت« سبز

ههای محیطی که دج حال حاضر تعقیب و کیفهر آنهان بهه نظهامهرا که قطعاً اگر جرایم ییست آوجد.

المللی واگذاج شود، این نظام کیفری ضمن حقوقی داخلی سپرده شده است، به یک نااد کیفری بین

، جووی حمایتی باتر ای محی  ییست باشهد. ای ایهنتواند حاها، میاجتقای حتمیت و قطعیت مجایات

بهه منظهوج  3کهاجعنوان آخرین جاهه، بایستی بدج قالب مقرجات اساسنامه جمالملل کیفری حقوق بین

کیفری موجد استفاده ت فاحش به محی  ییست و به جات پایان بخشیدن به بیامجایات ایراد خساج

ههای بهه سهمت پهر کهردن خهالء 2«شناسی سهبزجرم»جویکرد  قراج گیرد. این مسأله باید با الاام ای

                                                           
1. Environmental Crimes 

2. biodiversity 

3. ultimo ratio 

4. Green Criminology 
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بنابراین، طبیعهت ذاتهاً  .(615  1391)جعفری و احمدی،  حمایتی محی  ییست به پیش برده شود

الملل کیفری تکمیل حقوق بین 2الملل محی  ییست بایستی با جوهر تنبیایحقوق بین 1ةپیشگیران

است که نگاجندگان سهعی داجنهد، عهالوه بهر مقهرجات  به این دلیل .(Rauxloh, 2011: 444) گردد

شهود، بهه لحها  المللی متعدد دج خصوص تخریب محی  ییست دیهده مهیجزایی که دج اسناد بین

 تواند بر این جرایم اعمال صالحیت کند. المللی کیفری نیز میتئوجیک نشان دهند که دیوان بین

پاسه  دههد کهه آیها جهرایم پرسهش یهن کوشهد بهه ای حاضهر مهینظر به مراتب فهوق، مقالهه

تواند بر اساس مقرجات موجود و دج صوجت نیای، اصالح این مقرجات، دج صهالحیت محیطی میییست

 . بگیردالمللی کیفری قراج موضوعی دیوان بین

الملهل برخهی اعمهال اجتکهابی علیهه بنابراین، الیم است ابتدا نشان داده شود که دج حقوق بهین

جههرایم »نوان جههرم شناسههایی شههده اسههت تهها بتههوان بههه دجسههتی ای عبههاجت عمحههی  ییسههت بههه

انگهاجی برخهی اعمهال اجتکهابی علیهه استفاده کرد. بند نخست مقاله به اثبهات جرم« محیطیییست

نفسهه المللهی( خهود فهیانگاجی بینمحی  ییست اختصاص داجد. ضمن اینکه این شرط )یعنی جرم

باشد. بنابراین پرداختن بهه ایهن موضهوع، دجآمهدی ن نیز میشرطی برای اعمال صالحیت دیواپیش

جیزد. دج بند دوم، که بخش اصلی مقاله است به تحلیهل تر به بحث صالحیت دیوان جا طرح میدقیق

شهود و دج ناایهت دج امکان اعمال صالحیت دیوان بر اساس مقرجات فعلی اساسنامه جم پرداخته می

شود. توجه بهه بنهد سهوم ای آن جاهت سنامه به بحث گذاجده میبند سوم، امکان اصالح اساسی اسا

ضروجی است که دج صوجتی که نتوان دج قالب مقرجات فعلی صالحیتی برای دیوان نسبت به اعمهال 

المللهی دج توان دج شهرای  کنهونی جامعهة بهینعلیه محی  ییست فر  کرد، آنگاه باید دید آیا می

 . انتظاج اصالح اساسنامه بود یا خیر

 

 الملل کیفریانگاری اعمال ارتکابی علیه محیط زیست در حقوق بینجرم . 1

بدواً بهه موجهب که  الملل کیفری قراج بگیردذیل حقوق بین تواندمی عملیاند که برخی بیان داشته

این دیهدگاهی اسهت کهه  .(Cryer and others, 2007: 5انگاجی شده باشد )الملل جرمحقوق بین

المللی عملهی جنایت بین»داجد که کند. دادگاه نوجنبرگ بیان میبرگ نیز آن جا تأیید میدادگاه نوجن

 XI Law Reports of Trials of War Criminals« )طوج جاانی جرم شناخته شودهاست که ب

ههایی جا الملل تکالیف و مسهئولیتحقوق بین»کند  دج موجدی دیگر نیز عنوان می .((1949) 1241

 International«. )کنهد...کنهد بهر افهراد نیهز تحمیهل مهیها تحمیهل مهیه که بر دولتگونهمان

                                                           
1. Preventive 

2. Punitive 
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221-Military Tribunal, 1947: 220) معهروف اسهت  1انگهاجی مسهتقیماین نظر کهه بهه جهرم

ی جم باشد، هرا که این سند دج هیچ یهک ای بنهدها و مهواد خهود نهه تواند موجد تأیید اساسنامهنمی

المللهی بهودن یهک آوجد. بلکه آنچه مهال  بهیناجد و نه هنین تفسیری جا تاب میای دهنین مقرجه

الملهل اسهت، فهاجز ای اینکهه دج حقهوق است، جرم تلقی شدن به موجب حقوق بهین عمل مجرمانه

المللهی داخلی به جسمیت شناخته شده باشد یا خیر. همانطوج که گفتهه شهد اساسهنامه دیهوان بین

الملل المللی مستقیماً توس  حقوق بینکند و معتقد نیست که جنایت بینمیکیفری این ایده جا جد 

جا نیهز ذکهر « الملهلجنایت به موجب حقوق بین»انگاجی شده است. اساسنامه جم حتی عباجت جرم

 theکهه داجد، ) 2المللی جا با جویکرد تکمیلهیانگاجی داخلی جنایات بینکند، بلکه برعکس جرمنمی

Rome statute, 1998: art. 1تقویت می )( کندHeller, 2017: 24). 

 اجتکاب 3المللتوان اجائه داد این است که عمل مزبوج علیه حقوق بینبنابراین نظر دیگری که می

المللهی آن داجد که جنایت بهینالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق بیان میباشد. دیوان بین یافته

 .ICTY, Decشهود )می 2صوجت جاانی محکوم )تقبیح(هجتکاب بهستند که فاجز ای محل ا اعمالی

10, 1998: para. 156). 

موجد نگرانی  جنایات»بودن نیز دانست. برخی،  5«فراملی»المللی بودن جا شاید بتوان معیاج بین

له بهدون آنکهه ئ( ایهن مسهCryer, 2008: 109انهد. )فرامریی دانسته جنایاتجا همان « المللیبین

نفسه ای این جاهت بکند، فی 6الملل یا حقوق کیفری فرامرییموضوع جا واجد حقوق جزای بین بتواند

ایهن مریگهذج  7اسهت. جنایهاتگونهه تواند موجد تأیید باشد که گویای طبیعت فرامریی بودن اینمی

ها، طراحهی و اجتکهاب و یها بهر اسهاس جیزیبودن به این معنی است که عمل مزبوج بر اساس برنامه

ینکه قربانیان یا مرتکبان آن متعلق به هند دولت باشند، بیش ای یهک دولهت جا تحهت تهأثیر قهراج ا

                                                           
1. Direct Criminalization 

2. complementarity 

3. a crime against International law 

4. condemned 

5. Transnational 

6. Transnational Criminal Law 

المللهی موضهوع بهین جنایهاتله به معنی نفی امکان اعمال صالحیت جاانی یها فرامهریی دج خصهوص ئ. قطعاً این مس7

ه هر جرم موضوع صالحیت جاانی، لزوماً مربوط بهه الملل کیفری نیست. فق  ای این جات بر آن تأکید شد کحقوق بین

الملل کیفری، خودبخود موضهوع صهالحیت جاهانی قهراج الملل کیفری نبوده و نیز هر جرم موضوع حقوق بینحقوق بین

ه، المللی وابستگی وجود نداجد. یعنی اینکهای بینالمللی و محاکم و دادگاهگیرد. ضمن اینکه، ماهیتاً، میان جرم بیننمی

کند. نویسهندگانی نیهز کهه بهر المللی نمیالمللی بر یک عمل، آن جا تبدیل به جرمی بیناعمال صالحیت یک دادگاه بین

 المللی کیفری باشد. تواند همسو با جویکرد دیوان بین( نظر آناا نمیEinarsen, 2012: 160این باوجند، )
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محیطی به جوشهنی مهاهیتی فرامهریی داشهته و جرایم ییست .(Bassiouni, 2008: 133دهد )می

 .(615  1391دخیل شوند )جعفری و احمدی، دج آن های حقوقی متعددی شوند نظامباعث می

تعیینهی ای جانهب مجمهع عمهومی دج سهال  ةنویس تایه شده توس  کمیتن پیشمتدجناایت، 

المللهی و کیفهری مرجعی بین»داشت که المللی، اشاجه میدج خصوص صالحیت کیفری بین 1953

طهوج ههسهتند کهه به جنایاتیپرداید که متام به اجتکاب کسانی می ةایجاد خواهد شد که به محاکم

 Committee on International« )ل به جسمیت شناخته شده است.الملعام به موجب حقوق بین

Criminal Jurisdiction, Revised Draft Statute for an International Criminal Court, 

Basic Documents of the United Nations 100, 1953). شود که آنچهه بنابراین مالحظه می

الملهل آن جا شناسهایی کهرده جرمی بود که حقهوق بهینگرفت، بایستی دج صالحیت دیوان قراج می

جسد که یک عمل، یمانی تبدیل به یهک جهرم یها جنایهت تر به نظر می، این ایده قابل دفاعلذا باشد.

الملل شناسهایی شهده باشهد، فهاجز ای اینکهه دج حقهوق المللی خواهد شد که توس  حقوق بینبین

محیطهی ایهن جسهد، دج خصهوص جهرایم ییسهتظهر مهیانگاجی شده باشد یا خیر. به نداخلی جرم

 شناسایی به خوبی انجام شده است.

عنوان جرم موجد شناسهایی قهراج هالمللی که اعمال علیه محی  ییست جا بترین اسناد بینای مام

 1مهاده بنهد دوم « ب»المللی کیفری اشاجه کرد که دج شق دیوان بین ةاساسنام توان بهاند، میداده

ای منجر بهه تلفهات جهانی و صهدمات آغای عمدی حمله با علم به اینکه هنین حمله»داجد  مقرج می

و  2مهدتدجای 1جسمی غیرضروجی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی یا منجر بهه خسهاجات شهدید،

بینهی شود و به جوشهنی بهیش ای مزایهای نظهامی قابهل پهیشبه محی  ییست طبیعی می 3گسترده

 شود. محسوب می« جنایت جنگی»تلقی گردد که  بخشی ای یک حملهتواند ، می«باشد

نیز حمایت ای محی  ییسهت جا دج  ة ژنوهای هااجگانپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون 55ماده 

داجد که محی  ییست طبیعهی بایسهتی دج برابهر یمان مخاصمات مسلحانه الزامی دانسته و بیان می

کاجگیری و شدید حمایت شود. حمایت مزبوج شامل ممنوعیت به هرگونه تخریب گسترده، دجایمدت

کاج جود یا انتظاج آن وجود داشته ها و ابزاجهای جنگی است که به قصد ایراد هنین خساجاتی بهجو 

باشد، و دجنتیجه سالمت و بقا یک جمعیت جا متأثر ساید. همچنین دج ادامهه، مهاده مزبهوج هرگونهه 

 Additionalکنهد. )جا نیهز ممنهوع مهی 2عی دج قالب عمهل متقابهلحمله علیه محی  ییست طبی

Protocol (I) to the 1949 Geneva Conventions, 1977: art. 55). کهاجگیری ممنوعیت بهه

                                                           
1. severe 

2. long-term 

3. widespread 

4. reprisals  
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ها و ابزاجهای جنگی که منجر به ایراد خساجت گسترده، دجایمدت و شدید بهه محهی  ییسهت جو 

 های ژنو نیز تصریح شده است.الحاقی به کنوانسیون 1977پروتکل اول  35ماده  3شود، دج بند 

محیطی متعددی به شناسهایی کیفهری اسناد ییستالملل محی  ییست نیز دج حویة حقوق بین

اعمال اجتکابی علیه محی  ییست و قابلیت مجایات اعمال مزبوج اشاجه داشته و مشهخص اسهت کهه 

. دج بسیاجی ای ایهن اسهناد، باشدمیواکنش  نگاه آن اسناد به نق  مفاد خود نگاهی مبتنی بر شدت

شود که نامه خواسته میهای طرف کنوانسیون یا موافقتضمن جرم شناختن عمل اجتکابی، ای دولت

نهاق  آن  عمل ی اقدامات الیم جا به منظوج تضمین اجرای مقرجات سند اتخاذ نموده و اجتکابکلیه

   1جا مجایات کنند.

ای یکسان حاوی مقرجاتی هستند که دول عضو جا متعاد گونها نیز بههبرخی دیگر ای کنوانسیون

ههای متناسهب، اجهرای مهرثرتر مجهایاتای طریهق قوانینی جا تصویب و اجرا کنند کهه  کهساید می

  2جا فراهم آوجد. مقرجات کنوانسیون

                                                           
 اند، ای جملهه شهامل کنوانسهیون پیشهگیری ای آلهودگیمحیطی که این جویکرد جا اتخاذ نمودههای ییستکنوانسیون. 1

 the Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Basedدجیهایی بها منشهأ خشهکی، )

Sources, 1974: art. 12ی فرامهریی پسهماندهای مضهر و امحهاء آناها، ( کنوانسیون بایل دجخصهوص کنتهرل جابجهای

(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal, 1989: art. 9(5)( ، کنوانسیون مربوط بهه مقهرجات صهید نانه )International Convention for the 

Regulation of Whaling, 1946: art. 9(1)هها و های کشهتی( کنوانسیون پیشگیری ای آلودگی دجیایی ناشی ای نخاله

 ,Convention for the prevention of marine pollution by dumping from ships and aircraftهواپیماهها )

1972: Art. 15(3)یگهر )کنوانسهیون پسهماندها و مهواد د تخلیهةگیری ای آلودگی دجیایی ناشهی ای ( و کنوانسیون پیش

 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Otherلنهدن(، )

Matter, 1972: Arts. 4(1) and 7(2)باشند.( می 

خزپو  و سهموج دجیهایی دج اقیهانوس  ها نیز بدون قید حصر عباجتند ای  کنوانسیون محافظت ای فو . این کنوانسیون2

 Convention for the preservation of the fur seal and sea otter in the Northم شمالی و دجیای برینه ، )آجا

Pacific Ocean and Bering Sea, 1897: Art. 1 هههای خزپههو ، ( کنوانسههیون حفاظههت و حمایههت ای فههو

(Convention of Preservation and Protection of Fur Seals, 1911: Art. 1 & 6; and Bailey, 1935: 11 )

 Convention on Natureغربهی ) نیمکهرةجاجع به حمایت ای طبیعت و حفاظت ای حیات وحش دج  1920کنوانسیون 

Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere, 1940: Arts. 5, 7 & 9 و )

ندهای مضر به آفریقا و کنترل جابجهایی فرامهریی و تنظهیم آن ممنوعیت واجد کردن پسما دجخصوصکنوانسیون باماکو 

 Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control ofدج آفریقهها. )

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, 1991: Arts. 4(1) 

and 9(2)لمللی جاجع به پیشگیری ای آلودگی دجیا بهر اثهر نفهت )ا( کنوانسیون بینInternational Convention for 

the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954: Art. 6(1)ههای ( و کنوانسهیون پیشهگیری ای آلهودگی
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مثهال، پلهیس عنوان هاند. بمحیطی پرداختهالمللی نیز به شناسایی جرایم ییستهای بینسایمان

 1دج دست اقهدام داجد.« محیطیبرنامه جرایم ییست»عنوان هایی تحتطوج منظم برنامهالملل، بهبین

محیطی جا ضمن بیان مصادیق مختلف و ی محی  ییست ملل متحد )یونپ( نیز جرایم ییستبرنامه

یهادآوجی انهواع  و (ههای حیهات وحهشها گرفته تا تجاجت غیرقهانونی گونههای ایجاد آلودگی) متعدد

 Nellemannمحی  ییست، موجد شناسایی قراج داده است ) ههای غیرقانونی مضر بفعالیت ةگسترد

and others, 2016: 17). هایی ای این توان نمونهالملل نیز میهای کمیسیون حقوق بیندج فعالیت

بشهریت، ضهمن علیهه صهلح و امنیهت  جنایاتنویس کمیسیون جاجع به شناسایی یافت. طرح پیش

، بهوداینکه تخریب گسترده و آسیب جدی به محی  ییست جا بعنوان جنایت جنگی معرفهی کهرده 

(Draft Code of Offenses against the Peace and Security of Mankind, 1991: Art. 

22(2)d داشت.  2«خساجت عمدی و شدید به محی  ییست»آن طرح اختصاص به جرم  26( ماده 

جویهه و قاههاق حیهات طبیعی، شهکاج بهی انادام میراث 2121ی یت نیز دج قطعنامهشوجای امن

( UNSC, S/RES/2121, 2013: p. 2کنهد. )وحش دج جماوجی آفریقای مرکزی جا محکهوم مهی

بهه موجهب »داجد کهه عهراق دج خصوص جن  عراق و کویت، بیان مهی 617 ةهمچنین، دج قطعنام

محیطهی و تلفات مستقیم، خساجات ه و ای جملهه خسهاجت ییسهتالملل دج قبال هرگونه حقوق بین

سایی منابع طبیعی ه ... که دج پی تااجم به خا  کویت و اشهاال آن ج  داده اسهت، مسهئول تای

شوجای امنیت همچنین، به شناسهایی  .(UNSC, Resolution 687, 1991: para. 16« )باشدمی

ونی ای منابع طبیعهی، شهکاج و قاههاق غیرقهانونی حیهات برداجی غیرقاناجتباط و وابستگی میان باره

ههای اسهت و دج قطعنامهه پرداختهالمللی وحش و تجاجت غیرقانونی این منابع با صلح و امنیت بین

 ,S/RES/2136( و کنگهو، )S/RES/2134, 2014: 2 & 3مربوط به جماوجی آفریقای مرکهزی )

ر مواجد، ای جمله دالیلی دانسته است که تادید محیطی جا دج کناج سای( جرایم ییست3 & 2 :2014

 باشد.المللی میلح و امنیت بینعلیه ص

 

 

 

                                                                                                                                              
 International Convention for the Prevention of Pollution fromهها )کنوانسهیون ماجپهل( )ناشهی ای کشهتی

Ships (MARPOL), 1973: art. 4(1) & 4(2)المللی جاجع به مقابله با آلودگی های بینترین کنواانسیون( که ای مام

 دجیایی هستند. 
1. Visit: https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime 

2. Wilful and severe damage to the environment 

https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime
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 محیطی بر جنایات تحت صالحیت دیوانانطباق جرایم زیست .2

گیهرد، ای که تحت صهالحیت دیهوان قهراج مهیآید که عمل مجرمانهای سیاق اساسنامه هنین بر می

جا موجهب « المللی دج کهلبین جامعةنگرانی »اشد که بتواند ب 2و جدی 1باید آنقدج شدید بطوج کلی

های بنیادین بشهری یها منهافع مشهتر  شود. شدت عمل مزبوج باید به حدی باشد که بتواند اجی 

یها وجود جنهو و  3داج شهدن وجهدان بشهریتجامعة جاانی جا هدف قراج بدهد و یها موجهب جریحهه

وامع گسترده شود، که دج ناایت، تادیدی علیه صلح و ی غیرقابل جبران و شدید به گروه و جصدمه

محسوب شود. دفتهر دادسهتان دیهوان نیهز  المللی دج کلبوده و نگرانی جامعة بین المللیامنیت بین

هها توسه  آن دفتهر ترین معیاج برای انتخاب پرونهدهعمل مجرمانه، غالب« شدت»داجد که اعالم می

دج  .(of ICC, 15 September 2016: para. 6 ffice of the ProsecutorOباشههد )مههی

که صلح و امنیت  5سنگینی جنایات» 2،«جنایاتشدیدترین »تکراج عباجاتی همچون  ،ی جماساسنامه

و  «کنهدداج مهیکهه وجهدان بشهریت جا جریحهه 6هاییقساوت»، «افکندالمللی جا به مخاطره میبین

نشهان ای آن داجد کهه  7،«شهوندی دج کل محسوب میالمللترین جنایاتی که نگرانی جامعة بینمما»

هایی است که یک عمهل ترین ویژگیکنندهترین و تعیینعمل، ای مام« سنگینی»و « شدت»عنصر 

 دهد.جا تحت صالحیت دیوان قراج می

تهوان محیطی، البته دج صوجت گسترده بهودن مقیهاس کمهی آن، مهیدج خصوص جرایم ییست

وبی محری دانست و دجواقع این جرایم جا ای آن دسته جرایمی دانسهت کهه عنصر شدید بودن جا به خ

شود کهه دفتر دادستانی دیوان نیز دیده می 1ینامهسایند. دج کرداجمنافع اساسی بشریت جا متأثر می

شود، بر که دج ناایت به تبیین لزوم پرداختن به موضوع محی  ییست ختم می 21و  20هر دو بند 

ههای گهذاجیبهرای سیاسهت جنایهتالمللی تمرکز داجد که عنصر غالب هر بین تجناییک « شدت»

محیطهی اسهت کهه  جرایم ییست 10و آثاج 9اجتکاب ة( و این شیوAnton, 2016: 1دادستانی است )

 .(Anton, 2016: 5گرداند )ای برای پیگرد، برجسته میعنوان گزینههآن جا دج نگاه دادستانی ب

ساسنامه بر این است که شدت جنایات بایهد بهه حهدی باشهد کهه موجهب ای سوی دیگر تأکید ا

آثهاجی آنسهان گسهترده و وسهیع کهه صهلح و  داجای جنایاتی ؛شودالمللی دج کل بین ةجامعنگرانی 
                                                           
1. grave 

2. serious 

3. conscience of humanity 

4. most serious crimes 

5. grave crimes 

6. atrocities 

7. the most serious crimes of concern to the international community as a whole 

8. Policy paper 

9. Manner of Commission 

10. Impact 
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 ةمحیطهی بالهذات، نگرانیجامعهجسد، جرایم ییسهت. به نظر میافکندالمللی جا به مخاطره امنیت بین

 .  باشدالمللی دج کل میبین

محی  ییسهت یهک نگرانهی جاهانی اسهت و  ةلئداجد که مساستکالم به صراحت بیان می ةبیانی

 Stockholm Declaration on theالمللهی اسهت )حفاظت ای آن نیایمنهد یهک همبسهتگی بهین

Human Environment, 1972: at preamble, para. 7). الملهل نیهز دج کمیسیون حقوق بهین

محیطی و اینکه تخریهب محهی  های ییستو ویژگی جاانی داشتن آسیبالمللی بودن خصوص بین

 International) مشابه داجدی جاان محسوب شود، دیدگاهی تواند نگرانی مشتر  همهییست می

Law Commission, 1991, Vol. II, part, 2: p. 117, para. 254).  

ههای جا مبنی بهر اینکهه یمینهه تمایل و موافقت خود 1912الملل ای سال کمیسیون حقوق بین

باشد، نشهان عنوان یک جنایت جدید، موجود میهمحیطی بکافی برای معرفی خساجات شدید ییست

ههای ، ملهل متحهد و اجکهان اصهلی و نیهز سهایمانعالوه بر این .(Ortega, 1997: 305داده است )

( UNESCO, Dec. 11, 1962: Preamble; operative paragraphs 35 and 36تخصصهی )

اقدامات ییادی  اند وپرداختن به جرایم علیه محی  ییست جا داشته ةهمواجه دغدغنیز وابسته به آن 

دج  2المللی حفاظت ای طبیعت و منابع طبیعیبین ةمجمع عمومی اتحادی 1.اندداده صوجتدج این جاه 

ند که کسانی که مسئول ها خواست که اقداماتی اتخاذ کنای ای دولتبه موجب قطعنامه 1971سال 

 the General Assembly ofتخریت محی  ییست دجیایی یا اکوسیستم هستند مجایات شهوند )

IUCN, 1978: 45). جهرایم ییسهت»داجد کهه ی محی  ییست ملل متحد نیهز اشهاجه مهیبرنامه-

ر های اخیر موجد توجه جاانی واقع شده است، هرا کهه اثهرات جهدی و مخربهی بهمحیطی، دج سال

 Nellemann« )محی  ییست و اکوسیستم و همچنین بر صلح، امنیت و توسهعه خواههد گذاشهت

and others, 2016: 17). 

هایی که برای جنایهات تواند ای معیاجها و ویژگیمحیطی به خوبی میجرایم ییست بر این اساس،

داشهته باشهد کهه  و دج نتیجهه قابلیهت ایهن جا 3مند باشدشود، بارهتحت صالحیت دیوان تصوج می

                                                           
1. See: The International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanctions in the Protection of 

the Environment 

Internationally, Domestically, and Regionally met in Portland, Oregon, Mar. 19–23, 1994; 

Greater Use of Criminal Law in Enforcement in Environmental Protection Urged, BNA INT’L 

ENVTL. DAILY, May 16, 1994, at 8. 

2. the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (“IUCN”) 

 ,Cryer and othersانهد )جا نیهز افهزوده« لمللهی مجهایاتاقابلیت بهین»، معیاج دو معیاجبر این عالوه بر . البته برخی 3

2007: 4-5; and Einarsen, 2012: 160باشد. اگر این شرط بهه ایهن آید شرطی ناصحیح و اضافی می( که به نظر می

الملل محاکمه و مجایات شود، قطعهاً ناصهحیح اسهت، ههرا کهه ای المللی باید تحت حقوق بینمعنی باشد که جنایت بین

المللی داشته باشد یا ملی، تناا به آن دلیل دج صالحیت دیوان قهراج ظر اساسنامه جم هر عمل جا فاجز ای اینکه منشأ بینن
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محیطهی بهر کهدام یهک ای عنهاوین جرایم ییستموضوع صالحیت دیوان قراج بگیرد. حال باید دید، 

 .تواند منطبق شوداساسنامه می 1و  7، 6مجرمانه مندجج دج مواد 

 

 ژنوسید .1. 2

پوج کنوانسیون ممنوعیت ژنوسید )آج  2اساسنامه جم، که عیناً متضمن مفاد ماده  6به موجب ماده 

 ICJ, 1951: 23 and ICTY, 19 Aprilی عرفهی )( و نیز تدوین قاعده209  1396و یحمتکش، 

2004: para. 25 ،که به قصد نهابودی تمهام یها شود جا شامل میهریک ای اعمال ییر ژنوسید ( است

 یابد قسمتی ای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی اجتکاب 

 الف( قتل اعضای یک گروه؛

 یراد صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی یا جوحی یک گروه؛ب( ا

های نامناسب یندگی که منتای به یوال قهوای ج( قراجدادن عمدی یک گروه دج معر  وضعیت

 بشود؛  انجسمی کلی یا جزئی آن

 د( اقداماتی که به منظوج جلوگیری ای توالد و تناسل یک گروه صوجت گیرد؛ و 

 گروه به گروه دیگر.ه( انتقال اجباجی اطفال یک 

تواند بقای یک گروه ای افراد جا به مخاطره افکند و اگهر پاجهگی محی  ییست میکتادید علیه ی

آسهیب بهه  .(Schabas, 2009: 235یابد )با قصد و نیت نابودی گروه انجام شود، ژنوسید تحقق می

ر نحوی که بتواند دج محی  ییست، واجد کردن مواد خطرنا  به آن، تخریب عمدی یا گسترده به ه

الذکر گردد، دج صوجتی که قصهد مهوجد نیهای نیهز احهرای گهردد، ناایت منجر به هریک ای اعمال فوق

دجواقع، تخریب محی  ییسهت دج  .(Quigley, 2006: 202تواند ژنوسید قلمداد شود )گمان میبی

گیرد. ایهن استفاده قراج می برای اجتکاب ژنوسید موجد 3یا وسیله 2ابزاج 1این حالت، بعنوان یک جو ،

                                                                                                                                              
المللهی دج کهل المللی و دج نتیجه نگرانی جامعهة بهینگیرد که آنقدج شدید باشد که تادیدی علیه صلح و امنیت بینمی

-المللی جا ای میان بهر مهیهای بینالمللی و دادگاهبین جنایاتطبیعی میان محسوب شود. این امر احتمال هرگونه پیوند 

گهذاجی و ( و با اهمینهی کهه بهه قهانونComplementarityداجد. ضمن اینکه اساسنامه دیوان با جویکرد تکمیلی بودن )

ی لهزوم قابلیهت کلهی فرضهیهدهد، اصل جا بر محاکمه و مجایات داخلی قراج داده و بنابراین به طهوج های ملی میدادگاه

المللهی بایهد ظرفیهت و قابلیهت کند. اگر نیز شرط مزبوج به این معنی باشد که جنایهت بهینالمللی مجایات جا جد میبین

المللی جا داشته باشد، آنگاه شرطی اضافی است. هرا که این شرط ای شرای  ایجهادی نبهوده و محاکمه دج یک دادگاه بین

المللی قلمداد شد، خودبخود واجهد ایهن المللی داشتن، جنایت بیندت و نیز ای حیث ماهیت بینوقتی جرمی ای حیث ش

 ی صالحیت ه  موجد جسیدگی واقع شود.المللی ه با جعایت مسألهگردد که بتواند دج دادگاهی بینوصف نیز می

1. method 

2. instrument 

3. means 
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توانهد متضهمن محهی  ییسهت مهی ةاستدالل به لحا  تئوجیک کامالً دجست است و تخریب گسترد

 :Schabas, 2009عملی باشد که به قصد نابودی کل یا بخشی ای یک گروه ترتیب داده شده باشد )

د، اعمالی اسهت کهه علیهه شواما باید توجه داشت که آنچه دج این حالت مجرمانه قلمداد می .(195

یک جمعیت یا مردم ج  داده است و نه  اعمالی که به خودی خود موجب ایراد خساجت بهه محهی  

 است. 1«انسان ه محوج»( جویکردی که Smith, 2012: 47ییست شده باشد. )

جامعة جاانی دج مواجدی شاهد اجتکاب ژنوسید ای طریق اعمال اجتکابی علیه محی  ییست بهوده 

هها دج داجفهوج بهه ههدف نهابودی ی عمر البشیر بیان شد که آلوده نمودن آباا و هاهدج پرونده است.

، صهدام حسهین بها 1990ی همچنین، دج اوایل دهه 2های خاص جمعیتی صوجت گرفته است.گروه

النارین دج جنوب عراق جا بخشکاند. ایهن تاییر مسیر دو جود دجله و فرات قصد داشت هوجهای بین

های هوج انجام شده بود که با خشکاندن هوجها منابع غهذایی آنهان ه قصد نابودی جامعة عربعمل ب

المللهی کیفهری بهرای (. جویکرد موسع اتخاذی توس  دیوان بینSmith, 2016جفت )نیز ای بین می

توانهد بها جهرایم ی آکایسو نیز جوانبی ای جنایت ژنوسید جا برجسهته کهرد کهه مهیجواندا دج پرونده

المللهی یوگسالوی نزد دیوان بهین( Freeland, 2005: 128محیطی همخوانی داشته باشد. )یستی

تواند گویای قصد ضمنی خواندگان محی  ییست می ةکه تخریب گستردبیان داشت دادگستری نیز 

 Legality of Use of Force, Verbatimبه نابودی بخشی یا تمام یک گروه ملی قلمهداد شهود )

Record, 10 May 1999 (Rodoljub Etinski). 

 

 جنایت جنگی .2. 2

)برنامهه محهی  ییسهت ملهل «. افزاجهای نوین اسهتمحی  ییست قربانی خامو  جن »گمان، بی

دج یمهان الملهل بشردوسهتانه، محهی  ییسهت طوج کلی به موجب حقوق بهینه( ب21  1393متحد، 

شهود و ههای خهاص برخهوجداج مهیحمایتمخاصمات مسلحانه ذیل عنوان کلی اهداف غیرنظامی ای 

 ,Sassoli and others, Volume Iجنگهی سهود بهرد. ) ةتهوان دج مقابهل آن ای ههر وسهیلنمهی

Chapter 9: 20عنهوان یهک سهالح هتخریب محی  ییست طبیعی ب»توان ای ( جوشن است که نمی

خصهوص  ( دجHenckaerts and Doswald-Beck, 2009: 151, Rule. 45«. )اسهتفاده کهرد

مانهد و امکان گنجاندن تخریب محی  ییسهت ذیهل تعریهف جنایهت جنگهی، بحهث هنهدانی نمهی

اساسنامه به صراحت یکی ای اعمالی جا که ممکن است جنایهت جنگهی تلقهی شهود، ایهراد خسهاجت 

 ی گسترده علیه آن دانسته است. شدید به محی  ییست و حمله
                                                           
1. anthropocentric 

2. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir , available at: https://www.icc-

cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx (last visited on: 10/02/2020) 

https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx
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-هرگونه نق  شدید قواعهد و عهرف»داجد که میاساسنامه بیان  1پاجاگراف دوم ماده « ب»شق 

 ةالملل، هریک ای اعمهال مشهروحالمللی، دج هاجهوب مقرج حقوق بینبین ةهای مخاصمات مسلحان

دج ادامه دج قسمت هاهاجم ایهن پهاجاگراف، یکهی ای «. ذیل است که جنایت جنگی تلقی خواهد شد

ای لزومهاً ه با علم به اینکه هنین حملههطراحی عمدی حمل»اعمال مزبوج اینگونه عنوان شده است  

موجب نابودی یا ایراد صدمه به غیرنظامیان یا خساجت به اهداف غیرنظهامی یها خسهاجت گسهترده، 

و شدید به محی  ییست طبیعی شود و به وضوح با مزایهای نظهامی کلهی قطعهی و قابهل  دجایمدت

 عمهدیای ضهروجت نظهامی، حملهه دانحالت فقهدج اگر بنابراین، «. بینی، تناسب نداشته باشدپیش

و شهدید شهود، ایهن  دجایمهدتعلیه محی  ییست طراحی شود و منجر به ایراد خساجت گسهترده، 

مدت و شدید مشهخص نیسهت و دجایگسترده،  ةتواند جنایت جنگی باشد. معنی و محدوداعمال می

جا بها مشهکل جوبهرو کنهد  باشد که احرای، اجییابی و دج نتیجه اننتسهاب جنایهتقطعاً ای شرایطی می

(Arnold and Wehrenberg, 2015: 379, para. 253). 

شود. اما به موجب که تخریب محی  ییست با ضروجت نظامی توجیه می آیدبر میای ماده هنین 

های نظامی مربوط به حمایت ای محی  ییست دج مخاصمات مسهلحانه کهه توسه  کمیتهه جهنمون

تخریب محی  ییست با ضروجت نظامی که نقه  حقهوق »ده است  المللی صلیب سر  صادج شبین

عنوان نق  تواند تحتشود. دج برخی شرای  خاص هنین تخریبی میبشردوستانه باشد، توجیه نمی

 ,International Review of the Red Cross« )شدید حقوق بشردوستانه قابهل مجهایات باشهد

No. 311, 1996: para. 8). 

جنگی، بر خالف آنچه دج موجد ژنوسهید بیهان شهد، عمهل تخریهب محهی  دج خصوص جنایات 

نفسه جرم شناخته شده و موجد تعقیهب و گسترده به آن فی دجایمدتییست و ایراد خساجت شدید، 

ای برای پیشبرد اهداف نظامی دج نظر گرفته شهود، یها عنوان وسیلههواقع خواهد شد، فاجز ای آنکه ب

-ییسهت »هایی به مردم و غیرنظامیان شهود. جویکهردی کهه نشهان ای موجب ایراد صدمات و آسیب

 .(McCaffrey, 2008: 1019بودن داجد ) 1«محوج

با اینکه، ممنوعیت آسیب جساندن به محی  ییست دج خالل مخاصمات مسلحانه و یا شناسهایی 

ز باشهد، الملهل عرفهی نیهههایی دج حقهوق بهینتوانهد داجای پایگهاهعنوان جنایت جنگی، مهیهآن ب

(Freeland, 2015: 119 sqqاما خساجت ییست ) تا بهه امهروی دج ههیچ 1محیطی به موجب ماده ،

 جابطهه بها دادسهتانی دج ههایانگیهزهتواند به می دلیل آنای نزد دیوان مطرح نشده است که پرونده

تهوان می این دج حالی است که دج تراژدی داجفوج .(Anton, 2016: 4تعقیب یا تحقیق مربوط شود)

                                                           
1. bio-centric or eco-centric 
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شاهد تخریب عمدی محی  ییست بود، اما شاید ای آنجایی که دج خالل جن  داخلهی ج  داده بهود 

 .(Freeland, 2005: 131توس  دیوان موجد جسیدگی قراج نگرفت )
 

 جنایت علیه بشریت .3. 2

جنایت علیه بشهریت، بهرای تعقیهب جهرایم علیهه محهی  بستر به نسبت ژنوسید و جنایات جنگی، 

هرا که جنایت علیهه بشهریت مسهتعد دج بهر گهرفتن  .(Smith, 2012: 50) استتر ت مناسبییس

( یها Mistura, 2018: 210تری به نسبت آنچهه بهرای ژنوسهید )شدت کم ةافعالی است که ای دجج

امکهان  7ای سوی دیگر ماده  باشد.( برخوجداج میAnton, 2016: 8برای جنایت جنگی نیای است، )

جم به جنایت علیه بشهریت اختصهاص داجد. ایهن  ةاساسنام 7 آوجد. مادهجا فراهم می تفسیر بیشتری

مستقیم یا غیرمستقیمی به محی  ییست نداجد. این ماده به بیهان  ة، هیچ اشاج1ماده بر خالف ماده 

توانهد جنایهت علیهه بشهریت محسهوب شهود. اعمهالی ههون قتهل، پرداید که مهیو ذکر اعمالی می

منهد و گسهترده نظام ةبعنوان بخشی ای یک حمل»بردگی گرفتن، شکنجه و ... که اگر  نابودسایی، به

 شود.جنایت علیه بشریت محسوب می« علیه جمعیت غیرنظامی و با علم به حمله اجتکاب یابد

 

 اساسنامه 7بند نخست ماده  «د»و  «ب» وقشق بامحیطی جرایم زیست انطباق .1. 3. 2

ان ابزاجی برای تحقق هریک ای اعمال مشهروحه دج مهاده اسهتفاده شهود، عنوهاگر ای محی  ییست ب

اخهراج اجتکاب یابد، یا « نابودسایی جمعیت غیرنظامی»عنوان مثال با تخریب محی  ییست، عمل هب

تواند یک جنایت علیهه اجباجی جمعیت دج پی تخریب شدید محی  ییست ج  دهد، می و جابجایی

دج این حالت، ضمن اینکه جنایت  .(91  1393محی  ییست ملل متحد، بشریت جا جقم بزند )برنامه 

شهود علیه بشریت اجتکاب یافته است، اما عمل اخیر است که بعنوان اتاام به مرتکب نسبت داده می

طوج غیرمستقیم هو نه تخریب محی  ییست. یعنی دجواقع، دج این حالت جرایم علیه محی  ییست ب

شود دج پهی ( و محکومیتی که واقع میMistura, 2018: 210گیرد )یتحت صالحیت دیوان قراج م

 علیه افراد است و نه محی  ییست. اعمالیاجتکاب 

محیطهی بحهث کهرد. توان ای جرایم ییسهتمی 7بند نخست ماده « د»و « ب»بر اساس دو شق 

جایی یا جابهه و اخراج 1ی نابودساییمحیطی بر دو عمل مجرمانهیعنی احتمال انطباق جرایم ییست

تحمیهل عمهدی شهرای  »جود. طبق اساسنامه جم، نابودسایی عباجت اسهت ای می 2اجباجی جمعیت

یندگی ای جمله محرومیت دسترسی به غذا و داجو، که به هدف نابودی بخشهی ای جمعیهت طراحهی 

                                                           
1. Extermination 

2. Deportation or forcible transfer of population 
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ی بنابراین، مرتکبانی که به مداخله دج محی  ییست طبیعی یها تخریهب آن بهه قصهد نهابود«. شود

عنوان مثهال، سهویاندن بنهدی خواهنهد شهد. بههبخشی ای جمعیت اقدام کنند، مشمول ایهن دسهته

سیستماتیک مزاجع، محصوالت و جوستاهای مسلمانان جوهنگیایی بهه منظهوج خهاجج کهردن آنهان ای 

 (.Durney, 2018: 417تواند مشمول این عنوان بشود )اکثریت بودائی میانماج می

تاییر مکان اجباجی اشخاص »باجی نیز به موجب اساسنامه عباجت است ای  اخراج یا جابجایی اج

ای که دج آن حضهوج قهانونی موجد نظر ای طریق بیرون جاندن یا دیگر اعمال مبتنی بر اجباج ای منطقه

با حصول سایر شرای  مانند قصد و «. الملل هنین مجویی جا داده باشدداجند، بدون اینکه حقوق بین

تهرین مصهداق جهرایم دقیهق 1خهواجیماتیک بهودن عمهل، شهاید بتهوان گفهت یمهیننیت و سیست

بعنوان مثال، جنشهی  .(Durney, 2018: 418شود )محیطی است که بر این بند منطبق میییست

ههای یجاعهی ی دولت کامبوج به دیوان با عنهوان ضهب  سیسهتماتیک یمهیندج جات اججاع پرونده

مهأموج  2المللهی حقهوق بشهرفدجاسهیون بهین 2015و  2012 دج سهالتوس  آن دولت ایجاد شهد. 

ههای غیرنظهامی قربهانی کرد افرادی ای جمعیتالمللی کیفری شد که ادعا میمکاتباتی با دیوان بین

ی دولت کامبوج خواجانهاخراج و جابجایی اجباجی ای محل یندگیشان شدند که دج پی اقدامات یمین

تهاکنون بهر بهیش ای  2000ن ادعا بود که این وضهعیت کهه ای سهال ج  داده بود. این مکاتبات بر ای

   3تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.نفر تأثیر گذاشته است، می 100.000

که حکومت عراق اقدام به جیختن نفت دج خلیو فاجس و بهه آتهش کشهیدن نیز جن  خلیو دج 

تقاضا کرد که تخریب محهی  ییسهت  جاانی ةهای نفتی متعدد کرد، امیر کویت ای جامععمدی هاه

 .(Eifan, 2007: 49) بشناسندعنوان جنایت علیه بشریت هجا ب

 

 اساسنامه 7بند نخست ماده « ک»شق  بامحیطی جرایم زیست انطباق .2. 3. 2

عنوان آخهرین بنهد دج احصهاء اعمهالی کهه جنایهت علیهه بشهریت ه، ب7بند نخست ماده «  »شق 

ههای مشهابه کهه و هرگونه عمل غیرانسانی دیگر با ویژگهی»داجد  ان میشوند، هنین بیمحسوب می

با این  7ماده «. جدی به بدن یا به سالمت جسمی یا جوحی بشود ةعمداً منجر به جنو عظیم یا صدم

 دهد. مصداقی به ماده می ةعباجت نشان ای غیرحصری بودن مواجد مذکوجه داجد و قابلیت توسع

                                                           
1. Land-grabbing 

2. International Federation for Human Rights (FIDH)  

3. Official website of Coalition for the ICC, “Environmental destruction and land grabbing”, 

available at: http://www.coalitionfortheicc.org/global-challenges-ICC-environmental-destruction-

landgrabbing 

http://www.coalitionfortheicc.org/global-challenges-ICC-environmental-destruction-landgrabbing
http://www.coalitionfortheicc.org/global-challenges-ICC-environmental-destruction-landgrabbing
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حمله ههدایت شهده »، منظوج ای 7که به موجب شق آغایین بند دوم ماده د کرباید بیان دج ابتدا 

ی اعمال مندجج دج هایی است که شامل اجتکاب هندگانهای فعلسلسله»، «علیه جمعیت غیرنظامی

بند نخست علیه یک جمعیت غیرنظامی دج تعقیب یا دج پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سهایمان 

 باشد.   ،«ایبرای اجتکاب هنین حمله

شود که حمله باید اقدامی نظامی باشد. اما بایهد گفهت کهه دج بدو امر هنین به ذهن متبادج می

به هیچ وجه بهه معنهی  7برخالف برخی تعاجیف اولیه ای جنایت علیه بشریت، حمله به موجب ماده 

که وابسهتگی باشد. بدین منظوج، اساسنامه اقدام به بیان قواعدی عرفی کرده است نظامی نمی ةحمل

اینکه یکی ای عناصر اجتکاب جنایت علیه بشهریت،  ةساید و شائببه مخاصمات مسلحانه جا منتفی می

بنهابراین، جنایهت  .(Schloenhardt, 2005: 104داجد )جا ای میان بر می 1گونه مخاصمات باشداین

 :Schloenhardt, 2005تواند دج یمان صلح و توس  افراد غیر جیمنده اجتکاب یابد)علیه بشریت می

105).  

 ة، شهعبهیسهت« ههای مشهابههرگونه عمل غیرانسانی دیگر با ویژگی»دج جابطه با اینکه مفاوم 

ها و نیز بها اججهاع ی کاتانگا، با اشاجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجایاتمقدماتی دیوان دج پرونده

وی سابق، هنهین بیهان داشهته اسهت کهه المللی کیفری برای یوگسالبه هند پرونده نزد دیوان بین

به بشر به موجب هنجاجههای  2«الملل عرفی و حقوق اساسی متعلقنق  شدید حقوق بین»هرگونه 

داشهته  7الملل بشر که ماهیت و شدت مشابای با اعمهال منهدجج دج بنهد نخسهت مهاده حقوق بین

 .ICC-01/04-01/07, 30 September 2008: 150, paraشهود. )باشند، مشمول این عنوان می

 2و شهدت 3، شباهت ای حیث ماهیهت«ویژگی مشابه»ی مزبوج، مقصود ای ( به موجب نظر شعبه448

( همچنهین عنصهر ICC-01/04-01/07, 30 September 2008: 151, para. 451. )اسهتجهرم 

 آسیب های بدنی به یک گروه یاتبیین مفاد این بند بیان شده است، لزوم وجود آسیب دیگری که دج

 ,ICC-01/04-01/07, 30 September 2008, p. 150) به سالمت جسمانی یا جوانی آنان اسهت

para. 449 and p. 151, paras. 453-454). دهد که هرگونهه نقه  حقهوق این تعبیر، نشان می

بندی قراج بگیرد و الیم است، نقه  شهدید باشهد. منطهق هنهین تواند داخل دج این دستهبشر نمی

                                                           
مه جم تناها بهه موضهوع جنایهت علیهه بشهریت المللی کیفری برای یوگسالوی سابق دقیقاً بر عکس اساسنادیوان بین. 1

 Statute of the International Tribunal, 32 ILI\;11203, art)پهرداید. اجتکابی دج یمان مخاصمات مسهلحانه مهی

5(1993)) 

 . تأکید ای نگاجنده است.2
3. nature 

4. gravity 
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مشهتر   3منهدجج دج بنهد نخسهت مهاده  1«جفتهاج انسهانی»ای جا شاید بتوان بها اججهاع بهه مقرجه

 .(Hall and Stahn, 2015: 235, para. 95ژنو یافت) 1929های کنوانسیون

دیگهر اعمهال »المللی کیفری، جنایت علیه بشهریتِ دیوان بین 2«اجکان جنایات»به موجب سند 

  الف( مرتکب بایستی طی آن عمهل غیرانسهانی، جنهو عظهیم یها داجای عناصر ییر است ،«غیرانسانی

آسیب جدی به بدن یا به سالمت جسمی یا جوانی واجد کند؛ ب( ایهن عمهل بایهد ای لحها  ویژگهی 

باشد؛ ج( مرتکب ای اوضاع و احوالی که عمهل جا واجهد آن  7ماده  1مانند سایر اعمال مندجج دج بند 

منهد کهه علیهه گسهترده یها نظهام ةعنوان بخشی ای یک حملههب کند، آگاه باشد؛ د( عملویژگی می

جمعیت غیرنظامی هدایت شده است، اجتکاب یافته باشد؛ و هه( مرتکب بداند که عمل مزبوج بخشهی 

 .(ICC, The Elements of Crimes, 2011, Article 7 (1) (k)ای است )ای هنین حمله

جه به اصول مسلم حقوق کیفری و نیز لزوم توسهل ای با اشادوم مقدماتی دیوان دج پرونده ةشعب

علیهه بشهریت  جنایتبندی آخر عنوان آخرین جاهکاج، به صراحت بیان داشت که دستهبه این بند به

ای ای آن اسهتفاده شهود کهه کاجانه تفسیر شود و نباید به گونهصوجت محافظههبایستی ب«(  »)شق 

 .ICC-01/09-02/11, 23 January 2012, p) جنایات علیهه بشهریت شهود ةدامن ةموجب توسع

96, para. 269). 

بهر آمهده ای آن  ةبنابراین، اعمال غیرانسانی دیگر جا باید بر اساس ماهیت غیرانسهانی آن و نتیجه

 ,Hall and Stahn, 2015: 240های شدید جسمی و جوانی سنجید)یعنی ایراد جنو عظیم و صدمه

para. 101). ،طهوج هسانی به اعمالی اشاجه داجد که اصل بنیادین جفتاج انسهانی و بهجفتاج غیران ایینرو

 ,ICTY, IT-96-21-T, 16 November 1998خاص، احترام بهه کرامهت بشهری جا نقه  کنهد)

paras. 442 and 544). گونهه بیهان باشهد. تفسهیری، ایهن 3نتیجه نیز باید متضمن آسهیب جهدی

ن مئمی و غیر قابل دجمان باشد، بلکه بایستی متضهای داداجد که آسیب جدی الیم نیست صدمهمی

موقتی باشد. بنابراین، باید جنجی باشهد کهه  6یا حس حقاجت 5ناخوشی 2آسیبی فراتر ای یک کسالت،

داشههتن یههک ینههدگی معمههولی و کاجآمههد  مههدت دج توانههاییدجایمنجههر بههه ایههراد نقههص شههدید و 

 ICTY, IT-98-33-T, 2 August 2001, para. 513; ICTR-96-4-T, 2 Septemberبشهود)

1998, para. 502). 

                                                           
1. humane treatment 

2. Elements of Crimes; adopted at the Official Records of the Assembly of States Parties to the 

Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002 

3. serious harm 

4. unhappiness 

5. embarrassment 

6. humiliation 
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علیهه بشهریت تبیهین نمهود  جنایهتبرای اینکه بتوان اعمال اجتکابی علیه محی  ییست جا ذیل 

های برشمرده شهده دج فهوق جا داشهته باشهد. بطهوج قطعاً به لحا  تئوجیک بایستی شرای  و ویژگی

ب یا ایراد صهدمات شهدید و گسهترده باشهد، تواند شامل تخریمحیطی، که میخالصه، جرایم ییست

د دج تعقیب و یا پیشبرد اهداف یک دولهت یها یهک نمی گسترده و نظامبایستی بخشی ای یک حمله

سایمان باشد و با قصد و نیت موجب ایراد صدمات شدید جوحی و جسمی و یا ای بهین بهردن حیهات 

حقوق بشر ج  داده باشد. بنهابراین، های جدی یک جمعیت غیرنظامی بشود و این مسأله پیرو نق 

تبیین  7تواند ذیل شق آخر بند نخست ماده محیطی مینگاجندگان بر این اعتقادند که جرایم ییست

 المللی کیفری تحت پیگرد قراج گیرد. علیه بشریت توس  دیوان بین جنایتعنوان هشود و ب

جه اسهت. دفتهر دادسهتان دیهوان، محیطی قابل تودادستانی دیوان به موضوع جرایم ییست نگاه

محیطی صادج کهرد. ایهن ها جا با توجه به جرایم ییستبندی پروندهجاجع به اولویت 2016 ةنامکرداج

پهذیری قربانیهان تواند بر اساس افزایش آسیباجتکابی می جنایاتشدت »داجد که نامه بیان میکرداج

تواند بر جوامع دخیل ضهربه واجد کنهد. یطی میمحاجییابی شود. بنابراین خساجات اقتصادی و ییست

ایاینرو، این دفتر توجه ویژه به تعقیب آن دسته جنایات موضهوع اساسهنامه خواههد داشهت کهه بهه 

برداجی غیرقانونی منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی دج یمین واقع تخریب محی  ییست، باره ةوسیل

 ,the Office of the Prosecutor of ICC«. )دشده باشد یا خود منتای به وقوع این اعمال شهو

15 September 2016: para. 41اجائهه  7بندی جدیدی ذیل ماده نامه هیچ دسته( هرهند، کرداج

محیطی جا ذیهل اساسهنامه جم محتمهل عنهوان دهد، اما ضمن اینکه امکان برجسی جرایم ییستنمی

تواند انجهام ی تخریب محی  ییست یمانی میکند، به این معنی است که تحقیق و تعقیب ادعاهامی

موضوع  جنایاتهریک ای اجتکاب ی آن ج  داده باشد یا موضوع اساسنامه به وسیله جنایاتگیرد که 

محیطی شهده باشهد. دجواقهع تخریهب محهی  ییسهت جا دج جدیهف اساسنامه منجر به جرایم ییست

 .(Brenna, 03 OCT 2016دهد)جنایت جنگی و ژنوسید قراج می

به جوشنی قصد دفتر دادسهتانی  1گزاج  مزبوج که گامی مام دج حمایت ای محی  ییست است،

دههد. بنهابراین نتهایو هنهین جا به تمرکز بر تعقیب جرایم متضمن تخریب محی  ییست، نشان می

ایهن  .(Mistura, 2018: 220باشهد)آمیهز نمهیهیچ وجه دوج ای ذهن و مبالاهههاهتمامی دج عمل ب

ضمن اینکه حاکی ای آن اسهت کهه جهرایم علیهه محهی  ییسهت قابلیهت تعقیهب دج دیهوان  بیانیه

کند که این جرایم به نگرانهی مشهتر  بشهریت المللی کیفری جا داجد، این معنی جا نیز افاده میبین

های دادستان دیهوان، نشهان ای محیطی بعنوان اولویتهای ییستمبدل گشته است. توجه به پرونده

                                                           
، البتهه دج 2013ی سهال نامههی دج نگاه دادسهتان دیهوان جا دج کهرداجمحیطتواند جویکرد ییست. برای نخستین باج می1

 (Office of the Prosecutor of ICC, November 2013: para. 65)تر یافت. ای گذجا و با تعابیری کلیقالب اشاجه
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ی المللهی دج جاهت محاکمههتواند بر یک دادگاه دائمی کیفهری بهینکه جامعة جاانی میآن داجد 

 .(Lehman and others, 2017: 59محیطی تکیه کند)جرایم ییست

 

 تعارض با اصل قانونی بودن  .3. 3. 2

پهرداید. دج نگهاه مهی 1المللی کیفری به بیان اصل قهانونی بهودن جهرماساسنامه دیوان بین 22ماده 

ایهن اصهل ماهم و اساسهی کیفهری جا  7آید که واپسین شق ای بند نخست مهاده نخست به نظر می

 ی مزبوج جا ای ذهن یدود  گیرد. دج این خصوص به دو جات بایستی شائبهنادیده می

، تالشی است برای اینکه بند مزبوج جا دج جاسهتای اصهل 1بند «  »دج شق « عمدی» ةالف( واژ

ی فهرد قراج دهد، هرا که بها ایهن مقهرجه بهه بیهان سهوء نیهت و قصهد مجرمانههقانونی بودن جرایم 

له با دج نظر گرفتن صدج بنهد ئاین مس .(Hall and Stahn, 2015: p. 241, para. 104پرداید)می

جا شرط ضروجی دانسهته اسهت. بنهابراین، « آگاهی ای حمله»شود که نخست این ماده نیز تقویت می

 .Hall and Stahn, 2015: pنداجد) 22گونه تعاجضی با ماده بند یک، هیچ پردایی شق آخرعباجت

241, para. 104). 

الملهل عرفهی توسهعه المللی ابتهدا دج حقهوق بهینبین جنایاتاکثر »ب( نباید فرامو  کرد که 

 .(Bassiouni, 2008: 129انهد)ای تجسهم یافتههالملهل معاههدهاند و پس ای آن دج حقوق بینیافته

هاست و نیز برآمده ای برخی اصول بنیهادین ملهی های دولتها و جویهالملل محصول عرفق بینحقو

با طبیعت و جوهر  7شق واپسین بند اول ماده شود، طری بیان است. بنابراین بر خالف آنچه ادعا می

ام حقهوق ها دج نظهی دولتجا انعکاسی ای جویه 2مندیکه قانون است، هراالملل سایگاجتر حقوق بین

الملهل کیفهری ی حقوق بینها دج یمینهی عرفی دولت. دج این خصوص، این جویهداندمیالملل بین

 ,Bassiouni) است که تعیین کننده است و هه بسا ایهن حقهوق دج معاههدات نیهز تهدوین شهوند

2008: 86). 

دج جابطه بها  سنامهکند که هرگاه اساالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق نیز بیان میدیوان بین

المللهی کیفهری، اسهتناد الملل عرفی و اصول اساسی حقوق بین، به حقوق بینموضوعی ساکت باشد

اساسنامه نیز این امر  22بند سوم ماده  .(ICTY, T. Ch. II 14.1.2000: para. 591خواهد کرد )

شهتن ههر عملهی بهه موجهب این ماده هیچ تأثیری بر جهرم انگا»داجد  کند که اشعاج میجا تأیید می

اساسنامه ای این جاهت  10همچنین ماده «. الملل، جدای ای این اساسنامه، نخواهد داشتحقوق بین

 ای مشابه داجد. مقرجه

                                                           
1. Nullum crimen sine lege 

2. legality 
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هرای و چرالش محیطریامکان اصالح اساسنامه در راستای شناسایی جررایم زیسرت. 3

 احتمالی

طوج قابل دفاعی امکان قراج گهرفتن برد که بهتوان نام جا میاجتکابی علیه محی  ییست برخی اعمال 

الملل کیفری جا داجد. این اعمال بدون قید حصر عباجت ای تجاجت غیرقهانونی حیهات ذیل حقوق بین

اسهتثماج منهابع طبیعهی، نگهاجی غیرقهانونی، تجهاجت غیرقهانونی پسهماندهای مضهر، وحهش، واقعهه

باشهد و قطعهاً می 1گیری غیرقانونی و غیرمجایی اویون و ماهیقاهاق مواد مخرب الیهخواجی، یمین

   1391شود)جعفری، و احمهدی، آن هیزی نیست که سبب یوال محی  ییست می ةاین سیاهه هم

615).   

، صهرفاً دیهوانساالجی ، با قافلهالمللی کیفریای یمان تأسیس دیوان بینالملل کیفری حقوق بین

جو، یهناشهدند. ایمعرفی می 2عنوان جنایات اصلیتحت المللی شد که عمدتاًمتوجه جنایات مام بین

دج خهاطر عنوان جنایت تحت صالحیت دیوان هجاانی نیز جز این هااج جنایت جا ب ی جامعةحافظه

های تشکیل یا باینگری اسناد مربوطه نیز اقبالی بهه گسهتر  ایهن و عالوه بر آن دج کنفرانس نداجد

گستر  صالحیت دیوان نسبت به  دج حالی بوده است که . اینصالحیت موضوعی دیده نشده است

ههای هوانهوجدی و مواد مخدج، اخالل دج سیسهتم ةالمللی، قاهاق گستردهون تروجیسم بین جنایاتی

های دیپلماتیک و دکترین موجد حمایت واقهع نیز جرایم علیه محی  ییست به کرات ای جانب هیأت

 شده است.

تدوین اساسنامه حهاوی مباحثهات هنهدانی جاجهع بهه جهرایم  ای حیث سابقه، کاجهای مقدماتی

عنهوان هایراد خساجت به محی  ییسهت به جابطه بادج  ،های موجودمحیطی نیست و تناا بحثییست

 International Lawجنایت جنگی است که دج ناایهت نیهز همهان دج اساسهنامه گنجانهده شهد )

Commission, 1994, vol. II(2): 39). 

اند  مباحثی که دج خصوص محی  ییسهت  3باینگری اساسنامه دج کامپاال، 2010س دج کنفران

 1عنهوان جنایهت جنگهی ذیهل مهاده همحیطی بوجود داشت، حول گستر  مفاوم خساجت ییست

ههای ها بیان داشته بودند که استفاده ای سهالحعنوان مثال، برخی دولتهاساسنامه مطرح شده بود. ب

                                                           
 شود. بنگرید به منابع ذیل محیطی شناخته میجرایم ییست عنوانطوج کلی دج ادبیات حقوقی بهاعمال مزبوج به. 1

Rob White, Transnational Environmental Crime; Toward an eco-global criminology, Routledge, 

2011; Gavin Hayman and Duncan Brack, International Environmental Crimes; the Nature and 

Control of Environmental Black Markets, Royal Institute of International Affairs, 2002; and 

Puneet Pathak, International Environmental Crime: A Growing Concern of International 

Environmental Governance, US-China L. Rev., Vol. 13, 2016.  

2. Core crimes 

3. Review Conference of the Rome Statute, Kampala (Uganda), 31 May – 11 June 2010. 
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توانهد محهی  ییسهت جا دج پهی داجد، مهی ة، نظر به اینکه تخریهب گسهتردایکشتاججمعی یا هسته

 ,Report of the Working Group on the Review Conferenceجنایت جنگی قلمداد شود)

ICC-ASP/8/20, Vol. I, Annex II: p. 64).  بطوج کلی، دج کنفرانس بهاینگری اساسهنامه ههیچ

محیطهی صهوجت جرایم احتمالی ای جمله، جهرایم ییسهتبحثی جاجع به افزودن صالحیت دیوان به 

 .(Smith, 2010نگرفت)

های جدی و جبران ناشهدنی بهه گستر  جویافزون معضل تخریب محی  ییست و ایراد خساجت

المللی کیفری با نظم و سیاق فعلهی بهرای کاجگیری صالحیت دیوان بینآن، ای یک سو و صعوبت به

دانان و نویسندگان ییهادی جا بهه ایهن سهمت محی  ییست، حقوقجسیدگی به جرایم اجتکابی علیه 

بکنند کهه جهرایم ییسهت  1«ایکوساید»جدیدی با عنوان  ةسوق داد که پیشنااد دجج عنوان مجرمان

صلح و امنیت باشهد کهه ذیهل صهالحیت  ةمحیطی جا دج بگیرد و پنجمین جنایت اصلی تادیدکنند

توانهد را که به اعتقاد اینان، اوالً، این عنوان مجرمانه میه .(Higgins, 2015: 61دیوان قراج بگیرد)

دلیهل به آسانی مواجد تخریب محی  ییستی جا دج بر بگیرد که دج آن انتساب و استناد به ژنوسید به

( و ثانیهاً، اساسهنامه دیهوان Schabas, 2009: 235های اثبهاتی بهاالی آن ممکهن نیسهت، )آستانه

ترین پایگاه برای به جسهمیت شهناختن ایکوسهاید دج سهطح رین و بالقوهتالمللی کیفری شایستهبین

ای این ایده دج دکترین دفاع شهده اسهت کهه افهزودن یهک  .(Kotter, 2014: 231المللی است)بین

المللهی کیفهری جم که بتواند دج صالحیت موضوعی دیوان بین ةالمللی جدید به اساسنامجنایت بین

 :Rauxloh, 2011های حمایت پسهینی ای محهی  ییسهت اسهت)رین جاهقراج بگیرد، یکی ای مرثرت

452). 

جم جا بعیهد جلهوه  ةانگاجی این عمل ذیل اساسهنامترین دلیلی که احتمال جرممام با این حال،

جنایات اصلی تحهت صهالحیت دیهوان نیایمنهد اصهالح  ةدهد، این است که دجج ایکوساید دج جدمی

المللی مبنی بهر بین ةدج بدو امر موکول به توافق عمومی اعضای جامعباشد که می اساسی اساسنامه

الملل کیفری شناسایی و تبیین هنین جرمی است. هنین توافقی نیز دج هاجهوب کنونی حقوق بین

 .(Mistura, 2018: 225جسد)دوج ای ذهن به نظر می

محیطی جرایم ییست المللی کیفری شروع به اعمال صالحیت نسبت بهدج صوجتی که دیوان بین

کنند. الف( بر اساس آنچه ذاتهاً ای یهک کند، مخالفان پیش ای هرهیز ای دو منظر به آن ایراد واجد می

شهود و اساسهنامه نیهز جود صهالحیت دیهوان منحصهراً ای اساسهنامه ناشهی مهیاساسنامه انتظاج می

-طوج جدی جهرایم ییسهتصالحیت دیوان جا محدود به هااج جنایت عمده کرده است و الغیر و به

محیطی جا استثنا کرده است. بنابراین، هرگونه اقدام دج جات توسعة صالحیت ممکن است بها ایهن 

                                                           
1. ecocide 
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المللی مربوطه خاجج ای حدود اختیهاجات خهود عمهل کهرده اسهت؛ ایراد مواجه شود که سایمان بین

ب( با اینکهه  .(415Durney, 2018 :گردد)حدود اختیاجاتی که صرفاً بر اساس اساسنامه تعیین می

تمایل خود جا به تعقیب جرایم اجتکابی علیهه محهی  ییسهت نشهان  2016دادستانی دیوان دج سال 

داد، اما اعمال احتمالی صالحیت دیوان بر این جرایم با اصالح اساسنامه ج  نداده است و دج نتیجهه 

دیوان فراتر ای اساسنامه جفتهه هر اعمال صالحیتی ممکن است این ایراد جا به دنبال داشته باشد که 

توانهد و اصول مسلم حقوق کیفری جا نادیده گرفته است. بنابراین دیوان این ایرادها جا دج صوجتی می

به حداقل برساند که وفق هااج جنایت عمده و بخصوص بر اساس جنایت علیه بشهریت بهه موضهوع 

 محی  ییست جسیدگی کند. 

با یک هالش بزجگ جوبرو است و آن پذیر  ایهن جویکهرد ای  با فر  اصالح اساسنامه نیز دیوان

المللی است. یعنی حتی دج حالتی که اصهالح اساسهنامه بهه خهوبی انجهام شهود و سوی جامعة بین

کننده دج کنفرانس باینگری با این امر موافق باشند، دج مرحلة بعد بای احتماالً ایهن کشوجهای شرکت

های قدجتمنهدی شود. مسلماً دولتجو میگر با مخالفت جوبهگستر  صالحیت ای سوی کشوجهای دی

نظیر ایاالت متحده که حتی امضای خود جا ای ذیل اساسهنامه پهس گرفهت و ههیچ تمهایلی نیهز بهه 

 خیزند. پیوستن به اساسنامه نداجد، با این توسعة صالحیت به مخالفت بر می

تی جسهالت خهود جا ادا کنهد، نیایمنهد نباید فرامو  کرد که دیوان برای اینکه بتوانهد بهه دجسه

ها ای اساسنامه جم جامعة حمایت حداکثری جامعة جاانی است و تا کنون هم دومینوی خروج دولت

المللی که تأسیس آن تحقق آجمانی عنوان یک محکمة کیفری بینجاانی جا نسبت به بقای دیوان به

و هه بسا توسهعة صهالحیتی  1(1395ین، نیافتنی بود، با نا امیدی مواجه کرده است )ذاکرحسدست

 دیوان این جیز  و خروج جا افزون کند. 

المللی کیفری به جغهم اینکهه بهاالترین مرجهع کیفهری دجناایت باید توجه داشت که دیوان بین

تواند دج این جاه موفق باشد، بلکه کمک ناادهایی هون ملهل متحهد، المللی است، به تناایی نمیبین

های غیردولتی و جوامع مدنی الیم اسهت تها بها تأییهد جویکهرد دیهوان ای آن سایمانشوجای امنیت، 

 حمایت کرده و آن جا به این سمت سوق دهند. 

 

 گیرینتیجه

خوبی واجهد کیفیهت الیم المللی کیفری بنا بر آنچه دج این مقاله برجسی شد، بهدیوان بین ةاساسنام

ای دج خصهوص پیگهرد ههای عمهدهباشد و ظرفیهتمحیطی میبرای تعقیب و مجایات جرایم ییست

                                                           
 مقاله آنالین دج نشانی ذیل . 1

http://www.icicl.org/details.asp?id=432 (last visited on: 10/02/2020) 
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جا تحت هریک ای سه موضوع جنایت ژنوسید، جنایت جنگی و جنایت علیهه بشهریت  اعمالگونه این

نتیجهه  محیطی و دجهای جدی ییستتوان گفت که اعمالی که منجر به آسیبداجد. با این حال، می

سایر جنایات، هنانچه ذیل عنهوان جنایهت  شوند، دج مقایسه بامتأثر ساختن یک جمعیت بشری می

جسد. هرا که نظر میتر بهعلیه بشریت تحت تعقیب قراج گیرد، برای تحقق مسئولیت کیفری محتمل

ضهمن  تر ای دو موجد دیگهر اسهت.الوصولتر و سالثبوت و احرای این جنایت به مراتب پایین ةآستان

 تحمل تفسیرهای کاجآمدتر و به جویتری جا داجد. هاست که ای نگاج  یافتبه گونه 7اینکه ماده 

محیطهی دادستان دیده شد که دج دو صوجت امکهان تحقهق جهرایم ییسهت 2016 ةنامدج کرداج

محیطهی شود  نخست، هریک ای جنایات سه گانهه کهه ای طریهق جهرایم ییسهتمحتمل دانسته می

گانهه ج  دههد. ایهن نایهات سههج ةمحیطی که دج نتیجصوجت گیرد، و دوم، هریک ای جرایم ییست

مقاله ضمن اینکه به تأیید امکان احرای موجد نخست پرداخت، عالوه بر آن دج خصوص احتمال اخیر، 

اساسهنامه  7توان با استفاده ای ظرفیتی که شق واپسین بند یک مهاده بر این نکته تأکید کرد که می

ههای الیم جا داشهته باشهد، ذیهل گهیمحیطی دج صوجتی که ویژی جرایم ییستداجد، عمل مجرمانه

تر ای دو جنایت دیگر، قراج بگیهرد. یعنهی اعمهالی کهه منتاهی بهه عنوان جنایت علیه بشریت، آسان

 جنایت علیه بشریت شود. ةمحیطی با عنوان مجرمانجرایم ییست

ه عدالت دج جابط بس تواند دج جات کمک به بنابراین توجه دادستانی دیوان به این موضوع، می

ههای بسهیاجی ای مردمهان هرا که، نمونههشد. ها، بیشترین اهمیت جا داشته بابا این دسته ای سبعیت

ی وجود خساجت به محی  ییست طبیعی با مهرگ اند که دج نتیجهپذیر بودههای آسیببومی یا گروه

غنهی و  اند یا معا  آناا به نابودی کشیده شده است، صهرفاً بهه ایهن خهاطر کهه منهابعمواجه شده

 اجیشمندی هون نفت دج محل یندگی آنان کشف یا واقع شده است.

محیطی تحت صالحیت دیوان هه دج قالب تفسیر مقرجات موجود و برای شناسایی جرایم ییست

ای جا نیهز نبایهد نادیهده جوی هنهین تاییهر متاوجانهههای پیشهه دج قالب اصالح اساسنامه، هالش

نباید ای یهاد المللی قدم برداشت. دج ناایت، وان و عدالت کیفری بینگرفت و ضمن توجه به آیندة دی

محیطی نخواهد بهود، امها داجویی برای مخاطرات ییستالملل کیفری نو برد که هرهند حقوق بین

هم با قهدجت اجعهابی خواهد پرداخت تا دج حمایت ای محی  ییست ، به ایفای نقشی حیاتی گمانبی

های ویرانه عنوان آخرین جاهکاج برمحیطی شود و هم بههای ییستسیبگیری ای آخود موجب پیش

 .برویاندمحی  ییست، ناالی سبز ای حمایت پسینی 
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