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كه بنا به تعريف جـدا شـدن ذرات خـاك از بسـتر اصـلي امروزه فرسايش خاك.طبيعي هر كشور استذخاير خاك يكي از مهمترين

و انتقال آن به كمك يك عامل انتقال بـبه دهنده به مكاني ديگر است، خود و حتي براي حيـات او  شـمارهعنوان خطري براي رفاه انسان

بـ شود خـاك فرسايش كنترل نميروند طقي كه در منا. آيد مي . دهنـد حاصـلخيزي خـود را از دسـت مـي تـدريج فرسـايش يافتـه،ههـا

و متروك شدن مزارع و جبرانشودميفرسايش نه تنها سبب فقير شدن خاك گـذارد، جـا مـي بـر ناپذيريو از اين راه خسارت زياد

و كاهش ظرفيت آبگيري آنها نيز زيانها، مخازن سدها، بناد بلكه با رسوب مواد در آبراهه رار ميـانگين.آورد به بـار مـي هاي فراواني

و مبـارزه بـا لذا. استين برابر متوسط جهانيه چندكتن در هكتار در سال است30تا6كشور معادلكفرسايش خا حفاظـت خـاك

.راستاي تحقق توسعه پايدار استدر ترين اقدامات كشور فرسايش از ضروري

الضر خايورت كحه جامع

و عدم مديريت مناسب بـا توجـه بـه توزيـع8/1سرعت رشد جمعيت جهان با نسبت و متعاقب آن ناآگاهي درصد در هر سال

و محصـوالت كشـاورزي، محـدوديت نامتعادل منابع خاك در كره زمين، تالش انسان به منظور دستيابي به انواع مواد غـذايي

و سرانه  و هدرموجود در منابع خاك و نظاير اينها روند تخريب ايـران يكـي از هفـت. رفت خاك را تشـديد كـرده اسـت زمين

ازيكـاهش سـال. رفت خاك را دارد كشور آسيايي است كه بيشترين ميزان هدر انه در قابليـت توليـد محصـول نيـز يكـي ديگـر

به پيامد مي هاي اتالف منابع خاك در كشور .آيد شمار

از. هاي آبياري نيز روند اتالف منابع خـاك را تشـديد كـرده اسـت ستماستفاده نامناسب از سي بـر اثـر اسـتفاده نامناسـب

مي) گرم 106(بيليون مگاگرم5/1هاي آبياري حدود سيستم و هدر طبق آمار رسمي بالغ بـر. رود خاك فوقاني شستشو شده

مي 25 مق درصد از اراضي كشور، با شوري خاك مواجه جز ميليون2/2دار حدود باشند كه از اين زهءهكتار تحت دار اراضي

و زهكشي شبكه و هـدر بيابان. استهاي آبياري و زايي از ديگر عواملي است كه بر اثر تخريـب رفـت خـاك در منـاطق خشـك

مي نيمه و يك مشـكل جـدي در كشـور خشك كه كشورمان نيز جزء آنها محسوب شده رخ هـاي درحـال توسـعه شـمرده دهد

و نيز طرح تهيه اطلس آاليندهيهمچن.شود مي درن براساس مطالعات اوليه انجام شده به8هاي خاك مي استان كشور رسد نظر

هـاي هاي مختلف ازجمله فلـزات سـنگين، آالينـده هاي كشور وجود دارد كه به آالينده نقطه آلوده در خاك 20000كه در حدود 

و  و... نفتي، سموم و محيط زيست مي آلوده بوده . كند سالمت مردم را به شدت تهديد

و اسـتفاده از اراضـي، نبـود قـوانين و اجراي نامناسب قوانين، ضعف قوانين مالكيت موارد مطروحه حاصل فقدان، ضعف

و آموزش،  آ نبودالزم براي تعامل بين اجرا، تحقيق و فقدان بانك اطالعات قوانين و تحقيق و هزينه اعتبار اجرا ب قوانين تأمين

مي با وجود اينكه سال.و خاك است و آب در گذرد، تـاكنون قـانون ها از تأسيس بخش حفاظت خاك جـامعي در مـورد خـاك

و پيگيري تصـويب قـانون خـاك بـوده. ايران تصويب نشده است حال آنكه يكي از تعهدات دولت در برنامه سوم توسعه تهيه

ميبا تدوين قانون خاك به بخش مهمي از اهداف. است شد مورد نظر آن و تصـويب ايـن قـانون. توان نائل همچنين با تـدوين

و چهل مي و اصـل پنجـاهم توان اصول سوم و افـزايش توليـدات كشـاورزي وسوم قانون اساسي را كه بر تأمين خودكفـايي

.قانون اساسي كه بر حفاظت محيط زيست تأكيد دارد تا حد زيادي محقق كرد

يسوابق قانون

و بهرهين جامعهرچند قانو خايبردار درخصوص حفاظت نـده در اسـناد بـاالكصـورت پرا شور وجود ندارد اما بـهككاز منابع

و بهـرهبه) 109(و) 107(،)106(در برنامه سوم توسعه مواد. به آن شده استياشاراتيدست از افـزايش رانـدمان آبيـاري وري

و افزايش سطح زير قا.د داردكيتأ كشت آبي آب و كنتـرل بـه)11(مـادهيشـاورزكبخـشيور نون افـزايش بهـره در شناسـايي

و مقابله با پديده بيابان كانون شن هاي بحراني فرسايش آبي، بادي و جلوگيري از هجوم و گردوغبار زايي .د داردكيتأ هاي روان
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كا سياستگذاري، برنامهقانون فوق)12(ماده و و اقدامات الزم جهت كنترل هاي طبيعي را به دولت تكليـف نــموده عرصه هش عوامل تخريبريزي

قـانون) 688(و نيـز مـاده) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه)104(مـاده»ج«و بنـد) 105(ماده تنفيذ(قانون برنامه چهارم توسعه)71(ادهـم. است

ج خاكمنظور جلوگيري از تخريببه) 8/5/1376اصالحي(مجازات اسالمي  فصل پنجم(قانون برنامه چهارم)59(ماده. پرداخته است رائمبه بحث

و هزينه هاي محاسبه ارزش به تنظيم دستورالعمل) محيط زيست و،خـاك، انـرژي،آب،هاي مـوارد داراي اولويـت از قبيـل جنگـل ها تنـوع زيسـتي

.د داردكيأتمحيطي در نقاط حساس هاي زيست آلودگي

يبند جمع

و جلوگيري از تخريب خاكن امر كه وضعيت فعلي خاكبا توجه به اي ، بنابراين بايد رويكرد اين اليحه بيشتر معطـوف استهاي كشور نيازمند حفاظت

و ممانعت از تغيير كاربري بي و نيز الزام بهره به حفظ پايداري خاك و رعايت اصول خاكداري باشـد، امـا برداران به رعايت بهره رويه آن برداري بهينه

و توجه بيشتر، معطوف به آلودگي از اگرچـه مبحـث آلـودگي. ده اسـت شـ هـا متأسفانه در اين اليحه قسمتي از آن موارد در بوته اجمال باقي مانده هـا

و اهميت زيادي برخوردار است، اما در شرايط فعلي، خسارت و پيامد ارزش و مـوارد هاي ناشي از آلودگي ها تخريـب هاي خاك در مقايسه با مصاديق

به. خاك بسيار اندك است مي آنچه در كشور ما و عدم رعايت مالحظـات طور عمده خاك را در معرض نابودي قرار دهد تغيير كاربري، فرسايش خاك

از براي مثـال مـي. بر اين بعضي از نكات كليدي نيز در اينجا مكتوم مانده است عالوه. خاكداري است كيفـيو تشـكيل كميتـه ملـي حفاظـت كمـي«تـوان

و اصالح خاك، توجه به تشكل هاي كشور، تشويق بخش خصوصي در جهت سرمايه خاك و نهاد گذاري براي حفاظت و ها هاي غيردولتي جهت نظـارت

ا و حمايت از خاك، تأكيد به و مرتعپايش و وظـايف تـدويني سـازمان ملـي بهـره، نسبت ميان برنامه»جراي طرح تعادل دام و وري ايـران هـاي جـامع

و تأكيـد قـرار گيـرد در اليحه فعليكه وظايف مذكور و الزم است اين موارد نيـز مـورد توجـه در مـورد مـتن اليحـه. مسكوت مانده است را نام برد

.استپيشنهادي توجه به نكات زير قابل تأمل 

و گياه هم در طبيعت هاي محيطي توسط خاك پااليش نمي تمام آلودگي.1 و آب .در اين نقش سهيم هستند شود، بلكه هوا

در هاي بهره اعمال روش.2 و برداري الزاماً نبايد منتج به خارج كردن خاك از چرخه توليد گردد تا خسـارت تلقـي گـردد، بلكـه كـاهش توليـد

.بايد از مصاديق خسران باشد حقيقت سير قهقرايي يا گرايش منفي در توليد خاك هم 

وض.3 و بهرهحفاظت عموماً ناظر بر حفظ ميع موجود است، اما كاربري و مناسـب باشـد بـه ارتقـاي توانـد در صـورتي برداري كـه درسـت

از آنجا كه عموماً اراضي كشور در شرايط فعلي از وضعيت بـالقوه مطلـوب بـه دور هسـتند، بنـابراين. ها هم منجر شود وكيفي خاك وضعيت كمي

و بهسازي عرصه .اند از ضروريات است تخريب قرار گرفته هايي كه در گذشته مورد بازسازي

و ارگان.4 و اشخاص حقوقي در اين زمينه نقش اساسي تنها نهادها و غيردولتي نبايد مشمول اين قانون باشند، بلكه افراد حقيقي تري را برعهده هاي دولتي

.دارند

در.5 قـانون) 688(حـال حاضـر در قـوانين جزايـي ازجملـه مـاده با توجه به اينكه درخصوص برخي مواد اليحه ازجمله آلوده نمودن خـاك،

.اي به نسخ اين مواد نگرديده استه ده است در اين اليحه اشارشبيني مجازات اسالمي، مقرراتي پيش

به.6 ال ضمانت اجراها .زم را ندارندويژه در مورد آلوده نمودن خاك با توجه به قابل تبديل دانستن مجازات حبس به جزاي نقدي، بازدارندگي

و معيار تعيين شاخص.7 و ناپايداري خاك ها و فرسـايش هاي پايداري و درجه تخريب خاك، موارد تأثيرگذار در كاهش توليد ها، تعيين شدت

و نحوه تعيين خسارت خاك به تفكيك كاربري و هاي ناشي از عدم رعايت اصول خاكد هاي مختلف، تعيين نحوه محاسبه ارزش اقتصادي خاك اري

و نحوه دخالت دادن ارزش سوء .قرار گيرندمد نظر ملي بايد در اليحه هاي هاي مربوط به خاك در حساب ها يا هزينه مديريت آن

و بيولـوژيكي هـم محيطي نبايد تنها به آلودگي خاك جرائم زيست.8 ـ شـيميايي ها مختص گردد، بلكه بايد شامل تخريب خاك اعـم از فيزيكـي

.شود

مي.9 وكيفـي بلندمـدت پوشـش هايي كه منجر به كاهش كمـي شود، بلكه اعمال روش تنها حذف پوشش گياهي نيست كه منجر به تخريب خاك

مي گياهي در خاك به ها .هاي انساني ممكن است منجر به تخريب خاك گردد عالوه اشكال مختلفي از فعاليت شوند از مصاديق تخريب هستند

و حفاظت خاك بايد در كل اليحه در نظر گرفته شودتداخل وظايف. 10 . در بخش معدن

م. 11 و مصوبات مختلف ول گذاشته شده سبب تدوين دستورالعملسئدر اليحه حاضر وظايفي كه به موجب مواد مختلف بر عهده نهادهاي ها

ميو جداگانه اي. گردد اي و تـدوينن وظايف را در قالب يك طرح جامع واحد پـيش لذا شايسته است اليحه جامع خاك هر نهاد را موظف كند تا  بينـي

و و مانع سردرگمي .افزايش عناوين مقررات مربوط گردد كنند تا قابليت اجرايي طرح افزايش يافته

و زيست. 12 .ين گرددمحيطي ساكت است كه بايد مرجع صالح براي حل اختالف در اين زمينه تعي اليحه در ارتباط با مغايرت مصالح امنيتي
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الكخايآلودگيفركيدرخصوص مواد زيدر تيحه موارد :مل استأر قابل

و تخلـف.1 عليرغم اينكه در عنوان فصل چهارم، تخلفات از جرائم تفكيك شده است، اما در مواد اين فصل چنين تفكيكي صورت نگرفته اسـت

.جاي يكديگر مورد استفاده واقع شده استو جرم هريك به

كه در برخي.2 كه در برخي ديگر به اين امر تصريح نشده است كه موجب ابهام است درحالي» به حكم دادگاه صالح«مواد تصريح شده است

و اگر الزم نيست چه مرجعي مي  خواهد تصميم مناسبي اخذ نمايد؟ كه آيا در مواردي كه تصريح نشده نيازي به حكم دادگاه نيست؟

و در بقيه موارد به ارتكاب تخلف يا جرم توسـط اشـخاص حقـوقي تـوجهي))27(ماده(فقط در يك ماده.3 به اشخاص حقوقي تصريح شده

.نشده است

به.4 .ويژه در مورد آلوده نمودن خاك با توجه به قابل تبديل دانستن مجازات حبس به جزاي نقدي، بازدارندگي الزم را ندارند ضمانت اجراها

ميايه نحوه نگارش مواد در پار.5 و برخي مواد را نيز .توان به نحو مختصرتري نگارش كرد موارد از ادبيات حقوق كيفري خارج شده است

. باشدمي مركزشود مصوبات كميسيون كشاورزي، آب منابع طبيعي درخصوص اليحه فوق مورد تأييد اين در پايان متذكر مي

 پيشنهادها

:اي با عنوان ذيل گنجانده شود دچار خدشه نشود تبصرهفعاليت معدنكاري دليل اينكههب)2(ماده»ژ«و»ث«،»پ«درخصوص بندهاي.1

بهـتبصره و تغيير در ماهيت فيزيكي خاك واسطه اين فعاليت، جزء آلودگي خاك محسوب فعاليت معدنكاري مشمول قانون معادن بوده

.شود نمي

ميزيست درصورت مشا سازمان محيط)16(و)15( مواددر.2 تواند فعاليت معدنكاري را معلق نمايد كه اين هده هرگونه تخليه باطله معدني

و فرار سرمايه از بخش معدن خواهد شد مي. موضوع موجب تعطيلي معادن هاي معدني، از زمان صدور پروانه شود حيطه فعاليت پيشنهاد

ب، از اختيارات سازمان محيطاكتشاف و طبق قانون معادن، و تجارت سپرده شودزيست خارج .ه وزارت صنعت، معدن

و نشر مذكور در تبصره ماده.3 :حمل بر ترتيب رتبي نهادهاي مذكور گردد لذا متن تبصره به نحو زير تغيير كند)15(ممكن است لف

و تشخيص خطرات سالمت انسان برعهده وزارت بهداشت تشخيص خطرات زيست« و محيطي برعهده سازمان حفاظت محيط زيست ، درمان

.»هاي تابعه آنها خواهد بود آموزش پزشكي يا سازمان

مي)2(ماده.4 و تجارت گذاشته لذا پيشنهاد شود ذيل ماده قانون معادن مسئوليت اعمال حاكميت بر بخش معدن را برعهده وزارت صنعت، معدن

به تبصره)17( :صورت زير اضافه گردد اي

و تجارت صورت خواهد گرفتهاي معدني، اعز در محدودهـتبصره .ام مأموران با هماهنگي وزارت صنعت، معدن

و بقيه مواد مندرج در قانون، جاري خواهد بود كه اين امر موجب بروز مشكل)19(، عمالً ماهيت كاربردي ماده)19(تبصره ماده.5 را از بين برده

مي. در بخش معدن خواهد شد حذ بنابراين پيشنهاد .ف گرددشود اين تبصره

. گي الزم را دارا باشددحذف شود تا بازدارن»قابل تبديل به جزاي نقدي«عبارت در فصل چهارم در تمام موارد.6

وئجرا«عبارتبه)22(عبارت كنوني ماده.7 بهئقوه قضام موضوع اين قانون جرم عمومي هستند موجب شكايت يا اعالم وزارت يه موظف است

هر محيط زيست، مدعي كشاورزي، سازمان جهاد م موضوع اين قانون رسيدگيئشخص حقيقي يا حقوقي ديگر در مورد تخلفات يا جرا العموم يا

مي» الزم را به عمل آورند . شود تبديل شود كه در اين صورت تبصره هم حذف

و انتقال حسب مورد موجب شالق تا ده ضربه يا جزاي نقدي« عبارت.8 به انتهاي ماده»خواهد بود ريال)10,000,000(تا ده ميليون هرگونه نقل

.افزوده شود)23(

بربه»عمداً«كلمه: موارد زير اصالح گردد)24(در ماده.9 و اصل عمدي بودن دليل ضرورت رعايت تناسب با سياق قانون جديد مجازات اسالمي

به.م از صدر ماده حذف شودئجرا يا حسب«شش ماه تا پنج سال حبس تبديل شود و»شالق از يازده تا سي ضربهمورد به دو تا پنج سال حبس

يا تا انتهاي ماده هم حذف شود زيرا» ...در صورت تكرار«عبارت و نيازي به تكرار  قواعدي عام دارد كه در قانون مجازات اسالمي آمده است

.اصالح آن در هر قانوني نيست

اين قانون را رعايت نكند حسب مورد به شش ماه تا دو سال)20(ماده هركس«: اصالح شودعبارت صدر ماده به اين شكل)25(در ماده.10

مي شالق از يازده تا سي ضربهحبس يا  .»شودو اعاده وضعيت منطقه آلوده به حالت سابق محكوم
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به» ...به پرداخت جزاي نقدي«عبارت)27(در ارتباط با ماده. 11 ازهببه پرداخت جزاي نقدي«: اصالح شود شرح ذيل تا انتهاي ماده كنوني بيش

و اعاده وضعيت منطقه به حالت سابق محكوم ريال)80,000,000(ريال تا هشتاد ميليون)20,000,000(بيست ميليون  يا شالق تا ده ضربه

.»شوند مي

و دفن هرگونه پسماند در خاك برخالف قوا«: شرح ذيل اصالح شودبه)28(ماده. 12 و مقررات عالوهتخليه هاي مقرر برطبق مقررات بر جريمه نين

.»نيز خواهد بود يازده تا سي ضربهمربوطه موجب محكوميت حسب مورد به شالق از 

ده راننده«: به اين شكل اصالح شود)28(ماده»2«تبصره. 13 و تخليه مواد مندرج در اين ماده اقدام نمايد به شالق تا  اي كه بدون مجوز به حمل

و بايد كيفر مستقل داشته باشد زيرا در اين موارد از نظر حقوقي الزاماً.»ضربه محكوم خواهد شد .معاون نيست

و: شرح زير اصالح شودبه)29(ماده. 14 ميزان دو برابر قيمت روز«اقدام كند به حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي به ... هركس به تفكيك، افراز

شد»تا سي ضربه زمين يا شالق از يازده و بنگاه... اسناد صادره. محكوم خواهد بر هر دو مجازات متخلف عالوه«هاي معامالت ملكي سردفتران

.»مقرر در اين ماده به انفصال تا شش ماه محكوم خواهند شد

يكي خاك ويا فرسايش يا تشديد آن بيش برداري يا هر كار ديگري كه منجر به تخريب فيز هركس به بهره«: شرح زير اصالح شودبه)30(ماده. 15

تا)20,000,000(بيش از بيست ميليونهباين قانون شود، اقدام نمايد حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي)4(از ضوابط مقرر در ماده  ريال

مي ريال)80,000,000(هشتاد ميليون  و اعاده وضعيت منطقه به حالت سابق محكوم .»شود يا شالق تا ده ضربه

وهئاز ارا... هاي اجرايي دستگاه«: شرح زير اصالح شودبه)31(ماده. 16 هرگونه تسهيالت مالي به اشخاصي كه در محدوده اراضي مرتكب جرم

و سازمان حفاظت محيط زيست اعالم نمايد كه شخص محكوم موجب دادگاه محكوم شده به اند خودداري نمايند مگر اينكه وزارت جهاد كشاورزي

.»طور كامل به اعاده وضعيت منطقه به حالت سابق اقدام نموده است به

و مجازات4ذيل فصل)32(ماده. 17 مي تحت عنوان تخلفات، جرائم و .منتقل گردد2بايست به فصل ها آمده كه ربطي به موضوع فصل ندارد

به شماره 9/11/1389ه به اظهارنظر كارشناسي مركز مورخ اليحو مالحظاتي فني در ارتباط با ساير مالحظات جزايي موضوع فصل چهارم. 18

.مراجعه گردد 492ثبت 


