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حقوقی
یادداشت

محيط زيست خأل قانون یا ضعف
در اجرای قانون
دكتر محسن عبدالهي

عضو هيأت علمي دانشكده حقوق بينالملل
دانشگاه شهيد بهشتي

حقوق محيط زيس��ت قبل از اينكه به
شكل يك رشته مطالعاتي حقوقي مستقل
در آيد به طور ضمني از قلمرو قوانين ديگر
دنبال ميش��ده است اما هيچ وقت به طور
مس��تقل مورد توجه ق��رار نميگرفت .به
عن��وان مثال اگر به دقت به مقررات قانون
مدني نگاه كنيم درخواهيم يافت كه نزديك به يكصد س��ال اس��ت مقرراتي
درباره حريم چاهها و قنوات و ...پيشبيني و تصويب ش��ده اس��ت .يا اينكه
قوانين بسيار ،بسيار قديمي در خصوص شكار و صيد وجود دارد كه در واقع
اين قوانين به س��الهاي پيش از پيدايش حقوق محيط زيست باز ميگردد.
يا موضوع ديگري كه ميش��ود به آن اش��اره كرد قانون اراضي مستحدث و
ساحلي است كه نشان ميدهد اين قوانين قديميتر از پيدايش قوانين محيط
زيس��ت اس��ت .در واقع غالب حقوقدانان پيدايش قانون محيط زيست را به
دهه  60و اوايل دهه  70ميالدي نسبت ميدهند .اگر چه تدوين اين قوانين،
نخست با هدف زيست محيطي نبوده و فقط به منظور حفظ حريم خصوصي
بوده است تا افراد از حقوقشان محروم نشوند.
بدين ترتيب اين قوانين محصول اتفاقاتي اس��ت كه نخس��ت در عرصه
بينالملل��ي رخ ميه��د يعني در دهه  60ميالدي آس��يبهاي جدي كه به
محيط زيس��ت وارد شد و حوادث عظيم زيس��ت محيطي كه در آن سالها
رخ داد بتدري��ج دولتها را در اين حوزه نگران كرد .يعني دغدغه بينالمللي
نسبت به حفاظت از محيط زيست زمين پديدار شد .درست به همين خاطر
او به كوش��ش سازمان ملل متحد يك كنفرانس بزرگ سال  1972در شهر
اس��تكهلم سوئد برگزار ش��د كه منتهي به تصويب يك اعالميه تحت عنوان
محيط زيست بشر شد .اگرچه اين اعالميه سند الزامآوري نيست اما اقدامي
براي شناسایی يك سلسله اصول و ارزشهاي بينالمللي است.
در واق��ع به نوعي حقوق محيط زيس��ت و اج��زاي آن را به عنوان ارزش
مورد حمايت بينالمللي ق��رار ميدهد .از اين رو ميتوان گفت :اين اعالميه
سرآغاز تصويب اسناد و كنوانسيونها و اعالميههاي متعدد بينالمللي است
ك��ه امروزه ما از اين مجموعه به عنوان حقوق بينالملل محيط زيس��ت ياد
ميكني��م .اما نكت��ه جالب در خصوص پيدايش حقوق ملي محيط زيس��ت
اين اس��ت كه هرچن��د در قوانين
قديمي دولته��ا از جمله قوانين
دول��ت اي��ران مقرراتي به چش��م
ميخ��ورد ك��ه در آنه��ا ب��ه طور
ضمني حفاظت از محيط زيس��ت
هم قابل استخراج است اما واقعيت
اين اس��ت كه پيدايش و توس��عه
حقوق ملي محيط زيست بشدت
تحت تأثير تحوالت بينالمللي در
پيدايش و توسعه حقوق بينالملل
محيط زيست است .زيرا دولتها
در داخل ،تدبير مس��ائل زيس��ت
محيطي را تابعي از سياس��تهاي
توس��عه خود قرار ميدهند .يعني
آن را ف��دا و قربان��ي امر توس��عه
ميكردند اما وضع در عرصه بينالمللي متفاوت بود .فعاليتهاي زيانبار بعضاً
داراي آثار برونمرزي بود و جدايي از خس��ارت به كش��ورهاي متأثر مسائل
نگرانكنن��دهاي را ب��ه وجود ميآورد كه تدبير آنها خ��ارج از صالحيت يك
دولت اس��ت .درس��ت به همين دليل حقوق محيط زيس��ت ابتدا در عرصه
بينالمللي پديدار و توس��عه پيدا كرد .به عنوان مثال تصويب معنادار قانون
حفاظت و بهس��ازي محيط زيس��ت ايران درست يك س��ال پس از اعالميه
استكهلم است .اين قانون كه جزو قوانين مادر در حوزه محيط زيست ايران
به شمار ميرود اقدام به تأسيس سازمان حفاظت از محيط زيست و مقررات
بنيادين حفاظت از محيط زيست در ايران ميكند .به تعبير ديگر ميشود از
س��رريزي هنجارهاي حقوق بينالملل محيط زيست ،به حقوق ملي محيط
زيست سخن به ميان آورد.
اما بعد از اعالميه استكهلم در چند حوزه دولتها با سرعت عمل بيشتري
به س��وي تدوين و تصويب كنوانسيونهاي بينالمللي رو آوردند .حفاظت از
درياه��ا ،حفاظت از هوا و تأكيد بر مبارزه با م��واد كاهنده اليه ازن و مقابله
ب��ا تغييرات اقليمي و مقابله با تجارت گونههاي گياهي و جانوري در معرض
انق��راض و مب��ارزه با نقل و انتقال فرامرزي پس��ماندهاي خطرناك از جمله
اين موارد هس��تند .جالب اينجاست كه دولت ايران به طور تقريبي در قالب
كنوانسيونهاي بينالمللي عضويت مؤثري داشته است.
يك نمونه قديمي نيز تصويب كنوانس��يون حماي��ت از تاالبهاي داراي
اهميت بينالمللي در شهر رامسر ايران میباشد كه درواقع دولت ايران ميزبان
و از بانيان كنوانس��يون است .طبيعي است كه تصويب اين كنوانسيونها در
عرصه بينالمللي بتدريج به توس��عه هنجاري حقوق محيطزيست در ايران
كمك كرده است.
ي��ك نمونه جديد ديگر تصويب قانون ايمني زيس��تي از س��وي مجلس
ش��وراي اسالمي پس از عضويت ايران در پروتكل «كارتي هانا» مصوب سال
 ،2000الحاقي به كنوانسيون تنوع زيستي سال  1992است.
از اي��ن رو با توجه به مطالب گفته ش��ده به نظر ميرس��د نبود قوانين و
مقررات ،چالش اصلي حفاظت از محيط زيست به شمار نرود اما چالش اصلي
محيط زيست در بسياري از كشورها از جمله ايران ،ضعف در اجراي قوانين
اس��ت .نبود متولي مسئول و داراي صالحيتهاي اقتدار و حقوقي الزم براي
نظارت و پيگيري قوانين زيس��ت محيطي ،ضعف شرايطي همچون نداشتن
باور حقوقي قضات به اهميت اجراي مس��ائل زيست محيطي ،نبود سياست
و برنامه ملي محيط زيس��ت ايران ،اولويت داشتن سياستهاي توسعهاي بر
مالحظات زيست محيطی و بهرهبرداري ناپايدار از منابع غير قابل تجديدپذير
زيس��تمحيطي در اين راستا از جمله مهمترين چالشهاي زيست محيطي
ايران هستند.
بنابراين با وجود كافي بودن قوانين مذكور ،متأس��فانه بسياري از قوانين
غي��ر روز آمد و بدون آييننامههاي الزم براي اجرا و تعيين اس��تانداردهاي
اجرايي اس��ت .پس از اين منظر برخي از قوانين و مقررات زيس��ت محيطي
اي��ران نيازمند اصالح و بازنگري اس��ت .عالوه بر اي��ن ،مهمترين تحولي كه
نظام حقوقي محيط زيس��ت ايران نيازمند توجه ف��وري قانونگذاران ايراني
است افزايش صالحيتها و اقتدارهاي تقنيني و نظارتي سازمان حفاظت از
محيط زيست است.
در واقع جايگاه قانوني سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي از
معاونتهاي رياست جمهوري هم از اقتدارهاي اين سازمان بشدت كاسته و
هم اينكه امكان نظارت مجلس شوراي اسالمي را بر فعاليتهاي اين سازمان
بسيار بعيد نموده است .همچنين تبديل اين سازمان به وزارتخانهاي در كنار
س��اير وزارتخانهها ميتواند راه حلي در اين حوزه به ش��مار رود .با اين اميد
كه افزايش امكان نظارت مجلس ش��وراي اس�لامي بر فعاليتهاي سازمان
كنوني از يكسو و اعطاي حق وتو فعاليتهاي توسعهاي مخرب محيط زيست
(مانند آنچه ك��ه در پروندههاي ناراحتكننده درياچه اروميه و تاالب انزلي)
رخ داد ،شايد بتواند در واقع تحولي را در اجراي مؤثر قوانين و مقررات زيست
محيطي در ايران به وجود آورد .در كنار اين اقدام بايس��ته ،آموزش همگاني
محيط زيست و لزوم همگاني حفاظت از آن ضرورت اجتناب ناپذير ديگري
اس��ت كه بايد در دستور دستگاههاي فرهنگي رس��انهها ،علمي و آموزشي
ق��رار گيرد .در واقع در نبود آگاهي نس��بت به اهميت محيط زيس��ت براي
س�لامتي بشر و نا آگاهي از آثار مخرب بسياري از رفتارها و باورهاي اشتباه
بر حفظ محيط زيس��ت سالم ،اثر ويرانكنندهاي بر محيط زيست ايران وارد
كرده است.
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مروري ب�ر تاريخچه قانونگذاري در
حوزه محيط زيست
معصومه حسينپور  -رئيس گروه
امور مجلس حفاظت از محيط زيس��ت-
با اش��اره به اينكه س��ابقه قانونگذاري در
حوزه حفاظت از محيط زيست در ايران
به چهار دهه قبل برميگردد ،به «ايران»
گف��ت< :در حال حاضر قوانين موجود در
اين حوزه مربوط به قانون ش��كار و صيد
مصوب��ه  1346اس��ت كه ب��ا اصالحات
بع��دي آن معطوف به م��وارد مربوط به
محيط زيس��ت طبيعي ش��امل شكار و
صي��د مناطق تح��ت مديريت س��ازمان
حفاظت محيط زيس��ت است .همچنين
در ح��وزه حفاظ��ت و بهس��ازي محيط
زيس��ت در س��ال  1353قانوني تصويب
ش��د كه به م��واردي از جمله آاليندگي
ناشي از فعاليت واحدهاي آالينده اعم از
آب و خاك و هوا اش��اره داش��ته و نحوه
مواجه شدن با آن را مطرح ميكند .اما با
گذشت زمان و به لحاظ مشكالت ناشي
از آلودگ��ي هوا ،قانوني در خصوص نحوه
جلوگيري از آلودگي هوا در سال 1374
تصويب شد كه عالوه بر پيشبيني مواد
مربوط به آاليندگي هوا ،ناشي از فعاليت
واحدهاي آالينده و وسايل نقليه موتوري
ب��راي نخس��تينبار به ضوابط اس��تقرار
صنايع واحدهاي توليدي و صنعت اشاره
ميكند .همچنين قانون مديريت پسماند
نيز در س��ال  1383ب��ه منظور تفكيك
پس��ماندهاي ع��ادي و وي��ژه پزش��كي،
صنعتي و كشاورزي و نحوه مديريت آنها
به تصويب رسيد> .
قوانين دس�ت وپا گي�ر مانعي براي
حفظ محيط زيست
اما ب��ا توجه ب��ه قواني��ن موجود در
كشور بحث اصلي و اساسي ،چالشهايي
اس��ت كه در ح��وزه محيط زيس��ت در
كشور وجود دارد .حال اين سؤال مطرح
ميش��ود كه آيا ضعف قانون باعث بروز
اين مشكالت ش��ده است يا بازنگري در
قوانين مشكالت را حل خواهد كرد؟
حميد رض�ا طباطبايي نائيني -
عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي
اسالمي  -در اين باره به «ايران» ميگويد:
<در حوزه محيط زيست در كشور نه تنها
از لح��اظ قوانين كمب��ودي وجود ندارد،
بلكه بيش از نياز كشور هم قانون داريم.
به طوري ك��ه حتي در برخي مواقع اين
قوانين به قدري دست و پاگير ميشوند
كه مانع بحثهاي توس��عه و پيشرفت و
اش��تغال در كشور ميش��وند .از اين رو
به اعتقادم آنچه بي��ش از هر چيز باعث
نگراني اس��ت بحث كالن در كشور است
كه ش��ايد هم در حال حاضر يك مقدار
از اراده داخلي كش��ور خارج شده باشد.
مش��كل ما ،در همه حوزهه��اي اجرايي
است كه همچنان ضعف مديريتي دارد.
به عنوان مثال در كش��ور حتي در بحث
مفاس��د اقتصادي هم قوانين ب��ه اندازه
كافي داريم .اما مش��كل اصلي مربوط به
مديريت اجرايي اس��ت .در بحث محيط
زيست هم وضعيت همينطور است و بايد
مديريت در دستگاههاي اجرايي تقويت
شود>.
حمیدرضا طباطبایی نائینی نماينده
مجل��س ش��وراي اس�لامي در خصوص
چالشه��اي اصل��ي در ح��وزه محي��ط
زيس��ت ني��ز گفت<:يك��ي از چالشهاي
اصل��ي ،بحث ريزگردها اس��ت كه اثرات
مخ��رباش از همه عوامل��ي كه باعث از
بين بردن محيط زيست ميشود بيشتر
اس��ت .پس اين موض��وع را نميتوان با
وض��ع قانون ح��ل كرد بلكه مس��ئوالن
بايد با برنامهريزيه��اي منطقهاي آن را
رفع كنند .اما موضوع بعدي كه در حال
حاض��ر با آن روبه رو هس��تيم و خطرات
زيس��ت محيطي بس��يار ش��ديدي را به
وج��ود آورده ،بحث اقدامه��اي عمراني
اس��ت كه بدون هيچ مطالع��ه كافي در
كشور ايجاد شده اس��ت .به عنوان مثال
سدس��ازيها در كش��ور ب��دون توجه به
اثرات آنها در مناطق پاييندستي صورت
گرفت .به همين دليل نيز در حال حاضر
شاهد هس��تيم به خاطر سد سازيهاي
غيراصولي ،بيش��تر مناطق اطراف سدها
با خش��كي روبه رو ش��ده و نگرانيهاي
عمدهاي در س��طح ملي به وجود آورده
است.
ام��ا بحث بعدي آلودگي آبهاس��ت
كه نتيجه صنعتي شدن كشور است زيرا
با وجود اينكه به س��وي صنعتي ش��دن
رفتهايم اما متأس��فانه مسائل و خطرات
زيس��ت محيطي را در م��ورد آن رعايت
نك��رده ايم .به عنوان مثال در ش��مال و
مركز كشور شاهد س��رازير شدن پساب
كارخانهها ب��ه رودخانههاي اطراف و در
نتيج��ه آلوده ش��دن آبها و ب��روز انواع
بيماريها براي آبزيان و انسانها و رشد
بيروي��ه س��رطانهاي مزمن هس��تيم.
اي��ن در حالي اس��ت كه وقت��ي به دقت
عل��ت ب��روز اي��ن بيماريها را بررس��ي
ميكنيم ميبينيم ك��ه مهمترين عامل
اين بيماريها پس��ابهاي كنترل نشده
صنعتي اس��ت ك��ه باع��ث از بين رفتن
محيط زيست و در نتيجه سالمتي مردم
شده است.
همچنين يكي ديگر از عوامل مهمي
كه محيط زيس��ت را ب��ه خطر مياندازد
اس��تفاده از كودهاي شيميايي در سطح
وس��يع در كشور است كه در حال حاضر
باعث آلودگي آبها و منابع آبي در كشور
بخص��وص در منطق��ه غ��رب اصفهان و
فريدن و ...شده است كه يكي از بهترين
منابع آبي در كش��ور بودهاند ،اما در حال
حاضر شاهد هستيم كه تمامي آبهاي
منطقه آلوده به سمها و مشتقات كودهاي
شيميايي شده اس��ت كه به هيچ عنوان
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كارشناسها و حقوقدانها تشريح كردند

حمیده گودرزی

ضرورت غبارروبی
از قوانین محیطزیست

تشكيل نخستين كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد در سال 1972
درباره انس�ان و محيط زيس�ت ،منجر به تصويب موضوعی شد تا از
آن س�ال ،روز پنجم ژوئن را روز جهاني محيط زيس�ت بنامند .طبق
اين ماده ،عالوه بر آنكه مردم ،دولتها ،نهادها و مس�ئوالن موظف به
رعايت مس�ائل زيس�تمحيطي و تالش براي حفظ محيط سالم براي
زندگ�ي خود و آيندگان ش�دند ،ض�رورت وضع و تصوي�ب قوانين و
مقررات نيز در اين حوزه احس�اس ش�د .در كشور ما نيز در سالهاي
اخي�ر براي جلوگي�ري از آلودگي و تخريب محيط زيس�ت قوانين و
آييننامههاي زيادي تدوين و تصويب شد ،اما آنچه به چالشي مهم در

قابل اس��تفاده نيس��ت .يعني منطقهاي
ك��ه روزگاري ج��زو بهتري��ن منابع آبي
كشور محس��وب ميشد ،متأسفانه آلوده
و غير قابل مصرف ش��ده است .از اين رو
به اعتقاد من به ج��اي آنكه قانون وضع
كنيم بايد روي مش��كالت تمركز كنيم.
بنابراي��ن براي بهبود وضعيت ،نخس��ت
بايد در خصوص مسائل ملي برنامهريزي
بلند مدت داشته باش��يم .دوم اينكه در
حوزه داخلي يعني در خصوص مس��ائل
صنعتي ،كش��اورزي و هم��ه آنچه باعث
توسعه كش��ور ميشود مس��ائل زيست
محيطي را رعايت كني��م به صورتي كه
مزاحمتي هم براي مردم به وجود نياورد
زيرا در بس��ياري از مواقع شاهد هستيم
كه رعايت قوانين محيط زيس��ت مانعي
براي اشتغال مردم شده است يعني فرد
با وجود اينكه شغلش براي توسعه كشور

اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه معصومه
حس��ينپور رئي��س گروه ام��ور مجلس
س��ازمان حفاظت از محيط زيست نيز با
ابراز تأسف از نبود ضمانت اجراي قوانين
در حوزه محيط زيس��ت اظهار ميكند:
موض��وع اصلي اين اس��ت كه ب��ا وجود
قوانين متعدد محيط زيستي ،چرا بعد از
 4دهه ،هنوز حفاظت از محيط زيست با
چالش جدي مواجه است.
وي در خصوص چالشه��اي قانوني
موج��ود در حوزه محيط زيس��ت اظهار
كرد< :به طور كلي چالشهاي مربوط به
حوزه محيط زيست را در  4بند ميتوان
تشريح كرد؛
نخس��ت :قان��ون ش��كار و صي��د كه
همانند ن��ام آن توجه دقيقي به مباحث
مرب��وط به نحوه ش��كار و صي��د مجاز و
مجازات كيفري براي ش��كار و صيد غير

دکتر محمدحسین رمضانی

اين حوزه تبديل ش�ده ،اين است كه با وجود قوانين مختلف ،اجراي
آنها از سوي واحدهاي صنعتي و توليدي ،نهادها و وزارتخانهها و همه
افرادي كه به نوعي با محيط زيس�ت در ارتباط هستند ،جدي گرفته
نميش�ود به همين خاطر امروزه آثار و تبعات اين سهلانگاري و نبود
ضمانته�اي اجراي�ي را در آلودگي هوا ،تخريب جنگله�ا و مراتع،
آلوده ش�دن آب رودخانهها و درياها و دهه�ا نمونه ديگر در خصوص
نابودي محيط زيس�ت ميبينيم .در همين راس�تا با چند حقوقدان و
كارشناس درباره علل برخي مشكالت حقوقي در حوزه محيط زيست
توگو نشستيم.
به گف 

خطر انقراض» كه بس��يار آسيبپذيرتر
از «حمايت ش��دهها» محسوب ميشوند
اشاره شود .ضمن اينكه عمده مشكالت
در اي��ن خصوص مربوط به كمبود تعداد
محيطب��ان براي حفاظ��ت از عرصههاي
مذك��ور و فق��دان امكان��ات الزم ب��راي
حفاظت است.
دوم :در قان��ون حفاظت و بهس��ازي
محيط زيس��ت عالوه بر ط��رح مباحث
مربوط ب��ه آاليندگي واحده��ا ،به نحوه
تعيي��ن مناطق تحت مديريت س��ازمان
حفاظت محيط زيست اشاره شده است.
همانگون��ه كه ميدانيم مح��دودهاي از
منابع طبيعي كشور كه پديدههاي نمونه
و نادر گياهي يا جانوري كمنظير دارد يا
عرصههايي كه داراي زيس��تگاه طبيعي
نمون��ه و داراي ش��رايط اقليم��ي خاص
براي جانوران وحشي يا ضرورت حفظ و

معصومه حسینپور

واگذاري عي��ن آنها را ندارد» .بدين معنا
كه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در
عرصههاي اشاره ش��ده داراي اختيار تام
است به نحوي كه باوجود تجويز قانون در
ماده 4همان قانون مبني بر به رس��ميت
شناختن حق مالكيت و حق انتفاع قانوني
اش��خاص در اين مناط��ق ،در اين ماده
سازمان حفاظت محيط زيست قائم مقام
قانوني مؤسس��ات يا سازمانهاي مربوط
در بهرهبرداري از امالك مورد بحث است.
باوجود حكم صريح ،اين ماده مقرر داشته
تمامي عرصه و اعيان متعلق به دولت در
اين مناطق در اختيار س��ازمان حفاظت
محيط زيست قرار خواهد گرفت و الزمه
اين اختيار از ديد نويسنده دريافت سند
مالكيت براي اراضي موصوف به نام دولت
ب��ه نمايندگي س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت اس��ت ،اما گرفتن سند مالكيت

حمیدرضا طباطبایی نایینی

نیم نگاه
در حوزه حفاظت و بهس�ازي محيط زيس�ت در سال  1353قانوني تصويب شد كه به مواردي از جمله آاليندگي
ناشي از فعاليت واحدهاي آالينده اعم از آب و خاك و هوا اشاره داشته و نحوه مواجه شدن با آن را مطرح ميكند.
يكي از چالشهاي اصلي ،بحث ريزگردها است كه اثرات مخرباش از همه عواملي كه باعث از بين بردن محيط
زيس�ت ميشود بيشتر است .اين موضوع را نميتوان با وضع قانون حل كرد بلكه مسئوالن بايد با برنامهريزيهاي
منطقهاي آن را رفع كنند.
در حوزه محيط زيست كمبود قانون نداريم ،اما چون اين قوانين به روز نيستند نميتوانيم از آن بهره الزم را ببريم.
از اينرو تصور ميشود كه اين قوانين بازدارنده نيستند.
يكي ديگر از داليلي كه باعث ش�د تا بحث زيس�ت محيطي يكي از مهمترين دغدغههاي دولتها شود مشکل
دسترس�ي به آب و هواي س�الم بود و اینکه برای اس�تفاده بهينه از سوختهاي فس�يلي و مهارگازهاي آالينده و
گلخانهاي باید تدابيري عاجل انديشيده میشد.

مؤثر است ،اما از ترس اينكه جريمه شود
ديگر سراغ آن ش��غل نميرود .بنابراين
از وظاي��ف دول��ت اس��ت كه ب��ا در نظر
گرفتن همه جوانب به حفظ و نگهداري
محيط زيست بپردازد و بين وزارتخانهها
جزيرهاي عمل نكند .همچنين در حوزه
معاون��ت اول نيز باي��د آنچنان مديريتي
وجود داش��ته باش��د ك��ه وزارتخانهها با
يكديگر هماهنگ عمل كنند تا خروجي
كار مناس��بتر شود .در اين صورت است
كه هم خطرات و مسائل زيست محيطي
پيشبيني و رعايت ميش��ود و هم اينكه
توسعه كشور متوقف نميشود .از سويي
ديگ��ر ني��ز ميتوانيم وضعي��ت بيكاري
جوانان را اصالح كنيم>.

مج��از و تخريب زيس��تگاه حيات وحش
داشته اس��ت .گرچه اين قانون به لحاظ
ماهوي اهميت بس��زايي دارد ،اما اصالح
و به روزرس��اني احكام جزايي مندرج در
اين قانون در پيشگيري از جرايم مذكور
اهمي��ت ش��اياني دارد و در اين بازنگري
بايد به رفع ابه��ام از مجازات «نگهداري
و تكثير» جانوران وحش��ي و «صيد» در
پاركهاي ملي اشاره شود .البته در قانون
به مجازات كيفري شكار و صيد غير مجاز
جانوران وحشي حفاظت و حمايت شده
در ماده  680قانون مجازات اسالمي نيز
اش��اره شده است ،اما ضروري است تا در
اصالحيه اين قان��ون به مجازات كيفري
صيد و شكار جانوران وحشي «در معرض

تكثير نسل جانوران وحشي است ،تحت
عناوين «پارك مل��ي ،آثار طبيعي ملي،
پناه��گاه حيات وحش و منطقه حفاظت
شده» تحت مديريت س��ازمان حفاظت
محيط زيست قرار ميگيرد .بدين منظور
حك��م م��اده  16اين قان��ون اطالق عام
داش��ته و مقرر م��يدارد« :تمامي عرصه
و اعيان ام�لاك متعلق به دولت واقع در
مح��دوده مناطق مذك��ور در بند (الف)
م��اده  3و همچنين تمام��ي تاالبهاي
متعلق به دولت در اختيار س��ازمان قرار
خواهد داش��ت و سازمان در بهرهبرداري
از تاالبها (به اس��تثناي مرداب انزلي) و
امالك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات
يا س��ازمانهاي مربوط اس��ت ولي حق

اي��ن عرصهه��ا تاكنون با اين اس��تدالل
كه سازمان محيط زيست به طور صرف
«قائم مقام قانوني» در اين عرصهها است
محقق نشده است .اين درحالي است كه
قيد «قائممقامي» محدود به بهرهبرداري
است و نه «اختيارات» اشاره شده در صدر
اين ماده .بدين ترتيب در مواد تخريب و
تصرف اين اراضي از س��وي اشخاص ،به
طور عمده محاكم قضايي براي رسيدگي
ماهوي ،درخواس��ت سند مالكيت عرصه
را ميكنند كه با وجود صدور سند به نام
سازمان جنگلها و مراتع ،نحوه رسيدگي
به دعاوي موضوع اين ماده بسيار طوالني
ش��ده و حفاظ��ت از اي��ن مناط��ق را با
مش��كل جدي مواجه س��اخته است .در
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م��ورد واحدهاي آالينده محيط زيس��ت
ني��ز با وجود احكام صريح مبني بر نحوه
مواجهه با واحدهاي آالينده در مواد 11
و  12قان��ون فوق االش��اره ،نحوه جبران
خسارت ناش��ي از فعاليت واحد آالينده
تاكنون مش��خص نشده است .همچنين
اين قانون در خص��وص ايجاد آلودگي از
سوي اش��خاص حقيقي نيز داراي نقص
است.
س��وم :در قانون نح��وه جلوگيري از
آلودگي هوا كه منحصر به موارد آلودگي
هوا اس��ت در م��واد  15و  16اين قانون
تعيين مهلت براي رفع آلودگي و تعطيلي
كار و فعاليت از سوي سازمان با همكاري
و مش��اركت دستگاههاي ذيربط تعيين
ميش��ود كه از اين منظر نيز ممانعت از
آلودگي را دچار فرايند رسيدگي طوالني
ميكند .پس با توجه به موارد عنوان شده
و افزايش جمعيت ،گسترش آلودگي آب
و خاك و هوا ،بازنگري قوانين و مقررات
محيط زيست ضروري به نظر ميرسد.
آخر اينكه :در قانون مديريت پسماند
نيز ضمانت اجرايي براي اجراي تكاليف
دس��تگاههاي اجرايي پيشبيني نش��ده
اس��ت و احكام جزايي اين قانون نياز به
بازنگري دارد>.
محي�ط زيس�ت از دي�دگاه
بينالمللي
يكي ديگر از مس��ائل حائ��ز اهميت
بح��ث توجه به محيط زيس��ت ازديدگاه
بينالملل��ي اس��ت .از آنجا ك��ه توجه به
حفظ محيط زيست در جهان از اهميت
ويژهاي برخوردار اس��ت به همين خاطر
كنوانسيونها ،پروتكل و مقررات بسياري
نيز در اين خصوص منعقد شده كه ايران
نيز با تصويب مجلس شوراي اسالمي به
آنها پيوسته است.
دكت�ر محم�د حس�ين رمضاني
قوامآبادي -عضو هيأت علمي دانشكده
حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي
 با بي��ان اين مطل��ب به اي��ران اظهارداشت :با وجود اينكه در رابطه با محيط
زيس��ت مقررات زيادي وج��ود دارد ،اما
به دليل اينكه بيش��تر اين مقررات جنبه
حقوقي كامل ندارند ،دولتها تعهدات و
مسئوليت س��ختگيرانهاي نسبت به اجرا
نش��دن آنها ندارند .از اي��ن رو براي دوام
و بقاي اين مقررات الزم و ضروري است
كه نخس��ت دولتها هر دوس��ال يكبار
در رابطه با اين مقررات از عملكردش��ان
گزارش��ي ارائه دهند .همچنين ضمن به
اج��را در آوردن اين مقررات ،بايد قوانين
و حق��وق داخل��ي كشورش��ان را با آنها
مطابق��ت دهند .اين در حالي اس��ت كه
دولت ايران نيز س��عي كرده تا حدودي
حق��وق داخل��ي كش��ور را با مق��ررات
بينالمللي تطبيق دهد .اما موضوع مهم
و اساس��ي اين است كه در حوزه محيط
زيس��ت كمبود قانون نداري��م ،اما چون
اين قوانين به روز نيس��تند نميتوانيم از
آن بهرهب��رداري الزم را ببري��م .از اينرو
تصور ميش��ود كه اين قوانين بازدارنده
نيستند .به عنوان مثال در خصوص شكار
حيوانات يا قطع درختان در حال انقراض
مجازاتها آنقدر سختگيرانه و بازدارنده
نيست .يعني فرد متخلف ارزيابي ميكند
براي ش��كار يا قط��ع درختان در معرض
انقراض چه مجازاتي در انتظارش اس��ت.
از اي��ن رو ض��رورت دارد ت��ا اين قوانين
روزآمد شود .البته شورايعالي حفاظت
از محيط زيس��ت سعي كرده تا بسياري
از مق��ررات را روز آم��د كند كه تصويب
نامههايي هم در اين رابطه وجود دارد .به
عنوان مثال در خصوص يوزپلنگ ايراني
كه يك گونه نادر و در حال انقراض است
و فقط در ايران يافت ميش��ود در سابق
ميزان مجازاتي كه قانونگذار براي آن در
نظر گرفته بودند جريمه حدود يك و نيم
تا دو ميليون تومان بود .اما بعدها با توجه
به اهميت موضوع اين ميزان مجازات به
 50تا  100ميليون تومان افزايش يافت.
بنابراي��ن ميتوان گف��ت در اين مرحله
قانون بازدارنده شده است.
دكتر رمضان��ي در ادامه در خصوص
س��اير چالشه��اي زيس��تمحيطي كه
هماكن��ون اكثر كش��ورهاي جهان با آن
دس��ت به گريبانند گف��ت :يكي ديگر از
چالشهاي مهم زيس��ت محيطي بحث
تغيي��رات آب و هواي��ي اس��ت كه باعث
شده س��ازمان ملل متحد اين موضوع را
در دستور كار قرار دهد .در ميان دولتها
هم موضوعي تحت عنوان آوارگان زيست
محيطي مورد بحث و بررس��ي قرار دارد.
به گفته استاد دانشگاه حقوق ،اين بحث
از زماني آغاز شد كه يخچالهاي طبيعي
رفته ،رفته آب شدند كه اين زنگ خطري
براي دولته��اي كوچك و جزاير اطراف
آنه��ا بود زيرا احس��اس ميش��د كه اين
مسأله مرزهاي سياس��ي اين دولتها را
تحت الش��عاع قرار خواهد داد و از سويي
ديگر باعث بيخانمان ش��دن ساكنانش
ميشود.
ب��ه گفته دكتر رمضان��ي يكي ديگر
از داليلي كه باعث ش��د تا بحث زيست
محيطي يك��ي از مهمترين دغدغههاي
دولتها ش��ود بحث دسترسي به آب و
هواي س��الم بود و در خصوص استفاده
بهينه از سوختهاي فسيلي و گازهاي
آالين��ده و گلخان��هاي ني��ز تدابي��ري
انديش��يده ش��د .از اينرو در سالهاي
 1992در كنفران��س ري��و و پروت��كل
«كيوتو» و اسناد بعدي در سال 1997
به اين موضوعات توجه ويژه ش��د و در
اي��ن ميان ني��ز دولتها متعهد ش��دند
روشه��اي منعطف��ي را در خص��وص
تجارت ،انتشار توسعه پاك و موارد ديگر
داشته باشند تا پاسخي به اين معضالت
و مشكالت دهند.

