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 چكيده
بـرداري از منـابع مختلـف از جملـه آب      حيات انسان و ماندگاري او در كره زمين، بـه بهـره  

آاليندگي و تخريب آنها را در پي خواهـد   ،وابسته است. استفاده نادرست از منابع محيط زيست
هاي بسيار حساس محيط زيست كه حيات بشر به آن وابسـته   داشت. آب به عنوان يكي از حوزه

محيطي قرار دارد. حراست و صيانت از سالمت منابع  هاي زيست  است، در معرض انواع آالينده
سامان كـردن اسـتفاده از   ه ب آب ضرورت مداخله و استفاده از راهكارهاي حقوقي و كيفري در

آنها را ايجاد كرده است. سياسـت كيفـري داخلـي در حـوزه تقنـين بـا الهـام از احكـام شـرعي          
همزمان با مالحظات بومي و ملي براي پاسداشت منابع آب، به صورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم از   

انت از منابع آبي بـزرگ  المللي تأثير گرفته و مقرراتي در صي الزامات ناشي از الحاق به اسناد بين
 و كوچك مصوب كرده است.

 
 زيست، آالينده، كنوانسيون، سياست تقنيني آب، محيط كليد واژگان:

                                                      
 (نويسنده مسؤول)دانشكده حقوق دانشگاه قم  ضو هيأت علميع ∗

Email: ab-khaleghi@qom.ac.ir 
  شناسي دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق و جزا و جرم ∗∗

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 1392بهار و تابستان، سوم، سال دوم، شماره كيفريفصلنامه پژوهش حقوق                  120

 مقدمه 
هــا  آب اســت.  زمــين را آب در برگرفتــه ي حـدود هفتــاد و يــك درصــد از ســطح كـره  

زاده،  موسـي گاز نيز برخوردارند (و منابع عظيم نفتاز  ،بر سرشار بودن از مواد غذايي افزون
برداري بشر قرار  صورت فزاينده مورد بهره به همين دليل اين منبع حياتي به .)333، ص1382

زيسـت در    عنـوان بخـش بزرگـي از محـيط     دارد. استفاده فراوان سبب شده تا ايـن منـابع بـه   
گيرنـد. بـا صـنعتي شـدن      محيطـي قـرار    هاي زيسـت   ترين آسيب ترين و جدي معرض متنوع

هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي رخ داده       هزتحـوالت عميقـي در حـو   جوامع 
هاي  برداري از منابع طبيعي اوليه كه در حوزه است. با گسترش صنايع نياز فراواني نيز به بهره

د به تناسب افزايش تقاضـا، هرسـاله بـر    ش تأمين انرژي و مواد خام كاربرد دارند، احساس مي
طبيعي از جمله منابع آب افزوده شده و در نتيجـه احتمـال نفـوذ      حيطميزان مداخله بشر در م

يابـد. منـابع آبـي     طبيعـي نظيـر منـابع آب افـزايش مـي      هـاي  زيسـت  محيطها به  اقسام آالينده
آب  ي كننـده  تـأمين ها و رودهاي كوچك به عنـوان منـابع    ها و نهر وسعت از قبيل چشمه كم

هاي صنعتي و كشاورزي و وارد شدن پسـماندهاي   شدن فاضالب  سرازير ي شرب، به واسطه
اند. منابع آبي وسـيع و بـزرگ از قبيـل     دهشرو  جامد ناشي از آنها، با مخاطرات فراواني روبه

ها نيز كه از اعصار گذشته به لحاظ راه مواصالتي و ذخاير غـذايي اهميـت    درياها و اقيانوس
ذخـاير معـدني و انـرژي در معـرض      كشـف   و در نتيجـه  فنـاوري ند، امروزه با پيشرفت داشت

 اند.   برداري قرار گرفته بهره ي هاي ناشي از شيوه آسيب
خشـكي   ي اند به دو دسته شناسايي شدهها  آب عنوان عامل و منشاء آلودگي منابعي كه به

ها، نفت و مواد نفتي سـهم بسـيار    اند. در ميان اقسام آالينده محور و كشتي محور تقسيم شده
  ، هـاي اشـباع   دارنـد. نفـت خـام از تركيـب هيـدروكربن     هـا   آب جـاد آلـودگي  بزرگي در اي

بــراي  كــه )leahy, 1990, p.305(ده اســت شــهــا تشــكيل  آرماتيــك، رزيــن و آســفالتين
هاي  و باعث آسيب بودهها بسيار خطرناك  دريايي و انسان محيط زيستموجودات آبزي و 

. منـاطقي كـه در آنهـا مخـازن     )Arms Tron, 2004, p. 970(شـود   جدي، مثل سرطان مـي 
از بازارهـاي مصـرف كـه    طور معمول  بهنفتي موجود باشند بسيار محدود و مشخص بوده، و 

هر ساله در مقادير قابـل تـوجهي از    رو از اين، باشند ميند، دور هستاغلب كشورهاي صنعتي 
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ميليـون تـن بـرآورد     320اين مواد، در مسير محل به بازارهاي مصرف، كه مقدار آن بالغ بر 
 شود. ميها  آب زيستي ي )، وارد چرخهETKIn, 1998, p.910اند ( كرده

فـارس، كـه قسـمت اعظـم منـابع       نفتي خليج ي واقع شدن در حوضه دليلكشور ما نيز به 
هـاي زيانبـار ناشـي از وارد     بـا آسـيب  ) Canby, 1991, p32(نفتي دنيا در آن موجود اسـت  

بـا   تـا ده اسـت  شـ زيستي مواجـه اسـت. در ايـن نوشـتار تـالش       هاي شدن اين مواد به چرخه
ده، بـه بررسـي   شـ المللي كه كشورمان بـه آنهـا ملحـق     بررسي اسناد و مدارك داخلي و بين

پرداخته و اين دو پرسش مورد ها  آب ها، هاي اتخاذي در قبال اقسام آالينده تدابير و سياست
 كنكاش قرار بگيرد:  

آب واجـد چـه    يهـا  سـطح ملـي، در قبـال اقسـام آلـودگي     سياست جنائي تقنـين در   -1
 است؟  سازوكارهايي 

در اسناد فراملي كه جمهوري اسالمي ايران بـه آنهـا ملحـق    ها  آب آلودگي ي بارهدر -2
 ده است؟شده، چه تدابيري اتخاذ ش

 مفاهيم

 آلودگي

ثغور ترين موضوعاتي كه بايد حدود و  ييزيست آبي، يكي از ابتدا در حفاظت از محيط
قـانون   1باشد. مقنن ايراني در بند الـف مـاده   د مفهوم و محتواي آلودگي ميشوآن مشخص 

هاي قابل كشتيراني در مقابل آلـودگي بـه مـواد نفتـي مصـوب       حفاظت از درياها و رودخانه
كـردن را تخليـه يـا نشـت نفـت يـا مـوادنفتي يـا آب تـوازن            ، آلودگي يا آلوده31/6/1389

اريف بيان كـرده اسـت. اشـكال تعـ    يادشده موضوع قانون هاي  آب ا دره ها يا نفتكش كشتي
برخـي   بيـان ها باشد، به  جاي تعريفي ماهوي كه جامع اقسام آلودگي يادشده اين است كه به

 از مصاديق آلودگي اكتفا شده است.
مـرزي   ي  قانون حفاظت از درياها و رودخانـه  1توان به ماده  م نيز ميدر ميان قوانين متقد

اشاره كرد كه در آن نيـز آلـوده كـردن را بـا      14/11/1354به مواد نفتي مصوب   از آلودگي
برخي از مصاديق از قبيل تخليه يا نشت نفت يا هرگونه مخلوط نفتي درآبهـاي مشـمول    بيان

 ده است.كراين قانون تعريف 
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ده شـ نهـا ملحـق   اي كه دولت جمهوري اسالمي ايران بـه آ  اين رويه در ميان اسناد منطقه
مثـال در كنوانسـيون حفاظـت از محـيط زيسـت دريـاي خـزر        راي . بـ باشـد  مـي بعضاً جاري 

) كه ميـان كشـورهاي سـاخلي دريـاي خـزر      1385و اجراء 1382(كنوانسيون تهران مصوب 
، هرگونـه انتقـال يـا دفـع     1ده است، در ذيل عنوان بخش اول (مفاد كلـي) در مـاده  شمنعقد 

 ،هرگونه رهاسـازي عمـدي الشـه شـناورها و مصـاديقي از ايـن قبيـل       عمومي مواد زاينده يا 
ده اسـت.  شـ موضـوع كنوانسـيون   هاي  آب تعريف تخليه مواد زايد و آلوده كردن ي ضابطه

)www.crudeaccountabilitu.org 30/11/2011 اي، همحتوايي در ميان اسناد منطق نظر) از 
2Fدر كنوانسيون  كويت

: 1ده اسـت. بـه موجـب مـاده     شـ تـر از آلـودگي ارائـه     تعريف دقيـق  1
 ي وسـيله  هزيست دريايي ب مقصود از آلودگي دريايي، داخل كردن مواد يا انرژي در محيط«

به منابع زنـده و    بخش مانند آسيب باشد كه اثرات زيان طور مستقيم يا غيرمستقيم مي انسان به
هاي دريايي از جمله ماهيگيري و لطمـه بـه    خطر براي سالمت انسان و ايجاد مانع در فعاليت

استفاده از آب دريا و كاهش وسايل رفاهي به بـار آورد و يـا احتمـال ايجـاد     نظر كيفيت، از 
 .)www.greanyear book.org,30/11/2011( را داشته باشداينگونه خطرات 

، اعـم از مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم را      ايجاد آلودگي هاي راهكه نظر تعريف يادشده از اين 
عدم توجه به عمدي بـودن يـا غيرعمـدي بـودن ايجـاد آلـودگي در       از نظر شامل شده و نيز 

نظـر   تـر بـه   د، جـامع شـ كـه بيـان    تر است و نسبت بـه سـاير تعـاريفي    تحقق مسئوليت، مناسب
دســامبر  10كنوانســيون حقــوق درياهــا كــه در  4 ي رســد در تعريــف يادشــده از مــاده مــي
اسـت. بـه    انجام شـده هايي  ، اقتباسشداالجرا  الزم 1994نوامبر  16تصويب و در  1982سال

يسـت  معرفي مواد يا انـرژي بـه محـيط ز   «... ) كنوانسيون ياد شده آلودگي 4( 1موجب ماده 
اي كـه منجـر بـه     هـاي رودخانـه   طور مستقيم يا غيرمسـتقيم توسـط انسـان، از قبيـل مصـب      به

شود و يا احتماالً خواهد شـد و بـراي موجـودات زنـده مضـر و حيـات        تأثيرات زيانباري مي
هاي دريايي از جمله مـاهيگيري   دريايي و سالمت انساني را به خطر انداخته و مزاحم فعاليت

دريـا و   ي كيفيـت اسـتفاده   ي شـود و تضـعيف كننـده    هاي مشروع از دريا ميو ديگر كاربرد
 )http./www.nu.org6/12/2011كاهش مطلوبيت آن شود). (

                                                      
1. Kuwait regional convention for cooperation on the protection of the marine environment 
form pollution 
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 ييسياست جنا

حكمـت تقنـين دولــت و   «، سياسـت جنــايي را  ييسياســت جنـا  ي مبتكـر واژه فـوئر بـاخ   
آنهـا عليـه جـرم واكـنش نشـان       ي وسـيله  اي كه دولت به هاي سركوب كننده مجموعه روش

ي در تعبيـري  ياز اين منظر، سياسـت جنـا   داند. مي) 23، ص1381 (دلمارس مارتي، »دهد مي
ايـن   ي بعـد از ارائـه   .منطبق است» سياست كيفري«اصطالح  ابراز مسؤليت بر نظرمحدود از 

تعـاريفي    تعريف هركدام از مكاتب، به فراخور مباني انديشه و رويكردهاي عملـي بـه ارائـه   
ميري دلمارس مـارتي   اند. در ميان متأخران تعريف متنوع و متفاوت از اين اصطالح پرداخته

ي شـامل  يسياست جنا«رسد. از نظر ايشان  نظر مي تر به از لحاظ جامعيت و مانع بودن، مناسب
  مجرمانـه   ي هـاي پديـده   شود كه هيأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ هايي مي مجموعه روش

عملـي سياسـت    نظـر ). از 27، ص1384(حسـيني،  » بخشـد  جرم و انحراف) را سـازمان مـي  (
ي و مشـاركتي تقسـيم شـده    يي تقنينـي، قضـا  يهايي از قبيل سياسـت جنـا   بندي  ي به دستهيجنا

 ). 93، ص1382ژر، زاست (ال 

 ها تدابير حقوقي حمايت از آب

 حقوق داخلي

هــاي متعــدد  ك واقــع شــده و بــا دورهاي گــرم و خشــ اقليمــي در منطقــه نظــرايــران  از 
در كشـورمان   تـا ه شـد اي  رو بـوده اسـت. ايـن موضـوع زمينـه      بـي رو بـه   آ  خشكسالي و كـم 

تدابيري اتخاذ گردد. با توجه به نيـاز فـراوان مـردم بـه آب و      ها  آب بسامان كردن ي بارهدر
اند. از  شدهسطحي، قنوات نيز براي دسترسي به آب احداث هاي  آب عدم دسترسي كافي به

ده تـا مقـنن بـه ضـرورت حمايـت جـدي از منـابع آب        شـ آبي سبب  تار يخي فرايند كم نظر
هـا و   ها و چشـمه  انهار و قنات رموادي را به احكام ناظر ب 1307بپردازد. قانون مدني مصوب 

بـرداري انفـرادي يـا     در تنظيم اين مواد اصـول مالكيـت و بهـره    وحريم آنها اختصاص داده 
الضـرر نيـز در تـدوين     ي ويژه بـه قاعـده   به مشاركتي با مالكيت شخصي پذيرفته شده است.

متعاقـب قـانون مـدني، قـانون      .)www.Moe.or2/12/2011مواد توجه خـاص شـده اسـت (   
همان محورهاي قانون مـدني   بر د. در اين قانون نيزشتصويب  1309راجع به قنوات در سال 

اگر كسي مالك «د: شيك مقرر  ي در ماده و(اصول مالكيت شخصي و الضرر) تأكيد شده 
قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا اراضـي مباحـه باشـد، تصـرف چـاه يـا صـاحب         ،چاه
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مجري و چاه مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوط بـه قنـات   
تواند در اطراف چاه مجـري يـا اراضـي واقعـه بـين       ي خواهد بود و صاحب ملك ميو مجر

دوچاه تا حريم چاه و مجري هـر تصـرفي بخواهنـد، نماينـد مشـروط بـر اينكـه تصـرفات او         
موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود. در اراضي مباحه واقعه در اطراف چـاه مجـري و   

با رعايت حريم كه به موجب قانون مـدني معـين    توانند يا بين دو چاه اشخاصي ديگر هم مي
است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصـرفاتي بنماينـد كـه موجـب ضـرر صـاحب       

 قنات يا صاحب مجري نباشد.
طي يك فرايند تدريجي ضرورت افـزايش  ها  آب با توجه به گسترش روزافزون اهميت

د. اين امر با توجه بـه قـانون   ش حساس مياها  آب ي همچونيها در امور زير بنا مداخله دولت
گرفـت. بـه موجـب مـاده يـك       يتـر  ، روند سريع1322اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 

امـور آبيـاري كشـور بنگـاه مسـتقلي تحـت نظـارت        » براي توسـعه و اصـالح  «يادشده قانون 
) www.mailis 3/12/2011شود. ( وزارت كشاورزي به نام بنگاه مستقل آبياري تأسيس مي

ها، با تصويب قانون راجع بـه تأسـيس    مديريت آب ي فرايند حضور پررنگ دولت در مقوله
حمايت و  ي به مقولهبه صراحت د. در اين قانون شتسريع  1342وزارت آب و برق مصوب 

از اهـداف  د، يكـي  شـ مقـرر   1در بنـد ج مـاده   ه و دشـ زيست آبي اشـاره   حفاظت از محيط 
اي  گونـه  باشـد، كـه بـه    استفاده از منابع آبي كشور مـي  ي تأسيس وزارتخانه، نظارت بر نحوه

زيسـت از جملـه     هـايي مـرتبط بـا ابعـاد مختلـف محـيط       تـوان مقولـه   غيرصريح و ضمني مـي 
قــانون حفــظ و حراســت منــابع آبــي  1345د. در ســال كــرمــديريت منــابع آب را اســتنباط 

 د حفـظ و حراسـت منـابع و ذخـاير    شـ آن مقـرر   1 ي . در مادهشدزيرزميني كشور تصويب 
 شد. زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به وزارت نيرو محول هاي  آب

تحـت مالكيـت   هـا   آب ،1347ملـي شـدن آن در سـال     ي با تصويب قانون آب و نحـوه 
صراحت مقنن در مقام حفاظت و حمايت از منابع آبي، اقدام به  و ملي درآمدند و به عمومي

هـاي   آب ي كليـه  1د. بـه موجـب مـاده    كـر ها  آب هاي قانوني حفاظت از سازوكاربيني  پيش
هـا و هـر مسـير طبيعـي ديگـر، اعـم از        هـا، جويبـار   هـا، انهـار طبيعـي، دره    جاري در رودخانه

هـاي   ها، بركـه  ها، مرداب آبها، درياچه ها، زه ها، فاضالب سيالبسطحي، زيرزميني، همچنين 
زيرزميني ثروت ملـي محسـوب و بـه    هاي  آب معدني و منابعهاي  آب سارها، طبيعي، چشمه
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برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسـات   عموم تعلق دارد و مسئوليت حفظ و بهره
 شود. ميمنابع آب به وزارت آب و برق محول  ي توسعه

شـده بـود   مقـرر   55گيري از آلودگي منابع آب، درماده  ذيل عنوان جلو ،در فصل هفتم
ن آب ممنوع است و موسساتي كه آب را به مصـارف شـهري يـا صـنعتي يـا      كه آلوده كرد

اند طرح تصفيه آب و دفـع فاضـالب را بـا تصـويب وزارت آب و      رسانند موظف معدني مي
اي بـراي   شاخصـه  ي ارائـه جرا كنند. در ادامه مقنن در راستاي برق و وزارت بهداري تهيه و ا

 عنـوان بـه ن آب) كـرد ، اقدام به تعريـف (آلـوده   56كننده، در ماده تشخيص اقدامات آلوده
آميختن مواد خارجي به آب به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يـا بيولـوژيكي آن را   «

در   وكرده » تغيير دهد ،آبزيان و گياهان باشد طوري كه مضر به حال انسان و چهارپايان و به
فاضـالب   و اسـيد و هرگونـه اصـناف كربنـي     ،ذغالي ،ادامه مواد خارجي را شامل موادنفتي

 شهرها دانسته است. 
د، قـانون حفاظـت   شـ تصـويب  هـا   آب ي حمايت از از جمله قوانين ديگري كه در زمينه

باشـد. ايـن قـانون     مـي  1354فتـي مصـوب   هاي مرزي از آلـودگي بـا مـواد ن    دريا و رودخانه
ابعـاد   ،14 و 10،13موضـوع قـانون يادشـده در مـواد     هـاي   آب بر حمايـت كيفـري از   افزون

 كنندگان را بيان كرد.  هاي حقوقي آلوده تكاليف و مسئوليت
هاي مشمول اين قانون ملـزم خواهنـد بـود كـه در حـين       كشتي ي كليه ،1 به موجب ماده

ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشـي از آلـوده كـردن دريـا بيمـه      
جبـران  بـراي   ،اي مـالي  هايي كه بيمـه نشـده باشـند بايـد حامـل تعهدنامـه       شده باشند. كشتي

هـاي احتمـالي    ضمين پرداخت خسارتهدف مقنن از اتخاذ اين راهكارها، ت .خسارت باشند
 13هاي مدنظر مقنن بوده است. در ماده  هاي حاصله با مواد نفتي در حوضه ناشي از آلودگي

در صورتي كه تخلف از مقررات اين قـانون موجـب توجـه هرگونـه خسـارتي بـه        شدمقرر 
رتي به آبزيان و بندرها و دريا بارها (پالژها) و يا ساير تأسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسا

ن را به پرداخـت خسـارت وارده نيـز محكـوم خواهـد      منابع طبيعي وارد آيد، دادگاه مسئوال
هـايي را كـه    ند كليه هزينـه ا ن آلودگي مكلفه بود كه مسئوالشدمقرر  14 ي ماده و در كرد

منظـور محـدود    دار و يا به دستور آنان و توسط عـاملين ديگـر بـه    از طرف مقامات صالحيت
 بپردازد. ،آيد عمل مي ن آثار آلودگي و رفع آن بهكرد
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سير حمايت از منابع آب و حفاظت از آنها پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي نيـز ادامـه       
 هـا و سـاير   هـا، رودخانـه   و پنجم قانون اساسي، درياهـا، درياچـه    يافت. به موجب اصل چهل

اختيـار حكومـت    هـاي عمـومي محسـوب شـده و در     انفـال و ثـروت   وعمومي جـز هاي  آب
د. در اصـل پنجـاهم نيـز مقـرر     كنباشند تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل  اسالمي مي

هـاي بعـد    زيست كه نسل امـروز و نسـل   شده كه، در جمهوري اسالمي ايران حفاظت محيط
رو  د از ايـن شـو  بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي

زيست يا تخريـب غيرقابـل جبـران     كه با آلودگي محيطاقتصادي هاي اقتصادي و غير فعاليت
هاي تعيين شده در قـانون   . با توجه به اصول و چارچوبباشد ميآن مالزمه پيدا كند، ممنوع 

اساسي، قوانين عادي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است كـه همسـو بـا اهـداف     
كـه در سـال    اسـت آب  ي ن مصوبات، قانون توزيـع عادالنـه  اي ي جمله باشد. از مطروحه مي

بسـامان كـردن    ي بـاره تـرين قـوانين در   به تصويب رسيد. ايـن قـانون از جملـه مترقـي     1361
ده شـ مقـرر  » زمينـي  هـاي زيـر   آب«ذيل عنـوان فصـل دوم    6باشد. در ماده استفاده از آب مي

هـا   آب گيـري از آلـودگي   مسـئول جلـو  كنندگان از چاه ويا قنات  صاحبان و استفاده تااست 
گيـري از آلـودگي آب    چنانچـه جلـو   ،هستند و موظفند طبق مقررات بهداشـتي عمـل كننـد   

زيسـت يـا بهـداري     ند مراتب را به سازمان حفاظت محيطا خارج از قدرت آنان باشد مكلف
 اطالع دهند.  

پيشـگيري و  ، مسـئوليت  باشـد  مـي ن آب ممنـوع  كـرد آلـوده  «دارد:  مقرر مـي  46 ي ماده
. »شود زيست محول مي گيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط ممانعت و جلو

قـانون آب و   1زيست به معناي نقض مـاده   واگذاري امور يادشده به سازمان حفاظت محيط
مرقـوم مقـرر شـده بـود كـه       ي باشد چرا كـه ذيـل مـاده    مي 1347ملي شدن مصوب  ي نحوه

 است. وزارت آب و برق  ي عهدهربها  آب برداري مسئوليت حفظ و بهره
عادالنـه آب، هيـأت     موضـوع قـانون توزيـع   هـاي   آب در راستاي جلوگيري از آلودگي

قانون توزيـع عادالنـه    46زيست و براساس ماده  وزيران بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط
ملــه نكــاتي كــه در بــه تصــويب رســاند. از ج 1373مــاده در ســال  22اي بــا  نامــه آب، آيــين

برخـورد مناسـب بـا     ي انطبـاقي بـا اصـول كلـي حـاكم بـر شـيوه        امـا نامه تصويب شده  آيين
 باشد كه مقـرر داشـته   مي 1ماده  13ندارد، بند ها  آب ي آلودگي در حوزه ويژه بهها  آلودگي

شود كه اداره يـا تصـدي منـابع مـواد آلـودگي از       : مسئول به شخص حقيقي اطالق مياست
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ها و ساير تأسيسات صنعتي را خواه براي خود، خواه به نمايندگي  ارخانجات، كارگاهقبيل ك
عهـده داشـته يـا شخصـاً و بـه طـرق       رطرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقـوقي ديگـر ب   از

بينـي مسـئوليت    در اينگونه موارد اصل بـر پـيش  طور معمول  بهمختلف آلودگي ايجاد كنند. 
باشـد، تـا بـه ايـن وسـيله       يت تضـامني اشـخاص مـي   اشخاص حقيقي و حقوقي و حتي مسئول

  اي از مسـئوليت  گونه ؛ بهبصورت مباشرت و چه به تسبي ن آلودگي چه بههيچكدام از عامال
جبران خسارت به  هاي بيشتري براي پرداخت و رفتار خود رهايي نيابند. مضافاً اينكه تضمين

 اشخاص خاصي اعم از حقوقي و حقيقي فراهم آمد.
نامه مزبور، چنانچه تخلفاتي از مقـررات رخ دهـد و باعـث وارد     آيين 22ماده به موجب 

آمدن خسارت به آبزيان و منابع طبيعي گردد، دادگاه حسـب درخواسـت سـازمان حفاظـت     
زيست، مسئولين را به پرداخت و جبـران خسـارت وارد شـده محكـوم خواهـد كـرد.        محيط

)www.moe.org6/12/2011( 
محيطـي، نيـز    هـاي زيسـت   و كالن قانوني كشور در حوزه اهبرديركارهاي  راه از جهت

 13ايـم. در تبصـره    زيست طبيعي كشـور بـوده   كارهايي در حفاظت از محيط شاهد اتخاذ راه
اول جمهـوري اسـالمي ايـران مقـرر شـده اسـت كـه         ي ماده واحده قانون برنامـه پـنج سـاله   

توليدات خود را با تشخيص و تحـت  ها موظفند يك در هزار از فروش  ها و كارگاه كارخانه
هــا و جبــران زيــان ناشــي از  زيســت صــرف كنتــرل آلــودگي نظــر ســازمان حفاظــت محــيط

 كنند.  ها و ايجاد فضاي سبز  آلودگي
عنوان يكي از تكـاليف دولـت    سازي محيط زيست به ) سالم-6-3در قسمت يكم، الف (

اسـت  ده شـ  مقرر) 3) (2سمت الف (دوم در ق ي ساله پنج ي ده است. در قانون برنامهشتعيين 
هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظـات   فعاليت ي در طول اجراي برنامه، كليه

گيـري و رفـع    منظـور جلـو   ده است كه بـه شمقرر  83، و در تبصره انجام شودمحيطي   زيست
ــودگي ــالب    آل ــط فاض ــابع آب توس ــهرها و     من ــع در ش ــات واق ــنعتي و كارخانج ــاي ص ه

براسـاس   آوري هـاي جمـع   بـرداري از شـبكه   هاي صـنعتي، نسـبت بـه ايجـاد و بهـره      ركشه
هـاي آب و فاضـالب    زيست و با مشاركت و يا نظارت شـركت  استانداردهاي سازمان محيط

 . شودها اقدام  استان
 ي كننـده  منظور كاهش عوامل آلوده به 104سوم نيز در ماده  ي ساله پنج ي در قانون برنامه

انـد   دهشـ هاي توليدي موظف  در منابع طبيعي و منابع آب كشور واحده ويژه ت، بزيس محيط
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زيسـت و   هاي انجام شده در مورد تطبيق مشخصـات فنـي خـود بـا ضـوابط محـيط       كه هزينه
هـا منظـور كننـد. در قـانون برنامـه       هاي قابل قبول واحـد  عنوان هزينه ها را به كاهش آلودگي

 ،دولـت موظـف اسـت طـرح حفاظـت، احيـا      كـه  ده شـ قـرر  م 68چهارم نيز در بند الف ماده
هاي دريايي كشـور،   برداري پايدار از محيط هاي بهره بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه

تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
، سـازمان  189سـعه نيـز در بنـد ب مـاده     پنجم تو ي را تهيه و به مرحله اجرا گذارد. در برنامه

محيطـي را تـا پايـان سـال اول      ده است نظام اطالعات زيستشزيست مكلف  حفاظت محيط
مصـوباتي  موظف شـده اسـت    193بندهاي جيم و دال، ماده  طبقو  كردهبرنامه پنجم ايجاد 

ها  آب برداري صنعتي و معدني از و هرگونه بهره كندهاي داخلي وضع  در حمايت از تاالب
 . )www.mpor.ir.2/12/2011را از سال دوم برنامه مطلقاً ممنوع اعالم كرده است (

هـاي  اولويـت زيست مطلوب نيز يكـي از   مندي از محيط ساله بهره 20انداز  در سند چشم
). در سـال  www.maslehat.ir7/12/2011سـت (  مورد انتظار جامعه ايراني بر شمرده شـده ا 

هـاي قابـل    آخرين سياست تقنيني قانونگذار در قـانون حفاظـت از درياهـا و رودخانـه     1389
كشتيراني مقابل آلودگي به مواد نفتي در بيست و پنج ماده و ده تبصره نمود يافته اسـت. در  

ع ايـن  مسئوالن ايجـاد آلـودگي موضـو    برداران و ده: مالكان، بهرهشاين قانون مقرر  17ماده 
هاي محدود كردن آثار  هزينه ي خسارات ناشي از آلودگي و كليه ي قانون براي جبران كليه

تجهيـزات بكـار گرفتـه شـده و       ي محيطي از جمله هزينـه  آلودگي و رفع آن و پايش زيست
كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني مسئوليت تضامني دارند. اتخاذ اين رويكـرد  

باشد.  زيست و تأسيسات مرتبط مي هاي وارده به محيط ين پرداخت خسارتدر راستاي تضم
هـاي   نوين زيست محيطي، مسئوليت مشترك و چندگانه براي كـل هزينـه   براساس اين تدبير

 ). 176، ص1390گيرد (كوالسوريا و همكاران،  افراد خاطي قرار مي ي سازي برعهده پاك
زيسـت   هاي حقوق محيط برانگيزترين حوزه ترين و چالش مسئوليت يكي از مهم ي مقوله

هـاي مـدرن    هاي قديمي مسئوليت مدني بـه نظـام   گذار از دكترين شاهد  . در اين حوزهاست
تقصير استوار بودند و برگردانـدن   ي هاي قديمي بيشتر براساس نظريه نظريهمسئوليت هستيم. 

(كاتوزيـان   باشـد  ميد ديده هدف اصلي اين رويكر  جبران خسارت زيان وضعيت به ماقبل و
عـدم حفاظـت    نظـر انتقادات وارد بر ايـن نظريـه از    ). ايرادات و291، ص1387و همكاران، 

مسئوليت مدني مبتني بـر   ي د. نظريهشنظرياتي جديد  ي زيست؛ منجر به ارائه كامل از محيط
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كننـده   ودههاست. براساس اين نظريه نيازي به اثبات تقصير فرد آل اين نظريه ي  خطر، از جمله
بلكه همين كه شخص اقـدام بـه فعـاليتي كنـد كـه بـه آلـودگي         يستبراي تحقق مسئوليت ن

اعـم از اينكـه    ،خسارت وارده برآيـد  ي زيست و تخريب آن منجر شود، بايد از عهده محيط
 ي ). انعكـاس ايـن اصـل در حـوزه    316، ص1390مقصر باشد يا نباشد (فهيمي و همكـاران،  

 »كننـده اسـت   پرداخت ،كننده آلوده«اصل گيري موجب شكلمحيطي،  هاي زيست مسئوليت
كه بـه موجـب آن فـرد خـاطي بايـد تمـام جوانـب و عواقـب اعمـال خـود را بپـذيرد و            شد 

 هاي حاصله را بپردازد. خسارات

 اسناد فراملي
 قرن قبل باز  المللي به نيم بين  زيست در نظام حمايت از محيط ي زماني، آغاز دوره نظراز 

زيست سـالم و مناسـب بـه حـدي اهميـت پيـدا كـرده كـه از ابتـدا           موضوع محيط .گردد مي
عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر شناخته شده و در اعالميـه اسـتكلهم مـورد اشـاره قـرار       به

جهاني تـالش   ي آن زمان تاكنون جامعه ) از82، ص1387آبادي،  گرفته است (رمضاني قوام
چندجانبـه و حـدود    ي . انعقاد سيصد معاهـده را مهار كندمحيطي  هاي زيست  كرده تا بحران

المللـي، گـواه ايـن مـدعا      ) و هفتاد سند بين274، ص1386دوجانبه (موالئي،  ي هزار معاهده
 صاص يافته است.اختها  آب . بخش قابل توجهي از اسناد به موضوع حمايت ازباشد مي

 اي اسناد فرامنطقه

 كنوانسيون حقوق درياها 

بـرداري از منـاطق    بروز برخي مشكالت ميان كشورها در خصوص حقوق مربوط به بهره
الملل را مأمور تـدوين اصـولي    ملل را بر آن داشت كه كميسيون حقوق بين  دريايي، سازمان

ايـن كميسـيون منجـر بـه تحـوالتي در       هاي د. اقدامكنها از درياها  دولت ي استفاده ي بارهدر
ماده و در   320، كنوانسيون حقوق درياها در 1982دسامبر  10نهايت در در د. شاين عرصه 

د. دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران ايـن      شـ االجرا  الزم 1994هفده بخش تصويب و در سال
، 1386آن را تصــويب نكــرده اســت (فرشــچي وهمكــاران،  امــاكنوانســيون را امضــا كــرده 

باشـد كـه مربـوط بـه تعهـد       ورد اين كنوانسيون بخش دوازدهم مياجديدترين دست .)82ص
. برخـي از مقـررات اساسـي كنوانسـيون     اسـت  زيسـت دريـايي   ها به حفاظت از محيط دولت

زيسـت)؛ مـاده    ها به حمايت و حفاظت از محـيط (تعهد دولت 192حقوق درياها شامل ماده 
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هـا بـه اتخـاذ     (الـزام دولـت   194برداري از منابع طبيعي)؛ مـاده   بهرهها در  (حقوق دولت 193
از   م تبـديل آلـودگي  د(ع 195زيست) و ماده  تدابير الزم براي پيشگيري و حفاظت از محيط

اي از تـدابير   باشـد. در مجمـوع فصـل دوازدهـم چـارچوب گسـترده       نوعي به نوع ديگر) مي
 .)www.unep.org9/12/2011كند ( ميكنترل آلودگي دريايي مطرح  ي بارهجامع در

3Fها ( كشتي  گيري از آلودگي كنوانسيون جلو

1MAPOL( 

 و تواند يكي از طرق ورود مواد نفتي يا مواد شـيميايي  ها مي هاي ناشي از كشتي آلودگي
محـور را تشـكيل    هاي دريايي كشتي % از آلودگي71ها به آب باشد. آلودگي نفتي  فاضالب

هـا يـك ميليـون تـن نفـت تخليـه شـده در         نشـت نفـت در اقيـانوس    ي هدهد. ميزان ساالن مي
نفتـي    هزار تن نفت منتشر شده ناشي از تصادفات تانكر هاي نفتي استاندارد و دويست فعاليت

). ســازمان 412، ص1390شــود (كوالســوريا و همكــاران،  بــراي هــر ســال تخمــين زده مــي
. بـود كـرده  كنوانسيون حقوق درياها بررسـي   ها را قبل از  المللي دريانوردي اين آلودگي بين

محيطـي   ماموريت اين سازمان گسترش كشتيراني سالم و نيز اعمال و رعايت قواعد زيسـت  
 ي ايـن سـازمان، بـراي توسـعه    تـالش  ). www.imo.ir 7/12/2011( اسـت در حوزه درياهـا  

هاي دريايي ناشي از نفت، منجـر بـه تصـويب كنوانسـيون      آلودگي ي بارهجامع در هاي اقدام
؛ اين كنوانسيون در سـال  شدها موسوم به مارپل  المللي پيشگيري آلودگي ناشي از كشتي بين

د. ايـران  شاالجرا   الزم 1983نهايت درسال در اصالح و  1978تصويب شد و در سال  1973
 ،1386(فرشـچي و همكـاران،    ده اسـت كـر ويب را امضا و تصـ  يادشدهنيز رسماً كنوانسيون 

 ).82ص
هـاي كنوانسـيون مارپـل بـه      ضـميمه  واهميت كنوانسـيون بـه ضـمايم آن پيونـد خـورده      

نفـت، مـواد مـايع سـمي و مـواد خطرنـاك        ي وسـيله  هموضوعات مختلفي از قبيل آلودگي ب
هـا   ، دولـت ايـن كنوانسـيون   5و 4و هوا پرداخته است. در بنـد    حمل شده فاضالب و آشغال

مقـررات   ياجـرا  بـراي نسـبت بـه وضـع و اعمـال قـوانين داخلـي مناسـب         تـا انـد   دهشـ ملزم 
هـاي خـارجي را    دهد تا كشـتي  مي  به كشورهاي عضو اجازه 6كنوانسيون اقدام كنند. در بند

منظـور   كننـد. ايـن بازرسـي بـه     شوند، بازرسـي   سرزميني كشور ساحلي ميهاي  آب كه وارد
شـود كـه    تاكيـد مـي   7اسـت. در بنـد    خطرناك توسط كشتي مواد ي يهكنترل چگونگي تخل

                                                      
1. International convention for the prevention of pollution from ships  

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 131                                      المللي  آب با عنايت به اسناد بين از منابع  ايران در صيانت  سياست تقنيني كيفري

مـورد يـك    جـا و توقيـف بـي    بازرسي بايد به روش كارآمد باشد تا از تأخير نامناسـب و بـي  
 ).414، ص1390كشتي خودداري شود (كوالرسيا و همكاران، 

 )OPRCكنوانسيون آمادگي و مقابله در مواقع آلودگي نفتي (

تصـادفات   ي بـاره المللـي دريـانوردي در   سـازمان بـين   هـاي  اقدام ي يجهاين كنوانسيون نت
هـاي دريـايي و    د منجـر بـه آلـودگي   نـ توان مـي  كـه العاده دريـايي   هاي فوق ها و حالت كشتي

تصـويب   1990. اين كنوانسيون در سال باشد، ميمحيطي گسترده شوند  هاي زيست تخريب
ده اسـت  شـ ملحق   به كنوانسيون فوق 1376د. دولت ايران در شاالجرا  الزم 1995و در سال 

هــاي دولتــي و  نهادهــا و ســازمان ي ســازي كليــه و طــرح ملــي مقابلــه، آمــادگي و هماهنــگ
  ،اثرگـذارتر در انجـام هـر چـه      غيردولتي و نيروها و امكانات مردمي براي مقابله و همكاري

وقوع سوانح منجر بـه آلـودگي نفتـي     زيست دريايي به هنگام ملي حمايت از محيط ي وظيفه
 تحـت پوشـش ايـن طـرح ملـي شـامل محـدوده سـواحل و كليـه         قلمرو ده است. كررا تهيه 

فـارس، دريـاي    تحت نظارت و حاكميت جمهوري اسالمي ايران در منطقـه خلـيج   هاي  آب
بـه  ) كنوانسيون كه اعضا را ملزم 2( 3. اين طرح در راستاي  بند باشد ميعمان و درياي خزر 

نفتـي    آلـودگي منجـر بـه   هاي ملي براي پاسخ سريع به تصادفات  ح طر و هاي ملي منظاوضع 
 ).416تصويب شده است (همان، صكند، مي

 اي اسناد منطقه
 كنوانسيون كويت

زيسـت   محـيط  ي المللـي دريـانوردي و برنامـه    فارس از سوي سـازمان بـين   خليج ي منطقه
شـده و بـه   شـناخته  ن حقوق درياهـا، دريـاي نيمـه بسـته     متحد به استناد كنوانسيو سازمان ملل

، 1386ويـژه اعـالم شـده اسـت (فرشـچي و همكـاران،        ي موجب كنوانسيون مارپـل منطقـه  
هـاي سـاحلي حـق دارنـد بـا ارائـه        كنوانسيون حقوق درياها، دولت a(211( 60ماده .)76ص

. از نظـر ايـن   دننـ كطـور واضـح، منـاطق ويـژه و حسـاس دريـاي خـود را تعيـين          هجزئيات ب
كنوانسيون؛ مناطق ويـژه، نقـاطي هسـتند كـه بـه داليـل شـناخته شـده در ارتبـاط بـا شـرايط            

بـرداري و حفاظـت از منـابع آنهـا      دليل بهـره  دريايي و نيز به  اقيانوسي، اكولوژيكي، ترافيك
هـا ضـروري اسـت.     منظور جلوگيري از آلودگي ناشـي از كشـتي   مراعات اقدامات خاص به

هـا در   هـا و كشـتي   نفـتكش  ي بـرداري گسـترده    فارس به علت بهره  دريايي خليج  اكوسيستم
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محيطـي قـرار دارد. كشـورهاي ايـران، كويـت،        هـاي زيسـت   معرض اقسام مختلف آسـيب 
دريـايي،   بحرين، عراق، قطر،  امارات متحده عربي بـا هـدف همكـاري در حمايـت زيسـت     

 1979ب كردنـد و در تـاريخ اول ژوئيـه    تصـوي  1978آوريـل   24كنوانسيون ياد شده  را در 
ــه وزارت امــور خارجــه كويــت،     ــنج كشــور ب ــع اســناد و الحــاق آن توســط پ پــس از توزي

  ).www.rgeenyearbook12/12/2011( شداالجرا  الزم

ويـژه آلـودگي   «ديگر با عنـاوين پروتكـل    هايمتعاقب تصويب اين كنوانسيون پروتكل
حفاظت محيط زيست دريـايي  «پروتكل » دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فالت قاره

و پروتكـل حمـل و نقـل دريـايي مـواد زايـد       » از آلودگي ناشي از منابع مسـتقر در خشـكي  
ا را آنهـ  ي ده است. دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران همـه     شتصويب » خطرناك و دفع آنها

 تصويب كرده و پروتكل حمل و نقل دريايي را فقط امضا كرده است.
شـود.    داخلـي اعضـا اعمـال نمـي    هـاي   آب كنوانسيون نسبت بهمفاد موجب ماده دوم،  به

  يكي از اهداف كليدي كنوانسيون  كويـت، كـاهش و مبـارزه بـا آلـودگي      3موجب ماده  به
اي براي حفاظت  سازماني منطقه ،16ب ماده به موج باشد. ميزيست دريايي در منطقه  محيط

مـورد نيـاز    هـاي  اجـرا و انجـام اقـدام    منظـور  بـه زيست دريايي موسـوم بـه راپمـي،     در محيط
باشــــد  مــــيكشــــور كويــــت در كنوانســــيون تأســــيس شــــده اســــت كــــه مقــــر آن 

)www.ropme.or.13/12/2011 .( 

هـاي   همكـاري  مركز ديگري كه به موجب كنوانسيون كويت تأسيس شده است، مركـز 
ــا (  ــع اضــطراري در دري ــل در مواق آن بحــرين اســت مقــرّ باشــد كــه  ) مــيMEMACمتقاب

)www.memc.or13/12/2011(. با توجه به اهميت حفاظـت از   يادشدهبر دو سازمان  افزون
موقع در زمان بروز حوادث منجر به آلودگي نفتـي   هبهاي  زيست دريايي و انجام اقدام محيط

مركـز همكـاري بـراي     2003هماهنگي الزم بـين كشـورهاي منطقـه در سـال     و همكاري و 
تهيه اقدامات مـرتبط بـا    ،مهم اين مركزوظيفه ريزي شد.  ) پايهORCنجات و مقابله با نفت (

هـاي   هـا، شـركت   هاي نفتي در دريا از طريق همكاري ميـان دولـت   هكپيشگيري و مقابله با ل
المللـي براسـاس اصـول احتيـاطي و پاكسـازي محيطـي        نبي ي كننده هاي مقابله نفتي، سازمان

 ).77، ص1386خواهد بود (فرشچي و همكاران، 
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 كنوانسيون تهران

خـاص    داشـتن موقعيـت   دليـل  روي زمـين بـه   ي ترين درياچه عنوان بزرگ درياي خزر به
باشــد  تقريبــاً بــه شــكل مســتطيل مــي دارد واي  محيطــي ويــژه اكولــوژيكي اهميــت زيســت 

)Ahmadin, 2004, p.18(.  متـر اسـت كـه     كيلو 7000طول خط ساحلي درياي خرز حدود
 Caspian( باشـد  مـي سـواحل ايـران    وكيلـومتر آن از آسـتارا تـا اتـرك جــز     1000حـدود  

Environment prgram, 2011(. زيسـت   بودن اكوسيسـتم آبـي آن، محـيط     با توجه به بسته
محيطي است از جملـه عـواملي    ي زيستها آنها همواره در معرض خطرهاي ناشي از آالينده

تـرين   هـاي نفتـي هسـتند. در تـازه     آالينده ،كند شدت سالمت درياي خزر را تهديد مي كه به
انـد (كـوالئي و    ه ميليون شبكه بـرآورده كـرد   50ها مقادير ذخاير نفتي آن را بيش از  ارزيابي

ريـاي خـزر در   د ي در راستاي همكاري ميـان كشـورهاي حـوزه    .)71، ص1388همكاران، 
مـابين   ، در ايـران، كنوانسـيون تهـران فـي    1382آبـان   13محيطـي در   مسـائل زيسـت   ي زمينه

 1385هــاي ايــران، روســيه، قزاقســتان و تركمنســتان و آذربايجــان امضــا و در مــرداد  دولــت
ده است. از جملـه پروتكـل   شپروتكل اشاره  8به  يادشدهد. در متن كنوانسيون شاالجرا  الزم

 2باشد. در ماده  اي براي مقابله با آلودگي نفتي در شرايط اضطراري مي هاي منطقه همكاري
كننده و حفاظت  زيست درياي خزر از كليه منابع آلوده هدف كنوانسيون، حفاظت از محيط 

 باشد. آن مي ي منطقي و پايدار از منابع زنده ي و نگهداري، احيا و استفاده
در راه رسيدن به اهداف كنوانسيون به اصولي همچون اصـل   ،5متعاهدين به موجب ماده

و اصـل  اسـت  محيطـي    پيشگيرانه، اصل پرداخت آلوده كننـده كـه از اصـول نـوين زيسـت     
كننـد. اقسـام آلـودگي نيـز      زيست پيروي مي  دسترسي به اطالعات مربوط به آلودگي محيط

 ).11 و10و 9 و 8 و 7 اند (مواد دهشبرحسب منشا مشخص 

 ر كيفريتدابي
هايي كه رعايت آنها براي حفظ  ها براي حمايت از ارزش قدمت استفاده بشر از مجازات

گردد. بـا ايـن حـال     سال قبل برمي منابع محوري افراد و اجتماع ضروري است، به چند هزار
هـاي   بايد تأكيد كرد كه وظيفه حقوق كيفري همواره تصديق، تقويـت و حمايـت از ارزش  

نيسـت. ايـن    ،شـود  ها از جانب مردم رعايت مي بدون توسل به مجازات لباغبرتر جامعه كه 
انگاري و وضع مجازات به كنترل رفتارها و در نتيجـه   تواند از طريق جرم حقوق همچنين مي
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مشـي و راهبردهـاي حـاكم بـر      خـط با توجـه بـه   ها و هنجارهايي دست بزند كه  توليد ارزش
، رعايت آنها بـراي جامعـه ارزشـمند و ضـروري     مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه

درحـال حاضـر در بسـياري از قـوانين اساسـي كشـورها        .)pai, 2003, p.1-3كنند (  تلقي مي
ه اسـت. بـا   شـد هاي جمعـي شناسـايي      ارزش ي ازعنوان يك زيست سالم به دسترسي به محيط 

قسم منابع آبي محـدود از   وسعت و اهميت قابل تقسيم به دو نظرتوجه به اينكه منابع آبي از 
هـاي   ها و نهرها و رودهاي كوچك و منابع آبي وسيع و بـزرگ شـامل رودخانـه    قبيل چشمه

 سـازوكارهاي در ايـن قسـمت براسـاس ايـن  معيـار       رو از ايـن  ،قابل كشتيراني و درياها شده
 شود.   ميكيفري مرتبط بررسي 

 حمايت كيفري از منابع آبي محدود 

را از هـا   آب ا تصويب قانون آب و نحـوه ملـي شـدن آن، مالكيـت    ب 1347مقنن در سال 
نيـز تـابع شـرايط    هـا   آب بـرداري از  اشخاص حقيقي به دولت منتقل كـرد و اسـتفاده و بهـره   

مــورد  هـا  برخـي اقـدام   ،مي. در فصـل هشـتم قــانون بـا عنـوان تخلفـات و جــرا     شـد جديـدي  
ها از قبيل جريمه نقدي، مسدود نمـودن چـاه و    انگاري قرار گرفته و اقسامي از مجازات جرم

ه كـه هـركس   شدمقرر  60ماده  5در بند  .)61و 60و  59ده بود (مواد شحبس تاديبي تعيين 
هـا را بـا اضـافه     عمداً آب رودخانه، انهار عمومي، جويبارهـا، مخـازن، منـابع، قنـوات و چـاه     

قانون آلوده كند، در مـواردي كـه منبـع آب     56اد خارجي به نحو مندرج در ماده كردن مو
مرتكب به موجب ساير قوانين مورد تعقيب قـرار   ،رود كار مي هعنوان منبع آب آشاميدني ب به

ن آب را آميختن مواد خارجي بـه آب دانسـته،   كردآلوده يادشده  ي خواهد گرفت. در ماده
ي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را مضر به حال انسان، چهارپايـان،  ت فيزيكيبه ميزاني كه كيف

پيشـگيري و ممانعـت از    ي بـاره آبزيان و گياهان، تغيير دهـد. از جملـه قـوانين ديگـر كـه در     
ده اسـت؛ قـانون حفاظـت و    كـر به اتخاذ رويكرد كيفـري اقـدام   ها  آب ها باالخص آلودگي

اس ماده يك حفاظت، بهبـود و بهسـازي   باشد. براس مي 1353زيست مصوب  بهسازي محيط
زيست، پيشگيري و ممانعت از هرگونه آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجـب بـرهم    محيط

امـور مربـوط بـه جـانوران      ي شـود، همچنـين كليـه    مي  زيست خوردن تعادل و تناسب محيط
 است. زيست  داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط هاي  آب وحشي و آبزيان

 هـا  زيست، با رعايت ضوابط مربوطه، كارخانـه   ، سازمان حفاظت محيط11ماده براساس 
طـور   بـه د مشخص و مراتب را نآور محيط را فراهم مي  هايي كه موجبات آلودگي و كارگاه
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د. در صـورتي كـه اشـخاص    نكنكند كه ظرف مدت معيني رفع نقص  به آنها ابالغ ميكتبي 
ادامه فعاليت آنهـا منـوط    ،ندنكنممنوع شده را متوقف   كار يا فعاليت ،مخاطب ابالغ سازمان

اي از يك روز تا يكسال و يـا   هحبه نظر دادگاه خواهد بود و در صورت تخلف به حبس جن
 پرداخت جزاي نقدي يا به هر دو محكوم خواهد شد.

هـاي تقنينـي مقـنن در قبـال      توانيم پراكندگي وعدم انسجام سياسـت  با نظري اجمالي مي
هـاي   يم. پرواضح است كه يكي از رموز موفقيت در قانونگذاريكنبها را استنباط آلودگي آ

ده و صـرفاً در  شها رعايت ن كيفري انسجام در تصويب قوانين است كه اين مطلب در مصوبه
ده اسـت. بـا تصـويب    كرانگاري  اي مواقع مقنن به صورت انفعالي برخي از امور را جرم پاره

وضعيت اقليمي كشور و نياز روز افـزون بـه    با وجود 1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب 
هـا ايجـاد كـرده     آلوده بـراي بهداشـت انسـان   هاي  آب منابع آبي و مشكالت روزافزوني كه

 46 ي اشــاره كــرده در مــادههــا  آب ) تنهــا مــوردي كــه بــه آلــودگي76، ص1384(شـرقي،  
آلـوده سـاختن آب ممنـوع اسـت، مسـئوليت پيشـگيري و       «صـرفاً مقـرر داشـته    باشد كـه   مي

محــول   زيســت گيــري از آلــودگي منــابع آب بــه ســازمان حفاظــت محــيط  ممانعــت و جلــو
قابل توجـه   ي نسبت به قوانين متقدم پيشرفت نداشته است. نكتهاين مقرره متأسفانه  .»شود مي

ن منابع آبي كردت افرادي كه مبادرت به آلوده اينكه مقنن هيچ ضمانت اجرايي براي اقداما
اخالقـي تنـزل داده اسـت. ايـن      ي مذكور را در حـد توصـيه   ي بيني نكرده و ماده كنند، پيش

، براي اشخاصـي كـه حـق آب    45شود كه در ماده  تر مي انگاري مقنن هنگامي برجسته سهل
ق و جبـران خسـارت   ند، مجازات اعاده وضع به حالت سابنديگري را بدون مجوز تصرف ك

بينـي؛ ولـي در    روز حبس تأديبي پيش 15ضربه شالق و يا  50تا  10وارده و تحمل مجازات 
ــوده  ــورد آل ــي هــيچ    م ــابع آب ــدگان من ــيش   كنن ــازاتي را پ ــه مج ــرده اســت    گون ــي نك بين

)www.mailis.ir12/2011 .( 
كـه   هايي انگاري اقدام جرمي  بارهدر 1375نهايت در قانون مجازات اسالمي مصوب در 

مراتـب   هد، شاهد اتخاذ تدابيري بشوها  آب ي  محيطي در حوزه باعث ايجاد آلودگي زيست 
 تر از قوانين سابق هستيم. سنگين

تهديـد عليـه بهداشـت    كـه  ده هـر اقـدامي   شـ قانون مجازات اسالمي مقـرر   688در ماده 
يدني آلـوده،  عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني، يـا توزيـع آب آشـام   

ن چنانچـه طبـق خـاص    اهـا جـرم محسـوب و مرتكبـ     كننده در رودخانـه  ريختن مواد مسموم
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مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد. تشخيص اين امـر  
زيسـت اسـت. مقـنن در مقـام تمثيـل برخـي از        با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محيط 

تواند در توسعه مصاديق و موضوعات مبتالبه مشـابه كـه    اين امر مي مصاديق را بر شمرده كه
 نظر رسد.  هاي ياد شده قرار گيرند، مفيد به بتواند مشمول مجازات

ده و كرهاي وارده به اشخاص تعيين تكليف  نيز مقنن در خصوص خسارت 689در ماده 
ص عضو يا جرح يا صدمات را كه منتهي به قتل يا نق 688در ماده  هاي يادشده چنانچه اقدام

هـاي قصـاص و پرداخـت ديـه و پرداخـت كليـه        د، حسب مورد مشـمول مجـازات  شوديگر 
هـاي   هاي وارده، دانسته است. در مجموع اين دو ماده در قبـال مبـارزه بـا آلـودگي     خسارت

د چرا كه به هر دو بعـد پيشـگيري و   شوتواند مفيد واقع  ايجاد شده در منابع آبي محدود، مي
 شود.   ات پرداخته و هر دو مرحله را شامل ميمجاز

 حمايت كيفري از منابع آبي بزرگ

 هاي مرزي از آلودگي نفتي قانون حفاظت از دريا و رودخانه

داخلـي و سـرزميني   هـاي   آب هـاي مـرزي و   رودخانـه  ي بارهدر 1354اين قانون در سال 
قانون  2رسيد. به موجب ماده فارس و درياي خزر به تصويب  ايران در درياي عمان و خليج 

هـا و   به نفت يا هر نوع مخلوط نفتـي توسـط كشـتي    بيان شدههاي  آب يادشده، آلوده كردن
و افرادي كه مرتكب  ايـن قبيـل    باشد ميساير تأسيسات نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع 

 ند. درشـو  هـر دو مجـازات محكـوم مـي      م شوند به حـبس و جـزاي نقـدي و يـا جمـع     يجرا
بـه  كننـده  شخص آلـوده احتياطي واقع شود  يا بي مباالتي  بي ي  واسطه صورتي كه آلودگي به

هـاي تعيـين    شود. از نكات قابل توجه محكوميـت فـرد بـه مجـازات     جزاي نقدي محكوم مي
باشد كه از نكات برجسته محسـوب   شده در هر دو صورت ارتكاب عمدي و غيرعمدي مي

 است.  محيطي  ن مسئوليت در جرائم زيستو همسو با اصول حاكم بر تعيي
 ي شـود اسـتفاده   محيطـي مالحظـه مـي     ضعفي كه در اين قانون و در ساير قوانين زيسـت 

محيطـي اغلـب توسـط     م زيسـت  يجراامروزه . استمقنن از حبس و جزاي نقدي  ي رويه بي
و اسـتفاده از ضـمانت اجراهـاي سـالب حقـوقي       رو از ايـن ، شـود  انجام مياشخاص حقوقي 

يـك سـو بـر آن     ي امـروزي از يرسد. سياست جنا نظر مي تر به شغلي جايگزين حبس مناسب
گذشـته را   ي ن بـه شـيوه  ا، تبعي بودن و سلب حقوق كيفري محكومـ ويژه است تا شدت و به
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ناسازگاركننده دارد، مردود اعالم كند و از سـوي ديگـر بـا در نظـر گـرفتن       ي كه كالً جنبه
تصادي، شرايط شـخص مجـرم و محـيط اجتمـاعي سـعي بـر آن       اوضاع و احوال، تحرك اق

وجـود آورد كـه هـم     هـا را بـه   ها يا محدوديت دارد كه يك نظام كامالً متفاوت از ممنوعيت
اي باشـد وهـم خـود     هاي اقتصادي يا حرفه قادر به حمايت از قربانيان احتمالي برخي فعاليت

 .)103، ص1375د (آنســل، هــايش حمايــت كنــ هــا يــا عــادت مجــرم را در مقابــل گــرايش
تـوان در مـواردي نيـز     معمول تتميمي و اختياري هستند امـا مـي  طور  بهيادشده  هايمجازات

ــه ــوان مجــازات ب ــيش عن ــلي پ ــي شــوند اص ــاخري،  بين ــارهدر .)55، ص1383(ف ــراي  ب م يج
هاي تجاري مرتبط با آلودگي  هايي از قبيل محدوديت توان به مجازات محيطي نيز مي  زيست

هاي تشيهري كه باعث كاهش محبوبيت شركت و اشـخاص حقـوقي    لغو پروانه، مجازات يا
هاي اجتماعي و  هايي از اين قبيل كه باعث افزايش هزينه شوند و مجازات ايجاد آلودگي مي

بر مسئوليت مطلق ترسـيمي در   استثناهايي 6ماده  شود استفاده كرد. در شغلي اين افرادي مي
در صـورتي كـه    ،هاي مقـرر در مـاده   مجازات 6 ي ت. به موجب مادهده اسشوارد  2 ي ماده

بـه شـرط    ؛ضـروري باشـد   ،و يـا نجـات جـان اشـخاص      رفع خطر از كشتيدليل  آلودگي به
 هـاي  كند و اقـدام  رعايت تناسب ميان آلودگي با خطري كه كشتي يا سرنشينان را تهديد مي

 ي  هاي غيرعمدي نيز كه در نتيجـه  گي. در مورد آلودبال مانع استفوري براي رفع آلودگي 
جلـوگيري و رفـع آثـار آن     برايفوري هاي   بيني نشده باشد بايد اقدام عوامل و اتفاقات پيش

 شود. انجام 
ن سازمان بنادر و دريـانوردي بـه شـرط ماموريـت داشـتن از طـرف       امامور 12 ي ماده در

ر دادسـتان و اخـذگواهي   تحت نظـ  ،هاي مخصوص ضابطان ه اندن دوررسازمان متبوع و گذ
 مـرور  17ها، در حدود وظايف خود ضابط خواهند بـود. براسـاس مـاده     اندن اين دورهرگذ

باشـد. ايـن قـانون بـه موجـب       زمان دعواي خسارت، شش سال از تاريخ وقوع خسـارت مـي  
خواهـد  هاي قابل كشتيراني كـه در قسـمت بعـد بررسـي      قانون حفاظت از درياها و رودخانه

 ه است.دشنسخ  شد،

 هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي: قانون حفاظت از درياها و رودخانه

هـاي نفتـي    به تصويب رسيد. قطعاً گسترش روزافزون آلودگي 1389سال  يادشدهقانون 
سـال؛ قـانوني تقريبـاً     35اي شـده تـا بعـد از گذشـت      هاي دريايي كشورمان انگيزه در حوزه

تصـويب   1354زي از آلودگي نفتي مصـوب  رهاي م ت از دريا و رودخانهمشابه قانون حفاظ
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باشد و شامل قانون مناطق دريايي ايـران در   ي هر دو قانون يكسان ميياجرا ي شود. محدوده
آن ايجـاد   6 در بنـد ز مـاده   يادشـده در قـانون   بايد گفت است.فارس و درياي عمان   خليج

ف مقـررات جمهـوري اسـالمي ايـران جـرم      زيسـت دريـايي بـرخال    هرگونه آلودگي محيط
 مدني دانسته است.  ي و مسئوليتيمحسوب و مستوجب عقوبت جزا

باشـد،   تكـرار مـواد قـانون متقـدم مـي      1389مواد مندرج در قانون  بيشتربا توجه به اينكه 
م يجـرا  4كه در قانون مقدم بيان نشده باشـد. درمـاده    شوند ميصرفاً آن دسته از مواد تحليل 

مخدوش كردن و عدم انجام تكاليف قانوني و ثبت مطالب خالف واقع در دفتـر ثبـت نفـت    
انگـاري قـرار گرفتـه و     توسط مسؤالن كشتي، نفتكش، سكو و تأسيسـات نفتـي مـورد جـرم    

م مخـدوش كـردن و ثبـت    يبيني كـرده اسـت. جـرا    مجازات نقدي و حبس را براي آن پيش
نـه جعـل مـادي و مفـادي در قـانون مجـازات       مطالب خالف واقع منطبـق بـر عنـاوين مجرما   

م متعدد (معنـوي  يدليل جرا م شود، بهياگر فردي مرتكب اين جرا رو از اينباشد.  اسالمي مي
قانون مجازات اسالمي  46شده يك فعل و نقض قوانين متعدد شده) و برحسب تكلف ماده 

كم بـه مجـازات جرمـي    ح ،باشد داشتهم قابل تعزير فعل واحد عناوين متعدد يهرگاه در جرا
در صـورت   يادشـده ، مسؤالن 10است. برحسب ماده  شديدترشود كه مجازات آن  داده مي

صـالح اطـالع دهنـد     بروز  آلودگي به هر دليل بايد مراتب را در اسرع وقت به مقامـات ذي 
 شوند. واال به مجازات اداري و جزاي نقدي محكوم مي

بيني ضـمانت اجـرا بـراي تكـاليف مقـرر بـراي        از جمله ابداعات ديگر قانون متأخر پيش
جلوگيري از بروز آلودگي بـا گسـترش آن و برخـورد بـا متخلفـان       منظور بهماموران دولت 

). از جملـه نكـات   15(مـاده  اسـت هاي اداري و جزاي نقدي  باشد كه تركيبي از مجازات مي
ص و احـراز  بينـي هيـأت كارشناسـي سـه نفـره بـراي تشـخي        ، پـيش 1389مثبت و بديع قانون 

انجـام شـده بـا ميـزان خطـر و ميـزان        هـاي  بـودن اقـدام  اثرگذار تناسب اقدامات با خطرات، 
 16شده و ساير مواد مقرر در مـاده   ها احتمالي جاني كه منجر به اقدام هاي هخسارت و صدم

 اثرگـذاري ربـط نقـش    تر كردن تصميمات اتخـاذي توسـط مراجـع ذي    باشد كه در عيني مي
 خواهد داشت.
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  تيجهن
آغـاز  مدت زمـان زيـادي اسـت كـه     حفاظت از منابع آبي بزرگ و كوچك،  صيانت و

رشـد   ،المللي با توجه به نياز روزافزون به آب و كمبود آن هاي بين ها و سازمان دولت شده و
در سـطوح ملـي و    ،هـا  از اقسـام آالينـده   بپـذيري آ  بـاالي آسـيب   ي  جمعيت و نيز آسـتانه 

شـدت و كثـرت    بـاوجود انـد. در ايـران    هكـرد راهكارهـايي را اتخـاذ    المللـي  اي و بين منطقه
كنند، تا كنون فقط در برخـي از   محيطي كه منابع آبي كشور را تهديد مي مخاطرات زيست 

كارهـايي حقـوقي و كيفـري در بسـامان كـردن و صـيانت از منـابع آبـي          قوانين، به اتخاذ راه
كارهاي بومي و جهاني در حفاظـت   لهم از راهاست. قطعاً تصويب قانوني كه مشده پرداخته 
باشد. وجود قـانون تخصصـي و جـامع در     اثرگذارتواند بسيار  آبي باشد، مي  زيست از محيط

هـاي متـولي، در صـيانت از     ، قطعاً در ميزان كارآمدي و افـزايش توانمنـدي دسـتگاه   باره اين
هـاي حـاكم بـر     هاي ميان بخشـي كـه يكـي از ضـرورت     اهداف ياد شده و تقويت همكاري

خواهـد بـود. يكـي از معضـالت      اثرگـذار باشـد،    آبـي مـي    زيست هاي حفاظت محيط  مقوله
زيست، به عنوان  نهادينه نشدن حفاظت از محيطزيست،  حفاظت از محيط  ي حاكم بر مقوله

ي يربـط و متـولي اعـم از تقنينـي و قضـا      هـاي ذي  يك ارزش بنيادين و محـوري در دسـتگاه  
باشد. رفع اين مشكل نيازمند انجـام كارهـاي آموزشـي و فرهنگـي در سـطوح يـاد شـده         مي
بيـين و تشـريح   زيسـت آبـي ت    باشد تا جايگاه و نقش منابع طبيعي كشور باالخص محـيط  مي
هـاي   حقوق نسـل از آن، برداري   اي بنگريم كه در عين بهره را به عنوان وديعه بايد آبد. شو

 بعد نيز محفوظ بماند.
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