فصلنامه اقتصاد شهری
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1331
تاريخ وصول1331/11/26 :

تاريخ پذيرش1331/6/21 :

صص161 -116 :

حمايت کيفري از محيطزيست شهري در حقوق کيفري ايران
اصغر احمدي ،*0قدرت اهلل خسروشاهی ،5باقر شاملو

3

 -1کارشناس ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
ahmadi.niya@yahoo.com
 -2استاديار ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
ghkho44@yahoo.com
 3ـ دانشيار ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران
baghershamloo@gmail.com

چکيده
قانونگذار در پاسداری از ارزشهای مهم جامعه اقدام به مداخله کيفری و جرمانگاری رفتارهای ناقض آنها مینمايد .يکی از
اين ارزشها ،محيطزيست شهری است که قانونگذار ايرانی به حمايت کيفری از آن پرداخته است .در سياست کيفری تقنينی
ايران ،حمايت کيفری از محيطزيست شهری در قالب جرمانگاری رفتارهای مخرب عليه درختان ،پسماندها ،آلودگی هوا،
آبوخاک و آلودگی صوتی و همچنين تهديد عليه بهداشت عمومی بهعملآمده است؛ اما چالشهای مهمی همچون پراکندگی
قوانين و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کيفری با يکديگر در راستای کارايی و پويايی سياست کيفری ايران در حوزه
حمايت کيفری از محيطزيست شهری وجود دارد که در اين مقاله که با روش تحليلی ـ توصيفی و با استفاده از منابع
کتابخانهای نگارش شده است به ارزيابی رويکرد مقنن و چالشهای پيشگفته پرداخته خواهد شد.
واژههاي کليدي :محيطزيست شهری ،حمايت کيفری ،جرمانگاری ،مداخله کيفری
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توضيح آنکه حمايت کيفری قانونگـذار از دو جهـت

 -0مقدمه

مثبت ارزيابی نمیشود .اول از جهت عـدم انسـجام و

يکی از بايستههای اوليه برقراری رژيم کيفری در

ازهم گسيختگی قوانين زيست محيطی .توضـيح آنکـه

هر نظام حقوقی شناسايی ،تدوين و ايجاد نظام سلسله

حمايت کيفری از محيطزيست بهطور عام و حمايـت

مراتبی در ميان ارزشهای حقوقی جوامع است

کيفری از محيطزيست شهری بهطور خاص در قوانين

(عبداللهی .)1316 ،يکی از اين ارزشهای مهم

پراکنده بهعمل آمـده کـه مشـکالت عديـدهای را هـم

محيطزيست است .در عصر حاضر محيطزيست ،در

ازنظر دسترسی مخاطبان قانون به آنهـا و هـم ازنظـر

معرض آسيبهای جدی و فراوانی قرارگرفته؛

قضايی (ناسخ و منسوخ بودن قـوانين) بـه بـار آورده

محيطی که بهمثابه بستر حيات اجتماعی ،اقتصادی و

است .بدينسان واضح است که محيط زيست به عنوان

سياسی ،الزمه تداوم حيات هر انسان است (مشهدی،

يکی از موضوعات فنی و تخصصـی نيازمنـد تـدوين

 .)1332گرم شدن کره زمين ،قطع درختان برای

مجموعهای واحد و منسجم است چراکه شـفافيت در

مقاصد تجاری و شخصی ،کاهش اليه اوزون (مک

قانونگذاری يکی از آثار اصل قـانونی بـودن جـرم و

کاليون ،)1313 ،1استفاده مغرضانه و بیبرنامه از

مجازات است (کوشکی.)1311 ،

آبهای زيرزمينی ،آلودگی هوا و انقراض گونههای

وجود پراکندگی در قوانين زيستمحيطی را مـیتـوان

گياهی و جانوری نادر ازجمله اين خطرات میباشند

با يک مثال بهخوبی نمايان ساخت .يکـی از نخسـتين

که بحرانهای زيستمحيطی را دامن زدهاند.

قوانينی که قانونگذار در حمايت از درختـان جنگلـی

امروزه بررسی جرائم عليه محـيط زيسـت شـهری از

به تصويب رسانده است قانون حفاظت و بهرهبرداری

اهميت فزايندهای برخوردار است چراکه آسيب بـه آن

از جنگـلهــا و مراتـع مصــوب  1316اسـت .در ايــن

به شدت محيط اجتماعی را به خطر مـیانـدازد .حـال

قانون رفتارهايی ازجمله قطع درختان جنگلـی جـرم-

پرسشی که پيش مـیآيـد آن اسـت کـه بـا توجـه بـه

انگاری شده است .قانونگذار در اقدام بعدی خود در

حمايت کيفری که در نظام حقـوقی ايـران از محـيط

سال  1311قانون حفظ و حمايـت از منـابع طبيعـی و

زيست شهری به عمل آمـده اسـت آيـا ايـن حمايـت

ذخاير جنگلی کشور را به تصويب رسـاند کـه در آن

توانسته است بهخوبی نقش ارزندهای را در پيشگيری

قطــع درختــان جنگلــی را ممنــوع و بــرای متخلفــان

و حفاظت از محيطزيست شهری ايفا کنـد .در پاسـخ

ضمانت اجرای کيفری در نظر گرفـت .بـا ايـن اقـدام

بايد بيان داشت که به نظر مـیرسـد حمايـت کيفـری

مقنن به نظر میرسيد که قانون دوم ،قانون نخسـت را

قانونگذار از محيطزيست شهری نتوانسـته اسـت آن-

نسخ کرده است امـا هيئـتوزيـران در مصـوبه سـال

طور که بايسته و شايسته حمايت از اين محيط اسـت
1
ـ

اهداف قانونگذاری را فراهم کرده باشد.

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

دوم درختان مشمول حمايت را به صورت تمثيلی ذکر کرده است و
از سوی ديگر کيفر مقرر در تبصره سوم همين ماده را نسبت به قانون
1

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

پيشين افزايش داده است .بنابراين منطقی نيست که از يک موضوع دو
مقرره کيفری که با هم در تناقض هستند حمايت کيفری به عمل

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران163/

 1312خــود در اقــدامی تعجــببرانگيـز جريمــههــای

کيفرگــذاری ،از ديگــر ابزارهــا بــرای حمايــت از

نقدی مقرر در قانون نخست را افزايش داد .

محيطزيست شهری استفاده کند.

دومــين ايــراد سياســت کيفــری مقــنن در حمايــت از

بدينسان هدف اين مقاله پس از شناخت چالشهـای

محيطزيست شهری ميزان ناچيز کيفرهـايی اسـت کـه

کلی کارايی و پويايی سياست کيفری تقنينی ايـران در

برای حمايت از محيطزيست شهری در نظر گرفته که

حوزه حمايت از محيطزيست شهری آن است کـه در

ازاينجهت هدف بازدارندگی کيفرها را بهخوبی تأمين

هر مورد خاص ،مشکالت قانونگذاری نمايـان شـود

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

تا به اتخاذ سياست کيفری منسـجم و شـفاف در ايـن

گذار بايد ذهنيت سختگيرانه خويش را افـزايش داده

زمينه کمک شود.

و به افزايش کيفرها خارج از معيارهـای جـرمانگـاری
مبادرت ورزد .بلکه منظور آن است که در پس اتخـاذ
سياستهای کيفری سـنجيده و در پرتـو سـنجههـای
آورند .مطابق ماده يک اين قانون« :از تاريخ تصويب اين قانون گونه-
های درختانی از قبيل شمشاد ،زربين ،سرخدار ،سرو خمره ای ،حرا و
چندل ،ارس ،فندی ،زيتون طبيعی ،بنه(پسته وحشی) ،گون ،ششم،
گردو(جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر
جنگلی کشور محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد» .مطابق تبصره
سه اين ماده نيز« :متخلفين از اين قانون برای بار اول عالوه بر
پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت
جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يک ماه تا شش ماه
و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يک برابر و نيم

 -5روش پژوهش
اين پژوهش با استفاده از روش تحليلی ـ توصيفی
نگارش شده است .ابزار گردآوری اطالعات در اين
پژوهش

بهصورت

کتابخانهای

بوده

و

در

تجزيهوتحليل اطالعات پس از بيان سياست کيفری
حاکم بر نظام کيفری ايران در بزهانگاری و حمايت
کيفری از محيطزيست شهری ،به بيان ويژگیهای
مهم بزهانگاریهای صورت گرفته پرداختهشده است.

 -3يافتههاي پژوهش

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

يافتههای اين پژوهش آن است که نخست برخی

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

از جرائم موجود در نظام کيفری ايران خاص

درختان کيفر حبس از  11روز تا  6ماه و پرداخت جريمه نقدی از
يک صد تا يک هزار ريال نسبت به هر اصله درخت را در نظر گرفته

محيطزيست شهری هستند مانند از بين بردن درختان

بود.

موجود در فضای شهری؛ اما برخی ديگر قابليت

2ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ  1312/1/23بنا به پيشنهاد شماره

تحقق در فضای شهری را دارند و ازاينجهت خاص

 11/232311مورخ  1312/3/11سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
و به استناد ماده  61قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
 1311ميزان جرايم مندرج در مواد ( 12بريدن ريشه کن کردن و
سوزاندن هر اصله نهال و درخت)( 13 ،بريدن و ريشه کن کردن
بوتهها و خارهای مناطق بيابانی و کويری)( 11 ،چرانيدن بز در
جنگلها و مراتع و مناطق تعيين شده)( 16 ،کت زدن يا پی زدن يا
روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی و ( 11چرای غير مجاز در

اين محيط نيستند ،همچون هوا يا پسماندها .در اين
مقاله هر چه آنکه به محيطزيست شهری مربوط می-
شود ،اعم از آنکه خاص اين محيط باشد يا قابليت
تحقق در اين فضا را داشته باشد مدنظر است .به
همين جهت درختان ،پسماندها ،تهديد عليه بهداشت

محدوده جنگلهای سوخته شده يا تودههای جنگلی) قانون حفاظت و

عمومی و آلودگی هوا ،آب ،خاک و صوت

بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب  1316افزايش میيابد.

موردبررسی قرار خواهند گرفت.
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دوم آنکه حمايت کيفری از محيطزيست شهری در

جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيری

حقوق کيفری ايران بهصورت يکپارچه و منسجم

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

نبوده و در قوانين مختلفی بهصورت نامتوازن صورت

تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد».

گرفته است .اين عدم انسجام سبب بروز چالشهای

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب

فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانين میشود.

 1313است ،اما اين قانون مطابق «قانون اصالح اليحه

سوم آنکه در حمايت کيفری قانونگذار از

قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در

محيطزيست شهری نقايص زيادی وجود دارد که از

سال  1311توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام

منظر جرمشناسی (همچون ميزان اندک کيفرهای مقرر

مورد بازنگری قرار گرفت .مطابق ماده  1قانون

و ناتوانی آنها در بازدارندگی کيفری) و حقوقی

اصالح« :بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و

(همچون حمايت کيفری از درختان) چالشهای

جلوگيری از قطع بیرويه درختان ،قطع هر نوع

بسياری را بر جای میگذارد.

درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در معابر،

بدينسان الزم است که مقنن عالوه بر اتخاذ سياست

ميدانها ،بزرگراهها ،پارکها ،بوستانها ،باغات و نيز

کيفری افتراقی در حوزه حمايت کيفری از

محلهايی که به تشخيص شورای اسالمی شهر ،باغ

محيطزيست شهری ،به رفع نقايص موجود در اين

شناخته شوند در محدوده حريم شهرها بدون اجازه

عرصه اهتمام ورزد.

شهرداری و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.»...
اما ماده  1اين قانون مقرراتی شبيه ماده  616را به

 -1-3جرمانگاري تخريب درختان

تصويب رسانده است که بايد آن را ناسخ ماده 616

درختان بهعنوان بخش مهمی از محيطزيست،

دانست .به موجب اين ماده« :هر کس درختان موضوع

موردحمايت اسناد بينالمللی ازجمله فصل يازدهم

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

دستور کار  121و بيانيه اصول حفاظت از جنگلها

برخالف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن

مصوب  21332قرارگرفته است.

آنها را فراهم آورد ،عالوه بر جبران خسارت وارده،

در حقوق کيفری ايران مهمترين مقررهای که به

حسب مورد به جزای نقدی از يکميليون ريال تا ده

حمايت کيفری از درختان موجود در فضای شهری

ميليون ريال برای هر درخت و درصورتیکه قطع

پرداخته است ،ماده  616قانون تعزيرات مصوب

درخت بيش از سی اصله باشد ،به حبس تعزيری از

 1311است .اين ماده مقرر میدارد« :هرکس درختان

شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد».

موضوع ماده يک قانون گسترش فضای سبز را عالماً

در خصوص اين ماده نکاتی قابلذکر است که

عامداً و برخالف مقررات قانون مذکور قطع يا

نمايانگر مثبت نبودن مداخله کيفری قانونگذار برای

موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد عالوه بر

حمايت کيفری از درختان در فضای شهری است.
نخست آنکه عملکرد قانونگذار در تصويب اين ماده

Agenda 21 Rio - 1992
Déclaration de principe sur les forêts Rio - 1992

1.
2.

نسبت به ماده  616قانون تعزيرات را میتوان از

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران111/

يکسو مطلوب و از سوی ديگر نامطلوب دانست.

است .به ديگر سخن ،قصد قانونگذار در اين حالت

اقدام مفيد قانونگذار در ماده جديد را میتوان پيش-

حفاظت درختان از تعرض ،همچون حمايت از ديگر

بينی جزای نقدی برای هر درخت بهصورت مجزا

اموال اشخاص است .دوم حمايت از درختان به

دانست ،درحالیکه در ماده  616جزای نقدی برای

جهت آنکه جزء اموال ملیاند و ثروت عمومی

رفتار فرد صرفنظر از تعداد درختان قطعشده

محسوب میشوند مانند آنچه در ماده  1قانون اصالح

پيشبينیشده بود؛ اما اقدام غيرمفيد و نامطلوب

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

قانونگذار را میتوان هم در تقليل کيفر حبس از شش

تعيينشده است.

ماه تا سه سال به شش ماه تا يک سال و همچنين

حال چالشی که در اين خصوص پيش میآيد آن

مشروط کردن اعمال اين کيفر به قطع بيش از سی

است که چنان چه شخصی درخت متعلق به ديگری

اصله درخت دانست .درواقع چنين مجوزی از سوی

که در فضای شهری واقعشده است را آتش بزند بايد

قانونگذار به اشخاص اجازه میدهد که تا سی اصله

معتقد به حاکميت مواد  611و  611بود يا ماده 1

درخت را قطع نمايند و در قبال اينچنين رفتار

قانون پيشگفته .به ديگر سخن آيا بايد منفعت

آسيبزای مهمی که نتايج بسياری بر جای میگذارد

خصوصی را مقدم شمرد يا نفع جمعی را؟ برای

فقط کيفر نقدی بر شخص اعمال شود؛ و همچنين

پاسخ به اين پرسش بايد ميان دو حالت تفکيک قائل

بزهکار با تجاوز قطع درختان به بيش از سی اصله

شد .نخست آنکه درخت مزبور در ملک شخصی

درخت فقط با کيفر اندک شش ماه تا يک سال حبس

ديگری باشد که در اين صورت بیترديد ماده 611

مواجه است.

حکمفرما خواهد بود چراکه ماده  1قانون حفظ و

نکته دوم آن است که حقوق کيفری ايران به دو شکل

گسترش فضای سبز در شهرها از معابر ،ميدانها و هر

از درختان واقع در فضای شهری حمايت کيفری به

آنچه جز فضای شهری باشد سخن گفته است و ملک

عملآورده است .نخست حمايت از درختانی که جزء

شخصی افراد جز فضای شهری نيست .حالت دوم آن

اموال شخصی اشخاص محسوب میشوند مانند آنچه

است که درخت متعلق به ديگری در معبر عام مانند

در مواد  1611و  2611قانون تعزيرات پيشبينیشده

حريم خانه واقعشده باشد .به نظر میرسد که در اين

است .چنين حمايتی نه به جهت حفظ و حمايت از

فرض بايد معتقد به حاکميت ماده  611بود چراکه

محيطزيست ،بلکه به جهت حمايت از اموال شخصی

ازنظر قانونگذار مال شخص ديگری مورد تخريب

1

ـ هر کس عمداً ...جنگل يا ...اشجار يا ...باغهای متعلق به ديگری را

آتش بزند به حبس از دو تا  1سال محکوم میشود.

قرارگرفته است اعم از اينکه درخت باشد يا خير؛ اما
چنانچه درخت متعلق به عموم باشد حکم ماده 1

2ـ هر کس ...باغ ميوه يا نخلستان کسی را خراب کند يا محصول

الزماالجرا خواهد بود.

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

نکته سوم آن است که قانونگذار در حمايت کيفری

به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع
آن بشود ...به حبس از شش ماه تا سه سال و شالق تا  11ضربه
محکوم می شود.

خويش از درختان متعلق به غير در فضای شهری
دچار نقصان شده است و آن عدم جرمانگاری
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تخريب درختان متعلق به غير است .توضيح آنکه

خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع

چنانچه درخت (بدون حاصل) متعلق به ديگری در

عمومی قرار دهد»؛ بنابراين چون اين رفتار يک جرم

فضای شهری مورد تخريب واقع شود هيچيک از

عليه اموال نبوده ،بلکه يک بزه عليه آسايش عمومی

مقررات کيفری قانون تعزيرات از آن حمايت کيفری

است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و

به عمل نياوردهاند چراکه از يکسو رفتار مرتکب در

جلوگيری از قطع بیرويه درختان میباشد از طرف

اين فرض تخريب کردن است پس از اساس از حکم

مالک نيز قابل تحقق است (ميرمحمد صادقی.)1332 ،

ماده  611که رفتار موردنظر وی آتش زدن است

سرانجام چالش آخر حمايت کيفری قانونگذار از

خارج میشود؛ از سوی ديگر ماده  1611نيز غيرقابل

درختان واقع در فضای شهری آن است که اين

استناد خواهد بود چراکه مادهای حاصل محور است و

حمايت فقط محدود به قطع يا از بين بردن درختان

ازاينجهت نمیتوان به اين ماده استناد کرد.

بهنحویکه باعث مرگ آنان شود میشود ،بنابراين

چهارمين نکته را میتوان با طرح يک پرسش مطرح

رفتارهايی مانند کندن شاخ و برگ درختان مشمول

کرد و آن اين است که ضمانت اجرای کيفری مقنن

اين ماده نمیشود.

مشمول مالک درخت نيز میشود يا خير .به ديگر
سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد
و سپس آن را قطع نمايد آيا چتر حمايتی قانونگذار
بر موضوع رفتار وی نيز گسترانيده خواهد شد يا
خير .در پاسخ بايد بيان داشت که هرچند بهموجب
ماده  31قانون مدنی« :هر مالکی نسبت به مايملک
خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ،مگر در

مواردی که قانون استثنا کرده باشد» 2اما بهموجب

اصل  11قانون اساسی« :هيچکس نمیتواند اعمال
1

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

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

 -2-3جرمانگاري پسماندمحور
جرمانگاری رفتارهای مرتبط با پسماندها هرچند
خاص محيطزيست شهری نيست و میتواند خارج از
اين محيط نيز تحقق يابد ،اما با توجه به اينکه اکثر
فعاليتهای انسان در اين محيط رخ میدهد و انواع
پسماندها مانند پسماندهای عادی (همچون زبالهها) و
پسماندهای بيمارستانی در فضای شهری رخ میدهد
از اين نظر اين پسماندها نيز در قالب حمايت کيفری
از محيطزيست شهری بيانشده است.
پسماندها بهخصوص زبالههای خطرناک موردتوجه
اسناد بينالمللی همچون فصول (13مديريت مواد

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

شيميايی سمی)(21 ،زبالههای خطرناک)(21 ،زباله-

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

های جامد و فاضالب)(22 ،زبالههای اتمی) دستور

آسياب ديگری را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال
وشالق تا( )11ضربه محکوم میشود.
2ـ اين قاعده که در زبان حقوقی ما «تسليط» ناميده میشود ،محدود بر

کار  ،21کنوانسيون جلوگيری از آلودگی دريايی ناشی
3

از دفع مواد زائد و ديگر مواد مصوب  1312و

اين است که تصرف و انتفاع به زيان همسايه نباشد ،يا در اندازه
متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر از مالک باشد ماده 132
قانون مدنی يعنی ،هر جا که قاعده تسليط با الضرر تزاحم پيدا کند،
الضرر حکومت دارد (کاتوزيان.)1313 ،

3

. Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets
)(Londres, 1972

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران113/

کنوانسيون بازل درباره کنترل انتقاالت برونمرزی مواد

و دهياریها و در خارج از حوزه وظايف شهرداریها

زائد زيانبخش و دفع آنها  11313قرارگرفته است.

و دهياریها ،به عهده بخشداریها است؛ اما مديريت

مطابق بند «ب» ماده  2قانون مديريت پسماند مصوب

اجرايی پسماندهای صنعتی و ويژه به عهده

« :1313پسماند به مواد جامد ،مايع و گاز (غير از

توليدکننده خواهد بود.

فاضالب) گفته میشود که بهطور مستقيم يا

اما جرائمی که در اين قانون پيشبينیشده است را

غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و ازنظر

میتوان در سه دسته بررسی کرد .دسته اول که شامل

توليدکننده زائد تلقی میشود» .پسماندها مطابق ادامه

نگهداری ،مخلوط کردن ،جمعآوری ،حملونقل،

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

خريدوفروش ،دفع ،صدور و تخليه پسماند در غير

ويژه ،1کشاورزی 1و صنعتی 6تقسيم میشوند.

موارد مقرر قانونی مطابق ماده  16قانون مزبور جرم

مطابق ماده  1اين قانون ،مديريت اجرايی پسماندها

تلقی شده و برای آن کيفر در نظر گرفتهشده است.

باهم متفاوت است .بر اساس اين ماده ،مديريت

اين ماده ازلحاظ نوع کيفر ،جزای نقدی را برگزيده و

اجرايی پسماندهای عادی ،پزشکی و کشاورزی در

ازلحاظ ميزان کيفر ،بزههای مرتبط با پسماندهای

شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداریها

عادی را دارای سرزنش کمتری دانسته و کيفر نقدی

1.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur elimination
)(22 mars 1989

 2ـ به کليه پسماندهايی گفته میشود که به صورت معمول از فعاليت-

کمتری را برای آن در رويارويی با ساير پسماندها در
نظر گرفته است1؛ اما دو نکته در خصوص رفتار
فيزيکی بزه مزبور الزم به ذکر است .اول آنکه

های روزمره انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها توليد می-

رفتارهای فيزيکی مقرر در ماده جنبه حصری داشته و

شود ،از قبيل زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی.

نه تمثيلی؛ بنابراين رفتار فيزيکی الزم برای تحقق بزه

3ـ به کليه پسماندهای عفونی و زيانآور ناشی از بيمارستانها ،مراکز
بهداشتی ،درمانی ،آزمايشگاههای تشخيص طبی و ساير مراکز مشابه

مزبور بايد يکی از رفتارهای «نگهداری ،مخلوط

گفته میشود .ساير پسماندهای خطرناک بيمارستانی از شمول تعريف

کردن ،جمعآوری ،حملونقل ،خريدوفروش ،صدور

خارج است.

و تخليه» در غير موارد مقرر قانونی باشد .دوم آنکه

1ـ به کليه پسماندهايی گفته میشود که به دليل باال بودن حداقل يکی
از خواص خطرناک از قبيل سميت ،بيماریزايی ،قابليت انفجار يا
اشتعال ،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته و آن دسته

از ظاهر ماده برمیآيد که اين بزه با ارتکاب فعل مثبت
و انجام کار تحقق میيابد ،نه ترک فعل.

از پسماندهای پزشکی و نيز بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی،

دسته دوم شامل ممنوعيتی است که در ماده  13اين

کشاورزی که نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهای ويژه

قانون مقرر شده است .مطابق ماده « :13مخلوط کردن

محسوب میشوند.
1

ـ به پسماندهای ناشی از فعاليتهای توليدی در بخش کشاورزی

پسماندهای پزشکی با ساير پسماندها و تخليه و

گفته میشود .از قبيل فضوالت ،الشه حيوانات(دام ،طيور و آبزيان)
محصوالت کشاورزی فاسد يا غير قابل مصرف.
6

1

ـ مطابق ماده  16برای بزههای مرتبط با پسماندهای عادی ،کيفر

ـ به کليه پسماندهای ناشی از فعاليتهای صنعتی و معدنی و

نقدی از پانصد هزار( )111111ريال تا يکصد ميليون()111111111

پسماندهای پااليشگاهی صنايع گاز ،نفت و پتروشيمی و نيروگاهی و

ريال و برای ساير پسماندها از دو ميليون( )2111111ريال تا يکصد

امثال آن گفته میشود .از قبيل برادهها ،سرريزها و لجنهای صنعتی.

ميليون( )111111111ريال در بار اول ،و در صورت تکرار ،هر بار به
دو برابر مجازات قبلی ،کيفر پيشبينی کرده است.
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پخش آنها در محيط و يا فروش ،استفاده و بازيافت

در کنوانسيون بازل مقررات مختلفی برای نقلوانتقال

اين نوع پسماندها ممنوع است» .ضمانت اجرای عدم

پسماندهای ويژه مورد پيشبينی قرارگرفته است که

رعايت اين ممنوعيت در قسمت اخير ماده  16بيان

عدم رعايت آنها موجب نقض کنوانسيون از سوی

گرديده که کيفر نقدی از دو ميليون ( )2111111ريال

اعضاء میشود .مهمترين مقررات موضوع اين

تا يکصد ميليون ( )111111111ريال و در صورت

کنوانسيون برای نقلوانتقال برونمرزی پسماندهای

تکرار ،دو برابر حداکثر کيفر پيشبينی گرديده است.

ويژه ،در مواد  6تا  3اين کنوانسيون مصرح گشتهاند.

قانونگذار در اين مورد تأکيد ويژهای بر پسماندهای
پزشکی داشته و با توجه به خطرناکی آنها ،حکم

ازجمله اينکه :کشور صدور 3بايد کتباً و از طريق
مرجع صالح کشور صدور ،4مرجع صالح کشورهای

خويش را بهصورت واضح بيان کرده است.

ذینفع را از هرگونه انتقال برونمرزی زبالههای مضر

دسته سوم نيز الزامی است که برای انتقال پسماندهای

يا ساير انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع

ويژه پيشبينیشده است .مطابق ماده « :11نقلوانتقال

سازد ،يا از ايجادکننده يا صادرکننده زبالهها بخواهد

برونمرزی پسماندهای ويژه تابع مقررات کنوانسيون

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

بازل 1و نظارت مرجع ملی کنوانسيون خواهد بود.

ورود وظيفه دارد که کتباً به کشور اطالع دهنده پاسخ

نقلوانتقال درونمرزی پسماندهای ويژه تابع آييننامه

دهد و موافقت خود را تحت شرايطی و يا بدون قيد

اجرايی مصوب هيئتوزيران خواهد بود» .ضمانت

و شرط اعالم دارد و يا اينکه از اجازه انتقال امتناع

اجرای رعايت اين الزام در ماده  11مقرر گشته است.

ورزد يا اطالعات بيشتری را درخواست نمايد.5

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

بدينسان تا زمانی که کشور صدور ،تائيد کتبی مبنی

موظفاند پسماندهای مشمول کنوانسيون بازل را به

بر موافقت کشور ورود و تأييديه وجود قرارداد بين

کشور مبدأ اعاده و يا در صورت امکان معدوم کردن

صادرکننده و دفعکننده که طی آن اداره صحيح

در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع

زيستمحيطی زبالههای موردنظر تصريح گرديده

ملی کنوانسيون مذکور در ايران) با هزينه خود به نحو

است را دريافت ننمايد ،حق اجازه شروع انتقال

مناسب دفع نمايند .در غير اين صورت به مجازات
مقرر در ماده  16محکوم خواهند شد.»2

برونمرزی زبالهها را ندارد.6

بدينسان کنوانسيون الزاماتی را بيان کرده که در
صورت رعايت نکردن آنها نقلوانتقال غيرقانونی
3ـ به معنی کشور عضوی است که قرار است انتقال برونمرزی زباله-

1ـ اين کنوانسيون که نام کامل آن عبارت است از «کنوانسيون بازل

های مضر و ساير انواع زباله از آنجا آغاز شود.

درباره کنترل انتقاالت برونمرزی مواد زايد زيان بخش و دفع آنها»

1ـ به معنی يک مرجع دولتی است که يک کشور عضو در نواحی

در  22مارس  1313به تصويب رسيده است .قانون الحاق دولت

خود صالح میداند ،تعيين مینمايد تا مسئول دريافت اطالعيه مربوط

جمهوری اسالمی ايران به اين کنوانسيون مصوب  1311/6/31می-

به انتقال برونمرزی زيالههای مضر يا ساير انواع زباله مربوط به آن و

باشد.

پاسخگويی به آن اطالعيه باشد.

2ـ بديهی است منظور از مجازاتهای مقرر در ماده  ،16کيفر نقدی

1

ـ بندهای يک و دو ماده  6کنوانسيون بازل.

پيشبينی شده برای ساير پسماندها است.

6ـ بند  3از ماده  6کنوانسيون بازل.

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران111/

خواهد بود .ازجمله غيرقانونی بودن نقلوانتقال می-

بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب

توان به :انتقال بدون اطالع به کشورهای ذیربط؛

آشاميدنی يا توزيع آب آشاميدنی آلوده ،دفع

انتقال بدون موافقت کشورهای ذیربط؛ انتقال با

غيربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد،...

موافقت کشورهای ذیربط از طريق جعل ،قلب

ريختن ...زباله در خيابانها و  ...ممنوع است و

واقعيت يا تقلب؛ مغاير بودن نحوه انتقال با مدارک

مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات

مربوط؛ اشاره کرد.

شديدتری نباشند به حبس تا يک سال محکوم

نوع تخلفات و جرائم پيشبينیشده در اين قانون

خواهند شد».

شبيه نظام حقوقی فرانسه است با اين تفاوت که در

عمل مرتکب در اين ماده تهديد عليه بهداشت

فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کيفر «حبس»

عمومی است؛ بنابراين از اين منظر تفاوتی ميان

در کنار جزای نقدی (ماده  16ـ  )111پيشبينیشده

رفتارهای مختلف وجود ندارد و قانونگذار با استفاده

است (مشهدی.1)1316 ،

 -3-3جرمانگاري تهديد عليه بهداشت عمومی
تهديد عليه بهداشت عمومی رفتار ديگری است
که قانونگذار برای حمايت کيفری از محيطزيست
شهری (البته نه بهطور اختصاصی) ،آن را جرمانگاری
کرده است .ماده  611قانون تعزيرات مصوب 1311
در اين زمينه مقرر میدارد« :هر اقدامی که تهديد عليه
1

ـ برای تضمين ضمانت اجرای مقررات و ضوابط مربوط به مديريت

پسماندها ،مواد 16ـ 111تا 11ـ 111به اين امر اختصاص يافتهاند.
همچنين در ماده 12ـ 111نيز عناوين مجرمانه مرتبط با پسماندها
مشخص گرديدهاند که مطابق آن برای رفتارهای ذيل کيفر حبس تا دو
سال و جريمه تا  11هزار يورو را در نظر گرفته است:

از عبارت «هر اقدامی» و بهرهگيری از رفتارهای
تمثيلی گستره ماده را افزايش داده و منحصر به موارد
خاصی نکرده است.
موضوع اين جرم يعنی آن چيزی که جرم عليه آن
واقع میشود عبارت است از بهداشت عمومی.
بهداشت عمومی که همان بهداشت محيط است
مطابق ماده  1آييننامه بهداشت محيط مصوب 1311
هيئتوزيران ،عبارت است از «کنترل عواملی از محيط
زندگی بهگونهای که روی سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی انسان تأثير میگذارند».
نکتهای که در خصوص اين جرم قابلذکر است آن
است که صرف اينکه رفتارهای مصرح در ماده رخ

ـ پرتاب پسماند بدون رعايت مقررات مواد 6ـ 111و 3ـ 111کد

بدهند جرم مزبور قابل تحقق نخواهد بود بلکه بايد

محيط زيست(بند  1و .)2

اين رفتارها تهديدی عليه بهداشت عمومی شناخته

ـ انباشت پسماند برخالف شرايط مقرر در اين قانون(بند .)1

شوند .از اين حيث میتوان به رويکرد قانونگذار

ـ اقدام به حمل و نقل و تجارت پسماند به ويژه پسماندهای مواد
1ـ 111و 1ـ 111و پسماندهای خطرناک(بند .)1

انتقاد وارد کرد ،چراکه از منظر قربانیشناسی جرائم

ـ فروش يا مصرف پسماند بدون توجه به شرايط مواد 22ـ(111بند

زيستمحيطی ،محيطزيست فارغ از تأثير آن نسبت به

.)1

انسانها دارای ارزش ذاتی است و اينکه برای هر

ـ فروش يا مصرف پسماند و بدون توجه به شرايط تکنيکی و
مديريتی و بهداشتی پسماند(بند .)1
ـ اقدام به جلوگيری از بازرسی و تحقيق مقامات صالح در زمينه
پسماند(بند .)3

يک از اجزای آن بايد هويت و شخصيتی قائل بود؛
بنابراين صرف آلوده کردن هوا يا آب يا خاک رفتاری
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مجرمانه خواهد بود ،نه آنکه حمايت از محيطزيست

خواهد داد که زباله ريخته شده در خيابان تهديد عليه

را زمانی قابلاجرا بدانيم که به منفعت انسان خدشهای

بهداشت عمومی است .اين نوع از قانونگذاری راه را

وارد شود .اين امر از جهت حقوقی نيز قابل انتقاد

برای تفسيرهای ناروا باز میگذارد چراکه ممکن است

است؛ چراکه جرائم زيستمحيطی معموالً اثراتی

ارزيابان اين وزارت ريختن يک کيسهزباله در خيابان

بلندمدت دارند ،حالآنکه به نظر میرسد ارزيابی

را نيز بهعنوان اقدامی عليه بهداشت عمومی تلقی کنند

تهديد بودن رفتار عليه بهداشت عمومی با نگاهی

حالآنکه قطعاً عرف چنين تلقی را از اين رفتار

پيامدگرای مقطعی صورت گيرد که اين امر سبب می-

نخواهد داشت .بدينسان الزم است که مقنن از به کار

گردد چنانچه رفتاری در کوتاهمدت تهديدی عليه

بردن چنين واژههای مبهمی پرهيز کند .در وضع

بهداشت عمومی نباشد ولی اثرات آن در بلندمدت

کنونی نيز بايد با به کار بردن قواعد تفسير ازجمله

نمايان گردد از گستره جرمانگاری قانونگذار خارج

قاعده عدم دخالت مقنن کيفری جز در موارد کامالً

گردند .بااينحال در وضع فعلی تحقق آلودگی

ضروری ،تفسير قانون کيفری در پرتو قانون اساسی،

محيطزيست متوقف بر ايجاد تغيير در اجزای

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،تفسير مضيق

محيطزيست است (قاسمی.)1311 ،

قوانين کيفری و تفسير به نفع متهم (پوربافرانی،

نکته ديگر در خصوص مرجع تشخيص مورد تهديد

 )1331از تفاسير ناروا و ناقانونی در اين زمينه

قرار گرفتن بهداشت عمومی است .قانونگذار در

جلوگيری کرد.

تبصره  1اين ماده عالوه بر تعيين مرجعی خاص برای

آخرين نکته در خصوص تمايز ميان تهديد عليه

تشخيص تهديد عليه بهداشت عمومی ،از مراجعی

بهداشت عمومی و آلودگی محيطزيست است.

برای تشخيص آلودگی محيطزيست و نيز غيرمجاز

توضيح آنکه بسياری از متون مصاديق تهديد عليه

بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی نيز سخن به

بهداشت عمومی در ماده مذکور را با جرم آلودگی

ميان آورده است .مطابق اين تبصره ،مرجع تشخيص

يکی دانستهاند .لذا به نظر میرسد اين موضوع مقرون

اقدام عليه بهداشت عمومی ،وزارت بهداشت ،درمان

به صحت نباشد؛ چراکه تعاريف بهداشت و آلودگی

و آموزش پزشکی؛ مرجع تشخيص آلودگی

محيطزيست متفاوت از يکديگر است .بهنحویکه در

محيطزيست ،سازمان محيطزيست و مرجع تشخيص

ماده ( )1آييننامه بهداشت محيط ،بهداشت عبارت

غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت انسانی،

است از  :کنترل عواملی از محيط زندگی که بهگونهای

سازمان دامپزشکی خواهد بود.

روی سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی انسان تأثير

چالش ديگری که در پس اين جرم به وجود میآيد

میگذارند .حال آنکه تعريف آلودگی مستند به ماده 3

در دسترس نداشتن معياری برای تشخيص

قانون حفاظت و بهسازی محيطزيست و با تغييرات

تهديدکننده بودن رفتار عليه بهداشت عمومی است.

بسيار جزئی در تبصره  2ماده  611قانون مجازات

توضيح آنکه برای مثال وزارت بهداشت ،درمان و

اسالمی ،عبارت است از :پخش يا آميختن مواد

آموزش پزشکی بر چه اساس و معياری تشخيص

خارجی به آب ،هوا ،خاک يا زمين به ميزانی که

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران111/

کيفيت فيزيکی ،شيميايی يا بيولوژيک آن را به طوری

 ،11311کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد

که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا

تغييرات آبوهوا (تغييرات اقليمی) مصوب  21332و

آثار يا ابنيه مضرباشد تغيير دهد .حال اگر ايجاد

پروتکل کيوتو در مورد کنوانسيون تغييرات اقليم

آلودگی منجر به صدمات به بشر نگردد ،نمیتواند از

مصوب  31331اشاره کرد.

مصاديق تهديد عليه بهداشت عمومی باشد (نجات و

ماده  2قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب

دبيری .)1331 ،برای رفع اين تعارض میتوان سه نظر

 1311پس از ممنوع ساختن هر عملی که موجب

را مطرح کرد .نخست آنکه اين دو را تعدد معنوی

آلودگی هوا میشود مقرر میدارد ...« :آلودگی هوا

فرض کنيم و کيفر اشد را برای مرتکب در نظر

عبارت است از وجود و پخش يک يا چند آلودهکننده

بگيريم؛ اما به نظر میرسد که اين فرض چندان با

اعم از جامد ،مايع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا

واقعيات علم حقوق سازگار نباشد چراکه مصاديق

در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کيفيت آن را

آلودگی محيطزيست در قالب جرم تهديد عليه

بهطوریکه زيانآور برای انسان و يا ساير موجودات

بهداشت عمومی در نظر گرفتهشدهاند و نه عنوان

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

مجرمانه مستقلی .بر اساس نظريه دوم بايد فقط

منشأ آلودگی هوا میتواند منابع مختلفی مانند استفاده

صحبت از جرم تهديد عليه بهداشت عمومی نمود،

از سوختهای فسيلی ،وسايل نقليه ،فعاليتهای

چراکه قانونگذار زمانی يک جرم را رفتار فيزيکی

صنعتی ،به آتش کشيدن زبالهها و فضوالت باشد

جرم ديگر در نظر میگيرد قصدش جرم مهمتر بوده

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

است .سرانجام بر اساس نظر سوم که نظری منطقیتر

که قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب

است ،بايد تبصره  2ماده  131قانون مجازات اسالمی

 1311منابع آلودهکننده هوا را مطابق ماده  ،3به سه

مصوب  1332را که مقرر میدارد« :درصورتیکه

دسته وسايل نقليه موتوری؛ کارخانهها و کارگاهها و

مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه

نيروگاهها؛ و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه

خاصی داشته باشد ،مقررات تعدد جرم اعمال نمی-

تقسيم کرده است ،بر مبنای همين تقسيمبندی

شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم

مسئوليت کيفری مرتکبان آن مشخص خواهد شد.

میشود» مستمسک قرارداد و معتقد بود که قانونگذار
مجموع جرائم ارتکابی را يک جرم تهديد عليه
بهداشت عمومی در نظر گرفته است.
 -1-3جرمانگاري آلودگی هوا
ازجمله مهمترين اسناد بينالمللی که به حمايت و
حفاظت از هوا و جو پرداختهاند میتوان به
کنوانسيون وين برای حفاظت از اليه ازن مصوب

 -0-4-3وسايل نقليه موتوري

استفاده از وسايل نقليه موتوری در مجموع
میتوانند از دو جهت مسئوليت کيفری به دنبال داشته
باشد .اول از جهت تردد با وسايل نقليه آلودهکننده
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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غيرمجاز و دوم نقض ممنوعيتهای آلودگی هوا که

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

در اين قسمت بررسی خواهند شد.

داشت که اين بزه را بايد از زمره بزههای با سوءنيت

 -تردد با وسايل نقليه موتوري آلودهکننده

دانست که بدون وجود عمد و علم قابل تحقق نيست؛

اين رفتار در ماده  21قانون نحوه جلوگيری از

بنابراين پاسخ سؤال مزبور منفی است و زمانی کيفر

آلودگی هوا مصوب  1311بدين نحو که« :افرادی که

بر مرتکب بار خواهد شد که وی از دودزا بودن

با وسايل نقليه موتوری آلودهکننده غيرمجاز تردد می-

وسيله اطالع داشته و با قصد با آن تردد نمايد.

نمايند »...بزهانگاری شده است .رفتار مجرمانه اين

در ماده مزبور برای اين رفتار مجرمانه ،کيفر بسيار

ماده «تردد» است که حتماً الزم است با وسايلی

ناچيزی پيشبينیشده که بديهی است نمیتواند هدف

صورت گيرد که هم موتوری بوده و هم آلودگی

بازدارندگی کيفر را به خوبی نشان دهد .در اين ماده

غيرمجاز 1توليد نمايند .بديهی است تردد به معنای

پنج هزار ريال تا يکصد هزار ريال بنا بر تعداد

عبور و مرور در فضای شهری است و چنانچه وسيله

سيلندر حجم موتور ميزان آلودگی و دفعات تکرار

نقليه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی توليد

جرم بهعنوان کيفر معينشده است؛ اما در اين ماده

نمايد با تمسک به اين ماده نمیتوان مرتکب آن را به

اقدام تأمينی پيشبينیشده است که بهوضوح

کيفر رساند .نکته ديگر آنکه مالک وسيله بودن يا

سودمندی آن نسبت به کيفر تعيينشده نمايان است.

نبودن تأثيری در مسئوليت کيفری فرد نداشته و

ادامه ماده مقرر میدارد که « ...ضمناً از تردد وسايل

همينکه وی اقدام به تردد با وسايل نقليه موتوری

نقليه آلودهکننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی

آلودهکننده نمايد ،بزه مزبور تحققيافته است .نکته

جلوگيری به عمل خواهد آمد».

آخر در خصوص مسئوليت کيفری فرد آن است که

-

نقض ممنوعيتهاي آلودگی هوا

آيا اگر راننده از دودزا بودن وسيله مطلع نباشد و با

قسمت دوم ماده  21قانون نحوه جلوگيری از

چنين وسيلهای تردد نمايد آيا بايد کيفر مقرر در اين

آلودگی هوا مقرر میدارد ...« :همچنين کسانی که
محدوديتها و ممنوعيتهای موضوع ماده  1اين

1ـ ماده  1اين قانون در راستای غير مجاز بودن تردد وسيله مقرر می-
دارد« :استفاده از وسايل نقليه موتوری که بيش از حد مجاز مقرر دود

قانون را رعايت ننمايند .»...ماده  1اين قانون در
زمينهی بيان محدوديتها بيان میدارد« :در مواقع

و آلوده کنندههای ديگر وارد هوای آزاد نمايند ممنوع است .حد مجاز

اضطراری که به علت کيفيت خاص جوی ،آلودگی

خروجی وسايل نقليه موتوری توسط سازمان حفاظت محيط زيست

هوای شهرها به حدی برسد که به تشخيص وزارت

با همکاری وزارت صنايع تعيين و به تصويب شورای عالی محيط
زيست میرسد» .همچنين ماده  1نيز اشعار میدارد« :هر وسيله نقليه

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و

موتوری که به کار گرفته میشود بايد دارای گواهينامه مخصوص مبنی

محيطزيست را شديداً به مخاطره بيندازد ،سازمان

بر رعايت حد مجاز خروجی آلوده کنندههای هوا باشد .دارندگان

حفاظت محيطزيست با همکاری وزارت کشور

وسايل نقليه موتوری مکلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراکز
مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست که توسط شهرداریها ايجاد
میگردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبنی بر رعايت
حد مجاز آلودگی را دريافت نمايند.»...

(شهرداریها و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی
ايران) ممنوعيتها يا محدوديتهای زمانی ،مکانی و

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران113/

نوعی را برای منابع آلودهکننده 1برقرار نموده و

کارگاههای آلودهکننده که برخالف مواد  16 ،11و 11

بالفاصله مراتب را از طريق رسانههای همگانی به

اين قانون عمل نمايند برای بار اول به جزای نقدی از

اطالع عموم خواهند رسانيد .با برطرف شدن وضعيت

پانصد هزار ريال تا يکميليون ريال و در صورت

اضطراری و کاهش آلودگی هوا ،سازمان نسبت به

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

رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده اقدام و مراتب

نقدی از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون ريال

را به نحو مقتضی به اطالع عموم خواهد رسانيد».

محکوم میشوند».

در خصوص اين جرم دو نکته وجود دارد که بايد

ماده  11قانون مزبور بيان میدارد« :فعاليت کارخانهها

بيان شوند .اول آنکه رفتار مرتکب در نقض

و کارگاههای جديدی که ضوابط و معيارهای ماده

ممنوعيتها و محدوديتها بهصرف برقراری اين

 12را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره-

ممنوعيتها نيست و بايد مطابق ماده حتماً برقراری

برداری از کارخانهها و کارگاهها و نيروگاههايی که

آنها از طريق رسانههای جمعی به اطالع عموم

بيشازحد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند،

برسد؛ بنابراين اگر اين ممنوعيتها برقرار شوند ولی

ممنوع است».

به اطالع عموم نرسند ،صرف نقض آنها جرم

چنانچه کارخانهها يا کارگاههايی سبب آلودگی هوا

نخواهد بود ،چراکه ازلحاظ اصولی قاعده «قبح عقاب

شوند ،سازمان محيطزيست به آنها اخطار داده و

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

مهلتی را تعيين مینمايد تا نسبت به رفع آلودگی يا

اطالع عموم نرسد ،به کيفر رسانی ناقضان آن عقابی

تعطيل کار و فعاليت خود تا رفع آلودگی اقدام نمايند.

است که قبالً بياننشده و مخاطبان قانون از آن بیخبر

ضمانت اجرای عدم رعايت اين مقرره در ماده  23که

بودهاند .دوم آنکه به نظر میرسد با رفع شرايط

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

اضطراری و رفع ممنوعيتها از طرف سازمان ،ديگر

مطابق ماده « :16درصورتیکه صاحبان و مسئوالن

نتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست هرچند که رفع

کارخانهها و کارگاهها و نيروگاههای آلودهکننده ظرف

آنها به اطالع عموم نرسيده باشد.

مهلت تعيينشده مبادرت به رفع آلودگی يا ممانعت از

 -5-4-3کارخانهها ،کارگاهها و نيروگاهها
-

عدم رعايت ضوابط ،رفع آلودگی يا توقف

فعاليتهاي موجب آلودگی هوا از سوي کارخانهها و
کارگاهها

ماده  23قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا
مقرر میدارد« :صاحبان و مسئولين کارخانهها و

2

کار و فعاليت کارخانه و کارگاه مربوطه ننمايند ،در
پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان محيطزيست
و دستور مرجع قضايی ذیربط محل که بالفاصله
توسط مأمورين نيروی انتظامی به مورداجرا گذاشته
میشود از کار و فعاليت کارخانهها و کارگاههای
آلودهکننده جلوگيری به عمل خواهد آمد».
2ـ ماده  12اشعار میدارد« :احداث کارخانجات و کارگاههای جديد و

1

ـ منابع آلوده کننده مطابق ماده  3قانون مزبور به سه دسته تقسيم می-

توسعه و تغيير محل و يا خط توليد کارخانجات و کارگاههای موجود

شوند :الف ـ وسايل نقليه موتوری ب ـ کارخانجات و کارگاهها و

مستلزم رعايت ضوابط و معيارهای سازمان حفاظت محيط زيست

نيروگاهها ج ـ منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه.

میباشد».
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مطابق تبصره اين ماده« :درصورتیکه صاحبان و

نقدی از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در

مسئوالن کارخانهها و کارگاهها و نيروگاههای

صورت تکرار به حبس تعزيری از يک ماه تا سه ماه

آلودهکننده پس از ابالغ سازمان حفاظت محيطزيست

و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».

از فعاليت و ادامه کار کارخانهها و کارگاههای مربوط
ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل کارخانهها
و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از
سازمان يا بدون صدور رأی دادگاه صالحه ،مبادرت
به بازگشايی و ادامه فعاليت آنها بنمايند برحسب
مورد به مجازات مقرر در اين قانون و ساير مقررات
مربوطه به عدم رعايت دستورات مراجع قانونی و
قضايی محکوم خواهند شد.»...
ماده  11اين قانون نيز به اِعمال ممنوعيتها و نقض
آنها اختصاصيافته است .مطابق اين ماده« :در مواقع
اضطراری و يا شرايط جوی نامناسب ،رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست میتواند کارخانهها و کارگاه-
هايی را که فعاليت آنها خطرات فوری در برداشته
باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آنها
گردد و در صورت استنکاف بهحکم رئيس دادگاه
محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد».
-

ممانعت از انجام بازرسی و عدم همکاري با

مأموران سازمان حفاظت محيطزيست

اين بزه در ماده  31قانون مزبور مقرر گشته است.
مطابق اين ماده« :کسانی که از انجام بازرسی مأموران
سازمان حفاظت محيطزيست برای نمونهبرداری و
تعيين ميزان آلودگی ناشی از فعاليت کارخانهها و
کارگاههای منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن
عمومی ممانعت به عملآورده و يا اسناد و مدارک و
اطالعات موردنياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند
و يا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه
نمايند برحسب مورد و اهميت موضوع به جزای

 -3-4-3منابع تجاري ،خانگی و متفرقه

مطابق ماده « :31صاحبان و مسئوالن منابع تجاری
و اماکن عمومی که برخالف ماده  21اين قانون
موجبات آلودگی هوا را فراهم نمايند پس از هر بار
اخطار و پايان مهلت مقرر به جزای نقدی از يکصد
هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تکرار از
سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزای نقدی
محکوم میشوند».
مطابق ماده « :32مسئولين آلودگی حاصل از منابع
متفرقه و منابع خانگی ...به جزای نقدی از سی هزار
ريال تا سيصد هزار ريال و در صورت تکرار از
يکصد هزار ريال تا يکميليون ريال محکوم خواهند
شد»
 -1-3جرمانگاري آلودگی آب
هرچند بحث حمايت از آب و پيشگيری از
آلودگی آن در قوانين داخلی همچون قانون اجازه
تأسيس بنگاه آبياری مصوب  ،1322قانون تأسيس
وزارت آب و برق مصوب  ،1312قانون حفظ و
حراست منابع آبی زيرزمينی کشور مصوب ،1311
قانون حفاظت از درياها و رودخانههای قابل کشتی-
رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب  1313و
اسناد فرا ملی همچون کنوانسيون جلوگيری از
آلودگی دريا ناشی از کشتیها مصوب ،11313

کنوانسيون آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی
1.

Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires et son protocole de 1978
(MARPOL) (17 février 1978).

حمايت کيفری از محيط زيست شهری در حقوق کيفری ايران111/

نفتی مصوب  11331که ايران نيز عضو آنها است،

ميزانی که باعث تغيير حالت طبيعی آن گردد ،تحقق

مطرحشده (خالقی و رشنوادی ،)1332 ،اما همه اين

میيابد (وفادار.)1316 ،

قوانين آلودگی آب را تعريف نکردهاند.

در خصوص حمايت کيفری از آب بايد بيان داشت

آلودگی آب دارای منشأ متعددی است .ممکن است از

که از يکسو هرچند اين قوانين به حمايت از منابع

طريق پسابهای تصفيهای از مواد زائد يا دارای

آب توجه داشته و حمايتهای حقوقی از آن به

تصفيه نامناسب ،ورود آبهای سطحی و ازآنجا به

عملآورده و آلودگی آن را ممنوع اعالم کردهاند 2اما

رودخانهها و درياچهها داخل شود يا اينکه از طريق

حمايت آنها همراه با سرزنش کيفری نبوده است و

مواد مصرفی زيانآور در کشاورزی (مثل کودها و

از سوی ديگر اگر در برخی قوانين همچون قانون

آفتکشها) و همچنين بهوسيله مواد شيميايی سمی

حفاظت از درياها و رودخانههای قابل کشتیرانی در

خطرناک يا از مواد زائد در محلهای دفع زباله يا

مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب  1313حمايت

تأسيسات صنعتی امکان آلودگی آب فراهم میگردد

کيفری صورت گرفته ،به جهت آنکه قلمرو آنها به

(گوندلينگ و همکاران.)1313 ،

محيطزيست شهری مربوط نمیشود بايد آنها را در

بااينحال در نظام حقوقی ايران مقرراتی قابلمشاهده

خصوص منابع شرب شهری غيرقابل اجرا دانست.

هستند که بهصراحت به تعريف آلودگی آب پرداخته-

بااينوجود مقرراتی در حقوق کيفری ايران وجود

اند .اولين مقرره را میتوان ماده  16قانون آب و نحوه

دارند که بر اساس آنها میتوان نظارهگر حمايت

ملی شدن آن مصوب  1311دانست که آلودگی آب را

کيفری قانونگذار از آب در محيطزيست شهری بود.

«آميختن مواد خارجی به آب به ميزانی که کيفيت

نخست آنکه اگر شخصی بهعمد باعث آلودگی آب

فيزيکی يا شيميايی يا بيولوژيکی آن را بهطوریکه

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

مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان

نحوه ملی شدن آن مصوب  1311محکوم خواهد شد

باشد ،تغيير دهد» دانسته است .بند  2ماده  11آييننامه

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

جلوگيری از آلودگی آب مصوب  1313دومين مقرره

مجازات چنين شخصی جريمه از دو هزار تا پنج هزار

است که در تعريف آلودگی آب بيان میدارد« :تغيير
مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر

2ـ برای مثال میتوان به ماده  11قانون آب و نحوه ملی شدن آن

خواص فيزيکی و شيميايی و بيولوژيکی آب در

مصوب  1311اشاره کرد که مقرر میدارد« :آلودگی آب ممنوع است

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

و موسساتی که آب را به مصارف شهری يا صنعتی يا معدنی می-
رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضالب را با تصويب وزارت

مضر يا غيرمفيد سازد»؛ بنابراين آلودگی آب در اثر

آب و برق و وزارت بهداری تهيه و اجرا کنند» .همچنين ماده 2

ورود مواد يا عوامل فيزيکی و شيميايی به آن به

آييننامه جلوگيری از آلودگی آلودگی آب اقدام به هر عملی که
موجبات آلودگی آب را فراهم نمايد ممنوع اعالم کرده است .همچنين
ماده  16قانون توزيع عادالنه آب را میتوان مثال زد که بيان میدارد:
«آلوده ساختن آب ممنوع است .مسئوليت پيشگيری و ممانعت و

1.

Convention sur la préparation, la lutte et la coopération
)en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC
(Londres- 30 novembre 1990).

جلوگيری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست
محول میشود.»...
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ريال و يا حبس تأديبی از دو ماه تا شش ماه يا هر دو

 ،21331پروتکل خاک آلپ مصوب  1331و

مجازات است .دوم ماده  611قانون تعزيرات مصوب

کنوانسيون آفريقايی حفاظت از طبيعت و منابع طبيعی

 1311است که «آلوده کردن آب آشاميدنی يا توزيع

مصوب  2113برشمرد.

آب آشاميدنی آلوده يا ريختن مواد مسمومکننده در

سياست تقنينی کيفری ايران در حوزه خاک مانند

رودخانه» را جرم تلقی کرده و کيفر حبس تا يک سال

ديگر حوزههای زيستمحيطی فعال نبوده است .در

را برای آن پيشبينی کرده است.

اين خصوص دو مقرره وجود دارند .نخست تبصره 2

اما در اين خصوص همانطور که پيشتر نيز گفته شد

ماده  611قانون تعزيرات مصوب  1311است که

چالش شناخت آلودگی محيطزيست (آلودگی آب) و

آلودگی خاک 3را «پخش يا آميختن مواد خارجی ...به

تهديد عليه بهداشت عمومی وجود دارد .بااينحال

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

بايد معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقط

بيولوژيک آن را بهطوریکه به حال انسان يا ساير

ماده  611مجری است چراکه از يکسو آلودگی آب

موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد

رفتاری است که در پس آن تهديد عليه بهداشت

تغيير دهد» میداند .بدينسان آلودگی خاک را میتوان

عمومی وجود دارد و از سوی ديگر کيفر قانون

از رهگذر کيفر مقررشده برای تهديد عليه بهداشت

نخست حبس از دو تا شش ماه است و بنابراين

عمومی که در ماده  611پيشبينیشده است مشمول

مشمول قسمت اخير ماده  611که مقرر میدارد:

حمايت کيفری قرار داد ،زيرا ماده  611مادهای تمثيل

«چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات

محور بوده و مصاديق خود را بهصورت تمثيلی و نه

شديدتری نباشند به حبس تا يک سال محکوم

حصری بيان کرده است.

خواهند شد» نخواهد شد.

عالوه بر اين قانون حفاظت و بهسازی محيطزيست

 -6-3جرمانگاري آلودگی خاک
در سطح منطقهای و بينالمللی اسنادی در راستای
حمايت از خاک بهعنوان بخش قابلتوجهی از

مصوب  1313نيز ضمانت اجرای کيفری برای
مرتکبان آلودگی خاک در نظر گرفته است .بر اساس
توان توليد زيست شناسی يا اقتصادی و ترکيب اراضی ديم ،آبی،

محيطزيست به تصويب رسيدهاند که میتوان مهم-

مرتع ،چراگاه ،جنگل ،بوتهزار در مناطق خشک ،نيمه خشک و خشک

ترين آنها را منشور اروپايی خاک مصوب ،1312

نيمه مرطوب ناشی از بهرهبرداری از سرزمين يا از يک فرايند يا

کنوانسيون سازمان ملل متحد برای بيابانزدايی در
کشورهايی که بهطور جدی با خشکسالی و يا بيابان-

زايی 1مواجه میباشند ،بهويژه در آفريقا مصوب

ترکيبی از فرايندها از جمله فرايندهای ناشی از فعاليتهای انسانی و
شيوههای سکونتی میباشد ،مانند1 :ـ فرسايش خاک ناشی از باد و يا
آب؛ 2ـ زوال خصوصيات فيزيکی ،شيميايی و زيست شناسی يا
اقتصادی خاک و 3ـ نابودی دراز مدت پوشش گياهی(گوندلينگ و
همکاران.)1313 ،
2.

1ـ  Desertificationبه معنی تخريب سرزمين در مناطق خشک ،نيمه
خشک و خشک نيمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف از جمله

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).

تغييرات آب و هوا و فعاليتهای انسانی میباشد .تخريب

3

ـ از منابع عمده آلودگی خاک استفاده از سموم دفع آفات نباتی

سرزمين( )Land Degraditionنيز به معنی کاهش يا از دست رفتن

است(هوشنگ.)1316 ،
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ماده  11قانون مزبور سازمان محيطزيست در مورد

مورد که در آييننامههای مزبور تعيين خواهد شد به

کارخانهها و کارگاههايی که موجبات آلودگی خاک را

جزای نقدی از پانصد ريال تا پنجاههزار ريال محکوم

فراهم میآورند میتواند دو اقدام «دادن اخطار» و يا

خواهند شد».2

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

در اين خصوص نيز همان چالش تعارض قانون

سازمان محيطزيست تشخيص دهد کارخانه يا

حفاظت و بهسازی محيطزيست و ماده  611قانون

کارگاهی اقدام به آلودگی محيطزيست میکند که از

تعزيرات وجود دارد که بايد به اعمال ماده اخير در

اين جهت مراتب را کتباً با ذکر داليل برحسب مورد

خصوص آلودگی خاک معتقد بود.

به صاحبان يا مسئوالن آنها اخطار مینمايد که ظرف
مدت معينی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت
يا از کار و فعاليت خودداری کنند؛ اما درصورتیکه
در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از کار

و فعاليت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد .1ضمانت

اجرای نقض اين تکليف در ماده  12بدين نحو مقرر
گشته است« .صاحبان يا مسئوالن کارخانهها و
کارگاههای موضوع ماده 11مکلفاند بهمحض ابالغ
دستور سازمان ،کار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف
و تعطيل نمايند .ادامه کار يا فعاليت مزبور منوط به
اجازه سازمان يا رأی دادگاه صالحيتدار خواهد بود .
در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصتويک
روز تا يک سال و يا پرداخت جزای نقدی از پنج
هزار و يک تا پنجاههزار ريال و يا به هر دو محکوم
خواهند شد».
اما اين ماده در خصوص اشخاص حقوقی است و
ضمانت اجرای آلودگی محيطزيست توسط اشخاص
حقيقی در ماده  13پيشبينیشده است که بهموجب

 -1-3جرمانگاري آلودگی صوتی
در نظام حقوقی ايران قوانين و مقرراتی به آلودگی
صوتی توجه داشتهاند که میتوان مهمترين آنها را
قانون شهرداری مصوب  ،1331آييننامه نصب و
استفاده از بلندگو مصوب  ،1333قانون حفاظت و
بهسازی محيطزيست مصوب  ،1313قانون نحوه
جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  ،1311آييننامه
اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی مصوب
 1311و قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی برشمرد (دبيری و همکاران،
.)1313
مطابق بند  2ماده  1آييننامه اجرايی نحوه جلوگيری
از آلودگی صوتی اين عمل عبارت است از« :پخش و
انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بيشازحد
مجاز 3و مقرر در فضای باز (غير سرپوشيده)» .اين
2

ـ ماده  11مقرر میدارد« :مقررات جلوگيری از آلودگی يا تخريب

محيط زيست و جلوگيری از پخش و ايجاد صداهای زيان آور به

آن« :کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در

محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگی موضوع

آييننامههای موضوع ماده  10تخلف نمايند برحسب

ماده  9اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهای مربوط به حفظ و
بهبود و بهسازی محيط زيست به موجب آيين نامههايی خواهد بود
که به تصويب کميسيونهای کشاورزی و منابع طبيعی و بهداری و

1

ـ مطابق تبصره ماده قانون مزبور« :رئيس سازمان میتواند در مورد

دادگستری مجلسين برسد».

منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار

3ـ مطابق بند  3اين ماده« :حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد

قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعاليت آنها را بدهد».

آلودگی صوتی هم ناميده میشود ،عبارت است از ميزان و مشخصات
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آييننامه ميان عامل آلودگی صوتی و منابع آلودگی

مشاغلی که ايجاد مزاحمت و سروصدا کنند را ممنوع

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

دانسته است.

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

اما جرمانگاری آلودگی صوتی بهصراحت در دو

حقيقی که اداره يا تصدی منابع ثابت و هدايت منابع

قانون مورداشاره قرارگرفته است .اول آييننامه راجع

سيار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود ،يا به

به نصب و استفاده از بلندگو مصوب  1333که

نمايندگی از طرف شخص يا اشخاص حقيقی يا

استفاده از بلندگو را تحت رعايت ضوابطی دانسته

حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طرق

است .ازجمله مهمترين ضوابط اين آييننامه میتوان

مختلف عامل ايجاد آلودگی است»؛ اما ازجمله منابع

به کسب اجازه از شهربانی برای استفاده از بلندگو؛

و کانونهای آلودگی صدا میتوان به نيروگاهها و

عدم ايجاد مزاحمت برای افراد و اخالل در نظم در

پااليشگاهها ،کارخانهها و کارگاهها ،وسايل نقليه

صورت استفاده از بلندگو و ممنوعيت استفاده از

موتوری اعم از هوايی ،دريايی ،زمينی و هوايی،

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

فرودگاهها و ساير منابعی اشاره کرد که به هر نحو

ماده  6اين آييننامه ضمانت اجرای تخلف از اين

آلودگی صوتی توليد میکنند.

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

اما در خصوص جرم آلودگی صوتی میتوان مقررات

غرامت تا دويست ريال پيشبينی کرده است1؛ اما

دوگانهای را يافت که دسته اول فقط بر ممنوعيت اين

پرسشی که در خصوص اين آييننامه پيش میآيد آن

رفتار تأکيد داشته که ازاينجهت چون همراه با

است که از اساس آييننامه میتواند جرمانگاری نمايد

سرزنش کيفری نبوده در قلمرو حقوق کيفری قرار

و رفتاری را جرم بشمارد يا خير؟ در پاسخ بايد بيان

نگرفته ،اما دسته دوم پرچم ضمانت اجرای کيفری را

داشت که مطابق نظام حقوقی قبل از انقالب ،بر

برافراشته و بدينسان در قلمرو حقوق کيفری قرار

اساس قانون ،آييننامه میتوانست در امور خالفی

میگيرند.

جرمانگاری نمايد اما در امور جنحه و جنايت خير؛

ازجمله مقررات دسته اول میتوان به ماده  3قانون

اما پس از انقالب چون مقرراتی در اين زمينه وجود

حفاظت و بهسازی محيطزيست و ماده  2آييننامه

ندارد ،آييننامه توان جرمانگاری را نداشته و بر اين

اشاره کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی

اساس اين آييننامه نيز نمیتواند عنصر قانونی برای

محيطزيست را فراهم نمايد ممنوع اعالم کرده است.

جرم آلودگی صوتی باشد.

همچنين میتوان به بند  2اصالحی قانون شهرداری
مصوب  1331اشاره کرد که تأسيس کارخانهها،

1ـ حبس مقرر در اين ماده در خصوص مرتکبان آن اِعمال نخواهد

کارگاهها ،گاراژهای عمومی ،تعميرگاهها و بهطورکلی

شد ،چرا که مطابق ماده  61قانون مجازات اسالمی مصوب :1332
«مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس
است به جای حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم میگردند».

ويژهای که با توجه به اصول حفاظت محيط زيست و بر مبنای واحد

مجازاتهای جايگزين حبس به موجب ماده  61عبارتند از :دوره

اندازهگيری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار

مراقبت ،خدمات عمومی رايگان ،جزای نقدی ،جزای نقدی روزانه و

و محيطهای مختلف تعيين میشود».

محروميت از حقوق اجتماعی.
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دومين قانون که مهمترين ضمانت اجرا برای به کيفر

پيشگفته در مورد پراکندگی قوانين کيفری در

رسانی مرتکبان آلودگی صوتی است ،ماده  32قانون

خصوص محيطزيست شهری وجود دارد و الزم

نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  1311است

است که مقنن به رفع اين اختالفات بپردازد چراکه در

که مقرر میدارد ...« :عاملين آلودگی صوتی به جزای

مورد اين جرم نيز هم قانون حفاظت و بهسازی

نقدی از سی هزار ريال تا سيصد هزار ريال و در

محيطزيست مقرراتی را به تصويب رسانده است و

صورت تکرار از يکصد هزار ريال تا يکميليون ريال

هم قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا.

محکوم خواهند شد» .در مواد  11 ،1و  13آييننامه
اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی نيز پس از

 -4نتيجهگيري

بيان رعايت شرايط و ضوابطی از سوی منابع

قوانين کيفری ايران محيطزيست شهری را يک

توليدکننده ،نقض اين ضوابط را مستوجب کيفر مقرر

ارزش موردحمايت پنداشته و برای محافظت از آن به

در ماده  32پيشگفته دانسته است.

مداخله کيفری اقدام کردهاند .اين مداخله از دو جهت

عالوه بر اين قانون حفاظت و بهسازی محيطزيست

مثبت ارزيابی نمیشود .اول آنکه اين مداخله

نيز مقرراتی را درزمينهی جرمانگاری آلودگی صوتی

بهصورت پراکنده و در قوانين مختلف بهعملآمده

دارد .ازجمله ماده  11اين قانون که جلوگيری از

است .دوم آنکه ضمانت اجراهای مقرر در اين قوانين

پخش و ايجاد صداهای زيانآور به محيطزيست در

به جهت خفيف بودن ،اثر بازدارنده نداشته و موجب

زمره وظايف سازمان محيطزيست شناختهشده است

تبعيت تابعان حقوق کيفری از آنها نمیشوند.

و تکليف تصويب آييننامههايی در اين راستا

بااينحال در حقوق کيفری ايران ،محيطزيست شهری

پيشبينیشده است و ماده  13که ضمانت اجرای

دارای ارزش قلمداد شده و قانونگذار در قوانين

نقض آييننامههای ماده  11را جزای نقدی از پانصد

مختلفی به بزهانگاری رفتارهای مخرب عليه درختان،

ريال تا پنجاههزار ريال تعيين کرده است.

بزهانگاری پسماند محور ،بزهانگاری آلودگیهای

در خصوص جرم آلودگی صوتی چند نکته قابلذکر

زيستمحيطی (هوا ،آب ،خاک و آلودگی صوتی) و

است .نخست آنکه عمل مرتکب در اين جرم پخش

تهديد عليه بهداشت عمومی مبادرت ورزيده است.

و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بيشازحد

بنابراين پيشنهاد میشود که مقنن در نخستين اقدام

مجاز .دوم آنکه به نظر میرسد جرم آلودگی صوتی

خويش به تدوين قانونی منسجم و يکپارچه

يک جرم با مسئوليت مطلق است که در تحقق آن

زيستمحيطی مبادرت ورزد تا از پراکندگی فعلی

نيازی به اثبات سوءنيت نيست؛ بنابراين مقنن با

قوانين محيط زيستی جلوگيری به عمل آورد و در

نگاهی به نتيجه اثر که ايجاد آلودگی صوتی است،

اقدام بعدی به اصالح ضمانت اجراهای قوانين

معتقد است که بروز چنين رفتار و نتيجهای موجب

زيستمحيطی همت گمارد تا گامی مثبت برای

تحقق جرم میشود هرچند که مرتکب قصد چنين

جلوگيری از ورود آسيبهای متعدد به اين حوزه

رفتار و نتيجهای را نداشته باشد .سوم آنکه چالش

برداشته شود .همچنين مقنن بايد با بهرهگيری از
متخصصان حوزه حقوق کيفری محيطزيست به رفع
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چالشهای موجود در عرصه حمايت کيفری از

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

محيطزيست بهطور عام و محيطزيست شهری بهطور

شلتون ،دينا .)1313( .حقوق محيط زيست .ترجمه محمد

خاص نائل آيد تا از تفاسير ناروا در اين عرصه پيش-
گيری و کمک شايانی به کارايی و پويايی حمايت
کيفری از محيطزيست شده باشد.
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