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Abstract
In protecting important values of the society, legislators consider penal intervention and criminalization of
behaviors that are in violation of that values. Urban environment is one of these values which is protected by the
Iranian legislator’s penal law. In Iran's penal legislation policy, criminal protection of the urban environment has
been considered in the form of criminalization of malicious behaviors against the trees, waste, air, water and soil
besides noise pollution, and also anything known as a threat to public health. But when it comes to policy
efficiency and effectiveness in Iranian penal system regarding urban environment, important challenges like
dispersion and incoherence in penal regulations and the lack of alignment between them, appear. So, the present
paper is trying to evaluate the legislator’s approach and challenges by analyzing documentary resources using
analytic-descriptive research method.
Keywords: Urban Environment, penal protection, criminalization, criminal intervention.
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چكیده
، يکی از ايـن ارزشهـا.قانونگذار در پاسداری از ارزشهای مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرمانگاری رفتارهای ناقض آنها مینمايد
 حمايـت کیفـری از، در سیاسـت کیفـری تقنینـی ايـران.محیط زيست شهری است که قانونگذار ايرانی به حمايت کیفری از آن پرداخته است
و آلـودگی صـوتی و هـمچنـین

 آبوخـا، آلودگی هوا، پسماندها،محیط زيست شهری در قالب جرمانگاری رفتارهای مخرب علیه درختان

تهديد علیه بهداشت عمومی بهعملآمده است؛ اما چالشهای مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری
با يکديگر در راستای کارايی و پويايی سیاست کیفری ايران در حوزه حمايت کیفری از محیطزيست شهری وجود دارد که در اين مقاله که با
.روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش شده است به ارزيابی رويکرد مقنن و چالشهای پیشگفته پرداخته خواهد شد
.  مداخله کیفری، جرمانگاری، حمايت کیفری، محیطزيست شهری:واژههای کلیدی
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مقدمه

پراکنده بهعملآمده کـه مشـک ت عديـدهای را هـم ازنظـر

يکی از بايستههای اولیـه برقـراری رژيـم کیفـری در هـر

دسترسی مخاطبان قانون به آنها و هم ازنظـر قضـايی (ناسـخ

نظام حقوقی شناسايی ،تدوين و ايجاد نظام سلسله مراتبی در

و منسوخ بودن قوانین) به بار آورده است .بـدينسـان واضـح

میان ارزشهـای حقـوقی جوامـع اسـت (عبـداللهی.)1386 ،

است که محیطزيست بـه عنـوان يکـی از موضـوعات فنـی و

يکی از اين ارزش های مهـم محـیط زيسـت اسـت .در عصـر

تخصصی نیازمند تدوين مجموعهای واحـد و منسـجم اسـت

حاضر محیط زيست ،در معرض آسیبهای جدی و فراوانـی

چراکه شفافیت در قانونگذاری يکـی از آاـار اصـل قـانونی

قرارگرفتــه؛ محیطــی کــه بــهمثابــه بســتر حیــات اجتمــاعی،

بودن جرم و مجازات است (کوشکی.)1388 ،
وجود پراکندگی در قوانین زيستمحیطی را میتـوان بـا

اقتصــادی و سیاسـی ،الزمــه تــداوم حیـات هــر انســان اســت

مثال بهخوبی نمايان سـاخت .يکـی از نخسـتین قـوانینی

(مشهدی .)1392 ،گرم شدن کره زمین ،قطع درختان بـرای

ي

مقاصـد تجـاری و شخصـی ،کـاهش اليـه اوزون (مـ

که قانونگـذار در حمايـت از درختـان جنگلـی بـه تصـويب

کالیون  ،)1383 ،1استفاده مغرضانه و بیبرنامـه از آبهـای

رسانده است قـانون حفاظـت و بهـرهبـرداری از جنگـلهـا و

زيرزمینـی ،آلــودگی هــوا و انقــراض گونــههــای گی ـاهی و

مراتع مصوب  1346است .در اين قـانون رفتارهـايی ازجملـه

جانوری نادر ازجمله اين خطرات میباشـند کـه بحـرانهـای

قطع درختان جنگلی جرمانگاری شده است .قـانونگـذار در

زيستمحیطی را دامن زدهاند.

اقدام بعدی خـود در سـال  1371قـانون حفـو و حمايـت از

امــروزه بررســی جــراهم علیــه مح ـیطزيســت شــهری  2از

منابع طبیعی و ذخاير جنگلی کشور را به تصويب رساند کـه

اهمیــت فیاينــدهای برخــوردار اســت چراکــه آســیب بــه آن

در آن قطــع درختــان جنگلــی را ممنــو و بــرای متخلفــان

بهشدت محیط اجتماعی را به خطر میاندازد .حـال پرسشـی

ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت .با اين اقـدام مقـنن بـه

که پیش میآيد آن است که با توجه به حمايت کیفری  3که

نظر میرسـید کـه قـانون دوم ،قـانون نخسـت را نسـخ کـرده

در نظام حقوقی ايران از محیط زيست شهری به عمـل آمـده

اســت  4امــا هیئــتوزي ـران در مصــوبه ســال  1382خــود در

است آيا اين حمايت توانسته است بهخوبی نقـش ارزنـدهای
را در پیشگیری و حفاظت از محیطزيست شهری ايفا کنـد.

4ـ دلیل اين امر آن است که قانونگذار از ي

سو در ماده ي

قانون دوم

در پاسخ بايد بیان داشت که به نظر میرسد حمايت کیفـری

درختان مشمول حمايت را به صورت تمثیلی ذکر کرده است و از سوی

قانونگذار از محیطزيست شهری نتوانسته است آنطـور کـه

ديگر کیفر مقرر در تبصره سوم همین ماده را نسبت به قانون پیشین افیايش

بايســته و شايســته حمايــت از ايــن محــیط اســت اهــدا
قانونگذاری را فراهم کرده باشد.

داده است .بنابراين منطقی نیست که از ي

موضو دو مقرره کیفری که با

هم در تناقض هستند حمايت کیفری به عمل آورند .مطابق ماده ي

اين

قانون« :از تاريخ تصويب اين قانون گونههای درختانی از قبیل شمشاد ،زربین،

توضیح آن که حمايت کیفـری قـانونگـذار از دو جهـت

سرخدار ،سرو خمره ای ،حرا و چندل ،ارس ،فندی ،زيتون طبیعی ،بنه(پسته

مثبــت ارزيــابی نمــیشــود .اول از جهــت عــدم انســجام و

وحشی) ،گون ،ششم ،گردو(جنگلی) و بادام وحشی(بادام

) در سراسر

ازهــمگســیختگی قــوانین زيســتمحیطــی .توضــیح آنکــه

کشور جیء ذخاهر جنگلی کشور محسوب و قطع آنها ممنو می باشد» .مطابق
تبصره سه اين ماده نیی« :متخلفین از اين قانون برای بار اول ع وه بر پرداخت

حمايــت کیفــری از مح ـیطزيســت بــهطــور عــام و حمايــت

خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی

کیفــری از محـیطزيســت شــهری بــهطــور خــاد در قــوانین

ارزيابی خواهد گرديد به حبس از ي

ماه تا شش ماه و پرداخت جیای

نقدی برای هر اصله درخت معادل ي

برابر و نیم قیمت روز آن و در

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

صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند» .اين در حالی است که ماده
 42قانون پیشین برای قطع اين گونه درختان کیفر حبس از  11روز تا  6ماه و
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حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

اقــدامی تعجــببرانگیـی جريمــههــای نقــدی مقــرر در قــانون

ايــران در بــیهانگــاری و حمايــت کیفــری از مح ـیطزيســت

نخست را افیايش داد .1

شهری ،به بیان وي گـیهـای مهـم بـیهانگـاریهـای صـورت

دومــین ايــراد سیاســـت کیفــری مقــنن در حمايـــت از

گرفته پرداختهشده است.

محیطزيست شهری مییان ناچیی کیفرهـايی اسـت کـه بـرای
حمايـــت از محـ ـیطزيسـ ـت شـــهری در نظـــر گرفتـــه کـــه
ازاينجهـت هـد

یافتههای پژوهش

بازدارنـدگی کیفرهـا را بـهخـوبی تـممین

يافتههـای ايـن پـ وهش آن اسـت کـه نخسـت برخـی از

نخواهد کرد؛ اما اين امر بدان معنا نیست که قانونگذار بايـد

جراهم موجود در نظـام کیفـری ايـران خـاد محـیطزيسـت

ذهنیت سختگیرانـه خـويش را افـیايش داده و بـه افـیايش

شهری هستند مانند از بین بـردن درختـان موجـود در فضـای

کیفرها خارج از معیارهای جرمانگاری مبـادرت ورزد .بلکـه

شهری؛ اما برخی ديگـر قابلیـت تحقـق در فضـای شـهری را

منظــور آن اســت کــه در پــس اتخــاذ سیاســتهــای کیفــری

دارند و ازاينجهت خاد اين محیط نیستند ،همچون هوا يـا

سنجیده و در پرتو سنجههای کیفرگـذاری ،از ديگـر ابیارهـا

پسماندها .در اين مقاله هر چه آنکه به محیطزيست شـهری

برای حمايت از محیطزيست شهری استفاده کند.

مربوط میشود ،اعـم از آن کـه خـاد ايـن محـیط باشـد يـا

اين مقالـه پـس از شـناخت چـالشهـای

قابلیت تحقق در ايـن فضـا را داشـته باشـد مـدنظر اسـت .بـه

بدينسان هد

کلی کارايی و پويايی سیاست کیفری تقنینی ايران در حوزه

همــین جهــت درختــان ،پســماندها ،تهديــد علیــه بهداشــت

حمايت از محیطزيست شـهری آن اسـت کـه در هـر مـورد

عمومی و آلودگی هـوا ،آب ،خـا

و صـوت موردبررسـی

خـاد ،مشـک ت قــانونگـذاری نمايـان شــود تـا بـه اتخــاذ

قرار خواهند گرفت.

سیاست کیفری منسجم و شفا

در اين زمینه کم

شود.

دوم آن که حمايت کیفـری از محـیطزيسـت شـهری در
حقوق کیفری ايران بهصورت يکپارچه و منسجم نبوده و در

روش پژوهش

قوانین مختلفی بهصورت نامتوازن صورت گرفته اسـت .ايـن

ايــن پــ وهش بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصــیفی
نگــارش شــده اســت .ابــیار گــردآوری اط عــات در ايــن

عدم انسجام سبب بروز چالشهای فراوانی ازجملـه ناسـخ و
منسوخ بودن قوانین میشود.

پـ وهش بــهصــورت کتابخانــهای بــوده و در تجیيـهوتحلیـل

ســـوم آنکـــه در حمايـــت کیفـــری قـــانونگـــذار از

اط عات پس از بیان سیاست کیفری حاکم بر نظـام کیفـری

محیطزيست شهری نقايص زيادی وجـود دارد کـه از منظـر

پرداخت جريمه نقدی از ي

صد تا ي

هیار ريال نسبت به هر اصله درخت

را در نظر گرفته بود.

جرمشناسی (همچون مییان اند

کیفرهای مقـرر و نـاتوانی

آنها در بازدارندگی کیفری) و حقـوقی (همچـون حمايـت

1ـ هیمت وزيران در جلسه مورخ  1382/7/23بنا به پیشنهاد شماره 80/232984

کیفـری از درختـان) چــالشهـای بسـیاری را بــر جـای مــی-

مورخ  1382/3/18سازمان مديريت و برنامه ريیی کشور و به استناد ماده 68

گذارد.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1381مییان جرايم مندرج
در مواد ( 42بريدن ريشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال و درخت)43 ،
(بريدن و ريشه کن کردن بوتهها و خارهای مناطق بیابانی و کويری)44 ،
(چرانیدن بی در جنگلها و مراتع و مناطق تعیین شده)( 46 ،کت زدن يا پی
زدن يا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی و ( 50چرای غیر مجاز در
محدوده جنگلهای سوخته شده يا تودههای جنگلی) قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب  1346افیايش میيابد.

بدينسان الزم است که مقـنن عـ وه بـر اتخـاذ سیاسـت
کیفری افتراقی در حـوزه حمايـت کیفـری از محـیطزيسـت
شهری ،به رفع نقايص موجود در اين عرصه اهتمام ورزد.
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جرمانگاری تخریب درختان

ع وه بر جبران خسارت وارده ،حسب مورد به جیای نقـدی

درختــان بــهعنـــوان بخــش مهمـــی از محــیطزيســـت،
موردحمايت اسناد بینالمللی ازجملـه فصـل يـازدهم دسـتور
کار  1 21و بیانیه اصول حفاظت از جنگلهـا مصـوب 1992

2

میلیون ريـال تـا ده میلیـون ريـال بـرای هـر درخـت و

از ي

درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد ،بـه حـبس
تعیيری از شش ماه تا ي

سال محکوم خواهد شد».

در خصود اين ماده نکاتی قابلذکر است که نمايـانگر

قرارگرفته است.
در حقــوق کیفــری ايــران مهــمتــرين مقــررهای کــه بــه
حمايــت کیفــری از درختــان موجــود در فضــای شـــهری

مثبت نبودن مداخله کیفری قانونگذار برای حمايت کیفـری
از درختان در فضای شهری است.

پرداختــه اســت ،مــاده  686قــانون تعیيــرات مصــوب 1375

نخست آن که عملکرد قانونگذار در تصويب ايـن مـاده

است .اين ماده مقرر میدارد« :هرکس درختان موضو مـاده

سـو

نسبت به مـاده  686قـانون تعیيـرات را مـیتـوان از يـ

قانون گسترش فضای سـبی را عالمـاع عامـداع و بـرخ

مطلــوب و از ســوی ديگــر نــامطلوب دانســت .اقــدام مفیــد

مقررات قانون مذکور قطع يا موجبات از بین رفـتن آنهـا را

قانونگذار در ماده جديد را میتوان پیشبینی جـیای نقـدی

فراهم آورد ع وه بر جبران خسارت وارده حسـب مـورد بـه

برای هر درخت بهصورت مجیا دانست ،درحالیکه در مـاده

حبس تعیيری از شش ماه تا سه سال و يا جیای نقدی از سه

 686جیای نقدی برای رفتار فرد صر نظر از تعداد درختان

میلیون تا هجده میلیون ريال محکوم خواهد شد».

قطعشده پیشبینیشده بـود؛ امـا اقـدام غیرمفیـد و نـامطلوب

ي

قانون حفو و گسـترش فضـای سـبی در شـهرها مصـوب

قانونگذار را میتوان هم در تقلیل کیفر حـبس از شـش مـاه

 1359است ،اما اين قانون مطابق «قانون اص ح اليحه قانونی

تا سه سال به شش ماه تا ي

سال و همچنین مشروط کردن

حفــو و گســترش فضــای ســبی در شــهرها» در ســال 1388

اعمال اين کیفر به قطع بـیش از سـی اصـله درخـت دانسـت.

توسط مجمع تشخیص مصـلحت نظـام مـورد بـازنگری قـرار

درواقع چنین مجوزی از سوی قانونگذار به اشخاد اجـازه

گرفــت .مطــابق مــاده  1قــانون اص ـ ح« :بــهمنظــور حفــو و

میدهد که تا سـی اصـله درخـت را قطـع نماينـد و در قبـال

گسترش فضای سبی و جلوگیری از قطـع بـیرويـه درختـان،

اينچنین رفتار آسیبزای مهمی که نتـاي بسـیاری بـر جـای

قطع هر نو درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در معـابر،

میگذارد فقط کیفر نقدی بـر شـخص اعمـال شـود؛ و هـم-

میدانهـا ،بیرگـراههـا ،پـار هـا ،بوسـتانهـا ،باغـات و نیـی

چنین بیهکار با تجـاوز قطـع درختـان بـه بـیش از سـی اصـله

محلهايی که به تشخیص شورای اس می شهر ،بـا شـناخته

درخت فقط با کیفر انـد

سـال حـبس

شوند در محـدوده حـريم شـهرها بـدون اجـازه شـهرداری و

مواجه است.

شـش مـاه تـا يـ

نکته دوم آن است که حقوق کیفری ايـران بـه دو شـکل

رعايت ضوابط مربوطه ممنو است.»...
امــا مــاده  4ايــن قــانون مقرراتــی شــبیه مــاده  686را بــه

از درختــان واقــع در فضــای شــهری حمايــت کیفــری بــه

تصويب رسانده است که بايد آن را ناسخ ماده  686دانست.

عملآورده است .نخست حمايت از درختانی که جیء اموال

به موجب ايـن مـاده« :هـر کـس درختـان موضـو مـاده ()1

شخصی اشخاد محسـوب مـیشـوند ماننـد آنچـه در مـواد

قانون گسترش فضای سبی را عالماع عامـداع و بـرخ

قـانون

3

1

 675و  684قـانون تعیيـرات پـیشبینـیشــده اسـت .چنــین

مذکور قطع يا موجبات از بـین رفـتن آنهـا را فـراهم آورد،
1. Agenda 21 Rio - 1992
2. Déclaration de principe sur les forêts Rio - 1992

3ـ هر کس عمداع ...جنگل يا ...اشجار يا ...با های متعلق به ديگری را آتش
بیند به حبس از دو تا  5سال محکوم میشود.
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حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

حمايتی نه به جهت حفو و حمايت از محیطزيست ،بلکه به

نقصان شده است و آن عدم جـرمانگـاری تخريـب درختـان

جهت حمايت از اموال شخصی است .به ديگر سخن ،قصـد

متعلق به غیر اسـت .توضـیح آن کـه چنانچـه درخـت (بـدون

قــانونگــذار در ايــن حالــت حفاظــت درختــان از تعــرض،

حاصل) متعلق به ديگـری در فضـای شـهری مـورد تخريـب

همچون حمايت از ديگر اموال اشخاد است .دوم حمايـت

واقع شود هیچي

از مقررات کیفری قانون تعیيـرات از آن

از درختـان بــه جهــت آنکـه جــیء امــوال ملـیانــد و اــروت

حمايت کیفری به عمل نیاوردهاند چراکه از يـ

عمــومی محســوب مــیشــوند ماننــد آنچــه در مــاده  4قــانون

مرتکب در اين فرض تخريب کردن است پـس از اسـاس از

اصــ ح قــانون حفــو و گســترش فضــای ســبی در شــهرها

حکـم مــاده  675کــه رفتــار مــوردنظر وی آتــش زدن اســت

تعیینشده است.

خارج میشود؛ از سوی ديگر ماده  2 684نیی غیرقابـل اسـتناد

حال چالشی که در اين خصود پیش میآيد آن اسـت
که چنان چه شخصی درخت متعلق به ديگری که در فضـای

سـو رفتـار

خواهد بود چراکه مادهای حاصل محور است و ازاينجهـت
نمیتوان به اين ماده استناد کرد.
چهارمین نکته را میتـوان بـا طـرح يـ

شهری واقعشده است را آتش بیند بايد معتقد بـه حاکمیـت

پرسـش مطـرح

مواد  675و  684بود يـا مـاده  4قـانون پـیشگفتـه .بـه ديگـر

کــرد و آن ايــن اســت کــه ضــمانت اجــرای کیفــری مقــنن

سخن آيا بايد منفعت خصوصی را مقدم شمرد يا نفع جمعی

مشمول مال

درخت نیی میشـود يـا خیـر .بـه ديگـر سـخن

را؟ برای پاسخ به اين پرسش بايـد میـان دو حالـت تفکیـ

اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکـارد و سـپس آن

شخصـی

را قطع نمايد آيا چتر حمايتی قانونگـذار بـر موضـو رفتـار

ديگــری باشــد کــه در ايــن صــورت بــیترديــد مــاده 675

وی نیی گسترانیده خواهـد شـد يـا خیـر .در پاسـخ بايـد بیـان

حکمفرما خواهد بود چراکه ماده  1قانون حفـو و گسـترش

داشت که هرچند بهموجب ماده  30قانون مدنی« :هر مـالکی

فضـای سـبی در شــهرها از معـابر ،میـدانهـا و هــر آنچـه جــی

و انتفـا دارد،

قاهل شد .نخسـت آن کـه درخـت میبـور در ملـ

نسبت به مايمل

خود حق همه گونه تصر
3

شخصـی افـراد

مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشـد» امـا بـهموجـب

جی فضای شهری نیسـت .حالـت دوم آن اسـت کـه درخـت

اصل  40قانون اساسی« :هیچ کس نمیتواند اعمال خويش را

متعلق به ديگری در معبـر عـام ماننـد حـريم خانـه واقـعشـده

وسیله اضرار به غیر يا تجـاوز بـه منـافع عمـومی قـرار دهـد»؛

باشـد .بــه نظــر مـیرســد کــه در ايــن فـرض بايــد معتقــد بــه

جـرم علیـه امـوال نبـوده ،بلکـه

فضای شهری باشد سخن گفته است و ملـ

حاکمیت ماده  675بود چراکه ازنظر قانونگذار مال شخص
ديگری مورد تخريب قرارگرفته است اعم از اينکه درخـت
باشد يا خیر؛ اما چنانچه درخت متعلق به عمـوم باشـد حکـم
ماده  4الزماالجرا خواهد بود.
نکته سوم آن است کـه قـانونگـذار در حمايـت کیفـری
خـويش از درختـان متعلــق بـه غیـر در فضــای شـهری دچــار
2ـ هر کس ...با میوه يا نخلستان کسی را خراب کند يا محصول ديگری را
قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبی که متعلق به آن است يا با
اقدامات و وسايل ديگر خش

کند يا باعث تضییع آن بشود ...به حبس از

شش ماه تا سه سال و ش ق تا  74ضربه محکوم می شود.

بنابراين چون اين رفتار يـ
ي

بیه علیه آسايش عمومی است که هد

از آن حفـو و

2

ـ هرکس محصول ديگری را بچراند يا تاکستان يا با میوه يا نخلستان

کسی را خراب کند يا محصول ديگری را قطع و درو نمايد يا به واسطه
سرقت يا قطع آبی که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر
خش

کند يا باعث تضییع آن بشود يا آسیاب ديگری را از استفاده

بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وش ق تا( )74ضربه محکوم
میشود.
3ـ اين قاعده که در زبان حقوقی ما «تسلیط» نامیده میشود ،محدود بر اين
است که تصر

و انتفا به زيان همسايه نباشد ،يا در اندازه متعار

رفع حاجت يا رفع ضرر از مال

و برای

باشد ماده  132قانون مدنی يعنی ،هر جا که

قاعده تسلیط با الضرر تیاحم پیدا کند ،الضرر حکومت دارد (کاتوزيان،
.)1389

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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گسترش فضای سبی و جلـوگیری از قطـع بـیرويـه درختـان

مطابق بند «ب» ماده  2قـانون مـديريت پسـماند مصـوب

نیـی قابـل تحقـق اسـت (میرمحمـد

« :1383پسماند به مواد جامد ،مايع و گاز (غیر از فاضـ ب)

میباشد از طـر

مالـ

گفته میشـود کـه بـهطـور مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم حاصـل از

صادقی.)1392 ،
ســرانجام چــالش آخــر حمايــت کیفــری قــانونگــذار از

فعالیت انسان بوده و ازنظر تولیدکننده زاهد تلقـی مـیشـود».

درختان واقع در فضـای شـهری آن اسـت کـه ايـن حمايـت

پســماندها مطــابق ادامــه همــین بنــد بــه پــن گــروه عــادی ،3
4

5

6

7

فقط محدود به قطع يا از بین بردن درختان بهنحویکه باعث

پیشکی(بیمارستانی)  ،وي ه  ،کشاورزی و صـنعتی تقسـیم

مرگ آنان شود مـیشـود ،بنـابراين رفتارهـايی ماننـد کنـدن

میشوند.
مطابق ماده  7اين قانون ،مديريت اجرايی پسماندها باهم

شاخ و برگ درختان مشمول اين ماده نمیشود.

متفــاوت اســت .بــر اســاس ايــن مــاده ،مــديريت اجرايــی
جرمانگاری پسماندمحور

پســماندهای عــادی ،پیشـــکی و کشــاورزی در شـــهرها و

جرمانگاری رفتارهای مرتبط با پسماندها هرچنـد خـاد

روستاها و حريم آنها به عهده شهرداریهـا و دهیـاریهـا و

محیطزيست شهری نیست و میتوانـد خـارج از ايـن محـیط

در خارج از حـوزه وظـايش شـهرداریهـا و دهیـاریهـا ،بـه

نیی تحقق يابد ،اما با توجه به اينکه اکثر فعالیـتهـای انسـان

عهده بخشداریها است؛ امـا مـديريت اجرايـی پسـماندهای

در ايـــن محـــیط رخ مـــیدهـــد و انـــوا پســـماندها ماننـــد

صنعتی و وي ه به عهده تولیدکننده خواهد بود.

پســـماندهای عـــادی (همچـــون زبالـــههـــا) و پســـماندهای

اما جراهمـی کـه در ايـن قـانون پـیشبینـیشـده اسـت را

بیمارستانی در فضـای شـهری رخ مـیدهـد از ايـن نظـر ايـن

مــیتــوان در ســه دســته بررســی کــرد .دســته اول کــه شــامل

پســماندها نیــی در قالــب حمايــت کیفــری از مح ـیطزيســت

نگهـــداری ،مخلـــوط کـــردن ،جمـــعآوری ،حمـــلونقـــل،

شهری بیانشده است.

خريدوفروش ،دفع ،صـدور و تخلیـه پسـماند در غیـر مـوارد

پسماندها بـه خصـود زبالـههـای خطرنـا

موردتوجـه

اسناد بینالمللی همچون فصول (19مـديريت مـواد شـیمیايی
ســمی)(20 ،زبالــههــای خطرنــا )(21 ،زبالــههــای جامــد و
فاض ب)(22 ،زبالههای اتمی) دسـتور کـار  ،21کنوانسـیون
جلــوگیری از آلــودگی دريــايی ناشــی از دفــع مــواد زاهــد و

مقرر قانونی مطابق ماده  16قـانون میبـور جـرم تلقـی شـده و
برای آن کیفر در نظر گرفتهشده است .اين ماده ازلحاظ نو
3ـ به کلیه پسماندهای عفونی و زيانآور ناشی از بیمارستانها ،مراکی
بهداشتی ،درمانی ،آزمايشگاههای تشخیص طبی و ساير مراکی مشابه گفته
میشود .ساير پسماندهای خطرنا

بیمارستانی از شمول تعريش خارج است.

ديگر مواد مصوب  1 1972و کنوانسیون بـازل دربـاره کنتـرل

4ـ به کلیه پسماندهايی گفته میشود که به دلیل باال بودن حداقل يکی از

انتقـاالت بــرونمــرزی مــواد زاهـد زيـانبخــش و دفــع آنهــا

از قبیل سمیت ،بیماریزايی ،قابلیت انفجار يا اشتعال،

 2 1989قرارگرفته است.

خواد خطرنا

خورندگی و مشابه آن به مراقبت وي ه نیاز داشته و آن دسته از پسماندهای
پیشکی و نیی بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی ،کشاورزی که نیاز به
مديريت خاد دارند جیء پسماندهای وي ه محسوب میشوند.
 5ـ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته

1. Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets
)(Londres, 1972
1. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur elimination (22
)mars 1989

 6ـ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای

 2ـ به کلیه پسماندهايی گفته میشود که به صورت معمول از فعالی تهای

پااليشگاهی صنايع گاز ،نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می-

روزمره انسانها در شهرها ،روستاها و خارج از آنها تولید میشود ،از قبیل

شود .از قبیل برادهها ،سرريیها و لجنهای صنعتی.

زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی.

میشود .از قبیل فضوالت ،الشه حیوانات(دام ،طیور و آبیيان) محصوالت
کشاورزی فاسد يا غیر قابل مصر .

43

حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

کیفــر ،جــیای نقــدی را برگیيــده و ازلحــاظ میــیان کیفــر،

و نظارت مرجـع ملـی کنوانسـیون خواهـد بـود .نقـلوانتقـال

بــیههــای مــرتبط بــا پســماندهای عــادی را دارای ســرزنش

درونمرزی پسماندهای وي ه تابع آيیننامه اجرايـی مصـوب

کمتــری دانســـته و کیفـــر نقــدی کمتـــری را بـــرای آن در

هیئت وزيران خواهد بود» .ضمانت اجرای رعايت ايـن الـیام

رويارويی با ساير پسماندها در نظر گرفته است 1؛ اما دو نکته

در ماده  17مقرر گشته اسـت .مطـابق مـاده « :17متخلفـین از

در خصود رفتار فییيکی بیه میبور الزم به ذکر اسـت .اول

حکم مـاده  14ايـن قـانون موظـشانـد پسـماندهای مشـمول

آن که رفتارهای فییيکی مقرر در ماده جنبه حصری داشـته و

کنوانسـیون بـازل را بـه کشـور مبـد اعـاده و يـا در صـورت

نه تمثیلی؛ بنابراين رفتار فییيکی الزم برای تحقق بـیه میبـور

امکـان معـدوم کـردن در داخـل تحـت نظـارت و طبـق نظـر

بايـــد يکـــی از رفتارهـــای «نگهـــداری ،مخلـــوط کـــردن،

سازمان (مرجع ملی کنوانسـیون مـذکور در ايـران) بـا هیينـه

جمعآوری ،حمل ونقل ،خريدوفروش ،صـدور و تخلیـه» در

خود بـه نحـو مناسـب دفـع نماينـد .در غیـر ايـن صـورت بـه

غیــر مــوارد مقــرر قــانونی باشــد .دوم آنکــه از ظــاهر مــاده

مجازات مقرر در ماده  16محکوم خواهند شد .»3

برمیآيد که اين بیه با ارتکاب فعل مثبت و انجام کار تحقق
میيابد ،نه تر

فعل.

در کنوانسیون بازل مقـررات مختلفـی بـرای نقـلوانتقـال
پسماندهای وي ه مورد پیشبینـی قرارگرفتـه اسـت کـه عـدم

دسـته دوم شــامل ممنــوعیتی اسـت کــه در مــاده  13ايــن

رعايــت آنهــا موجــب نقــض کنوانســیون از ســوی اعضــاء

قــانون مقــرر شــده اســت .مطــابق مــاده « :13مخلــوط کــردن

میشود .مهمتـرين مقـررات موضـو ايـن کنوانسـیون بـرای

پسماندهای پیشکی با ساير پسماندها و تخلیه و پخش آنهـا

نقل وانتقال برونمرزی پسماندهای وي ه ،در مواد  6تا  9ايـن

در محیط و يا فروش ،استفاده و بازيافت اين نـو پسـماندها

4

کنوانسیون مصرح گشتهاند .ازجمله اينکـه :کشـور صـدور
5

ممنو است» .ضمانت اجرای عدم رعايت اين ممنوعیـت در

بايد کتبـاع و از طريـق مرجـع صـالح کشـور صـدور  ،مرجـع

قسمت اخیـر مـاده  16بیـان گرديـده کـه کیفـر نقـدی از دو

صالح کشـورهای ذینفـع را از هرگونـه انتقـال بـرونمـرزی

صـد میلیـون ()100000000

زبالههای مضر يا ساير انوا زباله که در نظر دارد انجام دهـد

ريال و در صورت تکرار ،دو برابر حـداکثر کیفـر پـیشبینـی

مطلع سازد ،يا از ايجادکننده يا صادرکننده زبالههـا بخواهـد

گرديده است .قانونگـذار در ايـن مـورد تمکیـد ويـ های بـر

که چنین اقدامی را به عمل آورد .در مقابل نیـی کشـور ورود

پسماندهای پیشکی داشـته و بـا توجـه بـه خطرنـاکی آنهـا،

وظیفه دارد که کتبـاع بـه کشـور اطـ

دهنـده پاسـخ دهـد و

حکم خويش را بهصورت واضح بیان کرده است.

موافقت خود را تحت شرايطی و يا بدون قید و شـرط اعـ م

میلیون ( )2000000ريال تا ي

دسته سوم نیی الیامی است کـه بـرای انتقـال پسـماندهای
ويـ ه پـیشبینـیشــده اســت .مطــابق مــاده « :14نقــلوانتقــال
برونمرز ی پسماندهای وي ه تابع مقررات کنوانسـیون بـازل

2

 1989به تصويب رسیده است .قانون الحاق دولت جمهور ی اس می ايران به
اين کنوانسیون مصوب  1371/6/31میباشد.
3ـ بديهی است منظور از مجازاتهای مقرر در ماده  ،16کیفر نقدی پیشبینی

1ـ مطابق ماده  16برای بیههای مرتبط با پسماندهای عادی ،کیفر نقدی از

شده برای ساير پسماندها است.

پانصد هیار( )500000ريال تا يکصد میلیون( )100000000ريال و برای ساير

4ـ به معنی کشور عضوی است که قرار است انتقال برونمرزی زبالههای مضر

پسماندها از دو میلیون( )2000000ريال تا يکصد میلیون( )100000000ريال

و ساير انوا زباله از آنجا آغاز شود.

در بار اول ،و در صورت تکرار ،هر بار به دو برابر مجازات قبلی ،کیفر پیش-

5ـ به معنی ي

بینی کرده است.

ص ح میداند ،تعیین مینمايد تا مسئول دريافت اط عیه مربوط به انتقال

2ـ اين کنوانسیون که نام کامل آن عبارت است از «کنوانسیون بازل درباره

برونمرزی زيالههای مضر يا ساير انوا زباله مربوط به آن و پاسخگويی به آن

کنترل انتقاالت برونمرزی مواد زايد زيان بخش و دفع آنها» در  22مارس

اط عیه باشد.

مرجع دولتی است که ي

کشور عضو در نواحی خود

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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دارد و يا ايـنکـه از اجـازه انتقـال امتنـا ورزد يـا اط عـات

جرمانگاری تهدید علیه بهداشت عمومی

بیشتری را درخواست نمايد .1

تهديد علیه بهداشـت عمـومی رفتـار ديگـری اسـت کـه

بدينسان تا زمانی که کشور صدور ،تاهید کتبی مبنی بـر

قانونگذار بـرای حمايـت کیفـری از محـیطزيسـت شـهری

موافقـــت کشـــور ورود و تميیديـــه وجـــود قـــرارداد بـــین

(البته نه بهطور اختصاصی) ،آن را جرمانگـاری کـرده اسـت.

صـــادرکننده و دفـــعکننـــده کـــه طـــی آن اداره صـــحیح

ماده  688قانون تعیيرات مصوب  1375در ايـن زمینـه مقـرر

زيستمحیطی زبالههای موردنظر تصـريح گرديـده اسـت را

مــیدارد« :هــر اقــدامی کــه تهديــد علیــه بهداشــت عمــومی

دريافت ننمايد ،حق اجازه شرو انتقال برونمـرزی زبالـههـا

شناخته شود از قبیل آلـوده کـردن آب آشـامیدنی يـا توزيـع

را ندارد .2

آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیربهداشـتی فضـوالت انسـانی و

بــدينســان کنوانســیون الیامــاتی را بیــان کــرده کــه در

دامی و مواد زاهد ،...ريختن ...زباله در خیابانهـا و  ...ممنـو

صورت رعايت نکردن آنها نقل وانتقـال غیرقـانونی خواهـد

است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاد مشمول مجـازات

بود .ازجمله غیرقانونی بودن نقلوانتقـال مـیتـوان بـه :انتقـال

سال محکوم خواهند شد».

بدون اط

شديدتری نباشند به حبس تا ي

بـه کشـورهای ذیربـط؛ انتقـال بـدون موافقـت

عمل مرتکب در اين ماده تهديد علیه بهداشـت عمـومی

کشورهای ذیربط؛ انتقال با موافقت کشـورهای ذیربـط از

است؛ بنابراين از اين منظـر تفـاوتی میـان رفتارهـای مختلـش

طريق جعل ،قلب واقعیت يا تقلب؛ مغاير بودن نحوه انتقال با

وجود ندارد و قانونگذار با استفاده از عبارت «هر اقدامی» و

مدار

مربوط؛ اشاره کرد.

نو تخلفات و جراهم پیشبینیشـده در ايـن قـانون شـبیه

بهرهگیری از رفتارهای تمثیلی گستره ماده را افـیايش داده و
منحصر به موارد خاصی نکرده است.

نظام حقوقی فرانسه است با اين تفاوت کـه در فرانسـه بـرای

موضو اين جرم يعنی آن چییی که جرم علیـه آن واقـع

تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار جیای نقـدی

میشود عبارت است از بهداشت عمومی .بهداشـت عمـومی

(ماده  46ـ  )541پیشبینیشده است (مشهدی.3 )1386 ،

کـه همـان بهداشــت محـیط اسـت مطــابق مـاده  1آيـیننامـه
بهداشت محیط مصوب  1371هیئت وزيران ،عبارت است از

1ـ بندهای ي

و دو ماده  6کنوانسیون بازل.

2ـ بند  3از ماده  6کنوانسیون بازل.

«کنترل عواملی از محیط زندگی بهگونهای که روی س مت
جسمی ،روانی و اجتماعی انسان تمایر میگذارند».

3ـ برای تضمین ضمانت اجرای مقررات و ضوابط مربوط به مديريت

نکتهای که در خصود ايـن جـرم قابـلذکـر اسـت آن

پسماندها ،مواد 46ـ 541تا 50ـ 541به اين امر اختصاد يافتهاند .همچنین در

اينکه رفتارهای مصرح در مـاده رخ بدهنـد

ماده 42ـ 541نیی عناوين مجرمانه مرتبط با پسماندها مشخص گرديدهاند که
مطابق آن برای رفتارهای ذيل کیفر حبس تا دو سال و جريمه تا  75هیار يورو
را در نظر گرفته است:

است که صر

جرم میبور قابل تحقق نخواهـد بـود بلکـه بايـد ايـن رفتارهـا
تهديدی علیه بهداشت عمومی شـناخته شـوند .از ايـن حیـث

ـ پرتاب پسماند بدون رعايت مقررات مواد 6ـ 541و 9ـ 541کد محیط

میتوان به رويکرد قـانونگـذار انتقـاد وارد کـرد ،چراکـه از

زيست(بند  1و .)2

منظر قربانیشناسی جراهم زيستمحیطی ،محیطزيست فـار

شرايط مقرر در اين قانون(بند .)4

ـ انباشت پسماند برخ

ـ اقدام به حمل و نقل و تجارت پسماند به وي ه پسماندهای مواد 7ـ 541و
8ـ 541و پسماندهای خطرنا (بند .)5
ـ فروش يا مصر
ـ فروش يا مصر

از تــمایر آن نســبت بــه انســانهــا دارای ارزش ذاتــی اســت و
اين که برای هر ي

از اجـیای آن بايـد هويـت و شخصـیتی

پسماند بدون توجه به شرايط مواد 22ـ(541بند .)7
پسماند و بدون توجه به شرايط تکنیکی و مديريتی و

بهداشتی پسماند(بند .)8

ـ اقدام به جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند(بند
.)9

حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

قاهل بود؛ بنابراين صر

آلوده کردن هـوا يـا آب يـا خـا
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را نیی بـه عنـوان اقـدامی علیـه بهداشـت عمـومی تلقـی کننـد
چنـین تلقـی را از ايـن رفتـار نخواهـد

رفتـــاری مجرمانـــه خواهـــد بـــود ،نـــه آنکـــه حمايـــت از

حالآنکه قطعـ عا عـر

محیطزيست را زمانی قابلاجرا بدانیم کـه بـه منفعـت انسـان

داشت .بدينسان الزم است که مقنن از به کـار بـردن چنـین

خدشهای وارد شود .اين امر از جهت حقوقی نیی قابـل انتقـاد

واژههای مبهمی پرهیی کند .در وضع کنـونی نیـی بايـد بـا بـه

است؛ چراکه جراهم زيستمحیطی معموالع ااراتـی بلندمـدت

کار بردن قواعد تفسـیر ازجملـه قاعـده عـدم دخالـت مقـنن

دارند ،حالآنکه به نظر میرسد ارزيابی تهديـد بـودن رفتـار

کیفری جی در موارد کـام ع ضـروری ،تفسـیر قـانون کیفـری

علیه بهداشت عمومی با نگاهی پیامدگرای مقطعـی صـورت

در پرتو قانون اساسی ،اصل قـانونی بـودن جـرم و مجـازات،

گیــرد کــه ايــن امــر ســبب مــیگــردد چنانچــه رفتــاری در

تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم (پوربـافرانی،

کوتاهمدت تهديدی علیه بهداشت عمومی نباشد ولی اارات

 )1390از تفاسـیر نــاروا و ناقــانونی در ايـن زمینــه جلــوگیری

آن در بلندمدت نمايان گردد از گستره جرمانگـاری قـانون-

کرد.

گذار خارج گردند .بااينحال در وضع فعلی تحقق آلودگی

آخــرين نکتــه در خصــود تمــايی میــان تهديــد علیــه

محیطزيست متوقش بر ايجاد تغییر در اجیای محـیطزيسـت

بهداشت عمـومی و آلـودگی محـیطزيسـت اسـت .توضـیح

است (قاسمی.)1385 ،

آنکـه بسـیاری از متـون مصـاديق تهديـد علیـه بهداشـت

نکته ديگـر در خصـود مرجـع تشـخیص مـورد تهديـد

عمومی در ماده مذکور را با جرم آلودگی يکی دانستهانـد.

قرار گرفتن بهداشت عمومی است .قانونگـذار در تبصـره 1

لذا به نظر میرسد اين موضو مقـرون بـه صـحت نباشـد؛

اين ماده ع وه بر تعیین مرجعی خاد برای تشخیص تهديد

چراکه تعاريش بهداشت و آلودگی محیطزيست متفـاوت

علیه بهداشت عمومی ،از مراجعـی بـرای تشـخیص آلـودگی

از يکـديگر اسـت .بـهنحـویکـه در مـاده ( )1آيـیننامـه

محیطزيست و نیی غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت

بهداشت محیط ،بهداشت عبارت است از  :کنترل عـواملی

دامی نیی سخن به میان آورده است .مطابق اين تبصره ،مرجع

از محـیط زنـدگی کـه بـهگونـهای روی سـ مت جسـمی،

تشــخیص اقــدام علیــه بهداشــت عمــومی ،وزارت بهداشــت،

روانـی و اجتمـاعی انسـان تـمایر مـیگذارنـد .حـال آنکـه

درمــان و آمـــوزش پیشــکی؛ مرجــع تشـــخیص آلـــودگی

تعريش آلودگی مستند به ماده  9قانون حفاظت و بهسازی

مح ـیطزيســت ،ســازمان مح ـیطزيســت و مرجــع تشــخیص

محیطزيست و با تغییـرات بسـیار جیهـی در تبصـره  2مـاده

غیرمجاز بودن کشتار دام و دفـع فضـوالت انسـانی ،سـازمان

 688قانون مجـازات اسـ می ،عبـارت اسـت از :پخـش يـا

دامپیشکی خواهد بود.
چالش ديگری که در پس اين جرم به وجود میآيـد در
دسترس نداشتن معیاری بـرای تشـخیص تهديدکننـده بـودن
رفتار علیه بهداشت عمومی است .توضیح آنکـه بـرای مثـال
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پیشکی بـر چـه اسـاس و
معیاری تشخیص خواهد داد که زباله ريخته شـده در خیابـان
تهديد علیه بهداشت عمومی است .اين نو از قانونگـذاری
راه را برای تفسـیرهای نـاروا بـاز مـیگـذارد چراکـه ممکـن
است ارزيابان اين وزارت ريختن ي

کیسهزبالـه در خیابـان

آمیختن مـواد خـارجی بـه آب ،هـوا ،خـا
مییانی که کیفیت فییيکی ،شیمیايی يا بیولوژي

يـا زمـین بـه
آن را به

طوری که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گیاهان
يـا آاـار يـا ابنیـه مضرباشـد تغییـر دهـد .حـال اگـر ايجـاد
آلودگی منجر بـه صـدمات بـه بشـر نگـردد ،نمـیتوانـد از
مصـاديق تهديـد علیـه بهداشـت عمـومی باشـد (نجـات و
دبیری .)1394 ،برای رفع ايـن تعـارض مـیتـوان سـه نظـر را
مطرح کرد .نخسـت آن کـه ايـن دو را تعـدد معنـوی فـرض
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کنیم و کیفر اشد را برای مرتکب در نظر بگیريم؛ اما بـه نظـر

گاز ،تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هـوای آزاد بـه مقـدار و

میرسد که اين فرض چندان با واقعیات علم حقوق سـازگار

مدتی که کیفیت آن را بهطوریکه زيانآور برای انسان و يا

نباشد چراکه مصاديق آلودگی محیطزيسـت در قالـب جـرم

ساير موجودات زنده و يا گیاهان و يا آاار و ابنیه باشد تغییـر

تهديد علیـه بهداشـت عمـومی در نظـر گرفتـهشـدهانـد و نـه

دهد».

عنــوان مجرمانــه مســتقلی .بــر اســاس نظريــه دوم بايــد فقــط

منشم آلودگی هوا میتواند منابع مختلفی مانند اسـتفاده از

صحبت از جرم تهديد علیه بهداشت عمـومی نمـود ،چراکـه

سوختهای فسیلی ،وسـايل نقلیـه ،فعالیـتهـای صـنعتی ،بـه

جرم را رفتار فییيکـی جـرم ديگـر در

آتش کشیدن زبالهها و فضوالت باشـد (قاسـمزاده)1389 ،؛

نظر میگیرد قصدش جرم مهـمتـر بـوده اسـت .سـرانجام بـر

اما در اين قسمت با توجه به اينکه قانون نحوه جلـوگیری از

اساس نظر سوم که نظری منطقیتر است ،بايد تبصره  2مـاده

آلودگی هوا مصوب  1374منابع آلودهکننـده هـوا را مطـابق

 134قــانون مجــازات اس ـ می مصــوب  1392را کــه مقــرر

ماده  ،3بـه سـه دسـته وسـايل نقلیـه موتـوری؛ کارخانـههـا و

میدارد« :درصـورتیکـه مجمـو جـراهم ارتکـابی در قـانون

کارگاهها و نیروگـاههـا؛ و منـابع تجـاری و خـانگی و منـابع

عنـوان مجرمانــه خاصــی داشــته باشــد ،مقــررات تعــدد جــرم

متفرقــه تقســیم کــرده اســت ،بــر مبنــای همــین تقس ـیمبنــدی

اعمــال نمــیشــود و مرتکــب بــه مجــازات مقــرر در قــانون

مسئولیت کیفری مرتکبان آن مشخص خواهد شد.

قانونگذار زمانی ي

محکــوم مــیشــود» مستمســ

قــرارداد و معتقــد بــود کــه

قانونگذار مجمو جراهم ارتکابی را ي

جرم تهديـد علیـه

بهداشت عمومی در نظر گرفته است.
جرمانگاری آلودگی هوا
ازجملـه مهــمتــرين اسـناد بــینالمللــی کـه بــه حمايــت و
حفاظت از هوا و جو پرداختهاند میتوان به کنوانسـیون ويـن
بــرای حفاظــت از اليـــه ازن مصــوب  ،1 1985کنوانســـیون
ســازمان ملــل متحــد در مــورد تغییــرات آبوهــوا (تغییــرات
اقلیمـــی) مصـــوب  2 1992و پروتکـــل کیوتـــو در مـــورد
کنوانسیون تغییرات اقلیم مصوب  3 1998اشاره کرد.
ماده  2قانون نحـوه جلـوگیری از آلـودگی هـوا مصـوب
 1374پس از ممنو ساختن هر عملی کـه موجـب آلـودگی
هوا میشود مقرر میدارد ...« :آلودگی هوا عبـارت اسـت از
وجود و پخش ي

يا چند آلودهکننده اعم از جامـد ،مـايع،

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

وسایل نقلیه موتوری
استفاده از وسايل نقلیه موتوری در مجمـو مـیتواننـد از
دو جهــت مســئولیت کیفــری بــه دنبــال داشــته باشــد .اول از
جهت تردد با وسايل نقلیه آلودهکننده غیرمجاز و دوم نقـض
ممنوعیــتهــای آلــودگی هــوا کــه در ايــن قســمت بررســی
خواهند شد.
تردد با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده

اين رفتار در ماده  28قانون نحوه جلـوگیری از آلـودگی
هوا مصوب  1374بدين نحو که« :افرادی که با وسايل نقلیـه
موتوری آلوده کننده غیرمجاز تردد مینمايند »...بـیهانگـاری
شده است .رفتار مجرمانه ايـن مـاده «تـردد» اسـت کـه حتمـاع
الزم است با وسايلی صورت گیرد که هـم موتـوری بـوده و
هم آلودگی غیرمجاز  4تولید نماينـد .بـديهی اسـت تـردد بـه
4ـ ماده  4اين قانون در راستای غیر مجاز بودن تردد وسیله مقرر میدارد:
«استفاده از وسايل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده
کنندههای ديگر وارد هوای آزاد نمايند ممنو است .حد مجاز خروجی
وسايل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زيست با همکاری وزارت

حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

معنای عبور و مرور در فضای شهری است و چنانچـه وسـیله
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نقض ممنوعیتهای آلودگی هوا

نقلیه موتـوری بـدون تـردد روشـن گـردد و آلـودگی تولیـد

قسمت دوم ماده  28قانون نحـوه جلـوگیری از آلـودگی

به اين ماده نمیتوان مرتکب آن را بـه کیفـر

هوا مقرر میدارد ...« :همچنین کسـانی کـه محـدوديتهـا و

وسیله بودن يا نبـودن تـمایری

ممنوعیــتهــای موضــو مــاده  7ايــن قــانون را رعايــت

در مسئولیت کیفـری فـرد نداشـته و همـینکـه وی اقـدام بـه

ننمايند .»...ماده  7اين قانون در زمینـهی بیـان محـدوديتهـا

تردد با وسايل نقلیه موتوری آلوده کننـده نمايـد ،بـیه میبـور

بیان میدارد« :در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خـاد

تحققيافته است .نکته آخـر در خصـود مسـئولیت کیفـری

جوی ،آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که بـه تشـخیص

نمايد با تمس

رساند .نکته ديگر آنکه مال

فرد آن است که آيا اگر راننده از دودزا بـودن وسـیله مطلـع
نباشد و با چنین وسیلهای تردد نمايد آيا بايـد کیفـر مقـرر در
اين ماده را بر وی بار نمود يا خیر؟ در پاسخ بايد بیان داشـت
که اين بیه را بايد از زمره بیههـای بـا سـوءنیت دانسـت کـه
بدون وجود عمد و علم قابـل تحقـق نیسـت؛ بنـابراين پاسـخ
سؤال میبور منفی است و زمانی کیفر بر مرتکب بـار خواهـد
شد که وی از دودزا بودن وسیله اطـ

داشـته و بـا قصـد بـا

آن تردد نمايد.
در مــاده میبــور بــرای ايــن رفتــار مجرمانــه ،کیفــر بســیار
ناچییی پیشبینـیشـده کـه بـديهی اسـت نمـیتوانـد هـد
بازدارندگی کیفر را به خوبی نشـان دهـد .در ايـن مـاده پـن
هیار ريال تا ي

صد هیار ريال بنا بـر تعـداد سـیلندر حجـم

موتور مییان آلودگی و دفعـات تکـرار جـرم بـهعنـوان کیفـر
معینشده است؛ اما در اين ماده اقدام تممینی پـیشبینـیشـده
است که به وضوح سودمندی آن نسبت بـه کیفـر تعیـینشـده
نمايان است .ادامه ماده مقرر مـیدارد کـه « ...ضـمناع از تـردد
وسايل نقلیه آلودهکننده مـذکور تـا رفـع موجبـات آلـودگی
جلوگیری به عمل خواهد آمد».

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پیشکی س مت انسـان و
محیطزيست را شديداع به مخاطره بینـدازد ،سـازمان حفاظـت
محـیطزيســت بــا همکـاری وزارت کشــور (شــهرداریهــا و
نیـروی انتظــامی جمهـوری اسـ می ايــران) ممنوعیـتهــا يــا
محــدوديتهــای زمــانی ،مکــانی و نــوعی را بــرای منــابع
1

آلوده کننـده برقـرار نمـوده و ب فاصـله مراتـب را از طريـق
رســانههــای همگــانی بــه اطـ
برطر

عمــوم خواهنــد رســانید .بــا

شدن وضـعیت اضـطراری و کـاهش آلـودگی هـوا،

سازمان نسـبت بـه رفـع ممنوعیـت و محـدوديت برقرارشـده
اقدام و مراتب را بـه نحـو مقتضـی بـه اطـ

عمـوم خواهـد

رسانید».
در خصود اين جرم دو نکته وجود دارد کـه بايـد بیـان
شــوند .اول آنکــه رفتــار مرتکــب در نقــض ممنوعیــتهــا و
محدوديتها بهصر

برقراری اين ممنوعیتها نیست و بايد

مطابق ماده حتماع برقراری آنها از طريق رسانههای جمعی به
اط

عمـوم برسـد؛ بنـابراين اگـر ايـن ممنوعیـتهـا برقـرار

شوند ولی به اط

عموم نرسـند ،صـر

نقـض آنهـا جـرم

نخواهد بود ،چراکه ازلحاظ اصولی قاعـده «قـبح عقـاب بـ
بیان» حاکم خواهد بود و تا زمـانی کـه ممنوعیـت بـه اطـ
عموم نرسد ،به کیفر رسانی ناقضان آن عقابی است کـه قـب ع

صنايع تعیین و به تصويب شورای عالی محیط زيست میرسد» .همچنین ماده
 5نیی اشعار م یدارد« :هر وسیله نقلیه موتور ی که به کار گرفته میشود بايد
دارای گواهینامه مخصود مبنی بر رعايت حد مجاز خروجی آلوده

بیاننشده و مخاطبان قانون از آن بیخبر بودهانـد .دوم آنکـه
به نظر میرسد با رفع شرايط اضطراری و رفع ممنوعیتها از

کنندههای هوا باشد .دارندگان وسايل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسايل
نقلیه خود را در مراکی مورد تايید سازمان حفاظت محیط زيست که توسط

1ـ منابع آلوده کننده مطابق ماده  3قانون میبور به سه دسته تقسیم میشوند:

شهرداریها ايجاد میگردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهینامه

الش ـ وسايل نقلیه موتوری ب ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ج ـ

مبنی بر رعايت حد مجاز آلودگی را دريافت نمايند.»...

منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه.
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سازمان ،ديگر نتوان رفتار ناقضان آن را جـرم دانسـت

هرچند که رفع آنها به اط

عموم نرسیده باشد.

مربوطه ننمايند ،در پايان مهلت مقرر بـه درخواسـت سـازمان
محـیطزيســت و دســتور مرجــع قضــايی ذیربــط محــل کــه
ب فاصــله توســط مــممورين نیــروی انتظــامی بــه مــورداجرا

کارخانهها ،کارگاهها و نیروگاهها

گذاشته میشود از کار و فعالیت کارخانههـا و کارگـاههـای

عدددم رعایددت ضددوابط ،رفدد آلددودگی یددا توقدد

آلودهکننده جلوگیری به عمل خواهد آمد».

فعالیتهای موجب آلودگی هوا از سوی کارخانهها و
کارگاهها

مـاده  29قـانون نحـوه جلــوگیری از آلـودگی هـوا مقــرر
مــیدارد« :صــاحبان و مســئولین کارخانــههــا و کارگــاههــای
آلوده کننده که برخ

مواد  16 ،14و  17اين قـانون عمـل

نمايند برای بار اول به جیای نقدی از پانصـد هـیار ريـال تـا
ي

میلیون ريال و در صورت تکرار به حبس تعیيـری از دو

ماه تا شش ماه و جیای نقدی از هفتصد هـیار ريـال تـا دو
میلیون ريال محکوم میشوند».
ماده  14قانون میبور بیان میدارد« :فعالیت کارخانـههـا و
کارگاههای جديـدی کـه ضـوابط و معیارهـای مـاده  1 12را
رعايـــت ننماينـــد و همچنـــین فعالیـــت و بهـــرهبـــرداری از
کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههايی که بـیشازحـد مجـاز
موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ،ممنو است».
چنانچه کارخانهها يا کارگـاههـايی سـبب آلـودگی هـوا
شوند ،سازمان محیطزيست به آنها اخطـار داده و مهلتـی را
تعیین می نمايد تا نسـبت بـه رفـع آلـودگی يـا تعطیـل کـار و
فعالیت خود تا رفع آلودگی اقـدام نماينـد .ضـمانت اجـرای
عدم رعايت اين مقرره در ماده  29که خود نیی آن را به ماده

مطــابق تبصــره ايــن مــاده« :درصــورتیکــه صــاحبان و
مسئوالن کارخانهها و کارگاهها و نیروگاههای آلـودهکننـده
پس از اب

سازمان حفاظت محیطزيست از فعالیت و ادامـه

کـار کارخانـههــا و کارگـاههــای مربـوط ممانعــت بـه عمــل
نیاورده و يا پس از تعطیل کارخانهها و کارگاههای مـذکور
ر ساع و بدون کسب اجازه از سـازمان يـا بـدون صـدور ر ی
دادگاه صالحه ،مبادرت به بازگشايی و ادامـه فعالیـت آنهـا
بنمايند برحسب مورد به مجازات مقرر در اين قـانون و سـاير
مقررات مربوطه به عدم رعايـت دسـتورات مراجـع قـانونی و
قضايی محکوم خواهند شد.»...
ماده  17اين قانون نیی به اِعمال ممنوعیتها و نقض آنها
اختصاديافته است .مطابق اين ماده« :در مواقع اضـطراری و
يـــا شـــرايط جـــوی نامناســـب ،رهـ ـیس ســـازمان حفاظـــت
محیطزيسـت مـیتوانـد کارخانـههـا و کارگـاههـايی را کـه
فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سـريع
خواستار توقش فعالیت آنها گـردد و در صـورت اسـتنکا
بهحکم رهیس دادگـاه محـل تـا رفـع موجبـات خطـر تعطیـل
نمايد».

 16احالـــه داده مقـــرر گشـــته اســـت .مطـــابق مـــاده :16

ممانعت از انجام بازرسی و عدم همكداری بدا مدمموران

«درصورتیکه صاحبان و مسئوالن کارخانهها و کارگاههـا و

سازمان حفاظت محیطزیست

مهلت تعیینشده مبـادرت بـه

اين بیه در ماده  30قانون میبور مقرر گشته است .مطـابق

نیروگاههای آلوده کننده ظر

رفع آلودگی يا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگـاه

ايـن مـاده« :کسـانی کـه از انجـام بازرسـی مـمموران سـازمان
حفاظـت محـیطزيسـت بــرای نمونــهبـرداری و تعیــین میــیان

1ـ ماده  12اشعار میدارد« :احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و
توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود
مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست
میباشد».

آلودگی ناشی از فعالیـت کارخانـههـا و کارگـاههـای منـابع
تجـاری بهداشـتی و خـدمات و امـاکن عمـومی ممانعـت بــه
عمــلآورده و يــا اســناد و مــدار

و اط عــات موردنیــاز

حمايت کیفری از محیطزيست شهری در حقوق کیفری ايران

و

آلودگی نفتی مصوب  2 1990که ايران نیی عضو آنها است،

واقع اراهه نمايند برحسـب مـورد و اهمیـت

مطرحشده (خالقی و رشنوادی ،)1392 ،اما همه ايـن قـوانین

سازمان را در اختیار ايشان نگذارند و يـا اسـناد و مـدار
اط عات خ
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موضو به جیای نقدی از پانصد هـیار ريـال تـا پـن میلیـون
ريال و در صورت تکرار به حبس تعیيری از ي

آلودگی آب را تعريش نکردهاند.

ماه تـا سـه

ماه و جیای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».

آلودگی آب دارای منشم متعددی است .ممکن اسـت از
طريق پسـابهـای تصـفیهای از مـواد زاهـد يـا دارای تصـفیه
نامناسب ،ورود آبهای سطحی و ازآنجـا بـه رودخانـههـا و

مناب تجاری ،خانگی و متفرقه

درياچـههــا داخـل شــود يــا ايـنکــه از طريـق مــواد مصــرفی

مطـابق مــاده « :31صــاحبان و مســئوالن منــابع تجــاری و

زيــانآور در کشــاورزی (مثــل کودهــا و آفــتکــشهــا) و

مـاده  24ايـن قـانون موجبـات

يـا از مـواد

اماکن عمـومی کـه بـرخ

همچنین به وسیله مواد شـیمیايی سـمی خطرنـا

آلودگی هوا را فراهم نمايند پـس از هـر بـار اخطـار و پايـان

زاهـد در محـل هـای دفـع زبالـه يـا تمسیسـات صـنعتی امکـان

صد هیار ريـال تـا پانصـد

آلــودگی آب فــراهم مــیگــردد (گونــدلینو و همکــاران،

مهلت مقرر به جیای نقدی از ي

هیار ريال و در صـورت تکـرار از سیصـد هـیار ريـال تـا دو

.)1389
بااينحال در نظام حقـوقی ايـران مقرراتـی قابـلمشـاهده

میلیون ريال جیای نقدی محکوم میشوند».
مطــابق مــاده « :32مســئولین آلــودگی حاصــل از منــابع

هستند که بهصراحت به تعريـش آلـودگی آب پرداختـهانـد.

متفرقه و منابع خانگی ...به جیای نقدی از سی هیار ريـال تـا

اولین مقرره را میتوان ماده  56قانون آب و نحوه ملی شـدن

صد هیار ريـال

آن مصوب  1347دانست که آلودگی آب را «آمیختن مـواد

سیصد هیار ريال و در صورت تکرار از ي
تا ي

میلیون ريال محکوم خواهند شد»

خارجی به آب به مییانی که کیفیت فییيکی يـا شـیمیايی يـا
بیولــوژيکی آن را بــهطــوریکــه مضــر بــه حــال انســان و

جرمانگاری آلودگی آب

چهارپايان و آبیيان و گیاهان باشد ،تغییر دهد» دانسته اسـت.

هرچند بحث حمايـت از آب و پـیشگیـری از آلـودگی

بند  2ماده  10آيیننامه جلـوگیری از آلـودگی آب مصـوب

آن در قــوانین داخلــی همچــون قــانون اجــازه تمسـیس بنگــاه

 1373دومین مقرره است که در تعريـش آلـودگی آب بیـان

آبیــاری مصــوب  ،1322قــانون تمس ـیس وزارت آب و بــرق

میدارد« :تغییر مواد محلول يا معلق يا تغییر درجه حـرارت و

مصوب  ،1342قانون حفو و حراست منـابع آبـی زيرزمینـی

ديگــر خــواد فییيکــی و شــیمیايی و بیولــوژيکی آب در

کشــــور مصــــوب  ،1345قــــانون حفاظــــت از درياهــــا و

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

رودخانههای قابـل کشـتیرانـی در مقابـل آلـودگی بـه مـواد

يا غیرمفید سازد»؛ بنابراين آلودگی آب در اار ورود مواد يـا

نفتـی مصــوب  1389و اســناد فــرا ملــی همچــون کنوانســیون

عوامل فییيکی و شیمیايی به آن بـه مییانـی کـه باعـث تغییـر

جلــوگیری از آلــودگی دريــا ناشــی از کشــتیهــا مصــوب

حالت طبیعی آن گردد ،تحقق میيابد (وفادار.)1386 ،

 ،1 1973کنوانســیون آمــادگی ،مقابلــه و همکــاری در برابــر

در خصود حمايت کیفری از آب بايد بیان داشت کـه
از ي

سو هرچند اين قوانین به حمايـت از منـابع آب توجـه

داشته و حمايتهای حقوقی از آن به عملآورده و آلـودگی
1. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
)pollution par les navires et son protocole de 1978 (MARPOL
(17 février 1978).

2. Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en
matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) (Londres30 novembre 1990).

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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آن را ممنو اعـ م کـردهانـد  1امـا حمايـت آنهـا همـراه بـا

مجری است چراکه از ي

سرزنش کیفری نبوده است و از سوی ديگـر اگـر در برخـی

که در پس آن تهديد علیه بهداشت عمومی وجـود دارد و از

قوانین همچون قانون حفاظت از درياها و رودخانههای قابـل

سوی ديگر کیفر قانون نخست حبس از دو تا شش ماه است

کشتیرانی در مقابل آلـودگی بـه مـواد نفتـی مصـوب 1389

و بنابراين مشمول قسمت اخیر ماده  688کـه مقـرر مـیدارد:

حمايت کیفری صورت گرفته ،به جهت آنکه قلمـرو آنهـا

«چنانچه طبق قوانین خـاد مشـمول مجـازات شـديدتری

به محیطزيسـت شـهری مربـوط نمـیشـود بايـد آنهـا را در

نباشند به حبس تا ي

خصود منابع شرب شهری غیرقابل اجرا دانست.

شد.

بااين وجود مقرراتی در حقوق کیفری ايران وجود دارنـد
کــه بــر اســاس آنهــا مــیتــوان نظــارهگــر حمايــت کیفــری

سو آلـودگی آب رفتـاری اسـت

سال محکوم خواهند شد» نخواهـد

جرمانگاری آلودگی خاک

قــانونگــذار از آب در مح ـیطزيســت شــهری بــود .نخســت

در ســطح منطقــهای و بــینالمللــی اســنادی در راســتای

آنکه اگـر شخصـی بـهعمـد باعـث آلـودگی آب شـود ،بـه

حمايت از خا

به عنوان بخش قابلتوجهی از محیطزيست

مجازات مقرر در بند  5ماده  60قانون آب و نحوه ملی شدن

به تصويب رسیدهاند که میتوان مهـمتـرين آنهـا را منشـور

آن مصوب  1347محکـوم خواهـد شـد (تقـیزاده انصـاری،

اروپايی خا

مصوب  ،1972کنوانسیون سازمان ملل متحـد

 .)73 :1374بر طبق اين ماده ،مجازات چنین شخصی جريمه

بــرای بیابــانزدايــی در کشــورهايی کــه بــهطــور جــدی بــا
2

از دو هیار تا پن هیار ريال و يا حـبس تـمديبی از دو مـاه تـا

خش

شــش مــاه يــا هــر دو مجــازات اســت .دوم مــاده  688قــانون

آفريقا مصوب  ، 1994پروتکل خا

تعیيــرات مصــوب  1375اســت کــه «آلــوده کــردن آب

کنوانســیون آفريقــايی حفاظــت از طبیعــت و منــابع طبیعــی

آشامیدنی يـا توزيـع آب آشـامیدنی آلـوده يـا ريخـتن مـواد

مصوب  2003برشمرد.

3

تا ي

اما در اين خصود همانطور که پیشتـر نیـی گفتـه شـد

آلپ مصوب  1998و

سیاست تقنینی کیفری ايران در حوزه خا

مسموم کننده در رودخانه» را جرم تلقی کرده و کیفـر حـبس
سال را برای آن پیشبینی کرده است.

سالی و يا بیابانزايـی مواجـه مـیباشـند ،بـهويـ ه در

مانند ديگـر

حوزههای زيستمحیطی فعال نبوده است .در اين خصـود
دو مقـرره وجـود دارنـد .نخسـت تبصـره  2مـاده  688قــانون

چــالش شــناخت آلــودگی محـیطزيســت (آلــودگی آب) و
تهديد علیه بهداشـت عمـومی وجـود دارد .بـااينحـال بايـد
معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقـط مـاده 688
1ـ برای مثال میتوان به ماده  55قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب
 1347اشاره کرد که مقرر م یدارد« :آلودگ ی آب ممنو است و موسساتی که
آب را به مصار

شهری يا صنعتی يا معدنی میرسانند موظفند طرح تصفیه

آب و دفع فاض ب را با تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهدار ی تهیه و
اجرا کنند» .همچنین ماده  2آيیننامه جلوگیر ی از آلودگی آلودگی آب
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نمايد ممنو اع م کرده
است .همچنین ماده  46قانون توزيع عادالنه آب را میتوان مثال زد که بیان
میدارد« :آلوده ساختن آب ممنو است .مسئولیت پیشگیری و ممانعت و
جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زيست محول می-
شود.»...

2ـ  Desertificationبه معنی تخريب سرزمین در مناطق خش
خش

و خش

 ،نیمه

نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلش از جمله تغییرات آب و

هوا و فعالیتهای انسانی میباشد .تخريب سرزمین()Land Degradition
نیی به معنی کاهش يا از دست رفتن توان تولید زيست شناسی يا اقتصادی و
ترکیب اراضی ديم ،آبی  ،مرتع ،چراگاه ،جنگل ،بوتهزار در مناطق خش
نیمه خش

و خش

،

نیمه مرطوب ناشی از بهرهبرداری از سرزمین يا از ي

فرايند يا ترکیبی از فرايندها از جمله فرايندهای ناشی از فعالیتهای انسانی و
شیوههای سکونتی میباشد ،مانند1 :ـ فرسايش خا

ناشی از باد و يا آب؛ 2ـ

زوال خصوصیات فییيکی ،شیمیايی و زيست شناسی يا اقتصادی خا

و 3ـ

نابودی دراز مدت پوشش گیاهی(گوندلینو و همکاران.)1389 ،
1. 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).
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 1را «پخـش

دستور سازمان ،کار يـا فعالیـت ممنـو شـده را متوقـش و

يا آمیختن مواد خارجی ...به خا  ...بـه مییانـی کـه کیفیـت

تعطیل نمايند .ادامه کار يا فعالیت میبور منـوط بـه اجـازه

آن را بـهطـوریکـه بـه حـال

سـازمان يـا ر ی دادگـاه صـ حیتدار خواهـد بـود .در

انسان يا ساير موجودات زنده يا گیاهان يا آاار يا ابنیـه مضـر

روز تـا

فییيکی ،شیمیايی يا بیولوژي

باشــد تغییــر دهــد» مــیدانــد .بــدينســان آلــودگی خــا

را

میتوان از رهگذر کیفر مقررشده برای تهديد علیه بهداشـت

صورت تخلش به حبس جنحه ای از شصتوي
ي

سال و يا پرداخت جیای نقدی از پن هیار و ي

تا

پنجاههیار ريال و يا به هر دو محکوم خواهند شد».

عمومی که در ماده  688پیشبینیشده است مشمول حمايت

امــا ايــن مــاده در خصــود اشــخاد حقــوقی اســت و

کیفری قرار داد ،زيرا ماده  688مادهای تمثیل محـور بـوده و

ضــمانت اجــرای آلــودگی مح ـیطزيســت توســط اشــخاد

مصاديق خود را بهصورت تمثیلـی و نـه حصـری بیـان کـرده

حقیقی در ماده  13پیشبینـیشـده اسـت کـه بـهموجـب آن:

است.

«کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آيیننامههای

ع وه بر ايـن قـانون حفاظـت و بهسـازی محـیطزيسـت

موضـو مـاده  10تخلـش نماينـد برحسـب مـورد کـه در

مصـوب  1353نیـی ضـمانت اجــرای کیفـری بـرای مرتکبــان

آيیننامههای میبور تعیین خواهد شـد بـه جـیای نقـدی از

آلودگی خا

در نظر گرفته است .بر اساس ماده  11قـانون

پانصد ريال تا پنجاههیار ريال محکوم خواهند شد» .3

میبـــور ســـازمان محــیطزيســـت در مـــورد کارخانـــههـــا و

در اين خصود نیی همان چالش تعارض قانون حفاظـت

را فراهم میآورند

و بهسازی محیطزيست و مـاده  688قـانون تعیيـرات وجـود

میتواند دو اقدام «دادن اخطار» و يـا «دادن دسـتور» را انجـام

دارد کـه بايــد بـه اعمــال مــاده اخیـر در خصــود آلــودگی

کارگاههايی که موجبات آلودگی خا

دهد .اخطار زمانی است که سازمان محیطزيسـت تشـخیص

خا

معتقد بود.

دهد کارخانه يا کارگاهی اقـدام بـه آلـودگی محـیطزيسـت
مـیکنــد کــه از ايـن جهــت مراتـب را کتبـاع بــا ذکــر داليـل

جرمانگاری آلودگی صوتی

برحسب مورد به صاحبان يا مسئوالن آنها اخطار مینمايـد

در نظــام حقــوقی ايــران قــوانین و مقرراتــی بــه آلــودگی

مـدت معینـی نسـبت بـه رفـع موجبـات آلــودگی

صوتی توجه داشتهاند که میتوان مهـمتـرين آنهـا را قـانون

مبـــادرت يـــا از کـــار و فعالیـــت خـــودداری کننـــد؛ امـــا

شــهرداری مصــوب  ،1334آيــیننامــه نصــب و اســتفاده از

درصــورتیکــه در مهلــت مقــرر اقــدام ننماينــد بــه دسددتور

بلنــــدگو مصــــوب  ،1339قــــانون حفاظــــت و بهســــازی

کـه ظـر

سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد .2

محــیطزيســت مصــوب  ،1353قــانون نحــوه جلــوگیری از

ضمانت اجـرای نقـض ايـن تکلیـش در مـاده  12بـدين نحـو

آلــودگی هــوا مصــوب  ،1374آيــیننامــه اجرايــی نحــوه

مقـرر گشـته اسـت« .صـاحبان يـا مسـئوالن کارخانـههـا و

جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب  1378و قـوانین برنامـه

کارگاههای موضو ماده 11مکلـشانـد بـهمحـض ابـ
3ـ ماده  10مقرر میدارد« :مقررات جلوگیری از آلودگی يا تخريب محیط
1ـ از منابع عمده آلودگ ی خا

استفاده از سموم دفع آفات نباتی

زيست و جلوگیری از پخش و ايجاد صداهای زيان آور به محیط زيست و

است(هوشنو.)1356 ،

همچنین ضوابط تعیین معیار و مییان آلودگی موضو ماده  9اين قانون و

2ـ مطابق تبصره ماده قانون میبور« :رهیس سازمان میتواند در مورد منابع و

محدوديت و ممنوعیتهای مربوط به حفو و بهبود و بهسازی محیط

عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت

زيست به موجب آيین نامههايی خواهد بود که به تصويب کمیسیونهای

از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد».

کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد».

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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همچنین میتوان به بند  2اص حی قانون شـهرداری مصـوب

(دبیری و همکاران.)1389 ،

 1334اشــاره کــرد کــه تمســیس کارخانــههــا ،کارگــاههــا،

مطابق بند  2ماده  1آيیننامه اجرايی نحـوه جلـوگیری از
آلودگی صوتی اين عمل عبارت اسـت از« :پخـش و انتشـار

گاراژهای عمومی ،تعمیرگاههـا و بـهطـورکلی مشـاغلی کـه
ايجاد میاحمت و سروصدا کنند را ممنو دانسته است.

هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بـیش ازحـد مجـاز  1و مقـرر

اما جرمانگاری آلودگی صوتی بهصـراحت در دو قـانون

در فضای باز (غیر سرپوشـیده)» .ايـن آيـیننامـه میـان عامـل

مورداشاره قرارگرفته است .اول آيیننامه راجـع بـه نصـب و

آلودگی صوتی و منابع آلودگی صـوتی تفـاوت قاهـل شـده

استفاده از بلنـدگو مصـوب  1339کـه اسـتفاده از بلنـدگو را

است .مطابق بند  5ماده « :1عامل آلودگی صـوتی ...عبـارت

تحــت رعايــت ضــوابطی دانســته اســت .ازجملــه مهــمتــرين

است از هر شخص حقیقی که اداره يا تصدی منـابع اابـت و

ضوابط اين آيیننامه مـیتـوان بـه کسـب اجـازه از شـهربانی

هدايت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه بـرای خـود،

برای استفاده از بلندگو؛ عدم ايجـاد میاحمـت بـرای افـراد و

شــخص يــا اشــخاد حقیقــی يــا

اخـ ل در نظـم در صــورت اسـتفاده از بلنـدگو و ممنوعیــت

حقوقی ديگر بر عهده داشته و يـا شخصـاع بـه طـرق مختلـش

استفاده از بلندگو از ساعت  13تا  16و  20تا  7صـبح اشـاره

عامل ايجاد آلودگی است»؛ اما ازجمله منـابع و کـانونهـای

کرد .ماده  6ايـن آيـیننامـه ضـمانت اجـرای تخلـش از ايـن

آلــودگی صــدا مــیتــوان بــه نیروگــاههــا و پااليشــگاههــا،

مقررات را حبس تکديری از دو روز تا ده روز و يـا غرامـت

کارخانهها و کارگاهها ،وسايل نقلیه موتوری اعم از هـوايی،

تا دويست ريال پیشبینی کرده اسـت 2؛ امـا پرسشـی کـه در

دريايی ،زمینی و هوايی ،فرودگـاههـا و سـاير منـابعی اشـاره

خصود اين آيیننامه پیش میآيـد آن اسـت کـه از اسـاس

کرد که به هر نحو آلودگی صوتی تولید میکنند.

آيـیننامـه مــیتوانـد جــرمانگـاری نمايــد و رفتـاری را جــرم

يـا بــه نماينــدگی از طــر

اما در خصود جرم آلودگی صوتی مـیتـوان مقـررات

بشمارد يا خیر؟ در پاسخ بايـد بیـان داشـت کـه مطـابق نظـام

دوگانهای را يافت که دسته اول فقط بر ممنوعیت اين رفتـار

حقوقی قبل از انق ب ،بر اساس قانون ،آيیننامه میتوانسـت

تمکید داشته که ازاينجهت چون همراه بـا سـرزنش کیفـری

در امــور خ فــی جــرمانگــاری نمايــد امــا در امــور جنحــه و

نبوده در قلمرو حقـوق کیفـری قـرار نگرفتـه ،امـا دسـته دوم

جنايت خیر؛ اما پس از انق ب چون مقرراتـی در ايـن زمینـه

پرچم ضمانت اجـرای کیفـری را برافراشـته و بـدينسـان در

وجود ندارد ،آيیننامه توان جرمانگاری را نداشـته و بـر ايـن

قلمرو حقوق کیفری قرار میگیرند.

اساس اين آيیننامه نیی نمیتوانـد عنصـر قـانونی بـرای جـرم

ازجملــه مقــررات دســته اول مــیتــوان بــه مــاده  9قــانون

آلودگی صوتی باشد.

حفاظت و بهسازی محیطزيسـت و مـاده  2آيـیننامـه اشـاره

دومین قانون که مهمترين ضـمانت اجـرا بـرای بـه کیفـر

کــرد کــه اقــدام بــه هــر عملــی کــه موجبــات آلــودگی

رسانی مرتکبان آلودگی صوتی است ،مـاده  32قـانون نحـوه

محـیطزيســت را فــراهم نمايــد ممنــو اع ـ م کــرده اســت.
2ـ حبس مقرر در اين ماده در خصود مرتکبان آن اِعمال نخواهد شد ،چرا
1ـ مطابق بند  3اين ماده« :حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی

که مطابق ماده  65قانون مجازات اس می مصوب « :1392مرتکبان جراهم

صوتی هم نامیده میشود ،عبارت است از مییان و مشخصات وي های که با

عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به

توجه به اصول حفاظت محیط زيست و بر مبنای واحد اندازهگیری صدا برای

مجازات جايگیين حبس محکوم میگردند» .مجازاتهای جايگیين حبس به

منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیطهای مختلش تعیین

موجب ماده  64عبارتند از :دوره مراقبت ،خدمات عمومی رايگان ،جیای

میشود».

نقدی ،جیای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.
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جلـوگیری از آلـودگی هـوا مصـوب  1374اسـت کـه مقــرر

نتیجهگیری

میدارد ...« :عاملین آلودگی صوتی به جـیای نقـدی از سـی

قوانین کیفری ايران محیطزيسـت شـهری را يـ

ارزش

هــیار ريــال تــا سیصــد هــیار ريــال و در صــورت تکــرار از

موردحماي ـت پنداشــته و بــرای محافظــت از آن بــه مداخلــه

میلیون ريال محکوم خواهند شد».

کیف ـری اقــدام کــردهانــد .ايــن مداخلــه از دو جهــت مثبــت

در مـواد  11 ،7و  13آيـیننامــه اجرايـی نحـوه جلــوگیری از

ارزيابی نمیشود .اول آنکه اين مداخله بهصـورت پراکنـده

آلودگی صوتی نیی پس از بیان رعايت شرايط و ضـوابطی از

و در قوانین مختلش بهعملآمده اسـت .دوم آنکـه ضـمانت

سوی منابع تولیدکننده ،نقض اين ضوابط را مستوجب کیفـر

اجراهای مقرر در ايـن قـوانین بـه جهـت خفیـش بـودن ،ااـر

مقرر در ماده  32پیشگفته دانسته است.

بازدارنده نداشته و موجـب تبعیـت تابعـان حقـوق کیفـری از

ي

صد هیار ريال تا ي

ع وه بر اين قانون حفاظت و بهسازی محیطزيسـت نیـی

آنها نمیشوند.

مقرراتـی را درزمینــهی جــرمانگــاری آلــودگی صــوتی دارد.

بااينحال در حقوق کیفری ايران ،محـیطزيسـت شـهری

ازجمله ماده  10اين قانون کـه جلـوگیری از پخـش و ايجـاد

دارای ارزش قلمداد شده و قانونگذار در قوانین مختلفی بـه

صداهای زيانآور به محیطزيست در زمره وظـايش سـازمان

بــیهانگــاری رفتارهــای مخــرب علیــه درختــان ،بــیهانگــاری

محــیطزيســـت شـــناختهشـــده اســـت و تکلیـــش تصـــويب

پسماند محور ،بیهانگاری آلودگیهای زيستمحیطی (هـوا،

آيیننامههايی در اين راستا پیشبینیشده است و ماده  13که

آب ،خــا

و آلــودگی صــوتی) و تهديــد علیــه بهداشــت

ضمانت اجرای نقض آيیننامههای ماده  10را جـیای نقـدی

عمومی مبادرت ورزيده است.
بنــابراين پیشــنهاد مــیشــود کــه مقــنن در نخســتین اقــدام

از پانصد ريال تا پنجاههیار ريال تعیین کرده است.
در خصود جرم آلودگی صـوتی چنـد نکتـه قابـلذکـر
است .نخسـت آنکـه عمـل مرتکـب در ايـن جـرم پخـش و
انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیشازحد مجاز .دوم
آن که به نظر می رسـد جـرم آلـودگی صـوتی يـ

جـرم بـا

مســئولیت مطلــق اســت کــه در تحقــق آن نیــازی بــه اابــات
سوءنیت نیست؛ بنابراين مقنن با نگاهی به نتیجه اار که ايجـاد
آلودگی صوتی است ،معتقد اسـت کـه بـروز چنـین رفتـار و
نتیجهای موجب تحقـق جـرم مـیشـود هرچنـد کـه مرتکـب
قصـد چنـین رفتـار و نتیجــهای را نداشـته باشـد .سـوم آنکــه
چــالش پــیشگفتــه در مــورد پراکنــدگی قــوانین کیفــری در
خصود محیطزيست شهری وجـود دارد و الزم اسـت کـه

خويش به تدوين قانونی منسجم و يکپارچـه زيسـتمحیطـی
مبادرت ورزد تا از پراکنـدگی فعلـی قـوانین محـیط زيسـتی
جلوگیری به عمل آورد و در اقدام بعدی به اص ح ضـمانت
اجراهای قوانین زيستمحیطی همت گمارد تـا گـامی مثبـت
برای جلـوگیری از ورود آسـیبهـای متعـدد بـه ايـن حـوزه
برداشته شود .همچنین مقنن بايد با بهرهگیـری از متخصصـان
حوزه حقوق کیفری محیطزيست به رفع چالشهای موجود
در عرصـه حمايـت کیفـری از محـیطزيسـت بـهطـور عـام و
محیطزيست شهری بهطور خاد ناهل آيد تا از تفاسیر نـاروا
در ايـن عرصـه پـیشگیـری و کمـ

شـايانی بـه کــارايی و

پويايی حمايت کیفری از محیطزيست شده باشد.

مقنن به رفع اين اخت فات بپردازد چراکه در مورد اين جـرم
نیی هم قانون حفاظت و بهسازی محیطزيست مقرراتـی را بـه

مناب

تصــويب رســانده اســت و هــم قــانون نحــوه جلــوگیری از

پوربــافرانی ،حســن .)1390( .جددرای علیدده امنیددت و

آلودگی هوا.

آسایش عمومی .تهران :انتشارات جنگل ،چاپ اول

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396
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تقــیزاده انصــاری ،مصــطفی .)1374( .حقددوق محددیط

شلتون ،دينـا .)1389( .حقوق محیط زیسدت .ترجمـه

زیسددت در ایددران .تهــران :انتشــارات ســمت ،چــاپ

محمد حسن حبیبـی .تهـران :انتشـارات دانشـگاه تهـران،

نخست.

چاپ دوم.

خــالقی ،ابــوالفتح؛ رشــنوادی ،حجــتاهلل .)1392( .سیاســت

مشهدی ،علی .)1392( .حق بدر محدیط زیسدت سدال

تقنینی کیفری ايران در صیانت از منابع آب با عنايـت بـه

(الگوی ایرانی دد فرانسدوی .تهـران :بنیـاد حقـوقی

اسناد بینالمللی .فصلنامه پژوهش حقدوق کیفدری،

مییان ،چاپ نخست.

 141 ،)3(2ـ .119

مشهدی ،علی .)1386( .مديريت پسماندها در حقـوق ايـران

دبیری ،فرهاد؛ نصیری ،پروين و آهنربای ،نوشـین.)1389( .

و فرانسـه (بـا تمکیـد بـر قـانون مـديرت پسـماند مصـوب

مقايسه قوانین و مقررات مربـوط بـه آلـودگی صـوتی در

 .)1383فصددلنامه مدددیر

پسددماند 229 ،)1(38 ،ـ ـ

ايران و چند کشور آسیايی ،فصلنامه انسان و محدیط

.224

زیست 17 ،)3(8 ،ـ .11

م

کالیون ،کنت .)1383( .اجرای عدالت دربـاره محـیط

عبــداللهی ،محســن .)1386( .حمايــت کیفــری از محــیط

زيســـت بـــینالمللـــی :حقـــوق و راهحـــلهـــا .ترجمـــه

زيســت :تــمملی بــر بايســتههــای حقــوق کیفــری زيســت

محمدحسین زاهدين لبا  ،مجله حقوقی 185 ،31 ،ــ

محیطی .فصلنامه علوم محیطی 117 ،)1(5 ،ـ .97

.171

قاسمی ،ناصر .)1385( .مبانی تحقق جرايم زيست محیطـی.
فصلنامه دیدگاههای حقوقی 39 ،و  40،38ـ .29
قاســم زاده ،ســید روح اهلل .)1389( .بررســی ابعــاد حقــوقی

میرمحمد صادقی ،حسـین .)1392( .جرای علیه امنیت و
آسایش عمومی .تهران :انتشارات مییان ،چـاپ بیسـت
و يکم.

محـیط زيســت بــا تاکیــد بـر جنبــه هـای پــیش گیــری از

وفادار ،علی .)1386( .تعهد و مسئولیت دولتها در رعايت

آلودگی محـیط زيسـت .فصدلنامه عالمده 134 ،15 ،ــ

محیط زيست .فصلنامه علوم و تكنولدوژی محدیط

.107

زیست 110 ،)1(9 ،ـ .101

کاتوزيان ناصر .)1389( .قانون مدنی در نظ حقدوقی

نجات ،سیدامین؛ دبیری ،فرهاد .)1394( .بررسی چالشهـای

کنونی .تهران :بنیاد حقوقی مییان ،چاپ بیست و ششم.

کیفری ناشی از اجرای مـاده  )914(688قـانون مجـازات

کوشکی ،غ محسن .)1388( .چالشهای نظام کیفری ايران

حقوقی دانشدگاه شدیراز،

در حــوزه جــراهم زيســت محیطــی .فصددلنامه اطددال
رسانی حقوقی 18 ،و  104 ،17ـ .87
گوندلین

 ،لوتار؛ هويسمان ،جـی دبلیـو؛ هلپـاپ ،ای ای و

اسـ می .مجله مطالعا
 197 ،)2(7ـ .173

هوشنو ،مهران .)1356( .آلودگی شیمیايی خـا  .مجلده
محدددددددیط شناسدددددددی 130 ،)7(7 ،ــــــ ـ .124

