
 

 1 - 49، ص 9318 تابستان، هفتمو، شماره بیستهفتمقوق کیفری، سال پژوهش ح

 

در مقایسه با  های قانون هوای پاکبهبود ضوابط کیفری و نوآوری

 گیری از آلودگي هواجلو ةقانون نحو

 *عبدالمجید سودمندی
 (11/4/99تاریخ پذیرش:  1/9/99تاریخ دریافت: )

 چکيده
انون شهرداری ق ةاصالحیّضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در  یننخستبعد از گذشت نیم قرن از وضع 

ب گیری از آلودگی هوا مصوّجلو ةقانون نحو ةسال 33و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای  8241در سال 

دهایی . اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضع  و ایرابه تصویب رسید 8269، قانون هوای پاک در سال 8274

گیری از جلو ةهای آن نسبت به قانون نحوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوریاست، نقاط قوّ

نونی بار کت فاجعهشدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیّ ءکه با اجرا است آلودگی هوا این امید را به وجود آورده

ت کیفری افزایش مسئولیّ -8فری این قانون عبارتند از: های بهبود ضوابط کیترین جنبهخارج خواهد شد. مهم

تریـن ها. مهمافزایش مجازات -4و  ؛بینی تعدیل جزاهای نقدیپیش -2 ؛هاانسجام مجازات -3 ؛اشخاص حقوقی

ی بردارنمونه -2 ؛موتوری ةنوسازی وسایل نقلیّ -3 ؛استفاده از ابزارهای اقتصادی -8های آن نیز عبارتند از: نوآوری

افزایش فضای  -1 ؛های تجدیدپذیر و پاکانرژی ةتولید و عرض -4 ؛ط واحدهای صنعتیو پایش آالیندگی توسّ

اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت  -7 ؛گرد و غبار ةمقابله با پدید -9 ؛سبز شهرها

 هوا.آلودگی  ةصی در زمینبینی مراجع قضایی تخصّپیش -1و  ؛محیط زیست

جلوگيری از آلودگی هوا، مجازات، جزای نقدی،  ةواژگان کليدی: قانون هوای پاک، قانون نحو

 سازمان حفاظت محيط زيست.

                                                      

 soudmandi@pnu.ac.irتهران، ایران:  الملل، دانشگاه پیام نور،ر حقوق بیناستادیا *
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

 مقدّمه

های دولتی در ایران متضمّن حفاظت نامهقانون اساسی، قوانین عادی متعدّد و تعداد فراوان آیین

طرح موضوع حفاظت محیط  ةربارمحیط زیست از جمله جلوگیری از آلودگی هوا هستند. د

توان همانند بعضی حقوقدانان و در دیدی زیست و حقّ بر محیط زیست در قانون اساسی می

مناسب  حکومت به سیاستگذاری ةوسیع، به بسیاری از اصول متضمّن حقوق اساسی افراد و وظیف

(، امّا اگر 819: 8213حبیبی، ؛ 89-6: 8214ارشدی، برای تحقّق و تأمین این حقوق استناد کرد )

قـانون اسـاسی به طور صریح بر لزوم  19موسّع را نپذیریم، تردیدی نیست که اصـل  ةاین نظریّ

 محیط زیست تأکید کرده است. ةهای آالیندحفاظت محیط زیست و ممنوعیّت فعّالیّت

 حفاظتهای های دولتی، با اینکه ایران در بعضی حوزهنامهدر قلمرو قوانین عادی و آیین

محیط زیست دارای قوانین و مقرّرات جامع و دقیق نیست، خوشبختانه در خصوص آلودگی هوا، 

وان گفت تاند و حتّی با توجّه به زمان تصویب آنها، میقوانین و مقرّراتی نسبتاً جامع وضع شده

 (.61: 8274زاده انصاری، تقیشوند )قوانینی پیشرو در جهان محسوب می

نخستین قانونی است که به طور کلّی به محیط زیست  8231سال  ةقانون بودج رسدبه نظر می

از تاریخ »این قانون  29 ةو به طور ضمنی به آلودگی هوا اشاره کرده است. به موجب تبصر

هایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش تصویب این قانون، ایجاد تأسیسات و کارگاه

ممنوع ]است[ و آنیه فعالً در شهرها و حومه موجود است مجاورین باشد در شهرها و حومه 

ستین البته نخ«. صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محلّ مناسبی در خارج شهر منتقل نمایند

 ای از مواد و الحاققانونی که به طور صریح به موضوع آلودگی هوا پرداخت قانون اصالح پاره

 8224قانون شهرداری مصوّب  11 ةماد 39است. بند  8241مواد جدید به قانون شهرداری مصوّب 

  شهرداری مکلّ»کند: گونه مقرّر میها را اینالذکر، یکی از وظای  شهرداریفوق ةدر اصالحیّ

 هایی که ایجادها )...( و به طور کلّی تمام مشاغل و کسبها، کارگاهاست از تأسیس کارخانه

د )...( نماید جلوگیری کند )...( و با نظارت و مراقبت در مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دو

 کند ازها و وسایط نقلیّه که کار کردن آنها دود ایجاد میهای اماکن و کارخانهوضع دودکش
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون 

 «.د و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهدبه وجود آمده باشد آنها را تعطیل کن

لودگی جلوگیری از آ ةنامنخستین ضوابط جامع و انحصاری مرتبط با آلودگی هوا در آیینامّا 

 8212 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 89 ةنمایان شد که به استناد ماد 8214هوا مصوّب 

ر های اخیر به طوقانونی که در سال این وجودبا های مجلسین رسید. به تصویب کمیسیون

وگیری از جل ةضوابط مربوط به آلودگی هوا بوده است قانون نحو ةکنندانحصاری و جامع تعیین

های اجرایی متعدّد توانست نامهاجرای این قانون به همراه آیینبود.  8274آلودگی هوا مصوّب 

 هایی به دست آورد، امّا اینرهای ایران موفّقیّتدر کُند کردن فرایند افزایش آلودگی هوا در شه

انتقادهای وارد بر این قانون که از همان روزهای نخست پس از تصویب  قانون خالی از ایراد نبود.

سبب  8( و همینین گسترش آلودگی هوا در شهرهای ایران8274همدانی، آن شروع شدند )

قوانین و مقرّرات مربوط به بهبود کیفیّت هوای ایران برای ارتقاء  ةقوای مقنّنه و مجریّ گردید

 ةنقط 8269هایی را در چند سال اخیر اتّخاذ کنند؛ تصویب قانون هوای پاک در سال شهرها، اقدام

هایی تانالزام دولت به حمایت از اس»ها است. فرایند تصویب این قانون با تقدیم طرح اوج این فعّالیّت

مجلس شورای اسالمی شروع شد  99/83/8268در جلسه « قرار دارندریزگردها  ةکه مورد هجوم پدید

ه مجلس ب« جلوگیری از آلودگی هوا ةاصالح قانون نحو»دولت با عنوان  ةو سپس با تقدیم الیح

به  86/93/8269در تاریخ « هوای پاک ةالیح»ادامه یافت. در نهایت  89/97/8262در تاریخ 

ح به دلیل ایرادهای جزئی شورای نگهبان، در تاریخ تصویب مجلس رسید و پس از یک بار اصال

                                                      

در خصوص آلودگی هوای شهرهای جهان با ذرّات معلّق    3989. برای مثال، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال    8

غلظت ذرّات  ةمتوسّط ساالن   های مربوط بهکه در آن داده 3981تا  3991های سال  ةمیکرون در فاصل  89و  3.1تر از کوچک

ــورهای مختل  جهان از جمله   3673معلّق در  ــهر از کش ــهر اراک از نظر     31ش ــت، فقط ش ــده اس ــان داده ش ــهر ایران نش ش

ــهرهای ایران در میان     های فوقآالینده ــیاری از ش ــته اســت. به موجب این گزارش، بس ــعیّت مطلوب قرار داش الذکر در وض

تر از غلظت ذرّات معلّق کوچک ةار بد قرار دارند. برای مثال، شهر زابل از نظر متوسّط ساالن   شهرهای جهان در جایگاهی بسی  

ــاالن  3673میکرون، در جایگاه  3.1 ــّط س قرار  3679میکرون در جایگاه  89تر از غلظت ذرّات معلّق کوچک ةو از نظر متوس

 داشته است.
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 ةدر روزنام 39/91/8269در تاریخ « قانون هوای پاک»به تأیید این شورا رسید و  88/91/8269

 رسمی منتشر شد.

ی هوا جلوگیری از آلودگ ةبا توجّه به اینکه قانون هوای پاک به دلیل عدم توفیق قانون نحو

این  ةبا هدف رفع نواقص این قانون به تصویب رسیده است، مقایسدر رفع معضل آلودگی هوا و 

دو قانون و بررسی نقاط قوّت قانون هوای پاک نسبت به قانون پیشین بااهمیّت است. از این رو، 

ه بررسی بتحلیلی و با استناد به ضوابط مقرّر در این دو قانون،  -توصیفی  ةدر این نوشتار به شیو

پردازیم جلوگیری از آلودگی هوا می ةقانون هوای پاک نسبت به قانون نحو دو دسته از نقاط قوّت

های آن. الزم به ذکر است تا زمان تدوین این که عبارتند از: بهبود ضوابط کیفری و نوآوری

کوتاهی بعد از انتشار قانون هوای پاک انجام شد، ا ری جامع پیرامون قانون  ةنوشتار که با فاصل

 قوّت آن منتشر نشده است. هوای پاک و نقاط

 بهبود ضوابط کيفری .1

قوانین ایران در موضوع آلودگی هوا، به ویژه در خصوص ضمانت اجراهای این قوانین، مورد 

فری شاید بتوان منشأ اصلی انتقاد از قوانین متضمّن مسئولیّت کی اند.انتقادهای مختل  قرار گرفته

در قوانین ایران دانست که سبب شده است  محیطیدر این زمینه را عدم تعری  جرم زیست

های آن همیون عمدی یا نظران در شناسایی عناصر این جرم و ویژگیحقوقدانان و صاحب

غیرعمدی بودن، مقیّد یا مطلق بودن و مثبت یا منفی بودن آن اختالف نظر پیدا کنند و در نتیجه 

جرم »ی  این جرم گفته شده است: هایی متفاوت از آن ارائه دهند. برای مثال، در تعرتعری 

ه محیط شدید ب ةمحیطی هر نوع فعل یا ترک فعل را گویند که باعث ورود آسیب و صدمزیست

(. 244: 8212دوست و همکاران، )وطن« زیست و به خطر افتادن جدّی زندگی و سالمت بشر شود

محیطی ایران ر قوانین زیستامّا این تعری  قطعاً تعریفی جامع نیست، زیرا با بررسی اعمالی که د

 شدید به محیط ةتوان مواردی را مشاهده کرد که به تنهایی نه صدماند، میمشمول مجازات شده

اندازند. به عنوان مثال، خودرویی کنند و نه زندگی و سالمت افراد را به خطر میزیست وارد می
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

های فوق نیست، امّا ویژگییک از که دود خروجی آن بیش از حدّ استاندارد باشد واجد هیچ

 شود.جلوگیری از آلودگی هوا مشمول جریمه می ةقانون نحو 31 ةطبق ماد

لوگیری از ج ةخوشبختانه قانون هوای پاک بسیاری از نقاط ضع  ضوابط کیفری قانون نحو

های اصلی مزیّت ضوابط آلودگی هوا را رفع کرده است. در ادامه در چهار بند به تبیین جلوه

 پردازیم.جلوگیری از آلودگی هوا می ةی قانون هوای پاک نسبت به قانون نحوکیفر

 افزايش مسئوليّت کيفری اشخاص حقوقی .1-1

جلوگیری از آلودگی هوا فقط یک نوع مسئولیّت کیفری را برای اشخاص حقوقی  ةقانون نحو

رجع قضایی حکم م بینی کرده بود و آن جلوگیری موقّت یا دائم از فعّالیّت آنها به دستور یاپیش

الذکر، برای اشخاص حقوقی جزای (. امّا قانون هوای پاک غیر از مجازات فوق87تا  81بود )مواد 

این قانون مقرّر  2 ةیک ماد ة(. برای مثال، تبصر29و  83، 2نقدی نیز در نظر گرفته است )مواد 

]در  8دستور سازمان نقدی و توقّ  واحدهای مشمول متمرّد از ةجریم ةمیزان و نحو»کند: می

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی های اضطراری[ )...( بنا بر پیشنهاد مشترک سازمان و وضعیّت

ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی الزم به مجلس شورای اسالمی ارسال 

 «.گرددمی

از آلودگی هوا غیر از  جلوگیری ةالبته جای تأس  دارد که قانون هوای پاک و قانون نحو

آنکه در بعضی موارد در کنار مسئولیّت کیفری مالکان و مدیران اشخاص حقوقی، تعطیلی آن 

در موارد دیگر، مسئولیّتی مشترک و تضامنی برای  3اند،بینی کردهاشخاص حقوقی را پیش

ت زایای مسئولیّماند. این در حالی است که اشخاص حقوقی و مالکان یا مدیران آنها مقرّر نکرده

توان بدین محیطی انکارناپذیر است؛ میجرایم زیستمدیران آنها در ها و کیفری تضامنی شرکت

وارده  هایها نسبت به مدیران آنها برای جبران خسارتتوان مالی بهتر شرکت -8مزایا اشاره کرد: 

                                                      

 است.« سازمان حفاظت محیط زیست»، «زمانسا». در قانون هوای پاک و در این نوشتار، منظور از 8

 جلوگیری از آلودگی هوا. ةقانون نحو 36و  87مواد قانون هوای پاک و  87 ةیک ماد ةنگاه کنید به تبصر. 3
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ممانعت از  -2ان؛ ها به مراقبت و نظارت بیشتر بر مدیرانشترغیب شرکت -3به محیط زیست؛ 

های مخرّب محیط زیست اینکه افراد سودجو با تأسیس شرکت و در پوشش آن به فعّالیّت

های وارده به محیط زیست از اموال شخصی مدیران، تضمین جبران کامل خسارت -4بپردازند؛ 

های امکان اعمال همزمان مجازات -1ها از دارایی شرکت؛ در صورت فراتر رفتن این خسارت

: 8219عبدالهی، )محیطی قوانین کیفری زیست ةمالی و حبس و در نتیجه ارتقاء ویژگی پیشگیران

دکترین به پذیرش نظری تمایل دارد که شخص »شود که در سطح جهان ادّعا می. از این رو، (883

 (.888: 8219عبدالهی، « )داندحقوقی و کارگزاران آن را توأمان دارای مسئولیّت کیفری می

 هاجام مجازاتانس .1-۱

در ایران قوانین و مقرّراتی متعدّد و پراکنده در خصوص محیط زیست از جمله آلودگی هوا وضع 

بندی و اجرای آنها را چه برای تابعان حقوق و چه برای مجریان و ناظران اند که طبیعتاً جمعشده

ست ند که قوانین محیط زیکنکند. از این رو، حقوقدانان به درستی ادّعا میاین قوانین دشوار می

ر قوانین کیفری و چه در سای ةایران از انسجام کافی برخوردار نیستند و این نقص چه در زمین

نویسی در قانون»شود. برای مثال، چنین بیان شده است: قوانین مرتبط با محیط زیست مشاهده می

ه صورت جّه به سوابق و بایران خیلی کارشناسانه نیست. به عبارت دیگر، قانونگذاری بدون تو

. به دهدحل بلندمدّت قطعی را هم ارائه نمیکند و راهمند به مشکالت نگاه میموردی و غیرنظام

 ةروزنام) 8«بخش بودن قانون محیط زیست استاین ترتیب، جامع بودن شرط نخست نتیجه

ها انگاریایش جرموجود قوانین متعدّد و افز»(. همینین، گفته شده است:  39/91/8264 ،حمایت

 ای که گاهی قضات که مجری قوانینشود، به گونهباعث سردرگمی تابعان حقوق کیفری می

 مانند، چه رسد به شهروندانهستند از تشخیص ناسخ و یا منسوخ بودن مجموعه مقرّرات عاجز می

دن جرم واند. همین موضوع باعث نادیده گرفتن اصل قانونی بعادی که موضوعات قوانین کیفری

شود، معموالً روح و یا مجموعه قانون تنظیم می« کد»شود )...( هنگامی که یک و مجازات می

                                                      

 . سخنان آقای دکتر سید محمّدمهدی غمامی.8
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گیرد واحدی بر آن حاکم است. قانونگذار یا سیاستگذار اهداف مشخّصی را برای آن در نظر می

وند. شها با توجّه به آن اهداف کلّی تنظیم و تنسیق میها و مجازاتانگاریو بدین لحاظ جرم

ها و عدم هها و برنامدر امور محیط زیست باعث پراکندگی سیاست« مثله کردن قوانین کیفری»

وان تگردد. با دقّت در قوانین کیفری محیط زیست در ایران، میهماهنگی الزم میان آنها می

شده را مالحظه کرد. در نظام بینیهای پیشهای حاکم بر جرایم و مجازاتآشفتگی سیاست

های راجع انگاریای تلفیقی در پیش گرفته شده است و جرمیفری ایران در این خصوص رویّهک

کی، کوش« )به محیط زیست در قانون مجازات اسالمی و در قوانین پراکنده منعکس شده است

8211 :69.) 

مشاهده خواهیم کرد، قانون هوای « های قانون هوای پاکنوآوری»همانطور که بعداً در بحث 

ک موضوعات مختل  مرتبط با آلودگی هوا را که پیش از این در قوانین و مقرّرات پراکنده پا

تعیین  ةبینی شده بودند گردآوری کرده و به آنها انسجام داده است. این ابتکار در زمینپیش

شود، زیرا قانون هوای پاک مجازات برای جرایم مختل  مرتبط با آلودگی هوا نیز مشاهده می

های مقرّر در قانون مجازات اسالمی تعیین کرده های مندرج را بر اساس مجازاتازاتاکثر مج

کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان »کند: این قانون مقرّر می 89 ةاست. برای مثال، ماد

قانون مجازات اسالمی  86 ةهفت )...( ماد ة)...( ممانعت کنند )...( به حداقل جزای نقدی درج

قانونگذاری این است که نخست، با اتکاء به قانون مجازات  ةمزیّت این نحو 8«.شوندم میمحکو

ظ ها حفحقوق کیفری است، یکپارچگی مجازات ةاسالمی، که قانون اصلی کشور در حوز

 ةشود. دوّم، با توجّه به اینکه مادهای نامناسب خودداری میشود و همینین از ابداع مجازاتمی

امکان به روز کردن جزاهای نقدی مندرج در این قانون را  8263زات اسالمی قانون مجا 31

 وند.شخود به روز میهای مندرج در قانون هوای پاک نیز خودبهبینی کرده است، مجازاتپیش

                                                      

صر 8 صره 2 ةماد 3 ة. همینین نگاه کنید به تب صر 9 ةماد 2و  3های ، تب صر 89 ةماد 3 ةصر ، تب88 ةماد 3 ة، تب ،  87 ةماد 8 ة، تب

 این قانون. 29 ةو ماد 36 ة، ماد39 ةماد
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

 بينی تعديل جزاهای نقدیپيش .1-۹

 ةمینزجلوگیری از آلودگی هوا در  ةیکی از ابتکارهای قانون هوای پاک نسبت به قانون نحو

به این  22 ةهای مقرّر در این قانون است که در مادتعدیل جریمه ةبینی شیوپیشضوابط کیفری 

های وارده به محیط زیست مندرج در خسارت ةتعدیل میزان جریم»بینی شده است: صورت پیش

 ةربط تهیّه و در الیحهای ذیاین قانون هر دو سال یک بار توسّط سازمان با همکاری دستگاه

 «.رسدبودجه به تصویب مجلس شورای اسالمی می

قوانین کیفری ایران در مسائل  ةدانیم یکی از انتقادهای مطرح دربارهمانطور که می

 31 ةبرای مثال، در انتقاد از ماد کم بودن جزای نقدی مندرج در این قوانین است.محیطی زیست

این قانون، برای  31 ةبه موجب ماد»ت: جلوگیری از آلودگی هوا، چنین گفته شده اس ةقانون نحو

های وضعیّت اضطراری[، کیفر جزای نقدی از پنج هزار ریال تا محدودیّت ةکنندوی ]نقض

ذکر  7 ةیکصد هزار ریال )...( در نظر گرفته شده است. امّا آیا این کیفر با آن شرایطی که در ماد

تواند تومان می 89.999یا نهایتاً تومان و  199شده است مطابقت دارد؟! آیا پرداخت مبلغ 

(. البته بعضی قوانین ایران، 832-833: 8219قاسمی، « )محیطی باشدجوابگوی شرایط حادّ زیست

 ةقانون برنام 894 ةماد« 1زـ»اند. برای مثال، بند حداقل در زمان تصویب، از ایراد فوق مبری بوده

موتوری را پانصد هزار  ةتوسّط وسایل نقلیّ سازی هواکه مجازات آلوده 8276سوّم توسعه مصوّب 

ریال در هر نوبت تخلّ  مقرّر کرده بود، در زمان شروع اجرای این قانون مجازاتی درخور توجّه 

 بود.

در هر صورت، حتّی اگر جزای نقدی مندرج در قوانین، در زمان تصویب آنها، مبلغی درخور 

ها ال بودن نرخ تورّم در ایران، این جریمهتوجّه باشد، پس از گذشت چند سال و به دلیل با

ترین مهم»رود. از این رو، گفته شده است: آنها نیز از دست می ةشوند و ا ر پیشگیرانارزش میکم

ج های ارزش پول راینقدی از نوسان ةعیب جزای نقدی به عنوان یک مجازات تأ یرپذیری جریم

های نقدی را با چند وقت یک بار، مبلغ جریمهاست. از این رو، قانونگذار ناگزیر است، هر 

ای وضعیّت اقتصادی کشور سازگار کند. البته با توجّه به اینکه فرآیند قانونگذاری زمان طوالنی
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

دهد، عمالً از کارایی و تأ یرگذاری مجازات جزای نقدی در این زمینه را به خود اختصاص می

رسد آن است که قانونگذار با توجّه به شرایط یحلی که در این زمینه به نظر مکاهد. راهمی

 ةاقتصادی کشور و با توجّه به اهمیّت جرم، مبلغ متناسب جزای نقدی را تعیین کند و ساالنه به قوّ

قضائیّه اجازه دهد که با توجّه به میزان اعالمی نرخ تورّم ساالنه از سوی بانک مرکزی، مبالغ و 

: 8211کوشکی، « )دهد تا وص  بازدارندگی آن از بین نرودمقادیر جزای نقدی را نیز افزایش 

67-61.) 

به بعد و با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، ایراد  8219خوشبختانه از سال 

متناسب با عواملی »به دولت اجازه داد:  این قانون 91 ةفوق تا حدودی رفع شده است؛ زیرا ماد

ر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخّص مندرج همانند )...( نرخ تورّم، ه

اکنون نیز قانون مجازات اسالمی «. میزان جرایم )...( اقدام )...( نماید ةدر قوانین و مقرّرات در زمین

 31 ةروزآمد کردن جزاهای نقدی مندرج در تمام قوانین را فراهم کرده است. ماد ةزمین 8263

مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی،  ةکلّیّ»کند: رّر میاین قانون مق

بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر  ةشده به وسیلبه تناسب نرخ تورّم اعالم

 شوددادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می

 «.رددگاالجراء میالزم

ل الذکر، که تعدیقانون هوای پاک نسبت به مواد قانونی فوق 22 ةهای مادبا وجود این، مزیّت

اند، کرده بینیپیش« سه سال یک بار»و هر « نرخ تورّم»جزای نقدی مندرج در قوانین را متناسب با 

سال یک این موارد هستند که تعدیل جزاهای نقدی مندرج در قانون هوای پاک را نخست، دو 

بار مقرّر کرده است و دوّم، الزم ندانسته است این تعدیل متناسب با نرخ تورّم باشد. از این رو، 

ای جزای نقدی جرم آلودگی هوا را به شیوه ةتواند اهداف تنبیهی و پیشگیراناین قانون می

بب شده م ستر فراهم کند. همینین، عدم لزوم تناسب میان افزایش جزای نقدی با نرخ تورّمناسب

 نرخ تورّم ةمحاسب ةنحو ةاست که قانون هوای پاک دچار ابهام موجود در قوانین قبلی دربار

ن فوق شود که قوانیهای قانونی نباشد. این ابهام از آنجا ناشی میکردنی برای اصالح جریمهاِعمال
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 ةرّم در یک دورنرخ تو ةممکن زیر باید برای محاسب ةشیو 4یک از اند که کداممشخّص نکرده

 -3زمانی؛  ةهای( آن دورنرخ تورّم آخرین سال )یا یکی از سال -8زمانی چندساله به کار رود: 

زمانی؛ و  ةآن دور ةهای تورّم ساالنجمع نرخ -2زمانی؛  ةنرخ تورّم برای آن دور ةمیانگین ساالن

 ةهای انتهای آن دورقیمتزمانی )نرخ تورّم حاصل از تغییر  ةنرخ تورّم تجمّعی برای آن دور -4

 زمانی نسبت به ابتدای آن دوره(.

ابهام فوق بر عملکرد نهادهای حکومتی نیز تأ یر گذاشته است. برای مثال، هیئت وزیران با 

با عنوان  8212ای در سال قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، طی مصوّبه 91 ةاستناد به ماد

، «اجلوگیری از آلودگی هو ةبه جرایم فصول مندرج در قانون نحو مبالغ ریالی مربوط ةاصالحیّ»

درصد افزایش داد، یعنی  499جلوگیری از آلودگی هوا را  ةهای مندرج در قانون نحواکثر جریمه

جلوگیری از  ة)سال تصویب قانون نحو 8274 ةسال 6 ةبرای دور« نرخ تورّم تجمّعی»تقریباً برابر با 

الذکر که نرخ تورّم آن اعالم شده بود( فوق ة)آخرین سال قبل از مصوّب 8213آلودگی هوا( تا 

با عنوان  8264ای در سال این در حالی است که هیئت وزیران در مصوّبه 8درصد بود. 484که 

 ةهای تخلّفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلّیّموضوع جریمه ةناماصالح تصویب»

ن نامه در خصوص تعییتصویب»، مبالغ مندرج در «صنعتی -د تجاری نقاط کشور و مناطق آزا

نقاط کشور و مناطق آزاد  ةهای تخلّفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلّیّجریمه

قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب  33 ةرا با اتکاء به ماد 8269مصوّب « صنعتی -تجاری 

                                                      
 شده توسّط بانک مرکزی:. نرخ تورّم اعالم8

جمع نرخ  8213 8218 8219 8276 8271 8277 8279 8271 8274 سال

 تورّم

نرخ تورّم 

 تجمّعی

نرخ 

 484.3 812.1 81.9 81.1 88.4 83.9 39.8 81.8 87.2 32.3 46.4 تورّم
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

های جمع نرخ»لغ را بعضاً صد درصد افزایش داد، یعنی تقریباً برابر با اصالح کرد و این مبا 82168

 3درصد بود. 893که  8262تا  8269 ةسال 4 ةبرای دور« تورّم

اهراً الذکر، ظهای فوقجالب توجّه اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برخالف برداشت

رد نظر برای انجام تعدیل جزاهای نقدی مو« زمانی ةنرخ تورّم سال پایانی دور»معتقد به اِعمال 

الذکر هیئت وزیران را فوق ة، مصوّب88/83/8264مورّخ  8364-8362 ةاست. این هیئت در دادنام

درصد  899تا  19ها از نظر به اینکه میزان افزایش جریمه»ابطال کرد و در توجیه آن بیان کرد: 

باشد و می 62اعالمی بانک مرکزی در سال  جرایم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورّم

دلیل و مجوّز قانونی وجود ندارد و  8262تا  8268های تورّم در سه سال متوالی برای تجمیع نرخ

های تورّم، فاقد توجیه االشعار برای تجمیع نرخقانون فوق 33 ةمذکور در ماد« سه سال»مستنبط از 

تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرایم در هر سه سال  و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به

)...( هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ  ةبنابراین در مصوّب، باشدیک بار می

قانون صدرالذکر تشخیص  33 ةتورّم افزایش یافته است، به علّت عدم رعایت نرخ تورّم، مغایر ماد

 «.شودشد و )...( ابطال می

 هامجازات افزايش .1-4

گونه که جرم است و آن جلوگیری از وقوعها دانیم یکی از اهداف مجازاتهمانطور که می

 لوگیریجزیست نیزهدف اوّلیّه و اصلی حقوق کیفری محیط اند، بعضی حقوقدانان اشاره کرده

                                                      
های نقدی مقرّر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورّم، هر سه سال یک    میزان جریمه»کند: . این ماده بیان می8

یل  های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعد   بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه 

 «.است

 شده توسّط بانک مرکزی:اعالم . نرخ تورّم3

 نرخ تورّم تجمّعی جمع نرخ تورّم 8262 8263 8268 8269 سال

 849.6 893.2 81.9 24.7 29.1 38.1 نرخ تورّم

 



   
  

 

   
11 

  

 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

محیط زیست در مقایسه با دیگر  ةدستیابی به این هدف در حوز جرم است؛ چراکه وقوعاز 

ها، که با مجرمان عادی سر و کار دارند، بیشتر مقدور است. در واقع، اکثر جرایم حوزه

یابند. سود و زیان ناشی از جرم است ارتکاب می ةمحیطی با تصمیم قبلی که توأم با محاسبزیست

های ارتکاب جرم و از طریق اتّخاذ رویکردی مناسب از این رو، قانونگذار با شناسایی زمینه

 (.897: 8219ها دست پیدا کند )عبدالهی، مجازات ةه اهداف پیشگیرانتواند بمی

سود ناشی از ارتکاب جرم و زیان ناشی از مجازات آن  ةبه عبارت دیگر، چون افراد با محاسب

تر از سود احتمالی ناشی از ای گزافگیرند، اگر مجازات هزینهتصمیم به ارتکاب جرم می

کند. امّا در صورت مساوی را از قصد ارتکاب جرم منصرف میارتکاب جرم داشته باشد، افراد 

 جلوگیری ازسود، مجازات از رسیدن به هدف  ةبودن سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم یا غلب

ارتکاب  ةهزین ةباز خواهد ماند. اکنون با توجّه به اینکه یکی از عوامل اصلی در محاسب وقوع جرم

حقوقدانان با استناد به ناچیز بودن مجازات جرایم  جرم شدّت مجازات است، تعدادی از

: 8274، زاده انصاریاند )تقیدانسته بازدارندهمحیطی در قوانین ایران، آنها را فاقد ویژگی زیست

842.) 

سال از زمان تصویب قانون  33از این رو، طبیعی بود قانون هوای پاک، که بعد از گذشت 

 چیز شدن جزاهای نقدی مندرجصویب رسید، با توجّه به ناجلوگیری از آلودگی هوا به ت ةنحو

های مندرج در قانون هوای پاک نسبت ها را افزایش دهد. البته بهبود مجازات، این مجازاتدر آن

جلوگیری از آلودگی هوا منحصر به افزایش جزای نقدی نیست، بلکه عوامل ذیل  ةبه قانون نحو

هبود ها و در نتیجه باند که در عمل موجب تشدید مجازاتبینی شدهنیز در قانون هوای پاک پیش

 شوند.آنها می ةویژگی پیشگیران

  . مجازات عدم انجام معاينة وسايل نقليّه.1-4-1

، مجازات تردّد 8276جلوگیری از آلودگی هوا مصوّب  ةاجرایی قانون نحو ةنامآیین 9 ةطبق ماد

گی هوا از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بود. امّا موتوری فاقد گواهی آالیند ةبا وسایل نقلیّ
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

ی فاقد گواهی آالیندگ ةرانندگی با وسایل نقلیّ ةقانون هوای پاک، جریم 9 ةیک ماد ةطبق تبصر

مطابق با قانون رسیدگی به »و دوّم، « هر روز تردّد بدون گواهی مذکور»هوا نخست، به ازای 

قانون اخیر، بر حسب نوع تخلّ   38 ةشود. طبق مادمی محاسبه 8216مصوّب « تخلّفات رانندگی

سی  وسایل نقلیّه از ةو عوامل دیگر همیون میزان تأ یر تخلّ  در آلودگی محیط زیست، جریم

 هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین شده است.

شده نسبت به رفع آاليندگی يا ای که در مهلت تعيين. مجازات واحدهای آالينده1-4-۱

  طيلی فعّاليّت اقدام نکنندتع

 ةقانون هوای پاک، واحدهای فوق مشمول سه نوع مجازات هستند: ال ( جریم 83 ةطبق ماد

ایجاد و انتشار آلودگی در طول مدّتی که برای رفع آالیندگی یا تعطیلی فعّالیّت آنها تعیین شده 

ای نقدی معادل سه تا پنج های وارده و جزفعّالیّت، جبران خسارت ةاست؛ ب( جلوگیری از ادام

ای که در مهلت مقرّر نسبت به رفع های وارده به محیط زیست برای واحد آالیندهبرابر خسارت

های آالیندگی یا تعطیلی فعّالیّت اقدام نکند؛ پ( جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارت

 از تعطیلی، رأساً و بدون ای که پسوارده به محیط زیست برای مالکان یا مدیران واحد آالینده

 سازمان مبادرت به بازگشایی آن واحد کنند. ةکسب اجاز

را به صورتی متفاوت  « پ»و « ب»های نوع جلوگیری از آلودگی هوا مجازات ةامّا قانون نحو

رده بینی نکرا اصالً پیش« ال »الذکر مقرّر کرده بود و مجازات نوع های فوقو کمتر از مجازات

 (.36و  89، 81بود )مواد 

   مستنکف از طرح انتقال ة. مجازات واحدهای آاليند1-4-۹

جلوگیری از آلودگی هوا واحدهای صنعتی  ةقانون نحو 81 ةقانون هوای پاک و ماد 84 ةماد

پذیر های مناسب امکانای را که کاهش یا رفع آلودگی آنها فقط از طریق انتقال به محلآالینده

جلوگیری از آلودگی هوا هیچ ضمانت اجرایی را  ةاند. امّا قانون نحوردهاست موظّ  به انتقال ک
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برای تخلّ  واحدهای آالینده از طرح انتقال در نظر نگرفته بود، در حالی که قانون هوای پاک 

را برای آنها در نظر گرفته « ناخالص همان واحد ةجزای نقدی معادل سه درصد درآمد ساالن»

 است.

 های معتمد متخلّف مايشگاه. مجازات آز1-4-4

های معتمدی که گزارش خالف واقع ارائه قانون هوای پاک، آزمایشگاه 89 ةماد 3 ةطبق تبصر

قانون مجازات اسالمی محکوم و در صورت  86 ةشش موضوع ماد ةبه جزای نقدی درج»دهند 

وا مورد آلودگی ه جلوگیری از ةاین موضوع در قانون نحو«. شوندتکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می

اشاره قرار نگرفته بود، هرچند ظاهراً این امکان وجود داشت که با استناد به عمومیّت تخلّ  

کسانی که )...( اسناد و مدارک و اطاّلعات خالف واقع » ةاین قانون دربار 29 ةمندرج در ماد

یز اگر این استنباط نهای معتمد را نیز مشمول مجازات دانست. البته ، آزمایشگاه«ارائه نمایند

های مندرج در آن قانون )جزای آمد که مجازاتشد، آنگاه این ابهام به وجود میپذیرفته می

 شدند.نقدی و حبس( چگونه باید میان آزمایشگاه و کارکنان آن تقسیم می

های معتمد را مشمول مجازات دانسته و در مقابل، قانون هوای پاک ظاهراً فقط آزمایشگاه

ان آنها را مشمول مجازات ندانسته است. هرچند ظاهراً این امکان وجود دارد که با استناد کارکن

کسانی که )...( اسناد و مدارک و » ةاین قانون دربار 89 ةبه عمومیّت تخلّ  مندرج در ماد

 های معتمد را نیز مشمول مجازات دانست.، کارکنان آزمایشگاه«اطاّلعات خالف واقع ارائه نمایند

 . مجازات عدم رفع آلودگی هوا توسّط واحدهای غيرصنعتی1-4-5

تر مشمول مجازات دانسته و مجازاتی شدیدتر ای شفّافقانون هوای پاک این تخلّ  را به شیوه

مالکان، مسئوالن »قانون هوای پاک،  87 ةیک ماد ةبینی کرده است. طبق تبصررا برای آن پیش

رمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، د

را فراهم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکّر کتبی توسّط سازمان، اقدامی برای رفع 

قانون مجازات  86 ةهشت موضوع ماد ةآلودگی در مهلت مقرّر انجام ندهند، به جزای نقدی درج
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شوند و در صورت تکرار، عالوه بر محکوم می اسالمی ]یعنی تا ده میلیون ریال[ حسب مورد،

حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی صالح به تعطیلی موقّت 

خانگی  ةمنابع آالیند»، ةاین ماد 3 ةهمینین، طبق تبصر«. شونداز شش ماه تا دو سال محکوم می

 .«شوندمشمول جزای نقدی ]فوق[ می در کالنشهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیّت، صرفاً

اتی الذکر بود، مجازجلوگیری از آلودگی هوا، که متضمّن تکلی  فوق ةقانون نحو 32 ةماد

این  23 ةرا برای عدم رعایت این تعهّد وضع نکرده بود. همینین، اگر مجازات مندرج در ماد

انیم، حداکثر این مجازات یک این قانون بد 32 ةرا شامل تخلّ  از تعهّد مندرج در ماد 8قانون

 میلیون ریال بود که بسیار کمتر از مجازات مقرّر در قانون هوای پاک است.

 . مجازات انباشتن و سوزاندن پسماندها 1-4-9

انباشتن پسماند  ،جلوگیری از آلودگی هوا ةقانون نحو 28و  34قانون هوای پاک و مواد  39 ةماد

اند. از و سوزاندن آن را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده)زباله( در معابر عمومی و فضای ب

پس از هر بار اخطار و پایان »جلوگیری از آلودگی هوا، مجازات تخلّ  فوق  ةطبق قانون نحو

جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد »، «مهلت مقرّر

ود. امّا قانون هوای پاک مجازات این تخلّ  را افزایش داده است ب« هزار ریال تا دو میلیون ریال

 8263مصوّب « قانون مجازات اسالمی 86 ةشش موضوع ماد ةجزای نقدی درج»و آن را مشمول 

 قرار داده است، یعنی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

  . مجازات آلودگی صوتی1-4-7

جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد آلودگی  ةقانون نحو 23و  37د قانون هوای پاک و موا 36 ةماد

جلوگیری از آلودگی  ةقانون نحو 23 ةاند. مادصوتی را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده

عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و »کرد: هوا بیان می

                                                      

ــی هزار ریال تا   »کرد: . این ماده بیان می8 ــل از منابع متفرّقه و منابع خانگی )...( به جزای نقدی از س ــئولین آلودگی حاص مس

 «.ال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شدسیصد هزار ری
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 امّا قانون هوای«. ل تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شددر صورت تکرار از یکصد هزار ریا

قانون  86 ةهفت ماد ةپاک ایجاد آلودگی صوتی توسّط منابع  ابت را مشمول جزای نقدی درج

کرده است، یعنی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال. همینین، برای  8263مجازات اسالمی 

 موتوری، برای بار اوّل، یک میلیون ریال، برای بار دوّم، ةایجاد آلودگی صوتی توسّط وسایل نقلیّ

 دو میلیون ریال و در صورت تکرار بیش از دو بار، سه میلیون ریال تعیین کرده است.

  . مجازات انتشار پرتوها و امواج1-4-8

 جلوگیری از آلودگی هوا انتشار بعضی امواج ةقانون نحو 3 ةقانون هوای پاک و ماد 29و  8مواد 

قانون هوای  29 ةاند. طبق مادشده( را ممنوع کردهآور )خارج از حدود تعیینیا پرتوهای زیان

انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده  ةشداشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین»پاک، 

ی قانون مجازات اسالم 86 ةپنج موضوع ماد ةرا رعایت نکنند، برای اوّلین بار به جزای نقدی درج

ه بر [ محکوم و در صورت تکرار عالویعنی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال]

 ةوامّا قانون نح«. شوندحداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می

 جلوگیری از آلودگی هوا مجازاتی را برای نقض ممنوعیّت فوق مقرّر نکرده بود. البته پیش از

عدم رعایت ضوابط قانونی در استفاده از  8291مصوّب  قانون حفاظت در برابر اشعه 81 ةاین، ماد

هایی مشخّص قرار داده بود، هرچند جزای نقدی مندرج در وسایل مولّد پرتو را مشمول مجازات

 این قانون بسیار کمتر از جزای نقدی مقرّر در قانون هوای پاک است.

 اری با بازرسان سازمان حفاظت محيط زيست . مجازات عدم همک1-4-6

کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای »کند: قانون هوای پاک مقرّر می 89 ةماد

برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی )...( ممانعت کنند و یا اسناد و نمونه

تیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطاّلعات مدارک و اطاّلعات مورد نیاز سازمان را در اخ

هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای  ةبه حداقل جزای نقدی درجخالف واقع ارائه نمایند، 

 29 ةامّا طبق ماد«. شوندقانون مجازات اسالمی محکوم می 86 ةموضوع ماد چهار ةنقدی درج
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

بر حسب مورد و اهمیّت موضوع به »لّ  فوق جلوگیری از آلودگی هوا، عامالن تخ ةقانون نحو

جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک 

 «.ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد 2ماه تا 

ده میلیون ریال  8263هفت قانون مجازات اسالمی  ةبا توجّه به اینکه حداقل جزای نقدی درج

 الذکر برای اوّلین بار، در قانون هوای پاکست، تردیدی نیست که مجازات ارتکاب تخلّ  فوقا

جلوگیری از آلودگی هوا )پانصد هزار ریال( شدیدتر است.  ة)ده میلیون ریال( نسبت به قانون نحو

 ةدر صورت تکرار تخلّ ، قانون هوای پاک فقط مجازات نقدی را به حداقل جزای نقدی درج

که یکصد و هشتاد میلیون ریال است افزایش داده است، امّا  8263قانون مجازات اسالمی چهار 

جلوگیری از آلودگی هوا جزای نقدی را  ابت نگه داشته بود و در عوض، حبس  ةقانون نحو

تبدیل  ةتعزیری از یک ماه تا سه ماه را به آن اضافه کرده بود. با استناد به قوانین فعلی ایران در زمین

توان گفت در این مورد نیز مجازات مندرج در قانون هوای پاک شدیدتر است، مجازات، می

نامه در خصوص تعدیل مبلغ تصویب»با عنوان  8261هیئت وزیران در سال  ةزیرا طبق مصوّب

، هر روز «8263قانون مجازات اسالمی مصوّب  37 ةمجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماد

 ةهزار ریال است؛ از این رو، یک ماه تا سه ماه حبس مندرج در قانون نحو حبس معادل چهارصد

 شود و جمع آن باوشش میلیون ریال میجلوگیری از آلودگی هوا معادل دوازده میلیون تا سی

جزای نقدی ارتکاب جرم برای اوّلین بار )پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال( از جزای نقدی 

ای پاک )یکصد و هشتاد میلیون ریال( کمتر است. با وجود این، با توجّه به مندرج در قانون هو

مجازات حبس بیشتر از جزای نقدی است، شاید بتوان گفت قانون  ةاینکه اصوالً ا ر پیشگیران

 هوای پاک در عمل موجب کاهش مجازات نقض تعهّد همکاری با بازرسان سازمان شده است.

نون هوای پاک در هیچ مورد متضمّن مجازات حبس نیست و در اینجا الزم به ذکر است قا

های متداول در ترین نقاط ضع  این قانون است؛ زیرا حبس یکی از مجازاتاین یکی از مهم

ده محیطی ایران نیز فراوان از آن استفاده شنظام کیفری ایران است و پیش از این در قوانین زیست

راستای سیاست کیفری کشور برای کاهش تعداد  (. اقدام فوق در67: 8211بود )کوشکی، 



   
  

 

   
11 

  

 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

 36 ةماد محیطی ایران تأ یر گذاشته بود. برای مثال،تر نیز بر قوانین زیستزندانیان است که پیش

بق کنندگان هوا را که طجلوگیری از آلودگی هوا حداکثر مجازات حبس برای آلوده ةقانون نحو

یک سال بود به شش ماه کاهش  8212ت مصوّب حفاظت و بهسازی محیط زیس قانون 83 ةماد

 (.89-81: 8214ارشدی، مورد انتقاد بعضی حقوقدانان قرار گرفت )و این اقدام  داد

 8271تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی در سال  البته بعضی حقوقدانان معتقدند با

جلوگیری از  ةقانون نحو 36 ةاین قانون، کاهش حبس مذکور در ماد 911 ةو با استناد به ماد

مذکور ضمن برشمردن بعضی  911 ة(؛ زیرا ماد81: 8214ارشدی، آلودگی هوا ملغی شده است )

وانین مرتکبین چنانیه طبق ق»کند: مصادیق جرایم علیه بهداشت عمومی و محیط زیست، مقرّر می

از  ضیبع«. خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد

(. با وجود این، این نظر توسّط 871: 8263نجات و دبیری، آراء قضایی نیز مؤیّد نظر فوق هستند )

برای جرم آلودگی هوا اختالف  911 ةامکان استناد به ماد ةهمه پذیرفته نشده است، زیرا دربار

ومی اشت عمدر این ماده، مصادیق تهدید علیه بهد»نظر وجود دارد. برای مثال، گفته شده است: 

های مورد اشاره در حول محور گردد، تمثیلاند )...( و همانطور که مالحظه میاحصاء شده

آلودگی آب، آلودگی خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام و آلودگی محصوالت کشاورزی به 

ساب به ای که قابلیّت انتغیرمجاز از فاضالب هستند. از این رو، تمام افعال مجرمانه ةاستفاد ةواسط

قانون مجازات اسالمی را خواهند داشت باید مصادیقی از محورهای مذکور باشند. به  911 ةماد

ن توان از مصادیق ایعبارت دیگر، جرم آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی اشعه و ... را نمی

 (.871-877: 8263نجات و دبیری، « )ماده دانست

کردنی بدانیم، جرم آلودگی هوا اِعمال ةا دربارمذکور ر 911 ةدر هر صورت، حتّی اگر ماد

اکنون با تصویب قانون هوای پاک، دیگر امکان استناد به این ماده برای جرم آلودگی هوا وجود 

 ندارد. به عبارت دیگر، این ماده در خصوص جرم آلودگی هوا تخصیص خورده است.

ی پاک و نقش آن در جلوگیروانگهی، الزم به ذکر است بهبود ضوابط کیفری قانون هوای 

محیطی از آلودگی هوا فارغ از نقش مسئولیّت مدنی )جبران خسارت( ناشی از نقض قوانین زیست
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

ارده، های واست، چنانکه همواره قابلیّت آن را داشته و دارد که با الزام متخلّفان به جبران زیان

 (.823-836: 8274زاده انصاری، )تقیا ری پیشگیرانه و مناسب داشته باشد 

 ةهای مختل  بهبود ضوابط کیفری قانون هوای پاک نسبت به قانون نحواکنون که با جنبه

 پردازیم.های قانون هوای پاک میجلوگیری از آلودگی هوا آشنا شدیم، در ادامه به نوآوری

 های قانون هوای پاکنوآوری .۱

های مختل  موتوری از جنبه ةقلیّوسایل ن ةسازی معاینغیر از ابتکارهایی جزئی همیون یکپارچه

وگیری جل ةهای هوا و صدا در قانون هوای پاک نسبت به قانون نحوفنّی، ایمنی و کنترل آالینده

 ةگانموارد هشت 8از آلودگی هوا که فقط متضمّن کنترل آلودگی هوا و آلودگی صوتی بود،

ز جلوگیری ا ةدر قانون نحو های کلّی و مهمّ قانون هوای پاک هستند کهذیل بیانگر نوآوری

 اند.آلودگی هوا سابقه نداشته

 استفاده از ابزارهای اقتصادی .۱-1

جمله  محیطی ازدانیم یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به اهداف زیستهمانطور که می

های اقتصادی است. در این باره چنین گفته شده است: جلوگیری از آلودگی هوا استفاده از اهرم

ستفاده از ابزار مالیات برای مقابله با بلیه آلودگی مورد توجّه بسیاری از کشورها قرار گرفته و ا»

های بلندی در این راه برداشته شده است، ]امّا[ در کشور ما این جنبه از استراتژی مقابله با گام

« هوا دگیجلوگیری از آلو ةنحو»آلودگی نادیده گرفته شده است. برای مثال، در همین قانون 

های مستقیم ای در این باب صورت نپذیرفته و قانون اصلی مالیاتی ایران یعنی قانون مالیاتاشاره

 (.39: 8274همدانی، « )نیز نسبت به مسئله ساکت است

ه از جلوگیری از آلودگی هوا اصالً به استفاد ةدر تأیید انتقاد فوق باید گفت که قانون نحو

همیون اعطای کمک مالی به واحدهای آالینده  -ارزه با آلودگی هوا ابزارهای اقتصادی برای مب

                                                      

 جلوگیری از آلودگی هوا. ةقانون نحو 37و  1قانون هوای پاک و مواد  9 ة. نگاه کنید به ماد8
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

جهت تأمین تجهیزات مقابله با آلودگی هوا و اخذ مالیات از واحدهای صنعتی بر حسب میزان 

اشاره نکرده بود. البته در بعضی قوانین و مقرّرات دیگر به صورت پراکنده از  -آالیندگی آنها 

 ةتبصر -8توان به این موارد اشاره کرد: اده شده است. برای مثال، میاین ابزارهای اقتصادی استف

قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و  3

اجرایی  ةنامآیین -3؛ 8278آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوّب ماشین

اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ةدوّم توسعـ ةلساپنج ةقانون برنام 13 ةتبصر

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ةسوّم توسع ةقانون برنام 894 ةماد -2؛ 8271ایران مصوّب 

 .8211ها مصوّب قانون هدفمند کردن یارانه -4؛ و 8276جمهوری اسالمی ایران مصوّب 

ابزارهای اقتصادی مختل  استفاده کرده  از 8مواد متعدّدخوشبختانه قانون هوای پاک در 

( درآمدهای حاصل از %899صد درصد )»کند: این قانون مقرّر می 22 ةاست. برای مثال، ماد

( از وجوه %39داری کلّ کشور واریز )...( ]و[ بیست درصد )اجرای این قانون به حساب خزانه

یالت به تسه ةست به منظور ارائعمومی غیردولتی صندوق ملّی محیط زی ةمذکور از طریق مؤسّس

 «.یابدهوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می ةمنابع آالیند

 نوسازی وسايل نقليّة موتوری .۱-۱

موتوری در بخش خصوصی و  ةقانون هوای پاک ضوابط ذیل را جهت نوسازی وسایل نقلیّ

 بینی کرده است:عمومی پیش

 . جايگزينی خودروهای فرسوده ۱-۱-1

 ةتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیّ»کند: قانون هوای پاک مقرّر می 1 ةماد

خود را پس از  ةاند وسایل نقلیّسنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلّ موتوری اعم از سبک، نیمه

 «.رسیدن به سنّ فرسودگی از رده خارج کنند

                                                      

 این قانون. 22و  89، 6، 1. نگاه کنید به مواد 8
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

زینی خودروهای فرسوده جایگ ةجلوگیری از آلودگی هوا دارای ضوابطی دربار ةقانون نحو

نبود، امّا در بعضی قوانین و مقرّرات ایران همیون موارد زیر، ضوابطی در این خصوص وضع 

 -3؛ 8213از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوّب  ةنحو ةنامآیین -8شده بود: 

های دستگاه ةگذاری خودروهای فرسوده و خارج از ردنامه در مورد ممنوعیّت شمارهتصویب

. با 8217از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوّب  ةنامآیین -2؛ و 8213دولتی مصوّب 

آور نبودند و تسهیالت مقرّر در آنها نیز دائمی کدام از این مقرّرات اصوالً الزاموجود این، هیچ

خارج  قانون هوای پاک ضمن الزام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به از رده 1 ةنبودند. امّا ماد

بینی شان، راهکارهای دائمی زیر را برای اجرای این تعهّد پیشموتوری فرسوده ةکردن وسایل نقلیّ

تعهّد به از رده خارج کردن در  ةموتوری در زمین ةلزوم بیمه کردن وسایل نقلیّ -8کرده است: 

یریّت جویی حاصل از بهبود و مداز محلّ صرفه»اعطای تسهیالت دولتی  -3زمان فرسودگی؛ 

بخش حمل و نقل  ةجهت جایگزینی خودروهای فرسود« سوخت ناشی از اجرای این قانون

 در قانون« سالهبا کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ده»اعطای تسهیالت دولتی  -2عمومی؛ و 

 های فرسوده.جهت جایگزینی سایر خودروها و موتورسیکلت« ساالنه ةبودج»

 نقل عمومی شهری . نوسازی ناوگان حمل و ۱-۱-۱

های صنعت، با همکاری وزارتخانه»قانون هوای پاک وزارت کشور را موظّ  کرده است  6 ةماد

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با  ةمعدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، زمین

ه ین مادا«. اولویّت شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیّت را ظرف مدّت پنج سال فراهم کند

از محلّ منابع »اعطای تسهیالت  -8دو راهکار را برای اجرای این تعهّد در نظر گرفته است: 

این قانون از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا صفر نمودن سود  9 ةدرآمدی ماد

معافیّت  -3؛ «بنزینی )هیبریدی( و خودروهای الکتریکی -بازرگانی واردات خودروهای برقی 

بنزینی )...( و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش  -وهای برقی خودر»

 «.افزوده
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

نوسازی ناوگان حمل و نقل  ةجلوگیری از آلودگی هوا دارای مقرّراتی دربار ةقانون نحو

عمومی شهری نبود، امّا در بعضی قوانین و مقرّرات ایران همیون موارد زیر، ضوابطی در این 

حمل و نقل عمومی و مدیریّت مصرف سوخت  ةقانون توسع 3 ةماد -8اند: ص وضع شدهخصو

 ةسالپنج ةقانون برنام 44 ةماد -2؛ و 8217اجرایی قانون فوق مصوّب  ةنامآیین -3؛ 8219مصوّب 

 .8269اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوّب  ةششم توسع

 نعتیبرداری و پايش آاليندگی توسّط واحدهای صنمونه .۱-۹

برداری و پایش آالیندگی کرده است. این قانون هوای پاک واحدهای صنعتی را موظّ  به نمونه

 بینی شده است:الزام در سه سطح پیش

  اند نسبت به حسب تشخیص سازمان، مکلّ    »، تمام واحدهای صنعتی  88 ةماد 4 ةطبق تبصر  .9

کن و در چهارچوب خوداظهاری  زمانی مم ةگیری آلودگی هوا، در فاصــلبرداری و اندازهنمونه

 «.در پایش اقدام کنند

تمامی مراکز و واحدهای متوسّط پنجاه نفر به باال موضوع این »، 89 ةیک ماد ةطبق تبصر .1

گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا برداری، اندازهقانون برای انجام امور مربوط به نمونه

( و به کارگیری متخصّص محیط HSEزیست )مکلّ  به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط 

 «.باشندزیست می

که برحسب قوانین و مقرّرات، »، واحدهای صنعتی بزرگ و متوسّط 88 ةماد 2 ةطبق تبصر .3

 های پایش برخطاندازی سامانهباشند موظّ  به نصب و راهمحیطی میمشمول ارزیابی زیست

 «.باشندکز پایش سازمان میای )آنالین( و ارسال اطاّلعات روزآمد به مرلحظه

الذکر نبود، امّا چنین تعهّداتی در جلوگیری از آلودگی هوا دارای تعهّدات فوق ةقانون نحو

خوداظهاری در پایش آلودگی  ةنامآیین»زیست با عنوان سازمان حفاظت محیط 8264سال  ةمصوّب

 چهارم ةبرنام قانون 98 ةکه بر اساس ماد« های معتمدهای آزمایشگاهنامهزیست و شیوهمحیط

 .اندبینی شدهپنجم توسعه به تصویب رسیده بود پیش ةقانون برنام 863 ةتوسعه و ماد
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

 های تجديدپذير و پاکتوليد و عرضة انرژی .۱-4

 ةنسبت به توسعه، تولید و عرض»قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلّ  کرده است  86 ةماد

 جلوگیری از آلودگی هوا دارای ةقانون نحو«. ه )...( اقدام نمایدهای تجدیدپذیر و پاک بهینانرژی

مقرّراتی در این خصوص نبود، امّا در بعضی قوانین و مقرّرات ایران، همیون قانون اصالح الگوی 

قانون اخیر  98 ة، ضوابطی در این خصوص وضع شده بودند. ماد8216مصرف انرژی مصوّب 

است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر وزارت نیرو موظّ  »کند: بیان می

گرمایی، آبی کوچک )تا ده مگاوات(، دریایی های بادی، خورشیدی، زمینانرژی، شامل انرژی

ها و فاضالب شهری، توده )مشتمل بر ضایعات و زایدات کشاورزی، جنگلی، زبالهو زیست

ربط یل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذیصنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس( و با هدف تسه

نسبت به عقد قرارداد بلندمدّت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر 

 «.اقدام نماید

ای الذکر این است که تکلیفی مشخّص برقانون هوای پاک نسبت به قانون فوق 86 ةمزیّت ماد

 ظرفیّت مورد نیاز برق کشور از ةحداقل سی درصد افزایش ساالن»وزارت نیرو مقرّر کرده است: 

 «.های تجدیدپذیر تأمین شودانرژی

 افزايش فضای سبز شهرها .۱-5

 های شهرهایحداکثر تا ده سال پس از ابالغ این قانون، شهرداری»قانون هوای پاک،  33 ةطبق ماد

، و و ادارات منابع طبیعی شهرستاناند با همکاری وزارت نیرباالی پنجاه هزار نفر جمعیّت موظّ 

ودگی جلوگیری از آل ةقانون نحو«. فضای سبز خود را حداقل به پانزده متر مربّع برسانند ةسران

هوا دارای مقرّراتی در خصوص این موضوع نبود. همینین، با اینکه بعضی قوانین ایران قطع 
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 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

ای ای پاک، هیچ قانون عام و کلّیظاهراً پیش از تصویب قانون هو 8اند،درختان را ممنوع کرده

 فضای سبز شهرها به تصویب نرسیده بود. ةافزایش سران ةدربار

 مقابله با پديدة گرد و غبار .۱-9

ه گرد و غبار نبود، امّا با توجّ ةپدید ةجلوگیری از آلودگی هوا دارای مقرّراتی دربار ةقانون نحو

ی آمادگی اجرای ةناموزیران با تصویب آیینهای اخیر، هیئت به افزایش معضل گرد و غبار در سال

گرد و غبار،  ة، ضمن تأسیس ستاد مقابله با پدید8261گرد و غبار در سال  ةمقابله با پدید

مدّت های کوتاههایی را برای شناسایی منشأهای داخلی و خارجی ایجاد گرد و غبار و اقدامبرنامه

ای امّا شدّت معضل گرد و غبار سبب شد قانون هو بینی کرد.و بلندمدّت برای رفع این معضل پیش

 های ذیل به آن اختصاص دهد:ماده را در زمینه 1پاک 

 المللی های بين. همکاری۱-9-1

المللی جهت جلوگیری از ایجاد ای و بینهای منطقهقانون هوای پاک بر لزوم همکاری 32 ةماد

اجرایی  ةنامآیین 84 ةکرده است. ماد های ناشی از آن تأکیدگرد و غبار و نیز کاهش خسارت

 گرد و غبار نیز دارای مقرّراتی مشابه است. ةآمادگی مقابله با پدید

  زدايی. بيابان۱-9-۱

قانون هوای پاک وزارت جهاد کشاورزی را موظّ  کرده است عالوه بر اجرای  34 ةماد

د و زایی و تولید گرعد بیابانهای مستزادیی مقرّر در قوانین، جهت مهار کانونهای بیابانطرح

های های اجرایی محلّی و سازمانغبار داخلی )رأساً یا با همکاری بخش خصوصی و دستگاه

االنه حداقل زدایی، سگرد و غبار را با اولویّت عملیّات بیابان ةالمللی( اقدامات مقابله با پدیدبین

ت اعتبارات الزم را هر ساله در قانون در سیصد هزار هکتار اجراء کند. دولت نیز مکلّ  شده اس

                                                      

 قانونی الیحة -3 و ؛8213 مصوّب درخت رویّةبی قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ قانون -8: به کنید نگاه ن. 8

 .8216 مصوّب شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ
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اجرایی آمادگی  ةنامآیین 83و  1، 4بینی کند. مقرّراتی مشابه با موارد فوق در مواد بودجه پیش

 اند.بینـی شدهگرد و غبار پیش ةمقابله با پدید

  هابوم. تأمين آب برای زيست۱-9-۹

مکلّ  کرده است با همکاری وزارت قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست را  31 ةماد

ند ها را تعیین کبومها و زیستها، خورها، دریاچهها، تاالبمحیطی رودخانهنیرو، نیاز آبی زیست

 ةنامآیین 1 ةماد 8موارد فوق را تخصیص دهد. ةو همینین وزارت نیرو را مکلّ  کرده است حقّاب

های تاالب ةزارت نیرو را موظّ  کرده است حقّابگرد و غبار نیز و ةاجرایی آمادگی مقابله با پدید

 را تأمین کند. های مقابله با منشأ گرد و غبارو نیاز آبی طرحجنوب و غرب کشور 

 هشدار طوفان ة. شبک۱-9-4

قانون هوای پاک سازمان هواشناسی را مکلّ  کرده است با همکاری سازمان حفاظت  39 ةماد

آگاهی رخدادهای طوفان و گرد و ملّی هشدار و پیش ةمحیط زیست حداکثر طی دو سال، شبک

های سازمانگرد و غبار نیز  ةاجرایی آمادگی مقابله با پدید ةنامآیین 3 ةغبار را تکمیل کند. ماد

های حفاظت محیط زیست و هواشناسی را مکلّ  کرده است ظرف شش ماه، طرح سامانه

ارائه  گرد و غبار ةستاد مقابله با پدیدتصویب به آگاهی و کنترل کیفیّت هوا را تهیّه و برای پیش

 کنند.

  ها و کمربند سبز شهرها. ايجاد حريم سبز بزرگراه۱-9-5

های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور را موظّ  قانون هوای پاک وزارتخانه 37 ةماد

ها )از ا و دهیاریهساالنه( با همکاری شهرداری ةکرده است )از محلّ اعتبارات مندرج در بودج

یر ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأ محلّ منابع مالی در اختیارشان( حریم سبز بزرگراه

نج های شهری و روستایی طی پگرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویّت استفاده از پساب

                                                      

 نیز دارند. محیطی دیگریهای مثبت زیستگرد و غبار نیستند و جنبه ة. البته آ ار این تکلی  منحصر به کاهش پدید8



   
  

 

   
34 

  

 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

  کرده است آب الزم را یک این ماده وزارت نیرو را مکلّ ةهمینین، تبصر 8سال ایجاد کنند.

ها( ها و دهیاریاین ماده نیز وزارت کشور )سازمان شهرداری 3 ةبرای موارد فوق تأمین کند. تبصر

را مکلّ  کرده است حداقل بیست درصد از منابع در اختیار خود را به تکلی  فوق اختصاص 

اقع های شهرهای وشهردارینیز گرد و غبار  ةاجرایی آمادگی مقابله با پدید ةنامآیین 6 ةدهد. ماد

گرد و غبار را موظّ  به اجرای طرح کمربند سبز این شهرها کرده  ةدر مناطق تحت تأ یر پدید

عهّد های مختل  از جمله تتکلی  وزارتخانهنامه به مدّت اجرای این طرح و است. البته این آیین

 مالی آنها در این زمینه اشاره نکرده است.

 اه ضابط دادگستری به يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست. اعطای جايگ۱-7

جلوگیری از آلودگی هوا اختیاراتی را به سازمان حفاظت محیط  ةقانون هوای پاک و قانون نحو

جلوگیری از آلودگی هوا  ةاند، امّا قانون نحوزیست برای برخورد با عامالن آالیندگی هوا داده

های قانون هوای پاک این است ص نکرده بود. یکی از نوآوریابزار اجرای این صالحیّت را مشخّ

را « یگان حفاظت سازمان» 28 ةکه ابزار اجرای این صالحیّت را تعیین کرده و به موجب ماد

به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرایم مشهود مذکور در این »مکلّ  کرده است 

با اطاّلع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون، قانون، رأساً یا در صورت اعالم سازمان یا 

ربط، اقدام الزم را در چارچوب قوانین و مقرّرات با واحدهای با نظر دادستان شهرستان ذی

 ةرالزم به ذکر است طبق تبص«. کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورندآلوده

آموزش ضابط دادگستری را زیر  ةکنان سازمان دورقانون هوای پاک، چنانیه کار 23 ةیک ماد

 شوند.نظر دادستان طی کنند، ضابط دادگستری محسوب می

 بينی مراجع قضايی تخصّصی در زمينة آلودگی هوا. پيش۱-8

برای رسیدگی به »کند: آن مقرّر می 23 ةیکی از ابتکارهای قانون هوای پاک این است که ماد

 ةدر هر حوز ای تخصّصیقضائیّه شعبه ةقانون، به تشخیص رئیس قوّ تخلّفات و جرایم موضوع این
                                                      

 کنند.یهای دیگر نیز به بهبود هوا کمک مو غبار نیستند و از جنبهگرد  ة. البته آ ار این تکلی  منحصر به کاهش پدید8
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ا ملزم به تأسیس قضائیّه ر ةقانونی رئیس قوّ ةرسد این مادالبته به نظر نمی«. یابدقضایی اختصاص می

عام  ةالذکر در راستای قاعدقانونی فوق ةتوان گفت مادای کرده باشد. از این رو، میچنین شعبه

تمام »کند: است که مقرّر می 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب  199 ةدمندرج در ما

اند با توجّه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی موضوع این قانون مکلّ 

صی مراجع تشکیل شعب تخصّ ةشیو -مراجع قضایی برای رسیدگی تخصّصی اقدام کنند. تبصره

ای است که ظرف شش ماه نامهفری موضوع این ماده به موجب آیینقضایی اعم از حقوقی و کی

 ةس قوّشود و به تصویب رئیاالجراء شدن این قانون توسّط وزیر دادگستری تهیّه میاز تاریخ الزم

یدگی به تخصّصی برای رس ةتنها تفاوت مواد فوق این است که تشکیل شعب«. رسدقضائیّه می

قضائیّه است و وزیر  ةاک صرفاً متّکی به تصمیم رئیس قوّجرایم مندرج در قانون هوای پ

 دادگستری در آن نقش ندارد.

ای مربوط هرسیدگی قضایی به پرونده ةهمینین، یکی از نقاط قوّت قانون هوای پاک در زمین

این قانون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  23 ةماد 3 ةبه موضوع این قانون این است که تبصر

دادرسی معاف کرده است. از این رو، پرداخت  ةحقوقی و کیفری از پرداخت هزین را در دعاوی

د رفع الذکر باشتوانست یکی از موانع طرح شکایت توسّط نهادهای فوقدادرسی که می ةهزین

 شده است.

 نتيجه

 ای از مواد وقانون اصالح پارهآلودگی هوا با تصویب  ةدر ایران، قانونگذاری صریح در زمین

را  8224قانون شهرداری  11 ةماد 39که بند  8241در سال  اق مواد جدید به قانون شهرداریالح

به اوج  8274جلوگیری از آلودگی هوا در سال  ةتصویب قانون نحواصالح کرد شروع شد و با 

های اجرایی متعدّد توانست در کُند کردن فرایند نامهخود رسید. اجرای قانون اخیر همراه با آیین

هایی به دست آورد، امّا این قانون خالی از ایراد زایش آلودگی هوا در شهرهای ایران موفّقیّتاف
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ایران اقدام به وضع قوانین و مقرّراتی در  ةنبود. از این رو، در چند سال اخیر قوای مقنّنه و مجریّ

 است. 31/94/8269تر از همه تصویب قانون هوای پاک در تاریخ اند که شاخصاین زمینه کرده

 33رفت قانون هوای پاک با اتّکاء به تجارب به دست آمده از اجرای همانطور که انتظار می

جلوگیری از آلودگی هوا، بسیاری از نواقص این قانون را رفع کرد. در این  ةقانون نحو ةسال

ز آلودگی ری اجلوگی ةنوشتار به تبیین دو محور از نقاط قوّت قانون هوای پاک نسبت به قانون نحو

همانطور که  8سابقه.های بینوآوری -3بهبود ضوابط کیفری و  -8هوا پرداختیم که عبارتند از: 

های بهبود ضوابط کیفری قانون جدید نسبت به قانون قدیم عبارتند از: ترین جنبهمالحظه شد مهم

انسجام  -3آنها؛  ةافزایش مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی و اِعمال جزای نقدی دربار -8

بینی امکان پیش -2های مقرّر در قانون مجازات اسالمی؛ ها و تعیین آنها بر اساس مجازاتمجازات

ها به ویژه افزایش جزاهای نقدی. بهبود مجازات -4تعدیل جزاهای نقدی در گذر زمان؛ و 

ستفاده از ا -8اند از: قانون جدید نسبت به قانون قدیم نیز عبارت ةسابقهای اصلی و بینوآوری

تولید  ةتوسع -2جایگزینی خودروهای فرسوده؛  -3ابزارهای اقتصادی در مبارزه با آلودگی هوا؛ 

اعطای جایگاه ضابط  -1گرد و غبار؛  ةمقابله با پدید -4های تجدیدپذیر و پاک؛ انرژی ةو عرض

بینی مراجع قضایی پیش -9دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست؛ و 

 آلودگی هوا. ةخصّصی در زمینت

های نامهالذکر نویدبخش آن هستند که اگر قانون هوای پاک با تصویب آییننقاط قوّت فوق

ج بار کنونی خارموقع دنبال شود، آلودگی هوا در ایران از وضعیّت فاجعهاجرایی مناسب و به 

یژه حذف ون هوای پاک به خواهد شد. البته در این مسیر نباید تالش برای رفع نقاط ضع  قانو

                                                      
جلوگیری از آلودگی هوا نقاط قوّت دیگری نیز دارد که در این نوشتار فرصت  ة. البته قانون هوای پاک نسبت به قانون نحو8

بود تعری  آلودگی هوا و انواع منابع به -8توان به این موارد اشاره کرد: پرداختن به آنها نبود؛ از جمله این نقاط قوّت می

تسریع بررسی تقاضاهای احداث،  -2موتوری در گذر زمان؛  ةبینی ارتقاء استاندارد آالیندگی وسایل نقلیّپیش -3آالینده؛ 

اختیارات بیشتر برای سازمان حفاظت محیط زیست برای اقدام سریع در  -4توسعه و یا تغییر خط تولید واحدهای صنعتی؛ 

 های تولیدی و وارداتی کشور.الزام استاندارد بودن تمام انواع سوخت -1هه با واحدهای آالینده؛ و مواج
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مجازات  ةچراکه ا ر پیشگیران 8کامل مجازات حبس از جرایم مشمول این قانون را نادیده گرفت،

ویژه نسبت به صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی بزرگ که حبس بیش از جزای نقدی است، به 

در قانون هوای پاک  توان پرداخت جزای نقدی را دارند. از این رو، اگرچه جزاهای نقدی مندرج

زانی اند و امکان روزآمد کردن آنها حتّی به میتر شدهنسبت به قوانین پیشین شدیدتر و متناسب

ن هوای پاک قانو ةتوان گفت ا ر ارعابی و پیشگیرانباالتر از نرخ تورّم نیز فراهم شده است، می

 در خصوص جرایم متضمّن حبس در قوانین پیشین کاهش یافته است.

  

                                                      
جلوگیری از آلودگی هوا که بررسی آنها خارج از  ة. در خصوص نقاط ضع  دیگر قانون هوای پاک نسبت به قانون نحو8

های های الزم در وضعیّترعت شناسایی و اتّخاذ اقدامکاهش س -8توان به این موارد اشاره کرد: بحث این نوشتار بود، می

عدم شناسایی حقّ عام  -2توجّهی به پیامدهای اجتماعی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ و کم -3اضطراری؛ 

 سازمان حفاظت محیط زیست برای دادخواهی به نفع عموم.
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 منابع

 فارسی

 32/94/8261و  99/94/8261گرد و غبار، مصوّب  ةاجرایی آمادگی مقابله با پدید ةنامآیین. 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ةدوّم توسع ةسالپنج ةقانون برنام 13 ةاجرایی تبصر ةنامآیین

 .91/97/8277جمهوری اسالمی ایران، مصوّب 

 ل عمومی و مدیریّت مصرف سوخت، مصوّب حمل و نق ةاجرایی قانون توسع ةنامآیین

88/94/8217 . 

 89/99/8276جلوگیری از آلودگی هوا، مصوّب  ةاجرایی قانون نحو ةنامآیین. 

 84/88/8264قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، مصوّب  98 ةاجرایی ماد ةنامآیین. 

 87/83/8217از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، مصوّب  ةنامآیین. 

 36/94/8214جلوگیری از آلودگی هوا، مصوّب  ةنامآیین. 

 مد، های معتهای آزمایشگاهنامهخوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه ةنامآیین

 .99/91/8264مصوّب 

 87/98/8213از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، مصوّب  ةنحو ةنامآیین. 

 ( .8214ارشدی، محمدیار« .)ّفصلنامه مدرس «. در حفاظت از محیط زیستقضائیّه  ةنقش قو
 .86-8، صص 2، شماره 6، دوره علوم انسانی

 ةهای تخلّفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلّیّموضوع جریمه ةناماصالح تصویب 

 .99/89/8264صنعتی، مصوّب  -نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری 

 ّهوا،  جلوگیری از آلودگی ةل مندرج در قانون نحومبالغ ریالی مربوط به جرایم فصو ةاصالحی

 .86/93/8212مصوّب 

 قانون  37 ةنامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در مادتصویب

 .89/91/8261، مصوب 8263مجازات اسالمی مصوّب 
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

 ور در رهای تخلّفات مربوط به حمل و نقل و عبور و منامه در خصوص تعیین جریمهتصویب

 .92/97/8269صنعتی، مصوّب  -نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری  ةکلّیّ

 هایدستگاه ةگذاری خودروهای فرسوده و خارج از ردنامه در مورد ممنوعیّت شمارهتصویب 

 .31/89/8213دولتی، مصوّب 

 ن ، چاپ اوّل، تهران، سازماحقوق محیط زیست در ایران(. 8274زاده انصاری، مصطفی. )تقی

 «.سمت»ها مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ( .8213حبیبی، محمدحسن« .)عنوان حقّ بشریّتحقّ برخورداری از محیط زیست سالم به» ،

 .879-828، صص 99، دانشگاه تهران، شماره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 اقانونی، تاریخ حمایت، ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فر ةروزنام

39/91/8264. 

 ةروزنام ( .رسمی جمهوری اسالمی ایرانhttp://www.rrk.ir/Laws/.) 

 جامع نظرات شورای نگهبان. ةسامان 

 (http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx) 

 ( .8219عبدالهی، محسن« .)یفری های حقوق کحمایت کیفری از محیط زیست: تأملّی بر بایسته

 .887-67، صص 8، سال پنجم، شماره مجله علوم محیطی«. زیست محیطی

 ( .8219قاسمی، ناصر« .)های مجله دیدگاه«. بزه آلودگی هوا ةنگرش حقوق کیفری ایران دربار
 .823-881، صص 33-38، شماره حقوقی

  94/83/8263قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب . 

 ّ34/91/8211ب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصو . 

  94/83/8216قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، مصوّب . 

 37/88/8241ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری، مصوّب قانون اصالح پاره. 

 81/89/8216جمهوری اسالمی ایران، مصوّب  ةپنجم توسع ةسالپنج ةقانون برنام. 



   
  

 

   
41 

  

 1198 تابستان، وهفتمبیست، شماره مفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفت

 صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اقت ةششم توسع ةسالپنج ةقانون برنام

 . 84/83/8261(، مصوّب 8499-8269)

 88/99/8212اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوّب  ةتوسع چهارم ةبرنام قانون . 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوّب  ةتوسع سوّم ةبرنام قانون

87/98/8276 . 

 مجلس شورای ملّی. 32/94/8231کلّ کشور، مصوّب  8231ال س ةقانون بودج 

  37/88/8219قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب . 

 81/96/8219حمل و نقل عمومی و مدیریّت مصرف سوخت، مصوّب  ةقانون توسع. 

  قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و

 .93/89/8278آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، مصوّب نماشی

  39/98/8291قانون حفاظت در برابر اشعه، مصوّب. 

  31/92/8212قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوّب. 

 88/91/8213درخت، مصوّب  ةرویّقانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی. 

  91/83/8216تخلّفات رانندگی، مصوّب قانون رسیدگی به. 

  98/93/8263قانون مجازات اسالمی، مصوّب. 

 92/93/8274جلوگیری از آلودگی هوا، مصوّب  ةقانون نحو. 

 81/89/8211ها، مصوّب قانون هدفمند کردن یارانه. 

  31/94/8269قانون هوای پاک، مصوّب. 

 ( مصوّب تعزیرات و مجازاتکتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،)های بازدارنده

93/92/8271. 

 ( .8211کوشکی، غالمحسن« .)محیطیجرایم زیست ةهای نظام کیفری ایران در حوزچالش .»

 .894-17، صص 81-87، شماره رسانی حقوقیمجله اطالع

 92/92/8216قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوّب  ةالیح. 
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 ...با یسهپاک در مقا یقانون هوا هاییو نوآور یفریبهبود ضوابط ک 

 (. شاخص کلّ بهای کاالها و خدمات 8269رکزی. )مدیریّت کلّ آمارهای اقتصادی بانک م

 هایمصرفی در مناطق شهری ایران )شاخص تورّم(، اعداد ساالنه شاخص و نرخ تورّم در سال

8261-8281 (899=8269.) 

 .مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی 

 (http://www.hvm.ir/fehrest.aspx?select=mozakarat&select2=bank%20

matny). 

 ،911 ةهای کیفری ناشی از اجرای مادبررسی چالش(. »8263سید امین، دبیری، فرهاد. ) نجات 

 .867-872، صص 3، شماره 7، دوره مجله مطالعات حقوقی«. ( قانون مجازات اسالمی684)

 محیطی در ایرانبررسی جرایم زیست(. »8212دوست، صابر، جواهری بابلی، مهران. )وطن .»

-242، نشر برگ زیتون، صص همایش حقوق محیط زیست ایرانمجموعه مقاالت نخستین 

246. 

 ( .8274همدانی، م. ت« .)جلوگیری از آلودگی هوا، جای خالی ابزارها و  ةقانون نحو

 .39، ص 89، شماره مجله پژوهشنامه مالیات«. های مالیاتیانگیزه

 88/83/8264مورّخ  8364-8362 ةهیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنام. 
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