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 چکيده

 از یکي. دينمایم هاآن ناقض یرفتارها یانگارجرم و یفريک مداخله به اقدام جامعه مهم یهاارزش از یپاسدار در گذارقانون

 ینيتقن یفريک استياز آن پرداخته است. در س یفريک تيبه حما یرانيا گذاراست که قانون یشهر ستيز طيمح ها،ارزش نيا

هوا،  یدرختان، پسماندها، آلودگ هيمخرب عل یرفتارها یانگاردر قالب جرم یشهر ستيز طياز مح یفريک تيحما ران،يا

 یهمچون پراکندگ یمهم یهاچالش اماآمده است؛  عمل به یبهداشت عموم هيعل ديتهد نيچنو هم یصوت یوخاک و آلودگ آب

در حوزه  رانيا یفريک استيس يیايو پو يیکارا یدر راستا گريکديبا  یفريمنسجم و تعارض مقررات ک یو نبود قانون نيقوان

و با استفاده از منابع  یفيـ توص یليمقاله که با روش تحل نيوجود دارد که در ا یشهر ستيز طياز مح یفريک تيحما

 .شد خواهد پرداخته گفتهشيپ یهاچالش و مقنن کرديرو یابيارز به است شده نگارش یاکتابخانه

 یفريک مداخله ،یانگارجرم ،یفريک تيحما ،یشهر ستيز طيمح :کليدي هايواژه
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 مقدمه -0

 در یفريک ميرژ یبرقرار هياول یهاستهيبا از یکي

 سلسله نظام جاديا و نيتدو ،يیشناسا یحقوق نظام هر

 است جوامع یحقوق یهاارزش انيم در یمراتب

 مهم یها ارزش نيا از یکي(. 1316 ،یعبدالله)

 در ست،يز طيمح حاضر عصر در. است ستيز طيمح

 قرارگرفته؛ یفراوان و یجد یهابيآس معرض

 و یاقتصاد ،یاجتماع اتيح بستر مثابه به که یطيمح

 ،یمشهد) است انسان هر اتيح تداوم الزمه ،یاسيس

 برای درختان قطع ن،يزم کره شدن گرم(. 1332

 مک) اوزون هيال کاهش ،یشخص و تجاری مقاصد

 از برنامهیب و مغرضانه استفاده ،(1313 ،1ونيکال

 یهاگونه انقراض و هوا یآلودگ ،ینيرزميز های آب

 باشندیم خطرات نيا ازجمله نادر یجانور و یاهيگ

 .اندزده دامن را یطيمح ستيز یهابحران که

از  شـهری  سـت يز طيمحـ امروزه بررسی جرائم عليه 

آسيب بـه آن   چراکه استای برخوردار اهميت فزاينده

انـدازد. حـال   محيط اجتماعی را به خطر مـی  شدت به

آيـد آن اسـت کـه بـا توجـه بـه       پرسشی که پيش مـی 

 طيمحـ که در نظام حقـوقی ايـران از    حمايت کيفری

حمايـت   اسـت آيـا ايـن    آمـده   عمل  بهشهری  ستيز 

گيری  ای را در پيشنقش ارزنده یخوب بهتوانسته است 

شهری ايفا کنـد. در پاسـخ    ستيز طيمحو حفاظت از 

رسـد حمايـت کيفـری    بايد بيان داشت که به نظر مـی 

-شهری نتوانسـته اسـت آن   ستيز طيمحگذار از قانون

محيط اسـت   طور که بايسته و شايسته حمايت از اين

 گذاری را فراهم کرده باشد.اهداف قانون

                                                           
1 . McCallion 
2. Crimes Against the Urban Environmental 
3. Penal Protection 

گـذار از دو جهـت   حمايت کيفری قانون که آنتوضيح 

شود. اول از جهت عـدم انسـجام و   مثبت ارزيابی نمی

 کـه . توضـيح آن یطيمح ستيزقوانين  یختگيگس ازهم

عام و حمايـت   طور به ستيز طيمححمايت کيفری از 

خاص در قوانين  رطو بهشهری  ستيز طيمحکيفری از 

ای را هـم  کـه مشـکالت عديـده    آمـده  عمل بهپراکنده 

 ازنظـر هـا و هـم   مخاطبان قانون به آن یدسترس ازنظر

ناسخ و منسوخ بودن قـوانين( بـه بـار آورده    ) يیقضا

 عنوان به ستيز طيمحسان واضح است که  است. بدين

يکی از موضوعات فنی و تخصصـی نيازمنـد تـدوين    

شـفافيت در   چراکهاست ای واحد و منسجم مجموعه

آثار اصل قـانونی بـودن جـرم و     گذاری يکی ازقانون

 .(1311کوشکی، )است مجازات 

تـوان   را مـی  یطيمح ستيزوجود پراکندگی در قوانين 

نمايان ساخت. يکـی از نخسـتين    یخوب بهبا يک مثال 

حمايت از درختـان جنگلـی   گذار در قوانينی که قانون

برداری است قانون حفاظت و بهره به تصويب رسانده

اسـت. در ايــن   1316هــا و مراتـع مصــوب  از جنگـل 

-قطع درختان جنگلـی جـرم   ازجملهقانون رفتارهايی 

در اقدام بعدی خود در   گذارانگاری شده است. قانون

قانون حفظ و حمايـت از منـابع طبيعـی و     1311سال 

جنگلی کشور را به تصويب رسـاند کـه در آن    ريذخا

ــرای متخلفــان   ــان جنگلــی را ممنــوع و ب قطــع درخت

ضمانت اجرای کيفری در نظر گرفـت. بـا ايـن اقـدام     

رسيد که قانون دوم، قانون نخسـت را  مقنن به نظر می

در مصـوبه سـال    رانيـ وز ئـت يهامـا   نسخ کرده است

                                                           
1

 قانون يک ماده در سو يک از گذارقانون که است آن امر اين دليل ـ

 و است کرده ذکر تمثيلی صورت به را حمايت مشمول درختان دوم

 قانون به نسبت را ماده همين سوم تبصره در مقرر کيفر ديگر سوی از

 دو موضوع يک از که نيست منطقی بنابراين. است داده افزايش پيشين

 عمل به کيفری حمايت هستند تناقض در هم با که کيفری مقرره
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 هــای جريمــه زيــبرانگ تعجــبخــود در اقــدامی  1312

 .نقدی مقرر در قانون نخست را افزايش داد

دومــين ايــراد سياســت کيفــری مقــنن در حمايــت از 

شهری ميزان ناچيز کيفرهـايی اسـت کـه     ستيز طيمح

گرفته که  شهری در نظر ستيز طيمحبرای حمايت از 

 نيتأم یخوب بههدف بازدارندگی کيفرها را  جهت نيازا

-نيسـت کـه قـانون   اما اين امر بدان معنا ؛ نخواهد کرد

گيرانه خويش را افـزايش داده  گذار بايد ذهنيت سخت

انگـاری  و به افزايش کيفرها خارج از معيارهـای جـرم  

مبادرت ورزد. بلکه منظور آن است که در پس اتخـاذ  

هـای  های کيفری سـنجيده و در پرتـو سـنجه   سياست

                                                                                    
-گونه قانون اين تصويب تاريخ از»: قانون اين يک ماده مطابق. آورند

 و حرا ای، خمره سرو سرخدار، زربين، شمشاد، قبيل از درختانی های

 ششم، گون، ،(وحشی پسته)بنه طبيعی، زيتون فندی، ارس، چندل،

 ذخائر جزء کشور سراسر در( بادامک)وحشی بادام و( جنگلی)گردو

 تبصره مطابق. «باشد می ممنوع آنها قطع و محسوب کشور جنگلی

 بر عالوه اول بار برای قانون اين از متخلفين»: نيز ماده اين سه

 وزارت مربوطه کارشناسان توسط مورد حسب که خسارتی پرداخت

 ماه شش تا ماه يک از حبس به گرديد خواهد ارزيابی سازندگی جهاد

 نيم و برابر يک معادل درخت اصله هر برای نقدی جزای پرداخت و

. «شوند می محکوم مجازات اشد به تکرار صورت در و آن روز قيمت

 گونه اين قطع برای پيشين قانون 12 ماده که است حالی در اين

 از نقدی جريمه پرداخت و ماه 6 تا روز 11 از حبس کيفر درختان

 گرفته نظر در را درخت اصله هر به نسبت ريال هزار يک تا صد يک

 .بود
شماره  شنهاديبنا به پ 23/1/1312در جلسه مورخ  رانيوز أتيـ ه2

کشور  یزيو برنامه ر تيريسازمان مد 11/3/1312مورخ  232311/11

دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش ميقانون تنظ 61و به استناد ماده 

کن کردن و  شهير دني)بر 12مندرج در مواد  ميجرا زانيم 1311

کن کردن  شهيو ر دني)بر 13سوزاندن هر اصله نهال و درخت(، 

 در بز دني)چران 11(، یريکو و یابانيب مناطق یخارها و هابوته

 اي زدن یپ اي زدن)کت  16(، شده نييتع مناطق و مراتع و هاجنگل

 در مجاز ريغ ی)چرا 11 و یجنگل درخت تنه در آتش کردن روشن

 و حفاظت قانون( یجنگل یهاتوده اي شده سوخته یهاجنگل محدوده

 .ابديیم شيافزا 1316 مصوب مراتع و هاجنگل از یبرداربهره

 

کيفرگــذاری، از ديگــر ابزارهــا بــرای حمايــت از     

 شهری استفاده کند. ستيز طيمح

هـای   سان هدف اين مقاله پس از شناخت چالشبدين

کلی کارايی و پويايی سياست کيفری تقنينی ايـران در  

آن است کـه در  شهری  ستيز طيمححوزه حمايت از 

گذاری نمايـان شـود   هر مورد خاص، مشکالت قانون

تا به اتخاذ سياست کيفری منسـجم و شـفاف در ايـن    

 زمينه کمک شود.

 پژوهشروش  -5

اين پژوهش با استفاده از روش تحليلی ـ توصيفی 

نگارش شده است. ابزار گردآوری اطالعات در اين 

ای بوده و در کتابخانه صورت بهپژوهش 

اطالعات پس از بيان سياست کيفری  ليوتحل هيتجز

انگاری و حمايت حاکم بر نظام کيفری ايران در بزه

های شهری، به بيان ويژگی ستيز طيمحکيفری از 

 است. شده پرداختههای صورت گرفته انگاریمهم بزه

 پژوهشي هايافته -3

ن است که نخست برخی آپژوهش اين  هایيافته

موجود در نظام کيفری ايران خاص  جرائماز 

هری هستند مانند از بين بردن درختان ش ستيز طيمح

اما برخی ديگر قابليت ؛ هریشموجود در فضای 

خاص  جهت نيازادارند و در فضای شهری را  تحقق

هوا يا پسماندها. در اين  همچوناين محيط نيستند، 

-شهری مربوط می ستيز طيمحکه به مقاله هر چه آن

محيط باشد يا قابليت  خاص اين که آنشود، اعم از 

تحقق در اين فضا را داشته باشد مدنظر است. به 

دها، تهديد عليه بهداشت رختان، پسمانهمين جهت د

آلودگی هوا، آب، خاک و صوت عمومی و 

 قرار خواهند گرفت. یموردبررس
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شهری در  ستيز طيمححمايت کيفری از  که آندوم 

و منسجم  کپارچهي صورت بهحقوق کيفری ايران 

نامتوازن صورت  صورت بهنبوده و در قوانين مختلفی 

های شسبب بروز چالاين عدم انسجام گرفته است. 

 ود.شناسخ و منسوخ بودن قوانين می ازجملهفراوانی 

گذار از در حمايت کيفری قانون که آنسوم 

هری نقايص زيادی وجود دارد که از ش ستيز طيمح

ميزان اندک کيفرهای مقرر  همچون)شناسی منظر جرم

 یحقوقو  (ها در بازدارندگی کيفریو ناتوانی آن

های چالش (ی از درختانحمايت کيفر )همچون

 گذارد.را بر جای می بسياری

عالوه بر اتخاذ سياست سان الزم است که مقنن بدين

افتراقی در حوزه حمايت کيفری از  کيفری

اين  موجود در رفع نقايصبه شهری،  ستيز طيمح

 اهتمام ورزد. عرصه

 درختان تخريب انگاريجرم -3-1

، ستيز طيمحبخش مهمی از  عنوان بهدرختان 

فصل يازدهم  ازجملهالمللی اسناد بين تيموردحما

ها و بيانيه اصول حفاظت از جنگل 21١دستور کار 

 است. قرارگرفته 1332٢مصوب 

ای که به ترين مقررهمهمدر حقوق کيفری ايران 

حمايت کيفری از درختان موجود در فضای شهری 

قانون تعزيرات مصوب  616پرداخته است، ماده 

کس درختان هر»دارد: است. اين ماده مقرر می 1311

موضوع ماده يک قانون گسترش فضای سبز را عالماً 

مقررات قانون مذکور قطع يا  برخالفعامداً و 

را فراهم آورد عالوه بر  ها آنموجبات از بين رفتن 

                                                           
1. Agenda 21 Rio - 1992 
2. Déclaration de principe sur les forêts Rio - 1992 

جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيری 

ه ميليون از شش ماه تا سه سال و يا جزای نقدی از س

 «.تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  

قانون اصالح اليحه »، اما اين قانون مطابق است 1313

در « قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام  1311سال 

 قانون 1قرار گرفت. مطابق ماده  یبازنگر مورد

حفظ و گسترش فضای سبز و  منظور به»اصالح: 

رويه درختان، قطع هر نوع جلوگيری از قطع بی

درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در معابر، 

ها، باغات و نيز ، بوستانها پارکها، ، بزرگراهها دانيم

هايی که به تشخيص شورای اسالمی شهر، باغ محل

 بدون اجازهشناخته شوند در محدوده حريم شهرها 
 «.ايت ضوابط مربوطه ممنوع است...شهرداری و رع

را به  616مقرراتی شبيه ماده  اين قانون 1اما ماده 

 616ماده  ناسختصويب رسانده است که بايد آن را 

هر کس درختان موضوع »اين ماده:  موجب  بهدانست. 

( قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و 1ماده )

قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن  برخالف

ها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده، آن

ريال تا ده  ونيليم کيحسب مورد به جزای نقدی از 

قطع  که یدرصورتو  ميليون ريال برای هر درخت

درخت بيش از سی اصله باشد، به حبس تعزيری از 

 «.ه تا يک سال محکوم خواهد شدشش ما

است که  ذکر قابلخصوص اين ماده نکاتی در 

گذار برای مثبت نبودن مداخله کيفری قانون انگرينما

 هری است.شحمايت کيفری از درختان در فضای 

گذار در تصويب اين ماده عملکرد قانون که آننخست 

توان از را میقانون تعزيرات  616نسبت به ماده 
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مطلوب و از سوی ديگر نامطلوب دانست.  سو کي

-توان پيشگذار در ماده جديد را میاقدام مفيد قانون

مجزا  صورت بهبينی جزای نقدی برای هر درخت 

جزای نقدی برای  616در ماده  که یدرحالدانست، 

 شده قطعاز تعداد درختان  نظر صرفرفتار فرد 

وب و نامطل ديرمفيغاما اقدام ؛ بود شده ینيب شيپ

توان هم در تقليل کيفر حبس از شش گذار را میقانون

چنين ماه تا سه سال به شش ماه تا يک سال و هم

مشروط کردن اعمال اين کيفر به قطع بيش از سی 

چنين مجوزی از سوی  درواقعاصله درخت دانست. 

دهد که تا سی اصله گذار به اشخاص اجازه میقانون

رفتار  نيچن نيا درخت را قطع نمايند و در قبال

گذارد زای مهمی که نتايج بسياری بر جای میآسيب

چنين شود؛ و هم اعمالفقط کيفر نقدی بر شخص 

تجاوز قطع درختان به بيش از سی اصله  کار بابزه

يک سال حبس  درخت فقط با کيفر اندک شش ماه تا

 .استمواجه 

نکته دوم آن است که حقوق کيفری ايران به دو شکل 

حمايت کيفری به هری شواقع در فضای از درختان 

حمايت از درختانی که جزء  نخستاست.  آورده عمل

 آنچهمانند  شونداموال شخصی اشخاص محسوب می

 شده ینيب شيپقانون تعزيرات  611٢و  611١در مواد 

مايت از حمايتی نه به جهت حفظ و ح است. چنين

، بلکه به جهت حمايت از اموال شخصی ستيز طيمح

                                                           
 را یگريد به متعلق یها... باغاي... اشجار ايـ هر کس عمداً... جنگل 1

 .شودیم محکوم سال 1 تا دو از حبس به بزند آتش
هر کس... باغ ميوه يا نخلستان کسی را خراب کند يا محصول  ـ2

ديگری را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبی که متعلق 

به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع 

ضربه  11آن بشود... به حبس از شش ماه تا سه سال و شالق تا 

 محکوم می شود.

 

گذار در اين حالت است. به ديگر سخن، قصد قانون

حمايت از ديگر  همچونحفاظت درختان از تعرض، 

اموال اشخاص است. دوم حمايت از درختان به 

اند و ثروت عمومی جزء اموال ملی که آنجهت 

نون اصالح قا 1در ماده  آنچهمانند  شوندمحسوب می

 حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاقانون 

 است. شده نييتع

ن آيد آمی شی که در اين خصوص پيشحال چال

خصی درخت متعلق به ديگری شاست که چنان چه 

بزند بايد  شتآاست را  شده واقعهری شکه در فضای 

 1بود يا ماده  611و  611معتقد به حاکميت مواد 

يا بايد منفعت آ. به ديگر سخن گفته شيپقانون 

برای  ؟جمعی رامرد يا نفع شخصوصی را مقدم 

پاسخ به اين پرسش بايد ميان دو حالت تفکيک قائل 

درخت مزبور در ملک شخصی  که آنشد. نخست 

 611ماده  ديترد یبديگری باشد که در اين صورت 

قانون حفظ و  1ماده  چراکهخواهد بود  فرما حکم

و هر  ها دانيمگسترش فضای سبز در شهرها از معابر، 

جز فضای شهری باشد سخن گفته است و ملک  آنچه

شخصی افراد جز فضای شهری نيست. حالت دوم آن 

است که درخت متعلق به ديگری در معبر عام مانند 

رسد که در اين به نظر می باشد. شده واقعحريم خانه 

 چراکهبود  611عتقد به حاکميت ماده فرض بايد م

خص ديگری مورد تخريب شگذار مال قانون ازنظر

اما ؛ د يا خيرشدرخت با که نيااست اعم از  قرارگرفته

 1ماده  باشد حکمدرخت متعلق به عموم  چنانچه

 خواهد بود. االجرا الزم
گذار در حمايت کيفری است که قانون آننکته سوم 

هری شاز درختان متعلق به غير در فضای  شخوي

انگاری  عدم جرم آنده است و شدچار نقصان 
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 که آن تخريب درختان متعلق به غير است. توضيح

متعلق به ديگری در ( بدون حاصلدرخت ) چنانچه

از  کي چيهود شهری مورد تخريب واقع شفضای 

حمايت کيفری  آنمقررات کيفری قانون تعزيرات از 

رفتار مرتکب در  سو کاز ي چراکهاند وردهبه عمل نيا

اين فرض تخريب کردن است پس از اساس از حکم 

زدن است  شوی آت موردنظرکه رفتار  611ماده 

 رقابليغنيز  611١از سوی ديگر ماده  ؛ودشخارج می

محور است و  ای حاصلماده چراکهاستناد خواهد بود 

 کرد.توان به اين ماده استناد نمی جهت نيازا
توان با طرح يک پرسش مطرح نکته را می چهارمين

کرد و آن اين است که ضمانت اجرای کيفری مقنن 

شود يا خير. به ديگر مشمول مالک درخت نيز می

سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد 

گذار و سپس آن را قطع نمايد آيا چتر حمايتی قانون

خواهد شد يا  بر موضوع رفتار وی نيز گسترانيده

 موجب به هرچند خير. در پاسخ بايد بيان داشت که

هر مالکی نسبت به مايملک »: قانون مدنی 31ماده 

مگر در  ،خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

 موجب بهاما  ٢«دشمواردی که قانون استثنا کرده با

تواند اعمال نمی کس چيه» :قانون اساسی 11اصل 

                                                           
 يا ميوه باغ يا تاکستان يا بچراند را ديگری محصول هرکس ـ1

 درو و قطع را ديگری محصول يا کند خراب را کسی نخلستان

 با يا است آن به متعلق که آبی قطع يا سرقت واسطه به يا نمايد

 يا بشود آن تضييع باعث يا کند خشک ديگر وسايل و اقدامات

 سال سه تا ماه شش از حبس به بيندازد استفاده از را ديگری آسياب

 .شودمی محکوم ضربه (11)تا وشالق

 بر محدود شود،یم دهينام «طيتسل»ما  یقاعده که در زبان حقوق نيـ ا2

 اندازه در اي نباشد، هيهمسا انيز به انتفاع و تصرف که است نيا

 132 ماده باشد مالک از ضرر رفع اي حاجت رفع یبرا و متعارف

 کند، دايپ تزاحم الضرر با طيتسل قاعده که جا هر ،یعني یمدن قانون

 (.1313 ان،ي)کاتوز دارد حکومت الضرر

را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع  شخوي

يک جرم بنابراين چون اين رفتار ؛ «عمومی قرار دهد

عليه اموال نبوده، بلکه يک بزه عليه آسايش عمومی 

است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و 

باشد از طرف رويه درختان میوگيری از قطع بیجل

 (.1332ی، ميرمحمد صادقاست )مالک نيز قابل تحقق 

گذار از سرانجام چالش آخر حمايت کيفری قانون

درختان واقع در فضای شهری آن است که اين 

حمايت فقط محدود به قطع يا از بين بردن درختان 

بنابراين  ،شودباعث مرگ آنان شود می که ینحو به

رفتارهايی مانند کندن شاخ و برگ درختان مشمول 

 شود.اين ماده نمی

 پسماندمحور انگاريجرم -3-2

 هرچندانگاری رفتارهای مرتبط با پسماندها جرم

تواند خارج از شهری نيست و می ستيز طيمحخاص 

که اکثر اين محيط نيز تحقق يابد، اما با توجه به اين

ع انوادهد و در اين محيط رخ می های انسانفعاليت

و  ها(زباله )همچون یعادپسماندها مانند پسماندهای 

دهد پسماندهای بيمارستانی در فضای شهری رخ می

از اين نظر اين پسماندها نيز در قالب حمايت کيفری 

 است. شده انيبشهری  ستيز طيمحاز 

 موردتوجههای خطرناک زباله خصوص بهپسماندها 

)مديريت مواد 13فصول  همچونالمللی اسناد بين

-)زباله21های خطرناک(، )زباله21شيميايی سمی(، 

های اتمی( دستور )زباله22های جامد و فاضالب(، 

، کنوانسيون جلوگيری از آلودگی دريايی ناشی 21کار 

و  1312٣و ديگر مواد مصوب  زائداز دفع مواد 

                                                           
3. Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la 
pollution des mers r� sultant de l�immersion de d� chets 
(Londres, 1972) 



   113/حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران

 

مرزی مواد کنوانسيون بازل درباره کنترل انتقاالت برون

 است. قرارگرفته 1313١ها و دفع آن بخش انيز زائد

قانون مديريت پسماند مصوب  2ماده  «ب»مطابق بند 

غير از گاز )پسماند به مواد جامد، مايع و : »1313

مستقيم يا  طور بهشود که فاضالب( گفته می

 ازنظرغيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و 

پسماندها مطابق ادامه «. شودزائد تلقی می دکنندهيتول

 ،3پزشکی)بيمارستانی(، 2بند به پنج گروه عادی همين

 شوند.تقسيم می 6و صنعتی 1یکشاورز ،1ژهيو

اين قانون، مديريت اجرايی پسماندها  1مطابق ماده 

متفاوت است. بر اساس اين ماده، مديريت  باهم

اجرايی پسماندهای عادی، پزشکی و کشاورزی در 

ها ها به عهده شهرداریشهرها و روستاها و حريم آن

                                                           
1. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et leur elimination 
(22 mars 1989) 

2
-تيفعال از معمول صورت به که شودیم گفته يیپسماندها هيکل به ـ 

-یم ديتول هاآن از خارج و روستاها شهرها، در هاانسان روزمره یها

 .یساختمان یهانخاله و یخانگ یهازباله ليقب از شود،

 مراکز ها،مارستانيب از یناش آورانيز و یعفون یپسماندها هيکل به ـ3

 مشابه مراکز ريسا و یطب صيتشخ یهاشگاهيآزما ،یدرمان ،یبهداشت

 فيتعر شمول از یمارستانيب خطرناک یپسماندها ريسا. شودیم گفته

 .است خارج
 یکي حداقل بودن باال ليدل به که شودیم گفته يیپسماندها هيکل به ـ1

 اي انفجار تيقابل ،يیزا یماريب ت،يسم ليقب از خطرناک خواص از

 دسته آن و داشته ازين ژهيو مراقبت به آن مشابه و یخورندگ اشتعال،

 ،یصنعت ،یعاد یپسماندها از یبخش زين و یپزشک یپسماندها از

 ژهيو یپسماندها جزء دارند خاص تيريمد به ازين که یکشاورز

 .شوندیم محسوب
1

 یکشاورز بخش در یديتول یهاتيفعال از یناش یپسماندها به ـ 

( انيآبز و وريط)دام، واناتيح الشه فضوالت، ليقب از. شودیم گفته

 .مصرف قابل ريغ اي فاسد یکشاورز محصوالت
6

 و یمعدن و یصنعت یهاتيفعال از یناش یپسماندها هيکل به ـ 

 و یروگاهين و یميپتروش و نفت گاز، عيصنا یشگاهيپاال یپسماندها

 . یصنعت یهالجن و زهايسرر ها،براده ليقب از. شودیم گفته آن امثال

 

ها خارج از حوزه وظايف شهرداریها و در و دهياری

اما مديريت است؛ ها ها، به عهده بخشداریو دهياری

اجرايی پسماندهای صنعتی و ويژه به عهده 

 خواهد بود. دکنندهيتول

است را  شده ینيب شيپکه در اين قانون  یجرائماما 

توان در سه دسته بررسی کرد. دسته اول که شامل می

، ونقل حملآوری، نگهداری، مخلوط کردن، جمع

، دفع، صدور و تخليه پسماند در غير دوفروشيخر

قانون مزبور جرم  16موارد مقرر قانونی مطابق ماده 

است.  شده گرفتهتلقی شده و برای آن کيفر در نظر 

نوع کيفر، جزای نقدی را برگزيده و  ازلحاظاين ماده 

های مرتبط با پسماندهای ميزان کيفر، بزه ازلحاظ

دارای سرزنش کمتری دانسته و کيفر نقدی  عادی را

کمتری را برای آن در رويارويی با ساير پسماندها در 

اما دو نکته در خصوص رفتار ؛ 1نظر گرفته است

که فيزيکی بزه مزبور الزم به ذکر است. اول آن

رفتارهای فيزيکی مقرر در ماده جنبه حصری داشته و 

م برای تحقق بزه بنابراين رفتار فيزيکی الز؛ نه تمثيلی

نگهداری، مخلوط »مزبور بايد يکی از رفتارهای 

، صدور دوفروشيخر، ونقل حملآوری، کردن، جمع

که در غير موارد مقرر قانونی باشد. دوم آن« و تخليه

که اين بزه با ارتکاب فعل مثبت  ديآ یبرماز ظاهر ماده 

 يابد، نه ترک فعل.و انجام کار تحقق می

اين  13منوعيتی است که در ماده دسته دوم شامل م

مخلوط کردن : »13است. مطابق ماده  شده مقررقانون 

پسماندهای پزشکی با ساير پسماندها و تخليه و 

                                                           
 فريک ،یعاد یپسماندها با مرتبط یهابزه یبرا 16 ماده مطابق ـ1

( 111111111)ونيليم کصدي تا الير( 111111)هزار پانصد از ینقد

 کصدي تا الير( 2111111)ونيليم دو از پسماندها ريسا یبرا و الير

 به بار هر تکرار، صورت در و اول، بار در الير( 111111111)ونيليم

 .است کرده ینيبشيپ فريک ،یقبل مجازات برابر دو
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ها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت پخش آن

ضمانت اجرای عدم «. اين نوع پسماندها ممنوع است

بيان  16رعايت اين ممنوعيت در قسمت اخير ماده 

( ريال 2111111) ونيليمگرديده که کيفر نقدی از دو 

( ريال و در صورت 111111111) ونيليم صد کيتا 

بينی گرديده است. تکرار، دو برابر حداکثر کيفر پيش

ای بر پسماندهای گذار در اين مورد تأکيد ويژهقانون

ها، حکم پزشکی داشته و با توجه به خطرناکی آن

 واضح بيان کرده است. صورت بهخويش را 

دسته سوم نيز الزامی است که برای انتقال پسماندهای 

 وانتقال نقل: »11است. مطابق ماده  شده ینيب شيپويژه 

پسماندهای ويژه تابع مقررات کنوانسيون  یمرز برون

و نظارت مرجع ملی کنوانسيون خواهد بود.  ١بازل

نامه ينپسماندهای ويژه تابع آي یمرز درون وانتقال نقل

ضمانت «. خواهد بود رانيوز ئتيهاجرايی مصوب 

مقرر گشته است.  11اجرای رعايت اين الزام در ماده 

اين قانون  11متخلفين از حکم ماده : »11مطابق ماده 

پسماندهای مشمول کنوانسيون بازل را به  اند موظف

اعاده و يا در صورت امکان معدوم کردن  مبدأکشور 

مرجع سازمان )و طبق نظر  در داخل تحت نظارت

ملی کنوانسيون مذکور در ايران( با هزينه خود به نحو 

 مجازاتبه  صورت نيامناسب دفع نمايند. در غير 

 «.2محکوم خواهند شد 16مقرر در ماده 

                                                           
 بازل ونيکنوانس» از است عبارت آن کامل نام که ونيکنوانس نيا ـ1

 «هابخش و دفع آن انيز ديزا مواد یمرزبرون انتقاالت کنترل درباره

 دولت الحاق قانون. است دهيرس بيتصو به 1313 مارس 22 در

-یم 31/6/1311 مصوب ونيکنوانس نيا به رانيا یاسالم یجمهور

 .باشد

 ینقد فريک، 16 ماده در مقرر یهامجازات از منظور است یهيبد ـ2

 .است پسماندها ريسا یبرا شده ینيبشيپ

 وانتقال نقلدر کنوانسيون بازل مقررات مختلفی برای 

است که  قرارگرفتهبينی پسماندهای ويژه مورد پيش

ها موجب نقض کنوانسيون از سوی عدم رعايت آن

ترين مقررات موضوع اين  شود. مهماعضاء می

مرزی پسماندهای برون وانتقال نقلکنوانسيون برای 

اند. اين کنوانسيون مصرح گشته 3تا  6ويژه، در مواد 

بايد کتباً و از طريق  ٣که: کشور صدوراين ازجمله

 مرجع صالح کشورهای ، ٤مرجع صالح کشور صدور

های مضر مرزی زبالهانتقال برون هرگونهنفع را از ذی

يا ساير انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع 

ها بخواهد زباله صادرکنندهسازد، يا از ايجادکننده يا 

که چنين اقدامی را به عمل آورد. در مقابل نيز کشور 

دهنده پاسخ  العورود وظيفه دارد که کتباً به کشور اط

دهد و موافقت خود را تحت شرايطی و يا بدون قيد 

که از اجازه انتقال امتناع و شرط اعالم دارد و يا اين

 .٥ورزد يا اطالعات بيشتری را درخواست نمايد

کتبی مبنی  ديتائسان تا زمانی که کشور صدور، بدين

وجود قرارداد بين  هيدييتأبر موافقت کشور ورود و 

که طی آن اداره صحيح کننده  دفعو  صادرکننده

تصريح گرديده  موردنظرهای زباله یطيمح ستيز

را دريافت ننمايد، حق اجازه شروع انتقال  است

 .٦ها را نداردمرزی زبالهبرون

سان کنوانسيون الزاماتی را بيان کرده که در بدين

 یرقانونيغ وانتقال نقلها صورت رعايت نکردن آن
                                                           

-زباله یمرز برون انتقال است قرار که است یعضو کشور یمعن به ـ3

 .شود آغاز جاآن از زباله انواع ريسا و مضر یها

 ینواح در عضو کشور کي که است یدولت مرجع کي یمعن به ـ1

 مربوط هياطالع افتيدر مسئول تا دينمایم نييتع داند،یم صالح خود

 و آن به مربوط زباله انواع ريسا اي مضر یهاالهيز یمرزبرون انتقال به

 باشد.  هيبه آن اطالع يیگوپاسخ

 .بازل ونيکنوانس 6 ماده دو و کي یبندها ـ1

 .بازل ونيکنوانس 6 ماده از 3 بند ـ6
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-می وانتقال نقلغيرقانونی بودن  ازجملهود. خواهد ب

ربط؛  توان به: انتقال بدون اطالع به کشورهای ذی

ربط؛ انتقال با انتقال بدون موافقت کشورهای ذی

ربط از طريق جعل، قلب موافقت کشورهای ذی

واقعيت يا تقلب؛ مغاير بودن نحوه انتقال با مدارک 

 مربوط؛ اشاره کرد.

در اين قانون  شده ینيب شيپنوع تخلفات و جرائم 

در شبيه نظام حقوقی فرانسه است با اين تفاوت که 

« حبس»فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کيفر 

 شده ینيب شيپ( 111ـ  16در کنار جزای نقدی )ماده 

 .١(1316مشهدی، است )

 عمومی بهداشت عليه تهديد انگاريجرم  -3-3

رفتار ديگری است تهديد عليه بهداشت عمومی 

 ستيز طيمحگذار برای حمايت کيفری از که قانون

انگاری اختصاصی(، آن را جرم طور بهالبته نه ) یشهر

 1311قانون تعزيرات مصوب  611کرده است. ماده 

هر اقدامی که تهديد عليه »دارد:  در اين زمينه مقرر می

                                                           
 تيريمد به مربوط ضوابط و مقررات یاجرا ضمانت نيتضم یبرا ـ1

. اندافتهي اختصاص امر نيا به 111ـ11 تا 111ـ16 مواد پسماندها،

 پسماندها با مرتبط مجرمانه نيعناو زين 111ـ12 ماده در نيهمچن

 دو تا حبس فريک ليذ یرفتارها یبرا آن مطابق که انددهيگرد مشخص

 :است گرفته نظر در را وروي هزار 11 تا مهيجر و سال

 کد 111ـ3 و 111ـ6 مواد مقررات تيرعا بدون پسماند پرتاب ـ

 (.2 و 1)بند ستيز طيمح

 (.1)بند قانون نيا در مقرر طيشرا برخالف پسماند انباشت ـ

 مواد یپسماندها ژهيو به پسماند تجارت و نقل و حمل به اقدام ـ

 (.1)بند خطرناک یپسماندها و 111ـ1 و 111ـ1

)بند 111ـ22 مواد طيشرا به توجه بدون پسماند مصرف اي فروش ـ

1.) 

 و یکيتکن طيشرا به توجه بدون و پسماند مصرف اي فروش ـ

 (.1)بند پسماند یبهداشت و یتيريمد

 نهيزم در صالح مقامات قيتحق و یبازرس از یريجلوگ به اقدام ـ

 (.3)بند پسماند

بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب 

آشاميدنی يا توزيع آب آشاميدنی آلوده، دفع 

 ،...زائدفضوالت انسانی و دامی و مواد  یربهداشتيغ

و  است... ممنوع  ها وزباله در خيابان ريختن...

مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات 

ديدتری نباشند به حبس تا يک سال محکوم ش

 «.خواهند شد

تهديد عليه بهداشت ماده عمل مرتکب در اين 

بنابراين از اين منظر تفاوتی ميان ؛ عمومی است

گذار با استفاده رفتارهای مختلف وجود ندارد و قانون

گيری از رفتارهای و بهره« هر اقدامی»از عبارت 

داده و منحصر به موارد تمثيلی گستره ماده را افزايش 

 .نکرده استخاصی 

ن آن چيزی که جرم عليه آجرم يعنی موضوع اين 

عبارت است از بهداشت عمومی. ود شواقع می

بهداشت عمومی که همان بهداشت محيط است 

 1311نامه بهداشت محيط مصوب آيين 1مطابق ماده 

کنترل عواملی از محيط »، عبارت است از رانيوز ئتيه

که روی سالمت جسمی، روانی و  یا گونه هبزندگی 

 .«گذارندمی ريتأثاجتماعی انسان 

 نآاست  ذکر قابلی که در خصوص اين جرم ا نکته 

رفتارهای مصرح در ماده رخ  که نيااست که صرف 

بدهند جرم مزبور قابل تحقق نخواهد بود بلکه بايد 

 هت عمومی شناختشاين رفتارها تهديدی عليه بهدا

گذار توان به رويکرد قانوناز اين حيث می وند.ش

 جرائمشناسی از منظر قربانی چراکهوارد کرد، انتقاد 

فارغ از تأثير آن نسبت به  ستيز طيمح، یطيمح ستيز

برای هر  که نياها دارای ارزش ذاتی است و انسان

؛ يک از اجزای آن بايد هويت و شخصيتی قائل بود

يا آب يا خاک رفتاری بنابراين صرف آلوده کردن هوا 
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 ستيز طيمحکه حمايت از مجرمانه خواهد بود، نه آن

ای بدانيم که به منفعت انسان خدشه اجرا قابلرا زمانی 

وارد شود. اين امر از جهت حقوقی نيز قابل انتقاد 

معموالً اثراتی  یطيمح ستيز جرائم چراکهاست؛ 

رسد ارزيابی به نظر می آنکه حالدارند،  بلندمدت

تهديد بودن رفتار عليه بهداشت عمومی با نگاهی 

-پيامدگرای مقطعی صورت گيرد که اين امر سبب می

تهديدی عليه  مدت کوتاهگردد چنانچه رفتاری در 

 بلندمدتعمومی نباشد ولی اثرات آن در بهداشت 

گذار خارج انگاری قانوننمايان گردد از گستره جرم

آلودگی  در وضع فعلی تحقق حال نيبااگردند. 

متوقف بر ايجاد تغيير در اجزای  ستيز طيمح

 (.1311قاسمی، است ) ستيز طيمح

نکته ديگر در خصوص مرجع تشخيص مورد تهديد 

گذار در  قانون قرار گرفتن بهداشت عمومی است.

اين ماده عالوه بر تعيين مرجعی خاص برای  1تبصره 

تشخيص تهديد عليه بهداشت عمومی، از مراجعی 

و نيز غيرمجاز  ستيز طيمحبرای تشخيص آلودگی 

بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی نيز سخن به 

ميان آورده است. مطابق اين تبصره، مرجع تشخيص 

بهداشت، درمان  اقدام عليه بهداشت عمومی، وزارت

و آموزش پزشکی؛ مرجع تشخيص آلودگی 

و مرجع تشخيص  ستيز طيمح، سازمان ستيز طيمح

غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت انسانی، 

 سازمان دامپزشکی خواهد بود.

آيد  چالش ديگری که در پس اين جرم به وجود می

نداشتن معياری برای تشخيص  دسترسدر 

ار عليه بهداشت عمومی است. بودن رفت دکنندهيتهد

که برای مثال وزارت بهداشت، درمان و توضيح آن

آموزش پزشکی بر چه اساس و معياری تشخيص 

خواهد داد که زباله ريخته شده در خيابان تهديد عليه 

گذاری راه را بهداشت عمومی است. اين نوع از قانون

ممکن است  چراکهگذارد می برای تفسيرهای ناروا باز

در خيابان  زباله سهيکرزيابان اين وزارت ريختن يک ا

اقدامی عليه بهداشت عمومی تلقی کنند  عنوان بهرا نيز 

قطعاً عرف چنين تلقی را از اين رفتار  آنکه حال

 سان الزم است که مقنن از به کاربدين نخواهد داشت.

های مبهمی پرهيز کند. در وضع بردن چنين واژه

 ازجملهکنونی نيز بايد با به کار بردن قواعد تفسير 

قاعده عدم دخالت مقنن کيفری جز در موارد کامالً 

قانون اساسی، ضروری، تفسير قانون کيفری در پرتو 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق 

پوربافرانی، متهم )قوانين کيفری و تفسير به نفع 

( از تفاسير ناروا و ناقانونی در اين زمينه 1331

 جلوگيری کرد.

آخرين نکته در خصوص تمايز ميان تهديد عليه 

است.  ستيز طيمحبهداشت عمومی و آلودگی 

 عليه تهديد مصاديق از متون بسياریکه توضيح آن

 آلودگی جرم با را مذکور ماده در عمومی بهداشت

 مقرون موضوع اين رسدمی نظر به اند. لذايکی دانسته

 آلودگی و تعاريف بهداشت چراکه نباشد؛ صحت به

 در که ینحو به. است يکديگر از متفاوت ستيز طيمح

 عبارت بهداشت محيط، بهداشت نامه نييآ( 1ماده )

 یا گونه بهکه  زندگی محيط از عواملی کنترل  :از است

 ريتأث انسان اجتماعی و روانی جسمی، سالمت روی

 3 ماده به مستند آلودگی که تعريفآن حال .گذارندمی

تغييرات  با و ستيز طيمح بهسازی و حفاظت قانون

 مجازات قانون 611ماده  2تبصره  در جزئی بسيار

 مواد يا آميختن پخش از: است عبارت اسالمی،

 که ميزانی به زمين يا خاک هوا، آب، به خارجی
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 طوری به را آن بيولوژيک شيميايی يا ی،کيزيف کيفيت

 يا گياهان يا زنده موجودات ساير يا انسان حال به که

 ايجاد اگر حال .دهد تغيير مضرباشد ابنيه آثار يا

 از تواندنمی نگردد، بشر به صدمات به منجر آلودگی

نجات و باشد ) عمومی بهداشت عليه مصاديق تهديد

توان سه نظر برای رفع اين تعارض می .(1331دبيری، 

اين دو را تعدد معنوی  که آنرا مطرح کرد. نخست 

فرض کنيم و کيفر اشد را برای مرتکب در نظر 

رسد که اين فرض چندان با به نظر می اما؛ بگيريم

مصاديق  چراکهواقعيات علم حقوق سازگار نباشد 

در قالب جرم تهديد عليه  ستيز طيمحآلودگی 

و نه عنوان  اند شده گرفتهبهداشت عمومی در نظر 

مجرمانه مستقلی. بر اساس نظريه دوم بايد فقط 

صحبت از جرم تهديد عليه بهداشت عمومی نمود، 

گذار زمانی يک جرم را رفتار فيزيکی قانون چراکه

تر بوده گيرد قصدش جرم مهمجرم ديگر در نظر می

تر است. سرانجام بر اساس نظر سوم که نظری منطقی

قانون مجازات اسالمی  131ماده  2تبصره  است، بايد

 که یدرصورت»دارد:  را که مقرر می 1332مصوب 

ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه  جرائممجموع 

-خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی

شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم 

 گذارو معتقد بود که قانون قراردادمستمسک « شودمی

يک جرم تهديد عليه  ارتکابی را جرائممجموع 

 بهداشت عمومی در نظر گرفته است.

 هوا آلودگی انگاريجرم  -3-1

که به حمايت و  المللیترين اسناد بينمهم ازجمله

توان به اند میپرداخته حفاظت از هوا و جو

کنوانسيون وين برای حفاظت از اليه ازن مصوب 

سازمان ملل متحد در مورد کنوانسيون ، 13111

و  13322اقليمی( مصوب  )تغييرات وهوا آبتغييرات 

اقليم  کيوتو در مورد کنوانسيون تغييراتپروتکل 

 اشاره کرد. 13313مصوب 

قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  2ماده 

پس از ممنوع ساختن هر عملی که موجب  1311

. آلودگی هوا »..دارد: شود مقرر میآلودگی هوا می

 کننده آلودهعبارت است از وجود و پخش يک يا چند 

 پرتوزا ريغاعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و 

در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کيفيت آن را 

آور برای انسان و يا ساير موجودات زيان که یطور به

 «.زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد

تواند منابع مختلفی مانند استفاده آلودگی هوا میشأ من

های های فسيلی، وسايل نقليه، فعاليتاز سوخت

باشد ها و فضوالت صنعتی، به آتش کشيدن زباله

-اما در اين قسمت با توجه به اين ؛(1313زاده، قاسم)

که قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 

، به سه 3هوا را مطابق ماده  کننده آلودهمنابع  1311

ها و و کارگاه ها کارخانهنقليه موتوری؛  ليوسادسته 

متفرقه  ها؛ و منابع تجاری و خانگی و منابعنيروگاه

 یبند ميتقستقسيم کرده است، بر مبنای همين 

 مسئوليت کيفری مرتکبان آن مشخص خواهد شد.

 موتوري نقليه وسايل -3-4-0

 مجموع درنقليه موتوری  ليوسااستفاده از 

توانند از دو جهت مسئوليت کيفری به دنبال داشته  می

 کننده آلودهباشد. اول از جهت تردد با وسايل نقليه 

                                                           
1.Convention des Nations Unies de Vienne du 22 mars 

1985 pour la protection de la couche d�ozone 
2.Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (New York, 1992) 
3. Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (Kyoto, 1997-12-

11) 
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های آلودگی هوا که غيرمجاز و دوم نقض ممنوعيت

 در اين قسمت بررسی خواهند شد.

 کننده آلوده موتوري نقليه وسايل با تردد -

قانون نحوه جلوگيری از  21اين رفتار در ماده 

افرادی که »بدين نحو که:  1311آلودگی هوا مصوب 

-غيرمجاز تردد می کننده آلودهبا وسايل نقليه موتوری 

انگاری شده است. رفتار مجرمانه اين بزه« نمايند...

است که حتماً الزم است با وسايلی « تردد»ماده 

ده و هم آلودگی صورت گيرد که هم موتوری بو

توليد نمايند. بديهی است تردد به معنای  1غيرمجاز

عبور و مرور در فضای شهری است و چنانچه وسيله 

نقليه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی توليد 

توان مرتکب آن را به نمايد با تمسک به اين ماده نمی

که مالک وسيله بودن يا کيفر رساند. نکته ديگر آن

در مسئوليت کيفری فرد نداشته و  یريتأث نبودن

وی اقدام به تردد با وسايل نقليه موتوری  که نيهم

است. نکته  افتهي تحققنمايد، بزه مزبور  کننده آلوده

آخر در خصوص مسئوليت کيفری فرد آن است که 

آيا اگر راننده از دودزا بودن وسيله مطلع نباشد و با 

بايد کيفر مقرر در اين ای تردد نمايد آيا چنين وسيله

                                                           
-یم مقرر لهيوس تردد بودن مجاز ريغ یراستا در قانون نيا 1 ماده ـ1

 دود مقرر مجاز حد از شيب که یموتور هينقل ليوسا از استفاده»: دارد

 مجاز حد. است ممنوع ندينما آزاد یهوا وارد گريد یهاکننده آلوده و

 ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط یموتور هينقل ليوسا یخروج

 طيمح یعال یشورا بيتصو به و نييتع عيصنا وزارت یهمکار با

 هينقل لهيوس هر»: داردیم اشعار زين 1 ماده نيهمچن. «رسدیم ستيز

 یمبن مخصوص نامهيگواه یدارا ديبا شودیم گرفته کار به که یموتور

 دارندگان. باشد هوا یهاکننده آلوده یخروج مجاز حد تيرعا بر

 مراکز در را خود هينقل ليوسا ساله همه مکلفند یموتور هينقل ليوسا

 جاديا هایشهردار توسط که ستيز طيمح حفاظت سازمان دييتا مورد

 تيرعا بر یمبن نامهيگواه و داده قرار نهيمعا و شيآزما تحت گرددیم

 ...«.ندينما افتيدر را یآلودگ مجاز حد

در پاسخ بايد بيان  ؟ماده را بر وی بار نمود يا خير

های با سوءنيت داشت که اين بزه را بايد از زمره بزه

؛ دانست که بدون وجود عمد و علم قابل تحقق نيست

مزبور منفی است و زمانی کيفر  سؤالبنابراين پاسخ 

بر مرتکب بار خواهد شد که وی از دودزا بودن 

 سيله اطالع داشته و با قصد با آن تردد نمايد.و

در ماده مزبور برای اين رفتار مجرمانه، کيفر بسيار 

تواند هدف که بديهی است نمی شده ینيب شيپناچيزی 

. در اين ماده ان دهدشن یخوب  بهبازدارندگی کيفر را 

هزار ريال بنا بر تعداد  صد کيپنج هزار ريال تا 

ان آلودگی و دفعات تکرار سيلندر حجم موتور ميز

اما در اين ماده ؛ است شده نيمعکيفر  عنوان بهجرم 

 وضوح بهاست که  شده ینيب شيپ ینيتأماقدام 

نمايان است.  شده نييتعسودمندی آن نسبت به کيفر 

ضمناً از تردد وسايل »... دارد که ادامه ماده مقرر می

مذکور تا رفع موجبات آلودگی  کننده آلودهنقليه 

 «.جلوگيری به عمل خواهد آمد

 هوا آلودگی هايممنوعيت نقض -

قانون نحوه جلوگيری از  21قسمت دوم ماده 

همچنين کسانی که »... دارد: آلودگی هوا مقرر می

اين  1های موضوع ماده ها و ممنوعيتمحدوديت

 دراين قانون  1ماده «. قانون را رعايت ننمايند...

در مواقع »دارد: ها بيان میبيان محدوديت ی نهيزم

اضطراری که به علت کيفيت خاص جوی، آلودگی 

هوای شهرها به حدی برسد که به تشخيص وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و 

را شديداً به مخاطره بيندازد، سازمان  ستيز طيمح

کشور با همکاری وزارت  ستيز طيمححفاظت 

ها و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی شهرداری)

های زمانی، مکانی و ها يا محدوديتايران( ممنوعيت
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برقرار نموده و  1کننده آلودهنوعی را برای منابع 

های همگانی به بالفاصله مراتب را از طريق رسانه

اطالع عموم خواهند رسانيد. با برطرف شدن وضعيت 

ت به اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسب

اقدام و مراتب  برقرارشدهرفع ممنوعيت و محدوديت 

 «.را به نحو مقتضی به اطالع عموم خواهد رسانيد

در خصوص اين جرم دو نکته وجود دارد که بايد 

 رفتار مرتکب در نقض که آنبيان شوند. اول 

برقراری اين  صرف بهها ها و محدوديتممنوعيت

تماً برقراری ها نيست و بايد مطابق ماده حممنوعيت

جمعی به اطالع عموم  هایها از طريق رسانهآن

شوند ولی ها برقرار بنابراين اگر اين ممنوعيت؛ برسد

ها جرم آن رف نقضبه اطالع عموم نرسند، ص

قبح عقاب »اصولی قاعده  ازلحاظ چراکهنخواهد بود، 

حاکم خواهد بود و تا زمانی که ممنوعيت به « بال بيان

اطالع عموم نرسد، به کيفر رسانی ناقضان آن عقابی 

خبر و مخاطبان قانون از آن بی نشده انيباست که قبالً 

رسد با رفع شرايط که به نظر میاند. دوم آنبوده

ن، ديگر ها از طرف سازمااضطراری و رفع ممنوعيت

که رفع  هرچندنتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست 

 ها به اطالع عموم نرسيده باشد.آن

 هانيروگاه و هاکارگاه ها، کارخانه -3-4-5

 توقف يا آلودگی رفع ضوابط، رعايت عدم -

 و هاکارخانه سوي از هوا آلودگی موجب هايفعاليت

 هاکارگاه

جلوگيری از آلودگی هوا قانون نحوه  23ماده 

و  ها کارخانهصاحبان و مسئولين »دارد: مقرر می

                                                           
-یم ميتقس دسته سه به مزبور قانون 3 ماده مطابق کننده آلوده منابع ـ1

 و هاکارگاه و کارخانجات ـ ب یموتور هينقل ليوسا ـ الف: شوند

 .متفرقه منابع و یخانگ و یتجار منابع ـ ج هاروگاهين

 11و  16، 11مواد  برخالفکه  کننده آلودههای کارگاه

نمايند برای بار اول به جزای نقدی از اين قانون عمل 

ريال و در صورت  ونيليم کيپانصد هزار ريال تا 

تکرار به حبس تعزيری از دو ماه تا شش ماه و جزای 

هزار ريال تا دو ميليون ريال  صد هفتنقدی از 

 «.شوندمحکوم می

 ها کارخانهفعاليت »دارد: قانون مزبور بيان می 11ماده 

های جديدی که ضوابط و معيارهای ماده و کارگاه

-و بهرهرا رعايت ننمايند و همچنين فعاليت  122

که  يیها روگاهينها و و کارگاه ها کارخانهبرداری از 

مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند،  ازحد شيب

 «.ممنوع است

هايی سبب آلودگی هوا ها يا کارگاهچنانچه کارخانه

ها اخطار داده و به آن ستيز طيمحشوند، سازمان 

يا  نمايد تا نسبت به رفع آلودگیمهلتی را تعيين می

تعطيل کار و فعاليت خود تا رفع آلودگی اقدام نمايند. 

که  23ضمانت اجرای عدم رعايت اين مقرره در ماده 

مقرر گشته است.  احاله داده 16خود نيز آن را به ماده 

صاحبان و مسئوالن  که یدرصورت: »16مطابق ماده 

ظرف  کننده آلودههای ها و نيروگاهو کارگاه ها کارخانه

مبادرت به رفع آلودگی يا ممانعت از  شده نييتعمهلت 

کار و فعاليت کارخانه و کارگاه مربوطه ننمايند، در 

 ستيز طيمحپايان مهلت مقرر به درخواست سازمان 

محل که بالفاصله  ربط یذو دستور مرجع قضايی 

گذاشته  مورداجرانيروی انتظامی به  نيمأمورتوسط 

های و کارگاه ها کارخانهشود از کار و فعاليت می

 «.جلوگيری به عمل خواهد آمد کننده آلوده

                                                           
 و ديجد یها کارگاه و کارخانجات احداث»: داردیم اشعار 12 ماده ـ2

 موجود یهاکارگاه و کارخانجات ديتول خط اي و محل رييتغ و توسعه

 ستيز طيمح حفاظت سازمان یارهايمع و ضوابط تيرعا مستلزم

 .«باشدیم



 1331 تابستان ،دوم شماره اول، سال شهری، اقتصاد/ 111

 

صاحبان و  که یدرصورت»مطابق تبصره اين ماده: 

های ها و نيروگاهو کارگاه ها کارخانهمسئوالن 

 ستيز طيمحپس از ابالغ سازمان حفاظت  کننده آلوده

های مربوط و کارگاه ها کارخانهاز فعاليت و ادامه کار 

 ها کارخانهاورده و يا پس از تعطيل ممانعت به عمل ني

و بدون کسب اجازه از  رأساًهای مذکور و کارگاه

دادگاه صالحه، مبادرت  یرأسازمان يا بدون صدور 

 برحسبها بنمايند به بازگشايی و ادامه فعاليت آن

مقرر در اين قانون و ساير مقررات  مجازاتمورد به 

مربوطه به عدم رعايت دستورات مراجع قانونی و 

 «.قضايی محکوم خواهند شد...

ها و نقض اين قانون نيز به اِعمال ممنوعيت 11ماده 

در مواقع »است. مطابق اين ماده:  افتهي اختصاصها آن

سازمان  سيرئاضطراری و يا شرايط جوی نامناسب، 

-و کارگاه ها کارخانهتواند می ستيز طيمححفاظت 

 برداشتهها خطرات فوری در هايی را که فعاليت آن

ها باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن

دادگاه  سيرئ حکم بهگردد و در صورت استنکاف 

 «.محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد

 با همکاري عدم و بازرسی انجام از ممانعت -

 زيست محيط حفاظت سازمان مأموران

قانون مزبور مقرر گشته است.  31اين بزه در ماده 

 مأمورانکسانی که از انجام بازرسی »مطابق اين ماده: 

برداری و برای نمونه ستيز طيمحسازمان حفاظت 

و  ها کارخانهتعيين ميزان آلودگی ناشی از فعاليت 

های منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن کارگاه

و يا اسناد و مدارک و  آورده عملعمومی ممانعت به 

سازمان را در اختيار ايشان نگذارند  ازيموردناطالعات 

و يا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه 

مورد و اهميت موضوع به جزای  برحسبنمايند 

ليون ريال و در نقدی از پانصد هزار ريال تا پنج مي

صورت تکرار به حبس تعزيری از يک ماه تا سه ماه 

 «.و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد

 متفرقه و خانگی تجاري، منابع -3-4-3

صاحبان و مسئوالن منابع تجاری : »31مطابق ماده 

اين قانون  21ماده  برخالفو اماکن عمومی که 

ز هر بار موجبات آلودگی هوا را فراهم نمايند پس ا

 صد کياخطار و پايان مهلت مقرر به جزای نقدی از 

هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تکرار از 

سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزای نقدی 

 «.شوندمحکوم می

مسئولين آلودگی حاصل از منابع : »32مطابق ماده 

متفرقه و منابع خانگی... به جزای نقدی از سی هزار 

يال تا سيصد هزار ريال و در صورت تکرار از ر

ريال محکوم خواهند  ونيليم کيهزار ريال تا  صد کي

 «شد

 انگاري آلودگی آبجرم -3-1

گيری از و پيش بحث حمايت از آب هرچند

قانون اجازه  همچونآلودگی آن در قوانين داخلی 

 سيتأس، قانون 1322بنگاه آبياری مصوب  سيتأس

، قانون حفظ و 1312وزارت آب و برق مصوب 

، 1311حراست منابع آبی زيرزمينی کشور مصوب 

-های قابل کشتیقانون حفاظت از درياها و رودخانه

و  1313رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 

کنوانسيون جلوگيری از  همچونملی  اسناد فرا

، 1313١ها مصوب کشتیی از شدريا ناآلودگی 

همکاری در برابر آلودگی و مقابله  ،انسيون آمادگیکنو

                                                           
1. Convention internationale de 1973 pour la prévention 

de la pollution par les navires et son protocole de 1978 

(MARPOL) (17 février 1978). 
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ها است، که ايران نيز عضو آن 1331١نفتی مصوب 

(، اما همه اين 1332خالقی و رشنوادی، شده ) مطرح

 اند.قوانين آلودگی آب را تعريف نکرده

. ممکن است از است آلودگی آب دارای منشأ متعددی

مواد زائد يا دارای ای از های تصفيهطريق پساب

به  ازآنجاهای سطحی و تصفيه نامناسب، ورود آب

که از طريق ها داخل شود يا اينها و درياچهرودخانه

مثل کودها و ) یکشاورزآور در مواد مصرفی زيان

مواد شيميايی سمی  لهيوس به چنينها( و همکشآفت

های دفع زباله يا خطرناک يا از مواد زائد در محل

گردد تأسيسات صنعتی امکان آلودگی آب فراهم می

 (.1313، همکارانگوندلينگ و )

 مشاهده قابلايران مقرراتی  در نظام حقوقی حال نيباا

-به تعريف آلودگی آب پرداخته صراحت بههستند که 

قانون آب و نحوه  16توان ماده اند. اولين مقرره را می

دگی آب را دانست که آلو 1311ملی شدن آن مصوب 

آميختن مواد خارجی به آب به ميزانی که کيفيت »

 که یطور بهفيزيکی يا شيميايی يا بيولوژيکی آن را 

مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان 

نامه آيين 11ماده  2دانسته است. بند « باشد، تغيير دهد

دومين مقرره  1313جلوگيری از آلودگی آب مصوب 

تغيير »دارد:  می بياناست که در تعريف آلودگی آب 

مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر 

خواص فيزيکی و شيميايی و بيولوژيکی آب در 

حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، 

آلودگی آب در اثر  بنابراين؛ «يا غيرمفيد سازد مضر

به ورود مواد يا عوامل فيزيکی و شيميايی به آن 

                                                           
1. Convention sur la préparation, la lutte et la coopération 

en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) 
(Londres- 30 novembre 1990). 

تغيير حالت طبيعی آن گردد، تحقق  باعثميزانی که 

 (.1316وفادار، ) ابديمی

در خصوص حمايت کيفری از آب بايد بيان داشت 

اين قوانين به حمايت از منابع  هرچند سو کيکه از 

ی از آن به های حقوقآب توجه داشته و حمايت

اما  2اندو آلودگی آن را ممنوع اعالم کرده آورده عمل

ها همراه با سرزنش کيفری نبوده است و حمايت آن

قانون  همچوناز سوی ديگر اگر در برخی قوانين 

رانی در های قابل کشتیحفاظت از درياها و رودخانه

حمايت  1313مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 

ها به که قلمرو آنگرفته، به جهت آنکيفری صورت 

ها را در شود بايد آنشهری مربوط نمی ستيز طيمح

 دانست. اجرا رقابليغخصوص منابع شرب شهری 

مقرراتی در حقوق کيفری ايران وجود  وجود نيباا

گر حمايت توان نظارهها میدارند که بر اساس آن

 شهری بود. ستيز طيمحگذار از آب در کيفری قانون

باعث آلودگی آب  عمد بهکه اگر شخصی نخست آن

قانون آب و  61ماده  1شود، به مجازات مقرر در بند 

شد محکوم خواهد  1311نحوه ملی شدن آن مصوب 

(. بر طبق اين ماده، 13: 1311زاده انصاری، تقی)

تا پنج هزار  دو هزارمجازات چنين شخصی جريمه از 

                                                           
 آن شدن یمل نحوه و آب قانون 11 ماده به توانیم مثال یبرا ـ2

 است ممنوع آب یآلودگ»: داردیم مقرر که کرد اشاره 1311 مصوب

-یم یمعدن اي یصنعت اي یشهر مصارف به را آب که یموسسات و

 وزارت بيتصو با را فاضالب دفع و آب هيتصف طرح موظفند رسانند

 2 ماده نيهمچن. «کنند اجرا و هيته یبهدار وزارت و برق و آب

 که یعمل هر به اقدام آب یآلودگ یآلودگ از یريجلوگ نامه نييآ

 نيچنهم. است کرده اعالم ممنوع دينما فراهم را آب یآلودگ موجبات

: داردیم انيب که زد مثال توانیم را آب عادالنه عيتوز قانون 16 ماده

 و ممانعت و یريگشيپ تيمسئول. است ممنوع آب ساختن آلوده»

 ستيز طيمح حفاظت سازمان به آب منابع یآلودگ از یريجلوگ

 ...«.شودیم محول
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ا شش ماه يا هر دو ريال و يا حبس تأديبی از دو ماه ت

قانون تعزيرات مصوب  611ماده  مجازات است. دوم

آلوده کردن آب آشاميدنی يا توزيع »است که  1311

در  کننده مسمومآب آشاميدنی آلوده يا ريختن مواد 

تلقی کرده و کيفر حبس تا يک سال  جرمرا « رودخانه

 کرده است.بينی را برای آن پيش

تر نيز گفته شد که پيشطور اما در اين خصوص همان

)آلودگی آب( و  ستيز طيمحچالش شناخت آلودگی 

 حال نيبااتهديد عليه بهداشت عمومی وجود دارد. 

بايد معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقط 

آلودگی آب  سو کاز ي چراکهمجری است  611ماده 

رفتاری است که در پس آن تهديد عليه بهداشت 

از سوی ديگر کيفر قانون  عمومی وجود دارد و

نخست حبس از دو تا شش ماه است و بنابراين 

 دارد:که مقرر می 611مشمول قسمت اخير ماده 

 مجازات مشمول خاص قوانين طبق چنانچه»

 محکوم سال يک تا حبس به نباشند شديدتری

 نخواهد شد. «شد خواهند

 انگاري آلودگی خاکجرم -3-6

المللی اسنادی در راستای ای و بيندر سطح منطقه

از  یتوجه قابلبخش  عنوان بهحمايت از خاک 

-توان مهماند که میبه تصويب رسيده ستيز طيمح

، 1312ها را منشور اروپايی خاک مصوب ترين آن

در  يیزدا ابانيبکنوانسيون سازمان ملل متحد برای 

-سالی و يا بيابانبا خشک یجد طور بهکشورهايی که 

در آفريقا مصوب  ژهيو به ،باشند یم مواجه ١ايیز

                                                           
 مهيدر مناطق خشک، ن نيسرزم بيتخر یبه معن Desertification ـ1

از عوامل مختلف از جمله  یمرطوب ناش مهيخشک و خشک ن

 بيتخر. باشدیم یانسان یهاتيفعال و هوا وآب  راتييتغ

 رفتن دست از اي کاهش یمعن به زين( Land Degradition)نيسرزم

و  1331، پروتکل خاک آلپ مصوب 1331٢

کنوانسيون آفريقايی حفاظت از طبيعت و منابع طبيعی 

 برشمرد. 2113مصوب 

مانند  ايران در حوزه خاککيفری سياست تقنينی 

در . ی فعال نبوده استطيمح ستيزی هاديگر حوزه

 2تبصره اين خصوص دو مقرره وجود دارند. نخست 

است که  1311قانون تعزيرات مصوب  611ماده 

پخش يا آميختن مواد خارجی... به » را ٣آلودگی خاک

خاک... به ميزانی که کيفيت فيزيکی، شيميايی يا 

به حال انسان يا ساير  که یطور بهبيولوژيک آن را 

يا آثار يا ابنيه مضر باشد موجودات زنده يا گياهان 

توان سان آلودگی خاک را میبدينداند. می« دهدتغيير 

برای تهديد عليه بهداشت  مقررشدهکيفر  رهگذراز 

است مشمول  شده ینيب شيپ 611عمومی که در ماده 

ای تمثيل ماده 611حمايت کيفری قرار داد، زيرا ماده 

تمثيلی و نه  صورت بهمحور بوده و مصاديق خود را 

 حصری بيان کرده است.

 ستيز طيمحعالوه بر اين قانون حفاظت و بهسازی 

نيز ضمانت اجرای کيفری برای  1313مصوب 

مرتکبان آلودگی خاک در نظر گرفته است. بر اساس 

                                                                                    
 ،یآب م،يد یاراض بيترک و یاقتصاد اي یشناس ستيز ديتول توان

 خشک و خشک مهين خشک، مناطق در زاربوته جنگل، چراگاه، مرتع،

 اي نديفرا کي از اي نيسرزم از یبرداربهره از یناش مرطوب مهين

 و یانسان یهاتيفعال از یناش یندهايفرا جمله از ندهايفرا از یبيترک

 اي و باد از یناش خاک شيفرساـ 1: مانند باشد،یم یسکونت یهاوهيش

 اي یشناس ستيز و يیايميش ،یکيزيف اتيخصوص زوالـ 2 آب؛

 و نگي)گوندلیاهيگ پوشش مدت دراز ینابودـ 3 و خاک یاقتصاد

 (.1313 کاران،هم
2. Convention des Nations Unies de Paris du 17 juin 1994 

sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse ou la désertification 

en particulier en Afrique (Paris-14 octobre 1994). 
 ینبات آفات دفع سموم از استفاده خاک یآلودگ عمده منابع از ـ3

 (.1316)هوشنگ، است
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در مورد  ستيز طيمحقانون مزبور سازمان  11ماده 

هايی که موجبات آلودگی خاک را و کارگاه ها کارخانه

و يا « دادن اخطار»تواند دو اقدام آورند میفراهم می

را انجام دهد. اخطار زمانی است که « دادن دستور»

تشخيص دهد کارخانه يا  ستيز طيمحسازمان 

 ازکند که می ستيز طيمحکارگاهی اقدام به آلودگی 

مورد  برحسب ليدالمراتب را کتباً با ذکر  جهت  نيا

ظرف  نمايد کهمی اخطارها به صاحبان يا مسئوالن آن

مدت معينی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت 

 که یدرصورتاما ؛ يا از کار و فعاليت خودداری کنند

سازمان از کار  دستوردر مهلت مقرر اقدام ننمايند به 

. ضمانت ١ها ممانعت به عمل خواهد آمدو فعاليت آن

بدين نحو مقرر  12ماده اجرای نقض اين تکليف در 

 و ها کارخانه مسئوالن اي صاحبان»گشته است. 

 ابالغ محض به اند مکلف 11 ماده موضوع یها کارگاه

 متوقف را شده ممنوع تيفعال اي کار سازمان، دستور

 به منوط مزبور تيفعال اي کار ادامه .ندينما ليتعط و

 .بود خواهد دار تيصالح دادگاه رأی اي سازمان اجازه

 کيو شصت از ای جنحه حبس به تخلف صورت در

 پنج از نقدی جزای پرداخت اي و سال کي تا روز

 محکوم دو هر به اي و الير هزار پنجاه تا کي و هزار

 .«شد خواهند

اما اين ماده در خصوص اشخاص حقوقی است و 

توسط اشخاص  ستيز طيمحضمانت اجرای آلودگی 

 موجب بهاست که  شده ینيب شيپ 13حقيقی در ماده 

 در مذکور ضوابط و مقررات از که یکسان»آن: 

 برحسب ندينما تخلف 10 ماده موضوع یها نامه نييآ

                                                           
 مورد در تواندیم سازمان سيرئ»: مزبور قانون  ماده تبصره مطابق ـ1

 اخطار بدون باشند داشته بر در یفور خطرات که یعوامل و منابع

 .«بدهد را هاآن تيفعال و کار ادامه از ممانعت دستور یقبل

 به شد خواهد نييتع مزبور یها نامه نييآ در که مورد

 محکوم الير هزار پنجاه تا الير پانصد از نقدی جزای

 .٢«شد خواهند

در اين خصوص نيز همان چالش تعارض قانون 

قانون  611و ماده  ستيز طيمححفاظت و بهسازی 

تعزيرات وجود دارد که بايد به اعمال ماده اخير در 

 ی خاک معتقد بود.آلودگخصوص 

 انگاري آلودگی صوتیجرم  -3-1

در نظام حقوقی ايران قوانين و مقرراتی به آلودگی 

ها را ترين آنتوان مهماند که میصوتی توجه داشته

نامه نصب و ، آيين1331قانون شهرداری مصوب 

، قانون حفاظت و 1333استفاده از بلندگو مصوب 

، قانون نحوه 1313مصوب  ستيز طيمحبهسازی 

نامه ، آيين1311جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 

مصوب اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی 

وسعه اقتصادی، و قوانين برنامه سوم و چهارم ت 1311

، همکاران دبيری وبرشمرد )اجتماعی و فرهنگی 

1313.) 

نامه اجرايی نحوه جلوگيری آيين 1ماده  2مطابق بند 

پخش و »از آلودگی صوتی اين عمل عبارت است از: 

 ازحد شيبصوت و صدا و ارتعاش  هرگونهانتشار 

اين («. دهيسرپوش ريغو مقرر در فضای باز ) 3مجاز

                                                           
 بيتخر اي یآلودگ از ریيجلوگ مقررات»: داردمی مقرر 11 ماده ـ2

 به آور انيز صداهای جاديا و پخش از ریيجلوگ و ستيز طيمح

 موضوع یآلودگ زانيم و اريمع نييتع ضوابط نيهمچن و ستيز طيمح

 و حفظ به مربوط هایتيممنوع و تيمحدود و قانون نيا 9 ماده

 بود خواهد يیهانامه نييآ موجب به ستيز طيمح بهسازی و بهبود

 و بهداری و یعيطب منابع و کشاورزی هایونيسيکم بيتصو به که

 .«برسد نيمجلس دادگستری
 استاندارد که یصوت یآلودگ مجاز حد»: ماده نيا 3 بند مطابق ـ3

 مشخصات و زانيم از است عبارت شود،یم دهينام هم یصوت یآلودگ
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نامه ميان عامل آلودگی صوتی و منابع آلودگی آيين

: 1ماده  1تفاوت قائل شده است. مطابق بند صوتی 

عبارت است از هر شخص  عامل آلودگی صوتی...»

حقيقی که اداره يا تصدی منابع ثابت و هدايت منابع 

سيار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، يا به 

نمايندگی از طرف شخص يا اشخاص حقيقی يا 

حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طرق 

منابع  ازجملهاما ؛ «مختلف عامل ايجاد آلودگی است

ها و توان به نيروگاههای آلودگی صدا میو کانون

ها، وسايل نقليه ها و کارگاهها، کارخانهپااليشگاه

موتوری اعم از هوايی، دريايی، زمينی و هوايی، 

ها و ساير منابعی اشاره کرد که به هر نحو فرودگاه

 کنند.آلودگی صوتی توليد می

توان مقررات آلودگی صوتی می جرماما در خصوص 

ای را يافت که دسته اول فقط بر ممنوعيت اين دوگانه

چون همراه با  جهت نيازاداشته که  ديتأکرفتار 

سرزنش کيفری نبوده در قلمرو حقوق کيفری قرار 

نگرفته، اما دسته دوم پرچم ضمانت اجرای کيفری را 

قلمرو حقوق کيفری قرار  سان دربرافراشته و بدين

 گيرند.می

قانون  3توان به ماده مقررات دسته اول می ازجمله

نامه آيين 2و ماده  ستيز طيمححفاظت و بهسازی 

اشاره کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی 

را فراهم نمايد ممنوع اعالم کرده است.  ستيز طيمح

 شهرداریاصالحی قانون  2توان به بند چنين میهم

ها، کارخانه سيتأساشاره کرد که  1331مصوب 

 یطورکل بهها و ها، گاراژهای عمومی، تعميرگاهکارگاه

                                                                                    
 واحد یمبنا بر و ستيز طيمح حفاظت اصول به توجه با که یاژهيو

 انتشار مورد یفضا و یصوت یآلودگ مولد منابع یبرا صدا یريگاندازه

 .«شودیم نييتع مختلف یهاطيمح و

کنند را ممنوع  سروصدامشاغلی که ايجاد مزاحمت و 

 دانسته است.

در دو  صراحت بهانگاری آلودگی صوتی جرماما 

نامه راجع است. اول آيين قرارگرفته مورداشارهقانون 

که  1333ب و استفاده از بلندگو مصوب به نص

استفاده از بلندگو را تحت رعايت ضوابطی دانسته 

توان نامه می ترين ضوابط اين آيينمهم ازجملهاست. 

به کسب اجازه از شهربانی برای استفاده از بلندگو؛ 

عدم ايجاد مزاحمت برای افراد و اخالل در نظم در 

استفاده از صورت استفاده از بلندگو و ممنوعيت 

صبح اشاره کرد.  1تا  21و  16تا  13بلندگو از ساعت 

نامه ضمانت اجرای تخلف از اين اين آيين 6ماده 

مقررات را حبس تکديری از دو روز تا ده روز و يا 

اما ؛ 1بينی کرده استغرامت تا دويست ريال پيش

آيد آن نامه پيش میکه در خصوص اين آيين پرسشی

انگاری نمايد جرمتواند نامه میييناست که از اساس آ

در پاسخ بايد بيان  ؟بشمارد يا خير جرمو رفتاری را 

داشت که مطابق نظام حقوقی قبل از انقالب، بر 

توانست در امور خالفی نامه میاساس قانون، آيين

انگاری نمايد اما در امور جنحه و جنايت خير؛ جرم

زمينه وجود اما پس از انقالب چون مقرراتی در اين 

انگاری را نداشته و بر اين جرمنامه توان ندارد، آيين

تواند عنصر قانونی برای نامه نيز نمیاساس اين آيين

 آلودگی صوتی باشد. جرم

                                                           
 نخواهد اِعمال آن مرتکبان خصوص در ماده نيا در مقرر حبس ـ1

: 1332 مصوب یاسالم مجازات قانون 61 ماده مطابق که چرا شد،

 حبس ماه سه هاآن یقانون مجازات حداکثر که یعمد جرائم مرتکبان»

. «گردندیم محکوم حبس نيگزيجا مجازات به حبس یجا به است

 دوره: از عبارتند 61 ماده موجب به حبس نيگزيجا یهامجازات

 و روزانه ینقد یجزا ،ینقد یجزا گان،يرا یعموم خدمات مراقبت،

 .یاجتماع حقوق از تيمحروم
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ترين ضمانت اجرا برای به کيفر دومين قانون که مهم

قانون  32رسانی مرتکبان آلودگی صوتی است، ماده 

است  1311مصوب نحوه جلوگيری از آلودگی هوا 

عاملين آلودگی صوتی به جزای »... دارد: که مقرر می

نقدی از سی هزار ريال تا سيصد هزار ريال و در 

ريال  ونيليم کيهزار ريال تا  صد کيصورت تکرار از 

نامه آيين 13و  11، 1در مواد «. محکوم خواهند شد

اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی نيز پس از 

بيان رعايت شرايط و ضوابطی از سوی منابع 

، نقض اين ضوابط را مستوجب کيفر مقرر دکنندهيتول

 دانسته است. گفته شيپ 32در ماده 

 ستيز طيمحعالوه بر اين قانون حفاظت و بهسازی 

تی انگاری آلودگی صوجرم ی نهيدرزمنيز مقرراتی را 

اين قانون که جلوگيری از  11ماده  ازجملهدارد. 

در  ستيز طيمحآور به پخش و ايجاد صداهای زيان

است  شده شناخته ستيز طيمحزمره وظايف سازمان 

هايی در اين راستا نامهو تکليف تصويب آيين

که ضمانت اجرای  13است و ماده  شده ینيب شيپ

ی از پانصد را جزای نقد 11های ماده نامهنقض آيين

 ريال تعيين کرده است. هزار پنجاهريال تا 

 ذکر قابلآلودگی صوتی چند نکته در خصوص جرم 

عمل مرتکب در اين جرم پخش  که آناست. نخست 

 ازحد شيبصوت و صدا و ارتعاش  هرگونهو انتشار 

رسد جرم آلودگی صوتی به نظر می که آنمجاز. دوم 

در تحقق آن يک جرم با مسئوليت مطلق است که 

بنابراين مقنن با ؛ نيازی به اثبات سوءنيت نيست

نگاهی به نتيجه اثر که ايجاد آلودگی صوتی است، 

ای موجب معتقد است که بروز چنين رفتار و نتيجه

که مرتکب قصد چنين  هرچندشود تحقق جرم می

چالش  که آنای را نداشته باشد. سوم رفتار و نتيجه

دگی قوانين کيفری در گفته در مورد پراکنپيش

شهری وجود دارد و الزم  ستيز طيمحخصوص 

در  چراکهاست که مقنن به رفع اين اختالفات بپردازد 

مورد اين جرم نيز هم قانون حفاظت و بهسازی 

مقرراتی را به تصويب رسانده است و  ستيز طيمح

 هم قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا.

 گيرينتيجه  -4

شهری را يک  ستيز طيمحقوانين کيفری ايران 

پنداشته و برای محافظت از آن به  تيموردحماارزش 

جهت دو از اند. اين مداخله مداخله کيفری اقدام کرده

اين مداخله که اول آنشود. مثبت ارزيابی نمی

 آمده عمل بهپراکنده و در قوانين مختلف  صورت به

قرر در اين قوانين اجراهای م که ضمانتدوم آن است.

به جهت خفيف بودن، اثر بازدارنده نداشته و موجب 

 شوند.ها نمیتبعيت تابعان حقوق کيفری از آن

شهری  ستيز طيمحدر حقوق کيفری ايران،  حال نيباا

گذار در قوانين دارای ارزش قلمداد شده و قانون

انگاری رفتارهای مخرب عليه درختان، مختلفی به بزه

های انگاری آلودگیپسماند محور، بزه انگاریبزه

هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی( و ) یطيمح ستيز

 تهديد عليه بهداشت عمومی مبادرت ورزيده است.

شود که مقنن در نخستين اقدام بنابراين پيشنهاد می

 کپارچهخويش به تدوين قانونی منسجم و ي

ی مبادرت ورزد تا از پراکندگی فعلی طيمح ستيز

قوانين محيط زيستی جلوگيری به عمل آورد و در 

اقدام بعدی به اصالح ضمانت اجراهای قوانين 

ی همت گمارد تا گامی مثبت برای طيمح ستيز

های متعدد به اين حوزه جلوگيری از ورود آسيب

گيری از چنين مقنن بايد با بهرهبرداشته شود. هم

به رفع  ستيز طيمحوزه حقوق کيفری متخصصان ح
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های موجود در عرصه حمايت کيفری از چالش

 طور بهشهری  ستيز طيمحعام و  طور به ستيز طيمح

-آيد تا از تفاسير ناروا در اين عرصه پيش نائلخاص 

گيری و کمک شايانی به کارايی و پويايی حمايت 

 شده باشد. ستيز طيمحکيفری از 

 منابع

 آسايش و امنيت عليه جرايم(. 1331) .حسن پوربافرانی،
 چاپ اول ،جنگل انتشارات: تهران .عمومی

 زيست محيط حقوق(. 1311. )مصطفی انصاری، زادهتقی
 .چاپ نخست، سمت انتشارات: تهران. ايران در

 سياست(. 1332. )اهللحجت رشنوادی، ابوالفتح؛ خالقی،

 اسناد به عنايت با آب منابع از صيانت در ايران کيفری تقنينی

 .113 ـ 111 ،(3)2 ،کيفری حقوق پژوهش فصلنامه .المللیبين

(. 1313. )نوشين آهنربای، و پروين نصيری، فرهاد؛ دبيری، 

 و ايران در صوتی آلودگی به مربوط مقررات و قوانين مقايسه

 ـ 11 (،3)1 ،زيست محيط و انسان فصلنامه ،آسيايی کشور چند

11. 

 محيط از کيفری حمايت(. 1316. )محسن عبداللهی،

 .محيطی زيست کيفری حقوق هایبايسته بر تأملی: زيست

 .31 ـ 111 ،(1)1 ،محيطی علوم فصلنامه

 زيست جرايم تحقق مبانی(. 1311. )ناصر قاسمی، 

 .23 ـ 31،11 و 33 ،حقوقی هایديدگاه فصلنامه .محيطی

 حقوقی ابعاد بررسی(. 1313. )اهلل روح سيد زاده، قاسم

 آلودگی از گيری پيش های جنبه بر تاکيد با زيست محيط

 .111 ـ 131 ،11 ،عالمه فصلنامه. زيست محيط

 حقوقی نظم در مدنی قانون(. 1313. )ناصر کاتوزيان
 .ششم و بيست چاپ ميزان، حقوقی بنياد: تهران. کنونی

 ايران کيفری نظام هایچالش (.1311. )غالمحسن کوشکی،

 حقوقی، رسانی اطالع فصلنامه. محيطی زيست جرائم حوزه در

 .11 ـ 111 ،11 و 11

 و ای ای هلپاپ، دبليو؛ جی هويسمان، لوتار؛ گوندلينک، 

 محمدترجمه . زيست محيط حقوق(. 1313. )دينا شلتون،

 .دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات: تهران .حبيبی حسن

 الگوی) سالم زيست محيط بر حق(. 1332. )علی مشهدی،
 .چاپ نخست، ميزان حقوقی بنياد: تهران .فرانسوی ـ ايرانی

 ايران حقوق در پسماندها مديريت (.1316). علی مشهدی،

. (1313 مصوب پسماند مديرت قانون بر تأکيد با) فرانسه و

 .221 ـ 223 (،1)31 ،پسماند مديرت فصلنامه

 محيط درباره عدالت اجرای(. 1313. )کنت کاليون، مک 

 محمدحسين ترجمه .هاحلراه و حقوق :المللیبين زيست

 .111 ـ 111 ،31 ،حقوقی مجله لباف، زاهدين

 و امنيت عليه جرايم .(1332) .حسين صادقی، ميرمحمد
 .چاپ بيست و يکم، ميزان انتشارات: تهران .عمومی آسايش

 در هادولت مسئوليت و تعهد(. 1316. )علی وفادار، 

 محيط تکنولوژی و علوم فصلنامه .زيست محيط رعايت
 .111 ـ 111 (،1)3 ،زيست

-چالش بررسی(. 1331. )فرهاد دبيری، سيدامين؛ نجات،

 مجازات قانون( 311)611 ماده اجرای از ناشی کيفری های

 ـ 131 ،(2)1 ،شيراز دانشگاه حقوقی مطالعات مجله .اسالمی

113. 

 مجله .خاک شيميايی آلودگی(. 1316. )مهران هوشنگ،
 .121 ـ 131 ،(1)1 ،شناسی محيط

 

 

 

 

 

 

 


