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مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم
کیفری بین المللی از منظر فقه اسالمی
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چکیده
آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي از جمله مسائلي است که امروزه در حال گسترش ميباشد و
خسارتهاي جبرانناپذيري را به دنبال دارد در حالي که محاکم داخلي بعضي از کشورها خصوصاً کشورهاي
اسالمي به دليل الزامات ناشي از موانع شرعي و حقوقي کمتر قادر يا مايل به تعقيب بانيان آلودگي نفتي در
وراي مرزهاي خود ميباشند ،برخي از اين جنايات ارتکابي خصوصاً زيست محيطي در ارتباط با اشخاص
حقيقي و يا حقوقي متبوع کشورهاي اسالمي و يا در سرزمين کشورهاي مزبور مشکالتي را در زمينه تعارض
صالحيتي و ساير موضوعات ايجاد کرده است .يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهد که در مورد اعمال
صالحيت محاکم بين المللي در خصوص جرم آلودگي نفتي نيز ،اگر مصلحتسنجيها به اين نتيجه برسد که
رسيدگي به چنين جنايتي ،مصالح و منافعي براي جمهوري اسالمي ايران به همراه دارد ،همانند قراردادهاي
دوجانبه و پذيرش مشروعيت ارجاع اختالفات به داوري افراد غيرمسلمان ،مجاز خواهد بود .با توجه به چنين
رويکردي ،اين جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بينالملل و مقررات موجود در شريعت اسالمي و کنکاش
در نظريه مصلحت مندرج در فقه اماميه ،به بررسي صالحيت قضايي محاکم کيفري بينالمللي در رسيدگي
به جرم آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي از منظر حقوق اسالمي ميپردازد.
کلید واژهها :محاکم کيفري بينالمللي ،آلودگي زيستمحيطي ،مصلحت ،شريعت اسالمي.
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 -1مقدمه
لزوم اعمال حاکميت در محدوده قلمرو سرزميني ،ايجاب مينمايد که هر دولتي تنها در اين محدوده از
صالحيت تام جهت محاکمه مرتکبان جرم برخوردار باشد و قانون حاکم نيز قانون داخلي همان دولت است
(الماسي .)49 ،1382 ،در عين حال ،اعطاي صالحيت قضايي بينالمللي زماني مورد توجه قرار ميگيرد که
رفتار ارتکابي ،دربردارنده درجات بااليي از نقض حقوق انسانها مانند سلب حيات ،آزار و شکنجه و
تخريبگري باشد؛ به نحوي که آن را واجد وصف جنايت بينالمللي نمايد .براي اينکه اينگونه جنايتهاي
شديد که موجب نگراني وسيع جامعه بينالمللي شده است؛ بدون مجازات نماند ،به منظور تضمين تعقيب و
محاکمه مرتکبان جنايتهاي مذکور ،اتخاذ تدابيري در سطح ملي همراه با تقويت همکاري بينالمللي
ضروري است .به عبارت ديگر ،چنين جنايات بينالمللي آنچنان فجيع و مخرب قلمداد ميشوند که اگر
دولت مليِ صاحب صالحيت قضايي ،صالحيت کيفري خود مبني بر تعقيب ،محاکمه و مجازات مرتکبان را
اعمال ننمايد و يا قادر به اعمال صالحيت داخلي خود نباشد ،هر دولت ديگري ميتواند صالحيت کيفري
خود را بر کساني که مسؤول ارتکاب جنايتهاي بينالمللي هستند ،اعمال نمايد (اصل صالحيت جهاني).
از منظر جامعه بينالمللي ،برخي اقدامات از قبيل نسلکشي ،جنايات عليه بشريت ،جنايت جنگي و
جنايت تجاوز به حدي شنيع و فجيع است که «جنايت بينالمللي» قلمداد شده و تحت صالحيت موضوعي
ديوان کيفري بينالمللي قرار گرفته است .ليکن امروزه جرايم ديگري مانند آلودگي زيستمحيطي ناشي از
مواد نفتي نيز هر روز بر نگراني و تشويش جامعه بينالمللي ميافزايد .به نحوي که جامعه بين المللي در
سال  2010ميالدي چهل و چهار ميليون بشکه نفت در روز مصرف نمود که اين رقم در سال2020
ميالدي به چهل و نه ميليون بشکه در روز خواهد رسيد .هم اکنون ميزان آلودگي محيط زيست به ويژه
محيط زيست آبي ناشي از مواد نفتي از طرق مختلف ،ساالنه قريب به پانصد تن نفت برآورد ميگردد
(نجفي اسفاد ،دارابينيا.)94 ،1390 ،
با اين وجود ،سازو کار بهکارگيري توسعه صالحيت قضايي براي مقابله با چنين جرايم بين المللي به دو
صورت کلي قابل تصور است:
نخست اينکه ،هر دولت به صورت مستقل و با تشخيص يک رفتار ارتکابي به عنوان جنايت بينالمللي،
صالحيت کيفري خود را به بيرون از مرزها توسعه دهد و اعمال نمايد که در اين صورت با مخالفت ديگر
دولتها مواجه خواهد شد؛
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دوم اينکه نهادهاي بينالمللي با تأسيس محاکم کيفري بينالمللي ،سندي را که در آن جنايات
بينالمللي ،حدود وظايف و شمول اختيارات و صالحيتهاي ديوان احصا شده باشد ،در قالب اساسنامه به
تصويب برسانند (ميرمحمد صادقي )14 ،1388 ،و سپس دولتها با الحاق به اساسنامه مذکور ،ديوان
کيفري بينالمللي را به عنوان مکمل صالحيت محاکم کيفري خود به رسميت شناسند .البته صرف
عضويت کافي نيست و الزم نيست اساسنامه ديوانهاي بينالمللي با قوانين داخلي دولتها سازگاري
داشته باشد .همچنين به منظور اجرايي ساختن تعهدات ماهوي و شکلي مندرج در اساسنامه دادگاههاي
کيفري بينالمللي ،جرمانگاري رفتارهاي مجرمانه مورد نظر با تعريف عناصر و ارکان هر يک از آنها
ضروري است.
هم اکنون ساز وکار دوم مورد قبول دولتها قرار گرفته و اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي با الحاق
حداقل تعداد الزم از دولتها ،از سال  2002الزم االجراء شده است .البته خسارتهاي مربوط به آلودگي
زيستمحيطي که جرايم ناشي از آلودگي نفتي را هم در بر ميگيرد ،ميتواند به عنوان يکي از مصاديق در
قالب جنايت جنگي تحت صالحيت ديوان کيفري بينالمللي مورد رسيدگي قرار گيرد .در عين حال،
مشکالت جدي با توجه به اصول کلي فقهي و نيز اصول عمومي قانون اساسي در خصوص مشروعيت و
مباني صالحيتي محاکم کيفري بينالمللي و لزوم انطباق و يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با موازين
اسالمي نيز وجود دارد که اگر اشخاص حقيقي و يا حقوقي متبوع دولت جمهوري اسالمي ايران يا حتي در
سرزمين آن در معرض تعقيب ،رسيدگي و محاکمه چنين محاکمي قرار گيرند ،وضعيت بغرنجي به وجود
خواهد آمد .با توجه به چنين رويکردي نوشتار حاضر به بررسي مباني استنباطي مشروعيت يا عدم
مشروعيت قضاوت قضات غيرمسلمان دادگاههاي بينالمللي نسبت به بانيان آلودگي زيستمحيطي ناشي از
مواد نفتي از منظر شرع مقدس اسالم ميپردازد و ضمن بيان کلياتي مشتمل بر مفهوم و برخي منابع
آلودگي نفتي ،صالحيت قضايي بينالمللي جهت رسيدگي به آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي را از
منظر حقوق بينالملل مورد بررسي قرار ميدهد و سپس اين نوع صالحيت را از منظر حقوق اسالمي نيز
تبيين مينمايد.
 -2مفهوم و منشأ آلودگی نفتی
تبصره  2مادهي  688قانون مجازات اسالمي ( ،)1375آلودگي زيستمحيطي را چنين تعريف کرده
است« :پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي ،شيميايي
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يا بيولوژيک آن را به نحوي که به حال انسان با ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد
تغيير دهد» .در بند  2مادهي  2کنوانسيون  1990راجع به آمادگي ،مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي،
در تعريف اين نوع آلودگي مقرر شده است« :هرگونه اتفاق يا مجموعهاي از حوادث که داراي منشاء يکسان
بوده و منجر به ريزش نفت شده يا ممکن است بشود و محيط زيست دريايي يا خطوط ساحلي يا منافع
مربوط به يک يا چند دولت را مورد تهديد قرار داده و يا ممکن است مورد تهديد قرار دهد و مستلزم اقدام
اضطراري يا واکنش فوري ديگري باشد» (مشهدي.)137 ،1389 ،
نکته قابل توجه در تعريف آلودگي نفتي ،اشاره به لزوم اقدام اضطراري و واکنش فوري ديگران
( )Brownlie Lan, Principles of Public International Law, 285اعم از اشخاص حقيقي و يا
حقوقي ،شامل دولتها و سازمانهاي بينالمللي است که ويژگيهاي خطرناکبودن ،گسترشيافتن در
اندک زمان ممکن و تضرر به غير را در سوانح مربوط به آلودگي نفتي مورد تأکيد قرار ميدهد.
افزون بر اين ،آلودگي نفتي از سه علت نشأت ميگيرد که بيانگر ابعاد گسترده آلودهسازي به لحاظ
دامنه جغرافيايي ،سرعت سرايت و قدرت آميختگي آن با محيط زيست است .پس از عمليات حفر چاه و
اصابت آن به مخزن نفت ،به دليل فشار زياد موجود در مخزن ،جريان نفت به سوي دهانه خروجي چاه به
شدت جريان مييابد (رضايي .)456 ،1384 ،در اين مرحله معموالً سعي ميشود کنترل و مهار الزم اعمال
شود ،اما بنا به داليل متعدد از جمله سهلانگاري و بيمباالتي؛ مقاديري از نفت در فوران اوليه و سپس به
صورت متناوب در ادامه استخراج به طبيعت وارد ميشود که با وجود نزديک به چهار ميليون چاه نفتي در
سراسر جهان ،اين آلودگي نفتي به ويژه در حوزههاي آبي ،آلودگي مستمر محيط زيست را در پي خواهد
داشت.
نفت خام و فراوردههاي نفتي براي فروش ،تصفيه و پااليش و يا مصرف جابجا ميشوند .امروزه
عمدهترين وسايل انتقال نفت ،خطوط لوله و نفتکشها ميباشد .نفت خام داراي عناصر شيميايي متنوعي
است که به محض ترکيب با اکسيژن هوا فعال شده و خاصيت خورندگي زيادي پيدا ميکند .در حال حاضر
نيز دليل عمده سرايت نفت از لولههاي نفت و کشتيهاي نفتکش ،فرسودگي ناشي از خوردگي در سيستم
انتقال است و جلوگيري از ضايعه خوردگي ،وظيفهاي است که بايد در اسرع وقت مورد توجه قرار گيرد
(ميستر .)139 ،1389 ،ليکن با تعلل صاحبان نفتکشها و پيمانکاران نفتي ،همه روزه مقادير متنابهي از
نفت به دليل تخريب جدارهي حاملها ناشي از خوردگي ،وارد محيط زيست ميشود.
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آلودگي شديد ناشي از نفتکشها نيز عبارت است از غرق شدن کشتيهاي حامل نفت ،سرايت انواع
آلودگي نفتي از طريق انواع نفتکشها و آلودگي محيط زيست در نتيجه بازيافت نفتکشهاي مستعمل.
همچنين عدم رعايت استانداردهاي ساخت و فرسودگي نفتکشها ،علت اصلي غرقشدن کشتيهاي حامل
مواد نفتي است .تانکرهاي نفتکش پس از تخليه محموله نفتي ،هنوز مقداري نفت در داخل مخازن خود
دارند .بقاياي محموله نفتي را بايد به نحوي پيش از بارگيري محموله بعدي تخليه کرد .يکي از راههاي اين
کار ،شستوشوي مخازن خالي با آب دريا است .افزون بر اين ،مخازن تانکرهاي خالي براي پر کردن آب
موازنه ،جهت حفظ توازن تانکر هنگام حرکت نيز به کار ميرود و اين آب ،آلوده به بقاياي نفتي است که
پيش از بارگيري محموله جديد بيرون ريخته ميشود (چرچيل و آلن لو.)384 ،1384 ،

 -3صالحیت مراجع قضايی بینالمللی در رسیدگی به جرم آلودگی نفتی ،از منظر
حقوق بینالملل
همانطور که در مقدمه اشاره شد جنايات بينالمللي به رفتارهايي اطالق ميشود که بسيار فجيع و
شنيع است؛ به حدي که دغدغه جامعه بينالمللي را در تعقيب و مجازات مرتکبان آن برانگيخته

است1.

افزون بر اين ،آن چه مسؤوليت کيفري بينالمللي را از ساير شقوق مسؤوليت متمايز ميسازد ،تعهداتي
است که نه در مقابل دولتها به صورت انفرادي ،بلکه در برابر جامعه بينالمللي وجود دارد (زماني،1381 ،
 .)40از منظر حقوق بينالملل ،چنانچه اثبات شود آلودگي ناشي از مواد نفتي بسيار زيانبار است و تبعات سوء
جبران ناپذير و بلند مدتي را بر زيست سالم جامعه بينالمللي وارد ميآورد و ادامه حيات طبيعي را به طور
اساسي تهديد ميکند ،در صورت فرض عمدي بودن فعل ارتکابي ،ميتوان آن را در زمره جنايات بينالمللي
محسوب نمود .در اين صورت ،عدم رسيدگي به آن در دادگاهها يا مراجع قضايي داخلي ،موجبات صالحيت
کيفري بينالمللي را فراهم ميسازد؛ چرا که امروزه حفظ محيط زيست از منافع اساسي جامعه جهاني
 .1بنا بر تعريف دادگاه نظامي اياالت متحده در نورنبرگ« ،جنايت بينالمللي» رفتاري است که به عنوان يک عمل مجرمانه مورد تاييد
جهانيان بوده و چنان مسأله حادي محسوب ميشود که مورد اهتمام جامعه بينالمللي است (کيتي شيايزري1383 ،؛  .)13عمل مجرمانه حاد
مذکور ،همچنان که در ماده  2قواعد مسؤوليت بينالمللي دولتها مقرر شده است ،ميتواند ناشي از نقض تعهد بينالمللي يک دولت
(کميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد )35 ،1387 ،و نيز ناشي از نقض حقوق بشردوستانه باشد ( Henckaerts, 2005,
 .)147مشابه اين مضمون در مقدمه اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي نيز آمده است؛ مبني بر اينکه ،آن ديوان در صدد تعيين کيفر براي
فجيعترين جناياتي است که نگراني و تشويش جامعه بينالمللي را در پي داشته باشد (محمدنسل.)12 ،1385 ،

178

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمي/سال شانزدهم /شماره پنجاه و هشت

محسوب ميشود و در ماده  19طرح کميسيون حقوق بينالملل تصريح شده است که« :چناچه هر دولت
تعهدي را که کل جامعه بينالمللي براي حفظ منافع اساسي خود حياتي تلقي ميکند نقض نمايد ،مرتکب
جنايت بينالمللي شده است .آن چه اين فعل را به يک جنايت بينالمللي مبدل ميسازد ،تاثير زيانبار آن بر
کل جامعه بشري است» (دو پويي .)277 ،1369 ،بر اساس اين ماده ،آلودگي محيط زيست در صورتي
ميتواند جنايت بينالمللي قلمداد شود که داراي دو شرط باشد .نخست ،نقض شديد تعهدات بينالمللي
محسوب شود؛ دوم ،تعهد بينالمللي نقض شده داراي اهميت اساسي براي حفاظت از محيط زيست باشد.
کميسيون حقوق بينالملل در ماده  26طرح جنايت عليه صلح و امنيت بشري اعالم نمود« :هر کسي
که عمداً باعث ايجاد خسارات گسترده ،پايدار و شديد در محيط زيست طبيعي شود و يا دستور انجام آن را
صادر کند ،در صورت اثبات ،محکوم خواهد شد» 1.لذا ضمن تلفيق مواد  19و  26با اقتباس از دو طرح
مجزاي کميسيون حقوق بينالملل ،اين نتيجه حاصل ميشود که آلودگي نفتي با وجود شرايط زير جنايت
بينالمللي محسوب ميگردد:
 -1تعمدي باشد؛
 – 2حفاظت از محيط زيست به طور اساسي نقض شده باشد؛
 – 3خسارات وارده گسترده ،شديد و پايدار باشد.
همچنين به استناد ماده  5اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي که صالحيت ديوان را به شديدترين
جنايتهاي مورد دغدغه جامعه بينالمللي معطوف ميداند و مواد  121و  123اساسنامه که شرايط
اصالحات و بازنگري را در خصوص اساسنامه ديوان مقرر داشته است ،آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد
نفتي را با توجه به گستره جهاني آن و خسارت شديد به محيط زيست ،بهويژه در حوزه آبي و با لحاظ
قيودات برشمرده شده به ويژه تعمدي بودن ،ميتوان در حکم و همرديف جنايات اصلي مندرج در
اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي محسوب نمود که قابل تعقيب از سوي محکمه کيفري بينالمللي است.
 -1-3لزوم قضاوت توسط قاضی واجد شرايط
با توجه به اينکه قضاوت يکي از مباحث مهم و ضروري فقه و حقوق محسوب ميشود ،شرايط قاضي
نيز از اهميت بااليي برخوردار است .از جمله شرايطي که براي صالحيت قاضي ،خصوصاً در فقه حائز
 .1پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشريِ 19 ،ژوئيه .1991
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اهميت دانسته شده است ،اجتهاد مي باشد که مورد احتالف هم است .افزون بر اين ،پذيرش صالحيت
قضايي بينالمللي براي رسيدگي به جرم آلودهسازي زيستمحيطيِ ناشي از مواد نفتي نيازمند شرايط
ماهوي و شکلي است .از جنبه ماهوي ،موضوع انطباق يا تعارض مجازاتها با موازين شرعي قابل طرح
است .همچنين برخي مسائل شکلي مربوط به نوع تعقيب ،محاکمه ،موازين دادرسي در ديوان کيفري
بينالمللي و شبهه مغايرت شرعي آنها ،امکان دادخواهي نزد قاضي غير مسلمان ،پذيرفتن حکم صادره از
سوي آنان و اجراي آن ميباشد که با پذيرش آن در اين زمينه ،راه براي اعمال صالحيت قضايي قضات
غير مسلمان بر مسلمين باز ميشود .اين امر متضمن سلطه و سبيل غيرمسلمان بر مسلمان است که الزم
است اين موضوع مهم با توجه به منابع اسالمي مورد توجه قرار گيرد.
 -1-1-3کتاب
قران کريم که مهمترين منبع براي استنباط احکام شرعي است ميفرمايد« :آيا نديدي کساني را که
ميپندارند آن چه به سوي تو نازل شده و آن چه پيش از تو نازل گشته ايمان دارند ،ولي ميخواهند داوري
را نزد طاغوت برند ،حال آن که دستور يافتهاند به آن کافر شوند ،ولي شيطان ميخواهد آنها را به گمراهي
اندازد» .اين نهي شديد در حالي است که امر داوري به اهل کتاب سپرده شده بود (خزاعي نيشابوري،
 .)415 - 416 ،1378در تفسير معني طاغوت در اين آيه ،روايتي از امام باقر و امام صادق عليهم السالم
نقل شده است که ميفرمايند« :معني طاغوت داللت بر عموم دارد و مراد هر حاکمي است که بر خالف
حق حکومت کند» .برخي اين تفسير را اوليتر دانسته و در توجيه آن به نفع عموم استناد کردهاند (همان،
 .)416تحريم مقيد در اين آيه ،ناظر بر اصل درخواست قضاوت (مرافعه) از طاغوت است و به ضاللت به
عنوان نتيجه عمل به راي صادره توسط طاغوت نيز داللت دارد .در اين خصوص گفته شده است :داللتي
هست بر اين که طاغوت نتيجه اغواء و القاي شيطان است و نتيجهاش گمراهي ميباشد (طباطبايي،1376 ،
.)256-258
در قرآن کريم آيات مبارکه ديگري ناظر بر ماهيت احکامي است که ميبايست در موقع صدور راي
توسط قاضي لحاظ شود .براي نمونه ميفرمايد« :و در تورات بر آنها مقرر داشتيم که جان در برابر جان و
چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها را قصاص
بايد کرد و هر که از قصاص در گذرد ،آن کفاره گناهان او خواهد بود و هر که مطابق آيات الهي داوري
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نکند ،از ستمکاران است» .استفاده از کلمات «ضاللت» و «ظالم» در آيات مذکور ،در مقام نتيجه پذيرش
قضاوت مغاير با آيات الهي ،تأملبرانگيز و مصرح است .همين نهي و انذار در آيات ديگري از سورهي
مبارکه مائده نيز آمده است که آنها بر لزوم صدور حکم مطابق با «بما انزل اهلل» داللت دارد و هر حکمي
که مستنبط از «بما انزل اهلل» نباشد ،فاقد مشروعيت و اعتبار است (خزاعي نيشابوري368 ،1378 ،؛
طباطبايي554-555 ،1376 ،؛ مکارم شيرازي .)391-394 ،1384 ،لذا با توجه به اينکه قضات دادگاه
بينالمللي متعهد و مقيد به صدور حکم منطبق با احکام شريعت اسالم نميباشند ،دادخواهي از آنان
نامشروع و آراء صادره از ناحيه آنان نيز الزماالتباع نميباشد.
 -2-1-3روايات
روايات نيز در باب قضا ،بر ضرورت نصب قاضي مشروع داللت دارند .از امام جعفر صادق عليهالسالم
روايت است که« :اياکم ان يحاکموا بعضکم الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من
قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضياً فتحاکموا اليه» (حر عاملي ،4:1 ،1403 ،طوسي219 ،1365 ،؛
قمي2 ،1413 ،؛ کليني .)412 ،1،از اين روايت استنباط ميشود که مرافعه نزد اشخاصي که به احکام
شريعت اگاهي ندارند ،مجاز نيست و از اينگونه اشخاص که بدون علم به احکام اسالمي به قضاوت
ميپردازند ،به «اهل جور» تعبير گرديده است.
در حديث ديگر ،قضات ناآشنا به حالل و حرام الهي «فاسق» خوانده شدهاند .امام عليهالسالم در اين
روايت صحيح ،مرافعه به قصد فصل خصومت و دادخواهي براي حل اختالف در اخذ و عطا را نزد افراد
ناآگاه به احکام شريعت ،به دادخواهي نزد اهل فسق تعبير فرمودند.
الف) شرايط نصب قاضی در فقه امامیه
داوري و قضاوت امري است سترگ که گاه محملي مي گردد تا ناپالودگي هاي جامعه بشري را بزدايد.
از همين رو ،در فقه اماميه ،جايگاه ارزشمندي براي قاضي تعيين شده است و نصب و استقرار قضات در اين
جايگاه حساس با شروط و خصوصيات خاصي همراه گشته است .با نگرش در متون فقهي و روايات و
احاديث پيامبر (ص) ،معصومين (ع) و سخنان بزرگان ،همگي حکايت از پر اهميت بودن اين منصب دارد
(زعفري ،پنجه پور ،عابديني .)395 ،1397 ،هر يک از فقهاي اماميه شرط خاصي را غير از شرايط عمومي
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قاضي همانند بلوغ و عقل ،مشخص نمودهاند .از جمله اين شرايط ،لزوم اذن امام به فقيهان براي قضاوت
در زمان غيبت (حلبي55 ،1401 ،؛ محقق حلي ،)302 ،2 ،1368 ،حرامبودن مراجعه به قاضي جور (فاضل
مقداد )234 :1404 ،واجب بودن مراجعه به فقيه جامعالشرايط براي داوري (جبعي عاملي66 ،1 ،1401 ،؛
جبعي عاملي ،بيتا )283 ،2 ،و شرط اجتهاد و بسنده بودن اجتهاد غير فراگير (مقدس اردبيلي)7 ،1411،
است .تمامي شرايط مذکور مؤيد لزوم قضاوت و فصل خصومت توسط امام معصوم و يا ماذون از ناحيه
معصوم است که عالم به حالل و حرام آنها است و حرمت مراجعه براي دادخواهي نزد افرادي غير از آنان
ثابت است.
در توسعه مسؤوليت قضايي به قضات بينالمللي براي رسيدگي به برخي از جرايم ،امکان نصب واجدين
شرايط براي قضاوت موجود نيست و آيين دادرسي ديوان بينالمللي ،نيز امکان دادرسي شرعي را فراهم
نميآورد.
ب) توصیف قضات جور
بنا به اجماع فقهاي شيعه و عامه ،يکي از شرايط قاضي ،ايمان است .رجوع به قاضي کافر بنا به ادله
خاص و همچنين به استناد قاعده نفي سبيل ممنوع است .افزون بر اين ،مراجعه به قضاوت کافر نوعي
رکون به کفار است و رکون به کفار ،بنا به آيه شريفه «و ال ترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار» و قاعده
فقهي «رکون» ممنوع است (محقق داماد .)473 ،1390 ،در واقع« ،قضات جور» به صاحبان احکامي اطالق
شده که واجد شرايط قضاوت برابر فقه اماميه نيستند ،اما در منصب قضاوت قرار داشته و صاحب حکم
هستند .بر اين اساس ،شرايط قضاوت را «البلوغ و العقل و االيمان و العداله و االجتهاد المطلق و الذکوره و
طهاره المولد و االعلميه» ذکر شده است (موسوي خميني .)84 ،2 ،1408 ،از مجموع مطالب فوق چند نکته
استخراج ميشود:
نخست ،در حکم يادشده افزون بر تحريم سپردن ترافع به قاضي جور ،تجويز نيز مالحظه ميشود.
موضوع مورد بحث اين است که آيا تجويزي که متوقف بر استيفاي حق باشد ،به موارد مشابه قابل تعميم
است و ميتوان با توسل به قاعده استيفاي حق و اثبات حرج در عدم اخذ آن ،به قضات جور مراجعه نمود؟
پاسخ اين است که هر چند «حق» ميتواند اعم از ديني و عيني باشد ،اما طبق اين نظر ،وضعيت دين از
وضعيت عين منفک ميشود و تجويز محدود به استيفاي حق عيني است؛ آن هم به شرطي که «اذا کان
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في ترکه حرج» .لذا تعميم ،محدود به استيفاي حق عيني است ،نه استيفاي حق به طور عام؛ هر چند که
عدم استيفاء همراه با حرج باشد.
دوم ،قاعده «وجوب التخليه بين المال و مالکه» در رفع بدون وقفه مال غير از يد غاصب ،مقوم حکم
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله است؛ زيرا تصرف بدون مجوز در مال غير ،حدوثاً و بقائاً ممنوع و حرام
است (بهرامي احمدي .)335 ،1390 ،وجوب تخليه اقتضاء دارد که اگر شخصي از روي اختيار يا اضطرار بر
مال ديگري استيالء يابد ،بايد فوراً مال را در اختيار صاحبش قرار دهد و چنانچه رد مال توسط قاضي جور
نيز صورت گيرد ،شارع مقدس قبض آن را توسط صاحب مال مجاز ميداند؛ هر چند در عدم قبض آن
حرجي بر صاحب مال وارد نيايد.
سوم ،استثناي مقيد در حکم مندرج در تحريرالوسيله مبني بر جواز مراجعه به قضات فاقد شرايط،
ممنوعيت قبول صالحيت قضات ديوان بينالمللي را بر طرف نميسازد؛ زيرا هر چند ممکن است دولت
ايران و به تبع آن اشخاص زيانديده از آلودگيهاي فرامرزي قادر به رسيدگي قضايي نسبت به مجرمان
نشوند و از اين حيث دچار حرج گردند ،اما از آنجا که قضات مذکور لزوماً به استيفاي حق عيني نميپردازند،
بنابراين توسل به اين حکم در تجويز پذيرش صالحيت قضات دادگاه بينالمللي اساساً منتفي است.
با استناد به آيات و روايات متواتره ،شأن و منصب قضاوت منحصر به مقام معصوم يا مقام ماذون و
منصوب از ناحيه معصوم است و فقهاي اماميه نيز شرايط آن را به نحو مبسوط بيان داشتهاند .در غير از
موارد مذکور ،قضات منصوب ،اهل جور ،فاسق و طاغوت معرفي گرديدهاند .همچنين الزمه پذيرش و
اعطاي صالحيت قضايي بينالمللي به منظور بهرهمندي از امکان تعقيب و مجازات بانيان آلودگي
زيستمحيطيِ ناشي از مواد نفتي در سراسر جهان ،پذيرش صالحيت قضاتي است که به منصب قضاوت در
دادگاه کيفري بينالمللي با شيوه خاصي که در آيين دادرسي همان ديوان مقرر شده است ،منصوب ميشوند
و از آنجا که قضات مذکور واجد شرايط مقرر در فقه اسالمي نميباشند ،لذا دادخواهي از آنان جايز نيست و
به طريق اولي ،حکم صادره از سوي آنها نيز معتبر و نافذ نميباشد.
افزون بر اين ،بسياري از موافقتنامههاي مربوط به معاضدت قضايي بين جمهوري اسالمي ايران و
دولتهاي ديگر و حتي دولتهاي اسالمي ،که در آنها بر اساس عمل متقابل ،تصميمات قضايي کشور
مقابل معتبر شناخته شده است ،از سوي شوراي نگهبان خالف شرع اعالم و نهايتاً موضوع به مجمع
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تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده است ،در تمامي موارد هم مجمع مزبور ،مصلحت را در تصويب
موافقتنامه اعالم کرده است (موسيزاده؛ امينيان.)431 ،1390 ،
 -2-3پذيرش صالحیت قضات بینالمللی با اتکا به نظريه «مصلحت»
احکام حکومتي که براي اداره جامعه اسالمي امري مهم است از احکام اوليه اسالم است که بر مبناي
مصلحت براي حفظ نظام اسالمي ،تداوم و استحکام آن ،احکام حکومتي جاري ميشود .فقهاي شيعه
مسئله حفظ دين و جلوگيري از خطرهايي که اسالم را تهديد ميکند امري خطير و اساسي ميشمارند .در
عصر حاضر ،امام خميني (ره) ،مصلحت حفظ دين را قاعده اي زيربنايي در فقه سياسي و حکومتي اسالم،
مطرح کردند که به عنوان يک واجب عقلي و ضرورت شرعي ،بي نياز از دليل است و ترديد در آن شايسته
نيست (امام خميني (ره) .)264 ،2 ،1368 ،بنابر نظر فقهاي شيعه ،احکام اسالمي بر اساس مصالح و مفاسد،
وضع شده است .مقصود اين است که جعل احکام توسط شارع مقدس بر پايه جلب مصلحت و دفع مفسده
است .احکام براي انسان جعل مي شود؛ پس مقصود از جلب مصلحت و دفع مفسده پايه آنها هم با انسان
لحاظ مي شود .بنابراين ،جعل احکام شرعي بر پايه جلب مصلحت و دفع مفسده انسانها است .احکام
شرعي تابع مصالح و مفاسد در متعلق ميباشند و حاکم اسالمي در چارچوب مصلحتسنجي به جعل احکام
ميپردازد .از اين رو برخي از حقوقدانان معتقدند پيوستن يا نپيوستن به اساسنامه دادگاه کيفري بينالمللي،
عمدتاً حول محور «مصلحت» سير ميکند؛ يعني بايد تبيين کنيم که آيا مصالح ما ،همانند لزوم به کيفر
رساندن بانيان آلودگي زيستمحيطي و جنايتکاران بينالمللي که همکاري همه دولتها را ميطلبد ،پيوستن
به اساسنامه ديوان بينالمللي را ايجاب ميکند يا خير .اين تصميم ،منافع و مضاري را هم در پي خواهد
داشت که بايد مورد ارزيابي قرار گيرد (صادقي .)248 ،1388 ،لذا در اين مبحث ،موضوع دادخواهي کيفري
از ديوان بينالمللي که الزمه آن ،پذيرش صالحيت قضايي دادگاه (قضات) بينالمللي است ،با توجه به
مصلحتسنجي در جامعه اسالمي بررسي ميشود.
 -1-2-3منابع فقهی مصلحت
مصلحت از ماده صلح ،بر هر آن چه که سبب صالح شود صدق ميکند .در تعريف مصلحت گفتهاند:
«االصالح نقيض االفساد و المصلحه :الصالح» (ابن منظور .)502 ،1382 ،در اين تعريف مصلحت به
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معناي بهبود بخشيدن ،مخالف تباه کردن و شايستگي است .بنا به تعريف ديگر ،مصلحت عبارت است از:
«الصالح ضد الفساد ،تقول صلح الشيئ يصلح صلوحا» (جوهري24500 ،1407 ،؛ فيومي .)543 ،1405 ،اين
تعريف مصلحت را در برابر مفسده قرار ميدهد .در تعريف ديگر اين اصطالح مترادف با منفعت معنا شده
است (بستاني ،)515 :1405 ،اما صاحب جواهر نکته ظريفي را در اين خصوص بيان ميکند« :يفهم من
االخبار و کالم االصحاب ،بل ظاهر الکتاب ان جميع المعامالت و غيرها انما شرعت لمصالح الناس و
فوائدهم الدنيويه و االخرويه مما تسمي مصلحه و فائده عرفاً» (نجفي ،بيتا ،ج .)344 ،1از اخبار و سخنان
فقيهان ،بلکه ظاهر قرآن اين معني مستفاد ميشود که همه داد و ستدها و غير داد و ستدها ،براي مصالح و
سودهاي دنيوي و اخروي مردم ،يعني آن چه به نظر عرف ،مصلحت و سود ناميده ميشود ،تشريع شده
است .در اين معنيِ وسيع ،آن چه مطمح نظر قرار ميگيرد ،مصلحت جامعه و نظام اسالمي است و به تبع
آن است که بيع و شراء و مانند آن وضع و تشريع ميشود و امر قضاوت و تعيين قاضي نيز از لوازم آن
ميباشد.
خداوند متعال در موارد متعددي از بيان نسخ حکم شرعي که مصلحت در خاتمه دادن به آن بود ،ابايي
ندارد و صريحاً نسخ آن را متذکر ميشود؛ آنجا که ميفرمايد« :هر حکم و آيهاي را که نسخ کنيم يا نسخ
آن را به تاخير اندازيم ،بهتر از آن يا همانند آن را ميآوريم» .امام رضا عليهالسالم در تفسير اين آيه
ميفرمايد :نسخ آيات ريشه در مصلحت منقضي و اقتضاي مصلحت جديد دارد ،همانند آيه  187سورهي
مبارکه بقره که ميفرمايد« :احلّ لکم ليله الصيام الرفث الي نسائکم هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ علم
اهلل انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب عليکم و عفا عنکم فالن بشر وهن و ابتغوا ما کتب اهلل لکم و کلوا و
اشربوا حتي يتبين لکم الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر  .»...از کلمه «فالن» مستفاد ميشود که
اجازه مذکور از زمان معيني بنا بر مصلحت اعطا گرديد .بدين شرح که يقيناً اين امر به معني وجوب نيست،
بلکه اجازهاي است پس از ممنوعيت که در اصطالح اصوليون «امر عقيب حظر» ناميده ميشود و دليل بر
جواز است .جمله «و ابتغوا ما کتب اهلل لکم» اشاره به اين است که استفاده از اين توسعه و تخفيف که در
مسير قوانين آفرينش و حفظ نظام و بقاي نسل است ،مانعي ندارد (مکارم شيرازي ،1384 ،ج-731 ،1
.)733
علي عليهالسالم در نهجالبالغه ميفرمايند« :بر حاکم واجب است که نظم را در جامعه به وجود آورد،
عزت بخش دينشان و حافظ مصالح (منافع ) آنان باشد» .در اين روايت ،دو اصطالح «دين» و «مصلحت»
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به نحوي قرين يکديگر آورده شده است که مکمل يکديگر باشند .نزديک به همين مضمون و معنا را از
علي ابن موسي الرضا عليهالسالم روايت کردهاند .طبق اين احاديث ،همانگونه که حالل بودن برخي امور
از طرف خداوند بنا بر صالح و بقاي عباد صورت پذيرفته است ،حاکم اسالمي نيز اگر بقاي عباد را مقتضي
بداند و جلوگيري از فنا و هالک الزم باشد ،ميتواند احکامي را از سوي مصلحت جعل کند .امام موسي
کاظم عليهالسالم در روايتي دليل ميآورد که بنا بر مصلحت ،تن به ازدواج داد و اگر خوف قطع نسل
اميرالمومنين نبود ،هيج گاه راضي بدان نميشد.
 -2-2-3مصلحت از ديدگاه فقهاي امامیه
مصلحت به دليلي که بر اهل فن پوشيده نيست در فقه اهل سنت ،از اهميت بيشتري برخوردار است ،تا
جايي که اصوليان ايشان ،بابي به نام «مصالح مرسله» گشودهاند و شماري از فقهاي ايشان مانند مالک ،آن
را معتبر دانستهاند و آن را دليلي از ادله شرعي شمردهاند و احکامي نيز بر آن استوار نمودند .با وجود اين،
هيچ کدام از فقها و اصوليان شيعه  ،مصلحت را مصدر فقهي مستقل و منبع استنباط ،در کنار ديگر منابع ،در
نظر نگرفته اند .البته مواردي که در کلمات فقها ،برخالف اين مدعا يافت مي شود ،به راحتي توجيه مي
شود ،زيرا در برخي از اين موارد ،طرح مصلحت ،تنها براي تقويت استدالل يا استدالل هايي است که از
کتاب و سنت سرچشمه گرفته است .اين ويژگي فقه شيعه ،در نوشتهها و آراي فقهي امام خميني (ره) نيز
به خوبي ديده مي شود؛ مصلحت در هيچ کدام از آثار ايشان ،دليل و مصدر استنباط در کنار ديگر مصادر
شرعي نيامده ،هر چند ايشان به دليل تاسيس حکومت اسالمي و تصدي اداره جامعه و مواجه شدن با
تزاحمات ،مشکالت عيني و گره هاي اجرايي ،مصلحت را بيش از ديگر فقها به دليل اقتضاي طبيعت احکام
شرعي ،در جايگاه اجرا و امتثال به کار برده است .با اين حال ،قاعده مصلحت در فقه شيعه ،مبتني بر
نظريه فقهي احکام حکومتي است که بسياري از فقها آن را در اجراي امانت نيابي در زمان غيبت پذيرفته
اند و به تعبيري دقيق تر ،اسالم مباني ،اصول ،ارزش ها و چارچوب هاي ضابطه مندي براي سامان دادن
مصلحت ارائه داده است که قابليت سامان يافتن تحت قواعد کلي را دارد و به سه شکل احکام حکومتي،
احکام اولي و احکام دنيوي در فقه شيعه تبلور يافته است (قدير و ساريخاني .)73 ،1390 ،اما در مورد
شرايط قاضي بنا بر عقيده صاحب جواهر ،نصب «شريح» که تمام شرايط قضاوت را جمع نداشت ،توسط
حضرت علي عليهالسالم بنا به مصلحت صورت گرفت .شيخ طوسي هنگام بحث از «اراضي مفتوح العنوه»
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همين اختيار را براي حاکم اسالمي قائل است .محقق حلي نيز نزديک به همين تعبير را در باب جهاد براي
امام (حاکم اسالمي) عنوان ميکند .جهاد واجب کفايي است ،مگر اينکه امام عليهالسالم برابر مصلحت آن
را بر عهدهي شخص يا اشخاصي قرار دهد.
وسعت اختيار حاکم اسالمي در نصب قاضيِ فاقد شرايط و امکان هزينه از بيتالمال ،تصرف در اراضي
و تکليف جهاد براي اشخاص و امثال آن براي «حفظ نظام» است که در دو معني به کار ميرود؛ معني
نخست ،حفظ حاکميت اسالمي و جلوگيري از خدشهدار شدن آن به دست دشمنان داخلي و خارجي اسالم
است؛ و مقصود دوم ،حفظ آراستگي در درون جامعهي اسالمي و به سامان کردن بين مردم ،سازمانها و
نهادهاي اجتماعي است .حفظ نظام به اين معنا در برابر از هم گسيختگي و هرج و مرج به کار برده
ميشود؛ امام خميني (ره) نيز جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظام به معناي دوم را يکي از فلسفههاي
تشکيل حکومت ميداند .وظيفه جلوگيري از اختالل در امور مسلمين ،براي حاکم از باب رعايت مصلحت
جامعه و سد هرج و مرج حيطهي بسيار وسيعي را ميگشايد که نه تنها امور مستحدثه را در بر ميگيرد،
بلکه هر آنچه حاکم اسالمي براي حفظ نظام مصلحت ميداند را شامل ميشود .امام ميتواند کاري را که
به صالح مسلمانان است انجام دهد؛ مانند پايين نگاه داشتن قيمتها يا صنعت ،محدود کردن تجارت يا
غير آن.
بر اساس آن چه گذشت ،مصلحت نظام از عنوانهاي ثانوي محسوب ميشود .در پارهاي امور مانند
نرخگذاري کاالها ،حکم اوليه ،جايز نبودن است؛ اما به علت برابري عنوان مصلحت نظام بر آنها و صدور
حکم حاکم اسالمي بر اساس آن ،اجراي آن واجب است .قرار دادن احکام حاکم اسالمي در رديف عناوين
ثانوي ،بدين معنا نيست که اين احکام را ثانوي ،به معناي متداول آنکه يکي از دو قسم حکم شرعي است
بدانيم ،بلکه اينگونه احکام ،حکومتياند که در صادر شدن آنها از عنوانهاي ثانوي بهره گرفته شده است.
کساني که «حفظ نظام» را از عنوانهاي ثانوي بر شمردهاند ،به مصلحت حفظ نظام توجه داشتهاند؛ گرچه
حفظ نظام از عناوين اوليه است (کالنتري.)227 ،1376 ،
چنانچه حفظ نظام را حکم اوليه بدانيم ،احکام حاکم اسالمي که از روي مصلحت اصدار مييابد ،واجب
است؛ زيرا قبول و اجراي حکم مصلحتي حاکم اسالمي از مقدمات و لوازم اجراي حکم اوليه شارع در
وجوب حفظ نظام است .در اين خصوص به عقيده برخي ،احکام در دو دسته قرار ميگيرد .نخست ،احکامي
که بر اثر احتياجات تکويني وضع شده است؛ و دوم ،مقرراتي که حاکم اسالمي طبق مصلحت وضع
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مينمايد و اين نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضيات بوده و با تغيير مصالح و مفاسد ،تغيير و
تبدل پيدا ميکند (طباطبايي ،بيتا ،ج  .)181 ،2بنابراين ،به نظر مي رسد در معاهدات بينالمللي امروز که
کشورهاي مختلف از مسلمان و غير مسلمان مشارکت دارند و قواعد و ضوابطي را با تفاهم يکديگر و بر
مبناي منافع متقابل يکديگر تنظيم مي کنند و منافع آن را تشخيص ميدهند و در مقابل يکديگر تعهد به
انجام آنها مينمايند و سازوکارهاي روشني نيز براي اجراي آن مقرر مي کنند ،به صرف اينکه برخي از
دست اندرکاران اجراي اين ترتيبات موافقت شده بينالمللي غيرمسلمان هستند ،سلطه کافر بر مسلمان که
مورد نظر آيه شريفه قرآن است و ثقل بحث اين نوشتار ميباشد ،محقق نميشود و مشمول آن قرار نمي
گيرد .حال به فرض هم که نفي حکم تشريعي سلطه آور از آيه استفاده شود ،اين مورد و بسياري از موارد
مربوط به احکام حقوقي با وضعيتي که تشريح و بيان شد ،از مصاديق جعل سلطه کافر بر مومن به حساب
نمي آيد و در صورتي که ثابت شود قبول مبني بر صالحيت محاکم کيفري بين المللي ،منافع و مصالحي
براي دولت و جامعه دارد و بر اين نوع همکاري ها مزايايي نيز مترتب است ،دست کم روشن خواهد بود که
مصلحت در پ ذيرش آن است .افزون بر اين ،جاي دارد خاط نشان گردد که رويه کشورهاي اسالمي از
جمله جمهوري اسالمي ايران بر اين بوده است که سلطه قضايي محاکم بين المللي متشکل از قضات
مسلمان و غير مسلمان پذيرفته شود .در اينجا ميتوان به پذيرش صالحيت ديوان بين المللي دادگستري از
سوي جمهوري اسالمي ايران و طرح شکايت به عنوان «خواهان» نزد ديوان مذکور در قضاياي «حادثه
هوايي» (حمله امريکا به ايرباس) و «سکوهاي نفتي» اشاره کرد .لذا چنانچه حاکم اسالمي تشخيص دهد
که تعقيب و به کيفر رساندن مجرمان بينالمللي و امکان دسترسي به آنها ،منحصر به پذيرش و قبول
قضاتي است که واجد شرايط قضاوت نيستند يا بدون همکاري با دستگاه قضايي بينالمللي ،خوف اين باشد
که آلوده سازي محيط زيست در محدوده پاک و سرزمين آن کشور ،حيات انساني و نباتي ساکنان را در
معرض تباهي قرار دهد ،حاکم اسالمي ميتواند از باب حکم حکومتي ،صالحيت قضايي بينالمللي را
بپذيرد.
 -4نتیجه گیري
به نظر ميرسد که از ديدگاه حقوق بينالملل ،براي اعطاي صالحيت قضايي بينالمللي جهت رسيدگي
قضايي به جرم آلودهسازي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي ،بايد اثبات نمود اين رفتار واجد وصف جنايت
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فجيع بينالمللي است «فجيع و شديدبودن» و «تشويش و نگراني جامعه بينالمللي را در پي داشتن» به
عنوان دو خصيصه اصلي جنايت بينالمللي است و آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي به دليل حجم
وسيع ،سمي بودن ماده منتشره ،انتقال فرامرزي و خسارات غير قابل برگشت به محيط زيست ،واجد هر دو
خصيصه است ،لذا از منظر حقوق بينالملل ميتوان قائل به اعطاي صالحيت قضايي بينالمللي در رسيدگي
به جرم بانيان آلودگي زيستمحيطي ناشي از مواد نفتي شد.
جمهوري اسالمي ايران نيز که عضو اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري است و در بسياري از
معاهداتي که عضويت دارد در آنها شرط صالحيت ديوانهاي بينالمللي و داوري در صورت پديدار شدن
اختالفات قيد شده است .در عين حال ،از ديدگاه حقوق اسالمي و مباني شرعي ،اصل لزوم قضاوت توسط
قاضي مسلمانِ واجد شرايط جاري است و راي صادره ميبايست مطابق با «بما انزل اهلل» باشد .حجيت
داشتن شرايط قاضي نزد فقهاي اماميه به حدي است که با فقدان يا حذف بعضي شرايط ،قضات متصف به
«اهل جور»« ،اهل فساد» و «طاغوت» ميشوند و حکم صادره از ناحيه آنان معتبر نخواهد بود .قضات
دادگاه بينالمللي ،بعضاً يا جمعاً ،شرايط الزم را براي قضاوت نداشته و خود را مقيد به صدور حکم مطابق
شريعت اسالم نميدانند ،از طرف ديگر ،پذيرش صالحيت قضايي بينالمللي ،به معناي قبول و اجراي راي
قضات فاقد شرايط است .لذا پذيرش صالحيت قضايي بينالمللي با منع شرعي مواجه است .البته چنانچه
پذيرش صالحيت قضايي بينالمللي براي تعقيب و به کيفر رساندن بانيان آلودگي زيستمحيطي ناشي از
مواد نفتي براي نظام اسالمي از چنان اهميتي برخوردار باشد که موجوديت و يا ادامه بقاي آن را در معرض
خطر قرار دهد و استمرار چنين جناياتي سالمت آحاد جامعه اسالمي را تهديد نمايد ،به منظور محافظت از
حکم اوليه که وجوب حفظ نظام است ،و از باب مصلحت ميتوان حکم قاضي فاقد شرايط را نيز پذيرفت.
حکم به پذيرش راي قاضي فاقد شرايط قضا ،حکم حکومتي است که براي دوام و بقاي حکم اوليه يعني
حفظ نظام اسالمي صادر ميشود .در مورد اعمال صالحيت دادگاههاي بينالمللي در خصوص جرم آلودگي
نفتي نيز ،اگر مصلحتسنجيها به اين نتيجه برسد که رسيدگي به چنين جنايتي توسط دادگاه هاي
بينالمللي ،مصالح و منافعي براي جمهوري اسالمي ايران به همراه دارد ،همانند قراردادهاي دوجانبه و
پذيرش مشروعيتِ ارجاع اختالفات به داوريِ افراد غير مسلمان ،مجاز خواهد بود.
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