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 ولیت کیفری شهرداری نسبت به ئمس
 1ناشی از آلودگی هوا  های جسمانیآسیب 

پور حسن عالی ، مصطفی جعفری 
 

 چکیده 

شخصیت  جلوه   عنوانبهشهرداری   از  بارز  مقررات   ای  نقض  ضمن  گاهی  عمومی  حقوق  حقوقی 
های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان

، با عدم انجام  استیکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا   عنوانبه و از سوی دیگر  
ترین شود. آلودگی هوا یکی از اصلی وا می تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی ه

آسیبعلت برای  )جنایات(  ها  جسمانی  می   عنوانبههای  شمار  به  شهرداری  معلول  جایگاه  رود. 
کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند قابلول و ئیک مرتکب مس عنوانبه

مس  جرم،  رفتار  انجام  میان  و ئطولی  کیفری  تحمل    ولیت  دارد.  اجراضمانتنهایتًا  کیفری  های 
را  خود  رفتار  فعالیت،  به  هم  و  نمایندگی  به  هم  قالب  صورت  به  شهرداری  در  فعلی  ترک  و  فعلی 

 عنوانبهسازد و از این جهت میان رفتار شهرداری مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می
با نیست.  فرقی  حقیقی  شخص  رفتار  و  حقوقی  مس  شخص  درقبال  حال  دانستن ئاین  کیفری  ول 

رابط ایجاد  است: نخست،  بایسته  دو شرط  و سپس    ۀشهرداری  هوا  آلودگی  و  میان جنایت  استناد 
مس ارکان  وجود  دوم،  شهرداری.  اقدام  با  هوا  صورت  ئآلودگی  در  حقوقی.  اشخاص  کیفری  ولیت 

رفتار شهرداری متضمن هیچ دو شرط،  این  از  مس فقدان هر یک  نیست.ئگونه  با   ولیتی  نوشتار  این 
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کتابخانهبهره  منابع  از  توصیفی گیری  روش  با  و  مسای  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  ولیت  ئتحلیلی 
از آلودگی هوا ب پی  اکیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی  گفته در نظام کیفری  ش جمع دو شرط 

های  ناختن شهرداری در قبال اقدام ول شئباید در راستای مسقضایی    ۀپذیر است و رویایران، امکان
 . اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید ۀخود در محدود
 ولیت کیفری ئشهرداری، آلودگی هوا، جنایات ناشی از آلودگی هوا، مس  واژگان کلیدی:

 مقدمه
و  از محیط زیست سالم  از    حق برخورداری  پاک یکی  انسانی   ترین مهم تنفس در هوای  حقوق 

 تأکید   المللی، در قوانین داخلی نیز مورد های بین بر تصریح در کنوانسیون شود که عالوه محسوب می 
های جدی در حفاظت از محیط زیستی، دغدغه   ۀ قرار گرفته است. در نیم قرن اخیر مشکالت فزایند

ا و  ایجاد کرده  انسان در جوامع  تهدیدهای ین دغدغه سالمت  تغییر و شدت گرفتن  با  نیز همواره  ها 
(. به همین دلیل تحقیقات مختلفی نسبت Dunlap, 1999: 7محیط زیستی رو به افزایش بوده است ) 

 آلودگی هوا بر انسان صورت گرفته است.  ویژه به محیطی  های زیست به تأثیرات آلودگی 
هوا به معنای وجود یک یا چند آالینده همچون در تعریف آلودگی هوا گفته شده است، آلودگی 

انسان،   برای  که  است  پایداری  زمان  و  کمیت  و  کیفیت  در  هوا  در  بو  و  بخار  دود،  مه  دود،  گاز، 
اشیاء   و  جانوران  )  بارزیانگیاهان،  شهری  pal, 1999: 135باشد  هوای  آلودگی  که  آنجایی  از   .)

مسائل آلودگی هوا مورد توجه بوده و مشکالتی که   عینیت و شدت بیشتر آن، بیشتر از سایر  دلیلبه
 :Driesen, 2002-2003)  کنند در مناطق شهری حادتر و اثرگذارتر استها ایجاد میانواع آالینده 

آلودگی هوا و مس  ۀ لذا تحقیق دربار  (25 آلودگی در مناطق شهری مهمئآثار  تر است.  ولیت عوامل 
کردند درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می  ۹0از  میالدی بیش    2021در سال    مطابق آمار

تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند؛ به طوری که این شرایط که کیفیت هوای پایین 
به مرگ   از خانه شده است    2/4محیط زیستی منجر  بیرون  آلودگی هوا  اثر  بر  نفر در سال  میلیون 

(World health organization, 2021آ انسان می (.  باعث مرگ  تنباکو  از  بیشتر  شود.  لودگی هوا 
میرند.  سرطان ریه می   دلیلبهاند  ای از مردم که هرگز سیگار نکشیدههایی مانند دهلی، عدهدر مکان

باشد  های ناشی از هوای آلوده در مجموع سه برابر تعداد افراد مبتال به ایدز، سل و ماالریا میمرگ
(Figueres & Thunberg, 2019: 20 .) 

های وارده بر جسم شهروندان  های ناشی از آلودگی هوا و آسیببا توجه به گستردگی آمار مرگ
هایی از جانب مقامات  مقاومت  و همچنین لزوم رسیدگی به قصور نهادها در سطح کالن، عموماً 

میر ناشی از  ومرگ  ۀ اما با توجه به آمارهای فزایند  گیرد در رسیدگی به این موضوع صورت میقضایی  
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مقامات   اقدام  بر  عالوه  هوا،  مرگ قضایی  آلودگی  به  رسیدگی  تحمیل  ودر  امکان  شهروندان،  میر 
 بایست مورد تحقیق قرار گیرد.  ولیت کیفری بر اشخاص مرتبط با ایجاد آلودگی هوا نیز می ئمس

ایران با    گذارقانونباشد.  سطح شهرها، شهرداری مییکی از اشخاص مرتبط با آلودگی هوا در  
ماد مس  143  ۀتصویب  اسالمی،  مجازات  حقوقی  ئقانون  اشخاص  در    ازجملهولیت  شهرداری، 

قانونی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده باشد را    ۀصورتی که جرمی توسط نمایند
مذکور در صورتی که جرم در راستای اعمال  قانون    20  ۀبه رسمیت شناخته است، البته مطابق ماد

شود ولیکن با توجه به اهمیت وافر  موجب معافیت از مجازات می  ، حاکمیت شخص حقوقی باشد
علیت بین رفتار شخص    ۀچنانچه رابطقانون ماراالشاره »  14  ۀ، برابر تبصرگذارقانون جان آدمی نزد  

بودبلقاحقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت،   به .  مطالبه خواهد  تبصره  این   »..
تصدی یا  حاکمیتی  و  شده  بیان  مطلق  مسشکل  در  تأثیری  عمل،  بودن  دیه  ئگری  پرداخت  ولیت 

مس به  توجه  بنابراین  جانئندارد.  به  نسبت  شهرداری  حقوقی  شخصیت  رفتولیت  دست  از   ۀهای 
 ناشی از آلودگی هوا ضروری است. 

و ایستایی و    1سوآلودگی هوا حاصل فعالیت وسائط نقلیه، کارخانجات و صنایع آالینده از یک
های بلندمرتبه و جلوگیری از گردش آزاد  علت احداث ساختمانه  پایداری آلودگی در سطح شهر ب
مس که  است  دیگر  از سوی  ای ئهوا  موافقت ساخت  و  مجوز  صدور  بلندمرتبه،  ن ساختمانول  های 

  ویژهبهقوانین مرتبط با پیشگیری از آلودگی هوا و    ۀباشد. از جهت دیگر آنچه از مطالعشهرداری می
می برداشت  پاک  هوای  وظیفقانون  بر  عالوه  که  است  این  مالحظات    ۀشود  رعایت  در  شهرداری 

پروانهزیست اعطای  در  ساختمانمحیطی  احداث  و  ساخت  اینهای  قوانین    ها،  به  توجه  با  نهاد 
شهرداری  ۵۵  ۀماد  20بند    ویژه بهمتعدد   مواد  قانون  و  پاک،    27و    22،  20،  7ها  هوای  قانون 

می  نیز  هوا  آلودگی  از  پیشگیری  به  باید  موظف  آن  به  نسبت  که  چالشی  اولین  بنابراین  باشد. 
از آن    مسئلهبه این  گشایی نمود این است که نقش شهرداری در ایجاد آلودگی چیست؟ پاسخ  گره 

جهت حائز اهمیت است که اگر نتوان نقشی برای شهرداری در ایجاد آلودگی در نظر گرفت درواقع  

 
کنترل میزان آالیندگی وسائط نقلیه در اکثر کشورهای دنیا یکی از راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا است. به .  1

های آموخته شده موتوری از نیم قرن پیش در کالیفرنیا آغاز شد و درس   ۀعنوان نمونه کنترل آلودگی هوای وسائط نقلی
ایالت در سراسر جهان اعمال می این  آالیندگی خودروهای جدید حاصل    شود که موفقیتدر  چشمگیر در کاهش 

 (.Ayala, 2012: 154شده است )
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 مرتکب جرم تحت تعقیب قرار گیرد.  عنوانبه تواند شهرداری نمی
شهرداری در ایجاد آلودگی    ۀمداخل  ۀدر صورت اثبات نقش شهرداری در ایجاد آلودگی، نحو

خواهد بود؟ در شرایطی که شهرداری با استفاده از کارمندان خویش به تنهایی   هوا به چه صورتی
تواند مرتکب جرم آلودگی هوا شود، در اکثر موارد اسباب متعددی در آلودگی هوا تأثیر داشته و  می 

نمیدرحالی  تنهایی  به  هریک  درجهکه  به  را  هوا  آلودگی  مرگ توانند  موجب  که  نمایند  ایجاد  ای 
از یک  ، شودشهروندان   این اسباب  فعالیت  در اثر  انباشت مواد آالینده  این اسباب و  سو و تجمیع 

ساختمان احداث  اثر  در  آلودگی  این  دیگر تثبیت  سوی  از  شهرداری  موافقت  با  بلندمرتبه  های 
ولیت شهرداری و سایر اسباب چگونه  ئگردد. در هریک از این موارد مسموجب مرگ شهروندان می

تفاوت مستعیین می  به  ئگردد؟  ارتکاب جرم  با  تنهایی  به  ارتکاب جرم  ولیت شهرداری در صورت 
کنندگان دیگر و  بین آلوده  ۀهمراه سایر اسباب نیاز به تحقیق و بررسی دارد. همچنین در تشریح رابط

بررسی شود که آیا این رابطه، تجمیع بین مباشر و سبب است یا تجمیع اسباب؟ و در  بایدشهرداری 
مسصو و  بوده  چه  قانون  نظر  از  قضیه  حکم  شقوق،  این  از  یک  هر  بروز  از ئرت  یک  هر  ولیت 

 کنندگان چگونه خواهد بود؟مداخله
آیا  ولیت شهرداری نسبت به ترک وظایف قانونی خویش می ئابهام دیگر درخصوص مس باشد. 

مس فاقد  هوا  آلودگی  جرم  ارتکاب  عدم  به علت  آلوده ئشهرداری  فقط  و  بوده  به ولیت  هوا  کنندگان 
باشند؟ یا شهرداری نیز بابت ترک فعل در پیشگیری از آلودگی، دارای  ول میئشکل فعل مثبت مس

  ۀ نحو  باید ولیت شهرداری  ئولیت نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا است؟ در صورت مسئمس
 کنندگان هوا و ترک فعل شهرداری نیز مشخص گردد.تجمیع افعال آلوده
ولیت جنایات حاصل از آلودگی ئیکی از موارد مهم و ضروری برای تحمیل مس  از سوی دیگر، 

رابط مجنی  ۀ هوا،  به  زیان  ورود  و  مجرمانه  اعمال  ارتکاب  صرف  است.  صدور استناد  برای  علیه 
استناد بین عمل مجرمانه    ۀولیت کافی نیست. بنابراین عالوه بر این دو مورد باید رابطئحکم به مس

حاصله برقرار باشد. به همین علت باید نسبت به این موضوع نیز تحقیق صورت مرتکبین و جنایت  
 پردازی در این زمینه نیز شود.گرفته و اقدام به نظریه

مداخلۀ  مقال گوناگون  صور  درخصوص  پژوهش  با  تبیین    ۀحاضر  و  هوا  آلودگی  در  شهرداری 
قانونی و شرایط ضروری و مواد مرتبط  از شقوق مداخله  ولیت کیفری  ئاستقرار مس  حقوقی هریک 

راه یافتن  درصدد  چالشحلشهرداری،  برای  رهگذر تالش هایی  این  در  و  بوده  فوق  ابهامات  و  ها 
 ت مطرح شده پاسخ دهد.  سؤاالنماید تا با توجه به قوانین مربوطه به فراخور بحث، به هریک از می 

پیشین می   ۀدرخصوص  در   توان تحقیق  سودمندی  عبدالمجید  نمود:  اشاره  تحقیقات  این  به 
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های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه  ای تحت عنوان »بهبود ضوابط کیفری و نوآوریمقاله
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، همچنین علیرضا زاهدی و   27 ۀجلوگیری از آلودگی هوا« در شمار

وان »تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از  ای تحت عننبی خداکرمی نیز در مقاله
کنوانسیون  و  کیفری  حقوق  بینمنظر  هوا  های  آلودگی  درخصوص  مهمی  مسائل  بیان  به  المللی« 

  ویژه بههوا و    ۀکنندولیت کیفری اشخاص آلودهئاند ولیکن تاکنون تحقیقی جداگانه که به مسپرداخته
اشاره   چ  کردهشهرداری  و  مسائل  سوی  الشو  از  باشد،  کشیده  تصویر  به  را  آن  با  مربوط  های 

به  مبادرت  زمینه،  این  در  تحقیقاتی  خأل  احساس  با  بنابراین  است.  نشده  نگاشته  محترم  محققین 
   مرقومه حاضر شده است. ۀتحقیق و ارائ

 شهرداری در آلودگی هوا ۀهای مختلف مداخل. گونه 1
پی    ۀمداخل در  و  هوا  آلودگی  در  جهت شهرداری  چند  از  هوا  آلودگی  از  ناشی  جنایات  آن 

میقابل هوا  آلودگی  به  مبادرت  شخصًا  شهرداری  گاهی  است.  دربررسی  و  در   نماید  مباشر  واقع 
می  هوا  زباله آلودگی  سوزاندن  همچون  اعمالی  از  باشد.  استفاده  آن،  از  ناشی  آلودگی  ایجاد  و  ها 

های  محیطی، رها نمودن نخالهبدون رعایت استانداردهای زیست  ونقل دودزاوسائط نقلیه و حمل
فعالیت از  این  ساختمانی حاصل  از  اعمالی  های ساختمانی و عمرانی شهرداری در سطح شهر و 

 ها، شهرداری به تنهایی در آلودگی هوا نقش دارد. دست که با ارتکاب آن
نمی هوا  آلودگی  به  مبادرت  شخصًا  نیز شهرداری  موجب  نمایگاهی  اعمالی،  انجام  با  بلکه  د 

باشد که  شود. درواقع آلودگی هوا ناشی از سایر منابع آالینده میتشدید و یا تثبیت آلودگی هوا می 
باشد ولیکن با اعمال ارتکابی شهرداری،  در حالت عادی امکان تجمع و استقرار آلودگی کمتر می

شود. اعمالی همچون قطع ید و یا تثبیت میآلودگی هوای ایجاد شده توسط سایر منابع آالینده تشد
وجود که  شهر  تصفیها  آن  درختان  و    ۀبرای  ساخت  مجوز  صدور  یا  و  است  ضروری  شهر  هوای 
های بلندمرتبه برخالف ضوابط شهرسازی و معماری که موجب عدم گردش  اعطای تراکم ساختمان

 شود. هوای آزاد و استقرار و پایایی آلودگی هوا می 
یز شهرداری بدون انجام عملی، صرفًا از انجام وظایف خویش در جهت پیشگیری در مواقعی ن

آلودگی هوا خودداری می  آالینده  از  توسط سایر عوامل  آلودگی هوا  ترک فعل،  این  اثر  در  و  نماید 
می بهایجاد  انجام  عدم  که  است  وظایفی  دارای  شهرداری  قانون،  طبق  وظایف  گردد.  این  موقع 

ت یا  و  ایجاد  میموجب  هوا  آلودگی  فعالیت ثبیت  از  جلوگیری  شهرداری،  وظایف  از  یکی  شود. 
میکارخانه آالینده  صنایع  و  شهرداریها  امروزه  اما  وظیفباشد  این  ناقص  شکل  به  قانونی    ۀها 

می انجام  را  به  خویش  را  قانونی  تکلیف  این  کاًل  عملی،  هر  انجام  بدون  مواقعی  در  یا  و  دهند 
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قانونی سبب فعالیت منابع آالینده هوا شده و به مرور موجب   ۀن ترک وظیفسپارند. ایفراموشی می 
می شهر  سطح  در  هوا  آلودگی  بدیناستقرار  و  نقش  شود  ایفای  هوا  آلودگی  در  شهرداری  ترتیب 

یا  می  ایجاد کمربند سبز شهر  به  پاک، شهرداری مکلف  قانون هوای  مطابق  دیگر  از طرف  نماید. 
م شهر  دور  سبز  فضای  بییهمان  گسترش  از  جلوگیری  بر  عالوه  شهر  سبز  کمربند    ۀ ضابطباشد. 

تصفی  ۀمحدود موجب  شهر،  می  ۀقانونی  نیز  شهر  آلودگی هوای  از  جلوگیری  در  شدت  به  و  شود 
که شهرداری به این تکلیف قانونی خود عمل ننماید درواقع در    است. درصورتی  مؤثرهوای شهر  

ولیت شهرداری در ئبوده است. مس  مؤثرهوای شهر و بالتبع استقرار هوای آلوده در شهر    ۀعدم تصفی
   پردازیم.هریک از این شقوق، موضوعی است که ذیاًل به بحث در مورد آن می 

 انفرادی  ۀ. مداخل1-1
مواقعی   مباشرتدر  هوا    1شهرداری  آلودگی  موجب  انفرادی  شکل  به  و  داشته  هوا  آلودگی  در 

ها  های تعیینی، مبادرت به سوزاندن زبالهها در محلزباله ۀ تخلی جای بهشود؛ مثاًل اگر شهرداری می 
و موجب آلودگی هوا شود و این آلودگی هوا موجب مرگ شهروند ساکن در مجاورت محل    کرده

دودزا موجب   ۀفرسود  ۀنقلی  ۀها شود یا در یک فضای محصور با استفاده از یک وسیل سوزاندن زباله
آلودگی هوای آن فضا و در نهایت مرگ شخص حاضر در آن فضای بسته شود، در این صورت چون  

علیه در اثر آلودگی هوا شده شهرداری به شکل انفرادی موجب آلودگی هوا و در پی آن مرگ مجنی
باشد و  ایجاد شده می  یولیت کیفری جنایت حاصل از آلودگی هوائآید دارای مساست، به نظر می

در مربوطه متحمل مجازات خواهد شد؛ چراکه  قوانین  در  تعیینی  این    بر حسب مجازات  در  واقع 
متشکل عناصر  تمام  مجنی  ۀمورد  شخص  غیرعمدی   قتل  شهرداری    علیهجرم  سوی  از  تنهایی  به 

 باشد. علیه میولیت کیفری نسبت به مرگ مجنیئصورت گرفته و شهرداری به تنهایی واجد مس
 جمعیۀ . مداخل1-2

نماید اما عملیاتی که شهرداری مرتکب آن گاهی شهرداری شخصًا مباشرت به آلودگی هوا نمی 
 2تسبیب  نحو به منابع آالینده شده و یا  شود موجب تشدید آلودگی هوای ایجاد شده توسط سایر  می 

تهران، شهرداری  22 ۀ مثال چند سالی است که در منطق  عنوان به شود. موجب پیدایش آلودگی هوا می 

 
 « . مباشرت آن است که جنایت مستقیمًا توسط خود مرتکب واقع شود: »قانون مجازات اسالمی 4۹4 ۀماد. 1

ی را  تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگر»  :قانون مجازات اسالمی  ۵06  ۀماد  .2
مانند   .شد فراهم کند و خود مستقیمًا مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی 

 « .آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند
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ساختمان  برای  ساخت  مجوز  صدور  به  امروزه  اقدام  که  است  نموده  برج  یا  بلندمرتبه   عنوان به های 
منطقه برج  است.  معروف  چیتگر  مج های  این  که  به تمع ای  است  گرفته  قرار  بلندمرتبه  زعم های 

تهران می  تنفسی شهر  این برج کارشناسان محیط زیست، گلوگاه  از باشد که  بادهای عبوری  مانع  ها 
میرهای ناشی از آلودگی و مرگ   فرایند غرب تهران و موجب تشدید آلودگی هوا شده و این موضوع در  

 تسبیب مرتکب آلودگی هوا شده است.  نحو به آید در این حالت شهرداری  به نظر می   1است.  مؤثر هوا  
باشد.  آلودگی هوا می ، میر شده استوآید که آنچه موجب مرگبه نظر می گونهایندر ابتدای امر 

کارخانه و  نقلیه  وسائط  فعالیت  از  ناشی  نیز  هوا  اول  آلودگی  نگاه  در  واقع  در  است.  غیره  و  ها 
مرتکبین اصلی این موضوع، نقش اصلی در آلودگی هوا را    عنوانبهها و صنایع  و کارخانه  خودروها

متصدیان به  قانون  که  میها  آن  دارند  وسیلمباشر  متصدیان  دیگر  بیان  به  و   ۀگوید.  موتوری  نقلیه 
صنایع  کارخانه و  می   عنوانبهها  هوا  آلودگی  ساخت  مباشر  مجوز  صدور  با  شهرداری  و  باشند 

بلندمرتبه خارج از ضوابط شهرسازی سبب استقرار و پایداری آلودگی هوا در سطح های  مانساخت
کارخانه و  نقلیه  وسائط  متصدیان  نظر،  این  با  بنابراین  است.  شده  مباشر  شهر  آالینده  و صنایع  ها 

 باشد. سبب جرم می عنوانبهباشند و شهرداری با صدور مجوز ساخت می 
جرم  صرف   درخصوص  نظر  از   این  ناشی  جنایات  درخصوص  اما  است  صحیح  هوا  آلودگی 

جنایت   دیگری  و  هوا  آلودگی  یکی  است:  پیوسته  وقوع  به  جرم  دو  درواقع  گفت  باید  هوا  آلودگی 
جرم   چون  باشیم،  هوا  آلودگی  جرم  مرتکب  مجازات  درپی  صرفًا  ما  اگر  هوا.  آلودگی  از  ناشی 

بینی شده است، پس قواعد  قوانین مربوطه پیشآلودگی هوا یک جرم تعزیری بوده و مجازات آن در  
قانون مجازات اسالمی حاکم بوده و هر یک از مرتکبین، محکوم   12۵ ۀشرکت در جرم مقرر در ماد

می جرم  مستقل  فاعل  مجازات  مسبه  تعیین  درپی  اگر  اما  جنایات  ئشوند  به  نسبت  کیفری  ولیت 
می هستیم  هوا  آلودگی  از  قاحاصل  مواد  سایر  به  در بایست  نماییم.  استناد  اسالمی  مجازات  نون 

کارخانه نقلیه،  وسائط  متصدیان  که  آالینده  صورتی  صنایع  و  و    عنوانبهها  شهرداری  و  مباشر 
مجتمع بلندمرتبه  سازندگان  مجازات   عنوانبههای  قانون  به  مراجعه  با  شوند،  انگاشته  جرم  مسبب 

می  وجود  به  تسبیب  و  مباشرت  تجمیع  بحث  خصوص،  این  در  اینجا  اسالمی،  در  درواقع  آید. 

 
ارزی نتا  .1 ساز  یابیج  بلندمرتبه  جر  یاثر  منطقی بر  سطح  در  باد  ایب  22  ۀان  م ی انگر  موضوع  دلی ن  به  که  ل  ی باشد 

غ  یابیمکان و  ا  یهاساختمان  یراصول ینادرست  در  الگوی بلند  منطقه  تغ  ی عیطب  ین  باد  نتیر  یی وزش  در  و  جه یافته 
ثانو اثرات  بروز  کر ی د جری ا تشدیاز رکود    یناش  ۀیموجب  و  باد شده  ورود ی ان  با مشکل   یدور  را  تهران  به شهر  هوا 

 (.67: 13۹۵ )صالحی و دیگران، مواجه ساخته است یجد
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ماد سویی  از  خصوص  این  در  است.  گرفته  صورت  هم  عرض  در  سبب  و  مباشر   4۹2  ۀاجتماع 
اسالمی   مجازات  می  13۹2قانون  درصورتی»  :دارد ابراز  که    جنایت  است  دیه  یا  قصاص  موجب 

آنکه   از  اعم  باشد  رفتار مرتکب  به  اجتماع  نحوبهنتیجه حاصله مستند  به  یا  به تسبیب  یا    مباشرت 
قانون مذکور آورده شده    ۵26  ۀ« از سوی دیگر حکم اجتماع مباشر و سبب در مادانجام شود.ها  آن 

ماده این  برابر  مبا »   :است.  به  برخی  عامل،  چند  یا  دو  وقوع هرگاه  در  تسبیب  به  بعضی  و  شرت 
جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند  

باشد   تمام عوامل  در مساوی ضامن می طور  بهبه  باشد که  متفاوت  مرتکبان  رفتار  تأثیر  مگر  باشند 
مس رفتارشان  تأثیر  میزان  به  هریک  صورت  در  ئاین  هستند.  جنایت  ول  در  مباشر  که  صورتی 

 .« باشد فقط سبب، ضامن استها آن اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانندبی
جنایت   که  عاملی  سبب،  و  مباشر  تجمیع  صورت  در  اسالمی  مجازات  قانون  به  توجه  با  پس 
کارشناسان اکثر  زعم  به  نیز  کالنشهرها  هوای  آلودگی  درخصوص  است.  ضامن  اوست  به    مستند 

های  سو و ساختمانصنایع آالینده از یک  ها ومحیط زیست، هر دو عامل وسائط نقلیه و کارخانه
عوامل  این  دوی   هر  به  مستند  هوا  آلودگی  و  شده  هوا  آلودگی  موجب  دیگر  سوی  از  بلندمرتبه 

میمی  نظر  به  لذا  کارخانهباشد.  و  نقلیه  وسایل  متصدیان  از  هریک  و  آید  آالینده  صنایع  و  ها 
باشند و در صورت تفاوت تأثیر رفتارشان مساوی ضامن می طور  بهها و شهرداری  ازندگان مجتمعس

ول هستند. البته با توجه به نظر مقنن،  ئبا جلب نظر کارشناسان، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مس
میزان مس باید  مسئفقط کارشناس است که  زیرا  ئولیت  این فرض مشخص کند،  در  را  والن حادثه 

امر، قاضی نمی   دلیلبه این  بودن  این تخصصی  به نظر عرف عام، در  با مراجعه  تواند رأسًا و حتی 
این است که   بر  تأثیر مشروط  میزان  بر مبنای  تقسیم مسئولیت  امکان  البته  نماید.  زمینه اعالم نظر 

مس درصدبندی سهم  و  حادثئامکان سنجش  تمام  صورت  به   هوالن  در  اما  باشد  داشته  وجود  دقیق 
میان  پرونده متعدد  اختالفات  و  ندارد  وجود  دقیقی  تسهیم  چنین  امکان  نادر،  موارد  در  جز  ها 

هیئت و  مختلف  کارشناسان  اعالمی  است  درصدهای  ادعا  این  بر  گواه  کارشناسی،  مختلف  های 
 (.۸۹: 1400)برهانی و بادکوبه هزاوه، 

از آلودگی هوا  ق می نظر فو  قابلدرم توان نظر دیگری آورد و بیان نمود جنایات حاصله، ناشی 
  ها ها فعالیت متصدیان و اعمال شهرداری و سازندگان مجتمعاست. آلودگی هوایی که ناشی از ماه

هوای می  آلودگی  از  ناشی  بلکه  نیست  متصدیان  عمل  از  ناشی  مستقیمًا  جنایات،  چون  و  باشد 
رفتارشان    تبع بهباشد، از این حیث که جنایت، نه از نفس رفتارشان که  می  نمتصل به فعل متصدیا

شوند سبب در جنایات ناشی از آلودگی هوا محسوب می   عنوانبهدهد، بنابراین متصدیان نیز  رخ می 
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سبب جنایت شناخته    عنوانبهدرجه با شهرداری و سازندگان  گیرند و هماسباب قرار می  ۀو در زمر
.. در ردیف اسباب قرار گرفته و موجب .ذا در اینجا شهرداری و متصدیان وسائط نقلیه و شوند. لمی 

می اسباب  اسباب،  درخصوص    باشند.تعدد  مواد    گذارقانونتعدد  قانون    ۵36و    ۵3۵،  ۵33در 
 1مجازات اسالمی، حکم قضیه را در شقوق مختلف تعیین نموده است. 

ت و  تقدم  به کارشناس،  امر  ارجاع  با  ماداگر  تأثیر اسباب مشخص گردد موضوع مشمول    ۀ أخر 
اسباب، شرکت در    ۀقانون مجازات اسالمی شده و درصورت قصد ارتکاب جنایت توسط هم  ۵3۵

می محقق  مسجرم  دارای  مقدم  سبب  صورت،  این  غیر  در  و  نظر  ئشود  به  چون  اما  است.  ولیت 
نمی درخصوص    رسدمی  هوا  آلودگی  از  حاصل  مادجنایات  در  مقرر  تأثیر  در  مقدم  سبب   ۀتوان 

چندان  ۵3۵ نمود؛  استنباط  نقلیه،    را  وسائط  فعالیت  از  حاصل  آلودگی  نیست  مشخص  که 
علیه بوده و مقدمتًا سبب جنایت شده است و یا  ها و صنایع آالینده مقدم در تأثیر بر مجنی کارخانه

های بلندمرتبه پس از صدور جواز ساخت هوا در اثر احداث ساختماناستقرار و گسترش آلودگی  
 از سوی شهرداری، سبب مقدم در تأثیر بوده و سبب جنایت شده است.

ساختمان  ساخت  مجوز  صدور  در  شهرداری  عمل  که  نیست  مشخص  دیگر  سوی  های از 
این ساختمان  و احداث  نقلیهبلندمرتبه  آلودگی توسط وسائط  ایجاد  از  ها و صنایع ، کارخانه ها، پس 

آالینده بوده و موجب تشدید آلودگی و جنایت بر اشخاص شده است یا بالعکس ایجاد آلودگی توسط  
کارخانه  نقلیه،  ساختمان وسائط  ساخت  مجوز  صدور  از  پس  آالینده  صنایع  و  و ها  بلندمرتبه  های 

 
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند »  :قانون مذکور  ۵33  ۀبرابر ماد.  1

 .« باشند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می 
ماده   به  »  قانون مجازات اسالمی:  ۵3۵همچنین طبق  انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی  با  نفر  یا چند  هرگاه دو 

نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب 
آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عاب ری به دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از 

سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد  
می محسوب  جرم  در  شرکت  صورت  این  در  که  باشند  داشته  را  جنایت  ماده    .«شود ارتکاب  نهایتًا  قانون    ۵36و 

نون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز ( این قا۵۳۵هرگاه در مورد ماده )»  :نمایدماراإلشاره بیان می
باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی  
حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و  

شود انجام گرفته باشد، نفر دوم  ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می با توجه به اینکه  
 .« ضامن است 
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آید است. لذا به نظر می   ها موجب تشدید آلودگی و جنایت بر شهروندان شده استقرار این ساختمان 
ماد  اخیر  قسمت  مشمول  نمی   ۵36  ۀموضوع  نمی نیز  شق  این  در  درواقع  طولی  باشد.  اجتماع  توان 

 نمود.  ۵36یا    ۵3۵  ۀ اسباب مختلف را استنباط نموده و قضیه را حسب مورد مشمول ماد
ماد حاکمیت  نتیجه،  بهترین  مس  ۵33  ۀبنابراین  و  اسالمی  مجازات  کیفرئقانون  ی ولیت 

های بلندمرتبه و متصدیان وسائط نقلیه،  شهرداری در جنایات حاصله در کنار سازندگان ساختمان
به شکل مساوی میکارخانه آالینده  و صنایع  مداخلهها  تساوی ضمان  در جنایات  باشد.  کنندگان 

در   ارگذقانونناشی از آلودگی هوا نیز به این دلیل است که برخالف مورد تجمیع مباشر و سبب که  
کنندگان را به میزان تأثیر رفتار هریک از ایشان  ولیت مداخلهئقانون مجازات اسالمی، مس  ۵26  ۀماد

ولیت هریک ئقانون مذکور، مس  ۵33  ۀدر جنایت قرار داده است، در فرض تجمیع اسباب، در ماد
تساوی قرار    نحوهبکنندگان را بدون توجه به میزان تأثیر رفتار هریک از ایشان در جنایت،  از مداخله

می نظر  به  است.  نمودهداده  مداخله  جنایت  وقوع  در  هم  عرض   در  سبب  چند  اینجا  در  اند آید 
اسباب    ۀباشد لذا هماسباب می  ۀو مستند به همها  آن   ۀی که جنایت حاصله ناشی از فعل همنحوبه

  ول خواهند بود.ئمس
 نیابتی  ۀ. مداخل1-3

مداخل دیگر   می  ۀصورت  فعل  ترک  طریق  از  مداخله  هوا،  آلودگی  ایجاد  در  باشد.  شهرداری 
و    22،  20،  7ها و مواد  قانون شهرداری  ۵۵  ۀماد  20ذکر آن رفت مطابق بند    ترپیشکه    همان طور

می  27 مختلف  طرق  از  هوا  آلودگی  از  پیشگیری  به  مکلف  شهرداری  پاک،  هوای   1باشد. قانون 
ف خویش عمل ننماید و این ترک فعل موجب فعالیت وسائط نقلیه و  چنانچه شهرداری به این تکلی

و  کارخانه شهر  سطح  در  آالینده  نتیجههای  آلودگی   در  این  اثر  در  و  شود  هوا  مرگ  آلودگی  ها، 
 شهروندان رخ دهد تکلیف چیست؟

فاوت  باید متذکر شویم که در موضوع این شق از بحث، در واقع با دو رفتار مت  سؤال در پاسخ به این  
اند و  ها و صنایع آالینده، آلودگی را ایجاد کرده سو متصدیان وسائط نقلیه و کارخانه مواجه هستیم؛ از یک 

 
ها مکلف به تأمین فضای سبز و احداث کمربندی  قانون هوای پاک، شهرداری  27و   22. به عنوان نمونه مطابق مواد 1

می شهرها  درختاسبز  گرفته  صورت  تحقیقات  مطابق  که  چرا  جمله  باشند  از  اکوسیستمی  خدمات  دارای  شهری  ن 
زیبایی به مناظر شهری هستند. درختان، آلودگی هوا را از   ۀکربن، کاهش دمای هوا و ارائ  ۀحذف آلودگی هوا، تجزی

کنند  های برگ حذف می های گازی از طریق روزنه طریق گرفتار کردن ذرات معلق روی سطوح گیاه و جذب آالینده 
(Nowak, 2018: 40 .) 
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در  است.  نشده  آلودگی  ایجاد  این  مانع  نیز  شهرداری  دیگر  جانب  نقلیه،    از  وسائط  متصدیان  واقع 
با ایجاد آلودگی موجب جنایت بر انسان   ها کارخانه  اند و شهرداری با عدم پیشگیری،  ها شده و صنایع 

و   هوا  آلودگی  نتیجه مانع  می   در  نظر  به  است.  نشده  اشخاص  بر  جنایت  با  مانع  این خصوص  در  آید 
قانون مجازات    142  ۀ ولیت در ماد ئ ولیت کیفری فعل غیر مواجه هستیم. این نوع مس ئ تأسیس حقوقی مس 

پیش  » اسالمی  ماده  این  برابر  است.  در صورتی  ئ مس بینی شده  تنها  دیگری  رفتار  به علت  ولیت کیفری 
شخص   که  است  مس طور  به ثابت  ارتکابی  ئ قانونی  رفتار  نتیجه  با  رابطه  در  یا  باشد  دیگری  اعمال  ول 

پیشگیری از    ۀ قانونی خویش در زمین   ۀ از آنجایی که شهرداری با ترک وظیف   دیگری، مرتکب تقصیر شود.« 
آید شهرداری نسبت به افعال متصدیان منابع  آلودگی هوا و نتایج آن مرتکب تقصیر شده است، به نظر می 

دارای مس  زمینه  ئ آالینده،  این  و در  بوده  آن داشته    ۀ ی مداخل نحو به ولیت  نتایج  آلودگی هوا و  در  نیابتی 
ادام  در  موضوع،  شدن  روشن  برای  مس   ۀ است.  اثبات  دالیل  به  همچنین  ئ بحث  و  شهرداری  ولیت 

 پردازیم. ولیت از شهرداری می ئ های مخالف در رفع مس استدالل 
توان ارائه کرد این است  ولیت از شهرداری در این خصوص میئجهت رفع مس  استداللی که در

که همین آلودگی هوا    نمایندها و صنایع آالینده ایجاد میکه آلودگی هوا را وسائط نقلیه و کارخانه
موجب جنایت بر شهروندان شده است و شهرداری فقط مانع آلودگی هوا و بالتبع جنایات ناشی از 
آن نشده است و چون آنچه باعث جنایت شده است آلودگی هوای ایجاد شده از سوی وسائط نقلیه  

آالینده میو کارخانه و صنایع  باید مسها  به جنایات  ولیت کیفرئباشد پس همین عوامل  نسبت  ی 
 ناشی از آلودگی داشته باشند. 

ایجاد مقتضی و عدم ایجاد  درخصوص    در تشریح این استدالل باید گفت در فقه امامیه بحثی
 شود:مانع نسبت به مرگ مقتول وجود دارد و این بحث در سه جا مطرح می

صدمه شخصی  که  جایی  در  مینخست(  وارد  دیگری  بر  مای  از  شخص  آن  و  داوای  نماید 
 شود.نماید و صدمه موجب سرایت و مرگ مضروب میخویش خودداری می 

دریا می  به  را  دیگری  آن شخص  دوم( جایی که شخصی،  و  از    رغمعلیافکند  قدرت خروج، 
 . شودخارج شدن از آب خودداری کرده و غرق می

روج،  افکند و آن شخص با وجود توان خسوم( زمانی است که شخصی، دیگری را در آتش می 
 سوزد. کند و در آتش می از خارج شدن از آتش خودداری می

ای از فقها نظر دارند چون بین فقها اختالف است. عدهها  آن  درخصوص این سه مورد و حکم
ول است و نسبت به  ئوارده مس  ۀشخص از مرگ خود جلوگیری نکرده، ضارب صرفًا نسبت به ضرب 

مس درمئقتل  ندارد.  دیگعده  قابلولیتی  صدمه،  ای  ایراد  با  ضارب  که  دارند  عقیده  نیز  فقها  از  ر 
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مقتضای قتل را ایجاد کرده و مقتول با ترک فعل خویش صرفًا مانع قتل نشده است، بنابراین ضارب  
 .(13۹-16۸: 13۹0بای،  :نک ) ول استئنسبت به قتل نیز مس

قسمت اخیر بیان نمود که وسائط نقلیه و    توان با اتخاذ نظر فقهایدر مورد بحث حاضر نیز می 
اند و شهرداری  ها و صنایع آالینده با ایجاد آلودگی، مقتضای مرگ شهروندان را ایجاد کردهکارخانه

صرفاً  خویش  فعل  ترک  شهروندان    با  مرگ  به  نسبت  شهرداری  بنابراین  است،  نشده  مرگ  مانع 
توان استدالل  می   قابلم  دگان آلودگی است. درایجادکنن  ۀولیت بر عهدئولیتی نداشته و تمام مسئمس

کرد این قاعده برای مواردی است که تکلیف قانونی یا شرعی برای تارک فعل وجود نداشته باشد و  
ایجاد نکرده  را  باشد هرچند که مقتضای جرم  بوده  انجام فعل  به  تارک فعل مکلف  در صورتی که 

ول باشد. در اینجا نیز با آنکه شهرداری  ئواند مستباشد در صورت ترک فعل و عدم ایجاد مانع، می
فعل، نقشی نداشته است اما با ترک فعل و   نحوبهمقتضای جنایت را ایجاد نکرده و در ایجاد آلودگی 

شهرداری قرار داده است مانع ایجاد آلودگی و جنایات ناشی از آن   ۀترک وظایفی که قانون بر عهد
 ولیت کیفری است. ئشود و دارای مسمذکور نمی نشده است پس مشمول استدالل فقهای

مس اصل  برخالف  فوق  فقهی  مصادیق  تمام  چون  دیگر  سوی  به  ئاز  نسبت  اشخاص  ولیت 
مصرح،    ۀگانباشد، بنابراین صرفًا در همان موارد سهصدمات وارده بر دیگران و نتایج حاصله آن می

توانند مورد استناد قرار گیرند. ضمن  میبحث حاضر ن   ازجملهقابلیت استناد دارند و در موارد دیگر  
از مرگ جایی است که صدمهدرخصوص    فوق  ۀگانموارد سهۀ  اینکه هم آن  از  ای وارد شده و پس 

جلوگیری نشده است، درحالیکه در بحث حاضر شهرداری مکلف بوده قبل از ایجاد آلودگی از آن  
با   آلودگی  شهرداری،  مانعیت  عدم  علت  به  و  نماید  و  جلوگیری  نقلیه  وسائط  بعدی  فعالیت 

ها و صنایع آالینده ایجاد شده است، بنابراین مصداق موضوع مورد بحث کاماًل متفاوت از  کارخانه
اشاره   ۀ گانتأمل هم این است که تمامی موارد سه  قابل  ۀباشد. واپسین نکتفوق می  ۀ گانمصادیق سه

شده مربوط به ترک فعل قربانی جرم است که تکلیفی در مداوای خویش ندارد درحالیکه در بحث  
شهرداری   خویش   عنوانبهحاضر،  قانونی  وظایف  ترک  به  مبادرت  تکلیف،  دارای  ثالث   شخص 

نظری پس  است.  و   ۀ نموده  داشته  استناد  قابلیت  مصرح  موارد  در  صرفًا  مذکور  درخصوص    فقهی 
 و ترک فعل این نهاد محمل و جایگاهی ندارد.  شهرداری 

آلوده  در این بخش،  در  نقلیه وواقع  با فعل مثبت، مرتکب  . کنندگان هوا )متصدیان وسائط   )..
اند و شهرداری نیز با ترک فعلی که انجام داده است از گسترش آلودگی پیشگیری ننموده جرم شده

از طر تعدد اسباب  با  این شق  در  بنابراین  باشیم. درخصوص  یق فعل و ترک فعل مواجه می است. 
شرکا ممکن  ۀ  هم  همان طور کهتوان نظر داد  ولیت بین اسباب فعل و ترک فعلی میئتعیین مس  ۀنحو
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است با ارتکاب فعل یا با ترک فعل باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و  
وظیف آن  انجام  که  فعلی  ترک  با  بوده  ۀ  دیگری  میوی  شرکت  جنایت  در  کنند  است، 

از 40۸:  1400)میرمحمدصادقی،   شده  واقع  اسباب  مانند  به  نیز  اسباب  این  درخصوص  لذا   .)
هم اسباب،  تعدد  قواعد  به  مراجعه  با  و  باشیم  اسباب  تجمیع  به  قائل  باید  فعل  را    ۀطریق  اسباب 

 ولیت کیفری بدانیم.ئضامن انگاشته و شهرداری را دارای مس
 ولیت کیفری شهرداری  ئستقرار مس. شرایط ا 2

شهرداری در آلودگی هوا و جنایات   ۀ اثبات مداخل   ۀعالوه بر شرایط اختصاصی فوق که در زمین 
ولیت کیفری شهرداری ضروری است. ئ ناشی از آن بوده است، وجود شرایطی دیگر برای استقرار مس 

ولیت کیفری بر این شخص ئ مس این شرایط عمومًا در تمامی جرایم ارتکابی شهرداری، جهت تحمیل  
باشند و برخی حقوقی باید احراز شود. برخی از این شرایط، مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری می 

 باشد. سو و اثبات رکن روانی جرم از سوی دیگر می استناد از یک   ۀ مربوط به احراز رابط 
 شرایط مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری   .2-1

ماد  گذارقانون که    143  ۀدر  حقیقی  از سوی شخص  ارتکابی  اعمال  اسالمی،  مجازات  قانون 
می  ۀنمایند محسوب  شهرداری  را  قانونی  هیچ قابلشود  اما  است،  دانسته  شهرداری  به  انتساب 

تعریف و تعیین نماینده    ۀنابراین وظیفتعریف قانونی از مفهوم نماینده در قوانین ایران وجود ندارد، ب
ولیت کیفری اشخاص حقوقی،  ئقانونی در مس  ۀمصادیق نماینددرخصوص    دادرس است.  ۀبرعهد

ی که دو نظر مهم در این خصوص وجود دارد: به نحوبهاست    نظراختالفمیان نویسندگان جزایی  
دست نمایند  ۀنظر  می   ۀاول،  حقوقی  شخص  هر  اول  نفر  صرفًا  و  قانونی  مجاب  )موسوی  باشد 

دست1۵6-1۵۸:  13۹4زاده،  رفیع نمایند  ۀ(.  ایشان،  نظر  از  که  هستند  نویسندگانی  قانونی    ۀدوم، 
کلی مشمول  اول،  شخص  بر  نیز    ۀعالوه  هستند  حقوقی  شخص  جانب  از  مأذون  که  اشخاصی 

 است.  ترآید از بین این دو نظر، نظر دوم، کامل(. به نظر می67: 1400باشد )اردبیلی، می 
اینکه مداخل به  توجه  با  آلودگی هوا،  از  ناشی  از    ۀدر جنایات  آلودگی هوا اصواًل  در  شهرداری 

و معماری و همچنین عدم    طریق صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم برخالف ضوابط شهرسازی
آلودگی هوا صورت می از  پیشگیری  قانون جهت  در  تکالیف مقرر  گیرد، مشکلی در جهت  انجام 

اواًل صدور مجوز ساخت و    چراکهآید  قانونی شهرداری پیش نمی  ۀاثبات انجام جرم از سوی نمایند
و ثانیًا در عدم پیشگیری  انجام است  قابلاعطای تراکم صرفًا از سوی شهردار و کارمندان شهرداری  

است فعلی  ترک  جرم  یک  چون  نیز  هوا  آلودگی  برای   ، از  پیشگیری  و عدم  فعل  ترک  احراز  صرف 
کننده به جرم موضوع این مقاله مشکلی در اثبات اثبات جرم کافی است. بنابراین دادرس رسیدگی 
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 قانونی شهرداری ندارد.  ۀوقوع جرم توسط نمایند
ماد مطابق  دیگر،  سوی  مس  143  ۀاز  تحقق  دیگر  شرط  اسالمی  مجازات  کیفری ئقانون  ولیت 

در راستای منافع »یا    «به نام »قانونی شهرداری، جرم ارتکابی را    ۀ برای شهرداری این است که نمایند
می   «شهرداری که  نفعی  دهد.  یا  انجام  مستقیم  و  احتمالی  یا  قطعی  معنوی،  یا  مادی  تواند 

و فعلیت یافتن آن شرط نیست، بلکه مهم آن است که جرم به  غیرمستقیم باشد. پس تحقق منافع  
ولیت مورد ئانجام شود. بدین ترتیب انگیزه در تحقق مس  [هرداری]شانتفاع شخص حقوقی    ۀانگیز

نماید )شریفی و  ساز جلوه مییک عنصر سرنوشت  عنوانبهتأثیر بلکه  یک عامل بی  عنوانبهبحث نه  
نکت120:  13۹2دیگران،   لفظ  قابل  ۀ(.  از  ماده  آنکه  بنابراین صرف    «یا»توجه  استفاده کرده است، 

   وجود یکی از این دو شرط کافی است.
 استناد   ۀ. شرایط مرتبط با رابط2-2

به   ۵31و    ۵2۹،  ۵00،  4۹2مواد    ازجملهدر مواد مختلف قانون مجازات اسالمی    گذارقانون
رابط اشاره نموده است.  ۀلزوم احراز  آلودگی   ۀرابطدرخصوص    استناد  از  ناشی  بین جنایات  استناد 

 به دو موضوع توجه کرد. اول اینکه جنایات حاصله، ناشی از آلودگی هوا  بایدهوا و رفتار شهرداری  
 استناد وجود دارد یا خیر؟   ۀودگی هوا رابطباشد یا خیر؟ و دوم اینکه بین اعمال شهرداری و آلمی 

در خصوص مورد اول مبنی بر حصول جنایات ناشی از آلودگی هوا، ابهام خاصی وجود ندارد  
شود و  هاست این موضوع به اثبات رسیده است که آلودگی هوا موجب مرگ شهروندان میو سال

گسترده صتحقیقات  امر  متخصصین  سوی  از  زمینه  این  در  نیز  گفتای  به  است.  گرفته    ۀ ورت 
دست و  متخصصان  پدیدپزشکان،  جامعه،  سالمت  و  بهداشت  بر   ۀاندرکاران  هوا  آلودگی 

اندام دستگاه همچنین  و  تنفسی  و  عروقی  و  قلبی  دستگاه  همچون  بدن  داخلی  خارجی های  های 
دارد. بر   گیرند، اثرات مخربیمستقیم در معرض آلودگی هوا قرار می طور  بهمانند چشم و پوست که  

بیماری بروز  پزشکی،  مختلف  علوم  متخصصان  از  برخی  اظهارنظر  همچون اساس  مزمنی  های 
آلرژی و  بیماریآسم  بعضًا  و  پوستی  صعبهای  سرطان  های  مانند  العالجی  و   ازجملهالعالج 

غیر و  مخرب  )ملک،  قابلتأثیرهای  است  جامعه  افراد  سالمت  بر  هوا  آلودگی  : 13۹۵جبران 
رسیده ونحبه (، 116 نتیجه  این  به  تحقیقاتی  انجام  با  محققین  از  برخی  که  و  ی  هوا  آلودگی  که  اند 

های قلبی داشته است و در روزهایی که  اینورژن )وارونگی دما( ارتباط معنادار و تنگاتنگی با سکته
آالینده میزان  و  مرگاینورژن شدیدتر  درصد  بوده،  بیشتر  رفته  ها  باال  نیز  قلبی  بیماران   است ومیر 

ومیر ناشی  مرگدرخصوص    (. ناگفته نماند که هر سال آمارهایی132:  13۸۸محمدی و پروازی،  )
 گردد. های مربوطه ارائه می از آلودگی هوا از سوی سازمان
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مرگ ایشان، عمومًا   ۀمورد ابهام این است که آثار آلودگی هوا بر جسم شهروندان و در نتیج ۀنکت
تأثیرات چندسالۀ آلودگی هوا بر روی  ۀ  گردد و مجموعدر طول زمان و به شکل تدریجی ایجاد می

شود و از سوی دیگر وضعیت جسمی اشخاص و میزان مقاومت و یا  انسان، موجب مرگ ایشان می
یری ایشان از آلودگی هوا نیز با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین مشکل، تعیین میزان خسارت  تأثیرپذ

بر مرگ شخص خاص  فوت شده می  آلودگی  تأثیر  آلودگی هوا و میزان  از  باشد که دادرس حاصل 
پزشکی    ویژه بهبایست با ارجاع امر به کارشناسان امور پزشکی و  کننده به موضوع، ابتدا میرسیدگی 

اوالً ق مرگ  درخصوص    انونی،  بر  هوا  آلودگی  تأثیر  میزان  ثانیًا  و  هوا  آلودگی  از  ناشی  مرگ  اثبات 
 شخص تحقیق نماید. 
رابط  اثبات  از  آلودگی هوا در جنایت   ۀ پس  تأثیر  میزان  آلودگی هوا و همچنین  و  جنایت حاصله 

رسد. آلودگی ال شهرداری می استناد بین آلودگی هوا و اعم  ۀ علیه، نوبت به اثبات رابطوارده بر مجنی 
تثبیت آلودگی هوا اسباب متعددی هوا جریانی است که در طول زمان محقق می  شود و در ایجاد و 

استناد بین آلودگی هوا و رفتار هر   ۀنمایند. همین موضوع موجب دشواری اثبات رابط ایفای نقش می 
به آن، راهکارهای مختلفی ارائه   تعدد اسباب و احکام مربوط درخصوص    گردد.یک از این اسباب می 

کد محیط زیست فرانسه( در این   162-1۸ ۀ)ماد  200۸قانون اوت  1۹  ۀ مثال ماد عنوان به شده است. 
می  مقرر  هزینه » :دارد خصوص  باشد،  داشته  متعدد  اسباب  زیست،  محیط  بر  وارده  خسارات  هرگاه 

پیش  مقام  توسط  جبرانی  و  پیشگیرانه  بند تدابیر  در  شده  بهره   ۱۶۵  -  ۲ماده    ۲  بینی  و میان  برداران 
« اما قضیه الوقوع تقسیم خواهد شد. کنندگان در امر ورود خسارت یا در ایجاد خسارات قریب شرکت 

اسباب صراحت درخصوص  به خاصی به مانند قانون فرانسه که    ۀ در ایران متفاوت است. در ایران ماد
زیست  خسارات  در  و  متعدد  ندارد.   ویژه به محیطی  وجود  باشد  نموده  تصمیم  اتخاذ  هوا  آلودگی 

اسباب متعدد نسبت به درخصوص    موادی چند،   13۹2ذلک در قانون مجازات اسالمی مصوب  مع 
 بحث شد.ها  آن   تمامی جنایات تصویب شده است که فوقًا نسبت به 

هشدار    ۀعدگردد، قا استناد می  ۀیکی از مواردی که در فقه و قوانین موضوعه موجب قطع رابط
می  قاعد )تحذیر(  اساس  بر  اگر  کمذ  ۀباشد.  پ کور،  به  یسی  اقدام  از  از  کاری  کش  دارد  احتمال  ه 

آن، خطری متوجه د عمال  ا  ایرهگذر  با وجود  به  ین، مخاطب  یگری گردد، هشدار دهد؛  ا شنونده 
جه فعل  یب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیند و ترت کتوجهی  یهشدار وی ب

آ وارد  هشدارشونده  به  خسارتی  مسی هشداردهنده  هشداردهنده  داشت یولئد،  نخواهد  تی 
 (.23۵: 13۹۸داماد، )محقق

رسانه طریق  از  شهرداری  هوا،  آلودگی  مواقع  در  به  اصواًل  هشدار  اعالم  ضمن  جمعی،  های 
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نماید.  ودکان میسالمندان و ک  ویژه بهشهروندان، تقاضای عدم تردد غیرضروری از سوی شهروندان  
به تردد در سطح شهر نموده و   سؤال این هشدار، مبادرت  به  توجه  بدون  اگر شهروندی  اینجاست 

استناد و   ۀآلودگی هوا منجر به صدمه بدنی یا مرگ ایشان شود، آیا این اقدام ایشان موجب قطع رابط
  سؤال آید پاسخ به این  یباشد؟ به نظر مهشدار می   ۀولیت کیفری شهرداری با توسل به قاعدئرفع مس

شهرداری   و  است  مس  رغمعلیمنفی  دارای  هشدار،  به ئاعالم  توسل  چراکه  است؛  کیفری  ولیت 
از  ئهشدار و رفع مس  ۀقاعد آن دارای شرایطی است. یکی  پی  برای قطع    ترینمهمولیت در  شروط 
قاعد  ۀرابط از  جستن  بهره  با  هشداردهنده،   ۀاستناد  شخص  عمل  که  است  این  و    هشدار  قانونی 

عملی   شخصی  اگر  بنابراین  باشد.  داشته  رفتار  در  مشروعیت  هشداردهنده،  یعنی  باشد؛  مشروع 
شود،   مرتکب  غیرمشروع  و  دارای   رغمعلیغیرقانونی  زیان،  ورود  صورت  در  دیگران،  به  هشدار 

ولیت خواهد بود. در موضوع بحث حاضر نیز چون شهرداری حق آلوده نمودن هوای شهر را  ئمس
مسندا  دارای  همچنان  تردد،  عدم  بر  مبنی  شهروندان  به  هشدار  وجود  با  بالتبع  است  ولیت ئشته 

 کیفری نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا خواهد بود.
در نهایت باید اذعان داشت که هرچند با توضیحات فوق، تاحدودی با قواعد و مقررات قانونی  

زمی  ،حاضر این  در  است  شایسته  اما  شد  مشکل  و  گذارقانوننه  حل  گیرد  صورت  مشخصی  ی 
با دست    گذارقانونمورد تصریح واقع شود. بهتر است    گذارقانون موضوع به شکل معینی از سوی  

و   مرتبط  اصواًل  و کهنه که  قدیمی  نظریات  از  نمیگوپاسخ شستن  امروزی    درصدد باشد  ی مسائل 
می نظر  به  باشد.  امروزی  مقتضیات  برای  مناسب  حل  راه  مجازات  یافتن  قانون  امروزی  مواد  آید 

است   اقتباس شده  فقه  از  عمومًا  که  امروزی  گوپاسخاسالمی  معضالت  و  مشکالت  در   ویژه بهی 
ای )به مانند آنچه تواند یا با تصویب ماده می   گذارقانونآلودگی هوا و آثار و نتایج آن نباشد.  ۀ  زمین

است(   گرفته  صورت  فرانسه  قوانین  تمامصراحت بهدر  را    ،  هوا  آلودگی  تثبیت  و  ایجاد  در  اسباب 
بینئمس قواعد  به  با مراجعه  یا  نماید  بهول خسارات و جنایات حاصله معرفی  نظریالمللی و    ۀ ویژه 
بینئمس در حقوق  زمینه  ولیت جمعی کیفری  این  در  را  گذارقانون الملل کیفری  و مشکل  نموده  ی 

بار در شعبصریطور  بهولیت جمعی کیفری  ئمس  ۀ حل نماید. نظری دادگاه    ۀح، نخستین  تجدیدنظر 
سال   در  سابق  پروند  1۹۹۹یوگسالوی  در  دادگاه   ۀو  توسط  آن  از  بعد  و  شد  مطرح  های  تادیچ 

مسبین از  نوع  این  اساس  بر  شد.  استفاده  شرکتئالمللی  تمامی  طرح  ولیت،  یک  در  کنندگان 
گر آن  اعضای  تمامی  توسط  ارتکابی  جرایم  برای  است  ممکن  دخالت  مجرمانه  خود  آنکه  ولو  وه 
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  1(.77:  13۹۸)گرامی و شادمانفر،  باشندول  ئمستقیم در آن نداشته باشند مس
 شرایط مرتبط با عنصر روانی  .2-3

تصور اینکه جنایات حاصل از آلودگی هوا به شکل عمدی صورت گیرد وجود دارد اما عمومًا  
جنایات   می   نحوبهاین  واقع  قتل شودغیرعمدی  در  عمدی  هوا،  آلودگی  مسببان  آن  در  چراکه  ؛ 

تثبیت  و  ایجاد  در  عمومًا  نیز  شهرداری  نمایندگان  فلذا  ندارند؛  هوا  آلودگی  از  ناشی  اشخاص 
صدم بر  قصدی  بی   ۀآلودگی،  دلیل  همین  به  ندارند.  هوا  آلودگی  اثر  در  یا  شهروندان  احتیاطی 

 شود.مباالتی نمایندگان به شهرداری تسری داده میبی
پیچید به وضعیت مبهم و  توجه  با  ناگفته نماند  در   ۀالبته  آلودگی و  آلودگی هوا و تعدد اسباب 

به   آن  تسری  و  شهرداری  نمایندگان  روانی  رکن  احراز  گاهی  هوا،  آلودگی  از  ناشی  جنایات  نتیجه 
ی مفید تطبیق  ۀشهرداری دشوار است. در این زمینه اشاره به موضع حقوق انگلستان از باب مطالع

به گاه  این کشور،  در حقوق  بود.  واجد  خواهد  حقوقی  حقیقی، شخص  تقصیر شخص  رغم عدم 
موجبات ئمس حقوقی  شخص  فرهنگ  و  سیاست  که  است  موقعی  آن  و  بود  خواهد  کیفری  ولیت 

ارتکاب جرم را فراهم کرده باشد. در این حالت هر مدیر و کارمندی که مشغول به کار شود محکوم  
پیروی   خطجرم   ۀیرو   این  ازبه  که  مادام  اساس  این  بر  بود.  خواهد  جرم زا  سیاست  و  زای  مشی 

این شخص استمرار خواهد داشت. در   ۀشخص حقوقی تغییر نکند، همچنان ارتکاب جرم از ناحی
مشی شخص حقوقی  توان گفت رکن معنوی جرم چیزی جز سیاست و خطاین حالت است که می

قانونی با اثبات اینکه اقدام فرد خاطی خودسرانه   ۀنمایند عنوانهبنیست و در نتیجه اشخاص حقیقی 
سیاست با  آشکار  تعارض  در  میو  است  داشته  حقوقی  مسهای شخص  رفع  از خود  ولیت  ئتوانند 

نیکومنظری،   و  )محسنی  مس2۵2:  13۹6نمایند  درخصوص  این  ئ(.  به  نسبت  شهرداری  ولیت 
نیز چون سال تراکمجنایات    ۀ ضابطساز بیوفروشی و صدور مجوز ساخت  های مدیدی است که 

 
آن، در اکثر کشورهای پیشرفته، های زیستناگفته نماند امروزه برای پیشگیری از آلودگی   .1 آثار ناشی از  محیطی و 

به ت از سه جهت حائز اهمیت   اندمحیطی نمودهی صالح در مسائل زیست ئسیس مراجع قضاأاقدام  این موضوع  که 
محیطی موجود با کارآمدی شود. ثانیًا قوانین زیستمحیطی میمنجر به افزایش حمایت از منافع زیست اوالً  :باشدمی

محیطی نزد مراجع قضائی و شبه قضائی، عالوه  شوند و ثالثًا با به چالش کشیدن تصمیمات زیست بیشتری اعمال می 
عمومی پذیرش  میبر  افزایش  را  تصمیمات  آن  مشروعیت  دیگران،  ،  و  کردی  )محمودی  این 217:  1400دهند   .)

آلودگی زیستراهکار می از  به ویژه مرگ تواند موجب پیشگیری  آن  از  ناشی  آثار  نهایت  از محیطی و در  ناشی  ومیر 
 .محیطی گرددهای زیست آلودگی 



 1401 زمستان  / بیستمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و   دورۀ /                  

 

90 

از ساختمان آلودگی هوا  از  پیشگیری  و عدم  آالینده  با صنایع  مماشات  و همچنین  بلندمرتبه  های 
می صورت  شهرداری  و  سوی  خطنحوبهگیرد  و  سیاست  به  است  ی  گشته  تبدیل  شهرداری  مشی 

کننده به  شهرداری دانسته و دادرس رسیدگی  توان این موارد را دالیلی بر اثبات رکن روانیبنابراین می
موضوع نیز از این موارد در اثبات رکن روانی بهره ببرد. هرچند شایسته است مطابق قانون انگلستان،  

  برسد. گذارقانوناین زمینه به تصویب  قانونی خاصی در ۀماد
 نتیجه 

آلودگی هوا یکی از معضالت بسیار مهم حیات امروزی است که عالوه بر تأثیرات مخرب بر  
  ها نیز اثرات نامطلوب فراوانی دارد؛ چندان محیط زیست، بر سالمت جسمی و روانی انسان  ۀپیکر

از آلودگی هوا میکه یکی از موارد مهم ممات انسان ها نوعی مرگ باشد. این مرگها، مرگ ناشی 
و  غیرط الهی  ادیان  در  شدت  به  که  است  بیرونی  عوامل  به سبب  و  همچنین    ویژه بهبیعی  و  اسالم 

بین  دولتقوانین  داخلی،  و  داشته شدهالمللی  برحذر  آن  از  و شهروندان  اند. کارشناسان محیط  ها 
شده  متصور  هوا  آلودگی  برای  عمده  دلیل  سه  وسائط  زیست  فعالیت  از  ناشی  دود  نخست(  اند: 

د از کارخانهنقلیه،  آلودگی حاصل  و سوم( ساختمانوم(  آالینده  و صنایع  در  ها  بلندمرتبه که  های 
محیطی احداث شده  شهرها با نقض اصول شهرسازی و معماری و بدون رعایت مالحظات زیست

 باشند. و مانع جریان و گردش آزاد هوا می
ول پیشگیری از  ئختلفی مسها و نهادهای ماز سوی دیگر مطابق قوانین متعدد داخلی، سازمان

آن می  رفع  و  آلودگی  قانون شهرداریایجاد  در  نهادها شهرداری است که  این  از  یکی  و  باشند.  ها 
شهرداری امروزه  اما  است،  هوا  آلودگی  از  پیشگیری  به  مکلف  پاک  هوای  کسب  قانون  جهت  ها 

گیری از آلودگی هوا اقدام کمتر عالوه بر اینکه به وظایف مقرر خود برای پیش  ۀدرآمد بیشتر و هزین
  به های بلندمرت اعطای تراکم و صدور مجوز ساخت ساختمان  جمله  ازنمایند، با اعمال خویش  نمی

 اند.تشدید و تثبیت و پایایی آلودگی هوا نیز شده موجب
آثار آن   ولیت از خویش درخصوص ئ سعی شهرداری بر رفع مس  رغمبه آلودگی هوا و تبعات و 

می   ویژه به هوا،  آلودگی  اثر  در  شهروندان  مسمرگ  ذیل،  شرح  به  را  ئتوان  شهرداری  کیفری  ولیت 
آلودگی هوا توسط شهرداری   ایجاد  این صورت قطعًا    نحوبهتصور نمود: نخست(  مباشرت که در 

مس دارای  مرگئشهرداری  از  حاصل  کیفری  آلودگی  ولیت  از  ناشی  میهای  شده  ایجاد  باشد.  هوا 
آلودگی هوا توسط شهرداری   ایجاد  ارتکاب فعل    نحوبهدوم(  با  برای    ازجملهتسبیب  تراکم  اعطای 

ساختمان آلودگی  احداث  تشدید  موجب  که  بلندمرتبه  اینمی های  در  که  تجمیع   شود  با  صورت 
ماد حاکمیت  نتیجه،  بهترین  و  هستیم  مواجه  اسال  ۵33  ۀاسباب  مجازات  مسقانون  و  ولیت ئمی 
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های بلندمرتبه و متصدیان وسایل  کیفری شهرداری در جنایات حاصله در کنار سازندگان ساختمان
البته با توجه به اینکه آلودگی با منشأ ها و صنایع آالینده به شکل مساوی مینقلیه، کارخانه باشد. 

شبانه طول  در  نقلیه  وسیله  هزاران  فعالیت  حاصل  نقلیه،  میوسائط  شناسائی  روز  بنابراین  باشد 
بایست به به وسائط نقلیه می  به همین دلیل نسبت  ؛یکایک آالیندگان امری دشوار بلکه محال است

قانون مجازات اسالمی   4۸7  ۀمواد مرتبط با عدم شناسائی مرتکبین استناد جست. در این زمینه ماد
نیابتی شهرداری در ایجاد آلودگی هوا با ارتکاب    ۀبرداری قرار گیرد. سوم( مداخلتواند مورد بهره می 

  باشد که در اینترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خویش مبنی بر پیشگیری از آلودگی هوا می
از طریق فعل و ترک فعل مواجه می  تعدد اسباب  با  تارک نحوبهباشیم و  صورت  فاعل و  ی شرکت 

 ولیت کیفری بدانیم.ئوانیم شهرداری را دارای مستآید. در شرکت این اسباب نیز میفعل پیش می 
الذکر که در جرم مرگ ناشی از آلودگی هوا الزم به ذکر است عالوه بر شرایط اختصاصی فوق

ولیت کیفری شهرداری در تمامی جرایم ارتکابی  ئضروری هستند، شرایط دیگری که برای اثبات مس
جود داشته باشند. این شرایط عبارتند از: ارتکاب  ضرورت دارند در جرم موضوع این مقاله نیز باید و

نمایند توسط  و    ۀجرم  روانی  عنصر  وجود  شهرداری،  منافع  راستای  در  یا  نام  به  شهرداری  قانونی 
استناد، دادرس   ۀ حاصله. درخصوص رابط  ۀ استناد بین عمل ارتکابی شهرداری و نتیج  ۀ احراز رابط

می رسیدگی  موضوع  به  رابکننده  اواًل  به    ۀطبایست  امر  ارجاع  با  را  هوا  آلودگی  و  جنایات  بین 
کارشناسان امر پزشکی احراز نماید و ثانیًا به اثبات رابطه بین اعمال شهرداری و آلودگی هوا و میزان  

 تأثیر اعمال شهرداری در آلودگی هوا با استفاده از کارشناسان محیط زیست بپردازد. 
، تمام اسباب ایجاد و تثبیت  صراحتبهای تصویب مادهبا  گذارقانونشود نهایت پیشنهاد می در

المللی و  ول خسارات و جنایات حاصله معرفی نماید یا با مراجعه به قواعد بینئآلودگی هوا را مس
ی نموده و  گذارقانون الملل کیفری در این زمینه  ولیت جمعی کیفری در حقوق بین ئنظریه مس  ویژه به

  . مشکل را حل نماید
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