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سياست جنايي ايران در قبال بهداشت عمومي آب با تأکيد بر قوانين موجود؛
چالشها و راهکارها
محمدرضا حقشناس( 0مربي گروه فقه و حقوقاسالمي دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان)
دکتر محمدعلي اردبيلي (استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي)
دکتر ابوالقاسم نقيبي (دانشيار گروه فقه و حقوق اسالمي دانشگاه شهيد مطهری تهران)
دکتر جهانگير عابدی کوپايي (استاد گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتي اصفهان)

چکيده
از راهکارهای مهم تضمين حق اساسي مردم بر بهداشت آب ،حمايت حقوقي از کيفيت آب است .قانونگذار ايران
در ماده  166قانون مجازات اسالمي مصوب  ،0931از طريق سياست کيفری با ضمانتاجرای کيفری بدين عرصه
ورود نمود .با تحوالت نوين دانش حقوق و ظهور مفهوم جديد «سياستجنايي» يعني "استفاده از تمام ابزارهای
حقوقي کيفری و غيرکيفری و نيز ابزارهای غيرحقوقي در راستای پيشگيری جامع از بزه و احياناً مواجهه پسيني با
آن (سرکوبگرايانه)" ميتوان تحولي در عرصه حقوق بهداشت عمومي آب إعمال نمود .سياستهايي با راهبرد
افتراقيسازی ،مديريت زمينههای جرمزا ،نظارت اداری از اين راهبردهاست .پژوهش حاضر با روش توصيفي-
تحليلي و از طريق جمعآوری اطالعات بصورت کتابخانهای درنگي بر چالشها و راهکارهای موجود در اين بحث
داشته است.
کليد واژهها :بهداشت عمومي آب ،سياستجنايي ،سياستگذاری حقوقي ،پيشگيری ،حقوقکيفری

مقدمه

آب مایه حیات بشر است «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (انبیاء .)03 ،روزانه چهل و پنج هزار نفر در جهان بر اثر مصرف آب
آلوده و بیمارهایناشي از آن جان خود را از دست ميدهند )1( .همین امر توجه را به لزوم تدوین سیاست جنایي منسجم و
متناسب معطوف نموده است.

1 .mohammadreza1.haghshenas@gmail.com
(* این گزارش ،خالصهای از رساله دكتری پژوهشگر با موضوع «سیاستجنایي ایران در قبال بهداشت عمومي آب با نگاهي بر
معاهدات بینالمللي» ميباشد).
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تبيين مسأله پژوهش
چيستي سياست جنايي
سیاست جنایي؛ «مجموعه اقدامات و تدابیر منسجم و متنوع كیفری و غیركیفری است كه دولت و جامعه مدني با هدف
سركوبي پدیده مجرمانه ،پیشگیری حداكثری از بزه ،حمایت از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم طراحي و اتخاذ مينمایند».
( )2در نظام حقوق معاصر ،راهبردها و اصول نویني برای سیاستگذاری جنایي مطرح گردیده كه ميتوان آنها را در عرصه
«حقوق بهداشت عمومي آب» نیز تطبیق نمود.
بطور كلي سیاستهای حقوقي سه دستهاند :الف) سیاست تقنیني یعني سیاستها و راهبردهایي كه در مقام قانونگذاری
درباره یک موضوع توسط قانونگذار اتخاذ ميگردد .ب) سیاست قضایي یعني سیاستهایي كه سیستم قضایي درباره
موضوعي لحاظ مينمایند (كه گاهي متفاوت از سیاست تقنیني است) پ) سیاست اجرایي یعني سیاستهایي كه قوه مجریه
و نهادهای عمومي در مرحله اجرای قوانین اتخاذ مينمایند)0( .
آلودگي محیط زیست عبارت است از «پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب ،هوا ،خاك یا زمین ،به میزاني كه كیفیت
فیزیكي ،شیمیایي یا بیولوژیک آن را به طوری كه زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه
باشد ،تغییر دهد» )4( .آلودگي آب یعني «تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیكي و شیمیایي
و بیولوژیكي آب در حدّی كه آن را برای مصرفي كه برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد»)5( .
انواع آلودگي آب
)1

آلودگي فیزیكي :2تغییرات و اختالالت موجب تغییر مختصات فیزیكي آب (رنگ ،بو ،طعم ،حرارت ،شفافیت و

غلظت).
)2

آلودگي شیمیایي :0وجود مواد آلي و معدني در آب موجب افت كیفیت شیمیایي آن.

)0

آلودگي بیولوژیكي :4وجود میكروارگانیسمهای بیماریزا 5در آب.

)4

آلودگي فیزیولوژیكي :6آالیندههای شیمیایي موجب تغییر خصوصیات فیزیكي آب مانند بنزن)6( .

اهم عوامل آلودگي آبهای سطحي و زير زميني
 )1تخلیه غیراصولي فاضالب و پساب{ :انواع فاضالب :شهری ،صنعتي ،كشاورزی ،بیمارستاني }()7
در كشورهای در حال توسعه بیشتر حجم فاضالب و پساب تولیدی به صورت ناایمن و غیراصولي تخلیه ميشوند كه موجب
آلودگي آبهای سطحي ،مناطق ساحلي و سفرههای آبي شده است )8( .براساس آمار سال  2315سازمان جهاني بهداشت،
2 . Physical pollution
0. Chemical pollution
4. Biological pollution
5 . Pathogen agents
6 . physiological pollution
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حدود دو میلیارد و پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان به «تجهیزات بهداشتي بهبودیافته مرتبط با دفع فاضالب

انساني»7

دسترسي ندارند)9( .
 )2نابرابریهای اجتماعي-اقتصادی :طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال  2316میالدی ،آلودگي آب عمدتاً در
مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها تمركز ميیابد)9( .
 )0گسترش شهرنشیني و عدم تعادل جمعیتي ()13
 )4مصرفگرایي :اصرار زایدالوصف زندگي و اقتصاد مدرن بر مصرف منابع و محصوالت مختلف مبتني بر كاپیتالیسم،
جهان را به سمت افراطي مصرف منابع طبیعي بویژه آب و تولید بیشتر آالیندهها سوق داده است)11( .
 )5افزایش میزان و گستره مواد آالینده در آبهای سطحي و زیرزمیني
 )6شیرابه زباله

ها8

راه حل های سياستي
«نظام سیاستگذاری جنایي» مبتني بر شناسایي نظم پیشین و كنوني نظام پاسخدهي جنایي به مسائل كیفری است و با لحاظ
بنیانهای عقالني ،تجریدی (ارزششناختي) و مطالعات علوم تجربي ميتوان جهتگیریهای اتخاذ شده در این نظام را از
منظری راهبردی تحلیل نمود ( )12لذا برای سیاستگذاریهای جدید ضروری است كه به تحلیل و ارزیابي سیاستهای پیشین
پرداخته شود .با بررسي قوانین و سیاستهای مستنبط از آنها ميتوان چند چالش و راهكار اصلي را در راستای تأمین بهداشت
عمومي آب مطرح نمود كه اهم آنها عبارتند از:
 )0شمول دقيق سياستها نسبت به همه اجزاء دخيل در موضوع:
یكي از اركان سیاستگذاری جنایي ،راهبرد افتراقيسازی یعني توجه به تنوع طیفي بزهكاران احتمالي است .متأسفانه عمده
سیاست ها و قوانین مرتبط با بهداشت آب متمركز بر آلودگي صنعتي و شهری باقيمانده و به منابع آالینده حساستری مانند

7. improved sanitation facilities
8. Landfill leachate
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واحدهای بیمارستاني و آزمایشگاهي 9و آلودگي های بیولوژیكي ناشي از آنها ،صنایع خاص وابسته به دولت مثل صنایع
تحقیقات نظامي و هستهای و آالیندههای ناشي از كشاورزی 10توجه و تمركز كافي نشده است.
 )2لزوم پيشبيني ضمانتاجرا برای آلودهسازی طيف مختلف مصرفکنندگان و ذینفعان:
از لوازم موفقیت یک سیاست ،پیشبیني ضمانتاجرای متناسب برای گروههای مختلف دخیل ميباشد كه در قوانین موجود
گاهي به خوبي به این امر توجه نگردیده و این اقدام راه را برای متروك شدن قانون یا سلیقهای شدن تفسیر آن باز ميكند.
چنانچه؛
الف) به «مسئولیت صاحب و بهره بردار از آب چاه و قنات نسبت به جلوگیری از آلودگي آب از طریق اطالعرساني به
مسئولین ذیربط» اشاره نموده ()10؛ ولي نسبت به نقض این مسئولیت توسط مالكین كه به دلیل رابطه خصوصي با این آبها
وضعیت غیرعلني دارند هیچ ضمانت اجرایي پیشبیني نشده است كه اگر مالک این وظیفه را انجام نداد چه ميشود؟
ب)بعد از سالها تحمیل كامل مسئولیت آلودهسازی بر شركتها و كارخانههای مستقر در شهركهای صنعتي ،باالخره برای
مدیران شهركها نیز وظیفه پاسخگویي نسبت آلودهسازی صنعتي آب را پیشبیني نموده ( )14ولي ضمانت اجرای خاصي
برای این مدیران مطرح نساخته است.
 )9توجه به اقتدار حاکميتي الزم برای ضابطين قانوني:
در ماده  29قانون توزیع عادالنه آب در شرح وظایف وزارت نیرو ،به مسأله بهداشت آب و شناسایي آبهای آلوده و عوامل
آلوده كننده اشاره نشده است در حاليكه در بسیاری از موارد (مثالً درباره متصرفین چاهها و چشمهها) قدرت عمل وزارت
نیرو بیش از سازمان حفاظت است.
 )4لزوم تهيه بانک اطالعات آماری جامع و باز:
وجود بانک اطالعاتي جامع و با دسترسي باز (برای جلوگیری از محرمانه شدن اطالعات و احیاناً سانسور یا تحریف اطالعات)
درباره بهداشت عمومي آب بطور جدّی در سیاستگذاریها لحاظ نشده است چنانچه در شرح وظایف سازمان حفاظت

 .9پژوهشي در سال  1088نشان ميدهد ،از نوزده بیمارستان استان مركزی ،ده مورد آن فاقد فاضالب بیمارستاني و حتي شبكه عمومي
فاضالب بودهاند و پساب خود را در چاه تخلیه مينمایند .نكته قابل توجه آن كه سه بیمارستان دیگر نیز سیستم تصفیه فاضالب داشته
ولي نیمهتمام یا ازكار افتاده بودهاند)16( .
 .13براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال  1990میالدی ،در اثر رشد فزاینده كشاورزی ،حجم نیتروژن در سفرههای آب
زیرزمیني افزایش ملموسي یافته است بنحوی كه ده درصد از شهروندان برخي شهرهای اروپایي در این دوره زماني ،با افزایش نیتروژن
در آب شرب خود مواجه بودهاند كه مسلماً شستشوی سموم كشاورزی در منابع آبي و خاكي ،از عوامل اصلي این مسأله بوده است.
()17
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محیطزیست ،ارزیابي میزان آلودگيهای زیستمحیطي بویژه آب تأكید نموده ( )15ولي موضوع تشكیل بانک جامع
اطالعاتي پیشبیني نشده است .گرچه این مسأله در ماده « 16قانون راهبردهای توسعه بلند مدت آب كشور» مصوب  1082و
ماده  189قانون برنامه پنجم توسعه كشور  1089مطرح شده ولي ظاهراً به مرحله اجرای كامل نرسیده است.
 )1استفاده از ابزارهای اقتصاد محيطزيست و حسابداری محيطزيست:
یكي از عمده مشكالت سیاستگذاری جنایي محیطزیست و بهداشت آب ،سیاستگذاری ایدهآلیستي بدون توجه به
ظرفیتهای مالي بالفعل و البته چارهاندیشي خالقانه در راستای تأمین مالي سیاستهاست .چنانچه؛
الف) بحث «دستور توقف فعالیت صنایع آالینده» را بعنوان ضمانتاجرا آلودهسازی صنعتي آب مطرح ساخته ( 18و )19
درحاليكه با توجه به شرایط اقتصادی فعلي و سیاستهای امر اشتغال ،عمالً چنین سیاستي قابلیت اجرایي چنداني ندارد و
موجب الغای عملي قانون ميشود.
ب) بر لزوم استفاده از سرمایهگذاری داخلي و خارجي در جهت توسعه طرحهای فاضالب و تصفیه پساب تأكید نموده و
سیاست فروش و پیشفروش پساب تصفیهشده را به عنوان منبع تأمین مالي مطرح ساخته است ( )23كه سیاست مطلوبي است
و در دانش سیاستجنایي به آن اصطالحاً «مشاركت جامعه مدني در مواجهه و پیشگیری از بزه» (آلودهسازی آب) اطالق
ميشود( .البته باید بر توجیهبخشي اقتصادی برای خرید و سرمایهگذاری تدابیر الزم اندیشیده شود))21( .
پ) سیاست جریمه آلودهسازی آب موضوع كه در یک فرمول دقیق ،بر لزوم دریافت جریمه نقدی از واحدهای آالینده آب
كه در مدت مقرر نسبت به كاهش یا رفع آلودگي آب در حد استانداردهای مصوب ننمایند تأكید نموده است )22( .در
حقوق محیطزیست به این سیاست ،اصل «پرداخت توسط آلودهكننده» گفته ميشود.
 )1استفاده از ابزارهای حقوق اداری و صنفي:
یكي از راهبردهای سیاستگذاری جنایي ،استفاده از ابزار محدودسازی در حقوق اداری است بدین معنا كه برای موضوعات
دارای اولویت مثل آلودگي محیطزیست و بهداشت آب ،مجوزدهيهای اداری و صنفي منوط به رعایت برخي استانداردهای
ضروری یا ترجیحي گردد .چنانچه صدور مجوز فعالیت صنایع آالینده ،منوط به رعایت نسبي استانداردهای آب و تأمین
زیرساختهای سختافزاری توسط متقاضي است ( )20درحاليكه در صدور مجوز احداث شهركهای مسكوني یا درماني،
واحدها و پاركهای تحقیقاتي ،بیمارستانها و  ...چنین الزامي پیشبیني نشده است و توجه به آن شایسته بود.
 )3توجه به رابطه لندفيلها با بهداشتعمومي آب:
بر لزوم استعالم و اخذ تأییدیه از وزارت نیرو نسبت به «عدم تأثیرپذیری منابع آبي» برای اخذ مجوز احداث لندفیلها (محل
دفن پسماند) و بحث شیرابهها تأكید شده است ( )24ولي این تصمیم ميتوانست بسیار زودتر از این اتخاذ گردد گرچه در
مقام اجرا نیز قاطعیتي كافي مشهود نیست.
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توصيه هايي درباره بهترين سياستها
 )0پرهيز از نگاه منطقهای و تأکيد بر نگاه ملي:
با توجه ماهیت عمومي و ملّي آب و بهداشت آن ( ،)25بایستي از نگاه منطقهای به موضوع كمیّت و كیفیت آب اجتناب شود
ولي در سیاستگذاریها تا حدّی شاهد رویكرد منطقهای (استاني) مبتني بر تئوری «توسعه متمركز استاني» بجای «توسعه متوازن
ملّي» هستیم.
این سیاست را ميتوان به وضوح در موضوع كیفیت رودخانه زایندهرود مشاهده نمود كه عليرغم ماهیت حوضهای و
بین استاني این رودخانه بر تشكیل شوراهای استاني مجزا تأكید شده و صرفاً به امكان تشكیل جلسات مشتركي بین این شوراها
(بدون الزامبخشي اجرایي) اشاره شده است)26( .
 )2استفاده از ابزار سبمنها:
پیگیری حقوقي برای استفاده از تسهیالت سازمان های بینالمللي مردم نهاد مانند صندوق جهاني بیمه محیطزیست كه با
هدف تأمین مالي طرحهای حفاظت كیفي محیطزیست و منابع طبیعي توسط سازمان ملل تأسیس گردیده ميتواند مفید باشد.
()27
)9تدوين قانون جامعي برای بيمه خسارتهای زيستمحيطي از جمله آلودهسازی آب؛ وجود نهاد بیمه
راهكاری برای تأثیر جبران خسارتها فارغ از فرایند طوالني رسیدگيهای قضایي یا حتي اداری است كه با توجه به ماهیت
عمومي بهداشت آب و اینكه در بسیار ی از موارد بزهكار (آالینده) ممكن است سوء نیت نداشته و یا به دلیل مشكالت
اقتصادی نتواند به سرعت جبران خسارت و رفع آسیب نماید این نهاد ميتواند مؤثر باشد.
 )4بکارگيری اصول حقوق محيطزيست در سياستگذاریهای مرتبط با توسعه سبز :در حقوق بینالملل
محیطزیست برخي اصول حقوقي برای تضمین «توسعه سبز» مطرح شده كه ميتواند در سیاستگذاریهای كشور ما با

هدف بهداشت عمومي آب دنبال شود؛ این اصول عباتند از )1 :اصل حاكمیتي بودن منابع طبیعي و محیطزیست ()28
 )2اصل تعهد متصرفین و ذینفعان دولتي و خصوصي به همكاری و اطالعرساني نسبت به آلودگي و آسیب
زیستمحیطي ( )0 )29اصل جلوگیری {تكلیف به جلوگیری از آلودگي و آسیبهای قابلپیشبیني یا گزارش
شده} ( )4 )03اصل احتیاطي {تكلیف به رعایت كلیه مالحظات احتیاطي به منظور كشف كلیه زمینههای احتمالي
آسیبهای زیستمحیطي}  )5اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلودهكننده محیطزیست جهت رفع آسیب و
جبران كلیه خسارتها بر مبنای مسئولیت مدني مبتني بر خطر (.)01
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