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 چکيده

هر اقدامي را كه از مصاادق  هددقاد يهياه  قانون مجازات اسالمي 866ماده 

و مجازات را نيز هعيين نموده است. مصادق   شناخته جرم ،دبدداشت يمومي باش

آلوده كردن آب آشااميدني قاا »هددقد يهيه بدداشت يمومي مشتمل بر ممنوييت 

در حاو  مواور  كاه همیيهدااطاوريباشد، بهمي «هوزقع آب آشاميدني آلوده و...

دگي موصوالت كشاورزي مجاز دام، و آلوودگي آب، خاک، پسماند، كشتار غيرآل

 باشد.غير مجاز از فاضالب مي ياستفاده با

در هوهيل اقن ماده به بررسي يناصر رواني، مادي و قانوني جارم، مراجاع و 

د بودن و يمدي بودن و دقگار جرم، مقي ياشخاص ايالم كننده و هشخيص دهنده

اقان  هاي جرم هددقد يهيه بدداشت يمومي پرداخته هاا درک درسات ازمشخصه

در اجاراي مااده ماده با هوجه به اصو  حقوق كيفري مورد ارزقابي قارار گيارد. 

به نووي كه يمد و  ؛ينصر معنوي اشاره نمودهمچون ابداماهي هوان به ميمذكور 

هوق  اقن ينصر است قا خطاي جزاقي ناشاي از يادم هوجاه باه  يآگاهي الزمه

 ؟باشادبودن اقن ينصر مايرياقت مالحظات زقست مويطي نيز از يوامل موق  
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وجه هماقز هددقد بدداشت يمومي و آلودگي مويط زقست و ميازان بازدارنادگي 

در اقان كاه  مي باشاد مادهاقن مجازات هعيين شده نيز از دقگر چالشداي اجراي 

 است. هوقي  مورد هوهيل قرار گرفته

 

 .حبس ،ازاتمج آلودگی محیط زیست، ،بهداشت عمومی، جرم هاي كهيدي:واژه       

 

 مقدمه .1

گردیـد ای تجمالتی محسوب میمحیط زیست مقوله یهر چند که در گذشته مقوله

های زیست و حفظ و حمایت آن از دغدغه ولی خوشبختانه امروزه امور مرتبط با محیط

افـوون بـا نـنعتی شـدن روز .گـرددالملل محسوب میبین یها و جامعهها، دولتملت

هـای محـیط عتی، بالطبع میوان تخلیه آالیندهصوالت و تولیدات ننجوامع و افوایش مح

محـیط زیسـت  یهای هوا، آب، خاک، پسـماند و ... بـه مجموعـهزیست شامل آالینده

هـا در اکرـر مواقـع مخـا رات ت بطوری که پخش و انتشار آالیندهبه فوونی نهاده اسرو

 فراوانی را برای بشر امروزی فراهم آورده است.

یست و پاالیندگی آن بدون تردید یكی از ضروریات حفظ و بقـای حیـات محیط ز

ه سـب  شود. از این رو باید مانع از انجام اقـداماتی شـد کـکره محسوب می در زیست

هـای تواند دشـواریشود، زیرا آالیندگی محیط زیست میورود ندمه و زیان به آن می

 فراوانی را به دنبال آورد.

که عالقه بـرای سـالم نگـه داشـتن آن و بـه عبـارتی  محیط زیست موضوعی است

آالینده که از آنهـا بـه عنـوان جـرایم زیسـت  حمایت از آن در برابر رفتارهای گوناگون

با این تفـاوت کـه در  ؛های دور وجود داشته استحیطی نام برده شده است، از گذشتهم

 ود. آن ایام اهمیت و ارزش آن مانند امروز برای انسانها شناخته نب

عالوه بـر محـیط زیسـت بـر روی  ،مخا رات حانل از آلودگیهای محیط زیست 

سالمتی و بهداشت انسان تاثیرات سوء خود را به جای نهاده تا جایی کـه ایـن موضـو  

منتج به وضع قوانین و مقررات متعددی گردیده است. در کشور ایران قـوانین متعـددی 

شده است که عالوه بر انـل پنجـاه قـانون در ارتباط با آلودگیهای محیط زیست وضع 
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ظت محیط زیست که نسـل امـروز در جمهوری اسالمی، حفا» :دارداساسی که اشعار می

-عمومی تلقی می یهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهو نسل

ریـ  های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یـا تخاز این رو فعالیت ؛گردد

توان به قانون حفاظـت و میهمچنین  .«غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنو  است

جلوگیری از آلودگی هـوا مصـوب  ی، قانون نحوه3111بهسازی محیط زیست مصوب 

قـوانین خـام محـیط  یکـه در زمـره 3131، قانون مدیریت پسماندها مصـوب 3119

نیو به عنـوان قـانون عـام،  3111می مصوب زیست بوده نام برد. در قانون مجازات اسال

به انشاء مواد قانونی در خصوم امور محیط زیست مبادرت ورزیـده کـه از  گذارقانون

مهمترین این مواد که ارتباط مستقیم با امور کیفری آلودگی محیط زیست و تهدید علیـه 

مـاده مـذکور  باشد. اینكه آیاقانون مجازات اسالمی می 633ماده بهداشت عمومی دارد، 

به نحوی نگارش یافته اسـت کـه  ،نمایدید علیه بهداشت عمومی را بیان میکه جرم تهد

موجبات بیشینه بازدارندگی را برای مرتكبین و کمینه شـبهات را بـرای اعـالم کننـدگان 

جرم فراهم نماید یا خیر، از موضوعاتی است که بایستی مورد تحقیق قرار گیرد. در این 

قـانون  633های حقوقی جرم زیست محیطی و ابهامات و چالشهای ماده مقاله شاخصه 

 مجازات اسالمی بیان شده است. 

 مواد و روشدا
متن حاضر تحقیقی اسـت از البـالی متـون حقـوقی و محـیط زیسـت در راسـتای 

قانون مجازات اسالمی تا این ماده به  ور واضـ  بیـان  633شناسایی هر چه بیشتر ماده 

ای استفاده از منابع موجود کتابخانـهن و آشكار گردد. در این تحقیق با و هویت آن روش

تهدیـد علیـه بهداشـت  یاعم از کت  و مقاالت و همچنین بررسی آراء نادره در زمینه

موجبات تشخیص و تبیین ابهامات و چالشهای حانل از اجرای این ماده شـده  ،عمومی

 است.

 سالميقانون مجازات ا 866هاي ماده شاخصه .2

بـه تصـوی  مجلـس شـورای  3111قانون مجازات اسالمی که در خرداد  633ماده 

مورد انالح قرار گرفـت. ایـن  3116پس از یک سال و دو ماه در مرداد  ،اسالمی رسید



 3149 تابستان ،دوم، شماره دوره هفتم مجله مطالعات حقوقی/                           316

-است و اشعار می و ضمانت اجرای آنعلیه بهداشت عمومی  ماده تونیف جرم تهدید

 آب کـردن آلـوده از قبیل ،شود شناخته عمومی شتبهدا تهدید علیه که دارد: هر اقدامی

و  و دامـی انسـانی فضـوالت غیر بهداشتی ، دفعآلوده آشامیدنی آب یا توزیع آشامیدنی

کشتار غیـر مجـاز  ،هادر خیابان ها، زبالهدر رودخانه کنندهمواد مسموم مواد زائد، ریختن

 بـرای فاضـالب هایخانـه تصـفیه یـا پسـاب خـام غیرمجاز فاضـالب یاستفاده و دام

 مشـمول خـام قـوانین  بـق چنانچـه باشـد و مـرتكبینمی ممنو  کشاورزی مصارف

 خواهند شد.  محكوم سال تا یک حبس نباشند به شدیدتری مجازات

 یو آلـودگ عمـومی بهداشـت موبـور تهدیـد علیـه اقـدام اینكه ـ تشخیص3تبصره 

و  دامـی فضـوالت و دفـع کشـتار دام شود ونیو غیرمجاز بودنمی شناخته زیستمحیط

 و آمـوزش ، درمـانبهداشت وزارت یمورد بر عهده مذکور حس  جرم اعالم همچنین

 خواهد بود. دامپوشكی و سازمان زیستمحیط حفاظت ، سازمانپوشكی

مـواد  یـا آمیخـتن پخش :از ستا عبارت زیستیطمح ـ منظور از آلودگی1 تبصره 

یـا  ، شـیمیاییفیویكـی کیفیـت کـه میوانـی بـه یـا زمـین و خـاک ،هوا ،آب به خارجی

 آثار یـا ابنیـه ،گیاهان، زنده یا سایر موجودات انسان حال به که را بطوری آن بیولوژیک

بـه  ،گـرددهـای آن اسـتنباط مـیذکور و تبصرهماده م تغییر دهد. آنچه که از ،باشد مضر

 گردد.شرح ذیل بیان می

 هددقد يهيه بدداشت يمومي   .1-2

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی »گردد که در ندر ماده مذکور عنوان می

گـذار حاکی از تاکید جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از سـوی قـانون «شناخته شود ...

نامه بهداشـت محـیط ی مدون از بهداشت بایستی به آیینتعریف یائهباشد. لذا برای ارمی

آن بهداشـت محـیط عبـارت  3هیات وزیران رجو  نمود که در ماده 6/1/3113مصوب 

روانـی و  ای که روی سالمت جسـمی،رل عواملی از محیط زندگی به گونهکنت :است از

تهدیـد علیـه  ،ایـن تعریـف ر. بنا بـ(114: 3131گذارند)دبیری،اجتماعی انسان تاثیر می

شق سالمتی، یعنـی جسـم انسـان، روان انسـان و اجتمـا   سهموثر بر ،بهداشت عمومی

 انسان خواهد بود .



 311             اسالمي  مجازات قانون  (419) 866هاي كيفري ناشي از اجراي ماده بررسي چالش                  

 

 قانون مجازات اسالمي 866ينصر مادي در ماده . 2-2

جرم، عنصر مـادی ایـن جـرم بطـور مطلـق و بـا  یاز لحاظ عنانر تشكیل دهنده 

بیشـتر از افعـال مـادی  ،ت، ولی در احصاء مصـادیقآورده شده اس «هر اقدامی»عبارت 

، یـا «تخلیـه»، «دفـع»، «توزیـع»، «آلوده کـردن»به دیگر سخن  .مربت نام برده شده است

قـانون مجـازات اسـالمی  633مـاده بوه موضـو   یارکان مادی تشكیل دهنده« استفاده»

 باشند. می

 .شـودل ترک فعـل نیـو مـیشام «آلوده کردن»رسد که عبارت با این حال به نظر می

سـازد، اگـر پـس از آالینده را وارد آبهای عمـومی مـی ای که موادچنانكه مدیر کارخانه

تحت مسئولیت خود، اقـدام بـه نصـ   یکارخانه یبه وسیلها ال  آلوده سازی محیط 

دستگاههای تصفیه یا کاهش میوان آلودگی یا جلوگیری از آلودگی ننماید، به دلیل تـرک 

(. بـه تعبیـر دیگـر عنصـر 311: 3131گیرد)انصاری،شمول عنوان مجرمانه قرار میفعل م

مادی این جرم اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کـردن محـیط زیسـت اسـت کـه از 

شود و ممكن است در قال  فعـل ق میراههای مذکور در این ماده و راههای مشابه محق

 (.111: 3131مربت یا منفی محقق شود )زراعت،

 قانون مجازات اسالمي 866موورهاي مصادق  ماده . 3-2

مصادیق تهدید علیه بهداشت عمـومی احصـاء شـده کـه مشـتمل بـر  ،در این ماده 

آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفـع غیـر بهداشـتی »ممنوعیت 

هـا ها، زبالـهانهدر رودخ فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده

ز فاضالب خام یـا پسـاب تصـفیه غیر مجا یاستفادهو  کشتار غیر مجاز دام ،در خیابانها

گردد  وری که مالحظه می همان .باشدمی «های فاضالب برای مصارف کشاورزیخانه

های مورد اشاره در حول محور آلودگی آب، آلودگی خاک، پسـماند، کشـتار غیـر تمریل

غیر مجـاز از فاضـالب  یاستفاده یودگی محصوالت کشاورزی به واسطهمجاز دام و آل

جـازات قـانون م 633ای کـه قابلیـت انتسـاب بـه مـاده افعال مجرمانه تماملذا  ؛باشدمی

بایست مصادیقی از محورهای مذکور باشـند. بـه عبـارت اسالمی را خواهند داشت، می
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توان از مصادیق ایـن ه و ... را نمیدگی اشعدیگر جرم آلودگی هوا ، آلودگی نوتی، آلو

 ماده دانست.

در خصـوم   34/301/3311کیفری تحت کالسه شـماره  یدر ادامه به یک پرونده

یكی از ادارات کل حفاظت محـیط زیسـت  3134در سال  :پردازیمموضو  مربو ه  می

پـودر »تولیـد  یای در زمینهاز مدیریت کارخانه ،متعدد کارشناسی هایبر اساس گوارش

عدم  یبدین نحو که نامبرده به واسطه ؛نمایدبه دادسرای شهرستان اعالم جرم می «روی

نص  و خارج نمودن سیستم کنترل کننده آلودگی هوا )فیلتر( از مدار تولیـد، موجبـات 

های متعدد و عدم رفع مشكل، فراهم نمـوده دید هوا را علیرغم ابالغ اخطاریهآلودگی ش

هـای دارک مربتـه همچـون تصـاویر اخطاریـهمـ یشاکی با ارایـه یرهاست. در ادامه ادا

ابالغی، گوارشهای کارشناسی، عكسـهای تهیـه شـده از دودکـش واحـد مـورد نظـر و 

ق.م.ا  تقاضای  633نورتجلسه کالنتری محل مبنی بر ایجاد آلودگی هوا، به استناد ماده 

ی و آلودگی د علیه بهداشت عمومپیگرد قانونی مدیر عامل واحد آالینده را به جرم تهدی

گردد. پس از مراحل بازجویی و ندور کیفرخواست، دادگـاه محیط زیست خواستار می

 ،باشـدمستند و مدلل با مبـانی علمـی نمـی شاکی، یبدوی به دلیل اینكه تشخیص اداره

 نماید.مبادرت به ندور حكم برائت می

دادگـاه  .گرددتجدید نظر استان میدگاه شاکی به دا یاین امر موج  اعتراض اداره 

محترم تجدید نظر استان پس از رسیدگی مجدد، دادنامه بدوی را دارای ایـراد و اشـكال 

هـای متعـدد، گوارشـهای وجه به شكایت شـاکی، نـدور اخطاریـهقانونی دانسته و با ت

به های ش ، مبادرت در نیمه ویژهکارشناسی، تصاویر تهیه شده از وقو  جرم آن واحد ب

ق.م.ا و تبصـره ذیـل آن حكـم بـه  633نقض دادنامه بدوی نمـوده و مسـتند بـه مـاده 

محكومیت تجدید نظر خوانده به جرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی و بـه مبلـ  سـه 

گـردد. )واحـد نماید و رای نادره قطعی مـیون ریال جوای نقدی بدل از حبس میمیلی

 (3143حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، 

زیـرا در  ،شاکی دارای ایـراد بـوده یگردد شكایت اداره وری که مالحظه میهمان

مذکور هیچ فعلی که از مصادیق تهدید بهداشت عمومی باشد وجـود نـدارد و  یپرونده

بایسـت جـرم آلـودگی هـوا و آلودگی هوا نموده و اتهام را مـی اقدام به ،نرفاً مرتك 
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داشـت. از جلوگیری از آلودگی هوا بیان مـی یقانون نحوه 14مستند قانونی را نیو ماده 

-رم تجدید نظر منطبـق بـر قـوانین مـیبدوی از سوی دادگاه محت ی رفی نقض دادنامه

باشد و قابل مجـازات جرم آلودگی هوا می یونف مجرمانه ،چرا که بوه ارتكابی ،باشد

قـانون  14بایسـت مـاده را مـیبوده، لكن آن دادگاه محترم استناد قانونی حكم خـویش 

داشت، چرا که این ماده خام جرم آلـودگی جلوگیری از آلودگی هوا اعالم می ینحوه

 باشد. ق.م.ا  نمی  633های مصادیق ماده اینكه آلودگی هوا از محور به عالوههوا بوده و 

گردیـد مرجـع جرم تهدید بهداشـت عمـومی احـراز مـیالزم به ذکر است چنانچه 

کـه  باشددرمان و آموزش پوشكی می ،جرم، وزارت بهداشت یم کنندهتشخیص و اعال

 گردد. در ذیل به آن اشاره می

   جرم يمراجع ايالم كننده و هشخيص دهنده .9-2

آلـودگی »، «تهدید علیه بهداشت عمومی»عنوان مجرمانه  1ماده مذکور،  3در تبصره 

قید شده است و به همـین  «میکشتار غیر مجاز دام و دفع فضوالت دا»و  «محیط زیست

سـازمان »، «وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پوشـكی»تناس  و رعایت ترتی  بـه 

 یدر مقام اعالم کننده و تشخیص دهنـده «سازمان دامپوشكی»و  «حفاظت محیط ریست

دسـتگاه  1فعل مجرمانه بـه همـراه  1جرم حس  مورد اشاره شده است. به تعبیر دیگر 

بدین معنی که تشخیص و  ؛اندی جرم متناس  شدهده و تشخیص دهندهم کننمتولی اعال

درمان و آموزش و پوشكی،  ،اعالم جرم تهدید علیه بهداشت عمومی با وزارت بهداشت

تشخیص و اعالم جرم آلودگی محـیط زیسـت بـا سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و 

سـازمان  یهـدهتشخیص و اعالم جرم کشتار غیر مجاز دام و دفع فضوالت دامـی بـر ع

توانـد در سازمان حفاظت محیط زیست نمـی :دامپوشكی نهاده شده است. به عنوان مرال

دفع غیر انولی فاضالب، به تهدید علیـه  یواسطههزمان اعالم جرم یک واحد ننعتی ب

 یزیرا اعالم جرم تهدید علیه بهداشت عمومی بـر عهـده ؛بهداشت عمومی استناد نماید

بایسـت اظت محیط زیست در موضو  مرقوم میباشد و سازمان حفت میوزارت بهداش

 نسبت به آلودگی محیط زیست اعالم کننده جرم باشد .
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ده را ماده مذکور که اعالم جرم موضو  این ما 3از سوی دیگر علیرغم ظاهر تبصره 

م جـرای ئـی ازداند، اما با توجه به اینكه جرم موبـور جودستگاه می 1فقط در نالحیت 

ق. م. ا( و حتـی در بسـیاری مـوارد ممكـن اسـت  111باشد )ماده قابل گذشت می غیر

اشخام دیگری از این جرم متضرر شوند، بنابراین اعـالم جـرم و تعقیـ  آن از سـوی 

به عبارت دیگر این  .(119: 3131سایر اشخام حقیقی و حقوقی ممكن است )زراعت،

دسـتگاه یـاد  1 یآلودگی به عهـده تبصره عالوه بر واگذاری تشخیص تهدید آمیو بودن

آنها گذاشته است. با این حال، باید گفت که بـر  یرا نیو به عهدهشده، اعالم جرم مذکور

رود رم، یک تكلیف شهروندی به شمار مـی بق انول و قواعد حقوق کیفری، اعالم ج

 (.314: 3131و هرکسی نالحیت این کار را دارد )انصاری،

یكـی از ادارات  3143، در سال 430101به شماره کالسه   ایمطروحه یدر پرونده

فضوالت حیـوانی در داخـل  یتخلیه یکل حفاظت محیط زیست از شخصی به واسطه

انون مجـازات از قـ 633روستا به جرم تهدید علیه بهداشـت عمـومی مسـتند بـه مـاده 

مصـادیق  نماید. دادگاه محترم بدوی در دادنامه خویش تشـخیصاسالمی اعالم جرم می

ق.م.ا.  633و اعالم جرم در موارد تهدید علیه بهداشت عمومی را  بق تبصره یک مـاده 

درمان و آموزش پوشكی دانسته، و تشكیل پرونده را مطابق  ،از وظایف وزارت بهداشت

کیفری قرار موقوفی تعقیـ  قانون آیین دادرسی  6قوانین ندانسته و به استناد ندر ماده 

ین دادنامه از سوی اداره ی شاکی به دالیلی از جمله اینكه اعـالم جـرم نماید. انادر می

درمـان و آمـوزش  ،تهدید بهداشت عمومی مقید به وظایف انحصاری وزارت بهداشـت

تجدید نظر پـس از  گردد. دادگاه محترمده مورد تجدید نظر خواهی واقع میپوشكی نبو

بایسـتی بـا اد بوده و دادگاه بـدوی مـیای ایربدوی دار یدادنامه :نمایدبررسی اعالم می

توجه به اینكه جرم واقع شده، مبادرت به ندور حكـم نمـوده و نـرف ایـراد شـكلی 

بنابراین پرونده به همان دادگـاه بـدوی عـودت تـا  .دلیل برائت نیست ،وارده به پرونده

دارد. مجدداً رسیدگی گردد. این پرونده تاکنون مختومه نشده و در جریان رسیدگی قرار 

 (3143)واحد حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، 

گردد و همان  وری که پیشـتر نیـو سـخن رانـده آنچه که از این پرونده مستفاد می

بایسـت لـوگیری از پیچیـده شـدن پرونـده، مـیجرم برای ج یاعالم کننده یاداره ،شد
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درمان  ،زارت بهداشتداشت و یا وویش را آلودگی محیط زیست بیان میعنوان جرم خ

نمود. از سوی دیگر هر چند دلیل دادگـاه بـدوی آموزش پوشكی را با خود همراه می و

ای تشـخیص و نظـر ر بود دادگاه محترم بـدوی  ـی نامـهلذا بهت ،منطقی و قانونی است

ی أوزارت بهداشت درمان و آموزش پوشكی را جویا شده و سپس مبادرت به انشـای ر

 ای ارتكاب یافته است.مالً بوها که عچر ؛نمودمی

 633فهوم ماده ها و برداشت متفاوت از منطوق و مگردد تحلیلبنابراین مشاهده می 

 های حقوقی را فراهم نموده است.  ق.م.ا موجبات چالش
قانون مجاازات  866مقيد بودن جرم هددقد يهيه بدداشت يمومي در ماده . 5-2

 اسالمي

قانون مجازات اسالمی جرمی مقید  633ومی در ماده جرم تهدید علیه بهداشت عم 

بنابراین اگر عملی که نالحیت تهدید علیه بهداشت عمومی را داشته باشد لكـن  .است

: 3131منجر به آلودگی و اخالل در بهداشت نشود، قابل تعقی  نخواهـد بـود )زراعـت،

بـه  .انـدجـه سـاختهبـه نتی(. مقررات کیفری فرانسه در این باره، این جرم را مقیـد 111

زیـانی جمعـی ویـا  ،مواد آلوده به محیط زیست آبـی یعبارت دیگر تا زمانی که تخلیه

(. به تعبیر دیگـر 311: 3131دانند)انصاری،بال نداشته، این جرم را محقق نمیفردی به دن

چـرا  ؛گـرددهدید علیه بهداشت عمومی محقق نمـیبا تحقق نرف فعل آلودگی، جرم ت

انسـان  یتأثیر بر سالمت جسم، روان و اجتمـاع باعلیه بهداشت عمومی  که جرم تهدید

تواند وسعت تهدید علیه بهداشت عمومی را شـامل هر آلودگی نمی لیو گرددمیمحقق 

 شود.

گیرد جرایم علیه مالكیت قرار می یبرخی نویسندگان این جرم هم در زمره به گفته

رسد که اثـر نخسـت ایـن جـرایم ه نظر میولی ب .جرایم علیه اشخام یو هم در زمره

قیم آن لطمه به اموال عمومی یا خصونی یا بـه محـیط زیسـت اسـت و اثـر غیـر مسـت

کند و انوالً جرم آلودگی آب، جرمی علیه محیط زیسـت سالمتی اشخام را تهدید می

و موارد نیـشود که در برخی ولی این امر مانع از آن نمی ؛انسان است نه علیه خود انسان

سازی تنها به قصد لطمه به تمامیت جسمانی اشخام انسانی نورت بگیـرد. جرم آلوده
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جـرایم  یبنابراین مانند بیشتر جرایم علیه اموال و مالكیت باید این جرم را نیو در زمـره

یابنـد ای زیانبـار تحقـق مـیجـهمقید شمرده که لوومـاً در نـورت منجـر شـدن بـه نتی

 (.311: 3131)انصاری،

 قانون مجازات اسالمي 866ارد چالش برانگيز ماده مو .3

ایـن واژه را باشد که همگی ونف دارای تعاریف متعددی می ،جرم زیست محیطی

به  ور خالنه، جرم زیست محیطی هر نو  فعل یـا تـرک  .دارندبطور مشابهی بیان می

فتادن شدید به محیط زیست و به خطر ا یفعل را گویند که باعث ورود آسی  و ندمه

 (199: 3131جدی زندگی و سالمت بشر شود. )و ن دوست،

که به  وری .باشندگانه جرم میسهون اکررجرایم دیگر دارای ارکان این جرایم همچ

 ،گرددمحیطی استنباط میهای زیستوق مواد مرتبط با جرایم و مجازاتاز مفهوم و منط

قصد منجو مجرمانه یعنی جرم زیست محیطی جرمی است عمدی به نحوی که مجرم با 

با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلـی کـه بـه 

به عبارت دیگر عنصر روانـی جـرم در  .ورزدقانون ممنو  شده بدان مبادرت می موج 

تواند شاخص عمد در ارتكـاب بـوه است که می «قصد مجرمانه »همان ،این گونه جرایم

کننـد، بـه تعبیـر متمایل به یک هدف مشخص تعریف می را معموالً به اراده باشد. قصد

 (.311: 3140گویند )نوربها،شده به سوی هدف معینی را قصد می دیگر اراده هدایت

جـرایم، جـرم  در برخـی از ایـن .بسیاری از جرایم زیست محیطی عمـدی هسـتند

آمـده وجود هو خسارتی نیو بوقو  آن ضرر  یشود که در نتیجهمربو ه وقتی محقق می

این گونه جـرایم را  .شود جرم زیست محیطی مقید استباشد، یعنی جرمی که واقع می

آلوده »بدین نورت که  ؛قانون شكار و نید مشاهده کرد 31از ماده  «د»می توان در بند 

بـه  ،هارو آبشـخو هاحفاظت شده، چشمه هایتاالب ،هاها، دریاچهنمودن آب رودخانه

ای دیگـر از جـرایم پـاره «شـود.وادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبویان مـیم

، جرایمـی (هسـتند جرایم مطرح شده در این قلمـرو که بیشترین)عمدی زیست محیطی

یعنـی موکـول بـه  ؛که تحقق یافتن آنها نیازمند پدید آمدن ندمه و زیان نیسـت ،هستند

رت دیگر جرایم زیست محیطی عمدی مطلـق حانل شدن نتیجه مجرمانه نیست، به عبا
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جلوگیری از آلـودگی  یقانون نحوه 19(. به عنوان مرال ماده 311: 3143هستند)قاسمی،

سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و هر گونـه نخالـه در » :داردهوا بیان می

ضـمانت  ،ونانهمـان قـ 13که البته در ماده  «.باشدمعابر عمومی و فضای باز ممنو  می

 باشد.حصول به نتیجه نمیم که گردد،تعیین می 19اجرای ماده 

جرم  منظور از عنصر قانونی .عنصر قانونی است ،جرایم زیست محیطی عنصر دیگر

قـانون اساسـی بـه آن  16هاست که در انـل انل قانونی بودن جرایم و مجازات همان

گذار، انلی باید مد نظـر قـرار گیـرد ها توسط قانونزاتدر تعیین مجا .اشاره شده است

(، در جرایم زیست محیطی مـوادی 31:  3134بنام انل تناس  جرم و مجازات )حیاتی،

ــواد  ــون م ــازات   646، 643، 640، 634، 633، 636، 630، 614، 611همچ ــانون مج ق

جلـوگیری از  یقـانون نحـوه 13و  14اسالمی و برخی از مواد قوانین خام نظیر ماده 

 گردند.ارکان عنصر قانونی جرم محسوب می از هوا، آلودگی

جرم زمانی تحقـق پیـدا  .باشدرکن سوم در جرایم زیست محیطی می ،عنصر مادی 

(، که 31:  3134نورت مادی فعل و یا ترک فعل اتفاق افتاده باشد )حیاتی،هکند که بمی

از مصـادیق  ،هـوا بـر روی خروجـی دودکشـها یبه  ور مرال عدم نص  فیلتر کاهنده

ل واحـد ئودستگاه متولی، مس از سویکه پس از اخطاریه تحقق مادی فعل و در نورتی

هوا خودداری نماید، بدیهی است کـه تـرک فعـل محقـق شـده  یاز نص  فیلتر کاهنده

 است . 

 انوالً از فاعل و شریک جرم بحث شده و کمتر ،در قوانین مربوط به محیط زیست

 یو لـذا در هـر مـورد کـه مسـئله اسـت. جرم مطلبی آمده در مورد معاون به نراحت

قواعـد کلـی حقـوق جـوای عمـومی در مـورد  ازباید با اسـتفاده  ،معاونت مطرح شود

(. 311: 3116با مجرم زیست محیطی برخورد شود )تقی زاده انصاری، ،معاونت در جرم

گردنـد یعمدی واقـع مـ از آنجایی که جرایم زیست محیطی در اغل  موارد به نورت

بنابراین در کنار موضو  مباشرت در این گونـه جـرایم، معاونـت در آنهـا نیـو مصـداق 

: 3143معاون اعمال خواهد شد )قاسـمی، یخواهد یافت و مجازات مقرر قانونی درباره

319  .) 
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 قانون مجازات اسالمي 866ينصر معنوي در جرم ماده    .1-3
 بـه نـراحتعمـد و علـم  یواژه گردد کهالحظه میبا نگاهی به ظاهر این ماده م 

اما همچنان کـه در گذشـته بیـان  .آورده نشده و به عنصر معنوی جرم اشاره نشده است

د و آگـاهی از مجرمانـه بنابراین تعم ـ ؛شد جرایم زیست محیطی جرایمی عمدی هستند

بودن عمل الزم است و اگر این کارها از روی خطا نورت گیرند مشـمول حكـم ایـن 

م تعمـد در (. با توجه به موضو  خطا بودن و عد111:  3131بود )زراعت، ماده نخواهد

احتیا ی، توان رفتاری مبتنی بر بیگیرد، خطای جوایی را میفعل، محل تناقص شكل می

عمال مجازات برای مرتك  آن است آن ا یکه نتیجه ،بی مباالتی، غفلت و سهل انگاری

 باشد.دی قابل تصور میعمبیشتر در جرایم غیر و

ی بحث کـرد  ممكـن خطای جوایی عمد توان از نوعیمی ،اما آیا در جرایم عمدی

تمایـل او  در عین توجه به امـرایجاد کند و  مشكالتی «مسئول واحد»است بی احتیا ی 

تـوان ایـن جـرایم را به هرحال نمـی .گاه استآجام خطا آشكار نیست و گاه ناخودبر ان

ا چنـد خطـای جوایـی جهـت مجرمیـت بوهكـار و ولی وجود یک ی ،عمدی تلقی کرد

بینیم که عـالوه بـر (. حال می311: 3140استحقاق او برای مجازات کافی است )نوربها،

مـورد  633تعمد و آگاهی، خطای جوایی در جهت تحقـق عنصـر معنـوی جـرم مـاده 

 شناسایی قرار گرفته است.

بـه  ات اسـالمیقـانون مجـاز 633از  رف دیگر هرچند عنصر معنوی جـرم مـاده 

مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی  بق انول کلی حقوق جوا، ارتكاب جـرم  نراحت

که نـدمه بـه تمامیـت  مگر در موارد استرنایی. چنان ،بدون وجود سوءنیت امكان ندارد

چه به نورت خطـایی محـض در هـر ونه وعامدانه چه به نورت عالما جسمانی افراد

-گـذار سـوءنیت را مفـروض مـیبرخی جرایم نیو قانون رود. درشمار می حال جرم به

 دهد.هم قرار میمت  یانگارد و اثبات خالف آن را به عهده

گذار و با مراجعه به انول مسلم حقوقی کیفـری ه به سكوت قانونبنابراین با توج  

بار علیـه بهداشـت عمـومی باید گفت که وجود عمد یا سوءنیت در ارتكاب اعمال زیان

ثبات شود. مگر اینكه این جرم را همانند حقوق آمریكا یا انگلستان یک جرم مادی باید ا
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بـه  (strict liability)مسـئولیت مطلـق یـا  ینرف به شمار آوریم و بر مبنـای نظریـه

یل فقدان چنـین نصـی در حقـوق دلمجازات مرتكبین اعمال تهدید آمیو بپردازیم که به 

انل این  یها و نتیجهقانونی بودن جرایم و مجازات انل کیفری ایران و نیو با توجه به

توان به استنتاج انل مسئولیت مطلق در این گونـه جـرایم یعنی تفسیر به نفع متهم، نمی

 (.  311:  3131پرداخت)انصاری،

این تونیفات، در برخی اوقات، زمانی که فعل آلودگی و یـا تهدیـد علیـه  یبا همه

 تمـامیای نورت پذیرد و واحد مذکور نیـو از قبـل وی کارخانهبهداشت عمومی از س

مالحظات ایمنی، فنی و زیست محیطی را رعایت نموده باشد و نرف یک حادثه پـیش 

هـای متـولی مسـتند بـه پیوسته باشد و متعاق  آن دستگاه بینی نشده این عمل به وقو 

یـد علیـه ق.م.ا فعل ارتكابی را آلـودگی محـیط زیسـت و یـا تهد 633تبصره یک ماده 

لیت کیفـری سـئوبهداشت عمومی تشخیص داده و اعالم جرم نمایند، در این نـورت م

متوجه شخصیت حقیقی خواهد بود یا خیر  و یا اگر فعل ارتكـابی در زمـانی رد دهـد 

های شـ  بـه اگر فعل ارتكابی در نیمه ویژهکه شخص حقوقی در محل حاضر نباشد) ب

تواند عـدم حضـورش در محـل ا استناد مدیریت واحد آالینده میوقو  پیوسته باشد( آی

عنصر روانی جـرم  یتوان زایل کنندهنورت آیا عدم علم و آگاهی را می باشد  در این

دانست  با عدم احراز عنصر روانی جرم، انتساب فعل مجرمانه به شخصی کـه در اکرـر 

نیت و اگر اثبات خالف سوء خواهد بود،مواقع در محل حضور ندارد کار بسیار مشكلی 

 ایم.نل برائت را مورد خدشه قرار دادهمتهم قرار دهیم نیو ا یآن را به عهده

توان فعل ارتكابی را جرم آلودگی دانست که عنصر روانـی رسد زمانی میبه نظر می

ضـوابط و مالحظـات  تمـامجرم احراز شود و نرف وقـو  آلـودگی در شـرایطی کـه 

لیت کیفری را به دنبال نخواهد داشت. امـا ایـن سـخن مـانع از وسئرعایت شده باشد م

 یعدم اثبات جنبـه با وجودتوانند دیدگان میقی مرتك  نشده و خسارتلیت حقوئومس

 نسبت به  رح دعوی و جبران خسارت اقدام نمایند.  ،کیفری

 از قانون مجازات اسالمي 866شخص مسئو  در ماده  .2-3
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شود این است که در شرکتهای آالینده محیط زیسـت، ح میالی که در اینجا مطرسؤ 

آنهـا    دویست  شرکت، کارگواران شرکت، یا هـرمسئولیت کیفری متوجه چه کسی ا

در کشور ما با توجه به انل عدم مسئولیت کیفری اشخام حقوقی و نیو بـا توجـه بـه 

 :داردمی که بیان 3111مصوب  ،آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب 3ماده  31بند 

منظور از مسئول، شخص حقیقی است که اداره یا تصدی منـابع مولـد آلـودگی از  »

قبیل کارخانجات، کارگاهها و سایر تاسیسات ننعتی را خـواه بـرای خـود و خـواه بـه 

نمایندگی از  رف شخص یا اشخام حقیقی و حقوقی دیگر به عهده داشته یا شخصـاً 

پذیرفتن مسئولیت کیفـری بـرای اشـخام « ست.به  رق مختلف عامل ایجاد آلودگی ا

و دولتی بودن بیشـتر  ،های عمومیمالكیت یحقوقی مشكل است و گسترده بودن دامنه

در نتیجه فضاحت مسئولیت کیفری بـرای مواد آالینده و یهای بورگ تولید کنندهشرکت

ددی هـای متعـارتخانـهدولت به عنوان یک شخصیت حقوقی که دارای سازمان ها یا وز

حتی اگر مباشر برخـی از  .(313:  3131کند )انصاری،این مشكل را دو چندان می ،است

توان پاسخ حـبس را دربـاره وی بـه چگونه می ،مصادیق این جرم شخص حقوقی باشد

مقنن هم که در این ماده به جـو ایـن پاسـخ، پاسـخ دیگـری مقـرر   مورد اجرا گذاشت

در آن  .شخص حقوقی مرتك  این جرم اعمال کـرد ینكرده است تا بتوان آن را درباره

اما پاسخی که بتوان در برابر ایـن جـرم بـه  ،نورت باید گفت که جرم واقع شده است

 (.331:  3143کار بست وجود ندارد )قاسمی،

موجود در یكی از ادارات کل حفاظـت محـیط  310113شماره کالسه  یدر پرونده

ارگاه دامی که وابسته و تحـت نظـر شـهرداری از مدیر عامل کشت 3131زیست، در سال 

هـدایت  یبوده به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به واسـطه

هی تـوج پـس از بـی ،ون هرگونه عملیـات تصـفیهفاضالب ننعتی به نورت خام و بد

مـتهم در دفاعیـات  .نمایـدهای متعدد، اعـالم جـرم مـیمدیریت واحد به مفاد اخطاریه

باشـد و ختیـاری نداشـته و منسـوب شـهردار مـیکه وی از خود ا :ویش بیان می کندخ

 یلیت آن بـر عهـدهئومسـ ،گرفته و اگـر جرمـی واقـع گردیـدهنرفاً از شهردار دستور 

ر عامـل کشـتارگاه دام را نه وی. دادگاه بدوی نیو به همین استناد مـدی ؛باشدشهردار می

 نماید.  تبرئه می
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آیـین نامـه جلـوگیری از آلـودگی آب  3مـاده  31به اسـتناد بنـد م است آنچه مسل 

منظور از مسئول، شخص حقیقی است کـه اداره یـا تصـدی منـابع مولـد  3111مصوب 

آلودگی از قبیل کارخانجات، کارگاهها و سایر تاسیسات ننعتی را خـواه بـرای خـود و 

عهده داشته یا  خواه به نمایندگی از  رف شخص یا اشخام حقیقی و حقوقی دیگر به

فاقـد  ،بنابراین ادعای مدیر کشـتارگاه .شخصاً به  رق مختلف عامل ایجاد آلودگی است

کـه دادگـاه  ،نادره از سوی دادگاه بدوی دارای ایراد بوده یو دادنامه ،وجاهت حقوقی

را بدوی را نقض و مدیر عامل کشـتارگاه  یتجدید نظر استان نیو به همین استناد دادنامه

نماید. )واحد حقوقی اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت زده ماه حبس محكوم میبه یا

 (  3143زنجان، 

با لحاظ موارد فوق در پاسخ به ابهام و سوالی کـه مسـئولیت کیفـری متوجـه چـه  

که شخص حقوقی و کارگواران آن توأمان دارای مسـئولیت  ،باید پاسخ داد  کسی است

توان این گونه نظـر با تاکید بر موارد معروضه می (.333:  3136کیفری هستند )عبدالهی،

قانون مجازات اسالمی برای اشخام حقیقی قابلیت اجـرا دارد و مـاده  633داد که ماده 

بعـدی آن در  یو انـالحیه 3111قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصـوب  33

 ،مسـتند بـه ایـن مـاده .شـودل مجـازات شـخص حقـوقی بكـار بـرده مـیجهت اعما

-مـی ،دنـهای که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایارخانجات و کارگاهک

این مـاده مخـتص بـه شخصـیت حقـوقی  که ؛بایست از کار و فعالیت خودداری نمایند

قـانون حفاظـت و  33قـانون مجـازات اسـالمی تـوام بـا مـاده  633است و استناد ماده 

بدین نورت که بـا  ؛باشدن ابهام میایبهسازی محیط زیست، راهی برای برون رفت از 

کارخانه تعطیـل  یمنابع آالینده ،قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 33اجرای ماده 

قانون مجازات اسالمی شخصیت حقوقی نیو بـه مجـازات خواهـد  633و با اجرای ماده 

 رسید.

 ، هددقد به آسيب قا ورود آسيبجرم قا شروع به جرم. 3-3

لطمـه  ،به آن اشاره شـده اسـت 3-1آیین نامه بهداشت که در بند  3به استناد ماده  

 .به بهداشت محیط هنگامی است که به سالمت جسم، روان و اجتما  آسـی  وارد آیـد
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بكـار رفتـه اسـت و ایـن « تهدیـد»قانون مجازات اسالمی واژه  633نكته اینكه در ماده 

بهداشـت « تهدید»لی که موج  سوال را در ذهن متبادر می سازد که آیا فعل یا ترک فع

جـرم اسـت یـا  «هنوز به بهداشت عمومی لطمه وارد نساخته است»یعنی  ،عمومی است

    جرم شرو  به

مصادیقی که در بهداشت عمومی اختالل وارد نموده و بـه آن آسـی   ءاز دیگر سو

غیـر  ع، دفـآلـوده آشـامیدنی آب یـا توزیـع آشـامیدنی آب کـردن آلوده :رسانیده شامل

ها، در رودخانـه کنندهمواد مسموم و مواد زائد، ریختن و دامی انسانی فضوالت بهداشتی

 یـا پسـاب خـام از فاضـالبغیرمج ی، استفادهها و کشتار غیر مجاز دامدر خیابان زباله

-است که مـی حاکی از تحقق فعلی ی،کشاورز مصارف برای فاضالب هایخانه تصفیه

وزارت بهداشت، درمان  ویژههای مربو ه بی باشد که به تشخیص دستگاهت به حد بایس

 و آموزش پوشكی موجبات تهدید علیه بهداشت را فراهم نماید.

اجرایـی جـرم را بـه  یعبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله

مشـروط بـر  ؛ینـدنحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شرو  به آن جرم گو

قصـد مجرمانـه بـه  آنكه بوه بطور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تـام قـرار نگیـرد.

حتی عملیات مقدماتی نیو مشروط به آنكه عنوان مستقلی در قـانون  ؛تنهایی جرم نیست

 (.  134:  3140آیند )نوربها،وا نداشته باشند جرم به حساب نمیج

اینكـه  ،گـرددتهدید اسـتنباط مـی یمذکور و واژه لذا آنچه از مفهوم و منطوق ماده

حتی اگـر نـدمه و آسـی  بـه بهداشـت وارد  ،تحقق فعل تهدید علیه بهداشت عمومی

 جرم و مجازات را در پی خواهد داشت. ،نسازد

 وجه هماقز بدداشت يمومي و آلودگي مويط زقست. 9-3

وار عمومی تمریلشت اوناف تهدید علیه بهدا ،قانون مجازات اسالمی 633در ماده 

 یایـن مصـادیق در حـوزه ،سخن رانـده شـد  وری که پیش از اینآمده است و همان

باشـد و قابـل تعمـیم بـه دیگـر با آلودگی آب و خاک و پسماند می مرتبط هایآلودگی

مهم این است که بسـیاری از  یها نظیر هوا ، اشعه ، نوت و ... نیست. اما نكتهآلودگی

هدید علیه بهداشت عمومی در مـاده مـذکور را بـا جـرم آلـودگی یكـی متون مصادیق ت



 334             اسالمي  مجازات قانون  (419) 866هاي كيفري ناشي از اجراي ماده بررسي چالش                  

 

چـرا کـه تعـاریف  ؛رسد این موضو  مقرون به نـحت نباشـدلذا به نظر می .انددانسته

( 3باشد. به نحوی که در مـاده )ی محیط زیست متفاوت از یكدیگر میبهداشت و آلودگ

 کـه زنـدگی از محیط عواملی کنترل :ست ازا آیین نامه بهداشت محیط، بهداشت عبارت

حـال آنكـه  .گذارنـدتاثیر می انسان و اجتماعی ، روانیجسمی سالمت روی ایگونه به

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بـا تغییـرات  4تعریف آلودگی مستند به ماده 

یـا  شپخـ :از سـتا عبـارت ،قانون مجازات اسالمی 633ماده  1بسیار جویی در تبصره 

 ، شـیمیاییفیویكـی کیفیت که میوانی به یا زمین خاک ،هوا ،آب به مواد خارجی آمیختن

یـا آثـار  یا گیاهان زنده یا سایر موجودات انسان حال به که را به  وری آن یا بیولوژیک

مه و آسی  مضرباشد تغییر دهد. به تعبیر دیگر تهدید علیه بهداشت عمومی، ند یا ابنیه

سـانی اسـت، در به سالمت جسم ، روان و اجتما  بوده و نرفاً ناظر بر فرد یا اجتما  ان

 بایست مضر به حال انسان، حیوان، گیاه و ... باشد.نورتی که آلودگی می

توانـد از مصـادیق منجر به ندمات بـه بشـر نگـردد، نمـیحال اگر ایجاد آلودگی  

اگـر فضـوالت انسـانی در مكـانی  :بـه عنـوان مرـال .تهدید علیه بهداشت عمومی باشد

الطبع ایجـاد کیلومترها دورتر از سكونت انسـان بصـورت غیـر بهداشـتی دفـع گـردد بـ

لكـن بـروز و ظهـور آن تحـت تهدیـد علیـه بهداشـت  ؛نمایدآلودگی محیط زیست می

بـر همان ماده اعالم جرم آلودگی  3در تبصره  به عالوهعمومی بعید و غیر منطقی است. 

دسـتگاه  ییک دستگاه و اعالم جرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی بـر عهـده یعهده

 باشد .ه که خود بیانگر تمایو این دو میدیگری نهاده شد

قانون مجازات  866بررسي قانون يام و خاص در خصوص موضوع ماده . 5-3

 اسالمي 
ع گردیـده مـورد انـالح واقـ 3116قانون مجازات اسالمی که در سـال  633ماده  

رود. در انتهای مـاده و پسماند قانونی عام به شمار می است در زمینه آلودگی آب، خاک

نماید که مرتكبین چنانچه  بق قوانین خام مشـمول مجـازات گذار اشاره مینیو قانون

 د به حبس تا یک سال محكوم خواهند شد.نهای شدیدتر نباش
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محـیط زیسـت  ین خـام در زمینـهبه تعبیر دیگر در زمانی کـه مجازاتهـای قـانو

قـانون مجـازات اسـالمی قابلیـت  633شدیدتر از مجازات مقرر در این ماده باشد، ماده 

ه است به نسبت موضـو  استناد ندارد. در ارتباط با قانون عامی که قبالً به تصوی  رسید

توان گفـت قـانون در این نورت می .خر )جدید( قلمرو وسیعتری داردؤقانون خام م

نماید که با آن وحـدت موضـو  دارد، یعنـی از قانون را نسخ می دید فقط آن قسمتج

 3131(. امـا در سـال 331:  3134قـانون قـدیم اسـت )حیـاتی، «مخصص»قانون جدید 

های پسـماند را تخصـیص داده جرایم و مجازات ،قانون مدیریت پسماندها بطور خام

 ،خر بر قانون مجازات اسالمی اسـتؤمقانون مذکور که  36که در ماده  است و مجازاتی

ریال تعیین نمـوده  000/000/300ریال تا حداکرر  000/100در ارتباط با پسماند حداقل 

 است. 

حـبس مـاده کـه یكـی  1حال با این تونیف معیار شدیدتر بودن مجازات در ایـن 

 633تواند باشد و با لحاظ تعیـین تكلیـف در مـاده است و دیگری جوای نقدی چه می

ه بـه قانون مجازات اسالمی کدام مجازات قابلیت اعمال دارد  از سـوی دیگـر بـا توج ـ

خر است، در ارتباط با مجازات جـرم ؤمدیریت پسماندها قانونی خام و م اینكه قانون

ست را در زمینـه م اقانون مجازات اسالمی را که قانونی عام و مقد  633مربو ه، آیا ماده 

 دهد نمی پسماند تخصیص

زمـانی  3131قانون مـدیریت پسـماندها مصـوب  36رسد استناد به ماده ه نظر میب

است که نرفاً نگهداری، مخلوط کردن، جمـع آوری، حمـل و نقـل، خریـد و فـروش، 

دفع، ندور تخلیه پسماندها در محیط، منطبق بـر مقـررات قـانون مـدیریت پسـماندها 

نمایـد یـا خیـر( و در را فراهم می ه آیا موجبات آلودگینباشد)بدون در نظر گرفتن اینك

موجبـات آلـودگی  ،نورتی که فعل ارتكابی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست

درمـان و آمـوزش پوشـكی موجبـات  ،محیط زیست و یا به تشخیص وزارت بهداشت

قـانون  633تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم نماید به قطع یقین استناد قانونی ماده 

 می خواهد بود.     مجازات اسال

 قانون مجازات اسالمي 866مجازات حبس ها قک سا  در ماده . 8-3
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اعمال مجازات برای کسانی که در پی تخری  محیط زیست و بهداشـت عمـومی،  

که قابل انتقاد نبـوده و بلكـه کنند امری است ر نظم و امنیت جامعه را دنبال میاختالل د

ا مورد اقبال عمومی نیو قرار خواهد گرفت )شاه گیری و شدت عمل در مقابل آنهسخت

 (.  364:  3131ملک پور،

دارد که مرتكبین به حـبس گذار اعالم میقانون مجازات اسالمی قانون 633در ماده 

البته حبس یكـی از مجازاتهـای متـداول نظـام کیفـری  ؛تا یک سال محكوم خواهند شد

نین زیست محیطی در ایران نیو به وفـور در قوا و شودده میاست که از آن فراوان استفا

(. اقدام علیه بهداشـت عمـومی مصـادیق 103:  3131از آن استفاده شده است )آشوری،

فراوانی دارد که برخی از آنها بسیار قبی  و مضر است و برخی از آنها هم قـب  کمتـری 

تـوان در یـک ابان را هرگو نمـیمرالً ریختن سم در رودخانه با ریختن زباله در خی .دارد

حد و درجه از وخامت دانست بنابراین بهتر بود این مواد از یكدیگر تفكیک گردیـده و 

 (.  111: 3131شد )زراعت،ات مناس  هر جرم در نظر گرفته میمجاز

لذا مشخص نیست که حداکرر یک سال حبس بتواند پاسخ مفید و موثری در برابـر 

حداقل مناسـ  نیـو اشـكال دیگـری  همچنین نداشتن .آلودگیهای زیست محیطی باشد

است که نباید آن را ندیده گرفت. اگر محكمه ای بـرای آلـوده کـردن آب آشـامیدنی از 

پاسخ کیفری یک روز حبس استفاده کرد بدون تردید اقـدام وی مخـالفتی بـا ایـن مـاده 

اما آیا یک روز حبس می تواند پاسخ حمایتی کیفری مناسبی بـرای ایـن  ؛نخواهد داشت

دیگر بار نسبت به آلودگی محـیط زیسـت اقـدام  ،دگی باشد، به گونه ای که مرتك آلو

  (331:  3143ها تشویق کننده نیو هست )قاسمی،یا آنكه این گونه حمایت  نكند

ی کمتـر از مجـازات حـبس آراء قضـای از  رف دیگر بر خـالف مجـازات مقـرر، 

جای خود را بـه جـوای نقـدی  حبس ،اکرر آرایی که نادر شده استو کنند استفاده می

این موضو  بیانگر آن است که دادگاهها تمایل زیادی به اعمال این پاسـخ ندارنـد،  ؛داده

ویژه در شـرایط خـام ایجـاب ت گسترده و موثر از محیط زیست بهدر حالی که حمای

پاسـخ مناسـ  و حتـی  ،کند که گاهی اوقات در قبال جرم زیست محیطی واقع شدهمی

 (.41:  3133ند حبس مورد استفاده قرار گیرد )کوشكی،شدیدی مان



 3149 تابستان ،دوم، شماره دوره هفتم مجله مطالعات حقوقی/                           341

های متعدد موجود در یكی از ادارات کل حفاظت محـیط زیسـت در بررسی پرونده

مالحظه گردید که برخی از افراد که مـدیریت کارخانجـات  3143الی  3131در سالهای 

چندین بار  كه، با وجود ایناندتولید شمش روی را بر عهده داشته تولید شمش مس و یا

 ؛انـدشدهزیست به جوای نقدی محكوم  هدید بهداشت عمومی و آلودگی محیطجرم تبه

که ایـن امـر نشـان از عـدم بازدارنـدگی  اند؛به فعل مذکور مبادرت ورزیده مجدداًلكن 

مجازات جوای نقدی برای ناحبان و مالكان کارخانجات مرتك  به جرم تهدیـد علیـه 

محیط زیست دارد. )واحد حقوقی اداره کل حفاظت محـیط  بهداشت عمومی و آلودگی

 (   3143زیست زنجان،

رسد انالح حداقل مجازات حبس و همچنین همراهی جوای نقـدی لذا به نظر می

تر ت اسالمی اثـر بازدارنـدگی را مـوثرقانون مجازا 633به عنوان مجازات دیگر در ماده 

 نماید .

 گيريبندي و  نتيجهجمع. 9

عالوه بـر محـیط زیسـت بـر روی  ،های محیط زیستانل از آلودگیمخا رات ح

سالمتی و بهداشت انسان تاثیرات سوء خود را به جای نهاده تا جایی کـه ایـن موضـو  

منتج به وضع قوانین و مقررات متعددی گردیده است. در کشور ایـران قـوانین کیفـری 

وه بـر انـل کـه عـال های محیط زیست وضع شده اسـتمتعددی در ارتباط با آلودگی

، 3111توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسـت مصـوب پنجاه قانون اساسی، می

، قانون مدیریت پسماندها مصوب 3119جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  یقانون نحوه

قوانین خام محیط زیست بوده نام برد. در قانون مجازات اسالمی  یکه در زمره 3131

نوان قانون عام، مقنن به انشـاء مـواد قـانونی در خصـوم امـور نیو به ع 3111مصوب 

محیط زیست مبادرت ورزیده که از مهمترین این مواد که ارتباط مستقیم با امور کیفـری 

قـانون مجـازات  633مـاده آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمـومی دارد، 

 باشد.اسالمی می
سالمی بیان جـرم تهدیـد علیـه بهداشـت قانون مجازات ا 633های ماده از شاخصه

کنترل عواملی از محیط زندگی به » :عمومی توسط مقنن بوده و بهداشت عبارت است از
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این ربـ بنـا «ای که روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.گونه

ن شق سالمتی، یعنـی جسـم انسـان، روا 1تهدید علیه بهداشت عمومی موثر بر  ،تعریف

انسان و اجتما  انسان خواهد بود. در این ماده مصادیق تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی 

آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشـامیدنی »احصاء شده که مشتمل بر ممنوعیت 

ختن مواد مسموم کننده آلوده، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ری

ز غیـر مجـا یها و کشتار غیـر مجـاز دام، اسـتفادهخیاباندر لهزباریختن  ها،در رودخانه

 .باشـدمـی «های فاضالب برای مصـارف کشـاورزیفاضالب خام یا پساب تصفیه خانه

های مورد اشـاره در حـول محـور آلـودگی آب، گردد تمریل وری که مالحظه میهمان

 یشاورزی بواسـطهآلودگی خاک، پسماند، کشتار غیر مجاز دام و آلودگی محصوالت ک

ای که قابلیت انتساب به باشد، لذا کلیه افعال مجرمانهغیر مجاز از فاضالب می یاستفاده

بایسـت مصـادیقی از محورهـای جازات اسالمی را خواهند داشت، میقانون م 633ماده 

نوتی، آلودگی اشـعه و ... را  مذکور باشند. به عبارت دیگر جرم آلودگی هوا ، آلودگی

 وان از مصادیق این ماده دانست.تنمی

آید ایـن اسـت کـه قانون مجازات اسالمی بر می 633ه آنچه از مفهوم و منطوق ماد

درمـان و  ،تشخیص و اعالم جرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی بـا وزارت بهداشـت

آموزش و پوشكی، تشخیص و اعالم جرم آلودگی محیط زیسـت بـا سـازمان حفاظـت 

عالم جرم کشتار غیر مجاز دام و دفـع فضـوالت دامـی بـر محیط زیست و تشخیص و ا

سـازمان حفاظـت محـیط  :سازمان دامپوشكی نهاده شده است. بـه عنـوان مرـال یعهده

دفـع غیـر انـولی  یواسـطهتواند در زمان اعالم جرم یک واحد ننعتی بـهزیست نمی

هدیـد علیـه فاضالب، به تهدید علیه بهداشت عمومی استناد نمایـد زیـرا اعـالم جـرم ت

اظت محـیط زیسـت باشد و سازمان حفوزارت بهداشت می یبهداشت عمومی بر عهده

بایست نسبت به آلودگی محیط زیست اعـالم کننـده جـرم باشـد. در موضو  مرقوم می

عالوه بر این مراجع با توجه به انول حقوق کیفری، اعالم جرم و تعقیـ  آن از سـوی 

باشد. این جرم، جرمـی اسـت مقیـد، پذیر میكانر اشخام حقیقی و حقوقی نیو امسای

بنابراین اگر عملی که نالحیت تهدید علیه بهداشت عمومی را داشته باشد لكـن منجـر 
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چـرا کـه جـرم تهدیـد علیـه  ؛به  اخالل در بهداشت نشود، قابل تعقیـ  نخواهـد بـود

شـده  و اجتماعی انسان محقق ی، روانانیبهداشت عمومی پس از تأثیر بر سالمت جسم

توانـد وسـعت تهدیـد علیـه بهداشـت  وری که مبرهن است هر آلـودگی نمـیو همان

 عمومی را شامل شود.

توان از آن نام بـرد، قانون مجازات اسالمی می 633ماده ی که در از عمده موارد مهم 

م اسـت جـرایم محـیط زیسـت احراز عنصر معنوی جرم در این ماده است. آنچـه مسـل 

توان فعـل ارتكـابی را جـرم دانسـت کـه عنصـر ی می. لكن زمانندستهجرایمی عمدی 

ضـوابط و  تمـامیروانی جرم احـراز شـود و نـرف وقـو  آلـودگی در شـرایطی کـه 

لیت کیفری را به دنبال نخواهد داشـت. لكـن مـانع از ئومالحظات رعایت شده باشد مس

 یات جنبـهتوانند علیرغم عدم اثبقی مرتك  نشده و خسارت دیدگان میلیت حقوئومس

 نسبت به  رح دعوی و جبران خسارت اقدام نمایند. ،کیفری

ل است به این  ریـق کـه شـخص حقیقـی ئواز دیگر چالشها شناسایی شخص مس 

ل است یا شخص حقوقی  در پاسخ به ابهام و سوالی که مسئولیت کیفری متوجـه ئومس

ات اسـالمی بـرای قـانون مجـاز 633توان این گونه نظر داد که ماده می ،چه کسی است

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در  33اشخام حقیقی قابلیت اجرا دارد و ماده 

مستند به این ماده کارخانجات  .شودل مجازات شخص حقوقی بكار برده میجهت اعما

بایست از کار و می ،دننمایات آلودگی محیط زیست را فراهم میکه موجب یهایو کارگاه

که این ماده مختص به شخصیت حقوقی است و اسـتناد مـاده  .مایندفعالیت خودداری ن

قانون حفاظـت و بهسـازی محـیط زیسـت،  33قانون مجازات اسالمی توام با ماده  633

قـانون  33بدین نورت که با اجـرای مـاده  ؛باشدی برای برون رفت از این ابهام میراه

 633تعطیل و با اجرای مـاده کارخانه  یمنابع آالینده ،حفاظت و بهسازی محیط زیست

 قانون مجازات اسالمی شخصیت حقوقی نیو به مجازات خواهد رسید.

شمارند و اسـتناد حقـوقی را برخی این جرم را شرو  به جرم می بحث دیگر اینكه

هذا بایستی بیان داشـت آنچـه از مفهـوم و منطـوق مـاده علی .دانندتهدید می ینیو واژه

 ،اینكه تحقق فعل تهدید علیه بهداشت عمـومی ،گرددستنباط میتهدید ا یمذکور و واژه
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حتی اگر ندمه و آسی  به بهداشـت وارد نسـازد جـرم و مجـازات را در پـی خواهـد 

 داشت.

باشد و نداشتن حداقل مناس  یوان مجازات مقرر در این ماده میم ،از دیگر چالشها

ای بـرای آلـوده کـردن ر محكمهدیده گرفت. اگانیو اشكال دیگری است که نباید آن را ن

آب آشامیدنی از پاسخ کیفری یـک روز حـبس اسـتفاده کـرد بـدون تردیـد اقـدام وی 

توانـد پاسـخ حمـایتی اهد داشت، اما آیـا یـک روز حـبس مـیمخالفتی با این ماده نخو

به گونه ای کـه مرتكـ  دیگـر بـار نسـبت بـه   کیفری مناسبی برای این آلودگی باشد

 ها تشویق کننده نیو هست. ا آنكه این گونه حمایتت اقدام نكند، یآلودگی محیط زیس

قـانون مـدیریت پسـماندها  36رسد مجازات جوای نقدی مستند به مـاده به نظر می

زمانی است که نرفاً نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل،  3131مصوب 

بـر مقـررات قـانون خرید و فروش، دفع، نـدور تخلیـه پسـماندها در محـیط، منطبـق 

-آیا موجبات آلودگی را فراهم مـی ،هاینك )بدون در نظرگرفتن مدیریت پسماندها نباشد

( و در نورتی که فعل ارتكـابی بـه تشـخیص سـازمان حفاظـت محـیط  نماید یا خیر

درمـان و  ،زیست موجبات آلودگی محیط زیست و یـا بـه تشـخیص وزارت بهداشـت

بـه قطـع یقـین  ،بهداشت عمومی را فراهم نمایـدآموزش پوشكی موجبات تهدید علیه 

 قانون مجازات اسالمی خواهد بود.      633دارای مجازات حبس مستند به ماده 

قانون مجازات اسالمی تنها ماده قـانونی اسـت کـه توسـط مقـنن در  633ماده       

ه، خصوم تهدید علیه بهداشت عمومی انشاء گردیده است و بس مهم و در خور توج ـ

نونی در امـور کیفـری محـیط زیسـت های قاه نحوی که این ماده از پرکاربردترین مادهب

رسـد به نظـر مـی ،وگیری از تعابیر متعددباشد. با لحاظ این موضو  و در راستای جلمی

که بـا   وریبه ،گرفتهی مورد بازنگری و انالح قراربایست به  ور جد ماده مذکور می

ام محیط زیست در زمان آینده، این ماده بتواند انسـجام اضافه شدن تدریجی قوانین خ

 و وجاهت حقوقی خود را به  ور مطلوب و شایسته حفظ نماید. 
 

 هانوشتيپ

 آمده است. 419اقن قانون هوت ينوان شماره  1342در قانون مجازات اسالمي مصوب  .3
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