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Background and Aim: The aim of the current research is to 

investigate the legal criminal policy of Iran regarding the prevention of 

the injury of environmentalists. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: In environmental proceedings, granting the necessary legal 

position to non-governmental organizations to "declare a crime", file a 

lawsuit, present evidence and documents to prove the crime, participate 

in all stages of the crime investigation, and finally "objection to the 

decisions of the courts", a major development. on the one hand, it 

solves one of the gaps in Iran's legal system, and on the other hand, it 

ensures the effective participation of these organizations in the 

implementation of environmental norms. 

Conclusion: The result of the current research is the need to create a 

suitable platform for public participation in environmental protection 

in the form of non-governmental organizations; The realization of this 

participation requires free access to environmental information, the 

participation of the public in the decision-making process, decision-

making, proceedings and environmental justice. 
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 مقدمه. 1

نخستین سیاست جنایى تقنینى، را نه تنها باید 

الیه سیاست جنایى محسوب کرد بلکه آن را باید 

هسته اصلى سیاست جنایى و تعیین کننده نوع 

های مجرمانه تصورکرد؛ زیرا پاسخ در قبال پدیده

باتوجه به اصول حاکم حقوق کیفرى همانند اصل 

قانونى بودن جرائم ومجازاتها و تبعیت غیرقابل 

ست جنایى انکارازآن، خود بیانگر اهمیت نوع سیا

ریزى شده در قانون به وسیله قوه مقننه دارد. پى

براین اساس سیاست جنایى تقنینى عبارت است از 

تدبرو چاره اندیشى قانونگذاردرمورد جرم وپاسخ »

به آن که با توجه به وابستگى سیاست جنایى به 

نظام سیاسى هرکشورحالت هاى مختلفى به خود 

یقه قانونگذاران گیرد. سیاست جنایى تقنینى سلمی

مختلف وانتخاب هاى آنان در انواع جرائم ومجازاتها 

وبه طورکلى نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و 

براساس همین نوع سیاست « دادرسى جرائم است

جنایى کشورها درقبال پدیده هااست که کشورها 

را از لحاظ نوع نگرش وبرخورد باپدیده هاى 

یرا در واقعت کنند زمجرمانه تقسیم بندى می

جایگاه جرم انگارى و تعریف و تعیین انواع پاسخ ها 

به رفتارهاى حاکى ازدور شدن ازهنجارهاى 

شوند باید درسطح اجتماعى را که مجرمانه تلقى می

سیاست جنایى تقنینى یک کشورجستوجوکرد. 

ای با دو رویکرد مهم امروزه جهان به نحو فزاینده

استاى تحقق توسعه ریزى ومحیط زیست در ربرنامه

پایدار روبه رواست، که دربرآیند حاصل از آنها، 

گیرى علمى جدید به نام حقوق محیط شاهد شکل

ای بخشى از آن زیست هستیم که، قوانین برنامه

است. توسعه کشورها، براساس تدوین راهبردها، 

هایى )بلند مدت، میان مدت، ها و برنامهسیاست

ها، که با تکیه برآرمان پذیردکوتاه مدت( صورت می

ها، امکانات و شرایط محیطى حاکم توانایی

برکشورها تدوین شده است. با وجود گذشت 

ها در حوزه محیط چندین دهه از اولین قانونگذارى

زیست، قوانین مناسب و پیشگیرانه براى معضالت 

موجود در زیست بوم وضع نشد که نتیجه آن 

یى چون ریزگردها هامعضالت امروزجامعه در مقوله

ها و جنگل زدایى، و بحران کم آبى، گسترش بیابان

انقراض حیوانات وحشى در معرض خطر و نابودى 

های زیست بوم جانوران و از بین رفتن پوشش

توان ها و دریاها را مىگیاهى و آلودگى آبى رودخانه

توان به نام برد. قوانین حافظ محیط زیست را می

تدار محیط زیست و قوانین دو دسته قوانین دوس

محافظ محیط زیست انسانى تقسیم کرد.  قوانین 

ها و کیفرى در حمایت از جانداران براساس گونه

زیستگاه، جرم انگارى شده است. حامیان محیط 

هاى جانورى از زیست در راستاى حمایت ازگونه

اند که یکى از آن ابزارهاى گوناگونى بهره جسته

کمک ازآموزه هاى دینى است؛ ابزارها، استفاده و

ازدیگر ابزارهاى موثر استفاده از ابزارهاى قانونى 

است. الزمه وضع هر مقرراتى از جمله قوانین زیست 

محیطى، وجود دالیل متقنى است که به قدرکافى 

برضرورت آنها تاکید داشته باشد. پرسشی که در 

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن هستیم این 

است جنایی تقنینی ایران در مورد است که، سی

بانان چگونه است؟ پیشگیری از بزه دیدگی محیط

ای که در پاسخ به این پرسش مورد ارزیابی فرضیه
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قرار خواهد گرفت این است سیاست جنایی ایران 

بانان نیازمند دیدگی محیطدر پیشگیری از بزه

ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم در امر 

حیط زیست در قالب سازمانهای حفاظت از م

غیردولتی است؛ تحقق این مشارکت، مستلزم 

دسترسی آزاد به اطالعات زیست محیطی، 

مشارکت عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی، 

تصمیم گیری، دادرسی و عدالت زیست محیطی 

 است.
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعتحلیلی میصورت توصیفی 

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 ها. یافته4

دهد که، در می های پژوهش حاضر نشانیافته

های زیست محیطی، اعطای سمت قانونی دادرسی

، «اعالم جرم»الزم به سازمانهای غیردولتی برای 

طرح دعوا، ارائه ی ادله و مدارک اثبات جرم، 

شرکت در کلیه ی مراحل رسیدگی به جرم و در 

، تحولی عمده «اعتراض به آرای محاکم»نهایت 

ای موجود است که از یک سوی رفع یکی از خالءه

در نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر، تضمین 

مشارکت مؤثر این سازمانها در اجرای هنجارهای 

زیست محیطی را موجب می شود. در نتیجه ایجاد 

ضرورت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم 

-در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمان

، های غیردولتی مشهود است؛ تحقق این مشارکت

مستلزم دسترسی آزاد به اطالعات زیست محیطی، 

مشارکت عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی، 

تصمیم گیری، دادرسی و عدالت زیست محیطی 

 است.
 

 . بحث5

 . مفاهیم نظری1-5

 . محیط زیست1-1-5

 "environment" محیط زیست ترجمه فارسی واژه 

باشد که در فرهنگ لغت به معنای محیط می

، 1386محیط پیرامونی آمده است )لیمان، اطراف، 

محیط زیست از دو واژه ی محیط که واژه  .(181

ای عربی است و زیست که واژه ای فارسی است 

تشکیل شده است.محیط به معنای احاطه کننده، 

مکان زندگی آدمی و اقیانوس آمده است )عمید، 

(. زیست نیز به معنی زندگی و حیات 1774، 1363

ط زیست در لغت به معنی محل می باشد.محی

سکونت و همچنین آنچه زندگی را دربرگرفته است 

(. محیط زیست 95، 1391می باشد )فهیمی، 

درحقوق بر ترسیم قلمرو موضوع، تعیین و اعمال 

قواعد حقوقی و برقراری حدود مسولیت در صورت 

کیس،  ;بروز اختالف کمک می کند )شیلتون

ت در دو مفهوم (. در حقوق، محیط زیس39، 1389

به کار می رود: محیط زیست طبیعی و محیط 
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تعریف هر یک از این  زیست انسانی که در زیر به

 پردازیم.دو مفهوم می

محیط زیست طبیعی: این مفهوم از علوم طبیعی 

انی با سرچشمه می گیرد و در آن با جوامع انس

شود، یعنی مجموعه بینشی اکولوژیک برخورد می

ی طبیعی و تعادل بین نیروهای ای از پدیده ها

رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را 

 (.6، 1378زاده انصاری، مقید می کند. )تقی

محیط زیست انسانی: نقطه مقابل محیط زیست  

طبیعی می باشد و از علوم معماری و شهر سازی 

سرچشمه می گیرد ودر رابطه با تعاملی است که 

ام( و محیطی که در آن بین ساختمان )مفهوم ع

ایجاد می شود )محیط طبیعی یا مصنوعی( وجود 

دارد. در این مفهوم می توان به ماده ی یک قانون 

تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران 

اشاره کنیم که طبق  1354اصالحی  1351مصوب 

آن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هدفش 

سازی به منظور  هماهنگ کردنبرنامه های شهر

 .ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم است
 

 . سیاست جنایی2-1-5

به عنوان یک رشته ی « سیاست جنایی»اصطالح 

مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون 

فوئر باخ، به کار رفته است. این عنوان از دو جزء 

ی سیاست است. واژهسیاست و جنایی، تشکیل شده

در معانی متعددی استعمال می شود. سوس به 

تصدی »معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم 

می باشد. سیاست به « ی حفظ مصالح مردمبرا

ی کشور و حکم راندن و رعیتداری معنای اداره

(. بنابراین، سیاست در 1386، 1363است )عمید، 

لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت 

جنایت نیز همانند  ی امور به نحو مطلوب است.اداره

 ی جنی بهای عربی است که از ریشهسیاست، کلمه

کردن، چیدن میوه از درخت و جرم معنای گناه

ای معتقدند که اعراب لغت جنایت آمده است. عده

 اند.فارسی اخذ کرده «گناه»را همانند جناح، از 

اندیشمندان در ارتباط با سیاست جنایی تعریف 

اند و همین امر موجب پیدایش واحدی ارائه نداده

ت. در نوعی ابهام در مفهوم این اصطالح شده اس

عدم صراحت این اصطالح، همین بس که با بیش 

از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن 

در نظر گرفته شده است تا جایی که متخصصان 

شناسی، مدعی وجود نوعی حقوق کیفری و جرم

پارادوکس در این تعاریف هستند. در خصوص 

مفهوم اصطالحی سیاست جنایی می توان این 

ر دو مفهوم مضیق و موسع مورد بررسی مفهوم را د

 (.132-131، 2022قرار داد )تیلور، 

ی برخورد تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه

قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این تفکر، 

کرد. در نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می

این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: 

در قبال جرم که منحصر به های اتخاذی سیاست

برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از 

باشد، آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می

در این سیاست، امری ضروری است. « دولتی بودن»

همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست 

نیست، زیرا سیستم کیفری تنها صالحیت رسیدگی 

کیفری تنها برخوردی  به جرایم را دارد. سیاست
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ی جنایی است و ابزار آن مجازات حقوقی با پدیده

های تأمینی و تربیتی است. به هر حال و اقدام

سیاست جنایی در معنای مضیق، همان سیاست 

 (.74-73، 2022بالرت، ; کیفری است )ورمولن

سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات 

ر اجتماعی، فرهنگی، کند و تدابیکیفری بسنده نمی

گیرد. بنابراین تفکر اقتصادی و ... را نیز در بر می

ی با ی تدابیری است که در مقابلهسیاست کلیه

جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود. 

در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری 

یک کشور واقع می شود. « سیاست عمومی»به نام 

قوای عمومی یک دولت در سطوح بدین معنا که 

های قضایی و پلیسی آن در باال و نه صرفا سازمان

 ریزی و اجرای آن شرکت دارند. برنامه
 

. حفاظت از محیط زیست در فرهنگ 2-5

 ایران باستان

جهان بینی ایرانی ریشه در فرهنگ هزاران ساله ی 

او دارد که منابع شناخت آن در فرهنگ نامه ی 

ی شده است. این منابع به سه بخش اوستا جمع آور

تقسیم شده است. بخش اول: یشتهای کهن؛ بنا بر 

یشتها محیط زیست برای ایرانیان آنچنان ارزشمند 

بود که ایزدی برای هر یک از عناصر محیط زیست 

همچون آتش، زمین، باد، آب، باد، گیاه و جانوران 

نیک داشتند. در یشتها چراگاهای آباد، رودها، 

های جاری با آب گوارا و دامهای خوب از چشمه 

ثروتهای نیک بودند. در یشتها آناهیتا که ایزد مهر 

است نماد آبها به ویژه رودهای جاری است 

 (.208، 1383)موبدیار، 

گات ها؛ گاتها به محیط زیست با مفهومی بسیار 

گسترده تر و در دو بعد مادی )گیتی( وغیر مادی 

( 12دینی فرورد )هات  )مینو( می پردازد.در متون

با باور به آبها، باور به گیاهان، با باور به جهان زنده 

نیک نهاد، با باور به خدای دانا که جهان زنده را 

آفرید و مردم راستکار را ... پذیرش دین آگهی می 

 شود.

وندیدا؛ در سرتاسر وندیدا جهان دارای دو خدای 

کوشند نیک و بد است. اهریمن و دیوان همواره می 

تا آفریدگان مزدا به ویژه آتش، آب، زمین، گیاه، 

جانداران و مردم را آزرده و بمیرانند. راستکاران با 

پاک نگه داشتن، خانه ساختن، آباد کردن )گیاه 

کاشتن( و کارهایی از این دست با خدای بد می 

جنگند ولی بد کاران با آلوده کردن، ویرانی، و 

ری می رسانند بریدن گیاهان به اهریمن یا

 (.211، 1383)موبدیار، 
 

گذاری در حوزه پیشینه قانون. 1-2-5

 حفاظت از محیط زیست 

حفاظت از محیط زیست در جهان و ایران  سابقه

که سابقه ی قانون گذاری در زمینه ی حفاظت از 

محیط زیست در سطوح بین المللی است، شاید به 

باز گردد. از ژوئن  1972قبل از سالهای 

حقوق بین الملل محیط زیست توسعه ی 1972

بیشتری پیدا کرده و بعد باتشکیل کنفرانس ریو در 

کنفرانس ژوهانسبورگ مسئاله و نیز  1992سال 

محیط زیست به صورت جدی در دستور کارمجامع 

بین المللی قرار گرفت در سطح بین الملل 

کنوانسیونها، پروتکلها و به طور کلی معاهدات بین 
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المللی به عنوان یکی از منابع بین المللی محیط 

زیست به شمار می روند و از اهمیت ویژه ای 

حقوقی و امور مجلس،  برخوردار هستند )دفتر

1383 ،69.) 

حقوق محیط زیست در ایران قدمتی نزدیک به 

شش دهه دارد. در این میان حقوق محیط زیست 

با حفاظت از حیا ت وحش آغاز شد )فهیمی، 

( در واقع نخستین قانون راجع به 41، 1391

تخریب محیط زیست و ایجاد راهکارهایی برای 

شکار است. هر چند پیشگیری از آن در ایران قانون 

از جمله  179شکار در قانون مدنی طبق ماده ی 

 1335اسباب تملک شناخته شده است اما در سال 

قانونگذار ایران برای محدود کردن شکار و 

جلوگیری از تخریب بی رویه ی محیط زیست قانون 

 1346شکار را تصویب کرد و به دنبال آن در سال 

. طبق همین محدودیتهایی برای شکار ذکر کرد

قانون کانون شکار که مطابق قانون شکار مصوب 

تاسیس شده بود به سازمان شکاربانی و  1335

نظارت بر صید تبدیل شد )کاالبرس و همکاران، 

2008 ،7-10.) 

پس از این امر ایران متاثر از نظام بین المللی 

حفاظت محیط زیست به ویژه کنوانسیون رامسر، 

زی محیط زیست در سال قانون مادر حفاظت وبهسا

ناظر بر همه ی عرصه های زیست محیطی  1353

به تصویب رسید. در این قانون حفاظت ـ بهبود و 

بهسازی محیط زیست با درک ارزش محیط به 

عنوان میراث ملی تعریف شده است و سازمان 

خاص )سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست( 

است.  را مسئول پیگیری این مسئولیتها قرار داده

هر چند قانون شکار و صید همزمان با پیش بینی 

 9سازمان شکاربا نی و نظارت بر صید، در ماده ی 

به ماموران سازمان اشاره کرده است ولی آنها را به 

-5، 2013تفکیک مشخص نکرده است )قربانی، 

(. اما در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 8

در  1371ـ همراه با اصالحات سال  1353مصوب 

به ماموران سازمان اشاره کرده است و  15ماده ی 

مقرر داشته است که سازمان دارای  18در ماده ی 

گارد خواهد بود با لباس متحد الشکل و تجهیزات 

الزم. آیین نامه ی اجرایی قانون حفاظت و بهسازی 

مقررات بیشتری را در  1354محیط زیست مصوب 

درواقع گارد  مورد ماموران سازمان مقرر داشته

محیط زیست مطابق این آیین نامه تشکیل شد، 

فصل شش این آیین نامه راجع به گارد محیط 

راجع به استخدام این  30زیست است و در ماده ی 

سازمان را مکلف به  31گارد توضیح داده و ماده ی 

تهیه و اجرای دستور العمل خدمتی گارد محیط 

ت که مطابق زیست کرده است.الزم به یاد آوری اس

همین آیین نامه گارد محیط زیست از  27ماده ی 

محیط بان و محیط دار که هر یک دارای درجات و 

عالیم مشخص هستند تشکیل شده است )امانت، 

(. نهایتا رئیس سازمان حفاظت 107-109، 2017

 1375و بهسازی محیط زیست در سال 

دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست را به 

د. در این دستورالعمل، گارد مطابق تصویب رسان

متشکل از ارشد محیط دار، افسر محیط  1ماده ی 

دار، محیطدار، محیط بان، شکاربان، محیط بان 

راننده، اسلحه دار، کارشناس، کاردان و تکنسین 

محیط زیست می باشد. این دستور العمل مشتمل 
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بر ده فصل و شصت و نه ماده و هجده تبصره می 

ن قانون جبران زحمات و خسارات باشد. همچنی

کارکنان سازمان در ارتباط با جرایم زیست محیطی 

و دستور العمل آن نیز به تصویب رسیده است و نیز 

قانون پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین 

 1367گارد سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 

 (.8-3، 2015معینی، ; )آرفیان
 

 . وضعیت محیط بانان در جهان 3-5

نفر ازجمله فعاالن  200میالدی  2016در سال 

محیط زیست، محیط بانان و جنگلبانان جان خود 

را برای دفاع از محیط زیست و منابع طبیعی از 

دست دادند که سه نفر از این افراد ایرانی هستند. 

گی سازمان دیده بان جهانی در گزارشی که به تاز

را به دلیل کشته شدن  2016منتشر کرده سال 

مدافع محیط زیست و منابع طبیعی، تلخترین  200

سال برای فعاالن و حافظان محیط زیست معرفی 

کرده است. در گزارش این سازمان آمده که در سال 

کشور جان خود را  24نفر از  200، مجموعا 2016

برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در 

مقابل تخریب ها، تصرفات، آلودگی توسط صنایع 

 40آالینده، شکار غیرمجاز و قاچاق حیوان و تقریبا 

افراد جوامع  2016درصد از کشته شدگان سال 

بومی در کشورهای مختلف بوده اند. با وجود اینکه 

پیگیری برای یافتن علل کشته شدن افراد دشوار 

ارد است، این سازمان می گوید شواهد محکمی د

نفر از این فهرست فعاالن محیط  43که دست کم 

زیستی بوده اند که توسط نیروهای پلیس یا ارتش 

نفر از کشته  52کشته شده اند. از سوی دیگر 

شدگان نیوز نیروهای رسومی حفاظت از طبیعت 

شامل جنگلبانان و محیط بانان بوده اند )فالکنر، 

2021 ،5-9.) 
 

ن یگان حفاظت باناهای محیط. ماموریت4-5

 محیط زیست

خشکی و دریا  های طبیعی اعم ازحفاظت از عرصه

، حفظ تنوع زیستی و ذخایر و محیط زیست انسانی

ژنتیکی حیات وحش ایران اعم از جانوری وگیاهی. 

وظایف محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست: 

الف( جمع آوری اخبار و ارزیابی مستمر اطالعات 

در راستای وظایف یگان و پیشگیری از تخریب و 

آلودگی محیط زیست و شکار و و صید غیرمجاز. 

ات در جهت پیشگیری و ب( اعمال قانون و مقرر

جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط 

زیست اعم از آب، هوا و خاک و آلودگی های صوتی 

در حوزه استحقاظی. ج( انجام اقدامات بازدارنده و 

شناسایی و کشف و مقابله با متخلفان و مجرمان در 

زمینه شکار، صید، تخریب محیط زیست و مسببان 

حیطی همراه با دستگیری متهمان آلودگی زیست م

و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذی صالح 

قضایی در حوزه استحفاظی. د( انجام وظایف قانونی 

در مقام ضابط خاص دادگستری در حوزه مسئولیت 

و حدود وظایف تعیین شده. ه( اطفای حریق و 

انجام امور امدادی به هنگام بروز حوادث در مناطق 

سازمان، مناطق حساس ساحلی و تحت مدیریت 

دریایی و سایر مناطق حسب ضرورت. و( همکاری 

در اجرای سایر برنامه های جاری سازمان نظیر آمار 
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برداری حیات وحش، نمونه برداری از گونه های 

گیاهی و جانوری و مدیریت جمعیت جانوران 

وحشی آسیب رسان، کنترل و مقابله با گونه های 

مداد و نجات حیات وحش غیر بومی مهاجم ، ا

خشکی و دریایی. ز( انجام اقدامات الزم برای 

حفاظت از اموال، اماکن، مستحدثات سازمان و 

جلوگیری از آسیب رسانی به آنها در منطق 

چهارگانه. ح( پیشگیری و مقابله با فعالیت مراکز 

غیر قانونی کارگاه های تاکسیدرمی و مراکز فروش 

درمی شده و مراکز غیرقانونی حیوانات تاکسی

غیرمجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش. ط( 

بررسی مجوزهای ورود و خروج نمونه های گیاهی 

و جانوری در حوزه استحفاظی و مقابله با تجارت 

غیر قانونی گونه های جانوری و گیاهی با مبداء و 

مقصود داخلی یا خارجی و همکاری با مراجع 

( مساعدت و ذیربط از جمله پلیس بین الملل. ی

همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف 

جرائم در حوزه استحفاظی. ک( اجرای تصمیمات، 

آراء و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در 

خصوص پرونده های مرتبط با تخلفات و جرائم در 

مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه 

تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

 (.73-79، 2015ائور، )ب
 

. استاندارد جهانی مناطق حفاظتی 5-5

 توسط محیط بانان

هکتار باید 1000بر اساس استاندارد جهانی هر  

توسط یک محیط بان حفاظت شود. در ایران هر 

هکتار حفاظت می کند  7000محیط بان تقریبا از 

که البته با توجه به حضور نوبتی محیط بانان در 

ین نکته مد نظر قرار گیرد که سرانه مناطق ، باید ا

حفاظتی برای محیط بانان ایرانی بسیار بیشتر از 

 (.212-211، 2013موارد ذکر شده است )پاهلک، 
 

 . خطرات جانی محیط بانان6-5

همه ساله متأسفانه درگیری های زیادی بین 

متخلفین مخصوصا شکارچیان حیات وحش با 

مسلحانه و محیط بانها گزارش می شود که بعضا 

منتهی به فوت یا جراحت می شود. متأسفانه به 

دالیل متعدد محیط بان های عزیز در حین انجام 

وظیفه دست و بالشان از بابت قانون بکارگیری 

سالح بسته است، چراکه نمونه های بسیاری از 

صدور حکم اعدام قصاص و زندانها طوالنی مدت 

که به برای این قشر مظلوم داریم و محیط بانی 

تنهایی مورد هجوم مسلحانه تعدادی شکارچی قرار 

می گیرد آیا راهی بغیر از اقدام متقابل دارد آیا باید 

در مقابل متجاوزان طبیعت، فقط بخاطر ترس از 

عدم حمایت االزم قانونی دست بسته بنشیند و ناظر 

غارت حیات وحش باشد؟ سازمان محیط زیست 

برگزاری دوره طی یکی دو سال گذشته اقدام به 

روزه جهت آشنایی هرچه بیشتر  20های فشرده 

ها با وظایف خود کرده که بزرگترین محیط بان

هدف آن جلوگیری از از رخ دادن حوادث مشابه 

بوده است. منتها برای جلوگیری از اتفاقات ناخو ش 

آیند باید یک حرکت ملی شروع شود، کالسهای 

رگزار شود. آموزشی بیشتر حتی برای شکارچی ها ب

به راستی چرا باید وجدان یک انسان راضی به شکار 

یک گونه در معرض انقراض مثل یوزپلنگ یا گوزن 
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زرد بشود چرا باید یک شکارچی وقتی خود را در 

ها بانمعرض دستگیری دید به سمت محیط

تیراندازی کند ظاهرا باید قبول کنیم تا شکار هست 

و تلخی باشیم  و شکارچی، همه روزه منتظر حوادث

که بیشترین دود آن به چشم محیط بان می رود. 

یک محیط بان برای اینکه ضابط خاص دادگستری 

شود باید دوره های مربوطه را با موفقیت بگذراند و 

صالحیت دارا بودن اسلحه رو هم داشته باشد 

 (.19-18، 2016)تورسلو، 
 

 . اهمیت محیط زیست در قوانین اساسی7-5

بر محیط زیست همان طور که اشاره  شناسایی حق

شد عالوه بر این که در حقوق بین الملل مورد 

شناسایی قرار گرفته است به قوانین داخلی اکثر 

کشورها رسوخ کرده است. در واقع با انعکاس 

ی پیوند حقوق بشر و محیط زیست در مسئله

استکهلم و نشست های بین  1972کنفرانس 

آن برخی از کشورها  المللی زیست محیطی متعاقب

را معتقد به پذیرش حق بر محیط زیست کرده و 

آنها را گاهی وادار کرده است تا این حق را در 

قوانین اساسی شان که باالترین ومهم ترین منبع 

حقوقی هر کشور است مطرح کنند. تقریبا حدود 

کشور جهان به طور صریح یا ضمنی در قوانین  61

  .یست اشاره کرده انداساسی خود به حق برمحیط ز

این کشورها در قوانین اساسی خود به حق بر 

محیط زیست پاکیزه اشاره می کنند و بر دولت 

خود وظیفه ای دایر بر جلو گیری از آسیب های 

زیست محیطی یا حفاظت از محیط زیست و منابع 

طبیعی بار می کنند. از جمله ی این کشورها ایران، 

، چین، کرواسی، هند، عربستان سعودی، شیلی

کوبا، اکوادور، السالوادر، ارتیره )به صورت پیش 

ا، نویس(، الئوس، مقدونیه، آفریقای جنوبی تانزانی

 توان نام برد )شیلتونترکیه، ترکمنستان و ... را می

 (.46، 1389کیس، و 

قانون اساسی ایران نیز دو اصل راجع به عر صه های 

داشته زیست محیطی و رژیم حفاظتی آن مقرر 

قانون اساسی  50. اصل 50و  45است: اصل 

ظرفیت های شکوفا شده ی زیادی دارد و اصولی را 

در خود گنجانده است که اگر با دقت به آنها مراجعه 

شود روند قانون گذاری، حمایت قضایی و اجرایی 

از محیط زیست در سطح باالتر و بهتری از آنچه 

 50صل هست قرار خواهد گرفت. با مراجعه به ا

قانون اساسی یک مفهوم کلیدی مهم را می توان 

استنباط کرد و آن تکلیف عمومی به حفاظت از 

محیط زیست و ممنوعیت هر گونه فعالیت مخرب 

است. در این زمینه قانون اساسی بر محور تکلیف 

تاکید کرده است و بحث حق را پیش بینی نکرده 

است هر چند تصور می شود که تکلیف همگانی 

تنی برحق همگانی است. در بحث تکلیف عمومی مب

درحد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت 

و بهسازی محیط زیست هم راجع به محیط زیست 

انسانی و هم راجع به محیط زیست طبیعی پیش 

حث مسئولیت بینی شده است ولی متاسفانه در ب

-114، 2018زهار، مدنی مسکوت است )ایسار و 

رسد، قانون اساسی ایران محیط ی(. به نظر م115

زیست را در ردیف میراث های مشترک بشری قرار 

قانون اساسی به طور صریح  50داده است. اصل 

واژه ی محیط زیست را در خود گنجانده است. اما 
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هر چند لفظ محیط زیست صریحا  45در اصل 

نیامده است؛ اما اجزای محیط زیست را نام برده 

عمومی قلمداد کرده و در  است و آنها را ثروت

اختیار دولت قرار داده و دولت را مکلف کرده است 

 .تا مطابق مصالح نسبت به آنها عمل کند
 

. موقعیت شغلی محیط بانان و جنگل 8-5

 بانان در قوانین کنونی

باید در نظر داشت که محیط بانان و جنگل بانان  

کارمند دولت محسوب می شوند؛به موجب ماده ی 

از تاریخ  1346قانون شکار و صید مصوب  32

تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت 

محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون 

استخدام کشوری خواهند بود.با توجه به اینکه 

ز جزء مستخدمین سازمان می محیط بانان نی

باشند، چون طبق قانون استخدام کشوری، 

استخدام سازمان حفاظت محیط زیست می شوند؛ 

و با در نظر داشتن اینکه کسانی که رابطه ی 

حقوقی آنها با دولت تابع قانون استخدام کشوری یا 

سایر قوانین استخدامی باشندکارمند دولت 

، 1389بشر، محسوب می شوند )گروه صلح حقوق 

(، محیط بانان نیز کارمند دولت محسوب می 57

شوند.با همین استدالل جنگل بانان نیز که به 

استخدام سازمان جنگلها و مراتع در می آیند، 

قانون  51کارمند دولت محسوب می شوندو ماده ی 

حفاظت و بهره برداری از جنگلها با در نظر داشتن 

کارمند دولت  این که کارکنان سازمان جنگل بانی

محسوب می شوند از مداخله در معامالت 

محصوالت جنگلی ممنوع شده اند )بندرچی، 

1393 ،293.) 

دولت نیز مانند سایر کارفرمایان، اداره و سرپرستی 

های دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق سازمان

و عدالت باید مسئول زیانهایی باشد که ماموران او 

ظایف خود به دیگران وارد می به مناسبت انجام و

قانون مسئولیت  11کند، اما بخش اول ماده ی 

مدنی این حکم را نپذیرفته است و مقرر می دارد: 

کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته »

به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در 

نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد 

ئول جبران خسارت وارده نمایند، شخصا مس

با این ترتیب کارمندان دولت و  ...«.هستند

شهرداریها به انواع کارهای مهم با استفاده از اقتدار 

عمومی دست می زنند، اما خود به تنهایی مسئول 

هستند، و اگر توان مالی جبران خسارت را نداشته 

باشند ضرر وارده جبران نشده باقی می ماند. در 

زیان دیده با کسی روبرو می شود که اینجاست که 

نه به آسانی در دستگاههای پیچیده ی اداری قابل 

با توجه  .شناسایی است و نه توان جبران ضرر رادارد

محیط بان و جنگل بان  11ی به بند نخست ماده

در صورتی مسئول است که تقصیر کرده باشد و 

زیان دیده باید این تقصیر را اثبات کند. در واقع 

قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد که  11ی ادهم

در چه مواردی کارمند مسئول است و در چه 

مواردی دولت، و بیان می دارد که در صورتی که 

کارمند مرتکب خطا شده باشد و در انجام وظایف 

خود تقصیر کرده باشد، کارمند مسئول است ولی 

ر اگر تقصیر و بی احتیاطی در بین نباشد، بلکه به ه
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دلیل دیگری از جمله نقص وسایل اداره خسارت 

بخش اول  .وارد شده باشد، اداره مسئول می باشد

این ماده در واقع از خطای شغلی سخن گفته 

است.حقوق دانان خطای شغلی را به این نحو تعبیر 

کرده اند: خطایی که در هنگام انجام حرفه ی معین 

 به وجود می آید، مثل خطای وکیل در دفاع و

دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه و عمل 

جراحی و...، در واقع خطای شغلی از نقض اصول و 

قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می آید 

مانند اینکه حرفه را به طور نامشروع انجام دهند، 

یعنی ازروش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن 

 (.13، 1388نیا، شغل تجاوز نماید )قربان

هر گاه »مقرر می دارد:  11بخش دوم ماده ی 

خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط 

به نقص وسایل ادارات و موسسات مربوط باشد در 

این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا 

به این مسئولیت، «. موسسه ی مربوطه است...

مسئولیت ناشی از تقصیر اداری می گویند.مقصود 

قص وسایل که در این ماده استعمال شده است از ن

این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و 

ترتیبات و روشهای صحیح اداری برای انجام کار 

نبوده و این امر موجب بدی سازمان و سوء جریان 

اداری و نهایتا ایجاد خسارت شده است.به عبارت 

ار دیگر ادارات در تجهیز خود به وسایل صحیح ک

که وجود یک تشکیالت و مدیریت صحیح و منظم 

آن را ایجاب می کند مرتکب تقصیراتی شده باشند 

(. برای مثال اگر اسلحه ی 14، 1388نیا، )قربان

سازما نی که در اختیار محیط بانان و جنگل بانان 

قرار می گیرد نقص فنی داشته باشد و در اثر این 

ارتی نقص به محیط زیست یا اشخاص ثالث خس

وارد شود، حسب مورد سازمان محیط زیست یا 

ها مسئول می باشد. گفته شده است سازمان جنگل

نباید چنین نتیجه گرفت  11که از ظاهر ماده ی 

که دولت تنها در صورتی موظف به جبران خسارت 

اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر 

به  11ی ورود زیان باشد.درست است که ماده

دولت را مسئول می شناسد که خسارات شرطی 

وارده به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان 

کرد، ولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از 

تقصیرهای اداری نیست. قانونگذار می خواهد دولت 

را مسئول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند 

خطاهای خویش سازد.اگر در موردی که تقصیر 

و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها اداری 

ی این است کارمند مسئول قرار داده شود، به منزله

که کارمند موظف به جبران خسارتی باشد که به 

بار نیاورده است. بنابراین زیان دیده در موردی که 

خطا هم ناشی از عمل کارمند است و هم نقص اداره 

که به می تواند به هردو مراجعه کند. در مواردی 

دلیل جمع تقصیر اداری و شخصی دولت و کارمند 

هر دو مقصر باشند، تعیین شخص یا مقامی که باید 

جبران خسارت کند با شخص زیان دیده است. اما 

ی بین مسئوالن، انتخاب زیان دیده قاطع در رابطه

نیست. زیانی که به بار آمده است به نسبت دخالتی 

ته اند و درجه که هر کدام در ایجاد خسارت داش

-تقصیری که مرتکب شده اند بین آنها تقسیم می

شود. برای مثال اگر محیط بانی که باید به موجب 

قوانین برای استفاده از سالح تعلیمات مخصوص را 

ببیند، اما سازمان محیط زیست در این زمینه 
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اقدامات الزم را انجام ندهد و در اثر عدم اطالع از 

ح خسارتی به محیط یا چگونگی به کارگیری سال

اشخاص ثالث وارد کند، در اینجا سازمان در مقابل 

زیان دیده مسئول می باشد. در همین مثال اگر 

محیط بان نیز خود در بکار گیری سالح مرتکب 

تقصیر شود و مثال هنگام تیر اندازی ترتیبی را که 

قانون بکارگیری سالح مقرر داشته است را رعایت 

مسئول است و هم کارمند خاطی  نکند، هم سازمان

و زیان دیده به هریک که بخواهد می تواند رجوع 

کند ونهایتا زیانی که به بار آمده به نسبت دخالتی 

که هر یک داشته اند بر عهده ی آنها مستقر می 

 (.41-39، 2009شود )قیصری، 

قانون مسئولیت مدنی مقرر  11بند سوم ماده ی 

کمیت دولت هر گاه می دارد: در مورد اعمال حا

اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع 

اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر 

دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت 

نخواهد بود.در این بند اعمال حاکمیت و تصدی 

دولت از یکدیگر تمییز داده شده اند و دولت تنها 

ال تصدی به مسئول خساراتی است که در مقام اعم

بار آورده باشد.به عقیده ی علمای حقوق اداری 

. اعمال مربوط 1دولت دارای دو نوع اعمال است: 

. اعمال مربوط به تصدی. اعمال 2به حاکمیت، 

مربوط به حاکمیت دولت، اعمالی هستند که در 

انجام آنها دولت حاکم و قدرت مطلق است و به 

و تحکیم می وسیله ی آنها به مردم فرمان می دهد 

کند؛ به همین سبب این اعمال از نظر حقوقی شبیه 

اعمال متداول بین مردم نیستند و قابل تصور هم 

نیست که شخصی بتواند نظیر آن اعمال را انجام 

دهد.برای مثال وضع قانون و آیین نامه، بر قراری 

مالیات و عوارض، سلب مالکیت از افراد و دستورات 

ه افراد می دهند از جمله گوناگونی که ماموران ب

 اعمال حاکمیت دولت می باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری  8ماده ی  -1

در تعریف اعمال حاکمیت مقرر می  1386مصوب 

دارد: امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که 

تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و 

منافع آن بدون محدودیت شامل همه ی اقشار 

می شود و بهره مندی از این نوع خدمات جامعه 

موجب محدودیت برای استفاده ی دیگران نمی 

 شود.

از قبیل: الف(سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت 

در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 سیاسی.

ب ـ بر قراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع 

 در آمد. 

جلوگیری از  ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و

 انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای الزم برای 

 رشد و توسعه ی کشور و رفع فقر و بیکاری.

ه ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت  

 و اداره ی امور قضایی. 

ط ـ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و میراث 

 فرهنگی.

لی هستند که در آنها نشانی از اعمال تصدی اعما

قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود، بلکه دولت با 

همان شرایطی که برای مردم مقرر شده است عمل 

می کند و به همین جهت اعمال مزبور از نظر 
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حقوقی نظیر اعمال افراد عادی می باشد.برای مثال 

خرید و فروش، اجاره ورهن از جمله اعمال تصدی 

 (.391، 1386ئی مؤتمنی، هستند )طباطبا

قانون مدیریت  8ماده ی « ط»با توجه به بند

خدمات کشوری اقدامات دولت و سازمانهای مرتبط 

آن در این زمینه یعنی سازمان حفاظت محیط 

زیست و سازمان جنگلها و مراتع در زمینه ی 

حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در زمره 

قدامات این ی اعمال حاکمیت می باشد و اگر ا

سازمانها در این راستا باعث ورود خسارتی گردد با 

قانون  11توجه به قیود قسمت سوم ماده ی 

مسئولیت مدنی دولت مجبور به جبران خسارت 

نمی باشد.یعنی این اقدامات بر حسب ضرورت و 

برای تامین منافع اجتماع و نیز موافق قانون باشد. 

ون گذار حفاظت باید توجه داشت که این امر که قان

از محیط زیست و جنگلها را در زمرهی امور 

حاکمیتی قرار داده است نشان دهنده ی اهمیت 

موضوع حمایت و حفاظت از محیط زیست و 

جنگلها می باشد که اهمیت شغل محیط بانی و 

جنگل بانی در این جا نیز آشکار می شود، چرا که 

اینان در واقع برای حفاظت از محیط زیست 

 ته شده اند.گماش
 

 . نتیجه6

در دادرسی های زیست محیطی، اعطای سمت 

اعالم »های غیردولتی برای قانونی الزم به سازمان

، طرح دعوا، ارائه ی ادله و مدارک اثبات جرم، «جرم

شرکت در کلیه ی مراحل رسیدگی به جرم و در 

، تحولی عمده «اعتراض به آرای محاکم»نهایت 

یکی از خالءهای موجود است که از یک سوی رفع 

در نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر، تضمین 

مشارکت مؤثر این سازمانها در اجرای هنجارهای 

زیست محیطی را موجب می شود؛ افزون بر این، 

تحقق مشارکت مؤثر چنین نهادهایی در فرآیند 

کیفری، گسترش متولیان حافظان از محیط زیست، 

در  ی را در پی دارد. از متولیان دولتی به غیردولت

یک جمع بندی کلی می توان موانع عمده ی پیش 

روی این سازمانها را در پیشگیری و سرکوب از بزه 

دیدگی محیط بانان  ناشی از عوامل زیر دانست؛ 

برخی از این عوامل، به این سازمانها مربوط است و 

بعضی دیگر خارج از اقتدار آنها می باشد: الف( تنوع 

سازمانهای غیردولتی، در زمینه ی  بیش از حد

محیط زیست و عدم هماهنگی الزم در تعیین 

اهداف و ساز و کارهای اجرایی بین آنها؛ ب( روابط 

کمرنگ این سازمانها با دولت و نهادهای دولتی؛ ج( 

پراکندگی وظایف و صالحیتهای زیست محیطی 

بین سازمانها و نهادهای دولتی و تصدیگری و سلطه 

دولت و نهادهای دولتی بر محیط  ی گسترده

زیست؛ د( فقدان قانونی جامع و مستقل در 

خصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی؛ 

هـ( فقدان ساز و کارهای قانونی مؤثر برای مشارکت 

فعاالنه ی این سازمانها در فرآیند کیفری؛ و( خالء 

وجود وزارتخانه ی محیط زیست و عدم پاسخگویی 

حفاظت محیط زیست در مقابل  رییس سازمان

 مجلس شورای اسالمی.

با این وجود، آنچه بیش از همه در پیشگیری و 

سرکوب از بزه دیدگی محیط بانان در اثر این 

جرایم، می تواند مؤثر باشد، ایجاد بستری مناسب 
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برای مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط 

زیست در قالب سازمانهای غیردولتی است؛ تحقق 

مشارکت، مستلزم دسترسی آزاد به اطالعات  این

زیست محیطی، مشارکت عموم مردم در فرآیند 

تصمیم سازی، تصمیم گیری، دادرسی و عدالت 

 زیست محیطی است.

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 د.انپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع .8

 ندارد.در این پژوهش، تضاد منافعی وجود 
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