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 20/5/1398پذیرش:  -1397/ 28/1دریافت: 
 

 چکیده 
ین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران  ل بعد از گذشت نیم قرن از تدوین او 

و با    1345ی در سال  به قانون شهردار   ید از مواد و الحاق مواد جد   ی ا قانون اصالح پاره در  
ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  22استفاده از تجارب حاصل از اجرای 

پا 1374 هوای  قانون  تصویب  به  اقدام  مجریه  و  مقننه  قوای  سال    ک ،  کردند.    1396در 
نوآوری  حاوی  پاک  هوای  قانون  این  اگرچه  متأسفانه  اما  است،  فراوان  قوت  نقاط  و  ها 

ها، اجرای صحیح این  باشد که عدم رفع آن قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می 
ترین ایرادها و نقاط  قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم 

کاهش    -اند از: الف گیرند عبارت ف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می ع ض 
های الزم در  های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام سرعت عمل در تشخیص وضعیت 

توجهی به پیامدهای  کم   -پوشانی میان بعضی مواد؛ پ تعارض و هم   -ها؛ ب این وضعیت 
عدم اعطای حق   -ه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت ز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبار 

محیط زیست؛ ث  سازمان حفاظت  به  نفع عموم  به  دادخواهی  در    -عام  متعدد  ایرادهای 
بویژه   و عدم    ( نوبت )خارج    ی فور قضایی    ی دگ ی رس بینی  پیش   عدم زمینه ضوابط کیفری 

 مبهم بودن بعضی مواد.   -استفاده از مجازات حبس و ج 
 

آلودگی  ق  واژگان کلیدی:  هوا،  آلودگی  از  نحوه جلوگیری  قانون  پاک،  هوای  انون 
 هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، منابع آالینده 
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 مقدمه 
آیین  فراوان  تعداد  و  متعدد  عادی  قوانین  اساسی،  دولتی  نامهقانون  ایران،  های  در  دیگر 

موضوع   حطر  بارهدر  .از جمله جلوگیری از آلودگی هوا هستندحفاظت محیط زیست  متضمن  

می اساسی،  قانون  در  زیست  محیط  بر  حق  و  زیست  محیط  بعضی  حفاظت  همانند  توان 

اساسی آحاد ملت و وظیفه   تمام اصولی که متضمن حقوق  به  حقوقدانان و در دیدی وسیع، 

اگر اما    1. استناد کردهستند  گذاری مناسب برای تحقق و تأمین این حقوق  حکومت به سیاست

طور صریح بر لزوم  به  ،قـانون اسـاسی  50ریم، تردیدی نیست که اصـل  یذنظریه موسع را نپ این  

 است.تأکید کرده محیط زیست آالینده های فعالیتو ممنوعیت حفاظت محیط زیست 

آیین  و  عادی  قوانین  قلمرو  این نامهدر  رغم  به  گفت  باید  دولتی  بعضی  های  در  ایران  که 

و حوزه قوانین  دارای  زیست  محیط  حفاظت  اما  م  های  نیست،  مشخص  و  جامع  قررات 

خوشبختانه در خصوص آلودگی هوا، قوانین و مقرراتی نسبتاً جامع وضع شده و حتی با توجه  

این قوانین، میزمان  به   این قوانین،  تصویب  پیشرو  جزء  توان گفت  محسوب  در جهان  قوانین 

  2.شوندمی

نظر می بودجه سال  رسد  به  قانونی  1328قانون  اولین  به  ه ک است  ،  و  طور  به محیط زیست 

این قانون »از تاریخ تصویب این قانون   30تبصره طبق  . اشاره کرده است ضمنی به آلودگی هوا 

هایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در  ایجاد تأسیسات و کارگاه

آن صاحبان  است  موجود  حومه  و  شهرها  در  فعاًل  آنچه  و  ممنوع  حومه  و  در  ب  ها شهرها  اید 

نمایند«  منتقل  شهر  خارج  در  مناسبی  محل  به  ماه  شش  البته  ظرف  به.  که  قانونی  طور  اولین 

به    یداز مواد و الحاق مواد جد  یاصریح به موضوع آلودگی هوا پرداخت، قانون اصالح پاره

الذکر،  در اصالحیه فوققانون شهرداری    55ماده    20بند  است.    1345ی مصوب  قانون شهردار

به این صورت مقرر کرد: »ها  شهرداری  وظایف  زایکی   شهرداری مکلف است از تأسیس  را 

بهها، کارگاهکارخانه و  تمام مشاغل و کسبها...  مزاحمت و سر و  طور کلی  ایجاد  هایی که 
 

دوره  1 انسانی،  علوم  مدرس  فصلنامه  زیست«،  محیط  از  حفاظت  در  قضاییه  قوه  »نقش  ارشدی،  محمدیار  شماره  9.   ،3  ،
به10-9(، صص  1384) ت«، مجله دانشکده  ریعنوان حق بش؛ محمدحسن حبیبی، »حق برخورداری از محیط زیست سالم 

 . 156(، ص 1382، )60حقوق و علوم سیاسی، شماره 

ها،  )تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه   حقوق محیط زیست در ایرانزاده انصاری،  . مصطفی تقی2
 . 98( ص 1374
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های  صدا کند یا تولید دود... نماید جلوگیری کند... و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش 

کند از آلوده شدن هوای  ها دود ایجاد میوسایط نقلیه که کار کردن آن  وها  اماکن و کارخانه

شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده 

 «. ها را به خارج از شهر انتقال دهدها را تعطیل کند و اگر الزم شود آنباشد آن

مراما   انحصاری  و  جامع  ضوابط  آیین بتاولین  در  هوا،  آلودگی  با  از  ط  جلوگیری  نامه 

ماده    1354آلودگی هوا مصوب   استناد  به  بهسازی محیط    10نمایان شد که  قانون حفاظت و 

های اخیر  های مجلسین رسید. اما قانونی که در سال، به تصویب کمیسیون1353مصوب  زیست

وا بود قانون نحوه جلوگیری  ه  کننده ضوابط مربوط به آلودگیبه طور انحصاری و جامع تعیین 

هوا  آلودگی  آیین بود.    1374مصوب    1از  همراه  به  قانون  این  متعدد نامهاجرای  اجرایی  های 

موفقیت ایران  شهرهای  هوای  آلودگی  افزایش  کردن  کُند  در  آورد.  توانست  دست  به  هایی 

به حدود    37312تن در سال    1.600.000های هوای تهران از حدود  برای مثال، مجموع آالینده

 درصد کاهش یافت(. 55رسید ) 13923تن در سال  726.000

انتقادهای وارد بر آن که از همان روزهای    و   ، ق.ن.ج.آ.ه خالی از ایراد نبودبا وجود این 

آن شروع شد، از تصویب  بعد  و    4اول  ایران  آلودگی هوای شهرهای  تغییر وضعیت  همچنین 

شد قوای مقننه و مجریه ایران برای ارتقای قوانین و    ب عوامل مؤثر بر آن با گذشت زمان، سب 

اقدام هوا  کیفیت  با  مرتبط  مهممقررات  همه  از  که  کنند  اتخاذ  اخیر  سال  چند  در  را  تر  هایی 

پاک  هوای  قانون  سال    5تصویب  که    1396در  قانون  این  تصویب  طوالنی  فرایند  است. 

طرح   وصول  اعالم  با  کرد،  نسخ  را  دو ق.ن.ج.آ.ه  استان   ت ل »الزام  از  مورد  به حمایت  که  هایی 

مجلس آغاز شد. با اعالم وصول    1391/ 12/ 06هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند« در جلسه مورخ  

مورخ  الیحه   از آلودگی هوا« در جلسه  نحوه جلوگیری  قانون  مجلس،    16/07/1393»اصالح 
 

 شود. . از این به بعد با حروف مقطعه ق.ن.ج.آ.ه نوشته می1
(، ص  1379، )56های اقتصادی مبارزه با آلودگی هوای تهران«، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره  ش. حمید دیهیم، »رو2

152 . 
)تهران: شرکت    1393گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در سال  . واحد پایش و پژوهش شرکت کنترل کیفیت هوا،   3

 . 162( ص 1394کنترل کیفیت هوا، 
جلوگیری 4 نحوه  »قانون  همدانی،  ت.  م.  انگیزه ا  .  و  ابزارها  خالی  جای  هوا،  آلودگی  پژوهشنامه  ز  مجله  مالیاتی«،  های 

 (. 1374، )10مالیات، شماره 

 شود. . از این به بعد با حروف مقطعه ق.ه.پ نوشته می5
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به   بررسی  جهت  و  تلفیق  الیحه،  این  با  فوق  آطرح  کشاورزی،  طبیعی  و  بکمیسیون    منابع 

ق.ه.پ   تصویب  با  نهایت  در  شد.  مورخ  ارجاع  جلسه  آن    1396/ 25/04در  تأیید  و  مجلس 

تاریخ   این قانون در تاریخ  1396/ 11/05توسط شورای نگهبان در  در روزنامه    1396/ 26/05، 

 رسمی منتشر شد.

این  به  توجه  تدوین  با  نفس  از  که  حاکی  معق.ه.پ  رفع  در  ق.ن.ج.آ.ه  توفیق   ل ضعدم 

اهمیت   قانون حایز  این دو  مقایسه  بوده است،  قانون  این  نواقص  با هدف رفع  و  آلودگی هوا 

ق.ه.پ است. در این نوشتار، فقط یک جنبه از این مقایسه را که بیانگر ایرادها و نقاط ضعف  

می قرار  توجه  مورد  است  ق.ن.ج.آ.ه  به  می  1گیرد. نسبت  مطالعه  توفیق  این  عدم  میزان  تواند 

آنگقانون رفع  و  گذشته  قانون  ایرادهای  درک  در  شیوه  ذار  به  نوشتار  این  دهد.  نشان  را  ها 

به بررسی بعضی از مهمـتوصیفی صرف و بعضاً توصیفی ایرادها و نقاط ضعف  تحلیلی،  ترین 

میق.ه.پ   ق.ن.ج.آ.ه  به  با نسبت  که  نوشتار  این  تدوین  زمان  تا  است  ذکر  به  الزم  پردازد. 

بع کوتاهی  نوشته  دفاصله  آمد،  در  تحریر  رشته  به  پاک  هوای  قانون  انتشار  توجه  از  قابل  ای 

 و نقاط ضعف آن منتشر نشده است. ق.ه.پ پیرامون 
 

 هوا  ی آلودگ   فیتعردر  نقص .1

عبارت است از انتشار یک یا چند آالینده    ، »آلودگی هواطبق بند یک ماده یک ق.ه.پ

آالینده از  پرتوهایاعم  گاز،  مایع،  جامد،  یونونی  های  غیر  و  هوای    ساز،ساز  در  صدا  و  بو 

انسان یا  طبیعی  به صورت  به گونهآزاد،  مقدار و مدتی که کیفیت هوا را  به  تغییر  ساخت،  ای 

شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و  دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم

زیان کاهابنیه  یا  رفتن  بین  از  سبب  یا  و  بوده  گردد  شآور  عمومی  رفاه  این  «.  سطح  اگرچه 

  عبارتست  هوا  کرد »آلودگیبیان میق.ن.ج.آ.ه که    2تعریف نسبت به تعریف مندرج در ماده  

  غیرپرتوزا   و  پرتوزا  تشعشع  گاز،  مایع،  جامد،  از  اعم  کنندهآلوده  چند  یا  یک  پخش   و  وجود  از

  سایر و یا    انسان  برای  آورانیز  که  طوریبه  آن را  کیفیت  که  مدتی  و  مقدار  به  آزاد  هوای  در

تر است، اما ایرادهایی نیز به  کامل  دهد«   تغییر  باشد  ابنیه   و  آثارو یا    گیاهان و یا    زنده  موجودات 
 

هایی دارد که موضوع بحث این نوشتار نیست.  البته ق.ه.پ نسبت به ق.ن.ج.آ.ه، نقاط قوت فراوان و همچنین نوآوری.  1
 مالحظه عناوین بعضی از این نقاط قوت نگاه کنید به نتیجه این نوشتار.  ایبر
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 آن وارد است: 

ق.ه.پ، جلوگیری از انتشار بیش از حد »امواج رادیویی و    30ماده  که  با توجه به این   -الف

«  امواج رادیویی و الکترومغناطیسی ه یک نیز باید به »دامالکترومغناطیسی« را الزم دانسته است،  

 کرد.های هوا تصریح میبه عنوان آالینده

استفاده از واژه »سالمت« در بند یک ماده یک ق.ه.پ یک نقطه ضعف است، زیرا    -ب

میاین  متبادر  ذهن  به  وقوع گونه  زمان  همان  در  بیماری  »بروز  مستلزم  هوا  آلودگی  که  کند 

بسیاری از موارد آلودگی هوا در کوتاه  . تآلودگی« اس مدت موجب  این در حالی است که 

مدت نباید در ممنوعیت  ها در طوالنیبا وجود این به دلیل آسیب آن  شود،بیماری انسان نمی

 1ها تردید کرد.آن

 
 هوا ندهیآال منابع یبنددستهاستفاده مناسب از   عدم  .2

آلوده  3بند   منابع  ق.ه.پ،  انسان   دهکنن ماده یک  »منابع  و  طبیعی«  »منابع  به  را  ساخت«  هوا 

»طوفان شامل  را  طبیعی  منابع  و  کرده  طوفانتقسیم  غبار،  و  گرد  آتش های  شن،  سوزی  های 

منابع    -ساخت را شامل »الفها و هواویزهای دریایی« و منابع انسانها و مراتع، آتشفشانجنگل

ی و غیر موتوری که در اثر حرکت ایجاد  رتومتحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه مو 

منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی،    -کند و بآلودگی می

آالیندهبخش  انتشار  سبب  ثابت  محلی  در  که  خانگی  و  اداری  تجاری،  خدماتی،  ها  های 

تقسیممی این  اگرچه  است.  دانسته  تقسیمشود«  به  نسبت  ماده  دمن بندی  بندی  در   3رج 

  به   دارند  قرار  قانون   این   مقررات  تحت  که  هوا  کننده  آلوده  کند »منابعق.ن.ج.آ.ه که بیان می

  و ها  کارگاه  و  کارخانجات  -موتوری؛ ب  نقلیه  وسایل  -شوند: الفمی  بندیطبقه  زیر  دسته  سه

و پ نیروگاه جامع  منابع  و  خانگی   و  تجاری  منابع  -ها  علمیمتفرقه«،  و  دچار  تاستر  تر  اما   ،

 باشد:ایرادهایی نیز می

تقسیم  از  مناسب  به شکلی  مواد ق.ه.پ  فوق * سایر  نکردهبندی  استفاده  برای الذکر  اند. 
 

در اثر آلودگی هوا را نیز ممنوع کرده است و    از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی« که ق.ه.پ حتی »با توجه به این.  1
چنان  د بتوان گفت ایراد فوق آنایهای مضر برای سالمت انسان است، شتر از آلودگیاین میزان از آلودگی، بسیار پایین

 جدی نیست. 



  99پاییز ، 68، شماره دوموبیست دورهپژوهش حقوق عمومی،  فصلنامه 146
 

 

مثال، در هیچیک از مواد این قانون به »وسایل نقلیه غیرموتوری« اشاره نشده است. به عنوان 

تبصره   دیگر،  وضعی  3ماده    1مثالی  در  حاکم  قواعد  متضمن  و ه ت که  است  اضطراری  ای 

ها، این عبارت  شود به جای استفاده از این واژه شامل تمام »منابع ثابت« و »منابع متحرک« می 

از دستور سازمان متمرد  »واحدهای مشمول  برده است:  به کار  نقلیه    1را  و دارندگان وسایل 

ماده   واژ   29موتوری«. در مجموع، فقط  از  به شکلی درست و مناسب  قانون  ای فوق ه هاین 

بیان می  و  ثابت و متحرک، استفاده کرده  منابع  »ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط  کند: 

 باشد«.ممنوع می 

منابع  انواع  بر  این است که قواعد حاکم  از  مواد ق.ه.پ و ق.ن.ج.آ.ه حاکی  * دقت در 

به دو دسته فوق  3رو، ماده  ثابت، یکسان نیست و از این  منابع را  این  ذکر تقسیم  لاق.ن.ج.آ.ه 

)ب( ماده یک، این منابع   3کرده بود. متأسفانه ق.ه.پ ضمن فهرست کردن منابع ثابت در بند  

رو، در هر یک از مواد این قانون به تعدادی از این منابع اشاره کرده  را تفکیک نکرده و از این 

می مثال،  برای  است.  شده  قانون  این  مواد  میان  تناقض  بعضاً  و  آشفتگی  موجب  به  و تکه  ان 

همین    5ق.ه.پ اشاره کرد )نگاه کنید به بند    17و    13پوشانی منابع آالینده مندرج در مواد  هم

 نوشتار(. 
 

 یاضطرار یهاتیوضعمربوط به  ضوابطدر   رادیا  .3

استمرار  ق.ه.پ، وضعیت  ماده یک  5بند  طبق    -الف با  است که  »مواقعی  اضطراری  های 

سازما اعالم  اساس  )بر  جوّی  آالیندههن  پایداری  غلظت  میزان  افزایش  یا  و  )بر واشناسی(  ها 

به   شرایط  سازمان(  همکاری  با  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس 

مدت، سالمت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید«. اما طبق  ای در کوتاهگونه

  آلودگی  جوّی،  خاص  کیفیت  لتعه  متضمن آن بود که »ب  اضطراری  ق.ن.ج.آ.ه، مواقع  7ماده  

حدی  شهرها  هوای پزشکی  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تشخیص  به  که  برسد  به    آموزش 

 بیاندازد«.  به مخاطره شدیداً  را  زیست  محیط و انسان سالمت

ایجاد وضعیت  طور که مالحظه میهمان شود ق.ن.ج.آ.ه، »کیفیت خاص جوّی« را سبب 

ظاهراً »استمرار پایداری جوّی« و »افزایش میزان غلظت    په.اضطراری اعالم کرده بود، اما ق.
 

 . در قانون هوای پاک و در این نوشتار، منظور از »سازمان«، »سازمان حفاظت محیط زیست« است.1
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در  آالینده این  است.  دانسته  اضطراری  وضعیت  ایجاد  سبب  مجزا،  عامل  دو  عنوان  به  را  ها« 

تواند موجب آلودگی هوا شود و فقط  حالی است که »استمرار پایداری جوّی« به تنهایی نمی

 1« است و قسیم آن نیست.ا هیکی از عوامل »افزایش میزان غلظت آالینده

انسان و محیط زیست« در تعریف وضعیت اضطراری در   -ب استفاده از عبارت »سالمت 

فوق قانون  دو  اجزای  هر  شامل  که  زیست  محیط  درباره  اصوالً  زیرا  نیست،  مناسب  الذکر 

 شود. شود از واژه »سالمت« استفاده نمیغیرزنده می

الذکر این است که تحقق  ر هر دو قانون فوقدی  ایراد دیگرِ تعریف وضعیت اضطرار  -پ

محیط زیست شده   و  انسان  برای سالمت  »مخاطره جدی«  ایجاد  به  منوط  اضطراری  وضعیت 

قانون بود  مناسب  است.  نشده  مشخص  جدی«  »مخاطره  معیار  اما  »مخاطره است،  معیار  گذار 

تعریف شاخص  مبنای  بر  را  ناسالم  جدی«  سالم،  )پاک،  هوا  کیفیت  گروهابرشده  های  ی 

 کرد.معین می 2حساس،  ناسالم، خیلی ناسالم و خطرناک(

بر خالف    -ت زیرا  است،  داده  را کاهش  اضطراری«  وضعیت  »تشخیص  ق.ه.پ سرعت 

بهداشت، درمان و آموزش   7ماده   »وزارت  به عهده  این وضعیت را  ق.ن.ج.آ.ه که تشخیص 

بند   بود،  گذاشته  موضوع   5پزشکی«  این  ق.ه.پ  یک  »وزارت    ا ر  ماده  همکاری  به  منوط 

 3بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« و »سازمان« کرده است. 

های الزم« در وضعیت اضطراری را نیز کاهش داده است.  ق.ه.پ سرعت »اتخاذ اقدام  -ث

با همکاری وزارت کشور و تصویب    3زیرا طبق ماده   قانون، »در مواقع اضطرار، سازمان  این 

ممنوع باید  وزیران  محدودیتیتهیأت  یا  برقرار  ها  را...  نوعی  و  مکانی  زمانی،  موقت  های 

ماده   طبق  اما  وزارت    7نماید«.  همکاری  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقدام  ق.ن.ج.آ.ه، 

 کشور منوط به »تصویب هیأت وزیران« نشده بود.
 

های اضطراری بالقوه« بوده است. یعنی مواردی که  گذار از نحوه نگارش فوق، ابداع مفهوم »وضعیت. شاید هدف قانون1
افزایش مخاطره پابینی »استمرار  با پیش ها،  آمیز غلظت آالینده یداری جّوی« توسط سازمان هواشناسی و در نتیجه احتمال 

 طور صریح گویای ابداع مفهوم فوق نیست. های پیشگیرانه را اتخاذ کرد. اما ق.ه.پ بهبتوان اقدام

کار،  2 و  محیط  مرکز سالمت  کیفیت هوا.  اعالم شاخص  و  تعیین  محاسبه،  و  :  )تهران  راهنمای  درمان  بهداشت،  وزارت 
 . 5-4( صص  1390آموزش پزشکی، 

گذار  که وضعیت اضطراری متضمن مخاطره جدی برای »انسان« و »محیط زیست« است، شاید هدف قانون. با توجه به این3
حیط  م آمیز برای آمیز برای انسان را بر عهده وزارت بهداشت و تشخیص موارد مخاطره این بوده که تشخیص موارد مخاطره 

 طور صریح گویای این تفکیک نیست.زیست را بر عهده سازمان قرار دهد. اما ق.ه.پ به
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 قانون مواد  یبعض یی اجرا نامهنییآ  ه یته ندیفرا به ح یتصر  عدم  .4

، تبصره  5و...( و ق.ن.ج.آ.ه )ماده    8، ماده  7، تبصره ماده  3ماده    3صره  ب )ت   مواد متعدد ق.ه.پ 

نامه اجرایی  و...( نهادهای حکومتی مختلف و فرایندهایی متفاوت را برای تهیه آیین   21، ماده  6ماده  

ای مشابه ماده  اند. نقطه ضعف ق.ه.پ در این زمینه این است که حاوی ماده این مواد مشخص کرده 

  هر   در   که   مواردی   بر   عالوه   قانون   این   اجرایی های  نامه کرد: »آیین .آ.ه نیست که بیان می ج .ن. ق   35

  این   تصویب   پس از   ماه   سه   ظرف   حداکثر   است   شده   تکلیف   تعیین   آن   به   نسبت   قانون   مواد   از   یک 

های  دستگاه   همکاری   یا   مشارکت   با   مورد   بر حسب   و   زیست   محیط   حفاظت   سازمان   توسط   قانون 

وزیران   به   و   یه ه ت   ربط ذی  هیأت  تهیه    خواهد   تصویب  مسئول  و  فرایند  ق.ه.پ  واقع،  در  رسید«. 

 نامه اجرایی بعضی مواد این قانون را مشخص نکرده است. آیین 

 

 مواد  ی بعض انیم ی پوشانو هم  تعارض  .5

آن قانون از طرف    11و    8ق.ن.ج.آ.ه از یک طرف و مواد    4تعارضی که میان ماده    -الف

ق.ه.پ تکرار شده است. این تعارض از    4نون به شکلی دیگر در ماده  کت، ا دیگر وجود داش

رغم ارتباط تنگاتنگ میان »میزان گازهای خروجی از وسایل نقلیه  گیرد که بهآنجا نشأت می

نقلیه موتوری«، هر دو قانون    وسایل  احتراق  با  مرتبط   قطعات   سایر  و   موتوری« و »ساختار موتور

 اند.بینی کردهوت برای وضع استانداردهای دو موضوع فوق پیش امتف  الذکر، فرایندهاییفوق

ماده  هم طبق  فوق  4اکنون  موضوع  دو  به  مربوط  استانداردهای  تعیین  به ق.ه.پ،  الذکر 

ترتیب به عهده »سازمان حفاظت محیط زیست« و »سازمان ملی استاندارد« است. این ماده بیان  

ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار  و واردات آن  ی وتورکند: »تولید انواع وسایل نقلیه ممی

باشد. استاندارد ساخت و تولید حد  های موضوع این قانون، اعالمی از سوی سازمان میآالینده

مؤثر  یا  و  احتراق  با  مرتبط  استاندارد  واجد  قطعات  واردات  و  سوخت  مصرف  مجاز 

 1شود«. یران تعیین... میاارد نقلیه... توسط سازمان ملی استاند برآالیندگی وسایل
 

ق.ن.ج.آ.ه نیز مقرر کرده بود: »حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با   4. ماده  1
این قانون،    11و    8اما طبق مواد    .«رسدهمکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می

بود که »توسط  »موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلتر« باید مطابق استانداردهایی می
صالح تهیه و به تصویب  سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسسات تحقیقاتی ذی

هایی را  نامهق.ن.ج.آ.ه، آیین  4رسید. بر این اساس، شورای عالی حفاظت محیط زیست با استناد به ماده  ن« میراهیأت وزی
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از    17و    13مواد    -ب استاندارد و جلوگیری  از سوخت  استفاده  ق.ه.پ در زمینه تکلیف 

 پوشانی هستند:ها در هوای آزاد، دچار همانتشار آالینده

رعایت حدود مجاز انتشار  کننده هوا...« به برداران منابع ثابت آلوده مکلف کردن »تمامی بهره  -

ق.ه.پ با تکلیف »مراکز صنعتی،    17ها در ماده  آن  های احتراقی ها و سامانه موتورخانه   ر ها د آالینده 

انتشار   استفاده از سوخت استاندارد و  به  تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی« 

  17اده  که تبصره یک م پوشانی دارد. با توجه به این ، هم 13های هوا در حدود مجاز در ماده  آالینده 

آن به »منابع آالینده    2به »مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری« و تبصره  

  17را مشمول ماده    13گذار، منابع مندرج در ماده  رسد قانون خانگی« اشاره کرده است، به نظر می 

 ماده اشتباه است.   ن ر ای برداران منابع ثابت« د رو استفاده از عبارت »تمامی بهره دانسته، از این نمی 

  13شامل منابع مندرج در ماده    17که ماده  حتی با فرض پذیرش نکته فوق مبنی بر این   -

پوشانی دارند، زیرا هر دو ماده به منابع »خدماتی و عمومی«  شود، همچنان این دو ماده همنمی

 اند. اشاره کرده

هیچ  - که  است  این  ق.ه.پ  دیگرِ  ضعف  مواد  نقطه  از  منابع    17و    13یک  به  قانون  این 

 اند. کشاورزی اشاره نکرده

 

 ی موتور هینقل  لیوسا توسط ی فن نهیمعا اخذ در تساهل .6

ماده   خالف  هیچ  5بر  بدون  که  دارندگانق.ن.ج.آ.ه  استثنائی،  وسایل  گونه    نقلیه   »تمام 

  ند،نک  دریافت  ساله« »همه  را  آلودگی  مجاز  حد  رعایت  گواهینامه  را مکلف کرده بود  موتوری« 

انجام  ق.ه.پ، معافیتی را به این صورت پیش   6ماده    1تبصره   بینی کرده است: »دوره معافیت 

معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه  

 1شود.«عمومی یک سال تعیین می

 

ها«، و هیأت  های خروجی از اگزوز خودروها و موتورسیکلتنامه در خصوص تعیین حد مجاز آالینده همچون »تصویب
مواد   به  استناد  با  آیین  11و    8وزیران  قانون،  اگزوز خودروهای  هاینامهاین  از  »استاندارد گازهای خروجی  همچون  را  ی 

 بنزینی سواری و وانت تولید داخل« به تصویب رساندند. 

نسخ جزئی شده و    1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب    9ق.ن.ج.آ.ه توسط ماده    5که ماده  . با توجه به این1
توان گفت ق.ه.پ نسبت به قانون اخیر،  ی پنج سال معاف کرده بود، میبرااین قانون، همه خودروها را از اخذ معاینه فنی  

 یک گام به جلو برداشته است.
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هوا در    ی ودگلبا آمبارزه    یاسیو س  یاقتصاد  ،ی اجتماع  ی امدهایپ  به  ی توجه کم  .7

 موارد  ی بعض

اند به واحدهای صنعتی که  ق.ن.ج.آ.ه، سازمان را مکلف کرده   15ق.ه.پ و ماده    12ماده  

فعالیت    حد  از  بیش   ها آن  آلودگی تعطیلی  یا  آالیندگی  رفع  جهت  معین  مهلتی  است  مجاز 

  ئولس م  یا  صاحب   ق.ن.ج.آ.ه مقرر کرده بود: »در صورتی که   15بدهد. البته تبصره یک ماده  

  سازمان،  قبولِ  قابل  دالیل  با  نمایدمی  فراهم  را  هوا  آلودگی  موجبات  که  کارگاهی  و  کارخانه

نماید   برای  تواندمی  سازمان  باشدنمی  عملی  آلودگی   رفع  شده،تعیین   مهلت  ظرف  که  اثبات 

بار کارخانجات این   مورد  در  مناسب   اضافی   مهلت  یک  اما    قائلها  کارگاه  و  گونه  شود«. 

اق.ه فوقم.پ  مهلت  تمدید  پیش کان  را  سبب  الذکر  موضوع  این  اگرچه  است.  نکرده  بینی 

می هوا  آالینده  منابع  با  برخورد  رفع  تسریع  عدم  است  ممکن  اینکه  به  توجه  با  اما  شود، 

باشد و سازمان در تعیین مهلت اولیه،   بر دالیل منطقی  آالیندگی توسط واحد آالینده، مبتنی 

وضعیت از  اطالع  تصمیم  خاص   بدون  واحد،  به  آن  توجه  با  همچنین  و  باشد  کرده  گیری 

توان گفت ویژگی فوق  پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعطیلی واحدهای آالینده، می

 یک نقطه ضعف ق.ه.پ است. 

رایج مبارزه با آلودگی هوا، در    هایپیامدیکی از  در این خصوص الزم به ذکر است که  

یلی یک واحد تولیدی یا خدماتی آالینده، تعدادی از افراد بیکار  ط تع  اشود که بجایی ظاهر می

نیاز ساکنان آن  شوند و  می یا خدمات مورد  بعضی کاالها  ارائه  این    شودمیمختل  محل  یا  و 

واکنش  و  اعتراض  سبب  میموضوع  مردمی  محیط  .  شودهای  سازمان  که  زمانی  مثال،  برای 

تعطیلی به  به   یباف پارچه  کارخانه  زیست تصمیم  قزوین  به خارج شهر  آن  انتقال  و  آذربایجان 

زیست منافع  دالیل  با  »تعارضش  دلیل  به  تصمیم  این  گرفت،  هوا  آلودگی  جمله  از  محیطی 

شعبه   سازمان،  این  شکایت  با  آنکه  از  بعد  حتی  نشد.  اجرا  کیفری    9کارگران«   2دادگاه 

»چ کارخانه صادر کرد،  این  تعطیلی  به  رأی  قزوین  تشهرستان  اعتراض  عون  با  کارخانه  طیلی 

ای که برای دادگاه  کارگران و مدیریت کارخانه و نیز اداره کار رو به رو شد«، سازمان در نامه

داده   مهلت  کارخانه  انتقال  برای  دیگر  نیم  و  سال  دو  شهرداری،  توافق  با  کرد  اعالم  فرستاد 
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 1فت.است. در نهایت در این مهلت، کارخانه به محل دیگری انتقال یا

دیگر، مشابه  موارد  و  فوق  پرونده  ارزیابی  منابع    2در  با  برخورد  پیامدهای  که  گفت  باید 

در   ضعف.  نقطه  یک  هم  و  است  تهدید  یک  هم  قضایی،  نظام  برای  زیست  محیط  آالینده 

سوات   تحلیل  طبق  که  گفت  باید  موضوع  این  (SWOT)توضیح 
سازمان  3 »تهدید«  درباره  ها، 

تواند موجب بروز مشکالتی برای یک سازمان در روند که می  « رونیعبارت است از عاملی »بی 

فعالیت روان  و  یا  مطلوب  نقص  توانایی،  عدم  از  است  عبارت  ضعف«  »نقطه  و  شود  هایش 

بر این    4تواند مانع سازمان از رسیدن به اهدافش شود.محدودیت »درونی« یک سازمان که می

سیاسی   و  اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای  که  لتعطی اساس،  جهت  آن  از  آالینده،  واحدهای  ی 

محیطی به مراجع  های زیستتوانند نهادهای ناظر بر محیط زیست را از ارائه گزارش تخلفمی

ها و  توانند دادستانقضایی منصرف کنند، یک تهدید نظام قضایی هستند و از آن جهت که می

با واحدهای آالینده محیط زیست دچار تر نند، یک نقطه ضعف کدید  قضات را در برخورد 

نظام قضایی هستند. البته این تهدید و نقطه ضعف، منحصر به ایران نیست. برای مثال، طی یک  

  اعالم  محیط زیست به صراحت  نظارتی  عضو نهادهای  100  از  نفر  17مطالعه در کشور سوئد،  

  ی سیاس  برانگیزبحث  آثار  محیطی،زیست  هایاز تخلف  ایشان  گزارش  که  صورتی  در  کردند

 5کرد.  خواهند  ها اجتنابآن تخلف گزارش از داشته باشد

با فعالیتدر هر صورت، اگرچه نمی پیامدهای برخورد  آور برای محیط  های زیانتوان از 

توان این پیامدها را کاهش داد و بهترین راهکار برای  زیست به طور کامل اجتناب کرد، اما می

من  به  مهلت  اعطای  پیامدها،  این  خوشبختانه  آابع  کاهش  است.  آالیندگی  رفع  برای  الینده 

پیش  را  راهکار  این  تاکنون  ابتدا  از  ایران  کردهقوانین  همانبینی  و  پرونده اند  در  که  طور 

از  فوق شد.  کنترل  پیامدها  این  قانونی،  راهکار  همین  از  استفاده  با  نهایتاً  شد،  مالحظه  الذکر 
 

 . 127-126زاده انصاری، همان، صص  . مصطفی تقی1

 . 134-132. همان، صص 2

»قوت«  3 کلمات  ابتدای  حروف   .(Strength)  »ضعف«  ،(Weakness)  »فرصت«  ،(Opportunity)    »تهدید« و 
(Threat) . 

صدیقه محمداسماعیل، محبوبه قربانی، »ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی  .  4
(،  1393، )3، شماره  25«، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، دوره  SWOTج.ا.ا. بر اساس ماتریس  

 . 165ص 
م5 از  کیفری  »حمایت  عبدالهی،  محسن  بایسته  حیط.  بر  تأملی  علوم  زیست:  مجله  محیطی«،  زیست  کیفری  حقوق  های 

 . 103(، ص 1386، )1محیطی، سال پنجم، شماره  
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ط زیست برای تمدید مهلت رفع آلودگی  ی ت مح رو، اینکه ق.ه.پ صالحیت سازمان حفاظاین 

 1بینی نکرده، یک نقطه ضعف است. توسط منابع آالینده را پیش 

 
 مناسب مکان به ندهیآال  یواحدها انتقال به مربوط  ضوابطدر  رادیا .8

ماده   مراکز    14طبق  از  ناشی  آلودگی  بردن  بین  از  یا  کاهش  که  مواردی  »در  ق.ه.پ 

انتقا از... آنال تمصنعتی... فقط از طریق  یا بخشی  نقاط مناسب امکانم  به  باشد...، پذیر میها 

انتقال واحد  اند در مهلت تعیین  مالکان و مدیران واحد موظف  به  انتقال، نسبت  شده در طرح 

مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد درآمد  

م واحد  همان  ناخالص  تبصرهمی  حکومساالنه  و  شود.  اعتباری  منابع  و  مهلت  زمان،  مکان،  ـ 

ای است که...  نامهالذکر بر اساس آیین تسهیالت و تشویقات الزم جهت انتقال واحدهای فوق

 رسد.« به تصویب هیأت وزیران می

تصریح ق.ه.پ به »جزای نقدی« واحدهای مستنکف از طرح انتقال، ممکن است موجب  

تواند واحدهای مستنکف از طرح  نامه انتقال واحدهای آالینده نمیین یکه آاین استنباط شود  

انتقال را مشمول مجازاتی دیگر بویژه ممنوعیت از ادامه فعالیت کند. اگر این استنباط صحیح  

به واحدهای آالینده اجازه می با  باشد، ق.ه.پ دچار یک نقطه ضعف جدی است، زیرا  دهد 

این در حالی است که    2چنان به فعالیت خود ادامه دهند. مر، هالذکپرداخت جزای نقدی فوق

پیش   18ماده   عدم  با  طرح  ق.ن.ج.آ.ه  از  مستنکف  واحدهای  برای  مشخص  مجازاتی  بینی 

نامه مصوب هیأت وزیران، تعطیلی واحدهای  انتقال، این امکان را فراهم کرده بود که در آیین 

 کرد.بینی  آالینده مستنکف از انتقال را نیز پیش 

 

 ی گازرسان  تیاولو به ح یتصر  عدم  .9

  و  گازرسانی   ریزیبرنامه  ق.ن.ج.آ.ه، وزارت نفت را مکلف کرده بودند »در  23و    20مواد  
 

، تعطیلی »واحدهای  12الذکر توجه داشته است و طبق تبصره یک ماده  . البته ق.ه.پ نیز در یک مورد به پیامدهای فوق1
منطقه و  ملی  تأثیرات  که  بزرگ  دارنآالینده  رای«  تصمیم  د  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  انفرادی  تصمیم  جای  به  ا 

شورایی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار و باالترین مقام دستگاه  
 ربط واگذار کرده است. ذی

 ملزم به انتقال یا تعطیلی کرد.را توان با ارجاع موضوع به مراجع قضایی، واحدهای آالینده . البته هنوز هم می2
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  وها  و کارگاه  کارخانجات   استقرار  مراکز  و   صنعتی  مناطق  سوخت  تأمین   خود،  رسانی سوخت

»د  قرار  اولویت  در  را  بزرگ  شهرهای  مجاور  آجرپزیهای  کوره و   مهابرن  ردهد« 

  واحدهای   و  تجاری  منابع  گازرسانی  و  مناسب  سوخت  تأمین   بزرگ،  شهرهای  رسانیسوخت

ق.ه.پ نیز اگرچه وزارت نفت را مکلف به    18دهد«. ماده    قرار  اولویت   در   عمومی را   خدمات

همانند  اما  است،  کرده  ملی  استاندارهای  با  مطابق  کشور  تولیدی  سوخت  انواع  تمام  عرضه 

»گازرسانی« تصریح نکرده است و این یک نقطه ضعف است، زیرا گاز    تاولویق.ن.ج.آ.ه به  

 ترین مواد سوختی است.یکی از پاک

 

 مایس و صدا سازمان فیتکال به مربوط ضوابطدر  نقص .10

برنامه  28ماده   »پخش«  لزوم  به  فقط  اطالعق.ه.پ  و  آموزشی  موضوع های  در  رسانی 

ق.ن.ج.آ.ه به   33ه است، در حالی که ماده  دره کرآلودگی هوا توسط سازمان صدا و سیما اشا

هایی توسط سازمان صدا و سیما )با همکاری سازمان حفاظت محیط  لزوم »تنظیم« چنین برنامه

 زیست( نیز اشاره کرده بود. 

 

 آورانیز امواج انتشار از یریجلوگ به مربوط  ضوابطدر  رادیا .11

ساز  و الکترومغناطیسی و پرتوهای یون   دیویی ق.ه.پ، انتشار بیش از حد کلیه امواج را   30ماده  

ساز را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است. ایراد این ماده این است که نظارت  و غیر یون 

کند: »سازمان مکلف است با  بر اجرای آن را به صورت یک تکلیف جمعی مقرر کرده و بیان می 

ناوری اطالعات نسبت به جلوگیری از  ف ات و  همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباط 

تعیین  از حدود  یون انتشار خارج  پرتوهای  الکترومغناطیسی،  رادیویی،  امواج  کلیه  غیر  شده  و  ساز 

ساز اقدام... کند.« طبیعی است اجرای این تکلیف جمعی، ُکند و بعضًا مختل خواهد شد مگر  یون 

 طور دقیق تفکیک کند. ق را به و های ف نامه اجرایی این ماده تکلیف نهاد که آیین این 
 

 ست ی ز   ط ی مح   حفاظت   سازمان   به   عموم   نفع   به   ی دادخواه   عام حق    ی اعطا   عدم  .12

ق.ه.پ به    17ماده    1و تبصره    12ماده    2، تبصره  11ماده    2، تبصره  6ماده    3اگرچه تبصره  
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های خاص مندرج در  حق شکایت سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی در زمینه

ای  اند، اما یکی از نقاط ضعف جدی ق.ه.پ این است که حاوی مادهتصریح کرده  دن مواای

تبصره   قاعده  1ق.ن.ج.آ.ه   29ماده    2مشابه  صورت  به  را  سازمان  حق  این  که  عام  نیست  ای 

 پذیرفته بود.

توان به دو دسته  محیطی را میهای زیستو تخلف  در این خصوص باید گفت که جرایم

مشخص   هایخسارت ها، ارتکاب آن هایی هستند که ازجرایم و تخلف  ،لته اوتقسیم کرد. دس 

به آشکار  می  یا  اشخاص  و  وارد  علتاموال  به  نتیجه  در  و    خصوصی،  شاکی  وجود  شود 

  .شودمی  کیفری  حقوقی و  هایمشمول ضمانت  طور غیرمستقیم،به  نیز  زیست  حفاظت از محیط

به اشخاص و    خسارت  مستقیماً، باعث  یا  هراًا که ظ  هایی هستنددسته دوم، جرایم و تخلف  اما

 شوند.ها آگاه نمیشوند یا افراد عادی از این خسارتاموال نمی

تخلف به  نسبت  قضایی  مراجع  در  دعوی  طرح  برای  سازمان  اول  صالحیت  نوع  های 

  الذکر از آن جهت حائز اهمیت است که در نظام قضایی ایران، دادخواهی به نفع عموم بهفوق

با های غیردولتی پذیرفته شده است. در واقع،  هم فقط برای سازمانبسیار محدود و آن    شکلی

بویژه  هایی متنوع در تأمین عدالت کیفری  توانند نقش نهاد میهای مردمتوجه به اینکه سازمان

زیست  محیط  حفاظت  زمینه  باشند  در  نفع   2،داشته  به  دادخواهی  امکان  ایران،  قوانین  بعضی 

ب  عموم سازمانررا  این  شناختهای  رسمیت  به  بارها  برای  ظاهراً  ماده    اند.  »چ«  بند   4نخست، 

آیین  سازماناصالحیه  فعالیت  و  تأسیس  اجرایی  مصوب  نامه  غیردولتی  »حق  1382های   ،

مراجع قضایی و شبه این سازماندادخواهی در  برای  از قضایی« را  بعد  به رسمیت شناخت.  ها 

ماده   کیفری  دآیین  قانون    66آن،  »سازمانکرد  مقرر  1392ادرسی  مردم:  که  های  نهادی 

آن یا  اساسنامه  جسمی  ناتوان  و  بیمار  اشخاص  زنان،  نوجوانان،  و  اطفال  از  حمایت  درباره  ها 

حقوق   از  حمایت  و  عمومی  بهداشت  فرهنگی،  میراث  طبیعی،  منابع  زیست،  محیط  ذهنی، 

ارت شهروندی است، می به جرایم  نسبت  زمینهدکابی  توانند  اعالم جرم کنند و در  ر  های فوق 

دلیل اقامه  جهت  دادرسی  مراحل  آرا  ،تمام  به  نسبت  و  اعتراض    یشرکت  قضایی  مراجع 
 

می1 مقرر  تبصره  این  سازمان حفاظت  .  اشخاص حقیقی و حقوقی،  بر  قانون، عالوه  این  در  مقرر  مورد جرایم  »در  کرد: 
 باشد.« محیط زیست بر حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می

رسانی حقوقی، شماره  محیطی«، مجله اطالعری ایران در حوزه جرایم زیست کیفهای نظام  . غالمحسن کوشکی، »چالش2
 . 102(، ص  1388، )17-18
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این ماده اقدام کنند، نهاد که میهای مردمـ اسامی سازمان3تبصره  ....  نمایند توانند در اجرای 

شود و به  یر کشور تهیه میزاری ودر سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همک

 رسد.« تصویب رئیس قوه قضاییه می

تاکنون در    1382های غیردولتی جهت دادخواهی به نفع عموم نیز از سال  البته حق سازمان

برخالف    1392ـ در مرحله نخست، قانون آیین دادرسی کیفری  1دو مرحله کاهش یافته است:  

های  ، فقط به سازمان1382های غیردولتی  ازمانسالیت  نامه اجرایی تأسیس و فعاصالحیه آیین 

داد.  مردم  قضاییه« حق شکایت  قوه  رئیس  تأیید  »مورد  قانون2نهاد  بعد،  مرحله  در  در  ـ  گذار 

ماده  24/03/1394تاریخ   ابتدایی  قسمت  کیفری    66،  دادرسی  آیین  این    1392قانون  به  را 

ها در زمینه حمایت از اطفال و آن  سنامهنهادی که اسا های مردم »سازمانصورت اصالح کرد:  

منابع طبیعی،   یا ذهنی، محیط زیست،  ناتوانی جسمی  بیمار و دارای  نوجوانان، زنان، اشخاص 

می  است،  شهروندی  حقوق  از  حمایت  و  عمومی  بهداشت  فرهنگی،  به  میراث  نسبت  توانند 

از    « ی شرکت کنند.س دادر  های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحلارتکابی در زمینهجرایم  

عبارت1394اصالحیه  رو،  این  با حذف  مراجع  ،  آرای  به  »اعتراض  و  دلیل«  اقامه  »جهت  های 

ماده   متن  از  سازمان،  66قضایی«  مردمجایگاه  »اعالمهای  به  »شاکی«  از  را  جرم«  نهاد  کننده 

 کاهش داد. 

به نفع عموم به پذیرش محدود حق دادخواهی  با توجه  های  سازمان  برای  در هر صورت، 

سازمانمردم  ضعیف  عملکرد  و  مردمنهاد  زیستهای  اصوالً  نهاد  زمینه،  این  در  ایران  محیطی 

بنا براین،  دیده از یک فعالیت مخرب محیط زیست از آن شکایت میفقط افراد آسیب کنند. 

طور موازی با شاکیان خصوصی  صالحیت طرح دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به

 محیطی را تقویت کند. های زیستاحتمال برخورد با تخلف تواندمی

تخلف در خصوص  فوقاما  دوم  نوع  تخلفهای  )یعنی  ظاهراًالذکر  که  مستقیماً،    یا  هایی 

شوند(،  ها آگاه نمیشوند یا افراد عادی از این خسارتبه اشخاص و اموال نمی  خسارت   باعث

طور  ع قضایی، ضروری است. زیرا همانجر مرااعطای صالحیت به سازمان برای طرح دعوی د

کرده تصریح  حقوقدانان  بعضی  »نظارتکه  سنتی  کار  و  »ساز  که   اند    در  غالباً  همسایگان« 

  که  محیطیزیست  در جرایم  شود،می  منتهی  متهمین   پیگرد  و  جرایم  این   به کشف  سنتی،  جرایم
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 1کارساز نیست«. ند،وشمی ارتکاب شهروندان دید از دور  شبانه و تخصصی،  پیچیده، غالباً

در   سازمان  کوتاهی  از  حقوقدانان  بعضی  که  است  اهمیت  حائز  آنچنان  فوق  صالحیت 

قانون نحوه جلوگیری از    29ماده    2اند: »در تبصره  انجام آن ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته

آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی  

زم در  یدر  اینکه  تأمل  قابل  نکته  است.  گردیده  معرفی  زیست  محیط  به  وارده  خسارت  نه 

این  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  که  پیشگیری  صورتی  جهت  در  اقدامی  موارد  گونه 

گذار حداقل در  موضوع انجام ندهد، تکلیف حقوق عامه در اینجا چه خواهد بود. ظاهراً قانون

مورد نیست، زیرا شواهدی وجود دارد که در ایران و  ی بینانگر  این   2این مورد ساکت است«. 

مقام کشورها،  تخلفسایر  گزارش  از  مختلف،  دالیل  به  زیست  محیط  بر  ناظر  های  های 

مقامزیست به  مثال، طبق یکهای قضایی خودداری میمحیطی  برای    کشور   در   مطالعه  کنند. 

  که   دلیل  این  به  محیط زیست صرفاً  بر  ظرنا  نهادهای  عضو  شوندهپرسش   100  از  نفر  63  سوئد،

 شروع   به که امیدی  دلیل این  فقط به هااز آن نفر 51 دانستند ومی را ناچیز محیطیزیست جرایم

 3محیطی خودداری کرده بودند.زیستهای  نقض از گزارش  ندنداشت قضایی فرایند

 
 ی فریک ضوابط در  رادیا  .13

محیطی ایران، ضعف قوانین کیفری  زیست  وانینترین ایرادهای وارد به قیک دسته از مهم

ق.ه.پ تعدادی از این ایرادها را رفع کرده است، اما ضوابط کیفری  اگرچه    4این حوزه است. 

 باشد:مقرر در این قانون همچنان دچار ایرادهای ذیل می

 
 تیوضعاالجرا در  الزم  ضوابط  نقض  مجازات  نییتع  یبرا  مجزا  یقانون  بیتصو  لزوم.  13-1

 ی ارطراض

جرم  مجازات  ق.ه.پ،  مختلف  کردهمواد  مشخص  را  مواد  این  در  مندرج  اما  های  اند، 
 

 . 113. محسن عبدالهی، همان، ص  1

های  ساز در نظام حقوق محیط زیست ایران«، فصلنامه دیدگاه . حسن لطفی و آیت موالئی، »جایگاه اصل پرداخت آلوده 2
 .81-80(، صص 1389، )45حقوقی، شماره  

 . 103. محسن عبدالهی، همان، ص  3

 . غالمحسن کوشکی، همان. 4
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این قانون به جای تعیین مجازات برای تخلف از    3مشخص نیست به چه دلیل تبصره یک ماده  

االجرا در وضعیت اضطراری، این مجازات را منوط به تصویب یک قانون  های الزممحدودیت

با همکاری  ا  3ده  مجزا کرده است. ما قانون مقرر داشته است: »در مواقع اضطرار، سازمان  ین 

ممنوعیت باید  وزیران  هیأت  تصویب  و  کشور  محدودیتوزارت  یا  زمانی،  ها  موقت  های 

آلوده منابع  با  مقابله  و  زیانبار  اثرات  از  پیشگیری  برای  را  نوعی  و  برقرار  مکانی  هوا  کننده 

تبصره   نح1نماید....  و  میزان  جرـ  دستور  یوه  از  متمرد  مشمول  واحدهای  توقف  و  نقدی  مه 

می ممنوعه  محدوده  وارد  که  موتوری  نقلیه  وسایل  دارندگان  و  پیشنهاد  سازمان  بر  بنا  شوند 

به تصویب هیأت وزیران رسیده و   ایران  انتظامی جمهوری اسالمی  نیروی  مشترک سازمان و 

 گردد.« ال میجهت اقدام قانونی الزم به مجلس شورای اسالمی ارس 

 

 مورد کیدر    یینقض استقالل مراجع قضا.  13-2

می  11ماده    2تبصره    مقرر  به  ق.ه.پ  متخلف  زیست،  محیط  اداره کل  شکایت  »با  کند: 

  19شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده  مرجع قضایی معرفی می

ه فوق ظاهراً مراجع قضایی  ر« تبصشود. محکوم می  1392/ 1/2قانون مجازات اسالمی مصوب  

عنه کرده است و این موضوع بر خالف استقالل مراجع قضایی  را ملزم به محکومیت مشتکی

 است.

 

 مستنکف از طرح انتقال  یصنعت  یمجازات واحدها زانی ابهام در م .  13-3

ماده    موظف  14طبق  واحد  مدیران  و  »مالکان  تعیین ق.ه.پ،  مهلت  در  طرح  اند  در  شده 

نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای    تقال،ان

شود.« این ماده مشخص  نقدی معادل سه درصد درآمد ساالنه ناخالص همان واحد محکوم می

شود و یا به ازای هر سال که آن واحد  الذکر، فقط برای یک بار اعمال مینکرده مجازات فوق

 ی کند. رخوددااز انتقال 

 

 مورد کیدر    مجازات  و   جرم  انیم   تناسب  تیرعا  عدم .  13-4

بازرسی مأموران سازمان برای نمونهق.ه.پ  16طبق ماده    انجام  برداری و ، »کسانی که از 
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به حداقلِ جزای نقدی   ناشی از فعالیت مراکز صنعتی... ممانعت کنند...  تعیین میزان آلودگی 

می محکوم  هفت...  ماده  درجه  ایراد  ماده    16شوند.«  برخالف  که  است  این   30ق.ه.پ 

»بر حسب مورد و اهمیت موضوع«، به صورت متفاوت  الذکر را ق.ن.ج.آ.ه، مجازات جرم فوق

 1مقرر نکرده است. 

 
 یصوت  یآلودگ  جاد یا جرم  مجازات  در  نقص  و  ابهام .  13-5

تبصره  1 می  29ماده    1ـ  بیان  صوتی،  آلودگی  مجازات  درباره  که  »نیروی  ق.ه.پ  کند: 

داخت جریمه نقدی  انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پر

معادل یک میلیون ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و  

محکوم   ریال  میلیون  سه  معادل  نقدی  جریمه  پرداخت  به  دوبار،  از  بیش  تکرار  صورت  در 

ایجاد آلودگی صوتی چقدر   بابت  میان دفعات مجازات  فاصله زمانی  نکرده  نماید«، مشخص 

 است.

ق.ه.پ به ممنوعیت ایجاد آلودگی صوتی توسط »منابع ثابت و   29رغم تصریح ماده  ـ به2

متحرک«، این ماده فقط به مجازات »منابع ثابت« و »وسایل نقلیه موتوری« اشاره کرده است و  

 مجازات »وسایل نقلیه غیر موتوری« را مشخص نکرده است. 

 
 زمان   گذر  در  یقد ن  یجزا   لیتعدبه    مربوطدر ضوابط   رادی ا.  13-6

می  33ماده    مقرر  که  »ق.ه.پ  خسارتکند:  جریمه  میزان  محیط  تعدیل  به  وارده  های 

ربط  های ذیزیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه

 «، این ماده دو ایراد دارد: رسدتهیه و در الیحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسالمی می

کردههمان  -فال تصریح  حقوقدانان  بعضی  که  کیفری  طور  قوانین  ایرادهای  از  یکی  اند 

البته بعضی    2. ی مندرج در این قوانین استنقد  یجزا  بودن  کممحیطی،  ایران در مسائل زیست
 

ماده  1 برای    30.  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مأموران  بازرسی  انجام  از  که  »کسانی  بود:  کرده  مقرر  ق.ن.ج.آ.ه 
و  نمونه مورد  حسب  بر  آورده...  عمل  به  ممانعت  کارخانجات...  فعالیت  از  ناشی  آلودگی  میزان  تعیین  و  یت  اهم برداری 

 موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال... محکوم خواهند شد.« 

(،  1380، )22-21های حقوقی، شماره  . ناصر قاسمی، »نگرش حقوق کیفری ایران درباره بزه آلودگی هوا«، مجله دیدگاه 2
 . 123-122صص  
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بوده مبرا  فوق  ایراد  از  تصویب،  زمان  در  حداقل  »زـ  ؛ اندقوانین،  بند  مثال،  ماده  5برای   »104 

برنامه   مصوب  س قانون  توسعه  مجازات   1379وم  توسط  آلوده  که  هوا  نقلیه  سازی  وسایل 

مقرر کرده بود، در آن زمان، مجازاتی قابل    پانصد هزار ریال در هر نوبت تخلفموتوری را  

 توجه بود. 

، مبلغی قابل توجه باشد، ها آن در زمان تصویب    ، حتی اگر جزای نقدی مندرج در قوانین اما  

ارزش شده و اثر ها کم به دلیل نرخ باالی تورم در ایران، این جریمه   و بعد از گذشت چند سال  

 به نقدی  جزای  عیب   ترین مهم رو، گفته شده است: » از این دهند. بازدارندگی خود را از دست می 

نقدی  تأثیرپذیری  مجازات،   یک   عنوان   رو این   از .  است   رایج   پول  ارزش های  نوسان   از  جریمه 

وقت   هر   است  ناگزیر   قانونگذار بار،   چند   اقتصادی   وضعیت   با   را  نقدی های  جریمه   مبلغ   یک 

توجه   البته .  کند   سازگار   کشور  فرآیند   به   با   خود   به   را ای  طوالنی   زمان   گذاری،قانون   اینکه 

. کاهد می   زمینه  این   در  نقدی   جزای  مجازات  تأثیرگذاری  و  کارایی   عماًل از  دهد،می   اختصاص

این   که   حلی راه   اقتصادی  شرایط   به   توجه   با   گذار قانون   که   است   آن   رسد ی م   نظر  به   زمینه   در 

قضاییه   قوه   به   ساالنه   و   کند   تعیین   را   نقدی   جزای   متناسب   مبلغ   جرم،  اهمیت   به   با توجه   و   کشور 

 و مقادیر  مبالغ   مرکزی،   بانک   سوی  از   ساالنه   تورم   نرخ   اعالمی   میزان   به   توجه   با  که   دهد   اجازه 

 1«.نرود   بین   از   آن   بازدارندگی   وصف   ات  دهد   افزایش   نیز  را  نقدی  جزای 

از سال   تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،    1380خوشبختانه  قانون  با تصویب  به بعد و 

به دولت اجازه داد: »متناسب با    این قانون  68ایراد فوق تا حدودی رفع شده است، زیرا ماده  

ی کاهش  به  نسبت  بار  یک  سال  سه  هر  تورم،  نرخ  همانند...  ریالی    ا عواملی  مبالغ  افزایش 

 «مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم،... اقدام و مراتب را ابالغ نماید.

فوق،   قانون  از  مصوب  غیر  اسالمی  مجازات  کردن   1392قانون  روزآمد  صالحیت  نیز 

است. مجازات واگذار کرده  وزیران  هیأت  به  را  قوانین  تمام  در  مندرج  نقدی  ین،  ابنابر  2های 

جریمه  33ماده   تعدیل  فرایند  که  به  ق.ه.پ  منوط  و  دشوار  را  قانون  این  در  مندرج  های 

 شود.»تصویب مجلس شورای اسالمی« کرده یک نقطه ضعف محسوب می
 

 .98-97کوشکی، همان، صص  غالمحسن . 1

کند: »کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ  رر میمق  این قانون  28ماده  .  2
تورم اعالم شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و  

 د.«گرداالجرا میشود الزمدر مورد احکامی که بعد از آن صادر می
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ماده    -ب دیگرِ  ضعف  جریمه    33نقطه  »تعدیل  عبارت  در  ابهام  وجود  ق.ه.پ، 

قانون«  خسارت این  در  مندرج  زیست  محیط  به  وارده  این اس های  به  توجه  با  واقع،  در  که  ت. 

به محیط زیست نمی شوند  بسیاری از اعمال مشمول مجازات در ق.ه.پ لزوماً سبب خسارت 

)برای مثال، ایجاد آلوگی هوا توسط یک وسیله نقلیه(، جای سؤال دارد که آیا این اعمال نیز  

های  ست و همه جریمها  گذار، عامرسد هدف قانونمشمول ضابطه فوق هستند یا نه؟ به نظر می

 رو، عبارت فوق باید اصالح شود. داند؛ از این می 33مندرج در ق.ه.پ را مشمول ماده 

 
 حبس  مجازات  از  استفاده   عدم .  13-7

یکی از نقاط ضعف جدی ق.ه.پ عدم استفاده از مجازات حبس است، زیرا حبس یکی   

محیطی ایران نیز فراوان  ن زیستنی های متداول در نظام کیفری ایران است و در قوااز مجازات

محیطی از آن جهت حائز  از آن استفاده شده است. استفاده از مجازات حبس در جرایم زیست

نمی نقدی  جزای  از  استفاده  داده  نشان  تجربه  که  است  جرایم  اهمیت  تکرار  مانع  تواند 

پرونده زیست در  مثال،  برای  شود.  حف محیطی  کل  اداره  در  موجود  متعدد  محیط  اظهای  ت 

سال طی  زنجان  استان  می  1392تا    1382های  زیست  مراکز مالحظه  مدیران  برخی  که  شود 

صنعتی با وجود اینکه چندین بار به جرم تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به  

 1اند. های مزبور مبادرت کردهاند، مجدداً به اقدامجزای نقدی محکوم شده

استفاده کافی از مجازات حبس توسط مراجع قضایی ایران در   دم از اینرو، در انتقاد از ع 

ای از آرایی که صادر شده، حبس که پاسخ  محیطی، گفته شده است: »در پاره جرایم زیست 

این موضوع اصلی جرم زیست  نقدی داده است.  به جزای  بوده است، جای خود را  محیطی 

ن پاسخ ندارند، در حالی که حمایت  ای ها تمایل زیادی به اعمال  بیانگر آن است که دادگاه 

کند که گاهی اوقات  گسترده و مؤثر از محیط زیست به ویژه در شرایط خاص، ایجاب می 

زیست  جرم  قبال  واقع در  مورد محیطی  حبس  مانند  شدیدی  حتی  و  مناسب  پاسخ  شده، 

گیرد«. قرار  زم   2استفاده  در  ایران  کیفری  قوانین  در  حبس  مدت  بودن  ناکافی  ه  ینهمچنین 

 

چالش  .1 »بررسی  دبیری،  فرهاد  نجات،  ماده  سیدامین  اجرای  از  ناشی  کیفری  اسالمی«،  914)  688های  مجازات  قانون   )
 . 192(، ص 1392، )2، شماره  7مجله مطالعات حقوقی، دوره 

 . 97کوشکی، همان، ص  غالمحسن . 2
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انتقاد قرار گرفته است.جرایم زیست  انتقاد از    1محیطی، مورد  قانون   688ماده  برای مثال در 

اسالمی  مشمول   مجازات  را  زیست  محیط  و  عمومی  بهداشت  مخالف  جرایم  بعضی  که 

بیان   دانسته،  ماده    : شده است مجازات حبس  بر  »مرتکبین    688»بنا  قانون مجازات اسالمی... 

قوانین  تا یک سال محکوم  خ   چنانچه طبق  به حبس  نباشند  اص مشمول مجازات شدیدتری 

تواند در تمامی موارد کافی و مؤثر باشد،  خواهند شد.«... مسلم است که چنین حمایتی نمی 

ای باشد که با کیفر مزبور تطابق نداشته  شده به گونه زیرا ممکن است آثار زیانبار جرم واقع 

  12در ماده  مندرج  حداکثر مدت حبس  که  ق.ن.ج.آ.ه    92  همچنین در انتقاد از ماده   2.باشد«

، پیشنهاد شد کاهش داد   از یک سال به شش ماه را    قانون حفاظت و بهسازی مـحیط زیـست 

برای قانون  حبس(  سال  یک  از  )بیش  شدیدتر  مجازاتی  ق.ن.ج.آ.ه،  اصالح  با  گذار 

 3کننده هـوا در نظر گیرد.آلوده 
 

 (نوبت)خارج    یفور ییاقض  یدگیرس  ینیبشی پ  عدم.  13-8

پرونده  به  فوری  است:  های زیسترسیدگی قضایی  اهمیت  دو جهت حائز  از  ـ  1محیطی 

گیری  ـ امکان تصمیم2های آالینده محیط زیست بر سالمت انسان،  پیامدهای نامناسب فعالیت

فعالیت  تعطیل  یا  تعلیق  درباره  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  همچون  ناظر  نهادهای    اشتباه 

محیطی  های زیستحدهای صنعتی. بر این اساس، در بعضی قوانین ایران، رسیدگی به پرونده وا

فوق اول  )مثل  از جهت  اسالمی   قانون  690ماده  الذکر  از جهت    4(1375مصوب    مجازات  یا 

یا از هر دو جهت )مثل    5زیست(  قانون حفاظت و بهسازی محیط   11  مادهالذکر )مثل  دوم فوق
 

 . 191، همان، ص  سیدامین نجات، فرهاد دبیری. 1
 . 121. ناصر قاسمی، همان، ص 2

 . 16-15. محمدیار ارشدی، همان، صص 3

می4 مقرر  ماده  این  ذی.  مراجع  یا  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اجازه  بدون  »هرکس...  به  کند:  مبادرت  دیگر  صالح 
محکوم   تا یک سال حبس  ماه  مجازات یک  به  طبیعی گردد...  منابع  و  زیست  محیط  تخریب  موجب  نماید که  عملیاتی 

 آید.« الذکر خارج از نوبت به عمل میدگی به جرایم فوقرسیـ 1تبصره شود.... می

، کارخانجات و  10های مذکور در ماده  نامهکند: »سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین. این ماده مقرر می5
برحسب مورد به یل  نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دالهایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم میکارگاه 

نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت  ها اخطار میصاحبان یا مسئوالن آن
آن فعالیت  و  کار  از  سازمان  دستور  به  ننمایند  اقدام  مقرر  مهلت  در  که  صورتی  در  کنند.  عمل  خودداری  به  ممانعت  ها 

توانند به دادگاه شهرستان  نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میذی  خاصدر صورتی که اشخواهد آمد.  
 کند.« محل شکایت نمایند. دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می
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بینی شده است.  به صورت خارج نوبت پیش   1(1361مصوب    وزیع عادالنه آب ن تقانو  50ماده  

به رسیدگی خارج نوبت اشاره نکرده ها  اند که نقطه ضعف آناما ق.ه.پ و ق.ن.ج.آ.ه اصاًل 

 690وفق تبصره یک ماده    که  گونهشده است: »الزم است همانگفته  در این خصوص  است.  

ماده    قانون و  اسالمی  به    50مجازات  مربوط  جرایم  به  رسیدگی  آب،  عادالنه  توزیع  قانون 

موارد    دیگر  نوبت مقرر شده، در  از  تخریب محیط زیست و آلوده ساختن آب، فوری و خارج

 2. آلودگی محیط زیست، بویژه آلودگی هوا نیز چنین امتیازی وضع شود« 

 

 ی قحقو  ای  یق ی حق  اشخاص به  یفریک  تیمسئول انتساب  درباره  ابهام .  13-9

درباره تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از یک طرف و مالکان  ،  ق.ن.ج.آ.هدر   

 32تنها ابهام قابل تأمل، ماده    3ها از طرف دیگر، ابهامی قابل توجه وجود ندارد. و مدیران آن

« مجازات  درباره  قانون  بود   آلودگی  عاملین این  آیین   که  صوتی«  با  نیز  ابهام  اجرایی  این  نامه 

 رفع شد. 1378ی مصوب صوت  یاز آلودگ یریلوگ ه جنحو

که در اکثر موارد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مالکان یا مدیران  رغم این به ق.ه.پ  اما  

از این نظر، دچار ابهام است. برای مثال،    29و    14،  11مواد  اما در    4ها را تفکیک کرده است، آن 

می   14ماده   بیان  قانون  » این  موارد کند:  ک در  مراکز  ی  از  ناشی  آلودگی  بردن  بین  از  یا  ه کاهش 

باشد،... مالکان و مدیران واحد  پذیر می نقاط مناسب امکان   ها به صنعتی... فقط از طریق انتقال... آن 

شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف  اند در مهلت تعیین موظف 

پرداخت  به  ماده  این  مفاد  ساالنه  جز   از  درآمد  درصد  سه  معادل  نقدی  واحد  ای  همان  ناخالص 

شود مشخص نیست مجازات مقرر در این ماده، نسبت  طور که مالحظه می « همان شود. محکوم می 

 ها. شود یا نسبت به مالکان و مدیران آن به مراکز صنعتی آالینده اعمال می 
 

مقرر می 1 ماده  این  باشند مکلفکند: »در هر مورد که دادگاه .  به رسیدگی  قانون صالح  این  مقررات  ب انها در اجرای  ه  د 
 فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و حکم صادر نمایند.« 

 . 16. محمدیار ارشدی، همان، ص 2

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا فقط یک نوع مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقرر کرده بود و آن تعلیق  .  3
( و این مجازات، با جزای نقدی و یا حبس که در  17-15د  ها به دستور یا حکم مرجع قضایی بود )موافعالیت یا تعطیلی آن

)مواد   قانون  این  متعدد  تداخل  31و    29،  16،  15مواد  بود،  نظر گرفته شده  در  اشخاص حقوقی  مدیران  و  مالکان  برای   )
 نداشت. 

 این قانون.  30و  17،  16، 12، 3. برای مثال نگاه کنید به مواد  4
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 مبهم  مقررات  .14

 استانداردها   ی اارتق   زانی گستره و م   درباره  ابهام . 14-1

که با همکاری سازمان ملی استاندارد »طی مدت  الزام سازمان حفاظت محیط زیست به این  

ها را به استاندارد روز دنیا  اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه... حدود مجاز انتشار آالینده

 های زیر است: ق.ه.پ، دچار ابهام 4ارتقا دهد«، در تبصره ماده 

یک از منابع متحرک و ثابت  به این موضوع تصریح نکرده که کدام  4اده  م  تبصره  -الف

این  به  توجه  با  البته  هستند.  الزام  این  ماده  مشمول  نقلیه  به  4که  وسایل  به  مربوط  کامل  طور 

توان گفت تبصره این ماده نیز منحصراً مربوط به وسایل نقلیه موتوری است. موتوری است می

بینی ارتقای استانداردهای منابع ثابت در ق.ه.پ، یک  فت عدم پیش گ  تواندر این صورت، می

 نقطه ضعف آن است. 

فوق  -ب تبصره  در  دنیا«  روز  »استاندارد  از  منظور  نیست  واقع،  معلوم  در  چیست.  الذکر 

 1چنین استانداردی اصاًل وجود ندارد.
 

تغ  ضوابط   درباره ابهام  .  14-2 توسعه،  احداث،  به  تول  ر ییمربوط  محل   ر ییتغ  ا یو    دیخط 

 ی صنعت  یواحدها

زیست  معیارهای  رعایت  بررسی  نحوه  درباره  زمان  ق.ه.پ  در  توسعه،  محیطی  احداث، 

  11ماده  2صنعتی، دچار ایراد است، زیرا طبق تبصره  تغییر محل واحدهای یا تغییر خط تولید و 

بر صورت  )در  کمیسیون  و  سازمان  تصمیمات  و  مصوبات  از  »متخلفان  قانون،  در  رساین  ی 

باشند.«  کمیسیون(، ضمن پرداخت جریمه رفع آالیندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می

رسد ایراد این تبصره این است که فرایند اجرای این تکلیف را مشخص نکرده است. به نظر می

ای جز تحصیل رأی قضایی به درخواست سازمان و یا  برای دریافت خسارت و جریمه، چاره

الذکر در تعارض است، چراکه  لذکر نیست. اما این استنباط، با ادامه تبصره فوقاکمیسیون فوق

کند: »در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون...، ادامه آن بیان می

می معرفی  قضایی  مرجع  به  متخلف  زیست،  محیط  کل  اداره  شکایت  همانبا  که  شود.«  طور 

می مومالحظه  به  رفع    جبشود  جریمه  پرداخت  و  خسارت  جبران  ظاهراً  اخیر،  عبارت 
 

ت متعدد ایران به استانداردهای منطقه اروپا در زمینه آلودگی هوا، شاید منظور عبارت  ررا. با توجه به استناد قوانین و مق1
 فوق نیز استانداردهای اروپایی باشد. 
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این  به رأی قضایی نیست؛ از  رو، جای سؤال دارد که فرایند  آالیندگی در مرحله اول، منوط 

 تعیین و دریافت خسارت و جریمه مذکور چگونه است؟

 

 خاص   تعهدات  مشمول  »متوسط«   و  »بزرگ«  یواحدها  ار یمعدرباره   ابهام. 14-3

پروژه   11ماده    3ه  صرتب  -الف و  »واحدها  که  به  ق.ه.پ  متعهد  را  متوسط«  و  بزرگ  های 

 1پایش آالیندگی کرده است، معیار »بزرگ و متوسط« را مشخص نکرده است. 

گیری درباره تعطیلی »واحدهای آالینده ق.ه.پ، از نحوه تصمیم  12تبصره یک ماده    -ب

منطقه و  ملی  تأثیرات  که  گفت بزرگ  سخن  دارند«  این ه  ای  ویژگیبدون  معیار  های  که 

 ای« را مشخص کند.»واحدهای آالینده بزرگ« و »تأثیرات ملی و منطقه
 

 هوا  یآلودگ  از  ر یغ  ییهایآلودگ  به مربوط  فیتکال  وجود  درباره  ابهام . 14-4

این به  دو  رغم  این  مواد  بعضی  است،  هوا«  »آلودگی  ق.ن.ج.آ.ه،  و  ق.ه.پ  موضوع  که 

گذار در  اند. بنابراین، جای سؤال دارد که آیا قانون»آلودگی« اشاره کردهق  قانون به واژه مطل

یا فقط آالیندههای »تمام عوامل زیستاین مواد، آالینده های »هوا« را در نظر داشته  محیطی« 

 اند از: است؟ این موارد عبارت

پروژه11ماده    3تبصره    -الف و  واحدها  نص،  به  »موظف  را  متوسط  و  بزرگ  و  ب  های 

ای )آنالین( و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز پایش  های پایش برخط لحظهاندازی سامانهراه

حالی   در  این  است.  نکرده  صحبت  تکلیف  این  مشمول  آلودگی  نوع  از  اما  کرده،  سازمان« 

تبصره   که  نمونه11ماده    4است  به  موظف  را  صنعتی  واحدهای  اندازه،  و  گیری  برداری 

 است.  ده»آلودگی هوا« کر

ماده    12ماده    -ب و  جای    15ق.ه.پ  به  »آلودگی«  مطلق  واژه  از  استفاده  با  ق.ن.ج.آ.ه 

  حد   از  بیش   هاآن  اند به واحدهای صنعتی که »آلودگی»آلودگی هوا«، سازمان را مکلف کرده

 2مجاز« است مهلتی معین جهت رفع آالیندگی یا تعطیلی فعالیت بدهد.

 

باال« در تبصره یک ماده  1 با استناد به عبارت »تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به  قانون،    16. شاید بتوان  این 
   هستند. 11ماده  3پنجاه نفر، مشمول تبصره ی استنباط کرد که واحدهای باال

فقط از استانداردهای منابع    1378قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا« مصوب    15. البته »تصویبنامه در خصوص ماده  2
 کننده هوا نام برده و ابهام فوق را در ق.ن.ج.آ.ه رفع کرده بود.آلوده 
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ماده    16ماده    -پ و  جای  ق.  30ق.ه.پ  به  »آلودگی«  مطلق  واژه  از  استفاده  با  ن.ج.آ.ه 

»نمونه برای  سازمان  مأموران  بازرسی  انجام  از  که  را  کسانی  هوا«،  تعیین  »آلودگی  و  برداری 

 1اند. میزان آلودگی« جلوگیری کنند مشمول مجازات دانسته
 

 . عبارات زاید و تدوین نامناسب15
رعایت   13و    6مواد    -الف لزوم  به  توسط  ت  ق.ه.پ  ماده  دو  این  در  مندرج  عهدات 

کرده تصریح  غیردولتی«  و  عمومی  »دولتی،  این واحدهای  به  توجه  با  اما  ماده  اند،  این    2که 

آور دانسته  قانون، تمام تکالیف مقرر در این قانون را برای واحدهای »دولتی و غیردولتی« الزام

 اضافی است.  13و  6است، تصریح به این موضوع در مواد 

می  9ماده    -ب بیان  ناوگان  ق.ه.پ  نوسازی  زمینه  است...  موظف  کشور  »وزارت  کند: 

حمل و نقل عمومی شهری... از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا صفر نمودن سود  

برقی خودروهای  واردات  و  بازرگانی  الکتریکی  خودروهای  و  )هیبریدی(  بنزینی  ـ 

توجه به اینکه موتور سیکلت اصوالً جزء ناوگان حمل    باموتورسیکلت برقی، به انجام برساند.«  

 و نقل عمومی شهری نیست، نام بردن از آن در این ماده صحیح نیست.

و    13ماده    -پ استاندارد  سوخت  از  استفاده  به  موظف  را  صنعتی  واحدهای  که  ق.ه.پ 

  12ده  ماهای حاصل از احتراق سوخت در حدود مجاز کرده یکی از مصادیق  انتشار آالینده

شده توسط سازمان نسبت  این قانون است که واحدهای صنعتی را موظف کرده در مهلت تعیین 

 2به رفع آلودگی یا تعطیلی فعالیت خود اقدام کنند.
 

 . ایرادهای شکلی و ویرایشی16
آن  از  بعضی  به  اینجا  در  که  است  متعدد  ویرایشی  و  شکلی  ایرادهای  دچار  اشاره  ق.ه.پ  ها 

 شود: می 

تبصره  د   -الف  تبصره  3ماده    1ر  تبصره    12ماده    2،  »جریمه    29ماده    1و  عبارت  از  ق.ه.پ 

 نقدی« استفاده شده است که بهتر است به جای آن از واژه »جریمه« یا »جزای نقدی« استفاده شود. 
 

کننده هوا اشاره  فقط به مواد آلوده   1379وه جلوگیری از آلودگی هوا« مصوب  نح  نامه اجرایی قانون»آیین  3. البته ماده  1
 کرده و ابهام فوق را در ق.ن.ج.آ.ه رفع کرده بود. 

 این قانون از طرف دیگر، وجود داشت. 20ق.ن.ج.آ.ه از یک طرف، و ماده  16و   15. همین ایراد میان مواد 2
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ماده    -ب موضوع  اینکه  به  توجه  معیارهای  11با  رعایت  به  صنعتی  واحدهای  الزام   ،

کسانی  تعیین مجازات برای  ،  16است و موضوع ماده    توسعه  و  داثاحمحیطی در زمان  زیست

نمونه برای  سازمان  مأموران  بازرسی  انجام  از  جلوگیری  که  آلودگی  میزان  تعیین  و  برداری 

که به الزام واحدهای صنعتی    11ماده    4و    3های  توان گفت محل مناسب تبصرهکنند، میمی

 است. 16اند، ذیل ماده شاره کردها برداری و پایش آلودگی هوابرای نمونه

شود نسبت  عبارت »تمامی مراکز.... ]باید[ در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می  -پ

به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت... اقدام نمایند« در  

فرآیند تولید« قسیم »رفع آلودگی« نیست،    یردچار ایراد است، زیرا »تغییر تولید یا تغی  12ماده  

 بلکه راهکاری برای انجام آن است.

، اعطای جایگاه ضابط دادگستری به کارکنان یگان  31که موضوع ماده  با توجه به این   -ت

بینی امکان تأسیس یک شعبه تخصصی در هر ، پیش 32حفاظت سازمان است و موضوع ماده  

به جرا برای رسیدگی  قانون، میو تخلف  یمحوزه قضایی  این  توان گفت محل  های موضوع 

تبصره یک ماده   به کارکنان یگان حفاظت    32مناسب  اعطای وضعیت ضابط دادگستری  که 

 است. 31سازمان را منوط به تعلیم این افراد توسط دادستان دانسته، ذیل ماده 

 

 گیری نتیجه 
از مواد    ی اقانون اصالح پارهب  ویبا تصآلودگی هوا  قانونگذاری صریح در زمینه    ،ایراندر  

جد مواد  الحاق  شهردار  یدو  قانون  سال    یبه  شهرداری    55ماده    20بند  که    1345در  قانون 

تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال  را اصالح کرد، شروع شد و با    1334

با آیین   1374 قانون اخیر همراه  متعدد توانست در  ی  های اجراینامهبه اوج خود رسید. اجرای 

هایی به دست آورد، اما این  کُند کردن فرایند افزایش آلودگی هوا در شهرهای ایران موفقیت

رو، در چند سال اخیر قوای مقننه و مجریه ایران اقدام به وضع قانون خالی از ایراد نبود. از این 

زمینه کرده این  در  مقرراتی  و  از همه تصویب  اند که شاخصقوانین  در  قاتر  پاک  هوای  نون 

 است.  25/04/1396تاریخ 

اگرچه قانون هوای پاک بسیاری از ایرادهای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را رفع  
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نوآوری حاوی  همچنین  و  است  قانون  کرده  این  متأسفانه  اما  است،  قانون  این  به  نسبت  هایی 

نقصنه بعضی  بلکهتنها  است،  نکرده  رفع  را  قبلی  قوانین  ایرادهایی  د   های  و  نقاط ضعف  چار 

مهم به  نوشتار  این  در  که  آناست  همچون:  ترین  ایرادهایی  شد؛  اشاره  سرعت  1ها  کاهش  ـ 

وضعیت تشخیص  در  اقدامعمل  اتخاذ  و  هوا  آلودگی  اضطراری  این  های  در  الزم  های 

هم2ها؛  وضعیت و  تعارض  مواد؛  ـ  بعضی  میان  کم3پوشانی  اجتماعیـ  پیامدهای  به  ،  توجهی 

ـ عدم اعطای حق عام دادخواهی  4اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛  

ـ ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری به  5به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛  

عدم استفاده از مجازات حبس و  و    (نوبت)خارج    ی فورقضایی    ی دگی رسبینی  پیش   عدمویژه  

 ی مواد.عضـ مبهم بودن ب6

در اینجا الزم به ذکر است تأکید این نوشتار بر ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک به  

نقاط   پاک حاوی  هوای  قانون  واقع،  در  است.  قوت  نقاط  فاقد  قانون  این  که  نیست  معنا  این 

آن بررسی  که  است  فراوان  قوت  قوت  نقاط  این  جمله  از  است؛  مجزا  نوشتاری  نیازمند  ها 

بینی ارتقای استاندارد آالیندگی وسایل نقلیه موتوری  ـ پیش 1ه این موارد اشاره کرد:  ب  توانمی

ـ الزام وزارت  3ـ گسترش تکلیف معاینه وسایل نقلیه موتوری به تمام شهرها؛  2در گذر زمان؛  

ـ لزوم استاندارد بودن تمام انواع 4شهری؛  کشور به افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی درون

تو استاندارد؛  لی سوخت  از سوخت  استفاده  الزام همگانی  و  وارداتی کشور  و  مدیریت  5دی  ـ 

ـ ممنوعیت  6ها و  ها به تولید انرژی یا مواد قابل استفاده از آنبهتر پسماندها و الزام شهرداری

 انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیسی فراتر از حد مجاز. 

به قااما  در  فراوان  قوت  نقاط  وجود  مینورغم  پاک،  هوای  نقاط  ن  و  ایرادها  گفت  توان 

ها اشاره شد، ممکن است اجرای آن را با ترین آنضعف این قانون که در این نوشتار به مهم

رو،  هایی مواجه کند و توفیق آن را در رفع معضل آلودگی هوا ناممکن کند. از این دشورای

آیین امید می تصویب  از  پیش  این  نامهرود  اجرایی  قانونقاهای  نقاط  نون،  رفع  به  نسبت  گذار 

پیشنهاد می اقدام کند. همچنین  ایرادهای آن  و  نهادهای وضعضعف  آیین شود  های  نامهکننده 

ها و در حدود اختیارات خود اقدام به رفع ابهام و  نامهاجرایی این قانون، در زمان تهیه این آیین 

 جبران نقاط ضعف این قانون کنند. 
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 هاکتاب

مصطفی،  قیت − انصاری،  ایرانزاده  در  زیست  محیط  و    حقوق  مطالعه  سازمان  )تهران: 

 (. 1374ها، تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

)تهران:    راهنمای محاسبه، تعیین و اعالم شاخص کیفیت هوامرکز سالمت محیط و کار،   −

 (. 1390وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

تهران    ی هوا  تی فی گزارش ساالنه ک     ،هوا  تیف یک  رلو پژوهش شرکت کنت   ش یواحد پا −
 (. 1394، هوا تیف یتهران: شرکت کنترل ک) 1393در سال 

 

 ها مقاله
ارشدی، محمدیار، »نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست«، فصلنامه مدرس علوم  −

 (. 1384، )3، شماره 9انسانی، دوره 

مجله    ،« یتعنوان حق بشربه  لمسا  یست ز  یطاز مح  ی»حق برخوردار  ،محمدحسن   یبی،حب −

 . (1382)، 60شماره   یاسی،دانشکده حقوق و علوم س 

آلودگ  یاقتصاد  ی ها»روش  ،دی حم  م،ی هید − با  تحق  ی هوا  ی مبارزه  مجله    قاتی تهران«، 

 . (1379)، 56شماره  ،ی اقتصاد

بایسته − بر  های حقوق کیفری  عبدالهی، محسن، »حمایت کیفری از محیط زیست: تأملی 

 (. 1386، )1مجله علوم محیطی، سال پنجم، شماره  «،زیست محیطی

بزه آلودگی هوا«، مجله دیدگاه − ایران درباره  های  قاسمی، ناصر، »نگرش حقوق کیفری 

 (. 1380، )22-21حقوقی، شماره 

»چالش  − غالمحسن،  زیستکوشکی،  جرایم  حوزه  در  ایران  کیفری  نظام  محیطی«،  های 

 (. 1388، )18-17 هایرسانی حقوقی، شمارهمجله اطالع

آلوده − پرداخت  اصل  »جایگاه  موالئی،  آیت  حسن،  محیط  لطفی،  حقوق  نظام  در  ساز 

 (. 1389، )45های حقوقی، شماره زیست ایران«، فصلنامه دیدگاه

و    یراهبرد  یابی»ارز  ی،قربانمحبوبه    ،قهیصد  ل،ی محمداسماع − پردازش  کل  اداره 

مل  یسازمانده بر  یسازمان اسناد و کتابخانه  «، فصلنامه مطالعات  SWOT  س ی ساس ماترا  ج.ا.ا. 
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 . (1393)، 3، شماره 25اطالعات، دوره   یو سازمانده یکتابدار یمل

چالش  − »بررسی  دبیری،  فرهاد  سیدامین،  ماده  نجات،  اجرای  از  ناشی  کیفری    688های 

 (. 1392، )2، شماره 7( قانون مجازات اسالمی«، مجله مطالعات حقوقی، دوره 914)

های  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، جای خالی ابزارها و انگیزه»  همدانی، م. ت.، −

 (. 1374، )10مالیاتی«، مجله پژوهشنامه مالیات، شماره 

 

 قوانین و مقررات 

داخل،   − تولید  وانت  و  سواری  بنزینی  خودروهای  اگزوز  از  خروجی  گازهای  استاندارد 

 . 29/02/1378مصوب 

 . 16/09/1382مصوب   ،یردولتی غ  یهاسازمان تی لعاو ف  س یتأس ییاجرا نامهن ییاصالح آ −

مصوب  آیین  − غبار،  و  گرد  پدیده  با  مقابله  آمادگی  اجرایی  و    06/04/1395نامه 

23/04/1395 . 

 . 16/06/1379نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب آیین  −

 . 19/03/1378مصوب  ،ی صوت یاز آلودگ ی ری نحوه جلوگ ییاجرا نامهن یی آ −

 . 1354/ 29/04هوا، مصوب  ی از آلودگ یری جلوگ  نامهن یی آ −

آالینده − مجاز  حد  تعیین  خصوص  در  و  تصویبنامه  خودروها  اگزوز  از  خروجی  های 

 . 02/03/1389ها، مصوب موتورسیکلت

ماده  تصویب − خصوص  در  مصوب    15نامه  هوا،  آلودگی  از  جلوگیری  نحوه  قانون 

15/10/1378 . 

 . 24/08/1358مصوب  ران،یا  یاسالم   یجمهور یقانون اساس  −

پاره − اصالح  جد  یاقانون  مواد  الحاق  و  مواد  شهردار   یداز  قانون  مصوب    ی،به 

27/11/1345 . 

 . 24/03/1394، مصوب 1392 یفریک  یدادرس  یین قانون اصالح قانون آ −

 . 04/12/1392مصوب  یفری،ک  یدادرس   یین قانون آ −

مصوب    یران، ا  یاسالم  یجمهور   ی و فرهنگ  ی اجتماع  ی،توسعه اقتصاد   سوم  برنامه  قانون −
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17/01/1379 . 

 . 23/04/1328کل کشور، مصوب  1328قانون بودجه سال  −

 . 27/11/1380دولت، مصوب  یاز مقررات مال  ی بخش یم قانون تنظ  −

 . 1361/ 16/12قانون توزیع عادالنه آب، مصوب  −

 . 1353/ 28/03قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب  −

 . 1389/ 08/12نندگی، مصوب راقانون رسیدگی به تخلفات   −

 . 1334/ 11/04مصوب  ی،قانون شهردار −

 . 03/02/1374قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب  −

 . 25/04/1396قانون هوای پاک، مصوب  −

− ( اسالمی  مجازات  قانون  پنجم  مجازاتکتاب  و  مصوب  تعزیرات  بازدارنده(،  های 

02/03/1375 . 
 

 

 


