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Abstract
International Water Law like other legal branches is composed of a set of
substantive and procedural principles. In fact, international legal community has
established different legal principles in order to solve the problem of allocation and
distribution of international watercourses. Two of the most important of these
principles that are widely accepted in international law, the practice of governments,
the works of legal scholars, case law, and jurisprudence, are equitable and
reasonable principles and no-harm principle. The prevailing view is that the
principle of equitable and reasonable use is given priority and the principle of noharm is in subordinate to this principle. A deeper look at the articles of the 1997
Convention and other legal documents in this field and judicial judgments shows
that the principle of no-harm is an independent principle in international water law
that there is no conflict between this principle and the principle of equitable and
reasonable.
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چکیده
حقوق بینالملل آب همچون سایر رشتههای حقوقی از مجموعههای از اصهو مهاهوی و شهللی
تشلیل شده است .در واقع جامعۀ حقوقی بینالمللی اصو حقوقی ماهوی و شللی متفهاوتی را
برای رفع مشلل تخصیص و توزیع آبراهههای بینالمللی مقرر کهرده اسهت .از مهمتهرین اصهو
ماهوی که بهطور گستردهای در حقوق بینالملل ،رویۀ دولتها ،آثار معتبر نویسندگان حقهوقی،
حقوق موضوعه و رویۀ قضایی پذیرفته شده ،دو اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو و اصل منهع
آسیب شایان توجه است .نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوۀ اجرای این دو اصل مطرح
شده است .دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو و تلقهی
اصل منع آسیب بهمثابۀ تابع اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو است .با نگاهی عمیق بهه مهواد
کنوانسیون  ،1997سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضهایی میتهوان دریافهت
که اصل منع آسیب ،اصل ماهوی مستقلی در حقوق بینالملل آب است کهه تقهابلی میهان آن و
اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو وجود ندارد.
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مقدمه
جهان با بحران آب روبهروست ،بهگونهای که برخی صاحبنظران ،قهرن بیسهتویلم را قهرن آب
میداننههد .بهها اف ه ایش اختالفههات و تنشههها بهههدلیل رشههد جمعیهت و رونههد توسههعه ،وضههعیت
نگرانکنندهۀ منابع آب شیرین ،بهویژه در کشورهای حوضۀ رودخانههای بینالمللی و احسها
نیاز هرچه بیشتر دولتها به آب و بهدنبا آن بهرهبرداریهای بیرویهۀ برخهی کشهورها ،توجهه
جامعۀ جهانی را بیش از پیش به موضوع مدیریت منابع آبی مشترک جلب کرده است .از ابتدای
شللگیری سازمان ملل متحد مطالعاتی در این زمینه صهورت گرفتهه و تهالش شهده اسهت تها
ال امات و چارچوبهای حقوقی مشخصی برای بهرهبرداری از این منابع در نظر گرفتهه شهود .در
واقع جامعۀ بینالمللی برای کاهش مشلالت تخصیص آب ،اصو حقهوقی متفهاوتی را در طهو
زمان وضع کرده است.
حقوق بینالملل آب همچون سایر رشتههای حقوقی از مجموعهای از اصو ماهوی و شللی
تشلیل شده است .اصو ماهوی به حقوق و وظهای قهانونی دولتهها ،مثهل اصهل بهرهبهرداری
منصفانه و معقو و اصل منع آسیب قابل توجه به سایر دولتها مربوط میشود و اصو شهللی
به بیان رویههای شللی و چگونگی بهکارگیری و اجرای اصو ماهوی میپردازد .در ایهن میهان،
دو اصل از جایگاه واالیی برخوردارند :او  ،حق بهرهبرداری از آبراههههای بینالمللهی در حهالتی
منصهفانه و معقههو از سهوی کشههورهای حوضهۀ ایههن آبهها و دوم ،له وم احتیهاط دولتههها در
بهرهبرداری ،مبنی بر منع ورود آسیب شایان توجه به سایر دولتها.
محتههوا و ارتبههاط میههان ایههن دو اصههل در زمینهۀ حقههوق بینالملههل آبراههههها ،در اقههدامات
صورتگرفته توسط انجمن و مؤسسۀ حقوق بینالملل در اسنادی چون قواعد هلسینلی ،قواعهد
برلین ،طرح آبخوانههای بینالمللهی روشهن نشهده اسهت .ایهن مسهئله در کنوانسهیون حقهوق
استفادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی  1997سهازمان ملهل نیه (کهه از مهمتهرین
اسناد حقوقی سخت در این حوزه است) ،توصی نشده است .ایهن در حهالی اسهت کهه ارتبهاط
میان این دو اصل ضمن اینله در شناخت مفهوم هریک ،جایگاه دیگهری و کهارکرد عملهی آنهها
مؤثر است ،موضوعی بحثبرانگی است و این ارتباط حلنشده ،حفظ موقعیتهای متعارض میان
دولتها را در پی داشته است.
کشورهای پاییندست حوضۀ آبراهههای بینالمللی ،طرفدار اصل منع آسیب و برتری آناند،
زیرا از فعالیتهای انجامگرفتۀ دولتهای باالدست که به آسیب آنها منجر میشود ،جلهوگیری و
از موارد استفادۀ موجود حمایت میکند .در مقابل ،کشورهای باالدست موافق اصل بهرهبهرداری
منصفانه و معقو و اولویت آناند ،زیرا املان استفاده از سهم آنها از آبراههها حتی در خصهوص
فعالیتهایی را فراهم میکند که مملن است به آسیب به کشهورهای پاییندسهت منجهر شهود،
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) .(Mangesha, 2015: 402برای مثا  ،ترکیهه در توضهیحات خهود در زمهان ر یگیهری بهرای
تصویب کنوانسیون  ،1997بهوضوح برتری را به اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو داد و دولهت
استونی ،در مادۀ  ،7یعنی اصل منع آسیب را دلیل عدم الحاق خود به کنوانسیون اعهالم کهرد .
) (Fisseha, 1997: 6بنابراین روشن ساختن کاربرد و حوزۀ شمو این دو اصل ضرورت دارد.
در مقالۀ پیشرو با بررسهی اسهناد حقهوق موضهوعه ،نظرههای برجسهتهترین حقوقهدانان و
همچنین برخی از مهمترین آرای قضایی ،ضمن تبیین مفهوم ،ماهیت و جایگاه حقهوقی ایهن دو
اصل و ارتباط میان دو اصل مذکور و آثار حقوقی مترتب بهر آن بهه روش توصهیفی ه تحلیلهی
بررسی میشود .پس در این مقدمه ،ابتدا به بررسی جایگاه اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو و
اصل منع آسیب قابل توجه در کنوانسهیون  1997میپهردازیم ،سهسس نظریهات حقوقهدانان در
خصوص جایگاه این دو اصل را واکاوی مهیکنیم .در پایهان ،ضهمن اشهاره بهه دو نمونهه از آرای
دیوان بینالمللی دادگستری ،جایگاه این دو اصل در رویۀ قضایی بررسی خواههد شهد .پهیش از
بررسی کنوانسیون  1997شناخت مفهوم و ماهیت این دو اصل ضروری مینماید.

مفهوم و ماهیت اصول ماهوی حقوق بینالملل آب
 .1مفهوم و ماهیت اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول
از مهمترین اصو ماهوی که بهطور گسترده در حقهوق بینالملهل ،رویهۀ دولتهها ،آثهار معتبهر
نویسندگان حقوقی و حقوق موضوعه پذیرفته شده ،اصل بهرهبرداری منصهفانه و معقهو اسهت.
این اصل ابتدا در دادگاههای داخلی و نی دیوان عالی دولتهایی چون ایهاالت متحهدۀ آمریلها و
سایر دولتهای فدرا برای کاربرد در خصوص منابع آبی مشترک میان ایالتهای مختل مهورد
توجه قهرار گرفتهه اسهت ) (Stanford law Review, 1959: 681-683و اکنهون پایهههای آن در
حقوق بینالملل عرفی مشهود است .بررسی موافقتنامههای بینالمللهی ،عقایهد علمهای حقهوق
بینالملل و تصمیمات صادره از سوی دیوانهای بینالمللی و دادگاههای داخلی ،مبین پذیرش و
مقبولیت این اصل در جامعۀ بینالمللی است.
براسا بخش  2اصل  3قانون اساسی ایاالت متحدۀ آمریلا ،دیوان عالی در دعهاوی قضهایی
میان ایالتها ،صالحیت ذاتی و انحصاری دارد ) .(28 U.S.C. § 1251اولین اختالف آبی کهه بهه
موجب آن ،این صالحیت توسط دیوان مورد توجه قرار گرفت ،اختالف میان ایالتهای کان ا و
کلورادو در خصوص انحرافات صورتگرفته از سوی کلهورادو در مسهیر رودخانهۀ آرکانها بهود.
دیوان مقرر کرد« :هر ذینفع ،مالک یا متصرف ،حق بهرهبرداری معقو برای استفادههای مفیهد
خود ،استفادۀ خانگی ،کشاورزی ،کارخانه ،تولید و غیره را دارد و متصرف دیگر نمیتواند آبراههه
را منحرف کند ،مهانع ایجهاد کنهد ،بهرهبهرداری غیرمعقهولی نمایهد و موجهب محرومیهت سهایر
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متصرفین از منافعی اساسی گردد کهه املهان بهرهمنهدی بهرای آنهها وجهود دارد»
).Colorado, 1902: 185 US 125
دیوان بعد از این مورد ،صالحیت خود را به موارد دیگر با هدف حهل اختالفهات آبهی میهان
دولتها تعمیم داد ،بهگونهای که به باور برخی حقوقهدانان ،امهروزه آرای آن ،خهود ،بهه منبعهی
تأثیرگذار بر حقوق بینالملل تبدیل شده است .آرای مذکور مبنهای دکتهرین تقسهیم منصهفانه
برای حل اختالفات میان دولتها در خصوص منابع آبی مشترک را فراهم کهرد و در نهایهت بهه
شللگیری اصل بهرهبرداری منصفانه و معقهو در حقهوق بینالملهل انجامیهد (Sherk, 2006:
) .210-213اصل بهرهبرداری منصفانه بهرای اولینبهار در قالهب تعههدی بینالمللهی در معاههدۀ
 1909کانادا و ایاالت متحدۀ آمریلا در خصوص رودخانۀ مرزی نیاگارا مورد اشهاره قهرار گرفهت
) ،(Bheusaheb, 2017: 37سههسس در اسههناد حقههوقی متعههددی وارد شههده و در آرای دیههوان
بینالمللی دادگستری نی مانند قضیۀ گابچیلو-ناگیمارو بهصراحت شناسایی شد.
اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو به این معناست که هیچ دولتی نمیتواند در مورد منهابع
آبی فرامرزی درون حاکمیت خود آنگونه که دوست دارد ،برخهورد یها از آنهها اسهتفاده کنهد و
دولتها بایهد رفتهاری معقهو و منصهفانه در خصهوص ایهن آبهها داشهته باشهند (Canadian
) ، Yearbook of International Law, 1997: 216البته این بهه معنهای له وم تخصهیص مقهدار
مشابه آب ،برای تمام دولتها نیست .اعما ایهن اصهل بهر مبنهای مشخصهههای غیرانحصهاری
متفاوتی چون نیازهای جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ساختار اکولوژیلی و آبشناسی و بسیاری
موارد دیگر صورت میگیرد که در اسناد حقوقی متعددی چون کنوانسیون  1997به آنها اشهاره
شده است .بهنظر میرسد بهرهبرداری منصهفانه و معقهو  ،در عهین اینلهه در یهک قالهب بیهان
میشوند ،دو اصل جداگانه با معانی متفاوتاند که در ارتبهاط بسهیار ن دیهک بها یلدیگرنهد و در
بسیاری موارد با یلدیگر اشتباه گرفته میشوند.
بهرهبرداری منصفانه در مواردی کاربرد دارد که تقسیم کلیت آبراههههای بینالمللهی میهان
ملتها و منافع آنها از جمله حفظ منافع اکولوژیلی ،ماهیگیری و کشتیرانی مطرح است ،امها در
بهرهبرداری معقو به این نلته توجه میشود کهه آیها میهان بهرهبهرداری از آب و ههدف مهورد
استفادۀ آن ،رابطۀ منطقی وجود دارد یا خیر؟ در واقع ،استفادۀ منطقی ،انعطافپذیری بیشهتر و
قابلیت پاسخگویی در مقابل تغییهرات طبیعهی ،سیاسهی و اقتصهادی کشهورها را بهههمراه دارد
) .(Margaret, 2010: 154-155درحالیکه اصل بهرهبرداری منصفانه برخاسهته از اصهل حقهوقی
برابری حاکمیت دولتها و مولود اصل تقسیم و تخصیص منصفانه است کهه بهه دولتهها اجهازۀ
استفاده از آبراهههای مشترک بر مبنای اصل برابهری را میدههد .بههطور خالصهه ،بهرهبهرداری
منصفانه به موضوع تقسیم آب با دیگر دولتها و بهرهبرداری معقو به استفادههای خاص درون
یک کشور مرتبط میشود ).(Special Rapporter, 2004: 21-23
(Kansas v.
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 .2مفهوم و ماهیت اصل منع آسیب در حقوق بینالملل
اصل منع آسیب عالوهبر اینله اصلی شناختهشده در حقوق بینالملل است ،از اصهو مهاهوی و
راهنما در حقوق بینالملل آب است که امروزه به اصلی عرفی تبدیل شده است .دولتهها طبهق
آن موظ به جلوگیری از ورود آسیب به سایر دولتها و اتخاذ اقهدامات الزم بهرای جلهوگیری،
کاهش و کنتر آسیب هستند ) .(Birine et al., 2009: 143, 152همچنهین ،بهه موجهب مهواد
طرح مسئولیت دولتها در خصوص اقدامات متخلفانۀ بینالمللی ،ورود آسیب شهایان توجهه بهه
سایر دولتها ،مسئولیت بینالمللی دولت واردکننده و ل وم جبران خسارت با هدف اعهادۀ وضهع
به حا سابق را در پی دارد.
اصل منع آسیب از اصل حاکمیت سرزمینی محدود دولتها ریشهه میگیهرد کهه طبهق آن
همۀ کشورهای حوضۀ آبراهههای بینالمللی از حق برابر برای بهرهبرداری از آبهای این حوضه
برخوردارند ،اما باید به حقوق حاکمیتی سایر کشورهای این حوزه و استفادۀ برابهر آنهها احتهرام
بگذارند .اجماع کلی در جامعۀ بینالمللی وجهود دارد کهه ایهن اصهل از مبهانی بنیهادین حقهوق
بینالملل آبراههها و کنوانسیون  1997است .ورود این اصل در این کنوانسیون و قهرار دادن آن
ذیل اصو کلی ،مبین این موضوع اسهت ) .(Mangesha: 2015: 392-394بههعبارت دیگهر ،بهه
موجب اصل منع آسیب ،حقوق حاکمیتی دولتها بر منابع طبیعی محدود شده است.
تاریخچۀ شللگیری این اصل در حقوق بینالملهل محهیط زیسهت ،بهه قضهیۀ تریهل اسهملتر
(اختالف میان آمریلا و کانهادا) بهاز میگهردد ( .»(Trail Smelter, 1935: 1965دیهوان بینالمللهی
دادگستری نی در قضیۀ کانا کورفو با استناد به اصو کلی حقوق بینالملل از جملهه اصهل منهع
آسیب ،ر ی خود را صادر کرد ( .(ICJ Rep, 1949: para. 22در هر دو این آرا ،به اصل منع آسهیب
برای تعیین مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص خسارات وارده توسل شده اسهت کهه مبهین
عرفی بودن آن در حقوق بینالملل بهویژه در حوزۀ حقوق بینالملل محیط زیست اسهت .بهه ایهن
اصل در آرای دیگری از دیوان از جملهه ر ی مشهورتی دیهوان در خصهوص مشهروعیت تهدیهد بهه
استفاده از سالحهای هستهای و کارخانه خمیر کاغذ نی استناد شده است ).(Mayor, 2016: 82
اصل منع آسیب شایان توجه از دیرباز در بسیاری از اسناد حقوقی وارد شده است .از جملهه
مادۀ  3طرح مواد جلوگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک ،دولتها را مل م به
جلوگیری از ورود آسیبهای فرامرزی شایان توجه و ارزیابی احتمالی آنها کرده است .اصهل 21
اعالمیۀ استلهلم و اصل  6اعالمیۀ ریو نی پایههای حقوقی این اصل را مقرر میکنند .بنهابراین،
اصل منع آسیبرسانی بهطور گستردهای در زمینۀ منابع مشترک از جمله منابع آبهی بههعنوان
اصلی عرفی شناسایی شده است .خالصه اینله ،اصو منع آسیب ،بهرهبرداری منصفانه و معقو
و نی حاکمیت مشترک و محدود دولتها ،خاستگاه حقهوق بینالملهل آب را تشهلیل میدهنهد
).(Arshalan & Wood, 2003: 106
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جایگاه اصول ماهوی حقوق بینالملل آب در اسناد بینالمللی
تالشهای جامعۀ بینالمللی بهویژه مؤسسه و انجمن حقوق بینالملل برای تدوین اصو ماهوی
و شللی حقوق بینالملل آب در مجموعهای از اسناد صورت گرفته است که در ادامهه بههاجما
مهمترین آنها یعنی کنوانسیون  1997بررسی میشود .پیش از پرداختن بهه مهواد کنوانسهیون،
بررسی قواعد هلسینلی بهعنوان اولین سند جامع در این حوزه خالی از فایده نیست.

 .1اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و منع آسیب قابل توجه در قواعد هلسینکی
انجمن حقوق بینالملل در راستای رسالت خود با تشلیل کارگروهی ویژه ،اولین تالش خهود را
در سا  1966در قالب قواعد هلسینلی منتشر کرد .این سند که دارای شش فصهل و  37مهاده
است ،مجموعهای جامع از اصهو حقهوقی بهرای بهرهبهرداری از آبری ههای بینالمللهی و شهامل
رویههایی برای حل اختالفهات آبهی و اصهولی بهرای هملهاری ،نحهوۀ اسهتفاده از ایهن آبهها و
جلوگیری از آلهودگی آنهاسهت ) .(Margaret, 2012: 154قواعهد هلسهینلی بهه آبههای درون
حوضههای آبری بینالمللی اختصاص دارد و در زمرۀ اولین اسناد جامع در این حوزه است.
تأکید قواعد هلسینلی بر بهرهبرداری منصفانه از آبهای حوضۀ آبری های بینالمللی اسهت .در
فصل دوم این سند تحت عنوان استفادۀ منصفانه از آبهای حوضۀ آبری های بینالمللی در  5مهاده
به بیان این اصل پرداخته میشود .به موجب مادۀ « :4هر دولت در درون سرزمین خود حق دارد از
تقسیم منصفانه و معقو بهرهبرداریهای سودمند (مفید) آبهای درون حوضههای آبری بینالمللی
بهرهمند شود» .این سند برای بیان اصل حاکمیت محدود و مشترک از عبارت بهرهبرداری منصفانه
و معقو استفاده کرده است که امروزه از سوی جامعۀ بینالمللی پذیرفته شده است.
در ادامۀ تعری این اصل ،در بند  1مادۀ  5مقرر شده است« :تعیین تقسیم منصفانه و معقهو
مذکور در مادۀ قبل ،باید بر مبنای تمامی مشخصههای مربوط در هر مورد و نمونۀ خهاص صهورت
گیرد» و در بند  2این ماده 11 ،مشخصۀ غیرانحصاری الزم برای اعمها اصهل منصهفانه و معقهو
بیان میشود .این سند در مورد آخر ،مقدار آب الزم بهرای تهأمین نیازههای یهک کشهور حوضهه را
بدون ایراد آسیب قابل توجه به کشور دیگر مورد توجه قرار میدهد .همانطورکه مشاهده میشهود
در این بند به اصل منع آسیب قابل توجه بهعنوان یلی از عوامل تأثیرگهذار بهر اصهل بهرهبهرداری
منصفانه و معقو اشاره شده و مادهای جداگانه برای بیهان ایهن اصهل اختصهاص نیافتهه اسهت .در
ادامه ،بند  3این ماده نی بهصراحت حلایت از عدم اولویت هریک از موارد ذکرشده در آن دارد.
نظریۀ غالب در قواعد هلسینلی ،اولویت اصل بهرهبرداری منصهفانه و معقهو اسهت .اولهین
استدال این است که در مادۀ  5این قواعد (که شاخصههای الزم برای برابری و انصهاف را بیهان
میکند) ،به اصل منع آسیب نی در بنهد  11ارجهاع داده شهده اسهت .(Wegerich & Olsson,
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) 2010: 710بهعبارت دیگر ،آسیبی که بهواسطۀ یک نوع استفاده مملن اسهت بهه یهک آبراههه
وارد شود ،فقط بهمثابۀ عنصری برای اندازهگیری و در واقع معیاری برای منصفانه و معقو بودن
بهرهبرداری در نظر گرفته شده است ) .(Caflisch, 1998: 8-9برخالف کنوانسهیون ( 1997کهه
در ادامه به آن خواهیم پرداخت) ،در قواعد هلسینلی ،آسیب بهعنوان یک معیهار بایهد در تمهام
ارزیابیها و نهفقط در بهرهبرداری منصفانه مفروض انگاشته شهود .ایهن موضهوع اهمیهت بسهیار
دارد ،زیرا طبق قواعد هلسینلی بهرهبرداری که به آسیب قابل توجهه منجهر میشهود ،میتوانهد
طبق اصل بهرهبرداری منصفانه توجیه و تعدیل شود ).(Abu-zeid, 2001: 30
طبق قواعد هلسینلی ،استفاده از آبهای این حوضه توسط یک کشور که بهه آلهودگی و در
نتیجه آسیب به کشور دیگر منجر میشود ،باید از دورنمای کلی بهرهبرداری منصهفانه مفهروض
انگاشته شود و هر نوع استفاده از آبهای این حوضه که تقسیم منصفانه را انلار میکند ،تخطی
از حقوق بینالملل محسوب میشود .ازاینرو دولتی که بهدنبا بهرهبهرداری خهود ،بهه آلهودگی
منجر شود ،نیازمند اتخاذ اقهداماتی در جههت رفهع آلهودگی نیسهت کهه مملهن اسهت آن را از
بهرهبرداری منصفانه محروم کنهد و مسهئولیتی در ایهن زمینهه نهدارد ) .(Utton, 1996: 295در
نتیجه ،بیشتر حقوقدانان بهصراحت برتری را به اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو در این سند
میدهند و اصل منع آسیب قابل توجه را تابع این اصل قلمداد میکنند.

 .2اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در کنوانسیون 1997
کنوانسیون  1997با هدف استفاده ،توسعه ،حفاظت و مدیریت آبراهههای بینالمللی و استفادۀ پایهدار
و بهینه در  37ماده تدوین شده است .در مواد  5تا  7در مقام بیان اصهو کلهی بهدون ارائهۀ تعریفهی
دقیق به این دو اصل اشاره میشود .بنهد  1مهادۀ  5کنوانسهیون مقهرر مهیدارد« :کشهورهای حوضهۀ
آبراهههای بینالمللی باید درون سهرزمین مهورد احتهرام خهود ،از آبراههههای بینالمللهی در حهالتی
منصفانه و معقو استفاده کنند .بهطور خاص استفاده و توسعۀ آبراهۀ بینالمللی توسط کشهورها بایهد
با هدف بهرهبرداری پایدار و بهینه از آن و منافع موجود در آن و با توجه به منافع کشهورهای مربوطهه
در راستای حمایت کافی از آبراهه صورت گیرد» .بند  2مادۀ  5در ادامهه بیهان میکنهد« :کشهورهای
حوضۀ آبراهههای بینالمللی باید در بهرهبرداری ،توسعه و حفاظت از یک آبراهۀ بینالمللی در حهالتی
منصفانه و معقو مشارکت کنند .چنین مشارکتی شهامل حهق بهرهبهرداری از آبراههه و نیه وظیفهۀ
هملاری ،حفاظت و توسعۀ آن ،آنگونه که در کنوانسیون حاضر مقرر شده است ،میشود».
این ماده با وضع اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو در بند  1و ل وم مشهارکت منصهفانه در
بند  ،2حقوق و وظهای قهانونی دولتهها را در خصهوص اسهتفاده و بهرهبهرداری از آبراههههای
بینالمللی بیان میکند .در ادامه بهکارگیری این اصل منهوط بهه اعمها مجموعههای از عوامهل
غیرانحصههاری در بنههد  1مههادۀ  6میشههود کههه در راسههتای هههدف و کههارکرد موجههود در اصههل
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بهرهبرداری منصفانه و معقو  ،بهمنظور لحها منهافع متعهارض کشهورهای حوضهۀ آبراههههای
بینالمللی و ل وم ایجاد تعاد میان آنها ضروری مینماید .از آنجا کهه طبهق بنهد  3ایهن مهاده،
اهمیت هریک از این عوامل در ارتباط با سایر عوامل است و هیچکدام بر دیگهری برتهری ذاتهی
ندارد ،نتیجۀ اعما این اصل در هر مورد خاص میتواند متفهاوت باشهد و بها توجهه بهه شهرایط
خاص هر آبراهه و کشورهای حوضۀ آن تغییر کند.
به اصل منع آسیب قابل توجه نی که یلی دیگر از اصو ماهوی حقهوق بینالملهل آب و در
ارتباط تنگاتنگ با اصل بهرهبرداری منصهفانه و معقهو اسهت ،بههطور جداگانهه اشهاره شهده و
برخالف اسناد پیشین چون قواعد هلسینلی ،در مجموعه شهروط الزم بهرای اصهل بهرهبهرداری
منصفانه قرار داده نشده است .مادۀ  7در بیان اصو کلی حاکم بر آبراههههای بینالمللهی مقهرر
میدارد« :کشورهای حوضهۀ آبراههههای بینالمللهی در هنگهام اسهتفاده از ایهن آبراهههها درون
سرزمینهای تحت حاکمیت خود ،باید اقدامات الزم برای جلهوگیری از آسهیب وارده بهه دیگهر
کشورهای این حوضه را اتخاذ نماینهد» .در ادامهه ،کشهورها موظ انهد در صهورت ورود چنهین
آسیبی و در فقدان موافقتنامهای خاص ،اقدامات الزم را با در نظر گرفتن شروط مقرر در مهواد
 5و  6این کنوانسیون و با مشورت با کشور آسیبدیده ،برای خاتمه یا کاهش آسیب واردشده و
در صورت ل وم پرداخت غرامت الزم انجام دهند».
تأکید بر جلوگیری از ورود آسیب در این کنوانسهیون همچهون له وم بهرهبهرداری منصهفانه و
معقو حائ اهمیت بسیار است و از آنجا که اصالح یا متوق کردن فعالیتی که دیهر زمهانی اسهت
آغاز شده ،دشوار و بسیار پیچیده و ه ینهبر است ،در صورت املان میتوان غرامت پرداخهت کهرد.
بهطور خالصه در مذاکرات مربوط به مواد  6 ،5و  7بهطور مؤثر ،استفادۀ همهۀ کشهورهای حوضهه
بهطور منصفانه و معقو از آبراهه و م ایای ناشی از آن با هدف رسیدن به یک راهحهل اسهت .ایهن
احتما وجود دارد که راهحل متضمن پرداخت غرامت برای رسیدن به توازنی منصفانه میان موارد
کاربرد و م ایای موجود باشد (شولی و هملاران .)135 :1394 ،بهطور کلی ،اصو منهدر در ایهن
مواد ململ یلدیگرند .با وجود این ،مواد  5تا  7کنوانسهیون بیشهترین نگرانهی و انتقادهها را میهان
دولتهای این حوضه ایجاد کرده است .بیشتر حقوقدانان معتقدند کهه تفسهیر آکادمیهک از نحهوۀ
بیان این اصو  ،مبین برتهری اصهل بهرهبهرداری منصهفانه و معقهو اسهت و بهرخالف ظهاهر آن،
کنوانسیون خواهان برابری دو اصل نیست ) .(Amdetsion, 2012: 180بنابراین ،نظریاتی مختله و
اختالفاتی متعدد را میان دولتها مطرح کرده است .ایهن دسهته از حقوقهدانان دالیهل متعهددی را
برای این دیدگاه ارائه میکنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
در ابتدا گفته شده است که طبق مواد  5تا  7کنوانسیون ،هر کشور دارای آبراهۀ بینالمللی
مملن است از طریق اقدامات خود آسیبی قابل توجه به سایر کشورها وارد کنهد .ازایهنرو ،بایهد
این آسیب را بر مبنای اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو خاتمه یا کاهش دهد .طبهق مهادۀ 7
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کنوانسیون  1997حق کشهورهای پاییندسهت بهرای اسهتفاده از آبراههههای بینالمللهی ،بایهد
بهوسیلۀ اصل منهع آسهیب از لحها کیفهی تحهت نظهارت باشهد ،مگهر در مهواردی کهه اجهازۀ
بهرهبرداری منصفانه داده شده باشد ) .(Kassa, 2013: 148-149به بیان بهتر ،این املان وجهود
دارد که دولتها در راستای بهرهبرداری منصفانه و معقو خود ،زیانی را بهه سهایر دولتهها وارد
کنند و مسئولیتی در این زمینه متوجه آنها نباشد.
طبق مواد کنوانسیون در مواردیکه زیانی قابل توجه به دولتی وارد آید ،دولهت واردآورنهدۀ زیهان
مل م به خاتمه یا کاهش زیان وارده است ،بیآنله به روند بهرهبرداری این دولت خدشههای وارد شهود
و باید اقدامات الزم و مقتضی برای جبران آسیب اتخاذ شود .مفههوم مهادۀ  7کنوانسهیون  1997ایهن
است که در صورت ورود زیانی قابل توجه ،باید نحوۀ استفادۀ دولت واردآورنده بررسهی شهود در مهورد
اینله آیا در محدودۀ استفادۀ منصفانه و معقو بوده است یا خیر؟ این مسئله برخاسته از ال ام خهاص
دولت برای جبران خسارت در مواردی است که با وجود برابهری اسهتفادۀ دولتهها ،اقهدام آن ،سهبب
ورود زیههانی قابههل توجههه میشههود و نبای هد آن را موجههب برتههری اصههل منههع آسههیب قلمههداد کههرد
).(Mangesha, 2015: 409دیدگاهی که بر مبنای شروط مذکور در کنوانسیون مهورد اسهتنباط قهرار
گرفته ،مبین آن است که دولتها باید همواره توجه الزم را در زمان ورود زیان بهه اصهل بهرهبهرداری
داشته باشند .این در حالی استکه تعهد متقابل م بور در فرض علس آن وجود ندارد.
بنابراین ،اگرچه از نحوۀ ارتباط و تأثیر این دو اصل در کنوانسیون ،اینگونه برداشت میشود
که کنوانسیون برابری دو اصل را در دستور کار خود قرار داده است ،اما در مواردیکه کشوری از
آبراههای بینالمللی بهطور منصفانه و معقو بهرهبرداری کند ،نباید انتظار دیگری از آن داشهت،
زیرا منع آسیب از جانب آن مبتنی بر نتیجه نیست و تالش آن در این زمینهه کفایهت میکنهد.
ازاینرو ،باید اصل بهرهبهرداری را حهاکم بهر عهدم منهع آسهیب دانسهت ).(Fisseha, 1997: 18
کمیسیون حقوق بینالملل نی در تفسیر مادۀ  7میگوید« :ال ام به انجام تالش مقتضی در ایهن
ماده ،آستانۀ فعالیت غیرقانونی دولتها را مقرر میکند .هدف ،ممانعت از ورود زیان قابهل توجهه
نیست ،بلله ال ام به رفتار و نه نتیجه است» ) .(ILC, 1994: 239این عبارات بهصهراحت مبهین
تبعیت اصل منع آسیب قابل توجه نسبت به اصل بهرهبرداری منصفانه است.
کمیسیون در تفسهیر مهواد  22و  23کهه در خصهوص له وم حفاظهت ،حمایهت و مهدیریت
آبراهههای بینالمللی است نی مقرر میدارد که این ال امات شامل وظیفه به عمل و انجام تالش
مقتضی برای جلوگیری از تهدید ورود چنین موارد زیانی است .این مهواد اسهتاندارد الزم بهرای
تالش مقتضی را مقرر میدارند .به بیان دیگر ،ال ام به رفتار است و بهگونهای معقهو و منطقهی
باید عمل شود تا به نتایج مذکور در این مهواد دسهت یافهت ) .(ILC, 1994: 291-292در واقهع،
بهرهبرداری منصفانه و معقو از آبراهههای بینالمللی ،هدف و نتیجه برای تمام کشورهای ایهن
حوضه است ،درحالیکه منع آسیب ،تعهد به رفتار است.
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بهنظر میرسد که در تأیید برتری اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو  ،کاربست سختگیرانۀ اصل
منع آسیب میتواند در شرایط خاص به نتایجی منجر شود که کامالً منصهفانه نیسهت .قهانونی کهه
نتایج غیرمنصفانه و غیرمعقو را تجوی کند ،مملن است از لحا حقوقی و اخالقی ضعی بههنظر
برسد .همچنین به استناد تجارب موجود در سایر زمینهها ،چنین قوانینی حتی بها وجهود اله امآور
بودن ،مؤثر نیسهتند ) .(Lammers, 1984: 318-319بههعالوه ،در صهورت برتهری اصهل عهدم ورود
آسیب بر بهرهبرداری منصفانه و معقو  ،فرصت توسعه برای بسیاری از کشورهای مجاور آبراهههای
بینالمللی از دست خواهد رفت ) .(McCaffrey, 1989: 509اصل منع آسیب بهعنوان حق وتو برای
موارد توسعۀ پیشرو عمل میکند و تمایل به حفظ وضعیت موجود دارد ).(Sherk, 2006: 79
برتری اصل بهرهبرداری از جنبۀ دیگر نی ارزیابی شده اسهت .خاسهتگاه اصهل بهرهبهرداری،
رویۀ دولتهای دارای آبهای بینالمللی است و به موجب آن مشروعیت استفاده از آبراههههای
بینالمللی با در نظر گرفتن معیارهای مشخص در مورد هر قضیه اعما میشود .ایهن در حهالی
است که اصل منع آسیب اصل کلی حقوقی حهاکم در روابهط میهان دولتهاسهت کهه در مهورد
آبراهههای بینالمللی هم اعما میشود و باید آن را بر مورد اخیهر حهاکم دانسهت (Wouter,
 . 1996: 416).بنابراین با استناد به بند  2مادۀ  7کنوانسیون ،باور برخهی حقوقهدانان مبنهی بهر
تلقی اصل منع آسیب قابل توجه بهعنوان اصل حاکم بر اصل بهرهبهرداری منصهفانه و معقهو و
نی تن جایگاه اصل بهرهبرداری در حد معیاری صرف در زمان ورود زیان رد میشود.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که کنوانسیون آبراههها ،از پرداختن به اینله اولویت با کدام
اصل است ،طفره رفته و مشلل در کمیسیون در مورد ارتباط این دو اصل بسیار جدی بوده اسهت.
نتیجۀ مباحث طوالنی در خصوص ارتباط این دو اصل ،سازش و مصالحه بهوده اسهت .در مصهالحۀ
صورتگرفته ،مادۀ  7برای اصل منع آسیب در نظر گرفته میشود ،اگرچه دو بند دارد کهه در بنهد
او آن اصل منع آسیب بهصراحت بیان شده ،اما در ادامه با توجه به بیان جدید این ماده ،کشوری
که زیانی قابل توجه را وارد میآورد ،باید اقدامات الزم را برای کاهش یا خاتمۀ آن طبق مواد  5و 6
انجام دهد .این دو ماده با اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو ارتباط دارند ).(Salman, 2007: 633
در مخالفت با استدال های مذکور ،معدود صاحبنظرانی کهه از برتهری اصهل منهع آسهیب دفهاع
میکنند ،معتقدند که این فرمو توسط تعدادی از کشورهای پاییندست مفروض انگاشته شده اسهت
که کامالً بیطرفاند و تمایلی به بیان تبعیت اصل منع آسیب از اصل بهرهبرداری ندارند .همچنین بهه
باور آنها ،اگر اصل منع آسیب قابل توجه ،تنها اصهل قابهل اعمها بهود ،میتوانسهت بهه شایسهتگی از
وضعیت موجود حمایت کند .برای مثا  ،حقوق آبی موجود کشورهای پاییندسهت و بههعبارت دیگهر
رشد اجتماعی و اقتصادی هر تازهوارد بهویژه کشورهای باالدست مملن بود از بین برود و بدینوسهیله
از رشد باز بمانند ) .(Caflisch, 1998: 15بنابراین ،تالشها در راسهتای متعهاد سهاختن کنوانسهیون
برای لحا کردن منافع هر دو دسته کشورهای حوضۀ آبراهههای بینالمللی صورت گرفته است.
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 .3ارتباط اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و منع آسیب قابل توجه در اسناد بینالمللی
با وجود دیدگاه غالب حقوقدانان به برتری اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو در اسناد و ادبیات
حقوقی ،باید دیدگاهی متعاد تر در این زمینه اتخاذ شود .پیامد طرح موارد متعددی که در بهاال
به آن اشاره شد ،این است که بسهیاری از حقوقهدانان ،اصهل بهرهبهرداری منصهفانه و معقهو را
بهعنوان اصل اولیه در زمینۀ بهرهبرداری از منابع آبی مشهترک قلمهداد کننهد .امها نمیتهوان از
تأکیدی صرف در این باره قائل به وجود تناقض و تعارض میان دو اصل مذکور شد .در ادامه بهه
دالیل وجود همگرایی میان این دو اصل اشاره خواهد شد.
ابتدا باید به خاستگاه اصل بهرهبرداری منصهفانه و معقهو  ،یعنهی اصهل حاکمیهت سهرزمینی
محدود و مشترک اشاره کرد که امروزه به اصل عرفی حقوق بینالملل تبدیل شده است .در واقهع،
هدف اصلی این اصل ،استفادۀ حداکثری از منابع موجود درون آبراههۀ بینالمللهی و ورود خسهارت
حداقلی به محیط زیست و سایر کشورهای این حوضه عنوان شده است .بنابراین ،اصل منع آسیب
قابل توجه ،در درون این اصل نهفته است و املان تصور یلی بدون دیگری وجود ندارد.
اگرچه در مادۀ  7کنوانسیون در مقام بیان اصل منع آسیب قابل توجه ،به ل وم توجه به مهواد  5و
 6این ماده که به اصل بهرهبرداری منصفانه و معقهو مربهوط میشهود اشهاره شهده ،امها در مهواردی
متعدد در بخشهایی از کنوانسیون به اصل منع آسیب قابل توجه تأکیهد شهده اسهت .عالوهبهر ذکهر
عبارت «توجه به حفاظت کافی از آبراهه» در بند  1و «ل وم مشارکت کشهورها در خصهوص حفاظهت
از آبراهه» در بند  2مادۀ  ،5در بخش چهارم کنوانسیون تحت عنوان حمایهت ،حفاظهت و مهدیریت و
همچنین جلوگیری ،کاهش و کنتر آسیب در مواد  20و  21بهترتیب ،مجدداً بهر اله ام دولتهها بهه
حفاظت از آبراهههای بینالمللی و اکوسیستم آنها برای جلوگیری ،کاهش و کنتر آسیب قابل توجهه
تأکید شده است که از اهمیت این اصل در این کنوانسیون حلایت دارد.
به استناد مادۀ  ،21ال ام دولتها به جلوگیری ،کاهش و کنتر آلودگی که مملن اسهت بهه
ورود آسیبی قابل توجه به کشورهای حوضه یا محیط زیست منجر شود ،در چارچوب اصل کلی
و ماهوی منع آسیب قابل توجه در مادۀ  7و حتهی فراتهر از آن قهرار دارد .بنهابراین ،در صهورت
وقوع آلودگی و بهدنبا آن ،ایراد آسیبی قابل توجه ،اگر دولت واردآورنهده ،تهالش الزم را بهرای
کاهش و کنتر آن به می ان الزم و در سطحی قابهلقبو انجهام دههد ،املهان چشمپوشهی یها
پرداخت غرامت با هدف جبران خسارات وجود دارد .ههدف از وضهع ایهن مقهرره ،عهدم تحمیهل
مسئولیت بیمورد و پیامدهای ناعادالنۀ آن بر یک طرف ،در مواردی است که میان آسیب وارده
به دولت آسیبدیده با منفعت حاصل برای دولت آسیبزننده ،تناسب جدی وجود نداشته باشد.
در گ ارش کمیسیون حقوق بینالملل نی مقرر شده است که پیامد حمایت بیشتر از کشهورها
برای بهرهبرداری از آبراههها ،بدون توجه به سهم منصفانۀ سایر کشورها و عدم ایجاد توازن منطقی
میان حقوق و منافع کشورها در سهم استخراجی خود ،سهود بهردن کشهورهای توسهعهیافته (کهه
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اغلب مقدم در بهرهبرداریاند) ،از ورود آسیب به کشهورهای توسهعهنیافته خواههد بهود کهه اغلهب
متأخر در بهرهبرداری هستند .ازاینرو ،باید با ایجاد توازن ،نه آزادی کشورها در استفاده از آبراههها
را بیجهت محدود ساخت و نهه ایهن آزادی را زمینهسهاز ورود آسهیب جبرانناپهذیر کهرد (ILC,
) .1994: 316در واقع استانداردی حقوقی مبنی بر این ایجاد شهده اسهت کهه اسهتفادۀ منصهفانه و
معقو نباید به آسیبی قابل توجه منجر شود و تناسب الزم باید اعما شود.
تخصیص منصفانۀ استفاده از آبهای بینالمللهی مملهن اسهت در واقعیهت بهه ورود برخهی
آسیبها ،در پرتو نیازهای متعدد و متعارض کشورها منتههی شهود .ایهن مسهئله از آنجها ناشهی
میشود که آبراهۀ بینالمللی قادر به تأمین تمامی نیازهای متعارض کشورهای مختل نیسهت و
هدف نهایی این دو اصل ،استفادۀ حداکثری از منابع موجود با به حداقل رسهاندن آسهیب وارده
بهه همهۀ کشورهاسههت ) .(McCaffrey, 2007: 6هههر کشههور ،سهههمی منصههفانه در اسههتفاده از
آبراهههای بینالمللی دارد و حق حاکمیتی خود را در این زمینه بایهد بهدون ورود آسهیب قابهل
توجه به سایر کشورها اعما کند .هر کشور سهمی منصفانه در استفاده از آبراهههای بینالمللی
دارد و حق حاکمیتی خود در این زمینه را باید بدون ورود آسیب قابل توجه بهه سهایر کشهورها
اعما کند .به همین دلیل در مادۀ  12سند برلین نیه بهدرسهتی اسهتفادۀ عادالنهه بهه مفههوم
استفاده از منابع آب بدون آسیب جدی به سایر دولتها و در نظر گرفتن منهافع سهایر دولتهها
مشروط به حفاظت از منابع آب آورده شده است (دینانی و هملاران.)577 :1397 ،
تقابل دو اصل عرفی حقوق بینالملهل (کهه مهورد پهذیرش گسهتردۀ جامعهۀ بینالمللهی قهرار
گرفتهاند) ،در خصوص مسهئلهای واحهد ،نتهایجی متضهاد بهههمراه خواههد داشهت .بررسهی مهواد
کنوانسیون مبین آن است که هیچ مشخصهای بر دیگری برتهری نهدارد و اگهر منهع آسهیب وارده
بهعنوان معیاری در تعیین منصفانه و معقو بودن بهرهبرداری در نظر گرفته شده است ،ناشی از آن
است که هریک از این دو اصل ،بخشی از دیگری بوده و با یلدیگر همسوشانی دارنهد .ایجهاد تهوازن
میان اصو ماهوی ،موجب تقویت اصل منافع مشترک اما محدود میان دولتها میشود و سهاختار
حقوقی آبهای فرامرزی را بهعنوان منابع طبیعی مشهترک نمایهان میسهازد ).(Tanzi, 2020: 14
بانک جهانی نی که باید اصو حاکم بر حقوق بینالملل را در پروژههای تأمین مهالی خهود دنبها
کند ،اهمیت استفادۀ منصفانه را در تئوری به رسمیت شهناخته اسهت ،امها بهرای اقهدامات عملهی،
بهعلت سادگی در اجرا ،منع آسیب جدی را مدنظر قرار میدهد و پروژهای را که سبب ایراد آسیب
شود ،بدون تصویب تمام کشورهای حوضه ،تأمین مالی نمیکند (شولی و هملاران.)136 :1394 ،
شاید بتوان گفت که معیار اصلی ب تشخیص منصفانه بودن استفاده از یهک آبراههه را بایهد
میه ان و اهمیهت زیانههای وارده در نظهر گرفهت (پورهاشهمی و هملهاران .)87 :1392 ،اصهل
بهرهبرداری منصفانه و معقو با اصل منع آسیب قابل توجه ارتباط تنگهاتنگی دارنهد و در کنهار
اصل شللی هملاری از اب ارهای مهم برای تحقق توسعۀ پایدار آبراههههای بینالمللهی بهشهمار
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میروند (شیرازیان و خطیبی .)83 :1394 ،بنابراین ،اصل منع آسیب قابهل توجهه در کنهار و در
ارتباط ن دیک با اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو ابه ار قهانونی ایجهاد میکنهد کهه در زمهان
بهرهبرداری آسیب و زیانی متوجه دیگر کشورها نشود یا به حداقل خود کاهش یابد و باید گفت
که این دو اصل یلدیگر را کامل میکنند و هریک بدون دیگری نقص دارد.

اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و منع آسیب قابل توجه در رویۀ قضایی
بررسی آرا و احلام قضایی حاکی از این است که بهرهبرداری غیرمنصفانه و غیرمعقهو از منهابع
محیط زیست و ایجاد آسیب در محدودۀ سایر دولتها ،به محلومیت دولت متخله و اله ام آن
به جبران خسارت منجر شده است .پرونهدۀ گهابچیلو-ناگیمهارو ) (ICJ Rep, 1997از جملهه
مهمترین آرای موجود در حهوزۀ حقهوق بینالملهل آب و دعهاوی مطهرح از سهوی کاسهتاریلا و
نیلاراگوئه ) (ICJ Rep, 2018که در نهایت به صدور ر ی جبهران خسهارت از سهوی دیهوان در
سا  2018منجر شد ،در زمرۀ جدیدترین دعاوی در این زمینه قرار دارند.
در سستامبر  1977قرارداد مشترکی میان مجارستان و اسلواکی برای اجرای عملیهات سهاختمانی
سد گابچیلوو در چلسلواکی و ناگیمارو در مجارستان منعقد شهد کهه در سها  1978الزماالجهرا
گردید .این پروژه اهدافی چون توسعۀ منابع آب ،انهرژی ،حمهل ونقهل ،کشهاورزی ،تولیهد بهرق آبهی،
توسعۀ کشتیرانی در رودخانۀ دانوب و حفاظت از منطقۀ مجاور رودخانه در مقابل سیل را داشت و بهر
موقعیت یلسان دو کشور در مسائل اجرایی ،اداری و مالی پهروژه تأکیهد کهرده بهود .در سها 1989
انتقاد شدید از اجرای پروژه در مجارستان در پی تحوالت سیاسهی ایهن کشهور و نگرانیههای محهیط
زیستی به تعلیق و توق عملیات در ناگیمارو و دوناکیلیت منجر شهد .در پهی مهذاکرات بینتیجهۀ
طهرفین و در نهایهت اجههرای راهحهل موسهوم بههه واریانتسهی در سهها  1991توسهط چلسههلواکی،
مجارستان اظهارنامهای مبنی بر فسهخ یلجانبهۀ قهرارداد در  1992منتشهر کهرد .در سها  1993دو
کشور برای ایجاد نظام مدیریت موقتی آبی رودخانه ،موافقتنامۀ دیگری را منعقد کردنهد و رسهیدگی
به اختالفات خود را بر مبنای قرارداد  1977و قوانین و اصو کلی حقهوق بینالملهل در دسهتور کهار
دیوان قرار دادند (.)ICJ Reports, Summary 1997/1: 1
دیوان در نهایت در سا  1979ر ی خود را صادر و مقرر کرد« :تعلیهق و خاتمهۀ قهرارداد از
سوی مجارستان با استناد به ضرورت وجود توافق طهرف دیگهر بههدلیل فقهدان خطهر جهدی و
قریبالوقوع ذکرشهده در مهادۀ  33طهرح مسهؤولیت بینالمللهی ،تخطهی از ال امهات حقهوقی و
قراردادی این کشور بوده ،اما این نمیتواند مجارستان را از حق بنیهادین خهود کهه بهرهبهرداری
منصفانه و معقو از یک آبراهۀ بینالمللی است محهروم کنهد» ) .(ICJ Rep, 1997: para. 78از
نظر دیوان ،برای توجیهپذیر بودن اقهدام دولت از منظهر اصهل ضهرورت ،بایهد تنهها ابه ار بهرای
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حفاظت از منفعت اساسهی دولهت موردنظر (مجارستان) در قبا خطری قریهبالوقوع و شهدید
باشد ،عامل ایجاد آن خطر نبوده و لطمۀ جدی به منهافع دولهت دیگهر وارد نلند .در قضیۀ سد،
دیوان مجارستان را در ایجاد خطر دخیل دانسهت (موسهوی و هملهاران .)15-16 :1394 ،ایهن
میتواند آغازگر روند خطرناک نادیده گرفته شدن قواعد حمایت از محیط زیست ،با اسهتناد بهه
مقررات موجود در حقوق مسئولیت کشورها باشد (ع ی ی و هملاران.)125 :1393 ،
دیوان همچنین مقرر داشت که اسلواکی با کنتهر یلجانبهۀ منهابع مشهترک آبراههۀ بینالمللهی و
محروم کردن مجارستان از حق بهرهبرداری منصفانه و معقو از منابع آن و تأثیرات مستمر انحهراف ایهن
آبها بر اکولوژی این منطقه ،نسبیت الزم در حقوق بینالملل را نقهض کهرده اسهت (ICJ Rep, 1997:
) .para. 85دیوان بهصراحت مقرر میدارد که توسل به ضرورت موجود در حقوق بینالملهل ،دولهت را از
پرداخت غرامت و جبران خسارت معاف نمیکند و تنها مملن است رافع مسئولیت بینالمللی آن باشهد.
بنابراین ،با این استدال در نهایت مجارستان را به پرداخت خسارت وارده به اسلواکی که بههدلیل تعلیهق
و خاتمۀ یلجانبۀ قرارداد ایجاد شده بود و اسلواکی را بهدلیل محروم کهردن مجارسهتان از حهق خهود بها
اجرایی کردن راهحل موسوم به واریانتسی محلوم کرد ).(ICJ Rep, 1997: para. 48
دیوان در این پرونده بر ل وم بهرهبرداری منصهفانه و معقهو تأکیهد دارد (ICJ Rep, 1997:
) .para. 85اما ارجاعی روشن به منع آسیب قابل توجه نمیدههد .البتهه ،اصهل پیشهگیری را بها
توجه به ویژگی جبرانناپذیر بودن تخریب محیط زیست بینالمللی ،اجباری قلمداد کرده اسهت
).(ICJ Rep, 1997: para. 140
دیوان با تلرار موضعگیری دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیۀ رودخانهۀ اودر (PCIJ
) Rep, 1929مقرر میدارد« :توسعۀ جدید حقوق بینالملل ،اصل بهرهبرداری منصفانه و معقهو را
برای بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی تقویهت کهرده اسهت .تصهویب کنوانسهیون
حقوق قابل کشتیرانی آبراهههای بینالمللی  1997سازمان ملل شاهدی بر ایهن مدعاسهت» (ICJ
) .Rep, 1997: para. 85دیوان همچنین در این قضیه مقرر کرد که برقراری نظام آبی مشترک ،به
روشی بهینه از مفهوم استفاده مشترک از منابع آبهای مشترک ،برای رسیدن بهه اههداف متعهدد
ذکرشده در معاهده ،بازتابی از بند  2مادۀ  5کنوانسهیون آبراههههای سهازمان ملهل اسهت کهه بهه
موجب آن« :کشورهای حوضۀ آبراهههای بینالمللی ،باید در بهرهبهرداری ،توسهعه و حفهظ آبراههۀ
بینالمللی مشارکت منصفانه و معقو داشته باشند .چنین مشهارکتی ،شهامل حهق بهرهبهرداری از
آبراههها و نی مشارکت در حفظ و توسعۀ آن میشود» ).(ICJ Rep, 1997: para. 147
ر ی دیوان در این قضیه از ال امات و حقوق مذکور در موارد مذکور فراتر نمیرود ،اما تصویر
و ادراک روشنی از حقوق بینالملل عرفی در حوضۀ آبراهههای بینالمللی و مقررات کنوانسیون،
در خصوص دو اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو و منع آسیب ارائه میدهد .بخشهای مختل
این ر ی نشاندهندۀ گرایش دیوان به این موضوع است .البتهه دیهوان در خصهوص راهنمهایی و
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بیان ج ئیات دقیقتر در خصوص سؤاالت دیگر ،بسیار محتاطانه عمل کرده است .برای مثا  ،در
مورد رابطۀ میان اصل بهرهبرداری منصفانه و ال ام به جلوگیری از ورود خسارات محیط زیسهتی
و سایر اصو الزم برای اعما آن توضیحی ارائه نمیدهد ).(Sands et al., 2012: 318
در این قضیه ،حق یک کشور از یک حوضه به بهرهبرداری منصفانه و معقو از منهابع طبیعهی
دانوب و تلامل و ارتباط این اصل با سایر اصو از جمله منع آسیب قابل توجه با توجه به نسهبیت
الزم در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است .تناسب ،همان مفههوم تقسهیم منصهفانه و
معقو را میرساند که به دیوان اجازه میدهد هنگامیکه منابع موجود کافی نیستند ،میان نیازهای
مشترک اما متعارض ،تعاد برقرار کند .دادگاه همچنین مقرر کرد که اصل تناسب در اصل حقوقی
بهرهبرداری منصفانه تعبیه شهده اسهت ) .(Castillo-laborde, 2009: 321دیهوان از اصهولی چهون
تناسب برای ارتباط میان این دو اصل بهره برده است .در واقع ،دیوان در این ر ی نشان میدهد که
دولتها در حقوق بینالملل میتوانند با اسهتناد بهه حاکمیهت سهرزمینی خهود ههر اقهدامی را در
سرزمین خود انجام دهند .البته باید در این زمینه آثار زیستمحیطی ناشهی از اقهدامات خهود را از
جمله اصل پیشگیری ،استفادۀ زیانبار از سرزمین ،ل وم ارزیابی آثار زیستمحیطی و توسعۀ پایدار را
مدنظر قرار دهند (بذار )205 :1396 ،و تناسب نقطۀ ایجاد این تعاد است.
دیوان در یلی از تازهترین آرای خود در خصوص اختالف میان دو کشور کاسهتاریلا و نیلاراگوئهه
در خصههوص بهرهبههرداری از رودخانههۀ سههانخوان و بهههدنبا آن طههرح دعههوای جدیههد در خصههوص
فعالیتهای صورتگرفته توسط کشور نیلاراگوئه در مناطق مرزی میتوان ارتباط ن دیک و همگرایهی
دو اصل را اثبات کرد .کاستاریلا در سها  2010بهرای حمایهت از حقهوق حهاکمیتی خهود ،وحهدت
سرزمینی و عهدم مداخلهه در حقهوقش بهر رودخانهۀ سهنخوان و نیه حمایهت از اراضهی و منهاطق
زیستمحیطیشده و جریان آب رودخانۀ کلورودا ،دادخواستی را با ادعای تهاجم ،اشغا و اسهتفاده از
سرزمین خود و همچنین نقض برخی تعهدات در دیوان مطرح و خواستار صدور دستور موقت دیهوان
مبنی بر خرو نیروهای نظامی ،خودداری از حفر کانا  ،الیروبی رودخانه و از بین بردن گیاههان شهد.
دیوان با احراز خطر فوری و واقعی در سا  2013این دستور موقت را صادر کرد.
پههیش از ایههن ،نیلاراگوئههه در سهها  2011متقههابالً دعههوایی را علی هه کاسههتاریلا در دی هوان
بینالمللی مطرح و ادعا میکند که دولت کاستاریلا با احداث جادهای موازی در مجاورت ساحل
جنوبی رودخانۀ سنخوان ،مقهدمات تخریهب محهیط زیسهت را فهراهم کهرده اسهت .دیهوان بها
درخواست صدور دستور موقت دولت نیلاراگوئه مخالفت کرد .از نظر دیوان ،نیلاراگوئه نتوانسته
وجود خطری قریبالوقوع و واقعی را احراز کند که موجب ورود خسارتی جبرانناپهذیر میشهود
(زارعی و هملاران.)209-211 :1396 ،
دیوان دو پرونده را برای رسیدگی در دستور کار خود قهرار داد و در نهایهت ر ی خهود را در
سا  2015در خصوص هر دو قضیه صادر کرد .در خصوص دعوای او  ،مقرر کرد« :کاسهتاریلا
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بر منطقۀ مورد اختالف حاکمیت دارد و اقدامات نیلاراگوئهه از جملهه حفهر دو کانها جدیهد و
تأسیس پایگهاهی نظهامی در منطقهۀ مهورد اخهتالف طهرفین غیرقهانونی بهوده اسهت .ازایهنرو،
کاستاریلا محق است که خسارات مادی وارده شهده برخاسهته از نقهض تعههدات نیلاراگوئهه را
دریافت کند» ( .)ICJ Rep, 2015: para. 142در خصوص دعوای دوم نی مقرر کرد« :کاستاریلا
از ال ام خود مبنی بر ارزیابی آثار محیطزیستی در خصوص ساخت جهاده در مقابهل نیلاراگوئهه
تخطی کرده که میتوانست خسارات فرام ری چشمگیری بههمراه داشته باشد و نتوانسته وجود
حالت اضطراری را اثبات کند که ساخت جاده بدون ارزیابی آثار را توجیه میکند .ازاینرو ،خطر
قریبالوقوعی این کشور را تهدید نلرده است (.)ICJ Rep, 2015: para. 159
دیوان در این ر ی ،همانند آرای سابق خود در قضیۀ کارخانۀ خمیر کاغهذ و سهالحهای هسهتهای
مقرر کرد« :یک دولت موظ است درون سرزمین خود یا مناطقی که تحت حاکمیهت آن قهرار دارد،
از فعالیتهایی خودداری کند که مملن است به آسیب قابل توجه به محهیط زیسهت سهایر دولتهها
منجر شود» ( .)ICJ Rep, 2015: para. 118در ادامه نی مقرر میدارد« :هر دولهت بایهد تهالش الزم و
مقتضی را برای جلوگیری از ورود آسیب زیستمحیطی فرامرزی قابل توجه انجام دههد و در صهورت
احتما تأثیر مخرب بالقوه فعالیتی بالقوه بر محیط زیست سایر دولتها ،باید این مسهئله احهراز شهود
که آیا خطر مذکور آسیبی قابل توجه بههمراه دارد یا خیر (.)ICJ Rep, 2015: para. 104
دیوان در ادامه نتیجه میگیرد که ساخت جاده در مجاروت رودخانه ،اکولوژی و کیفیت آب
رودخانه را بر هم زده ،خطر ایجاد آسیب فرامرزی قابل توجه را ایجاد کهرده اسهت و کاسهتاریلا
نتوانسته وجود حالت اضطراری و خطری قریبالوقوع را برای تخطهی از ایهن اله ام اثبهات کنهد
( .)ICJ Rep, 2015: paras. 155, 156بنابراین ،باید ارزیابیها و مذاکرات الزم با هملاری دولهت
آسیبدیده انجام گیرد ،تا اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش خطرهای احتمهالی صهورت
گیرد ( .)ICJ Rep, 2015: para. 173به موجب رویۀ اخیر دولتها ،انجهام ارزیهابی آثهار محهیط
زیستی در فرضی که خطر چنین خسارت چشمگیری ناشی از فعالیتهای صهنعتی وجهود دارد،
تعهد حقوق بینالملل عام محسوب میشود (زارعی و هملاران.)211 :1396 ،
دیوان بر مبنای معاهدۀ  1858منعقده میان دو دولت ،تخطی نیلاراگوئه از حهق کشهتیرانی
کاستاریلا در رودخانه را اعالم میکند و معتقد است که شروط مقرر در ایهن معاههده نمیتوانهد
ساکنان کاستاریلا را از حق استفاده از رودخانه برای بهرآوردن نیازههای آسهیبوری خهود و بهه
می ان الزم محروم کند ( .)ICJ Rep, 2015: para. 133دیوان جایی که این محدوده ،مرز میهان
دو دولت را تشهلیل میدههد و در خصهوص شناسهایی محهدودۀ حقهوق دولتهها در خصهوص
بهرهبرداری از آبراهۀ بینالمللی از تفسیر تلهاملی معاههده بههره گرفتهه (محبهی و رضادوسهت،
 )25-24 :1394که به تفسیر موسعی از شروط مقرر در معاهده منجر شده است .به استناد ر ی
دیوان ،ساخت جاده از سوی کاستاریلا در امتداد رودخانۀ کلورادو آسهیبی چنهدانی بهه قابلیهت
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کشتیرانی نیلاراگوئه ،می ان رسوبات رودخانه ،مورفولهوژی ،اکوسیسهتم و کیفیهت آب رودخانهه
وارد نلرده است ،بنهابراین دلیلهی بهرای بررسهی میه ان خسهارات وارده وجهود نهدارد و ادعهای
نیلاراگوئه را رد میکند (.)ICJ Rep, 2015: paras. 196, 207, 23
دیوان همچنین در این قضیه مقرر کرد که دولتها باید با هدف حفاظت از محیط زیسهت،
اقدامات تنظیمی یا تحدیدی اتخاذ کنند؛ حتی اگهر ایهن اقهدامات ،تهأثیراتی محدودکننهده بهر
حقوق سایر دولتها در خصوص یهک آبراههه داشهته باشهد .آزادی کشهتیرانی و بهرهبهرداری و
استفادۀ کشورها از آبراهههای بینالمللی چارچوبهایی دارد که به بهترین صورت ،منهافع همهۀ
دولتهها را حفهظ میکنهد ( .)ICJ Rep, 2015: paras. 85 - 89بههعبارت دیگهر ،ایهن اسهتفاده
بهصورت مشترک اما محدود صورت میگیرد.
طبق ر ی دیوان ،دولتها باید در خصوص فعالیتها و اقدامات درونسرزمینی و تحهت کنتهر
خود که میتواند آثار مخرب فرامرزی بر منابع آبی مشترک چون رودخانههای مهرزی و زیسهتبوم
آنها داشته باشد ،مالحظات و الزم را مدنظر قرار دهند و اصو ضرورت و تناسب را رعایت کنند تها
از ورود خسارت چشمگیر به دیگر دولتها خودداری شود .الزمۀ این موضوع ،بهرهبرداری منصهفانه
است که به اصل حقوقی عرفی تبدیل شده است .همچنین در صورت بروز خسارت چشمگیر ،ایهن
خسارات جبرانپذیر است و باید از سوی کشور واردآورندۀ آسهیب تها در حهد املهان وضهعیت بهه
حالت سابق اعاده شود ( .)ICJ Rep, 2018: paras. 39 - 43این موضوع مبین محهدودیت دولتهها
در خصوص بهرهبرداری صورتگرفته در خصوص منابع طبیعی مشترک است.
همانطورکه مشاهده میشود در این ر ی نی از اصولی چون ضرورت و تناسب برای پیونهد میهان
دو اصل ماهوی استفاده شده اسهت .اصهل تناسهب هماننهد برابهری ،کهارکردی فنهی از قواعهد ارائهه
نمیدهد ،بلله در پی نتایجی معقو و عادالنه با توسل به عوامل و معیارهایی است کهه ههدف از آنهها
دستیابی به نتیجهای مشترک در زمینهای خاص است .اصل حقهوقی تناسهب کهه برخاسهته از اصهل
برابرای است ،روشی خاص برای حل تعارضات و اختالفات میان اصو حاکم بر مسئلهای خاص اسهت
که میتواند در بسیاری از زمینهها از جمله حقوق بینالملل اعما شود ).(Cottier et al., 2012: 3
بهطور کلی ،رویۀ قضایی بینالمللی بر دو اصهل اساسهی در مهورد اسهتفاده از رودخانهههای
بینالمللی تأکید کرده است .1 :هیچ دولتهی حهق نهدارد در سهرزمین خهود بهدون مشهورت بها
دولتهای دیگر و بدون مذاکره با آنها برای یافتن راهحل معقو و منصفانه اقدام به تغییر مسهیر
رود کند .2 ،هر دولتی که بهنحوی در تغییر مسیر اقدام کنهد و سهبب وارد شهدن خسهارت بهه
دیگری شود ،مسئو قلمداد میشود ).(Dellapena & Gupta, 2009: 319, 335
با دستهبندی آرا ،میتوان از پراکندگی آشهلار ،بهه اصهل عمهومی «بهرهبهرداری منصهفانه و
معقو » رسید که موجبات اجرای اصو دیگر را نی فراهم میکند و تقابلی میان ایهن اصهل بها
سایر اصو ذکرشده وجود ندارد.
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نتیجهگیری
با وجود اشارۀ بیشتر اسناد حقوقی به دو اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو و اصل منع آسهیب
مذکور ،اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو جایگاهی برتر در دکترین پیهدا کهرده اسهت و اصهل
منع آسیب تابع اصل بهرهبرداری منصفانه و معقو قلمداد میشود .بههنظر میرسهد کهه تهالش
جامعۀ حقوقی در جههت پهذیرش برابهری دو اصهل و جلهب رضهایت ههر دو دسهته کشهورهای
باالدست و پاییندست حوضۀ آبراهههای بینالمللی است که در عمهل کارامهد نبهوده و موجهب
بروز اختالفاتی متعدد میان کشورهای این حوضه شده است.
دوگانگی ساختگی ایجادشده از سهوی دولتهها نبایهد مهانعی در مسهیر مهدیریت مشهترک
آبراهههای بینالمللی ایجاد کند .موضعگیری متفاوت دولتها که با هدف محدود کردن ال امات
حقوقی آنها صورت گرفته است ،به موقعیت جغرافیایی کشورها برمیگردد ،اما باید به این نلتهه
توجه کرد که اگرچه جامعۀ بینالمللی به موجب مرزبندیهای سیاسی تقسیمبندی شده اسهت،
باید به آن بهعنوان یک کل نگریست .ایجاد توازن میان این دو اصل و در نظر گرفتن منافع تمام
دولتهای جهان باید هدف قرار گیرد .اعما اصولی چهون تناسهب و ضهرورت نیه کهه در آرای
دیوان بینالمللی دادگستری مشاهده میشود ،راهگشا خواهد بود.
از منظر این پژوهش ،اصو ماهوی حقوق بینالملهل آب بایهد بهه مهوازات یلهدیگر اعمها
شوند؛ از آنجا که در پیوندی ن دیک با یلدیگر قرار دارند .کاربست هریک از این اصو بهتنهایی
کارامد نخواهد بهود .بررسهی مهواد کنوانسهیون  ،1997سهایر اسهناد حقهوقی در ایهن زمینهه و
بهخصوص آرای قضایی مبین آن است که اصل منع آسهیب ،اصهل مهاهوی مسهتقلی در حقهوق
بینالملل آب است و تقابلی میان این اصل و اصل بهرهبرداری منصفانه و معقهو وجهود نهدارد.
طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در صورت ورود خسارت قابل توجه در بسیاری از آرا در کنار
ل وم بهرهبرداری منصفانه و معقو صورت گرفته است .اجرای دقیق اصل بهرهبرداری منصفانه و
معقو مانع ورود آسیب قابل توجه به دولتها میشود .به بیان بهتر ،ایهن دو اصهل بها یلهدیگر
همسوشانی دارند و هریک ،نتیجۀ دیگری محسوب میشود .بر این اسها  ،اگهر دولتهی از منهابع
زیستمحیطی خود به شیوهای معقو و منصفانه بهرهبرداری کند ،اصهل  2یعنهی منهع آسهیب
قابل توجه نی در نتیجۀ آن تحقق مییابد .این همان نتیجهای است که میتواند محیط زیست و
منافع جامعۀ بینالمللی را حفظ کند ،مهانع بهرهبهرداری منصهفانه و معقهو و حهق بهر توسهعۀ
کشورها نشود و در صورت ورود خسارت قابل توجه ،مسئولیت بینالمللی دولتها و ل وم جبران
خسارت را بههمراه داشته باشد.
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