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 هوا یآلودگ با بارزهم در رانیا ییقضاهای مراجع ظرفیت
 

 *عبدالمجید سودمندی

 

 چکیده
ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونۀ رغم گذشت دهبه

و آخرین نمونۀ آن قانون هوای پاا    4531نامۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصوب جامع آن، آیین

است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هاوا   4531 مصوب

در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قاوانین و مقاررات و تاا حادودی ناشای از دملعارد ضاعی         

نهادهای حعومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. باا وجاود ایان، مراجاع قضاایی      

توانند نقشی اساسی در مبارزه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، میدنوان آخرین ملجأ ایران به

نحاو  های موجاود باه  ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصتبا آلودگی هوا داشته باشند، به

ای شایسته استفاده شاود. در ایان نوشاتار باا اساتناد باه قاوانین و مقاررات ایاران و باه شایوه           

. غفلات  4پاردازیم باا ایان امیاد کاه       ها میی این نقاط قوت و فرصتتحلیلی، به معرفاتوصیفی

منادی از آنهاا در مباارزه باا     مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهاره 

. آگاهی اشااا  و نهادهاای ما در در طارا ددااوی مارتبط باا        2آلودگی هوا، برطرف شود، و 

 ها ارتقا یابد.مندی آنها از این فرصتیش یافته و بهرههای موجود افزاآلودگی هوا، از فرصت

 

 کلیدواژگان
ی، مراجع قضاایی، معاهادات   قانون اساسها، آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، فرصت

 حقوق بشر، نقاط قوت.
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 مقدمه
ن نمونۀ که اولیآلودگی هوا وضع شده  دربارۀ یقوانین و مقرراتی نسبتاً جامعدر نظام حقوقی ایران، 

و آخرین نمونۀ آن قاانون هاوای پاا      4531نامۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصوب جامع آن، آیین

بر قوانین و مقاررات مناسا ، نیازمناد دملعارد     است. اما مبارزه با آلودگی هوا دالوه 4531مصوب 

 مناس  نهادهای حعومتی است. در ایران، نهادهاای حعاومتی متعادد در هار ساه قاوه در زمیناۀ       

کاه بادون   طاوری حفاظت از محیط زیست نقش دارند، اما نقش قوۀ قضاییه خیلی پررنگ است، به

 (.1  4531همراهی قوۀ قضاییه، فعالیت سایر نهادهای حعومتی، دمرباش ناواهد بود )ارشدی، 

کادام از آنهاا وظاای     نظام قضایی ایران متشعل از نهادهای متعدد است کاه تااکنون های    

اند، اما دموم مراجع قضایی و دو نهااد نظاارتی   حفاظت از محیط زیست نداشتهخاصی در زمینۀ 

کنندۀ اجرای صحیح قوانین و مقاررات  دیوان ددالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تضمین

توانند به تأمین هوای پا  کمک کنند. با وجود این، بقا و تشدید معضال  ند و میامحیطیزیست

تواناد گاواه آن باشاد کاه     ود قوانین و مقررات متعدد در این زمیناه، مای  رغم وجآلودگی هوا به

اند. البته مراجع قضایی ایاران در بعضای ماوارد    مراجع قضایی ایران در این زمینه توفیق نداشته

اند. برای مثال، در پای اداالم   سردت و به شعلی شایسته با دامالن آالیندگی هوا برخورد کردهبه

پزی در تااریخ  صر شیرین مبنی بر ایجاد آلودگی هوا توسط یک کورۀ آهکادارۀ محیط زیست ق

سر پل ذهاب در هماان روز، دساتور جلاوگیری از فعالیات آن      2، دادگاه حقوقی 21/41/4514

از اداماۀ فعالیات کاوره     21/41/4514کوره را صادر کارد و پاساگاه انتظاامی بشایوه در تااریخ      

(. اماا در بعضای ماوارد    421  4531دزام کارد )قاسامی،   جلوگیری و متهم را به مرجع قضایی ا

اند. بارای مثاال،   دیگر، مراجع قضایی با تأخیرهای طوالنی با دامالن آالیندگی هوا برخورد کرده

ادارۀ کل محیط زیست تهران از دادستان دمومی تهاران مبنای    23/44/4513درخواست مورخ 

حیطای از جملاه آلاودگی هاوا، بعاد از گذشات       مبر تعطیلی کارخانۀ قرقره زیبا به دالیل زیست

 (.421-423  4531محقق شد )قاسمی،  21/13/4512نزدیک به سه سال در تاریخ 

توجهی یاا  اگرچه یعی از دالیل تأخیر در برخورد یا ددم برخورد با دامالن آالیندگی هوا، بی

یگر آن، غفلت یاا  طور قطع، دلیل دناآگاهی مراجع قضایی از خطرهای جدی آلودگی هواست، به

مندی نامناس  مراجع قضایی از نقاط قاوت خاود، و ناآشانایی یاا دادم اتعاای اشااا  و        بهره

های موجود اسات. بناابراین،   محیطی، از فرصتنهادهای صالحیتدار طرا ددوا در مسائل زیست

 م در بر دملعرد مراجاع قضاایی در زمیناۀ مباارزه باا     « هایفرصت»و « نقاط قوت»بحث دربارۀ 
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رو، در این نوشتار به معرفی و بررسی این دو دامال کاه از   آلودگی هوا حائز اهمیت است و ازاین

پردازیم. در خصو  اهمیت ایان تحلیال   هستند، می 4(SWOT)دوامل چهارگانۀ تحلیل سوات 

ها برای تدوین برنامۀ راهبردی و آگاهی از شرایط، نیازمند تحلیل و ارزیاابی  سازمان»باید گفت  

است.  SWOTعیت خود هستند، و یعی از ابزارهای این تحلیل و ارزیابی، استفاده از ماتریس وض

ها و تهدیادهای هار ساازمان شناساایی و... باا      در این نوع تحلیل...، نقاط قوت و ضع  و فرصت

)محمداسامادیل  « شوددوی هر یک، راهبردهای مناسبی... استاراج و پیشنهاد میمقایسۀ دوبه

نظاران  (. اگرچه در خصو  تعری  دوامل چهارگانۀ مذکور، میان صااح  411  4535 و قربانی،

نقطۀ قوت، منبع یاا  »توان گفت اختصار می(، به11  4532بنی، نظر وجود دارد )سلیمیاختالف

قابلیتی ]درونی[ است که سازمان برای نیل به اهداف خود داراست. نقطۀ ضاع ، دادم تواناایی،    

درونی[ در یک سازمان است که برای رسیدن آن به اهدافش مانع محسوب نقص یا محدودیتی ]

شود. فرصت، هر نوع وضعیت مطلوب و سودمند در محایط خاارجی ساازمان اسات کاه باه       می

دهد و یک تهدیاد، وضاعیت ناامطلوب ]بیرونای[     سازمان اجازۀ افزایش یا بهبود وضعیتش را می

هاایش  عالتی در روناد مطلاوب و روان فعالیات   تواند موج  بروز مشا است که برای سازمان می

 (.413  4535)محمداسمادیل و قربانی، « شود

توان گفت تمام شرایط شعلی و مااهوی حااکم بار فرایناد     با توجه به توضیحات مذکور، می

رسیدگی مراجع قضایی، جزء نقاط قوت یا ضع  آنها و تمام دوامل حقوقی یا غیرحقوقی بیرونی 

هاا و یاا تهدیادهای آنهاسات. هادف ایان       گذارد، جزء فرصتمراجع تأدیر میکه بر دملعرد این 

ویاژه  مراجع قضایی ایران باه « هایفرصت»و « نقاط قوت»ترین نوشتار، شناسایی و معرفی مهم

تحلیلی و با اتعای به قوانین و مقاررات  ادر زمینۀ مبارزه با آلودگی هواست که به شیوۀ توصیفی

هاا،  منادی از ایان نقااط قاوت و فرصات     . شایان ذکر است میزان بهاره موجود انجام خواهد شد

منادی از ایان دو   اختصار به مواردی از بهاره طلبد و در این نوشتار فقط بهای مجزا را میمطالعه

 شود.دامل در زمینۀ مبارزه با آلودگی هوا اشاره می

 

 استناد به معاهدات حقوق بشر
کناد، در حعام   المللی که ایران آنهاا را تصاوی  مای   ات بینقانون مدنی، معاهد 3براساس مادۀ 

توانند به این معاهادات  رو بدیهی است طرفین ددوا در مراجع قضایی ایران میقانون است، ازاین

                                                           
 (threat)« هدیدت»و  (opportunity)« فرصت»، (weakness)« ضع »، (strength)« قوت». حروف ابتدای کلمات 4
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رو، اگر معاهدات حقوق بشری کاه ایاران باه    (. ازاین213  4533-4533نوروزی، استناد کنند )

تواناد قابلیات مراجاع      باشاند، ویژگای ماذکور مای    آنها پیوسته است متضمن حق بر هوای پا

المللای و قاوانین   قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا را تقویت کند. اما بررسی معاهادات باین  

به رسمیت شناخته نشده است. « حق بر هوای پا »ایران حاکی از این است که حقی با دنوان 

اسات،  « حاق بار محایط زیسات    »جزئی از «  حق بر هوای پا»با وجود این، با توجه به اینعه 

کنندۀ نقطاۀ قاوت   تواند تأمینپذیرش حق بر محیط زیست در معاهدات حقوق بشری ایران می

 مذکور باشد.

است و « حقوق همبستگی»حق بر محیط زیست اگرچه جزء حقوق بشر نسل سوم با دنوان 

در میان »اند، لی پذیرفته نشدهطور تفصیالمللی بهحقوق همبستگی اصوالً در قال  معاهدات بین

ویژه وفاق نسبی کشورهای مصادیق حقوق همبستگی، حق بر محیط زیست به دالیل ماتل  به

دلیال  یافته و در حال توسعه، نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست و همچناین باه  توسعه

ای حقاوق  نگرانی مشتر  بشریت از پیامدهای زیانبار تاری  محیط زیست بار تمتاع و اساتیف   

شده و اساسی بشری، توانسته است بر مصادیق دیگر پیشی گیرد و روند ورود باه اساناد   شناخته

(. 451  4532)حبیبی، « تر طی نمایدای حقوق بشری را سریعویژه در سطح منطقهالمللی بهبین

تقل صورت یک حق مسالمللی حقوق بشر، حق بر محیط زیست را یا بهبر این اساس، اسناد بین

تا کنون ایجاد جایگاه »اند، هرچند صورت حق مشتق از سایر حقوق بشر به رسمیت شناختهیا به

 ,Segal & Nilsson)« مستقل برای حق بشری نسبت به هوای پا ، پیشرفتی ناچیز داشته است

صاورت  معاهدات جهانی حقوق بشار ایان حاق را باه     یک ازهی  تا کنون، چراکه (7 & 3 :2015

منشاور  » 21ای حقوق بشر یعنی ماادۀ  اند و فقط دو معاهدۀ منطقهرسمیت نشناخته مستقل به

 بشر حقوق دهدنامۀ آمریعایی 4333 الحاقی پروتعل» 44و مادۀ « هاآفریقایی حقوق بشر و ملت

دناوان حقای   ، حق بار محایط زیسات را باه    «فرهنگی و اجتمادی اقتصادی، در خصو  حقوق

دناوان حاق مشاتق از ساایر     ویعرد استنباط حق بر محیط زیست باه اند. البته رمستقل پذیرفته

شود از حقوق بشر موجاود، تفسایری   حقوق بشر، بسیار رواج یافته است. در این شیوه، سعی می

 بر حقتوان گفت . در این خصو ، می(Segal & Nilsson, 2015: 12)محیطی ارائه شود زیست

هاای  ، چراکاه آلاودگی  دارد ساالمت  بار  حاق  و اتیا ح حق با را ارتباط نیشتریب ستیز طیمح

 :Segal & Nilsson, 2015) گذارندمحیطی از جمله آلودگی هوا بر سالمت انسان تأدیر میزیست

المللی نیز در موارد متعدد از این دو حق، . بر این اساس، مراجع قضایی و نظارتی ملی و بین(13

هر تعرضای باه   »دادگاهی در آرژانتین بیان کرد  اند. برای مثال، محیطی ارائه دادهتفسیر زیست
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مرادی، « )شودمحیط زیست، به تهدید خود حیات و تمامیت روحی و جسمی شاص منتهی می

ای محیط زیسات بهداشاتی، جنباه   »ای بیان داشت  (. دیوان دالی هند نیز در پرونده21  4531

. کمیتۀ حقاوق اقتصاادی،   (Segal & Nilsson, 2015: 14)« اساسی از حق بر زندگی سالم است

المللی حقاوق اقتصاادی،   میثاق بین 42اجتمادی و فرهنگی نیز در نظریۀ تفسیری خود از مادۀ 

 یاقتصاد ی واز دوامل اجتماد عیوس یفیحق بر بهداشت، ط»کند  اجتمادی و فرهنگی بیان می

 از طیشارا  آن در ناد بتوان افاراد  کاه کنناد  مای  فاراهم  را یطیشارا  ،دواملاین . ردیگیبرم دررا 

 یدسترسا ... جمله از سالمت ۀکنندنییتع یاساس دوامل شامل و شوند، مندبهره سالم یایزندگ

. البته رویۀ نهادهای نظارتی (United Nations, 2008: 78-79) «شودیم سالم ستیز طیمح ...به

نحصار باه حاق    محیطی از حقوق بشر مالمللی حاکی از این است که تفسیر زیستو قضایی بین

المللای بیاانگر پیونادهای    رویۀ قضایی بین»رو، بیان شده  حیات و حق بر سالمت نیست و ازاین

میان محیط زیست طبیعی و انواع ماتل  حقوق بشر است. مراقبت و محافظت از محیط زیست 

با حقوق شعلی و ماهوی؛ حقاوق مادنی و سیاسای و همچناین حقاوق اقتصاادی، اجتماادی و        

قوق مثبت و منفی؛ حقوق فردی، حقوق جمعی و حقوق مارتبط باا کال بشاریت؛ و     فرهنگی؛ ح

. بر همین اساس، (Chambers & others, 2014: 2-3)« های حال و آینده پیوند داردحقوق نسل

میثااق   21و  23، 21، 22، 43، 41، 41، 42، 1، 1، 4توان حق بر محیط زیسات را از ماواد   می

میثااق حقاوق اقتصاادی، اجتماادی و فرهنگای       43و  42، 44حقوق مادنی و سیاسای و ماواد    

 .(Chambers & others, 2014: 10-15, 17-20)استنباط کرد 

توان گفت دضویت ایران در دو معاهدۀ یادشده و امعان اساتناد مراجاع قضاایی    رو، میازاین

زیسات از   ایران به آن دو، بیانگر یعی از نقاط قوت این مراجع برای حمایات از حاق بار محایط    

جمله در مسیر مبارزه با آلودگی هواست. البته با توجه به اینعه پیوساتن ایاران باه بسایاری از     

انجاام گرفتاه،    4531معاهدات حقوق بشر از جمله دو میثاق مذکور، پایش از انقاالب اساالمی    

 ممعن است دربارۀ ادتبار این معاهدات تردید شود. در این خصو ، باید گفت که هرچند وقاوع 

هاای اساتناد باه قادادۀ ت ییار بنیاادین اوضااع و احاوال بارای          تواند یعای از زمیناه  انقالب می

گیری از معاهدات باشد، اما شرایط استناد به این قادده دربارۀ معاهدات حقوق بشری ایران کناره

المللی، استناد به ایان قاداده فقاط در شارایط     محقق نشده است؛ زیرا اول، طبق معیارهای بین

ستثنایی و در خصو  بعضی معاهدات همچون معاهدات نظامی و سیاسی پذیرفته شده اسات  ا

( و تسری آن به معاهدات حقوق بشر که انعقاد آنها میان کشاورها  411  4531ضیائی بیگدلی، )

پاس  رسد. دوم، دولت ایران نظر نمیاصوالً مبتنی بر اوضاع و احوالی خا  نیست، قابل قبول به
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در »، پایبندی خود را به این معاهدات نشان داده است. برای مثال، دولت ایاران  4531از انقالب 

خود را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماورد حسان    اىدوره گزارش ناستین 4514سال 

کناون باه ایان روناد      حقوق مدنى و سیاسى ارائه کرده و از آن موقع تا المللىاجراى میثاق بین

(. نعتۀ قابل تأمل دیگر اینعه اگرچه حقوقدانانی 213  4533-4533)نوروزی، « تداده اس ادامه

نااادر معتقدنااد، در نظااام حقااوقی ایااران، امعااان نسااخ معاهااده توسااط قااانون وجااود ناادارد    

المللای را در  قاانون مادنی، معاهادات باین     3(، اما چون مادۀ 213-231  4531 باقری،یعتشر)

ت تعارض میان یک معاهاده و قاانون ما خر، بایاد معاهاده را      حعم قانون دانسته است، در صور

منسوخ دانست. بر همین اساس، در بعضی موارد شاهد تصاوی  قاوانینی هساتیم کاه متضامن      

الیحۀ قانونی »فسخ صریح یا ضمنی و کلی یا جزئی معاهدات قبل از انقالب هستند. برای مثال، 

باه   43/13/4533که در تاریخ « ن و روسیهفسخ فصول پنجم و ششم دهدنامۀ مودت مابین ایرا

به سافارت شاوروی در تهاران     4533آبان  21تصوی  شورای انقالب رسید و متن آن در تاریخ 

 1و  3(، فصاول  411  4513در دبیرخانۀ سازمان ملل دبت شاد )دنایات،    4334ابالغ و در اوت 

 25/13/4511مصاوب  « دهدنامۀ دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه»

قانون مجاازات اساالمی مصاوب     13دنوان مثالی دیگر، مادۀ مجلس شورای ملی را فسخ کرد. به

 1ماادۀ   3طور ضمنی، بناد  که شرط سنی مسئولیت کیفری را بلوغ شردی ادالم کرد، به 4511

اص حعم اددام در مورد جارائم ارتعاابی شا   »کند  میثاق حقوق مدنی و سیاسی را که بیان می

، تاصیص زده است. با وجود این، شواهدی وجاود نادارد کاه    «شودسال صادر نمی 43کمتر از 

رو، اساتناد  قوانین ایران، ناقض تعهدات حقوق بشری متضمن حق بر محیط زیست باشند. ازاین

ویژه دو میثاق مذکور، نقطۀ قوت مراجع قضایی ایران در رسیدگی باه  به معاهدات حقوق بشر به

هاای آالینادۀ هواسات. م لا  باه      های مارب محیط زیسات از جملاه فعالیات   اقدام شعایت از

ای از استناد مراجع قضایی ایران به معاهدات حقوق بشر در زمینۀ محایط زیسات دسات    نمونه

های دیگر از این قابلیات اساتفاده شاده اسات. بارای مثاال، دادگااه        نیافت، اما در بعضی زمینه

کنوانسیون حقوق  3مادۀ  5، با استناد به بند 4533ر رأیی در سال تجدیدنظر استان مازندران د

ساایت  کود ، رأی دادگاه بدوی در خصو  حق مالقات فرزناد باا ماادرش را تأییاد کارد )وب     

مااورخ  131 ۀدادناماا(. هیااأت دمااومی دیااوان داادالت اداری نیااز در  14/42/4533داتیعااان، 

ادی، اجتمادی و فرهنگی بارای تأییاد حاق    میثاق حقوق اقتص 45مادۀ  5به بند  43/11/4532

برای مدارس استناد کارد. باا وجاود ایان،     حداقل موازین آموزش و پرورش دولت دربارۀ تعیین 

اند، استناد قضات ایرانای باه معاهادات حقاوق بشار،      طورکه بعضی حقوقدانان اشاره کردههمان
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حقوق بشر )و دماوم معاهادات   بسیار نادر است و دلیل آن این است که این قضات، به معاهدات 

المللی(، تسلط ندارند و نظام قضایی ایران نیز باا ایان توجیاه کاه تعهادات منادرج در ایان        بین

معاهدات با قوانین داخلی و مبانی شردی این قوانین ساازگاری نادارد، در مقابال آنهاا مقاومات      

 (.14/42/4533سایت داتیعان، کند )وبمی

 

 استناد به قانون اساسی
ای دماومی دانساته و   ، حفاظات از محایط زیسات را وظیفاه    قااانون اساااسی ایاران    31ال اص

های اقتصادی آالیندۀ محیط زیست را ممنوع کرده اسات. از طارف دیگار، باا توجاه باه       فعالیت

توان بسیاری از اصاول قاانون   محیطی از حقوق بشر، میتوضیحات بند قبل دربارۀ تفسیر زیست

وی مصادیق حقوق بشرند، متضمن حق بر محیط زیست دانست؛ همچنان اساسی ایران را که حا

اناد  با محیط زیسات اشااره کارده    13و  11، 15، 23، 22به ارتباط اصول  که بعضی حقوقدانان

، 11، 15، 11، 23، 22، 5( و برخی دیگر، به تبیین ماتصر ارتباط اصاول  431  4532حبیبی، )

در ایان  »اناد   ته و در توضیح کلی این ارتبااط گفتاه  پرداخبا محیط زیست  431 و 14، 11، 13

های مناسا  بارای تحقاق و تاأمین آن     حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاستگذاریاصول، 

 اناد کااه از  وجود آوردهبه را ایحعومت دانسته شده است. مفاد این اصول چرخه ۀحقوق، وظیف

 ،و از سوی دیااگر  است «ط زیست سالممحی» ،نیاز تحقق بسیاری از حقوق یادشدهشپی ساویی

« انجاماد ها، مآالً به حفا  محایط زیسات از خرابای و آلاودگی مای      ادامال صحیح آن سیاست

رو، امعان استناد به قانون اساسای در مراجاع قضاایی، یعای از نقااط      ازاین .(3  4531ارشدی، )

واهاد باود. بار ایان     قوت این مراجع برای حفاظت از محیط زیست از جمله تأمین هوای پا  خ

شایسته است قوۀ قضاییۀ ایران... نقش م درتری در حفاظت از محایط  »اساس، گفته شده است  

زیست کشور از خود نشان دهد... ]و[ با استناد به اصول مرتبط قاانون اساسای... از جملاه اصال     

هاای  فعالیت،... کمبودها و نقایص قوانین موجود دربارۀ حفاظت از محیط زیست و برخورد با 31

 استفاده»(. همچنین گفته شده است  41  4531)ارشدی، « کننده را جبران کندمارب و آلوده

 در دیوان ]دادالت اداری[  قدرتمند سالاتواند می ،31 ویژه اصلبه اساسی قانون هایظرفیت از

 ادقلماد  قانون حاکمیت تحقق و سالم محیط زیست بر حق ناقض اداری ادمال بر قضایی نظارت

 (.31  4535شیرزاد،  و اللهیرحمت« )شود

با وجود این، رویۀ اکثر مراجع قضایی ایران شاهد موارد نادر استناد به قانون اساسای اسات.   
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، به قانون رانیا ییقضا مراجع منتا  آراءشده در کتاب یک از آرای گردآوریبرای مثال، در هی 

. اماا در هار صاورت و فاارغ از     (4531 ییه،معاونت آموزش قوۀ قضاا اساسی استناد نشده است )

ها و نهادهای حعومتی ایران دربارۀ امعان استناد مراجاع  نظر حقوقدانان و همچنین مقاماختالف

(، 421-451  4533روشان،  ؛ جاللای، ساعیدی  33-11  4535قضایی به قاانون اساسای )تایال،    

د. برای مثال، استناد باه قاانون   شومواردی از استناد مراجع قضایی به قانون اساسی مشاهده می

دادگااه دماومی کارج     2توان در یک پروندۀ مطرا در شعبۀ اساسی در زمینۀ آلودگی هوا را می

مشاهده کرد. در این پرونده که مدیر دامل یک کارخاناۀ آجرنساوز نسابت باه دساتور معاونات       

تراض کرده بود، قاضی دلیل آلودگی هوا اددادگستری شهرستان کرج مبنی بر تعطیلی کارخانه به

بر استناد به قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا و قانون حفاظت برای رد ادتراض خواهان، دالوه

(. البته 423  4531قاسمی، قانون اساسی نیز استناد کرد ) 31و بهسازی محیط زیست، به اصل 

ی از ماوارد باه قاانون    در میان مراجع قضایی ایران، هیأت دمومی دیوان ددالت اداری در بسیار

 41و  43/13/4515مورخ  441های اساسی استناد کرده و حتی در بعضی موارد همچون دادنامه

صرفاً با استناد به قانون اساسی رأی داده اسات. ایان دیاوان همچناین در      21/14/4532مورخ 

اساسای  دنوان معمل مستندات خود به اصول قانون محیطی، حداقل بههای زیستبعضی پرونده

کناد   بیاان مای   51/12/4531ماورخ   12-14استناد کرده است. برای مثال، دیاوان در دادناماۀ   

 31جهت تحقاق اهاداف ماذکور در اصال      جلوگیری از آلودگی هوا که در ۀمقررات قانون نحو»

ها به تصوی  منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به

سااماندهی   ۀرای اسالمی رسیده، متضمن ضارورت اتاااذ تادابیر متناسا  در زمینا     مجلس شو

در هر صورت، با توجه به اینعه دلیلی بر تمایز میاان هیاأت   «. است ...ونقل شهریسیستم حمل

دمومی دیوان ددالت اداری و سایر مراجع قضایی در استناد به قانون اساسی وجود ندارد، شایسته 

ۀ هیأت دمومی دیوان را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. در این صورت، استناد است این مراجع، روی

اند، نقطۀ محیطیقانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی که متضمن تفسیر زیست 31به اصل 

 قوت برجستۀ مراجع قضایی در تأمین هوای پا  خواهد بود.

 

 ادلۀ تکمیلی اثبات حکم به استناد
اساتناد باه    باشاند،  تعارض یا ابهام نقص، سعوت، دچار ایران محیطیتزیس قوانینکه یدرصورت

 ییمراجع قضاا ادلۀ تعمیلی ادبات حعم که متضمن حفاظت از محیط زیست باشند، نقطۀ قوت 
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، 4531هاای قبال از انقاالب اساالمی     طی سال .ایران در مسیر مبارزه با آلودگی هوا خواهد بود

دباارت   4543قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  5 اس مادۀادلۀ ادبات حعم در امور مدنی براس

اما در امور کیفاری، باا   . «درف و دادت مسلم»و  «قوانین دمومی مفاد و روا»، «قوانین» بود از

قاانون مجاازات    2توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قوانین ماتل  همچون مادۀ 

باود. اماا باا    « قوانین»لۀ ادبات حعم منحصر به به آن تصریح شده بود، اد 4511دمومی مصوب 

 411تحاول شاد، چراکاه اصال      و دچار ت ییار  ، ادلۀ تعمیلی ادبات حعم،4531انقالب اسالمی 

 «معتبار  یفتااوا »و «یمناابع معتبار اساالم   » ،«ینقوان»را شامل ادبات حعم  ۀادل قانون اساسی،

 نظار دارناد  اخاتالف  411در اصال   یفاری ک یشامول ددااو   بارۀاگرچه حقوقدانان در .ادالم کرد

یادی وجاود   اصال ترد  یندر ا یمدن یشمول دداو ۀ، اما دربار(11-14  4531 ،کوشای و هاشم)

باه   411اصل  یحرغم ددم تصربه اندگونه که بعضی حقوقدانان بیان کردهبا وجود این، آن. ندارد

بودند  ات حعم قابل استنادادب یلیتعم ۀدنوان ادلدو همچنان به ین، ا«درف»و  «یاصول حقوق»

قاانون آیاین    5اکنون نیاز باه موجا  ماادۀ     (. هم43ب  4534 یانی،د؛ 1-1ال   4534)دیانی، 

 اناد دبارت حعم ادبات ادلۀ ،4513های دمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب دادرسی دادگاه

 طورکاه هماان  لبتاه ا. «حقاوقی  اصاول » و «معتبر فتاوی» ،»اسالمی معتبر منابع» ،«قوانین» از

 «دارف » به قضایی مراجع استناد مانع تواندفوق نیز نمی مادۀ اند،داشته اظهار بعضی حقوقدانان

 (.31  4533کاتوزیان، شود )

رغم اینعه دربارۀ استناد به ادلۀ تعمیلای ادباات حعام در ددااوی کیفاری      در هر صورت، به

نابع معتبار اساالمی، فتااوای معتبار، اصاول      تردید وجود دارد، اما در دداوی مدنی، استناد به م

توانناد باا   هاا مای  محیطی نیز دادگاهرو، در دداوی مدنی زیستحقوقی و درف مجاز است. ازاین

اتعای به این ادله، اقدام به صدور رأی کنند و این از نقااط قاوت مراجاع قضاایی در مباارزه باا       

قادادۀ   محیطای، یستز مسائل دراستناد قابل  فقهی قواددجمله  آلودگی هواست. برای مثال، از

  4531)ارشدی،  «ال رم یهال نم فعل من له»قاددۀ  ( و45  4535، پوریوسفیو  امیدی) «الضرر»

، در «فتاوای معتبار  »دناوان یاک   باه « حرمت آلودگی هاوا »توان گفت ( است. در ضمن، می41

از هار ناوع دخال و تصارف و     براساس یک قاددۀ فقهی که جو»ها قابل استناد است، زیرا دادگاه

داناد و باا اساتناد باه آن، مساائل فردای       استفاده از مباحات دامه را مقید به شرط سالمت مای 

توان گفت همۀ رفتارهای منجر به آلودگی هوا که از مباحاات  وفصل شده است، میمتعددی حل

تای  شود، از لحاظ فقهی ممنوع و موج  ضامان یاا مسائولیت مادنی و ح    دمومی محسوب می

جزایی است. فقهای مذاه  ماتل  بر همین مبنا، تمامی اقدامات منتهی به انتشار دود و بااار  
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 امیادی « )اندو گردوغبار و بوهای نامطبوع را حرام و حاکم را ملزم به مداخله و ازالۀ آنها دانسته

ذیال ایان   تاوان  های حعومتی مقام رهبری را نیز می(. استناد به فرمان25  4535، پوریوسفیو 

های تأدیرگذار ایشان در رفع آلاودگی هاوای   بند مورد توجه قرار داد. برای مثال، از جمله فرمان

هاای  زماین »ایشان به ریاست جمهوری است مبنی بار اینعاه    41/13/4531تهران، نامۀ مورخ 

انه زمین یا خ ،دوض آن ،و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم ،باید آزاد ...شمال و شرق تهران

هیأت دمومی دیوان دادالت   23/42/4534مورخ  4125 ۀدادناماین فرمان، مستندِ .« داده شود

 اداری در ددم ابطال یک صورتجلسۀ استانداری تهران قرار گرفت.
 

 محیطیزیست مخالف قوانین های دولتیعدم اجرا و ابطال مصوبه
های دولتی ماال  قاوانین  بهقانون اساسی، قضات را معل  کرده است از اجرای مصو 411اصل 

رو، در کننده، خودداری کنند. ازایان یا مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصوی 

ها قارار داده اسات تاا    ، ابزاری م در و مفید در اختیار دادگاه411محیطی نیز اصل مسائل زیست

هاای ماذکور خاودداری    ژگیهای دولتی دارای ویبرای حفاظت از محیط زیست از اجرای مصوبه

ها از صدور دلیل محدود بودن ادر رأی قضایی به طرفین ددوا و منع دادگاهکنند. با وجود این، به

بر آن  4513قانون آیین دادرسی مدنی  1گونه که در بعضی قوانین همچون مادۀ آرای نودی، آن

در تصادیق ماالفات    هاا نیاز گویاسات، رأی دادگااه    411طورکه متن اصال  تأکید شده و همان

ها ادر ندارد و این موضوع موج  کااهش نقاش   های دولتی با قوانین، در ادتبار آن مصوبهمصوبه

قاانون اساسای و قاوانین دیاوان دادالت       411شود. با وجود این، طبق اصل نقطۀ قوت فوق می

آنهاا باا    دلیال ماالفات  دیوان ددالت اداری بهدر های دولتی مصوبهاز  یتدر صورت شعا اداری،

 یواند یدموم یأتهکننده، قوانین یا مقررات اسالمی یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصوی 

را دارد و این نقطۀ قوت دیگری است که البتاه منحصاراً در اختیاار هیاأت     ابطال آنها  یتصالح

ن البته م ل  به رأی قضایی متضمن ددم اجرای مصوبۀ دولتی ماال  قوانی .دمومی دیوان است

ای از ابطاال مصاوبۀ دولتای مااال  قاوانین      مرتبط باا آلاودگی هاوا دسات نیافات، اماا نموناه       

هیأت دمومی دیاوان   51/12/4531مورخ  12-14توان در دادنامۀ کنندۀ هوای پا  را میتأمین

مناع  های نفتی مشعر بار  وردهاشرکت ملی پاش فرمشاهده کرد که به موج  آن، دو باشنامۀ 

روی خودروهاای پاال    هاا بار   از نص  این کیات کیت گازسوز  ۀتولیدکنندهای تجاری شرکت

 44و ماادۀ   جلاوگیری از آلاودگی هاوا    ۀقانون نحاو  1دلیل ماالفت با مادۀ ، بهشاصی و دولتی

 نامۀ اجرایی این ماده، ابطال شد.آیین
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 طرح دعوا توسط دادستان براساس اطالع حاصل از طرق قانونی
قوانین ایران، دادستان را رأساً موظ  به صدور کیفرخواسات در جارایم    بعضی حقوقدانان معتقدند

کنند و برای این منظور، به وضع قوانین جدید نیااز اسات.   محیطی از جمله آلودگی هوا نمیزیست

بر در نظار گارفتن صاالحیت    در قانون جامع محیط زیست باید دالوه»برای مثال بیان شده است  

ا در امر محیط زیست برای ادالم و پیگیری، دادستان را هم در مقاام  صالهای ذیاجباری سازمان

العموم موظ  کرد که خود رأساً هر کجا که صدمه و تاری  محیط زیستی را مشاهده کرد و مددی

ای را تحویال دادناد   یا نهادهای قضایی )مانند سازمان بازرسی( یا اطالدااتی، باه وی اساناد مثب تاه    

الزاماً وارد شاود و دلیاه اشااا  خصوصای و      4532آیین دادرسی کیفری قانون  11مطابق مادۀ 

دولتی اقامۀ ددوا کند. تأکید ما بر روی نفی صالحیت اختیاری در حوزۀ رسیدگی به جرائم محایط  

(. برخالف نظر مذکور، بعضی حقوقدانان 21/13/4531)روزنامۀ حمایت،  4«زیستی باید جدی باشد

محیطی از جمله ان همواره دادستان موظ  بوده است در جرائم زیستمعتقدند در نظام حقوقی ایر

دادساتان  »آلودگی هوا، بدون اینعه شعایتی مطرا شود، مداخله کند. برای مثال، گفته شده است  

هاوا اداالم جارم کناد و     ۀ کنناد العموم وظیفه دارد که نسبت به دوامل آلودهدنوان مددیتهران به

دمال بیااورد؛ چراکاه    ر چارچوب وظایفش صادر کند و تدابیر احتیاطی را باه دستورات قضایی را د

شارطی  به ،جامعه به موضودات ماتل  اجتمادی ورود پیدا کند ۀدنوان نمایندتواند بهدادستان می

 (.11/44/4534 یسنا،ا یخبرگزار) 2«شده جرم باشدکه دمل انجام

یک طرف، از همان زمان تصوی  اولین قانون  توان پذیرفت، زیرا ازاما نظرهای مذکور را نمی

، دادستان موظ  بوده است در صورت تحقق جهاات  4231آیین دادرسی کیفری ایران در سال 

توان او را در چنین مواردی مایّر دانست. قانونی شروع تحقیقات، موضوع را پیگیری کند و نمی

  دادساتان بارای اداالم جارم را     ، موارد تعلی4532از طرف دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری 

هاای دماومی و   قاانون آیاین دادرسای دادگااه     13ت ییر داده است، زیرا پیش از آن، طبق مادۀ 

، در غیر از جرائم مشهود، شروع تعقی  کیفری منوط به 4513انقالب )در امور کیفری( مصوب 

طان دادگساتری یاا   . اداالم و اخباار ضااب   2. شعایت شااکی،  4ادالم جرم به دادستان )از طریق 

 11. اظهار و اقرار متهم( بود، اماا طباق ماادۀ    5اشااصی که از قولشان اطمینان حاصل شود، یا 

. شاعایت شااکی یاا ماددی     4الاذکر ) ، غیار از ماوارد فاوق   4532قانون آیین دادرسای کیفاری   

                                                           
 غمامی.سید محمدمهدی . اظهارات آقای دکتر 4

 . اظهارات آقای دکتر فرهاد دبیری.2
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. 5. ادالم و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشاا  موداق و مطمائن،   2خصوصی، 

. اظهاار و اقارار ماتهم(، ماورد جدیادی باه       1وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، یا 

اضاافه شاده   « اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»جهات قانونی تعقی  با دنوان 

هاای رسامی از طریاق    رسد یعی از مصادیق بارز آن ادالم جرم توساط مقاام  نظر میاست که به

توان اظهاارات مسائوالن ساازمان    ای دمومی است. برای مثال، در بحث آلودگی هوا، میهرسانه

های دمومی را از آن جملاه دانسات و در چناین ماواردی الزم     حفاظت محیط زیست در رسانه

نیست ادالم جرم در دادسرا و خطاب به دادساتان انجاام گیارد. بناابراین، در حاال حاضار اگار        

زمان حفاظت محیط زیست، اشاا  حقیقی یا حقوقی مشاصی را نهادهای نظارتی همچون سا

دامل آسی  به محیط زیست از جمله ایجاد آلودگی هوا ادالم کنند، دادستان موظ  است دلیه 

های مراجع قضایی ایران در برخورد با منابع آالینادۀ  آنها اقدام کند و این موضوع، یعی از فرصت

 وجود نداشت. 4532دادرسی کیفری هواست که پیش از تصوی  قانون آیین 

 

 محیطینهاد زیستهای مردماعالم جرم توسط سازمان

اسات کاه   « دادخاواهی باه نفاع دماوم    »های کیفری، مفهاوم  یعی از مفاهیم پیشرفته در نظام

توانند اند، میبراساس آن، اشااصی که از یک اقدام غیرقانونی ماال  منافع دمومی، زیان ندیده

طاور مطلاق در های     نند. متأسفانه در ایران امعان دادخواهی به نفع دماوم باه  از آن شعایت ک

رو، پیشتر پیشنهاد شده بود برای تقویات نقاش قاوۀ قضااییه در     ای پذیرفته نشده و ازاینزمینه

 3 ۀمااحیطی، بااا برداشاتی صاحیح از مفااد مااد      در دداوی زیست»تأمین محیط زیست سالم، 

 باه  دادخواهی (،4513های دمومی و انقالب در امور کیفری )مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

بسانده   ...العموم در این خصو آفرینی مددیمجاز شاناخته شاود و باه امعان نقش ،نفع دموم

هاای ماارب و   در برخاورد باا فعالیات    بتواناد  هر شاص حقیقای و حقاوقی   ،نشود تا در نتیجه

ها متضرر نشاده باشاد، بااه    فعالیت آن مستقیماً و در ظاهر ازگرچه ازیست،  محیط ۀکنندآلوده

(. اما فارغ از قابل قبول باودن یاا   43  4531)ارشدی، « طارا شاعایت در دادگستری اقدام کند

ددالت  نهاد در تحقق اهداف نظاممردم هاینبودن پیشنهاد فوق، نقش متنوع و برجستۀ سازمان

شد بعضی قوانین ایران، امعان دادخواهی به نفع دموم را (، سب  412  4533کیفری )کوشعی، 

 ها به رسمیت بشناسند.برای این سازمان

های نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازماناصالحیۀ آیین 1مادۀ « چ»بار، بند ظاهراً ناستین
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هاای  را برای سازمان« قضاییحق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه»، 4532غیردولتی مصوب 

  کرد مقرر 4532قانون آیین دادرسی کیفری  11ردولتی به رسمیت شناخت. بعد از آن، مادۀ غی

حمایت از اطفال و نوجوانان، زناان، اشااا     ۀآنها دربار ۀنهادی که اساسنامهای مردمسازمان»

بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت دماومی  

های فاوق اداالم   م ارتعابی در زمینهئتوانند نسبت به جراز حقوق شهروندی است، میو حمایت ا

شرکت و نسبت باه آراء مراجاع قضاایی     ،دلیل ۀجرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقام

توانند در اجرای این ماده اقادام  نهاد که میهای مردما اسامی سازمان5 ۀتبصر.... ادتراض نمایند

شود و ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همعاری وزیر کشور تهیه می ۀسه ماهکنند، در 

 .«رسدبه تصوی  رئیس قوۀ قضاییه می

ناماۀ اجرایای   نسابت باه اصاالحیۀ آیاین     4532تفاوت اساسی قانون آیین دادرسی کیفری 

نهااد  مهاای مارد  ، این است که فقط به ساازمان 4532های غیردولتی تأسیس و فعالیت سازمان

هاای  حق شعایت داده اسات. متأسافانه کااهش حاق ساازمان     « مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه»

نهاااد باارای دادخااواهی بااه نفااع دمااوم بااه اینجااا خااتم نشااد، بلعااه قانونگااذار در تاااریخ ماردم 

را باه ایان صاورت     4532قانون آیین دادرسی کیفاری   11، قسمت ابتدایی مادۀ 21/15/4531

های فوق ادالم ارتعابی در زمینهم ئتوانند نسبت به جرامی... نهادهای مردمسازمان»اصالا کرد  

شاود بار خاالف    طورکه مالحظه مای همان «.جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند

نهاد حق داده بود با اتعاء به مفهوم دادخواهی به نفع دموم های مردمکه به سازمان 4532قانون 

جهات  »هاای  ، با حذف دبارت4531 ۀاصالحیدر مراجع قضایی حاضر شوند، « شاکی»دنوان به

باه  « شاکی»نهاد را از های مردمجایگاه سازمان، «ادتراض به آرای مراجع قضایی»و « دلیل ۀاقام

 کاهش داد.« کنندۀ جرمادالم»

هاای  ساازمان ، 4532در هر صورت، هنوز هم طبق اصالحیۀ قانون آیاین دادرسای کیفاری    

باه  فعالیات خاود    ۀدر حاوز دارناد  حق )مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه( محیطی نهاد زیستمردم

های مراجاع قضاایی در حفاظات از محایط     مراجع قضایی ادالم جرم کنند و این یعی از فرصت

 زیست از جمله تأمین هوای پا  است.

ضایی فقط به در اینجا شایان ذکر است که اگرچه امعان دادخواهی به نفع دموم در مراجع ق

هاای دولتای در هیاأت    الذکر پذیرفته شده است، اما درخواست ابطال مصوبهصورت محدود فوق

دمومی دیوان ددالت اداری توسط هر شاص حقیقی یا حقوقی قابل طرا اسات و الزم نیسات   

حاق  « هار کاس  »قانون اساسی به  411(، چراکه اصل 41  4533نفع باشد )آگاه، متقاضی، ذی
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رو، گفته شاده  های دولتی را از دیوان ددالت اداری درخواست کند. ازاینبطال مصوبهداده است ا

 دباارت باه و یا  شاکی دیوان، دمومی هیأت در دولتی نظامات و مصوبات ابطال در دداوی»است  

 داام باودن   نفاع ذی بناابراین... . کنناده شاعایت  نه و است کنندهادالم دهنده،تر درخواستدقیق

(. 431  4535)ویاژه و کتاابی رودی،   « اسات  شاده  پذیرفتاه  دمومی هیأت در دهدهندرخواست

، باه دادم لازوم    4532قانون تشعیالت و آیین دادرسی دیوان دادالت اداری   31اکنون، مادۀ هم

رو، دماوم اشااا    های دولتی تصاریح کارده اسات. ازایان    نفع بودن متقاضی ابطال مصوبهذی

ای به این فرصات ویاژۀ هیاأت دماومی دیاوان، زمیناۀ ابطاال        توانند با اتعحقیقی و حقوقی می

های دولتی م در بر افزایش آلودگی هوا را فراهم کنند. رویاۀ هیاأت دماومی دیاوان نیاز      مصوبه

، شاهد شعایت اشاا  حقیقی یا حقوقی خصوصای از  14/12/4531مورخ  11همچون دادنامۀ 

 محیطی است.های دولتی مرتبط با مسائل زیستمصوبه

 

 طرح دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست
های م در بار دملعارد مراجاع قضاایی ایاران در زمیناۀ محایط زیسات، ادطاای          یعی از فرصت

قاانون نحاوۀ    23صالحیت طرا ددوا به سازمان حفاظت محیط زیست است. برای مثاال، ماادۀ   

ر آن قاانون را  جلوگیری از آلودگی هوا صالحیت سازمان برای شاعایت از تماام جارائم مقارر د    

 41و  42، 44، 1قاانون مجاازات اساالمی و ماواد      133اکنون نیز مادۀ بینی کرده بود. همپیش

 1ماادۀ   5اناد. بارای مثاال، تبصارۀ     قانون هوای پا ، این صالحیت را در بعضی جرائم پذیرفته

انجاام  مراکز معاینۀ فنای کاه از ضاوابط تأسایس، فعالیات و تعرفاۀ       »کند  قانون اخیر مقرر می

 43معاینات مربوط، تال  نمایند با ادالم سازمان... به جزای نقدی درجاۀ شاش موضاوع ماادۀ     

 «.شوندقانون مجازات اسالمی... محعوم می

برای در  بهتر اهمیت قوانین مذکور و حق سازمان حفاظت محیط زیست برای طرا دداوا  

محیطی های زیستو تال  جرائم در مراجع قضایی، در ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که

 ارتعااب آنهاا،   هاایی هساتند کاه از   جارائم و تالا    شاوند؛ دساتۀ اول،  به دو دسته تقسیم می

 شااکی  وجود دلتشود و در نتیجه بهاموال وارد می یا اشاا  مشاص و آشعار به هایخسارت

حقاوقی   یاا  کیفاری  هاای ضامانت  از نحاو غیرمساتقیم  به نیز زیست محیط یا مددی خصوصی،

 مساتقیماً، ساب    یاا  هاایی هساتند کاه ظااهراً    دستۀ دوم، جرائم و تالا   اما .شودمند میبهره

شاوند. ادطاای   هاا مطلاع نمای   شوند یا اشاا  از این خسارتبه اشاا  و اموال نمی خسارت
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هاای ناوع اول   صالحیت به سازمان حفاظت محیط زیست بارای طارا دداوا نسابت باه تالا       

هاا  تواند احتمال برخورد با این تال موازی با شاکیان یا مددیان خصوصی، میطور الذکر بهفوق

الذکر، وجود صالحیت ساازمان حفاظات   های نوع دوم فوقرا افزایش دهد. اما در خصو  تال 

محیط زیست برای طرا دداوا، ضاروری اسات، زیارا ساازمان باا در اختیاار داشاتن نیروهاای          

 خطرناا ، های فعالیت رصد محیطی وزیست اطالدات مندامنظ آوریجمع تواند بامتاصص، می

کند. بنابراین، ددم صالحیت طرا ددوا توسط ساازمان،   محیطی را کش تال  از قوانین زیست

 نظاارت »سازوکار سنتی »رو، گفته شده است  ازاین .پاسخ گذاردهای پنهان را بیتواند تال می

در  شاود، می منتهی متهمین پیگرد و جرائم این کش  به سنتی، جرائم در غالباً که« همسایگان

 ارتعااب  شاهروندان  دیاد  از دور شابانه و  تاصصای،  پیچیاده،  غالبااً  کاه  محیطای زیست جرایم

 (.445  4531دبدالهی، « )کارساز نیست شوند،می

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

قانون نحوۀ جلوگیری از آلاودگی   23مادۀ  2در تبصرۀ »اند  نگرانی کرده و اظهار داشتهآن ابراز 

دنوان شاکی یاا ماددی خصوصای در زمیناۀ     هوا، سازمان حفاظت محیط زیست حس  مورد به

کاه ساازمان   خسارت وارده به محیط زیست معرفی شده است. نعتۀ قابل تأمل اینعه درصاورتی 

گونه موارد اقدامی در جهت پیشگیری موضوع انجام ندهد، تعلی  حفاظت محیط زیست در این

 و لطفی« )حقوق دامه در اینجا چه خواهد بود. ظاهراً قانونگذار حداقل در این مورد ساکت است

 (.31-34  4533موالئی، 

مورد نیسات، زیارا شاواهدی وجاود دارد کاه در ایاران و ساایر کشاورها،         نگرانی مذکور بی

های های قانونی در زمینۀ فعالیتر محیط زیست به دالیل ماتل ، از انجام اقدامهای ناظر بمقام

 از نفار  15 سوئد، کشور در ایکنند. برای مثال، طبق مطالعهمارب محیط زیست خودداری می

 جارائم  کاه  دلیال  ایان  باه  صارفاً  محایط زیسات   نظاارتی  نهادهاای  دضاو  شاونده پرسش 411

 شاروع  باه  که امیدی دلیل این از آنها فقط به نفر 34 تند ودانساهمیت میرا کم محیطیزیست

 بار افازون  .محیطی خودداری کارده بودناد  زیست نقض قوانین از گزارش ،ندنداشت قضایی فرایند

 کیفاری  فرایناد  یاک  آغااز  از بهتر با متال ، همعاری امید که این ناظر با مواردی نهاد در این،

نشاان   مطالعاه  ایان  همچناین  .امتنااع کارده باود    یمحیطزیست نقض قوانین گزارش است، از

 جارائم  گازارش  از سیاسای،  و باازیگران  رهباران  فشاار  ادار  بار  اغلا   نااظر  دهاد نهادهاای  می

(. در خصو  دادم برخاورد شایساتۀ    415  4531دبدالهی، کنند )می محیطی خودداریزیست

زیست نیز گفتاه شاده   های دولتی آالیندۀ محیط سازمان حفاظت محیط زیست ایران با فعالیت
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نقش دیگر سازمان حفاظت محیط زیست برای حف  حقوق محیط زیست ماردم، اقادام   »است  

مستقیم دلیه متالفین و کسانی است که با ایجاد آلودگی یا تاری  محیط زیست، حقوق مردم 

ی از اندازند.... با این حال، نقش سازمان از حیث ]حمایت[ قضاای های آینده را به خطر میو نسل

محیطی شهروندان، در دمل دمدتاً محدود به اشاا  حقیقی یا حقوقی خصوصی حقوق زیست

محیطای در نهادهاا و تشاعیالت    بوده و سازمان از ابزارهای م در نظارت بر اجرای ضوابط زیست

 (.412  4532)حبیبی، « باشددولتی برخوردار نمی

زمان بازرسی کل کشاور و دیاوان دادالت    بینی دو نهاد نظارتی و قضایی ساخوشباتانه با پیش

توان امیدوار بود تال  سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهاای دولتای   اداری در ایران، می

محیطی از اجرای صحیح قوانین و مقررات، بدون ضمانت اجرا ناواهد ماناد.  مرتبط با مسائل زیست

محیطای نیااز باه بررسای     زیسات  در خصو  نقش دیوان ددالت اداری در تضمین اجرای قاوانین 

صورت موردی به بعضی آرای هیأت دماومی دیاوان در   مفصل و مجزاست و در این نوشتار فقط به

این زمینه اشاره شده است. اما نقش ساازمان بازرسای کال کشاور در نظاارت بار اجارای قاوانین         

 کنیم.میاختصار در بند بعد بررسی محیطی را که یک فرصت مراجع قضایی است، بهزیست

 

 نظارت سازمان بازرسی کل کشور و طرح دعوا توسط آن
 2ماادۀ  « الا  »سازمان بازرسی کل کشور که یعی از نهادهای نظارتی قوۀ قضاییه است، طبق بند 

قانون سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصالحات، صاالحیت بازرسای از اکثار قریا  باه اتفااق       

بگیر از دولت و حتی نهادهای های دمومی غیردولتی کمکنهادهای حعومتی و همچنین تمام نهاد

هاای ساازمان،   این قانون نیز گزارش 2مادۀ « د»انقالبی زیر نظر مقام رهبری را دارد. براساس بند 

های اداری، رسیدگی مراجع قضاایی باه   های اداری به تال بسته به مورد، مبنای رسیدگی دادگاه

 های دولتی است.ت اداری به تال  مصوبهجرائم دمومی و رسیدگی دیوان ددال

سازمان بازرسی کل کشور باا نظاارت بار وظاای  اجرایای و نظاارتی نهادهاای حعاومتی و         

تواناد باه ردایات قاوانین و مقاررات      م سسات دمومی غیردولتی مرتبط با محایط زیسات مای   

زمان محیطی و تأمین هوای پا  کمک کند. شایان ذکار اسات، باا توجاه باه اینعاه ساا       زیست

« ادارۀ کل نظارت و بازرسی اماور جهااد کشااورزی و محایط زیسات     »بازرسی کل کشور دارای 

رو، در برخورد با نهادهای دولتی متالا   است و اینعه این سازمان جزء قوۀ قضاییه است و ازاین

های نظارتی دولتی همچون ساازمان حفاظات   های دستگاهمحیطی، با معذوریتاز قوانین زیست
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محیطای  ست مواجه نیست، نقش این سازمان در تضمین اجرای صحیح قوانین زیسات محیط زی

 توان در مثال ذیل مشاهده کرد ای از این نقش را میتواند بسیار پررنگ باشد. نمونهمی

 ماورخ  جلسۀ در اقتصادی ویژۀ تجاری، صنعتی و آزاد مناطق وزیران دضو شورای هماهنگی

رئیس را افزایش دهند. آزاد تجاری صنعتی انزلی  ۀمنطق ۀمحدودتصمیم گرفتند  21/42/4532

 هب 21/11/4535ای به تاریخ در ادتراض به این مصوبه، طی نامهسازمان حفاظت محیط زیست 

شد. اما  آزاد انزلی ۀمنطق ۀیافتتوسعه ۀمحدوددربارۀ بازنگری ، خواستار جمهورمعاون اول رئیس

ه نتیجه نرسید، تا اینعه سازمان بازرسی کل کشور در این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست ب

الذکر توسط هیأت دماومی دیاوان دادالت اداری شاد و     خواستار ابطال مصوبۀ فوق 4531سال 

 آن مصوبه را ابطال کرد. 23/41/4533مورخ  331هیأت دمومی دیوان طی دادنامۀ 

راجع قضایی کیفری و در هر صورت، امعان طرا ددوا توسط سازمان بازرسی کل کشور در م

های مراجع قضایی ایران اسات کاه در زمیناۀ    هیأت دمومی دیوان ددالت اداری، یعی از فرصت

 مبارزه با آلودگی هوا نیز قابل استفاده است.

 

ها و جررامم  اختصاص مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به تخلف

 مربوط به آلودگی هوا
محیطای  عه منوط به وجود قوانین و مقررات زیسات بر آنحفاظت شایسته از محیط زیست دالوه

هاای تاصصای اسات کاه دارای صاالحیت کامال و       کافی و مناس  است، مستلزم وجود دادگاه

های تاصصای، ضامن   وفصل دداوی مربوط به محیط زیست باشند، زیرا دادگاهانحصاری در حل

کنندۀ قضاوتی صاحیح  نتوانند تضمیمحیطی، میهای زیستتسریع در روند رسیدگی به پرونده

اناد، الزم  طورکه بعضی حقوقدانان اشاره کارده ها باشند. البته همانو دلمی در ماورد این پرونده

محیطای تاصاص و   هاای زیسات  است تمام افراد و نهادهای م در در رسیدگی قضایی به پرونده

 رگازاری محیطای، ب زیسات  پلایس  تشاعیل »آگاهی کافی در این زمینه داشاته باشاند، چراکاه    

در  متاصاص  قضاات  از اساتفاده  دادگساتری،  برای ضاابطین  محیطیزیست آموزشی هایدوره

 ددااوی  باه  تاصصای هاای  دادگااه  و اختصاا   محیطای زیست دداوی در زیست محیط حقوق

 توجاه  ماورد  محیطیقوانین زیست تصوی  در کنار باید که هستند راهعارهایی از جمله مرتبط،

 قاوانین  ایان ناوع   اهاداف  باه  تواننمی محیطیزیست قوانین با تصوی  صرفاً وگرنه بگیرند، قرار

 (.445  4531دبدالهی، « )یافت دست
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 و حفاظت قانون 43 توان مالحظه کرد بعضی قوانین ایران همچون مادۀدر همین زمینه می

بینای  پایش  محیطای زیست جرایم تعقی  و کش  برای خا  زیست، ضابطانی محیط بهسازی

ای تاصصای در هار   قانون هوای پا ، امعاان اختصاا  شاعبه    52اکنون نیز مادۀ هم .اندکرده

بینی کرده است. مادۀ ها و جرائم مندرج در این قانون پیشحوزۀ قضایی برای رسیدگی به تال 

این قانون نیز کارکنان یگان حفاظت سازمان حفاظت محایط زیسات را معلا  باه اجارای       54

 ه است.وظای  ضابطان دادگستری کرد

 

 گیرینتیجه
با توجه به تاریاچۀ نسبتاً طوالنی وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هاوا در ایاران، بقاای    

تواند شاهدی بر ددم توفیق مراجع قضایی ایران در این معضل آلودگی هوا در شهرهای ایران می

های بیرونی نی و فرصتزمینه باشد. این در حالی است که مراجع قضایی ایران از نقاط قوت درو

تواند مانع تال  از قوانین و مقررات مارتبط باا   مندند که استفادۀ شایسته از آنها میفراوان بهره

آلودگی هوا شود یا دامالن تال  از این قوانین و مقررات را مجازات و آنهاا را ملازم باه جباران     

 های وارده کند.خسارت

تاوان گفات   تحلیلی که در این نوشاتار ارائاه شاد، مای    با بررسی قوانین و مقررات ایران و با 

باش دمدۀ نقاط قوت مراجع قضایی ایران که در زمینۀ مبارزه باا آلاودگی هاوا قابال اساتفاده      

بار قاوانین داادی    است، گسترۀ وسیع ادلۀ ادبات حعم قابل استناد در این مراجع است که دالوه

. 5. اساتناد باه قاانون اساسای، و     2ق بشار،  . استناد به معاهادات حقاو  4شامل موارد زیر است  

ند کاه اول،  ااستناد به ادلۀ تعمیلی ادبات حعم. این موارد به آن دلیل، نقطۀ قوت مراجع قضایی

بسیاری از حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری ایران همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسای  

محایط زیسات هساتند و    و میثاق حقاوق اقتصاادی، اجتماادی و فرهنگای، متضامن حاق بار        

قاانون   31طورکه مالحظه شد، این معاهدات در مراجع قضایی قابل اساتنادند. دوم، اصال   همان

سازی محیط زیست تصریح کرده است، همچناین بسایاری از اصاول    اساسی به ممنودیت آلوده

رو، هیاأت دماومی دیاوان کاه در آرای     ناد؛ ازایان  امحیطیقانون اساسی، متضمن تفسیر زیست

هاای دولتای   تواند با اتعای به این اصاول، مصاوبه  تعدد به قانون اساسی استناد کرده است، میم

توانند با افزایش استناد باه  م در بر افزایش آلودگی هوا را ابطال کند. مراجع قضایی دیگر نیز می

های دولتی م در بر آلاودگی هاوا، نقاص قاوانین     قانون اساسی، ضمن خودداری از اجرای مصوبه
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مبارزه با آلودگی هوا را جبران کنند. سوم، استناد به ادلۀ تعمیلی ادباات حعام از جملاه قواداد     

کننادۀ  نیاز جباران  « حرمت آلودگی هوا»و فتوای  «ال رم یهال نم فعل من له» و «ضرر ال»فقهی 

 نقص قوانین ایران در مسیر مبارزه با آلودگی هوا خواهد بود.

ع قضایی ایران کاه اساتفادۀ بهیناه از آنهاا توساط اشااا  و       های مراجترین فرصتو اما مهم

تواند نقش مراجع قضایی ایاران را در ایان   نهادهای م در در طرا دداوی مرتبط با آلودگی هوا، می

هاای رسامی از   . تعلی  دادستان به طرا ددوا در مواردی که مقاام 4اند از  زمینه ارتقا دهد دبارت

هاای دماومی نسابت باه اشااا       حیط زیست، از طریق رسانهجمله مسئوالن سازمان حفاظت م

محیطای  نهااد زیسات  های ماردم . صالحیت سازمان2حقیقی یا حقوقی مشاص ادالم جرم کنند؛ 

. صالحیت سازمان حفاظات محایط   5)مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه( برای ادالم جرم به دادستان؛ 

. نظارت سازمان بازرسی کل کشور و 1ها؛ هزیست برای طرا ددوا در مراجع قضایی در بعضی زمین

های اداری، مراجع قضایی کیفری و هیاأت دماومی دیاوان دادالت     طرا ددوا توسط آن در دادگاه

 های تاصصی.های مربوط به آلودگی هوا توسط دادگاه. رسیدگی به تال 3اداری؛ و 
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