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   مرتبط با آبمي قبال جرادر راني ايفري كاستي سيي كاراليتحل
2يرستم نايس ،1مند بهره ديحم *  

   دانشگاه تهرانياسي حقوق و علوم سةدانشكد يشناس جرم و يفري گروه حقوق كارياستاد. 1
  تهران دانشگاه ياسيس علوم و حقوق ةدانشكد يشناس جرم و يفري ارشد حقوق كي كارشناسيدانشجو. 2
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  مقدمه
 يازهـا ي ن نيتـأم  بـشر و نقـش آن در         اتي تداوم ح  ي از منابع اساس   يكي ةمنزل  آب به  تياهم

 ني خلقت تاكنون بر همه آشكار بوده و بشر از آغازخلقت به ا            ي از ابتدا  ي و اجتماع  يعموم
 كـه  كـرد  مـشاهده  توان  يم بشر يزندگان خيتار در يا  با مطالعه .  داشته است  ازي ن ينعمت اله 

 پرستش انياد يبرخ در كه ييتاجا است برخوردار  بسياري تياهم از اتيح يةما ةمنزل  به آب
 عتيطب ةچهارگان عناصر از يكي منزلة  به آب نيهمچن). 264: 1373،يآبادان يمبلغ (است شده
 محـسوب  جهـان  ةسازند عناصر از باستان انيرانيا و انيوناني رينظ متمدن، ملل از يبرخ نزد
 هي آني برخوردار بوده و خدا در چنديي واالگاهي از جازي ن قرآندگاهيآب از د .  است شده  يم

 30 يـة آ.  بـشر اشـاره كـرده اسـت    اتير حد آنخصوص تأثير   آب و به  تيدرخصوص اهم 
 درخصوص  زي ن ي فراوان  اتيقرآن روا  اتي كنار آ  در 2.ادعاست نيارب يديمؤ 1ايانبةمباركةسور

) ع( از امام محمـدباقر      يتي روا ، مثال يبرا. اند  هكرد ديتأك آب   تيآب وجود دارند كه بر اهم     
 آن و است آن از زهايچ ةهم كه ديآفر را يزيچ آن نخست و: نديفرما   يمنقل شده است كه     

، رساند آب به را زيهرچ نسبت خدا جهينت در. است آب شده دهيآفر آن از اياش ةهم كه زيچ
 ر،ياخ يها سال در). 135 ا،ت يب ،ينيكل (نداد قرار شود منسوب بدان كه ينسبت آب يبرا اما
 شي بارش، افـزا   ي الگو ريي تغ   حرارت، ة درج شي افزا م،ي اقل ريي تغ ،ياهش بارندگ ك سو كي از

 ع،ي جوامـع، گـسترش صـنا      شـدن  يصـنعت  ،گـر ي د ي آب و از سو    يةرو    ي، مصرف ب  تيجمع
  به رفاه، بـه   ي و دسترس  ي بشر يازهاي ن نيتأم منظور  بهونقل    حمل ة توسع ،ي و فناور  شرفتيپ

 يهـا   ندهيآال و يكشاورز و يصنعت يها  فاضالب رشدني سراز ،يعي طب طي بشر در مح   ةمداخل
 يآلـودگ  موجب يجملگ كه) 120: 1392 ،ي و رشنواد  يخالق (شده منجر   آب به ... و ينفت
  .اند مواجه آب كمبود بحران با كشورها از ياريبس امروزه كه يا گونه  شده است، بهها  آب

 اسـت كـه     راني ا كنند،  يم نرم پنجه و دست آب كمبود بحران با كه ييكشورها جمله از
 رشـد  و دارد قرار يا  حاره و گرم يمياقل طيشرا و نيزم ةكر خشك مهيندر بخش خشك و     

                                                 

1 .»كلَّ شَو اءنَ الْملْنَا معيجء مي را از آب قرار داديا  زندهزي و هر چ»يح. 
 ية آ  و منونؤ م ة سور 18 ية زمر، آ  ة سور 21 يةج، آ  ح ة سور 63 ية بقره، آ  ة سور 164 و   22 ية به آ  دي بنگر نيهمچن. 2

 . واقعهة سور70 و 68
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ـ    هيرو يب ة و استفاد  ي و كشاورز  ي صنعت يها  بخش ةتوسع و تيجمع  منظـور   بـه  ي از منابع آب
  .رديرد توجه قرار گ موشتري آب بتي موجب شده است، اهمازهاي ننيتأم

 ازمنـد ي ن ،ي مـصالح و نظـم اجتمـاع       ني تـأم  منظـور    بـه  ياتي منابع ح  ري همانند سا  زي ن آب
 آب به وضع    از حفاظت   يبرا ها  دولت رو، نيا از. است مقررات وضع و ميتنظ ،يمند قاعده
 راجع به منـابع يـا تأسيـسات    ي و مدنيفري كي ضمانت اجراها جاديالخصوص ا  ي عل نيقوان

 مـسائل  ميتنظـ  ضـمن  متعدد نيقوان بيتصو با انقالب از قبل گذار قانون. اند  كرده اماقدآبي  
 يبـرا  مجـازات  نيـي تع و رفتارهـا  از يبرخ يانگار  جرم به مواد، از يبرخ در آب، با مرتبط

ـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  ي قانون اساسـ   ،ي عاد نيعالوه بر قوان  .  كرده است  اقدام ها  آن  بـا   راني
ـ ز طيمح در اصل چهل و چهارم و لزوم حفاظت از يبع آبكردن منا  محسوب يعموم  و ستي
 و  ي پاسـدار  منظور  به در اصل پنجاهم     زيست  محيطزننده به    بي ارتكاب اعمال آس   تيممنوع
  .  اصول گام برداشته استني اياجرا
 مجـدد  يانگـار  جـرم  نسبت به مسائل مرتبط بـا آب و          يفري حقوق ك  ة مداخل شي افزا با
 سـابق، الزم اسـت پـس از         ني در قـوان   شـده  يانگار  جرم يرفتارها با مشابه يرفتارها يبرخ
 حـاكم   ني در موضـوعات مـرتبط بـا آب، قـوان          يفـر ي حقـوق ك   ة لزوم مداخل  ي مبنا يبررس

 ي اجـرا  منظـور   بـه  يفـر ي ك ني قـوان  ي كارآمد زاني مشابه مشخص و م    يدرخصوص رفتارها 
  . شود نيي تبيفرياهداف حقوق ك

ـ  از آب از حيفري كتي حماي پژوهش ابتدا مبان ني ا  موضوعات در  ني ا ي بررس يبرا  ثي
ـ  ارتباط آن با نظـم و امن       ،ي عموم يازهايعامل رافع ن    ي و دفـاع   ي ملـ  ،ياسـ ي س ،ي عمـوم  تي

ـ ح از آب يفـر يك مقـررات  سـپس  ن،ييتب آن شدن محسوب يكشورها و عموم    عناصـر  ثي
 نيقـوان  ومـت حك و هـا  آن يكارآمد موجود، يفريك ياجراها ضمانت م،يجرا ةدهند ليتشك
 و موجـود  يخألهـا  رفع درخصوص ييشنهادهايپ تينها در و يبررس مشابه، ميجرا شامل
  .شود  يم ارائه نيقوان اصالح

  آب از يفريك تيحما يمبان. 1
ـ گ   يمـ  شـكل  ي آن نظـام حقـوق  ي فكري براساس مبان ي در هر نظام حقوق    يانگار  جرم  و ردي
. پردازنـد   يمـ  خـود  تابعان و شهروندان يها  ياد آز دي به تحد  ي مبان ني با توسل به ا    ها  دولت
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 ي بـه معرفـ    هـا  آن از اسـتفاده  با ها    دولت كه روند  به شمار مي   ييارهايمع اصول، نيا درواقع
 يهـا   وهي از شـ يكـ ي). 76: 1394 ،يبرهـان  والهـام   (كننـد    يم مجاز و ممنوع اقدام   يرفتارها

ها توسل بـه حقـوق      دولتاز طريق اكمح يها   از اهداف، منافع و ارزش     تيحفاظت و حما  
 از  يدن برخـ  كـر    و مجـازات   يانگار     جرم ي هر دولت  ياسي قدرت س  ياز ابزارها .  است يفريك

ـ  در تعـارض باشـند، از ا  يعمـوم اعمال است كه با اهداف و منافع       يهـا بـرا     رو دولـت ني
 خصوصرد. نديجو  ي بهره م  آني   اجراها ت و ضمان  يفريك به اهداف خود از حقوق       دنيرس

ـ ا يحقـوق  نظـام  يمبنـا  كـه  شـود   يم مطرح پرسش نيا آب ةمسئل ـ ا در راني  خـصوص  ني
ـ ا در يفـر يك ةمداخلـ  و آب از يفريك تيحما يليدال چه و ؟ستيچ ـ توج را حـوزه  ني  هي
  .دنشو  يم زير بررسي در كه دندار وجودبسياري  ليدال نهيزم نيا در ؟كند  يم

ـ ح نقـش  به توجه با و فراوان يها  رانبح بروز و يآب منابع تيمحدود با امروزه  آن ياتي
ـ  ا يخصوص برا   امر به  نيا.  شده است  يا  ژهيو توجه آب ةمسئلبه   بشر، يزندگ در  كـه   راني
ـ روست توجـه ب   روبهي گرم و خشك است و با كمبود منابع آب     ي آب و هوا   يدارا  را يشتري
 جمله موانع   از ،يدنيه آب آشام   ب نداشتن  ي و دسترس  يبودن منابع آب   يعالوه بر ناكاف  . طلبد   يم
ـ  معطوف شـود تجـاوزات و تهد      يشتري امروزه به آب توجه ب     دهش كه موجب    يگريد  يداتي

 تـصرف  آب، كردن آلوده ري نظ ياقدامات. رديگ   يم صورت   ياست كه نسبت به آب و منابع آب       
ـ  و در نها   هـا   آب ميحـر  و بـستر  به تجاوز ،يآب منابع از يرقانونيغ ةاستفاد و ـ ر تخ تي  و  بي

  .روند به شمار مي و تجاوزات داتي تهدني اة از زمرآب ساتيتأساختالل در 
ـ  اسـت كـه بـا امن       ي امـر  ي عمـوم  يازهـا ي ن ة منبع مرتفع سازند   منزلة  آب به  ياز طرف   تي

 كـه موانـع و     حيتوضـ  نيبد). 1383 ان،يمدن( مرتبط است    ي هر كشور  ي و دفاع  ي مل ،ياسيس
 منظور به كشورها انيم رقابت شيافزا موجب بآ ةمسئل درخصوص موجود يها  تيمحدود
 طرف از. دشو      يم ها آن انيم يريدرگ و تنش احتماالً و يآب منابع به شتريب يابيدست و استفاده

 آب شـرب  مـردم،  معاش آن تبع به و يكشاورز يها    تيفعال در اختالل به آب كمبود ،گريد
 و  تي اهم ،نيهمچن. شود  يم منجر ياداقتص نظام در اختالل و صنعت در اختالل ،يدنيآشام

ـ امن و نظـم  با منابع نيااست   دهش موجب يآب منابع ليبد يبنقش   ـ ن يعمـوم  تي  ارتبـاط  زي
 نسبت به منابع و     ي حفظ منافع عموم   ي برا ها  دولتاست   شده موجب ليدال نيا همة. يابند
. موم مردم بدانند   را متعلق به ع    ي منابع آب  تي قائل باشند و مالك    تيحاكم حق   ي آب اتتأسيس
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ـ ب 1347 مـصوب  آن شـدن  يملـ  طريقـة  قانون آب و     كي ة در ماد  گذار قانون ، رو نياز ا   اني
 ري و هر مـس بارهايها و جو    و دره  يعيها و انهار طب      در رودخانه  ي جار يها  آب يةكل«: دارد  يم
 و  هـا     آب  هـا و زه        و فاضـالب   ها  البي س ني و همچن  ينيرزمي و ز  ي اعم از سطح   گري د يعيطب
 يهـا      و منابع آب   ي معدن يها    سارها و آب     و چشمه  يعي طب يها  ها و بركه       و مرداب  ها  اچهيدر
ـ  ا يبردار   حفظ و بهره   تياست و مسئول     محسوب و متعلق به عموم     ي ثروت مل  ينيرزميز  ني

ـ  تأس ة و احداث و ادار    يثروت مل   منـابع آب بـه وزارت آب و بـرق محـول             ة توسـع  ساتي
، آب ملي اعالم و مالكيت آن براي دولـت بـه رسـميت شـناخته                نونقا نيا مطابق .»شود يم

 سـير   ز،ي ن ي بعد از انقالب اسالم    نيدر قوان  .اند  دهش لغو   زينو امتيازات خصوصي    است  شده  
 در  ي اسـالم  ي جمهـور  يقـانون اساسـ   . يافت ها ادامه  حمايت از منابع آب و حفاظت از آن       

 يعمـوم  را يرسـان  آب بزرگ   يها  شبكه  سدها و  تي مالك ياصل چهل و چهارم قانون اساس     
ـ ا موجب به. است داده قرار دولت ارياخت در را ها آن و كرده محسوب   خـش ب... « اصـل  ني

 ، ي، بانكـدار    بـزرگ    معـادن  ، ي خارج  ي مادر، بازرگان  عي، صنا   بزرگ عي صنا  يةكل   شامل  يدولت
 و   تلگـراف   و   پست ، ونيزي و تلو  وي راد ، ي آبرسان   بزرگ  يها  سدها و شبكه   رو،ي ن  ني تأم ، مهيب

 و   ي عموم  تي مالك   صورت  به   كه  ستنهاي و مانند ا    آهن   و راه    راه ، يراني كشت ، ييماي، هواپ  تلفن
اسـت   انفال معرفي كرده     و آب را جز   زي قانون اساسي ن   ،رو نيا از .»... است   دولت اريدر اخت 
ـ . لت قرار داردمعنا كه آب متعلق به همه است و در اختيار دو     بدين  توزيـع  قـانون  ،نيهمچن
ـ ن 1361 مصوب آبة  عادالن  بـا  عمـومي  مـشتركات  وجـز  را آب مالكيـت،  درخـصوص  زي
 مشتركات  و جز ا آب ر    قانون، نيا. است هرار داد ق عامه مصالح طبق دولت نظارت و تصدي

.  و مـسئوليت و تـصدي آن را در اختيـار وزارت نيـرو قـرار داده اسـت                   كردهعمومي تلقي   
  .  دولت استة بر عهدي حفاظت و حراست از منابع آبةفي وظي به طور كل،نيابرابن

ـ  به ضرورت حما   توجهها و با     يژگي و ني با ا  مطابق  و  يمنظـور پاسـدار     از آب و بـه     تي
گـذار    آب قانون  شدن يمل ةقيطر قانون   كي ة و ماد  ي اصل چهل و چهارم قانون اساس      ياجرا

كـه  ني با توجه بـه ا     ن،يبنابرا. قررات مبادرت كرده است    در ادوار مختلف به وضع م      زي ن رانيا
 در تقابل و بـه      اي هر آنچه موجب عدم انتفاع مناسب        دي دولت قرار دارد با    تيآب در حاكم  

  . شودنييها مجازات تع  آني مردم باشد ممنوع اعالم و براعمومضرر 
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 گونـاگون هاي   نشبار واك  اني و آثار ز   فريي حقوق ك  ةآور مداخل   و رنج  دي شد تي ماه البته
 ة در توسـع   يخـواه قـدرت عمـوم       فزون تي و ماه  ييآن در برابر جرم به طور خاص از سو        

كنـد          يانگـاري را ضـروري مـ        جـرم  يـة  وجـود نظر   گـر، ي و اقداماتش از سـوي د      اراتياخت
 است كـه بـه موجـب آن، دولـت رفتـاري را              ندييانگاري فرا     جرم). 84: 1393 ،يمحمود(

 و در رأس    فـري يهاي ك      و در قبال نقض آن به واكنش       كند  يم ي ضرور  انجام آن را   ايممنوع  
 يـة نظر). 90: 1393 ،يكـ ي و هاشـم ب    ابرنـدآبادي  ينجفـ (شـود       يها به مجازات متوسل مـ      آن

ـ اسـاس ا  بر 2. است 1ضرر اصل بر يمبتن عمدتاً مختلف يحقوق يها  نظام در يانگار  جرم  ني
 شـود  نيي مجازات تع  ها آن از تخلف يبرا و نوعمم گذار قانون ي از سو  دي با يياصل رفتارها 

 ضـرر  يمعنـا  ةتوسـع  بـا  قـت يحق در. كند   يمكه آن رفتارها به جامعه و افراد آن ضرر وارد     
 كـرد  برطـرف  را مـردم  از دفـاع  بـودن   نـاممكن  و يحقوق نظام در موجود يخألها توان  يم
 رفتارهـا  يانگـار   جرم يبرا است كرده انيب شنشك كه طور همان البته). 17: 1388 ،يبرهان(

ـ ن كاركردها و ها  فرض  شيپ لتريف دو كرد، عبور اصول لتريف از ديبا نكهيا بر عالوه  وجـود  زي
 بـه  توسـل  بـا  توان  يم ايآ ديد ديبا ها  فرض  شي پلتريدر ف). Schonsheck, 1994: 63 (دارد

 كاركردها لتريف در و ددا كاهش يقبول قابل سطح به را مضر رفتار وعيش يفريركيغ يابزارها
در ). 70: 1394 ،ييروسـتا  (شود  يم توجه يانگار  جرم يامدهايپ از يا  دهيفا ةنيهز ليتحل به

 رفتارهـا   ي بحران كمبود آن، مضربودن ارتكاب برخ      ة آب و مسئل   تيمجموع با توجه به اهم    
 ،ي از منابع آب   يونرقاني غ ة و تصرف و استفاد    كردن  آلوده رينظ ياعمال( جامعه و افراد آن      يبرا

 طـور  همـان  اجراها،   ضمانت ريسا يبازدارندگ و يتيكفا يب و) ها  آب ميتجاوز به بستر و حر    
 حقـوق  ةمداخلـ  اسـت،  شـده  جـسته  بهره يفريك ياجراها   ضمانت از كشورها ريسا در كه
. اسـت  يضـرور  يامـر  هـا  آن يبـرا  مجـازات  نيـي تع و رفتارهـا  نيا يانگار  جرم و يفريك

ـ ها در تأس       دولت يگذار    هي سرما مي حجم عظ  ن،يهمچن ـ     ساتي  نيسـنگ  و فـشار     ي و منـابع آب
 از بروز اختالل    يري جلوگ يدارد كه برا     يها را بر آن م     ها، دولت   از آن  يبردار احداث و بهره  

                                                 

1. Principle of harms. 
دهند و به طور  ي مدنظر قرار مزي را نيگري دي مبان يانگار  جرم و ضرورت    يفري ك ة مداخل هي در توج  دانان  حقوق .2
 يـي گرا اخـالق ي و  قـانون يراصل ضرر، اصل پدرساال  ( دارد   وجود يانگار جرم خصوص سه اصل مختلف در    يكل

 .است ضرر اصل باشد آب ةمسئلخصوص در يفريك ةمداخل يمبنا تواند يم آنچه اما، )يقانون
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 اي بي كه قصد تخر   ي مختلف يها    زهي را اتخاذ و با انگ     يي جزا ري تداب ، منابع نيدر امر انتفاع از ا    
  ). 1383 ان،يمدن (ندنكشدت برخورد   را دارند بهيبع منانيچنتجاوز به 

ـ    كـه بـه    هاست مدتزيست سالم     دسترسي به محيط   ييسو از هـاي    يكـي از ارزش    ةمنزل
ـ  از كشورها از جملـه ا ياري بسي اساسنيجمعي شناسايي شده كه در قوان     افتـه ي نمـود  راني

 ي كه مبنا  يگري د لي دل ن،ينابراب). راني ا ي اسالم ي جمهور ياصل پنجاهم قانون اساس   (است  
 بـه آن اشـاره   ي و در اصل پنجاهم قانون اساسـ كند  ي را اثبات مي از منابع آب يفري ك تيحما

ـ بـه موجـب ا    .  است ي ارزش اساس  ني از ا  تيشده، حما  ،   اسـالمي   در جمهـوري  « اصـل    ني
  بـه   رو  اجتمـاعي   حيـات   آن در بايـد  بعـد   هاي نسل و امروز  نسل  كه  زيست  محيط  حفاظت
 اصـول  گـرفتن  نظـر  در بـا  رو،  ايـن  از. گـردد     مي  تلقي  عمومي  ةوظيف باشند،  داشته  رشدي
  قابـل  غير  تخريب يا  زيست  محيط   با آلودگي   كه  آن غير و  اقتصادي  هاي فعاليت يانگار  جرم

 و  يمنظور پاسـدار    به راني ا گذار قانونمنظور   نيبد. » است  ممنوع كند، پيدا  مالزمه  آن  جبران
  .  استفاده كرده استيفري از حقوق ك،ي اصول چهل و چهارم و پنجاهم قانون اساسياجرا

 اقدامات قيطر از و يفريك حقوق ةمداخل بدون يآب منابع از توان   يم سخن كه    ني ا البته
ـ ز اسـت،  نادرسـت  يكنـون  طيشـرا  مطـابق  ، كرد انتيص و تيحما رانهيشگيپ  ييسـو  از راي

 ارتكـاب   يهـا  نـه ي زم تي محـدود  اي جرم   كردن كن شهير كه در جهت     يريشگي پ يسشنا  جرم
ـ  پ ي از ابزارهـا   يكـ ي نـدارد، بلكـه      يفري ك ة با مداخل  ي منافات شود   يمجرم انجام     از  يريشگي

 يسـو  از و است آن يبرا مجازات ياجرا ينيب شيپدن رفتار و    كر يانگار جرمارتكاب جرم،   
 يرفتارهـا  شـدن  يتلقـ رت جرم   و ضر يانگار  جرم يمبان شد انيب تر شيپ كه طور همان گريد

  . كند  يم هيتوج را مذكور
زيـست سـالم و       المللي و موضوع محـيط     زيست در نظام بين      حمايت از محيط   ن،يهمچن
 يكي از مـصاديق حقـوق بـشر شـناخته و در             ةمنزل   كه به  است افتهيحدي اهميت    مناسب به 
رمـضاني  (ه اسـت   شـد  اشـاره    آن بـه ) 1972(كلهم   است ة اعالمي گفتار شيپ نخست پاراگراف

ـ  اسناد مربوط بـه حما   نيتر مهم از). 82: 1387آبادي،   قوام ـ ز طيمحـ  از انتي و صـ تي  ست،ي
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 1 سـند  ني ا زدهميمطابق اصل س  .  و توسعه است   زيست  محيطدرخصوص  ) 1992 (وي ر يةانيب
 قربانيـان    خـسارت    جبـران  و  مسئوليت با   ارتباط در را  الزم   ملي  قوانين اند  موظف ها دولت«
ـ  ا2.»كنند  وضع  زيست  محيط بر   وارده  صدمات ساير و   آلودگي   ـ  امـر ن ني ـ  اهمزي  ي جهـان تي

كره و لـزوم     ستي ز در اتي ح ي حفظ و بقا   اتي از ضرور  يكي ةمنزل   به زيست  محيطموضوع  
 را بـه    زيـست   محيط ةكنند آلوده درخصوص اقدامات مضر و      يفري حقوق ك  ةمداخله و مبارز  

 شهـا ضـرورت افـزاي       با توجه به گسترش روزافزون اهميت آب       ن،يبنابرا 3.رساند   يماثبات  
  .شود   يمها احساس  ها در امور زيربنايي همچون آب  دولتيفريك ةمداخل
 اثبـات  را يآب منابع و آب از يفريك تيحما و مداخله ضرورت كه مباحث نيا وجود با

 نيـي  اعمـال و تع   ي برخـ  يانگـار   جرم خصوص به بآ ةمسئل درخصوص گذار  قانون كند،  يم
ـ  در ا  ي مشخـص  كردي داشته و رو   داري ناپا يتي مختلف وضع  نيها در قوان    آن يمجازات برا   ني

ـ  است اهداف مداخلـه و حما      شده كه موجب    ي امر ؛خصوص از خود نشان نداده است       تي
ـ د و عالوه بـر آن ا      شو ن نيتأم يخوب  از آب به   يفريك ـ  مداخلـه و حما    ني  و  يدارنـدگ  باز تي

 را مرتبط بـا آب   يفري مقاله مقررات ك   ي در بخش بعد   ، رو نياز ا .  نداشته باشد  زي ن يكارآمد
ـ تحل را يفـر يك مقـررات  و حقوق تينها در و نييتب را ميجرا و نيقوان تياهم ،يبررس  لي

  . ميكن  يم
                                                 

 با حضور و شركت بيش از يكصد و پنجاه تن از رؤسـا و              1992اين كنفرانس از تاريخ سوم تا چهاردهم ژوئن         . 1
اين كنفرانس جهاني بزرگ كه به اجـالس        . دشيل  نمايندگان كشورهاي جهان در ريودوژانيرو واقع در برزيل تشك        

 بـشري در قـرن بيـست و يكـم يعنـي      ةترين مـسئل  ده است توجه جهاني را به مهمشزمين يا همايش ريو موسوم   
زيـست و      اصـولي ريـو پيرامـون محـيط        ةبياني: ند از ا  حاصل و نتايج كنفرانس ريو عبارت     . كردزيست جلب    محيط
 پايدار جهاني، اصل جنگل و دو كنوانسيون مهم يـا           ة توسع خصوصالعمل اقدام در   يا دستور  21 دستور كار    ةتوسع
 بـه مـتن     ي دسترسـ  يبرا.  ساختاري سازمان ملل پيرامون تغييرات اقليمي      ةالمللي تنوع زيستي و معاهد      بين ةمعاهد
  :ري زي ملل متحد به نشانزيست محيط ة برنامگاهيپا.: ك. روي ريةانيكامل ب

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 
هـا اشـاره     آني و جبران خـسارت از سـو  يطيمح ستي زمي مرتكبان جراتيولئ به مس سند صرفاًنيچند در ا  هر .2

 در كنار جبران خسارت مورد توجه قـرار         كه يتيمسئول شود يم مختلف مشاهده    يشده است، در مقررات كشورها    
  .است شده اعمال و فهم يفريك تيئولمسگرفته است، در قالب 

 كـه موجـب     ي و عـوامل   يامروزه با توجه به كمبود منابع آب      . ندشو  يزيست محسوب م     از محيط  ي جزئ يمنابع آب . 3
 شده اسـت،    افزودهزيست     محيط يها يها بر مخاطرات آلودگ     آب ي از جمله آلودگ   اند   شده ي بحران منابع آب   ديتشد

. دنگذار ي مي سوء خود را بر جاراتيأث و بهداشت انسان ت    ي سالمت يزيست رو    محيط ها عالوه بر   ي آلودگ ني ا رايز
 .كرد مقابله ند،يافزا ي مي كه بر بحران كمبود منابع آبي با اقداماتيستيزيست با  از محيطتي در جهت حمان،يبنابرا
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  يفريك مقررات يبررس. 2
 بـه  زننـده   بي و آسـ   مضر يرهارفتا از يبرخ آب ةحوز در گذار  قانون شد ذكر كه طور همان
 يانگـار   جرم در مقنن ةويش. است كرده مقرر مجازات ها آن يبرا و دانسته جرم را يآب منابع

 كرده يانگار  جرم مختلف نيقوان در را مشابه يرفتارها بعضاً كه بوده يا  گونه به رفتارها نيا
ـ  ط ة را كه دربردارنـد    يالشمول عام ي رفتارها اي ال اسـت قابـل مجـازات        از افعـ   يعي وسـ  في

 نسخ و عدم نسخ اي بودن خاص عام و ثي را از حني قوانتي كه وضعيدانسته است؛ در حال   
ـ ا.  ندارنـد  ي مطلـوب  ي بازدارنـدگ  مي جرا ني مجازات ا  ن،يهمچن. مشخص نكرده است    در  ني

.  مربوط به آب بازمانـده اسـت       مي از جرا  ياري جامع بس  في تعر ة است كه مقنن از ارائ     يحال
 مختلــف، ي مــواد قــانونانيــ مي و پراكنــدگيمانــسجا يبــ و يارضــات و ناهمــاهنگ تعنيــا

پرواضح اسـت كـه وضـع       .  است يگذار  قانون قواعد و اصول از مقنن يچيسرپ ةدهند نشان
 واضـح  و روشـن  يقـدر  به ديبا نيبنابرا رد؛يگ   يم صورت   يني مع ي هدف كاربرد  يقانون برا 

 ورزند مبادرت آن كاربست به و   ابنديدر يخوب به را نآ از مراد آن انيمجر و تابعان كه باشد
)Fuller, 1969: 44 .(ـ  ي موجـب سـردرگم  هـام ي اي قانون متنـاقض، پرابهـام و دارا  كي  اي

  .كنند يرويپ آن از ديبا كه شود   يم ي كسانيگمراه
ـ  ا ةاز جملـ  .  وضع شـده اسـت     ي متعدد ني آب قوان  هي عل ي ارتكاب مي جرا درخصوص  ني

 و شـكار مـصوب      دي، قـانون صـ    1347 آن مصوب    شدن يمل قانون آب و     هب توان ي م نيقوان
 مـصوب   زيـست   محـيط ، قـانون حفاظـت از       1361 آب مصوب    ة عادالن عي، قانون توز  1346
، 1354 مـصوب    ي با مواد نفت   ي از آلودگ  ي مرز يها  و رودخانه  اي، قانون حفاظت از در    1353

كتـاب پـنجم قـانون مجـازات        ،  1372 مصوب   راني ا ي اسالم ي جمهور ييايقانون مناطق در  
ـ  تكل نيي و قانون تع   1383، قانون دفع پسماند مصوب      1375 مصوب   ياسالم  يهـا   چـاه  في

  .كرد اشاره 1389 مصوب يبردار  بهرهةب فاقد پروانآ
  مجرمانه يرفتارها يبررس. 1. 2
ـ ا كه يصورت در. است يماد عنصر متوجه مباحث اساس ،يجرم هر ليتحل در  از ركـن  ني
 تـا  را يانگـار   جـرم  تـوان   يمـ  شود، ينيب  شيپ مانع و جامع شكل به و نييتب يوبخ به ميجرا
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 ياجـرا    ضـمانت  نيـي تع بـا  تـوان   يم مرحله نيا از پس. گرفت نظر در موفق ياديز حدود
  .بود دواريام يفريك حقوق از موردنظر اهداف به مناسب
. اسـت  1347 مـصوب  آن شدن يمل ةويش آب، قانون آب و      مي جرا ة قانون در حوز   نياول

 شيب چاه آب از يبردار بهره ،)34 ةماد (پروانه بدون چاه حفر رينظ ييرفتارها قانون نيا در
 و  چـه ي در رمجـاز ي غ بازكردن ،)59 ةماد (پروانه بدون چاه از استفاده پروانه، در مقرر حد از

ـ گ  انـدازه  ليوسـا  در رمجـاز ي دخالـت غ   آب، مي در تقـس   رييتغ ايمقسم    در   اخـالل  آب، يري
 يريجلـوگ  ،ياريآب ةشبك اي ي آب به مجار رمجازي انتقال غ  ،يعموم ساتي از تأس  يبردار  بهره
 تصرف بدون مجوز در آن، هـدردادن آب بـه ضـرر             اي است   يگري كه حق د   ي آب دني رس از
هـا    چـاه  و قنـوات  منابع، مخازن، بارها،ي جو ،ي انهار عموم  ، آب رودخانه  كردن آلوده گران،يد

 رود، يمـ  كـار  به يدني منبع آب آشام   ةمنزل   كه منبع آب به    ي در موارد  يارج مواد خ  افزودنبا  
 ،يگـر ي انتقال بـدون مجـوز پروانـه بـه د          ، مصرف آب  ةتخلف از مقررات مندرجه در پروان     

و ) 60 ةمـاد ( از منابع آب     رمجازيغ يبردار   بهره ،تخلف از مقررات موضوع فصل دوم قانون      
  .  شده استيانگار  جرم ،سد ساتي سد و تأسكردن منهدم و بيتخر

 كردن آلوده،  12 ةماد» د« است كه در بند      1346 مصوب   دي قانون شكار و ص    گر،ي د قانون
ـ  موجـب  كه يمواد به را ها  مرداب و ها  بركه قنوات،   ها،  اچهيدر ها،  رودخانه آب  رفـتن  نيازب
 زيـست   محـيط  ي قانون حفاظت و بهـساز     12 ةماد ن،يهمچن.  جرم دانسته است   شود، انيآبز

 و كرده اعالم ممنوع را ها  كارگاه و ها   كارخانه قيطر از زيست  محيط ي، آلودگ 1353مصوب  
 از  ي نقـد  ي جـزا  ايسال   كي روز تا    61 را موجب حبس از      ها آن مسئوالن و صاحبان تخلف

 ،يقانون بعـد  .  هر دو مجازات دانسته است     اي ي نقد ي جزا الي تا پنجاه هزار ر    كيهزارو پنج
 اسـت كـه     1354 مصوب   ينفت مواد با يآلودگ از يمرز يها رودخانه و ايت در قانون حفاظ 
  .  جرم استي به نفت و هر نوع مخلوط نفتي منابع آبي قانون، آلودگني ا2 ةمطابق ماد

ـ  عي قانون توززي پس از انقالب ن ني قوان در ـ نظ ييرفتارهـا  1361 مـصوب  آب ةعادالن  ري
ل يمجـاز در وسـا    ري آب، دخالت غ   مي در تقس  رييغ ت اي ي و مقسم  چهي در ة بدون اجاز  بازكردن
 كـه حـق     ي آب دني از رس  يريجلوگ ،يآب ساتي از تأس  يبردار   اخالل در بهره   آب، يريگ  اندازه

ـ  قنـات  اي چاه   رمجازيغ تصرف بدون مجوز در آن، حفر        اي است   يگريد  از يبـردار   بهـره  اي
 زيـست   محيط ي آلودگ زي ن 1372 مصوب   ييايقانون مناطق در  . اند  شده يانگار   جرم آب منابع
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 كتـاب   در نكـه ي ا تـاً ينها.  دانسته است  ي مدن تي و مسئول  ييرا جرم و مستوجب عقوبت جزا     
 يعموم بهداشت هرگونه اقدام كه     688 ة در ماد  1375 مصوب   يپنجم قانون مجازات اسالم   

ن  آب آشاميدني يا توزيع آب آشـاميدني آلـوده، ريخـت           كردن آلوده از جمله    كند  يم ديتهد را
 هـاي   خانه تصفيه آب  پس يا خام فاضالب غيرمجاز ةاستفاد ها،  رودخانه در كننده مسموممواد  

  .  شده استيانگار فاضالب براي مصارف كشاورزي جرم
 متعـدد،  نيقـوان  در و مختلـف  ادوار در مقـنن  كـه  گفـت  توان  يم ميجرا نيا يبررس با
 دارند،  را به آن    يرسان  بيآس تيقابل اي نندرسا  يم بيآس يآب منابع به كه ياقدامات از ياريبس

 شـود    يمـ  مشاهده   ني قوان ني در ا  ييها اشكاالت و خأل   ن،يبا وجود ا  .  كرده است  يجرم تلق 
  . ميپرداز   يمها   به ذكر و شرح آنليكه در ذ

  مشابه يرفتارها يانگار جرم  .1. 1. 2
 يرفتارها مختلف نيقوان در گذار قانون كه است نيا آب با مرتبط يفريك نيقوان راديا نياول

ـ  منـابع  و آب كردن آلوده مختلف، نيقوان در مثال، يبرا. است كرده يتلق جرم را مشابه  يآب
 در قـانون  كي تنها مورد نيا در است يهيبد 1.است شده نييتع مجازات ها آن يبرا و جرم
 قـانون   اني مجر ودش  يم موجب نيقوان تعدد نيا و باشد داشته حكومت تواند  يم نيمع زمان

 با توجـه بـه      ني قوان ني از ا  ي برخ بودن عام. رو شوند  ه قانون حاكم با مشكل روب     ييدر شناسا 
 متبـادر  ذهـن  به را سؤال نيا شمول ةدامن به توجه با يبرخ بودن خاص شمول قانون و     ةدامن
 داشت توجه ديبا ن،يهمچن. اجراست قابل كي  كدام وخاص عام قانون دو انيم از كه كند  يم

 يا  عمـده  تحـوالت  و رييتغ دچار رانيا يحقوق نظام ياسالم انقالب يروزيپ از پس هرچند
 از نگهبـان  يشورا يريتفس يةنظر براساس انقالب از شيپ نيقوان از ياريبس اما است، شده
ـ م سـابق  خـاص  و الحـق  عـام  ةمسئل درخصوص اما 2.برخوردارند اعتبار  دانـان  حقـوق  اني

                                                 

 قانون شـكار    12 ةماد» د«ب، بند    آ ة عادالن عي قانون توز  46 ةماد آن،   شدن  يمل طريقة قانون آب و     60 ةماد 5 بند .1
ـ در و فارس جيخل در رانيا ياسالم يجمهور يياي قانون مناطق در   6 ةماد» ز« بند   د،يو ص   688 ةمـاد  و عمـان  ياي
 .ياسالم مجازات قانون پنجم كتاب

 از يريجلـوگ  و نظم خاطر به... «: داشت انيب 1367 مهرماه 17 خيتار به خود يريتفس يةنظر نگهبان در    يشورا .2
ـ نگرد اعـالم  ياسـالم  نيمواز با آن مخالفت كه مادام نيقوان ريسا ياجرا مردم حقوق احقاق و تخلفات  اسـت  دهي
 .»است بالمانع
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 الحـق  عـام  قانون بيتصو با كه نظرند نيا بر دانان حقوق از يبرخ. ددار وجود نظر اختالف
ـ ن را سـابق  حكـم  آن شمول ةدامن و موضوع قيمصاد يتمام كه است بوده آن مقنن قصد  زي
ـ  فقها نفـس دل    ي به نظر برخ   بناكه  ني ا اي) 98: 1392 ،يصادقميرمحمد   (رديگ       دربر  حكـم   لي

 عـام   يسو ازرو، قائل به نسخ خاص سابق        ني از ا   استمرار آن باشد   ياي گو تواند   يمخاص ن 
ـ ا نظـر  مطـابق  آب كردن آلوده جرم   خصوص در ن،يبنابرا). 401: 1419 ،ييخو(ند  ا  الحق  ني
 گريد يا  عده مقابل، در اما است، حاكم راتيتعز قانون 688 ةماد فقها و دانان حقوق از دسته

 يجعفـر  (داننـد    يمـ خر  ؤام مـ   قانون مقدم را مخـصص عـ       ي موارد ني در چن  دانان حقوق از
 يســو از ســابق نيقــوان حيصــر نــسخ عــدم). 31: 1376 ،ي و امــام275: 1384 ،يلنگــرود

 وضع اثر در ن،يهمچن. است آن حكم ياجرا به ليما مقنن كه دارد نيا بر داللت گذار قانون  
 باستـصحا  سـابق  نيقـ ي ن،يبنـابرا . ديآ  يم وجود به ديترد سابق خاص نسخ در عام قانون

  . شود  يم
 كه با توجـه     رسد  يم نظر به الحق، عام ةمنزل  به راتيتعز قانون 688 ةماد خصوص در اما

 اشـعار  688 ةماد راي ز ، خاص سابق بوده است    ني عدم نسخ قوان   گذار  قانونبه متن ماده مراد     
 آب كـردن  آلـوده هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيـل            «: دارد  يم
 مـواد  و دامـي  و انساني فضوالت غيربهداشتي دفع آلوده، آشاميدني آب توزيع يا شاميدنيآ

 دام، غيرمجـاز  كـشتار  و هـا   خيابـان  در زباله ها،  رودخانه در كننده مسموم مواد ريختن زايد،
 كشاورزي مصارف براي فاضالب هاي خانه تصفيه آب  پس يا خام فاضالب غيرمجاز ةاستفاد
 نباشـند  شـديدتري  مجـازات  مشمول خاص قوانين طبق چنانچه مرتكبين و دباش  يم ممنوع

 عبـارت  ذكـر  شـود   يمـ  مالحظـه  كـه  طور همان. »شد خواهند محكوم سال يك تا حبس به
ـ ا از يحـاك  خود »نباشد يدتريشد مجازات مشمول خاص قانون با مطابق چنانچه«  امـر  ني

. اسـت  نداشـته  ها  آن نسخ به يعتقادا و داشته مدنظر را سابق خاص نيقوان مقنن، كه است
 عام الحـق بـا خـاص        مي جرا ي عناصر ماد  قي تطب ابد،ي  يم تياهم خصوص نيا در آنچه اما

  . سابق است
 قانون حفاظت   2 ةماد رات،ي قانون تعز  688 ة آب عالوه بر ماد    ي جرم آلودگ  درخصوص

ـ  ن دين شـكار و صـ      قـانو  12 ةماد و   ي با مواد نفت   ي از آلودگ  ي مرز يها  و رودخانه  اياز در   زي
 مـواد  بـا  يآلودگ از يمرز يها  رودخانه و ايدر حفاظت قانون 2 ةمادمطابق با   . وجود دارند 
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 شش از حبس به مرتكب و است جرم ينفت مخلوط نوع هر اي نفت با آب كردن آلوده ،ينفت
 محكـوم  مجازات دو هر اي الير ونيليم ده تا كي از ينقد يجزا پرداخت اي سال دو تا ماه
 كه يكردن آب به مواد    آلوده د،ي قانون شكار و ص    12 ةماد» د« مطابق با بند     نيهمچن. شود  يم

 از  ي نقـد  يد موجب حبس از سه ماه تـا سـه سـال و جـزا              شو منجر   اني رفتن آبز  نيبه از ب  
ـ ا يهـا    مجازات زاني م يبا بررس .  است ونيلي م كي تا   اليپانصد هزار ر    مـشخص  نيقـوان  ني

 12 ةمـاد  و يمـرز  يهـا  رودخانـه  و ايدر از حفاظت قانون 2 ةماد يها  مجازات كه شود  يم
ـ با حال. اند  كرده ينيب شيپ را يدتريشد يها  مجازات ديص و شكار قانون  كـرد  مـشخص  دي
 يبا انـدك  . د بود ن آب مالك عمل خواه    ي درخصوص جرم آلودگ   ها  مجازات نيا از كي  كدام

 آب مطابق قـانون حفاظـت از        يكه آلودگ  شود يم مشخص   مي جرا ني ا يمداقه در ركن ماد   
براسـاس  .  اسـت  ي خاصـ  طي بر شرا  ي و شكار مبتن   دي و قانون ص   ي مرز يها  و رودخانه  ايدر
ـ  آب از طر   ي تنها آلودگ  ،ي مرز يها  و رودخانه  اي قانون حفاظت از در    2 ةماد  ي مـواد نفتـ    قي

ـ . مدنظر مقنن قرار گرفته اسـت     ) اوضاع و احوال ارتكاب جرم    (  12 ةمـاد » د« بنـد    نيهمچن
ـ    رو، به  نياز ا . است) اني رفتن آبز  نياز ب  (جهي به نت  دي مق ي جرم زي ن ديقانون شكار و ص     ةمنزل

 قـانون  688 ةمـاد  يهـا   مجازات شود آب كردن آلوده مرتكب جرم    ي قاعده چنانچه كس   كي
 ينفتـ  مـواد  از اسـتفاده  با كردن آلوده اگر اما. شود  يم اعمال او درخصوص ياسالم مجازات

 مـواد  بـا  يآلـودگ  از يمرز يها  رودخانه و ايدر حفاظت قانون 2 ةماد مطابق مرتكب د،باش
ـ  رفـتن آبز   ني به از ب   اهاي و در  ها  رودخانه آب كردن آلوده و چنانچه    شود  يم محكوم ينفت  اني

  .  حاكم استدي قانون شكار و ص12 ةماد» د«منجر شود، بند 
ـ توز قانون و 1347 مصوب آن شدن يمل ةويشخصوص قانون آب و     در ـ  عي  آب ةعادالن
ـ  آب كـردن  آلـوده  ةدربـار  نخـست  قـانون  گفـت  ديبا 1361 مصوب  آب، كـه  يمـوارد  نيب

 مورد در و است شده كيتفك به قائل است يدنيرآشاميغ آب، كه يموارد و است يدنيآشام
 ينقد يجزا الير هزار 5 تا 2پرداخت   (60 ةماد در مقرر مجازات عيتجم به حكم نخست،

ـ  ن دوم قانون. است كرده نيقوان ريسا در مقرر يها  مجازات و) حبس ماه 6 تا 2 و  بـدون  زي
ـ ا تيممنوع به حكم باشد، كرده ينيب  شيپ آب كردن آلوده يبرا يمجازات آنكه  داده رفتـار  ني
 بـه  ،ياسالم مجازات قانون 688 ةماد در مقرر حكم و حكم دو نيا گرفتن نظر در با. است
 هـا   آب ريسـا  كـردن  آلـوده  و يدنيآشـام  آب كـردن  آلوده نيب نكهيا به وجهت با رسد،  يم نظر
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 حاكم قانون و ستين ممكن سابق قانون دو مقررات به حكم عمالً است، نشده قائل يتفاوت
  .است 688 ةماد خصوص نيا در
  مجازات نكردن ينيب  شيپ و رفتار تيممنوع. 2. 1. 2

 را يرفتـار  گـذار قـانون  يقـانون  مواد از ياريبس در كه است نيا يفريك نيقوان راديا نيدوم
 مـوارد  در يواكنش و اجرا   ضمانت گونهچيه كه يحال در ، است كرده اعالم يالزام اي ممنوع
 ةويشـ  قـانون آب و      15 ةمـاد  مثـال،    يبـرا .  نكـرده اسـت    ينيب  شيپ الزام اي تيممنوع نقض

 هـستند كـه از اتـالف و مـصرف            مصرف ملـزم   ةدارندگان پروان «: دارد  ي م اني آن ب  شدن يمل
ـ  كـه ا   ينحـو     به را خود ةاستفاد مورد ياختصاص يمجار و دهي اجتناب ورز  آب ديرمفيغ  ني

 مصرف ةپروان دارندگان ماده نيا در نكهيا با. »كنند ينگهدار و احداث كند نيتأم را منظور
 همـراه  يياجرا   نتضما با الزام نيا اما اند،  شده ملزم ديرمفيغ مصرف و اتالف از اجتناب به
ـ  يبردار  بهره (شود  يم قانون 59 ةماد مشمول مرتكب رفتار كه يمورد در جز و ستين  شيب
. اسـت  نـشده  مقـرر  الزام نيا يبرا يياجرا   ضمانت) چاه آب مصرف ةپروان در مقرر حد از

ـ ممنوع انيب به تنها يگريد يقانون مواد در مقنن ن،يهمچن  ياجـرا    ضـمانت  و پرداختـه  تي
  .  وضع نكرده استيفريك

 اعتبـار  كاهش و دادنجلوه تياهم  يب غرض، نقض موجب خود امر نيا نكهيا از گذشته
ـ  مسئله قابل طرح است كه آ      ني ا شود،  يم آن يفريك ةصبغ لحاظ از ژهيوبه نيقوان  ممنـوع   اي

ـ  مجازات در مـوارد نقـض ممنوع       نكردن  نيي رفتارها و تع   ي برخ شدناعالم  ي جـرم تلقـ    ت،ي
ـ ا بـه  پاسـخ  در شـود؟   يمـ  اسـتنباط  تيمجرم تيممنوع از ايآ گر،يد عبارت به شود؟   يم  ني

ـ ا بـر  دانانحقوق يبرخ سو، كي از. دارد وجود نظراختالف دانانحقوق انيم زين پرسش  ني
 كـه  اسـت  نيتقن مقام شأن خالف و بپردازد يهيبد امور به كه است ديبع مقنن از كه   نظرند
 يقـانون  مواد از ريتفس نيا. نكند يسازقاعده و باشد يخبر جمالت انيب مقام در گذارقانون

 بـا  اوصـاف  نيا به توجه با لذا. شود  يم منجر ياخالق يا  هيتوص حد تا نيقوان اعتبار تنزل به
 و شـود   يمـ  اثبـات  ممنوعـه  رفتـار  ارتكـاب  مواقع در افراد تيمجرم ت،يممنوع انيب صرف

 ن،يبنـابرا . اسـت  حـاكم  ياسـالم  مجـازات  قـانون  69 ةماد زين مجازات اعمال درخصوص
 تواند  يم دادگاه است، ممنوع كه يمناطق در قيعم چاه حفر درخصوص دگاهيد نيا براساس
 نيگزيجـا  يهـا   مجـازات  بـه  ياسـالم  مجازات قانون 69 ةماد براساس را جرم نيا مرتكب
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ـ ا دانانحقوق از يتعداد نظر گر،يد يسو از. كند محكوم حبس  درخـصوص  كـه  سـت ا ني
 اسـت  نـشده  نيـي تع هـا آن يبرا يمجازات اما اند،  شده ممنوع قانون موجب به كه ييرفتارها

ـ ز جـست،  استناد ياسالم مجازات قانون 69 ةماد به توان  ينم ـ ممنوع راي  بـودن جـرم  بـا    تي
 ).142: 1393 ،يالهام و برهـان   ( دارند   ازي ن ي ندارد و جرم و مجازات به نص قانون        يا  مالزمه
ـ ب ديبا زين را منع از تخلف ةجينت كند،  ي را منع م   ي كه مقنن رفتار   ي هنگام ن،يبنابرا . دارد اني
 جرم  فري ك نيي بدون تع  ي رفتار چي ه ي كه به طور كل    كرد اني ب گونهني ا توان   يم ن،يا بر عالوه

 يفاي است اي في جرم رفتار و عمل خالف قانون انسان است كه محض انجام تكل            راي ز ست،ين
 قـانون  2 ةمـاد مطـابق بـا     ). 97: 1394 ،يبـاهر ( مقرر اسـت     ي آن مجازات  يق نبوده و برا   ح

. باشـد  شـده  نيـي تع مجـازات  آن يبرا قانون در كه است يرفتار جرم زين ياسالم مجازات
ـ  مجازات زانيم و نوع ديبا هامجازات و ميجرا بودنيقانون اصل با مطابق ن،يهمچن  از شيپ
 والهـام    (باشد شده اعالم دار  تيصالح مقام ي از سو  قيدق تصور به و مشخص آن ياجرا
 يبـرا  اوالً كـه  اسـت  كـرده  عمل درست يزمان گذار  قانون نكهيا جهينت). 32: 1394 ،يبرهان
ـ بگ نظـر  در اجـرا    ضـمانت  شـده،   ينيب  شيپ يها  تيممنوع  هـا آن نقـض  صـورت  در تـا  ردي
 و ميجـرا  بـودن يقـانون  اصـل  راسـاس ب مرتكبـان  كـردن مجـازات  امكـان  صالح يها  دادگاه

  .  را داشته باشندها  مجازات
  ميجرا يروان عنصر يبررس. 2. 2
 آب  هي عل مي جرا ي مرتبط با آب ذكر كرد، عنصر روان       ني قوان درخصوص ديبا كه يبعد ةنكت

ـ ز ميجـرا  كـه  است نيا بر اعتقاد يكل طور به. است  ميجـرا  آب، بـا  مـرتبط  يطـ يمح ستي
 عمل الزم   بودن مجرمانه از   ي عمد و آگاه   ن،يبنابرا). 182: 1394 ،يريبد ونجات   (اند  يعمد

ـ  خطا صـورت گ    ي كارها از رو   نياست و اگر ا     نخواهـد بـود     688 ة مـشول حكـم مـاد      ردي
 علـم و    ة مشخص است كه هرچنـد واژ      ،ياما با مداقه در مواد قانون     ). 273: 1382زراعت،  (

 كـه   ،ي كل ة اشاره نشده است، مطابق قاعد     مي جرا ي مواد استفاده و به عنصر روان      نيعمد در ا  
ـ ا باشد، شده اعالم گذار قانون يسو از آن خالف مگر است بودن يعمد مياصل در جرا    ني

 مي جـرا  كـردن  يتلقـ  ي توجه داشت عمد   دياما با . شوند  يم محسوب يعمد م،يجرا از دسته
ـ حما و مداخله ضرورت ةفلسف و تياهم با آب، با مرتبط يطيمح ستيز  آب از يفـر يك تي
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 انيآبز كشتن آب، كردن آلوده قصد آنكه يب افراد از ياريبس است ممكن رايز ست،ين منطبق
 1باشـند،  داشـته  را يمـضر  جينتـا  نيچنـ  وقوع به علم يحت اي د،يرمفيغ مصرف و اتالف اي

ـ ا مرتكبـان  يبـرا  يحقـوق  ياجراها   ضمانت وضع و شوند   مي جرا نيا مرتكب  رفتارهـا  ني
 ،يرعمـد ي غ ي رفتارهـا  بـودن  جـرم  به   گذار قانون دننكر  حيتصر به توجه با. كند  ينم تيكفا

ـ  جـرم و قابـل مجـازات ن        يـي  جزا ي توأم بـا خطـا     يي رفتارها نيارتكاب چن   يمـدعا . ستي
 قابـل   ري رخ داده و غ    يعمدري كه به صورت غ    يطيمح ستيز مي كه جرا  دهي عق نيطرفداران ا 
ـ  نظ يفري مسلم حقوق ك    و رجوع به اصول    گذار قانون سكوت   است،مجازات    بـه   ري تفـس  ري

ـ نجـات و دب    (هاسـت  مجـازات  ميبـودن جـرا    ينفع متهم و اصل قـانون       و  184: 1394 ،يري
ـ  به دال  توجه اما با    ،)127: 1383 ،يانصار ـ  حما ي و مبـان   لي  ي بـرا  اگـر  از آب،    يفـر ي ك تي

 3مطلق تي مسئول 2سيانگل و كايامر ري نظ يي كه در كشورها   گونه آن مي جرا لي قب نيمرتكبان ا 
 حـداقل   م،ي نباش تي، قائل به مسئول   )185-184: 1394 ،يرينجات و دب  ( شده است    ينيب  شيپ
هـاي حقـوق        حـوزه در  درواقـع   . رفتي پـذ  يرعمـد ي غ مي را در جـرا    يفـر يك تيمسئول ديبا

هاي مدرن مسئوليت       هاي قديمي مسئوليت مدني به نظام         زيست شاهد گذار از دكترين      محيط
 تقصير و برگرداندن وضـعيت      ة بيشتر براساس نظري   كههاي قديمي    ههستيم و برخالف نظري   

 .)291: 1387،  يانـصار كاتوزيـان و     (بودديده هدف اصلي        به ماقبل و جبران خسارت زيان     
 يزيـست منتهـ      كامل از محيط   نكردن  به حفاظت  يكردي رو ني است چن  نيامروزه اعتقاد بر ا   

ـ  با زيـست   حـيط م خسارت به    رادي از ا  يري جلوگ ي و برا  شود  يم  يكردهـا ي بـه دنبـال رو     دي
ـ  مسئوليت مدني مبتني بـر خطـر ا        ة نظري ي مدن تي مسئول ةدر حوز .  بود يتر  رانهيگ  سخت  ني

براساس اين نظريه براي تحقق مسئوليت بـه اثبـات تقـصير فـرد              . دهد  يدغدغه را پوشش م   

                                                 

 ي را بـرا   جـه ي كـه علـم بـه وقـوع نت         ي قانون مجـازات اسـالم     144 ة ماد لي ذ درخصوص استشايان يادآوري   . 1
 تنهـا   جـه يعلم به وقوع نت   بر اين نظرند     ي دارد و برخ    وجود نظر  اختالف دانسته است،    يدانستن مرتكب كاف   ولئمس

 خصوص  نيدر ا .  وجود داشته باشد   نهي زم ني در ا  ي شود كه نص قانون    مي قصد مستق  نيگزيجا تواند يم يدر موارد 
 .)188: 1394 ،يالهام و برهان.: (ك.ر
ـ ا از يحـاك  آمارها. ستندين مواجه آب كمبود بحران با كشورها نيا كه است يحال در امر نيا .2  در كـه  اسـت  ني

ـ ا اما ،رسد يم متر  يليم 90 به دسامبر در بارش نيانگيم سيانگل  و  خـشك   مـه ي در سـطح ن    ي از لحـاظ بارنـدگ     راني
 .خشك است

3. Strict liability. 
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ـ                  ،كننده نيازي نيست      آلوده ه آلـودگي   بلكه همين كـه شـخص اقـدام بـه فعـاليتي كنـد كـه ب
 خـسارت وارده برآيـد، اعـم از اينكـه          ةزيست و تخريب آن منجر شود، بايد از عهـد           محيط

ـ ا يحقـوق  نظـام  در). 291: 1390،  يمشهدفهيمي و   (مقصر باشد يا نباشد       جـرم  تنهـا  ران،ي
 حفاظت قانون 2 ةماد كه در    است همان   شود  يم مشاهده آب حقوق ةحوز در كه يا  يعمد
 موارد ريسا در آنكه حال است؛ شده ذكر ينفت مواد با يآلودگ از يمرز ياه  رودخانه و ايدر

  1.كرد استفاده كرديرو نيا از توان  يم يآب منابع يساز  آلوده
  ها مجازات يبررس. 3. 2

 شـالق،   ،ي نقـد  ي حبس، جزا  لي از قب  ييها  رفتارها، مجازات  ي برخ تي ممنوع منظور  به مقنن
 يهــا   مجــازاتيبــا بررســ.  كــرده اســتينــيب شيپــ. ..لغــو پروانــه، مــسدودكردن چــاه و 

 يكـرد يرو مقنن در موارد متعدد نـسبت بـه ارتكـاب جـرم بـا                گفتتوان   يشده م  ينيب    شيپ
ــه ي مــستحكمي و ضــمانت اجــراكــردهمتــساهالنه برخــورد  ــ حمامنظــور ب  از آب و تي

 يهـا   مجـازات  بـه  نـسبت  رو نيا از.  است نكردهدن معضالت مرتبط با آن وضع       كر برطرف
  . شود   يم اني بلي وجود دارد كه به شرح ذييرادهاي مرتبط با آب انيمقررشده در قوان

  مجازات حداقل نكردن نييتع. 1. 3. 2
. هاست  مجازات يبرا حداقل نكردن  نييتع مقررشده، يها  مجازات بر وارد يرادهايا جمله از
 688 ةمـاد  بـا  مطابق را آب كردن آلوده جرم مرتكب تواند  يم دادگاه يقاض امر نيا ةجينت در

 نكـردن   نيـي تع ةفلسف. كند حبس سال كي تا روز كي از ياسالم مجازات قانون پنجم كتاب
ـ رعا بـر  يمبنـ  نگهبان يشورا متعدد راداتيا به مجازات حداقل  يهـا  مجـازات  قواعـد  تي

 1375 مـصوب  ياسـالم  مجـازات  قانون بيتصو زمان در) الحاكم راهي بما ريالتعز (يريتعز
 ،ياسالم مجازات قانون پنجم كتاب 728 ةماد حيصر نسخ به توجه با اكنون اما گردد،  يم باز

                                                 

... «: دارد ي مـ  اني ب زي قانون مجازات آلمان ن    324ة   آب، بند سوم ماد    ري با تقص  همراه كردن  آلوده جرمدرخصوص  . 1
 از سه سـال نخواهـد       شتري كه ب  ي مرتكب جرم شود، به مجازات حبس      ياطياحت ي ب ي كه مجرم از رو    يدر صورت ) 3

 ).297: 1394بوهالندر، (»  محكوم خواهد شدي مالةمي جرايبود 
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ها مطـابق بـا اصـل         مجازات ي حداقل برا  نيي تع 1.است فراهم مجازات حداقل نييتع امكان
 يهـا   ي و خودسر  ي از خودكامگ  يري جلوگ ري نظ يگري د ديها و فوا    و مجازات  مي جرا يقانون

سـت  ها  آن يجانبـدار  و غـرض  عدم و ينيب  واقع ،يطرف  يب عدالت، حيصح ياجرا و قضات
  ). 109: 1394 ،يباهر(

  ها  مجازات يبازدارندگ و نداشتن تناسب. 2. 3. 2
ـ  ميجـرا  درخـصوص  شده ينيب  شيپ يها  مجازات بر كه يگريد راديا  اسـت،  وارد گفتـه   شيپ

 مطلـوب  يبازدارنـدگ  عدم امر نيا ةجينت. است يارتكاب ميجرا با ها  مجازات نداشتن  تناسب
ـ  و يفـر يك حقـوق  ةمداخلـ  اهـداف  از يكـ ي. هاسـت   مجازات ـ يب شيپ  ةجنبـ  مجـازات،  ين
ـ رعا بـه  را مـردم  عمـوم  كه يعامل نيتر مهم درواقع. هاست مجازات يبازدارندگ  قـانون  تي

 يحـال  در نيا). 18: 1393 ،يبرهان والهام   (است آن ياجرا   ضمانت از ترس كند،  يم ملتزم
ـ  بـه ا   توان  يم شده  نييتع يها  مجازات يبررس با كه است ـ  كـه ا   افـت ي دسـت    جـه ي نت ني  ني

 مـواد  جملـه از  . يجمعـ  ارعـاب  موجـب  نه و شوند   يم يها نه موجب ارعاب فرد     مجازات
 ةمـاد  در شده  ينيب  شيپ مجازات نشده، تيرعا آن در مجازات و جرم انيم تناسب كه يقانون
ـ ا در مقـنن  آنكـه  حيتوضـ . است 1375 مصوب ياسالم جازاتم قانون پنجم كتاب 688  ني
. اسـت  دانـسته  كـسان ي مجازات يدارا را يعموم بهداشت هيعل اقدامات يتمام يقانون ةماد
 شدت با متناسب يا  جداگانه يها  واكنش يستيبا گذار  قانون منطقاً كه است يحال در امر نيا

ـ  آن تياهم به توجه با و موردنظر عمل انيز و خطر ـ يب  شيپ  بهداشـت  نقـض . كـرد   يمـ  ين
 در دارد، آب يآلـودگ  از كمتـر  مراتـب  بـه  يتياهم ابانيخ در زباله ختنير قيطر از يعموم
 الزم ن،يبنـابرا . اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در يبرابر مجازات رفتار نيا دو هر يبرا كه يحال

 هر يبرا حداقل اي كيتفك تياهم  كم ميجرا از ماده نيا خطرناك و زننده  بيآس ميجرا است
 هـا  آن يرسـان   بيآسـ  خطر زانيم و تياهم با مطابق يا  جداگانه مجازات رفتارها نيا از كي
  ).276: 1392 ،يصادقميرمحمد  (شود ينيب  شيپ

                                                 

ـ ا يريتعز يها  مجازات ي حداقل برا  نيي نگهبان با تع   ي مخالفت شورا  ليدل .1  حـداقل  نيـي تع كـه  اسـت  بـوده  ني
ـ  بما ريالتعز قاعده و ها مجازات ديتفر اصل مجازات، و جرم انيم تناسب صلا خالف مجازات،  بـه  و الحـاكم  راهي

 .)35: 1391الهام،  (است بوده شرع خالف يكل طور
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 و يهيبـد  چنـان  آن تـورم  ةانيسـال  نرخ به توجه با زين ينقد يها مجازات نداشتن  تناسب
 يبرا كه يقانون مواد يبرخ ن،يهمچن. ستين شتريب ليتفص و حيتوض ازمندين كه است واضح
ـ  ماه سه تا حبس يها  مجازات م،يجرا ـ يب  شيپ ـ ن اسـت  كـرده  ين  يمطلـوب  يبازدارنـدگ  از زي

م عمدي كه   يمرتكبان جرا « كه ياسالم مجازات قانون 65 ةماد مطابق رايز ستند،ين برخوردار
بـه مجـازات جـايگزين       به جـاي حـبس       ،ها سه ماه حبس است     حداكثر مجازات قانوني آن   

ـ  و قابل اجـرا ن     شود  يم ليتبد الزاماً حبس مجازات ،»گردند    حبس محكوم مي   ـ از ا . ستي  ني
ـ در ا .  اسـت  ديشدت محل ترد    به زي مجازات ن  ني ا ي بازدارندگ ،رو  324 ة خـصوص مـاد    ني

ـ     ريهر كس مغا  «: دارد  يم اشعار كه است توجهقانون مجازات آلمان قابل       ي با قانون، منبع آب
 دهـد، بـه     رييـ  تغ يانبـار ي آب را به صورت ز     يها يژگي و ،يگري د قي به طر  ايا آلوده سازد    ر

ـ  از پنج سال نخواهد بود   شتري كه ب  يمجازات حبس  »  محكـوم خواهـد شـد   ي مـال ةمـ ي جراي
 جــرم ي بــرازيــست محــيط قـانون  6-216 ةمــاد زيــدر فرانــسه ن). 297: 1394بوهالنـدر،  (

 كرده ينيب  شيپ ييوروي 75000 ينقد يجزا و سال دو حبس مجازات يآب منابع يساز  آلوده
  ).Bianco, 2015: 16 (است

   آبمي در جراي اشخاص حقوقتيمسئول. 4. 2
 كـه  اسـت  يحقـوق  اشـخاص  تيمـسئول  افتـه، ي يا  ندهي فزا تي كه امروزه اهم   يگريبحث د 
 و 20 ةمـاد  ،ياسـالم  مجـازات  قـانون  143 ةماد با مطابق. شوند  يم آب هيعل ميجرا مرتكب
 يدارا جـرم  ارتكـاب  صـورت  در يحقـوق  اشخاص ياسالم مجازات قانون 14 ةماد ةتبصر
 غالبـاً  آب هيعل ميجرا كه است نيا از يحاك قرائن و شواهد ها،  يبررس. اند  يفريك تيمسئول

ـ تول مؤسـسات  و هـا   شـركت  ،ياقتصاد مشاغل و حرف صاحبان ها،كارخانه قيطر از  ،يدي
ـ  لـزوم  ن،يبنـابرا . شـوند   يمـ  واقـع  يتجار و ياقتصاد ـ يبشيپ  اعمـال  و اجـرا    ضـمانت  ين

 از حاصـل  صـدمات  و خسارت و يحقوق اشخاص يارتكاب ميجرا با متناسب يها  مجازات
ـ نظ يميجرا ارتكاب گفت توان  يم ،يحقوق اشخاص يرفتارها در مداقه با. است الزم آن  ري

 طلبانه  منفعت و سودانگارانه ياهداف مجاز،ريغ يها  چاه از يبردار  بهره و يآب منابع كردنآلوده
 مرتكـب   شتري كمتر و كسب سود ب     ةنيمنظور پرداخت هز   اشخاص به  نيكه ا ني ا حيتوض. دارد

خـصوص منـابع     به زيست  محيط به يرساندن و آلودگ  بي كه موجب آس   شوند   يم ييرفتارها
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 دفـع  ةنيهز نكردن  داختپر يبرا كه اشاره كرد    ياشخاص به تواني م مثال يبرا. شوند  ي م يآب
 اهـا يدر در را خود يپسماندها ريسا و فاضالب ،يقانون روش از استفاده يجا به فاضالب،

 ياقتـصاد  مجرمـان  ينوعبه توان  يم را مرتكبان گونهنيا ن،يبنابرا. كنند  يم دفع هارودخانه و
ـ ب هـا آن يهـا   تيفعال و ها  كارخانه گسترش از يناش ها  آب يآلودگ. دانست ـ ن شتري  شـده  زي
 آن انجـام  يهـا   نـه يزم باشـد،  ترمتنوع و شتريب ياقتصاد يهازهيانگ كه يزانيم به رايز است،
ـ ب نـه يهز كـاهش  حـال  نيعـ  در و سـود  كسب يبرا رفتار ـ ا از. اسـت  شتري  يبرخـ  رو، ني
ـ ا بـا  برخورد در ديبا كه نظرند نيا بر دانانحقوق ـ   بـه  يفـر يك ريتـداب  از هـا   گـروه  ني  ةمنزل
 كرد استفاده شتريب يبازدارندگ با و يطيمحستيز يعال اهداف به لين يبرا لهيوس نيترمؤثر

 نهيزم نيا در يحقوق اشخاص يبرا اي مختلف نيقوان در ن،يا وجود با). 18: 1373 رانو،يه(
 ي تناسب و بازدارندگ   اجراها   ضمانت نيا مجازات، نييتع وجود با اي 1نشده نييتع يمجازات
 مـصوب   زيـست   محيط يظت و بهساز  ا قانون حف  12 ة مثال، مطابق ماد   يبرا. د ندارن يمطلوب
 كنند اعمال را ممنوع اعمال توقف دستور ديبا تنها آب، ةكنند   آلوده ي، اشخاص حقوق  1353

 و هــا كارخانــه مــسئوالن ايــ صــاحبان متوجـه  دســتور، نيــا از تخلــف ياجــرا   ضـمانت  و
 يـي اجرا ضـمانت  تنها زين 1383 مصوب پسماند تيريمد قانون در ن،يهمچن. هاست  كارگاه
 بـا  كـه  اسـت  يحال در نيا. است تومان ونيليم ده تا حداكثر ينقد يجزا پرداخت تخلف،
 همچنان ياقتصاد مجرمان ةمنزل  به مرتكبان شده،  ينيب  شيپ يها  مجازات اندك زانيم به توجه
 پرداخـت  رايز دانند،  يم ينقد يجزا پرداخت و شده  ذكر ميجرا ارتكاب در را خود منفعت

 جـه ينت. اسـت  صرفه به مقرون ها  نهيهز ريسا به نسبت ينقد يجزا ةمنزل  به ييها  نهيهز نيچن
 واردشـده،  يضـررها  بـا  متناسـب  ينقـد  يجـزا  رينظ ديشد ياجراها ضمانت نييتع نكهيا
  .  كندبندي را نسبت به تعهدات خود پاي اشخاص حقوقتواند  يم

 ياسـالم  مجـازات  قـانون  143 ةمـاد  مقـررات  به توجه با رسد  يم نظر به گري د يسو از
 و اسـت  ريپـذ   امكـان  يعمـد  ميجـرا  درخـصوص  تنهـا  يحقوق اشخاص يفريك تيمسئول
ـ ب كـه  طـور همان ـ  يرفتارهـا  آب، ميجـرا  در اسـت  الزم شـد  اني ـ ن يرعمـد يغ ةمجرمان  زي
 ياشخاص حقوق يفري ك تي مسئول ي الزم است در موارد ضرور     نيهمچن. دن شو يانگار  جرم

                                                 

 تي مقنن نسبت به مـسئول     دي شده بود، ترد   ي اشخاص حقوق  ي مجازات برا  نكردن  نيي كه موجب تع   ي از علل  يكي.1
 .  اشخاص بوده استيفريك
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.  مسئول شناخته شـوند    يفري به لحاظ ك   باشد، يرعمدي كه جرم موردنظر غ    ي در موارد  يحت
 ة مـاد  با مطابق شود   رعمدي غ ي بدن ة صدم سبب كه اقدامات خالف بهداشت      يالبته در صورت  

  .است قابل مطالبه 1هي دي قانون مجازات اسالم14
   يريگ  جهينت. 3
ـ ا. ت افزوده شده اسـ    زين ي منابع آب  ةاستفاد زانيم بر ني زم ة كر تي جمع شي افزا با  در  امـر  ني

ـ  منابع از يبردار  بهره در ييها  تي موجب محدود  ني زم ة كر ي دما شي است كه افزا   يحال  يآب
ـ   يساز  آلوده و   حيصحنا ة از آب، اتالف آن، استفاد     هيرو  يب ةاستفاد. است شده  بـا  ،ي منابع آب

 را فـراهم    ي بحران كمبود منابع آب    يها  نهيزم ن،يزم ة در سطح كر   يآب منابع تيمحدود وجود
 گـرم و خـشك اسـت و         ي آب و هوا   ي كه دارا  راني ا يخصوص برا  امر به  نيا. آورده است 

ـ  بوده، حـائز اهم    همراه يهمواره با كمبود منابع آب     ـ  ب تي ـ اهم.  اسـت  يشتري ـ    تي  ي منـابع آب
 ژهيوزيست به   محيط از   تي حفاظت و حما   به ي از قانون اساس   ي بوده است كه اصول    يحدبه

ـ حما و حفاظت ةفيوظ آب شدنمحسوب يعموم با. است افتهي اختصاص   يمنابع آب   از تي
ـ ن دولت. است گرفته قرار دولت ةعهد بر يآب منابع ـ ا ياجـرا  منظـور   بـه  زي  بـه  فيوظـا  ني
  .است كرده اقدام حوزه نيا در مقررات ميتنظ و يمندساز  قاعده
 يسـو  از حـاكم    يهـا     ز اهـداف، منـافع و ارزش       ا تي حفاظت و حما   يهاوهي از ش  يكي
ـ  نظ ي منظـور عـوامل    نيبـه همـ   .  اسـت  يفـر يها توسل بـه حقـوق ك      دولت  بـه   ي دسترسـ  ري
ـ      محـسوب  ي ارزش، عموم  كي ةمنزل   سالم به  زيست  محيط  ارتبـاط آب بـا      ،يشـدن منـابع آب

ـ       تي كشور، اهم  ي و دفاع  ي مل ،ياسي س تيمسائل امن   ي اجـرا  ،ي آب و بحران كمبود منابع آب
ـ تأس در دولـت  يگذار  هي سرما مي حجم عظ  ،ياصل پنجاه و پنجم قانون اساس       منـابع  و ساتي

 آب را موجـه  ة در حـوز   يفـر ي حقـوق ك   ة مداخل ،يالملل  نيب يها  ونيكنوانس از يرويپ و يآب
هـا مجـازات     آن ي و بـرا   يانگـار   جـرم  را رفتارها از يبرخ گذارقانون رو، نيهم از. كند   يم
 بـودن   نـسجم نامتـوانيم پراكنـدگي و       با نظري اجمـالي مـي      ن،يبا وجود ا  .  كرده است  نييتع

يكي از رموز موفقيت در     .  را استنباط كنيم   يآب منابع و آب الهاي تقنيني مقنن در قب        سياست
                                                 

ها دارند، به نظر      كه مجازات  ييها يژگي وجود دارد و با توجه به و       يينظرها  اختالف هي د تيدرخصوص ماه البته  . 1
  .كرد يتلق مجازات را آن بتوان رسد ينم
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 ي در نظـام حقـوق     متأسـفانه  انسجام در تصويب قوانين اسـت كـه          ،هاي كيفري گذاريقانون
ـ مؤ خـصوص  ني متعدد و ناهماهنگ در انين قوابيتصو. است رعايت نشده    رانيا  بـر  يدي
  .است موضوع نيا

ـ تحل بـا  آب، با مرتبط ميجرا يانگار  جرم يمبان به گذرا يا  اشاره از پس مقاله نيا در  لي
 يانگـار   جـرم . شـد  يشناسـ     بي آسـ  ين و مواد قانو   ييشناسا موجود يها خأل ،يفريك نيقوان

 و مــشابه يقــانون مــواد حكومــت ودننبــمــشخص مختلــف، ني مــشابه در قــوانيرفتارهــا
ـ يب  شيپ بدون رفتارها يبرخ تيممنوع و الزام خصوص، نيا در يريتفس ينظرها  اختالف  ين
 و نامتناسـب  ياجراهـا    ضـمانت  ،يرعمديغ ميجرا به يتوجه  يب تخلف، موارد در مجازات

   موجـود  يخألهـا  جملـه  از هـا،   مجـازات  از يبرخ يبرا حداقل نكردن  نييتع ربازدارنده،يغ
   هـا   شـركت  ها،  كارخانه رينظ يحقوق اشخاص كه زين نكته نيا ن،يهمچن. است نهيزم نيا در
 در يا  مجرمانـه  اعمـال  خـود  ياقتصاد ةزيانگ كه با توجه به      ي و اقتصاد  يتجار مؤسساتو  
 يفـر يك مقـررات  يشناس  بيآس با ليدل نيهم به. شد نييتب شوند،  يم مرتكب خصوص نيا

ـ ذ شـرح  بـه  ييشنهادهايپ نه،يزم نيا در موجود يخألها صيتشخ و آب حقوق  مطـرح  لي
  :شود  يم

  پراكنده؛ نيقوان حيصر نسخ و آب با مرتبط مقررات و نيقوان كردن كپارچهي. 1
ــرا بازدارنــده و متناســب يهــا  مجــازات نيــيتع. 2 ــا يارتكــاب ميجــرا يب  بــه توجــه ب
  حوزه؛ نيا ميجرا بودنياقتصاد
ـ  هـر  يبـرا  متناسـب  مجـازات  نيـي تع و يرعمـد يغ و يمدع ميجرا كيتفك. 3    از كي
  ها؛آن

 نيـي تع و ياقتـصاد  مجرمان ةمنزل  به يحقوق اشخاص يفريك تيمسئول به ژهيو توجه. 4
 يناشـ  يهـا   خسارت و منافع با متناسب ينقد يجزا رينظ بازدارنده و متناسب يها  مجازات

  .تيمحكوم حكم انتشار و آن از
  منابع
  يفارس) الف

  .ميكر قرآن .1
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، دٍمجلوذ   ،ٖعووَه  ٕتز حمَق جشا ٕدرآهذ(. 3131) هحسي ،ٍٖ تزّاً ي٘غالهحس الْام، .2

 .شاى٘ه تْزاى: چاج دٍم،

جلوذ اٍ،، چواج اٍ،،    ،ٖعووَه  ٕتز حمَق جوشا  ٕدرآهذ(. 3131) _____________ .1

 .شاى٘ه تْزاى:

 ٖفمْ اتًٗظز ٕتز هثٌا ٖلاًَى هجاسات اساله 827 ٓهاد ل٘تحل»(. 3133) ي٘الْام، غالهحس .1

 .12-27، صفحات 78 ٓشوار، 38 ٓدٍر ،ٖٗحمَق لضا ّٕا  ذگاُٗ، د«ًگْثاى ٕشَرا

 ٔهَضوَع در حموَق   ٖآتو  سٗسو   هح٘ظحمَق حاکن تز  ٖم٘تغث ٔهغالع»(. 3171) تالز ،ٕاًصار .7

 .تَىًٗشز تزگ س زاى،ٗا سٗس  هح٘ظحمَق  شّٗوا ي٘هجوَعِ هماالت ًخست ،«زاىٗا

 .ًگاُ هعاصز تْزاى:چاج اٍ،،  ،ٖعوَه ٕحمَق جشا(. 3131) هحوذ ،ٕتاّز .6

، هغالعوات  17 ٓشوار ،«ٕگز٘در لثا، رٍسپ زاىٗا ٕفز٘ک اس ٘س»(. 3177) هحسي ،ٖتزّاً .8

 .سًاى ٕراّثزد

ّالًذر، .7  .هجذ تْزاى: دٍم، چاج ،ٖعثاس ٖاصل ٔتزجو ،آلواى هجاسات لاًَى(. 3131) کلٗها َت

اس  اً ٘در صو  زاىٗا ٕفز٘ک ٌٖ٘تمٌ اس ٘س»(. 3132) اهلل حج  ،ٕاتَالفتح ٍ رشٌَاد ،ٖخالم .3

 .313-333سَم، صفحات  ٓشوارسا، دٍم،  ،«ٖالولل ي٘تتِ اسٌاد   ٗهٌاتع آب تا عٌا

، 2 (، جلوذ ٌٖ٘ٗتحث اصَ، عالهِ ًا زاتٗ)تمز زاتٗالتمز اجَد(. ق3133) اتَالماسن ،ٖٗخَ .31

 .االهز صاحة ٔسسؤه: چاج اٍ،، لن

 اط٘وواصوول احت ٕاجووزا ٖموو٘تغث ٖتزرسوو»(. 3132) ي٘هحوذحسوو ،ٕآتوواد لووَام ٖرهضوواً .33

پووٍّش  ، 11 ٓشووار ، 37 ٓدٍر ،«ٖالولل ي٘تهزاجع  واتٍ٘ تصو در پزتَ آرا ٖغ٘هح س ٗس

 .ٖٗداًشگاُ عالهِ عثاعثا ٖحمَق عوَه

 .لمٌَس :، تْزاى1 زاتٗتخش تعش ،ٖشزح لاًَى هجاسات اساله(. 3172) عثاس سراع ، .32

  ٘هسوولَل ٍٖ تحووَ، در هثوواً عِ٘فمووِ شوو»(. 3131) ٖعلوو ،ٍٕ هشووْذ زاهللٗووعش ،ٖووو٘فْ .31

 .3 ٓشوار، 13 ٓدٍر، حمَق ًٔاه فصل ،«ٖغ٘هح س ٗس

، چواج اٍ،،  3132سوا،   ٖلاًَى هجاسات اسواله  ٓتاردر ٖهالحظات(. 3131) ًاصز ا،ً٘ لزتاى .31

 .ٖاساله ٔشٗاًذساسهاى اًتشارات پوٍّشگاُ فزٌّگ ٍ 
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 ّٕووا خسووارتاس  ًٖاشوو  ٘هسوولَل» .(3178) ٕهْووذ ،ًٕاصووز ٍ اًصووار  اى،ٗووکاتَس .37

 .2 ٓشوار، 17 ٓدٍر ،ٖغ٘هحس ٗس ًٔاه فصل ،«ٖغ٘هح س ٗس

 .ٖاساله ٔکتاتخاً: تْزاى ،ٖکاف ٔرٍض(. 3162) عمَبٗهحوذ تي  ،ٌٖ٘کل .36

 ،اسوالم  توا  لثل سا، ّشار 17 اس جْاى هذاّة ٍ اىٗاد خٗتار(. 3183) عثذاهلل ،ٖآتاداًٖ هثلغ .38

 (.ٌا٘)س هٌغك: لن اٍ،، جلذ

 ،ٖهصوالح حموَل   ٖآلوواً  ًٗٔظزتز  ذ٘تأکهذار تا  حك ٕاًگار جزم(. 3131) زٍس٘ف ،ٕهحوَد .37
 .ٕفزًْ٘ن، پوٍّش حمَق ک ٓشوارسا، سَم، 

 ٖتزرسو  شّٗوا ي٘اٍل ،زاىٗحمَق آب ا ٖٗجشا اس ٘ساختار س(. 3171) غالهزضا اى،٘هذً .33

 .تْزاى ،ٕآب کشاٍرس ٌٔ٘تٍْ هصزف  ٖسّکش ،ٕار٘هشکالت آت

 .شاى٘ه :، تْزاى32، چاج اشخاص ِ٘عل نٗجزا(. 3132) ي٘حس ،ٖصادل زهحوذ٘ه .21

 .شاى٘ه :، تْزاى23چاج  ،ٖعوَه شٍٗ آسا  ٘اهٌ ِ٘عل نٗجزا(. 3132) _____________ .23

 677 ٓهواد  ٕاس اجوزا  ًٖاش ٕفز٘ک ّٕا چالش ٖتزرس»(. 3131) فزّاد ،ٕزٍ٘ دت ي٘اهذً٘جات، س .22

 .زاس٘داًشگاُ ش ٖهغالعات حمَل ٔهجلدٍم،  ٓشوارّفتن،  ٓدٍر ،«ٖلاًَى هجاسات اساله

 :تْوزاى  ،ٖشٌاسو  جوزم  ًٔاه داًش(. 3131) ذ٘حو ،ٖگ٘ت ّاشنٍ  ي٘حسٖ عل ،ٕتزًذآتادٖ ًجف .21

 .گٌج داًش

 ،ٖخزاسوواً ّٕوواد ٔتزجووو ،آب حمووَق اس ٕفووز٘ک  ٗووحوا(. 3181) َٖچٗوور زاًووَ،ّ٘ .21

 . ٖم٘تغث حمَق ٖالولل ي٘ت ٓکٌگز ي٘چْاردّو
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