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محیطی است. این امر در مهمترین مباحث زیستی حفاظت از خاک و آب از هدف: و زمینه 

شرایط کنونی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و در همان حال 

های مهم در جامعه ایران تبدیل شده است. رفته به چالشفرسایش و آلودگی خاک رفته

ین و تحلیل است. در حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص است که نیازمند تبی

 خاک و آب به مربوط عمومی بهداشت تهدیدکننده این مقاله محقق درصدد بررسی جرائم
گذار چه رویکردی در حمایت و حفاظت از خاک در پیش گرفته و قوانین است؛ اینکه قانون

 موجود چگونه قابل اریابی است.

ای به ا استفاده از روش کتابخانهمقاله مورد اشاره توصیفی تحلیلی بوده و ب ها:روش و مواد

 مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه ها، باآوری دادهجمع بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته و

 .است گرفته صورت

برداری غیرمجاز در حقوق کیفری در خصوص آلوده کردن خاک و آب، سرقت و بهره ها:یافته

 جزای حبس، قبیل از هاییی و مجازاتانگاراز آب و قاچاق خاک و تخریب مجاری آب جرم

 نهادها، از آنجا که .اسـت کـرده بینیپیش چـاه کردن مسدود پروانـه، لغـو ،شـالق نقـدی،

 الزم هستند آب و خاک آلودگی عوامل ترینعمده از عمومی و دولتی واحدهای و هاشرکت

 .باشد داشته وجود یشترب قضایی جدیت عوامل این با برخورد در قضایی هایپیگیری در است

 متون، اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در مالحظات اخالقی:

 .است شده رعایت داریامانت و صداقت

 محکم و قاطع برخورد آب، منابع مدیریت در حوزه نوین هایفناوری از حمایت گیری:نتیجه
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 بر اجباری هایمحدودیت ایجاد منابع آبی، از حفاظت کردن نهادینه جهت اجرایی مرتبط

و  دادن آگاهی و مربوطه مسئوالن مستمر نظارت کمبود، طول دوره در آب رویهمصرف بی

 به آب بهای افزایش این زمینه، در سازیفرهنگ و صنایع صاحبان و کشاورزان به آموزش
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 مقدمه. 1

 وسیع چنانآن ما عصر در عمومی بهداشت تهدیدکننده عوامل

 بلکه حاضر زمان در تنها نه را بشر نوع سالمتی که اندگردیده

این در . است داده قرار الشعاعتحت نیز آینده هاینسل مورد در

رخی طبیعت نزد ب یکی از عناصر چهارگانه منزلة به میان آب

 عناصر از تاناز ملل متمدن، نظیر یونانیان و ایرانیان باس

شده است. آب از دیدگاه قرآن نیز از سوب میسازندة جهان مح

دا در چندین آیه درخصوص بوده و خ برخوردار اه واالییجایگ

اشاره کرده  بشر حیات ن درثیر آاهمیت آب و به خصوص تأ

ورة مبارکة انبیا مؤیدی بر این ادعاست که س 30است. آیة 

چیز  و هر»؛ «حَی َّ َشیْء   کُلََّ الْماءِ  مِنَ جَعَلْنا وَ»فرماید: می

 هایدر همین حال در سال. (1) «دادیم قرار آب را از ایزنده

تر ، از یک سو کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، گرمتراخیر

رویة بی جمعیت، مصرف بـارش، افـزایششدن، تـغییر الگـوی 

 از بسیاری امروزه که ایگونه آب به کم آبی منجر شده به

و از سوی دیگـر،  اندمواجه آب کـمبود بـحران با کشورها

صـنعتی شـدن جوامـع، گـسترش صـنایع، پیشرفت و 

 نقل به منظور تأمین نیازهای بشری حـمل و فناوری، تـوسعة

مداخلة بشر در مـحیط طـبیعی، رفاه، بـه  به و دسترسی

های های صنعتی و کشاورزی و آالیندهفاضالب شدن سـرازیر

در ایران نیز  .(2) ها منجر شده استبه آلوده شدن آبنفتی 

های ود آب در کشور از معضالت اساسی است که چالشکمب

محیطی، اجتماعی و امنیتی را به دنبال دارد. مهم زیست

ها در ها و حوادثی در برخی استانکمبود آب باعث درگیری

توان به اختالفات دو استان های اخیر شد که از جمله میسال

رود اصفهان و چهارمحال و بختیاری در رابطه با آب زاینده

اشاره کرد. مسائل مورد اشاره بررسی نظام حقوقی حمایت 

 نیز ساخته است. خاکضرورت مبدل کیفری از آب را به یک 

 که است دریافته دیرباز از از عناصر مهم حیات انسان است.

 توجه قابل اهمیت. رودمی شمار به او تغذیه مهم منبع خاک

 برای اتنه آن از که شد روشن بشر برای زمانی از خاک

 امر در خاک از بلکه نکرد، استفاده وحشی حیوانات نگاهداری

 حیات تداوم در تنها نه خاک. گرفت بهره دامداری و کشاورزی

 تأثیر نیز آن تکامل در بلکه است، بوده اساسی نقش دارای

 فزاینده رشد با جهان که نیز امروزه. است داشته چشمگیر

 است روبرو دیگر سوی از غذا کمبود و سو یک از جمعیت

 فضای داشتن نیازمند بسیار خود زیست محیط بهبود ورای

 با. است برده پی خاک اهمیت به گذشته از بیش است، سبز

 مختلف هایراه از که شودمی مشاهده چنان هم وجود این

 و هاکارخانه پساب ها،فاضالب شهری، هایزباله وجود مانند

 و شده آلوده انسان دست به خاک ها،آن مانند و تولیدی مراکز

سؤال اساسی که در این  .است شدن نابود حال در همواره

 حقوق در آب علیه شود این است که جرائمخصوص مطرح می

حقوق کیفری در این  کدام هستند و رویکرد ایران کیفری

خصوص چگونه قابل تحلیل است؟ در راستای بررسی و پاسخ 

جرائم آب مطرح شده،  به سؤال مورد اشاره ابتدا مصادیق

ها پرداخته شده و در نهایت سپس به بررسی مجازات

 شود.گیری بیان مینتیجه

 

 اخالقی مالحظات. 2

 تحلیل و متون به استناد دهی،گزارش در داریامانت و صداقت

 .گردید رعایت هاآن

 

 هاروش و مواد. 3

ش ولیلی بوده و با استفاده از رحت-مقاله مورد اشاره توصیفی

آوری جمع ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته وکتابخانه

 .است گرفته صورت مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه ها، باداده

 

 هایافته. 4

در حقوق کیفری در خصوص آلوده کردن خاک و آب، سرقت 

ریب مجاری و قاچاق خاک و تخاز آب  یرمجازغبرداری و بهره

 ،نقـدی جزای حبس، قبیل از اییهانگاری و مجازاتآب جرم

 کـرده بینیپیش چـاه مـسدود کردن پروانـه، لغـو ،شـالق

 و دولتی واحدهای و هاشرکت نهادها، آنجا که از .اسـت

زم هستند ال آب و خاک آلودگی عوامل ترینعمده از عمومی

 یتجد عوامل این با برخورد در قضایی هایپیگیری در است

 .باشد اشتهد وجود بیشتر قضایی
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 . بحث۵

ندان مورد توجه قرار نگرفته است. حاضر چمقاله موضوع 

ها و یانگارجرمای، در مقاله، 1398 ی،زاهد یخش محمدصالح

از خاک مصوب  یتموجود در قانون حما ییاجرا یهاضمانت

م ـکاهش جرائ یراـب رده،ـالش کـررسی و تـرا ب 1398

ورد ماساس نتایج مقاله راهکار ارایه نماید. بر  یطیمحیستز

 1398 ینفرورد یالباز علل رخداد فاجعه س اشاره، یکی

 ویهریقطع ب توانیآن را م یبود که علت اصل یشیعوامل فرسا

 شود و احداثیم یاهیرفتن پوشش گ یندرختان که باعث از ب

ز ظت اگذار قانون حفارو قانون ینفراوان، دانست. از ا یهاسد

منبع  ینو بهتر ا یشترب یریتمد حفاظت و یخاک را برا

و  یقانون تخصص یکنمود چرا که وجود  یبارزشمند تصو

 خواهد کرد.  یانیشاخص به حفاظت از خاک کمک شا

نیز در  ،1398 ،یو عاطفه لرکجور یدسیاوش واحدی،س

کید تأ با خاک یاز آلودگ یناش یستیز یطجرائم محای، مقاله

ا ردرجنگل سراوان رشت از دفع پسماند  یناش یهایآلودگ بر

 یجنتاهای مقاله مورد اشاره، بر اساس یافته. اندهکرد یبررس

 یعاواز آن است که اغلب د یحاک یرچند ساله اخ هاییبررس

 یهعل یستز یطمطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت مح

به چرخه  یندهآال یکه به نحو یو صنعت یدیتول یواحدها

قانون  688استناد ماده به  سازندیوارد م یستز یطمح

 ینهامروزه در زم و است یراتبخش تعز یمجازات اسالم

 ماده قانون ینتوان به ایم یزگل سراوان ننج یهایدگوآل

 ،یخادم عالوه بر این، علیرضا استناد جست. یمجازات اسالم

و  علل ارتکاب جرائم خاص حوزه آبای، در مقاله، 1395

 کرده است. یرا بررس رانهیشگیپ یو راهکارها یفاضالب شهر

 ت وگذار در حمایدر مقاله حاضر اما تالش شده رویکرد قانون

ن حفاظت از خاک و آب با توجه به آخرین قوانین مصوب تبیی

ا و تحلیل شود. همین امر جنبه نوآوری تحقیق بوده و آن ر

  سازد.های صورت گرفته متمایز میسایر تحقیق

 دلیل به زیست محیط از ایتحم منظور به کیفری امور ورود

 هایارزش از مؤثر حمایت جهت وسیله ترینعمده اینکه

 برای سالم محیط ساختن برای جامعه. باشدمی اجتماع اساسی

 از است قائل فراوانی ارزش سالم و تمیز ایزندگی کردن فراهم

 که اشخاصی برای جزا حقوق از موارد برخی در رو این

 دهندمی انجام زیست محیط نهداما و تخریب جهت اقداماتی

 جمله از کیفری حقوق از مندیبهره. (3) نمایدمی استفاده

. (4) باشدمی محیط از حمایت خصوص در تأثیرگذار ابزارهای

 عبارت اسالمی مجازات قانون 18 ماده مطابق تعزیری جرائم

 قصاص حد، عنوان مشمول که است مجازاتی تعزیر»: از است

 محرمات ارتکاب موارد در قانون موجب به و نیست دیه یا

 «گرددمی اعمال و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعی

 و آب در خاک از حفاظت قانون به مربوط جرائم بنابراین

در این مبحث تالش شده،  .اندگرفته قرار تعزیری جرائم حیطه

 بررسی شود. خاک به مربوط جرائم به کیفری حقوق رویکرد

 

 علیه خاک جرائم .۵-1

 خاک کردن . آلوده۵-1-1

در  یقانون مجازات اسالم 686در ماده  رانیا گذارقانون

از عوامل  یکیطع اشجار را سبز، ق یگسترش فضا یراستا

 دلیل به لیخاک و احتمال وقوع س شیمهم در فرسا اریبس

اتفاق  یاز مناطق شمال هاییبخشمورد در  نیقطع اشجار که ا

امر مجازات  نیاز ا جلوگیریافتاد قلمداد کرد و در جهت 

ماده  نینکته قابل انتقاد ا ینموده است ول بینیپیشرا  حبس

که  باشدمی ینقد همراه بهمجازات حبس  لیامکان تبد یقانون

 ؛چندان شدت ندارد یبا توجه به تناسب مجازات با جرم ارتکاب

 یمنافع مال لیتحص دلیل به یمیجرا نیچرا که مرتکب چن

از  باشدچندان موفق ن یقانون یممکن است بازدارندگ ادیز

و  دیجرا قیاز طر عیوس یغیتبل تیفعال کی گرید یسو

را  ینقش مشارکت مردم تواندمی ونیزیو تلو ویو راد هارسانه

 سهیکه منافع آن در مقا جرائم لیقب نیدر اجتناب از ارتکاب ا

 یاریچون در بس .داد شیافزا باشد،می لیقل اریبا مضرات بس

 یقطع اشجار بر رو بنامطلو اریاز اثرات بس انیموارد خاط

 هایمهبرنابه  رادتیاز ا یکیمورد  نیخاک غافل هستند در ا

 باشدمیاز جنگل  هادامطرح اخراج  یجهاد کشاورز نیمسئول

و  یخاک یبرا دیمف اریبس یوانیفضوالت ح نکهیکه با توجه به ا

 یسنت یدارممانعت از دام شودمیمحسوب  اهانیرشد گ

لذا بهتر بود  دیخاک گرد روی برموجب اثرات نامطلوب 
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دامداران  اقدامات یاز برخ یریشگیپ یبرا یدولت نیمسئول

 گرفتندمیبهتر از خروج کامل دام از جنگ در نظر  ایچاره

(3). 

فع دگذار، مسئله، قانون اسالمی مجازات قانون 688 مادهدر 

را مطرح  دیو مواد زا یدام ی وفضوالت انسان یربهداشتیغ

خاک و  یبرا یجد هایآسیباقدامات موجب  نیکه ا سازدمی

 جرائمنوع  نیکه ا خواهد شد چرا یبخصوص در بخش کشاورز

 و یدر بخش کشاورز تبه خاک، ممکن اس بیآس رغمعلی

به  شدیداًرا  یبهداشت عموم یکشت محصوالت کشاورز

 هاضالبفاکمبود آب استفاده از  دلیل بهامروزه  .مخاطره اندازد

 یهم محصوالت را با آلودگ جاتیو سبز اهانیپرورش گ یبرا

 فاقد یو هم خاک مورد کشت بعد از مدت سازدمیهمراه 

 نیدر ا گذارقانونلذا  گردد؛میاستفاده و از حیز انتفاع خارج 

 نیا لینموده چنانکه در ذ یشتریب گیریسختمورد به نسبت 

ازات خاص مج نیچنانچه طبق قوان شودمیاشاره  یماده قانون

همان  دیباشد با شدهبینیپیش جرائمنوع  نیا یبرا یدتریشد

قانون مجازات  688ماده  1اما در تبصره  -اجرا شود  مجازات

بر  یبور علیه بهداشت عموماقدام مز صیمسئله تشخ یاسالم

و سازمان  یعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

 یلذا کارشناسان مربوطه برا ؛باشدیم ستیزطیحفاظت مح

 یدارا یهم از لحاظ تخصص دینوع خطرات با نیاز ا یریشگیپ

د سالم باشن یافراد یباشند و هم از لحاظ اخالق یفدانش کا

 جباز مو یو عدم برخورد قانون بیچه بسا امکان آس نیبنابرا

 تر،دینظارت شد یهاوهیاز ش یکیقانون شود لذا  یناکارآمد

و  دیو جرا ینقش مشارکت مردم ای یفشار افکار عموم

ا رباب سود استفاده  تواندیاست که م یریتصو یهارسانه

 سازد. حدودم

 ایران اسالمی جمهوری خاک محیط از حفاظت در قانون

زیست در برخی موارد این از محیط حفاظت 1398 مصوب

زیست موظف به پیگیری جرائم سازمان حفاظت از محیط

باشد و با وضع محیط زیستی چون قطع غیرمجاز درختان می

مواد مشابه در قانون حفاظت از خاک مانع از پیگیری اختیاران 

گذار در باشد. قانونمحیطی نمیاین سازمان در جرائم زیست

مأمورانی که از طرف »کند: مذکور بیان میقانون  23ماده 

سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این 

« ضابطه دادگستری»باشند در حدود وظایف محوله، قانون می

شوند. تبصره حکم این ماده نافی وظایف و محسوب می

 28باشد. مطابق ماده اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی

فری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که آیین دادرسی کی

آوری وقوع جرم، در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع

تحقیقات مقدماتی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، 

اجرای تصمیمات قضایی و ابالغ اوراق تحت نظارت و تعالیم 

های مذکور را بر عهده دارند به نوعی دادستان مسئولیت

به شمار « ی مقامات قضاییبازوان اجرای»ی ضابطان دادگستر

کشف جرائم مربوط به این قانون از جانب سازمان . (5)آیند می

زیست و وزارت جهاد کشاورزی مأمورانی برای کشف و محیط

تعقیب جرائم مربوطه به عنوان ضابطه دادگستری انجام وظیفه 

 نمایند.می

 

 خاک . قاچاق۵-1-2

 اسالمی جمهوری خاک محیط از حفاظت 21 مطابق ماده

 ممنوع کشور از خاک به خاک انتقال: »1398 مصوب ایران

 درجه تعزیری هایمجازات از مورد دو یا یک به مرتکب است

 ماده تشخیص. شودمی محکوم اسالمی مجازات قانون 5

 برای و است تجارت و معدن صنعت وزارت عهده بر معدنی

 با مذکور وزارت توسط مجوز اخذ کشور از معدنی خاک خروج

 اقتصادی توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون 43ه ماد رعایت

. است الزامی ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 اصالح قانون 1 ماده الف بند موضوع کانی معدنی ماده: تبصره

 مستثنی ماده این حکم از 22/8/1390 مصوب معادن قانون

 به پژوهشی امور منظور به خاک کم مقادیر خروج. باشدمی

 با پژوهشی واحد یا شگاهدان درخواست به بنا کشور از خارج

 قوه»: که است آن از حاکی 22 ماده. است بالمانع وزارت مجوز

 نسبت قانون این موضوع جرائم به رسیدگی منظور به قضائیه

 نوبت از خارج مربوط جرائم به و اقدام تخصصی شعب ایجاد به

 اهمیت جهت قانون از بند این مطابق «.کندمی رسیدگی

 در مطروحه جرائم به رسیدگی برای خاک از حفاظت موضوعی

 ایتخصصی شعب ایجاد به اقدام قضاییه یقوه قانون این
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 مذکور جرائم به تخصصی و دقیق صورت به که نمایدمی

 مأمورانی»: کندمی بیان 23 ماده در گذارقانون .شود رسیدگی

 جرائم تعقیب و کشف مأمور وزارت و سازمان طرف از که

 ضابطه» محوله، وظایف حدود در باشندمی قانون این موضوع

 نافی ماده این حکم تبصره .شوندمی محسوب «دادگستری

 .«باشدنمی دادگستری ضابطان سایر اختیارات و وظایف

 

 هامجازات. ۵-1-3

 از حمایت جهت در اراضی، کاربری حفظ قانون 3 ماده برابر

 کمیسیون از مجوز اخذ بدون افرادی اراضی، کاربری حفظ

 یکاربر تغییر به اقدام قانون، این 1 ماده 1 تبصره وعموض

 یک زا نقدی جزای پرداخت به بنا قمع و قلع بر عالوه نمایند،

 الوهع و شوند محکوم روز قیمت به و مذکور اراضی برابر سه تا

 از حبس و نقدی جزای حداکثر به جرم تکرار صورت در آن بر

 ازدارندگیب خصوص در. شوند محکوم ماه شش تا ماه یک

 سود با چندان نقدی جزای و کردن جریمه گفت، باید مجازات

 روستایی کشاورز یک اگر البته ندارد تناسب جرم از حاصله

 تغییر هب اقدام ناچاربه  فرزندش برای مسکن یک تهیه برای

 ولی ؛باشد سنگین بسیار بسا چه مجازات این کند کاربری

 تغییر با و هستند فراوانی ثروت دارای که اشخاصی برای

 شاید نمایندمی تحصیل سرشاری سود ویال احداث و کاربری

 شهرهای از بسیاری در اینکه کما نباشد بازدارنده چندان

 در خیز حاصل خاک از اعظمی بخش نابودی شاهد ساحلی،

 قیمتگران و شیک ویالهای به هاآن تبدیل و کشاورزی بخش

 تخریب و قمع و قلع به اقدام موارد برخی در هرچند هستیم

 برانج خاک به وارده آسیب حال هر به ولی گیرد؛می صورت

 شدن برداشته محض به که است این ترمناسب لذا شودنمی

 شود ایجاد هاآن برای جدی مانعی جهت، این در هاگام اولین

 هاینک نه و باشد خیز حاصل خاک از حمایت باید هدف که چرا

 پیشگیری معروف قول به بود چاره دنبال آسیب ورود از بعد

 .است درمان از بهتر

 تغییر هرگونه گذارقانون ،(1/8/1385 الحاقی) 10ه ماد در

 و شن افزایش یا برداشتن بنا، ایجاد قالب در که را کاربری

 شن رویهبی برداشت گیردمی صورت غیرمجاز صورت به ماسه

 باعث که ،باشدمی هاکوه و هارودخانه بستر از هاماسه و

 این در شود.می محسوب آن به جدی آسیب و خاک فرسایش

 داشته الزم مذکور اقدامات برای را مجوز کسب قانونی ماده

 مجازات موجب و محسوب جرم صورت این غیر در و است

 از بخشی که مجوز بدون و غیرقانونی اقدامات حال باشدمی

 مسئله مقنن هخوشبختان گیردبرمی در را قانونی ماده این جرم

 کرده بینیپیش قانونی ماده این در را آن توقف و جلوگیری

 مجازات سپس و ماندن منتظر از بهتر توقف این که است،

 مواردی به خاک به آسیب این از دیگر بخش ولی باشد؛ کردن

 قانونی ماده همین مطابق قانونی مجوز با که شودمی مربوط

 و شن استخراج و اشتبرد کار امروزه چرا گیرد،می صورت

 باعث شود.می محسوب درآمدزایی هایشیوه از یکی که ماسه

 و شن استخراج برای مجوز دریافت متقاضیان رویهبی هجوم

 نظارت و کنترل فقدان دلیل به دیگر طرف از و گرددمی ماسه

 و شن برداشت به اقدام مجوز از بیش امر مسئولین سوی از

 ارتفاعات جمله از و هاکوه حتی و هارودخانه بستر از ماسه

 کتاب و حساببی مجوزهای صدور این لذا گردیده دماوند قلعه

 قانونی ضوابط به جای روابط طریق از شده تحصیل بعضاً و

 لذا گردید، زیست محیط و خاک به جدی هایآسیب موجب

 و نظارت با امر مسئولین و دولت زمینه این در است بهتر

 نمایند جلوگیری اقدامات این جدی خطرات از تردقیق بازرسی

(6). 

 خاک از حفاظت قانون 9عالوه بر این، طبق تبصره ماده 

 9ها و مقررات ماده از خاک عدم رعایت دستورالعمل 1398

شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی عالوه بر جرم محسوب می

 جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کاال

ا نظارت مرجوع و یا بآوری، مکلف است مواد مزبور را جمع

 «.وزارت با هزینه خود معدوم کند

ی مذکور مرتکب با جبران خسارت ی مادهدر ابتدای تبصره

ی فقهی الضرر نیز چرا که مطابق قاعدهاست،  محکوم گردیده

حقوق مسئولیت  .(7) نشده باقی بماندهیچ زیانی نباید جبران 

ان کس موجب ورود زیباشد که هربر مبنای این اصل می مدنی

به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است. و 

همچنین جزای نقدی یا همان جریمه نقدی که همواره از 
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ها از جمله حبس های سودمند به نسبت سایر مجازاتمجازات

عالوه مرجوع و از بین بردن سایر سموم و  باشد، بهمی

توان از جمله مجازات و ضمانت های مضر را میکشآفت

 این ماده به شمار آورد. اجرایی

قانون مذکور بدین نحو  14های کیفری در ماده اعمال سیاست

کننده مکلف است در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده»است: 

زیست ترین اداره حفاظت محیطمراتب را بالفاصله به نزدیک

ا راک خاطالع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی 

رش ود مجاز برطرف کند مستنکف از ارائه گزاتا رسیدن به حد

ا بکننده گزارش خالف واقع، آلودگی موضوع این ماده یا ارائه

 19موضوع ماده  8حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه 

 «.شودقانون مجازات اسالمی محکوم می

ی آلودگی خاک را مطرح نموده در این ماده نیز که مسئله

اهمیت زیاد موضوع آلودگی خاک  است که گفته شد به دلیل

محیطی ارتباط که عالوه بر وارد آوردن خسارات زیست

ها )سالمتی و بهداشت( نیز ی حیات انسانمستقیمی با چرخه

ود دارد در اینجا نیز برای شخصی که منجر به آلودگی خاک ش

ربط گزارش ندهد به و وقوع این آلودگی را به مرجع ذی

قانون مجازات  19موضوع ماده  8مجازات تعزیری درجه 

( 100000000اسالمی که معادل جزای نقدی تا ده میلیون )

 گردد.ریال است محکوم می

زیست را قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط 15در ماده 

مکلف به شناسایی واحدهای آالینده و اخطار به آنان برای رفع 

رفع و منابع آالینده داده است که مرتکبین در صورت عدم 

توقف فعالیت به جبران خسارت و همچنین جزای نقدی و در 

شوند و صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم می

ها همچنین اگر آلودگی باعث به خطر انداختن سالمت انسان

صورت اضطراری شود برخالف قسمت اول ماده در این  به

زیست بدون اخطار قبلی به رفع یا وضعیت سازمان محیط

بر حکم مرجع قضایی  کننده بنانماید و آلودهوقف فعالیت میت

قانون اجرای احکام  39باید عالوه بر رفع آلودگی مطابق ماده 

مدنی به وضعیتی قبل از اجرای فعالیتی که منجر به آلودگی 

شده است درآید و همچنین همانند مواد پیشین جبران 

این ماده  های اجراییخسارت و جزای نقدی از دیگر ضمانت

 باشند.می

 

 علیه آب جرائم. ۵-2

 کردن آب . جرم آلوده۵-2-1

م د ضمن تنظیبل از انقالب با تصویب قوانین متعدگذار ققانون

از  رخیانگاری بسائل مرتبط با آب، در بـرخی از مواد، به جرمم

رسی ت. با بردام کرده اساق هارای آنب رفتارها و تعیین مجازات

گذار به گردد که قانونزیست مالحظه میطقوانین آب و محی

در  انگاری آلوده کردن آب پرداخته و به قوانین متعددیجرم

قانون  20ده در ما همچنین توان اشاره نمود.این خصوص می

های واگیردار طرز جلوگیری از بیماری آمیزشی و بیماری

هایی که به مصرف شرب ، آلوده کردن آب11/3/1320ب مصو

 گذار درشده است. عالوه بر این، قانون ممنوع اعالمرسند می

قانون شکار و صید مصوب  13و  12بند )د( و مواد 

و  3/10/1353و با اصالحات بعدی مصوب  16/3/1346

ها، و ها و دریاچهآلوده کردن آب رودخانه» 25/9/1375

ها و شده، چشمههای حفاظتها، تاالبها و مردابقنوات، برکه

ا به مواردی که موجب آلودگی آب و از بین رفتن آبشخوره

 55 گذار در مادهقانون. (8) تلقی شده استجرم « آبزیان شود

، آلوده ساختن 1347قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 

شعار انیز  60ماده  5بند  آب را ممنوع اعالم نموده است و در

 ارهادًا آب رودخانه و انهار عمومی و جویبهرکسی عم»داشته: 

ها را با اضافه کردن مواد چاه قنوات و منابع و مخازن و و

ر این قانون آلوده کند د 56خارجی به نحو مندرج در ماده 

رود یعنوان منبع آب آشامیدنی بکار م مواردی که منبع آب به

 وردم موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه نیز و مرتکب به

 .«تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت

های مرزی از آلودگی قانون حفاظت دریا و رودخانه 2در ماده 

گذار چنین اشعار ، قانون14/11/1354با مواد نفتی مصوب 

های داخلی و های مرزی و آبآلوده کردن رودخانه»داشته 

دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه 

ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر تیتوسط کش

ها و مصنوعی )اعم از ثابت یا شناور( و خواه توسط لوله
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در خشکی یا دریا باشد ممنوع  مخازن نفتی واقع تأسیسات و

 .«است

اولین قانون  22/12/1361ون توزیع عادالنه آب مصوب قان

اختصاصی آب پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران 

ت صرفاً به ممنوعی 46و  6گذار اسالمی در مواد که قانوناست 

ا آلودگی آب اشاره نموده است و در این ماده هیچ واکنش ی

نشده است و صرفاً مسئولیت بینیضمانت اجرایی پیش

 پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب را به

 .(9) محول نموده است زیستسازمان حفاظت محیط

 بآ آلودگی از مهم در راستای جلوگیری قانونی مواد از یکی

 1353 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون 11 ماده

وجه به سازمان با ت»دارد: می بیان که بوده 1371 اصالحیه و

 10های مذکور در ماده نامهمقررات و ضوابط مندرج در آیین

زیست را  های که موجبات آلودگی محیطکارخانجات و کارگاه

نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دالیل فراهم می

نماید که ها اخطار میبرحسب مورد به صاحبان یا مسئوالن آن

ز آلودگی مبادرت یا اظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات 

ر که در مهلت مقر صورتی کار و فعالیت خودداری کنند. در

عت ها مماناقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت آن

نفع نسبت به که اشخاص ذی صورتی به عمل خواهد آمد. در

توانند به دادگاه اخطار با دستور سازمان معترض باشند می

ه بیند دادگاه فوراً و خارج از نوبت عمومی محل شکایت نما

وارد  که اعتراض را صورتی کند و درموضوع رسیدگی می

. خواهد داد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت

 .«رأی دادگاه قطعی است

در تحلیل و تبیین ماده مورد اشاره الزم به ذکر است که در 

ر از سوی سازمان دابخشی از این ماده به صدور اخطاریه مهلت

زیست مبنی بر رفع آلودگی با لحاظ ذکر  حفاظت محیط

ها تأکید دالیل به صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاه

بایست پس از گردیده است، به تعبیر دیگر افراد مسئول می

دریافت و ابالغ اخطاریه نسبت به رفع آلودگی و یا خودداری از 

گی اقدام نمایند. بدیهی و آشکار هرگونه آلودگی منجر به آلود

است که در صورت ادامه و استمرار فعل آلودگی توسط واحد 

موصوف عنصر روانی جرم محقق شده و استناد به عدم 

سوءنیت و ناآگاهی از بزه ارتکابی از سوی مسئوالن آن واحد 

کن معنوی جرم قابل احراز فاقد وجاهت و مسموع نبوده و ر

 .(10) باشدمی

به دستور سازمان »گردد که عنوان می 11در قسمتی از ماده 

ی که بایست« ها ممانعت به عمل خواهد آمداز کار و فعالیت آن

ه باشاره کرد که این دستور یک دستور اداری است که مستند 

 و 1زیست به استناد ماده  شرح وظایف سازمان حفاظت محیط

ن از قانو 46ده زیست و ما قانون حفاظت و بهسازی محیط 6

سط توزیع عادالنه آب مبنی بر وظیفه جلوگیری از آلودگی تو

ن توجه این است که ای ابلقباشد، لذا نکته سازمان مذکور می

نامه جلوگیری از آیین 19بایست به استناد ماده دستور می

آلودگی آب جهت صدور دستور قضایی به دادستان محل 

 راییسازمان دارای ضمانت اجاطالع داده شود تا دستور اداری 

 یانصدر االشاره ب 19قضایی نیز گردد، به طوری که در ماده 

قانون حفاظت و  11شده، در مواردی که به استناد ماده 

زیست و تبصره آن دستور ممانعت از کار و  بهسازی محیط

ن شود، مراتب به دادستافعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر می

 شودصدور دستورهای الزم اعالم میبرای  حوزه قضایی مربوطه

هرچند اجرای دستور تعطیلی و یا رفع آلودگی که از  .(2)

و د همچون تمر هاییسوی سازمان صادرشده در عمل با چالش

 19احتمالی روبرو است، لکن اجرای ماده های درگیری

های مرتبط با موضوع را موصوف شاید تا حدی بتواند چالش

 قانون حفاظت محیط 11هذا اجرای ماده کاهش دهد. علی

 بتهزا بوده، الزیست با توجه به نوع نگارش آن همچنان چالش

از  از قانون نحوه جلوگیری 16این موضوع در نگارش ماده 

 آلودگی هوا رعایت گردیده است.

گردد که بیان می 11همچنین در ادامه و در شق دوم از 

نفع معترض به اخطار و یا دستور سازمان اشخاص ذی

توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند، دادگاه فوراً و می

که  صورتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نموده و در

یص دهد رأی به ابطال اخطاریه یا رفع اعتراض را وارد تشخ

توجه  ممانعت خواهد داد. این موضوع مؤید چند نکته قابل

نفعان همچنان که در مطالب باال باشد، نخست اینکه ذیمی

اشاره گردید. در صورت عدم توجه به اخطاریه، از کار و 
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فعالیتشان به دستور سازمان ممانعت به عمل خواهد آمد، به 

خود در ظرف مهلت اعطایی مندرج در اخطاریه،  یا تعبیر دیگر

مبادرت به رفع آلودگی یا تعطیلی فعالیت توأم با آلودگی 

توجهی به دستور سازمان از فعالیت نمایند یا در صورت بیمی

 منع خواهند شد، دوم اینکه معترضان به اخطاریه، تا مادامی

فعالیت به توانند ضمن که مهلت اخطاریه به فرجام نرسیده می

دادگاه مراجعه نمایند، به دیگر سخن معترضان به دستور 

سازمان، که پس از اتمام مهلت اخطاریه به دادگاه مراجعه 

های آالینده بایست ضمن تعطیلی کلیه فعالیتنمایند میمی

خود شکایت مطروحه را از دادگاه محل پیگیری نمایند. سوم 

ست که مقنن جهت اینکه دستور سازمان یک دستور اداری ا

ابطال دستور مذکور ارجاع پرونده را به دادگاه عمومی محول 

سان که یک دستور قضایی در قالب رأی دادگاه نموده بدین

 .(11)دستور اداری باشد  کنندهتواند ابطالمی

قانون حفاظت و بهسازی  11آنچه از مفهوم و منطوق ماده 

گردد این است که از حیث جرم زیست استنباط می محیط

حقیقی یعنی صاحبان یا آلودگی مجازاتی برای شخصیت 

ر ها بیان نداشته است، به تعبیمسئوالن کارخانجات و کارگاه

تبع آن عدم های واحدهای آالینده و بهدیگر تعطیلی فعالیت

باشد، هرچند این کسب و منفعت متوجه شخصیت حقوقی می

امر غیرمستقیم بر شخصیت حقیقی تأثیرگذار بوده؛ لکن 

انشای این ماده متوجه  همچنان که گفته شد منظور از

 باشد.شخصیت حقیقی نمی

 

 . سرقت آب۵-2-2

وارد ـگر مـاز دی آب رقتـس / غیرمجاز برداریبهره رمـج

انگاری شده در سیاست کیفری ایران است که ابتدا مفاد رمـج

ها و شود. کنشقانونی و در ادامه تحلیل مربوط به آن ارائه می

عنوان مجرمانه )استحصال و  ای که زیر اینرفتارهای مجرمانه

 بندی شدند بههای غیرمجاز از منابع آب( طبقهبرداریبهره

از  602 و بندهای چندگانه ماده 59 1طور اجمال شامل مواد

                                                        
 اقدام مصرف پروانه در مقرر حد از بیش چاه آب برداریبهره در هرکس: »59 ماده 1

 پرداخت به نکند رعایت آن از استفاده نحوه در را برق و آب وزارت مقررات یا و کند

 خواهد لغو او پروانه تکرار صورت در و محکوم ریال هزار سی تا هزار یک از جریمه

و همچنین  1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

قانون توزیع عادالنه آب مصوب  453 بندهای زیرمجموعه ماده

 از غیرمجاز کنندگاناستفاده جازاتم قانون 1و ماده  1361

ها اشاره که به آن 1396مصوب  گاز و فاضالب تلفن، برق، آب،

 شود.می

و قانون توزیع عادالنه آب  1347در دو قانون آب )مصوب 

ای تحت عنوان سرقت آب ( رفتار مجرمانه1361مصوب 

قانون  600رغم اینکه ماده گردد. حتی علیمشاهده نمی

گرفته است اما  مجازات اسالمی در ذیل عنوان سرقت قرار

عنوان مجرمانه آن را به جای سرقت آب عنوان مجرمانه خاص 

دیگری یعنی استفاده غیرمجاز از آب برشمرده است. تنها در 

قانون مجازات اسالمی در فصل  684یک مورد آن هم در ماده 

ق و تخریب به صراحت از سرقت آب دیگری تحت عنوان احرا

برد. برای روشن شدن این دوگانگی با طرح چند پرسش نام می

شود؟ اگر کنیم. آیا آب مال محسوب میموضوع را دنبال می

                                                                                      
 آب وزارت طرف از چاه نماید استفادهمزبور چاه از پروانه بدون که صورتی در و شد

 «.شد خواهد پر عنداالقتضاء و مسدود دادستان نماینده حضور با برق و
ماه  6 تا ماه 2 از یا ریال هزار پنج تا هزار دو پرداخت به زیر اصاشخ»: 60ماده  2

 هرکس -1 :شد خواهند محکوم مورد حسب بر مجازات دو هر به یا تأدیبی حبس

 دهد یا تغییری آب تقسیم در یا کند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً

 برداریامر بهره انحاء از ینحو به یا کند آب گیریاندازه وسائل در غیرمجاز دخالت

 اجازه یا حق بودن را آبی عمداً  هرکس -2 .سازد مختل را عمومی تأسیسات از

 موجب یا و کند منتقل خود به آبیاری متعلق شبکه یا مجاری به مسئول مقامات

 مجوز بدون را دیگری حق آب هرکس -3 .نرسد او بهدیگری حق آب که گردد

 هدر به را آبی دیگری ضرر به انحاء از نحوی به عمداً هرکس -4 .کند تصرف قانونی

 و منابع و مخازن و جویبارها و عمومی انهار و رودخانه آب عمداً هرکس -5 .دهد

 قانون این 56ماده  در مندرج نحو به خارجی مواد کردن اضافه با را هاو چاه قنوات

 رودمی کار به آشامیدنی آب منبع عنوان به آب منبع که در مواردی کند آلوده

 .گرفت خواهد قرار کیفر تعقیب مورد نیز مربوط سایر قوانین موجب به مرتکب
 تا 10 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص» :45 ماده 3

 نظر به جرم موارد حسب بر تأدیبی حبس ماه سه تا روز 15 از یا و شالق ضربه 50

 را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً هرکس -الف .شوندمی شرع محکوم حاکم

 آب گیریاندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا تغییری دهد آب تقسیم در یا کند باز

 .سازد مختل را آبی تأسیسات از برداریامر بهره انحاء از نحوی به یا کند

 بکهش یا مجاری به مسئول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً هرکس -ب

 .نرسد او به دیگری حق آب که گردد موجب یا و کند منتقل خود به آبیاری متعلق

 هرکس -د .دهد هدر به را آبی دیگری ضرر به انحاء از نحوی به عمداً هرکس -ج

 رراتمق رعایت بدون هرکس -ه .کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگری حق آب

 «.کند مبادرت آب از منابع برداریهرهب یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این
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پاسخ مثبت است آیا آب جزء اموال منقول است یا غیرمنقول؟ 

آیا با تعریفی که از سرقت در قانون داریم امکان تحقق سرقت 

 ارد؟آب وجود د

کنندگان غیرمجاز از آب، موجب قانون به مجازات استفاده به

، ممکن است در بدو 1396برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 

 هامر مالکیت داشتن آب محل تردید باشد اما قانون مدنی ب

طور ضمنی مالکیت داشتن آب را پذیرفته است. و همچنین 

ا کاالی خود ر قانون مجازات و پیشه وران و فروشندگانی که

این تردید را  17/6/1322فروشند مصوب مخفی یا گران می

رق و ( این ماده واحده، ب1مرتفع نموده است؛ چرا که تبصره )

ون را جزء کاال محسوب نموده و مشمول این قان آب را هر دو

 شود ودانسته است. بنابراین کاال هم به نوعی مال محسوب می

لیت ال قابمشد. لذا این کاال با این بادارای ارزش معامالتی می

 سرقت و ربایش دارد.

 گذار در خصوص حمایت از آب، قانونآخرین اراده قانون

 فاضالب فن،تل برق، آب، از غیرمجاز کنندگاناستفاده مجازات

 و ماده هفت بر مشتمل فوق است. قانون 1396 مصوب گاز و

 دهم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره چهار

 اسالمی شورای مجلس نودوشش و سیصد و هزاریک خردادماه

ر د .رسید نگهبان شورای تأیید به 1396سال  در و شد تصویب

 بدون شخصی شده است هر قانون مذکور تصریح 1ماده 

 و فاضالب شبکه و گاز برق، آب، قانونی انشعاب دریافت

 به مبادرت اطالعات فناوری و ارتباطی خدمات اشتراک

 ادرتمب انشعاب داشتن با یا و نماید مزبور خدمات از دهاستفا

 نماید مرتکب جرم شده است. غیرمجاز استفاده به

 مجازات قانون اجرایی نامهآیین 2 ماده در تبصره

 660 ماده خالف بر 1397مصوب  غیرمجاز کنندگاناستفاده

 «هرکس» واژه از ماده در ابتدای که 1اسالمی، مجازات قانون

در  گردید،می حقیقی شخص شامل صرفاً و بود شده استفاده

                                                        
 به مبادرت تلفن و گاز و برق و فاضالب و آب انشعاب حق پرداخت بدونهرکس » 1

 جبران بر عالوه نماید فاضالب شبکه و گاز و تلفن و برق و آب از غیرمجاز استفاده

 محکوم وارده خسارت برابر دو تا یک از نقدی جزای پرداخت به وارده خسارت

 مصوب غیرمجاز کنندگاناستفاده مجازات این ماده از سوی قانون« .شد خواهد

 نسخ شده است. 1396

 است شده استفاده «شخص هر» کلمه از جدید قانون 1 ماده

 با حیث این از و نمایدمی و حقوقی حقیقی شخص بر افاده که

که  فاضالب و آب هایشرکت عملیاتی نامهآیین 4-23 بند

 تواندمی... حقوقی یا حقیقی شخص هر»: داردمی بیان

 آب انشعاب در مشخصات تغییر هرگونه یا برقراری ستدرخوا

 مجازات قانون 660 ماده .دارد مطابقت ،«.بنماید را فاضالب و

پرداخت  بدون که غیرمجازی استفاده دربرگیرنده صرفاً اسالمی

 عالوه بر جدید قانون 1 ماده اما بود؛ باشد، انشعاب حق

 گیرندهدر بر حق انشعاب، پرداخت بدون غیرمجاز استفاده

 استفاده به مبادرت مجاز انشعاب داشتن با که شخصی اقدام

 قانون 1 ماده شمول دایره بنابراین باشدمی نیز غیرمجاز نماید

 .(12)باشد می 660 ماده از ترگسترده حیث این از جدید

 زا اسالمی مجازات قانون 660 ماده در موجود شکلی ایرادات

 رکا به و فاضالب و گاز تلفن، آب، برق، کلمات ارتکر جمله

بینی کیفیات عدم پیش و هاآن بین «و» ربط حرف بردن

 قانون 660 است. ماده گردیده رفع جدید قانون در مشدد،

 دونب که غیرمجازی استفاده دربرگیرنده صرفاً اسالمی مجازات

ه وعال جدید قانون 1 ماده اما بود؛ باشد، انشعاب پرداخت حق

 دربرگیرنده حق انشعاب، پرداخت بدون غیرمجاز استفاده بر

 استفاده به مبادرت مجاز انشعاب داشتن با که شخصی اقدام

 قانون 1 دهما شمول دایره بنابراین باشدمی نیز غیرمجاز نماید

 .باشدمی 660 ماده از ترگسترده حیث این از جدید

 

 . تخریب مجاری آب۵-2-3

انگاری انون مجازات عمومی جرمتخریب مجاری آب در ق

قانون مجازات عمومی مصوب : »675گردیده است. ماده 

تا  کس عمدًا عمارت یا کشتی یا انبار یا و کلیهر 7/11/1304

واگن و  هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا کالسکه و

لیتا ها و کها و مجاری آبها و پلگاری سایر آالت نقاله یا راه

 منقوله را خراب کند یا به هر نحومنقوله یا غیرهر نوع اشیاء 

کال یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود او نباشد به 

حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده 

: 258بر اساس ماده « الى دویست تومان محکوم خواهد شد.

مواد هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا »
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محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج 

 «.سال است

 اشعار گذار، قانون1361 مصوب توزیع قانون 45 همچنین ماده

 باز ار و مقسمی دریچه اجازه بدون و عمداً هرکس» .داردمی

 در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییری آب تقسیم در یا کند

 برداریبهره امر انحاء از نحوی به یا کند آب گیریاندازه وسایل

 «سازد. مختل را آبی تأسیسات از

 تلفن، برق، ،آب از غیرمجاز کنندگاناستفاده در قانون مجازات

آب  اریـمج ریبـز تخـنی 1396 وبـمص گاز و البـفاض

 یشخص قانون مذکور، هر 2 انگاری شده است. مطابق مادهجرم

 وضعیت در تغییری یا تصرف نوع هر به مبادرت طریق هر به

 بکهش یا و تلفن گاز، برق، آب، گیریاندازه هایدستگاه

 و صحیح ارکردک در اخالل به منجر کهنحویبه  نماید فاضالب

ال مرتکب جرم شده و مجازات به دنب گردد، مصرفی ارقام ثبت

 دارد.

 مصوب عمومی مجازات قانون 257 ماده در گذارقانون

 هاآب مجاری تخریب به سبتن که کسانی برای 7/11/1304

 6 از بسح مجازات نماید تلف بعضاً یا کالً نحو هر به کند اقدام

 258 ماده در گذارقانون .است گرفته نظر در... و سال دو تا ماه

 در. است نموده بیان را مجازات تشدید مذکور حالت قانون

 ادمو یا بمب وسیله به یک بند در مذکور اقدامات که صورتی

 دو از مجرد حبس را مرتکب مجازات باشد شده واقع قهمحتر

 .است گرفته نظر در سال پنج تا سال

 ، باید گفت که1361 مصوب توزیع قانون 45 در تحلیل ماده

 به و یابدمی ارتکاب مثبت فعل انجام و بند این در مادی عنصر

 این مادی رکن اجزاء باشد.نمی تحقق قابل فعل ترک صورت

 در تغییر مقسم، نمودن اضافه و ایجاد دریچه، کردن باز جرم

 و کنتور و گیریاندازه وسایل غیرمجاز در دخالت آب، تقسیم

 از نماید مختل را برداریبهره امر اقدامات این واسطه به

 این نتیجه از نظر .گرددمی قلمداد جرم این مادی مصادیق

 فعل آن (عمداً) قید آوردن با گذارقانون زیرا است؛ مقید جرم

 تغییر قصد بایستمی مرتکب اینکه یعنی است نموده مقید را

 یا گیریاندازه وسایل در خرابی یا تخریب آب، تقسیم در

 اثباتی امر این و باشد داشته را آب از برداریبهره در اختالل

 .نماید اثبات را مرتکب نتیجه قصد بایستمی مدعی و است

 اراده بر عالوه که دیدهگر قلمداد عمدی جرائم از جرم این

 تحقق در نیز خاص سوءنیت به عام سوءنیت عنوان به ارتکاب

 بر عالوه مرتکب دیگر عبارت به. دارد نیاز قانون از بند این

 فعل آن نتیجه قصد بلکه نموده؛ اراده را فعل انجام قصد اینکه

 در تغییر همان که فعل آن نتیجه قصد و است داشته مدنظر را

 اختالل یا کنتور و یا گیریاندازه وسایل در تغییر ب،آ تقسیم

 مرتکب مدنظر خاص سوءنیت عنوان به را برداریبهره در

 به خاص سوءنیت یعنی معنوی رکن دوم قسمت و باشدمی

 به نیاز( قانونی عنصر در عمدی قید) گذارقانون تأکید دلیل

 تصور این غیر در دارد مرتکب خاص سوءنیت احراز و اثبات

 بدون مرتکب و نگردد احراز و اثبات مرتکب سوءنیت چنانچه

 از باشد نموده افعال این ارتکاب و اثبات به اقدام نتیجه قصد

 .است خارج قانون از بند این مجرمانه مصادیق

 

 هامجازات .4-2-۵

 16/3/1346قانون شکار و صید مصوب  12بر اساس ماده 

حبس تأدیبی از یک کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به »

گذار برای کسانی قانون« شوند.یا... محکوم می ماه تا سه ماه و

قنوات، ها، ها، دریاچهکه اقدام به آلوده نمودن آب رودخانه

حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه در  ها و...ها و مرداببرکه

قانون مجازات  688نظر گرفته است. عالوه بر این، مطابق ماده 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته » اسالمی:

شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی 

آلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، 

ها و ها، زباله در خیابانکننده در رودخانهریختن مواد مسموم

ب خام یا پساب کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضال

های فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع خانهتصفیه

باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول می

مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم 

هر »گردد که در صدر ماده مذکور عنوان می« خواهند شد.

ی حاک« ...ید علیه بهداشت عمومی شناخته شوداقدامی که تهد

از این است که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی توسط مقنن 

کدگذاری گردیده است، لذا برای ارائه تعریفی مدون از 
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نامه بهداشت محیط مصوب بهداشت بایستی به آیین

آن  1هیات وزیران رجوع نمود که در ماده  6/5/1371

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی 

جتماعی انسان ی که روی سالمت جسمی، روانی و ااگونهبه

بنا به این تعریف تهدید علیه بهداشت . (13) گذارندتأثیر می

شق سالمتی، یعنی جسم انسان، روان انسان  3عمومی مؤثر بر 

 و اجتماع انسان خواهد بود.

های مربوط به جرائم علیه جزای نقدی یکی دیگر از مجازات

 کنندگاناستفاده مجازات قانون 1آب است. بر اساس ماده 

، 1396ب مصو گاز و فاضالب تلفن، ق،بر آب، از غیرمجاز

 درجه نقدی جزای به خانگی مصارف خصوص متخلف در

ب مصو اسالمی مجازات قانون( 19) ماده موضوع 1شش

 بهای برابر دو تا یک به غیرخانگی مصارف در و 1/2/1392

 حداکثر به مورد حسب تکرار صورت در ،مصرفی خدمات

 مجازات قانون( 19) ماده موضوع شش درجه در مقرر جریمه

ماه محکوم  شش تا ماه سه مدت به انشعاب قطع و اسالمی

 کنندگاناستفاده مجازات قانون 2 شود. بر اساس مادهمی

 : هر1396 مصوب گاز و فاضالب تلفن، برق، آب، از غیرمجاز

 در تغییری یا تصرف نوع هر به مبادرت طریق هر به شخصی

 یا و تلفن گاز، ق،بر آب، گیریاندازه هایدستگاه وضعیت

 کارکرد در اخالل به منجر که نحوی به نماید فاضالب شبکه

 وضع اعاده به الزام بر عالوه گردد، مصرفی ارقام ثبت و صحیح

 جبران و مصرفی خدمات بهای پرداخت به سابق، حال به

 قانون( 19) ماده موضوع 2شش درجه نقدی جزای و خسارت

 تبصره .گرددمی وممحک 1/2/1392 مصوب اسالمی مجازات

 باشد ربطذی هایدستگاه مأموران از مرتکب که مواردی در -1

 یافتهسازمان صورت به ماده این موضوع جرم ارتکاب یا و

 مقرر مجازات حداکثر به مرتکبان یا مرتکب گیرد صورت

 مواد در هاجریمه محاسبه مبنای -2 تبصره .شوندمی محکوم

 باشد.می فهتعر نرخ باالترین( 2) و( 1)

                                                        
 میلیون هشتاد تا الی( ر20.000.000) میلیون بیست از بیش نقدی جزای 1

 الی( ر80.000.000)
 میلیون هشتاد تا الی( ر20.000.000) میلیون بیست از بیش نقدی جزای 2

 الی( ر80.000.000)

شالق از دیگر ضمانت اجرای قوانین حمایت از آب است. 

قانون توزیع عادالنه آب، این نوع  45گذار در ماده قانون

 برداری غیرمجاز ازواکنش را برای مرتکبین استحصال و بهره

بق منابع آب تعیین نموده است. اشخاص زیر عالوه بر وضع سا

 15یا از  ضربه شالق( و 50تا  10و جبران خسارت وارده به )

کم حسب موارد جرم به نظر حا روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر

قانون مجازات  662گذار در ماده شوند. قانونشرع محکوم می

وال مجازات تازیانه برای خریداران و فروشندگان ام اسالمی،

ع مسروقه متعلق به تأسیسات آب در نظر گرفته است. این نو

ل مواتکبین به اخفاء و خرید و فروشندگان اواکنش را برای مر

ین مسروقه متعلق به تأسیسات آب در نظر گرفته است. بنابرا

له مجازات مجرمی که مبادرت به مخفی یا قبول یا مورد معام

سال  3 ماه تا 6قرار دادن مال مسروقه نماید عالوه بر حبس از 

ه ضربه شالق( محکوم خواهد نمود هرچند این ماد 74تا ) و

به  علقعام و اطالق دارد اما قابل انطباق با اموال مسروقه مت

باشد و در صورت حادث شدن از مصادیق این تأسیسات آب می

قانون مجازات  684توان قرار گیرد. بر اساس ماده ماده می

سرقت یا  ..گذار مجازات مجرمی که مبادرت به.اسالمی قانون

 (ضربه 74شالق تا سال و ) 3ماه تا  6قطع آب... حبس از 

گردد گونه که مالحظه مینماید. بنابراین همانمحکوم می

گذار مجازات شالق تعزیری برای این دسته از جرائم قانون

 مرتبط با آب در نظر گرفته است.

ضمانت اجرای باید به لغـو پروانـه  عنوان بههمچنین 

صوب م النه آبقانون توزیع عاد ی از چـاه اشاره کرد.برداربهره

 لغـو پروانـه و مسدود هبرداری غیرمجاز حکم ببهره 1361

قانون توزیع عادالنه آب  27شود. ماده کردن چـاه صادر می

پروانه مصرف آب مختص به »دارد مقرر می 1361مصوب 

زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه 

ق مطاب« .وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود تصمیم دیگری به

کس حق ندارد آبی را که اجازه هیچ»قانون مذکور  28ماده 

ده مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه در پروانه قید ش

 دونببرساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری 

 اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای

 «همان مصرف با اطالع وزارت نیرو
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های مورد اشاره، چند نکته قابل تبیین ر ارزیابی مجازاتد

 است:

آب و  حوزه قوانین در شده بینیپیش هایمجازات غالب -1

 است شده گرفته نظر در بازدارنده هایمجازات جنس از خاک

 بینیپیش نادری موارد در هم حیات سالب مجازات چند هر

 اکثر اما شود؛می دیده هم قصاص و حدی مجازات و شده

 گرفته ظرن در بازدارنده هایمجازات نوع از آب با مرتبط جرائم

 افزایش خصوص در تجدیدنظر رسدمی نظر به که است شده

 شد.با داشته ضرورت بازدارنده هایمجازات در مقرر میزان

 آب ادالنهع توزیع قانون کیفری هایواکنش خصوص در -2

 آب قانون به تنسب را کمتری بسیار واکنش 1361 مصوب

 آب منابع به تجاوز حالی که در است گرفته نظر در 47 سال

 دادمی نشان افزایش 1361 سال قانون تصویب زمان در حتی

 رسدمی ظرن به که داد توجهی قابل تقلیل را واکنش گذارقانون

 گذارانونق اقدام این ندارد متخلف بارزیان فعل با تناسبی هیچ

 آب منابع حوزه در گذارقانون که کندمی تقویت را موضوع این

 ودخ از( گرسرکوب) کیفری ابزارهای از استفاده عدم در سعی

 .دهدمی نشان

 مرتکبان استفاده برای نقدی جزای مجازات به توجَّه -3

 اتمجاز قانون در که گونهآن رفاهی، خدمات از غیرمجاز

 1396 بصوَّم گاز و فاضالب برق، تلفن، آب، کنندگاناستفاده

 چندان به گذارقانون دهدمی نشان است، شده بینیپیش

 چنین زیرا است؛ نداشته توجَّه افراد این خاصَّ وضعیَّت

 که افرادی و نشینانمیان حاشیه در غالباً ایمجرمانه رفتارهای

 .شوندمی واقع ندارند باالیی مالی تمکَّن

زیست اعمال قانون حفاظت و بهسازی محیط 13ماده  -5

جازات شخصیت حقیقی را مدنظر قرار داده و ضمانت اجرایی م

 نحوی نماید بهمرتبط با جرم آلودگی آب و خاک را انشاء می

دارد کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در که بیان می

تخلف نمایند به جزای نقدی از  10های موضوع ماده نامهآیین

اهند شد. از هزار ریال محکوم خو پانصد ریال تا پنجاه

نامه جلوگیری از آیین 19ه طبق ماده های مهم آنکچالش

تواند دستوراتش را مستقالً اجرا کند آلودگی آب سازمان نمی

بلکه باید پس از صدور دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه 

یا کارگاه، مراتب را به رئیس حوزه قضایی که دادستان آن 

د تا دستورهای الزم برای شود اعالم کنحوزه محسوب می

اجرای تصمیم سازمان را بدهد، این امر از نواقص تدابیر 

ها باشد، زیرا داشتن مسئولیتجلوگیری از آلودگی آب می

همواره مالزم با اختیارات است و این امر یکی از اصول بدیهی 

ء اذن در لوازم آن است، پس غیرمنطقی است که اذن در شی

ها ها یا رفع آنئول جلوگیری از آلودگیاست که سازمان را مس

بدانیم ولی ابزارهای این جلوگیری یا رفع را در اختیار او قرار 

ها و نیروهای ندهیم. لذا بهتر است در چنین مواردی پاسگاه

انتظامی بدون وجود دستور قضایی، به اجرای دستور سازمان 

ن رسانده حال مراتب نیز به اطالع دادستا عین اقدام کنند و در

شود، به تعبیر دیگر صالحیت دادستان در چنین مواردی 

محدود به تنفیذ یا رد اقدام اجرایی صورت گرفته، و ادامه کار 

یا فعالیت ممنوع شده نیز به اجازه سازمان یا رأی دادگاه 

 دار واگذار شود.صالحیت

 

 گیرینتیجه .6

 ینقوان در تراکم بعضاً و و پراکندگی تعدد نتایج نشان داد

متروکه هم  صورت به گاهی آب که حقوق زمینه در موجود

 در بسیاری هایسردرگمی ها وچالش ایجاد باعث اند،درآمده

یکی از مهمترین مواد  .است شده فن اهل برای حتی ایران

قانون  11ه قانونی در راستای جلوگیری از آلودگی آب ماد

حیه و اصال 1353زیست مصوب  حفاظت و بهسازی محیط

قانون  11باشد، آنچه از مفهوم و منطوق ماده می 1371

گردد این است حفاظت و بهسازی محیط زیست استنباط می

که از حیث جرم آلودگی مجازاتی برای شخصیت حقیقی یعنی 

ت، ها بیان نداشته اسصاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاه

ع نده و به تبهای واحدهای آالیبه تعبیر دیگر تعطیلی فعالیت

باشد، قوقی میآن عدم کسب و منفعت متوجه شخصیت ح

ده مستقیم بر شخصیت حقیقی تأثیرگذار بوهرچند این امر غیر

ه لکن هم چنان که گفته شد منظور از انشای این ماده متوج

 باشد.شخصیت حقیقی نمی

در خصوص آخرین قانون موجود در حفاظت از آب که در سال 

 از ده نیز الزم به ذکر است که استفادهبه تصویب رسی 1396
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 اشخاص دربرگیرنده و دارد عموم افاده که «شخص هر» واژه

 غیرمجاز استفاده عالوه بر که امر این و است و حقوقی حقیقی

 انشعاب داشتن که با مواردی قانونی، انشعاب داشتن بدون

 است، گردیده غیرمجاز استفاده عمومی خدمات از قانونی

 حائز ایرادات از. است قانون این قوت از نقاط شده یانگارجرم

 کرد که اشاره مورد این به توانمی جدید قانون اهمیت

 استفاده از غیر به جدید قانون در مندرج جرائم مجازات

 باشدمی 6 درجه نقدی غیرخانگی، جزای مصارف در غیرمجاز

 در غیرمجاز استفاده جرم مجازات درجه بودن باالتر که

 وارده خسارات که غیرخانگی مصارف به نسبت ف خانگیمصار

 یک که گردیده است، موجب متفاوت عمل در هاآن از ناشی

 دادسرا در بدواً دیگری و رسیدگی دادگاه در مستقیماً مورد

 .است ایراد محل امر این گردد و مطرح

ه انگاری نمودگذار آلوده کردن آب را جرمدر کل هرچند قانون

اکنش مناسب برای آن در نظر نگرفته است است؛ لیکن و

که هرچند آثار و تبعات این امر بسیار سنگین است. ضمن این

های صنعتی های زیرزمینی از طریق تخلیه پسابآلودگی سفره

باید ای ارتکاب میصورت فزاینده های تولیدی بهحاصل کارگاه

بینی نشده است. در حالی که واکنش کیفری برای آن پیش

شده در قوانین حوزه آب از  بینیهای پیشب مجازاتغال

شده است به نظر  ر نظر گرفتهدهای بازدارنده جنس مجازات

رسد تجدیدنظر در خصوص افزایش میزان مقرر در می

 ضرورت داشته باشد. های بازدارندهمجازات

 در خصوص حمایت از خاک نیز نتایج نشان داد حمایت

: اول بخش. باشدمی تحقیق ابلق بخش سه در خاک از کیفری

 که است اقداماتی و رفتارها مورد در انگاریجرم و گذاریقانون

 بخش این در شوندمی خاک به نسبت آسیب باعث نحوی به

 الزم لذا دارند عهده بر را خاک از حمایت کمی بسیار مقررات

 احتمالی جرائم تنوع به عنایت با اسالمی جمهوری مقنن است

 خالءهای دقیق مطالعات و کارشناسی یک با خاک روی بر

. گیرد صورت بهتری کیفری پیشگیری تا برطرف را قانونی

 دادسراهای و محاکم توسط خاک از قضایی حمایت: دوم بخش

 با هادادستان نقش کردن پررنگ بخصوص و کشور سراسر

 و ترسریع رسیدگی امکان بیشتر قانونی اختیارات اعطاء

 منتظر هادادستان نباید که ایگونه به شود فراهم تردقیق

 وارد دادستان سپس و بکند شکایت طرح مأموری تا بمانند

 به شروع قانونی اختیار رأساً هادادستان بلکه شود رسیدگی

 .باشند داشته را زیستمحیط و خاک علیه جرائم به رسیدگی

 و مأمورین توسط وظایف اجرای و اجرایی بخش که سوم بخش

 سایر و زیستمحیط یا کشاورزی جهاد وزارت اجرایی مسئولین

 بیشتری جدیت با بازرسی و نظارت مسئله باشدمی ادارات

در  که چرا شد؛ غافل ایدوره بازرسی از نباید و گیرد صورت

 خاک به جدی آسیب هرگونه از کردن جلوگیری موارد برخی

در  و قضایی هایپیگیری و شکایت طرح از مفیدتر بسیار

 چندان حبس، حتی یا و نقدی جزای به هایمحکومیت یتنها

 زیستمحیط و خاک به آسیب بارزیان آثار ترمیم در مؤثر

 روایات و احادیث نیز شیعه و اسالمی فقه در. بود نخواهد

 مهم اصول از یکی عنوان به را خاک از حمایت و حرمت زیادی

 در اینکه به عنایت با لذا است نموده محسوب بشر زندگی

 توانمی بنابراین باشدمی باز حاکم دست تعزیری هایمجازات

 .آورد عمل به خاک از مؤثرتری حمایت اساس این بر

زیست و سازمان جهاد دادن اختیار به مأمورین محیط

عنوان ضابطین دادگستری جهت کشف و تعقیب  کشاورزی به

جرائم در کنار سایر ضابطین دادگستری گامی در جهت 

هتر و کشف جرائم در خصوص این منبع مهم و حفاظت ب

منظور  ای تخصصی بهحیاتی است. همچنین ایجاد شعبه

رسیدگی به جرائم مربوط به خاک و آب موجب رسیدگی 

 تر به جرائم مربوطه است.تر و دقیقسریع

 

 . تقدیر و تشکر7

 هیو ته یکه در راه گردآور یاشخاص هیاز کل سندگانینو

 .را دارند یاند، کمال تشکر و قدردانساندهر یاریپژوهش حاضر 

 

 . سهم نویسندگان8

مشاوره و   یی وراهنما ی.کنارکوه می: رحفیلأنگارش و ت

  ریامو دکتر  نهادپاک رینظارت بر نگارش مقاله: دکتر ام

  .انیروانیا
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Background and Aim: Soil and water protection is one of the most important 

environmental issues. This needs more attention in the current situation in Iran 

than ever before. Water scarcity and at the same time soil erosion and pollution 

have gradually become important challenges in Iranian society. Legal support is 

an important issue in this regard that needs to be clarified and analyzed. In this 

article, the researcher seeks to investigate crimes threatening public health 

related to water and soil; What approach the legislator has taken to protect and 

preserve the soil and how existing laws can be enforced. 
 

Materials and Methods: The mentioned article is descriptive-analytical and 

using the library method, the mentioned subject has been studied and data 

collection has been done by referring to documents, books and articles. 
 

Results: Criminal law provides for criminalization of soil and water pollution, theft 

and unauthorized exploitation of water and soil smuggling, and destruction of 

waterways, and penalties such as imprisonment, fines, flogging, revocation of 

licenses, and blockage of wells. Since institutions, companies and government 

and public units are the main causes of soil and water pollution, it is necessary to 

have more judicial seriousness in dealing with these factors. 
 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 
 

Conclusion: Supporting new technologies in the field of water resources 

management, dealing decisively and firmly with violators and criminals in the field 

of water resources, cultivating and educating the people and related executive 

bodies to institutionalize the protection of water resources, creating mandatory 

restrictions on excessive water consumption during Periods of shortage, 

continuous monitoring of relevant officials and informing and educating farmers 

and owners of industries and culture in this regard, increasing the price of water, 

especially in the field of household consumption and such measures, are much 

needed. 
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