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پیگیری قصور دولت در آلودگی هوا در قوه قضائیه کلید خورد

محمدمهدي صافي | جوان

قانون هوای پاک سه سال قبل وظایف وزارتخانهها
و دس�تگاهها را ب�راي مقابل�ه ب�ا آلودگ�ي ه�وا
مش�خص کرد .اكنون اما س�ازمان بازرس�ي كل
كش�ور  ۱۵علت مؤثر در آلودگي هوا را بررس�ی
و ترک فع�ل مس�ئوالن مربوط�ه در انج�ام اين
قانون را احص�ا و به مجل�س اعالم کرده اس�ت.

آلودگی هوا جرم بسیار مش��هودی است كه از منظر
قانون��ی اصل  ۵۰قانون اساس��ی ،م��اده  ۶۸۸قانون
مجازات اس�لامی ،قان��ون حفاظت محیط زیس��ت
مصوب س��ال  ۱۳۵۳و برخي ديگر از آييننامههاي
مرتبط به طور جدي به آن پرداختهاند.
بحث آلودگي هوا در شوراي عالي قضايي
در آخرين روزهاي دي ماه و یک هفته پس از شدت
گرفتن آلودگی هوا و در شرایطی که دولت پیشنهاد
کمیته اضطرار هوای تهران ،مبنی بر اعالم تعطیلی
دو روزه مش��اغل دولتی و خصوصی را ندید گرفت و
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران هم ضرورتی برای
تشکیل جلسه ندید ،این موضوع به یکی از مباحثی
تبدیل شد که در شورای عالی قوه قضائیه مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و به تصمیماتی منجر شد.
نشس��ت  15دي ماه ش��ورای عالی ق��وه قضائیه در
شرایطی برگزار شد که سازمان هواشناسی از تداوم
پایداری جو در اغلب نقاط کشور خبر داد و تأکید کرد
که بر اساس این پیشبینی جوی ،تا پایان ماه بر میزان
آلودگی هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت و صنعتی
افزوده خواهد شد و شاهد افزایش غلظت آالیندهها
در این مناطق خواهیم بود.
چش��ماندازي که با توجه به شیوع ويروس نفسگير
کووید  ،۱۹بیش از پیش نگرانکننده به نظر میرسد.
به ویژه اگر بدانیم افزایش مصرف سوختهای فسیلی
و رش��د مصرف برق ،موجب تداوم مازوتسوزی در
نیروگاهها و برخی صنایع شده که به شدت بر میزان
آلودگی هوا میافزاید؛ شرایطی نامطلوب که تا پیش
از تصویب قانون هوای پاک و اجرای آن ،تصور میشد
که این قانون یارای تغییر آن را داشته باشد ،اما این
گونه نشده است.
البته این قانون حاال کارکرد متفاوتی از خود نش��ان
داده است ،به این صورت که رئیس سازمان بازرسی
کل کشور با اشاره به آن گفته است« :قانون هوای پاک
مصوب سال  ،۹۶وظایف وزارتخانهها و دستگاهها را
در این زمینه مشخص کرده است و ما  ۱۵علت مؤثر
در این زمینه را بررسی و ترک فعل مسئوالن مربوطه
در انجام قانون را احصا و به مجلس اعالم کردیم».
اش��اره حجتاالس�لام درویش��یان به مف��اد قانون

هوای پاک اس��ت که وظایفی را ب��رای وزارتخانه و
دستگاههای مختلف مشخص کرده است و حاال اوج
گرفتن آلودگی هوا ،حکم نش��انهای بارز برای غفلت
وزارتخانهها و دستگاههای مسئول بر اساس این قانون
را دارد .قصورها و کمکاریهایی که اگر نبودند ،معضل
آلودگی هوا مجال اوج گرفتن نمییافت و س�لامت
مردم را دچار مخاطره نمیکرد.
نمونهاي از يك ترك فعل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره
به سفر اخیر خود به قم برای بازدید از شهرک صنعتی
این شهرستان و بررسی مشکالت واحدهای تولیدی،
نمونهاي از ترك فعل مدي��ران را مطرح كرد و گفت
که پیمانکار پروژه تصفیهخانه قم که باید س��ال ۹۵
بهرهبرداری میشد ،اما با  ۸۰درصد پیشرفت به دلیل
اهمال پیمانکار متوقف شده بود ،خلع ید شده است و
با انتصاب پیمانکار جدید مقرر شد این پروژه تا هشت
ماه آینده تکمیل شود که در صورت بهرهبرداری از آن،
آب شرب قم و برخی شهرهای دیگر از جمله خوانسار
و سلفچگان تا  ۲۵سال آینده تأمین خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکن��ش به گزارش رئیس
س��ازمان بازرسی و گزارش دادس��تان کل کشور در
این زمینه تصریح کرد« :هوای پاک و محیطزیست
از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضالتی است
که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا به
صورت سراسری درگیر آن میشود».
رئیس قوه قضائیه افزود« :قانون هوای پاک وظایفی
را برای مسئوالن و دس��تگاههای مختلف مشخص
کرده است و معلوم میشود وقتی با این معضل مواجه
میشویم ،مسئولی کمکاری و ترک فعل کرده است
که نباید نس��بت به این موضوع مالحظه کرد ،چون
مردم ضرر میکنند».
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر اینکه نباید در برابر نقض
حقوق عامه س��کوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر
ترک فعل برخی مسئوالن و عدم اجرای قانون آسیب
ببینند ،به دادستان کل کشور تأکید کرد موضوع را از
طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.
در ماده« ۳دستورالعمل نحوه مقابله باترک وظایف
قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» تصریح
شده است که در اجرای ماده  ۲۲قانون آیین دادرسی
کیفری ،م��واد  ۵۹۸و  ۶۰۶قانون مجازات اس�لامی
(تعزیرات) و دس��تورالعمل ،دادس��تانها در سراسر
کشور مکلفند به منظور صیانت از حقوق عامه ،تدابیر
زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله
با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف -در صورت��ی که ترک وظای��ف قانونی مدیران،

مسئوالن و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در
انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع
حقوق عمومی ی��ا ایراد صدمه یا خس��ارت بر اموال
عمومی یا منابع بیتالمال یا حقوق اساس��ی ملت،
مانند حق س�لامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق
مصرح در قانون اساس��ی ناظر بر حقوق عامه شود و
یا مضر به سالمت و امنیت مردم ش��ود یا این قبیل
اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد
و دارای وصف مجرمانه باشد ،در اسرع وقت نسبت به
تعقیب موضوع ،جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات
اقدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل
جهت پیگیری اعالم کنند.
ب -در م��واردی ک��ه تصمیم��ات اداری مدیران و
مس��ئوالن یا ترک فعل ی��ا تأخیر ناموج��ه آنان در
اقدامات فوری ام��دادی یا نحوه مدیریت س��وانح و
بالیای طبیعی بهگونهای باش��د که زمینهساز وقوع
خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت شهروندان
شود ،ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات
پیشگیرانه از قبیل تذکر  ،اخطار یا تعقیب از حقوق
عامه مردم صیانت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همين زمينه طی
مصاحبهای تلویزیونی با بیان اینکه یکی از نمونههای
احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست ،گفت «:در
این بحث ،هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی
برای تعداد زیادی از دس��تگاهها پیشبینی شده که
سال گذش��ته به عنوان یک بازرس��ی فوقالعاده به
موضوع وارد شدیم ،بررسی کردیم ،رونوشت دادیم
و دس��تگاههایی که در این زمینه وظایفی داش��تند
و کوتاهی کردند یا اعتباراتی ک��ه برای انجام برخی

سازمان حفاظت محیطزیست
و سازمان استاندارد باید قوانین
و آییننامههای مرتبط از جمله
قانون هوای پ�اک را به صورت
کامل عملیاتی و اجرایی کنند
و دس�تگاه قضای�ی ب�ر مبنای
دو دس�تورالعمل «نظ�ارت
و پیگی�ری حق�وق عام�ه» و
«دس�تورالعمل نحوه مقابله با
ترک وظای�ف قانونی مدیران و
کارمندان و پیش�گیری از آن»
به این موضوع توجه ویژه دارد

اقدام��ات برای رفع منش��أ آلودگی ه��وا باید تأمین
میشده را احصا کردیم».
وظایف متعددی كه قانون اعالم كرده است
قانون ه��وای پاک به عن��وان یک س��ند راهبردی،
اقدامات و تکالیف��ی را برای دس��تگاههای مختلف
تعیین کرده است که در رأس این دستگاهها ،سازمان
حفاظت محیطزیست قرار دارد .در واقع متولی اصلی
بحث مقابله با آلودگی هوا و جلوگیری از ایجاد پدیده
آلودگی هوا ،سازمان حفاظت محیطزیست است.
در«قانون هوای پاک» وظایف متعددی برای سازمان
حفاظت محیطزیست تعیین شده است که باید این
وظایف را با همکاری سایر دستگاهها و وزارتخانهها
انجام دهد و برخی از آنها عبارتند از :تهیه آییننامه
اجرایی مدیریت شرایط اضطرار ،اعالم رعایت حدود
مجاز انتشار آالیندهها ،پاسخ به استعالم درخواست
جواز ،مش��خص کردن مراک��ز و واحده��ای آلوده،
جلوگیری از فعالیت واحدهای آالینده ،تهیه آییننامه
با همکاری سه دس��تگاه ،تعیین حقابه رودخانهها،
جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده تمامی
امواج رادیویی ،الکترومغناطیسی ،پرتوهای یونساز
و غیریونساز و تعیین کارکنان دورهدیده به عنوان
ضابط دادگستری.
اما بهرغم صراحت قانونی در رابطه ب��ا متولیان امر
مقابل��ه و پیش��گیری از آلودگی ه��وا ،چندی پیش
ادعایی از جانب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
مطرح شد مبنی بر اینکه از جانب معاون دادستانی
کل کشور ،بخشنامهای ناظر بر بالمانع بودن استفاده
از س��وخت مازوت در نیروگاهها  -ب��ه عنوان یکی از
منابع اصلی آلودگی هوای کالنشهرها -صادر شده
است.
رضا خش��نودی ،معاون قضایی دادستان کل کشور
در ام��ور حقوق عام��ه در واکنش به ادع��ای رئیس
سازمان حفاظت محیطزیس��ت مبنی بر بخشنامه
ناظر بر بالمانع بودن اس��تفاده از سوخت مازوت در
نیروگاهها از جانب دادستانی کل کشور تأکید کرد:
«بخش��نامهای در این زمینه از سوی معاونت حقوق
عامه دادس��تانی کل صادر نشده اس��ت .همچنین
برخالف برخی مطالب خالف واقع ،از نظر دادستانی
کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت
محیطزیست از نیروگاهها به منظور رصد میزان و نوع
سوخت مورد استفاده در آنها وجود ندارد».
پاي ستاد كرونا در ميان است
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره
به معضل آلودگی هوای کالنشهرها به ویژه تهران و
ورود دادس��تانی به این موضوع اظهار داشت« :باید

توجه داش��ت که آلودگی هوای کالنشهرها از جمله
تهران دارای علتها و منابع مختلفی از جمله کثرت
ترددها ،س��وختهای غیراس��تاندارد وسایل نقلیه،
سوخت کارخانهها ،نیروگاهها و  ...است».
خش��نودي با اش��اره به تکالیف و وظایف س��ازمان
حفاظت محیطزیس��ت در مورد قان��ون هوای پاک
گفت« :قانون هوای پاک ،س��ند راهبردی س��ازمان
حفاظت محیطزیست است و در این قانون تکالیف
و وظایف مشخصی برای سازمانهایی نظیر سازمان
حفاظت محیطزیست و س��ازمان استاندارد در نظر
گرفته شده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی
و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و
رفع آلودگی هوا فراهم سازند».
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه
با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاهها در آلودگی
هوای تهران و سایر کالنش��هرهای کشور گفت «:به
جهت ارتباط تنگاتنگ معضل آلودگی هوا و ویروس
کرونا ،ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه
مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه
دستگاهها الزماالتباع است و بر این اساس در ستاد
مزبور مصوب ش��ده که یک نیروگاه در استان البرز
و یک نیروگاه در جنوب ته��ران با محدودیت و منع
مصرف سوخت مازوت مواجه شوند».
بنا بر آنچه اين مقام قضايي عنوان كرده است ،برای
رفع آلودگی هوا ،دستگاههای ذیربط و متولی از جمله
سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان استاندارد
باید قوانین و آییننامههای مرتب��ط از جمله قانون
هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند
و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و
پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با
ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری
از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.
 15ترک فعل مسئوالن
همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته
از مس��ئوالنی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه
امتناع میورزند یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل
و کوتاهی میکنند ،جرمانگاری صورت گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیس��ت متولی اصلی رصد
آالیندههاس��ت و بخشه��ای حفاظت��ی آن نیز به
عنوان ضابط دادگس��تری در این رابط��ه وظایف و
مسئولیتهایی را عالوه بر وظایف سازمانی و اخالق
حرفهای خود بر عهده دارند.
در واقع مأموریت ویژهاي برای معاونتی که به منظور
صیانت از حقوق عامه تش��کیل ش��ده است ،تعريف
كردهاند .اي��ن مأموريت صیان��ت از «حقوقی که در
قانون اساس��ی ،قوانی��ن موضوعه یا س��ایر مقررات
الزماالجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن ،نوع افراد
یک جامعه مفروض مانند افراد یک ش��هر ،منطقه،
محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد
یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا س��لب امتیاز آنان
میشود ،از قبیل حقوق زیست محیطی ،بهداشت و
سالمت عمومی و »...را در نظر گرفته است.
بر همين اس��اس  15ترک فعل مسئوالن در اجرای
قانون هوای پاک توسط سازمان بازرسی کل کشور
احصا و جهت پیگیری به مجلس ش��ورای اس�لامی
اعالم شده اس��ت تا احتماالً به تدابیری مانند طرح
سؤال از وزرا یا اس��تفاده از س��از و کارهای نظارتی
مختلف در این قوه منجر شود.
اين برخوردها در دستور کار معاونت حقوق عامه نیز
قرار گرفته اس��ت که تکالیفی بر عهده دادستانی در
این امور گذاشته و میتواند منجر به تعقیب کیفری
متهمان ناقض حقوق عامه یا تذکر و اخطار به دستگاه
اجرایی یا حتی صدور دس��تور توقف برخی اقدامات
بر اس��اس قانون آیین دادرسی کیفری شود؛ روندی
قضایی که ب��ه تفصیل در «دس��تورالعمل نظارت و
پیگیری حقوق عامه» شرح داده شده و در این مورد
خاص میتواند به ش��کلگیری سلسله پروندههایی
منجر شود که عقوبتهایی را متوجه قصورکنندگان
در اجرای قانون هوای پاک کند.
این اتفاق شاید تنها راه خالصی شهروندان کشورمان
از آلودگی هوا در ایام پیش روی باشد ،چون با توجه
به ش��یوع ویروس کرونا ،بعید اس��ت تدابیری مانند
تعطیلی ش��هرها در زمان اوج گرفت��ن آلودگی هوا
اندیشیده شود و این بالیی نیست که به این زودیها
از آن رهایی یابیم.

نماي نزديک

رکن روانی در جرائم عمدی آلودگی هوا
قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در كشور برای
رفع آلودگی هوا کفایت میکند .در واقع مش��کل
اس��تمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه
نیس��ت ،بلکه از مجریان قانون است که به وظایف
خود در این راستا به درستی عمل نمیکنند.
از س��وی ديگر با توجه ب��ه اینکه ام��کان جبران
خس��ارت ناش��ی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و
ویژگی خ��اص آن به میزان کمت��ری قابل جبران
است ،در نتیجه بس��یاری از خس��ارات حاصل از
آلودگی هوا جبران نش��ده باقی میماند ،اما برای

کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در
سطح داخلی راهحلهایی وجود دارد.
از عمر قانون هواي پاك س��ه س��ال میگذرد اما
هنوز اجرایی نشده اس��ت .به عنوان مثال ،برنامه
جایگزین��ی خودروهای فرس��وده حم��ل و نقل
عمومی در کالنشهرها اجرا نشده است .در مصوبه
دیگری مقرر ش��ده بود که به ازای شمارهگذاری
هر موتور انژکتوری یک موتور کاربراتوری اسقاط
ش��ود و پلیس موظف ش��ده ب��ود جل��وی تردد
موتورسیکلتهای فرسوده را بگیرد که این هم هنوز

عملی نشده است .آلودگی هوا در هفتههای گذشته
زندگی مردم را در بسیاری از شهرهای ایران مثل
تهران ،تبریز ،مشهد ،اهواز ،شهریار و اراک مختل
کرده است و برای بسیاری با بیماری و خطر جانی
همراه بوده اس��ت .عالوه بر توس��عه ناوگان حمل
و نقل عمومی از طریق اضاف��ه کردن خودروهای
غیرآالینده ،راهحل دیگر نصب فیلترهای دوده روی
اتوبوسهايي است که دود سیاه اگزوز آنها مستقیماً
وارد ریه شهروندان میشود .این فیلتر میتواند تا
 ۹۰درصد کربن س��یاهی را که از اگزوز اتوبوسها

خارج میشود ،جذب کند .فیلتر دوده قادر به جذب
آالیندههایی است که بدون وجود این فیلترها وارد
هوای تهران و ریه شهروندان میشود.
اما در این مورد هم همت جدی نشده است .شورای
ش��هر به بهانه اینکه یکی از اعض��ای آن گفت این
فیلترها کارایی ندارند از تصویب پرداخت اعتبارات
الزم برای خرید و نصب این فیلترها خودداری کرد.
این فیلترها باید از خارج وارد شوند اما در داخل هم
امکان تولید آن هست ولی هیچ سرمایهگذاری به
سمت آن نرفته و دولت هم مشوقی برای آنها نبوده

اس��ت .با اینکه بیش از سه سال اس��ت که الزام به
نصب فیلتر دوده ابالغ ش��ده اما اجرای این قانون
مثل خیلی از قوانین دیگر بر زمین مانده است.
آنطور كه حقوقدانان تأكي��د كردهاند ،رکن روانی
در جرائم عمدی آلودگی هوا و سایر جرائم عبارت
است از سوءنیت خاص و سوءنیت عام ،در این مورد
مواد  688و 689قانون مجازات اسالمی مربوط به
آلودگی هواس��ت که با توجه به عبارات و کلمات
به کار برده ش��ده در این مواد ،مرتکب باید دارای
سوءنیت باشد تا دارای مسئولیت کیفری شود.

حقوق آلودگی هوا

«حقوق آلودگی هوا» عنوان مطالعهای تطبیقی است که به همت
دکتر علی مشهدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه قم منتشر شد.
با اینکه آلودگ��ی هوا از دیرباز وجود داش��ته و پدیده جدیدی
نیست ،اما این مش��کل بهصورت یک معضل زیستمحیطی،
بهداشتی ،اجتماعی ،سیاسی و حقوقی متعلق به عصر حاضر
به شمار میآید.
بر اساس تحقيقات اين كتاب ،آلودگی هوا یک مشکل چندبعدی
و پیچیدهاست و حل آن نیازمند تجمیع همه امکانات جامعه،
مش��ارکت و همکاری جدی ش��هروندان با دولت و استفاده از
ابزارهای قانونی است .به بیان دیگر ،در واقع ضمانتهای حقوقی
برای مقابله با آلودگی هوا هر چند الزمند ،اما به تنهایی کافی
نیس��تند و مجموعهای از عوامل ،مکانیس��مها و سیاستهای
غیرحقوقی نیز در کنار ضمانتهای حقوقی نیاز اس��ت ،البته
به نظر میرسد برای مقابله با تباهیهای زیستمحیطی تأثیر
عوامل غیرحقوقی به مراتب بیشتر است.
این پژوهش ،تالش��ی برای بررس��ی حقوق مربوط به آلودگی
هوا و مطالعه اقس��ام ضمانتهای حقوقی مقابله و حفاظت از
هوای پاک است که نتایج آن در پنج فصل و یک ضمیمه ارائه
میشود .مفاهیم ،مبانی و ضرورتها ،پیشینه و تحوالت حقوق
آلودگی هوا ،ضمانتهای کیفری ،ضمانتهای اداری و انتظامی
و ضمانتهای مبتنی بر حقوق مدن��ی ،فصلهای این کتاب را
شکل دادهاند.
محقق در اثر خود در مواجهه ب��ا عوامل آلودگی هوا دو دیدگاه
خوشبینانه و بدبینانه مطرح کردهاست .دیدگاه بدبینانه معتقد
است که ضمانتهای حقوقی نمیتوانند نقش چندانی در کنترل
آلودگی هوا داشته باشند ،بلکه فشار جمعیت ،اقتصاد ،فرهنگ
مصرف و سیاستهای انرژی است که تعیینکنندهاند .به اعتقاد
مؤلف ،حل بحران آلودگی هوا عالوه بر ساختارهای غیرحقوقی،
نیازمند بس��ترهای دقیقی در قوانین و سیاستهاس��ت .همه
رسالت حقوق محیطزیست نیز حفظ ،کنترل ،بهبود و بهسازی
محیطزیستی است که همواره در حال تنزل ،تخریب و آلودگی
قرار دارد و در نهایت به دنبال آرمان تبدیل «انسان فاتح زمین»
به «شهروند زیستی» است.
آلودگی هوا امروزه در رأس دغدغههای زیستمحیطی دولتها
قرار دارد و در بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه مقابله با
آن اولویت ملی پیدا کرده است .این آلودگی یکی از نخستین
و مهمترین مشکالت زیست محیطی به ش��مار میرود که به
دنبال افزایش مصرف انواع سوختهای فسیلی و اختراع و تولید
روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به ویژه در شهرهای شلوغ به
وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری میشد.
از طرف دیگر این آلودگی عالوه بر عامل مخرب محیطزیست به
عنوان یک مشکل بهداشتی نیز مطرح بوده و برای سالمتی انسان
و بهداشت عمومی به ویژه کودکان ،سالمندان و محیطزیست
طبیعی یک خطرجدی به شمار میرود .بنابراین آلودگی هوا
موضوعی نبود که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت.
بدین ترتيب با اطالعرسانی و بحثهایی که دانشمندان نسبت
به عواقب آلودگی هوا مطرح نمودند و به دنبال آن شکلگیری
فشار افکار عمومی ،مشکل آلودگی هوا و مقابله با آن در رأس
یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و دولتمردان قرار گرفت
و با شکلگیری برخی حساسیتها نس��بت به این موضوع که
سالمت عمومی و محیطزیست را به خطر میانداخت ،قوانین
و مقررات مختلفی برای مقابله با آن توسط دولتها به تصویب
رسید .این جریان از کشورهایی آغاز ش��د که این آلودگی در
آنها شدت بیشتری گرفته بود و مردمش عواقب آن را به عینه
لمس کرده بودند .برای نمونه در انگلس��تان قانون هوای پاک
بعد از فاجعه لندن که در آن 4هزار نفر از مردم لندن طی شش
روزآلودگی هوا فوت شدند ،تصویب شد .در سایر کشورها نیز به
مرور زمان قوانین و مق��ررات و نظامات گوناگونی برای کنترل
و مقابله با این آلودگی به تصویب رس��ید و در کنار آن نهادها و
ارگانهای اجرایی خاص و ویژهای نیز برای مقابله با این پدیده
و تضمین اجرای قوانین تأسیس شده و روز به روز با افزایش این
قسم از آلودگی و جهانی شدن آن لزوم پاسخگویی به این پدیده
بیش از پیش احساس شد.
این تحقیق تالشی است برای بررسی حقوق مربوط به آلودگی
هوا و مطالعه اقسام ضمانتهای حقوقی مقابله و حفاظت از هوای
پاک که مشتمل بر پنج فصل و یک ضمیمه است که با ترتیب
ذیل ارائه میشود.
در ابتدا سعی ش��ده اس��ت تا مبانی و مفاهیم تحلیل و لزوم و
اهمیت مقابله با آن و بررسی تحوالت حقوقی مربوط به آن در
حقوق ایران و فرانسه در گستره نظامات و ضمانتهای حقوقی
مطرح شود تا این موضوع تبیین گردد که ضمانتهای حقوقی
مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران و فرانسه چه مسیری
را طی نموده و آبس��تن چه تحوالتی بوده تا بتوان به برداشتی
جامع و شناختی دقیق از وضعیت ضمانتهای حقوقی مقابله با
آلودگی هوا دست یافت .آنگاه مشخصاً در سه فصل جداگانه سه
دسته از ضمانتها به تفصیل بررسی و ارزیابی میشوند که شامل
ضمانتهایمبتنیبرحقوقکیفریبهعنوانشایعترینضمانت
اجرا ،ضمانتهای مبتنی بر حقوق اداری  ،انتظامی و ضمانتهای
مبتنی بر حقوق مسئولیت مدنی میشوند.
در این اثر عمده بحث مطالعه در محت��وای قوانین و مقررات،
نظامات و رویهها و ضمانتهای حقوقی آلودگی هوا در دو کشور
ایران و فرانسه اس��ت .البته بنا به مورد اشارهای به قوانین سایر
کشورها و قوانین مرتبط به ویژه تعهدات ناشی از کنوانسیونهای
بینالمللی و حقوقی اتحادیه اروپایی که فرانسه از آنها متأثر بوده
و خواهد شد  .نخس��تین چاپ کتاب «حقوق آلودگی هوا» را
انتشارات خرسندی با شمارگان  500نسخه در  237صفحه ،به
قیمت  10هزار تومان روانه بازار نشر کردهاست.
برگرفته از سايت ensani.ir

