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 چکيذُ

 زیصث صیات در ةلای و صفغ ضروریات از یكی جردید ةدون آن پاالیٍدگی و زیصث ىضیط

 و غدىَ شب ورود کَ طد اكداىاجی اٌسام از ىاٌؽ ةاید رو ایً از. ىی طّد ىضصّب کره

 ةَ را دطّاری ُای فراواٌی ىی جّاٌد زیصث ىضیط آالیٍدگی زیرا ىی طّد، آن ةَ زیان

 1350 شال در زیصث  ىضیط صفاػث شازىان جظكیم ةا ایران کظّر در آورد. دٌتال

 زایگاه و اُيیث جردید ةی .طد رؾایث کظّر كاٌّن گذاری صیعَ در زیصث  ىضیط ىّضّع

 و طده ىحتهّر اشاشی كاٌّن پٍساُو اغم در آن طكم ةِحریً ةَ زیصث ىضیط صلّق

 آصاد جياىی و ُصحٍد فراةخظی کاىال ىضیعی زیصث ىصائم کَ اشث ىِو ایً آور پیام

 ةاید خّد جظكیالت کارایی و جّان فراخّر ةَ یك ُر ُا دشحگاه و ُا شازىان ةخػّص زاىؿَ

و  زیصث ىضیط ؾهیَ در ایً پژوُض زرائو.ةاطد کّطا زیصث ىضیط از ٌگِداری و صفغ در

 ایران ةررشی ىی گردد. شیاشث زٍایی جلٍیٍی آن در

 ایران.زرم، ىضیط زیصث،  :يذيکل ٍاشگاى
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3هحوذباقر بصير ،2 اهيذ  دٍالح ،1ابَالحسي ابَالحسٌی
 

داٌظگاه آزاد اشالىی طیراز و ىدرس  صلّق داٌظسّی دکحری صلّق کیفری و زرم طٍاشی داٌظكده 1

 داٌظگاه
 کارطٍاس ارطد صلّق خػّغی داٌظگاه آزاد اشالىی ةّطِر و ىدرس داٌظگاه 2
 طٍاشی زرم و کیفری کارطٍاس ارطد صلّق 3
 

 ٌّیصٍده ىصئّل:يیم ٌام و ٌظاٌی ای
 ابَالحسي ابَالحسٌی

a.abolhasani18@yahoo.com 

 ایراىًظام حقَقی  در جرائن ػليِ هحيط زیستدرآهذي بر 

http://environmentallawhelp.blogfa.com/post/193/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa
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 هقذهِ   
 ٌگاه یك در اىا ٌظده جؿریف انيههی ةیً ىِو ُای ةیاٌیَ و ىؿاُدات کٍّاٌصیّن ُا، از ُیچ یك در گر چَ زیصث ىضیط اغعالح

 اطیاء کَ طّد ىی اظالق طٍاخحی زیتا و ازحياؾی فرٍُگی، اكحػادی، فیزیكی، ؾّاىم و طرایط ُيَ ةَ زیصث ىضیط کَ گفث جّان ىی کهی

 در چَ ُر پس. اشث ادرگذار ةظر زٌدگی کیفیث ٌیز و اىّال آن ارزش و ىعهّةیث ةر و دارد كرار آن صیعَ در زىیً کره در ىّزّد اىّال و

 در جا طٍاشد ٌيی ُو ىرزی زیصث ىضیط دیگر ظرف از. گیرد ىی كرار اغعالح ایً ىفِّم و ىؿٍی ىضدوده در ةیٍیو ىی خّد اظراف و دور

 زیصث ىضیط از صافؼث رو، ایً از. ٌكٍد شرایث دیگر کظّرُای یا کظّر ةَ کظّر یك در آن جخریب ادرات و طّد ىضػّر و ىضدود آن

 (1390)اةراُیيی،.ةاطٍد پذیر ىصئّنیث ةاید زىیٍَ ایً در کظّرُا ُيَ ةهكَ طّد جهلی کظّر چٍد یا یك دغدغَ ٌتاید

 :کرد ةٍدی دشحَ گروه ُفث در جّان ىی را زیصث ىضیط زرایو ایران، کظّر كّاٌیً در

 زیصث ىضیط ةَ خصارت یا جخریب ةا ىرجتط زرایو -

 آب آنّدگی ةَ ىرةّط زرایو -

 غّجی آنّدگی ةَ ىرةّط زرایو -

 ُّا آنّدگی ةَ ىرةّط زرایو -

 خاك آنّدگی ةَ ىرةّط زرایو -

 صفاػحی جداةیر اجخاذ ةدون اطؿَ ةا کار یا طیيیایی ىّاد ىٍاةؽ از ةرداری ةِره ةَ ىرةّط زرایو -

 زةانَ ریخحً ةَ ىرةّط زرایو -

 

  هحيطی زیست جرم تؼریف -1
افحادن  خعر ةَ و زیصث ىضیط ةَ طدید غدىَ و آشیب ورود ةاؾخ کَ گّیٍد را جرك فؿم یا فؿم عٌّ ُر ىضیعی زیصث زرم

 ةَ. ىی ةاطٍد زرم شَ گاٌَ ارکان دارای دیگر اکذر زرایو ُيچّن زرایو ایً (344:1383وظً دوشث،) طّد. ةظر شالىث و زٌدگی زدی

 ؾيدی اشث زرىی ىضیعی زیصث ىی گردد، زرم اشحٍتاط زیصث ىضیعی ىسازات ُای و زرایو ةا ىرجتط ىّاد ىٍعّق و ىفِّم ظّریكَ از

 بةَ ىّز کَ فؿهی جرك یا و اشث کرده ىٍؽ را آن كاٌّن کَ ؾيهی اٌسام خّاشحً و جيایم یؿٍی ةا ىسرىاٌَ ىٍسز كػد ةا ىسرم کَ ٌضّی ةَ

 در ؾيد طاخع ىی جّاٌد کَ ُيان كػد ىسرىاٌَ اشث زرایو، گٌَّ ایً در زرم رواٌی ؾٍػر .ىی ورزد ىتادرت ةدان طده ىيٍّع كاٌّن

 (175:1390،ٌّرةِا) ةاطد. ةزه ارجكاب

 گٌَّ ایً در ىتاطرت ىّضّع کٍار در ىی گردٌد ةٍاةرایً واكؽ ؾيدی غّرت ةَ ىّارد اغهب در ىضیعی زیصث زرایو کَ آٌسایی از

 (134:1391كاشيی،)طد.  خّاُد اؾيال ىؿاون درةاره كاٌٌّی ىلرر ىسازات و یافث ىػداق خّاُد ٌیز آٌِا در ىؿاوٌث زرایو،

 .زٌد آشیب زیصث ىضیط ةَ کَ اشث ُایی فؿم جرك یا فؿم ةر شتز ٌاػر زرایو یا زیصث ىضیعی زرایو

 

 پيشيٌِ تقٌيٌی -2

 اسالهی ایراى  جوَْرياساسی  قاًَى -1-2
  ةَ رو  ازحياؾی  صیات  آن در ةؿد ةاید  ٌصم ُای و اىروز  ٌصم  کَ  زیصث ىضیط  صفاػث ، اشالىی  زيِّری در -پٍساُو  اغم

 غیر  یا جخریب  زیصث ىضیط  آنّدگی ةا  کَ  آن غیر و  اكحػادی  فؿانیث ُای رو  ایً از. گردد  ىی  جهلی  ؾيّىی  وػیفَ ةاطٍد،  داطحَ  رطدی

 . اشث  ىيٍّع کٍد، پیدا  ىالزىَ  آن  زتران  كاةم

 

 1346صيذ  ٍ شکار قاًَى -2-2
 ُزار پاٌػد و ىیهیّن یك از ٌلدی ززای ةَ یا و شال شَ جا ىاه شَ از صتس ىسازات ةَ طّد زیر اؾيال ىرجكب ُر کس -12ىاده

 :طّد ىی ىضكّم ریال ىیهیّن ُسده جا ریال ریال

 ویژه. پرواٌَ داطحً ةدون طده صيایث وصظی زاٌّران غید و طكار: انف

 ُای رودخاٌَ در ىساز غیر غید و ویژه پرواٌَ جضػیم ةدون وصض صیات پٍاُگاه ُای و طده صفاػث ىٍاظق در غید و طكار: ب

 .طده صفاػث

 ایً در ىساز غیر فؿانیث و جساوز گٌَّ ُر و ىهی ظتیؿی آدار و ىهی پارك ُای در جخریب و جؿهیف و ُا رشحٍی ةردن ةیً از: ج

 .ىٍاظق گٌَّ
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 از و آب آنّدگی ةاؾخ کَ ىّادی ةَ آةظخّرُا و ُا طده، چظيَ صفاػث جاالب ُای و ُا دریاچَ ُا، رودخاٌَ آب ٌيّدن آنّده: د

 .طّد آةزیان رفحً ةیً

 

 1346هراتغ  ٍ ّا جٌگل از برداري بْرُ ٍ حفاظت قاًَى -3-2
 ىيٍّع ةیاةاٌی و کّیری ىٍاظق در و کُّصحاٌی کّیری و ةیاةاٌی ُای درخحچَ و خارُا و ُا ةّجَ کردن کً ریظَ و ةریدن ـ43 ىاده 

 .طد خّاُد ىضكّم ىسازات دو ُر ةَ جكرار غّرت در و ىضكّم ریال 201 جا غراىث پرداخث یا روز ده جا جكدیری صتس  ةَ ىحخهف اشث

 در اشث ىيٍّع زٍگهتاٌی ىأىّران و ٌؼارت ازازه ةدون زٍگم ىساور یا داخم ةاغات و ىزارع در ٌتاجات زدن آجض ـ 45 ىاده 

 .طد خّاُد ىضكّم شال یك جا ىاه دو از جأدیتی صتس ةَ ىرجكب طّد زٍگم ایساد در صریق ىتاالجی ةی ٌحیسَ  در کَ غّرجی

 شال یك جا ىاه شَ از جأدیتی ةَ صتس ٌياید زٍگهی درخث جٍَ در آجض کردن روطً یا زدن کث ةَ ىتادرت کس ُر ـ 46 ىاده 

 ىضكّم ریال ُزار یك جا ریال یكػد از ٌلدی زریيَ پرداخث ةَ ةاطد کرده آجض روطً آن در یا و زده پی یا کث  کَ درخث ُر ةرای و

 .خّاُد طد

 کَ غّرجی در طد خّاُد شال ىضكّم ده جا شَ از ىسرد صتس ةَ ٌياید ایساد شّزی آجض ؾيداً زٍگم در کس ُر - 47 ىاده 

 .طّد ىی ىذکّر ىضكّم ىسازات صداکذر ةَ ةاطد زٍگهتاٌی ىأىّر  ىرجكب

 

 1368 ایراى اسالهی جوَْري فرٌّگی اجتواػی، اقتصادي، تَسؼِ اٍل برًاهِ قاًَى -4-2
 کٍٍده،  آنّده غٍایؽ از ٌاطی آنّدگی زهّگیری از و پیظگیری زِث الزم جسِیزات و اىكاٌات ٌيّدن فراُو ىٍؼّر ةَ -13 جتػره 

کٍحرل  غرف زیصث ىضیط صفاػث شازىان ٌؼر جضث و جظخیع ةا را خّد جّنیدات از فروش ُزار در یك ىّػفٍد کارگاه ُا و ُا کارخاٌَ

 ىؤشصَ كتّل كاةم ُای ُزیٍَ ززء ىضم ایً طده از ُزیٍَ وزّه. ٌيایٍد شتز فضای ایساد و آنّدگی ُا از ٌاطی زیان  زتران و آنّدگی ُا

  .طد خّاُد ىضاشتَ ىرةّط

 

 1374َّا  آلَدگی از جلَگيري ًحَُ قاًَى  -5-2
 .ةاطد ىی ىيٍّع ةاز فضای و ىؿاةر ؾيّىی در ٌخانَ گٌَّ ُر و خاٌگی و طِری ُای زةانَ اٌتاطحً و شّزاٌدن -24 ىاده 

 ةرای ٌيایٍد ؾيم كاٌّن ایً 17 و 16 و 14ىّاد  خالف ةر کَ کٍٍده  آنّده ُای کارگاه و کارخاٌسات ىصئّنیً و غاصتان -29 ىاده

 ٌلدی از ززای و ىاه طض جا ىاه دو از جؿزیری صتس ةَ جكرار غّرت در و ریال ىیهیّن یك ریال جا ُزار پاٌػد از ٌلدی  ززای ةَ اول ةار

 .طٌّد ىی ىضكّم ریال  ىیهیّن دو جا ریال ُزار ُفحػد

 و ضرر پرداخث ةَ ىكهف ىذکّر ىضكّىیث ؾالوه ةر کٍٍده  آنّده ُای کارگاه و کارخاٌسات گٌَّ ایً ىصئّالن و غاصتان -1 جتػره 

 .ةاطٍد ىی غانضَ دادگاه صكو ةَ و صلّكی صلیلی اطخاص و زیصث ىضیط  ةَ وارده زیان

 ىّرد صصب ةر زیصث ىضیط شازىان صفاػث صلّق و صلیلی اطخاص ةر ؾالوه كاٌّن ایً در ىلرر زرائو ىّرد در -2 جتػره 

 .ةاطد ىی ىضیط زیصث ةَ وارده خصارات زىیٍَ در خػّغی  ىدؾی یا طاکی

 ٌيایٍد فراُو را ُّا آنّدگی ىّزتات ایً كاٌّن 24 ىاده ةر خالف کَ ؾيّىی اىاکً و جساری ىٍاةؽ ىصئّالن و غاصتان -31 ىاده 

 دو جا ُزار ریال شیػد از جكرار غّرت در و ریال ُزار پاٌػد جا ریال ُزار یكػد از ٌلدی ةَ ززای ىلرر ىِهث پایان و اخعار ةار  ُر از پس

 .طد خّاٍُد ىضكّم  ٌلدی ززای ریال ىیهیّن

 

 1371اصالحيِ  1353 زیست هحيط بْسازي ٍ حفاظت قاًَى -6-2
 .  اشث  ىيٍّع ٌياید  فراُو را  زیصث ىضیط   آنّدگی  ىّزتات  کَ  ؾيهی ُر  ةَ  اكدام ـ9  ىاده

  کَ  ىیزاٌی  ةَ  زىیً یا خاك یا ُّا یا  آب  ةَ  خارزی ىّاد  آىیخحً یا  پخض از  ؾتارت اشث  زیصث  ىضیط  شاخحً  آنّده از ىٍؼّر

 ةاطد  اةٍیَ و آدار یا و  گیاُان یا و  زٌده  ىّزّدات شایر یا  اٌصان  صال  ةَ آور  زیان  ظّری کَ  ةَ را  آن  ةیّنّژیك یا  طیيیایی یا  فیزیكی  کیفیث

 . دُد جغییر

 و  کظاورزی  وزارت  ىلررات و  كّاٌیً  رؾایث ةا  ىّذی  صظرات و  زاٌّران و  ٌتاجی  آفات ةا  ىتارزه ىٍؼّر  ةَ  شيّم  اشحؿيال ـ  جتػره

  شازىان ةاطد  زیصث  ىضیط  ةِصازی ةا ىغایر ةاال ىلاغد  ةرای  شيّم از  اشحفاده  کَ غّرجی در  ونی ةّد ٌخّاُد  ىاده  ایً  ىظيّل ظتیؿی ىٍاةؽ

 .ٌيّد خّاُد  جّغیَ  آفات  دفؽ  ةرای را  دیگری  ظرق و ىّاد  زایگزیٍی و  ىرةّط  ىلررات در جسدیدٌؼر  ضرورت
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 1383پسواًذّا  هذیریت قاًَى -7-2

 آىّزش و درىان ةِداطث، وزارت و شازىان ةا اخعار  دارد، اٌصان و ىضیط ةرای فّری خعر آنّدگی، کَ طرایعی در -18 ىاده 

و  ٌيّده ىحّكف طّد ىی زیصث ىضیط جخریب و آنّدگی ةروز ةَ ىٍسر کَ را اكداىاجی فّراً  آنّدگی ىّػفٍد ؾاىهیً و ىحخهفیً پزطكی،

 ىحخهفیً و رشیدگی ىّضّع ةَ ٌّةث از خارج كضایی  اشحٍكاف، ىرزؽ در غّرت. ٌيایٍد ىضیط پاکصازی و آنّدگی رفؽ ةَ ىتادرت ةالفاغهَ 

 .ٌيّد خّاُد پاکصازی و آنّدگی رفؽ ةَ ىهزم طده جؿییً زریيَ  ةر پرداخث ؾالوه را ؾاىهیً و

 پرداخث ةَ دونث، غٍدوق ٌفؽ ةَ پرداخث زریيَ ةر  ؾالوه را ىرجكتیً كضایی ىرزؽ ىذکّر، ارجكاةی زرایو جيام در -19 ىاده 

 .ٌيّد خّاُد ىضكّم ىصؤول دشحگاه ةَ درخّاشث ةٍا وارده خصارت  زتران یا و اطخاص ةَ خصارت

 

 1375 تؼسیرات قاًَى -8-2
 آطاىیدٌی آب جّزیؽ یا آطاىیدٌی آب کردن آنّده كتیم از طّد طٍاخحَ ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ جِدید کَ اكداىی ُر ـ 688 ىاده

 ىساز غیر کظحار و ُا خیاةان در زةانَ ُا، رودخاٌَ در کٍٍده ىصيّم ىّاد ریخحً زاید، ىّاد و داىی و اٌصاٌی فضّالت ةِداطحی غیر  دفؽ ، آنّده

 ظتق چٍاٌچَ  ىرجكتیً و ةاطد ىی ىيٍّع کظاورزی ىػارف ةرای فاضالب  ُای خاٌَ  جػفیَ آب پس یا خام فاضالب ىساز غیر اشحفاده ، دام

 .طد خّاٍُد ىضكّم شال یك جا صتس  ةَ ٌتاطٍد طدیدجری ىسازات ىظيّل خاص كّاٌیً

 طٍاخحَ زیصث ىضیط آنّدگی و ؾيّىی  ةِداطث ؾهیَ جِدید ىزةّر اكدام کَ ایً جظخیع ـ (8/5/1376 اغالصی) 1 جتػره

 و درىان ، ةِداطث وزارته ؾِد ةر ىّرد صصب ىذکّر زرم اؾالم ُيچٍیً و داىی فضّالت دفؽ و دام کظحار ةّدن ىساز غیر ٌیز و طّد ىی

 .ةّد خّاُد داىپزطكی شازىان و زیصث ىضیط صفاػث شازىان ، پزطكی آىّزش

 ىیزاٌی ةَ زىیً یا خاك یا ُّا یا آب ةَ خارزی ىّاد آىیخحً یا پخض از شثا ؾتارت زیصث ىضیط آنّدگی از ىٍؼّر ـ2 جتػره

 جغییر ةاطد ىضر اةٍیَ یا آدار یا گیاُان یا زٌده ىّزّدات شایر یا اٌصان  صال ةَ کَ ظّری ةَ را آن ةیّنّژیك یا طیيیایی ، فیزیكی کیفیث کَ

 .دُد

 اصػاء در ونی اشث، طده آورده اكداىی ُر ؾتارت ةا و ىعهق ةعّر زرم ایً ىادی ؾٍػر زرم، دٍُده جظكیم رغؾٍا نضاظ از

 جظكیم ىادی ارکان اشحفاده یا جخهیَ دفؽ، جّزیؽ، کردن، آنّده شخً دیگر ةَ. اشث طده ةرده ٌام ىذتث ىادی افؿال از ةیظحر ىػادیق،

 ٌیز فؿم جرك طاىم کردن آنّده ؾتارت کَ رشد ىی ٌؼر ةَ صال ایً ةا( 177:1394دةیری، و ٌسات. )ةاطٍد ىی ىاده ایً ىّضّع ةزه دٍُده

 وشیهَ ةَ ىضیط شازی آنّده اظالع از پس اگر شازد، ىی ؾيّىی ُای آب وارد را آالیٍده ىّاد کَ ای کارخاٌَ ىدیر کَ چٍان. طّد ىی

 فؿم جرك دنیم ةَ ٌٍياید، آنّدگی از زهّگیری یا آنّدگی ىیّان کاُض یا جػفیَ ُای دشحگاه ٌػب ةَ اكدام خّد، ىصئّنیث جضث کارخاٌَ

 (127:1383اٌػاری،. )گیرد ىی كرار ىسرىاٌَ ؾٍّان ىظيّل

 ةَ. ةاطٍد ىذکّر ىضّرُای از ىػادیلی ةایصث ىی داطث، خّاٍُد را ىاده ایً ةَ اٌحصاب كاةهیث کَ ای ىسرىاٌَ افؿال جيام

 (178:1394دةیری، و ٌسات. )داٌصث ىاده ایً ىػادیق از جّان ٌيی را...  و اطؿَ آنّدگی غّجی، آنّدگی ، ُّا آنّدگی زرم دیگر ؾتارت

 آنّدگی زرم اؾالم و جظخیع پزطكی، و آىّزش و درىان ةِداطث، وزارت ةا ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ جِدید زرم اؾالم و جظخیع

 شازىان ؾِده ةر داىی فضّالت دفؽ و دام ىساز غیر کظحار زرم اؾالم و جظخیع و زیصث ىضیط صفاػث شازىان ةا زیصث ىضیط

 ىی طيار ةَ طِروٌدی جكهیف یك زرم، اؾالم کیفری، صلّق كّاؾد و اغّل ظتق ةر کَ گفث ةاید صال، ایً ةا. اشث طده ٌِاده داىپزطكی

 (129:1383اٌػاری،. )دارد را کار ایً غالصیث کصی ُر و  رود

 را ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ جِدید غالصیث کَ ؾيهی اگر ةٍاةرایً. اشث ىلید زرىی ىاده ایً در ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ جِدید زرم

 (277:1382زراؾث،. )ةّد ٌخّاُد جؿلیب كاةم ٌظّد، ةِداطث در اخالل و آنّدگی ةَ ىٍسر نكً ةاطد داطحَ

 اؾيال ارجكاب در ٌیث شّء یا ؾيد وزّد کَ گفث ةاید کیفری صلّكی ىصهو اغّل ةَ ىرازؿَ ةا و گذار كاٌّن شكّت ةَ جّزَ ةا

 (127:1383اٌػاری،. )طّد ادتات ةاید ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ ةار زیان

 صحی ؾيّىی، ةِداطث ؾهیَ جِدید فؿم جضلق کَ اشث ایً گردد، ىی اشحٍتاط جِدید واژه و ىاده ایً ىٍعّق و ىفِّم از آٌچَ

 (188:1394دةیری، و ٌسات. )داطث خّاُد پی در را ىسازات و زرم ٌصازد، وارد ةِداطث ةَ آشیب و غدىَ اگر

 کٍٍد ىی دٌتال را زاىؿَ اىٍیث و ٌؼو در اخحالل ؾيّىی، ةِداطث و زیصث ىضیط جخریب پی در کَ کصاٌی ةرای ىسازات اؾيال

 ىهك طاه. )گرفث خّاُد كرار ٌیز ؾيّىی اكتال ىّرد آٌِا ىلاةم در ؾيم طدت و گیری شخث ةهكَ و ٌتّده اٌحلاد كاةم کَ اشث اىری

 کيحری كتش ُو آٌِا از ةرخی و اشث ىضر و كتیش ةصیار آٌِا از ةرخی کَ دارد فراواٌی ىػادیق ؾيّىی ةِداطث ؾهیَ اكدام( 169:1383پّر،

 ایً ةّد ةِحر ةٍاةرایً داٌصث وخاىث از درزَ و صد یك در جّان ٌيی ُرگز را خیاةان در زةانَ ریخحً ةا رودخاٌَ در شو ریخحً ىذالً. دارد

 (277:1382زراؾث،. )طد ىی گرفحَ ٌؼر در زرم ُر ىٍاشب ىسازات و گردیده جفكیك یكدیگر از ىّاد
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  هحيطی زیست اًَاع جرائن -3
  .و صیّاٌی گیاُی زاٌداران کهیَ طاىم اٌصان ىٍِای زیصث زاٌدار ىضیط ةَ ٌصتث ارجكاةی زرائو -انف

 و ُّا، خاك، غدا و آنّدگی ُای آب كتیم از زیصث ىضیط زان ةی ؾٍاغر ةَ ٌصتث ارجكاةی زرائو -ب

 (1392)افحخاری،.طیيیایی

 

 حقَقی اشخاص حقيقی ٍ اشخاصهسَليت  -4
 و 1353 زیصث ىضیط ةِصازی و صفاػث كاٌّن 11ىاده  و دارد ازرا كاةهیث صلیلی اطخاص ةرای جؿزیرات كاٌّن 688 ىاده

  شازىان -ىلرر ىی دارد  ایً ىاده (187:1394دةیری، و ٌسات) ىی طّد. ةرده ةكار صلّكی طخع ىسازات اؾيال در زِث آن ةؿدی اغالصیَ

 را  زیصث  ىضیط  آنّدگی  ىّزتات  کَ  کارگاه ُائی و  کارخاٌسات 10  ىاده در ىذکّر  ُای ٌاىَ آییً  در  ىٍدرج  ضّاةط و  ىلررات  ةَ  جّزَ ةا

  ىؿیٍی  ىدت  ػرف  کَ ٌياید ىی اخعار آٌِا  ىصئّالن یا  غاصتان  ةَ ىّرد  صصب ةر  دالیم ذکر ةا کحتاً را  ىراجب و  ىظخع ٌيایٍد ىی  فراُو

 کار از  شازىان دشحّر  ةَ ٌٍياید  اكدام ىلرر  ىِهث در  غّرجی کَ در. کٍٍد  خّداری  فؿانیث و کار از یا  ىتادرت  آنّدگی  ىّزتات  رفؽ  ةَ  ٌصتث

  ةَ جّاٌٍد ىی ةاطٍد  ىؿحرض  شازىان دشحّر یا اخعار  ةَ  ٌصتث  ذی ٌفؽ  اطخاص  غّرجی کَ در .آىد خّاُد  ؾيم  ةَ  ىياٌؿث آٌِا  فؿانیث و

 دُد  جظخیع وارد را  اؾحراض  غّرجی کَ در و کٍد ىی  رشیدگی  ىّضّع  ةَ  ٌّةث از  خارج و فّراً  دادگاه ٌيایٍد طكایث   ىضم   ؾيّىی  دادگاه

 .  اشث  كعؿی  دادگاه  رأی. داد خّاُد  ىياٌؿث  رفؽ یا اخعار  اةعال  ةَ  رأی

 از  ىياٌؿث دشحّر  كتهی اخعار  ةدون ةاطد  ةر داطحَ در  فّری  خعرات  کَ  ؾّاىهی و  ىٍاةؽ ىّرد در جّاٌد ىی  شازىان  رئیس ـ  جتػره

 .ةدُد را آٌِا  فؿانیث و کار  اداىَ
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 ًتيجِ گيري
اغم  ةر ؾالوه کَ اشث طده وضؽ زیصث ىضیط آنّدگی ُای ةا ارجتاط در کیفری ىحؿددی كّاٌیً ایرانزيِّری اشالىی  در

 ،1374 ىػّب ُّا آنّدگی از زهّگیری ٌضّه ، كاٌّن1353 ىػّب زیصث ىضیط ةِصازی و صفاػث كاٌّن ةَ ىی جّان اشاشی، كاٌّن وپٍساُ

 ؾٍّان ةَ ٌیز 1375 جؿزیرات ىػّب كاٌّن در. ةرد ٌام ةّده زیصث ىضیط خاص كّاٌیً زىره در کَ 1383 ىػّب پصياٌدُا ىدیریث كاٌّن

 اشث. ىتادرت زیصث اىّر ىضیط خػّص در كاٌٌّی ىّاد اٌظاء ةَ ىلًٍ ؾام، كاٌّن
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 هٌابغ ٍ هراجغ

 www.bedayatoladl.com، ىٍدرج در وب شایث زیصث  ىضیط صلّق ةا آطٍایی (،1390)اةراُیيی، ىضصً، [1]

 www.iranlawclinic.comىٍدرج در وب شایث ، زیصث ىضیط ؾهیَ زرائو (،1392)افحخاری، ىضصً، [2]

 ىلاالت ىسيّؾَ ایران، ىّضّؾَ صلّق در آةی زیصث ىضیط ةر صاکو صلّق جعتیلی ىعانؿَ (،1383)ةاكر، اٌػاری، [3]

 زیحّن ةرگ ٌظر ،ایران زیصث ىضیط صلّق ُيایض ٌخصحیً

 كلٍّس ٌظر جِران، ،جؿزیرات ةخض اشالىی زاتىسا كاٌّن طرح(، 1382) ؾتاس، زراؾث، [4]

 ىسيّؾَزیصث،  ىضیط صلّق در ؾرغَ زدایی زرم جا اٌگاری زرم از(، 1383)صصً،  ةیساری، خظك پّر ىهك طاه [5]

 زیحّن ةرگ ، ٌظرزیصث ایران ىضیط صلّق ُيایض ٌخصحیً ىلاالت

 انضق زيال ٌظر جِران، ،زیصث ىضیط کیفری صلّق(، 1391)ٌاغر،  كاشيی، [6]

 ىضیط صلّق ُيایض ٌخصحیً ىلاالت ىسيّؾَایران،  در ىضیعی زیصث زرایو ةررشی(، 1383)، اةرغ دوشث، ًظو [7]

 زیحّن ةرگ ٌظر ،ایران زیصث

 ،اشالىی ىسازات كاٌّن 688 ىاده ازرای از ٌاطی کیفری ُای چانض ةررشی (،1394)فرُاد، دةیری، و شیداىیً ٌسات، [8]

 دوم طياره ُفحو، دوره طیراز، داٌظگاه صلّق داٌظكده صلّكی، ىعانؿات فػهٍاىَ

 داٌض گٍر ٌظر جِران، ،ؾيّىی ززای صلّق زىیٍَ (،1390)رضا، ٌّرةِا، [9]

 ایران اشالىی  زيِّری اشاشی كاٌّن [10]

 1346 غید و طكار كاٌّن [11]

 1346 ىراجؽ و ُا زٍگم از ةرداری ةِره و صفاػث كاٌّن [12]

 1368 ایران اشالىی زيِّری فرٍُگی ازحياؾی، اكحػادی، جّشؿَ اول ةرٌاىَ كاٌّن [13]

 1374 ُّا آنّدگی از زهّگیری ٌضّه كاٌّن [14]

 1371 اغالصیَ 1353 زیصث ىضیط ةِصازی و صفاػث كاٌّن [15]

 1383 پصياٌدُا ىدیریث كاٌّن [16]

 1375 جؿزیرات كاٌّن [17]
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