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  بسمه تعالی 

 ات پسماند در قوانین چندتضمین رعایت مقرر تدابیرمطالعه تطبیقی 
   ایران کشور و کاستی های قوانین

  
  hshamabadi@gmail.com  گروه حقوق ؛دکتر حسن شم آبادی ؛دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  
 

ره مدیریت پسماند مالحظه می شود با بررسی مقایسه ای قوانین بیش از ده کشور جهان با مقررات ایران در با :چکیده
مجازات  ؛در موردسماند در نظر گرفته اندمقررات پ عایتیر حقوقی متعددی برای تضمین رکشورهای مذکور روش ها وتداب

اما در  وضع نموده اند؛جازات نوع و میزان مدر خصوص  مقررات تفصیلی ،انواع نقض مقررات  به تناسبزندان و جریمه کشورها
و نیز لغو اموال   تدبیرمصادره تقریبا در همه کشورهای مورد مطالعه از بعالوه.شده است  بسنده حکم کلیبه ن حقوق ایرا

دادرسی هم در خصوص  .ش بینی صریحی به عمل نیامده است اما در مقررات ایران چنین پی؛پروانه نیز استفاده شده است 
نیز اعطای صالحیت قضائی به برخی مقامات اداری و ضابط برخی کشورها با تاسیس محاکم خاص جرائم محیط زیست و 

ل تلقی نمودن آنان ونیز پیش بینی رسیدگی فوری یا اختصاری و لزوم سپردن تامین از ناحیه فعاالن اقتصادی وعدم شمو
مقررات نیزدر زمینه قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی .داشته اند نظر این هدف را منظورمرور زمان به دعاوی محیط زیست 

در باب مبنای مسئولیت مدنی نظریه مسئولیت مطلق را پذیرفته اند و بعالوه مسئولیت تضامنی و نیز  کشورهای مورد مطالعه
ت دخیل در نقض مقررا) مدیران وکارکنان (مسئولیت ناشی از فعل غیر و باالخره مسئولیت اشخاص حقوقی و نیز حقیقی 

  .حکم خاصی پیش بینی نشده است هم  لیکه درمقررات ایران در این خصوص در حا ؛پسماند را پیش بینی نموده اند
  

  .مجازات ،دادرسیها،اجراء تطبیقی،ضمانتپسماند ،حقوق  : کلید واژه

    

عضو متعهد به وضع قوانین  یها، کشورها ازل در خصوص پسماندبکنوانسیون  چهار ماده بند چهار به موجب :مقدمه - 1    

قانون مدیریت « دیگر مبادرت به وضع  یایران هم مانند بسیاری کشورها نوانسیون شده اند ؛ ق اهداف کالزم به منظور تحق

، خصوصی و حقوقی حقیقی ددی به عهده اشخاص اعم ازنموده است ؛ بدیهی است در مقررات مذکور تکالیف متع» پسماندها

ذه کشورها برای تضمین خر اندیشیده شده و روش های متدابیو عمومی قرار داده شده است ؛ یکی از پرسش های قابل تامل ت

با ها ده در کشورهای مختلف و مقایسه آنرعایت این تکالیف است ؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تدابیر در پیش گرفته ش

ات مرتبط حقوق مقایسه ای است؛ در این راه مقرربه روش کاستی ها قوانین و مقررات ایران ایران به منظور نمایاندن  وانین ق

 ، مصر، ،مراکش سوریه، سودان ،زالندنو، پاکستان ، بنگالدش ،بحرین ،استرالیا ،آفریقای جنوبی ایران،کشورهای 

کشورها مذکور در راه تضمین رعایت مقررات راجع  ذبدیهی است که تدابیر مستخ مورد بررسی قرار گرفته است ؛ یمنو نروژ

این به منظور فهم بهتر موضوع بایستی تدابیر مذکور را دسته بندی نموده و در چند به پسماندها متنوع و متکثر است ؛ بنابر

  .بخش مورد بررسی قرار دهیم 
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  مجازات ها : بخش اول  -2

تقریباً در همه کشورهای مورد  مجازات متخلفان است؛ ،اجراء رعایت قوانینمی دانیم که یکی از اولین روش های تضمین 

تنوع اقدام های بازدارنده در مقررات  سته شده است؛ اما مستلزم مجازات دان وپسماند جرم تلقی عه نقض مقررات مطال

  .کشورهای مختلف قابل توجه است 

  زندان : گفتار اول  1-2

است؛ تقریباً همه  برای تضمین رعایت قوانین بوده رمجازات سالب آزادی از شایع ترین مجازات های مقراز لحاظ تاریخی 

مورد توجه قرار  والبته نه به عنوان گزینه اول به عنوان یکی از راه های بازدارندگی هم مورد مطالعه مجازات زندان راکشورها 

البته   3وحتی اعدام متفاوت است  2لسا ده تا زندان های طوالنی مدت  زندان  طول مدت زندان نیز از چند روز   1داده اند

مساله مهم تر آن  اما؛کل دو برابر شدن مجازات یا تبدیل جزای نقدی به زندان استمجازات به شمستلزم تشدید  تکرار جرم

برای هر یک حسب اهمیت آن مجازات زندان  اقدام های موجب نقض مقرراتانواع  ورها با تفکیک مفصل برخی کش است که 

به ذکر اما در قوانین ایران در این  ؛ندو در واقع نقض هر یک را مستلزم مجازات علی حده دانسته امتفاوتی در نظر گرفته اند

  4.حداقل و حداکثر بسنده شده است

  جریمه: دوم گفتار 2-2 

مجازات نقض مقررات به شکل  با توجه به عدم مطلوبیت مجازات زندان و ماهیت اقتصادی جرائم راجع به پسماندها، عمده

ررات کشورها مورد مطالعه میزان جریمه را بر حسب ؛ در این خصوص مقتا جریمه یا زندان تبلور یافته اسیصرف  جریمه

حسب (به تفصیل تفکیک نموده اند که ممکن است برای برخی نقض ها فقط چند واحد  شده  اهمیت مقررات و تکالیف نقض

ئل تفکیکی قادر این خصوص هم  متاسفانه یرانوق ا؛ اما در حق5 پیش بینی شده باشدیا چند میلیون واحد جریمه ) ارز رایج

که جریمه متصوره بسیار بیش از نفع حاصل از  خواهد بود موثر در رفتار خطاکاراند؛ بدیهی است بازدارندگی وقتی نشده ان

ارتکاب خطاها بوده باشد و حتی برخی کشورها عالوه متناسب نمودن جریمه با تکلیف نقض شده از نظر میزان جریمه صراحتاً 

لغ بهره ای که خطا کار از عدم رعایت مقررات پسماند منتفع شده است هم با میزان جریمه مقرر داشته اند که عالوه بر این مب

  .به نظر می رسد در این زمینه نیز قوانین ایران کاستی داشته و نیازمند تجدیدنظر است. 6وی افزوده خواهد شد

  مصادره : گفتار سوم  2 -3

                                                 
قانون مصر و بند الف بخش  ٨۵ک ماده قانون سوريه وبخش ي ٢۴قانون بنگالدش و ماده  ١٧قانون بحرين وبند ب ماده  ٢٩م  -  ١

 .قانون آفريقای جنوبی  ٢٩قانون نروژ و بند ب قسمت دو ماده  ٧٩قانون زالند نو وماده  ١١۴ب استراليا و بند دو تا شش ماده ٣٨
 .قانون بنگالدش  ١۵قانون يمن و بند يک ودو ماده  ٨۵ماده  -  ٢
 .قانون سوريه ٣٠ماده -  ٣
در آخرين لحظات تنظيم اين مقاله اطالع حاصل شد سازمان محيط زيست پيشنهادی را . مديريت پسماند ايرانماده شانزده قانون -  ٤

 .مبنی بر الحاق هيجده ماده تحت عنوان فصل دوازدهم  اليحه مجازات اسالمی به قانون مذکور در دست اقدام دارد
 .قانون بنگالدش ١۵به عنوان نمونه ماده -  ٥
 .قانون پاکستان  ١٧بند چهار ماده -  ٦
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راجع به پسماندها مصادره و توقیف کلیه مواد، تجهیزات، مقررات تدبیری برای رعایت یکی دیگر از مجازات ها به عنوان 

پسماند است؛ مقررات تقریباً همه کشورهای مورد مطالعه متضمن ماشین آالت و وسایل نقلیه بکار رفته در نقض مقررات 

قانون مواد قوانین مانند ، علی رغم پیش بینی امکان مصادره در سایر در مقرران ایران راجع به پسمانداما 7چنین تدبیری است 

نقص در مقررات ایران است؛ زیرا وجود چنین تدبیری اوالً بی  رچنین حکمی دیده نمی شود و به نظر می رسد این ام مخدر، 

چون معموالً اموال حاصل از مصادره به نهادهای  تردید موجب بازدارندگی بهتر از نقض مقررات مربوط خواهد بود و ثانیاً

اختصاص می یابد تا حد زیادی موجب کمک ) محیط زیست ناممانند ساز(با نقض مقررات پسماند و مبارزه متکفل حمایت 

  .به این نهادها که همواره از کمبود بودجه کافی رنج می برند می شود

  لغو پروانه : چهارم گفتار 4-2

یکی  ؛یربط اخذ نمایندذاز سازمان های وانه بایستی طبق مقررات مجوز و پر اشخاص برای شروع به فعالیت  توجه به اینکه با 

از مجازات های بازدارنده از نقض مقررات راجع به پسماندها، حکم به لغو مجوز و پروانه فعالیت است؛ در این زمینه مقررات 

مه حکم به بسیاری از کشورهای مورد مطالعه آن را به عنوان یک مجازات تکمیلی در نظر گرفته اند و عالوه بر زندان یا جری

هر چند لغو دائم پروانه معموالً در مورد تکرار جرم  ؛8فعالیت را به طور دائم یا  موقت مورد حکم قرارداده اند لغو پروانه و مجوز

هر چند شاید بتوان وجود این نقض را . ؛ط حقوق ایران چنین تدبیری به نظر نمی رسدتبدر مقررات مر 9پیش بینی شده است

ار دادگاه در تعیین مجازات آن در خصوص اختی  19 اعد عمومی کیفری و قانون مجازات و باالخص مادهبا استفاده از قو

 لغو پروانه هر نوعقانون مجازات اسالمی  17و ماده  حسب اصل قانونی بودن مجازات ها  چون  بران دانست اماقابل ج تممیت

  .مقررات راجع به پسماند شایسته است  تصریح به موضوع باالخص در  بایستی توسط مقنن پیش بینی شود

  

  دادرسی تدابیر : بخش دوم -3    

مقررات راجع به پسماند نیز مانند هر قانون و قاعده دیگری در صورت نقض و وجود ضمانت اجراء کیفری یا مدنی توسط یک 

اً طبعمذکور به اجراء در می آید؛  فرایند پیچیده سازمان و آئین رسیدگی مورد قضاوت قرار می گیرد و احیاناً ضمانت اجراء

؛ بنابراین یستقررات پسماند هماهنگ نکه با اهداف م است محدودیت هاو واجد طوالنی پیچیده  یسازمان و آئین رسیدگ

 ه اند و آن در قالب رشماری اندیشیدپنیز تدابیر در این خصوص  منظور رعایت بهتر مقررات پسماندکشورهای مختلف به 

  .وده اندقانون وضع نم

  مرجع صالح : گفتار اول   1-3

                                                 
 ٢٢قانون پاکستان وبند يک ماده  ١٧قانون آفريقای جنوبی و بند ت از بند پنج ماده  ٣٠قانون بنگالدش و ماده  ١۵بند الف ماده -  ٧

 .قانون مصر ٨٧و٨۵قانون سودان ومواد
قانون سودان و بند ث  ٢٢ب ماده  قانون پاکستان وبند ١٧بند پ از بند پنج ماده )در صورت تکرار(قانون بحرين ٢٩ذيل ماده -  ٨

 .همان قانون در مورد بی اعتبار بودن قرار دادهای معامله 
 .قانون مصر ٨۶ماده  -  ٩
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ت السازمان و تشکیدر هر یک از مراجع آن  که جرایم و دعاوی حسب موردکشوری دارای سازمان قضایی خاصی است  هر

معموالً در دادگاه های کیفری و در غیر این باشد داشته  نقض مقررات پسماندها اگر عنوان مجرمانه رسیدگی می شود؛ 

اه های حقوقی رسیدگی می شود ؛ اما با توجه تنوع جرائم و دعاوی و مزیت های بی تردید تقسیم کار و در دادگصورت 

تخصص گرایی، بسیاری کشورها مبادرت به پیش بینی دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به نقض مقررات پسماند نموده اند 

، قرار  10»دادگاه محیط زیست « ت دادگاه ای موسوم به ور را در صالحیو کلیه جرائم و دعاوی ناشی از نقض مقررات مذک

دادگاه های  ست و علی القاعده شکایت از نقض مقررات پسماند دراما در ایران چنین مراجعی پیش بینی نشده ا 11.داده اند

مومی هرچند به موجب ماده چهار قانون تشکیل دادگاه های ع  ایراندر. ی رسیدگی خواهد شد محلکیفری حسب صالحیت 

د اما اختصاص به نوع خاصی از دعاوی یا جرائم ده برخی دادگاه ها را  به ریاست قوه قضائیه اجازه داده شده است که وانقالب

به طور ویژه برای اختصاص برخی شوراهای حل اختالف حداقل  و پسماندتعیین دادگاه خاص جرائم به نظر می رسد 

  .باشد رعت رسیدگیسب می تواند موجرسیدگی به مسائل پسماند 

  آئین دادرسی : دوم تارگف 2-3

در خصوص پسماندها با مطالعه مقررات کشورها  .ی مستلزم رعایت تشریفات خاصی استدعو وهر شکایت رسیدگی به 

پسماند پیش و دعاوی راجع به برای تسهیل و سرعت رسیدگی به شکایات تدابیر متعددی نیز مالحظه می شود در این زمینه 

  .شده است  عدولمعمول از روش  وبینی 

  رسیدگی فوری یا اختصاری : اول  بند 1-2-3

اتخاذ تصمیم و اجراء آن است؛  ،معمول مستلزم زمان نسبتاً طوالنی برای رسیدگیرعایت قواعد آئین دادرسی در روش 

مراجع صالح به نحو فوری در بنابراین مقررات برخی کشورها پیش بینی نموده است که رسیدگی به مسائل مربوطه به پسماند 

در ایران به موجب ماده . 13برخی از کشورها نیز رسیدگی اختصاری را پیش بینی نموده اند .  12و خارج از نوبت خواهد بود

ارج از نوبت پیش بینی هیجده قانون مدیریت پسماند  فقط در صورتی  که آلودگی موجب خطر فوری باشد امکان رسیدگی خ

  .فی به نظر نمی رسدشده است و این کا

  تامین  سپردنلزوم  : دوم  بند 2-2-3

 ؛یکی از قواعد آئین دادرسی که بعضاً در قوانین پیش بینی می شود لزوم تامین خسارت احتمالی توسط خواهان و شاکی است

یفاء بدین معنی که وقتی به دعوی خواهان رسیدگی خواهد شد که وی حسب تشخیص دادگاه مبلغی را به منظور است

لزوم رعایت چنین قاعده ای در دعاوی و شکایات راجع به  ؛محکومیت احتمالی خواهان بسپارد خوانده در صورت خسارت 

                                                 
١٠ -Environmental Court  
  .قانون سودان  ٢۴قانون پاکستان و ماده  ١٧بند سه ماده -  ١١
 .قانون سوريه ٢٨ماده -  ١٢
 .قانون زالند نو ١١۴ماده -  ١٣
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ان اهداف مقررات پسماند است؛ مقررات برخی کشورها یرسیدگی به آنها و در نتیجه به ز پسماند موجب سخت تر شدن

حتی فراتر از این برخی  .وعات راجع به پسماند نفی و معاف نموده اندت احتمالی را در موضاراین خس سپردنصراحتاً لزوم 

د خسارت به محیط زیست و احتمال نقض مقررات پسماند است روفعالیت هایی که بالقوه مستلزم وکشورها مقرر نمودند که 

پسماند، لی مقررات موکول به سپردن تامینی خواهد بود که متقاضی فعالیت بایستی آن بسپارد تا در صورت نقض احتما

خاص مقرر -ین خصوص حکمی در مقررات خاص پسماند در حقوق ایران در ا. 14از محل سپرده تامین شود جبران خسارت

امری به نشده است؛ هر چند اصل سپردن تامین توسط خواهان را در صورت تقاضای خوانده به موجب قواعد آیین دادرسی 

 لزومت اما بهتر است عدم سقرر نمودن لزوم سپردن تامین از ناحیه دادگاه بعید اتشخیص دادگاه است و در چنین مواردی م

سپردن تامین تصریح شده و حتی مانند برخی فعالیت های دیگر مانند دعاوی مبتنی بر اسناد تجاری بهتراست خواهان دعوی 

  .نقض مقررات پسماند از سپردن خسارت احتمالی تامین خواسته نیز معاف شود 

  عدم شول مرور زمان : سوم  بند 3-2-3

دعاوی کیفری و حقوقی پس از گذشت مدت زمانی خاص، حسب نوع جرم و در مقررات آیین دادرسی بسیاری کشورها 

در مقررات راجع به پسماند برخی . اصطالحاً مرور زمان نامیده می شودتعقیب و مجازات اعالم شده است که دعوی، غیرقابل 

بنابراین دعاوی و شکایات نقض ؛15ت این حوزه از قاعده عمومی مرور زمان مستثنی دانسته شده است کشورها دعاوی و شکایا

مرور زمان به رسمیت شناخته  وق ایران هر چند در دعاوی حقوقیزمان قابل طرح و تعقیب است؛ در حقهرند امقررات پسم

ررات پسماند جرم تلقی می شود و در آئین نشده است و از این جهت عمالً نتیجه مطلوب حاصل است اما چون نقض مق

یا اجرای حکم تلقی شده مرور زمان موجب عدم امکان طرح شکایت   174و 173ماده  دادرسی کیفری فعلی نیز به موجب

منفی برای رعایت مقررات است عدم استثناء مقررات راجع به پسماند از مقررات مرور زمان آئین دادرسی کیفری یک مزیت 

  .هد بود خوا مذکور

  اعطاء صالحیت به مأموران : سوم  گفتار 3-3

در حوزه شاغل  ذ نظام حقوقی بسیاری از کشورها اعطاء صالحیت ها ویژه به افسران و ماموران خمتیکی دیگر از تدابیر 

  :نظر به تنوع به این صالحیت ها ذیالً به هر یک جداگانه می پردازیم . پسماند است 

  وبازرسیود حق ور: اول  بند 1-3-3

اجازه داده شده است که به کلیه ) معموالً نهاد محیط زیست(به افسران و ماموران در مقررات مرتبط بسیاری از کشورها 

که گمان نقض مقررات راجع به پسماند در آن می  )البته به جز مناطق مسکونی( مکانها، کارخانجات، کارگاه ها و وسایل نقلیه

                                                 
 .ن يمن قانو ٨١ماده -  ١٤
 .قانون يمن ٨٠ماده  -  ١٥
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می آید کارخانجات بعمل وبا توجه به اینکه معموالً نقض مقررات مرتبط با پسماند نوعاً در محل های کار  ؛16رود وارد شود

کس آن موجب فرار بیشتری در کشف زود هنگام و ممانعت از ادامه نقض مقررات نقش مهمی دارد و ع یاعطاء چنین صالحیت

شمول عمومات مع به پسماند حکمی دیده نمی شود و بنابراین در مقررات حقوق ایران راج. خواهد شد  آن نقض مقررات واز 

که چنین روشن است . که حسب مورد به جز در خصوص جرم مشهود، نیازمند اجازه مقام قضایی استقانونی خواهد بود 

  .وضعی برای رعایت مقررات پسماند مزیت منفی است 

  ضابط تلقی شدن : دوم  بند2-3-3

وثوق تلقی و گزارش آنان مطابق با واقع تلقی می شود مگر اینکه مورد به عنوان ماموران ص حسب آئین دادرسی، اشخاص خا

یکی از مزایای که برای رعایت مقررات پسماند . چنین اشخاصی ضابط مرجع قضایی گفته می شود؛به آن ثابت شود خالف

کور ، عالوه به ضابطان معمول، است؛ پیش بینی شده است ضابط دادگاه تلقی کردن مأموران و افسران شاغل در بخش مذ

و دقت بیشتری انجام شود و از جرائم و دعاوی راجع به نقض مقررات پسماند با سرعت چنین امری باعث می شود که اثبات 

پیش بینی  کشورها چنین امری صراحتاً  ی ازدر مقررات بسیار .شمار نقض های ثابت نشده به طور چشمگیری کاسته شود

راجع به پسماند حقوق ایران در این خصوص هم مطلب خاصی وجود ندارد مگر آنکه مقررات عمومی در مقررات ؛  17شده است

 .راجع به محیط زیست را شامل پسماند نیز بدانیم که در این صورت ماموران محیط زیست ضابط دادگستری تلقی می شوند

ز حوزه عمل ماموران محیط زیست به نظر می رسد تصریح البته با عنایت به گسترده تر بودن مقررات راجع به پسمانده ا

  .قانونی الزم است 

  امکان تعیین جریمه : سوم  بند3-3-3

کشورها در خصوص پسماند قابل توجه است آن است که افسران و ماموران این حوزه مورد جالبی که در مقررات بسیاری 

که افسران مذکور می توانند اوالً دستورات خاص بر اشخاص به این توضیح واجد نوعی صالحیت قضایی دانسته شده اند؛ 

میزان معینی جریمه در نظر گرفته و متخلف را ملزم به  عنداللزوم برای نقض مقررات مربوطثانیاً 18شمول مقررات بدهند 

یمه است و نه قضایی مطلق نبوده و اوالً محدود به تعیین جرالبته این صالحیت 19؛آن نمایند و آن را وصول کنند پرداخت

به هر حال نفس وجود چنین صالحیتی بسیار جالب . است ف مهلت خاصی قابل شکایت حبس و ثانیاً تصمیمات مذکور ظر

در حقوق ایران در خصوص موضوع باز هم حکمی دیده نمی  .بوده و موجب تقویت رعایت مقررات راجع به پسماند خواهد شد 

رد بسیار محدود مانند اگونه جریمه ای نیازمند مداخله مراجع قضایی است مگر در مو شود و بنابراین باید معتقد بود وضع هر

                                                 
قانون  ١٠قانون يمن و ماده  ٧٨قانون سوريه وماده  ٢٣الف قانون آفريقای جنوبی و ماده  ۴١قانون زالند نو و ماده  ١٠٣ماده  -  ١٦

 .بنگالدش
 .قانون يمن ٧٧قانون سوريه و مفهوم مخالف  ماده  ٢٣ماده  -  ١٧
 .قانون زالند نو ١٧قانون مراکش و ماده ١٣د چهار ماده قانون پاکستان و بند ب از بن ١۶ماده  -  ١٨
 .قانون مراکش ٢۴ماده ۴قانون آفريقای جنوبی و ماده هفت قانون پاکستان وبند  ١۶بند دو ماده -  ١٩



٧ 
 

جریمه امکان وضع  )از قبیل آلودگی هوا یا ایجاد آلودگی صوتی(وسایل نقلیه موتوری که در صورت اخالل به مقررات پسماند 

  .پیش بینی شده است

  محیط زیست  اعطاء حق شکایت به انجمن های مدافع: گفتار چهارم 4-3

یکی از اصول داوری لزوم ذینفع بودن خواهان و شاکی است؛ در غیر این صورت دعوی مردود اعالم می شود؛ برخی کشورها 

به انجمن ها و جمعیت های حمایت از محیط زیست سمت تعقیب و طرح شکایت از نقض کنندگان مقررات پسماند را اعطاء 

  .ران حکمی خاص مقرر نشده استدر این زمینه در حقوق ای. 20نموده اند

  

  قواعد واحکام مسئولیت: بخش سوم  -4    

ند، ا عموالً شاکی آن نهادهای اداریقطع نظر از مقررات و تدابیر پیش بینی شده در حوزه جرایم نقض مقررات پسماند که م

حسب معمول و قطع . است  ساله زیان ناشی از نقض مقررات مذکور به اشخاص خصوصی و نیز خود محیط زیست قابل بحثم

اصل  ،ایران زیان مبتنی بر تقصیر بوده و در صورت تعدد عوامل دخیلدر حقوق  جرم  نظر از استثنائات مسئولیت مدنی ناشی

لعه از اصول سنتی  کشورهای مورد مطا مقررات  اما نظر به اهمیت موضوع در. ت مسئولیت مشترک و نه تضامنی اس

بعضاً مسئولیت زیان ناشی از نقض مقررات پسماند مشمول شرایط سهل تر و استانداردهای  مسئولیت مدنی عدول شده و

  .ضعیف تری دانسته شده است 

  نای مسئولیت بم: گفتار اول  1-4

برخی مقررات در خصوص نقض مقررات پسماند در این زمینه طبق معمول نظریه تفصیر معنای مسئولیت مدنی است اما 

بین فعل آنان و  یترابطه سبب، ابنیه و وسایل که موجب نقض مقررات پسماند شده اند را ، قطع نظر از کشورها مالکان اموال

برخی دیگر از کشورها نیز . 21در این خصوص قابل ذکر است  یمن زیان، مسئول زیان دانسته اند به عنوان مثال مقررات کشور

 22.فروض را مبنای مسئولیت نقض مقررات پسماند دانسته اندبا عدول از نظریه تقصیر در این خصوص، مسئولیت مطلق یا م

حکمی در خصوص اصل مسئولیت مدنی  19بخ جز حکم مقرر در ماده ماده   در این زمینه در مقررات ایران راجع به پسماند 

و نه تقصیر، نظریه انتساب است ، اصل در مسئولیت مدنی در حقوق ایران ما  با وجود این چون به نظر. خاص وجود ندارد 

  .پسماند نیز بر این اساس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت  تمسئولیت مدنی نقض کنندگان مقررا

  مسئولیت تضامنی: گفتار دوم  2-4

است؛ اما  ترک یعنی تقسیم مسئولیت به عواملزیان معموالً اصل به مسئولیت مش ورود در صورت تعدد عوامل دخیل در 

رات راجع به پسماند مقرر نموده اند که عوامل دخیل در مورد زیان ناشی از نقض مقررات، در برابر برخی کشورها در حوزه مقر
                                                 

 .قانون يمن ٨٢ماده -  ٢٠
 .قانون يمن  ٨٣ماده -  ٢١
 .قانون سوريه ٢٩قانون زالند نو و بند دو ماده  ١١٧ماده -  ٢٢
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این امر با هدف تضمین بیشتر امکان وصول خسارت از ناحیه زیان دیده است ؛ 23؛زیان دیده مسئولیت تضامنی خواهند داشت

مومی مورد عمل خواهد بود و بر این اساس جزء در موارد در حقوق ایران با فقدان مقررات خاص در قوانین پسماند، قواعد ع

  .24تقسیم مسئولیت و عدم تضامن است  استثنایی حقوق کیفری، اصل بر

  مسئولیت اشخاص حقوقی : گفتار سوم  3-4

نیز چنین است که عمل یا ترک فعل موجب نقض مقررات پسماند در قالب اعمال شخص حقوقی ممکن است و معموالً 

 متوجهسئولیت باالخص مسئولیت مدنی بعمل می آید؛ آیا در این صورت م) موسسات عمومی یا خصوصی شرکت ها ،(

؟ در حقوق ایران تصریحی وجود ندارد و ظاهراً شخص )مثالً مدیران شخص حقوقی( ،شخص حقوقی است یا اشخاص حقیقی

قی را نیز یقمطالعه مسئولیت اشخاص ح اما مقررات برخی کشورها مورد. حقوقی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت 

به جز در (حتی برخی مقررات نه تنها مدیران بلکه کارگران، شرکاء  25.به نحو تضامن مقرر داشته اند قوقیعالوه بر اشخاص ح

مقررات بعالوه به موجب مقررات برخی کشورها حتی اگر نقض . 26را هم متضامناً مسئول تلقی نموده اند) شرکتهای عام

ول تضامنی زیان مسئ باشد هم آنان ) و نهادهای عمومیاز قبیل مقامات (د مربوط به اشخاص حقوقی حقوق عمومی پسمان

   27.شده اندوارده  دانسته اند 

  مسئولیت ناشی از فعل : گفتار چهارم  4-4

ناء می باشد در با وجود اینکه قاعده عمومی در مسئولیت مدنی مسئولیت شخصی است و مسئولیت ناشی از فعل غیر استث

برخی مقررات کارفرما یا مدیران و خود اشخاص حقوقی را مسئول زیان   خصوص مسئولیت ناشی از نقض مقررات پسماند 

در حقوق ایران این مسئولیت در حدود مقررات  28. ناشی از نقض مقررات پسماند توسط کارگران وکارکنان آنان دانسته اند 

   .ومقررات پسماند حکم ویژه ای نداردقانون مسئولیت مدنی خواهد بود 

  

  نتیجه وپیشنهاد -5   

با بررسی مقررات بیش از ده کشور از کشورهای عضو کنوانسیون بازل در خصوص پسماند ها مالحظه می شود که این 

 نموده اند ؛ یکشورها به منظور تضمین رعایت بهتر مقررات راجع به پسماند ها تدابیر مختلفی در قوانین جاری خود پیش بین

پسماند و نیز پیش بینی امتیازات دادرسی خاص از تنوع در مجازات ها وجرائم تعیین شده و انطباق آن با انواع نقض  مقررات 

قبیل دادگاه ویژه ،،صالحیت قضائی و مشمول مروزمان نشدن جرائم ودعاوی نقض پسماند و باالخره استانداردهای ویژه در 

                                                 
 .انون يمنق ٧٩ماده -  ٢٣
 .قانون  اليحه مجازات اسالمی  ٣٣۴قانون مدنی  و ماده  ٣٣۵ماده -  ٢٤
 .قانون زالند نو  ١١۶قانون پاکستان و  ١٨قانون بنگالدش و ماده  ١۶ماده -  ٢٥
 . همان ها  -  ٢٦
 .قانون پاکستان ١٩ماده  -  ٢٧
 .قانون زالند نو ١١۵ماده -  ٢٨
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انی در می شود متاسفانه  کاستی های فرواوبا مالحظه مقررات مرتبط ایران معلوم . ن جمله است خصوص مسئولیت مدنی از آ

مقررات ایران وجود دارد که  نیل به هدف رعایت مقررات راجع به پسماند را دشوار می نماید و لزوم بازنگری در قوانین ایران 

  .ملموس است
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