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  چکیده

دیده بزه«عنوان ع طبیعی بهو مناب زیستمحیط و سالمت » دیده انسانیبزه«عنوان ي مشترك در حفظ سالمت انسان بههاآببهداشت عمومی 

اي در خاطر ماهیت فراجغرافیایی و عدم انحصار آثار و عوارض نقض آن در قلمرو یک دولت خاص اهمیت ویژهدیده خاموش) به(بزه» سبز

ي هـا ولتدو  المللیبیني مشترك توسط نهادهاي هاآبدیدگان نقض بهداشت عمومی الملل عمومی دارد. لذا حمایت از آسیبحقوق بین

هـاي قـانونی مختلـف از آسـیب    حمایت«عمومی است که  سیاستگذارياي از . سیاست حمایتی، شاخهاستعضو جامعه جهانی ضروري 

دهد. این اصول، مجموعه را هدف اصلی خویش قرار می» ي منسجم و استفاده از اصول راهبرهاسیاستدیدگان نقض هنجارها و مقررات با 

 کندمیي کالن و به تبع آن کیفیت وضع قوانین و مقررات اجرایی را تعیین هاسیاستمشی و  منسجمی هستند که خطها و راهبردهاي آموزه

مروري است که اصول سیاسـت حمـایتی    ۀسازد. پژوهش حاضر مطالعاي کیفی امکان پایش قوانین و مقررات را فراهم میو همانند سنجه

ه است. اصـولی کـه در ایـن منـابع     کردبررسی  المللیبینهاي قضایی در معاهدات و رویهي مشترك را هاآبحفاظت و مدیریت بهداشت 

توانند در سیاست حمایتی بندي هستند. این اصول میقابل طبقه» محورانصاف«و » حورمهمکاري«، »محورعدالت«اند در سه دسته مطرح شده

  حقوق بهداشت آب ایران استفاده شوند.

  

  

  

الملـل  ، حقوق بینالمللیبینقضایی  ، رویهالمللیبیني مشترك، سیاست حمایتی، معاهدات هاآببهداشت عمومی آب،  :يدیکل يهاهواژ

  بهداشت عمومی آب.
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  تهران یبهشت یدشگاه شهدانشکده حقوق دان یگروه حقوق جزا و جرم شناس. 2
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  مقدمه

دلیل که به زیرزمینییعنی منابع آب سطحی و » ي مشتركهاآب«

دولـت خـاص   موقعیت جغرافیایی آن در حوزه حاکمیـت یـک   

ي دیگـر نیـز جریـان داشـته     هـا قرار نداشـته بلکـه در سـرزمین   

ي سطحی) یا اینکه محـل تـأمین نیـاز آبـی اتبـاع سـایر       هاآب(

ي هـا مرزي) مانند برخی چـاه  ي آب فراها(سفره است هادولت

مسـتقر در   زیرزمینـی ي آب هـا آب مناطق مـرزي کـه از سـفره   

ت یـا آلـودگی آن   د و بهداششومیسرزمین دولت مجاور تغذیه 

گـذارد.  مـی سفره آبی بر کیفیت آب مصرفی مناطق مرزي تـأثیر  

ي مشترك آن است که آثار و مخاطرات نقض هاآبخصوصیت 

بهداشت آن منحصر در فضـاي جغرافیـایی یـک کشـور خـاص      

 فـرا  هاي، تأثیرزیستمحیط نیست بلکه بر سالمت شهروندان و 

حاکمیــت «نتی ســرزمینی و جهــانی دارد و از تحــت مفهــوم ســ

حقـوق  «رود. در پرتـو همـین خصوصـیت    فراتر مـی » سرزمینی

اي جدیـد از  عنـوان شـاخه  به» ي مشتركهاآببهداشت عمومی 

اسـاس مـاده    عمومی در حال گسترش است. بر المللبینحقوق 

 دادگسـتري، معاهـدات و رویـه    المللـی بـین اساسنامه دیوان  38

الملـل  ع حقـوق بـین  تـرین منـاب  اصـلی  المللیبینقضایی محاکم 

عنـوان  بـه به برخـی اصـول    توانمیهستند. از مفاد این دو منبع 

بهداشـت عمـومی    المللبینهاي نظام سیاستگذاري حقوق بنیان

  آب دست یافت.

  

  هامواد و روش

بهداشت عمومی آب در حیطه حقوق بشر، حقوق شـهروندي و  

کیفیت مطلوب حیات موجودات (حقوق سبز) اهمیـت دارد. در  

ي اخیر به سبب گسـترش آلـودگی منـابع آب سـطحی و     هادهه

ي هـا ویـژه ناشـی از آالینـده   هدر نقاط مختلف جهان ب زیرزمینی

ي هـا صنعتی و بیولوژیک صادر شده بنحـو غیرقـانونی، سـازمان   

ي مــردم نهــاد را متوجــه هــاو ســازمان هــادولــتبــین المللــی، 

ي هـا آبمخاطرات ناشی از گسترش نقـض بهداشـت عمـومی    

مشترك و ساختارهاي حقـوقی و مقـررات بـین المللـی مـرتبط      

 -. پژوهش حاضر مطالعه مروري با روش توصـیفی کردمعطوف 

اي و تحلیل مفاد تحلیلی است که با گردآوري اطالعات کتابخانه

المللی تـدوین و  ي قضایی بینهاو رویه هامعاهدات، کنوانسیون

مایـت از بـزه  و ح» اصول راهبر حفاظت و مـدیریت «به بررسی 

دیده سـبز ناشـی از نقـض بهداشـت عمـومی      دیده انسانی و بزه

  پردازد. میي مشترك تمرکز دارند، هاآب

اي از در حـال توسـعه   ۀهدف پژوهش: الف) تحلیـل شـاخ     

هـاي آن بـا   دلیل ربط ویژه چـالش بهعمومی که  المللبینحقوق 

، لـل المبـین از قبیـل حقـوق بشـر     المللبیندیگر مسائل حقوق 

، حقوق توسعه و حقوق سـالمت انسـان از   زیستمحیط حقوق 

نیـز   المللبینقضایی  اي برخوردار است و لذا رویهاهمیت ویژه

هـا  گیري از ظرفیته است. ب) بهرهکردنسبت به آن بذل توجه 

حقـوق بهداشـت   «و دستاوردهاي حقوفی این بحـث در ایجـاد   

  .استدر حقوق داخلی » عمومی آب

ش حاضر سه پرسش اساسی مطرح است. اینکه بـر  در پژوه   

ی: الف) اصول حمایـت  المللبین قضایی رویهاساس معاهدات و 

ي مشترك در قبـال  هاآبي صاحب منافع در هادولتاز حقوق 

ي مشــترك، هــاآباقــدامات موجــب نقــض بهداشــت عمــومی 

چیست؟ ب) اصـول محدودسـازي حاکمیـت سـرزمینی مطلـق      

ات ناقض بهداشت عمومی آب چیسـت؟  در قبال اقدام هادولت

هاي ناشی از نقض بهداشت عمـومی  اصول جبران خسارت پ)

  ي مشترك چیست؟هاآب

  

  نتایج

 مرزهـاي  جـوّي،  و زیرزمینـی  سـطحی،  شامل آب مشترك منابع

 ایـن  درك. ندشـو مـی ن محـدود  بـدان  و گرفته نادیده را سیاسی

 بـراي  مناسـب  قواعـد  و حقـوق  گیـري شکل ضرورت واقعیت،

 سـطح  در آب مـدیریت  و حفاظـت  مصـرف،  سـازي  منـد اعدهق

 عمومی المللبین حقوق رفیتظ از حداکثري استفاده و المللبین

 باالدسـت  در کـه  کشـور  یـک  فعـل  گـاهی . سـازد می توجیه را

 خطرنـاك  و غلظت موجب هاآالینده تخلیه با دارد قرار رودخانه

 قلمرو رد رودخانه دستپایین در آب هايآالینده وضعیت شدن

 در دولت یک فعل ترك همچنین گاهی. شودمی همجوار کشور
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 آلـودگی  مخـاطرات  بـه  نسبت مراقبت عدم یا رسانیاطالع عدم

 قلمـرو  در آب منابع بهداشتی یا محیطیزیست آسیب سبب آب

باید توجه داشت گرچه راهبردهاي حفظ . دشومی کشورها سایر

ي بر مسـائل فنـی   بهداشت آب و پیشگیري از آلودگی آن تا حدّ

و مهندسی تکیه دارد ولی حمایت قانونی و قضایی از بهداشـت  

ي مشـترك بـراي حفـظ حقـوق اساسـی بشـر در سـطح        هاآب

د کـه چنـین   شـو مـی ی از راهبردهـاي کـالن محسـوب    المللبین

کنند. با توجه بـه آنکـه   میتعبیر » سیاست حمایتی«رویکردي را 

نوظهـور و در  » آب بهداشـت عمـومی   المللبینحقوق «ساختار 

در این امـر تبیـین و فهـم     مسئلهحال تکوین است. لذا نخستین 

مبانی و اصول حقوقی بنیادین این موضوع با توجه به معاهـدات  

حقـوقی   هايی و دکترالمللبینی و رویه قضایی محاکم المللبین

  .استاین حوزه 

عنوان بخشی از سیاست عمومی با هدف بهسیاست حمایتی    

دیـدگی و  هاي بـزه دیدگان، کاهش زمینهحداکثري از بزه حمایت

جبران خسارات واجـد اصـول راهبـري     برايتمهیدهاي قانونی 

نیز مـورد توجـه قـرار گرفتـه      المللبیناست که در منابع حقوق 

ي مشـترك  هاآباست. اصول سیاست حمایتی بهداشت عمومی 

 ند: الـف) اصـولی کـه حاکمیـت    شومیدر سه طیف کلی تقسیم 

. کنـد ي مشترك را تحدید میهاآبسرزمینی در حیطه بهداشت 

و محـیط   هـا این اصول با حمایت از حقوق اتباع بلکه سـرزمین 

ي همجوار و حتی غیرهمجـوار، مقـررات درون   هادولتزیست 

. ب) کنـد مـی را بـه رعایـت ایـن اصـل الـزام       هادولتسرزمین 

ي هـا آبشت اي مؤثر بر بهدااصولی که در قبال اقدامات توسعه

و اشخاص را تبیین  هادولتمشترك کیفیت همکاري و مدیریت 

حقـوق  «. این اصول مبتنی بر این نظریه عمومی است که کنندمی

یک سرزمین خاص مقدم است لـذا  » حقوق شهروندان«بر » بشر

ي مشترك با حقوق بشر هاآببا توجه به آنکه سالمت و کیفیت 

حـق بـر   «اسـت لـذا بـر     ي مختلف مرتبطهادولتو شهروندان 

که با حقـوق شـهروندان یـک سـرزمین خـاص مـرتبط       » توسعه

است، حاکمیت دارد. پ) اصولی کـه نحـوه مـدیریت و جبـران     

ي مشـترك و لـزوم   هـا آبهاي ناشی از نقض بهداشت خسارت

کنند. این دسته از اصول شناسایی عوامل تأثیرگذار را تعریف می

یی کـه در تـوازن   هـا تفـاوت دلیـل  بهاهمیت بسیاري دارند زیرا 

وجود دارد چه بسا اقـدامات   هادولتقدرت و حاکمیت سیاسی 

ي هـا آبتر در نقض بهداشـت عمـومی   تر و قويدولت پیشرفته

ي ضعیفهادولتمشترك، موجب آسیب بر سالمت شهروندان 

د و بهترین راه براي حمایت از این شـهروندان، تثبیـت   شومیتر 

آور بوده و ضمانت اجرایی حمایت ماصول حقوقی است که الزا

. بررسـی ایـن   کنـد از حقوق شهروندان آسیب پـذیر را تسـهیل   

هـاي عملیـاتی و   اي براي دستیابی به برنامهد زمینهتوانمیاصول 

  تر باشد.قوانین جزئی

  

  بحث

 سیاستگذاري، فرایند سـاماندهی حقـوق و تکـالیف و ضـمانت    

با توجه به ابعـاد   که استاجراهاي مربوط به یک موضوع کالن 

گیـرد.  موضوع، اهداف و راهبردهاي اجرایـی کـالن شـکل مـی    

سیاستگذاري مطلوب به تحلیل و بکارگیري اصول راهبـر بـراي   

دنبـال آن وضـع   ي کـالن و بـه  هـا سیاسـت ها و مشیتعیین خط

نظـر   قوانین و مقررات اجرایی با هدف دستیابی به اهداف مورد

جـامع در حیطـه یـک موضـوع،     نیاز دارد. فقدان سیاسـتگذاري  

سبب عدم انسـجام و گسـیختگی مقـررات و ضـعف اثربخشـی      

اي د. سیاست حمایتی، شاخهشومیاقدامات قانونگذار و مجریان 

جنایی است که با هـدف تضـمین حقـوق قـانونی و      از سیاست

دیده به دیده و کاهش آثار جرم براي بزهحمایت حداکثري از بزه

پردازد. هدف از این سیاسـت  ردها میسیاستگذاري و وضع راهب

 یشـگیري پ ب) یـدگان، دبهبود وضع بزهجبران خسارت و  الف)

ــزه ــدگیداز ب ــده از  یشــگیريپپ)  ،مجــدد ی  جــوییانتقــامپدی

ث)  و به بزهکار یدهدشدن بزه یلاز تبد یشگیريپ ت)، شخصی

  .)10( استي بزهکار یاهکاهش رقم س

مبتنـی بـر   » شناسـی سـنتی  دیدهبزه«گذار از نگرش انحصاري    

و » دیـده شناسـی سـبز   بـزه «ها بـه  آسیب مادي محسوس به انسان

نـدي سـایر   مهـاي آینـده و حـق   توجه به حمایت از حقوق نسـل 

موجـودات، سـبب رشـد رویکـرد سیاسـت حمـایتی در ســاختار       
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شناسـی پـیش از   دیـده . این سـنخ از بـزه  شدسیاستگذاري عمومی 

ظهـور کـرد و    الملـل بـین ق حقوق داخلی برخی کشورها در حقو

سیاسـت  «د زمینه مطلـوبی بـراي پیـدایش    توانمیمشخص طور به

باشد. در ایـن نگـرش   » ي مشتركهاآبحمایتی بهداشت عمومی 

د موجب بیماري توانمیکه  د که آلودگی آب همچنانشومیتوجه 

ه کـرد هایی که آب آلوده را مصرف و آسیب جانی و مالی بر انسان

، همچنین سبب خسـارت بـر منـافع    شودماس باشند، یا با آن در ت

هـاي آینـده بشـر و نیـز     محیطـی و بهداشـتی نسـل   آبی و زیسـت 

ـ   ي کوتاه و بلندهاآسیب ویـژه  همدتی بر سالمت سـایر جانـداران ب

د. شـو مـی گیاهان  ویژهبهجاندار  آبزیان و سالمت منابع طبیعی غیر

د خویش را نسـبت  نتوانمیبنابراین قانونگذار و نهادهاي حقوقی ن

زیـرا از جهـات    کننـد فاقد مسـئولیت تلقـی    هاآسیباین دسته از 

  هاي ایشان در تعارض خواهد بود.  متعدد با مأموریت

افزایش تدریجی نرخ دعاوي مربـوط بـه حقـوق آب و حقـوق     

بین کشورها  ی و بروز اختالفالمللبین در محاکم زیستمحیط 

ي سطحی مشـترك  هاآبت سازي و نقض بهداشدر زمینه آلوده

زمینی مشترك زمینـه را بـراي طـرح اصـولی در     و منابع آب زیر

ی فراهم ساخت. لذا اصول برگرفته از المللبینمحاکم  آراءخالل 

ـ   ند شکلتوانمیاین آراء  تـدریج حقـوق   هدهنده حقـوق نـرم و ب

سخت بهداشت عمومی آب شوند. همچنـین آراء مـذکور قطعـاً    

در حقوق است ) یحقوق هاييپردازیهنظر(ی هایمتأثر از دکترین

و  زیسـت محـیط  که حفاظت حداکثري از منابع آبـی، سـالمت   

اند و سیاست حمایتی در سالمت انسان را مورد تحلیل قرار داده

  اي برخوردار است.  از جایگاه ویژه هادکتریناین 

در ادامه به بررسی اصول سیاست حمایتی بهداشت عمـومی     

الـف) حـدود    :ك در سه طیف اصـول مـرتبط بـا   ي مشترهاآب

ب) همکاري مشـترك و مـدیریت اقـدامات     ،حاکمیت سرزمینی

  د.شومیپ) جبران خسارت پرداخته  و ايتوسعه

  

؛ مبناي محدودیت حاکمیت محیطیزیستالف) اصل عدالت 

  ي مشتركهاآبسرزمینی دول متصرف در 

حث بهداشـت  ی در بالمللبین قضایی رویهمعاهدات و  بر اساس

محیطی، قاعـده حـاکم بـر    ي مشترك، اصل عدالت زیستهاآب

ي مشـترك را از اصـل حاکمیـت    هـا آبدر  هـا دولـت تصرفات 

دهد تغییر می» اصل حاکمیت سرزمینی نسبی«سرزمینی مطلق به 

و مبناي الزام هر دولت به همکاري و مالحظه منـافع سـایر دول   

گیـرد. ایـن   ر مـی ها و مسئولیت جبران خسارات قـرا در تصرف

براي دستیابی بـدون تبعـیض بشـر بـه     «اصل مبیـّن آن است که 

خصوص حق بر حیات، سالمت، رفـاه،  به» (حقوق اساسی خود

و  زیسـت محـیط  )، سالمت و پایداري امنیت و برابري اجتماعی

منابع طبیعی فارغ از محدویت زمانی و مکـانی نقـش اساسـی و    

ال اسکان یـک گـروه یـا نـژاد در     مث عنوانبهتأثیري متقابل دارد. 

هـاي آبـی را   هاي آلوده یا نزدیک بـه آالینـده  مجاورت رودخانه

 زیسـت محیط حق بر «) و 4» (حق برابري نژادي«توان نقض می

هـاي  سـوي چـاه  ها بهدانست. همچنین سوق دادن آالینده» سالم

نقـض حـق بـر    «تـوان  آب مناطق مرزي کشورهاي مجاور را می

اعالمیه جهانی حقـوق بشـر) و    1(ماده » اجتماعی رفاه و برابري

  .کردتلقی » سالم زیستمحیط حق بر «

هاي گرچه ممکن است با تحلیل محیطیزیستاصل عدالت    

متفاوت از مبانی عدالت اجتماعی تبیین شـود ولـی بـا همـه آن     

رویکردهـاي  «مبانی قابل پذیرش خواهد بود. به دیگر بیان اگـر  

هرنوع اختالف وضعیت اجتماعی مالك و حذف » عدالت مطلق

طـور  بهقرار گیرد (مانند رویکردهاي سوسیالیستی یا کمونیستی) 

پـذیر بلکـه الزامـی    توجیـه  محیطـی زیسـت عدالت آبی و  مسلم

نظریـاتی  » (رویکردهاي عدالت توجیهی«خواهد بود و حتی اگر 

ناپـذیر نظـام اجتمـاعی    که اصل وجود نابرابري را جزء انفکـاك 

و عدالت مطلق (عدم نفـاوت) را نـوعی اتوپیـا یـا حتـی       دانسته

هـا  دانند بلکه معتقدند عدالت یعنـی نـابرابري  توقع نادرست می

پذیر (با سبب منطقی) و با رعایت نیازهـاي حـداقلی   باید توجیه

پـردازان  از نظریـه » جان رولـز «(حقوق اساسی) همه افراد باشد. 

تلقـی شـود نیـز    معیـار عـدالت    .)11مهم ایـن دیـدگاه اسـت (   

» دسترسی عمومی به منابع آبی سالم«و » پایداري و سالمت آب«

جزء حقوق اساسی و نیازهاي حداقلی بشر تلقی و نقـض آنهـا،   

  عدالتی خواهد بود.مصداق بی
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بر اسـاس ابعـاد کلـی عـدالت      محیطیزیستهاي عدالت مؤلفه

عبارتنــد از: الــف) عــدالت تــوزیعی: یعنــی توزیــع امکانــات و 

ــرا ــتت خط ــیزیس ــر (  محیط ــو براب ــدالت  «در بنح ــل ع اص

صورت برابـر  هحتی خطرات و ریسک نیز باید ب» محیطیزیست

بین همه توزیع شود لذا مثالً دپوي کل پسماندها در یک منطقـه  

 ) ب)تواند نابرابري در قبال افراد نزدیک به آن منطقـه باشـد.  می

ضـایی  اي: حق همگانی براي دادخواهی و تعقیـب ق عدالت رویه

برابـري  برابري در مطالبه دادرسـی و  بنحو برابر ( محیطیزیست

بـین اشـخاص    زیسـت محـیط  در پاسخگویی در قبال حـق بـر   

ــی و    ــی، داخل ــومی و خصوص ــوقی، عم ــی، حق ــف حقیق مختل

ــین ــیب ــري    ) پ)الملل ــدالت کیف ــمین ع ــري: تض ــدالت کیف ع

(مجازات) و عدالت ترمیمی (جبران خسارات) در قبـال جـرائم   

ویـژه  هب» عدالت«با توجه به نقش کلیدي  هحیطی. چنانچمزیست

ــري « ــدالت کیف ــت» ع ــایی ( در سیاس ــدالت  20جن ــل ع )، اص

جنـایی   مسلم در تدوین و ارتقاء سیاسـت طور به محیطیزیست

عدالت  جرائم علیه بهداشت عمومی آب نقش بسزایی دارد. ت)

و اجتماعی: برخورداري برابر همگان از شـرایط پایـه اقتصـادي    

  سیاسی و فرهنگی.

 :در موضوع عدالت براي بهداشت آب دو جنبه وجود دارد   

یعنی برابري کشورها و سکنه مناطق  »عدالت جغرافیایی«الف) 

مختلف زمـین در برخـورداري از منـابع آبـی سـالم و پایـدار.       

مشخص این موضوع در عمل مورد حمایت کافی قـرار  طور به

، یــک کمپـانی بــزرگ  مـیالدي  2006در ســال  .نگرفتـه اسـت  

(در غرب » ایووري«هلندي، پانصد تن مواد سمی را در ساحل 

هـزار دالري در   250جـویی  فقط براي صرفه کردآفریقا) دفن 

هزینه امحاء اصولی این مواد در خود کشور هلند. ایـن واقعـه   

نفـر، آلـودگی منـابع آب     69نقر، مسمومیت  10منجر به مرگ 

 شـد براي حدود صد هزار نفر زیرزمینی و مشکالت بهداشتی 

که دولت و جامعه مدنی هلند هرگز اجازه نمی درحالی .)21(

داد این مواد در خاك هلند دفن شود ولـی توجـه خاصـی بـه     

 عـدالت بـین  «ب)  .)24( اثرات این اقدام بر مردم آفریقا نشـد 

باشـد   نحـوي هها باید ببرداريیعنی نوع اقدامات و بهره» نسلی

بعدي بر سـالمتی و بـر پایـداري و سـالمت      هايکه حق نسل

یـا   هـا دولتحال گاهی برخی . با اینکندمنابع آبی را تضمین 

نهادهاي غیردولتی با هدف حفـظ منـافع اقتصـادي و سیاسـی     

هـاي داخلـی   خود و نیز دور مانـدن از اعتراضـات و مخالفـت   

جـویی  شهروندان خود و حفظ سالمتی ایشان (که نوعی صرفه

» محیطـی زیسـت دامپینـگ  «هسـت) از سیاسـت    اقتصادي نیـز 

)Environmental Dumping(   گیرنـد. ایـن سیاسـت    بهـره مـی

د مانند استثمار منـابع  شومیطیف وسیعی از اقدامات را شامل 

آبی سایر کشورها (با هدف حفـظ منـابع خـود بـراي آینـده)،      

هاي آبـی و تخریـب منـابع آبـی سـایر      انتقال و صدور آلودگی

در گزارشی آمده یک کمپـانی  ایند توسعه خود. کشورها در فر

سازي تایوانی، پسماندهاي سمی و آلوده خـود را بـه   پالستیک

کشور کامبوج منتقل و با دفن غیراصولی آن موجب مرگ یـک  

. شـد یی براي اهالی منطقـه  هاآسیبنفر و آلودگی منابع آب و 

نفـع در  ي ذيهادولتاساس این اصل اگر اقدامات یکی از  بر

نابع آبی مشـترك در سـرزمین خـود سـبب نقـض بهداشـت       م

عمومی آب سطحی یا زیرزمینی در سرزمین تحـت حاکمیـت   

وي را متخلـف و   توانمیي آزاد شود، هاآبیا  هادولتسایر 

طرف دعوا قرار داد و استناد به اصل حاکمیت سرزمینی بـراي  

 رفع مسئولیت مسموع نخواهد بود.

اي، اصـول و  ز سـطح معاهـده  منظور ا( در سطح معاهداتی   

) آید.دست میهب المللیبینمقرراتی است که از مفاد معاهدات 

 3مطرح شده اسـت ماننـد مـاده     مهماین اصل در برخی اسناد 

  ي داراي هـا بکنوانسـیون تـاال  «)، مـیالدي 1992اعالمیه ریـو ( 

ــت  ــیناهمی ــیب ــر   6» (الملل ــیون رامس ــه کنوانس ــروف ب ) مع

اساسـنامه حقـوق و وظـایف     30ماده «) و 17) (میالدي1971(

مجمع عمومی سازمان ملل  3281(قطعنامه » هادولتاقتصادي 

حفاظت، پیشگیري و تقویـت  «دارد مقرر می که )میالدي1974

هـاي بعـدي، وظیفـه    براي نسل حاضـر و نسـل   زیستمحیط 

  موظفند با توجـه بـه چنـین     هادولتست. همه هادولتتمامی 

اي خـود را  و توسـعه  محیطـی سـت زیي هـا سیاستمسئولیتی 

  ).13» (کنندتدوین 
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در ارتباط بـا   ب) اصول مبتنی بر همکاري و مدیریت توسعه

  ي مشتركهاآببهداشت 

مؤثرترین رفتارهایی کـه موجـب نقـض قابـل توجـه بهداشـت       

، اقدامات و تصرفاتی است کـه  شودي مشترك میهاآبعمومی 

صـنعتی و   هـاي تجـاري بـا هـدف توسـعه     یـا شـرکت   هادولت

اقتصادي یا مدیریت مسـائل جامعـه شهرنشـینی (از قبیـل دفـع      

دهند. ي سطحی یا زیرزمینی مشترك انجام میهاآبپسماند) در 

جـویی اقتصـادي   ل مختلفی از قبیـل صـرفه  یاین اقدامات به دال

و ضـعف امکانـات    هادولتغیراصولی، ضعف تعامالت سیاسی 

د سـبب آلـوده  توانیمافزاري یا دانش فنی دولت متصرف سخت

مخاطرات اغلب  . شودي مشترك هاآبسازي و نقض بهداشت 

هـاي نسـل   و عوارض بهداشتی چنـین رفتارهـایی بـراي انسـان    

حاضر و آتی، سایر جانداران و منـابع طبیعـی شـدید و طـوالنی    

دیـدگان بالفعـل و   مدت است و خالف سیاست حمایت از بـزه 

ر معاهـدات و رویـه   . لـذا د اسـت بالقوه نقض بهداشت عمومی 

ی برخی اصول راهبر براي چنین مـواردي طـرح   المللبینقضایی 

  د.شومیه است که به بررسی آنها پرداخته شد

  

  اصل همکاري

ــاري« ــل همک ــد The Cooperation principle» (اص ) از قواع

اسـت کـه در حفـظ بهداشـت      زیسـت محـیط  الملل حقوق بین

 ابل اسـتفاده اسـت بـر   ق هادولتعمومی منابع آب مشترك میان 

موظف هسـتند در همـه شـرایط و بـا      هادولت«اساس این اصل 

با یکـدیگر همکـاري    زیستمحیط حسن نیت براي حفاظت از 

» رویـه قضـایی  « و » یالمللـ بـین ات معاهـد «این اصل در ». کنند

  مطرح شده است.  

کمک بـه  (فصل اول: » 1بند سوم ماده « در سطح معاهداتی؛   

بند یـک  «)، و شرایط زندگی بهتر با آزادي بیشتر ترقی اجتماعی

توانـد اصـول کلـی    مجمع عمـومی مـی  (فصل چهارم: » 11ماده 

جملـه اصـول   از  المللـی بینهمکاري براي حفظ صلح و امنیت 

حام بر خلع سالح و تنظیم تسـلیحات را مـورد رسـیدگی قـرار     

دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، یا به شوراي 

(فصـل نهـم:   » 56مـاده  «) و کندهایی بمنیت یا به هر دو توصیها

ند که براي نیل به مقاصد مذکور در ماده شومیکلیه اعضا متعهد 

ــا   55 ــا ســازمان ملــل متحــد اقــدامات فــردي ی در همکــاري ب

ژوئـن   26) منشور سازمان ملل متحد (جمعی معمول دارنددسته

مومی سازمان ملل هاي متعددي از مجمع ع) و در قطعنامه1945

مبناي اقدامات مورد نظر اشـاره   عنوانبه» المللیبینهمکاري «به 

) مـیالدي 1972اعالمیه اسـتکهلم (  24شده است. همچنین اصل 

مربـوط بـه حفاظـت و     المللـی بـین مسائل «صراحتاً مقرر داشته 

مـورد بررسـی قـرار     روح همکـاري باید با  زیستمحیط بهبود 

) بـر  مـیالدي 1992اعالمیه ریو ( 13و  7همچنین اصول » گیرند.

» سازمان ملل متحـد  زیستمحیط برنامه «این اصل تأکید دارند. 

 مـیالدي  2004در سال » محیطیزیستاصل همکاري «بر مبناي 

ایـران امضـا کـرده     زیسـت محیط اي با سازمان حفاظت تفاهنامه

بی ارزیـا  هاي اقدام آن عبارتند از: الف)ترین برنامهاست که مهم

پ)  ،سازي زیسـت محیطـی  ب) آگاهی ،محیطیزیستو پایش 

هـایی مربـوط بــه   ت) اجــراي پـروژه  ،ايهـاي منطقـه  همکـاري 

محیطـی و  ث) ارزیابی زیست ،محیطیزیستصندوق تسهیالت 

ج) تهیـه   و دریـاي خـزر   زیسـت محـیط  همکاري در حفاظـت  

  .)14ایران ( محیطیزیستگزارش جامع وضعیت 

اي، اصول و مقرراتی منظور از سطح رویه( ايسطح رویهدر    

دادگسـتري و   المللـی بـین است که از مفاد آراء صادره از دیوان 

(مانند دیوان اروپایی حقوق بشر)  المللیبینسایر مراجع قضایی 

دادگسـتري در برخـی آراء    المللـی بـین  دیوان )،دشومیاستنباط 

 مـیالدي  1941رأي «ه است. کرداستناد » اصل همکاري«خود به 

مبنی بر اینکه طـرفین اخـتالف   » فرا مرزيدر خصوص آلودگی 

کنترل و حـل و فصـل مسـائل مربـوط بـه جبـران        برايبایستی 

». کننـد  همکـاري خسارت ناشـی از آلـودگی هـوا بـا یکـدیگر      

در اخـتالف بـین دولـت     مـیالدي 1997همچنین دیوان در رأي 

ــه ســبب   ــت اســلواکی را ب ــدم«اســلواکی و مجارســتان، دول  ع

. کـرد محکوم » همکاري بر اساس حسن نیت وفق تعهدات خود

هـا و  در کنوانسـیون  محیطـی زیسـت از آنجا که اصل همکـاري  

مختلفی مطـرح شـده کـه کشـور ایـران در       المللیبینمعاهدات 



  االمللبین سطح در مشترك هايآب مدیریت و حفاظت اصول

  

297 

کنوانسیون بازل درباره  10ماده «مانند برخی از آنها عضو است (

کنوانسـیون  «، »مـیالدي 1989کنترل زباله خطرنـاك و دفـع آنهـا    

دریـایی در برابـر آلـودگی     زیسـت محیط کویت درباره حفاظت 

 کنوانسیون وین براي حفاظـت از الیـه ازن    2م «، »میالدي1978

محــیط اعالمیــه کنفــرانس جهــانی  24اصــل «و » مــیالدي1978

قانون مدنی، جزئی  9ماده  بر اساس) لذا »1972استکهلم  زیست

ایـن   ند بـر شـو میحسوب ایران م زیستمحیط از حقوق آب و 

بـه اسـتناد نقـض اصـل      نـد تواناساس مراجع قضایی داخلی می

 کننـد رسیدگی  زیستمحیط همکاري به دعاوي مرتبط با آب و 

طور کلی در رویه قضـایی ایـن ظرفیـت چنـدان مـورد      هگرچه ب

  .نیستاستفاده 

  

  اصل آزادي اطالعات

تشکیل از چند مؤلفه  محیطیزیستاصل آزادي اطالعات آبی و 

شـده اسـت: الــف) حـق عمـومی بــر مطالبـه اطالعـات آبــی و       

ب) تکلیـف دولـت بـه انتشـار      ،از مراجع دولتی محیطیزیست

پ) لزوم قابل فهم عمومی بودن  ،مستمر و بدون تغییر اطالعات

ت) قابلیت دسترسی آسان بـه   ،اطالعات ارائه شده توسط دولت

ه بـه اسـتناد   ث) اطالعـاتی کـ   ،اطالعات ارائه شده توسط دولت

گیرند باید بندي بودن، خارج از دسترس قرار میمحرمانه و طبقه

ج) اسـتنادپذیري   ،معیارهاي مشخص باشـد  بر اساسمستدالً و 

چ) اخفا یا تحریف اطالعات، بـراي دولـت    ،شده اطالعات ارائه

آور یا سایر اشـخاص مـرتبط، نـوعی تخلـف بـوده و مسـئولیت      

ن اصل آن است که بـا نشـر مـؤثر    خواهد بود. کارکرد اساسی ای

اي و نظـارت بـر   اطالعات موجب مدیریت آثار اقدامات توسعه

در قبـال منـابع آبـی مشـترك      هـا دولـت هاي هاي برنامهظرفیت

  د. شومیسطحی و زیرزمینی 

» اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر    « 19ماده  در سطح معاهداتی   

)، الديمـی 1996» (میثاق حقوق مدنی و سیاسی«و  میالدي1948

کنوانسـیون تغییـرات آب و   « 6و مـاده  » اعالمیـه ریـو  « 10اصل 

اي مجموعـه  فقطاند. این اصول به این اصل اشاره داشته» هوایی

ند مبناي طرح توانمیها یا شعار و امثال آن نیستند بلکه از تئوري

تر باشد. چنانچه در ساختار حقوق اروپـا  هاي اقدام جزئیبرنامه

اي از راهبردهـاي اجرایـی   ر قالـب مجموعـه  این اصـل راهبـر د  

 ملـل  سـازمان  اقتصـادي  عنوان مثال کمیسیونبهاند. تعریف شده

 عنـوان  بـا  1998 ژوئـن  25 در را آرهوس کنوانسیون اروپا براي

 بـه  راجـع  یـک  مـاده  در و تصـویب » اروپا براي زیست محیط«

 بایـد  عضـو  هـر ... «: گویـد می زیست محیط اطالعات دسترسی

 موضـوعات  در... اطالعـات،  بـه  دسترسـی  حـق  حفظ هب متعهد

 .)23» (شـود  کنوانسـیون  ایـن  مقـررات  بـا  مطابق محیطیزیست

پارلمان اروپا راجع بـه آزادي   313دستورالعمل شماره «همچنین 

) مـیالدي 1990ژوئـن   7» (زیسـت محیط دسترسی به اطالعات 

موظفنـد امکانـات    هـا دولـت  : الـف) اسـت متضمن چند راهبرد 

ب)  ،کننـد کنندگان اطالعات فـراهم  مطلوب را براي درخواست

پ) هر  ،کنندهاي دسترسی به اطالعات را تعریف بایستی روش

شخص حقیقی و حقوقی، فارغ از تبعیت یا اقامتگـاه، حـق دارد   

ت)  ،به اطالعات الزم در زمینه محیط زیست سالم دسـت یابـد  

، بایسـتی  اسـت ی عمومی محدود براي مواردي که امکان دسترس

ث) اجراي مفاد این حـق   و توجیه قابل قبول وجود داشته باشد

 4دستورالعمل شماره «نباید بیش از دو ماه طول بکشد. همچنین 

محـیط  پارلمان اروپـا راجـع بـه آزادي دسترسـی بـه اطالعـات       

تر براي ) نیز چند راهبرد دقیقمیالدي 2003ژانویه  28» (زیست

بـه انتشـار    هـا دولـت ه است: الف) وظیفـه  کردمشخص این امر 

ب) لـزوم   ،زیسـت محـیط  منظم و عمومی اطالعات مربوط بـه  

پ) انتشـار   ،رسـانی هـاي نـوین در اطـالع   گیري از فناوريبهره

 ،اطالعات یک برنامه منظم بوده و منوط بـه درخواسـت نیسـت   

بـه افـراد    محیطـی زیسـت ت) دولت موظف به ارائه اطالعـات  

رسانی و مشاوره راجع به آن ث) اطالع و کننده استستدرخوا

  کامالً رایگان خواهد بود.

در مباحـث حقـوق اساسـی و    » انتشـار آزاد اطالعـات  «حق    

طور جـدّي مطـرح   به» حق آزادي بیان«حقوق شهروندي و ذیل 

مقـرر  » معاهده اروپایی حقوق بشر« 10شده است. بند یک ماده 

ـ «دارد می ان دارد؛ ایـن حـق شـامل آزادي    هرکس حق آزادي بی

دریافت اطالعات و نظریات یا ارتباط با دیگران است. این حـق  
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عمال اگرفتن مرزها  درنظرهاي عمومی و باید بدون مداخله مقام

اصل انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات     «در واقع ». دشومی

محـیط  د؛ در حقـوق  شـو میدر دو سطح مطرح » محیطیزیست

ه معناي حق اتباع یک کشور بر دسترسـی آزاد و  داخلی ب زیست

کشور خـود بنحـو کامـل و در     محیطیزیستآسان به اطالعات 

بـه معنـاي حـق یـک کشـور بـر        زیستمحیط الملل حقوق بین

    است. اقدامات سایر کشورها محیطیزیستاطالع یافتن از آثار 

نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از  ايدر سطح رویه   

اونـري  «مثال در قضیه  عنوانبهد. شومیترین منابع محسوب همم

)، خواهـان از  میالدي 2002ژوئن  18» (یلدیز علیه دولت ترکیه

خاطر انفجار گاز متان در انبارهاي زیرکـوهی کـه   دولت ترکیه به

نفر از بستگان وي شده بـود، بـه دیـوان شـکایت      9سبب مرگ 

نقض تعهـد حـاکمیتی   «به  کرد. دیوان نیز دولت ترکیه را مستند

 محیطـی زیسـت رسانی کافی نسبت به مخـاطرات  مبنی بر اطالع

ه و صرف اقدامات حفاظتی و کردمحکوم » زندگی در آن منطقه

  هاي انجام شده را رافع مسئولیت دولت ندانست. مراقبت

  

  اصل مشورت

اصـل  «یـا  » تعهد بـر مـذاکره  «یکی از اصول مبتنی بر همکاري، 

موظـف هسـتند در    هادولت«ر مبناي این اصل است. ب» مشورت

برداري از منـابع طبیعـی مشـترك و    هاي خطرناك یا بهرهفعالیت

بـا آنهـا    هـا دولتمرزي، در صورت اعتراض یا نگرانی سایر  فرا

این اصل مبتنی بر  .)18» (دنکنطرح موضوع، مذاکره و مشورت 

ح مطـر  مـیالدي  1992است که در اعالمیه ریو » اصل مشارکت«

  .)22شده است (

نـویس کنوانسـیون   پـیش «(حقـوق نـرم)    در سطح معاهداتی   

هـاي  ناشـی از فعالیـت   فرا مـرزي راجع به پیشگیري از آلودگی 

الملـل سـازمان ملـل    ) مصوب کمیسیون حقوق بین9» (خطرناك

منظـور  کشورهاي درگیر بـا خطـر قادرنـد بـه    «مقرر داشته است 

اماتی که باید با قصد پیشگیري هایی درباره اقدحلدستیابی به راه

هـاي قابـل توجـه    یا به حداقل رسـاندن خطـر ایجـاد خسـارت    

 ايدر سـطح رویـه   ».کننـد پذیرفته شود، مشورت  محیطیزیست

بـین فرانسـه و اسـپانیا بـر     » قضیه دریاچه النو«دادگاه داوري در 

هاي مشابه تصـریح  در وضعیت» تعهد کشورها نسبت به مذاکره«

این اصل، راهبرد اجرایی اصـل همکـاري اسـت و    . در واقع کرد

  موفقیت آن در گرو حسن اجراي این راهبردها است.

  

  آمیزاصل ممنوعیت تعجیل در اقدامات مخاطره

اصـل  «عنـوان بخشـی از   و بـه » اصل تعهد به مذاکره«در تکمیل 

و لـزوم  » آمیـز ممنوعیت تعجیل در اقدامات مخاطره«، »همکاري

ی، مـذاکره و همکـاري پـیش از شـروع     رسـان تأمل براي اطـالع 

ل مختلـف در چنـین   یاقدامات است. بنابراین اگر کشوري به دال

ه و فرصت اقدام کنترلی را از کشـور  کردمواردي اقدام عجوالنه 

  ، مقصر خواهد بود. »ترك فعل«عنوان ، بهکنددیگر سلب 

) بر میالدي 1992اعالمیه ریو ( 19اصل  ،در سطح معاهداتی   

ر تا یک مدت براي تحصیل همـاهنگی و همکـاري در   لزوم صب

بـا   در رابطـه تأکیـد دارد.   محیطـی زیسـت مواجهه با مخـاطرات  

 فرا مـرزي  زیست اثر سوء بر محیط است ممکن که هاییفعالیت

ـ  مربوط باید اطالعات هادولتگذارند،  را در اختیـار   موقـع هو ب

 گذاشـته  هستندخطر  این در معرض طور بالقوههب که کشورهایی

در  نیـت  و با حسن هکرد باید آنها را مطلع واقعه از وقوع و قبل

 8همچنین مـاده   .کنند کشورها مشورت با آن اولیه مراحل همان

 فرا مرزينویس طرح موادي راجع به پیشگیري از آلودگی پیش«

یـک  دارد هرگـاه  ) مقـرر مـی  9» (هاي خطرنـاك ناشی از فعالیت

قابـل توجـه    فـرا مـرزي  خطر ایجاد آسـیب   دهندهنشانارزیابی 

باشد، کشور مبدأ فعالیت باید به هر کشـور کـه احتمـال تحـت     

) و تـا  19تأثیر قرار گرفتن آن وجود دارد، اطالع رسانی کـرده ( 

کـه   شـود زمان دریافت پاسخ از کشوري که ممکن اسـت متـأثر   

ي در مورد صدور مجوز، گیرماه تجاوز کند، از تصمیم 6نباید از 

   .)15( کندخودداري 

  

  اصل تعادل منصفانه منافع 

) تبیـین راهکـاري   Equitable balance of interestsاین اصـل ( 

کشورهایی که راجع بـه  اساس مکمل براي مذاکره است. بر این 
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و بهداشــتی بــا یکــدیگر مــذاکره و  محیطــیزیســتمخــاطرات 

ایسـتی منـافع فیمـابین را    گیري ب، براي تصمیمکنندهمکاري می

 10اصـل  « در سـطح معاهـداتی،  . کنندمنصفانه لحاظ  صورتبه

 فرا مـرزي نویس طرح موادي راجع به پیشگیري از آلودگی پیش

، مـیالدي  2001سـپتامبر   30» (هـاي خطرنـاك  ناشی از فعالیـت 

الملل سازمان ملـل) شـش پـارامتر را بـراي     کمیسیون حقوق بین

ته اسـت کـه اجمـاالً عبارتنـد از: الـف)      موازنه منافع معین ساخ

اهمیت فعالیت مورد نظر براي کشور مبدأ و خطـرات آن بـراي   

هـاي پیشـگیري یـا    ب) در دسترس بـودن روش  ها،سایر کشور

پ)  ،کنترل مخاطرات این اقدامات در کشور مبدأ و کشور متـأثر 

ت) میـزان   ،آمیز با طرح کم خطـر امکان جایگزین طرح مخاطره

ث)  و ور متأثر بـراي اقـدامات پیشـگیرانه و کنترلـی    آمادگی کش

اســتانداردهاي محــافظتی و کیفــی در کشــور متــأثر نســبت بــه  

  .)15( اقدامات مشابه محیطیزیستمخاطرات 

  

  ي مشتركهاآبپ) اصول جبران خسارات نقض بهداشت 

دیده ناشـی  با توجه به اهمیت جبران خسارت در حمایت از بزه

هایی کـه همـواره   مشترك و پیچیدگی يهاآباز نقض بهداشت 

مـدنی دولـت یـا     مسـئولیت  ویـژه بهدر مباحث مسئولیت مدنی 

هـاي مشـترك بـین کشـورها     مدنی در اموال یا سرمایه مسئولیت

وجود دارد، تعیین اصول راهبري که بر اساس منابع معتبر حقوق 

 کندبتوانند مبانی و کیفیت جبران خسارت را مشخص  المللبین

است. لذا به بررسی چنین اصولی مستفاد از معاهـدات   ضروري

  د.شومیپرداخته  المللبینقضایی ی و رویهالمللبین

  

  محیطیزیستاصل مسئولیت در قبال خسارات 

اینکه اساساً اشخاص اعم از دول یا اشخاص حقیقی و حقـوقی  

محیطـی  دیگر در قبال نقض بهداشت آب یا سایر منـابع زیسـت  

اصـل مسـئولیت در قبـال خسـارات     «یا همـان  هستند » مسئول«

 ترین اصل در سیاست حمـایتی بهداشـت  ، مبنایی»محیطیزیست

نگاهی به دکترین حـاکم بـر ایـن بحـث و     . با استعمومی آب 

د که این شومیدانسته  المللبینقضایی  تحلیل معاهدات و رویه

  اصل کلی در دو سطح از راهبردها مطرح است:

گیرانه و شناختی یعنی راهبردهایی کـه بـر   الف) راهبردهاي پیش

پیشگیري از بروز خسارت بر بهداشت آب و شناخت و کشـف  

ساز تمرکـز دارنـد. ب) راهبردهـاي مـدیریتی و     هاي آلودهزمینه

 جبرانی یعنی راهبردهایی که بر کیفیت مـدیریت خسـارات وارد  

 هـا آسـیب براي کاهش آثار و گسترش خطـرات و جبـران    شده

یدگان انسانی و سبز دتر به حال بزهمؤثرتر و مناسببنحو هرچه 

 ند:شومیتمرکز دارند. برخی از این راهبردها به اختصار بررسی 

  

  محیطیزیستاصل تعهد به ارزیابی اثرات 

ي نـاروا (در  هـا آسـیب دیدگی و ایراد رسیدن به مرحله عدم بزه

 هـاي دیـده واقع پیشگیري از ایراد آسیب، جـزء حمایـت از بـزه   

سـاختن   ) از طریـق متعهـد  اسـت دیـده سـبز   بزه ویژهبهاحتمالی 

نشده اقـدامات خـویش (پـذیرش     اشخاص به مطالعه ابعاد دیده

اصــل جهــل) و پــایش مســتمر رفتارهــاي خــود از راهبردهــاي 

ي مشـترك  هـا آبپیشگیرانه و شناختی در قبال نقض بهداشـت  

 »طـی محیزیسـت اصل ارزیابی اثـرات  «است. یکی از این موارد 

)Environmental Impact Assessment (EIA) (البته این است .

اصل هنوز به تثبیت کافی نرسیده است لذا فعـالً بیشـتر در حـد    

  دکترین مطرح است.

) مـیالدي 1992عالمیـه ریـو (  ا 17در سطح معاهداتی، مـاده     

 مخـرب  اثـرات  است ممکن که هاییفعالیت کلیه«دارد مقرر می

 بـه  منـوط  آن باشـند، و اجـراي   داشـته  زیسـت  طبر محی جدي

 ارزیـابی  مشمول بایستمی است ملی صالحذي مقامات تصمیم

همچنـین در  ». دشون ملی مقامات توسط محیطیزیست هايتأثیر

هاي متعددي با محوریـت ایـن   حقوق اتحادیه اروپا دستورالعمل

 ec/2004/35شماره  دستورالعمل«اصل تدوین شده است. مانند 

ــئولیت     ــه مس ــع ب ــا راج ــان اروپ ــتپارلم ــیزیس )، 7» (محیط

 هـاي پارلما اروپا راجع بـه اثر  eu/92/2001 دستورالعمل شماره«

) و 8» (زیسـت محـیط  هاي عمومی و خصوصی بر برخی پروژه

راجع به چارچوب مـدیریت   ec/60/2000دستورالعمل شماره «

 فـــرا مـــرزيی آثـــار کنوانســـیون ارزیـــاب). «25» (آب اروپـــا
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ه فوریـ  25» (کنوانسـیون اسـپو  «) معروف بـه  1» (محیطیزیست

انـد کـه پـیش از    اعضـا پذیرفتـه  « کند) تصریح میمیالدي1991

یک که امکـان  هاي مذکور در ضمیمه صدور مجوز براي فعالیت

، تمـام  شـود  زیسـت محـیط  دارد موجب اثر قابـل تـوجهی بـر    

دامات ضروري براي حصـول  اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اق

  ».را در پیش گیرند محیطیزیستاطمینان از انجام ارزیابی آثار 

اي موضـوع  هاي هسـته قضیه آزمایش«در  اي؛در سطح رویه   

) گرچـه  مـیالدي 1995» (شکایت دولـت زالنـدنو علیـه فرانسـه    

عدم وجود تعهـد  «دادگستري دعوا را به استناد  المللیبیندیوان 

ارزیـــابی آثـــار احتمـــالی و غیرقطعـــی  قـــانونی نســـبت بـــه

)، ولـی  مـیالدي 1974دسـامبر   20(رأي  کردرد » محیطیزیست

یـه خـویش ابـراز    نظر دریکی از قضات پرونده (گـروه اقلیـت)   

جـدي بـا    محیطـی زیسـت وقتی موضوعی که مسائل «ه بود کرد

انگیـزد نـزد دیـوان آورده شـده و ادعـاي      ابعاد جهـانی را برمـی  

نظر دیوان راجع به احتمال بروز خسـارات  محمول به صحتی از 

، دیوان حق دارد کـه اصـل ارزیـابی    شودطرح می محیطیزیست

را در تعیـین رویکـرد اولیـه خـود بـه       محیطـی زیستخسارات 

). طرح چنین استداللی توسط یکـی از  21» (بگیرد درنظرپرونده 

دهنده پذیرش تـدریجی  سو نشانی از یکالمللبینقضات دیوان 

دهنـده  و از سوي دیگر نشان المللبینل در سطح حقوق این اص

  .استعدم تثبیت کافی این اصل در شرایط فعلی 

  

  بندي خساراتاصل طبقه

اصـل  «از راهبردهاي مدیریتی و جبرانی نقض بهداشـت عمـومی آب   

بنـدي خسـارات آن اسـت    است. منظور از طبقه» بندي خساراتطبقه

بروز خسارت قابـل  «ی المللبین قضایی که بر اساس معاهدات و رویه

اسـت لـذا صـرف آلـوده     محیطیزیستشرط مسئولیت مدنی » توجه

مبنـاي طـرح دعـوا در نظـام قضـایی       توانمیسازي آب مشترك را ن

نفع قرار داد بلکه این دولت موظـف اسـت   توسط دولت ذي المللبین

تحقـق خسـارت و   بروز خسارت قابل توجه ناشی از اقـدام مـذکور (  

ي هـا آباصـطالح نقـض بهداشـت    بـه و  کند) را اثبات عمل انتساب

  است نه جرم مطلق.  » مقید«مشترك یک جرم یا تخلف 

در » خسـارت قابـل توجـه   «در اکثـر اسـناد    در سطح معاهداتی،

ه مـاد «تعریف آلودگی یا مبناي مسئولیت مطرح شده است مانند 

 ) کـه شـرط  3» (فرا مـرزي کنوانسیون آلودگی هوایی دور بُرد  1

) بر Deleterious effects» (آثار زیانبار«نتیجه در آلودگی هوا را 

سالمت انسان، سالمت جانـداران، اکوسیسـتم یـا امـوال آسـیب      

هـاي  رسانده یا اخالل و نقصان در مطبوعیت یـا سـایر اسـتفاده   

در ، اي. در سـطح رویـه  دانسـته اسـت   زیسـت محیط مشروع از 

انـادا و ایـاالت متحـده،    بین دولـت ک » گري تریلریخته«پرونده 

 محیطیزیستدادگستري شرط ثبوت مسئولیت  المللیبیندیوان 

ناشی از اقدامات ایـرادي و اثبـات آن را   » بروز عواقب وخیم«را 

  دیده دانسته است.بر عهده بزه

به سیاست حمـایتی بهداشـت    مضیقالبته این اصل رویکرد    

دیـده در  د بـزه زیرا در اغلب مـوار  کندعمومی آب را توجیه می

. اسـت اثبات بروز آسیب نارواي قابل توجه مواجه با محدودیت 

: الـف)  کندمیدیده بروز روي بزه به بیان دیگر چند مشکل پیش

اثبات اینکه آسیب وارده شده ناشی از اقـدام شـخص مقابـل در    

در مواردي  ویژهبهنقض بهداشت آب است (انتساب) و این امر 

. ب) اثبـات  اسـت م گذشته باشـد دشـوار   که مدتی از زمان اقدا

دیـده شناسـی سـبز و بـزه    اینکه این آسیب ناروا است اگـر بـزه  

هاي آتی انسان را به رسـمیت نشـناخته باشـد. پ)    دیدگی نسل

شدت نسبی خواهد بود گاهی قابل توجه بودن خسارت امري به

. اسـت اي حاکم که در اغلب چنین دعاوي نگرش مقایسه ویژهبه

خصـوص در  بـه ا منافع و اهمیت اقدام صورت گرفتـه ( اینکه آی

اي و اقتصادي کالن) نسبت به مضرات آن بیشتر اقدامات توسعه

است یا خیر. بنابراین اگر راهبرد سیاست حمایتی موسّع مـدنظر  

محوري به رفتارمحوري در اقـدامات نـاقض   باشد گذار از نتیجه

  بهداشت آب ضروري خواهد بود.

  

  هاغیرانسانپذیري اصل آسیب

از راهبردهاي مدیریتی جبرانی کـه نقـش مبنـایی در سیاسـت     

ي مشترك و جبران خسارات ناشـی از  هاآبحمایتی بهداشت 

است. توضـیح آنکـه   » هاپذیري غیرانساناصل آسیب«آن دارد، 
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آسیب بر سالمت انسان یـا   فقطهاي سنتی گرچه برخی تئوري

ع مسـئولیت مـدنی   هاي اقتصادي وي را موضومنافع و فعالیت

ـ » شناسی سبزدیدهبزه«اند. ولی دانسته محیطیزیست تـدریج  هب

الملـل و پـیش از حقـوق داخلـی اغلـب      بین در عرصه حقوق

ه و آسیب بر اکوسیستم، سـایر جانـداران و   شدکشورها تثبیت 

را مصـداق   محیطـی زیسـت حتی آسیب جدّي بر کیفیت منابع 

ولیت دانسـت. بـر ایـن    و مبناي مسئ زیستمحیط سازي آلوده

عنـوان  ي مشترك هم بـه هاآباساس نقض کیفیت و بهداشت 

محیطـی  عنوان منبع زیسـت بستر حیات سایر جانداران و هم به

که محدود به جغرافیا و وسعت حاکمیت خاصی نیسـت، ذیـل   

جبران خسارت مورد حمایت  براي» دیده شناسی سبزبزه«نهاد 

  گیرد.قرار می

ماده «ترین اسناد عبارتند از برخی از مهم سطح معاهداتیدر    

)، مـیالدي 1979» (فرا مرزيکنوانسیون آلودگی هوایی دوربرد  1

ــد « ــاده  4بن ــا  1م ــوق دریاه ــیالدي1982» (کنوانســیون حق )، م

و دریاچـه  فرا مـرزي هاي کنوانسیون حمایت و استفاده از آبراه«

یون ویـن  کنوانسـ  1ماده  2بند ). «میالدي1992» (المللیبینهاي 

تغییراتـی کـه بـر    «دارد مقـرر مـی   )24» (براي حفاظت الیـه اُزُن 

ــت   ــت برگش ــب، قابلی ــان، ترکی ــالمت انس ــداوم س ــذیري و ت پ

هاي طبیعی و تحت کنترل یا بر مواد مفید بـراي نـوع   اکوسیستم

  .)12» (آوري داشته باشدانسان، آثار زیان

  

  اصل مسئولیت محض

قبال خسارات ناشی از نقـض  از راهبردهاي مدیریتی جبرانی در 

اصـل مسـئولیت   «ي مشـترك، پـذیرش   هـا آبکیفیت بهداشـت  

یا مسئولیت مبتنی بر ضرر اسـت زیـرا بـر اسـاس ایـن      » محض

ي مشترك توسعههاآباصل، امکان حمایت قضایی از بهداشت 

یابـد. توضـیح   نشده کـاهش مـی   ي جبرانهاآسیبیافته و میزان 

ي مشـترك بـا   هـا آبت آنکه گاهی اقدام موجب نقـض بهداشـ  

هـاي  توجیهات مختلف واجد عنصر تقصیر نیسـت و در تئـوري  

داننـد (مسـئولیت   مدنی می متعارف که تقصیر را معیار مسئولیت

نسبی)، امکان حمایت از چنین ارزشی را نخواهـد داشـت و بـا    

سیاست حمایت حداکثري سازگار نخواهد بود. پژوهش حاضـر  

بـا   محیطـی زیسـت مسـئولیت  در » نقش تقصیر و ضـرر «درباره 

ی تحلیـل  المللـ بینلحاظ ادله، دکترین، معاهدات و رویه قضایی 

که  محیطیزیست. این رویکرد به خسارات کندمی ذیل را مطرح

ضرر یا عدم تالش مقتضـی   بر اساسمسئولیت را سختگیرانه و 

جنـایی   سیاسـت  يابـزار مطلـوبی بـراي ارتقـا     کنـد تعریف می

  و نیز بهداشت آب است. محیطیزیستحمایتی 

در برخی موارد، دولت در  الف) مسئولیت مبتنی بر شرط:   

از طریـق شـرط، دولـت آسـیب     محیطیزیستمعرض آسیب 

رسان را بنحو مطلق مسئول جبران خسارت و اقدامات کیفري 

مســئولیت مــدنی «دهــد. در واقــع و حقــوقی دیگــر قــرار مــی

تـرین  از معـروف  .استد که تابع شرط شومیایجاد » قراردادي

قضیه داوري سد گات موضوع شکایت آمریکا از «مصادیق آن 

) است. در این پرونده، دولت کانادا براي میالدي1965» (کانادا

احداث یک سد بر رودخانه مشترك از دولـت آمریکـا کسـب    

. دولت آمریکا مشروط به اینکه هـر نـوع آسـیبی    کنداجازه می

دولت کانادا جبران خسـارت  ناشی از این اقدامات باید توسط 

دهد. پـس از مـدتی احـداث ایـن سـد باعـث       شود، اجازه می

افزایش سـطح آب رودخانـه و بـروز سـیل در برخـی منـاطق       

د. در ارجـاع پرونـده بـه داوري، دادگـاه     شـو میایاالت متحده 

کند گرچه دولت کانـادا در بـروز ایـن آسـیب     داوري حکم می

ی مبنی بر مسئولیت مطلـق،  خاطر توافق قبلمقصر نبوده ولی به

  .)18د (شومیحکم به جبران خسارت 

هاي غیرمتعـارف بسـیار   ب) مسئولیت مطلق در فعالیت   

مسئولیت ناشی از بروز آسیب اعم از اینکـه تقصـیر    خطرناك:

 یقـانون طـور  بـه باشد یا نه، بدین معنا که وقتی یـک شـخص   

ر فعل لذا اگر در اث استصورت  موظف به تأمین ایمنی در هر

یا ترك فعل وي حتی بدون تقصیر، آسیبی وارد شود مسئولیت 

ایــن نــوع از  د.شــومــی) ایجــاد Absolute liabilityمطلــق (

آمیز هاي خطرناك و مخاطرهمسئولیت معموالً در مورد فعالیت

کنوانسیون مسـوولیت مـدنی   « . استاي مانند آزمایشات هسته

ـ هادر قبال خسارت ناشی از فعالیت اك بـراي محـیط   ي خطرن
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)، فعالیـت  میالدي1993معروف به کنوانسیون لوگانو (» زیست

ــه  ــت حرف ــاك را فعالی ــاك،  خطرن ــواد خطرن ــامل م ــه ش اي ک

ي خطرنـاك و اصـالح شـده    هاموجودات و یا میکروارگانیسم

 3و  2مــواد « دانــد.ژنتیکـی و عملیــات مربـوط بــه زبالــه مـی   

خسـارات ناشـی   براي  المللیبینکنوانسیون راجع به مسئولیت 

) بــراي کشــورها در مــواردي کــه اشــیاء 2» (از اشـیاء فضــایی 

، کنـد فضایی متعلق به آنها با سطح زمین یا هواپیماها برخورد 

  ه است.کردبینی مسئولیت مطلق پیش

هـاي  پ) مسئولیت مبتنی بر تالش مقتضی در فعالیـت    

هاي متعارف که در قبال رفتارهاي روزمره یا فعالیت متعارف:

مسـئولیت مبتنـی   «دنبال داشته باشد، به محیطیزیستواقب ع

نظارت «اصطالح به) یا Diligent control» (بر تالش مقتضی

مـورد پـذیرش اسـناد و معاهـدات     » رساندقیق بر منابع زیان

کنوانسـیون حقـوق    194مـاده  «متعددي قـرار گرفتـه اسـت.    

کشـورها موظـف بـه    «دارد ) مقرر مـی میالدي1984» (دریاها

اتخاذ تمام اقدامات الزم در جهت پیشگیري، کاهش و کنترل 

آلودگی دریایی از طریق هر منبع آلودگی بوده و باید در این 

هاي عملی در دسترس و مطابق بـا توانـایی   راستا تمام روش

در واقع اگر کشوري با نقض تعهـدات و  » کار ببند.هخود را ب

، »هد به ارزیابیتع«مانند  زیستمحیط الملل اصول حقوق بین

و ... موجـب  » تعهـد بـه همکـاري   «، »رسـانی تعهد به اطالع«

  کشـور دیگـر یـا منـاطق      زیسـت محیط آسیب بر بهداشت یا 

  ناشـی   المللـی بـین  محیطیزیست، مسئولیت شودآزاد جهان 

  فعـل الزم) ثابـت خواهـد     معنـاي تـرك  از تقصیر (تقصیر بـه 

  شد.

  

  کنندهت) اصل پرداخت توسط آلوده

ـ   زیسـت محیط الملل ز اصول مهم حقوق بینا تـدریج در  هکـه ب

اصـل  «الملـل اسـت،   حال تبدیل شدن به عرف مسلم حقوق بین

) اسـت.  Polluter pays principle» (کننـده پرداخت توسط آلوده

هاي آزاد یـا در کشـور   فردي که در سرزمین«بر اساس این اصل 

، موظـف بـه   ه اسـت کردرا آلوده یا تخریب  زیستمحیط دیگر 

ایـن اصـل   .» اسـت هاي اصالحی آن رفع آلودگی و تأمین هزینه

محـیط  در فقـه مـدنی و حقـوق    » قاعده اتـالف «دقیقاً منطبق با 

  .  استاسالمی  زیست

) مـیالدي 1992اعالمیه ریو ( 16ماده  ،در سطح معاهداتی   

 آن بـه  باید با التفات ملی مقامات «مقرر داشته  طور صریحبه

  و بـا   کنـد  را تقبـل  آلودگی باید هزینه کننده والً آلودهاص که

   در تجـارت  ایجـاد اخـتالل   و بـدون  عام منافع به توجه بذل

از  گیـري و بهـره  بکوشند هزینـه  ،المللیبین گذاريو سرمایه

» .کنند المللیبینرا  زیست با محیط در ارتباط ابزار اقتصادي

راجع بـه آمـادگی، مقابلـه و     المللیبینن کنوانسیو«همچنین 

  ) مـیالدي 1990» (همکاري بـه هنگـام وقـوع آلـودگی نفتـی     

) 5» (حـوادث صـنعتی   فرا مرزيکنوانسیون راجع به آثار «و 

دانسـته » محیطـی زیستجبران خسارات «این اصل را مبناي 

  اند.

عنـوان مبنـایی بـراي    معموالً این اصل بـه  اي،در سطح رویه   

د یعنـی اینکـه   شومیاستفاده » مشترك محیطیزیست مسئولیت«

براي جلوگیري از تحمیـل یکسـره هزینـه پاکسـازي و اصـالح      

دیده (آلوده شـده)، بـه ایـن اصـل     بر دولت آسیب زیستمحیط 

هـاي رفـع آلـودگی بـر عهـده      د تا بخشی از هزینهشومیاستناد 

  کننده) تحمیل شود. رسان (آلودهدولت آسیب

  

  گزاريتقدیر و سپاس

ویـژه دکتـر جهـانگیر    هدر پایان از زحمات کلیه اساتید ارجمند ب

عابــدي کوپــایی (اســتاد گــروه مهندســی آب دانشــگاه صــنعتی 

سیاسـت  «رساله دکتري خویش با عنـوان   اصفهان)، استاد مشاور

 هـا که از راهنمـایی » جنایی ایران در جرائم بهداشت عمومی آب

مـی ، تقدیر و سپاسگزاري شدمو نظرات ارزنده ایشان بهره مند 

 م.کن
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Abstract 

Public health of common waters in protecting the human's health is considered as "human delinquent" and 
environmental and natural health as "green offender" (silent offender) due to the terrestrial nature and the lack of the 
monopoly of works; so, the consequences of violating it in the territory of a particular state are of particular importance 
in the international public law. Therefore, protection of the harm caused by the breach of the public health of common 
waters is imperative by international institutions and States members of the international community. The supportive 
policy is a branch of public policy that "puts" various legal protections from the perpetrators of the violations of norms 
and regulations "in the form of coherent policies using its principal principles. These principles are a set of doctrines 
and coherent strategies that determine the policy and consequently, the way in which laws and regulations are imposed; 
as with the qualitative measure, it provides for the monitoring of rules and regulations. To make the present study, a 
review of the principles that underlie the principles of public health policy in international treaties and procedures is 
presented. The principles outlined in these sources are categorized into three categories: "justice-oriented", 
"cooperative-oriented" and "fair-minded". These principles can be used in protecting Iranian water health rights. 
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