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صفحات  33ـ 1

سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی


صبار رحمت آبادی ،امیر احمدی

(تاریخ دریافت9317/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)9317/28/90 :

چکیده
در روند تخریب منابع ملّی به عنوان ذخایر و ثروت کشور ،ضرورت کنترل جرایم در حمایت از منابع ملّیی و اتخیاذ یی سیاسیت جنیایی
قضایی غیر کیفری کارآمد در این حوزه کامالً احساس میشود .اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جملیه اراضیی ملّیی
با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی ،با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویتهای مورد
بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی میتواند باشد .همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشیییری در حیوزهی
منابع طبیعی از جمله زمینخواری ،تخریب جنیلها و نظایر آن تأکید فرمودند میتوان به ضیرورت و اهمییت تیقییی پییبیرد .پیووه
حاضر از لیاظ هدف جز تیقیقات کاربردی و مسأله میور است و نوع تیقیی توصیفی و تیلیلی میباشد .از آن جهت که درمقام بررسیی
و ارائه راهکار برای ی مسأله اجتماعی تیت عنوان سیاست جنایی قضایی درحوزه حمایت از منابع طبیعی است به دنبال بیان معاییب و
نواقص در این حوزه میباشیم .از اینرو با بررسی پیشییری اجتماعی و وضعی در حوزهی حمایت از منابع طبیعی و ملّی اوالً :میخیواهیم
مشخص نماییم که تا به امروز در حوزهی منابع طبیعی و ملّی چه اقدامی قضایی در بعد غیرکیفری صیورت پذیرفتیه اسیت کیه بیه نظیر
می رسد باید در این خصوص اهتمام جدی شود تا به بازدارندگی و پیشییری از جرایم این حوزه دست یافت دوماّ :به ارئه و بیان خالءها و
نواقص در این موضوع بپردازیم .همچنین پیشنهاد میشود تمام دستیاهها با تدابیر و سیاستهای قضایی مناسیب و علمیی بیا مشیارکت
سازمانهای مردم نهاد در جهت نهادیه کردن فرهنگ حمایت از منابع طبیعی کوشید.

کلیدواژگان
اجتماعی ،پیشییری ،سیاست جنایی ،قضایی ،منابع طبیعی ،وضعی.

 گروه حقوق ،واحد صفادشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 نویسنده مسئول :دکتری حقوق اسالمی ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
رایانامهAmir.Ahmadi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
بیتردید توسعه ی کشاورزی ،صنعتی و شهرنشینی و نظایر این موارد ،صدماتی را بر منااب بییعای
وارد ساخته است و گاهاً منجر به پدید آمدن اعمال بزهکارانه از سوی عدهای منفعت بلب در این
حوزه شدهاست .کنترل و پیشگیری از این بزه و جرم در جامعه باا دو تادبیر کیفاری و کیرکیفاری
میسرمیباشد .در حوزه حمایت قضایی از مناب بییعی بُعد کیفاری آن را ماورد بررسای و معا عاه
قرار دادیم .اندیشمندان در پیشگیری از جرم به عدم موفقیت نظام عادا ت کیفاری ااکاان دارناد و
آنها را به فکر تعدیل و محدود سازی سیاستهای کیفری و ا غاگرایی کیفری انداختهاست.
برخورد باه پدیده بزه کاری با سالح کیفر ،واکنشی موفقیت آمیز نیاودهاسات اصاو ً میاارزه باا
معلول بدون توجه به علّت ،در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهاد باود .احتساا

مخاار

ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و هزینه های ناشی از جرایم به بزهکار ،بازهدیاده و جامعاه
رقم هنگفتی را به ما نشان می دهد که اگر مدیران یک کشور به درجهای از تعا ی فکری برسند کاه
به جای صیر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیفتند و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد ،همّ
خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینههای فوق ،نسیت به رف کمیودههاا و
نیازهای افراد جامعه همّت گمارند ،بی گمان خواهناد توانسات از رشاد کمّای و کیفای جارایم در
جامعه جلوگیری نموده ،و پدیده بزهکاری را مهار نمایند(نجفی توانا ،4931 ،ص  .)75امّا در بُعاد
کیرکیفری میتوان گفت ،فرهنگ سازی در اجتمااع در جهات کااهر جارایم و صایانت از منااب
بییعی به صورت کیرکیفری نیازمند یک برنامهریزی دقیق کارشناسی شاده مایباشاد .ااا در ایان
خصوص بدون به کارگیری سازمانها و دستگاههای آموزشی ،امنیتای ،اداری و قضاایی ایان مهام
میسر نمیباشد .امروزه با توجه به افزایر بی رویه تخریب و تصرّف در منااب ملّای و بییعای کاه
مصادیق آن بیان شد ،سخن از ضرورت به کارگیری راهیردهاای جدیاد از ساوی قاوه قضااییه در
پیشگیری از جرم در این حوزه نیاز است .نهاد قوه قضاییه و در ایل آن معاونت پیشگیری از جارم
این قوه ،میتواند ارتیاط مستقیم و کیر مستقیم با هدف پیشگیری از جرم در حوزه مناب بییعای و
ملّی و حتی زیست محیعی داشته باشد .اینکه فارغ از نهاادهاای دو تای دیگار ،در بُعاد پیشاگیری
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کیرکیفری با سیاست جنایی قضایی سهم قانونی و اخالقیِ قوه قضاییه را باید چقدر بادانیم سالا ی
است که در اینجا به دنیال آن هستیم .همچنین تحقق پیشگیرانه در عرصهی حمایت از مناب بییعی
و ملّی بدون توجه به نقر نهادهای کیردو تی و مردم نهاد میسر نمیباشد؛ زیرا اجتماعی بودن ایان
پدیدهی مجرمانه ایجا

می نماید تا در حد امکان برای پیشگیری و سرکو

جرایم و تخلفات این

حوزه از تمام قابلیتهای اجتماعی استفاده گردد.
با بررسی به عمل آمده برخی پیشگیری کیرکیفری را مربوط به قیل از جرم میدانند و از حاا
سنتی به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم نمودهاند .معتقدند که پشگیری اجتماعی نیازمند برنامه
بلند مدّت می باشد و اثر بهتر و پایدارتر نسیت به پیشگیری وضعی خواهاد داشات و مشاتمل بار
اقدامات پیشگیرانهی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است و به دنیال علل و رفا ریشاههاای جارم
میباشد .امّا پیشگیری وضعی را مدیریت فرصتها و حاف بهانهها و زمینههای ارتکا

جارم بار

بزهدیدهی با قوه میدانند .اا پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که به دنیاال خنیای کاردن
عوامل جرمزا میباشد و در محیطهاای عماومی مانناد اقتصاادی ،فرهنگای و سیاسای و شخصای
خانواده ،محله و نظایر اینها مداخله میکند (کوشا ،4939 ،ص .)14از قدیم ا یام برای مهار پدیاده
بزهکاری و جلوگیری از ارتکا

جرم توسط افاراد مساتعد ،رو هاا و سیاساتهاای مختلاف و

متفاوتی به وسیله مدیران جامعه -بر اساس نوع تفکر -اعمال و اجرا شدهاست (نجفی توانا،4931 ،
ص .)75زم به اکر است که در این پژوهر به دنیال پیاده کردن مدلهای مختلف سیاست جنایی
کیرکیفری نیستیم و فقط میخواهیم نوع سیاستجنایی قضایی صورت گرفته در حمایات از منااب
ملّی و بییعی را دنیال کنیم.
مفهوم پیشگیری غیرکیفری
پیشگیری در غت به معنای جلوگیری ،دف و از پیر ماان شادن از چیازی و همچناین اقادامات
احتیابی از اتفاقات بد و ناخواسته نیز معنا شدهاست(معین ،4 ،4951 ،ص .)399تعریف جاام و
مان و واحدی از تعریف پیشگیری کیرکیفری در اثر نویسندگان باه چشام نمایآیاد ،امّاا نقعاهی
اشتراک همه ی تعاریف به «مان شدن از وقوع جارم» اشااره دارناد .برخای پیشاگیری کیرکیفاری
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(کّنشی) را جلوگیری و مان شدن از اندیشه ی مجرمانه به صورت با فعل ،با دگرگون کردن اوضاع
و احوا ی که جرم مشابه صورت گرفته یا ممکن است صورت پایرد ،دانستهاند (ابراهیمای،4934 ،
ص .)41به عقیده برخی ،پیشگیری کیرکیفری ،مشتمل بر اقدامات کیر قهرآمیز ،میتنای بار ماهیات
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و کیره است و به منظور ترویج جامعه پایری و قانونمداری صاورت
میگیرد و نظام کیفری در آن مداخله ندارد ،اقدامات سرکو گرایانهای که هزینهی ماا ی و انساانی
بر دو ت ،جامعه و خانواده دارد منتفی میباشد (رجوع کنید به کوشا ،4939 ،ص .)15با توجاه باه
اهمیت مقو ه پیشگیری از جرم و ضرورت توجاه باه آن ،ساازمانملال متحاد هام از ساال 4377
میالدی به بعد به منظور دستیابی به راهکارهای برای پیشگیری از جارم و براحای اساتاندارهای
برخورد با مجرمین کنگره های متعددی هر پنج سال یکیار در ایان خصاوص برگازار نماودهاسات
(نجفی توانا ،4931 ،ص.)75
در سالهای  4337و  1111دو تقسیمبندی از پیشگیری برابر دو قععناماه شاورای اقتصاادی و
اجتماعی سازمانملل متحد ارائه شد .در تقسیم بندی اول ،پیشگیری از او یه و پیشاگیری از تکارار
جرم ،توصیه گردیده و در تقسیم بندی دوم پیشگیری اجتماعی ،وضعی و پیشگیری از شکلگیاری
جرایم سازمان یافته بیان گردیدهاست (محمد نسل ،1114 ،به نقل از نجفی توانا ،4931 ،ص.)75
سیاست جنایي قضایي در پیشگیری اجتماعي برای حمایت از منابع طبیعي
از آنجای که پیشگیری بهتر از عال است ،این مهم در پیشگیری از جرم در مناب بییعی و اراضای
ملّی صدق میکند .نقعهی اشتراک پیشگیری کیفری و اجتماعی آن است که هر دو در بازه کارمادار
هستند امّا یکی با اقدامات سرکوبگرانه و دیگری با برنامههای اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای تاومم
است (کوشا ،4939 ،ص .)14برخی پیشگیری اجتماعی 4را ناوعی از تادابیر پیشاگیرانه دانساته ،و
مداخله فعال در محیط زندگی اجتماعی عمومی افراد و بررسی علل جرم و آسیبهای اجتماعی ،با
1. Social crime prevention
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پاسداشت حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را از وظایف دو ت مایدانناد (قماشای و عاارفی،
 ،4934ص .)54از آنجایی که تمرکز اقدامات پیشگیری اجتماعی بر روی فرد اسات از ایان جهات،
پیشگیری مجرم مدار) فرد مدار) است .به عیارت دیگر ،پیشگیری اجتماعی بار ایان نظریاه اساتوار
است که عوامل مختلفی در ایجاد جرم ملثر هستند ،بنابراین به دنیال شناسایی ایان عوامال ،درصادد
مهار آنها بر میآید که در نهایت منتج به مجرم نشدن افراد ،حاف یا کااهر جارایم و ساا مساازی
جامعه میشود (کوشا ،4939 ،ص.)14
با جهانی شدن فرهنگ مل فههای پیشگیری اجتماعی معینی ،جامعه و نهادهای اجتماعی ،محیط
اجتماعی ،و فرهنگی و حتی مفاهیم امنیت اجتماعی ،جامعه پایری ،فرهنگ پایری ،وفاق اجتماعی
ابعاد جدید و گستردهتری پیدا کردهاند به گونه ای که پیشگیری اجتمااعی از جارم در ساعل ملّای
بدون توجه به واقعیات عینی و نظری وابسته به تحو ت فرهنگ در سعل جهانی و بادون داشاتن
نگاهی جام به محیط فرهنگی جهانی که بستر تو اد و تحاول رویادادها و شاکل گیاری مساائل
جهانی میباشد ،میسر نیست (نجفی توانا ،4931 ،ص.)44
خواستگاه اجتماعی میارزه با بزهکاری امکان وقوع جرم را کاهر میدهد یا از باین مایبارد و
برعکس ،همانعور که در فوق اشاره شد ،مقو ه کیفری تاثثیری مشاهود بار اصاالح جامعاه و فارد
ندارد .اا قانونگاار در برنامه پنجم توسعه به پیشگیری روی آورده است و بیشتر به قیال از وقاوع
بزه توجه دارد و به بهرهگیری از شیوههای جدید اصالح و تربیات مجرماان اهتماام دارد .بناابراین
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید با بهرهگیری از قانون برنامه پنجم توسعه و با توجاه باه
اصول قانون اساسی با توجه به فضایِ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه زمینهی ارتکاا

جارم

در عرصه ی مناب ملّی و بییعی را با برنامهی مدون کاهر دهد .از ساوی نگااه قاانون برناماه باه
فضایِ بد اقتصادی است که زمینهی ساز بزه میباشد .با این وجود ،قوهقضاییه در پیشگیری از بازه
در مناب بییعی و ارضی ملّی با نگاهی اجتماعی به این مقو ه باا توجاه باه زمیناه ساازی در بُعاد
فرهنگی و اجتماعی می تواند از وقوع جرم در این عرصاه جلاوگیری نمایاد ،کاه در اداماه باه آن
خواهیم پرداخت .در حوزهی سیاست جنایی قضایی ایران ،قانونگاار نهادهای مختلفای را ملظاف
به پیشگیری و بازدارندهگی از وقوع بزهکاری و یا بازپروری مجرمان نمودهاسات ،امّاا وفاق بناد 7
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اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،و قاانون برناماه پانجم توساعه
مدیریت بازدارندهگی از وقوع بزهکاری و یا باازپروری مجرماان در ردیاف وظاایف قاوه قضااییه
میباشد .اا در حوزه حمایت از مناب بییعی به بررسای سیاسات جناایی اجتمااعی قاوه قضااییه
خواهیم پرداخت.
سیاست جنایي قضایي در پیشگیری اجتماع مدار(کالسیک) برای حمایت از منابع طبیعي

پیشگیری جامعه مدار با تدابیری درصدد بهیودی و مساعد کاردن محایطهاای اجتمااعی کاالن در
ابراف فرد برای حاف علل جرمزا و مجرمانه میباشد (پاشائی وحید ،4934،ص .)1اا ،پیشگیری
عمومی در ارتیاط با کل جامعه بوده و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتمااعی و فرهنگای را در بار
میگیرد .ب ا توجه به نقر حساس و پر اهمیت محیط در تشکیل و تکامال شخصایت و رفتارهاای
انسان ،این جامعه است که باید در مرحله اول خود به رف کمیودها و نیازها و ضعفهای موجاود
اقدام و سپس از آحاد تشکیل دهنده ا

انتظار رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط را داشاته باشاد؛

اا پیشگیری بزهکاری باید از اصالح محیط آکاز گردد (نجفی توانا ،4931 ،ص .)49بنابراین چاون
اساس محیطزیست (و مناب ملّی) متعلق به هیچکس نیسات و خداوناد آن را بارای همگاان قارار
دادهاست ،کسی نمی تواند خود را ما اک آن تلقای کناد .ایان بارز فکار سایب خواهاد شاد کاه
محیطزیست (و مناب ملّی) به عنوان یک منفعت جمعی در نظر گرفته شاود و اشاخاص باه د یال
مشاعی بودن سهم نیابتی خویر ،از دخل و تصرّف در آن بپرهیزناد(احمادی و همکااران،4935 ،
شماره  ،4ص.)194
در جمهوری اسالمی ایران براساس اصل  71قانون اساسی حفاظت از محایطزیسات از جملاه
مناب بییعی وظیفهای عمومی و همگانی است و فعا یت ضد مناب بییعی ممنوع میباشد ،با توجاه
به این اصل باید مقدمه مشارکت فعا نه جامعه در جهت فرهنگسازی حفا و حمایات از منااب
بییعی آموز

داده شود .باید افزود ،در زمینه بزهکاری در منااب بییعای قاوهقضااییه باا سیاسات

قضایی خود باید در صدد ایجاد یک فرهنگسازی مناسب در جامعه برآید ،میالً در جاهای که قع
بیرویه درختان شکل میگیرد از بریق فرهنگ آموز

به جامعه که این کار در آموزهاای دینای و
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قانون نهی شده است و با کمک رسانههای جمعی این امر نهادینه شاود .در برخای از مناابق قعا
درختان یا تصرّف اراضی ناشی از ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی نمایباشاد و ریشاهی آن فقار و
کمیود امکانات است از این رو قوه قضاییه با کمک سایر نهادهای ایربط میتواناد باه تادریج در
صدد رف این مهم برآید به عنوان نمونه برای جلوگیری از قع درخت به آن منابق گازکشی شود.
همچنین تیلغ بر ارز

مناب بییعی برای مردم نیز میتواند از ایجاد جرم پیشگیری نماید .از اینرو

تضعیف عوامل اجتماعی بسترساز بزه در عرصه مناب بییعی میتواند از ارتکا

جرم بکاهد.

زم است بگویم که در پیشگیری جامعه مدار ،سیاست جنایی با تدابیر پیشاگیرانه بارای تماام
جامعه و شهروندان ،آنها را به سمت و سوی زندگی سا م و به دور از بزه و جرم سوق مایدهاد و
بر آن تثکید دارد ،و نیز به محیطهای عمومی و شخصی اهتمام بیشتری دارد و میکوشد با با بردن
سعل زندگی رفاهی خانوادهها ،آموز

و پرور

همگانی ،فقرزدایی و اشتغالزایی ،عوامل جرمزا

و بزه را در جامعه کاهر دهد (رجوع کنید به نیازپور ،4934 ،ص .)435ما نیز مانند بسیاری بر این
باوریم که پیشگیری از جرم از بریق توسعه اجتماعی با هدف کاهر یا حاف انگیزههای ارتکاا
جرم پیر از وقوع آنهاو مقابله با علل ریشهای جرم ،از مهمترین رو های میاارزه باا تیهکااری و
انحرافات رفتاری است (نجفی توانا ،4931 ،ص.)41
ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهیری(مدظله) در بند  5درباارهی
تحول در نظام آموز

و پرو

است که در بُعد آموز

در عرصهی حمایت و حفاظات از منااب

بییعی خا ی از عف نخواهد بود .همچنین در بند  11-9این ابالغ ،استفاده از ابزارهاای فرهنگای،
آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجااریهاای فرهنگای و اجتمااعی ماورد تثییاد
معظم ه میباشد که می توان تخریب و تصارّف و ناابودی منااب بییعای و اراضای ملّای را ناوعی
ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی قلمداد نمود و با استفاده از آماوز

و رساانههاا مایتاوان از ایان

ناهنجاریها و بزهکاریها جلوگیری نمود.
 .9تکالیف قوه قضاییه در پیشگیری اجتماع مدار برای حمایت از منابع طبیعي

برخی معتقدند که قوه قضاییه دارای ماهیتی قهرآمیز دانسته و در زمیناهی پیشاگیری چنادان مالثر
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نمیباشد ،در مقابل برخی معتقدند که قوه قضاییه می تواند پیشگیری از جرم را عهدهدار باشد ،زیرا
با وقوع جرم حاکم شرع وظیفهی مداخله دارد و بدون متوسل شدن به قوه مجریه و نیروی انتظامی
و سایر نهادها می تواند پیشگیری از جرم نماید (نیازپور ،4934 ،ص .)111امّا بایاد ااکاان داشات،
قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل و پشتییان حقوق فردی و اجتماعی بر اساس بناد  7اصال 474
قانون اساسی ،عهدهدار اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصالح مجارمین مایباشاد .ااا،
می توان گفت که این بند ماهیت فرهنگی و ابالع عمومی توجه شادهاسات و پیشاگیری از وقاوع
جرم جزء وظایف ااتی این قوه است .همچنین نیاید دچار این شیهه و اشتیاه شد که بند  7ماهیات
و مینای حقوقی و قضایی دارد و باید به موضوع و وجه میان رشتهای باودن آن در تماام علاوم باه
خصوص در بُعد فرهنگی ،اجتماعی و روانشناسی آن توجه کرد و آن را وسعت داد .افزون بر این،
پیشگیری از جرم به خصوص در حوزه مناب بییعی وظیفه هر ایرانی است ،و هر شخصی میتواند
به عنوان شهروند جرایم تخریب و تصرّف اراضی ملّی و مناب بییعی را به محااکم قضاایی بارای
پیشگیری از جرم گزار

نماید.

چنانچه در تیصرهی ماده  144قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاههاا را ضاابط قاوه قضااییه
میداند و ملکلف شده اند که در صورت درخواست قوه قضاییه زیار نظار ایان قاوه آماوز هاای
تخصصی را فرا بگیرند و نیز در بند «د» ماده  144برای اصالح رفتار قضایی و حقوقی مردم ترویج
فرهنگ قانون مداری و پیشگیری از جرم به عنوان راهکار ارائه شدهاسات .افازون بار ایان ماوارد،
آموز

همگانی بر بیق برنامه مصو

قوه قضاییه از بریق صدا و سیما و آموز

همگانی حقوق

شهروندی در زمینه محیطزیست از جمله مناب بییعی از بریاق صادا و سایما و پایربینای ماواد
آموزشی درسی زم برای آماوز هاای مااکور در دورههاای راهنماایی تحصایلی و متوساعه از
وظایف و اقدامات هست که این قوه باید انجام دهد .اا بر اساس تیصاره مااده  144قاانون فاوق
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف میباشد برای فرهنگسازی همگانی از بریق
رسانه در خصوص آسیبها و موارد پیشگیری از جارم در حمایات از عرصاهی منااب بییعای باا
همکاری قوهقضاییه و دستگاههای ایربط مانند سازمان مناب بییعی و سازمان محیطزیست ،ابالع

سیاست جنایي قضایي غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعي 91 ....................................................................................

رسانی کافی و زم را بنماید .میالً با تهیه برنامههای آموزشی علمی و جاا

و با پخار در زماان

مناسب ،مضرات و معایب چرای بی رویه دام در مراتا و قعا بایرویاه درختاان را گاو زد و
ابالعرسانی کرد.
شایان اکر است که بر اساس بند «ه» ماده  144قاانون برناماه پانجم کشاور ،نیاروی انتظاامی،
سازمان بسیج مستضعفین ،نهادها و ملسساات عماومی کیردو تای نظیار جمعیات هاالل احمار و
شهرداریها در چهارچو

وظایف محو ه ی خاود همکااری زم را بایاد در اجارای برناماههاای

پیشگیری از وقوع جرم ،با قوه قضاییه به عمل آورند .زم به اکار اسات کاه در بناد «د» مااده 99
قانون برنامه ششم توسعه کشور تو ید و پخر برنامههای آموزشی ،ترویجی منعیق باا بهارهوری و
انتقال یافتههای علمی به بهرهیرداران ،برای حمایت از محیطزیست و مناب بییعی کشور با تاثمین
ما ی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما از وظایف دو ت میباشد.
دادستان در جامعه به عنوان مدعیا عموم می تواند در کاهر جرایم مناب بییعی با برنامهریازی
و تدابیر قضایی در کاهر و پیشگیری از جرایم نقر بسزای داشاته باشاد .همچناین دادساتان باا
توجه به نقر قانونی خود در پیشگیری از جرم در ،ستاد پیشگیری و حفاظات اجتمااعی ،شاورای
عا ی پیشگیری از جرم ،ستاد پیشگیری و میارزه باا جارایم خااص و نیاز شاورای حفا حقاوق
بیت ا مال در امور اراضی عضویت دارد و در حمایت از مناب ملّی میتواند نقار پیشاگیرانهای باا
توجه باه وظاایف قاانونی خاود ایفاا نمایاد (بارای معا عاه بیشاتر رجاوع کنیاد باه :گلدوسات
جوییاری ،4955،ص .)145-144اا با تربیت و آموز

ضابعین و نیز ترویج فرهناگ حمایات از

مناب بییعی در کارگروهها و جامعه میتواند از جرایم حوزه مناب بییعی تا حدود زیادی بکاهد.
افزون بر موارد فوق ،محققان به واگااری باازپروری بازهکاارن باه قاوه قضااییه اشااره دارد و
معتقدند که اصالح ،بازپروری و درمان و بازگشت او باه جامعاه در آماوزههاای حقاوق بشاری و
جرمشناسی ریشه دارد و بیق قانون اساسی از وظایف دستگاه قضا میباشد (بارای معا عاه رجاوع
کنید به :نیازی پور ،4934 ،ص ،)141با توجه به این توضایل در حاوزه حمایات قضاایی از منااب
بییعی محاکم می توانند محکومین جرایم حوزه مناب بییعی را آموز

دهناد و آنهاا را در جهات
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خدمات عمومی رایگان مانند کشت نهال و آبیاری آنها سوق دهند و در جهات آن در رساانههاای
جمعی تیلیغ مناسب و آموزنده نمایند تا تثثیر آن بر جامعه افزون شود.
 .1نقش سازمانهای مردم نهاد بر اِعمال سیاست جنایي قضایي در حمایت از منابع طبیعي

برخی معتقدند سازمانهای کیردو تی و مردم نهاد(سمن) 4از دو بریق مایتواناد باه نظاام عادا ت
کیفری در جهت رسیدن به اهدافشان کمک کند .از یک سو ،با اعالم گزار

جارایم باه کشاف و

تعقیب جرایم و از برفی با نقر آفرینی در فرآیند کیفری به مجرمان و بزهدیدگان کمک مینمایاد
(کوشکی ،4955 ،ص.)411
در این بین سازمانهای کیردو تی با همکاری نهادها و مراکز آموزشی مانند مدرسه و دانشگاهها
و با همکاری قوهقضاییه و در کنار آن معاونت پیشگیری از جرم با حسااس کاردن موضاوع منااب
بییعی در افکار عمومی و تیلیغات و ابالعرساانی ،نقار بسازای در حمایات از منااب بییعای و
اراضی ملّی میتواند ایفا نماید .همچنین با توجه به اصل هشتم قانون اساسی ،دعوت به امار خیار،
امر به معروف و نهی از منکر وظیفهی همگانی است ،اا باه عناوان نموناه مایتوانناد باه کااهر
جمعیت درختان و مضرات تخریب مرات و جنگلها هشدار دهند تا در جهت تنویر افکار عماومی
و جامعه برآیند .به این ترتیب ،در این خصوص می توان توساط نهادهاای دو تای و کیردو تای باا
کمک معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و نیرویهای ضابط دربارهی پیشگیری از جرایم مناب
بییعی هماندیشی و همایر برگزار کرد .همچنین این معاونت میتواند با ترویج فرهنگ سایانت و
حمایت از مناب بییعی از بریق نهادهای مردم نهاد و به اشتراک گااشتن دانر و ابالعات فنای و
علمی و مشارکت در ابالعرسانی نماید و حمایت و حفاظت از منااب بییعای را وظیفاه همگاانی
اعالم کند .هر اندازه بستر فرهنگی و اجتمااعی پیشاگیری از تصارّف و تخریاب منااب بییعای و
اراضی ملّی توسط این نهادها مهیا باشد ،سیاسات جناایی قضاایی و عادا ت کیفاری باا شاتا

و

سرعت کیفی به اهداف خود میرسد.
1. NGO
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بدین ترتیب به منظور حمایت و حفاظت از مناب بییعی برای آیندگان ،نیازمند ایجاد نهادهاای
مردمی جهت کامل کردن سیاساتهاای قضاایی مایباشایم .جدیادترین حمایات و توجاه ویاژه
قانونگاار ،در عرصه ی مناب بییعی و زیست محیعای در مااده  44قاانون آیاین دادرسای کیفاری
مصو

 4931نمایان است .این ماده متثثر از یافتههای جارمشناسای و سیاسات جناایی قضاایی و

مشارکتی بر محور جامعه مداری و مداخلاه ماردم در برابار جارایم منااب بییعای و اراضای ملّای
میباشد .بر ایناساس ماده  44قانون مارا اکر به حمایت از سازمانهای مردم نهادی که اساسانامهی
آنها در حوزه حمایت و حفاظت از مناب بییعی و محیطزیست است ،میپردازد .ایان مااده اشاعار
میدارد ،کسانی که عضو این سازمانهای مردم نهاد هستند میتوانند در جهت سارعت بخشای باه
سیاست جنایی قضایی محاکم ،در صورت ارتکا

جرم در زمینهی مناب بییعای مایتوانناد اعاالم

جرم نمایند و در تمام مراحل دادرسی نیز شارکت کنناد و محاکماات موضاوع مااده فاوق علنای
میباشد .اا قوه قضاییه باید به بررسی و پیگیری گزار های مردمی در جارایم منااب بییعای باه
منظور تحقق عملی به منویات مقام معظم رهیری در استناد به اصل  17قانون اساسی برای صایانت
و حمایت از اراضی ملّی کشور ،بپردازد.
باید افزود ،احراز صالحیت این سازمانها وفق تیصره  9مااده  44قاانون فاوق بایاد باه تثییاد
مراج صا ل برسد به این ترتیب که اسامی سازمانهای ماردم نهااد در حاوزهی حمایات از منااب
بییعی در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری و همکاری وزیر کشور تهیه و در نهایت
به تصویب رئیس قوه قضاییه میرساد .مضاافاً بار اسااس آیاینناماه اجرایای تثسایس و فعا یات
سازمانهای کیردو تی مصو

 13خرداد  4951هیثت وزیران ،باه ساازمانهاای کیردو تای اجاازه

فعا یت در موضوع مناسب را دادهاست و جهت دادخواهی براساس اصل  71قانون اساسای و مااده
 44این آییننامه در مراج قضایی و شیهقضایی میتوانناد در جهات حفا منااف عماومی اقادام
نمایند.
در خصوص این موضوع برخی معتقدند که وجود برخی نواقص و ابهامات در قوانین فعلای و
برخی خالءهای قانونی سیب گردیده حمایتهای قانونگاار از اراضی ملّی فاقد آثاار پیشاگیرانه و
حتی در مواردی مشوق افراد در تصرّف کیرقانونی اراضی ملّی نیز باشد (عیاسای ،4937 ،ص .)4از
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سوی دیگر سیاست جنایی ایران در مورد مناب بییعی در جلب مشارکت مردمی و جامعهی مادنی
با نوعی ناتوانی ،ابهام ،خالء و شکاف جدی روبرو گردیده و در نتیجه زمیناه سااز ظهاور بحرانای
گسترده در عرصه محیط زیست و مناب بییعی شده است .در نتیجه مایتاوان گفات کاه سیاسات
جنایی ایران در خصوص جرایم مناب بییعی دچار نوعی تعارض و تضاد شده است .تعارضای کاه
منجر به اختالل و ناکارآمدی سیاست جنایی شده و تحرک و پویایی آن را متوقف و دچار تز زل و
رکود نموده است؛ تا آنجا که شاهد بروز پدیده بحران مناب بییعی هستیم .تعدد و کیرت قاوانین و
ضعف تخصص و تخصص گرایی در قانونگااری دو مورد از جلاوه هاای مهام ایان تعاارض در
سیاست جنایی محسو

میشوند (اکیرآبادی ،4934 ،ص .)414به نظر میرساد ایان مهام نیازمناد

بازنگری کلی در قوانین موضوعه داشته باشد و قوانین پیشگیرانهای وض شاود تاا مناان اقادامات
بزهکارانه در این حوزه شود.
 .3حذف باورهای غلط در اذهان عمومي برای حمایت از منابع طبیعي

در بررسی برخی از پروندههای شعب دادگاههای دادگستری مالحظه شد که تعدادی از افراد بادون
اینکه از قوانین قوانین ابالع داشته باشند ،بر یک باور سنتی و کلط خاود را ما اک یقینای اراضای
مجاور اراضی ملّی و مناب بییعی میدانند و گاهاً بدون اینکاه ساوء نیتای داشاته باشاند ،ما کیات
دو ت را نادیده گرفته و اراضی ملّی و مناب بییعی را تصرّف میکنند .حااف ایان بااور کلاط باا
فرهنگسازی و ابالعرسانی از بریق روزنامه و رسانههای جمعی با همات معاونات پیشاگیری از
جرم قوه قضاییه با کمک سازمان مناب بییعی و آبخیزداری و سایر نهادهای ایربط میسار خواهاد
بود و در نهایت تاحدی از جرایم این حوزه پیشگیری مایگاردد .ااا حااف ایان بااور کلاط باا
پیشگیری سیاستی قوه قضاییه در اجتماعی و جامعه هدف مانند روساتاهاا باا آماوز

قاوانین در

حوزه مناب ملّی و بییعی امکان پایر است در این صورت حجم وردی پروندههای این دعاوی تاا
حدی چشمگیری کاهر خواهد یافت.
پیشگیری اجتماعي رشدمدار در حمایت از منابع طبیعي

افراد جامعه را می توان در همان ابتدای کودکی بارای حمایات از عرصاه منااب بییعای باا کماک
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مسئو ن مربوبه با آموز

و پرور

فکری داد .اا ،برخی پیشگیری فرد مدار را ناوعی سیاسات

جنایی در پرتو سپری شدن چگونگی فرآیند رشد و پرور

شخصایت افاراد مایدانناد (نیاازپور،

 ،4934ص .)435نویسندگان معتقدند ،اینگونه پیشگیری در صدد علّت شناسای جارم مایباشاد و
میکوشد در محیط های اجتماعی فرد مانند محیط اقتصادی ،فرهنگی ،خانواده و کیره ،باا حااف و
خنیی کردن علل تکوینی جرم و با تغییر در اوضاع و احوال ،رفتار ضاد اجتمااعی را کااهر دهاد
(پاشائی وحید ،4934،ص .)1نویسندگان این حوزه ،پیشگیری رشدمدار را پیشاگیری زودرس نیاز
نامیدهاند و آن را از شیوههای پیشگیری اجتماعی دانستهاند و می گویند که ایان ناوع از پیشاگیری
عوامل خعرزا ،تقویتساز و کارهای حمایتی و مداخله جویانه را با بهرهگیری از اقدامات و تادابیر
روانشناختی زود هنگام ،شناسایی میکند و از بزه کااری و اصارار بار جارم پیشاگیری و ممانعات
مینماید و این اقدامات باید قیل از بروز اختاللهای که کودک در معارض آن اسات انجاام گاردد
(کوشا ،4939 ،ص .)13همچنین ترویج آموزهای اخالقی نیز میتواند در حوزه حف مناب بییعای
بسیار کارآمد باشد (رجوع کنید به :احمدی و همکااران ،4935 ،شاماره  ،4ص .)147بناابراین ،در
خصوص ویژگیهای پیشگیری رشد مدار میتوان گفت :آموز

و پارور

محاور مایباشاد ،باه

دنیال خعراتی که کودکان و نوجوانان در معرض آن هستند ،است ،در تمام مراحل رشد کودکاان و
نوجوانان قابل اِعمال و فقط ناظر به رفتار آنهاست و همچنین زمانبار مایباشاد (رجاوع کنیاد باه
پاشائی وحید ،4934،ص .)7-1محققان معتقدند که شخصیت انسان بیشترین تاثثیر را از اعتقاادهاا
وآموزههای دینی دارد ،این باورها و اعتقادها می تواند تا حدودی نقار پیشاگیرانه در فارد داشاته
باشد (رجوع کنید به :احمدی و همکاران ،4935 ،شماره  ،4ص.)147
به این ترتیب ،با توجه به مدل پیشگیری فرد مدار از ابتدای کودکی نحوهی برخاورد باا منااب
بییعی و محیط زیست توسط مدارس ،مساجد و نهادهای متو ی مانند صدا و سیما ،قاوه قضااییه و
خانواده و نظایر اینها به کودک آموز

داده میشود و احتمال انگیزهی بزه و جارم در وی کااهر

مییابد .بنابراین هر یک از این نهادها میتوانند با آموز های زم در عرصاهی حمایات از منااب
بییعی مانند عدم قع درختان و کشت نهال و مانند این موارد خود گامهای ملثری برای پیشگیری
از آسیبها در این حوزه بردارند.
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سیاست جنایي قضایي در پیشگیری وضعي برای حمایت از منابع طبیعي
این نوع پیشگیری به صورت علمی در دههی  4351در کشور انگلستان معرح شد .این نوع
پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار ،نوع جرم ،اهداف و موضوعهای جرم و خصوصیات بزهدیده،
اقداماتی را به اجراء میگاارد که فرآیند از بین رفتن و یا تضعیف موقعیتها و فرصتهای
ارتکا

جرم خواهد شد .کاهر فرصتها و موقعیتهای ارتکا

جرم با توسعهی امنیت فیزیکی

یا براحی ساختمانها و محلهها (حصار کشی) که در نهایت موجب خعرناک و پرهزینهتر شدن
اعمال مجرمانه میشود ،همراه است (نجفی توانا ،4931 ،ص .)47برخی معتقدند که پیشگیری
وضعی موقعیتهای خعر بزهکاری و آما های با قوه را رصد و شناسایی میکند و سپس با اتخاا
تدابیر و فنونی تال

میشود که مان عملی شدن و به فعلیت درآمدن حا ت و وضعیت با قوه

شوند (ابراهیمی ،4955 ،ص .)11در عین حال پیشگیری وضعی بر بزه دیده تثکید دارد و موقعیت
و فرصت ارتکا

جرم را با کمک گرفتن از بزهدیده کم میکند (کوشا ،4939 ،ص .)14برخی

پیشگیری وضعی را مدیریت موقعیت برای کاهر فرصتهای ارتکا

جرم قلمداد نمودهاند و

اظهار میدارند که به علّت بازده زود هنگام مورد استقیال سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف
میباشد (قماشی و عارفی ،4934 ،ص.)54
به عنوان میال در عرصه مناب بییعی در مناابق حسااس باا دساتور قضاایی حصارکشای دور
محوبه ی حفاظت شده انجام شود یا با دستور دادستان ،افزایر نیروی یگانحفاظت از عرصههاای
بییعی حمایت جدی تر شود تا از تخریب و تصرّف اراضی ملّی و قع درختان و چرای در مراتا
جلوگیری نمایند .به عنوان نمونه معرح شد ،امّا چنین شارایعی مای تواناد معااد ت مجارم را باه
همریخته و اجرای تخریب و تصرّف در مناب بییعی را مشکلتر و پرهزینهتار کناد ،ااا اقادامات
پیشگیرانه وضعی موجب انصراف مجرمان از روی آوردن به جرم و انقعاع مراحل جارم در منااب
بییعی میگردد .باید افزود ،قوهقضاییه در راستای وظایف پیشگیرانه ی خود با ساایر دساتگاههاای
متو ی امر حمایت و حفاظت از مناب بییعی میتواند با راهکارهاای علمای و تخصصای در صادد
پیشگیری وضعی با افزایر خعر ،حاف بهانهها ،کاهر تحریک ،کاهر مناف برآید.
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با توجه به منویات مقام معظم رهیری(مدظلاه) ،در راساتای حفاظات از اراضای ملّای و منااب
بییعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرّف اراضای و منااب بییعای و در
اجرای اصول  71،13 ،17و  474قانون اساسی شورایی به نام «شورای حفاظت

ا حوتوب ت ت

المال در اراضی ملّی و مناتع طب عی» در سال  4959و با دستور رئیس قاوه قضااییه در  91اساتان
تشکیل شد .پس از تشکیل شورا دست متجاوزین به بیت ا مال و اراضی ملّی تاحدودی کوتاه شده
و تصرّف اراضی ملّی و مناب بییعی در سعل استان های کشور تاا حادی کااهر یافات .در ایان
راستا شورای حفاظت از اراضی ملّی و مناب بییعی باید در تمام استانها با بهرهگیری اصل اساسی
«پیشگیری» استراتژی مدونی را به کلیه دستگاههای دو تی و ادارات ،به خصوص شهرداریها ابالغ
کند که نسیت به شناسایی و مراقیت مستمر و تحجیر و تشجیر زمینهای مناب بییعی دسات بکاار
شوند چرا که بخر قابل اعتنایی از تصرّفات ،مربوط به این اراضی بوده است.
متعاقیاً به منظور اجرای مصوبه  95/1/4959ریاست محتارم قاوه قضااییه و در جهات اجرایای
کردن تدابیر و تصمیمات شورا ،دستورا عملی تدوین شد که به موجب آن ،شاورای حفا حقاوق
بیتا مال با هدف حف حقوق عامه با برخورد قاب با افرادی که به منظور تحصیل ماال نامشاروع
و زمین خواری مرتکب تصرّف ،تخریب و تجاوز به اراضی و امالک دو تی و عمومی ،زماینهاای
زراعی ،باغها ،فضای سیز ،جنگلهاو مرات  ،تغییر کاربری داده میشود ،رسیدگی باه جارایم زماین
موضوع زمینخواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ایربط ارجاع دهد .به موجب ماده 9
و  7این دستورا عمل ،دادستان کل کشور ،دبیر شورای حفا حقاوق بیات ا ماال باوده و مسائول
تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی باین نهادهاای مسائول را برعهاده
خواهد داشت( 4تخلیص از :نقرهکار 47 ،4934 ،فاروردین؛ نقاره کاار ،4955 ،ص474؛ گلدوسات
جوییاری ،4939 ،ص.)145
 .4تخلیص از :نقرهکار ،صا ل ( ، )4934راهکارهایی برای مقابله با زمینخواری 47 ،فروردین ،کد خیرکد خیر 474147
(.)https://www.khabaronline.ir
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به موجب ماده  5این دستورا عمل وظایف و اختیارات شورا به منظور پیشگیری از جارم تییاین
شده است که اهم آنها .4 :شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان اموال دو تی و عمومی (موضاوع
مواد  41و  49قانون زمین شاهری) و منااب بییعای موضاوع قاانون حفاظات و بهاره بارداری از
جنگلها و مرات و فضاهای سیز و باکات و مواد موضوع ماده یک یحه حف و گستر

فضاای

سیز در شهرها و قانون حف کاربری اراضای زراعای و باکهاا و انفاال (موضاوع اصال  17قاانون
اساسی) و معرفی آنان به مراج قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجاه  .1شناساایی جااعلین
اسناد مربوط به امالک مزبور و استفاده کنندگان از آن باه قصاد خریاد و فارو

و ساودجویی و

معرفی مرتکیین به مرج قضایی  .9جلوگیری از تغییر کاربری متقلیانه یا کیرقانونی اراضی زراعای
و باغها  .1شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه ،رودخانهها ،سدها و گسلها  .7جلاوگیری
از رانت خواری و حیف ومیل اراضی ملّی و دو تی و عمومی  .4شناساایی متجااوزین باه اراضای
بالصاحب و بالوارث و معرفی آن ها به مراج قضایی و انجام اقدامات زم جهت رف آن تجااوز
از اراضی مزبور  .5اخا و جم آوری ابالعات مربوط به اراضی ملّی ،دو تی ،عمومی ،بالصااحب
و بالوارث  .5انجام هرگونه اقدام زم جهت حف و جلوگیری از تصرّفات و تخریب و ساخت و
سازهای کیرمجاز و عندا لزوم عالمت گااری ،حصارکشی ،نصب تابلو در این اراضای  .3تشاکیل
کمیته های کاری شامل (واحد هماهنگی ابالعات ،واحد عملیات و اجرا ،واحد حقوق و قضاایی)
و ساماندهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرایم فوق ا اکر و ارائه گزار

به شاورا

شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حف حقوق بیتا مال.
افزون بر موارد فوق ،در ماده  1قانون میارزه با قاچاق کا و ارز مصو

 4931/41/9کاارگروه

پیشگیری از قاچاق کا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد پیربینی شده است کاه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مسئو یت کارگروه پیشاگیری را بار عهاده
دارد .اا در این کارگروه پیشگیری ،میتوان در خصوص راههای پیشگیری از جرم و تخلفاات در
حوزه ی قاچاق چو
قاچاق چو

و اکال به بررسی راهکارهای زم در پرداخت تا مان تخلف و پیشگیری از

و اکال شد و نیز حف و صیانت از مناب بییعی تداوم یابد.
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تکالیف قوه قضاییه در پیشگیری وضعي موقیعت مدار

در کنار پیشگیری کیفری یا واکنشی ،اقداماتی نیز از حا پیشگیری کنشی یا کیرکیفری در تقابل با
پدیده زمینخواری و تصرّف و تخریب مناب بییعی باید صورت پایرد .مهمترین اقدام پیشاگیرانه
در این زمینه اجرای کامل برح کاداستر و سامانه جام ثیتی است .قانون اجرای برح ماکور اخیراً
تصویب و ابالغ گردیده است و اداره ثیت و دو ت باید اهتمام جادی در زمیناه اجارای آن داشاته
باشد .از موارد دیگر می توان به اصالح شیوه محافظات از اراضای ملّای اشااره نماود کاه بای آن
سازمانهای متو ی امور اراضی ملّی و دو تی ،با تعیین حدود و عالم تگااری اراضی ملّی و نظاارت
بیشتر جهت جلوگیری از تصرّف های کیرقانونی و ساخت و سازهای کیرمجاز می توانند نقر باه
سزایی در پیشگیری از این پدیده داشته باشند (میرمحمد صادقی ،4934 ،ص.)51
در برخی منابق مرز میان اراضی ملّی و مستینیات قانونی با ترسیم نقشه مشخص میگردد و ی
عمالً در برخی از اراضی ملّی مرز میان اشخاص و مناب بییعی که متلق به دو ات اسات مشاخص
نیست و مورد تهدید خعر تجاوز و تصرّف افراد میباشد.
بر همین اساس وفق قسمت دوم تیصره ماده  144قانون برنامه توسعه پنجم کشور ،قوه قضااییه
با تدابیری وضعی سازمان ثیت اسناد و امالک کشور را باه عناوان زیار مجموعاهی خاود مکلاف
کرده است که برای کاهر جرایم ثیتی و کاهر رجاوع پرونادههاای مارتیط باا اساناد در محااکم
قضایی ،اسناد ما کیت قدیمی را تعویض نماید .اا اسناد ما کیت دو ت مربوط باه اراضای ملّای و
مناب بییعی را نیز میتواند در برگیرد .همچنین براساس تیصاره بناد «ح» مااده  144وزارت جهااد
کشاورزی ،مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریاه مکلاف باه همکااری بارای تهیاه
نقشهی امالک خود براساس استاندارد حدنگاری(کاداستر) میباشند .به عالوه ،این اعماال خاود از
وظایف قوه قضاییه شمرده می شود ،که از بریق سازمان ثیت اسناد و امالک ،شناسایی اراضی ملّای
و مناب بییعی قابل پیگیری است که می تواند به عنوان پیشگیری وضعی موقعیت مدار تا حد قابال
چشمگیری از جرایم تصرّف و تخریب عرصه مناب بییعی بکاهد .از ایانرو سانتی باودن شایوهی
ثیت اسناد و امالک ،در حوزه مناب بییعی خود از عوامل جرمزا در زمینهی زمینخواری و تصرّف
مناب بییعی میباشد.
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باید افزود که در قسمت  1بند «ک» ماده « 144استفاده از فناوری ابالعات بارای تعیاین وقات
رسیدگی به پروندهها با اعمال وقت فوری و خار از نوبت به بور خودکار» به قوه قضاییه محاول
شدهاست .اا ،با توجه به اینکه پروندههای جرایم عرصه مناب بییعی بسایار حسااس مایباشاد و
رسیدگی خار از نوبت در شعب ویژه دادگستری در مااده  431قاانون مجاازات اساالمی (کتاا
تعزیرات) و نیز سایر قوانین مربوبه که قیالً به آنها اشاره شاد ،پایربینای شاده و امیاد اسات باا
پیشرفت مداوم ،استفاده از فناوری ابالعات برای تعیین وقات رسایدگی باه پرونادههاای جارایم
عرصه ی مناب بییعی به صورت خار از نوبت و در شعب ویژه و تخصصی با سرعت عمال باا
انجام پایرد .این امر باعث می شود که برای حمایت از مناب بییعی و ملّی زمینههای ساایر جارایم
در این حوزه کاسته شود و قوه قضاییه به وظیفهی خود به نحوه احسن عمل نماید .به این ترتیاب،
با توجه به بند  7اصل  474قانون اساسی و ماده  144قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اجارای و
عملیاتی شدن کاهر و پیشگیری از جرایم توسط دستگاه قضایی مورد انتظار است.
افزون بر موارد فوق ایجاد سامانه جام آماری در حمایت از مناب ملّی و بییعی با به روزکردن
نقشهها و عکسهای هوایی زم به نظر میرسد تا در صورت نیاز محاکم قضاایی باه آنهاا رجاوع
نمایند و عدا ت را با سیاست جنایی قضایی مناسب اعمال نمایند.
کاهش منافع و حدف بهانهها برای کاهش جرایم در حمایت از منابع طبیعي

ایجاد و فراهم کردن انرژهای جاایگزین مانناد نفات و گااز و بارق ،باه جاای اکاال و چاو

از

دستاورهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بودهاسات .بناابراین اقتضاا دارد در صاورت نیااز
برخی از روستاها ،بیق قوانین مدون تهیه چو

و اکال از درختهای سرپا ممنوع (ماده  47قانون

حفاظت از جنگلها و مرات ) و منحصراً مازاد مقعوعات مورد پروانه و درختها و سر شاخههاای
افتاده موجود در جنگلها استفاده شود .همچنین ادارات و سازمانهای دو تای بایاد مکلاف شاوند
بجای هیزم و اکال از مواد نفتی و گاز استفاده نموده و دو ت نفت و گاز را به بهای خیلی ارزان به
نحوی که مردم استعمال آن را به اکال و هیزم ترجیل دهند در دسترسی اها ی بگااارد تاا بتادریج
استفاده از نفت و گاز به جای هیزم و اکال در همه جای کشور تعمیم یابد .همانباور کاه بهاره-
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برداری کیرمجاز از قییل تهیه چو

بدون پروانه قیالً از سوی قانونگااار ممناوع اعاالم گردیاده و

تمامی احکام میحث مربوبه بررسی شد ،به اقتضا نیز استفاده و احداث کوره اکال بدون پروانه نیز
زوماً بایستی ممنوع باشد ،زیرا تیعاات تخرییای کیرقابال جیاران اسات .از ایانرو هرگااه انارژی
جایگزین ارزان در دسترس عموم باشد دیگر استفاده از اکال و چو

منافعی آنچنانی جز زحمات

برای مصرف کننده نخواهد داشت .در این صورت دستگاه قضا بادون هایچ دقدقاهای باا سارعت
بیشتر به نقر پیشگیرانهی خود عمل میکند و در صورت بروز جارم در عرصاه منااب بییعای باا
برخوردی کیفری و قابعانه وارد عمل می شود ،اا کاهر جرایم به صاورت مشاهود قابال ماس
خواهد بود.
کنترل و مراقبت و نظارت از منابع طبیعي توسط دادستان و ضابطین دادگستری

حفاظت فیزیکی نامناسب توسط ضابعین یا یگانحفاظت از مناب بییعی نسیت به اراضی ملّای باه
د یل گستردگی و وسعت آن یکی دیگر از چا رهای عرصهی حمایت از مناب بییعی میباشاد .از
اینرو نمی توان از همه مناب بییعی با حضور فیزیکی با این وسعت جغرافیاایی حفااظتو حمایات
نمود ،اا قوهقضاییه و سازمان مناب بییعی با برنامهای مدون و تخصیص بودجه برای پیشاگیری از
جرم در این حوزه بسته به حساسیت منعقه ،بعضی از اراضی که مستعد تصرّف ،تخریب و تجااوز
هستند را مراقیت ،کنترل و حفاظت نماید.
دادستان هر شهر وظیفه تعقیب و رسیدگی به جرایم علیه اموال ،اراضای و اماالک عماومی و
دو تی را برعهده دارد .بنابر این ،جهات جلاوگیری از وقاوع چناین جرایمای دادساتان مایتاوان
راهکارهای مناسب و ضروری را پیشنهاد نموده و به مرحلاه ی اجارا گااارد .شاکی نیسات کاه
مراقیت از جنگلها ،مرات  ،و حف محیطزیست از وظایف ارگانهاای ایرباط مایباشاد ،ایکن
دادستان در جهت پیشگیری از جرایم علیه جنگلها و مرات و محیط زیست میتواند راهحلهاای
وضعی و عملیاتی پیشنهاد کند و آنها را به مرحلهی اجرا درآورد .به عنوان میال دادستان میتواناد
پیشنهاد کند جهت حف جنگلها و مرات کشور همانند گاشته گارد ویژه تشکیل گاردد .بادیهی
است نیروی انتظامی با توجه به گستردگی وظایفشنیتواند به خوبی از عهدهی ایان کاار برآیاد و
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توان و نیروی کافی را برای انجام این وظیفه ندارد .بنابر این ،جهت پیشگیری از ارتکاا

جارایم

علیه جنگها و مرات کشور نیاز به نیروی ثابت و کارآمد مایباشاد کاه ا یتاه قانونگااار بایاد باا
تصویب قانون در مسیر تحقق آن گام بردارد و تا آن زمان دادساتان مای تواناد از ساایر ضاابعین
مانند بسیج و نیروی انتظامی در نقابی از کشور که احتمال وقوع این دسته از جرایم بیشتر اسات
مثموریت دهد تا از ارتکا

آن ها پیشگیری کنند (گلدوست جوییاری ،4939 ،ص.)111-143

شایان اکر است که در این راستا قانونگاار در قسمت  1بند « » ماده  144قانون برناماه پانجم
توسعه کشاور در «تادوین بارح تخصصای کاردن ضاابعین قاوه قضااییه در راساتای آماوز
توانمندسازی و آموز

تخصصی آنها» ملکف شدهاست .بنابراین با گستر

و

جمعیت یگانحفاظت

و آموز های تخصصی و علمی آنها دستگاه قضا میتواند در جهت مهار و کنترل بزه در حمایات
از مناب بییعی برآید .به این ترتیب ،قوه قضااییه مکلاف باه تربیات نیاروی ضاابعین دادگساتری
متخصص شده است تا در راستای حمایت و حفاظت از مناب بییعی و اراضی ملّی گاام بردارناد و
دوشادو

دستگاه قضا انجام وظیفه نمایند تا زمینهی اجرای درست سیاستهاای جناایی قضاایی

مهیا شود .ازاینرو به موجب بند « » ماده  9قانون اصالح تشکیل دادگاههاای عماومی و انقاال
ریاست و نظارت و حتی تعلیم ضابعین دادگستری از حیث وظایف محو ه باا دادساتان مایباشاد.
همچنین برای حفاظت از مناب بییعی در ماده  11قانون حفاظت از جنگلها و مراتا  ،در صاورت
زوم و نیاز سازمانی به نام گارد مسلل جنگل در سازمان منااب بییعای و آبخیازداری از افساران و
درجهداران و افراد ارتر تشکیل میشود که این مهم به نظر امروز به سایر نیروهای نظامی از جمله
سپاه پاسدارن قابل تعمیم میباشد.
در خصوص نظارت بر مناب بییعی در قانون حفاظت از جنگلها و مراتا کشاور در مااده 17
در صدد پیشگیری وضعی برآمدهاست و اشعار میدارد که آترزدن نیاتات در مزارع و باغها داخل
یا مجاور جنگلها بدون اجازه و نظارت مثموران جنگلیاانی(یگاانحفاظات) ممناوع اسات و اگار
حریق در اثر بی میا تی باشد مستوجب حیس خواهد باود .از ایانرو ماثمورین یگاان حفاظات از
مناب بییعی با نظارت خود میتوانند نقر پیشاگیرانهای در باروزه بازه در ایان خصاوص را ایفاا
نمایند.
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شایان اکر است که یکی از معاونتهای تخصصی در پلیس آگااهی نیاروی انتظاامی ،معاونات
میارزه با جرایم اقتصادی است که وظیفه کشف جرایم اقتصادی از جملاه زماینخاواری در قا اب
کالهیرداری و جعل و کیره را دارد(مقیمای و بایااری ،4953 ،ص ،)447ایان پلایس مایتواناد باا
همکاری اداره مناب بییعی جرایم حوزه زمین خاواری در عرصاه منااب بییعای را رصاد نمایاد و
گزار

کار را به مقام قضایی ارائه نماید تا مقام قضایی با اعمال سیاست جنایی قضاایی صاحیل و

مناسب و صدور دستور قضایی توسط این پلیس در راستای جلوگیری و پیشاگیری از جارم اقادام
نماید.
برخی محققان به آمارها و ابالعات پروندههای تشکیل شده در حوزهی زمینخواری در نیروی
انتظامی اشاره میکنند و عواملی را بسترساز وقوع این جرم میداند ،از جمله این عوامل  .4موجاود
نیودن سیستم یکپارچه و جام ابالعات ثیت اسناد و امالک در کشور  .1قابل توجاه باودن منااف
حاصل از ارتکا

جرم ماکور .9ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی و عدم سرعت و قابعیات در

برخورد با متخلفان و مجرمان (مقیمی و بایاری ،4953 ،ص ،)444همچنین ماوانعی را بارای میاازه
با زمینخواری در مناب بییعی بیان میدارند که میتوان به این موارد اشااره کارد .4 :عادم وجاود
تعامل زم بین دستگاه های متو ی زمین و میارزه با زمین خواری  .1عادم وجاود نقشاه جاام از
زمین های کشور  .9عدم وجود بانک ابالعاتی یکپارچه و مرتیط با زمین  .1وجود قوانین متعدد و
گاه معارض با یکدیگر و عدم بازدارنگی مجازات های تعیین شده فعلی  .7پیشیرد برح کاداساتر و
نهایی کردن آن  .7عدم وجود سازمان مشخص و متو ی میارزه با زمین خواری  .4عدم صدور سند
قععی امالک دو تی(مقیمی و بایاری ،4953 ،ص.)414
با توجه به معا عه و بررسی عوامل بستر ساز جرم و بررسی موان و چا رهای زماینخاواری
میتوان گفت که با حاف هر یک این عوامل و موانا و تصاحیل آن مایتاوان از وقاوع جارم در
عرصه ی مناب ملّی و بییعی جلوگیری و پیشگیری وضعی نمود و این امار بارای اعماال سیاسات
جنایی قضایی مناسب و کارآمد جز با همکاری سازمان مناب بییعی ،ضابعین و سایر دساتگاههاای
ایربط با قوه قضاییه میسر نخواهد بود.
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آنچه مسلم است ،اعمال هریک از رو هاا باه تنهاایی نمایتواناد موجاب پیشاگیری قععای
بزهکاری شود .هرچند ممکن است به بور مقععی یا موضعی ملثر باشاد .ناابراین مهمتارین سااز
وکار در مقو هی پیشگیری از وقوع جرم ،استفادهی تلفیقی از انواع رو های پیشگیری خواهد بود
(نجفی توانا ،4931 ،ص.)44شاید این مدلهای پیشگیری به بور معلق جزایم حوزه منااب بییعای
را کاهر ندهد امّا با اجرای صحیل و کارآمد تا حدی زیادی میتوانند از بروز جرایم و تخریاب و
تصرّف مناب بییعی و قع و آتر زدن بی رویه درختان بکاهد بحث در این خصوص نیازمند یک
پژوهر جداگانه است.
بحث و نتیجهگیری
حف و حمایت از مناب بییعی و ملّی مستلزم همکاری مردم با سازمانها و قوه قضاییه مایباشاد.
اا برای اعمال سیاست جنایی کارآمد از ساوی محااکم قضاایی و کیرقضاایی حمایات نهادهاای
پیشگیرانه از جرایم و حمایت قانونگاار با تصویب قوانین کارآمد و بازدارنده زم است .باا توجاه
به ادبیات پژوهر خالءهای و معاییی در حوزهی حمایت از مناب ملّی و بییعی نمایان شد کاه در
نهایت نتایج حاصل شده از این پژوهر بیان میگردد.
در جمهوری اسالمی ایران براساس اصل  71قانون اساسی حفاظت از محایطزیسات از جملاه
مناب بییعی وظیفهای عمومی و همگانی است و فعا یت ضد مناب بییعی ممنوع میباشد ،با توجاه
به این اصل باید مقدمه مشارکت فعا نه جامعه در جهت فرهنگسازی حفا و حمایات از منااب
بییعی آموز

داده شود .باید افزود ،در زمینه بزهکاری در منااب بییعای قاوهقضااییه باا سیاسات

قضایی خود باید در صدد ایجاد یک فرهنگسازی مناسب در جامعه برآید ،میالً در جاهای که قع
بیرویه درختان شکل میگیرد از بریق فرهنگ آموز

به جامعه که این کار در آموزهاای دینای و

قانون نهی شده است و با کمک رسانههای جمعی این امر نهادینه شاود .در برخای از مناابق قعا
درختان یا تصرّف اراضی ناشی از ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی نمایباشاد و ریشاهی آن فقار و
کمیود امکانات است از این رو قوه قضاییه با کمک سایر نهادهای ایربط میتواناد باه تادریج در
صدد رف این مهم برآید به عنوان نمونه برای جلوگیری از قع درخت به آن منابق گازکشی شود.
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همچنین تیلغ بر ارز

مناب بییعی برای مردم نیز میتواند از ایجاد جرم پیشگیری نماید .از اینرو

تضعیف عوامل اجتماعی بسترساز بزه در عرصه مناب بییعی میتواند از ارتکا

جرم بکاهد.

تخریب و تصرّف مناب بییعی دارای ریشههای فرهنگی و اجتماعی بسیار نابسامانی مایباشاند
که تدوین قوانین پیشگیرانه و مدونی در سعل ملای را مایبلیاد .ااا حااف ایان بااور کلاط باا
پیشگیری سیاستی قوه قضاییه در اجتماعی و جامعه هدف مانند روساتاهاا باا آماوز

قاوانین در

حوزه مناب ملّی و بییعی امکان پایر است در این صورت حجم وردی پروندههای این دعاوی تاا
حدی چشمگیری کاهر خواهد یافت.
به این ترتیب ،با توجه به مدل پیشگیری فرد مدار از ابتدای کودکی نحوهی برخاورد باا منااب
بییعی و محیط زیست توسط مدارس ،مساجد و نهادهای متو ی مانند صدا و سیما ،قاوه قضااییه و
خانواده و نظایر اینها به کودک آموز

داده میشود و احتمال انگیزهی بزه و جارم در وی کااهر

مییابد .بنابراین هر یک از این نهادها میتوانند با آموز های زم در عرصاهی حمایات از منااب
بییعی مانند عدم قع درختان و کشت نهال و مانند این موارد خود گامهای ملثری برای پیشگیری
از آسیبها در این حوزه بردارند.
در عرصه مناب بییعی در منابق حساس با دستور قضایی حصارکشی دور محوباهی حفاظات
شده انجام شود یا با دستور دادستان ،افزایر نیروی یگانحفاظت از عرصاههاای بییعای حمایات
جدی تر شود تا از تخریب و تصرّف اراضی ملّای و قعا درختاان و چارای در مراتا جلاوگیری
نمایند .به عنوان نمونه معرح شد ،امّا چنین شرایعی میتواند معااد ت مجارم را باه هامریختاه و
اجرای تخریب و تصرّف در مناب بییعی را مشکلتر و پرهزینهتار کناد ،ااا اقادامات پیشاگیرانه
وضعی موجب انصراف مجرمان از روی آوردن به جرم و انقعااع مراحال جارم در منااب بییعای
میگردد .باید افزود ،قوهقضاییه در راستای وظایف پیشگیرانه ی خود با سایر دستگاههای متو ی امر
حمایت و حفاظت از مناب بییعی میتواند با راهکارهای علمای و تخصصای در صادد پیشاگیری
وضعی با افزایر خعر ،حاف بهانهها ،کاهر تحریک ،کاهر مناف برآید.
همانبور که بهرهبرداری کیرمجاز از قییل تهیه چو

بادون پرواناه قایالً از ساوی قانونگااار

ممنوع اعالم گردیده و تمامی احکام میحث مربوبه بررسی شد ،به اقتضاا نیاز اساتفاده و احاداث
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کوره اکال بدون پروانه نیز زوماً بایستی ممنوع باشد ،زیرا تیعات تخرییی کیرقابل جیران اسات .از
این رو هرگاه انرژی جایگزین ارزان در دسترس عموم باشد دیگر استفاده از اکال و چو

مناافعی

آنچنانی جز زحمت برای مصرف کننده نخواهد داشت .در این صورت دساتگاه قضاا بادون هایچ
دقدقه ای با سرعت بیشتر به نقر پیشگیرانهی خود عمل میکند و در صورت بروز جرم در عرصه
مناب بییعی با برخوردی کیفری و قابعانه وارد عمل میشود ،اا کاهر جرایم به صورت مشاهود
قابل مس خواهد بود.
با گستر

جمعیت یگانحفاظت و آموز های تخصصی و علمی آنها دستگاه قضا مایتواناد

در جهت مهار و کنترل بزه در حمایت از مناب بییعی برآید .به این ترتیب ،قوه قضاییه مکلاف باه
تربیت نیروی ضابعین دادگستری متخصص شدهاست تا در راساتای حمایات و حفاظات از منااب
بییعی و اراضی ملّی گام بردارند و دوشادو

دستگاه قضا انجام وظیفه نمایند تاا زمیناهی اجارای

درست سیاستهای جنایی قضایی مهیا شود .ازاینرو به موجاب بناد « » مااده  9قاانون اصاالح
تشکیل دادگاه های عمومی و انقال

ریاست و نظارت و حتی تعلیم ضابعین دادگساتری از حیاث

وظایف محو ه با دادستان میباشد.
از سوی دیگر سیاست جنایی ایران در مورد مناب بییعی در جلاب مشاارکت مردمای و ایجااد
سازمانهای مردم نهاد با توجه به ماده  44قانون آیین دادرسی کیفری با نوعی ناتوانی ،ابهام ،خاالء
و شکاف جدی روبرو گردیده و در نتیجه زمینه ساز ظهور بحرانی گسترده در منااب بییعای شاده
است .در نتیجه میتوان گفت که سیاست جنایی قضایی ایران با با هدایت جلب مشارکت مردمی و
نهادیه کردن مناف مناب بییعی و فرهنگسازی در این راه احساس میشود.
تقدیر و تشکر
این مقا ه با موضوع «سیاست جنایی قضایی کیرکیفری در حمایات از منااب بییعای» مساتخر از
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صیار رحمت آبادی فارغ ا تحصیل کارشناسی ارشد رشاته حقاوق
جزا و جرم شناسی که با راهنمایی آقای دکتر امیر احمدی به اتمام رسیده اسات .همچناین حقاوق
مادی و معنوی این مقا ه متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت میباشد.
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