پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان  ،9318ص 1 - 24

بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای قانون هوای پاک در مقایسه با
قانون نحوة جلوگیری از آلودگي هوا
عبدالمجید سودمندی*
(تاریخ دریافت 99/9/1 :تاریخ پذیرش)99/4/11 :

چکيده
بع ار گذشت نیم قرن ار اضع نخسنین ضوابط مرقرط با آلودگی هوا در شهرهاب ایران در اصالحیّة قانون شهردارب
در سال  8241ا با اسنفاده ار قجارب حاصل ار اجراب  33سالة قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا مصوّب
8274ق قانون هواب پاک در سال  8269به قصویب رسی  .اگرچه قانون هواب پاک دچار ن اط ضع

ا ایرادهایی

استق ن اط قوّت این قانون به ایژه بهرود ضوابط کیفرب ا نوآاربهاب آن نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار
آلودگی هوا این امی را به اجود آارده است که با اجراء ش ن این قانونق آلودگی هوا ار اضعیّت ناجعهبار ک ونی
خارج خواه ش  .مهمقرین ج ره هاب بهرود ضوابط کیفرب این قانون عرارق ار -8 :انزایش مسئولیّت کیفرب
اشخاص ح وقی؛  -3انسجاح مجاراتها؛  -2پیشبی ی قع یل جزاهاب ن ب؛ ا  -4انزایش مجاراتها .مهمقریتن
نوآاربهاب آن نیز عرارق ار -8 :اسنفاده ار ابزارهاب اقنصادب؛  -3نوسارب اسایل ن لیّة موقورب؛  -2نمونهبردارب
ا پایش آالی گی قوسّط ااح هاب ص عنی؛  -4قولی ا عرضة انرژبهاب قج ی پذیر ا پاک؛  -1انزایش نضاب
سرز شهرها؛  -9م ابله با پ ی ة گرد ا غرار؛  -7اعیاب جایگاه ضابط دادگسنرب به یگان حفاظت سارمان حفاظت
مـیط ریست؛ ا  -1پیشبی ی مراجع قضایی قخصّصی در رمی ة آلودگی هوا.

واژگان کليدی :قانون هوای پاک ،قانون نحوة جلوگيری از آلودگی هوا ،مجازات ،جزای نقدی،
سازمان حفاظت محيط زيست.

* اسنادیار ح وق بینالمللق دانشگاه پیاح نورق قهرانق ایرانsoudmandi@pnu.ac.ir :
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مق د ّمه
قانون اساسیق قوانین عادب منع ّد ا قع اد نرااان آییننامههاب دالنی در ایران منضمّن حفاظت
مـیط ریست ار جمله جلوگیرب ار آلودگی هوا هسن  .دربارة ررح موضوع حفاظت مـیط
ریست ا حقّ بر مـیط ریست در قانون اساسی میقوان همان بعضی ح وق انان ا در دی ب
اسیعق به بسیارب ار اصول منضمّن ح وق اساسی انراد ا اظیفة حکومت به سیاسنگذارب م اسب
براب قـ ّق ا قأمین این ح وق اسن اد کرد (ارش بق 89-6 :8214؛ حریریق )819 :8213ق امّا اگر
این نظریّة موسّع را نپذیریمق قردی ب نیست که اصتل  19قتانون استاسی به رور صریح بر لزاح
حفاظت مـیط ریست ا مم وعیّت نعّالیّتهاب آالی ة مـیط ریست قأکی کرده است.
در قلمرا قوانین عادب ا آییننامههاب دالنیق با ای که ایران در بعضی حورههاب حفاظت
مـیط ریست داراب قوانین ا م رّرات جامع ا دقیق نیستق خوشرخنانه در خصوص آلودگی هواق
قوانین ا م رّراقی نسرناً جامع اضع ش هان ا حنّی با قوجّه به رمان قصویب آنهاق میقوان گفت
قوانی ی پیشرا در جهان مـسوب میشون (ق یراده انصاربق .)61 :8274
به نظر میرس قانون بودجة سال  8231نخسنین قانونی است که به رور کلّی به مـیط ریست
ا به رور ضم ی به آلودگی هوا اشاره کرده است .به موجب قرصرة  29این قانون «ار قاریخ
قصویب این قانونق ایجاد قأسیسات ا کارگاههایی که م انی به اشت ا موجب سلب آسایش
مجاارین باش در شهرها ا حومه مم وع [است] ا آن ه نعالً در شهرها ا حومه موجود است
صاحران آنها بای در ظرف شش ماه به مـلّ م اسری در خارج شهر م ن ل نمای » .الرنه نخسنین
قانونی که به رور صریح به موضوع آلودگی هوا پرداخت قانون اصالح پارهاب ار مواد ا الـاق
مواد ج ی به قانون شهردارب مصوّب  8241است .ب  39مادة  11قانون شهردارب مصوّب 8224
در اصالحیّة نوقالذکرق یکی ار اظای

شهرداربها را اینگونه م رّر میک « :شهردارب مکلّ

است ار قأسیس کارخانههاق کارگاهها ( )...ا به رور کلّی قماح مشاغل ا کسبهایی که ایجاد
مزاحمت ا سر ا ص ا ک یا قولی داد ( )...نمای جلوگیرب ک ( )...ا با نظارت ا مراقرت در
اضع دادکشهاب اماکن ا کارخانهها ا اسایط ن لیّه که کار کردن آنها داد ایجاد میک ار
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آلوده ش ن هواب شهر جلوگیرب نمای ا هرگاه قأسیسات مذکور نوق قرل ار قصویب این قانون
به اجود آم ه باش آنها را قعییل ک ا اگر الرح شود آنها را به خارج ار شهر انن ال ده ».
امّا نخسنین ضوابط جامع ا انـصارب مرقرط با آلودگی هوا در آییننامة جلوگیرب ار آلودگی
هوا مصوّب  8214نمایان ش که به اسن اد مادة  89قانون حفاظت ا بهسارب مـیط ریست 8212
به قصویب کمیسیونهاب مجلسین رسی  .با این اجود قانونی که در سالهاب اخیر به رور
انـصارب ا جامع قعیینک ة ضوابط مربوط به آلودگی هوا بوده است قانون نـوة جلوگیرب ار
آلودگی هوا مصوّب  8274بود .اجراب این قانون به همراه آییننامههاب اجرایی منع ّد قوانست
در کُ کردن نرای انزایش آلودگی هوا در شهرهاب ایران مونّ یّتهایی به دست آاردق امّا این
قانون خالی ار ایراد نرود .انن ادهاب اارد بر این قانون که ار همان رارهاب نخست پس ار قصویب
آن شراع ش ن (هم انیق  )8274ا هم ین گسنرش آلودگی هوا در شهرهاب ایران 8سرب
گردی قواب م ّ ه ا مجریّة ایران براب ارق اء قوانین ا م رّرات مربوط به بهرود کیفیّت هواب
شهرهاق اق احهایی را در چ سال اخیر اقّخاذ ک ؛ قصویب قانون هواب پاک در سال  8269ن یة
ااج این نعّالیّتها است .نرای قصویب این قانون با ق یم ررح «الزاح دالت به حمایت ار اسنانهایی
که مورد هجوح پ ی ة ریزگردها قرار دارن » در جلسه  8268/83/99مجلس شوراب اسالمی شراع ش
ا سپس با ق یم الیـة دالت با ع وان «اصالح قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا» به مجلس
در قاریخ  8262/97/89ادامه یانت .در نهایت «الیـة هواب پاک» در قاریخ  8269/93/86به
قصویب مجلس رسی ا پس ار یو بار اصالح به دلیل ایرادهاب جزئی شوراب نگهرانق در قاریخ
 .8براب مثالق ررق گزارش سارمان به اشت جهانی در سال  3989در خصوص آلودگی هواب شهرهاب جهان با ذرّات معلّق
کوچوقر ار  3.1ا  89میکران در ناصلة سالهاب  3991قا  3981که در آن دادههاب مربوط به منوسّط ساالنة غلظت ذ رّات
معلّق در  3673شتتهر ار کشتتورهاب مخنل

جهان ار جمله  31شتتهر ایران نشتتان داده ش ت ه استتتق ن ط شتتهر اراک ار نظر

آالی ههاب نوق الذکر در اضتتعیّت میلوب قرار داشتتنه استتت .به موجب این گزارشق بستتیارب ار شتتهرهاب ایران در میان
شهرهاب جهان در جایگاهی بسیار ب قرار دارن  .براب مثالق شهر رابل ار نظر منوسّط ساالنة غلظت ذرّات معلّق کوچوقر ار
 3.1میکرانق در جایگاه  3673ا ار نظر منوس تّط ستتاالنة غلظت ذرّات معلّق کوچوقر ار  89میکران در جایگاه  3679قرار
داشنه است.
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 8269/91/88به قأیی این شورا رسی ا «قانون هواب پاک» در قاریخ  8269/91/39در رارنامة
رسمی م نشر ش .
با قوجّه به ای که قانون هواب پاک به دلیل ع ح قونیق قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا
در رنع معضل آلودگی هوا ا با ه ف رنع نواقص این قانون به قصویب رسی ه استق م ایسة این
دا قانون ا بررسی ن اط قوّت قانون هواب پاک نسرت به قانون پیشین بااهمیّت است .ار این راق
در این نوشنار به شیوة قوصیفی  -قـلیلی ا با اسن اد به ضوابط م رّر در این دا قانونق به بررسی
دا دسنه ار ن اط قوّت قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا میپرداریم
که عرارق ار :بهرود ضوابط کیفرب ا نوآاربهاب آن .الرح به ذکر است قا رمان ق این این
نوشنار که با ناصلة کوقاهی بع ار اننشار قانون هواب پاک انجاح ش ق ا رب جامع پیرامون قانون
هواب پاک ا ن اط قوّت آن م نشر نش ه است.

 .1بهبود ضوابط کيفری
قوانین ایران در موضوع آلودگی هواق به ایژه در خصوص ضمانت اجراهاب این قوانینق مورد
قرار گرننهان  .شای بنوان م شأ اصلی انن اد ار قوانین منضمّن مسئولیّت کیفرب

انن ادهاب مخنل

در این رمی ه را ع ح قعری

جرح ریست مـییی در قوانین ایران دانست که سرب ش ه است

ح وق انان ا صاحبنظران در ش اسایی ع اصر این جرح ا ایژگیهاب آن هم ون عم ب یا
غیرعم ب بودنق م یّ یا میلق بودن ا مثرت یا م فی بودن آن اخنالف نظر پی ا ک
قعری هایی منفاات ار آن ارائه ده  .براب مثالق در قعری

ا در ننیجه

این جرح گفنه ش ه است« :جرح

ریستمـییی هر نوع نعل یا قرک نعل را گوی که باعث اراد آسیب ا ص مة ش ی به مـیط
ریست ا به خیر اننادن ج ّب رن گی ا سالمت بشر شود» (ارنداست ا همکارانق .)244 :8212
امّا این قعری

قیعاً قعریفی جامع نیستق ریرا با بررسی اعمالی که در قوانین ریستمـییی ایران

مشمول مجارات ش هان ق میقوان مواردب را مشاه ه کرد که به ق هایی نه ص مة ش ی به مـیط
ریست اارد میک

ا نه رن گی ا سالمت انراد را به خیر میان ارن  .به ع وان مثالق خودرایی
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که داد خراجی آن بیش ار ح ّ اسنان ارد باش ااج هیچیو ار ایژگیهاب نوق نیستق امّا
ررق مادة  31قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا مشمول جریمه میشود.
خوشرخنانه قانون هواب پاک بسیارب ار ن اط ضع

ضوابط کیفرب قانون نـوة جلوگیرب ار

آلودگی هوا را رنع کرده است .در ادامه در چهار ب به قریین جلوههاب اصلی مزیّت ضوابط
کیفرب قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا میپرداریم.
 .1-1افزايش مسئوليّت کيفری اشخاص حقوقی
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا ن ط یو نوع مسئولیّت کیفرب را براب اشخاص ح وقی
پیش بی ی کرده بود ا آن جلوگیرب موقّت یا دائم ار نعّالیّت آنها به دسنور یا حکم مرجع قضایی
بود (مواد  81قا  .)87امّا قانون هواب پاک غیر ار مجارات نوقالذکرق براب اشخاص ح وقی جزاب
ن ب نیز در نظر گرننه است (مواد 2ق  83ا  .)29براب مثالق قرصرة یو مادة  2این قانون م رّر
میک « :میزان ا نـوة جریمة ن ب ا قوقّ

ااح هاب مشمول منمرّد ار دسنور سارمان[ 8در

اضعیّتهاب اضیرارب] ( )...ب ا بر پیش هاد مشنرک سارمان ا نیراب اننظامی جمهورب اسالمی
ایران به قصویب هیأت اریران رسی ه ا جهت اق اح قانونی الرح به مجلس شوراب اسالمی ارسال
میگردد».
الرنه جاب قأس

دارد که قانون هواب پاک ا قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا غیر ار

آنکه در بعضی موارد در ک ار مسئولیّت کیفرب مالکان ا م یران اشخاص ح وقیق قعییلی آن
اشخاص ح وقی را پیشبی ی کردهان ق 3در موارد دیگرق مسئولیّنی مشنرک ا قضام ی براب
اشخاص ح وقی ا مالکان یا م یران آنها م رّر نکردهان  .این در حالی است که مزایاب مسئولیّت
کیفرب قضام ی شرکتها ا م یران آنها در جرایم ریستمـییی انکارناپذیر است؛ میقوان ب ین
مزایا اشاره کرد -8 :قوان مالی بهنر شرکتها نسرت به م یران آنها براب جرران خسارتهاب اارده

 .8در قانون هواب پاک ا در این نوشنارق م ظور ار «سارمان»ق «سارمان حفاظت مـیط ریست» است.
 .3نگاه ک ی به قرصرة یو مادة  87قانون هواب پاک ا مواد  87ا  36قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا.
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به مـیط ریست؛  -3قرغیب شرکتها به مراقرت ا نظارت بیشنر بر م یرانشان؛  -2ممانعت ار
ای که انراد سودجو با قأسیس شرکت ا در پوشش آن به نعّالیّتهاب مخرّب مـیط ریست
بپردارن ؛  -4قضمین جرران کامل خسارتهاب اارده به مـیط ریست ار اموال شخصی م یرانق
در صورت نراقر رننن این خسارتها ار دارایی شرکت؛  -1امکان اعمال همزمان مجاراتهاب
مالی ا حرس ا در ننیجه ارق اء ایژگی پیشگیرانة قوانین کیفرب ریستمـییی (عر الهیق :8219
 .)883ار این راق ادّعا میشود که در سیح جهان «دکنرین به پذیرش نظرب قمایل دارد که شخص
ح وقی ا کارگزاران آن را قوأمان داراب مسئولیّت کیفرب میدان » (عر الهیق .)888 :8219
 .۱-1انسجام مجازاتها
در ایران قوانین ا م رّراقی منع ّد ا پراک ه در خصوص مـیط ریست ار جمله آلودگی هوا اضع
ش هان که رریعناً جمع ب ب ا اجراب آنها را چه براب قابعان ح وق ا چه براب مجریان ا ناظران
این قوانین دشوار می ک  .ار این راق ح وق انان به درسنی ادّعا میک

که قوانین مـیط ریست

ایران ار انسجاح کانی برخوردار نیسن ا این ن ص چه در رمی ة قوانین کیفرب ا چه در سایر
قوانین مرقرط با مـیط ریست مشاه ه میشود .براب مثالق چ ین بیان ش ه است« :قانوننویسی در
ایران خیلی کارش اسانه نیست .به عرارت دیگرق قانونگذارب ب ان قوجّه به سوابق ا به صورت
موردب ا غیرنظاحم به مشکالت نگاه میک ا راهحل بل م ّت قیعی را هم ارائه نمیده  .به
این قرقیبق جامع بودن شرط نخست ننیجهبخش بودن قانون مـیط ریست است»( 8رارنامة
حمایتق  .)8264/91/39هم ینق گفنه ش ه است« :اجود قوانین منع ّد ا انزایش جرحانگاربها
باعث سردرگمی قابعان ح وق کیفرب میشودق به گونهاب که گاهی قضات که مجرب قوانین
هسن ار قشخیص ناسخ ا یا م سوخ بودن مجموعه م رّرات عاجز میمان ق چه رس به شهران ان
عادب که موضوعات قوانین کیفربان  .همین موضوع باعث نادی ه گرننن اصل قانونی بودن جرح
ا مجارات میشود ( )...ه گامی که یو «ک » ا یا مجموعه قانون ق ظیم میشودق معموالً راح
 .8سخ ان آقاب دکنر سی مـمّ مه ب غمامی.
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ااح ب بر آن حاکم است .قانونگذار یا سیاسنگذار اه اف مشخّصی را براب آن در نظر میگیرد
ا ب ین لـاظ جرحانگاربها ا مجاراتها با قوجّه به آن اه اف کلّی ق ظیم ا ق سیق میشون .
«مثله کردن قوانین کیفرب» در امور مـیط ریست باعث پراک گی سیاستها ا برنامهها ا ع ح
هماه گی الرح میان آنها میگردد .با دقّت در قوانین کیفرب مـیط ریست در ایرانق میقوان
آشفنگی سیاستهاب حاکم بر جرایم ا مجاراتهاب پیشبی یش ه را مالحظه کرد .در نظاح
کیفرب ایران در این خصوص رایّهاب قلفی ی در پیش گرننه ش ه است ا جرحانگاربهاب راجع
به مـیط ریست در قانون مجارات اسالمی ا در قوانین پراک ه م عکس ش ه است» (کوشکیق
.)69 :8211
همانیور که بع اً در بـث «نوآاربهاب قانون هواب پاک» مشاه ه خواهیم کردق قانون هواب
پاک موضوعات مخنل

مرقرط با آلودگی هوا را که پیش ار این در قوانین ا م رّرات پراک ه

پیش بی ی ش ه بودن گردآارب کرده ا به آنها انسجاح داده است .این ابنکار در رمی ة قعیین
مجارات براب جرایم مخنل

مرقرط با آلودگی هوا نیز مشاه ه میشودق ریرا قانون هواب پاک

اکثر مجاراتهاب م رج را بر اساس مجاراتهاب م رّر در قانون مجارات اسالمی قعیین کرده
است .براب مثالق مادة  89این قانون م رّر میک « :کسانی که ار انجاح باررسی مأموران سارمان
( )...ممانعت ک

( )...به ح اقل جزاب ن ب درجة هفت ( )...مادة  86قانون مجارات اسالمی

مـکوح میشون » 8.مزیّت این نـوة قانونگذارب این است که نخستق با اقکاء به قانون مجارات
اسالمیق که قانون اصلی کشور در حورة ح وق کیفرب استق یکپارچگی مجاراتها حفظ
میشود ا هم ین ار اب اع مجاراتهاب نام اسب خوددارب میشود .داّحق با قوجّه به ای که مادة
 31قانون مجارات اسالمی  8263امکان به رار کردن جزاهاب ن ب م رج در این قانون را
پیشبی ی کرده استق مجاراتهاب م رج در قانون هواب پاک نیز خودبهخود به رار میشون .

 .8هم ین نگاه ک ی به قرصترة  3مادة 2ق قرصترههاب  3ا  2مادة 9ق قرصترة  3مادة 88ق قرصترة  3مادة 89ق قرصرة  8مادة 87ق
مادة 39ق مادة  36ا مادة  29این قانون.
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 .۹-1پيشبينی تعديل جزاهای نقدی
یکی ار ابنکارهاب قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا در رمی ة
ضوابط کیفرب پیشبی ی شیوة قع یل جریمههاب م رّر در این قانون است که در مادة  22به این
صورت پیشبی ی ش ه است« :قع یل میزان جریمة خسارتهاب اارده به مـیط ریست م رج در
این قانون هر دا سال یو بار قوسّط سارمان با همکارب دسنگاههاب ذبربط قهیّه ا در الیـة
بودجه به قصویب مجلس شوراب اسالمی میرس ».
همانیور که میدانیم یکی ار انن ادهاب میرح دربارة قوانین کیفرب ایران در مسائل
ریستمـییی کم بودن جزاب ن ب م رج در این قوانین است .براب مثالق در انن اد ار مادة 31
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق چ ین گفنه ش ه است« :به موجب مادة  31این قانونق براب
اب [ن ضک ة مـ ادیّت هاب اضعیّت اضیرارب]ق کیفر جزاب ن ب ار پ ج هزار ریال قا
یکص هزار ریال ( )...در نظر گرننه ش ه است .امّا آیا این کیفر با آن شراییی که در مادة  7ذکر
ش ه است میاب ت دارد؟! آیا پرداخت مرلغ  199قومان ا یا نهایناً  89.999قومان میقوان
جوابگوب شرایط حادّ ریستمـییی باش » (قاسمیق  .)832-833 :8219الرنه بعضی قوانین ایرانق
ح اقل در رمان قصویبق ار ایراد نوق مررب بودهان  .براب مثالق ب «رت »1مادة  894قانون برنامة
سوّح قوسعه مصوّب  8276که مجارات آلودهسارب هوا قوسّط اسایل ن لیّة موقورب را پانص هزار
ریال در هر نوبت قخلّ

م رّر کرده بودق در رمان شراع اجراب این قانون مجاراقی درخور قوجّه

بود.
در هر صورتق حنّی اگر جزاب ن ب م رج در قوانینق در رمان قصویب آنهاق مرلغی درخور
قوجّه باش ق پس ار گذشت چ سال ا به دلیل باال بودن نرخ قورّح در ایرانق این جریمهها
کماررش میشون ا ا ر پیشگیرانة آنها نیز ار دست میراد .ار این راق گفنه ش ه است« :مهمقرین
عیب جزاب ن ب به ع وان یو مجارات قأ یرپذیرب جریمة ن ب ار نوسانهاب اررش پول رایج
است .ار این راق قانونگذار ناگزیر استق هر چ اقت یو بارق مرلغ جریمههاب ن ب را با
اضعیّت اقنصادب کشور سارگار ک  .الرنه با قوجّه به ای که نرآی قانونگذارب رمان روالنیاب
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را به خود اخنصاص می ده ق عمالً ار کارایی ا قأ یرگذارب مجارات جزاب ن ب در این رمی ه
میکاه  .راهحلی که در این رمی ه به نظر میرس آن است که قانونگذار با قوجّه به شرایط
اقنصادب کشور ا با قوجّه به اهمیّت جرحق مرلغ من اسب جزاب ن ب را قعیین ک ا ساالنه به قوّة
قضائیّه اجاره ده که با قوجّه به میزان اعالمی نرخ قورّح ساالنه ار سوب بانو مرکزبق مرالغ ا
م ادیر جزاب ن ب را نیز انزایش ده قا اص

باردارن گی آن ار بین نراد» (کوشکیق :8211

.)61-67
خوشرخنانه ار سال  8219به بع ا با قصویب قانون ق ظیم بخشی ار م رّرات مالی دالتق ایراد
نوق قا ح ادب رنع ش ه است؛ ریرا مادة  91این قانون به دالت اجاره داد« :من اسب با عواملی
همان ( )...نرخ قورّحق هر سه سال یو بار نسرت به کاهش یا انزایش مرالغ ریالی مشخّص م رج
در قوانین ا م رّرات در رمی ة میزان جرایم ( )...اق اح ( )...نمای » .اک ون نیز قانون مجارات اسالمی
 8263رمی ة رارآم کردن جزاهاب ن ب م رج در قماح قوانین را نراهم کرده است .مادة 31
این قانون م رّر میک « :کلّیّة مرالغ مذکور در این قانون ا سایر قوانین ار جمله مجارات ن بق
به ق اسب نرخ قورّح اعالحش ه به اسیلة بانو مرکزب هر سه سال یو بار به پیش هاد اریر
دادگسنرب ا قصویب هیأت اریران قع یل ا در مورد احکامی که بع ار آن صادر میشود
الرحاالجراء میگردد».
با اجود اینق مزیّتهاب مادة  22قانون هواب پاک نسرت به مواد قانونی نوقالذکرق که قع یل
جزاب ن ب م رج در قوانین را من اسب با «نرخ قورّح» ا هر «سه سال یو بار» پیشبی ی کردهان ق
این موارد هسن که قع یل جزاهاب ن ب م رج در قانون هواب پاک را نخستق دا سال یو
بار م رّر کرده است ا داّحق الرح ن انسنه است این قع یل من اسب با نرخ قورّح باش  .ار این راق
این قانون میقوان اه اف ق ریهی ا پیشگیرانة جزاب ن ب جرح آلودگی هوا را به شیوهاب
م اسبقر نراهم ک  .هم ینق ع ح لزاح ق اسب میان انزایش جزاب ن ب با نرخ قورّح سرب ش ه
است که قانون هواب پاک دچار ابهاح موجود در قوانین قرلی دربارة نـوة مـاسرة نرخ قورّح
اِعمالکردنی براب اصالح جریمههاب قانونی نراش  .این ابهاح ار آنجا ناشی میشود که قوانین نوق
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مشخّص نکردهان که ک احیو ار  4شیوة ممکن ریر بای براب مـاسرة نرخ قورّح در یو دارة
رمانی چ ساله به کار راد -8 :نرخ قورّح آخرین سال (یا یکی ار سالهاب) آن دارة رمانی؛ -3
میانگین ساالنة نرخ قورّح براب آن دارة رمانی؛  -2جمع نرخهاب قورّح ساالنة آن دارة رمانی؛ ا
 -4نرخ قورّح قجمّعی براب آن دارة رمانی (نرخ قورّح حاصل ار قغییر قیمتهاب اننهاب آن دارة
رمانی نسرت به ابن اب آن داره).
ابهاح نوق بر عملکرد نهادهاب حکومنی نیز قأ یر گذاشنه است .براب مثالق هیئت اریران با
اسن اد به مادة  91قانون ق ظیم بخشی ار م رّرات مالی دالتق ری مصوّبهاب در سال  8212با ع وان
«اصالحیّة مرالغ ریالی مربوط به جرایم نصول م رج در قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا»ق
اکثر جریمههاب م رج در قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا را  499درص انزایش دادق یع ی
ق ریراً برابر با «نرخ قورّح قجمّعی» براب دارة  6سالة ( 8274سال قصویب قانون نـوة جلوگیرب ار
آلودگی هوا) قا ( 8213آخرین سال قرل ار مصوّبة نوقالذکر که نرخ قورّح آن اعالح ش ه بود)
که  484درص بود 8.این در حالی است که هیئت اریران در مصوّبهاب در سال  8264با ع وان
«اصالح قصویبنامة موضوع جریمههاب قخلّفات مربوط به حمل ا ن ل ا عرور ا مرار در کلّیّة
ن اط کشور ا م ارق آراد قجارب  -ص عنی»ق مرالغ م رج در «قصویبنامه در خصوص قعیین
جریمههاب قخلّفات مربوط به حمل ا ن ل ا عرور ا مرار در کلّیّة ن اط کشور ا م ارق آراد
قجارب  -ص عنی» مصوّب  8269را با اقکاء به مادة  33قانون رسی گی به قخلّفات ران گی مصوّب

 .8نرخ قورّح اعالحش ه قوسّط بانو مرکزب:
سال
نرخ
قورّح

8274

8271

8279

8277

8271

8276

8219

8218

8213

46.4

32.3

87.2

81.8

39.8

83.9

88.4

81.1

81.9

جمع نرخ نرخ قورّح
قورّح

قجمّعی

812.1

484.3
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 88216اصالح کرد ا این مرالغ را بعضاً ص درص انزایش دادق یع ی ق ریراً برابر با «جمع نرخهاب
قورّح» براب دارة  4سالة  8269قا  8262که  893درص

بود3.

جالب قوجّه ای که هیئت عمومی دیوان ع الت ادارب برخالف برداشتهاب نوقالذکرق ظاهراً
معن

به اِعمال «نرخ قورّح سال پایانی دارة رمانی» مورد نظر براب انجاح قع یل جزاهاب ن ب

است .این هیئت در دادنامة  8364-8362مورّخ 8264/83/88ق مصوّبة نوقالذکر هیئت اریران را
ابیال کرد ا در قوجیه آن بیان کرد« :نظر به ای که میزان انزایش جریمهها ار  19قا  899درص
جرایم قرلی ا به مراقب بیشنر ار انزایش نرخ قورّح اعالمی بانو مرکزب در سال  62میباش ا
براب قجمیع نرخهاب قورّح در سه سال منوالی  8268قا  8262دلیل ا مجوّر قانونی اجود ن ارد ا
مسن رط ار «سه سال» مذکور در مادة  33قانون نوقاالشعار براب قجمیع نرخهاب قورّحق ناق قوجیه
ا مغای ر م یق قع یل بوده ا بلکه ناظر به قجویز هیأت اریران براب قع یل جرایم در هر سه سال
یو بار میباش ق ب ابراین در مصوّبة ( )...هیأت اریران که میزان جرایم ران گی بیش ار نرخ
قورّح انزایش یاننه استق به علّت ع ح رعایت نرخ قورّحق مغایر مادة  33قانون ص رالذکر قشخیص
ش ا ( )...ابیال میشود».
 .4-1افزايش مجازاتها
همانیور که میدانیم یکی ار اه اف مجاراتها جلوگیرب ار اقوع جرح است ا آنگونه که
بعضی ح وق انان اشاره کردهان ق ه ف ااّلیّه ا اصلی ح وق کیفرب مـیط ریست نیزجلوگیرب

 .8این ماده بیان میک « :میزان جریمههاب ن ب م رّر در مواد این قانون من اسب با انزایش یا کاهش قورّحق هر سه سال یو
بار ب ا به پیش هاد نیراب اننظامی ا قأیی ارارقخانههاب دادگسنربق کشور ا راه ا قرابرب ا قصویب هیأت اریران قابل قع یل
است».
 .3نرخ قورّح اعالحش ه قوسّط بانو مرکزب:
سال

8269

8268

8263

8262

جمع نرخ قورّح

نرخ قورّح قجمّعی

نرخ قورّح

38.1

29.1

24.7

81.9

893.2

849.6
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ار اقوع جرح است؛ چراکه دسنیابی به این ه ف در حورة مـیط ریست در م ایسه با دیگر
حوره هاق که با مجرمان عادب سر ا کار دارن ق بیشنر م ار است .در ااقعق اکثر جرایم
ریستمـییی با قصمیم قرلی که قوأح با مـاسرة سود ا ریان ناشی ار جرح است ارقکاب مییاب .
ار این راق قانونگذار با ش اسایی رمی ههاب ارقکاب جرح ا ار رریق اقّخاذ رایکردب م اسب
میقوان به اه اف پیشگیرانة مجاراتها دست پی ا ک (عر الهیق .)897 :8219
به عرارت دیگرق چون انراد با مـاسرة سود ناشی ار ارقکاب جرح ا ریان ناشی ار مجارات آن
قصمیم به ارقکاب جرح میگیرن ق اگر مجارات هزی هاب گزافقر ار سود احنمالی ناشی ار
ارقکاب جرح داشنه باش ق انراد را ار قص ارقکاب جرح م صرف میک  .امّا در صورت مسااب
بودن سود ا ریان ناشی ار ارقکاب جرح یا غلرة سودق مجارات ار رسی ن به ه ف جلوگیرب ار
اقوع جرح بار خواه مان  .اک ون با قوجّه به ای که یکی ار عوامل اصلی در مـاسرة هزی ة ارقکاب
جرح ش ّت مجارات استق قع ادب ار ح وق انان با اسن اد به ناچیز بودن مجارات جرایم
ریستمـییی در قوانین ایرانق آنها را ناق ایژگی باردارن ه دانسنهان (ق یراده انصاربق :8274
.)842
ار این راق رریعی بود قانون هواب پاکق که بع ار گذشت  33سال ار رمان قصویب قانون
نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا به قصویب رسی ق با قوجّه به ناچیز ش ن جزاهاب ن ب م رج
در آنق این مجاراتها را انزایش ده  .الرنه بهرود مجاراتهاب م رج در قانون هواب پاک نسرت
به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا م ـصر به انزایش جزاب ن ب نیستق بلکه عوامل ذیل
نیز در قانون هواب پاک پیشبی ی ش هان که در عمل موجب قش ی مجاراتها ا در ننیجه بهرود
ایژگی پیشگیرانة آنها میشون .
 .1-4-1مجازات عدم انجام معاينة وسايل نقليّه.
ررق مادة  9آییننامة اجرایی قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا مصوّب 8276ق مجارات قردّد
با اسایل ن لیّة موقورب ناق گواهی آالی گی هوا ار پ ج هزار ریال قا یکص هزار ریال بود .امّا
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ررق قرصرة یو مادة  9قانون هواب پاکق جریمة ران گی با اسایل ن لیّة ناق گواهی آالی گی
هوا نخستق به اراب «هر رار قردّد ب ان گواهی مذکور» ا داّحق «میابق با قانون رسی گی به
قخلّفات ران گی» مصوّب  8216مـاسره میشود .ررق مادة  38قانون اخیرق بر حسب نوع قخلّ
ا عوامل دیگر هم ون میزان قأ یر قخلّ

در آلودگی مـیط ریستق جریمة اسایل ن لیّه ار سی

هزار ریال قا یو میلیون ریال قعیین ش ه است.
 .۱-4-1مجازات واحدهای آاليندهای که در مهلت تعيينشده نسبت به رفع آاليندگی يا
تعطيلی فعّاليّت اقدام نکنند
ررق مادة  83قانون هواب پاکق ااح هاب نوق مشمول سه نوع مجارات هسن  :ال ) جریمة
ایجاد ا اننشار آلودگی در رول م ّقی که براب رنع آالی گی یا قعییلی نعّالیّت آنها قعیین ش ه
است؛ ب) جلوگیرب ار ادامة نعّالیّتق جرران خسارتهاب اارده ا جزاب ن ب معادل سه قا پ ج
برابر خسارتهاب اارده به مـیط ریست براب ااح آالی هاب که در مهلت م رّر نسرت به رنع
آالی گی یا قعییلی نعّالیّت اق اح نک ؛ پ) جزاب ن ب معادل سه قا پ ج برابر خسارتهاب
اارده به مـیط ریست براب مالکان یا م یران ااح آالی هاب که پس ار قعییلیق رأساً ا ب ان
کسب اجارة سارمان مرادرت به بارگشایی آن ااح ک .
امّا قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا مجاراتهاب نوع «ب» ا «پ» را به صورقی منفاات
ا کمنر ار مجاراتهاب نوقالذکر م رّر کرده بود ا مجارات نوع «ال » را اصالً پیشبی ی نکرده
بود (مواد 81ق  89ا .)36
 .۹-4-1مجازات واحدهای آاليندة مستنکف از طرح انتقال
مادة  84قانون هواب پاک ا مادة  81قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا ااح هاب ص عنی
آالی ه اب را که کاهش یا رنع آلودگی آنها ن ط ار رریق انن ال به مـلهاب م اسب امکانپذیر
است موظّ

به انن ال کردهان  .امّا قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا هیچ ضمانت اجرایی را
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برا ب قخلّ

ااح هاب آالی ه ار ررح انن ال در نظر نگرننه بودق در حالی که قانون هواب پاک

«جزاب ن ب معادل سه درص درآم ساالنة ناخالص همان ااح » را براب آنها در نظر گرننه
است.
 .4-4-1مجازات آزمايشگاههای معتمد متخلّف
ررق قرصرة  3مادة  89قانون هواب پاکق آرمایشگاههاب معنم ب که گزارش خالف ااقع ارائه
ده «به جزاب ن ب درجة شش موضوع مادة  86قانون مجارات اسالمی مـکوح ا در صورت
قکرارق قعلیق یا لغو امنیار میشون » .این موضوع در قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا مورد
اشاره قرار نگرننه بودق هر چ ظاهراً این امکان اجود داشت که با اسن اد به عمومیّت قخلّ
م رج در مادة  29این قانون دربارة «کسانی که ( )...اس اد ا م ارک ا ارّالعات خالف ااقع
ارائه نمای »ق آرمایشگاه هاب معنم را نیز مشمول مجارات دانست .الرنه اگر این اسن راط نیز
پذیرننه میش ق آنگاه این ابهاح به اجود میآم که مجاراتهاب م رج در آن قانون (جزاب
ن ب ا حرس) چگونه بای میان آرمایشگاه ا کارک ان آن ق سیم میش ن .
در م ابلق قانون هواب پاک ظاهراً ن ط آرمایشگاههاب معنم را مشمول مجارات دانسنه ا
کارک ان آنها را مشمول مجارات ن انسنه است .هرچ ظاهراً این امکان اجود دارد که با اسن اد
به عمومیّت قخلّ

م رج در مادة  89این قانون دربارة «کسانی که ( )...اس اد ا م ارک ا

ارّالعات خالف ااقع ارائه نمای »ق کارک ان آرمایشگاههاب معنم را نیز مشمول مجارات دانست.
 .5-4-1مجازات عدم رفع آلودگی هوا توسّط واحدهای غيرصنعتی
قانون هواب پاک این قخلّ

را به شیوهاب شفّافقر مشمول مجارات دانسنه ا مجاراقی ش ی قر

را براب آن پیشبی ی کرده است .ررق قرصرة یو مادة  87قانون هواب پاکق «مالکانق مسئوالن
یا رؤساب مراکز اداربق به اشنیق درمانیق خ ماقیق عمومی ا قجارب که موجرات آلودگی هوا
را نراهم ک

در صورقی که پس ار یو مرقره قذکّر کنری قوسّط سارمانق اق امی براب رنع

آلودگی در مهلت م رّر انجاح ن ه ق به جزاب ن ب درجة هشت موضوع مادة  86قانون مجارات
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اسالمی [یع ی قا ده میلیون ریال] حسب موردق مـکوح میشون ا در صورت قکرارق عالاه بر
ح اکثر جزاب ن ب مذکورق با درخواست سارمان ا حکم مرجع قضایی صالح به قعییلی موقّت
ار شش ماه قا دا سال مـکوح میشون » .هم ینق ررق قرصرة  3این مادةق «م ابع آالی ة خانگی
در کالنشهرهاب باالب پانص هزار نفر جمعیّتق صرناً مشمول جزاب ن ب [نوق] میشون ».
مادة  32قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق که منضمّن قکلی

نوقالذکر بودق مجاراقی

را براب ع ح رعایت این قعهّ اضع نکرده بود .هم ینق اگر مجارات م رج در مادة  23این
قانون 8را شامل قخلّ

ار قعهّ م رج در مادة  32این قانون ب انیمق ح اکثر این مجارات یو

میلیون ریال بود که بسیار کمنر ار مجارات م رّر در قانون هواب پاک است.
 .9-4-1مجازات انباشتن و سوزاندن پسماندها
مادة  39قانون هواب پاک ا مواد  34ا  28قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا انراشنن پسمان
(رباله) در معابر عمومی ا نضاب بار ا سوران ن آن را مم وع ا براب آن مجارات قعیین کردهان .
ررق قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق مجارات قخلّ

نوق «پس ار هر بار اخیار ا پایان

مهلت م رّر»ق «جزاب ن ب ار یکص هزار ریال قا پانص هزار ریال ا در صورت قکرار ار سیص
هزار ریال قا دا میلیون ریال» بود .امّا قانون هواب پاک مجارات این قخلّ

را انزایش داده است

ا آن را مشمول «جزاب ن ب درجة شش موضوع مادة  86قانون مجارات اسالمی» مصوّب 8263
قرار داده استق یع ی ار بیست میلیون ریال قا هشناد میلیون ریال.
 .7-4-1مجازات آلودگی صوتی
مادة  36قانون هواب پاک ا مواد  37ا  23قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا ایجاد آلودگی
صوقی را مم وع ا براب آن مجارات قعیین کردهان  .مادة  23قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی
هوا بیان میکرد« :عاملین آلودگی صوقی به جزاب ن ب ار سی هزار ریال قا سیص هزار ریال ا
 .8این ماده بیان میکرد « :مستتئولین آلودگی حاصتتل ار م ابع منفرّقه ا م ابع خانگی ( )...به جزاب ن ب ار ستتی هزار ریال قا
سیص هزار ریال ا در صورت قکرار ار یکص هزار ریال قا یو میلیون ریال مـکوح خواه ش ».
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در صورت قکرار ار یکص هزار ریال قا یو میلیون ریال مـکوح خواه ش » .امّا قانون هواب
پاک ایجاد آلودگی صوقی قوسّط م ابع ابت را مشمول جزاب ن ب درجة هفت مادة  86قانون
مجارات اسالمی  8263کرده استق یع ی ار ده میلیون ریال قا بیست میلیون ریال .هم ینق براب
ایجاد آلودگی صوقی قوسّط اسایل ن لیّة موقوربق براب بار ااّلق یو میلیون ریالق براب بار داّحق
دا میلیون ریال ا در صورت قکرار بیش ار دا بارق سه میلیون ریال قعیین کرده است.
 .8-4-1مجازات انتشار پرتوها و امواج
مواد  8ا  29قانون هواب پاک ا مادة  3قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا اننشار بعضی امواج
یا پرقوهاب ریانآار (خارج ار ح اد قعیینش ه) را مم وع کردهان  .ررق مادة  29قانون هواب
پاکق «اشخاص ح ی ی ا ح وقی که ح اد قعیینش ة اننشار امواج ا پرقوهاب موضوع این ماده
را رعایت نک ق براب ااّلین بار به جزاب ن ب درجة پ ج موضوع مادة  86قانون مجارات اسالمی
[یع ی ار هشناد میلیون ریال قا یکص ا هشناد میلیون ریال] مـکوح ا در صورت قکرار عالاه بر
ح اکثر جزاب ن بق به ضرط اموال ا قجهیزات مرقرط نیز مـکوح میشون » .امّا قانون نـوة
جلوگیرب ار آلودگی هوا مجاراقی را براب ن ض مم وعیّت نوق م رّر نکرده بود .الرنه پیش ار
اینق مادة  81قانون حفاظت در برابر اشعه مصوّب  8291ع ح رعایت ضوابط قانونی در اسنفاده ار
اسایل مولّ پرقو را مشمول مجاراتهایی مشخّص قرار داده بودق هرچ جزاب ن ب م رج در
این قانون بسیار کمنر ار جزاب ن ب م رّر در قانون هواب پاک است.
 .6-4-1مجازات عدم همکاری با بازرسان سازمان حفاظت محيط زيست
مادة  89قانون هواب پاک م رّر میک « :کسانی که ار انجاح باررسی مأموران سارمان براب
نمونه بردارب ا قعیین میزان آلودگی ناشی ار نعالیت مراکز ص عنی ( )...ممانعت ک

ا یا اس اد ا

م ارک ا ارّالعات مورد نیار سارمان را در اخنیار ایشان نگذارن ا یا اس اد ا م ارک ا ارّالعات
خالف ااقع ارائه نمای ق به ح اقل جزاب ن ب درجة هفت ا در صورت قکرار به ح اقل جزاب
ن ب درجة چهار موضوع مادة  86قانون مجارات اسالمی مـکوح میشون » .امّا ررق مادة 29

بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای قانون هوای پاک در مقایسه با...

قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق عامالن قخلّ
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نوق «بر حسب مورد ا اهمیّت موضوع به

جزاب ن ب ار پانص هزار ریال قا پ ج میلیون ریال ا در صورت قکرار به حرس قعزیرب ار یو
ماه قا  2ماه ا جزاب ن ب مذکور مـکوح خواه ش ».
با قوجّه به ای که ح اقل جزاب ن ب درجة هفت قانون مجارات اسالمی  8263ده میلیون ریال
استق قردی ب نیست که مجارات ارقکاب قخلّ

نوقالذکر براب ااّلین بارق در قانون هواب پاک

(ده میلیون ریال) نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا (پانص هزار ریال) ش ی قر است.
در صورت قکرار قخلّ ق قانون هواب پاک ن ط مجارات ن ب را به ح اقل جزاب ن ب درجة
چهار قانون مجارات اسالمی  8263که یکص ا هشناد میلیون ریال است انزایش داده استق امّا
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا جزاب ن ب را ابت نگه داشنه بود ا در عوضق حرس
قعزیرب ار یو ماه قا سه ماه را به آن اضانه کرده بود .با اسن اد به قوانین نعلی ایران در رمی ة قر یل
مجاراتق می قوان گفت در این مورد نیز مجارات م رج در قانون هواب پاک ش ی قر استق
ریرا ررق مصوّبة هیئت اریران در سال  8261با ع وان «قصویبنامه در خصوص قع یل مرلغ
مجارات ن ب ب ل ار حرس م رج در مادة  37قانون مجارات اسالمی مصوّب »8263ق هر رار
حرس معادل چهارص هزار ریال است؛ ار این راق یو ماه قا سه ماه حرس م رج در قانون نـوة
جلوگیرب ار آلودگی هوا معادل داارده میلیون قا سیاشش میلیون ریال میشود ا جمع آن با
جزاب ن ب ارقکاب جرح براب ااّلین بار (پانص هزار ریال قا پ ج میلیون ریال) ار جزاب ن ب
م رج در قانون هواب پاک (یکص ا هشناد میلیون ریال) کمنر است .با اجود اینق با قوجّه به
ای که اصوالً ا ر پیشگیرانة مجارات حرس بیشنر ار جزاب ن ب استق شای بنوان گفت قانون
هواب پاک در عمل موجب کاهش مجارات ن ض قعهّ همکارب با باررسان سارمان ش ه است.
در ای جا الرح به ذکر است قانون هواب پاک در هیچ مورد منضمّن مجارات حرس نیست ا
این یکی ار مهمقرین ن اط ضع

این قانون است؛ ریرا حرس یکی ار مجاراتهاب من اال در

نظاح کیفرب ایران است ا پیش ار این در قوانین ریستمـییی ایران نیز نرااان ار آن اسنفاده ش ه
بود (کوشکیق  .) 67 :8211اق اح نوق در راسناب سیاست کیفرب کشور براب کاهش قع اد
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رن انیان است که پیشقر نیز بر قوانین ریستمـییی ایران قأ یر گذاشنه بود .براب مثالق مادة 36
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا ح اکثر مجارات حرس براب آلودهک گان هوا را که ررق
مادة  83قانون حفاظت ا بهسارب مـیط ریست مصوّب  8212یو سال بود به شش ماه کاهش
داد ا این اق اح مورد انن اد بعضی ح وق انان قرار گرنت (ارش بق .)89-81 :8214
الرنه بعضی ح وق انان معن ن با قصویب کناب پ جم قانون مجارات اسالمی در سال 8271
ا با اسن اد به مادة  911این قانونق کاهش حرس مذکور در مادة  36قانون نـوة جلوگیرب ار
آلودگی هوا ملغی ش ه است (ارش بق )81 :8214؛ ریرا مادة  911مذکور ضمن برشمردن بعضی
مصادیق جرایم علیه به اشت عمومی ا مـیط ریستق م رّر میک « :مرقکرین چ ان ه ررق قوانین
خاص مشمول مجارات ش ی قرب نراش به حرس قا یو سال مـکوح خواه ش » .بعضی ار
آراء قضایی نیز مؤیّ نظر نوق هسن (نجات ا دبیربق  .)871 :8263با اجود اینق این نظر قوسّط
همه پذیرننه نش ه استق ریرا دربارة امکان اسن اد به مادة  911براب جرح آلودگی هوا اخنالف
نظر اجود دارد .براب مثالق گفنه ش ه است« :در این مادهق مصادیق قه ی علیه به اشت عمومی
احصاء ش هان ( )...ا همانیور که مالحظه میگرددق قمثیلهاب مورد اشاره در حول مـور
آلودگی آبق آلودگی خاکق پسمان ق کشنار غیرمجار داح ا آلودگی مـصوالت کشااررب به
ااسیة اسنفادة غیرمجار ار ناضالب هسن  .ار این راق قماح انعال مجرمانهاب که قابلیّت اننساب به
مادة  911قانون مجارات اسالمی را خواه داشت بای مصادی ی ار مـورهاب مذکور باش  .به
عرارت دیگرق جرح آلودگی هواق آلودگی صوقیق آلودگی اشعه ا  ...را نمیقوان ار مصادیق این
ماده دانست» (نجات ا دبیربق .)871-877 :8263
در هر صورتق حنّی اگر مادة  911مذکور را دربارة جرح آلودگی هوا اِعمالکردنی ب انیمق
اک ون با قصویب قانون هواب پاکق دیگر امکان اسن اد به این ماده براب جرح آلودگی هوا اجود
ن ارد .به عرارت دیگرق این ماده در خصوص جرح آلودگی هوا قخصیص خورده است.
اانگهیق الرح به ذکر است بهرود ضوابط کیفرب قانون هواب پاک ا ن ش آن در جلوگیرب
ار آلودگی هوا نارغ ار ن ش مسئولیّت م نی (جرران خسارت) ناشی ار ن ض قوانین ریستمـییی
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استق چ انکه همواره قابلیّت آن را داشنه ا دارد که با الزاح منخلّفان به جرران ریانهاب ااردهق
ا رب پیشگیرانه ا م اسب داشنه باش (ق یراده انصاربق .)823-836 :8274
اک ون که با ج ره هاب مخنل

بهرود ضوابط کیفرب قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة

جلوگیرب ار آلودگی هوا آش ا ش یمق در ادامه به نوآاربهاب قانون هواب پاک میپرداریم.

 .۱نوآوریهای قانون هوای پاک
غیر ار ابنکارهایی جزئی هم ون یکپارچهسارب معای ة اسایل ن لیّة موقورب ار ج رههاب مخنل
ن ّیق ایم ی ا ک نرل آالی ههاب هوا ا ص ا در قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب
ار آلودگی هوا که ن ط منضمّن ک نرل آلودگی هوا ا آلودگی صوقی بودق 8موارد هشتگانة
ذیل بیانگر نوآاربهاب کلّی ا مهمّ قانون هواب پاک هسن که در قانون نـوة جلوگیرب ار
آلودگی هوا ساب ه ن اشنهان .
 .1-۱استفاده از ابزارهای اقتصادی
همانیور که میدانیم یکی ار راهکارهاب م اسب براب دسنیابی به اه اف ریستمـییی ار جمله
جلوگیرب ار آلودگی هوا اسنفاده ار اهرحهاب اقنصادب است .در این باره چ ین گفنه ش ه است:
«اسنفاده ار ابزار مالیات براب م ابله با بلیه آلودگی مورد قوجّه بسیارب ار کشورها قرار گرننه ا
گاح هاب بل ب در این راه برداشنه ش ه استق [امّا] در کشور ما این ج ره ار اسنراقژب م ابله با
آلودگی نادی ه گرننه ش ه است .براب مثالق در همین قانون «نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا»
اشارهاب در این باب صورت نپذیرننه ا قانون اصلی مالیاقی ایران یع ی قانون مالیاتهاب مسن یم
نیز نسرت به مسئله ساکت است» (هم انیق .)39 :8274
در قأیی انن اد نوق بای گفت که قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا اصالً به اسنفاده ار
ابزارهاب اقنصادب براب مرارره با آلودگی هوا  -هم ون اعیاب کمو مالی به ااح هاب آالی ه

 .8نگاه ک ی به مادة  9قانون هواب پاک ا مواد  1ا  37قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا.
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جهت قأمین قجهیزات م ابل ه با آلودگی هوا ا اخذ مالیات ار ااح هاب ص عنی بر حسب میزان
آالی گی آنها  -اشاره نکرده بود .الرنه در بعضی قوانین ا م رّرات دیگر به صورت پراک ه ار
این ابزارهاب اقنصادب اسنفاده ش ه است .براب مثالق میقوان به این موارد اشاره کرد -8 :قرصرة
 3قانون چگونگی مـاسره ا اصول ح وق گمرکیق سود باررگانی ا مالیات انواع خودرا ا
ماشینآالت راهسارب اارداقی ا ساخت داخل ا قیعات آنها مصوّب 8278؛  -3آییننامة اجرایی
قرصرة  13قانون برنامة پ جسالة داّح قوسعتة اقنصادبق اجنماعتی ا نره گی جمهورب اسالمی
ایران مصوّب 8271؛  -2مادة  894قانون برنامة سوّح قوسعة اقنصادبق اجنماعی ا نره گی
جمهورب اسالمی ایران مصوّب 8276؛ ا  -4قانون ه نم کردن یارانهها مصوّب .8211
خوشرخنانه قانون هواب پاک در مواد منع ّد 8ار ابزارهاب اقنصادب مخنل

اسنفاده کرده

است .براب مثالق مادة  22این قانون م رّر میک « :ص درص ( )%899درآم هاب حاصل ار
اجراب این قانون به حساب خزانهدارب کلّ کشور ااریز ([ )...ا] بیست درص ( )%39ار اجوه
مذکور ار رریق مؤسّسة عمومی غیردالنی ص اق ملّی مـیط ریست به م ظور ارائة قسهیالت به
م ابع آالی ة هوا جهت رنع ا کاهش آلودگی هوا اخنصاص مییاب ».
 .۱-۱نوسازی وسايل نقليّة موتوری
قانون هواب پاک ضوابط ذیل را جهت نوسارب اسایل ن لیّة موقورب در بخش خصوصی ا
عمومی پیشبی ی کرده است:
 .1-۱-۱جايگزينی خودروهای فرسوده
مادة  1قانون هواب پاک م رّر میک « :قمامی اشخاص ح ی ی ا ح وقی مالو اسایل ن لیّة
موقورب اعم ار سروق نیمهس گینق س گینق موقورسیکلت مکلّ ان اسایل ن لیّة خود را پس ار
رسی ن به سنّ نرسودگی ار رده خارج ک ».

 .8نگاه ک ی به مواد 1ق 6ق  89ا  22این قانون.
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قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا داراب ضوابیی دربارة جایگزی ی خودراهاب نرسوده
نرودق امّا در بعضی قوانین ا م رّرات ایران هم ون موارد ریرق ضوابیی در این خصوص اضع
ش ه بود -8 :آییننامة نـوة ار رده خارج کردن خودراهاب نرسوده مصوّب 8213؛ -3
قصویبنامه در مورد مم وعیّت شمارهگذارب خودراهاب نرسوده ا خارج ار ردة دسنگاههاب
دالنی مصوّب 8213؛ ا  -2آییننامة ار رده خارج کردن خودراهاب نرسوده مصوّب  .8217با
اجود اینق هیچک اح ار این م رّرات اصوالً الزاحآار نرودن ا قسهیالت م رّر در آنها نیز دائمی
نرودن  .امّا مادة  1قانون هواب پاک ضمن الزاح قماح اشخاص ح ی ی ا ح وقی به ار رده خارج
کردن اسایل ن لیّة موقورب نرسودهشانق راهکارهاب دائمی ریر را براب اجراب این قعهّ پیشبی ی
کرده است -8 :لزاح بیمه کردن اسایل ن لیّة موقورب در رمی ة قعهّ به ار رده خارج کردن در
رمان نرسودگی؛  -3اعیاب قسهیالت دالنی «ار مـلّ صرنهجویی حاصل ار بهرود ا م یریّت
سوخت ناشی ار اجراب این قانون» جهت جایگزی ی خودراهاب نرسودة بخش حمل ا ن ل
عمومی؛ ا  -2اعیاب قسهیالت دالنی «با کارمزد چهار درص با بارپرداخت دهساله» در قانون
«بودجة ساالنه» جهت جایگزی ی سایر خودراها ا موقورسیکلتهاب نرسوده.
 .۱-۱-۱نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری
مادة  6قانون هواب پاک ارارت کشور را موظّ

کرده است «با همکارب ارارقخانههاب ص عتق

مع ن ا قجارت ا امور اقنصادب ا داراییق رمی ة نوسارب نااگان حمل ا ن ل عمومی شهرب با
االویّت شهرهاب باالب دایست هزار نفر جمعیّت را ظرف م ّت پ ج سال نراهم ک » .این ماده
دا راهکار را براب اجراب این قعهّ در نظر گرننه است -8 :اعیاب قسهیالت «ار مـلّ م ابع
درآم ب مادة  9این قانون ار رریق کمو بالعوضق یارانهق قسهیالت یا صفر نمودن سود
باررگانی ااردات خودراهاب برقی  -ب زی ی (هیرری ب) ا خودراهاب الکنریکی»؛  -3معانیّت
«خودراهاب برقی  -ب زی ی ( )...ا خودراهاب الکنریکی قولی داخل ار پرداخت مالیات بر اررش
انزاده».

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

31

قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا داراب م رّراقی دربارة نوسارب نااگان حمل ا ن ل
عمومی شهرب نرودق امّا در بعضی قوانین ا م رّرات ایران هم ون موارد ریرق ضوابیی در این
خصوص اضع ش هان  -8 :مادة  3قانون قوسعة حمل ا ن ل عمومی ا م یریّت مصرف سوخت
مصوّب 8219؛  -3آییننامة اجرایی قانون نوق مصوّب 8217؛ ا  -2مادة  44قانون برنامة پ جسالة
ششم قوسعة اقنصادبق اجنماعی ا نره گی مصوّب .8269
 .۹-۱نمونهبرداری و پايش آاليندگی توسّط واحدهای صنعتی
قانون هواب پاک ااح هاب ص عنی را موظّ

به نمونهبردارب ا پایش آالی گی کرده است .این

الزاح در سه سیح پیشبی ی ش ه است:
 .9ررق قرصترة  4مادة 88ق قماح ااح هاب ص عنی «حسب قشخیص سارمانق مکلّ ان نسرت به
نمونهبردارب ا ان ارهگیرب آلودگی هواق در ناصتتلة رمانی ممکن ا در چهارچوب خوداظهارب
در پایش اق اح ک ».
 .4ررق قرصرة یو مادة 89ق «قمامی مراکز ا ااح هاب منوسّط پ جاه نفر به باال موضوع این
قانون براب انجاح امور مربوط به نمونهبرداربق ان ارهگیربق پایش ا ک نرل مسنمر آلودگی هوا
مکلّ

به ایجاد ااح سالمتق به اشت ا مـیط ریست ( )HSEا به کارگیرب منخصّص مـیط

ریست میباش ».
 .3ررق قرصرة  2مادة 88ق ااح هاب ص عنی بزرگ ا منوسّط «که برحسب قوانین ا م رّراتق
مشمول ارریابی ریستمـییی میباش موظّ

به نصب ا راهان ارب سامانههاب پایش برخط

لـظهاب (آنالین) ا ارسال ارّالعات رارآم به مرکز پایش سارمان میباش ».
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا داراب قعهّ ات نوقالذکر نرودق امّا چ ین قعهّ اقی در
مصوّبة سال  8264سارمان حفاظت مـیط ریست با ع وان «آییننامة خوداظهارب در پایش
آلودگی مـیط ریست ا شیوهنامههاب آرمایشگاههاب معنم » که بر اساس مادة  98قانون برنامة
چهارح قوسعه ا مادة  863قانون برنامة پ جم قوسعه به قصویب رسی ه بود پیشبی ی ش هان .
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 .4-۱توليد و عرضة انرژیهای تجديدپذير و پاک
مادة  86قانون هواب پاک ارارت نیرا را مکلّ

کرده است «نسرت به قوسعهق قولی ا عرضة

انرژبهاب قج ی پذیر ا پاک بهی ه ( )...اق اح نمای » .قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا داراب
م رّراقی در این خصوص نرودق امّا در بعضی قوانین ا م رّرات ایرانق هم ون قانون اصالح الگوب
مصرف انرژب مصوّب 8216ق ضوابیی در این خصوص اضع ش ه بودن  .مادة  98قانون اخیر
بیان میک  « :ارارت نیرا موظّ

است به م ظور حمایت ار گسنرش اسنفاده ار م ابع قج ی پذیر

انرژبق شامل انرژبهاب بادبق خورشی بق رمین گرماییق آبی کوچو (قا ده مگااات)ق دریایی
ا ریستقوده (مشنمل بر ضایعات ا رای ات کشاارربق ج گلیق ربالهها ا ناضالب شهربق
ص عنیق دامیق بیوگار ا بیومس) ا با ه ف قسهیل ا قجمیع این امورق ار رریق سارمان ذبربط
نسرت به ع قرارداد بل م ّت خری قضمی ی ار قولی ک گان غیردالنی برق ار م ابع قج ی پذیر
اق اح نمای ».
مزیّت مادة  86قانون هواب پاک نسرت به قانون نوقالذکر این است که قکلیفی مشخّص براب
ارارت نیرا م رّر کرده است« :ح اقل سی درص انزایش ساالنة ظرنیّت مورد نیار برق کشور ار
انرژبهاب قج ی پذیر قأمین شود».
 .5-۱افزايش فضای سبز شهرها
ررق مادة  33قانون هواب پاکق «ح اکثر قا ده سال پس ار ابالغ این قانونق شهرداربهاب شهرهاب
باالب پ جاه هزار نفر جمعیّت موظّ ان با همکارب ارارت نیرا ا ادارات م ابع رریعی شهرسنانق
سرانة نضاب سرز خود را ح اقل به پانزده منر مربّع برسان » .قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی
هوا داراب م رّراقی در خصوص این موضوع نرود .هم ینق با ای که بعضی قوانین ایران قیع

34
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درخنان را مم وع کردهان ق 8ظاهراً پیش ار قصویب قانون هواب پاکق هیچ قانون عاح ا کلّیاب
دربارة انزایش سرانة نضاب سرز شهرها به قصویب نرسی ه بود.
 .9-۱مقابله با پديدة گرد و غبار
قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا داراب م رّراقی دربارة پ ی ة گرد ا غرار نرودق امّا با قوجّه
به انزایش معضل گرد ا غرار در سالهاب اخیرق هیئت اریران با قصویب آییننامة اجرایی آمادگی
م ابله با پ ی ة گرد ا غرار در سال 8261ق ضمن قأسیس سناد م ابله با پ ی ة گرد ا غرارق
برنامههایی را براب ش اسایی م شأهاب داخلی ا خارجی ایجاد گرد ا غرار ا اق احهاب کوقاهم ّت
ا بل م ّت براب رنع این معضل پیشبی ی کرد .امّا ش ّت معضل گرد ا غرار سرب ش قانون هواب
پاک  1ماده را در رمی ههاب ذیل به آن اخنصاص ده :
 .1-9-۱همکاریهای بينالمللی
مادة  32قانون هواب پاک بر لزاح همکاربهاب م ی هاب ا بین المللی جهت جلوگیرب ار ایجاد
گرد ا غرار ا نیز کاهش خسارتهاب ناشی ار آن قأکی کرده است .مادة  84آییننامة اجرایی
آمادگی م ابله با پ ی ة گرد ا غرار نیز داراب م رّراقی مشابه است.
 .۱-9-۱بيابانزدايی
مادة  34قانون هواب پاک ارارت جهاد کشااررب را موظّ

کرده است عالاه بر اجراب

ررحهاب بیابانرادیی م رّر در قوانینق جهت مهار کانونهاب مسنع بیابانرایی ا قولی گرد ا
غرار داخلی (رأساً یا با همکارب بخش خصوصی ا دسنگاههاب اجرایی مـلّی ا سارمانهاب
بینالمللی) اق امات م ابله با پ ی ة گرد ا غرار را با االویّت عملیّات بیابانرداییق ساالنه ح اقل
در سیص هزار هکنار اجراء ک  .دالت نیز مکلّ

ش ه است اعنرارات الرح را هر ساله در قانون

 .8نگاه ک ی به -8 :قانون حفظ ا گسنرش نضاب سرز ا جلوگیرب ار قیع بیرایّة درخت مصوّب 8213؛ ا  -3الیـة قانونی
حفظ ا گسنرش نضاب سرز در شهرها مصوّب .8216
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بودجه پیشبی ی ک  .م رّراقی مشابه با موارد نوق در مواد 4ق  1ا  83آییننامة اجرایی آمادگی
م ابله با پ ی ة گرد ا غرار پیشبی تی ش هان .
 .۹-9-۱تأمين آب برای زيستبومها
مادة  31قانون هواب پاک سارمان حفاظت مـیط ریست را مکلّ

کرده است با همکارب ارارت

نیراق نیار آبی ریستمـییی رادخانههاق قاالبهاق خورهاق دریاچهها ا ریستبوحها را قعیین ک
ا هم ین ارارت نیرا را مکلّ

کرده است ح ّابة موارد نوق را قخصیص ده  8.مادة  1آییننامة

اجرایی آمادگی م ابله با پ ی ة گرد ا غرار نیز ارارت نیرا را موظّ

کرده است ح ّابة قاالبهاب

ج وب ا غرب کشور ا نیار آبی ررحهاب م ابله با م شأ گرد ا غرار را قأمین ک .
 .4-9-۱شبکة هشدار طوفان
مادة  39قانون هواب پاک سارمان هواش اسی را مکلّ

کرده است با همکارب سارمان حفاظت

مـیط ریست ح اکثر ری دا سالق شرکة ملّی هش ار ا پیشآگاهی رخ ادهاب رونان ا گرد ا
غرار را قکمیل ک  .مادة  3آییننامة اجرایی آمادگی م ابله با پ ی ة گرد ا غرار نیز سارمانهاب
حفاظت مـیط ریست ا هواش اسی را مکلّ

کرده است ظرف شش ماهق ررح سامانههاب

پیشآگاهی ا ک نرل کیفیّت هوا را قهیّه ا براب قصویب به سناد م ابله با پ ی ة گرد ا غرار ارائه
ک .
 .5-9-۱ايجاد حريم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها
مادة  37قانون هواب پاک ارارقخانههاب جهاد کشاارربق راه ا شهرسارب ا کشور را موظّ
کرده است (ار مـلّ اعنرارات م رج در بودجة ساالنه) با همکارب شهرداربها ا دهیاربها (ار
مـلّ م ابع مالی در اخنیارشان) حریم سرز بزرگراهها ا کمرب سرز شهرها ا راسناهاب قـت قأ یر
گرد ا غرار را با راش آبیارب م رن ا با االویّت اسنفاده ار پسابهاب شهرب ا راسنایی ری پ ج
 .8الرنه آ ار این قکلی

م ـصر به کاهش پ ی ة گرد ا غرار نیسن ا ج رههاب مثرت ریستمـییی دیگرب نیز دارن .
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سال ایجاد ک  8.هم ینق قرصرة یو این ماده ارارت نیرا را مکلّ

کرده است آب الرح را

براب موارد نوق قأمین ک  .قرصرة  3این ماده نیز ارارت کشور (سارمان شهرداربها ا دهیاربها)
را مکلّ

کرده است ح اقل بیست درص ار م ابع در اخنیار خود را به قکلی

نوق اخنصاص

ده  .مادة  6آییننامة اجرایی آمادگی م ابله با پ ی ة گرد ا غرار نیز شهرداربهاب شهرهاب ااقع
در م ارق قـت قأ یر پ ی ة گ رد ا غرار را موظّ

به اجراب ررح کمرب سرز این شهرها کرده

است .الرنه این آییننامه به م ّت اجراب این ررح ا قکلی

ارارقخانههاب مخنل

ار جمله قعهّ

مالی آنها در این رمی ه اشاره نکرده است.
 .7-۱اعطای جايگاه ضابط دادگستری به يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست
قانون هواب پاک ا قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا اخنیاراقی را به سارمان حفاظت مـیط
ریست براب برخورد با عامالن آالی گی هوا دادهان ق امّا قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا
ابزار اجراب این صالحیّت را مشخّص نکرده بود .یکی ار نوآارب هاب قانون هواب پاک این است
که ابزار اجراب این صالحیّت را قعیین کرده ا به موجب مادة « 28یگان حفاظت سارمان» را
مکلّ

کرده است «به ع وان ضابط دادگسنربق در موارد اقوع جرایم مشهود مذکور در این

قانونق رأساً یا در صورت اعالح سارمان یا با ارّالع ار اقوع جرایم غیرمشهود م رج در این قانونق
با نظر دادسنان شهرسنان ذبربطق اق اح الرح را در چارچوب قوانین ا م رّرات با ااح هاب
آلودهک ه یا اشخاص ح ی ی یا ح وقی مربوط به عمل آارن » .الرح به ذکر است ررق قرصرة
یو مادة  23قانون هواب پاکق چ ان ه کارک ان سارمان دارة آمورش ضابط دادگسنرب را ریر
نظر دادسنان ری ک ق ضابط دادگسنرب مـسوب میشون .

 .8الرنه آ ار این قکلی

م ـصر به کاهش پ ی ة گرد ا غرار نیسن ا ار ج رههاب دیگر نیز به بهرود هوا کمو میک .
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 .8-۱پيش بينی مراجع قضايی تخصّصی در زمينة آلودگی هوا
یکی ار ابنکارهاب قانون هواب پاک این است که مادة  23آن م رّر میک « :براب رسی گی به
قخلّفات ا جرایم موضوع این قانونق به قشخیص رئیس قوّة قضائیّه شعرهاب قخصّصی در هر حورة
قضایی اخنصاص مییاب » .الرنه به نظر نمیرس این مادة قانونی رئیس قوّة قضائیّه را ملزح به قأسیس
چ ین شعرهاب کرده باش  .ار این راق میقوان گفت مادة قانونی نوقالذکر در راسناب قاع ة عاح
م رج در مادة  199قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب  8263است که م رّر میک « :قماح
مراجع قضایی موضوع این قانون مکلّ ان با قوجّه به نوع دعااب به قخصیص شعره یا شعری ار
مراجع قضایی براب رسی گی قخصّصی اق اح ک  .قرصره -شیوة قشکیل شعب قخصّصی مراجع
قضایی اعم ار ح وقی ا کیفرب موضوع این ماده به موجب آییننامهاب است که ظرف شش ماه
ار قاریخ الرحاالجراء ش ن این قانون قوسّط اریر دادگسنرب قهیّه میشود ا به قصویب رئیس قوّة
قضائیّه میرس » .ق ها قفاات مواد نوق این است که قشکیل شعرة قخصّصی براب رسی گی به
جرایم م رج در قانون هواب پاک صرناً منّکی به قصمیم رئیس قوّة قضائیّه است ا اریر
دادگسنرب در آن ن ش ن ارد.
هم ینق یکی ار ن اط قوّت قانون هواب پاک در رمی ة رسی گی قضایی به پران ههاب مربوط
به موضوع این قانون این است که قرصرة  3مادة  23این قانون ارارت جهاد کشااررب ا سارمان
را در دعااب ح وقی ا کیفرب ار پرداخت هزی ة دادرسی معاف کرده است .ار این راق پرداخت
هزی ة دادرسی که میقوانست یکی ار موانع ررح شکایت قوسّط نهادهاب نوقالذکر باش رنع
ش ه است.

نتيجه
در ایرانق قانونگذارب صریح در رمی ة آلودگی هوا با قصویب قانون اصالح پارهاب ار مواد ا
الـاق مواد ج ی به قانون شهردارب در سال  8241که ب  39مادة  11قانون شهردارب  8224را
اصالح کرد شراع ش ا با قصویب قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا در سال  8274به ااج
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خود رسی  .اجراب قانون اخیر همراه با آییننامههاب اجرایی منع ّد قوانست در کُ کردن نرای
انزایش آلودگی هوا در شهرهاب ایران مونّ یّتهایی به دست آاردق امّا این قانون خالی ار ایراد
نرود .ار این راق در چ سال اخیر قواب م ّ ه ا مجریّة ایران اق اح به اضع قوانین ا م رّراقی در
این رمی ه کردهان که شاخصقر ار همه قصویب قانون هواب پاک در قاریخ  8269/94/31است.
همانیور که اننظار میرنت قانون هواب پاک با اقّکاء به قجارب به دست آم ه ار اجراب 33
سالة قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق بسیارب ار نواقص این قانون را رنع کرد .در این
نوشنار به قریین دا مـور ار ن اط قوّت قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی
هوا پرداخنیم که عرارق ار -8 :بهرود ضوابط کیفرب ا  -3نوآاربهاب بیساب ه 8.همانیور که
مالحظه ش مهمقرین ج رههاب بهرود ضوابط کیفرب قانون ج ی نسرت به قانون ق یم عرارق ار:
 -8انزایش مسئولیّت کیفرب اشخاص ح وقی ا اِعمال جزاب ن ب دربارة آنها؛  -3انسجاح
مجاراتها ا قعیین آنها بر اساس مجاراتهاب م رّر در قانون مجارات اسالمی؛  -2پیشبی ی امکان
قع یل جزاهاب ن ب در گذر رمان؛ ا  -4بهرود مجاراتها به ایژه انزایش جزاهاب ن ب.
نوآاربهاب اصلی ا بیساب ة قانون ج ی نسرت به قانون ق یم نیز عرارتان ار -8 :اسنفاده ار
ابزارهاب اقنصادب در مرارره با آلودگی هوا؛  -3جایگزی ی خودراهاب نرسوده؛  -2قوسعة قولی
ا عرضة انرژبهاب قج ی پذیر ا پاک؛  -4م ابله با پ ی ة گرد ا غرار؛  -1اعیاب جایگاه ضابط
دادگسنرب به یگان حفاظت سارمان حفاظت مـیط ریست؛ ا  -9پیشبی ی مراجع قضایی
قخصّصی در رمی ة آلودگی هوا.

 .8الرنه قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا ن اط قوّت دیگرب نیز دارد که در این نوشنار نرصت
پرداخنن به آنها نرود؛ ار جمله این ن اط قوّت میقوان به این موارد اشاره کرد -8 :بهرود قعری

آلودگی هوا ا انواع م ابع

آالی ه؛  -3پیشبی ی ارق اء اسنان ارد آالی گی اسایل ن لیّة موقورب در گذر رمان؛  -2قسریع بررسی ق اضاهاب اح اثق
قوسعه ا یا قغییر خط قولی ااح هاب ص عنی؛  -4اخنیارات بیشنر براب سارمان حفاظت مـیط ریست براب اق اح سریع در
مواجهه با ااح هاب آالی ه؛ ا  -1الزاح اسنان ارد بودن قماح انواع سوختهاب قولی ب ا اارداقی کشور.
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ن اط قوّت نوقالذکر نوی بخش آن هسن که اگر قانون هواب پاک با قصویب آییننامههاب
اجرایی م اسب ا به موقع دنرال شودق آلودگی هوا در ایران ار اضعیّت ناجعهبار ک ونی خارج
خواه ش  .الرنه در این مسیر نرای قالش براب رنع ن اط ضع

قانون هواب پاک به ایژه حذف

کامل مجارات حرس ار جرایم مشمول این قانون را نادی ه گرنتق 8چراکه ا ر پیشگیرانة مجارات
حرس بیش ار جزاب ن ب استق به ایژه نسرت به صاحران ا م یران ااح هاب ص عنی بزرگ که
قوان پرداخت جزاب ن ب را دارن  .ار این راق اگرچه جزاهاب ن ب م رج در قانون هواب پاک
نسرت به قوانین پیشین ش ی قر ا من اسبقر ش هان ا امکان رارآم کردن آنها حنّی به میزانی
باالقر ار نرخ قورّح نیز نراهم ش ه استق میقوان گفت ا ر ارعابی ا پیشگیرانة قانون هواب پاک
در خصوص جرایم منضمّن حرس در قوانین پیشین کاهش یاننه است.

 . 8در خصوص ن اط ضع

دیگر قانون هواب پاک نسرت به قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هوا که بررسی آنها خارج ار

بـث این نوشنار بودق میقوان به این موارد اشاره کرد -8 :کاهش سرعت ش اسایی ا اقّخاذ اق احهاب الرح در اضعیّتهاب
اضیرارب؛  -3کم قوجّهی به پیام هاب اجنماعی ا سیاسی مرارره با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ا  -2ع ح ش اسایی حقّ عاح
سارمان حفاظت مـیط ریست براب دادخواهی به نفع عموح.
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ماشینآالت راهسارب اارداقی ا ساخت داخل ا قیعات آنهاق مصوّب .8278/89/93
 قانون حفاظت در برابر اشعهق مصوّب .8291/98/39
 قانون حفاظت ا بهسارب مـیط ریستق مصوّب .8212/92/31
 قانون حفظ ا گسنرش نضاب سرز ا جلوگیرب ار قیع بیرایّة درختق مصوّب .8213/91/88
 قانون رسی گی به قخلّفات ران گیق مصوّب .8216/83/91
 قانون مجارات اسالمیق مصوّب .8263/93/98
 قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق مصوّب .8274/93/92
 قانون ه نم کردن یارانههاق مصوّب .8211/89/81
 قانون هواب پاکق مصوّب .8269/94/31
 کناب پ جم قانون مجارات اسالمی (قعزیرات ا مجاراتهاب باردارن ه)ق مصوّب
.8271/92/93
 کوشکیق غالمـسن« .)8211( .چالشهاب نظاح کیفرب ایران در حورة جرایم ریستمـییی».
مجله ارالعرسانی ح وقیق شماره 81-87ق صص .894-17

بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای قانون هوای پاک در مقایسه با...

 الیـة قانونی حفظ ا گسنرش نضاب سرز در شهرهاق مصوّب .8216/92/92
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 م یریّت کلّ آمارهاب اقنصادب بانو مرکزب .)8269( .شاخص کلّ بهاب کاالها ا خ مات
مصرنی در م ارق شهرب ایران (شاخص قورّح)ق اع اد ساالنه شاخص ا نرخ قورّح در سالهاب
.)8269=899( 8281-8261
 مشراح مذاکرات مجلس شوراب اسالمی.

 (http://www.hvm.ir/fehrest.aspx?select=mozakarat&select2=bank%20
matny).
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( )684قانون مجارات اسالمی» .مجله میالعات ح وقیق داره 7ق شماره 3ق صص .867-872

 ارنداستق صابرق جواهرب بابلیق مهران« .)8212( .بررسی جرایم ریستمـییی در ایران».
مجموعه م االت نخسنین همایش ح وق مـیط ریست ایرانق نشر برگ رینونق صص -242
.246
 هم انیق ح .ت« .)8274( .قانون نـوة جلوگیرب ار آلودگی هواق جاب خالی ابزارها ا
انگیزههاب مالیاقی» .مجله پژاهش امه مالیاتق شماره 89ق ص .39

 هیأت عمومی دیوان ع الت اداربق دادنامة  8364-8362مورّخ .8264/83/88
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