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  بررسی و شناسایی جنبه هاي حقوقی آلودگی صوتی
  )از قواعد داخلی تا تالشهاي بین المللی(
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A Review and Recognition of Legal 
Aspects of Noise Pollution  

(From Internal Rules to International Attempts) 
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Abstract 
Noise levels are increasing around the world, 
especially in the industrial societies. The noise 
pollution was an important environmental 
problem So for controlling and combat the 
noise pollution adopted some rules 
regulations and international attempt by 
states. This article attempts to explain the 
most important legal aspects of noise 
pollution. so in the first section we discuss 
about affects and legal definitions of noise 
pollution and in another sections we review 
Iranian and France legislations relating to 
control of noise pollution, finally refer to 
international law attempts in this scope such 
as intentional organizations documents and 
procedures 
 
Keywords: noise pollution, environmental 
law, Iranian law, French law, international 
procedure. 
 

  
  
  

  چکیده

ی ودر سرتاسـر زمـین     صنعت عسطح آلودگی صوتی به ویژه در جوام      

ایـن آلـودگی یکـی از مهمتـرین مـشکالت      . در حال افـزایش اسـت     

 آلـودگی  شلذا براي کنترل و کاه    . زیست محیطی به شمار می رود     

 هاي بین المللی  در این ه داخلی و رویتصوتی برخی قواعد و مقررا

این مقاله به دنبال بررسی جنبـه هـاي حقـوقی     . زمینه قابل توجه است   

در بخش نخست مختصراً در خصوص اثرات .  وتی استآلودگی ص

در بخـشهاي   . حقوقی آن بحث خواهد شـد      مآلودگی صوتی و مفهو   

 را بررسـی  نمـوده     ه حقوق ایـران و فرانـس      دبعدي ما مقررات و قواع    

ودر نهایــت بــه بررســی تالشــهاي بــین المللــی در ایــن حیطــه نظیــر  

ست آرام بـا  سازمانهاي بین المللی و طرح مفهوم حـق بـر محـیط زیـ         

  . توجه به اسناد بین المللی خواهیم پرداخت

  

 ایران، آلودگی صوتی،حقوق محیط زیست، حقوق: واژه ها کلید

  .حقوق فرانسه، رویه بین الملی
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  مقدمه
هیاهو و سروصدا جز الینفک زندگی مدرن و شبه مدرن  

هــاي آرامتــري  گذشــتگان مــا در محــیط.امــروزي اســت
تـري قـرار     زندگی نمـوده و در معـرض صـداهاي مالیـم          

تر شدن فضاهاي شهري و افزایش جمعیـت    فشرده.داشتند
و گسترش روز افزون صـنعت، محـیط زیـست انـسانی را         

باعث از بـین رفـتن آرامـش و    اي نمود که   مواجه با مسئله  
ایـن مـشکل تحـت    .بعضاً مختل شدن زندگی روزمره شد 

هـا،   ترافیـک جـاده  . مطرح گردید1عنوان آلودگی صوتی 
هــا، خانــه ســازي، ســرو   سروصــداي ناشــی از تلویزیــون

هـاي همـراه در فـضاهاي بـسته،      صـداي ناشـی از گوشـی   
صــداهاي گــوش خــراش ناشــی از هواپیماهــا، قطارهــاي 

هاي تهویه، اگـزوز، بـوق و         شهري، دستگاه  شهري و بین  
هـایی از ایـن    هـا نمونـه   ها و موتورسیکلت دزدگیر اتومبیل 

حتی اگر از نگاهی غیر انسان محـور بـه        .  باشند دست می 
این آلودگی و لزوم مقابله با آن بنگریم آلودگی صـوتی         

هابر حیوانات و گیاهان نیز اثـرات مخـرب     عالوه بر انسان  
 Bahramsoltani, 2006 and. (دگــذار بــر جــاي مــی

Fathi, 2004 (      با این توصـیف بـا افـزایش ایـن آلـودگی
آن دولتها بدنبال 2وگسترش آثار مخرب  روانی و جسمی   

ضابطه مندکردن آن ازطریـق وضـع و اجـراي نظامـات و        
در این راستا براي کنترل آلـودگی       . استانداردها بر آمدند  

شه در مفهـوم    صوتی عالوه بر قواعد عرفی سنتی کـه ریـ         
مزاحمــت داشــت یکــسري قواعــد، قــوانین و مقــررات و 
ــد و در    ــتانداردها از ســوي قانونگــذاران وضــع گردی اس
سطح بین المللی نیز به ویژه در خصوص آلودگی صوتی   

هــایی  ناشــی از هواپیماهــا و حمایــت از کــارگران تــالش
این مقاله بـدنبال شناسـایی و تحلیـل        .صورت گرفته است  

و ) ایـران وفرانـسه  (ظامات در حقوق داخلی جایگاه  این ن   
حق «ترین دستاورد آن طرح مفهوم  بین المللی بوده ومهم   
   .می باشد» بر محیط زیست آرام

  بخش نخست
  تعریف حقوقی آلودگی صوتی

اصوالً صوت جریـانی اسـت کـه توسـط اخـتالف فـشار               
) Abbaspor, 2000. (شــود موجــود در هــوا ایجــاد مــی 

ــابراین اگــر هــوایی ن  ــز ایجــاد  بن ــان صــوتی نی باشــد جری
بـه همـین دلیـل گروهـی آلـودگی صـوتی را             . گردد نمی

)  Schoch, et al., 2003. (نوعی آلودگی هوا مـی داننـد  
شود  تعریف می » صداي ناخواسته «آلودگی صوتی به هر     

 ظرفیت 3 دسی بل80شود هر صداي باالتر از        و گفته می  
ه کـه مـد   امـا آنچـ  ). Botkin, 2004(آسیب رسانی دارد 

نظـر اسـت تعریـف حقـوقی آلـودگی صـوتی اسـت کـه          
مبناي اساسی  جهت اعمال استانداردها و قـوانین و رویـه          

  :ها در این زمینه است
   درحقوق ایران-الف

در اسناد حقوقی، قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون     
 از 1378نحـــوه جلـــوگیري از آلـــودگی هـــوا مـــصوب 

ــف صــریح و م   ــودگی صــوتی تعری ــود  آل شخــصی وج
نداشت و صـرفاً بـا توجـه بـه قـانون حفاظـت و بهـسازي                 

ــا نظــر بــه تبــصرة   ــانون 688 مــاده 2محــیط زیــست و ب  ق
 Taghizadeh. (گردید مجازات اسالمی تعاریفی ارائه می

Ansari, 1997 (     با تصویب آیین نامـه فـوق ابتـدا صـوت
تعریف گردیـد کـه عبـارت بـود از امـواج طـولی کـه از          

جسام و مـواد اعـم از جامـد، مـایع و گـاز       ارتعاش سریع ا  
 آیین نامـه نحـوه جلـوگیري    1 مادة 1بند .(گردد تولید می 

 ماده  2و سپس در بند     ) 1378از آلودگی صوتی مصوب     
  :  آلودگی صوتی تعریف شد که مطابق آن1
آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتـشار     «

و ارتعـاش بـیش از حـد        هرگونه صوت و صـدا    
  »)غیر سرپوشیده(ي باز فضا مجاز در

هر چند ایـن مفهـوم از آلـودگی صـوتی، از تـشت             
کند ولی باید گفت که این تعریف  تعاریف پیشگیري می

عبـارت دیگـر تعریـف شـامل فـضاهاي           بـه . جامع نیـست  
ترین  در حالی که امروزه یکی از مهم. شود سرپوشید نمی

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1386  پاییز ،ـطی  سال پنجم،  شماره اولیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol. 5, No.1, Autumn  2007 
 55

موارد آلودگی صوتی مربـوط بـه فـضاهاي سرپوشـیده و        
در حقـوق فرانـسه آلـودگی صـوتی بـه دو            . ستداخلی ا 

 و هـر دو     4شـود  دسته داخلی و خارجی تقسیم بنـدي مـی        
  )Aline, 1973.(حوزه مورد توجه قانونگذار است

    در حقوق فرانسه-ب
در حقوق فرانسه اسناد، احکام، قوانین و مقررات بسیاري   

ایــن . در خـصوص کنتــرل آلــودگی صـوتی وجــود دارد  
 مهم طبقه بندي شده اندکـه عبارتنـد       قوانین در چند دسته   

  :از
  آلودگی صوتی ناشی از مجاورت، -
ــل و نقــل      - ــودگی صــوتی ناشــی از حم هواپیمــا، (آل

 ،)اتومبیل، قطار، موتورسیکلت
آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز، و تجهیزات پر           -

 )Prieur, 2001(سروصدا 
 1992 دسـامبر    31ترین قـانون در ایـن زمینـه قـانون            مهم

مطـابق مفهـوم   . اسـت 5ربوط به مقابله با آلودگی صـوتی    م
  : این قانون می توان گفت که1ماده 
آلودگی صوتی انتشار هر گونـه صـداي آزار         «

دهنده یا مزاحم یا مـضر بـه سـالمتی و محـیط             
  )code de l’ envoironnment:1998 (»زیست است

بنابراین آلودگی صـوتی بـه هـر نـوع صـداي غیـر قابـل               
دهنــده یــا هــر پدیــده صــوتی کــه چنــین  تحمــل و آزار 

  )Prieur, 2001.(احساسی را ایجاد کند اطالق می شود
  :  اسناد بین المللی-ج

آب  هر چند آلودگی صوتی نـسبت بـه آلـودگی هـوا و            
المللی متعددي   ولی در اسناد بین6ویژگی مرز گذر ندارد 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـه ایـن امـر اشـاره شـده        
هـاي سـازمان بـین        نامـه   توان به مقاولـه      ه می از جمل . است

المللی کار در خصوص حمایـت از کـارگران و شـرایط          
تـرین سـند در ایـن زمینـه      مهـم . محیطی کار آنان نام بـرد    

 28 سازمان بین المللی کار مورخ       148کنوانسیون شماره   
 در خصوص حفاظـت از کـارگران در برابـر    1977ژوئن  

آلودگی هوا، سرو صـدا،    حوادث ناشی از کار مربوط به       

 3که مطـابق بنـد ب مـاده         . باشد  می 7ها و نوسانات   لرزش
اصطالح آلودگی صوتی شامل هـر گونـه         «: آن

شود که ممکن است منجر به آسیب        صدایی می 
 باشـد   »به شنوایی یـا خطرنـاك بـراي سـالمتی         

گونه که در تعریـف آمـده اسـت       همان. گردد تعریف می 
خطرنـاك بـودن    « و   8»واییآسیب به شـن   «در اینجا امکان    

باشد   از ارکان تعریف آلودگی صوتی می9»براي سالمتی
توان گفت آلودگی صوتی عالوه بر اینکـه         و در واقع می   

یک مشکل زیست محیطی اسـت یـک مـشکل سـالمتی          
  .گردد انسانی نیز محسوب می

  
قواعد حقوق داخلی براي مقابله بـا       : بخش دوم 

ــودگی صــوتی ــر: (آل ــوردي ای ــه م ان و مطالع
  )فرانسه

در این بخش مختصراً به سیر تحـوالت قواعـد و قـوانین             
مربوط به مقابلـه بـا آلـودگی صـوتی در حقـوق ایـران و               

  .فرانسه پرداخته می شود
    آلودگی صوتی درحقوق ایران-الف
  قواعد عرفی و شرعی -1

قبل از شـکل گیـري نظـام قانونگـذاري هـر چنـد امـري            
با این وجـود در  تحت عنوان آلودگی صوتی محدود بود  

پراکنده،  در ایـن زمینـه   اي  ـه متـرخی مزاح ـخصوص ب 
 حـاکم بـوده و اکثـراً ریـشه در          10قواعد عرفـی و شـرعی     

ــاب  .  داشــت" مزاحمــت"مفهــوم ــه اســالمی و کت در فق
الدیات قواعدي راجـع بـه حمایـت از حـس شـنوایی در              

ها و صدماتی که ممکن بـود در اثـر عمـد یـا         برابر آسیب 
ه آن وارد آید پیش بینی شده بـود و دیـۀ از     بی احتیاطی ب  

دست رفتن حس شنوایی در صورت عـدم بازگـشت آن          
یک دیه کامل انسان بود و در صورت بازگشت براي آن   

  )Alshahid Sani, 2002. (ارش تعیین می گردید
   آیین نامه امور خالفی-2

بعد از استقرار نظام قانونگذاري در ایران اولین قانونی که     
 آیین نامـه  6 ماده 9له آلودگی صوتی پرداخت بند   به مسئ 
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 بـود کـه مطـابق آن    1323 مرداد   22امور خالفی مصوب    
ایجاد همهمه و غوغا و ایجاد صداهاي ناهنجار ولو بـراي        
فــروش متــاع خــود یــا شــرکت در آن مــستلزم پــنج روز  

  .حبس تکدیري یا تا پنجاه ریال غرامت بود
ده از  آیــین نامــه راجــع بــه نــصب و اســتفا-3

  بلندگو
مطابق آیین نامه راجـع بـه نـصب و اسـتفاده از بلنـد گـو               

 نصب و استفاده از آن نیاز به اجـازه         25/7/1335مصوب  
 آن نیـــز 4قبلـــی شـــهرداري داشـــته و مطـــابق مـــاده     

هاي زمانی تعیین شده بود که متخلفـین از آن            محدودیت
به حبس تکدیري از دو روز تـا ده روز یـا بـه غرامـت تـا       

  .شدند ریال محکوم میدویست 
 18 آیین نامه راهنمایی و راننـدگی مـصوب     -4

  1347اردیبهشت 
مطـابق مـاده   . ممنوعیت بعدي در خصوص اتومبیل اسـت   

 نصب بوقهاي شیپوري، سوت     " آیین نامه فوق   163
طور کلی هر نوع وسیله اخبار صوتی         بلبلی و به  

با صداي ناهنجار و همچنین بوق زدن ممتـد و          
  ". مکرر ممنوع می باشدغیر ضروري و

توان به قانون تـشدید مجـازات    عالوه بر این آیین نامه می  
 اشاره نمود 1356موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 

که مطـابق ایـن قـانون، تولیـد صـداهاي ناهنجـار از لولـه                
  اگزوز موتورسیکلت جرم اعالم گردید

 قــانون حفاظــت و بهــسازي محــیط زیــست -5
  1353مصوب 

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیـست یکـی       با تصویب   
از وظایفی که بر عهده سـازمان حفاظـت محـیط زیـست             
گذاشته شد جلوگیري از پخش و ایجـاد صـداهاي زیـان      

، عـالوه بـر ایـن      )6 ماده   4بند  .(آور در محیط زیست بود    
 نیز صراحتاً اشاره به آلودگی و آلـودگی    10 و   9در مواد   

 مربوط به جلوگیري     مقررات 10صوتی نموده و در ماده      
و پخش صداهاي زیان آور به محیط زیست و ضـوابط و        
معیارهاي آنرا منوط به آیـین نامـه اي نمـوده بـود کـه بـه            

  .تصویب مراجع ذیربط می رسید

 قــانون نحــوة جلــوگیري از آلــودگی هــوا -6
  1374مصوب 

بـا تـصویب قـانون نحـوه جلـوگیري از آلـودگی هـوا در        
ن قـانونی کـه در خـصوص       تـرین مـت     مهـم  3/2/74تاریخ  

ها قرار گرفت مـاده      آلودگی صوتی مورد استفاده دادگاه    
 این قانون بود که صراحتاً آلودگی صـوتی را ممنـوع             27

ایجـاد هـر گونـه      «مطابق این مـاده     . اعالم نموده بود  
 آلودگی صوتی بیش از حد مجـاز ممنـوع مـی    

قانون جزئیات آنرا منوط به تصویب نامه اي نمود    ».باشد
  . به تصویب هیأت وزیران رسید1/4/78در تاریخ که 

 آیــین نامــه نحــوه جلــوگیري از آلــودگی -7
   هیأت وزیران1/4/78صوتی مصوب 

تصویب این آیین نامه نقطه اوج توجه قانونگـذار ایرانـی     
 13این آیین نامـه در     . به مسئله  آلودگی صوتی می باشد      

ی مربوط به کنترل آلـودگ     ماده تصویب شد که به مسائل     
از جملـه شـامل تعریـف آلـودگی     . صوتی مـی پرداخـت    

 مـاده  6بنـد  (منابع آلودگی صـوتی  ) 1 ماده 2بند  (صوتی  
ــصالح )1 ــدام )2مــاده(، مقامــات ذی ــاده(، نحــوه اق ، )3م

وســایل ) 5 و 13 و تبــصره مــاده 4مــاده (ضــمانت اجــراء 
) 8 و 9مـاده  (، هواپیماهـا  )8 و 7 و 6مـاده  (نقلیه موتوري  

  .باشد می... 
 مصوبه شوراي عالی حفاظت فنی راجـع بـه    -8

آیین نامه کارهاي سـخت و زیـان آور مـصوب      
20/9/71  

 قانون کار و در جلـسه    52 این آیین نامه در راستاي ماده       
 شوراهاي عالی کار، تهیه و پـس از         4/3/70نهایی مورخ   

ــورخ     ــالحاتی در م ــا اص ــدد ب ــی مج ــه 29/9/71بررس  ب
. ان رسـیده اسـت  تصویب وزراي کار و بهداشـت و درمـ       

این مصوبه بیشتر مرتبط با محیط زیـست شـغلی و مـسائل      
 کـه  16 و   13از جملـه مـواد      . مربوط بـه کـارگران اسـت      

صراحتاً اشاره به آلودگی صوتی دارد که میزان آلودگی         
هاي شغلی به عنوان مبنایی جهت شناسـایی         صوتی محیط 

  .11کارهاي سخت و زیان آور شناخته شده است
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  صوتی در هواي آزاد ایراناستانداردهاي مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست در خصوص مجاز آلودگی : 1جدول 
 

   شب۱۰ صبح الي ۷روز   نوع منطقه
leq(30) d B(A)  

   صبح۷ شب الي ۱۰شب 
leq(30) d B(A) 

  ۴۵  ۵۵   منطقه مسكوني-۱
  ۵۰  ۶۰   منطقه تجاري مسكوني-۲
  ۵۵  ۶۵   منطقه تجاري-۳
  ۶۰  ۷۰   صنعتي- منطقه مسكوني-۴
  ۶۵  ۷۵   منطقه صنعتي-۵
 

  آلودگی صوتی درقانون مجازات اسالمی-10
صـراحتاً بـه     1375در قانون مجازات اسالمی مصوب      

اما این قـانون در  . اي نشده است آلودگی صوتی اشاره  
رویه قـضایی ایـران و بـراي کنتـرل آلـودگی صـوتی              

  :اهمیت فراوانی دارداز جمله
 قــانون مجــازات اســالمی و تبــصره  688 در مــاده -1

هاي آن صرفاً به بحث آلودگی محیط زیـست اشـاره            
گی اما با اینحال می توان گفـت کـه آلـود         . شده است 
  .تواند یکی از مصادیق آن باشد صوتی می

 قانون مجازات اسـالمی مـستقیماً مـرتبط       618 ماده   -2
 نیـز اکثـراً     12با آلودگی صوتی است ودر رویه قضایی      

  هر کـس بـا   «مطابق این مـاده  . شود به آن استناد می  

هیاهو و جنجال یا حرکات غیـر متعـارف یـا       
ب اخالل نظم و آسایش     تعرض به افراد موج   

و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کـسب          
از سه ماه تا یک سال     و کار باز دارد به حبس     

  ».ضربه شالق محکوم خواهد شد) 74(و تا 
توانـد یکـی از مـصادیق        بنابراین آلودگی صوتی مـی    

اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی محـسوب         
هـاي    فعالیـت  در رویه قضایی فرانسه نیـز بـراي       . گردد

ــاهیم   ــت و "ناشــی از مزاحمــت صــوتی از مف  امنی
 و مطـابق    14 استفاده شـده اسـت     13"آرامش عمومی 

 از قانون جزایی فرانسه مزاحمت صوتی  222-16ماده  
   100که باعث بر هم زدن آرامش دیگران شود را تا 

 زیـست در    رایعالی حفاظت محیط  ومصوبه ش -9
خصوص حد مجاز آلـودگی صـوتی در هـواي        

  )21/3/78 مورخ 236مصوبه ش (آزاد ایران 
اي بود که به طور جزئی، موردي        این متن نخستین مصوبه   

ایـن  . و دقیق اسـتاندارد  آلـودگی صـوتی را اعـالم نمـود             
ــاده    ــراي م ــصوبه در اج ــی نحــوه    2م ــه اجرای ــین نام  آی

  به  تـصویب    1378جلوگیري از آلودگی صوتی مصوب      
 

رسید که استانداردهاي آن مشخصاً براي مناطق مسکونی        
تجاري وصنعتی و یا ترکیبـی از هرکـدام برمبنـاي جـدول       

 دسـی بـل بـراي       45ذیل می باشـدکه کمتـرین میـزان آن          
صـبح  وبیـشترین   7 شب تا 10مناطق مسکونی واز ساعات     

 7 دسی بل بـراي منـاطق صـنعتی واز سـاعات    75میزان آن   
  : شب تعیین گردیده است  10صبح تا 
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 ,Lamarque. (هزار فرانک قابل مجـازات دانـسته اسـت   

1998(  
 در برخی آراء قضایی ایران نیـز آلـودگی صـوتی از             -3

 قـانون مجـازات اسـالمی       638مصادیق قسمت اخیر ماده     
ازجمله اخالل در نظـم از طریـق بلنـد       . (دانسته شده است  

حـال رویـه هـاي       بـا ایـن   ) 15کردن صداي ضـبط اتومبیـل     
 محیطــی کــه مــستقیماً از طریــق  قــضایی خــاص زیــست

سازمان ها و مقامـات متـولی حفاظـت از محـیط زیـست               
از . باشـد  پیگیري شده اسـت نیـز در ایـن زمینـه غنـی مـی        

 مربـوط بـه   16جمله این موارد می توان بـه قـضیه قزانچـی         
ــه طرفیــت شــرکت    ــالی روســتاي قزانچــی ب شــکایت اه
 راهسازي و سنگ شکن بنادر که اقدام به ایجاد آلودگی         

نمــود و همچنــین  صــوتی، صــداهاي ناهنجــار و دود مــی 
 موضوع شـکایت سـازمان      17قضیه پارچه بافی آذربایجان   

حفاظت محیط زیست قزوین به طرفیت کارخانـه پارچـه         
 100بافی آذربایجان که اقدام به آلودگی صوتی بیش از          

 ,Tghizadeh Ansari. (دسی بل می نمـود اشـاره کـرد   

1999.(  
  
  ر حقوق فرانسه آلودگی صوتی د-ب

ــسبتاً جــامعی در    ــسه قواعــد و مقــررات ن در حقــوق فران
ــودگی صــوتی وجــود     ــا آل ــه ب ــرل و مقابل خــصوص کنت

این موارد شامل قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه هـا          .دارد
که  تعداد آنها  و احکام شوراي دولتی در این زمینه است    

 مورد می رسد که به نظر می رسد ایـن امـر   45به بیش از   
نــشاندهنده وضــعیت و اهمیــت ایــن آلــودگی در فرانــسه 

در این کشور یـک سـوم از مـردم سروصـدا را بـه               . باشد
عنـوان مهمتــرین عامــل آزار دهنـده در محــیط کــار مــی   

 نفر بر ایـن عقیـده انـد    9 نفر فرانسوي 10شناسند و از هر    
بـراي  » آزار و شـکنجه عمـده اي   «که این نـوع آلـودگی       

خواهان دخالت سـریع و انجـام       آنهاست و اکثریت مردم     
اقداماتی مؤثر بـویژه علیـه صـداهاي ناشـی از موتورهـا و         

اکثــر قواعــد  )Bonfo, 2000.(موتورسـیکلت هــا هــستند 

گیري  مربوط به کنترل و مقابله با آلودگی صوتی و شکل   
ــوق       ــوزه حق ــه در ح ــن زمین ــضایی در ای ــاي ق ــه ه روی

 " بـویژه  ،" مزاحمت "مسؤولیت مدنی ریشه در مفهوم    
ــاورت  ــی از مج ــاي ناش  و در حــوزه 18"مزاحمته

حقوق کیفري ریـشه در مفهـوم اخـالل در نظـم و سـلب           
  .آسایش و آرامش عمومی دارند

گسترة این قواعد و مقررات را در این زمینه می توان در       
  :شش دسته طبقه بندي نمود که عبارتند از

   مقررات کلی-
   آلودگی صوتی ناشی از مجاورت-
  19اخت و ساز شهر نشینی و س-

  20آلودگی صوتی ناشی از صنعت و وسایل پرسروصدا
ــل    - ــل و نق ــی ازحم ــودگی صــوتی ناش ــن، ( آل راه آه

  )هواپیما، موتورسیکلتها
ــی    - ــاي تفریحـ ــی از فعالیتهـ ــوتی ناشـ ــودگی صـ  وآلـ

کــه در ذیــل صــرفاً بــه    ) Lamarque,1998(شــود مــی
مهمترین ایـن قـوانین و مقـررات در یـک بـستر تـاریخی         

  :گردد اشاره می
 راجـع بـه مقـررات       1932 فوریـه    6 آیین نامه مـورخ      -1

 در 21کلی نظامات مربوط به دریانوردي در آبهاي داخلی 
 خــود قواعــدي را در خــصوص اســتفاده از هــر  60مــادة 

در جریان دریـانوردي وضـع       گونه پیامها و عالئم صوتی    
تحول بعدي در خصوص آلودگی صوتی ناشـی از    . نمود

 پرواز بر 221948 ژانویه 20طابق حکم هواپیماها بود که م  
روي  مناطق مسکونی شـهر پـاریس بـه جـز هواپیماهـاي           
عمومی یا هواپیماهایی که براي مقاصد ضـروري نظـامی         

. مورد استفاده قرار مـی گرفتنـد را ممنـوع اعـالم گردیـد       
)Lamarque, 1998(  

 نیز قوانین و مقـررات متعـددي   70 و 60 در دهه هاي  -2
 هاي ساخت و ساز و حمل نقل تـصویب          بویژه در حوزه  

شد که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مرتبط بـه آلـودگی        
  .صوتی بود 

  :از جمله مهمترین آنها عبارت بودند از
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 راجع به اقدام علیـه آلـودگی   1978 نوامبر  15 بخشنامه   -
 بـا زیـر سـاختهاي حمـل ونقـل       صوتی ناشی از مجاورت   

  23زمینی

 بـه صـداهاي منتـشر شـده      راجـع 1966 مـی  20 حکـم  -
  صداي ناشی از هر کشتی 1مطابق ماده : توسط کشتی ها 

یا هر وسیله موتوري که در سطح آب حرکت مـی کنـد           
ــد از  ــا فاصــله   75نبای ــل ب ــشتر باشــد 85 دســی ب ــر بی .  مت

)Lamarque, 1998(  
 راجــع بــه عایقهــاي صــوتی 1978 حکـم شــشم اکتبــر  -

   24تی داخلی در برابر آلودگی صوساختمانهاي مسکونی

 1982 ژوئن   7 مصوبه مورخ    80 مهمترین تحول دهه     -3
شـوراي ملـی آلـودگی    ( که اقدام  به تأسـیس    25بود

این شورا جنبه مشورتی داشـته و تحـت        .  نمود 26)صوتی
 عضو تشکیل مـی شـود   62ریاست وزیر محیط زیست با      

 2000 ژوئیـه  6که با اصالحات اخیر و بر اسـاس مـصوبه        
 ایــن شـــورا در  27.جــاد شـــده اســت  تغییراتــی در آن ای 

خصوص جنبه هاي مختلـف آلـودگی صـوتی فعالیتهـاي       
گوناگون مرتبط در ایـن زمینـه مـشورت ارائـه مـی دهـد            
ونقش آن در تدوین قوانین و آیین نامه ها در ایـن زمینـه            

 31 بـراي نمونـه ایـن شـورا در تهیـه قـانون      . نیز مهم است 
  )Prieur, 2001. ( نقش کلیدي داشت1992دسامبر 

 تحولی بنیادین در این زمینه رخ داد و آن 90 در دهه    -4
هم تصویب قانونی جامع  در خصوص آلـودگی صـوتی           

ایـن قـانون تحـت عنــوان قـانون مقابلـه بـا آلــودگی       . بـود 
 مـاده و پـنج عنـوان      27 در   1992 دسامبر   13 در   28صوتی

  .کلی تصویب شد
ه اروپـا   عالوه بر این باید به دستور العملهاي اخیر اتحادی        

از جملــه . بــراي مقابلــه بــا آلــودگی صــوتی اشــاره نمــود
، دستور العملهـایی را     29پنجمین برنامه عمل اتحادیه اروپا    

راجع به کاهش انتشار آلودگی صوتی بویژه وسایل نقلیه         
موتـوري و هواپیماهـا بـراي کـشورهاي عـضو ارائـه داده       

  عالوه بر این پارلمان اروپا دستور العمـل کـادري           .است
 راجـع بـه مـدیریت کنتـرل آلـودگی      2001 می   22را در   

به تصویب رسانده ) فرانسه(صوتی براي کشورهاي عضو     
   30.است

هاي بین المللی براي مقابله با       تالش :بخش سوم 
  آلودگی صوتی

همانطور کـه اشـاره گردیـد آلـودگی صـوتی نـسبت بـه         
ــري دارد و    ــین المللــی کمت ــه ب ــودگی هــوا و آب جنب آل

محدوده جغرافیایی محدودي  اتفاق مـی افتـد     معموالً در   
اما از آنجا که این آلـودگی مـرتبط بـا سـالمت و امنیـت             
نسبی زندگی افراد است در برخی از اسناد بین المللی بـه          
صورت مستقیم یـا غیـر مـستقیم بـه ایـن امـر توجـه شـده           

همچنین سازمانهاي بین المللی و فراملی نیز در این     . است
  .ند که در ذیل مختصراً بحث می شودزمینه فعال بوده ا

هـاي بـین المللـی فعـال و           سـازمان  -الف
  استاندارد گذار در خصوص آلودگی صوتی

  :مهمترین این سازمانها عبارتند از
  WHO(31( سازمان بهداشت جهانی -1

ایــن ســازمان یکــی ازنهادهــاي تخصــصی ســازمان ملــل 
 بـین  بهــداشتی در ســطح     متحـد می باشـد که به مسـائل     

سازمان بهداشت جهانی صریحاً به این . المللی می پردازد 
 اساسـنامه  2امر نپرداخته اسـت امـا ایـن سـازمان در مـاده         

 سـالمت را اینگونـه تعریـف نمـوده          1948خود مـصوب    
  .است

سالمت عبارت است از حالت آسایش کامل جسمی و         «
بنابراین همانگونـه کـه از تعریـف بـر     . »روانی و اجتماعی  

متی هم داراي وجه سلبی و هم ایجابی است         می آید سال  
به این معنا کـه سـالمت  صـرفاً شـامل نبـودن بیمـاري یـا              
ناتوانی نیست بلکـه نظـر بـه کیفیـت زنـدگی نیـز دارد از                
طرف دیگر آسایش کامـل جـسمی، روانـی و اجتمـاعی           
ــه یکــی از      ــرد ک ــی گی ــر م ــز در ب ــدگی را نی محــیط زن

بـر جـسم و   فاکتورهاي آن آلودگی صوتی است که  هم  
سـازمان بهداشـت    .روان وهم محیط اجتماعی مؤثر است     

جهانی طی گزارشی میزان خسارت کاهش بازده کـاري         
ناشی از آلودگی صوتی را در مورد هر یک از کارمندان  
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و مستخدمین آمریکایی بـه میـزان حـدوداً چهـار میلیـون             
  )Bonfo, 2000. (دالر  ارزیابی کرده است

  32(ILO) ار سازمان بین المللی ک-2

این سازمان در راستاي بهبود شرایط کار کارگران تالش    
می کند که از جمله فعالیتهاي این سازمان قاعده گذاري        

هـایی دربـاره محـیط هـاي اشـتغال            نامـه   و تصویب مقاوله  
کارگران است که براي نمونه می توان به دستور العلمـل            

 در خصوص حمایت از سالمتی کـارگران،        1935مورخ  
 در خصوص خدمات بهداشتی 1959ور العمل مورخ دست

  حمایت از کارگران ص در خصو1960کار، مقاوله نامه 
ــه نامــه   ــه و مقاول  1964در برابرتشعــشعات رادیــو اکتیوتی

. مربوط به بهداشت اداري و تجاري و غیـره اشـاره نمـود           
اما مهمترین سندي که صراحتاً به بحث آلـودگی صـوتی      

 148مقاوله نامـه  شـماره     « از     پرداخته است عبارت است   
  در بـارة  1977 ژوئـن    20سازمان بین المللی کـار مـورخ        

حفاظت از کارگران در محل کار  برابرحوادث ناشـی از     
کار مربـوط بـه آلـودگی هـوا، سـرو صـدا، لـرزش هـا و              

  . می باشد7»نوسانات
مقاوله نامه مربوط  "این مقاوله نامه تحت عنـوان    

 ماده و 24ته می شود که در    نیز شناخ  33"به محیط کار  
 این مقاولـه   4در ماده   . در پنج بخش تنظیم گردیده است     

ــوگیري از    ــراي دولتهــا جهــت جل نامــه تعهــدي  کلــی ب
خطرات شغلی ناشی از آلودگی هوا، صـوت یـا ارتعـاش     
بار شده  است که روش اعمال آن را مبتنـی بـر یکـسري            

ب مـی  قواعد فنی یا مجموعه اي از دستور العملهاي مناس    
 به تعهد کارفرمایـان مبنـی       6در ماده   ) 4 ماده   2بند  . (داند

سالمتی و ایمنی کارگران تاکید شده است  بر حفاظت از 
 بر تعهدات کارگران مبنی بـر  7و از طرف دیگر در ماده       

احترام و رعایت مقررات مربوط به خطرات شغلی بـویژه       
آلـودگی هـوا و صـوت تأکیــد شـده در مـواد بعـدي  بــه       

کـاهش  ) 9مـاده  (و روشهاي فنی ) 8ماده (ت صالح  مقاما

 10مـواد  ( آلودگی صوتی و تعهدات دیگر کار فرمایـان    
  .اشاره شده است) 11و 
 سـازمان بــین المللــی هواپیمــایی کــشوري  -3
)ICAO(34  

آلودگی صوتی ناشـی از هواپیماهـا یکـی از منـابع مهـم        
سازمان داراي کمیته ویژه بررسـی  . آلودگی صوتی است 

 کـه بـه   CAN(35(داي ناشـی از هواپیماهـا سـت    سروصـ 
. تعیین استانداردهاي پرواز در این زمینـه اقـدام مـی کنـد            

 اقـدام بـه تعیـین اسـتانداردهاي        1969این کمیته در سـال      
همچنـین در   . مجاز تولیدسر صدا توسط هواپیماهـا نمـود       

 نیز اقدام بـه تعیـین فراینـد و مراحـل مختلـف              1971سال  
 صـدور مجـوز قبلـی آزمایـشات      تست هواپیمـا از جهـت     

عالوه بر این مطـابق    ) Abbaspor, 2000. (صدا نمود
 کشورها متعهـد بـه فـراهم        36 کنوانسیون شیکاگو  26ماده  

طبق استاندارد هاي بین     نمودن تجهیزات و امکانات الزم    
بندهاي الف و . المللی جهت حمل و نقل هوایی شده اند       

دودیت و ممنوعیت  کنوانسیون مزبور نیز به مح  9ب ماده   
پرواز در برخـی از منـاطق یـا نـواحی بـه علتهـاي نظـامی              

  .امنیتی یا تأمین سالمت عمومی اشاره نموده است
  37(ISO) سازمان استانداردسازي بین المللی -4

این سازمان یک سازمان بـین المللـی غیـر دولتـی اسـت         
یعنی اعضاي آن نماینده ملی کـشورها نیـستند و اعـضاي        

. زمانهاي اسـتاندارد کـشورهاي عـضو اسـت        آن شامل سا  
وظیفه .  عضو نیز دارد147مرکز آن در ژنو بوده و حدود   

در . اصلی این سازمان ارائه اسـتانداردهاي مربوطـه اسـت       
زمینه آلودگی صوتی نیز این سازمان داراي کمیتـه ویـژه        

 مـی باشـد   TC(38(بررسی سروصدا موسوم به کمیته فنـی        
) Abbaspor, 2000.(  
  

ــست  « رح مفهــوم  طــ-ب ــر محــیط زی حــق ب
  39»آرام

حق برخورداري از یک محـیط زیـست سـالم، پـاکیزه و         
در واقـع هـر کـس    .آرام حق هر شهروند امـروزي اسـت     
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حقوقی بنیادین نسبت به زندگی در محیطی را دارد کـه      "
بــه او اجــازه زنــدگی بــا وقــار و ســعادتمندانه را مــی       

صـوتی غیـر   نبـود آلـودگی   )اصل اول اعالمیه ریو   .("دهد
پـاك،آب سـالم و    مجاز در کنار سایر عوامل نظیر هواي  

بخـصوص  .فضاي سبزیکی از معیارهـاي ایـن حـق اسـت         
نسبت به اشخاص آسیب پـذیرنظیر کودکـان وسـالمندان          
وفــضاهایی نظیــر بیمارســتانها ، کتابخانــه هــا وامــاکن      

 1980در ایــن راســتا در ســـال   .مــسکونی اهمیــت دارد  
ــش  ــایی حقــوق ب ــسیون اروپ ــار و در  کمی ــین ب ــراي اول ر ب

 کنوانـسیون اروپـایی حقـوق بـشر ارتبـاط           8راستاي ماده   
میان آلودگی صوتی و حقوق بـشر را پـذیرفت و بـدنبال            
ــه یکــسري از مــواردي پرداخــت کــه شــامل     ایــن امــر ب

هواپیماها می شد و نقض این حقوق   سروصداي ناشی از
. را قابــل اقامــه در دادگــاه اروپــایی حقــوق بــشر دانــست 

)Brack, 2001(  
نیـاز بـه زنـدگی در یـک       » آلـودگی صـوتی   «نقطه مقابـل    

است که ایـن مفهـوم در ارتبـاط       » ساکت«و  » آرام«محیط  
، 40»حــق آســایش«بــا یکــسري مفــاهیم دیگــر نظیــر  

ــه« ــر « 41»زنــدگی خــصوصی احتــرام ب حــق ب
 و 43 و تمتع از بهترین حالت سالمتی جسمی     42»سالمتی

ري بـین المللـی و      روحی اسـت کـه در اسـناد حقـوق بـش           
 بر آنها تأکید شده اسـت کـه در ذیـل بـه             44قوانین اساسی 

  :مهمترین آنها اشاره می شود
   اعالمیه جهانی حقوق بشر-1
یکـی از مفــاهیم اصــلی کـه مــی توانــد مـرتبط بــا بحــث      

است کـه   » حق بر استراحت  «آلودگی صوتی باشد مسأله     
. ت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســ 45 اعالمیــه24در مــاده 

. می کنـد » حق بر سالمتی  « که تأکید بر     25همچنین ماده   
)Amirargmand, 2003(  
   میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی-2
حـق تمتـع از بهتـرین      « میثاق اشـاره بـه       12 ماده   1در بند     

شده اسـت مطـابق ایـن       » حالت سالمتی جسمی و روحی    

کشورهاي طرف این میثاق حق هر کـس       «مـاده   
 از بهترین حالـت سـالمت جـسمی و         را به تمتع  

 ».شناسند روحی ممکن الحصول به رسمیت می     
)Amirargmand, 2003 ( که یکی از معیارهاي این حق

می توان به داشتن آرامش و آسایش یعنی نبود آلـودگی           
  .صوتی تفسیر کرد

   کنوانسیون اروپایی حقوق بشر-3
همانگونــه کــه در بــاال اشــاره گردیــد در کنوانــسیون       

 مسئله احتـرام بـه زنـدگی    8پایی حقوق بشر ودر ماده    ارو
در این راستا وبه . خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است    

 در قـضیه  46استناد همین ماده، دادگاه اروپایی حقوق بشر     
 بـه   1994ودر حکم مورخ نهـم دسـامبر        47»لوپز استرا «

و حقـوق  ) هواپیماهـا  ناشی از(ارتباط بین آلودگی صوتی 
 در این رأي بسیار مهم.استا صحه می گذاردبشر در این ر   

 وجنجالی که تحولی مهم دراین زمینه به شمار مـی رود،           
دادگــاه ضــمن تأکیــد بــر حــق  احتــرام بــه زنــدگی        

 بر حـق بـر محـیط زیـست سـالم نیـز تأکیـد                 48خصوصی
  ).Sudre, ) 2005 نموده است

، یکـی از اسـناد تـصویبی کنفـرانس ریـو       21دستور کار   
اقدامی را براي اعمـال سیاسـتهاي زیـست    است که برنامه  

محیطی کشورها تدارك دیده است دراین سند  به بحث         
مقابله با آلودگی صوتی نیز به عنـوان یکـی از مـشکالت         

از ) ز(در بنـد از جملـه   . زیست محیطی توجه شـده اسـت      
فصل ششم تحت عنوان حفـظ و توسـعه بهداشـت انـسان          

ی خطـر سـطوح   نیاز به تدوین معیار و حداکثر مجـاز و بـ       
صدا را به عنوان بخـشی از برنامـه هـاي بهداشـت محـیط             

 ,.Taravati, et al( زیست موردتاکید قرار گرفته است
1998.(  

  
  بحث ونتیجه گیري

آلودگی صوتی پدیـده اي اسـت متعلـق بـه محـیط هـاي             
شـلوغ وفــشرده کــه از ویژگیهـاي محــیط هــاي امــروزي   
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دگی و وضـع    بنابراین لزوم قاعده مندکردن این آلو     .است
ــوانین ومقــررات بــراي مقابلــه ،کنتــرل وکــاهش آن       ق

وتضمین یک محیط زیـست آرام بـراي همـه شـهروندان         
آنچـه کـه گـذ شـت بررسـی مختـصر            . احساس می شود  

هاي صوتی بود که در دو سطح   حقوق حاکم بر آلودگی   
لذا بـا توجـه بـه     . داخلی وبین المللی به آنها اشاره گردید      

طـرف در   وان گفـت  کـه از یـک   تـ  ها می مجموع بررسی 
نظام هاي حقوق داخلی بویژه ایران وفرانسه هـر چنـد بـه          
لحاظ اجرایی و سیاستگذاري کاستی هـایی وجـود دارد           
اما به لحاظ قانونگذاري قوانین وقواعد تقریباً کاملی اعـم      

ــد  ــنتی و جدی ــوقی ناشــی از    (از س ــد حق از جملــه قواع
تی  وجـود    براي مقابله وکنترل آلودگی صو    )"مزاحمت"

امــا ازطــرف دیگــر علیــرغم ایــن موضــوع قواعــد   . دارد
در ایـن زمینـه چنـدان قـوام یافتـه            بـین المللـی    وتالشهاي

نیست وصرفاً به چند توصیه نامه ، مقاوله نامه و اسناد غیـر   
بـه عبـارت    . الزام آور حقوق بـشري محـدود مـی گـردد          

وقواعد در حـال   49مدیگر قواعد بیشتر از جنس حقوق نر     
ن آن می باشدکه به نظـر مـی رسـد بیـشتر ناشـی از              تکوی

هـاي زیـست    وجه غیر بین المللی ایـن قـسم  از آلـودگی           
  .محیطی است

  
  پی نوشت

1- La pollution du bruit. 

مطالعات نشان داده اسـت میـزان آلـودگی صـوتی در محـدوده             -2
 دسی بل است این 90مرکزي تهران به علت تراکم باال و تردد بسیار 

 دسی  بـل تعیـین شـده اسـت و      75لی است که حد استاندارد      در حا 
 دسـی  75(اگر یک انسان به طور مداوم در معرض چنـین اصـواتی              

قرار گیرد پس از سـپري شـدن چهـل سـال شـنوایی خـود را از         ) بل
  )1382 ،110:فتحی ودیگران.(دست می دهد

واحـد انـدازه گیـري جریـان صـوت در هـوا را       (db)  دسی بـل -3
  .گویند

4- Le bruit à l'interieur et le bruit à l’exterieur. 

5- Loi n° 92-1444du 31 décembre 1992 relative 

à la lutte contre le bruit  

البتـه ایــن امــر ممکـن اســت بــه صـورت محــدود در خــصوص      -6
آلودگی صـوتی ناشـی از هواپیمـا هـاي یـک کـشورکه در فـضاي         

  .اق داشته باشدسرزمین کشور دیگر پرواز می کنند مصد
7-Convention (n° 148) concernant la protection 

des travailleurs contre les risques professionnels 

dus à la pollution de l’air au bruit et aux 

vibrations sur les lieux de travail  onfere par la 

conference géénérale de l’organisation 

internationale du travail à sa soixante troisième 

session, Genéve, 20 Juin 1997. 

8-Perte d’audition.  

9- Etre nocif pour la santé. 

 سـوره لقمـان بـه ارتفـاع صـدا      49در قرآن کریم از جمله آیـه       -10
 سـوره حجـرات نیـز بـر کاسـتن از      3 و 2توجه شده است ودر  آیـه   
  .ه استارتفاع صدا تاکید گردید

کار مستمر در محیط هایی که با « بدین شرح است 13متن ماده  -11
وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماریهاي گوشی        

 .»یا کري کارگر را فراهم سازد
 83/82/104 کالســه پرونـــده  24/5/84-326دادنامــه شــماره    -12

محــاکم عمــومی همــدان در خــصوص اخــالل در نظــم و آســایش  
  .از طریق ایجاد آلودگی صوتی و سرو صداعمومی 

13- La securité et la tranquilité publique. 

براي دیدن تفصیل رویه قضایی فرانسه در این زمینه نگاه کنیـد      -14
 lamarqu, Jean, code de l’ enrvironnementبـه  

(dolloz 1998) p.p 985-991 , 1160. 
ــماره  -15 ــده  ک22/5/84-658 دادنامــــه هــــاي شــ الســــه پرونــ
ــده 25/5/84-670 و 84/3881/151  و 84/384/101 کالســــه پرونــ

  . محاکم عمومی همدان84/386/101 کالسه پرونده 667-24/5/84
ــده -16  اجــراي احکــام دادســراي  786-71 و 73/558کالســه پرون

  .عمومی کرمانشاه
 .9-67 قزوین به شماره 2 کیفري 9 رأي شعبه -17

18- Le trouble de voisinage. 

19- Urbanisme et construction. 

20- Bruit d’origine industrielle ou commericle 

et objets bruyants. 

21- Décret du 6 février 1932 relatif au 

réglement général de police de la navigation 

intérieure  
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22- Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol 

de paris  

23- Circulaire du 15 novembre 1978 relative à 

la lutte contre le bruit au voisinage des 

infrastructures de transports 

terrestres(J.O.9déc.N.C.,et Brochure J.O.nº 

1383) 

24- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à 

l’isolement acoustique des bâtiments contre les 

bruits de l’espace extérieur 

25- Décret nº82- 538 du 7juin 1982 portant 

création du Conseil national du bruit 

(J.O.26juin;) 

26- Conseil National du Bruit. 

 نفـر  7 عـضو از دولـت،       17 مهمترین اعضاي این شـورا شـامل         -27
 نماینـده از  2ه اي،  نماینده از سازمانهاي حرف 8نماینده از سندیکاها،    

  . نفر از اشخاص واجد شرایط می شد5مؤسسات و 
28-Loi n° 92-1444du 31 décembre 1992 relative 

à la lutte contre le bruit  

29- Le cinquième programme d’action 

communutaire pour l’ enrvironnement. 

30- Directive cadre relative àl’evaluation et la 

gestion du bruit. 

31- World Health Organization 

32- International  Labour Organization 

33- Convantion sur le milieu de travail. 

34- International Civil Aviation Organization 

35- Comitte of aireraft noise (CAN). 

36- The 1944 Convention on International Civil 

Aviation (the Chicago Convention). 

37- International Organization for Standards  

38- Technical committee (TC). 

39- Le droit à l’environnement tranquille. 

40- Droit au repos.  

41-Le respect de la vie privée 

42- - Droit à la santé. 

43- - Bien être physique 

ـه آلـودگی صـوتی       24 براي مثال اصل     -44  قانون اساسـی سـوئیس صـراحتاً ب
ـیط زیـست او در     «اشاره می نماید    کنوانسیون در زمینه حمایـت از انـسان و مح

ـه قانونگـذاري مـی نمایــد،          ـا آزار دهنــده اقـدام ب ـاك ی مقابـل حمـالت خطرن
  ).کنفدراسیون بخصوص با آلودگی هوا و صوتی مبارزه می کند

ـاده  (» ...کس حـق اســتراحت و فراغـت و تفــریح دارد  هـر  «-45  اعالمیــه 24م
  .»)جهانی حقوق بشر

46- Cour europèenne des droits de l’Homme 

47- Arrêt  du Lopez Ostra (9décembre 1994) 

48- Le droit au respeet de la vie privée 

49-Soft law 
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