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نقد قانون جرم سياسي
دانشجویان دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی 
دانش��گاه آزاد واحد تبریز در ش��ماره چهارم نشریه 
دانش��جویی »طنین عدالت« به موضوعات حقوقی 
جالبی اشاره كردند.  در این شماره از نشریه حقوقی و 
دانشجویی »طنین عدالت« نقدی صریح و مختصر بر 
قانون جرم سیاسی، تشویق و بررسی روند كارآفرینی 
و معرفی رشته حقوق بین الملل پرداخته شده است. 
فیلم س��ینمایی »دهلیز« س��اخته بهروز ش��عیبی 
نیز از ن��گاه حقوق��ی و حکم قصاص نقد و بررس��ی 
شده است. بخش��نامه جدید چگونگی رسیدگی به 
دادخواس��ت های مطالبه مهریه نیز در این ش��ماره 

مرور شده است. 

آزادي بيان در اسناد حقوقي
بسیج دانشجویی دانش��گاه علوم قضایی و خدمات 
اداری دادگستری در دومین شماره نشریه دانشجویی 
»خط بهشتی « به مطالب حقوقی جالبی اشاره كرد. 
در این شماره از نش��ریه دانشجویی »خط بهشتی « 
به بررسی و تحلیل مسائلی از دید حقوقی و قضاوت 
پرداخته شده است؛ بررسی مسائلی چون، جایگاه حق 
آزادی بیان در اسناد بین المللی حقوق بشر، بحران 
قره باغ و منازعات آن، آقازادگی، احراز مس��ئولیت 
كیفری در بیماری های واگی��ردار با محوریت كرونا 
و تس��خیر النه جاسوس��ی، از جمله موضوعات این 
نشریه حقوقی است. الزمه  قضاوت و شرایط آن برای 
دانشجوی رشته  قضاوت نیز برای دانشجویان ورودی 

آن تشریح شده است. 

پارادوکس زندگی
بسیج دانش��جویی دانش��کده حقوق و علوم سیاسی 
دانش��گاه تهران در ش��ماره  سوم نش��ریه دانشجویی 
»نگهبان « دانشگاه تهران به چند موضوع حقوقی جالب 
اشاره كرد.  این شماره از نشریه دانشجویی »نگهبان « 
شامل پنج قس��مت با موضوعاتی چون حکم قصاص، 
هتک حرمت فرانسه به رس��ول اكرم)ص(، اعتراضات 
دانش��جویی، نقد كتاب »ن��ون و القل��م« و نقد فیلم 
»جاندار « است. از جمله عناوین این نشریه دانشجویی 
می توان به »پارادوكس زندگی«، »آزادی جعلی«، »باید 

زنده بمانم« و »جان در برابر جان«  اشاره كرد. 

هيئت منصفه در» 12 مرد خشمگين«
فیلم »12مرد خشمگین« به كارگردانی سیدنی لومت 
فیلمی حقوقی محصول سال 1۹۷۵ امریکا است. این 
فیلم توانس��ته افتخارات زیادی را از آن خود كند؛ از 
جمله این افتخارات می توان به كسب عنوان دومین 
فیلم برتر تاریخ در ژانر دادگاهی به انتخاب بنیاد فیلم 
امریکا )بفا( اشاره كرد. داستان فیلم در مورد نوجوانی 
1۸ ساله است كه متهم به قتل پدرش شده و تمامی 
شواهد مبنی بر گناهکار بودن وی است و 12 مرد از 
طبقات مختلف اجتماعی به عن��وان هیئت منصفه 
دادگاه مأمور تصمیم گیری نهایی این پرونده ش��دند 
و همه رأی بر گناهکار بودن نوجوان صادر كردند جز 
یک نفر و... .  این فیلم به نقش پررنگ هیئت منصفه 
در نظام حقوقی كامن ال می پردازد. هیئت منصفه در 
نظام حقوقی كامن ال شامل 12 نفر از اقشار و طبقات 
مختلف اجتماع است كه در دادگاه، سوگندی مبنی 
بر ارائه حکم بی طرفانه برای تعیین مجازات یا قضاوت 
یاد می كنند و روند صدور حکم، تا هم نظر شدن تمامی 
اعضا به طول می انجامد. هیئت منصفه در نظام حقوقی 
ایران و كامن ال دارای شباهت  ها و تفاوت  هایی است كه 

در ادامه به بعضی از آنها می پردازیم. 
اعضای هیئت منصف��ه در نظام حقوق��ی ایران باید 
دارای تابعیت ایرانی، حداقل 30س��ال سن، نداشتن 
محرومیت از فعالی��ت اجتماعی و...  باش��ند كه این 
افراد مانند نظام حقوقی كامن ال از بین اقشار مختلف 
جامعه انتخاب می شوند. ماده 13 قانون هیئت منصفه 
مصوب س��ال 13۸2 تنها موردی است كه به وظایف 
هیئت منصفه در حقوق ایران اشاره داشته است. میزان 
الزام آوری رأی هیئت منصف��ه در نظام های حقوقی 
مختلف متفاوت اس��ت؛ مثاًل در نظ��ام حقوقی ایران 
مشورتی است اما در نظام حقوقی كامن ال الزامی است 
و دادگاه باید همان رأیی را ك��ه هیئت منصفه صادر 
كرده، اعمال كند. پس از اعالم ختم رسیدگی بالفاصله 
اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود 

را در دو مورد زیر به دادگاه اعالم می دارند:
1( متهم بزهکار است یا خیر؟

2( در صورت بزهکاری، آیا مس��تحق تخفیف است 
یا خیر؟

اما آی��ا هیئت منصفه ای كه از اقش��ار مختلف مردم 
تشکیل شده كه ممکن اس��ت بعضاً دانش حقوقی 
یا دغدغه عدالت را نداشته باشند، صالحیت صدور 
رأی مبنی ب��ر گناهکار بودن ی��ا بی گناهی یک فرد 

را دارند؟
این پرسشی است كه نظام های حقوقی مختلف در 
جهان، هنوز پاسخ قطعی آن را درنیافته اند و فیلم 12 
مرد خشمگین هم وجهه  هایی از دو روی سکه هیئت 

منصفه را به نمایش گذاشته است. 
عارفهخلیلپور

ديده بان

فيلم

 علیرضاسزاوار
بان�کمرک�زیدربن�د»ح«تبص�ره»1۶«قانون
بودجهس�ال۹۸مکلفش�دت�اازادام�هفعالیت
حسابهایبانکیبیهویتجلوگیریکند.بهاین
ترتیبتراکنشه�ایبانکیبایدفق�طبااطالعات
کاملهویت�یهمچونفرس�تندهوگیرندهمبادله
ش�وند.اماتاکنونبانکمرکزیازمس�دودکردن
حس�ابهایبیهوی�تخ�ودداریکردهاس�ت.

با وجود اینکه ساماندهی حساب های بانکی بیش از یک 
سال است كه آغاز شده، اما هنوز نظام بانکی نتوانسته 
به صورت كامل راه سوءاس��تفاده از این حس��اب های 
بی هوی��ت را ببندد. جال��ب اینکه اكن��ون در برخی از 
بانک های كشور، بیش از یک میلیون حساب بی هویت 

وجود دارد. 
بانک مركزی باید برگش��ت زدن تم��ام تراكنش های 
بی هوی��ت را همانطور كه قان��ون ب��ه آن تأكید كرده 
انجام دهد؛ در غیر این صورت سیستم مالیاتی كشور، 
بزرگ ترین قربانی این وضعیت خواهد بود. سیستمی 
كه با قوانین بسیار احاطه شده تا به افزایش درآمدهای 

دولت كمک كند. 
 اجرایقانونباسرعتالكپشتی

قانونمند ش��دن نظام پرداخت مالی و بانکی در كشور 
و همچنین اطالعات موج��ود در تراكنش های بانکی 
برای اداره كشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست های 
حمایتی و مبارزه با جرائم س��ازمان یافته و پولش��ویی 

بسیار ضروری است. 

در س��ال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه قانونمند 
كردن زیرساخت های اطالعاتی و اس��تفاده از آنها در 
نظام بانکی و مالیاتی انجام شده كه از جمله آنها می توان 
به ضرورت انجام تراكنش های بانکی با اس��تفاده از كد 
شهاب اش��اره كرد كه در احکام قانون بودجه سال ۹۸ 

نیز ثبت شده است. 
بانک مركزی در بن��د »ح« تبصره »1۶ « قانون بودجه 
س��ال ۹۸ مکلف ش��د تا ظرف مدت یک م��اه از ادامه 
فعالیت حساب های بانکی بی هویت جلوگیری كند تا به 
این ترتیب تراكنش های بانکی از آن به بعد با اطالعات 
كامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. 
برای انجام این كار بانک مركزی كد شهاب را كه همان 
كدملی برای اش��خاص حقیقی و شناس��ه ملی برای 
اشخاص حقوقی است، در نظر گرفته است اما تاكنون 
از مسدود كردن حساب های فاقد كد شهاب خودداری 

كرده است. 
بیش از یک سال است كه قانون ساماندهی حساب های 
بانکی در حال اجراست و همچنان تعداد حساب های 
بی هویت در نظام بانکی بسیار باالست. سال ۹۸ بنا به 
گفته رئیس كل وقت بانک مركزی سخن از حدود 300 
میلیون حساب بانکی به میان آمد و اعالم شد كه بخشی 

از این حساب ها، هویت مشخصی ندارند. 
همین آمار ها موجب شد كه س��اماندهی حساب های 
بانکی در بانک ها كلی��د بخورد و اكن��ون بیش از یک 
س��ال اس��ت كه به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده 
است اما همچنان آمار و ارقامی كه در این رابطه مطرح 
می شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانک ها، 

عدد یک میلیون حس��اب بانکی بی هویت نیز به ثبت 
رسیده است. 

در همین زمین��ه بانک مركزی در س��ال ۹۸ از اجرای 
این تکلیف قانونی س��ر ب��از زد تا اینکه ح��دود دو ماه 
پیش مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک 
مركزی از برگشت خوردن تراكنش های بانکی بدون كد 
ملی از یک شنبه پنجم بهمن خبر داد تا به این صورت 
حساب های بی هویت، قادر به انجام تراكنش در بستر 

ساتنا نباشند. 
وی در خصوص تصمیم جدید بانک مركزی توضیح داد: 
»از پنجم بهمن امس��ال، تمام تراكنش های بدون كد 
شهاب در ساتنا برگشت می خورند، این اقدام تأثیری بر 
فعالیت مشتریانی كه اطالعات هویتی شان نزد بانک  ها 
و مؤسس��ات اعتباری موجود اس��ت، نخواهد داشت و 
صرفاً حساب  ها و تراكنش  هایی را كه فاقد شناسه ملی 

هستند، متأثر خواهد كرد.« 
قانونگذارتفاوتیقائلنشده

این اقدام بانک مركزی گرچه مثبت ارزیابی می شود 
اما در عم��ل اقدامی دیرهنگام و البته ناكافی اس��ت 

چراكه همچن��ان راه های ف��رار ب��رای متخلفان باز 
است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مركزی برای 
محدودیت در تراكنش های بی هویت در بستر ساتنا، 
همچنان متخلفان می توانند از بس��تر پایا كه بخش 
قابل توجه تراكنش  ها از این طریق آن انجام می گیرد، 
تراكنش های حس��اب های بی هویت خ��ود را انجام 
دهند. »سامانه تس��ویه ناخالص آنی« یا همان ساتنا 
مناس��ب  ترین جایگزین برای چک های رمزدار بین 

بانکی است. 
بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیرقانونی داشته 
باشد، می تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون 
اینکه در انجام تراكنش با حساب بی هویت به مشکلی بر 
بخورد، انجام دهد. این در حالی است كه بانک مركزی 
وظیفه داش��ته تا از انج��ام همه تراكنش ه��ای بانکی 
فاقد هویت جلوگی��ری كند و در این می��ان قانونگذار 
برای بس��تن راه های فرار متخلف��ان، تفاوتی هم میان 
حساب های تجاری یا ش��خصی و همچنین نوع بستر 

انتقال پول قائل نشده است. 
سیستم پایا به گونه ای طراحی شده كه می تواند دستور 
پرداخت ه��ای متعدد را از جانب بان��ک مبدأ دریافت، 

پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال كند. 
 مقابلهبامبادالتزیرزمینی

عضو سابق ش��ورای راهبردی نظام مالیاتی كشور در 
واكنش به تصمی��م اخیر بانک مرك��زی در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاری مهر گف��ت: »حركت به س��مت ثبت 
تراكنش های بانکی و شناسنامه دار كردن تراكنش  ها 
یعنی حركت به س��مت ش��فافیت اقتص��ادی كه این 

شفافیت خود موجب كوچک شدن اقتصاد زیرزمینی 
در كشور می شود.« 

محمدرضا یزدی زاده، اف��زود: »اگر بانک مركزی واقعاً 
دنبال ش��فافیت اقتصادی اس��ت باید اقدام��ات زیاد 
دیگری را انجام دهد، بانک مركزی به دنبال این است 
كه تراكنش های بانکی را شناسنامه دار كند اما در این 
میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از 
چک حامل در نظام بانک��ی بدون ثبت اطالعات آن در 

یک سامانه است.«
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی كشور گفت: »بانک 
مركزی بر اس��اس قانون جدید چک دو س��ال فرصت 
داشته كه چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف 
كند اما این كار را نکرد و حاال هم كه به دلیل ش��رایط 

كرونا آن را عقب انداخته است.« 
یزدی زاده با اشاره به سهم باالی انتقال پول مبتنی بر 
چک های حامل عنوان ك��رد: »برخی اوقات یک چک 
حامل به اندازه چندین تراكنش ارزش دارد كه بر این 
اس��اس چک حامل بدون ثبت اطالعات آن عماًل یک 
»شبه پول « اس��ت كه مبادالت زیرزمینی را تسهیل 
می كند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی ش��ود. سیاست 
كنترل پول نقد و حاكمیت پول در كش��ور خیلی مهم 
است اما زمانی جواب می دهد كه بانک مركزی همزمان 
حاكمیت ش��به پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را 

كنترل كند.« 
 یکمیلیونحساببیهویتفقطدریکبانک

در همین زمینه یک كارشناس حقوقی مسائل بانکی 
ه��م در گفت وگو با مه��ر گفت: »طب��ق آخرین آمار 
منتشر ش��ده از س��وی یکی از بزرگ ترین بانک های 
دولتی ایران، بان��ک ملی با 323۶ ش��عبه، دارا بودن 
بزرگ ترین هلدینگ در بین بانک  ها و رتبه دوم از نظر 
تعداد كارت بانکی از مهم  ترین بانک های كشور است 
و با توجه به آمار ۵00 میلیونی حساب های بانکی در 
كش��ور می توان با یک تخمین حداقلی گفت كه 20 
میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه ای 
س��اده ۵ درصد از حس��اب های این بانک برابر با یک 

میلیون مورد بی هویت است.« 
محمدرضا عرب مق��دم افزود: »بر این اس��اس، اگر 
عده ای فقط از یک درصد این 20 میلیون حس��اب 
برای پنهان كردن فس��اد و فرار مالیاتی بهره ببرند، 
یعنی از 10 هزار حساب بانکی برای این كار استفاده 

شده است.«
به گفته عرب مقدم، با اندكی تأمل و توجه به این نکته 
كه بانک ملی یکی از معتبر ترین بانک های كشور است، 
می توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین 10 
هزار حساب بانکی، 10 مفسد اقتصادی در سطح وحید 
مظلومین یا همان سلطان سکه می توانند مفاسد خود 
را پنهان كنند اما این فقط یکی از ۴1 بانک موجود در 
اقتصاد كشور اس��ت و مطمئناً اگر تعداد حساب های 
بی هویت در بستر ۴1 بانک كش��ور بررسی شود، باید 
منتظر اعدادی بس��یار بیش��تر از یک میلیون حساب 

بی هویت بود. 
وی اظهار داشت:» این حجم از حساب های بی هویت 
نش��ان دهنده وضعیت نابسامان حس��اب های بانکی 
در كشور اس��ت كه به مأمنی برای فسادهای گسترده 
تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود كردن بی هویت  ها 
و قاعده مند ساختن استفاده از دیگر حساب  ها می توان 
با پدیده  هایی همچون حس��اب های نیابتی در كشور 

مقابله كرد.«
حركت بانک مركزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی 
به سمت شناسایی كامل مشتریان و جلوگیری از انجام 
تراكنش های بی هویت كه مبدأ و مقصد آن مش��خص 
نیست، امری پسندیده است كه با توجه به احکام قانون 

بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است. 
 در این میان اما الزم است تا بانک مركزی برای تقویت 
حکمرانی از انجام هرگونه تراكنش بی هویت به صورت 
كامل جلوگیری كند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، 

بسترهای فساد و مبادالت غیر قانونی نیز از بین برود. 

فقطدربانکمليچیزيحدود
5درصدازحسابهاياینبانک،
بدونهویتاس�ت؛یعنيیک
میلیونامکانبالقوهپولشویي،
اخت�الس،کالهب�رداريو...

دوم اردیبهش��ت ماه روز 

فاطمه سرایی* 
جهانی زمین پاك بود. این   یادداشت

چندی��ن  دل  از  روز 
كنوانسیون محیط زیستی متولد شد كه حقوقی را برای 
دولت ها تعیین كرده بودند كه هنوز بسیاری از دولت های 

جهان، این حقوق را زیر پا می گذارند. 
تا قبل از س��ال 1۹۷2 ، حقوق بین الملل محیط زیست 
عموماً به صورت قراردادهای دو جانبه میان كش��ور ها و 
كمیسیون های بین المللی–منطقه ای برای حفاظت از 
محیط زیست یک منطقه خاص وجود داشت و تصمیم 
مشتركی در ارتباط با محیط زیست توسط جامعه جهانی 

اتخاذ نشده بود. 
 به تدریج جامعه جهانی از خواب غفلت بیدار ش��د و در 
سال 1۹۷2 در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، كنفرانسی 
تشکیل ش��د كه نمایندگان و مقامات اكثر كشورهای 
جهان در آن حضور داش��تند و پس از اجالسی 12روزه 
مبادرت به انتشار یک بیانیه اصولی و یک طرح عملیاتی 
نمودند كه به عنوان اس��ناد كنفران��س جهانی محیط 

زیست تلقی می شود. 
این بیانیه ش��امل 2۶ اصل اس��ت و در ابتدا به حقوق و 
آزادی های برابر انسان اشاره می كند و او را مسئول حفظ 
و بهبود محیط زیست برای نسل امروز و آینده می داند. 
در این اصل به این حق كه هر انسانی باید شرایط مناسبی 
برای زندگی داشته باشد اش��اره شده است. این مطلب 
بیانگر آن اس��ت كه آالینده ها و تخریب هایی كه ناشی 
از بی تدبیری در تعامل با محیط زیس��ت است، چگونه 
می تواند ش��رایط زندگی افراد را دگرگون كند و سطح 
كیفیت زندگی را به خصوص در كش��ور هایی كه دچار 

استعمارند یا پیشرفت كمتری دارند، كاهش دهد. 
 اصول دیگر این بیانیه نیز به ضرورت برنامه ریزی برای 

حفظ و بهبود منابع طبیع��ی و جلوگیری از رفتار هایی 
كه به دریا ها و...  آسیب می رساند، اشاره دارد. همچنین 
بر ل��زوم آم��وزش جوان��ان و بزرگس��االن در خصوص 
محیط زیس��ت و انجام پژوه��ش و تحقیق های الزم در 
این زمین��ه تأكید ش��ده و اعتقاد بر این اس��ت كه باید 
از مبارزات برحق مردم همه كش��ور ها ب��ر ضد آلودگی 

طبیعت حمایت شود. 
اگرچه این بیانیه خاصیت الزام آوری ندارد و فاقد ارزش 
حقوقی معاهداتی است اما توانست تأثیرات مثبتی در 
فضای بین الملل و در رشد و توسعه حقوق محیط زیست 
بگذارد. از مهم  ترین آثار این اعالمیه در حقوق بین الملل 
محیط زیس��ت می توان به ایجاد قواعد عمومی و اصول 

حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره كرد. 
در واقع این بیانیه برخی از اص��ول عرفی پراكنده را در 
یک متن حقوقی غیر الزام آور جمع آوری نموده و به این 
خاطر س��ال 1۹۷2 میالدی را می توان نقطه عطفی در 
زمینه حقوق بین الملل محیط زیست دانست. بسیاری 
از دولت ها از قواعد و اصول موج��ود در این بیانیه برای 
قانونگذاری داخلی خود در عرصه محیط زیس��ت بهره 

برده اند. 
دولت ها حق ندارند محدوده سرزمینی كشورشان را به 
نحوی مورد استفاده قرار دهند كه باعث ایراد خسارت 
به دیگر كشور ها ش��ود. نکته درخور توجه آن است كه 
اصل پیشگیری، تعهد به وسیله را ضروری دانسته و نه 

تعهد به نتیجه. 
یعنی اگ��ر دولت ها اقدام��ات الزم جهت پیش��گیری 
از ایج��اد آلودگ��ی را انج��ام دهن��د، مقررات گ��ذاری 
و سیاس��ت گذاری های مناس��بی داش��ته باش��ند و 
پیش بینی های كافی را هم انجام دهند اما نتیجه خارج از 
كنترل آنها به سمت آلودگی برود و كشورهای همسایه 

را متضرر كند، مسئولیت نخواهند داشت! 
 اصل بیس��ت و چهارم بیانیه نیز به لزوم وجود روحیه 
همکاری و مس��اعدت كش��ور ها به یکدیگر در حفظ و 
بهبود محیط زیس��ت اش��اره می كند كه ناشی از اصل 
عرفی همکاری اس��ت كه از اصل حس��ن همجواری، 
مندرج در ماده ۷۴ منشور س��ازمان ملل متحد گرفته 

شده است. 
 همچنین اصل دوازدهم این اعالمیه به اوضاع و احوال 
متفاوت كشور ها و ش��رایط اقتصادی آنها توجه كرده و 
بیان داشته است: اگرچه كش��ور ها در اصل مسئولیت 
حفظ و بهبود محیط زیست با یکدیگر برابر و مشترك 
هستند، اما شرایط اقتصادی و میزان دانش فنی كشور ها 
ایجاب می كند كه برخی از كشور ها كه اوضاع و احوال 
بهتری در اقتصاد و دانش فنی دارند، مسئولیت بیشتری 
داشته باشند و حتی المقدور به كشورهای ضعیف در این 

مسائل یاری رسانده شود. 
 اصل یازدهم این بیانیه و چند اصل دیگر توجه خود را به 
اصل عدم اضرار به غیر معطوف كردند كه به موجب آن 
هیچ كس نباید از منابع طبیعی به گونه ای استفاده كند 

كه منجر به خسارت به دیگری شود. 
سیاست زیست محیطی همه كش��ور ها باید در جهت 
بهبود باش��د نه اینکه به صورتی معکوس موانعی بر سر 
راه دس��تیابی به ش��رایط زندگی بهتر برای همه افراد 

بشر قرار دهد. 
10سال پس از این اعالمیه اس��تکهلم، منشور جهانی 
طبیعت در زمینه حمایت از محیط زیس��ت شامل یک 
مقدمه و 2۴ ماده در 2۸ اكتبر به تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد رسید. این منشور وظایف و تکالیف 
دولت ها و نهادهای دولت��ی و مدنی را در مورد حفاظت 
از محیط زیست مش��خص كرده است. باید به این نکته 

توجه نمود كه این منش��ور مانند بیانیه استکهلم، اوالً 
غیرالزام آور بوده، ثانیاً تجمیع كننده عرف های پراكنده 

حقوق بین الملل محیط زیست است. 
سومین بیانیه مهم در زمینه حقوق محیط زیست ، بیانیه 
ریو می باشد. كنفرانس ریو از س��وم تا چهاردهم ژوئن 
1۹۹2 میالدی با شركت بیش از 1۵0 تن از نمایندگان 
كشورهای جهان در ش��هر ریو دوژانیرو واقع در كشور 

برزیل تشکیل گردید. 
در نتیجه ای��ن كنفرانس كه به اجالس زمین مش��هور 
است، بیانیه ای صادر شد كه متش��کل از 2۷ اصل بود. 
این بیانیه صریح تر از بیانیه اس��تکهلم به اصول محیط 
زیس��تی از جمله اصل هم��کاری، حفاظ��ت از منابع 
طبیعی، پیش��گیری، مسئولیت مش��ترك اما متمایز و 

اقدام احتیاطی اشاره می كند. 
اما آنچه كه به این اعالمیه اعتبار ویژه ای می دهد، حضور 
اصلی به نام توس��عه پایدار است كه در اصل سوم بیانیه 

گنجانده شده است :
به منظور دستیابی به یک توسعه پایدار، باید حفاظت از 
محیط زیست به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی 
شود و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. 
این اصل كه اهمیت بس��یاری دارد، در اصل ۵0 قانون 
اساسی جمهوری اس��المی ایران نیز مورد عنایت قرار 
گرفته است. از مواردی كه در توس��عه پایدار باید بدان 
توجه كرد، رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی است. 
به موجب آن منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم جهان 
است و تمامی انسان ها چه در نسل حاضر و چه در نسل 

آینده حق بهره مندی عادالنه از این منابع را دارند. 
 یکی دیگر از قواعد مه��م این بیانیه ك��ه در بیانیه ها و 
معاهدات قبلی به این ق��وت مورد توجه ق��رار نگرفته 
بود، مشاركت شهروندان در نظارت و تصمیم گیری در 

موضوعات محیط زیستی است كه در اصل دهم به آن 
پرداخته شده است. 

در نتیجه این اصل باید عموم مردم حق دسترسی آزاد 
به اطالعات محیط زیستی را داشته باشند، زیرا تنها با 
كسب اطالعات است كه می توان بر این امور نظارت كرد 
و در ارتباط با تصمیمات محیط زیستی نظر داد و در آغاز 

یا توقف پروژه ها مشاركت كرد. 
تمامی این مطالب نش��ان می دهد كه امروز نقش مردم 
و س��ازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل محیط 
زیست افزایش یافته است. اگرچه نظرات مردمی برای 
دولت های مجری پروژه ها جنبه ال��زام آوری ندارد، اما 
دولت ها چه به لح��اظ اخالقی و چه ب��ه لحاظ حقوقی 
موظف هس��تند كه به نظرات مردم توجه نشان دهند 
و حتی االمکان نظرات معق��ول و منطقی مردمی را كه 
ممکن اس��ت از پروژه ها صنعتی و...  متضرر شوند، اثر 
دهند. همانگونه كه امروزه نی��ز نمونه های موفق از این 
حضور مردم��ی در فراین��د تصمیم گیری های محیط 

زیستی وجود دارد. 
الزم به ذكر اس��ت كه بیانیه ریو نیز مانند دیگر اس��ناد 
حقوق بین الملل محیط زیست جنبه الزام آوری ندارد. به 
طور كلی از آنجایی كه حقوق محیط زیست در اولویت 
كش��ور ها قرار ندارد، قواعد الزام آور بین المللی مطمئناً 
با شکست مواجه می شوند، زیرا كش��ور ها به خصوص 
كشورهای كمتر برخوردار با مسائل و مشکالت زیادی 
از جمله جنگ، مش��کالت اقتصادی و اجتماعی درگیر 
هستند. همچنین هزینه های زیادی كه حفاظت محیط 
زیست دارد و دانش فنی باالیی كه می خواهد، مانع از آن 
می شود كه دولت ها بتوانند به طور جدی به آن بپردازند 

و آن را در اولویت های خود قرار دهند. 
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