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 چکيده

زا  توسط انسان به   بیآس یمجموعه آثار و تبعات حاصل از عملکردها یجرم سبز به معنا

است.  هیو ثانو هیشده اول یطبقه بند یبه صورت ها میاست که قابل تقس ستیز طیمح

عوامل جهت شناخت گسترده تر ابعاد و  نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یریپذ میتقس تیقابل

تواند به عنوان مقدمه در جهت رفع  یسازد که م یم همسبز را فرا یجرم ها قیصادم

متناسب با آن را ارائه  یاتیعمل یاز آن را فراهم سازد و راهکارها یمشکالت و تبعات ناش

اصل  عت،یاز طب ی)مشتمل بر: اصل اباحه بهره بردارهیامام یفقه یدهد. بر اساس مبان

)مشتمل یاتیعمل یو...( و راهکارها بیقاعده الضرر، تسب عت،یبه طب یرسان بیحظر از آس

 ست،یز طیاز مح یدر بهره بردار یرو ادهیاز ز زیموات، پره یها نیزم اءیاح بیبر: ترغ

مقابله شده است.  هیو ثانو هیو...( با جرائم سبز اول ستیز طیمح بیحرمت اتالف و تخر

از  ین آثار جزائیبه مهمتر زین هیفقه اماممطرح شده در  یبا الهام از مبان یجزائ نیقوان

مبارزه با جرائم سبز و  یو ... برا یریتعز یتحمل حبس ها ،ی: پرداخت جرائم نقدلیقب

  نوع از جرم ها مقابله کرده است. نیگونه جرائم اشاره نموده و با ا نیاز ارتکاب ا یریجلوگ

، محیط زیست، اتالف جرم، جرائم سبز، جرم سبز اولیه و ثانویه :يديکل واژگان

 طبیعت
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  2 فاطمه باقري ، 1 طاهره سادات نعيمی

 .رانیسالمشهر، دانشگاه آزاد، اسالمشهر، اواحد ا ،یفقه و حقوق دانشکده علوم انسان ارگروهیاستاد 1
 .ارشد رشته حقوق جزا. دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر یکارشناس یدانشجو 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه باقري

سبز و مجازات آن در  هیو ثانو هيجرائم اول يواکاو

 هيفقه امام یبر مبان ديبا تاک ران،یا یجزائ نيقوان
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 مقدمه
جرم در گستره عرف و قوانین به صورت یک عملکرد که با استعانت از ضمانت اجرایی مجریان قانون، قابلیت مجازات متناسب با آن 

اد جرم توسط افرادی است که وجود دارد در تمامی جوامع، اعم از اسالمی و غیر اسالمی وجود داشته است. تاریخ جوامع انسانی گواه بر رخد

 آن را مرتکب می شوند. 

جرم سبز به مجموعه آثار و تبعاتی که حاصل عملکرد های آسیب زا به محیط زیست است اطالق می گردد. اگرچه تحت عنوان 

طبیعت و محیط چراکه بین انسان و 1میالدی اطالق و ابداع گردید. 1991توسط یکی از دانشمندان غربی در سال « جرم شناسی سبز»

شهری که در آن زندگی می کند، ارتباط وجود دارد. در خارج از فضاهای ساخته شده مناطق مسکونی و مناطقی که به فعالیت های صنعتی 

و اقتصادی اختصاص یافته و فضاهایی که به وسیله سرویس های مختلف و مغایری که عملیات شهری را به هم مربوط می نمایند تعدادی 

ز و فضای سبز در شهر و کنار شهر نیز وجود دارد که هدف از گسترش آن ها ایجاد تعادل اجتماعی جسمی و روحی در افراد است. فضای با

می توان بر  2این فضاها را که به عنوان فضای سبز نامیده می شود می توان جزء تجهیزات اجتماعی جامعه و موجب رشد آن به شمار آورد.

جرائم زیست محیطی یا بزه های سبز ناظر بر فعل یا ترک فعل های است که به محیط زیست آسیب می زند. اگرچه  این نکته تاکید کرد که

در مورد مفهوم ضرر در کشورهای مختلف، اختالف نظر وجود دارد اما بر اساس یک قاعده مشهور در صورت وجود شرایط زیر، جرائم زیست 

 3محیطی به صورت فرا مرزی تحقق می یابند:

 انجام رفتارهای مجرمانه در مرزهای داخلی کشورها -

 نفوذ آلودگی در سطح جهانی و بین المللی -

 انواع آلودگی های آب، هوا و زمین و رفتارهای مخرب زندگی حیوانات. -

همچنین اصطالحاتی مانند جرم شناسی حفاظتی محیط زیست، جرم شناسی زیست محیطی متالئم با جرم شناسی سبز و بیانگر 

 مرتکب که در حیطه محیط زیست است اجتماعی واقعیت و نظم مخالف رفتاری جرم سبز، اقی از مصادیق آن است. لذا می توان گفتمصد

 سطح در چنین جرمی وقوع تنزّل موجب که( قانونی و مراقبتی تربیتی،)تأمینی اقدامات یا آن با متناسب  و همسان مجازاتهای معرض در آن

 .گیرد یم قرار  شوند می جامعه

پژوهش حاضر با بهره گیری از متون حقوقی و فقهی و بر اساس استفاده از اسناد و مدارک موجود در این دو عرصه در پاسخ به 

پرسش حاضر است: جرائم اولیه و ثانویه سبز به چه جرائمی اطالق می شود و در عرصه حقوق جزا و مبانی فقه امامیه چه مجازاتی بر آن 

 « متصور است؟

ائم زیست محیطی یا جرائم سبز این قابلیت را دارد که بر اساس قوانین و قواعد حقوقی یا بر پایه تاکید بر اضرار و ضرر به دیگران جر

و حرمت آن مورد تبیین و تعریف قرار گیرد. زیرا جرم شناسی سبز این رسالت را دارد که با تتبع ضابطان قضائی و تحقیق پژوهشگران 

از قوانین محیط زیست جهت حفظ و مدیریت محیط زیست و گونه های جانوری و گیاهی به رفع مشکالت ناشی از متخصص و استمداد 

 تخریب محیط زیست اهتمام ورزد.

از سویی دیگر، کشور ایران با رشته کوه های ناهموار، جنگل های بارانی انبوه بیابان ها و دریاچه نمک، زیست گاه بسیاری از گونه 

حیوانی و میلیون ها انسان است. مشکالت جدی زیست محیطی در سطح محلی، منطقه ای و فرامرزی عالوه بر آن که بر  های جانوری و

ن انسان ها و گونه های جانوری و گیاهی اثر می گذارد، ناعادالنه، غیر قانونی و تحمل ناپذیر نیز انگاشته می شود. بنابراین می توان چنی

یست در ایران بر زندگی تمامی افراد خارج از این کشور اثر می گذارد؛ همان طور که تغییرات زیست نتیجه گرفت که تخریب محیط ز

 4محیطی در هر نقطه ای از جهان بر ایرانیان اثر خواهد داشت.

 

 تقسيم پذیري جرائم سبز به طبقات اوليه و ثانویه  -1
می دهد، قابلیت تقسیم پذیری به صورت طبقات اولیه و جرائم سبز با تمام مصادیق و مواردی که آن را تحت پوشش خود قرار 

ثانویه خواهد داشت. قابلیت مذکور موجب تسلط و تحقیق به صورت ابعادی گسترده تر و دقیق تر را فراهم می نماید تا راهکارهای راهبردی 

 رت های زیر طبقه بندی شود:و مفید در پرتو شناخت ریشه ای معضالت مرتبط با آن ارائه شود. بنابراین می تواند  به صو

                                                           
 . مایکل لینچ از اساتید دانشگاه فلوریدای جنوبی در ایاالت متحده آمریکا 1

 .29. مهدی نژاد، محمود، فضای سبز و اثرات آن بر آلودگی هوا و تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهر اصفهان، رشد آموزش جغرافیا، ص2 
 .11، ص1394ی جرم شناسی و جهان بوم، ترجمه: حمید رضا دانش ناری، تهران، نشر روناس، چاپ اول،  .   راب وایت، جرائم زیست محیطی فراملی: به سو3

 .11-11. همان منبع، ص4 
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 جرائم اوليه -2-1

جرائم سبز اولیه چنانچه از نام آن پیداست به معنای مجموعه اعمال و رفتارهایی است که به طور مستقیم و بدون واسطه به محیط 

زدایش گونه جانور یا زیست آسیب های جدی و در برخی موارد پایدار و بلند مدت وارد می سازد. لذا آلوده گردن اطراف شامل هوا، آب و 

 گیاهان خاصی از دامنه طبیعت است که نقش آن را درتخریب محیط زیست پایدار می سازد.

بر این اساس می توان جرائم سبز اولیه را در چهار دسته از جرائم شناسایی کرد: جرائم مربوط به آلودگی هوا، جرائم مربوط به 

 1حقوق حیوانات، جرائم مربوط به آلودگی آب ها.جنگل زدایی، جرائم مربوط به کاهش گونه ها و 

جرائم نوپدیدی که مربوط به آلودگی هوا می باشند، پس از انقالب صنعتی پدید آمده و به صورت بالقوه از سوی دولت ها، شرکت 

ها صورت گرفت، ارتباط های بزرگ و مشتریان آنها انجام گرفته و با فعالیت های ماشین ها هواپیماها و حتی جنگ هایی که توسط کشور

داشته است. جرائم مربوط به جنگل زدایی مرتبط با مواد شیمیایی آفت کش ها علیه رویش گیاهان خاص، مواد مخدر و آلودگی هایی که در 

لودگی سطح آب های زیر زمینی به وجود آمده است، ارتباط داشته است. جرائم مربوط به کاهش گونه ها و جرائم علیه حقوق حیوانات و آ

 2آب ها که توسط بسیاری از کارخانه ها انجام شده جزء جرائم سبز اولیه قرار می گیرند.
 

 جرائم ثانویه -2-2

منظور از جرائم ثانویه سبز، آن دسته از جرائم است که بیرون از حوزه نقض و تجاوز به محیط زیست و مقررات زیست محیطی شکل 

محیطی نیز قانونگذاری شود نمونه های زیادی نیز وجود دارد که نشان دهنده نقض قوانین و می گیرد و نیاز است که اینگونه فجایع زیست 

مقررات و یاری رسانی به ایجاد آسیب های زیست محیطی توسط دولت است. خشونت های دولتی علیه گروه های مخالف و تولید زباله های 

ا پشتوانه تجارت های سود بخش و غیر قانونی نمونه هایی بارز و آشکار از خطرناک و جرائم سازمان یافته توسط برخی از کشورهای صنعتی ب

 3شکل جدیدی از جرائم سازمان یافته است که در زمره جرائم سبز ثانویه قرار می گیرد.

 

 اصول بنيادین مطرح شده در جلوگيري از جرائم سبز بر اساس مبانی فقهی اماميه  -2
سبت به طبیعت و محیط زیست توجه زیادی مبذول داشته و آن را یکی از موهبت های الهی با عنایت به این مطلب که دین اسالم ن

در خدمت انسان ها معرفی نموده است، به لحاظ فقهی دارای اصول و ضوابط ساختاری اولیه برای بهره گیری از محیط زیست توسط انسان 

 ها است. مهمترین این اصول و قواعد کاربردی عبارتند از:

 احه بهره برداري از طبيعتاصل اب -3-1

اصل اباحه در بهره برداری از منابع طبیعی در صورتی است که بین حرمت یا کراهت استفاده یا مباح بودن آن تردید حاصل شود. 

مین موجود دالیل قرآنی و روایی زیادی دال بر اصل اباحه از استفاده از طبیعت است.  چنانکه در قرآن کریم به آفرینش تمامی آنچه که در ز

لذا بر  4است به گونه ای که اشیاء و طبیعت سبز شامل آن نیز می گردد، برای انسان ها و استفاده از تمامی این مخلوقات، اشاره شده است.

 این مطلب داللت دارد که آزادی انسان در استفاده از طبیعت سبز به گونه ای است که می تواند به راحتی از آن بهره برداری نماید.

همچنانکه در اولین مباحث فقه عملی مبنی بر معرفی طهارات و نجاسات، به این اصل که تمام اشیاء پاک هستند مگر اینکه به 

   1صورت قطع، ناپاکی هر یک ثابت گردد، بیان شده است.

 

 اصل حظر از آسيب رسانی به طبيعت -3-2

ذات طبیعت آسیب رسانی صورت گیرد لذا حظر از بهره برداری محدوده استفاده از طبیعت بر اساس اصل اباحه تا زمانی است که به 

مختص به زمان آسیب رسیدن به طبیعت است. بنابراین، در صورتی که انسان بدون رعایت اصول و ضوابط بهداشتی به استفاده بی رویه از 

 مل بر اصل حظر در مبانی فقهی می گردد.طبیعت اهتمام ورزد و در قالب هایی مانند شکستن، سوزاندن و.... به آن آسیب برساند، مشت

 1به همین جهت می توان گفت که بر اساس احتیاط در باب اموال و اشیاء مطرح شده است.

                                                           
 .121. جرم شاسی سبز و جرائم زیست محیطی، ص1 

 .121-121. ص2 

 .129-121. گرجی فرد، حمید رضا، جرم شناسی سبز، ص3 

 (29بقره/«)اهو الذی خلق لکم ما فی االرض جمیع. »4 

 .111، ص1جبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، . 1 
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 قاعده الضرر -3-3

بر اساس قاعده الضرر در عین اینکه ضرر رساندن به خویشتن حرام دانسته شده، ضِرار یا ضرر رساندن به دیگری که محیط طبیعی 

شامل آن می گردد نیز حرام دانسته شده است. چراکه در زندگی اجتماعی زیان رساندن به اطراف و دیگران، امری ناپسند  اطراف انسان نیز

است و عامل زیان در مقابل فرد یا محیطی که به آن ضرر یا آسیب رسیده، مسئول پرداخت خسارت است. این اصل یا قاعده فقهی، در کلیه 

 2است. سیستم های حقوقی پذیرفته شده
 

 قاعده تسبيب -3-4

با توجه به اینکه  محیط زیست نظام پیچیده ای از ذخایر منابع طبیعی است که جریانی با ارزش را برای جامعه انسانی فراهم می 

موجب  سازد. از طرفی کمیاب بودن این منابع و استفاده بی رویه از آنها محرومیت افراد این نسل و نسل های آتی از خدمات این نعمت ها را

می شود. همچنین این نوع بهره برداری عالوه بر محرومیت که از جهت از بین رفتن منابع ایجاد می کند با آلوده سازی محیط، ضرر دیگری 

 3نیز بر این افراد وارد کرده و در مجموع، رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

 

 راهکارهاي عملياتی براي جلوگيري از تخریب منابع طبيعی -4
ن اصول عملیاتی مطرح شده در مبانی فقه امامیه که بر گرفته از آموزه های کلی بر اساس قرآن و روایات است بیانگر همچنی

 راهکارهای راهبردی جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ این منابع است که به طور کلی عبارتند از:

 

 امر به تقواي الهی -4-1

ت کنترل درونی است که با زیرساخت های دینی و اعتقادی در انسان به وجود می آید و نقش تقوا، عمیق ترین  و ماندگارترین حال

آن در پیشگیری از جرم نسبت به حالت های خود کنترلی که در برخی نظریه های جرم شناختی به آن اشاره گردیده، به مراتب قوی تر و 

تی عمدتا در ارتباط با مفاهیمی همچون: نوع دوستی، رعایت حقوق دیگران، تاثیر گذار تر است. زیرا خود کنترلی در نظریه های جرم شناخ

برخورداری از احترام اجتماعی و مانند آن به وجود می آید و آثار مادی یا معنوی شخصی آن، مانند احساس رضایت و آرامش درونی مورد 

و آثار معنوی و ماندگار آن موجب پایبندی هر چه بیشتر به آن  نظر است در حالی که تقوا در اعتقادات و انگیزه های عمیق دینی ریشه دارد

 4می شود.

و این خصیصه  1به همین جهت در آیات فراوانی از قرآن کریم به با تقوا بودن افراد به عنوان تنها راه سعادتمندی آنان اشاره شده

ه این حالت درونی در فرهنگ قرآنی موسوم به تقوای و متصف شدن ب 1موجب نزول برکت ها و توفیقات فروانی از سوی خداوند می گردد

 الهی است که در راس تمامی امور و عامل جلوگیری از  بسیاری از جرائم  می شود.
 

 ترغيب احياء زمين هاي موات -4-2

ظ ظاهری یکی از مهمترین عملکردها که مورد تشویق و ترغیب مبانی فقه امامیه قرار گرفته، زنده کردن زمین هایی است که به لحا

ه بایر و فاقد بهره برداری هستند. زمین هایی که به دلیل عدم استفاده افراد در حالت عادی، نیزار شدن، آب گرفتگی یا خشکسالی بالاستفاد

های  مانده و قابلیت بهره برداری ندارند. در صورتی که فردی بتواند با روش های مبتکرانه و خالقانه این نوع زمین ها را تبدیل به زمین

مستعد و قابل استفاده نماید، به لحاظ فقهی مالک تامّ چنین زمین هایی خواهد بود و می تواند از آن زمین ها به طور کامل و گسترده 

 استفاده نماید.

                                                                                                                                                                                       
العربیه، ص  ؛ عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی، تمهید القواعد االصولیه و111، ص1جآملى، میرزا هاشم، القواعد الفقهیة و االجتهاد و التقلید )مجمع األفکار(، .  1 

311. 

، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح (صاحب الجواهر)نجفى؛ 11، ص19ج الحدیثة(، -عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمة )ط . حسینی 2 

 .191، ص21، جشرائع اإلسالم

 .24انی نظام محیط زیست در اسالم، ص . فراهانی فرد، سعید و محمدی، یوسف، قرآن، چالش های زیست محیطی و مب3 

 .221.  احمدی، اصغر، خسروشاهی، قدرت اهلل و میر شکار، مجتبی، پیشگیری اولیه از جرائم زییت محیطی در آموزه های قرآنی، ص4 

 .121و اعراف/ 31. زخرف/1 

 .91. اعراف/1 
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این چنانکه در فقه امامیه به کرّات در رابطه با این مسئله تحت عناوینی همچون: احیاء موات، زمین های موات، مالکیت آور بودن 

. به نظر می رسد چنین نگرش و احکامی نوعی سیاست کاربردی 1زمین ها در شرایط و ضوابط خاص و ... مطالب ارزشمندی بیان شده است

 و راهبردی در جهت حفظ منابع زیست محیطی و اهمیت آن است که خود زمینه را برای جلوگیری از جرائم سبز فراهم می سازد.

 

 ره برداري از محيط زیستپرهيز از زیاده روي در به -4-3

بر این نکته تاکید می ورزد که هیچ مخلوقی در این جهان به صورت بدون  2با توجه به اینکه خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم

به هدف و به شکل عبث خلق نکرده است، مصرف انسان از محیط طبیعت پیرامون خود باید بر اساس اعتدال و به میزان احتیاج او باشد 

گونه ای که در پرتو تعادل استفاده از نعمت هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده حق مخلوقات دیگر و نسل های بعدی نیز در نظر 

 گرفته شود. 

ان چنانکه در مبانی مطرح شده در دین اسالم، پرهیز از اسراف و تبذیر به معنای استفاده بی رویه و بیشتر از محدوده احتیاجات انس

در زمره گناهان کبیره محسوب شده و تبعات اخروی شدیدی را به همراه دارد. در آیاتی از قرآن کریم نیز اسراف کاران همچون دروغگویان 

بنابراین می توان گفت زیاده روی یا به بیانی دیگر اسراف کاری  4و متحمل عذاب های اخروی خواهند شد. 3از هدایت خداوند برخوردار نبوده

ستفاده از محیط زیست پیرامون فرد، به لحاظ حکم شرعی، دارای حرمت قطعی است و عوارض اخروی و تبعات جبران ناپذیری به همراه در ا

 خواهد داشت. 

 

 حرمت اتالف و تخریب محيط زیست -4-4

جبات ضمان قهری در فقه امامیه، اتالف به معنای تلف کردن و تخریب مستقیم و تسبیب به معنای از بین بردن با واسطه از مو

وجه، عنصر عمد و  چیآمدن نوع ضمان، به ه دیپدمحسوب می شود که باید مورد جبران و تدارک خسارت صورت گیرد. عالوه بر این در 

شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. اعم از  یگریمال د لف شدنکه با عمل خود، موجب ت لذا فردی 1ندارد. یقصد دخالت

  داده باشد. یا جهینت نیبدون قصد، عملش چن ایکرده باشد  نیعالما عامدا چن نکهیا

حتی در مواقع جنگ نیز صدمه زدن به محیط زیست به لحاظ فقهی از کراهت شدید برخوردار است. چنانکه بریدن درختان، پرتاب 

 1کردن آتش و  رها کردن آب به سوی دشمن مکروه معرفی شده است.

قانون مدنی احکام ضمان اتالف را بیان کرده و به تمام اقسام مال، اعم از عین و  3319و  3291، 3211در ماده  قانون مدنی ایران

فقط موردی را که شخص در  331موجب ذیل ماده  منفعت اشاره کرده و طبق روال معمول، نظر مشهور فقها را پذیرفته است. این قانون، به

 دفاع از خویش، حیوان دیگری را بکشد یا ناقص کند، استثنا کرده است.

اتالف مذکور بی تردید شامل محیط زیست به معنای آب، هوا، جنگل یا موجودات زنده نیز می گردد و در صورت تخریب یا آسیب 

 های جزائی و مجازاتی نیز داشته باشد.رسانی به هر یک از این موارد، باید پیگرد

 حرمت شکار در صورت نيازمند نبودن شکارچی -4-5
روایاتی از معصوم به عنوان مبنای حکم فقهی موجود است که شکار حیوانات که جزء طبیعت اطراف انسان محسوب می شوند و به 

 11های زندگی فردی و خانوادگی مجاز دانسته نشده است.حفظ تعادل در محیط زیست مساعدت فراوانی می نمایند، جز در موارد رفع نیاز 

 

                                                           
 191و239، ص3، جقمّى)صدوق(، محمّد بن على بن بابویه، من ال یحضره الفقیه. 1 

 .12. محمد/2 

 .21. غافر/3 

 .21و اسراء/ 31و اعراف/ 43غافر/. 4 

 .111، ص3و ج 221، ص2، جحلّى)عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام.  1 

 (21، ص3، جشهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم عاملى،..« )و یکره قطع األشجار، و رمی النّار، و تسلیط المیاه إلّا مع الضرورة.. » 1 

نکه عین باشد یا منفعت و هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از ای».  1 

 . «کند ضامن نقص قیمت آن مال استاگر آنرا ناقص یا معیوب 

  .«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید». 1 

 «ست.برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نی لیکن اگر اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد و. »9 

د اللهوی، و ال یمکن انما یحرم الصید إذا لم یکن للکسب و مؤنة العیال. و على هذا فاللهو و الصید کالهما دخیالن فی مالک الحکم بعدم القصر فی السفر للصی»..... » 11 

 (.41صصالة المسافر و قاعدتی الصحة و الید،  -میالنى، سید محمد هادى، محاضرات فی فقه اإلمامیة  ینیسح«) تسریة الحکم الى کل سفر ال یتعلق به غرض عقالئی....
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 آثار جزائی جرائم طبقه بندي شده سبز -5

پژوهشگران عرصه فقه و حقوق همواره در طول زمان با مسائل نوپدید و چالش های جدیدی روبرو هستند. این چالش ها به علت 

ئم طبقه بندی شده سبز در عین اینکه در بسیاری موارد نوپدید و بروز و ظهور مسائل مستحدثه ای است که احکام خاصی نیاز دارد. جرا

نوظهور بوده و حاصل اِعمال ترکیبات ناشی از مواد و دستکاری های ژنتیکی در طبیعت بوده است، مبنای فقهی خاص مبتنی بر حرمت 

کلی و  مصادیق آن و استنباط حکم آسیب رساندن به ترکیبات طبیعت در آن مشهود است. در مسائل مستحدثه مذکور شناخت موضوع 

مناسب با آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به هر تقدیر، حکم مربوط افزون بر وجود جنبه مدنی و حقوقی، جنبه کیفری و مجازاتی نیز 

 خواهد داشت. 

ورت وارد کردن خسارت با توجه به اینکه مسئولیت مدنی بر مبنای اندیشه عدم جواز اضرار به دیگری بنا شده است، اشخاص در ص

به دیگران، باید از عهده جبران کامل خسارات وارده بر آیند. با این وجود، الزم به تاکید است که مسئولیت مذکور ناظر به خسارات غیر 

دنی برای عمدی است که از روی بی احتیاطی، بی مباالتی، سهل انگاری یا تصادف و اتفاق رخ داده باشند. نتیجه اینکه حقوق مسئولیت م

پاسخگویی به خساراتی که از روی عمد یا سوء نیت به دیگران وارد می شود مناسب نیست. لذا چنین مسئولیتی اغلب به حقوق کیفری 

 1واگذار می شود.

در حوزه حفاظت از محیط زیست، یکی از اهداف این مجازات ها فراهم ساختن قضای حمایت، اصالح و تعدیل دوباره ارزش های 

اجتماعی است که اساسا از عهده حقوق مدنی خارج است. دلیل دیگر ضعف حقوق مسئولیت مدنی در حفاظت از محیط زیست، مرتبط 

کارکرد محدود این حقوق در ارعاب متولیان فعالیت های زیانبار برای محیط زیست و پیشگیری از خسارت های زیست محیطی است. زیرا 

زیست محیطی قادر به جبران کامل خسارات وارده به محیط زیست و قربانیان انسانی آن  حقوق مسئولیت مدنی در حوزه خسارت های

نیست. نتایج به دست آمده به معنای نامناسب بودن و ناکارآمدی ذاتی ضمانت نامه های مدنی نیست بلکه به این معناست که این ضمانت 

انسانی( کارآمد است. این مهم با بهره گیری از نظام حقوق کیفری ها فقط تا اندازه جبران خسارت محدود از خسارت دیدگان)خسارات 

تنظیم خواهد شد که عالوه بر جبران خسارات فردی، به دنبال حفظ منافع و ارزش های جمعی است که محیط زیست یکی از بارزترین 

 2مصادیق این ارزش ها محسوب می شود.

هوم تخلفات، جرائم و آسیب های جدی به محیط زیست را مورد بررسی یک رویکرد سبز در جرم شناسی نیازمند این است که مف

ور قرار دهد. برای مثال ما می دانیم که جوامع می توانند اقدامات بیشتری بر علیه آلودگی مورد اتخاذ قرار دهند. جوامع می توانند به منظ

روسه های صنعتی کارهای بیشتری انجام دهند و جرم تضمین اجرای مقررات در مورد محدودیت های ایمنی و عملکرد های معقول در پ

شناسان نیز باید در مورد این چنین موضوعاتی آگاهی داشته باشند. در جایی که استراتژی با شکست مواجه می شود، جرم شناسان باید 

و جدید را که در رابطه با حیوانات  دالیل شکست استراتژی های به کار گرفته شده را ارزیابی کنند. لذا جرم شناسی سبز باید جرائم سنتی

 3مزارع و آبزیان مطرح می شود جدی تر برخورد نمایند.

برای تعیین دقیق آثار جزائی یا به عبارتی دیگر، تدقیق در احکام حقوق جزا برای مرتکبین جرائم سبز، بررسی و تحلیل همه جانبه 

تامل در طبقات اولیه و ثانویه و تعیین میزان و نوع ارتباط فرد مرتکب با جرم  و توجه به تمام ابعاد جرم ها و آسیب های وارده به محیط و

 سبز است. در این صورت است که می توان آثار جزائی را بر جرم های مربوطه مترتّب ساخت.

به  4حیط زیستقانون حفاظت و بهسازی م 9قانون مجازات اسالمی و ادامه ماده  111شاید به همین دلیل است که تبصره دوم ماده 

دامنه و محوده آلودگی زیست محیطی و آلوده ساختن محیط زیست پرداخته است که مخاطب را برای شناخت ابعاد و قیود موضوع از 

 هرگونه ابهامی دور سازد تا در پرتو آن بتواند احکام دقیق تری را بر این موضوع مترتّب سازد.

 عبارتند از: ه و ثانویهمهمترین آثار جزائی جرائم سبز اوليدر نتیجه 

 که در قانون مجازات ایران مشخص شده است.پرداخت جرائم نقدي  (1

 1که در قانون مذکور به صورت دقیق معیّن شده است. تحمل حبس هاي تعزیري (2

                                                           
 .21-21، ص1311.  عبداللهی محسن و همکاران، حقوق کیفری محیط زیست: مالحظات و راهکارها، تهران، چاپ اول، روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، 1 

 .31-29. همان منبع، ص2 

 .221. گرجی فرد، حمید رضا، جرم شناسی سبز، ص3 

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا »قانون مجازات در این حیطه بیان می کند:  111. تبصره دو ماده 4 

همچنین « ی که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار ابنیه مضر باشد تغییر دهد.زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طور

تخریب، منظور هر گونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت و »ماده یک آیین نامه اجرائی مربوطه در برنامه سوم توسعه تخریب را اینگونه تعریف می نماید: 

 «معرض خطر قرار دهد تنوع زیستی را در
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 نتيجه گيري

 ادر می شود: با توجه به مطالب مذکور در مبانی فقهی و حقوقی با نگرش در قواعد و اصول مطرح شده نتایج ذیل به ذهن متب

تمامی اقدامات انسان که منجر به تخریب، تضعیف یا از بین بردن موقتی یا دائمی محیط زیست می شود بر اساس عقل و سیره  (1

عقالء مطرود و مذموم است. از سویی دیگر، در صورتی که انسان برای حفظ و گسترش دامنه کیفیت محیط زیست تالش های بی شائبه 

 د از مصادیق اعمال نیکوکارانه قرار گرفته و مورد پذیرش شرع و سیره عقال قرار گیرد.مبذول دارد، می توان

با توجه به اینکه در کشور ایران با بهره گیری از مبانی فرهنگی بر جنبه اخالقیات و دین تاکید شده، مبانی مطرح شده در قالب  (2

بی برای آماده سازی افراد در جهت بهبود کیفیت محیط زیست و هنجارهای اخالقی و ضوابط و مقررات دینی می تواند بسترهای مناس

 جلوگیری از جرمهای سبز صورت گیرد.

بر اساس اصولی از قبیل اصاله االباحه و جواز و قواعدی از قبیل عدم اضرار و اتالف و تسبیب به محیط پیرامون فرد، افراد می  (3

بی نرسد، از طبیعت و مواهب و نعمتهایی که در اختیار بشر قرار داده شده استفاده توانند تا جایی که به منافع دیگران یا حوزه طبیعت آسی

 نمایند.

تشویق مردم به برخی از اعمال مانند احیاء موات که موجب زنده شدن کاربری زمین، بازگشت آن به حیات و قابلیت استفاده  (4

ای عملیاتی فقه امامیه در جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم سبز مجدد از آن همچون کشاورزی، ساختمان سازی و ... می شود از راهکاره

 اولیه و ثانویه مفید و موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
قانون مرتبط با محیط زیست، بریدن، ریشه کن کردن، سوزانیدن نهال، درخت، درختچه و بوته، کت زدن یا پی زدن تیغ زدن و آتش افروختن  19. چراکه بر اساس ماده1 

کستن، تهیه چوب، هیزم، ذغال و محصوالت فرعی از درختان در تنه درختان جنگلی و همچنین سربرکردن )قطع تاج درخت( ، پوست کندن، شاخه زنی، سرشاخه زنی، ش

ها و حصارکشی و بنچ مارک و تأسیسات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری از قبیل جاده، های منابع طبیعی و امحاء و تخریب و تغییر سازهو بوته ها ی واقع در عرصه

هر گونه خاک، خاکبرگ، خاک نباتی، شن، ماسه و سنگ، بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتکب عالوه پل، ساختمان، آب بند، بند چپری و خشکه چین و نیز برداشت 

 بر جبران خسارت وارده و پرداخت جزای نقدی ذیل حسب مورد، در صورت تکرار به سه تا نه ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.
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