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بدون تردید قدرت هر کشوری برای تنظیم، تخصیص و کنرتل 

حقوقی  چارچوب  وجود  به  بستگی  اول  درجه  در  آب  منابع 

و  قوانین  دارد.  آب  منابع  از  و حامیت  مدیریت  برای  مدون 

راهکارهای موجود در جهت حامیت از حقوق آب در بسیاری 

فاقد  و  پراکنده  پیچیده،  اغلب  ایران  جمله  از  کشورها  از 

ضامنت اجرایی متناسب بوده و از شیوه های مدرن مدیریت 

آب به دور مانده است. حامیت های کیفری از حقوق آب به 

ایران  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  قوانین  در  پراکنده  طور 

دیده می شود. اما این قوانین به نحوی ساماندهی نشده که از 

یک سو امکان بهره مندی عادالنه عموم از منابع آبی را فراهم 

رفتارهای  ارتکاب  از  جلوگیری  باعث  دیگر  سوی  از  و  آورد 

به  این قوانین خود  ناهنجار علیه منابع آبی شود و چه بسا 

نوعی تشدیدکننده بحران آب در کشور بوده اند. الیحه ی قانون 

جامع آب ایران، در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلی 

نظام، ضمن توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب، با 

رفع چالش های موجود به حامیت کیفری کارآمد از حقوق آب 

پرداخته است.

واژه های كلیدی: حقوق آب، تدابیر کیفری، منابع آب.

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.
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مقدمه

از هامن ابتدای حضور برش بر روی زمین، انسان ها ارزش و اهمیت 
آب را احساس کردند. آن ها 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 بهره مندی 
حدود 2/6 میلیارد نفر از انسان هایی که در آسیا زندگی می کنند از 
بهداشت و درمان، فوت حدود 1/4 میلیون کودک در هر سال به 
خاطر استفاده از آب های غیربهداشتی، نبود آب سامل برای 8 نفر 
از 10 نفری که در مناطق روستایی زندگی می کنند و از این قبیل 

مشکالت، ارزش و اهمیت آب را چندین برابر کرده است1.
از همین رو دسرتسی به آب سامل به عنوان یک حق انسانی در سطح 
جهان شناخته شده  است؛ به طوری که در سال 2002 مجمع عمومی 
سازمان ملل در نشست بیست و نهم کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی 
و فرهنگی ضمن پذیرش حقوق آب به عنوان یکی از اساسی ترین 
مقوله های حقوق برش، اظهار داشت که کشور های عضو باید اقدامات 

موثری اتخاذ کنند تا بدون تبعیض، حقوق آب را تحقق بخشند2.
كنوانسیون  رفع  هر گونه  تبعیض  علیه  زنان  مصوب  18 دسامرب 1979 
میالدی  در ماده 14 (2) (H)3، كنوانسیون  حقوق  كودك  مصوب  
نوامرب 1989 میالدی در ماده 24 (2) (C)4، پروتکل آب و بهداشت 
سازمان ملل متحد سال 1992 در مورد حامیت از آب های زیرزمینی 
و دریاچه های بین املللی5، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 
مصوب 13 دسامرب 2006 در ماده 28 (2) (A)6، کنوانسیون آفریقا در 
مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (2003)7، قطعنامه 2010 
مجمع عمومی در مورد "حق انسانی برای آب و بهداشت"8 از 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 1970 با جدیت رشوع شد و از آن 
زمان تاکنون ادامه داشته است. در سال 1972، سازمان 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 کرد9. 
پنج سال بعد در سال 1977، کنفرانس 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 

مناسب با نیازهای اساسی خود داشته باشد" .10
تالش های هامهنگ بین املللی در طول دهه 1980، ارائه خدمات 
بهداشتی و آبی را برای صدها میلیون نفر از مردم فقیر، به دنبال 

داشته است. شاخص ترین این تالش ها تعیین "دهه بین املللی ترویج 
اصول بهداشتی و تامین آب آشامیدنی" در سال 1981 بود. هدف از 
برقراری این دهه، فراهم آوردن آب آشامیدنی مطمنئ و ترویج اصول 
بهداشتی در شهرها و روستاهای تحت پوشش تا سال 1990 بود11.  

پس از نامگذاری دهه 1981 تا 1990 به عنوان دهه بین املللی تأمین آب 
رشب و بهداشت و عدم تحقق اهداف تعریف شده برای آن، به پیشنهاد 
رئیس  جمهور تاجیکستان، دهه 2005 تا 2015 میالدی به عنوان "دهه 
بین املللی آب برای زندگی" به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد رسید12. کمیابی آب، راندمان آب در بخش کشاورزی، دسرتسی 
به بهداشت و آب سامل، آب و جنسیت، آموزش و ظرفیت سازی، مسائل 
مالی، ارزش گذاری آب، مدیریت به هم پیوسته منابع آب، آب های 
مرزی و منابع آب مشرتک و محیط  زیست و تنوع زیستی و غذا و 

کشاورزی، مهمرتین موضوعات دهه بین املللی آب بودند.
کنوانسیون ژنو (1949) و پروتکل های اضافی آنها (1977) نیز اهمیت 
دسرتسی به آب آشامیدنی سامل و بهداشتی را برای سالمتی و بقا در 
درگیری های مسلحانه بین املللی و داخلی نشان می دهد. در سال 
2007، نیز رهربان آسیا - اقیانوسیه موافقت کردند که حق مردم 
برای آب آشامیدنی و بهداشت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی 

درحقوق برش شناسایی کنند13.
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 آب های زیرزمینی، آب و عدالت جنسیتی، 
خطرات مرتبط با آب، حقوق برش برای آب، خصوصی سازی آب و 
قیمت گذاری انجام شده که حکایت از اهمیت روز افزون حقوق 
2001؛   ،Thompson 2003؛  همکاران،  و   Moench) دارد  آب 
کشورها  از  بسیاری  همچنین   .(2002  ،France 2009؛   ،Wolf
آفریقای  اکوادور،  کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  بولیوی،  جمله  از 
جنوبی، اوگاندا و اروگوئه در قالب قانون اساسی یا قانون عادی 
کشورشان به حامیت از حقوق آب پرداخته اند14. با این حال باید 
تأکید کرد که وظیفه حقوق به خصوص حقوق کیفری همواره 
تصدیق، تقویت و حامیت از ارزش های برتر جامعه که اغلب بدون 
توسل به مجازات ها از جانب مردم رعایت می شود، نیست. بلکه 
می تواند از طریق جرم انگاری و وضع مجازات به کنرتل رفتارها و در 
نتیجه تولید ارزش ها 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 می شود 
پی  در  که  برای کسانی  اعامل مجازات  واقع  در   .(2003 ،pain)
تخریب محیط زیست و بهداشت عمومی، اختالل در نظم و امنیت 
جامعه را دنبال می کنند امری است که قابل انتقاد نبوده و بلکه 
سخت گیری و شدت عمل در مقابل آنها مورد اقبال عمومی نیز قرار 

خواهد گرفت (شاه ملک پور، 1383).
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آلوده کننده  فعالیت های  که  داشت  نظر  در  باید  نیز  را  این 
محیط زیست دارای ویژگی ها 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 می گیرد و غالباً قربانیان آن از گروه های بزرگ مردم تشکیل 
می شوند 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 دوره های متعدد خشکسالی و کم آبی رو به رو بوده 
است. این موضوع زمینه ای شده تا در کشورمان درباره بسامان 
کردن آب ها 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 243/4 میلی مرت است ولی میانگین 
ده سال اخیر بارش در ایران 222/5 میلی مرت را نشان می دهد؛ یعنی 
حدود 8/6 درصد کاهش در نزوالت جوی اتفاق افتاده است. در 
خصوص حجم جریان آب های سطحی نیز حدود 32 درصد کاهش 
وجود داشته است و از 86 میلیارد مرت مکعب که میانگین درازمدت 
است به 85 میلیارد مرت مکعب که میانگین ده سال اخیر است 

رسیده است (مظاهری، 1394). 
همچنین آمار آب مرصفی کشور ایران بر طبق آمار رسمی 96 میلیارد 

مرت مکعب است که منابع تأمین آن 55 درصد از آب های زیرزمینی و 
45 درصد آب های سطحی است. ضمن اینکه بر اساس آمار وزارت نیرو 
حدود 321 هزار حلقه چاه مجاز و 458 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
کشور وجود دارد که این چاه های غیرمجاز حدود 12 میلیارد مرت مکعب 

برداشت غیرقانونی از منابع آب های زیرزمینی دارند (نارصی، 1394).
به دلیل وجود چالش های عدیده یاد شده در زمینه حقوق آب 
به خصوص در کشور ایران، یک برنامه ریزی مدبرانه و کارآمد در 
جنبه های حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی، طبیعی، 
عدم  پیامدهای  است.  رضوری  مهندسی  فنی  و  زیست محیطی 
برنامه ریزی منسجم در زمینه مدیریت منابع آبی و عدم حامیت 
جدی از حقوق آب، تشدید آثار خشكسالی و توزیع غیرکارآمد آب در 
بخش های مختلف کشور و بروز بحران های اجتامعی است که نتیجه 
آن گسرتش فضای کویری، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آب و در 

نهایت تهدید امنیت انسانی می باشد (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 می کند که از یک طرف با 
سیر تقنینی و سیاست های کلی ایران در زمینه منابع آبی آشنا شویم 
و هم به نوعی تغییرات ایجاد شده در زمینه حامیت از منابع آبی 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

سیر تقنینی قوانین در حامیت از منابع آبی

سیر حامیت از منابع آبی در کشور ایران به قبل از انقالب برمی گردد. 
قبل از انقالب اسالمی نخستین بار در قانون مدنی مصوب 1307 
مالکیت و بهره برداری شخصی از منابع آبی با توجه به قاعده ال رضر 
مورد پذیرش قرار گرفت؛ متعاقب آن، قانون راجع به قنوات مصوب 
1309 نیز در راستای هامن اهداف قانون مدنی، مالکیت و بهره برداری 
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 می شد؛ تا اینکه قانون 
اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 1322 تصویب 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 می شود 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 1342، منود 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 می باشد. با گذشت زمان در سال 

1345 قانون حفظ و حفاظت از آب های 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 1347 رخ داد. در این قانون 
منابع آبی ملی شدند و قانون گذار رصاحتاً در زمینه حامیت از منابع 
آبی، ساز و کارهای قانونی متفاوتی پیش بینی منود و نظام حقوق آب 

بر مبنای صدور مجوز بهره برداری 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 رودخانه    های مرزی 
از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 می باشد. این قانون به بیان 
مسئولیت حقوقی آلوده کنندگان آب و در مواد مختلفی نیز به 

مجازات کیفری در حفظ و حامیت منابع آبی می پردازد. 
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  زمین های  موات  
یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه ، رودخانه  ها و سایر آب های  
عمومی ، كوه  ها، دره  ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه  های  طبیعی ، مراتعی  

حسینی، ح. و یوسفی، ح.درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب
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كه  حریم  نیست ، ارث  بدون  وارث ، و اموال  مجهول  املالك  و اموال  
عمومی  كه  از غاصبین  مسرتد می شود در اختیار حكومت  اسالمی  
است  تا بر طبق  مصالح  عامه  نسبت  به  آنها عمل  مناید. تفصیل  و 
ترتیب  استفاده  از هر یك  را قانون  معین  می كند". همچنین در اصل 
پنجاه قانون اساسی آمده است که "در جمهوری  اسالمی ، حفاظت  
محیط زیست  كه  نسل  امروز و نسل های  بعد باید در آن  حیات  
اجتامعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  عمومی  تلقی  می گردد. از 
این  رو فعالیت  های  اقتصادی  و غیر آن  كه  با آلودگی  محیط زیست  یا 

تخریب  غیر قابل  جربان  آن  مالزمه  پیدا كند، ممنوع  است". 
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 مهم ترین قوانین می توان به قانون توزیع عادالنه 
آب مصوب 1361 اشاره کرد. در ماده سوم این قانون آمده است " 
استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذكور در ماده 
5 این 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 پیش بینی شده در این 
قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می كند. تبرصه 
ـ ازتاریخ تصویب این قانون صاحبان كلیه چاه هایی كه درگذشته بدون 
اجازه وزارت نیرو حفر شده باشند موظفند طبق آگهی كه منترش 
می شود به وزارت نیرو مراجعه وپروانه بهره برداری اخذ منایند. چنانچه 
وزارت نیرو هریك از این چاه ها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود 
مرض به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه 
خسارتی مسدود می شود، بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین 
طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معرتضین به رای وزارت نیرو 

می توانند به دادگاه های صالحه مراجعه منایند".
از دیگر نکات این قانون که نوعی از مرتقی ترین قوانین کشور ایران 
در زمینه حفاظت از منابع و حقوق آب است، می توان به ماده 
ششم اشاره کرد که بیان می دارد "صاحبان و استفاده كنندگان 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 بهره برداری از آب به عنوان ثروت ملی و احداث و 
اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود، 
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 1353/3/28 و 
از  مامنعت  به  که  است  قوانینی  دیگر  از  اصالحیه 1371/8/24) 

آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی در مواد گوناگون خود اشاره دارد. 
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راهربدهای توسعه بلندمدت 
منابع آب کشور مصوب سال 1382 نیز در مواد 18 گانه خود به 
مدیریت یکپارچه منابع آب، تعادل بخشی 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 

چالش  های موجود در زمینه منابع آبی اشاره منوده است. 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( 1394-

1390) نیز به عنوان یکی از راهکارهای کالن قانونی و راهربدی کشور 
در حوزه محیط زیست راه کارهایی از جمله مدیریت جامع منابع 
آب و توسعه پایدار، تعیین تکلیف چاه  های غیرمجاز، اصالح الگوی 

بهره برداری از منابع آب و ...  اتخاذ کرده است. 
در سال 1389 نیز در قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل 
کشتیرانی برای مقابله با آلودگی به مواد نفتی شاهد یک سیاست 
تقنینی دیگر در زمینه حامیت از منابع آب در 25 ماده و 10 تبرصه 
هستیم. ماده 17 این قانون مسئوالن ایجاد آلودگی موضوع این قانون 
را مسئول جربان کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های 
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 می داند.
رسانجام در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران، به منظور مقابله با بحران کم آبی و اصالح نظام بهره برداری 
آب آشامیدنی، راهکارهایی در نظر گرفته شده است که مهمرتین 

آنها به قرار زیر است:
- افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت 
دارای 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 روش های آبیاری نوین.

- حامیت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای 
کنرتل شده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و 

مدیریت آب مجازی.
- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهربدی و 
ارتقاء بهره وری آب در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی و اعامل 

حامیت و مشوق های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت.
- احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه وضع موجود در 

طول برنامه.
- برق دار کردن چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری.

- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب.
و  و خارجی  داخلی  از رسمایه گذاری بخش خصوصی  استفاده   -
سازمان ها و موسسات بین املللی در ازای واگذاری پساب استحصالی.
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تنوع و تحول حامیت  های کیفری از سوء مرصف آب

تدابیر و حامیت های کیفری از منابع آبی محدود در کشور ایران 
در قوانین مختلف قبل و بعد از انقالب پیش بینی 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 
می بریم. با بررسی این قسمت در می یابیم که نوعی تحول در 
از  به قبل  انقالب اسالمی نسبت  از  بعد  آبی  از منابع  حامیت 
آبی  منابع  از  ساده  حامیت  نوعی  به  و  می شود  دیده  انقالب 
در قبل انقالب به یک حامیت ویژه تبدیل می شود که نشان از 

اهمیت منابع آبی دارد. 

• تدابیر کیفری ساده و ابتدایی قبل از انقالب در جهت حامیت 
از حقوق آب

که  بر می خوریم  قوانینی  به  انقالب  از  قبل  قوانین  در  با سیر 
یک رویکرد کیفری را در جهت صیانت از سوء مرصف آب اتخاذ 
منوده اند. 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 رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی که به 

طور اجاملی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. 
قانون صید و شکار: 

مصوب  اصالحات  (با   1346/3/16 مصوب  شکار  و  صید  قانون 
آن  دوازدهم  ماده  در  که  است   (1375/9/25 و   1353/10/30
حفاظت  تاالب های  و  دریاچه ها  رودخانه ها،  آب  منودن  آلوده 
شده،چشمه ها 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 (1500000) ریال تا هجده میلیون 
(18000000) ریال پیش بینی شده است. ضمن اینکه وفق ماده 
16 این قانون در صورت تكرار جرایم پیش بینی شده در مواد 11 
و 12 این قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد و 
طبق ماده 22 نیز هرگاه عمل ارتكابی طبق سایر قوانین مستلزم 
مجازات شدیدتری باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد 

شد.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن: 

 قانونگذار در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 در 
فصل هشتم با عنوان تخلفات و جرایم در مواد 59 تا 61 برخی 
اقدامات را که علیه منابع آبی است را جرم انگاری منوده و برای 
آن مجازات تعیین منوده است. در ماده 59 آمده است »هر کس 
در بهره برداری 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 

محکوم و در صورت تکرار، پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی 
که بدون پروانه از چاه مزبور  استفاده 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 آب های زیرزمینی اشاره دارد و سه تدبیر نیز در 
جهت مقابله با این تخلفات در نظر گرفته است که شامل جزای 
نقدی، لغو پروانه بهره برداری در صورت تکرار تخلف و انسداد 
و پر کردن چاه در صورت فقدان پروانه بهره برداری می باشد. از 
نکات دیگر این ماده تفویض اختیاراتی است که به دستگاه های 
منابع  از  مجاز  استفاده  میزان  تعیین  نظیر  است،  داده  اجرایی 
آب های 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 
دو  پرداخت  به  زیر  »اشخاص  بیان می دارد  ماده  این  می باشد. 
هزار تا پنج هزار ریال یا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی یا به هر 

دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند  شد:
-هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در 
تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری 
آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی 

را مختل سازد.
به  مقامات مسئول  اجازه  یا  بدون حق  را  آبی  -هر کس عمداً 
مجاری 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 عمداً به نحوی از انحاء به رضر دیگری آبی را به هدر دهد.
-هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن 
و منابع و قنوات و چاه ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو 
مندرج در ماده56 این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب 
به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می رود مرتکب به موجب 

سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفر قرار خواهد گرفت.
-هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مرصف آب تخلف کند یا 
بدون 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 قنات 

و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
 تبرصه - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 با گذشت شاکی خصوصی 

تعقیب موقوف می شود.«
هامنطور که مشخص است در این ماده قانون گذار به تخلفات و 
جرایم متنوعی که علیه منابع آبی رخ می دهد، از جمله آلودگی 
آب، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب، بهره برداری و 
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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 56 این 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 دستگاه های  رنگ کاری و 
الکل کشی و کارگاه ها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی 

و مواد غذایی و فاضالب شهرها«.
آخرین ماده ای که در این قانون مورد بررسی قرار می گیرد، ماده 
61 است که بیان داشته است »هر کس عمداً به نحوی از انحاء 
سد و تأسیسات سد، اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط 
به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط و  خط انتقال فشار قوی 
را تخریب یا منهدم مناید به حبس با اعامل شاقه از 3 تا 15 سال 
محکوم خواهد شد.« در این ماده نیز قانون گذار 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:

به  نوعی  به  اسالمی  انقالب  از  قبل  که  قوانینی  از  دیگر  یکی 
حامیت های کیفری از منابع آبی پرداخته است، قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 است. مطابق ماده یک 
این قانون حفاظت  و بهبود و بهسازی  محیط  زیست  و پیشگیری  
كه  موجب   اقدام  مخربی   و هر  آلودگی   نوع   از هر  و مامنعت  
تناسب  محیط  زیست  می شود، همچنین   و  تعادل   برهم  خوردن  
كلیه  امور مربوط  به  جانوران  وحشی  و آبزیان  آب های  داخلی  از 

وظائف  سازمان  حفاظت  محیط  زیست  است . این سازمان وفق 
ماده 11 می تواند كارخانجات  و كارگاه هایی  كه  موجبات  آلودگی  
محیط  زیست  را فراهم  می منایند مشخص  و مراتب  را كتباً با ذكر 
دالیل  بر حسب  مورد به  صاحبان  یا مسئوالن  آنها اخطار می مناید كه  
ظرف  مدت  معینی  نسبت  به  رفع  موجبات  آلودگی  مبادرت  یا از كار 
و فعالیت  خوداری  كنند. در صورتیكه  در مهلت  مقرر اقدام  ننامید 
به  دستور سازمان  از كار و فعالیت  آنها مامنعت  به  عمل  خواهد آمد. 
خالصه آنکه صاحبان  یا مسئوالن  کارخانجات  و كارگاهها  مکلفند به  
محض  ابالغ  دستور سازمان ، كار یا فعالیت  ممنوع  شده  را متوقف  و 
تعطیل  منایند. ادامه  كار یا فعالیت  مزبور منوط  به  اجازه  سازمان  یا 
رأی  دادگاه  صالحیتدار خواهد بود. مطابق ماده 12 این قانون نیز در 
صورت  تخلف  به  حبس  از شصت  و یك  روز تا یك  سال  و یا پرداخت  
جزای  نقدی  از پنج  هزار ویك ریال  تا پنجاه هزار ریال  یا به  هر دو 

مجازات  محكوم  خواهند شد.
مواد  با  آلودگی  از  مرزی  رودخانه  های  و  دریا  قانون حفاظت 

نفتی:
قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی 
مصوب 1354 می باشد. به طور خالصه مهمرتین ماده ای که در 
زمینه حفاظت از منابع آبی در این قانون آمده است، ماده 2 
و  مرزی  رودخانه های  کردن  »آلوده  می دارد  بیان  که  می باشد 
آبهای داخلی و دریای رسزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط 
نفتی، خواه توسط کشتی ها و خواه توسط  سکوهای حفاری یا 
جزایر مصنوعی ( اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله ها و 
تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است 
و  مرتکب به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت 
جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات 
محکوم می گردد، در صورتی که آلودگی به واسطه بی مباالتی یا 
نقدی  جزای  حداقل  مرتکب  مجازات  شود،  واقع  بی احتیاطی 

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 مهم ترین 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) 

می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.
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 
آلوده ساخنت آب ممنوع  قانون  این  ماده 46  می باشد. مطابق 
است و مسئولیت پیشگیری و مامنعت و جلوگیری از آلودگی 
منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. 

اما جرایم و مجازات ها در ماده 45 این قانون بیان شده است. 
و  سابق  اعاده وضع  بر  زیر عالوه  »اشخاص  ماده  این  براساس 
جربان خسارت وارده به 10 تا 50 رضبه شالق و یا از پانزده روز 
تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاكم رشع 

محكوم می شوند: 
الف ـ هركس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز كند 
وسائل  در  مجاز  غیر  دخالت  یا  دهد  تغییری  آب  درتقسیم  یا 
از  بهره برداری  امر  انحاء  از  نحوی  به  یا  كند  آب  اندازه گیری 

تأسیسات آبی را مختل سازد. 
به  اجازه مقامات مسئول  بدون حق  را  آبی  ـ هركس عمداً  ب 
مجاری یا شبكه آبیاری متعلق به خود منتقل كند و یا موجب 

گردد كه آب حق دیگری به او نرسد. 
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ج ـ هركس عمداً به نحوی از انحاء به رضر دیگری آبی را به هدر 
دهد. 

دـ هركس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی ترصف كند. 
هـ  هركس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه ویا قنات 

ویا بهره برداری 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 46 این قانون بیشرت جنبه اخالقی به خود گرفته است و 
این در حالی است که در ماده 45 این قانون برای کسی که به 
رضر دیگری آب را هدر دهد، عالوه بر اعاده وضع سابق و جربان 
خسارت وارده به 10 تا 50 رضبه 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 
مصوب  (تعزیرات)  اسالمی  مجازات  قانون  است،  برداشته  گام 
1375 است. در این قانون تدابیر به نسبت شدیدتری را نسبت به 
قوانین گذشته شاهد هستیم. مثالً در ماده 688 آمده 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 رودخانه ها، زباله در خیابان ها و كشتار غیرمجاز دام، 
استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضالب 
برای مصارف كشاورزی ممنوع می باشد 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 1371/5/6 هیأت وزیران رجوع کرد که 
طبق ماده یک آن، بهداشت محیط عبارت است از: کنرتل عواملی 
به گونه ای که روی سالمت جسمی، روانی و  از محیط زندگی 
اجتامعی انسان تأثیر می گذارند. عنرص مادی این جرم اقدام علیه 
بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است که از راه های 
مذکور در این ماده و راه های مشابه محقق می شود و ممکن 

است در قالب مثبت یا منفی محقق شود (زراعت، 1382).
مشخص نیست که حداکرث یک سال حبس می تواند پاسخ مفید و 
مؤثری در برابر آلودگی های زیست محیطی باشد. همچنین نداشنت 
حداقل مناسب نیز اشکال دیگری است که نباید آن را نادیده گرفت. 
اگر محکمه ای 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 می تواند پاسخ حامیتی کیفری 
مناسبی برای این آلودگی باشد، به گونه ای که مرتکب دیگر بار 
نسبت به آلودگی محیط زیست اقدام نکند؟ یا اینکه این گونه 

حامیت ها تشویق کننده نیز هست (قاسمی، 1391).

در تبرصه یک ماده 688 نیز آمده است »تشخیص اینکه اقدام 
زیست  محیط  آلودگی  و  بهداشت عمومی  علیه  تهدید  مزبور 
شناخته می شود 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 می شود 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.

سه  صالحیت  در  فقط  را  جرم  اعالم  که  یک  تبرصه  رغم  علی 
مزبور جزئی  اینکه جرم  به  توجه  با  اما  فوق می داند،  دستگاه 
از جرایم غیر قابل گذشت می باشد 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 689 این قانون اگر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا 
نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتكب عالوه بر 
مجازات های 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 
 659 ماده  در  مثال  عنوان  به  است؛  شده  پیش بینی  مجازات 
قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) آمده است که »هركس وسائل 
به  استفاده عمومی كه  تأسیسات مورد  به  و متعلقات مربوط 
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 بهره برداری 
آب و برق و گاز و غیره را رسقت مناید، به حبس از یك تا پنج سال 
محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان های مربوطه 

باشد به حداكرث مجازات مقرر محکوم خواهد شد.« 
همچنین ماده 687 این قانون نیز هرگونه اخالل در تأسیسات 
بر  است.  کرده  جرم انگاری  را  آبی  تأسیسات  جمله  از  عمومی 
طبق این ماده »هر كس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده 
عمومی از قبیل شبكه های 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 
لوله كشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات 
(كابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع 

حسینی، ح. و یوسفی، ح.درآمدی بر حامیت کیفری از حقوق آب
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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 جاده ها 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 
تا سه سال حبس در نظر گرفته  نیز یك  به جرایم فوق  رشوع 

است«.
تلفن،  برق،  آب،  از  غیرمجاز  استفاده کنندگان  مجازات  قانون 

فاضالب و گاز مصوب 1396:
یکی دیگر از اقدامات تقنینی در حامیت از منابع آبی در سال 
1396 و در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، 
تلفن، فاضالب و گاز به چشم می خورد. با آمدن این قانون ماده 
66٠ قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجمـ  تعزیرات و مجازات ھای 

بازدارنده) مصوب 13٧5و 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 می شود:
شش  درجه  نقدی  جزای  به  خانگی  مصارف  درخصوص  الف- 

در  و   13٩2 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   1٩ ماده  موضوع 
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 2 این قانون نیز بیان می دارد "ھر شخصی به ھر طریق مبادرت 
به ھر نوع ترصف یا تغییری در وضعیت دستگاھ ھای اندازه گیری 
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 1٩ قانون 

مجازات اسالمی مصوب 1392 محکوم می گردد.
ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاھ ھای ذی ربط باشد  تبرصه 1
و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد 

مرتکب یا مرتکبان به حداکرث مجازات مقرر محکوم می شوند.
تبرصه 2ـ مبنای محاسبه جریمه ھا در مواد 1 و 2 باالترین نرخ 

تعرفه می باشد."
الیحه قانون جامع آب ایران:

هامن طور که در مقدمه این الیحه بیان شده این الیحه با هدف 
تهیه بسرت حقوقی مناسب تحوالت آتی مدیریت آب كشور، حل 
معضالت و چالش های 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 رسمایه گذاری 
آب، در فصل پنجم به تخلفات و جرائم و جربان خسارات در 
حوزه آب می پردازد. از نوآوری های این الیحه می توان به ایجاد 
شعبۀ ویژه ای جهت رسیدگی به شكایات و دعاوی مربوط به امور 
آب در هر دادگسرتی استان و پیش بینی مسئولیت برای اشخاص 

حقوقی اشاره کرد. 

جمع بندی

از مهمرتین مسائلی که در سطح ملی و بین املللی حامیت از آن 
رضوری به نظر می رسد، حقوق آب است. در کشور ایران نیز به 
دلیل بحران منابع آبی که به دالیل گوناگونی چون سوء مدیریت 
موقعیت  توسعه صنایع،  رشد جمعیت،  نامناسب،  و حکمرانی 
بیشرت جلوه  این مسأله  اهمیت  ایران،  و هوایی  و آب  اقلیمی 
می کند. حامیت از حقوق آبی در بدو امر نیاز به وجود یک عزم 
جدی و وجود برنامه ریزی دقیق دارد. در بعد حقوقی تعدد و 
پراکندگی و بعضاً تراکم در قوانین موجود در زمینه حقوق آب 
که گاهی به صورت مرتوکه هم درآمده اند، باعث ایجاد چالش ها 
و رسدرگمی های 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 

که یکی از مهمرتین عنارص جهت حامیت از حقوق آب در هر 
بیان سیاست های کلی کیفری و غیر کیفری در  زمان و مکان، 
قبال منابع آبی است. منتها این قانون باید طوری تنظیم شود 
به  این چالش ها و رسدرگمی ها،  از  بر خروج کشور  که عالوه 
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 فناوری های نوین در 
حوزه مدیریت منابع آب، برخورد قاطع و محکم با متخلفین و 
مجرمین در حوزه منابع آبی، فرهنگ سازی و آموزش به مردم و 
دستگاه های مرتبط اجرایی جهت نهادینه کردن حفاظت از منابع 
آبی، ایجاد محدودیت های اجباری بر مرصف بی  رویه آب در طول 
دوره کمبود، نظارت مستمر مسئوالن مربوطه و آگاهی دادن و 
آموزش به کشاورزان و صاحبان صنایع و فرهنگ سازی در این 
به خصوص در بخش مصارف خانگی  بهای آب  افزایش  زمینه، 
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و اقداماتی از این قبیل، بسیار مورد نیاز است تا از این طریق 
نیز توانسته باشیم گامی در جهت شناخت جایگاه حقیقی این 
ماده حیاتی برداشته و با مرصف درست آن به حقوق آیندگان نیز 

جهت بهره برداری از این منابع احرتام بگذاریم. 
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