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 1جمهوری اسالمی ایران در تضمین حق بر آب  ۀیئقضا ۀنقش قو 

رشیدی مهناز
 

 چکیده 

های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند  یکی از حق  عنوانبهامروزه حق بر آب  
ای در اسناد فزایندهطور  بهحق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد،  

مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از   المللیبین
ها به آب ساخته و از سوی دیگر  انسان ۀها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانسو، دولتیک

د.  نهمیها  آن  ۀحیاتی را بر عهد  ۀآب و دسترسی آحاد جامعه به این ماد  تأمین  فراهم کردن تمهیدات
اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن  

ی و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که  گذارقانوننهادهای  
چه  جمهوری اسالمی ایران    ۀقضائی  ۀآن است که قو  شدهاین پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته  

تحلیلی در   -کند؟ برآمد مطالعات توصیفینقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می 
المللی و قوانین داخلی حاصل  ای و بررسی اسناد بیناین نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه

تواند  مه می اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عا  ۀبا وظیف  قضائیه  ۀشده، آن است که قو
کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی    ۀ حوز  هدر س

عملکرد این نهاد    ۀتا حد زیادی دایر  ای است کهنقیصه  ترینمهم  صریح حق بر آب در قوانین داخلی، 
. استرا نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده 

 قضائیه ۀق عامه، حق بر آب، حقوق بشر، قواحیای حقو: واژگان کلیدی
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 مقدمه
نیازهای انسانی  تأمین بودن آب برای بقا و تداوم حیات انسان، وابسته بودن ابعاد مختلفاساسی

رشد صنعت و   موازاتبهمانند بهداشت و غذا به دسترسی به آب پاک و ضرورت ایمنی از نبود آب،  
 عنوان بهجهانی به این نگرانی شد و نهایتًا مفهوم حق بر آب،    ۀجمعیت، موجب جلب توجه جامع

انسان بین ضامن دسترسی  اسناد  در  نیازهای خود  رفع  برای  آب سالم  به  للی مختلف مطرح  المها 
بر  )  افراد بشری بدون هر گونه تبعیض ناروا  ۀحق هم  عنوانبهگردید. حق بر آب که در تعریفی کلی  

مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر عوامل(، بر دسترسی آسان به میزان کافی از آب پاک و سالم و  
ن با سایر حقوق شناسایی  ناپذیر آارتباط اجتناب  جهتبهدر یک قیمت مقرون به صرفه داللت دارد  

آور پنداشته  حق بر حیات، حق بر سالمت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی، الزام  ازجملهشده 
های اساسی این حق یعنی موجودیت آب، کیفیت ها مکلف به تهیه و تضمین مؤلفهشود و دولتمی 

(.  162-177  :1399،  رشیدی)  پرداخت بودن و عدم تبعیض هستندقابلدسترس بودن،  قابلآب،  
ها در ایجاد الزام حقوقی در جهت تحقق حق بر آب، همچنان، بعد اما با وجود میل سیاسی دولت

نگرانی آغاز  از  دهه  آبی،  از گذشت چندین  فاقد هر گونه    785های  در سراسر جهان،  نفر  میلیون 
میدنی آلوده استفاده دسترسی به خدمات ابتدایی آب آشامیدنی هستند و دو میلیارد نفر از آب آشا

 . (Drinking-Water, 2019) کنندمی 
انسان محدود  دسترسی  یا  و  دسترسی  اجتماعی،  عدم  اقتصادی،  تبعات  آبی،  منابع  به  ها 

های  اقتصادی، ناامنیۀ  گذارد. کاهش سطح رشد و توسعمحیطی و سیاسی بسیاری برجای میزیست
بین و  داخلی  مهااجتماعی  افزایش  مانند  و  المللی  آوارگی  و  و    تبعبهجرت  جرم  آمار  رفتن  باال  آن 

اثرات منفی    ازجملههای واگیر و تنزل کیفیت محیط زیست  جنابت، گسترش فقر، شیوع انواع بیماری
ها  . آنچه بیش از همه، نگرانی( Albuquerque, 2013: 50-51)  های گوناگون استآبی در حوزه کم

هاست. زیرا وقوع بحران آب در بر امنیت و ثبات سیاسی دولتدهد، اثر آن  آبی را افزایش میاز کم
های مختلف جامعه بر سر دسترسی بیشتر به این منبع  میان افراد و گروه  یک کشور و تشدید رقابت

 ,Obani & Gupta)  های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهدتواند سطح نارضایتیارزشمند، می

انمونه  کهچنان.  (208 :2016 زنند تنش  گونهاین ز  هایی  آبی برهم    امنیت، در سطح کشورمان   ۀهای 
 است.  آب مانند اصفهان و خوزستان بروز یافتههای کمموردی در برخی استانصورت به

که بدانیم   شوداهمیت بررسی موضوع حق بر آب در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی بیشتر می
های صورت گرفته  بینی جمهوری اسالمی ایران در مرکز کمربند خشک جهان واقع شده و مطابق پیش 

  روایناز.  (Ansink, 2009: 1)   میالدی، باالترین میزان خشکی را تجربه خواهد کرد   2025تا سال  
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ه شده، اما »نقش  های زیادی گفته و نوشتمنابع آبی سخن  تأمین  در حالی که اغلب از نقش دولت در
در تضمین حق بر آب«، از موضوعاتی است که تاکنون در ادبیات حقوقی کشور مغفول   قضائیه  ۀقو

که پژوهش پیش رو بر مبنای واکاوی آن بنا نهاده شده، به    است. بر این اساس، سؤال بنیادینی  مانده
 کند؟«جمهوری اسالمی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب ایفا می ۀقضائی ۀ»قو این قرار است:

قو  ۀفرضی که  است  آن  پژوهش  جمهوری   عنوانبه   قضائیه  ۀاین  حاکمیتی  مهم  ارکان  از  یکی 
تواند از  ی آن در اجرای عدالت و احیای حقوق عامه، میاسالمی ایران و با عنایت به مسئولیت اصل

طریق تمهیداتی در پیشگیری از نقض حق بر آب، نظارت بر اجرای صحیح آن و فراهم کردن امکان 
 ، به تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی کمک نماید.  دیدگانزیان دادخواهی 

ارزیابی فرضی  منظوربه و  به سؤال  توص   ۀپاسخ  نظام  یادشده، ضمن  در  آب  بر  یف جایگاه حق 
در راستای تحقق این حق تشریح خواهد   قضائیه  ۀحقوق داخلی جمهوری اسالمی ایران، نقش قو

 شد. 
 . جایگاه حق بر آب در نظام حقوق داخلی جمهوری اسالمی ایران1

کنوانسیون  از  برخی  به  تاکنون  برپایی  زمان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  بیندولت  المللی های 
(، کنوانسیون حقوق  1989)  24  ۀماد  2حق بر آب مانند کنوانسیون حقوق کودک، بند    ۀردارنددرب 

سیاسی و حقوق اقتصادی،    ـ( و میثاقین حقوق مدنی  2006)  28  ۀماد  2افراد دارای معلولیت، بند  
فرهنگی و  پیوسته1966)  اجتماعی  بشری   رغمعلیاست.    (  حقوق  میثاقین  در  آب  بر  حق  آنکه 

است اما با تفسیری که از حقوق شناسایی شده در این دو سند مانند حق بر    ذکر نشده  صراحتبه
شود، این حق  حیات، حق بر استانداردهای مناسب زندگی، حق بر بهداشت و حق بر مسکن ارائه می

. مصادیق حقوق بشری مذکور، هم از جهت تصویب میثاقین و ورود  استالرعایه دانسته شده  الزم 
از مصادیق حقوق بشر مانند حق  ها  آن  مفاد بودن برخی  آمره  از باب  به نظام حقوق داخلی و هم 

  های بشری توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفته حیات، و نیز از باب عرفی شدن اغلب حق
ترین شروط تحقق حقوق یاد شده است،  حق بر آب که یکی از بنیادی  ، احترام و اجرایرواینازاست.  

 ۀشود. در حیطتعهدات ارکان حاکمیتی در برابر شهروندان ایرانی قلمداد می   ۀضمنی، در زمرطور  به
 حقوق داخلی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، این حق را مستقیمًا مورد شناسایی قرار نداده 

است. با وجود این، حق بر    های عمومی دانستهها را از انفال و ثروت اسی آبقانون اس   45و اصل  
توان از دیگر مصادیق حقوق بشری مذکور در قانون اساسی مانند حق بر مسکن مناسب با  آب را می

( استنباط کرد و دسترسی به آب را  50اصل  )  حق بر محیط زیست سالم  ویژه به( و  31اصل  )  نیاز
دانست.    تحقق حقوق  ۀالزم اصل    کهچنانمزبور  فعالیت  50ذیل  اساسی،  و  قانون  اقتصادی  های 
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جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است و آب یکی  قابلزیست و تخریب غیرغیرآن که با آلودگی محیط
آلودگی   ترینمهماز   رفع  در  مهمی  نقش  خود  آن،  بر  عالوه  و  بوده  زیست  محیط  دارد. عناصر    ها 

کارگیری رفع  سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف بر به  اصل  9همچنین بند  
  12های مادی و معنوی کرده و بند  تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و  این اصل، پی
است.  های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت را مقرر نموده  ن هر نوع محرومیت در زمینه برطرف ساخت

امکان اهداف  این  به  نیل  اساسًا  آب،  به  دسترسی  بدون  آنکه  است  مبرهن  نمیآنچه  باشد.  پذیر 
قانون اساسی، یکی از مبانی اساسی در اقتصاد جمهوری اسالمی   43اصل    1همچنین، بنا بر بند  

نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات   تأمین ایران، 
و   نبوده  حصری  موارد  این  »مانند«،  اصطالح  از  استفاده  به  نظر  است.  خانواده  تشکیل  برای  الزم 

قانون اساسی منع اسراف و تبذیر در  43اصل  6تواند نیاز به آب را شامل شود. افزون بر این، بند می 
دارد.  می  گذاری، تولید، توزیع و خدمات را بیانشئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه  ۀهم

که   گیرد  کار  به  را  راهکاری  باید  دولت  است،  اقتصادی  ارزشی  دارای  کاالیی  آب،  اینکه،  به  نظر 
تأمینبه انسان    منظور  نیازهای  برآوردن  و  محرومیت  و  فقر  کردن  کن  ریشه  اقتصادی،  در استقالل 

و   تأمین  منصفانهطور  بهجریان رشد، در عین پیشگیری از اسراف در بخش آب، این کاالی اساسی را  
اصل   نماید.  در    48توزیع  تبعیض  منع  بیان  با  استانبرداربهره نیز  سطح  در  طبیعی  منابع  از  ها  ی 

 منابع آب در سطح کشور راهگشا باشد.  آمیزتوزیع غیرتبعیض ۀتواند در زمینمی 
شدن  ملی  ۀقانون آب و نحو  ازجملهآب    ۀ با وجود تصویب حجم زیادی از قوانین عادی در حوز

( و  1369)  های آب و فاضالب(، قانون تشکیل شرکت1361)  آب  ۀ(، قانون توزیع عادالن1347)  آن
( و دیگر قوانین مربوطه، 1394)  سازی آب شرب شهری و روستایی در کشورقانون توسعه و بهینه

نسبت به شناسایی حق بر آب تصریح ندارند. ولی هر یک از این قوانین، تعهدات ها  آن   ازیک  هیچ
آب، مدیریت مصرف، کنترل آلودگی منابع  ۀو توزیع عادالن تأمین اجرایی برآمده از حق بر آب مانند

 1اند.آبی و امثال این تعهدات را مورد نظر قرار داده
قو مصوبات  سطح  ماد  ۀدر  صرفًا  نیز،  حقوق   2  ۀ مجریه  منشور  در  جمهوری  ریاست  بیانیه 

 شهروندی، که دسترسی به آب بهداشتی را از موارد حق زندگی شایسته شهروندان و لوازم آن دانسته 
است. افزون بر این،  ( به آب از بعد حقوق بشری نگریسته  2  ۀ: ماد1395منشور حقوق شهروندی،  )

 
 .46- 36: 1400: رشیدی، نکقوانین در ابعاد مختلف حق بر آب،  برای مطالعه شرح تفصیلی. 1
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( و حق بر محیط  86  ۀماد)  آب از سایر حقوق مندرج در این منشور، نظیر حق بر رفاه عمومی  حق بر
 استنباط است. قابل( هم 113 ۀماد) زیست سالم

است اما    ماحصل بحث آنکه اگرچه نظام حقوقی داخلی ایران مستقیمًا به حق بر آب توجه نکرده
الزام به اجرای این حق را از تکلیف دولت  می  سایر حقوق به رسمیت شناخته شده   قابلدر متوان 

ثروت عمومی و انفال در    عنوانبهمرتبط استنباط کرد. در نظام مدیریت آب کشور ایران، منابع آبی  
و دسترسی به آب برای ادامه    برداریاختیار حکومت اسالمی قرار دارد اما این نافی حق افراد به بهره 

آید که اگرچه مالکیت  حیات و رفع نیازهای معیشتی نیست. حتی این نتیجه از قوانین آبی داخلی برمی
می از این منابع برخوردارند. هرچند ئمنابع آبی در اختیار دولت است اما شهروندان، از حق انتفاع دا

می دولت  دست  در  آبی  منابع  کلی  مالکیت  دادن  عادالنهقرار  به  بین  تواند  آب  توزیع  کردن  تر 
یی آن گوپاسخه دولت و  سوءاستفادبرداران کمک کند، لیکن الزم است در راستای پیشگیری از  بهره 

 در برابر شهروندان، حق بر آب در قوانین کشور مورد تصریح قرار گیرد. 
 در راستای تضمین حق بر آب  قضائیه ۀ. وظایف قو۲

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که نخستین بار در   ۀتوسط کمیت  15  ۀ تفسیر عمومی شمار
و   ها برای تحقق سریعثابت و مستمر دولت ۀحق بر آب را به رسمیت شناخت، بر وظیف 2002سال 

ها در  . مطابق این سند، الزامات کلی دولت(CESCR, 2002: 18)  کندمی   تأکید  مؤثر حق بر آب
بشری دیگری، تعهد به احترام، صیانت و تحقق است که برای عینیت    مانند هر حق اجرای حق بر آب

با توجه به اینکه اغلب    است.شده    های حاکم نهادهها، تکالیفی اجرایی بر دوش دولتبخشیدن به آن
آب موجود در آن بسیار کمتر   ۀها و مناطق خشک دربرگرفته و میزان سرانهای کشورمان را بیابانبخش

از استاندارد جهانی است، هر یک از ارکان حاکمیتی، ملزم به اجرای تعهداتی در راستای مدیریت  
این   ترینمهم  جمله  ازمندی بدون تبعیض همگان از آب هستند.  منابع آبی موجود در کشور برای بهره 

آب، کنترل کیفیت   ۀ و توزیع عادالن  تأمین  ی و شناسایی حق بر آب، گذارقانوناقدامات عبارتند از:  
 آب، مشارکت دادن عموم در مدیریت منابع آبی و دسترسی به عدالت. 

اصل   در  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  ای مستقل که  قوه   عنوانبهرا    قضائیه  ۀقو  156قانون 
است. در   بینی کردهپشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است پیش

از   یکی  رسالت،  این  انجام  قوانین    ترینمهمراستای  اجرای  حسن  بر  نظارت  نهاد،  این  وظایف 
 ۀو توزیع عادالن  تأمین  ذکر شد بسیاری از تعهدات برخاسته از حق بر آب یعنی،   کهچنانباشد.  می 

ین و مقررات  آب، مدیریت مصرف، کنترل کیفیت منابع آبی و فراهم کردن بستر مشارکت عموم در قوان
پشتیبان حقوق فردی و   عنوانبه،  قضائیه  ۀاست. به این ترتیب نقش اصلی قو  عادی و اجرایی آمده 
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 کنداجتماعی، عمدتًا در تضمین اجرای صحیح این تعهدات از سوی نهادهای اجرایی نمود پیدا می 
 (.60-63: 1400اقبالی، )

قو دانسته شدهمطابق اصل مزبور،    قضائیه  ۀاز دیگر وظایف اصلی  است.    احیای حقوق عامه 
عدم تعریف صریح اصطالح »حقوق عامه« در قانون اساسی، برخی از اسناد و دستورات    رغم علی

پرداخته آن  تشریح  به  قوقضایی  ریاست  در دستورالعمل  توصیفات  این  معتبرترین  در    قضائیه  ۀاند. 
است. این سند، حقوق عامه را    آمده  1397نظارت و پیگیری حقوق عامه صادره در سوم بهمن ماه  

االجرا ثابت است و عدم  که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر قوانین الزم   حقوقی دانسته
ف را در  اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صن

شود؛ از دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میمعرض آسیب یا خطر قرار می
آزادی زیستقبیل  حقوق  مشروع،  و  های  عمومی  فرهنگ  عمومی،  سالمت  و  بهداشت  محیطی، 

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق )  میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری
 الف((.) 1 ۀ : ماد1397امه، ع

این چ  نظر میهدر  به  اساسی، حقوق عمومی ارچوب،  قانون  مدنظر  مفهوم حقوق عامه  رسد 
است. یعنی حقوقی که در راستای حمایت از منافع عمومی و حقوق آحاد جامعه و نه یک شخص  

افراد و یا طرفین  های مختلف دولت و روابط میان دولت و  روابط میان شاخه  ۀخاص بوده و دربردارند
دار است و نقشی را ایفا  خصوصی است. به عبارت دیگر، آنجایی که دولت وظیفه یا تکلیفی را عهده

عباسی و  )  خدمات عمومی در جهت منافع عمومی  ۀکند، حقوق عمومی جریان دارد. مانند ارائمی 
ر ضروری تحقق حقوق  که دسترسی به آب ماهیتی فرابخشی داشته و از عناصآنجا    (. از80همکاران:  

می زیست تلقی  عمومی  سالمت  و  بهداشت  اصل  محیطی،  تصریح  به  و  اساسی،    45شود  قانون 
گیرند، حق های عمومی قرار میانفال و ثروت   ۀهای عمومی در زمرها و سایر آبها، رودخانهدریاچه

 اسی در نظر آورد. قانون اس  156مندرج در اصل    ۀتوان یکی از حقوق عامدسترسی عموم به آب را می
  ۀ صرفًا محدود به مرحل  قضائیه  ۀذکر آنکه تعهد به تضمین اجرای حق بر آب از سوی قوقابل  ۀنکت

قانون اساسی و قوانین    156  شود، بلکه تأمل در منطوق اصلدسترسی به عدالت و دادخواهی نمی
مربوطه روشن می قوعادی  اقدام  و    قضائیه  ۀسازد که  نظارت  پیشگیری،  بعد  در سه  زمینه،  این  در 

 یابد. دادخواهی عینیت می 
 پیشگیری . ۲-1

جامعه از داشتن  همواره  باشد،  محدود  آن  در  بشر  حقوق  ناقض  اقدامات  انجام  نرخ  که  ای 
بوده دغدغه بشری  جوامع  دیرین  اصل    های  پنجم  بند  مطابق  وظیف  156است.  اساسی،    ۀقانون 
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قرار دارد. نقض برخی از مصادیق حقوق بشری ممکن است    قضائیه  ۀقو  ۀهدپیشگیری از جرم بر ع
جرم  ایران  قوانین  در  و  بوده  کیفری  بعد  شدهدارای  حق   کهچنانباشد.    انگاری  حیات،  حق  نقض 

مالکیت، حق بر امنیت فردی و اجتماعی و حق بر حریم خصوصی از آن گونه است. در رابطه با حق  
آب،    ۀیگران از دسترسی به آب سالم برای مثال از طریق آلوده کردن عامدانبر آب نیز محروم کردن د

رویه و نامعقول، سرقت آب از طریق انشعابات غیرمجاز و دیگر اقدامات از این طیف،  مصرف بی
انگاری شده و مشمول  در صورتی که واجد وصف کیفری دیگری نباشد، در قوانین خاص آبی جرم 

 اند. مجازات جزایی دانسته شده
شیوه  و  تدابیر  به  کنشی،  پیشگیری  عنوان  با  پیشگیری  از  نوعی  حقوقی،  ادبیات  گفته  در  هایی 

از اقدامات مجرمانه بهمی  پذیری افراد انجام  جامعه  فرایندمداخله در    ۀوسیلشود که برای ممانعت 
ای مل زمینهشود. یکی از اقسام این نوع پیشگیری، با عنوان پیشگیری اجتماعی درصدد رفع عوامی 

  تأمین  از طریق  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینقض قوانین و ارتکاب جرم مانند رفع نابرابری 
بدیهی    (.94-95:  1396صبح دل، )  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و ایجاد رفاه است

وظیف که  یعنی،  ۀاست  اجتماعی  پیشگیری  برای  مناسب  بستر  کردن  فراهم  حقوق   تأمین  اصلی 
آب و فراهم کردن امکان دسترسی به    ۀنمونه توزیع عادالن  عنوانبهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  

دار نیز در این راستا وظایفی را عهده  قضائیه  ۀمجریه است. اما قو  ۀوران آبی با قوبهره   ۀ آب برای هم
است،    شده  نهاده  قضائیه  ۀقو  ۀ عهدبهه غیر از آنچه در قانون اساسی در مورد پیشگیری از جرم  است. ب

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز، بر ضرورت    ۀپنجم توسع  ۀبرنام  ازجمله در قوانین و مقررات دیگر  
کید  همکاری این رکن مهم حاکمیتی با سایر ارکان و نهادها در امر پیشگیری،  قانون )  استشده    تأ

توسعه،  پنج  ۀبرنام پنجم  ماد1389ساله  قو)  211  ۀ:  مبنا،  این  بر  وظیف  قضائیه  ۀه((.  است   ۀقادر 
قوانین  اصالح  پیشنهاد  و  تنقیح  قبیل  از  مختلف  طرق  از  را  شهروندان  حقوق  نقض  از  پیشگیری 

ری شناسایی یک حق مانند حق بر آب و برقرا درخصوص    موجود، افزایش آگاهی و فرهنگ اجتماعی
 تعامل با مردم انجام دهد.  

 تنقیح و پیشنهاد اصالح قوانین آبی موجود .۲-1-1
که حقی   زمانی  تردید  برای    صراحتبهبدون  زمینه  نشود،  داخلی کشورها شناسایی  قوانین  در 

. با بررسی قوانین مربوط به آب، این نتیجه حاصل آمد که به استثنای  شودنقض آن بیشتر فراهم می
از  یک  هیچآور است، در  ریاست جمهوری در منشور حقوق شهروندی که یک سند غیرالزام   ۀبیانی

است. اگرچه برخی اصول قانون اساسی و   قوانین کشور مستقیمًا سخنی از حق بر آب به میان نیامده
فسیر به تحت شمول قرار دادن تعهدات برآمده از حق بر آب را دارند، ولی درگیر  قوانین عادی قابلیت ت
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صریح    ۀ بحران آب و افزایش احتمال نقض بیشتر این حق، ضرورت طرح قاعد  ۀبودن کشور با پدید
 کند.  حق بر آب را در قوانین دوچندان می  ۀکنندشناسایی

تنقیح قوانین موجود و یا پیشنهاد اصالح قوانین  تورم و پراکندگی بیش از حد قوانین آبی کشور نیز،  
دارد. با نظر به اینکه اداره کل  یک قانون جامع در موضوعات و مسائل آبی را الزم می  ۀدر قالب تهی

قو ادارات اصلی در ذیل معاونت حقوقی  از  قوانین و مقررات یکی   ۀ است که وظیف  قضائیه  ۀ تنقیح 
تواند  دار است و میرا عهده  قضائیهو مقررات مرتبط به کار قوه  شناسی و ارزیابی مستمر قوانین  آسیب

در قوای  صالح ذیبه شناسایی موارد نیازمند وضع و بازنگری قوانین اقدام کرده و مراتب را به مراجع 
قادر    ث((، )  الف( و)  1: ماده  1398دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی،  )  دیگر اعالم نماید
ح و یا وضع قوانین جدید در راستای شناسایی حق بر آب را پیشنهاد نموده و یا تنقیح  خواهد بود اصال

برند، به قوای مربوطه پیشنهاد کرده و از این طریق  قوانین مربوطه را که از پراکندگی و تعارض رنج می
 های پیشگیری از نقض حق بر آب را سهولت بخشد. زمینه 

 حق بر آب درخصوص  ن قضایی. افزایش آگاهی مردم و کارکنا۲-1-۲
ارائ از طریق  بشر  از  آموزش   ۀترویج حقوق  یکی  متعهد  نهادهای  و  به صاحبان حق  های الزم 

آموزش، تکلیف   ۀاصلی ارائ  ۀباشد. بدیهی است وظیف های اساسی در اجرای کامل حقوق بشر میگام 
که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق    قضائیه  ۀوزارت آموزش و پرورش است، اما قو

آزادی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و  به  و همچنین موظف  به عدالت  های اساسی بخشیدن 
 دهاست، در عینیت بخشیدن به این هدف اقدام به ایجاد نهادی تحت عنوان ستاد حقوق بشر نمو

به حقوق بشر در سطوح   امور مربوط  پیگیری  نهاد طراحی، هدایت و  این  است. مسئولیت اصلی 
بین  آموزشی و پژوهشی در    رواین ازالمللی است و  داخلی، خارجی و  نهادها و مراکز  با  همکاری 

(. به این  1399ستاد حقوق بشر،  )  های خود قرار داده است داخل و خارج از کشور را در اولویت
های مختلف این قوه مانند معاونت  قادر است با همکاری بخش قضائیه  ۀرتیب، ستاد حقوق بشر قوت

مجریه و سازمان صدا و    ۀپیشگیری از وقوع جرم و نیز تعامل با نهادهای آموزشی و پژوهشی در قو
ز نقض  سازی شهروندان از حق بر آب نقش مهمی ایفا کرده و از این طریق به پیشگیری اسیما در آگاه

 حق بر آب کمک نماید. 
گفتنی است زمانی که قضات و ضابطان دادگستری در یک کشور به برخی از مصادیق حقوق 

قضایی و صدور آرای    فرایندنادیده انگاشتن این حق در    ۀ تواند زمینباشند، خود میبشر آگاهی نداشته  
حق   ۀسازی قضات در زمینگاهغیرحقوق بشری را فراهم آورده و صاحب حق را متضرر نماید. لذا آ

مجریه در اجرا و تضمین این حق   ۀالخصوص قوهای مختلف حاکمیت علیبر آب و تکالیف بخش 
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 از ضروریات تضمین آن است.  
 نهادهای مردمبا مردم و سازمان قضائیه ۀ. تقویت و ارتباط ارکان مختلف قو3-1-۲

ای است که مشارکت همگان در حفظ آن  گونهبهآب،    ازجملهماهیت محیط زیست و عناصر آن،  
برداران منابع آبی عموم مردم هستند، اتخاذ تصمیمات  ای از بهره که بخش عمدهآنجا    ضرورت دارد. از

.  مطلوب عملی نخواهد شدۀ  گونبهو اجرای امور مربوط به آب بدون خواست و رضایت واقعی مردم،  
ولی در اکثر کشورها مقامات و نهادهای دولتی بدون مشورت و کسب نظر از مقامات محلی به ایجاد  

های آبیاری و امثال آن اقدام کرده  هایی مثل سدها، خطوط انتقال آب، سیستمها و پروژهزیرساخت
 ی معیشتاند و حتکه در مواردی آثاری منفی بر کمیت و کیفیت منابع آبی در دسترس مردم داشته

المللی به حق مشارکت عموم در جهت تحقق کامل حق  کنند. حال آنکه اسناد بینرا مختل میها آن 
 اند. بر آب توجه نشان داده 

جلوه  به  اساسی  قانون  مختلف  در  اصول  عموم  مشارکت  بر  حق  اجرای  گوناگون    فرایند های 
و قضاییگذارقانون اجرایی  در حوزاست. ضرورت مشارکتوجه کرده    1ی،  از   ۀ ت عموم  پیشگیری 

 عنوان بهنقض حق بر آب، از اصل هشتم قانون اساسی که بر تکلیف امر به معروف و نهی از منکر  
شود. ایفای این وظیفه از سوی مردم نسبت به دولت  کند، مستفاد میمی  تأکید  ای همگانیوظیفه

توانند از طریق تعامل مردم میمستلزم نظارت مردم بر حسن اجرای تعهدات دولت است. بنابراین،  
قو از جرم  پیشگیری  ارائ  قضائیه  ۀبا معاونت  نهادهای دولتی و  فعالیت  بر    ۀو رصد  گزارشاتی مبنی 

ای ایفا کنند. همچنین امکان  نقض تعهدات، در پیشگیری از ارتکاب تخلفات، نقش عمده  ۀموارد اولی
نظارت بر حسن اجرای    ۀگزارشات و شکایات مردمی به سازمان بازرسی کل کشور که وظیف  ۀارائ

 
 دارد، عبارتند از:  از جمله اصول قانون اساسی که مشارکت عموم در فرایند قضایی را بیان می .1
 . ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ... است : قوه قضاییه قوه156صدر اصل  -
های مشارکت عمومی در فرایند قضایی، ارتباط افراد با  : یکی از جلوه156اصل    5و بند    174،  173،  159اصول    -

قانون اساسی مرجع رسمی    159های مختلف قوه قضاییه برای احقاق حقوق خود است؛ چنانکه  که در اصل  بخش
ظلمات و قانون اساسی که به منظور رسیدگی به شکایات، ت  173تظلمات و شکایات، دادگستری است. همچنین اصل  

نیز اصل   و  داده  اداری را تشکیل  دیوان عدالت  بازرسی کل کشور، حق 174اعتراضات مردم،  با سازمان  ، در رابطه 
های اداری را مقرر کرده است و به  نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه 

شات مردمی را دارد. افزون بر این، یکی از وظایف قوه قضاییه موجب قوانین عادی، این سازمان امکان دریافت گزار
، پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان است که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 156مندرج در اصل  

 بینی شده است. بخشی برای ارتباط با مردم و دریافت گزارشات آنان پیش 
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های تحقق مشارکت عموم در پیشگیری از  مجریه رابر عهده دارد، از دیگر جلوه   ۀقوانین از سوی قو
نهاد  های مردم جرم در سیستم قضایی است. در راستای تحقق بهتر این وظیفه، تقویت نقش سازمان

مثال، در طور  بهها،  با آن  قضائیه  ۀقو  ۀحفاظت از محیط زیست و منابع آبی و تعامل سازند  ۀ زدر حو
 باشد. تواند اثربخشی بیشتری داشته جایگاه نهاد دوست دادگاه، می

 . نظارت ۲-۲
در تضمین حق بر آب از طریق نظارت بر نهادهای مسئول اجرای    قضائیه  ۀقو  ۀبعد دیگر وظیف

کار نظارت است و نظارت، تحقق حاکمیت    ۀشود. انجام عمل بازرسی، الزماین حق، عملی می
نظارت، یک مرجع قضایی، اقدامات و یا تصمیمات سایر قوای   فرایندبخشد. در قانون را تسهیل می

تواند در  این بازبینی می   ۀکند. نتیجبا قوانین را ارزیابی می ها  آن   حاکمیتی را کنترل کرده و مطابقت
  کیفرخواست علیه متخلفین یا لغو و ابطال تصمیمات نهادهای حاکمیتی اثرگذار باشد  قالب صدور

شود: قسم نخست نظارت  در دو زمینه اجرا می  قضائیه  ۀامر نظارت از سوی قو  (.36:  1388راسخ،  )
بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و قسم دوم، نظارت بر حفظ حقوق عامه است. دو نهاد  

های یادشده  سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی، متولی اصلی انجام امر نظارت در حوزه اصلی  
 هستند.  
 نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین .۲-۲-1

جمهوری اسالمی ایران نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح    قضائیه   ۀحق نظارت قو
قانون اساسی به سازمانی به نام »سازمان بازرسی  174های اداری، در ضمن اصل قوانین در دستگاه

 است.  کل کشور« سپرده شده 
بازرسی   بازرسیمی  تنهانهسازمان  انجام  با  رأسًا  موارد تواند  اعالم  و  موردی  یا  و  مستمر  های 

  ها به مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و یا گزارش  ۀو یا ارائ  صالح ذیتخلف به مراجع و مقامات  
تواند  رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری بر حسن اجرای قوانین نظارت کند، بلکه می  هیئت

ها از  کننده به شکایات( در کشورهای اروپایی، با پذیرش شکایترسیدگی )  نهاد آمبودزمان  ۀمثاببه
جاللی و  )  های شهروندان باشدسوی عموم و شروع به بازرسی به دنبال صیانت از حقوق و آزادی 

 قضائیهۀ  قو   ۀاگرچه سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که در زیرمجموع  (.168:  1393اقتی،  صد
ها برخوردار نیست اما کار این سازمان، از جهت  طرفی آمبودزمان قرار دارد، از ویژگی استقالل و بی

و نظارت بر حسن اجرای قوانین   قضائیه  ۀپذیرش شکایات و دعاوی، عضویت در ستاد حقوق بشر قو
آزادی و  حقوق  بر  دارد مشتمل  آمبودزمان شباهت  نهاد  با  اداری،  نهادهای  در  برای  )  های عمومی 

تواند نقش مهمی را در تضمین اجرای حقوق  ( و از این جهت می 1396بیشتر نک: مهرعلیان،    ۀمطالع
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 نماید.   مجریه در این راستا ایفا ۀبشر، مانند حق بر آب و وظایف قو
کل کشور از ابعاد مختلف    های سازمان بازرسیبه این ترتیب نظر به گستردگی صالحیت نظارت 

های تحت شمول و قلمروی زمانی بازرسی که در سه بخش پیشگیری، در حین  موضوعی، سازمان
اقدامات سازمان از  و پس  امکاناجرا  بازرسی کل  )  پذیر استهای مشمول  تشکیل سازمان  قانون 

الف((، و نیز حجم زیاد )  2تبصره( و ماده  )  1ماده    :1393ور با آخرین اصالحات و الحاقات،  کش
توان از ظرفیت این  های مختلف تحقق حق بر آب ارتباط دارند، می قوانین مربوط به آب که با جنبه

 گرفت.  بهره  1سازمان برای نظارت بر اجرای این حق در راستای تضمین حسن اجرای قوانین 
 . نظارت بر حفظ و احیای حقوق عامه ۲-۲-۲

از   است. احیای حقوق عامه معمواًل   قضائیه  ۀوظایف قو  ترینمهمحفظ و احیای حقوق عامه 
حقوق عمومی    تأمین  اجرا و  ۀ اصلی و اولی  ۀزمانی ضرورت دارد که ارکان اجرایی حکومت که وظیف

تنگستانی، مرادی )  دارند، از انجام تکالیف خود سرباز زنند و یا در این زمینه قصور ورزند  را عهده
 ۀ(. نظر به اینکه در قانون اساسی ایران در مورد متولی انجام وظیف69-70: 1397 برلیان و مهرآرام، 

گیری  تواند به نظارت و پینهادی که می   ترین مهمبینی نشده است،  احیای حقوق عامه حکمی پیش
   حفظ این حقوق مبادرت ورزد، دادستانی است.

های دیگر،  تطبیقی آن با دولت  ۀنهاد دادستانی در نظام حقوقی ایران و مطالع  ۀاز بررسی پیشین
نیک واضح است که مبنای اصلی تشکیل این نهاد، احیای حقوق و منافع عمومی و نظارت بر اجرای  

(. برای کاویدن مبانی حقوقی  99-103:  1397هرآرام،  تنگستانی، مرادی برلیان و م)  قوانین است
نقش دادستان در اجرای این وظیفه یعنی احیای حقوق عمومی، باید به قوانین مربوطه رجوع شود. 

دعوای الزم در این    ۀحفظ حقوق عمومی و اقام  ۀ( وظیف1392) قانون آیین دادرسی کیفری   22  ۀماد
این قانون، دادستان کل کشور را    290  ۀ همچنین ماد  .است مورد را تحت صالحیت دادسرا دانسته  

مکلف کرده در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی را که  
المللی پیگیری و نظارت  داخلی، خارجی و یا بین  صالحذینیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع  
جدید تشکیالت  ابالغ  دنبال  به  تاریخ    نماید.  در  کل  قو  15/10/1395دادستانی  رئیس  سوی   ۀ از 

 
پذیرد و  است. یکی در مراجع قضایی که توسط دیوان عالی کشور صورت می  حسن اجرای قوانین دارای دو بعد  .1

شود. تأکید اصلی این نوشتار بر بعد دوم  های اداری که توسط سازمان بازرسی کل کشور تضمین میدیگری در دستگاه 
اساسی قرار   قانون  174های اداری است که در ذیل اصل  حسن اجرای قوانین، یعنی اجرای صحیح قوانین در دستگاه 

 گیرد. می
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ساختاری این  چهارچوب ، معاونتی تحت عنوان »معاونت پیگیری و احیای حقوق عامه« در قضائیه
قانون اساسی از سوی   156احیای حقوق عامه مندرج در اصل    ۀنهاد ایجاد شد و بر این اساس، وظیف

دستورالعمل   2  ۀ(. ماد25:  1396مرادی برلیان،  )  رار گرفتدادستانی کل قۀ  بر عهد  قضائیه  ۀرئیس قو 
  ۀ نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز بر اساس همین نکته، پیگیری احیای حقوق عامه را عمدتًا بر عهد

 است.های عمومی قرار داده دادستان
»پیگیری« احیای حقوق عامه از آن جهت است که در بسیاری از موارد، حقوق    ۀاستفاده از واژ

مشخص  ۀعام متولی  دارای  دربار)  خود  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  نمونه  امور   ۀ برای 
آب( است. با عنایت به این امر، برای پیشگیری از تداخل   ۀ محیطی و یا وزارت نیرو در حوززیست

های متولی شود که دستگاه، دادستان تنها زمانی وارد عمل میربطذیهای  وظایف دادستان با دستگاه
اقدامات متضمن حقوق عامه، قصور ورزیده  بر  نظارت  و  پیگیری  در  اقدامات خود  انجام  در    امر 

 باشند. 
نظارتی دادستان در احیای حقوق عامه بدین معنا نیست که این   ۀالزم به ذکر است، بیان وظیف

قانون پیشگیری از    2  ۀماد  5پسینی نقشی ندارد. برای مثال بند    ۀیری و مرحلمقام در مراحل پیشگ
( مجمع تشخیص مصلحت  1394)  ( از سوی مجلس شورای اسالمی و1390)  وقوع جرم مصوب 

است.  نظام، »دادستان کل کشور« را یکی از اعضای عالی شورای پیشگیری از وقوع جرم معرفی کرده  
اند هم  مواد خاص برای امر پیشگیری تأسیس شده  موجببهتی که  دادستان در بسیاری از تشکیال

المال در امور اراضی و  توان به عضویت دادستان در شورای حفظ بیتحضور دارد؛ برای مثال، می
در شهرستان آب  منابع  از  در شورای حفاظت  دادستان  یا حضور  و  در سطح  منابع طبیعی  یا  و  ها 

 ها اشاره کرد. استان
ایرا  فزایندکشور  برداشت بی  ۀن دچار خشکسالی و بحران  بوده و  آبی  آب  منابع  از    ویژهبهرویه 

  تأمین   تواند برهای غیراصولی آبی میها و اجرای طرح های زیرزمینی و ژرف، آلوده ساختن آبآب
ا منابع آبی منطقه یا مناطقی از کشور آثار سوء بر جا گذارد. بر این اساس حفظ و احیای منابع آبی ر

بر   عنوانبه توان  می  نظارت  و  پیگیری  حفظ،  به  موظف  دادستان  که  گرفت  نظر  در  عامه  حقوق 
 هاست.  آن 

آیین دادرسی کیفری و وظیف  290  ۀآنچه در مورد ماد دادستان در پیگیری حقوق   ۀقانون قانون 
است، حال آنکه احیای  دادستان را منحصر به جرایم کرده    ۀتأمل است آنکه این ماده وظیفقابلعامه  
:  1396مرادی برلیان،  )  های کیفری استحقوق عامه امری فراتر از بحث جرایم و رسیدگی  ۀبایست

ها در صورت ارتکاب جرایم کیفری مربوط به آب و (. نتیجه آن است که در حال حاضر دادستان19
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د دارند،  امکان ورود  از قصور نقض حقوق عامه  ناشی  آب  بر  نقض حق  اعظم  ر حالی که بخش 
انگاری در این رابطه  و توزیع آب است که ممکن است هیچ گونه جرم   تأمین  نهادهای دولتی متکفل 

امکان دلیل  به همین  باشد.  نگرفته  پیشصورت  اداری« سنجی  نهادی تحت عنوان »دادستان  بینی 
 ندان را میسر سازد.تواند نظارت بر اجرای صحیح حق بر آب شهرومی 

 دادخواهی  .۲-3
ای، حق دادخواهی، یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده و یکی یافتهانسانی سازمان  ۀدر هر جامع

شرط  شود. امکان دادخواهی، نخستین گام در تحقق عدالت و پیش از حقوق بنیادین انسانی تلقی می 
برای سیاست به شمار میاساسی  بشر  (. شناسایی حق  2:  1390داعی،  )  رودهای کارآمد حقوق 

های حاکم و سایر افراد جامعه را در مقام  بشری بر آب، شهروندان را در مقام مدعی حق و دولت
شود، مجریان باید در برابر  دهد. به همین واسطه، زمانی که حق مورد ادعا اجرا نمیمجری قرار می

یا قصور خود   اجرا و  نهادباشند. اصلی  گوپاسخعدم  قو  ۀ کننداقامه  ترین   قضائیه  ۀحق دادخواهی، 
قو  منظوربهاست.   نقش  این    فراینددر    قضائیه  ۀارزیابی  آب،  بر  حق  تضمین  هدف  با  دادخواهی 

را در اجرای   قضائیه ۀهای قوسازوکارپذیری حق بر آب پرداخته و سپس  پژوهش، نخست به دادرسی
 دهد. این وظیفه مطمح نظر قرار می

 پذیری حق بر آب. دادرسی۲-3-1
آب   بر  می  ازجملهحق  به شمار  رفاهی  زمرحقوق  در  که  اقتصادی  ۀ رود  و   ـ  حقوق  اجتماعی 

گیری  گیرد. قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از بدو شکلفرهنگی جای می
ین حقوق به  پذیری اها علیه دادرسی است. بیشتر استداللبرانگیز حقوقی بوده  یکی از مسائل جدال

دولتنظر اختالف تعهد  نوع  و  حقوق  این  بودن  ایجابی  ماهیت  باب  در  بهات  نسبت  ها  آن  ها 
گردد. زیرا رویکرد کلی آن است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پرهزینه بوده  بازمی

ها،  تعهد دولت  ها وابسته است و در نتیجه، به سطح توانایی و منابع مالی دولتها  آن  و اجرای کامل
حقوق اعم از حقوق مدنی و   ۀ. اما واقعیت آن است که هم(Fried, 1987: 10) تعهد به وسیله است

سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متضمن ترکیبی از تعهدات مثبت و منفی هستند  
ها در فراهم کردن  ایجابی دولتو اقدام  ها  آن  و نیازمند اقدام دولت به عدم مداخله در احقاق کامل

تعهد دولت بودن  آنکه مثبت و منفی  نتیجه  این حقوق هستند.  برای اجرای  این  بستر الزم  ذاتی  ها 
  ۀ ها نیست بلکه هر حق، ترکیبی از تعهدات مثبت و منفی است و تنها تفاوت، در میزان و درجحق

 (. 173-174 :1398حاجی مال، سیفی و ) ها نسبت به این دو دسته از حقوق استاقدام دولت
دادرسی  قابلیت  علیه  که  استدالالتی  دیگر  حق از  این  میپذیری  مطرح  که ها  است  آن  شود 
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نیازمند اقدامات دولت در معنای قوحق   مجریه است و نقض  ۀهای رفاهی معمواًل و نه انحصارًا، 
با ترک فعل دولتها  آن  به وقوع مینیز عمدتًا  به همین دها  این حقوق، پیوندد.  لیل اجرای قضایی 

برای واداشتن دولت به انجام وظایف خود و نوعی دخالت در اموری است  قضائیه ۀمتضمن عمل قو
سیفی و )  تابدکه در صالحیت این نهاد قرار دارد. در حالی که اصل تفکیک قوا چنین امری را برنمی

 (. 174: 1398 حاجی مال، 
تفکیک قوا دکترینی مهم است اما این دکترین  هرچند  کرد که    در پاسخ به این استدالل، باید اذعان

 موجببهاصول حاکمیت قانون و برتری قانون اساسی اعمال شود.    ازجملهباید در کنار سایر اصول،  
ها  حقوق را تضمین نماید و حکومت   ۀوظیفه دارد جبران مؤثر هم  قضائیه  ۀاصل حاکمیت قانون، قو 

ها معاف شوند. بر اساس اصل برتری قانون ایت و احترام به این حقنباید از مسئولیت نسبت به حم
متعهد است اجرای این قانون را تضمین نماید و بر فعالیت سایر ارکان حکومت   قضائیه  ۀاساسی، قو

(. 175:  1398سیفی و حاجی مال،  )  فراهم کردن امکانات رفاهی، نظارت کند  ازجملهدر اجرای آن،  
، که  2008امروزه با تصویب پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 

های  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صالحیت رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت  ۀ به کمیت
و فرهنگ اقتصادی، اجتماعی  با اجرای حقوق  رابطه  پروتکل در  را میعضو  در  ی  دهد، گام مهمی 

دادرسی اتخاذ شدراستای  رفاهی  حقوق   Optional Protocol to the International)  پذیری 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2008: Art. 1  از یکی  زیرا   .)
گاه باشند که تعهداهداف این پروتکل، آن است که دولت  ترینمهم نسبت  ها  آن  اتهای عضو میثاق آ

:  1387سادات اخوی، ) به حقوق مندرج در میثاق، تعهداتی واقعی است که قابلیت دادخواهی دارد 
225-222 .) 

حقوق   ترینمهم  ازجملهپذیری حقوق رفاهی، قابلیت دادخواهی حق بر آب که  با اثبات دادرسی
پذیری آن، منتج به ادخواهیحق بودن آب و د ۀ آید. گزاررفاه شهروندان است، حاصل می تأمین برای

شود. به این  مسئول شناخته شدن ناقضان این حق اعم از اشخاص و نهادهای دولتی یا غیردولتی می
برای   بایدترتیب   شود.   ساختارهایی  اندیشیده  ملی  سطح  در  اشخاص  این  مسئولیت  طرح  امکان 

  م این وظیفه است.ترین نهاد دادخواهی مکلف به انجا اصلی عنوانبه قضائیه ۀمسلمًا قو
 . سازوکارهای دادخواهی نسبت به حق بر آب۲-3-۲
بنیادیپیش  قضایی،  تأسیس سازوکارهای  و  برای تضمین حقوق   ترینبینی  قانونی  ساختارهای 

کشورهای   در  داخلی  قضایی  مراجع  از  تعدادی  مهم،  این  درک  با  هستند.  داخلی  سطوح  در  بشر 
در رابطه با ایجاد آلودگی در منابع آبی و    خصوص بههای مرتبط با نقض حق بر آب،  مختلف، پرونده
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ارائ داده   ۀقطع  قرار  رسیدگی  مورد  را  آبی  پروند  عنوانبهاند.  خدمات  در  خانه  ۀمثال  های  »ساکنان 
ویستا علیه شورای محلی شهرهای جنوبی« در آفریقای جنوبی، دادگاه عالی به این نتیجه  مسکونی بن

احترام به حق بر آب توسط دولت درخصوص    رسید که قطع منبع آب، نقض قانون اساسی این کشور
ن عالی هند اذعان نمود که حق بر حیات حقی  کومار علیه ایالت بیهار نیز، دیوا  ۀاست. در پروند

ای  . در قضیه(OHCHR, 2010: 40) شودبنیادین بوده که شامل حق انتفاع از آب بدون آلودگی می 
برای مصارف انسانی علیه    آب مناسب  تأمین  در دادگاه قانون اساسی کلمبیا، شکایتی مبنی بر عدم 

طور بهدعا، بیان کرد که حق بر آب سالم و کافی شهرداری مطرح شد و دادگاه ضمن حمایت از این ا
حق بر حیات، کرامت انسانی، حق بر سالمت    ازجملهضمنی از سایر حقوق مندرج در قانون اساسی  

 .(Lee, 2019) شودو حق بر محیط زیست سالم استنباط می

رسیدگی و صدور حکم در مورد ۀ  وظیف  های قانونی موجود در راستای شناسایینظر به ظرفیت
، دستگاه قضایی مکلف به  قضائیه  ۀتظلمات، تعدیات و شکایات و نیز احیای حقوق عامه برای قو

 تضمین حاکمیت قانون از طریق فراهم کردن بستر الزم برای دادخواهی مدعیان حق بر آب است.  
 های عمومی. دادخواهی حق بر آب در دادگاه۲-3-۲-1

اصل   و شکایات،    159مطابق  تظلمات  ایران، مرجع رسمی  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 
دادگاه تشکیل  رو،  از همین  است.  بهدادگستری  دسترسی  و  حال،  ابتداییها  آن  ها  عین  در  و  ترین 

گفته شد، با استنباط ضمنی حق بر آب  کهچنانمراجع دسترسی به عدالت قضایی هستند.  ترینمهم
االجرا برای ایران، این نتیجه  المللی الزم صول قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات بیناز برخی ا

حاصل گردید که نظام حقوقی داخلی کشور در رابطه با بیان تعهدات الزم برای اجرایی شدن حق بر  
است. بر این  آب خأل حقوقی ندارد؛ اگرچه، تحت عنوان صریح و دقیق »حق بر آب« مطرح نشده  

ها قادر به رسیدگی به آن  اس، این ایراد احتمالی که چون حق بر آب در قوانین ایران نیامده، دادگاهاس
تواند بر مبنای مقررات حداقلی موجود هم موارد نقض قاضی ایرانی می  شود و نیستند، بالوجه می

مجرمیت  تعهدات حق بر آب را شناسایی و در صورتی که عمل وصف مجرمانه داشته باشد، حکم به  
شود، مسئولیت مدنی  و تعیین مجازات نموده و زمانی که نقض تعهد موجب ایراد خسارت مدنی می 

 متخلف یا متخلفان را احراز نماید.  
ها در اجرای دقیق تعهد به صیانت از حق بر  ترین شیوه از بعد مسئولیت کیفری، یکی از عمده

منابع و تأسیسات آبی است. قوانین ایران در این برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به    ۀآب، نحو
جرم  به  پرداختهزمینه  تخلفات  از  برخی  از    انگاری  برخی  از:    ترینمهماست.  عبارتند  جرایم  این 

غیرمجاز، تخریب یا اختالل در تأسیسات آبی، حفر   ۀغیرمجاز از آب، مداخل  ۀبرداری و استفاد بهره 
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ها و مجاری آبی، حفاری بدون پروانه، عدم مصرف  رودخانه  چاه غیر مجاز، تجاوز به حریم و بستر
   1آلودگی آب.  بها، عوارض و دیونمعقول، عدم پرداخت آب

که بخش مهمی از نقض    شودعناوین مجرمانه مربوط به آب این برداشت حاصل می  ۀاز مطالع
حق بر آب سایرین، دارای مسئولیت کیفری دانسته   تأمین  تعهدات اشخاص عمومی و خصوصی در

دارد حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید  قانون اساسی که مقرر می   36است و مطابق اصل  شده  
انند برای طرح دعاوی  توقانون باشد، شاکیان از این اقدامات می  موجببهاز طریق دادگاه صالح و  

 های صالح مراجعه نمایند.  خود در این جرایم به دادگاه
قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم، در این مورد جرایم آبی، موجب طرح    9  ۀمطابق ماد

شود: الف( دعوای عمومی که هدف آن حفظ حقوق جامعه است؛ ب( دعوای خصوصی  دو دعوا می
قانون، حق خصوصی    موجببهناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که    ضرر و زیان  ۀ از حیث مطالب

 است.   دیدهبزه 
  دیدهبزه   ۀدادستان بوده و از حیث خصوصی بر عهد  ۀتعقیب متهم از حیث بعد عمومی بر عهد

، عالوه بر اشخاصی که مستقیمًا  روایناز (.  11و    9: مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفری،  )  است
شود، در مواردی مثل آلودگی شدید منابع  مشمول یکی از عناوین مجرمانه میها  آن  آبنقض حق بر  

تواند اقدام الزم را به عمل آورد. بر این عمومی جرم می   ۀهم از باب جنب  آبی در یک منطقه، دادستان
ی در  توجهقابلمبنا، معاونت دادستانی حقوق عامه در امر آغاز به رسیدگی و تعقیب کیفری نیز نقش  

 کند. احقاق حق بر آب ایفا می
جرایم    ۀ وجود قوانین کیفری در حوز  رغمبهیافته حاکی از آن است که  میزان جرایم آبی ارتکاب

حاصل نشده و   انتظارقابل هایی برای ناقضان این قواعد، کارآمدی و بازدارندگی آبی و وضع مجازات
 الزم است قوانین موجود موضوع بازنگری قرار گرفته و روزآمد شوند. 

دعاوی برآمده از حق بر آب در بعد مدنی عمدتًا دعاوی مسئولیت مدنی هستند. مسئولیت مدنی  
است  خسارت  پرداخت  مسئولیت  معنی  لنگرودی،  )  به  ایجاد  640:  1388جعفری  عامل  که   )

حق دسترسی به آب، اگر عمل اشخاص، اعم از   ۀ نماید. در حوزآن می   خسارت را ناگزیر از جبران
وران از آب شود، با  ی موجب ایراد خسارت به بهره نحوبهخصوصی یا عمومی و حقیقی یا حقوقی،  

 توان مسئولیت مدنی شخص واردکننده زیان را مطرح نمود.  سببیت می  ۀاحراز رابط
( هر کس بدون مجوز قانونی، عمدًا یا در 1339) وب قانون مسئولیت مدنی مص 1 ۀبر مبنای ماد

 
 . 1352و  قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،  1361مواد مختلف قانون توزیع عادالنه آب، . 1
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احتیاطی، به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر بی  ۀنتیج
ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

عام که در مورد حق بر   ۀ باشد. عالوه بر این مقررز عمل خود میشود، مسئول جبران خسارت ناشی ا 
آب به مسئولیت مدنی اشخاص توجه ۀ  آب نیز قابلیت اعمال دارد، برخی از قوانین خاص در حوز

کنندگان از چاه و  قانون توزیع عادالنه آب ناظر بر مسئولیت مدنی استفاده 6 ۀاند. برای مثال مادکرده
آلودگی آب و عمل طبق مقررات بهداشتی است. مرجع دادخواهی نسبت به   قنات بر جلوگیری از

 دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به آب نیز محاکم عمومی حقوقی هستند.
ای از خسارات و ضررهای وارده به  در این قسمت شایسته توضیح است آنکه بخش عمدهآنچه  

و مصوبات از عمل  ناشی  به آب  افراد  آبی و حق دسترسی  و کارگزاران دولتی است.    منابع  نهادها 
های عمرانی،  بعضی از اعمال منجر به خسارت دولت در حوزه منابع آبی عبارتند از: اجرای طرح 

ها، قنوات و منجر به خشک شدن آب چشمهآنکه    کشاورزی و سدسازی بدون ارزیابی دقیق اثرات
توسط شرکتهای خصوصی میچاه آب  منابع  کردن  آلوده  دوشود؛  نهادهای  های  تقصیر  یا  و  لتی 

و   قانونی  مقررات  رعایت  بدون  آب  مصرف  پروانه  صدور  آب؛  آلودگی  از  پیشگیری  در  دولتی 
 (.179: 1396دالوند، علیمرادی و حیدری، ) سوءمدیریت در استحصال، توزیع و انتقال آب

از اطالق مواد   اما  انتساب است  قابلمسئولیت مدنی دولت    قانون مدنی،   332و    328اگرچه 
ماد  ۀارائ  دلیلبه به  اشاره  مواد،  این  از  مختلف  که    11  ۀ تفاسیر  مدنی  مسئولیت    صراحت بهقانون 

رسد. هرچند در این  تر و نزدیک به صواب به نظر میاست، صحیح  مسئولیت دولت را شناسایی کرده
منافع اجتماعی طبق قانون    تأمین  ماده نیز در مورد اعمال حاکمیتی دولت که بر حسب ضرورت برای

 به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. 
قانون تشکیالت و   10  ۀطرح دعوا علیه اقدامات دولتی غیرقانونی یا موجد خسارت، طبق ماد

خسارت  ( در صالحیت دیوان عدالت اداری است اما تعیین میزان  1392)  آیین دادرسی دیوان مصوب 
 باشد. های عمومی می وارده با دادگاه

 دادخواهی حق بر آب در دیوان عدالت اداری  .۲-3-۲-۲
گیری یا کند در مقام تصمیمظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می  دلیلبهنهادهای اداری 

مطابق   ئیهقضا  ۀها و نقض حقوق مردم را دارند. لذا قو اجرای قوانین، احتمال خروج از صالحیت
قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به دعاوی علیه این نهادها را داراست و موظف   173و  170اصول 
بخشنامهنامهآییناست   و  و  ها  مقامات  اختیارات  حدود  از  خارج  و  غیرشرعی  غیرقانونی،  های 

(. امروزه 97:  1393اللهی و شیرزاد،  رحمت)  های دولتی را در صورت طرح دعوا ابطال نمایددستگاه
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  ۀ رابط  ۀ کنندخاص حقوق عمومی که تنظیمطور  بههای حقوق و  شاخه  ۀگفتمان حقوق بشری بر هم
مستقیم دولت و افراد است، سایه افکنده زیرا حقوق اداری، با بیان طرق حمایت از حقوق و منافع 

کند تا ای الزام میه افراد و تعیین حدود اختیارات مقامات عمومی، آنان را به پیروی از معیارهای ویژ
توزیع برابر و   ۀه از مقامات دولتی سد شود و زمینسوءاستفادها و  ها، خودسری ورزیجلوی غرض 

اللهی و رحمت)  های اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان فراهم گرددعادالنه امکانات و فرصت
طرف قضایی، با صالحیت  یک مرجع بی  عنوانبهدیوان عدالت اداری،    ۀ(. تعبی100:  1393شیرزاد،  

توان هدف نهایی آن را تضمین حقوق  های دولتی، سازوکاری است که مینامهآییننظارت بر اعمال و  
روابط دولت و    ۀکه عمد های بشری دانست. با این توضیح که مقررات و تصمیمات دولتیو آزادی

رض باشد و قوانین عادی مجلس نیز باید مطابق  کند نباید با قوانین عادی متعاشهروندان را تنظیم می
  های انسانی است حقوق و آزادی  ۀکنندقانون اساسی قرار گیرد و قانون اساسی در حقیقت تضمین

توان از  (. اساس شناسایی حق بر آب در نظام حقوق داخلی را می 263:  1390قاری سیدفاطمی،  )
این ترتیب، دیوان عدالت اداری از صالحیت    برخی اصول قانون اساسِی مربوطه استنباط نمود. به 

 کنترل مطابقت مصوبات دولتی با قوانین عادی و قوانین اساسی مربوط به حق بر آب برخوردار است. 
آیین دادرسی دیوان    10  ۀرسد، با توجه به اطالق مادآنکه به نظر می  مضافاً  قانون تشکیالت و 

وانند از تصمیمات و اقدامات موردی نهادهای  تعدالت اداری کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می
و توزیع    تأمین   های گوناگون، برای مثال در رابطه با نقض تعهد خود در در حوزه ها  آن   انمأموردولتی و  

است، در دیوان عدالت عادالنه آب یا حفظ کیفیت آب که در قوانین داخلی کشور به آن تصریح شده  
را شناسایی کرد برای تعیین میزان خسارت به  ها  آن  ن استحقاقاداری شکایت برند و زمانی که دیوا

و   85: 1390بیشتر نک: جاللی، حسنوند و میری،  ۀبرای مطالع)  های عمومی مراجعه نماینددادگاه
سازمان دولتی    ۀقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان، اگر مصوب   12  ۀ (. افزون بر این، مطابق ماد112

ه یا تخلف کند و  سوءاستفادو عمومی مخالف شرع یا قانون باشد، یا سازمان در انجام وظایف خود 
یا با خودداری از انجام وظایف خود موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی یا عمومی شود، این 

در دیوان عدا اشخاص می اما  توانند  نمایند.  را مطرح  اداری دعوای خود  اشکالی که    ترینمهملت 
ها در دیوان عدالت اداری وارد آمده، طوالنی بودن مراحل رسیدگی در آن همواره بر روند رسیدگی

نهاد برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری بسیار محدود  های مردم است. همچنین نقش سازمان
 است.  

در اداری  عدالت  روی  دیوان  از  دادنام  هیئت  قضایی  ۀبخشی  در  مورخ    409  ۀ شمار  ۀعمومی 
بدون تردید  طور مقرر داشته: »  ضرورت حفظ صیانت از منابع آبی ایندرخصوص    14/10/1382
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ها  برداری بهینه از آن های زیرزمینی و بهره ویژه سفره حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و به
وان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد و همه سعی کنیم تا از افت عنیک ضرورت است و باید به

رویه و غلط و غیرفنی از منابع یادشده پرهیز شود و  برداری بیهای آبی زیرزمینی و بهره شدید سفره 
هایی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزوالت جوی مواجه آب و دشتخصوص در منابع کمبه

های اجرایی و قانونی  اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و دستگاههستیم، این موضوع از  
های  عهده دارند. البته باید با روش ویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این زمینه مسئولیت بیشتری بهبه

های زیرزمینی و چه  سازی و ترویج و تشویق و آموزش، چه در حفظ ذخائر و سفره قانونمند و فرهنگ
ویژه در مناطق مرزی، تدبیر و  های مهارشده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور، بهداری از آببر در بهره 

پذیرد  انجام  قانونمند  اقدام الزم و  دادنامه، بخشنامتالش و  این  و   11/1/1365  -142/47133  ۀ«. 
  ۀقانون اساسی و تبصر  53و    52وزارت نیرو را مخالف اصول    14/2/1366  -424/53623  ۀ بخشنام

وزارت کشاورزی   ۀبهای بخش کشاورزی را بر عهدقانون توزیع عادالنه آب که وصول آب 21 ۀماد 1
قرار داده و نیز عدم مالحظه شرایط اقتصادی اجتماعی مناطق مختلف کشور بنا بر امکانات، مغایر  

ضرورت  شرایط  شاخصبا  و  هزینهقابلهای  ها  و  درآمدها  و  میزان  قبول  تعیین  در  مربوط  های 
انست و آن را ابطال  النظاره دوزیران در باب تشخیص و تعیین میزان حق  هیئت  النظاره و صالحیتحق
 (.1382هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، )  کرد 

آرای این دیوان است که    ازجمله نیز    1397مرداد    23در تاریخ    1331الی    1327  ۀشمار  ۀدادنام
طرح  اجرای  در  مردم  مالی  مشارکت  نرخ  تعیین  در  را  آباد  ابوزید  شهر  شورای  و  اقدام  آبی  های 

هیأت  )   استحیت شورا قلمداد کرده و مصوبه آن را باطل دانسته  آوری فاضالب، خارج از صال جمع
 (.1397عمومی دیوان عدالت اداری، 

به   بر جنبه  گونهاینبا نظر  اداری که  از دیوان عدالت  و    تأمین  های مختلفآرای صادره  کمیت 
ن دریافت تواکیفیت منابع آبی، مقرون به صرفه بودن منابع آب و دیگر موضوعات آبی توجه دارد می 

نکرده   اشاره  آب  بر  حق  اجرای  لزوم  به  مستقیمًا  دیوان  اگرچه  اما  که  و طور  بهاست  دولت  ضمنی 
نهادهای وابسته به آن را مسئول فراهم کردن دسترسی به آب پاک، سالم، مقرون به صرفه و از نظر 

 داند. الوصول میفیزیکی سهل
 قضائیه  ۀهای قوان و بایستههای تضمین حق بر آب در نظام حقوقی ایر . چالش3

آنکه سازوکارهای قضایی موجود در نظام حقوقی ایران، تا حد زیادی امکان دسترسی به  رغم  به
منابع آبی    ۀ کند، اما مسائل و مشکالت عدیدعدالت در مورد حق بر آب را برای شهروندان فراهم می

  ۀرویدر ایران از ضعف عملکرد دولت تا آلودگی این منابع توسط واحدهای صنعتی و نیز مصرف بی
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و   آبی  منابع  مدیریت  در موضوع  ایران،  حقوقی  نظام  آن است که  مبین  آب،  و   تبعبهمنابع  اجرا  آن 
بی شدید و یا آهای عینی آن در کمتضمین حق بر آب شهروندان دچار نقایصی جدی است که جلوه 

مشاهده است. بخشی از این مسائل  قابلهای جنوبی و مرکزی کشور  کیفیت نازل آب در برخی استان
مدیریت منابع آب    ۀ های قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی کشورمان در حوزبرآمده از نارسایی

 های پیشنهادی به شرح ذیل است:حلها و راهشماری از این چالش  است. 
 شناسایی حق بر آب در قوانین داخلی کشورعدم  .3-1

 احترام به آن حقوق، شناسایی  ۀگفته شد تعهد ابتدایی هر دولت نسبت به حقوق بشر و پای  کهچنان
اساسًا سخن گفتن از اجرا و تضمین    ی داخلیگذارقانوندر قوانین داخلی کشورهاست و بدون  ها  آن 

در  قضائیه  ۀتدوین و تنقیح قوانین قوۀ . بنابراین الزم است ادارشودحق بر آب امری عبث پنداشته می
 تعاملش با قوای مجریه و مقننه، ضرورت شناسایی این حق در قوانین داخلی ایران را مطرح نماید. 

 ها پراکندگی قوانین مربوط به آب و تعارض مفاد برخی از آن .3-۲
و گوناگون  قوانین  و  اسناد  در  آبی  مقررات  و    پراکندگی  سختی  به  منجر  قوانین،  آن  زیاد  حجم 

،  رواینازدادخواهی خواهد شد.    ۀشدن روند دادرسی در مرحلو طوالنیها  آن  سردرگمی در اجرای
قو است  قوا،    قضائیه  ۀالزم  سایر  تعامل  خألهای  ۀقو  ویژه بهبا  شناسایی  با  موجود،   مقننه،  قانونی 

 قانون جامع آب مبادرت نمایند.  ۀپراکندگی و تورم قوانین را برطرف ساخته و به تهی
 نهاد در دعاوی آبی های مردم. عدم وضوح نقش سازمان3-3

  ۀ های اجرایی هستند و بخش عمدکه متعهد اصلی اجرای حق بر آب نهادها و سازمانجا  آن   از
نشینان شهرها و  برند، مردمان مناطق محروم کشور، حاشیهمی اشخاصی که از نقض حق بر آب رنج 

نهادهای  اقشار کم از  را  این حق  اجرای  پیگیری  یا  و  دعوا  مالی طرح  و  توان علمی  بوده که  درآمد 
با این    قضائیه  ۀتعامل قو  ۀنهاد و مشخص ساختن نحوهای مردم ندارند، تقویت نقش سازمان  ربطذی

های قضایی و فراهم کردن بستر پیگیری تخلفات و جرایم آبی و  العملنهادها از طریق صدور دستور
  توجهی نماید.قابلدر احیای حقوق عامه کمک    قضائیه  ۀتواند به قومیها  آن  محیطی از جانبزیست

 ۀ« از سوی ریاست قوقضائیهبا ابالغ »دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه  
تاریخ  قضائیه شده  06/12/1398)  در  توجه  مهم  این  به  زیادی  حد  تا  این  («،  وجود  با  است. 
 های قانونی، تالش برای عملی ساختن مقررات مندرج در آن شایسته و الزم است. ظرفیت

 ها قضایی متعدد در قوانین آبی و تعارض صالحیتوجود محاکم قضایی و شبه .3-4
برای رسیدگی به دعاوی آبی در قوانین عام و یا خاص  وجود مراجع قضایی و شبه قضایی گوناگون  

شود اطراف دعوا و حتی قضات محاکم  باعث میها  آن   صالحیتی برخی از  ۀپوشانی دایرکشور و هم



 رشیدی  / آب بر حق نی تضم در رانیا  یاسالم یجمهور  یۀقضائ ۀقو نقش

 

103 

دچار   سردرگمی  به  صالح،  مرجع  تشخیص  مواردی  در  در  حتی  و  آبی  رسیدگی  فرایند شوند  های 
چالش  منظوربهشود.    طوالنی این  بررهارفع  اید،  دادگاه   ۀسی  تشکیل  بر  ناظر  آبمطروحه    های 

گیرد،  22:  1398زندرضوی،  ) قرار  محاکم  این  صالحیت  در  آب  به  مربوط  دعاوی  تمامی  که   )
تواند بنا بر اختیار مندرج  می   قضائیه  ۀها، ریاست قوضرورت داشته و در صورت مفید فایده بودن آن 

 ها را صادر نمایند.گاهقانون اساسی، دستور برپایی این داد 158در اصل 
 فنی بودن مسائل مربوط به دعاوی آبی. 3-5

اولی  چندبعدی مبانی  از  از قضات  بسیاری  ناآگاهی  و  آب  به  مربوط  دعاوی  آب    ۀبودن  حقوق 
، گنجاندن  رواینازشود بخشی از موارد نقض حق بر آب در تشکیالت قضایی اتفاق بیفتد.  موجب می 

های کشور یا ایجاد گرایش جدیدی تحت  ته حقوق در دانشگاهدرس حقوق آب در چارت درسی رش
بینی چند واحد درس حقوق آب عنوان حقوق مدیریت منابع آب در مقطع کارشناسی ارشد و پیش 

پیشنهاد می قضایی  کارآموزان  برگزاری  برای  با  آگاهی قضات  است سطح  اینکه الزم  شود. مضافًا 
استدالل و استناد به هر یک    ۀبا مصادیق حقوق بشر و نحوها  آن  حقوق بشری و آشنایی  هایکارگاه

 ارتقا یابد.  
 های جرایم آبی غیربازدارنده بودن مجازات. 3-6

وجود    رغمعلیآن نقض حق بر آب،    تبعبهآنچه از روند فزاینده آسیب به منابع آبی در کشور و  
قوانین مجازات زیاد  و مجازاتکننده، واضتعداد  قوانین  این  آنکه  است  مبرهن  و  عدم    دلیلبهها  ح 

ای که در حفاظت  مسئلهبازدارندگی از ارتکاب جرم مؤثر باشند.    ۀاند در انجام وظیفکفایت، نتوانسته
ای از اقدامات  دهد اقدامات پیشگیرانه است. بخش عمدهاز منابع طبیعی رکن اساسی را تشکیل می 

آ ترویج و  به  بازمیپیشگیرانه  تربیتی و فرهنگی  به موزش حقوق بشر و مسائل  نیز  اما بخشی  گردد 
تری در های بازدارندهشود. به همین دلیل الزم است از مجازاتها مربوط میمجازات  ۀشدت و درج

العمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی صادره  دستور   1  ۀث( ماد)  جرایم مربوط به آب استفاده شود. بند
نهاده که از طریق اداره کل تنقیح قوانین    قضائیه  ۀ، این امکان را در اختیار قوقضائیه  ۀقو  از سوی رئیس

و مقررات، به شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعالم به مراجع مرتبط 
گیرد، موارد نیازمند  تواند در دستور کار این اداره قراراقدام نماید. بنابراین، یکی از موضوعاتی که می 

های  اصالح مجازات  ۀ ای در حوزنویس الیحهبازنگری در قوانین مربوط به جرایم آبی و یا تدوین پیش
تواند با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین،  آب است. همچنین این اداره می   ۀ مربوط به جرایم در حوز

 تنقیح قوانین آبی اقدام الزم را انجام دهد.  ۀدر زمین



 1401 بهار  / یکصد و هفدهممارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                             

 

104 

 نتیجه 
ها به احترام، صیانت و ایفای آن است. این  یک حق بشری، موجد تعهد دولت  عنوانبهتقریر آب  

و توزیع آب، نیست بلکه سایر    تأمین  اولین متعهد  عنوانبهمجریه،    ۀمحدود به قو  تنهانهگاتعهدات سه
آنکه حق بر    رغمبهاقداماتی در راستای تحقق کامل این حق هستند.  ارکان حاکمیت ملزم به اتخاذ  

است،  مستقیم در قوانین اساسی و عادی کشور و حتی در میثاقین حقوق بشری بیان نشده  طور  بهآب  
ضمنی به این حق اشاره کرده طور  به اما برخی از اصول قانون اساسی کشور و مقررات قوانین عادی  

حق بر حیات، حق بر بهداشت، حق   ازجمله االجرا های بشری الزم اری از حقو نیز لزوم تحقق بسی
بر حداقل شرایط استاندارد زندگی و حق بر محیط زیست سالم، شناسایی و اجرای این حق را ناگزیر  

و توزیع عادالنه آب    تأمین  ای حق بر آب مانند ضرورت آنکه بسیاری از تعهدات پایه  ویژهبهسازد.  می 
گذاری عادالنه آب در قوانین آبی کشور مورد توجه  منابع آبی از نظر کمی و کیفی، قیمت پاک، حفظ

 است، ولی تحت عنوان مستقیم »حق بر آب« قرار ندارند. بوده  گذارقانون
یکی از ارکان مهم حاکمیتی، عمدتًا در    عنوانبه  قضائیه  ۀقو  ۀحال، با وجود آنکه وظیفای  علی

خود   ۀرسد که ارکان اجرایی، وظیفظهور می  ۀ یابد و زمانی به منصتضمین اجرای این حق نمود می
  ۀدادخواهی و زمان نقض تعهدات اولی  ۀرا به درستی ایفا نکنند، اما تکالیف این نهاد، صرفًا به مرحل

برقراری ارتباط و    قابلیت آن را دارد که از طریق قضائیه ۀشود؛ بلکه قوبرآمده از این حق خالصه نمی
ی، اجرایی و نیز عموم مردم، بستر الزم برای پیشگیری از نقض گذارقانونهمکاری مؤثر با نهادهای 

این حق و نیز نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین مدیریت آب را فراهم سازد و از این طریق، ناظر  
های به عمل آمده حاصل از بررسی  توجهقابل  ۀ بر آب شهروندان باشد. نکتو ضامن ایفای کامل حق  

های متعددی دچار است  در مدیریت منابع آبی، به چالش  آن است که نظام حقوقی داخلی کشورمان
تا آن  ترینمهمکه   مرتبط است، مواردی چون عدم شناسایی    قضائیه  ۀکه به وظایف قوجا  آن  به   ها، 

ها، عدم وضوح نقش  قوانین داخلی، تورم قوانین و در عین حال ناکارآمدی آنصریح حق بر آب در  
های آبی و فقدان وجود ساختارهای قضایی کارآمد برای  دادخواهی   فرایندنهاد در  های مردم سازمان

 شود. عمل مؤثر، سریع و دقیق را شامل می
ای در جهت شناسایی مستقیم  بینی مقرره شود، ضمن پیشها پیشنهاد میرفع این چالش  منظوربه

حق بر آب، خیل قوانین پیچیده و پراکنده آبی کشور تنقیح شده و در یک قانون جامع تدوین و اصالح 
در موضوع نحوه مشارکت و تعامل   قضائیه  ۀشوند؛ با اجرایی کردن دستورالعمل ریاست محترم قو

های پیشگیری،  فرایندها برای ارتقای  سازمان  گونهاین، از ظرفیت  قضائیه  ۀهای مردمی با قوسازمان
های  استفاده شود؛ ایجاد ساختارهای قضایی مناسب مانند دادگاه قضائیه ۀنظارت و دادخواهی در قو
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ارتقای دانش و   منظوربهآب، دادسرای حقوق شهروندی و دادستان اداری مورد ارزیابی قرار گیرد؛  
تخصصی مباحث  از  قضات  آگاهی  بازنگری   سطح  حقوق  رشته  دروس  سرفصل  در  آب،  حقوق 

آب  منابع  مدیریت  حقوق  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  جدیدی  گرایش  یا  و  گرفته  صورت 
مانند مرکز آموزش قضات و ستاد حقوق بشر    قضائیه  ۀقو  ربطذیتأسیس شود؛ همچنین نهادهای  

صلی حقوق آب و حق بشری به آب را فراهم  الزم برای آشنا ساختن قضات با مباحث ا  ۀتوانند زمینمی 
 . نمایند

  



 1401 بهار  / یکصد و هفدهممارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                             

 

106 

 منابع 
مجله ها«،  (، »نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت 1400)  اقبالی، کیوان ▪

 . 114 ۀ ، شمارحقوقی دادگستری

محمدقاسم،   ▪ و  مهدی  تنگستانی  برلیان  و    گفتارهایی (،  1397)مهرآرام    پرهاممرادی  دادستانی  نهاد  باب  در 
 ، مرکز مطبوعات و انتشارات. قضائیه، چاپ اول، تهران: قوه احیای حقوق عامه

 ، چاپ دوم، تهران: گنج دانش. ترمینولوژی حقوق(، 1388) جعفری لنگرودی، محمدجعفر ▪

بشر«،  (، »سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق  1393)صداقتی    کیوانجاللی، محمد و   ▪
 .5، شماره  2، سال فصلنامه حقوق اداری

(، »تفکیک صالحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی 1396)میری    ایوب حسنوند و  محمد  جاللی، محمد،   ▪
 .99، شماره 81، سال مجله حقوقی دادگستریدر دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت«، 

الملل بشردوستانه«، های شدید حقوق بیننیان نقض (، »حق دادخواهی و جبران خسارت قربا1390)  داعی، علی ▪
 رساله دوره دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی. 

(، »مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر  1396)حیدری    محمدعلیعلیمرادی و  الله  امانالله،  دالوند، نعمت ▪
 .16، شماره های ققه مدنیآموزه مبنای قاعده اتالف، الضرر و احترام«، 

 (.1398قضائیه )دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی، ابالغی از سوی ریاست قوه  ▪

با قوه   ▪ قضائیه ، ابالغی از سوی ریاست محترم قوه  قضائیهدستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی 
(1398.) 

 (.1397قضائیه )دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ابالغی از سوی ریاست قوه  ▪

 ، چاپ اول، تهران: دراک. نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی(،  1388) راسخ، محمد ▪

(، »حق بر محیط زیست سالم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری«،  1393)شیرزاد    امیداللهی، حسین و  رحمت ▪
 .6، شماره 3، سال دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی

 ، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.المللامنیت آب در حقوق بین(، 1399) رشیدی، مهناز ▪

 .42، شماره 4، سال دنیای پسته »خواهان و خوانده، پرونده ویژه دادگاه آب«،  (،1398) زندرضوی، بهار ▪

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  نویس پروتکل اختیاری میثاق بین(، »پیش1387)  سادات اخوی، سیدعلی ▪
 .4، شماره فصلنامه حقوق(«، 2008آوریل  4) فرهنگی

های پذیری حق بر سالمت در نظامهای حاکم بر دادرسیت(، »رهیاف1398)حاجی مال    هیوا   سیفی، سیدجمال و ▪
 .4، شماره  11، دوره مطالعات حقوقیای حقوق بشر«، منطقه

 .4، دوره یارقانوندر پیشگیری اجتماعی«،  قضائیه(، »جایگاه حقوقی قوه 1396) دل، محمدصبح  ▪

حقوق شهروندی؛ از حقوق ملت تا    (،1398)  پتف و پرویز دهقانی  آرین  ،افشاری  فاطمه،  عباسی، محمود ▪
 ی. ، تهران: انتشارات حقوقاحیای حقوق عامه

سیدفاطمی، سیدمحمد ▪ معاصر(،  1390)  قاری  در جهان  بشر  مؤسسه  حقوق  تهران:  دوم،  چاپ  اول،  دفتر   ،
 حقوقی شهر دانش.  

ظم حقوقی های نهاد دادستانی در ن(، گزارش نشست علمی: »جایگاه و صالحیت 1396)  مرادی برلیان، مهدی ▪



 رشیدی  / آب بر حق نی تضم در رانیا  یاسالم یجمهور  یۀقضائ ۀقو نقش

 

107 

 . قضائیهایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفه احیای حقوق عامه«، تهران: پژوهشگاه قوه 
ماهنامه  (، »تطبیق سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمن و نهادهای مشابه آن«، 1396) مهرعلیان، اردشیر ▪

 . 17، شماره 2دوره پژوهش ملل،  

اد ▪ عدالت  دیوان  عمومی  شماره  هیأت  بخشنامه  ابطال    424/53623و    1/11/1365مورخ    421/47133اری، 
 .14/10/1382، مورخ 382/78، کالسه پرونده 409وزارت نیرو، دادنامه شماره  14/2/1366مورخ 

شورای اسالمی شهر    5/11/1395هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ   ▪
،  96/695، 96/696 ،697/96، کالسه پرونده 1331الی  1327بهاء، دادنامه شماره  آبدرخصوص    ابوزیدآباد

 .1397/ 23/05، مورخ 96/693، 96/694

 غیرفارسی 
▪ “Drinking-Water”, WHO, 2019, retrieved 26/08/2019, from: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water.  
▪ Albuquerque, Catarina de (2013). “Water and Sanitation Are Human Rights: 

Why Does It Matter?”, in: Boisson de Chazournes, Laurence; Leb, Christina 

and Tignino, Mara (eds.), International Law and Freshwater, the Multiple 

Challenges, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. 

▪ Ansink, Erik (2009), “Game-theoretic Models of Water Allocation in 

Transboundary River Basins”, PhD dissertation, Wageningen University. 

▪ CESCR (2002), General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 

of the Covenant) Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights, (Contained in Document 

E/C.12/2002/11). 

▪ Fried, Charles (1987), Right and Wrong, Cambridge, Massachusetts and 

London: Harvard University Press. 

▪ Lee, Jootaek, “Researching the Human Right to Water with an Annotated 

Bibliography”, Hauser Global Law School Program, 2019, retrieved 5/1/2020 

from: 

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Human_Right_to_Water.html. 

▪ Obani, Pedi & Gupta, Joyeeta. (2016). “Human Security and Access to Water, 

Sanitation, and Hygiene: Exploring the Drivers and Nexus”, in: Pahl-Wostl, 

Claudia; Bhaduri, Anik & Gupta, Joyeeta (eds.), Handbook on Water 

Security, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing. 

▪ Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, (2008). 

▪ UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2010), 

“The Right to Water”, Fact Sheet No. 35, retrieved from: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf. 


