142  تا133  صفحات،1397 ،1  شامره،سال پنجم
نرشیه آب و توسعه پایدار

2018, Vol.5, No.1, Pages 133 to 142
Journal of Water and Sustainable Development

Investigation of the Criminal
Protection of Water Rights

درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب
 حسن یوسفی،*۱سید حسین حسینی

۲

S.H. hosseini1*, H. Yousofi2
1,2- Associate Professor & PhD. Student, Criminal of Law, Department
of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

، گروه حقوق، به ترتیب دانشیار و دانشجوی دکرتی حقوق جزا و جرمشناسی-2 و1
. مشهد،دانشگاه فردوسی

*(Corresponding Author Email: shosseini@ferdowsi.um.ac.ir)

)E-Mail: shosseini@ferdowsi.um.ac ،*(نویسندهی مسئول

Received: 21-05-2017
Accepted: 30-12-2017

96/02/31 :تاریخدریافت
96/10/09 :تاریخپذیرش

چکیده

Abstract
Undoubtedly, the power of any country to regulate,
allocate, and control water resources depends primarily
on the existence of a legal framework to manage and
protect water resources. The rules and approaches
to protect water rights in many countries, including
Iran, are often complex and dispersed, and are very
far from the modern modes of water management.
The criminal protection of water rights has been
sporadically observed in the laws of Iran, both before
and after the Islamic Revolution. These regulations do
not provide the opportunity for the public to have a
fair share of water resources. On the other hand, they
do not prevent the commission of abusive behaviours
against the water resources, and maybe these laws have
somehow intensified the water crisis in the country.
Iran's comprehensive water legislation, followed within
the framework of the constitution and general policies
of the system, with regards to the economy, security,
and political value of water, aims to solve the existing
challenges and is committed to the effective protection
of water rights.

 تخصیص و کنرتل،بدون تردید قدرت هر کشوری برای تنظیم
منابع آب در درجه اول بستگی به وجود چارچوب حقوقی
 قوانین و.مدون برای مدیریت و حامیت از منابع آب دارد
راهکارهای موجود در جهت حامیت از حقوق آب در بسیاری
 پراکنده و فاقد،از کشورها از جمله ایران اغلب پیچیده
ضامنت اجرایی متناسب بوده و از شیوههای مدرن مدیریت
 حامیتهای کیفری از حقوق آب به.آب به دور مانده است
طور پراکنده در قوانین قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران
 اما این قوانین به نحوی ساماندهی نشده که از.دیده میشود
یک سو امکان بهرهمندی عادالنه عموم از منابع آبی را فراهم
آورد و از سوی دیگر باعث جلوگیری از ارتکاب رفتارهای
ناهنجار علیه منابع آبی شود و چه بسا این قوانین خود به
 الیحهی قانون.نوعی تشدیدکننده بحران آب در کشور بودهاند
 در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی،جامع آب ایران
 با، امنیتی و سیاسی آب، ضمن توجه به ارزش اقتصادی،نظام
رفع چالشهای موجود به حامیت کیفری کارآمد از حقوق آب
.پرداخته است

Keywords: Water rights, Penal measures, Water
resources.
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داشته است .شاخصترین این تالشها تعیین "دهه بیناملللی ترویج
اصول بهداشتی و تامین آب آشامیدنی" در سال  1981بود .هدف از
برقراری این دهه ،فراهم آوردن آب آشامیدنی مطمنئ و ترویج اصول
بهداشتی در شهرها و روستاهای تحت پوشش تا سال  1990بود.11
پس از نامگذاری دهه 1981تا 1990به عنوان دهه بیناملللی تأمین آب
رشبوبهداشتوعدمتحققاهدافتعریفشدهبرایآن،بهپیشنهاد
س جمهور تاجیکستان ،دهه  2005تا  2015میالدی به عنوان "دهه
رئی 
بیناملللی آب برای زندگی" به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل
متحد رسید .12کمیابی آب ،راندمان آب در بخش کشاورزی ،دسرتسی
به بهداشت و آب سامل ،آب و جنسیت ،آموزش و ظرفیتسازی ،مسائل
مالی ،ارزشگذاری آب ،مدیریت به هم پیوسته منابع آب ،آبهای
مرزی و منابع آب مشرتک و محیطزیست و تنوع زیستی و غذا و
کشاورزی ،مهمرتین موضوعات دهه بیناملللی آب بودند.
کنوانسیون ژنو ( )1949و پروتکلهای اضافی آنها ( )1977نیز اهمیت
دسرتسی به آب آشامیدنی سامل و بهداشتی را برای سالمتی و بقا در
درگیریهای مسلحانه بین املللی و داخلی نشان میدهد .در سال
 ،2007نیز رهربان آسیا  -اقیانوسیه موافقت کردند که حق مردم
برای آب آشامیدنی و بهداشت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی
درحقوق برش شناسایی کنند.13
گذشته از موارد مذکور ،مطالعات فراوانی در کشورهای مختلف به
خصوص به صورت تطبیقی در حوزه حقوق آب با اشاره به مسائلی
مانند مشکالت و بحران آب ،آلودگی آب در رستارس جهان ،کمبود
آب ،فقر آب ،مدیریت آبهای زیرزمینی ،آب و عدالت جنسیتی،
خطرات مرتبط با آب ،حقوق برش برای آب ،خصوصیسازی آب و
قیمتگذاری انجام شده که حکایت از اهمیت روز افزون حقوق
آب دارد ( Moenchو همکاران2003 ،؛ 2001 ،Thompson؛
2009 ،Wolf؛  .)2002 ،Franceهمچنین بسیاری از کشورها
از جمله بولیوی ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اکوادور ،آفریقای
جنوبی ،اوگاندا و اروگوئه در قالب قانون اساسی یا قانون عادی
کشورشان به حامیت از حقوق آب پرداختهاند .14با این حال باید
تأکید کرد که وظیفه حقوق به خصوص حقوق کیفری همواره
تصدیق ،تقویت و حامیت از ارزشهای برتر جامعه که اغلب بدون
توسل به مجازاتها از جانب مردم رعایت میشود ،نیست .بلکه
میتواند از طریق جرمانگاری و وضع مجازات به کنرتل رفتارها و در
نتیجه تولید ارزشها و هنجارهایی دست بزند که با توجه به خط
مشی و راهربدهای حاکم بر مسائل اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی
جامعه ،رعایت آنها برای جامعه ارزشمند و رضوری تلقی میشود
( .)2003 ،painدر واقع اعامل مجازات برای کسانی که در پی
تخریب محیط زیست و بهداشت عمومی ،اختالل در نظم و امنیت
جامعه را دنبال میکنند امری است که قابل انتقاد نبوده و بلکه
سختگیری و شدت عمل در مقابل آنها مورد اقبال عمومی نیز قرار
خواهد گرفت (شاه ملک پور.)1383 ،

مقدمه
از هامن ابتدای حضور برش بر روی زمین ،انسانها ارزش و اهمیت
آب را احساس کردند .آنها به طور غریزی فهمیدند که ارزش آب
با زندگی برابر است .در جوامع کنونی مشکالت فراوانی چون عدم
دسرتسی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان به آب آشامیدنی
سامل و بهداشتی به خصوص در کشورهای آفریقایی ،عدم بهرهمندی
حدود  2/6میلیارد نفر از انسان هایی که در آسیا زندگی میکنند از
بهداشت و درمان ،فوت حدود  1/4میلیون کودک در هر سال به
خاطر استفاده از آبهای غیربهداشتی ،نبود آب سامل برای  8نفر
از  10نفری که در مناطق روستایی زندگی میکنند و از این قبیل
مشکالت ،ارزش و اهمیت آب را چندین برابر کرده است.1
از همین رو دسرتسی به آب سامل به عنوان یک حق انسانی در سطح
جهان شناخته شدهاست؛ به طوری که در سال  2002مجمع عمومی
سازمانمللدرنشستبیستونهمکمیتهحقوقاقتصادی،اجتامعی
و فرهنگی ضمن پذیرش حقوق آب به عنوان یکی از اساسیترین
مقولههای حقوق برش ،اظهار داشت که کشورهای عضو باید اقدامات
موثری اتخاذ کنند تا بدون تبعیض ،حقوق آب را تحقق بخشند.2
كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب  18دسامرب 1979
میالد ی در ماده  ،3)H( )2( 14كنوانسیو ن حقو ق كود ك مصوب
نوامرب  1989میالدی در ماده  ،4)C( )2( 24پروتکل آب و بهداشت
سازمان ملل متحد سال  1992در مورد حامیت از آبهای زیرزمینی
و دریاچههای بیناملللی ،5کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
مصوب  13دسامرب  2006در ماده  ،6)A( )2( 28کنوانسیون آفریقا در
مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( ،7)2003قطعنامه 2010
مجمع عمومی در مورد "حق انسانی برای آب و بهداشت" 8از جمله
اسنادی هستند که در آنها به حقوق آب و دسرتسی به آن به عنوان
یکی از حقوق انسانی اشاره شده است.
تشخیص جامعۀ جهانی از جدی بودن مشکالت مربوط به منابع آب
و حامیت از حقوق آب در دهه  1970با جدیت رشوع شد و از آن
زمان تاکنون ادامه داشته است .در سال  ،1972سازمان ملل متحد
درخالل کنفرانسی که درباره محیط زیست انسانی در استکهلم
برگزار شد ،آب را یکی از منابع طبیعی مورد نیاز برای حفاظت و
حامیت ،معرفی کرد.9
پنج سال بعد در سال  ،1977کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد آب
(ماردل پالتا) در آرژانتین با هدف ارزیابی وضعیت منابع آب برگزار
شد .فرضیه پذیرفته شده توسط عموم عبارت بود از اینکه "انسان
رصف نظر از رشایط اجتامعی و اقتصادی و در هر سطحی از توسعه
که باشد ،باید حق دسرتسی به آب آشامیدنی را در مقدار و با کیفیتی
10
مناسب با نیازهای اساسی خود داشته باشد" .
تالشهای هامهنگ بیناملللی در طول دهه  ،1980ارائه خدمات
بهداشتی و آبی را برای صدها میلیون نفر از مردم فقیر ،به دنبال
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این را نیز باید در نظر داشت که فعالیتهای آلودهکننده
محیطزیست دارای ویژگیها و مشخصات خاصی هستند که کنرتل
آنها از طریق قوانین کیفری دشوار است؛ چرا که اغلب به وسیله
مؤسسات صنعتی و در حین فعالیت روزمره آنها به طور مخفیانه
صورت میگیرد و غالباً قربانیان آن از گروههای بزرگ مردم تشکیل
میشوند که برای اجرای قوانین کیفری نسبت به آنها یا جهت حفظ
سالمتی آنها منی توان صرب کرد تا آلودگی صورت گیرد و رضر و زیان
عمالً وارد آید (ریوچی.)1358 ،
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه ای گرم و خشک واقع شده
است و با دورههای متعدد خشکسالی و کم آبی رو به رو بوده
است .این موضوع زمینهای شده تا در کشورمان درباره بسامان
کردن آبها و حفظ حقوق آب تدابیری اتخاذ گردد .در واقع فرآیند
کم آبی در کشور سبب شده تا مقنن به رضورت حامیت جدی از
منابع آب بپردازد (خالقی و همکاران .)1391 ،طبق آمارهای رسمی
میانگین درازمدت بارش در ایران  243/4میلیمرت است ولی میانگین
ده سال اخیر بارش در ایران  222/5میلیمرت را نشان میدهد؛ یعنی
حدود  8/6درصد کاهش در نزوالت جوی اتفاق افتاده است .در
خصوص حجم جریان آبهای سطحی نیز حدود  32درصد کاهش
وجود داشته است و از  86میلیارد مرت مکعب که میانگین درازمدت
است به  85میلیارد مرت مکعب که میانگین ده سال اخیر است
رسیده است (مظاهری.)1394 ،
همچنین آمار آب مرصفی کشور ایران بر طبق آمار رسمی  96میلیارد

مرت مکعب است که منابع تأمین آن  55درصد از آبهای زیرزمینی و
 45درصد آبهای سطحی است .ضمن اینکه بر اساس آمار وزارت نیرو
حدود  321هزار حلقه چاه مجاز و  458هزار حلقه چاه غیرمجاز در
کشور وجود دارد که این چاههای غیرمجاز حدود 12میلیارد مرت مکعب
برداشت غیرقانونی از منابع آبهای زیرزمینی دارند (نارصی.)1394،
به دلیل وجود چالشهای عدیده یاد شده در زمینه حقوق آب
به خصوص در کشور ایران ،یک برنامهریزی مدبرانه و کارآمد در
جنبههای حقوقی ،مدیریتی ،اقتصادی ،اجتامعی ،فرهنگی ،طبیعی،
زیستمحیطی و فنی مهندسی رضوری است .پیامدهای عدم
برنامهریزی منسجم در زمینه مدیریت منابع آبی و عدم حامیت
جدی از حقوق آب ،تشدید آثار خشكسالی و توزیع غیرکارآمد آب در
بخشهای مختلف کشور و بروز بحرانهای اجتامعی است که نتیجه
آن گسرتش فضای کویری ،تخریب پوشش گیاهی ،آلودگی آب و در
نهایت تهدید امنیت انسانی میباشد (درخور و همکاران.)1392 ،
این نوشتار با هدف بررسی تدابیر کیفری جهت حامیت از حقوق
آب در کشور ایران نگارش یافته است؛ قبل از ورود به بحث اصلی
الزم است که در یک نگاه اجاملی قوانین مختلف قبل و پس از
انقالب که در زمینه حقوق آب تدوین یافته است را مورد بررسی
قرار دهیم .این کار از آن جهت مهم جلوه میکند که از یک طرف با
سیر تقنینی و سیاستهای کلی ایران در زمینه منابع آبی آشنا شویم
و هم به نوعی تغییرات ایجاد شده در زمینه حامیت از منابع آبی
مورد ارزیابی قرار میگیرد.

سیر تقنینی قوانین در حامیت از منابع آبی

 1345قانون حفظ و حفاظت از آبهای زیرزمینی تصویب شد .در
این قانون مقرر شد که حفر چاه عمیق نیاز به مجوز رسمی دولت
داشته باشد و در ماده یک آن نیز بنا شد حفاظت از ذخایر زیرزمینی
و نظارت در کلیه امور به وزارت نیرو واگذار شود.
مهمرتین دگرگونی قبل از انقالب در زمینه قوانین آب با تصویب قانون
آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال  1347رخ داد .در این قانون
منابع آبی ملی شدند و قانونگذار رصاحتاً در زمینه حامیت از منابع
آبی ،ساز و کارهای قانونی متفاوتی پیشبینی منود و نظام حقوق آب
بر مبنای صدور مجوز بهرهبرداری از سوی دولت تعریف شد.
آخرین قانونی که قبل از انقالب در زمینه حامیت از منابع آبی
در کشور تصویب شد ،قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی
از آلودگی با مواد نفتی مصوب  1354میباشد .این قانون به بیان
مسئولیت حقوقی آلودهکنندگان آب و در مواد مختلفی نیز به
مجازات کیفری در حفظ و حامیت منابع آبی میپردازد.
بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی نیز سیر حامیت از منابع آبی
تداوم یافت .در اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی
آمده است که "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات
یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچه ،رودخانهها و سایر آبها ی
عمومی ،كوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی

سیر حامیت از منابع آبی در کشور ایران به قبل از انقالب برمیگردد.
قبل از انقالب اسالمی نخستین بار در قانون مدنی مصوب 1307
مالکیت و بهرهبرداری شخصی از منابع آبی با توجه به قاعده ال رضر
مورد پذیرش قرار گرفت؛ متعاقب آن ،قانون راجع به قنوات مصوب
 1309نیز در راستای هامن اهداف قانون مدنی ،مالکیت و بهرهبرداری
شخصی یا مشارکتی با ملکیت شخصی از منابع آبی را پذیرفت .به
دنبال اهمیت زیاد منابع آبی به تدریج رضورت دخالت دولت در
زمینه منابع آبی روز به روز بیشرت احساس میشد؛ تا اینکه قانون
اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 1322تصویب شد و بنگاه مستقلی
تحت نظارت وزارت کشاورزی برای توسعه و اصالح امور آبیاری کشور
تأسیس شد (خالقی و همکاران .)1391 ،در واقع این قانون نقطه
عطفی در زمینه قوانین آب محسوب میشود چرا که به نوعی آغازی
بر اعامل مدیریت دولت در زمینه منابع آبی است .نقش فعال دولت
در زمینه حامیت از منابع آبی با تصویب قانون راجع به تأسیس وزارت
آب و برق در سال  ،1342منود بیشرتی یافت .در ماده یک این قانون
و در بند سوم ،یکی از اهداف اساسی از تأسیس این وزارتخانه ،نظارت
بر نحوه استفاده از منابع آبی کشور میباشد .با گذشت زمان در سال
درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب
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كه حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال مجهول املالك و اموا ل
عمومی كه از غاصبین مسرتد میشود در اختیار حكومت اسالمی
ت ب ه آنها عم ل مناید .تفصی ل و
ت تا بر طب ق مصال ح عام ه نسب 
اس 
ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند" .همچنین در اصل
ت
پنجاه قانون اساسی آمده است که "در جمهور ی اسالمی ،حفاظ 
محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات
اجتامعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از
ت یا
این رو فعالیتها ی اقتصاد ی و غیر آ ن ك ه با آلودگ ی محیط زیس 
ب غیر قاب ل جربا ن آ ن مالزم ه پیدا كند ،ممنو ع است".
تخری 
بعد از قانون اساسی قوانین عادی نیز در چارجوب اهداف یاد شده در
قانون اساسی برای حامیت از منابع آبی و جلوگیری از سوء مرصف آب،
تصویب شدند .از مهمترین قوانین میتوان به قانون توزیع عادالنه
آب مصوب  1361اشاره کرد .در ماده سوم این قانون آمده است "
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذكور در ماده
 5این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در
هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و
وزارت مذكور باتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی
طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) ومقررات پیشبینی شده در این
قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میكند .تبرصه
ـ ازتاریخ تصویب این قانون صاحبان كلیه چاههایی كه درگذشته بدون
اجازه وزارت نیرو حفر شده باشند موظفند طبق آگهی كه منترش
میشود به وزارت نیرو مراجعه وپروانه بهرهبرداری اخذ منایند .چنانچه
وزارت نیرو هریك از این چاهها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود
مرض به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه
خسارتی مسدود میشود ،بهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین
طبق ماده 45این قانون رفتار خواهد شد .معرتضین به رای وزارت نیرو
میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه منایند".
از دیگر نکات این قانون که نوعی از مرتقیترین قوانین کشور ایران
در زمینه حفاظت از منابع و حقوق آب است ،می توان به ماده
ششم اشاره کرد که بیان میدارد "صاحبان و استفادهكنندگان از چاه
یا قنات ،مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق
مقررات بهداشتی عمل كنند .چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج
از قدرت آنان باشد ،مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط
زیست یا وزارت بهداری اطالع دهند".
گرچه در ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن آمده است که
مسئولیت حفظ و بهرهبرداری از آب به عنوان ثروت ملی و احداث و
اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود،
اما در قانون توزیع عادالنه آب مسئولیت پیشگیری و مامنعت و
جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست
محول شده است.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه  1353/3/28و
اصالحیه  )1371/8/24از دیگر قوانینی است که به مامنعت از
نرشیه آب و توسعه پایدار

آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی در مواد گوناگون خود اشاره دارد.
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص راهربدهای توسعه بلندمدت
منابع آب کشور مصوب سال  1382نیز در مواد  18گانه خود به
مدیریت یکپارچه منابع آب ،تعادلبخشی بین منابع و مصارف ،اصالح
ساختار مرصف به خصوص در بخش کشاورزی ،رعایت استانداردهای
ملی حفاظت کیفی منابع آب ،مدیریت مخاطرات آبی و  ...جهت رفع
چالشهای موجود در زمینه منابع آبی اشاره منوده است.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( -1394
 )1390نیز به عنوان یکی از راهکارهای کالن قانونی و راهربدی کشور
در حوزه محیط زیست راهکارهایی از جمله مدیریت جامع منابع
آب و توسعه پایدار ،تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز ،اصالح الگوی
بهرهبرداری از منابع آب و  ...اتخاذ کرده است.
در سال  1389نیز در قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل
کشتیرانی برای مقابله با آلودگی به مواد نفتی شاهد یک سیاست
تقنینی دیگر در زمینه حامیت از منابع آب در  25ماده و  10تبرصه
هستیم .ماده  17این قانون مسئوالن ایجاد آلودگی موضوع این قانون
را مسئول جربان کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینههای
محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله
هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده
توسط عوامل انسانی میداند.
رسانجام در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی
ایران ،بهمنظور مقابله با بحران کم آبی و اصالح نظام بهرهبرداری
آب آشامیدنی ،راهکارهایی در نظر گرفته شده است که مهمرتین
آنها به قرار زیر است:
 افزایش بهرهوری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالتدارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمرت و
سازگار با شوری ،مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با
منطقه.
 توسعه روشهای آبیاری نوین. حامیت از توسعه گلخانهها و انتقال کشت از فضای باز به فضایکنرتل شده و بازچرخانی پسابها ،مدیریت آبهای نامتعارف و
مدیریت آب مجازی.
 طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهربدی وارتقاء بهرهوری آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی و اعامل
حامیت و مشوقهای مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت.
 احیاء ،مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه وضع موجود درطول برنامه.
 برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری. نصب کنتور هوشمند و حجمی آب. استفاده از رسمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی وسازمانها و موسسات بیناملللی در ازای واگذاری پساب استحصالی.
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محکوم و در صورت تکرار ،پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی
که بدون پروانه از چاه مزبوراستفاده مناید ،چاه از طرف وزارت
آب و برق با حضور مناینده دادستان مسدود و عنداالقتضاء پر
خواهد شد».
هامنطور که پیداست این ماده به حامیت از منابع آبی در برابر
تخلفات حوزه آبهای زیرزمینی اشاره دارد و سه تدبیر نیز در
جهت مقابله با این تخلفات در نظر گرفته است که شامل جزای
نقدی ،لغو پروانه بهرهبرداری در صورت تکرار تخلف و انسداد
و پر کردن چاه در صورت فقدان پروانه بهرهبرداری میباشد .از
نکات دیگر این ماده تفویض اختیاراتی است که به دستگاههای
اجرایی داده است ،نظیر تعیین میزان استفاده مجاز از منابع
آبهای زیرزمینی و اختیار انسداد چاه با رشایط مذکور در ماده.
یکی از مهمرتین موادی که در قانون آب و نحوه ملی شدن آن
به حامیت کیفری گسرتده از منابع آبی پرداخته است ،ماده 60
میباشد .این ماده بیان میدارد «اشخاص زیر به پرداخت دو
هزار تا پنج هزار ریال یا از  2ماه تا  6ماه حبس تأدیبی یا به هر
دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهندشد:
هر کس عمدا ً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا درتقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازهگیری
آب کند یا بهنحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تأسیسات عمومی
را مختل سازد.
هر کس عمدا ً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول بهمجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب
گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی ترصف کند.هر کس عمدا ً به نحوی از انحاء به رضر دیگری آبی را به هدر دهد.هر کس عمدا ً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازنو منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو
مندرج در ماده 56این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب
به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار میرود مرتکب به موجب
سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفر قرار خواهد گرفت.
هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مرصف آب تخلف کند یابدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به دیگری منتقل سازد
یا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم
این قانون تخلف کند.
هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قناتو یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.
تبرصه  -در مورد بندهای  2و  3و  4با گذشت شاکی خصوصی
تعقیب موقوف میشود».
هامنطور که مشخص است در این ماده قانونگذار به تخلفات و
جرایم متنوعی که علیه منابع آبی رخ میدهد ،از جمله آلودگی
آب ،دخالت غیر مجاز در وسایل اندازهگیری آب ،بهرهبرداری و

تنوع و تحول حامیتهای کیفری از سوء مرصف آب
تدابیر و حامیتهای کیفری از منابع آبی محدود در کشور ایران
در قوانین مختلف قبل و بعد از انقالب پیشبینی شده است.
این قسمت از نوشتار را با بیان تدابیر کیفری حامی منابع آبی
قبل از انقالب آغاز و با بررسی تدابیر کیفری بعد از انقالب پایان
میبریم .با بررسی این قسمت در مییابیم که نوعی تحول در
حامیت از منابع آبی بعد از انقالب اسالمی نسبت به قبل از
انقالب دیده میشود و به نوعی حامیت ساده از منابع آبی
در قبل انقالب به یک حامیت ویژه تبدیل میشود که نشان از
اهمیت منابع آبی دارد.
• تدابیر کیفری ساده و ابتدایی قبل از انقالب در جهت حامیت
از حقوق آب
با سیر در قوانین قبل از انقالب به قوانینی بر میخوریم که
یک رویکرد کیفری را در جهت صیانت از سوء مرصف آب اتخاذ
منودهاند .از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست ،قانون صید و شکار و رسانجام قانون
حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی که به
طور اجاملی آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
قانون صید و شکار:
قانون صید و شکار مصوب ( 1346/3/16با اصالحات مصوب
 1353/10/30و  )1375/9/25است که در ماده دوازدهم آن
آلوده منودن آب رودخانهها ،دریاچهها و تاالبهای حفاظت
شده،چشمهها و آبشخورها توسط موادی كه باعث آلودگی آب
و از بین رفنت آبزیان شود ،جرم انگاری شده و برای مرتکبین این
جرایم مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از
یك میلیون و پانصد هزار ریال ( )1500000ریال تا هجده میلیون
( )18000000ریال پیشبینی شده است .ضمن اینکه وفق ماده
 16این قانون در صورت تكرار جرایم پیشبینی شده در مواد 11
و  12این قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد و
طبق ماده  22نیز هرگاه عمل ارتكابی طبق سایر قوانین مستلزم
مجازات شدیدتری باشد ،مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد
شد.
قانون آب و نحوه ملیشدن آن:
قانونگذار در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  1347در
فصل هشتم با عنوان تخلفات و جرایم در مواد  59تا  61برخی
اقدامات را که علیه منابع آبی است را جرم انگاری منوده و برای
آن مجازات تعیین منوده است .در ماده  59آمده است «هر کس
در بهرهبرداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مرصف اقدام
کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن
رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال
درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب
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حفر غیر مجاز چاه ،ترصف غیر مجاز آب متعلق به دیگری ،هدر
دادن آب به رضر دیگری و  ...اشاره منوده و برای مرتکبین این
تخلفات و جرایم مجازات جزای نقدی و حبس را در نظر گرفته
است .نکته دیگری که در مورد این ماده قابل ذکر است تعریف
آلودگی منابع آبی است؛ مطابق ماده  56این قانون «منظور از
آلوده ساخنت آب ،آمیخنت مواد خارجی به آب است به میزانی که
کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مرض
به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد ،تغییر دهد.
مواد خارجی به قرار زیر است :مواد نفتی -ذغالی -اسید و هر
گونه اضعاف کربنی و نفتی ،مواد مرض شیمیایی اعم از جامد و
مایع از هر پاالیشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههایرنگکاری و
الکلکشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی
و مواد غذایی و فاضالب شهرها».
آخرین مادهای که در این قانون مورد بررسی قرار میگیرد ،ماده
 61است که بیان داشته است «هر کس عمدا ً به نحوی از انحاء
سد و تأسیسات سد ،اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط
به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط وخط انتقال فشار قوی
را تخریب یا منهدم مناید به حبس با اعامل شاقه از  3تا  15سال
محکوم خواهد شد ».در این ماده نیز قانونگذار به جرم تخریب
سد و تأسیسات آن اشاره دارد و برای مرتکبین آن مجازات حبس
را در نظر گرفته است.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
یکی دیگر از قوانینی که قبل از انقالب اسالمی به نوعی به
حامیتهای کیفری از منابع آبی پرداخته است ،قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست مصوب  1353است .مطابق ماده یک
ت و پیشگیری
ت و بهبود و بهساز ی محیطزیس 
این قانون حفاظ 
ت از هر نو ع آلودگ ی و هر اقدا م مخرب ی ك ه موجب
و مامنع 
برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست میشود ،همچنین
كلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از

وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .این سازمان وفق
ماده  11میتواند كارخانجات و كارگاههایی كه موجبات آلودگی
محیطزیست را فراهم م یمنایند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر
دالیل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئوالن آنها اخطار م یمناید كه
ت یا از كار
ت آلودگ ی مبادر 
ت ب ه رف ع موجبا 
ت معین ی نسب 
ف مد 
ظر 
ت مقرر اقدا م ننامید
ت خودار ی كنند .در صورتیك ه در مهل 
و فعالی 
ت ب ه عم ل خواهد آمد.
ب ه دستور سازما ن از كار و فعالیتآنها مامنع 
ت و كارگاهها مکلفند به
خالصه آنکه صاحبا ن یا مسئوال ن کارخانجا 
محض ابالغ دستور سازمان ،كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و
ط ب ه اجازه سازما ن یا
ت مزبور منو 
تعطی ل منایند .ادام ه كار یا فعالی 
رأ ی دادگا ه صالحیتدار خواهد بود .مطابق ماده  12این قانون نیز در
ك سا ل و یا پرداخت
ك روز تا ی 
توی 
س از شص 
ف ب ه حب 
ت تخل 
صور 
جزای نقدی از پنج هزار ویك ریال تا پنجاههزار ریال یا به هر دو
مجازات محكوم خواهند شد.
قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد
نفتی:
قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی
مصوب  1354میباشد .به طور خالصه مهمرتین مادهای که در
زمینه حفاظت از منابع آبی در این قانون آمده است ،ماده 2
میباشد که بیان میدارد «آلوده کردن رودخانههای مرزی و
آبهای داخلی و دریای رسزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط
نفتی ،خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا
جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و
تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است
و مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت
جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات
محکوم میگردد ،درصورتی که آلودگی به واسطه بیمباالتی یا
بیاحتیاطی واقع شود ،مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی
مذکور است .» ...

• تدابیر کیفری ویژه بعد از انقالب در جهت حامیت حقوق آب
با پیروزی انقالب اسالمی ایران سیر حامیت کیفری از سوء مرصف
آب ،ادامه پیدا کرد .از مهمترین قوانینی که بعد از انقالب در این
زمینه تصویب شده و یا به نوعی به حامیت از منابع آبی اشاره
دارد ،قانون توزیع عادالنه آب و قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)
میباشد که در این قسمت به بررسی آنها میپردازیم.
قانون توزیع عادالنه آب:
یکی از قوانینی که پس از انقالب به طور اختصاصی به حامیت از
منابع آبی پرداخته است ،قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361
میباشد .مطابق ماده  46این قانون آلوده ساخنت آب ممنوع
است و مسئولیت پیشگیری و مامنعت و جلوگیری از آلودگی
منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

اما جرایم و مجازاتها در ماده  45این قانون بیان شده است.
براساس این ماده «اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و
جربان خسارت وارده به  10تا  50رضبه شالق و یا از پانزده روز
تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاكم رشع
محكوم میشوند:
الف ـ هركس عمدا ً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز كند
یا درتقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل
اندازهگیری آب كند یا به نحوی از انحاء امر بهرهبرداری از
تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب ـ هركس عمدا ً آبی را بدون حق اجازه مقامات مسئول به
مجاری یا شبكه آبیاری متعلق به خود منتقل كند و یا موجب
گردد كه آب حق دیگری به او نرسد.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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جـ هركس عمدا ً به نحوی از انحاء به رضر دیگری آبی را به هدر
دهد.
دـ هركس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی ترصف كند.
ه ـ هركس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه ویا قنات
ویا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت كند.
از نکات جالب این ماده این است که برای آلوده ساخنت منابع
آبی هیچ ضامنت اجرایی در نظر گرفته نشده است؛ در واقع
ماده  46این قانون بیشرت جنبه اخالقی به خود گرفته است و
این در حالی است که در ماده  45این قانون برای کسی که به
رضر دیگری آب را هدر دهد ،عالوه بر اعاده وضع سابق و جربان
خسارت وارده به  10تا  50رضبه شالق و یا از پانزده روز تا سه
ماه حبس تأدیبی در نظر گرفته شده است.
قانون مجازات اسالمی تعزیرات :1375
یکی دیگر از قوانینی که در جهت حامیت کیفری از منابع آبی
گام برداشته است ،قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب
 1375است .در این قانون تدابیر به نسبت شدیدتری را نسبت به
قوانین گذشته شاهد هستیم .مثالً در ماده  688آمده است «هر
اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل
آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیر
بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید ،ریخنت مواد مسموم
كننده در رودخانهها ،زباله در خیابانها و كشتار غیرمجاز دام،
استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصفیهخانههای فاضالب
برای مصارف كشاورزی ممنوع میباشد و مرتكبین چنانچه طبق
قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یك
سال محكوم خواهند شد».
برای ارائه تعریفی مدون از بهداشت محیط بایستی به آیین نامه
بهداشت محیط مصوب  1371/5/6هیأت وزیران رجوع کرد که
طبق ماده یک آن ،بهداشت محیط عبارت است از :کنرتل عواملی
از محیط زندگی به گونهای که روی سالمت جسمی ،روانی و
اجتامعی انسان تأثیر میگذارند .عنرص مادی این جرم اقدام علیه
بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است که از راههای
مذکور در این ماده و راههای مشابه محقق میشود و ممکن
است در قالب مثبت یا منفی محقق شود (زراعت.)1382 ،
مشخص نیست که حداکرث یک سال حبس میتواند پاسخ مفید و
مؤثری در برابر آلودگیهای زیستمحیطی باشد .همچنین نداشنت
حداقل مناسب نیز اشکال دیگری است که نباید آن را نادیده گرفت.
اگر محکمهای برای آلوده کردن آب آشامیدنی از پاسخ کیفری یک
روز حبس استفاده کرد ،بدون تردید اقدام وی مخالفتی با این ماده
نخواهد داشت؛ اما آیا یک روز حبس میتواند پاسخ حامیتی کیفری
مناسبی برای این آلودگی باشد ،به گونهای که مرتکب دیگر بار
نسبت به آلودگی محیط زیست اقدام نکند؟ یا اینکه این گونه
حامیتها تشویق کننده نیز هست (قاسمی.)1391 ،
درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب

در تبرصه یک ماده  688نیز آمده است «تشخیص اینکه اقدام
مزبور تهدید علیه بهداشتعمومی و آلودگی محیط زیست
شناخته میشود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضوالت
دامی و همچنین اعالم جرم مذکورحسب مورد بر عهدۀ وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیط زیست
و سازمان دامپزشکی خواهد بود».
از این تبرصه این نکته برداشت میشود که تشخیص و اعالم جرم
تهدید علیه بهداشت عمومی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،تشخیص و اعالم جرم آلودگی محیط زیست با سازمان
محیط زیست و تشخیص و اعالم جرم کشتار غیر مجاز دام و
دفع فضوالت دامی بر عهده سازمان دامپزشکی نهاده شده است.
علی رغم تبرصه یک که اعالم جرم را فقط در صالحیت سه
دستگاه فوق میداند ،اما با توجه به اینکه جرم مزبور جزئی
از جرایم غیر قابل گذشت میباشد و حتی در بسیاری از موارد
ممکن است اشخاص دیگری از این جرم مترضر شوند ،بنابراین
اعالم جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ممکن است (انصاری.)1383 ،
خوشبختانه قانونگذار محرتم در نگارش این ماده با بیان قید «از
قبیل» راه را برای گسرتش مصادیق بیشرت در زمینه اقدامات علیه
بهداشت عمومی و منابع آبی باز گذاشته است .ضمن اینکه وفق
ماده  689این قانون اگر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا
نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود ،مرتكب عالوه بر
مجازاتهای مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در
هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.
مواد قانونی دیگری نیز جهت صیانت از تأسیسات آب در قانون
مجازات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال در ماده 659
قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) آمده است که «هركس وسائل
و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به
هزینه دولت یا با رسمایه دولت یا رسمایه مشرتک دولت و بخش
غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا
موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهرهبرداری
آب و برق و گاز و غیره را رسقت مناید ،به حبس از یك تا پنج سال
محكوم میشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوطه
باشد به حداكرث مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
همچنین ماده  687این قانون نیز هرگونه اخالل در تأسیسات
عمومی از جمله تأسیسات آبی را جرمانگاری کرده است .بر
طبق این ماده «هر كس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده
عمومی از قبیل شبكههای آب و فاضالب ،برق ،نفت ،گاز ،پست و
تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروویو (مخابرات) و رادیو و
تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب
لولهكشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات
(كابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع
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و انتقال آنها كه به هزینه یا رسمایه دولت یا با رسمایه مشرتك
دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه
عمومی ایجاد شده و همچنین در عالئم راهنامیی و رانندگی و
سایر عالمئی كه به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات
فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است ،مرتكب تخریب یا
ایجاد حریق یا از كار انداخنت یا هر نوع خرابكاری دیگر شود،
بدون آنكه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد ،به
حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد».
در تبرصه یک این قانون آمده است «در صورتی كه اعامل مذكور
به منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حكومت
اسالمی باشد ،مجازات محارب را خواهد داشت و همچنین برای
رشوع به جرایم فوق نیز یك تا سه سال حبس در نظر گرفته
است».
قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن،
فاضالب و گاز مصوب :1396
یکی دیگر از اقدامات تقنینی در حامیت از منابع آبی در سال
 1396و در قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق،
تلفن ،فاضالب و گاز به چشم میخورد .با آمدن این قانون ماده
 ۶۶٠قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتھای
بازدارنده) مصوب ١٣٧۵و اصالحات بعدی آن نسخ گردید .
بر طبق ماده یک این قانون "ھر شخصی بدون دریافت انشعاب
قانونی آب ،برق ،گاز و شبکه فاضالب و اشرتاک خدمات ارتباطی
و فناوری اطالعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور مناید و
یا با داشنت انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز مناید ،عالوه بر
الزام به پرداخت بھای خدمات مرصفی و جربان خسارت و سایر
حقوق مربوطه به رشح زیر جریمه میشود:
الف -درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش

موضوع ماده  ١٩قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٣٩٢و در
مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بھای خدمات مرصفی.
ب -در صورت تکرار حسب مورد به حداکرث جریمه مقرر در بند
(الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه".
ماده  ٢این قانون نیز بیان میدارد "ھر شخصی به ھر طریق مبادرت
به ھر نوع ترصف یا تغییری در وضعیت دستگاھھای اندازهگیری
آب ،برق ،گاز ،تلفن و یا شبکه فاضالب مناید به نحوی که منجر به
اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مرصفی گردد ،عالوه بر الزام
به اعاده وضع به حال سابق ،به پرداخت بھای خدمات مرصفی و
جربان خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده  ١٩قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392محکوم میگردد.
تبرصه١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاھھای ذیربط باشد
و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد
مرتکب یا مرتکبان به حداکرث مجازات مقرر محکوم میشوند.
تبرصه ٢ـ مبنای محاسبه جریمهھا در مواد  1و  2باالترین نرخ
تعرفه میباشد".
الیحه قانون جامع آب ایران:
هامنطور که در مقدمه این الیحه بیان شده این الیحه با هدف
تهیه بسرت حقوقی مناسب تحوالت آتی مدیریت آب كشور ،حل
معضالت و چالشهای حقوقی آن و رفع پراكندگی و تعارض قوانین
موجود آب در چارچوب یك قانون مادر تنظیم شده است .این
الیحه ضمن توجه ویژه به مسائل آلودگی ،اقتصاد و رسمایهگذاری
آب ،در فصل پنجم به تخلفات و جرائم و جربان خسارات در
حوزه آب میپردازد .از نوآوریهای این الیحه میتوان به ایجاد
شعبۀ ویژهای جهت رسیدگی به شكایات و دعاوی مربوط به امور
آب در هر دادگسرتی استان و پیشبینی مسئولیت برای اشخاص
حقوقی اشاره کرد.

جمعبندی

که یکی از مهمرتین عنارص جهت حامیت از حقوق آب در هر
زمان و مکان ،بیان سیاستهای کلی کیفری و غیر کیفری در
قبال منابع آبی است .منتها این قانون باید طوری تنظیم شود
که عالوه بر خروج کشور از این چالشها و رسدرگمی ها ،به
اصالح ساختار مدیریت و حکمرانی کشور کمک کرده و قابلیت
اجرایی هم داشته باشد و دارای ضامنت اجراهای محکم کیفری
و غیر کیفری باشد .افزون بر این ،حامیت از فناوریهای نوین در
حوزه مدیریت منابع آب ،برخورد قاطع و محکم با متخلفین و
مجرمین در حوزه منابع آبی ،فرهنگسازی و آموزش به مردم و
دستگاههای مرتبط اجرایی جهت نهادینه کردن حفاظت از منابع
آبی ،ایجاد محدودیتهای اجباری بر مرصف بیرویه آب در طول
دوره کمبود ،نظارت مستمر مسئوالن مربوطه و آگاهی دادن و
آموزش به کشاورزان و صاحبان صنایع و فرهنگسازی در این
زمینه ،افزایش بهای آب به خصوص در بخش مصارف خانگی

از مهمرتین مسائلی که در سطح ملی و بیناملللی حامیت از آن
رضوری به نظر میرسد ،حقوق آب است .در کشور ایران نیز به
دلیل بحران منابع آبی که به دالیل گوناگونی چون سوء مدیریت
و حکمرانی نامناسب ،رشد جمعیت ،توسعه صنایع ،موقعیت
اقلیمی و آب و هوایی ایران ،اهمیت این مسأله بیشرت جلوه
میکند .حامیت از حقوق آبی در بدو امر نیاز به وجود یک عزم
جدی و وجود برنامهریزی دقیق دارد .در بعد حقوقی تعدد و
پراکندگی و بعضاً تراکم در قوانین موجود در زمینه حقوق آب
که گاهی به صورت مرتوکه هم درآمدهاند ،باعث ایجاد چالشها
و رسدرگمیهای بسیاری در ایران حتی برای اهل فن شده است.
لذا وجود یک قانون جامع و اختصاصی نظیر الیحه قانون جامع
آب ایران ،در زمینه حقوق آب امری بدیهی و رضوری است؛ چرا
نرشیه آب و توسعه پایدار
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