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چکیده:
محیط دریاها با توجه به اینکه محل زندگی جاانوران دریاایی مایباشاد ،همننایم موقتیا هاا اقتصااد
لااا ،در ایام تحقیاب باا رو

فراوانی که دارد ،همواره مورد تهدید آلودگیها نفتی قرار گرفتاه اسا
تحلیلی -توصیفی بدیم موضوع پرداخته شد
با بررسی رویه قضایی موجود به نظر میرسد که حقوق بیمالملال از حقاوق و رویاه قضاایی داخلای تاث یر
پایرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگیهاا نفتای در محااکم داخلای رسایدگی
می شود و محاکم داخلی نیز با اعمال صالحی ذاتی طبب قوانیم داخلی و همننایم ،دریافا صاالحی از
منابع حقوق بیمالملل همنون کنوانسیون حقوق دریاها ،کنوانسیون مسئولی مدنی ناشی از خسارات نفتای
 1991و رسیدگی مینماید هدف و غای در نهای  ،توسته و تحول حقوق محیطزیسا خواهاد باود
نوع مجازاتی که برا اقدام علیه محیطزیس در نظر گرفته میشود ،از جمله جریمهها سنگیم میتواناد
جبران خسارت هم تلقی گردد اقدام علیه محیطزیس در بسیار از نظامها حقوقی داخلی جرمانگاار
شده اس و همننیم ،از دیوان بیمالمللی کیفر نیز خواسته شده تخریب محیطزیسا باه عناوان جنایا
جنگی و جنای علیه بشری تلقی گردد؛ اما تاکنون مسئولی کیفر اقدام علیه محیطزیس به طور جد
به رسمی شناخته نشده اس ایم در صورتی اس که اقدام علیه محیطزیس خاصه آلودگیهاا نفتای،
آ ار بسیار جبرانناپایر و غیرقابلبازگشتی بر رو جاندارن و گونهها گیاهی دارد
واژگان کلیدی :آلودگی نفتی ،رویه قضایی ،حقوق ایران ،مسئولی

* گروه حقوق بینالملل ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** گروه حقوق ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) sou.shamlou@gmail.com
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مقدمه
در میان تمام آلودگیهایی که محیطزیس
مخربتریم نوع آلودگیها یی اس

را تهدید میکند ،آلودگیها نفتی به عناوان یکای از

که محایط دریاا و ساواحل را باه شادت آلاوده مایکناد ایام

آلودگیها منشاء گوناگونی دارند نش

یاا تخلیاه نفا

از کشاتیهاا باه دریاا و یاا نشا

دکلها استخراجی ،محیط دریاها و جاتورانی که در درون دریا زیس
بسیار شدید مواجه میکند

نفا

در

مایکنناد را باا خررهاا

اما مهمتر از ایم نوع آلودگیها ،مسئله مسئولی افراد اس که ایم آلودگیها را چه عماداً و
چه سهواً به وجود میآورند ایام مسائولی تحا عناوان مسائولی مادنی ناشای از ایام آلاودگی
زیس محیری اس که دارا ابتاد پینیدها اس و سالها دول هاا و ساازمانهاا بایمالمللای در
زمینه حفاظ از محیطزیس را به تال برا حل ایم متضل وا داشته اس همننایم ،مسائولی
کیفر اشخاص در ایم نوع آلودگیها نیز میتواند موضوعی پیدا کند
روند رسیدگی کیفر در پروندهها جرائم آلودگی نفتی ،بارا اینکاه جارائم آلاودگیهاا
نفتی مورد رسیدگی قرار گیرد ،باید نخس به تشخیص و شناسایی آنها پرداخ ؛ یتنای ،باه ناوعی
کشف جرم باید صورت پایرد که کشف جرم آلودگی نفتی به سه طریب نمود پیدا میکند:
- 1گزار

مردم محلی و منرقه :بتضی مواقع مردم مستقیما با آلودگی نفتی مواجاه و باا دیادن

ا رات خررناك آن به کالنتر یا محاکم قضایی شکای

کرده و خواستار رسیدگی میشوند

- 1گزار نیرو انتظامی :برخی مواقع نیارو انتظاامی نساب باه وقاوع جارم آلاودگی نفتای
آگاهی و مستقیما اقدام به تهیه گزار برا مرجع باالتر میکند
- 3گزار ماموریم حفاظ محیطزیس که در حقیق به عنوان ضابریم خااص دادگساتر
شناخته میشوند ،از اهمی باالیی برخوردار اس ؛ زیرا بر اساس آن ،سازمان حفاظ محیطزیس
بالفاصله اقدامات عاجل در جه مقابله با فتالی آالیناده را آغااز مایکناد ویژگایهاا ضاابط
دادگستر برا ایم ماموریم در قوانینی که به امر حفاظ میپردازند ،پیشبینی شده اسا کاه از
آن جمله میتوان به ماده  10قانون حفاظ و بهساز محیطزیسا در رابراه باا مااموریم ساازمان
حفاظ
و گزار

محیطزیس

اشاره نمود ایم افراد در صورت مشاهده جرم مشهود باید متخلف را دستگیر

آن را به مافوق یا دادسرا بدهند و ابزار جرم را ضبط نمایند

بتد از مرحله کشف جرم ،سازمان محیطزیس

از طریب اخرار به واحاد آلاودهکنناده نفتای ،آن را

متوجه عواقب فتالی آالینده خود نموده تا در جه رفع آلودگی اقادام نمایاد در ایام اخراریاه،
محیطزیس با ذکر دالئل به صاحبان و مسئولیم منباع آالیناده نفتای ،مهلا متینای را طباب قاانون
مشخص کرده تا نسب به رفع آلودگی ایجاد شده اقدام کنند و یا به فتالی خود پایان بدهند طباب
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ماده 11و 11قانون حفاظا
دریاف

بهسااز محایطزیسا  ،صااحبان صانایع آالیناده موظفناد باه محا

اخراریه ،از ادامه کار و فتالی

دادگاه و یا دستور ساازمان حفاظا

آالینده خوددار نمایناد و اداماه فتالیا
محایطزیسا

موکاول باه را

مایباشاد .در مرحلاه آخار ،اگار شارک هاا و

واحدها آالینده نفتی طبب اخراریه صادره در جه رفع آلودگی اقادام ماو ر ننمایناد ،پروناده
متخلفیم همرا با مدارك و مستندات به دادسرا ارجاع داده شده و در آنجا باه اقاماه دعاو کیفار
پرداخته میشود و در نهای  ،پرونده کیفار از دادسارا بتاد از صادور قارار بارا صادور را باه
دادگاه کیفر ارجاع داده میشود لاا ،آننه در ایام تحقیاب ماورد بررسای قارار مایگیارد ،رویاه
قضایی در آلودگیها نفتی در حقوق ایران میباشد
 -1مفاهیم
 -1-1مفهوم آلودگی در حقوق ایران
درباره مفهوم علمی آلودگی در قلمرو محیطزیس  ،تتابیر و تتاریف گوناگونی ارایاه شاده اسا
که در اینجا تنها به چند ماورد از آن اشااره مایگاردد بار اسااس یکای از ایام تتااریف ،آلاودگی
محیطزیس عبارت اس از« :هر گونه تغییر در ویژگیهاا اجازا متشاکل محایط باه طاور کاه
استفاده پیشیم از آنها ناممکم گردد ،و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات موجاودات زناده
را به مخاطره اندازد».
در یکی دیگر از ایم تتاریف که تفاوت اساسی و ماهیتی با تتریف یاد شده در باال نیاز نادارد و
تنها میتوان از لحاا سایاق عبارتهاا و منراوق آن وجاود تفااوت میاان آنهاا را پاایرف  ،در بیاان
آلودگی مزبور چنیم آمده اس « :تغییر نامرلوب در خواص فیزیکی ،شایمیایی و بیولاوییکی هاوا،
آب یا زمیم از بررسی تتریفهایی که درباره مفهاوم زیسا محیرای آلاودگی ارایاه شاده اسا ،
میتوان به نکتهها و ویژگیهایی دس یاف که عبارتند از:
تحقب آلودگی محایطزیسا
(اکوسیستم) میباشد

متوقاف بار ایجااد تغییارات گونااگون در اجازا محایطزیسا

 -1اجزا مزبور که بروز تغییرات مختلف در آنها منجر به پیدایش آلاودگی در محایطزیسا
میشود ،اجزا غیرجاندار محیطزیس یتنی هوا ،آب و زمیم هستند
 -1در بروز ایم آلودگی ،اشکال گوناگون تغییر یا دگرگونی مورد نظار نیسا  ،بلکاه رخاداد
تغییر نامرلوب در اجزا محیطزیس مرمع نظر میباشد
 -3مقصود از نامرلوب بودن تغییر آن اس که سبب شود تا موجودات زناده (اجازا جانادار
محیطزیس و اکوسیستم) نتوانند استفادها که قبل از وقاوع ایام تغییارات در آب ،هاوا یاا زمایم
مینمودهاند را داشته باشند؛ زیرا هنگامی که آب به واسره مواد آالینده آلاوده گردیاد و یاا هاوا از
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طریب انتشاار عناصار مضار و زیاانآور آلاوده شاد ،دیگار نمایتواناد ساودمند گاشاته را بارا
موجودات زنده به همراه آورد به ایم ترتیب ،موجودات زنده که پیش از آن میتوانستند با استفاده
از ایم اجزا از یک سو به حیات خود ادامه دهند ،و از ساو دیگار ،در متار

ناابود زودرس و

انواع بیماریها مسر  ،مهلک و مانند آن نیز قرار نگیرند ،اکنون در ا ار اساتفاده از آب یاا هاوا یاا
زمیم آلوده از ایم خررات و رهآوردهاا زیاانباار در اماان نخواهناد باود بناابرایم ،بهارهباردار
گاشته عار از ایم متضالت ،به لحا وجود ایام تغییارات امکاانپاایر نخواهاد باود باه عباارت
دیگر ،دگرگونیها مضر پدید آمده در اجزا یاد شده محیطزیس  ،حیات و منافع جاناداران را
به مخاطره خواهند افکند (رحیمزاده)156 :1386 ،
 -4تغییرات زیانآور که منجر به وقوع آلودگی محیطزیس میشود ،تغییراتی اسا کاه در
ویژگیها سهگانه فیزیکی ،شیمیایی و بیولوییکی اجزا نام برده شده پدید میآید ماوارد کاه
میتوان از آنهاا باه عناوان نموناههاا باارز آلاودگی محایطزیسا
ویژگیها گوناگون اجزا محیطزیس ) نام برد ،عبارتند از:

(ایجااد تغییارات ناامرلوب در

 -1حوادث آلودهکننده گسترده هوا در دره میوز واقع در کشور بلژیک در سال  1930میالد ؛
 -1وقوع حاد ه مهم منجر به آلودگی هوا در شهر دونورا در ایال پنسیلوانیا آمریکاا در ساال
1948؛
 -3فاجته شیمیایی بوپال هند در سال  1948میالد که یکای از مهمتاریم و زیانباارتریم ماوارد
انتشار مواد سمی و شیمیایی محسوب میگردد
 -4وقوع آلودگی گسترده هوا در سال  1951در انگلستان؛
 -5وقوع انفجار در زبالهها اتمی تاسیسات اتمی مستقر در کوههاا اورال شاورو ساابب در
نتیجه پرداز

دوباره پلوتونیم (در سال )1957

برا آن که بتوان آلودگی محیطزیس را از نگااه حقاوقی تتریاف و بررسای نماود ،ابتادا بایاد از
قانون حفاظ و بهساز محایطزیسا مصاوب ( 1353باا اصارالحات متتادد در  1376 ،1371و
 )1378و ماده مندرج در آن سخم گف

و سپس ،به بررسای موضاوع در قاانون مجاازات اساالمی

مصوب  1375و ماده مربوطه مبادرت نمود.

 -2-1آلودگیهای عمده ناشی از استخراج ،پاالیش و حملونقل نفت
صنت پاالیش نف جزء صنایع دارا ا رات زیس محیری زیاد محسوب میشود پساب خروجی

ایم صنایع از مواد شایمیایی از جملاه نفا  ،1گاریس ،1فناول ،1ساولفید ،3آمونیااك ،4ذرات جاماد
Oil

1
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متلب ،ترکیبات نیتروینی و فلزات سنگیم تشکیل شده اس

همننیم ،در فرایند پاالیش ،گازهاایی

نظیر  nox , sox, h2xو دیگر آالیندهها هوا نیز تولید میشوند نف خود به تنهایی از پنج ناوع
ماااده تشااکیلدهنااده تشااکیل شااده اسا

ایاام مااواد شااامل هیاادروکربمهااا اشااباع غیرحلقااو ،

هیااادروکربمهاااا حلقاااو  ،هیااادروکربمهاااا الفینااای و ترکیباااات آروماتیاااک و ترکیباااات
غیرهیدروکربنی میباشد و هر یک میتوانند موجب آلودگیها مختلاف زیسا محیرای گردناد
پساب صنایع پاالیش نف از خود نف سمیتار باوده و مانادگار آن در طبیتا بیشاتر مایباشاد
(قنبر  )51 :1395 ،ا رات ناشی از پاالیش نف میتوانند بر هوا ،آب ،خاك ،افزایش دماا کاره
زمیم مو ر باشند به طور کلی ،فرایندها اصلی و رایج در صنایع پااالیش نفا
نمکزدایی ،تبدیل و استخراج و بازیاف
میباشد:

عباارت از تقریار،

زایدات و تصفیه میباشند ایم ا ارات شاامل ماوارد زیار

 -1-2-1آلودگی هوا و صدا:
آلودگی هوا ناشی از فتالی پاالیشاگاههاا در مرحلاه بهارهباردار بار حساب فراینادها ماورد
استفاده ،عمر تاسیسات و نوع تاسیسات متفاوت اس حدود  75درصد کال آالینادههاا تولیاد
در صنایع پاالیش نف

مستقیما وارد هوا میشوند که هیدروکربمها باالتریم میزان آالیندهها هاوا

در فرایند پاالیش نف

را به خود اختصاص میدهند مهمتریم منابع تولیاد صادا در پاالیشاگاههاا

نف

شامل کمپرسورها با سارع

زیااد ،دریناههاا کنتارل ،تاوربیمهاا و موتورهاا ،پرواناههاا،

برجها خنککننده،گرمکننده و پمپها میباشند » (کیس)67 :1389 ،
 -2-2-1آلودگی فاضالب ناشی از پساب پاالیش نفت
ً
حادودا
در فتالیتها پاالیش نف مقدار قابل توجهی آب مورد استفاده قرار مایگیارد و در نتیجاه،
بیم  4 /0تا  6 /1برابر حجم نف خام پاالیش شده پساب تولید میشاود ایام آلاودگی حادودا 14
درصد کل آالیندهها تولید صنایع پاالیش نف را تشکیل میدهد فاضالب سایر فرایندها نظیار
تقریر،کراکینگ ،فرایندها تبدیل و فرایندها خنک کردن حاو مقاادیر قابالتاوجهی از اناواع
آالیندهها میباشد ،که میتوانند بسیار خررناك باشند (کاتوزیان)85 :1387 ،
5

 -3-2-1مواد زائد جامد
فرایند پاالیش نف حجم قابلتوجهی از مواد زائد جاماد را تولیاد ماینمایاد عمادهتاریم زائادات
1

Grease
Phenol
3
Sulfide
4
Ammonia
5
Solid waste
2

 /146رویه قضایی در آلودگیهای نفتی در حقوق ایران

جامد در پاالیشگاهها از واحد کراکینگ ،ککساز تصفیه و نیاز از تولیاد لجام کاه از پاکسااز
مخازن جداکنندهها آب و روغم و سیستم تصفیه فاضالب بوجود مایآیاد ایام ماواد عمادتًا باه
دلیل دارا بودن مقادیر زیاد و غلظ ها باال ترکیباات نفتای ،اسایدها و فلازات سانگیم در زماره
زائدات خررناك محسوب میشوند ،و میتوانند موجب آلودگی شدید آب و خاك گردناد (الل

کوروکوالسوریا)81 :1390 ،1

 -4-2-1تخریب اکوسیستمها
به طور کلی ،اکوسیستمها اطراف هر صنایع پاالیشگاهی باه مارور زماان باه خااطر آالینادههاا
مختلف هوا تولید شده در فرایندها مختلف پاالیشگاهی ،فاضاالب و روانآبهاا حااو ماواد
نفتی و شیمیایی مختلف و مواد زاید خررناك تولید به تدریج کیفی مرلاوب خاود را از دسا
داده و در نتیجه ،زندگی برا انسان ،پوشش گیاهی و حیاات وحاش در آن اکوسیساتم ،ناامرلوب
میگردد؛ اما عمدهتاریم مشاکالت زیسا محیرای حاصال از پاالیشاگاهها زماانی اسا کاه ایام
واحدها صنتتی در محدودهها ساحلی یا در مجاورت اکوسیستمهاا آبای قارار داشاته باشاند،
فتالیتهایی نظیر تخلیه زایادات و پساابهاا ،باارگیر و تخلیاه نفا خاام بادلیل وارد کاردن ماواد
مختلف آالیندهها هیدروکربمها نفتی و مواد خررناك دیگر عامل بالقوه تخریب اکوسیستمها
و آسیب به موجودات زنده میباشند (ضیائی)43 :1390 ،
 -5-2-1آلودگی دریاها و محیطهای آبی
عمدهتریم مشکالت زیسا محیرای حاصال از آلودگیهاا نفتای زماانی اسا کاه ایام اتفااق در
محیرها آبی یا محدودهها ساحلی رخ دهد (همان) فتالیتهایی نظیر تخلیاه زائادات پساابهاا
صنایع نف  ،بارگیر  ،تخلیه نف خام ،تصادفات تانکرها ،عملیات اکتشاف و حفار در دریاا ،باه
دلیل وارد کردن مواد مختلف آالیندههاا هیادروکربمهاا و ماواد خررنااك دیگار عامال باالقوه
تخریب در محیطها آبی و آسیب به موجودات زنده میباشند ،از جملاه پیامادها زیانباار تخلیاه
مواد نفتی در دریاها ا ر مستقیم بر زندگی ماهیها ،از بیم بردن زنجیره غاایی آنهاا باه ویاژه تحا
تا یر قرار دادن خوراك ماهیها کوچک مانند فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونهاا ،ممانتا

از رشاد

تخم ماهیها ،از میان رفتم پوشش گیاهی که منبع تغایه آبزیانی چون میگو ،صدف ،مروارید ،شایر
دریایی و غیره میباشد ،ایجاد مشکالت متتدد در زندگی پرندگان دریایی و کنار آبز  ،آلاودگی
پر و بال پرندگان به مواد نفتی و تقلیل ویژگیها ضدرطوبتی آنها و در نتیجه ،احتماال غارق شادن
ایم پرندگان ،ممانت از ورود و نفوذ اشته خورشید به آب ،کاهش فتوسنتز گیاهان و جلباکهاا
Lal korokolasuria

1
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آبز مولد اکسیژن و در نتیجه ،بیهواز شده اعماق دریا ،ایم فرایناد خررنااك بادنبال گساتر
پوشش نف
نش

بر سرح آب و جلوگیر از تمااس مساتقیم آب و هاوا صاورت مایگیارد همننایم،

و ریختم نف

بر سرح آب دریاهاا عاالوه بار تاا یرات زیانباار بار اکوسیساتمهاا آبای طای

رویدادهایی مسیر انری را تغییر میدهد ،سارح صایقلی نفا

بار سارح آب و بازتاابش پرتوهاا

خورشید از آن باعث تغییراتی در میزان انتقال اناری از سارح آب دریاهاا و اقیاانوسهاا باه جاو و
مقدار تبخیر آب میشود (مشهد )71 :1389 ،
 -2پروندههای آلودگی نفتی
زنجیره فتالی ها باالدستی نف و گاز از لارزهنگاار  ،اکتشااف و ارزیاابی و توساته تاا تولیاد و
برچیدن تجهیزات تث یرات زیس محیرای دارناد از ایام رو ،وظاایفی نااظر بار جنباههاا مختلاف
عملیات همانند ایمنی و زیس محیری در سرح بیمالمللی برا کشاورها فتاال در ایام حاوزه باه
صورت پراکنده پیشبینی شده اس فتالی ها عملیات حفار چااههاا نفا و گااز در حاوزه
فراساحل از جمله فتالی ها باالدستی اس که میتواند آ ار زیانبار برا محیطزیسا دریاایی
داشته باشد تخلیه آب روغنی ،ضایتات ،شوراب (آب همراه) ،ضایتات حفار  ،گل حفار ناشی
از عملیات طبیتی و متمول حفار از علل آلودگیاند اگرچاه ایام دساته از آلاودگیهاا در طاول
زمان و به صورت مستمر بروز ماییاباد و میازان آن انادك اسا  ،حاواد ی همانناد فاوران چاههاا
میتواند به آزادساز مقادیر عظیم هیدروکربم و نش کنتارلنشادنی آلاودگی در دریاا در مادت
زمان کم منجر شود که آ ار مخرب بسیار زیاد دارد در نتیجه فوران ،حوادث متتدد در سراسر
جهان بروز یافته که عالوه بر ایجاد خرر برا حیاات نیارو انساانی و ضارر و زیاان اقتصااد  ،باه
انتشار آلودگی انجامیده اس که میتوان به فوران مکاندو ( )Macondsدیاپ واتار هاورایزون در
خلیج مکزیک (( )1010تخلیه  9 /4میلیون بشکه) اشاره کارد آلاودگی ناشای از فاوران اصاوالً باه
منرقها که در آن ایجاد شده ،محدود نمیشود و به سایر مناطب خارج از قلمارو تحا حاکمیا
کشور محل انجام فتالی منشث آلودگی سرای میکند هر نوع آلودگی که تمام یا بخشی از منشاث
آن درون منرقها تح صالحی یک دول قرار میگیرد و بر منرقها تح صاالحی دولتای
دیگر تث یر میگاارد ،آلودگی فرامرز اس

با توجه به فقدان رییم مسائولی

و جباران خساارت

ناشای از آلاودگی در نتیجااه فتالیا هااا حفاار فراساااحلی ،جباران خسااارت وارده باه دولتهااا و
اشااخاص قربااانی بااا مشااکالت زیااد روبااهروسا میازان باااال خسااارات وارده و جبااراننشااده
زیاندیدگان مستلزم ایجاد سیستمی اس که بتواند به طور فور و کاافی خساارت آنهاا را جباران
کند وفب کنوانسیون حقوق دریاها ،کشورها متتهد به تضمیم جبران خسارت باه صاورت فاور و
کافیاند بند  3ماده  135کنوانسایون  oprcنیاز مقارر مایدارد کاه باه منظاور اطمیناان از پرداخا
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غرام

فور و کافی در زمینه کلیه خسارات وارده ناشی از آلودگی محیطزیسا

دریاا ،کشاورها

باید در اجرا حقوق بیمالملل موجود و توسته بیشتر حقوق بیمالملل در خصوص مسائولی
غرام

ارزیابی و پرداخ

مربوط به خسارات و حلوفصل اختالفاات مسااعدت کنناد و در مواقاع

مقتض ای ،بااه منظااور توسااته متیارهااا و روشااها پرداخ ا
صندوقها پرداخ

بارا

غرام ا

کااافی ماننااد بیمااه اجبااار ی اا

غرام  ،با یکدیگر همکار کنند

 -3بررسی پروندههای قضائی ناشی از آلودگی نفتی در ایران
-1-3پرونده آلودگی نفتی پاالیشگاه آبادان
از جمله پروندهها مهم آلودگی نفتی که همواره در ساالها مختلاف پیگیار آن جریاان دارد و
تاکنون به نتیجاها نرسایده و آلاودگی نفتای ناشای از آن خساارات زیااد را باه محایطزیسا و
ساکنیم منرقه دربرداشته ،پرونده مربوط به پاالیشگاه نف آبادان اس پاالیشاگاه نفا آباادان باا
قدم حدود  100سال ،از قدیمیتریم پاالیشگاهها کشور میباشد که با توجاه باه قادیمی باودن
تاسیسات و سیستمها آن ،مشکالت زیسا محیرای عدیادها را ایجااد نماوده اسا (عبادالهی،
)43 :1389
پیشینه قضیه :آلودگیها ناشی از فتالی

پاالیشگاه نف

آبادان مسبوق به سابقه باوده ،چنانناه

در تاریخ  ،1389/8/15با توجه به بازدید و بررسی به عمل آمده از طرف کارشناسان محایطزیسا
اداره حفاظ
پاالیشگاه نف

محیطزیسا

آباادان ،مشاخص گردیاد کاه واحاد ،کا

کراکار شامالی و جناوبی

ماکور بر ا ر انتشار بیش از حد ذرات و گازها آالینده که برخی از ایم گازها 53

برابر حد مجاز آلودگی میباشند ،باعث آلودگی شادید هاوا منرقاه گردیاده و در همایم راساتا،
علیه شرک ماکور در دادستانی آبادان مستند به ماده  688قانون مجازات اسالمی شکای گردید
تحلیل رأ  :پرواضح اس که مقام رسیدگیکننده و یاا مجموعاه حقاوق داخلای جادی الزم
برا برخود با یک دستگاه دولتی را ندارد؛ حتی برا بکارگیر و اجارا قاانون نوشاته شاده نیاز
تالشی ندارد مجموعه حقوق داخلی نه تنها میبایس از کلیه ظرفی حقوق داخلی بارا حمایا
از محیطزیس

بهره بجوید ،بلکه باید متیارها و ضوابری که در حقوق بیمالملل در جه

حمایا

از محیطزیس تتریف شده را بکار گیرد و مجدداً تتریف جامعتر و بسیطتر از آن را ارایه دهد
ایم یتنی همان مرلوب مورد نظر ما که در ایم رساله در پی ا بات آن هستیم ،ولی متاسافانه در ایام
پرونده نه تنها دادسرا به حداقل حمای ها قانونی از محیطزیس بیتفااوت باوده ،بلکاه انگیازه و
میلی برا سرای قواعد بیمالمللی باه موضاوعات داخلای نادارد و باا نگااهی حاکمیا طلباناه باه
موضوعات محیطزیس بیتفاوت بوده و متیارها سختی برا ا بات موضوعات به سود نهادهاا
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دولتی بکار برده اس

و پرونده با قرار منع تتقیب مواجه شده اسا

پاالیشگاه آبادان نتوانسته اس

تا یر بر حقوق محیطزیس

از ایام نظار ،موضاوع پروناده

داشته باشد بیشتر صدور چنیم آرایای

میتواند جزء نمونهها مایوسکننده تلقی گردد
 -2-3پرونده آلودگی نفتی نیروگاه رامین اهواز
از موارد مهم پروندهها قضایی آلودگی نفتی ،موضوع آلودگی رودخانه کاارون توساط نیروگااه
رامیم میباشد تخلیاه ماواد آالیناده نفتای از جملاه ماازوت کاه از مشاتقات سانگیم نفتای باوده و
ترکیبات تشکیلدهنده آن بیشتر هیدروکربمها سنگیم موجود در باقیمانده تقریر نف
که تخلیه آن در محیطزیس

خام اسا

در کوتاهمدت ،موجب تلف شادن گیاهاان آباز موجاودات زناده،

ایجاد آلودگی محیطزیس اعم از آب ،خاك و میگردد ضمناً ،تخلیه آن در منابع آبی موجب
کاهش انتقال اکسیژن محلول در آب ،مرگومیر شدید آبزیان و در ا ر رسوب و ته نشینی ،تشکیل
ترکیبات پایدار و غیرقابلتجزیها که سالها در محیط باقی خواهد ماند ،را بدنبال دارد.
پیشینه قضیه :از جمله ایم حوادث که مسبوق به سابقه نیز میباشد ،میتاوان باه حاد اه گساتر
لکهها نفتی در رودخانه کارون توساط نیروگااه رامایم اشااره نماود (حاجیاانی)34 :1394 ،؛ کاه
کارشناسان اداره کل حفاظا

محایطزیسا خوزساتان در مورخاه  1389/7/5لغایا

،1389/7/7

اقدام به ردیابی لکهها نفتی نموده و مشخص گردید منبع آالینده ،خروجی نیروگااه رامایم اهاواز
بوده و مواد و ترکیبات نفتی تخلیه شده ناشی از عملیات شستشو مخازن سوخ

نیروگاه بوده که

محیط آبی را به شدت تح تا یر قرار داده و عالوه بر ایجاد اخاتالل در سیساتم آبرساانی شاهر ،
صدمات و خسارات جبرانناپایر را به اکوسیستم ارزشامند و حیااتی کاارون وارد سااخته اسا
لاا ،از آنجائی که عمل مدیری نیروگاه رامیم از مصاادیب تهدیاد علیاه بهداشا عماومی باود ،و
جرم تلقی میگردید ،اداره کل محیطزیس خوزستان بر حسب وظایف قانونی خاود در دادسار
عمومی و انقالب اهواز طرح دعو نمود و به موجب ماده  688قانون مجازات اساالمی و ماواد  9و
 11قانون حفاظ بهساز محیطزیس  ،به همراه نتایج آنالیز آزمایشگاه خواستار رسیدگی به اتهام
وارده شد و خواهان جبران خسارت گردید؛ که پس از اعالم جرم ،پرونده در دادسارا عماومی و
انقالب شهرستان اهواز مورد رسیدگی قرار گرف
حکم دادگاه :پاس از بررسای و برگازار جلساات رسایدگی در دادسارا و دادگااه در ماورخ
 ،1391/1/1را دادگاه طای دادناماه  9109976113100049از ساو شاتبه  108دادگااه عماومی
مدیر عامل نیروگااه ،مااکور صاادر

جزائی مجتمع قضایی شماره دو شهرستان اهواز مبنی بر برائ
گردید که در متم را چنیم آمده اس ( :همان)
در خصوص اتهام مدیر عامل نیروگاه رامیم ،آزاد با قید کفال

دایار بار تهدیاد علیاه بهداشا
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عمومی از طریب آلوده کردن آب رودخانه کاارون باه نفا  ،باا توجاه باه کیفرخواسا
شکای

اداره کل حفاظ

اداره محیطزیس

صاادره و

محیطزیس خوزستان و نتیجه آزمایشات بتمل آمده و با توجه به اینکاه

در گزار

خود صراحتاً اعالم نداشته که لکهها نفتی و آلودگی ناشای از آن،

توسط نیروگاه رامیم بوده و متهم نیز در تمامی مراحال رسایدگی منکار بازه ارتکاابی گردیاد ،لااا
دادگاه به لحا عدم کفای

ادله ا باتی بزه انتسابی نسب

به نامبرده را محارز و مسالم ندانساته و باه

استناد ماده  177قانون آئیم دادرسی کیفر  ،حکم به برائا ماتهم صاادر ماینمایاد رأ فاوق در
حالی صادر گردید که مستندات آزمایشگاه اداره کل محیطزیس خوزستان دال بر آلودگی نفتای
نیروگاه ماکور قبال تقدیم دادگاه گردید ،ولی با وجاود مساتندات مربوطاه دادگااه را بار برائا
متهم صادر نمود.

تحلیل رأ  :متاسفانه همنون را پاالیشگاه آبادان ،در ایم را نیز نگاه حاکمی طلبانه مشهود
اس و دادگاه با متیارها سختی که لحا میکند ،زمینه تبرئه مجرمان را فراهم مینماید دادگااه
میتوانس دق نظر بیشتر داشته باشد و از متیارها متتادلتر استفاده نماید دالیل احصا شاده
در حقوق ایران عبارتند از سند ،شهادت شهود ،اقرار ،علم قاضی و میبینیم که قاضی در محااکم
داخلی میتواند علم خود را نیز مبنا صادور را قارار دهاد ،اماا کمتار قاضای از چنایم اختیاار
استفاده میکند همننیم ،محاکم داخلی مایتوانناد باه کنوانسایونهاا و متاهادات و مناابع حقاوق
بیمالملل استناد جویند ،هرچند در محاکم کیفر چنایم امار باا اشاکال موجاع خواهاد باود ،اماا
متیارها و مفاهیم مسئولی

در حقاوق بایمالملال محایطزیسا

مایتواناد در انتسااب مسائولی

باه

مجرمان مو ر باشد؛ اما در چنیم آرایی ،دادگاه کامال سخ گیرانه برخورد ماینمایاد کاه ایام امار
نتیجها جز تبرئه مجرمان ندارد
-3-3پرونده آلودگی نفتی پتروشیمی فارابی (از صنایع نفتی در استان خوزستان)
از دیگر پروندهها آلودگی ناشی از صنایع نفتی میتوان به تخلیه مواد شایمیایی از طریاب دو خاط
لوله در محیط داخلی و پیرامونی شرک پتروشیمی فارابی اشاره نمود کاه ایام پروناده نیاز پاس از
رسیدگیها مستمر نتیجها نداشته و منجر به برائ متهم گردید که به قرار ذیل میباشد
پیشینه قضیه :اداره کل محیطزیس خوزستان طی گزارشی در سال  89علیاه پتروشایمی فاارابی
به دادسرا عمومی و انقالب شهر بندرامام خمینی اعالم جرم نماوده و بیاان کارده اسا کاه پیارو
بازدید کارشناسی انجام شده در مورخه  ،1389/1/14محرز گردید که پتروشایمی فاارابی اقادام باه
تخلیه مواد شیمیایی از طریب دو خط لوله به محیطزیس منرقه نموده اس که با ایام عمال باعاث
آلودگی شدید منرقه گردیده اس با توجه به اینکه اخراریهها متتدد به شرک ماکور مبنی بار
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جمع کردن لولهها تخلیه مواد آلوده و پاکساز کامل محیط صادر شده ،ولی متاسفانه با گاش
مدت زیاد هنوز اقدامی از سو شارک

صاورت نگرفتاه و خااك پیراماون پتروشایمی در حاال

حاضر آلاوده باه ماواد شایمیایی گردیاده اسا  ،لااا باه اساتناد مااده  9قاانون حفاظا
محیطزیس

و بهسااز

و اصل پنجاهم قانون اساسی ،تقاضا تتقیب کیفر مادیرعامل پیروشایمی فاارابی را

از دادستان بندر امام خواستار شد (قوامآباد )54 :1391 ،
یتا شتبه  101جزائی دادگااه
حکم دادگاه :پس از رسیدگیها متتدد طی جلسات مختلف ،نها ً
بندر امام خمینی طی دادنامه  ،89099761317000747رأ بر برائ متهم صادر نموده که به شارح
ذیل میباشد:
در ایم پرونده ،مدیرعامل پتروشایمی فاارابی ماتهم اسا باه تهدیاد علیاه بهداشا عماومی و
آلودگی محیطزیس  ،نظر به اینکه شاکی دلیلی برا ا بات موضوع ارائه نداده اس و با عنای باه
دفاعیات متهم به لحا عدم کفای دلیل به استناد اصل  37قانون اساسی و بند الف ماده  177قانون
آئیم دادرسی کیفر  ،رأ بر برائ متهم صادر و اعالم میگردد »
-4-3پرونده آلودگی نفتی پتروشیمی مارون
پتروشیمی مارون یکی از پتروشیمیها مهم صنایع نف
در سالها  90-89ایم شرک

خوزستان میباشد که آلودگی ایجاد شده

و روند پیگیر قضائی آن به شرح ذیل مایباشاد .قبال از پیگیار

قضائی اخراریه و مهل ها مکرر باه شارک

مااکور جها

رفاع آلاودگی و ارائاه برناماهریاز

زمانبند کااهش آلاودگی داده شاده باود ،ولای متاسافانه از ساو مادیری پتروشایمی مااکور
هینگونه اقدامی مو ر جه کااهش آلاودگیهاا صاورت گرفتاه انجاام نشاد لایکم ،در تااریخ
 ،1390/1/1اداره محیطزیس طی نامها به ریاس محترم حاوزه قضاائی بنادر اماام خمینای علیاه
شاارک پتروش ایمی مااارون باادلیل آلااوده کااردن هااوا و خااروج گازهااا آالینااده باایش از حااد
استانداردها زیس محیری اعالم جرم نمود و طی گزار به رئیس حوزه قضائی اعالم نماود کاه
طبب آخریم بازدید کارشناسی مورخ  ،1390/1/19بدسوز فلرها سبب انتشار گازها آالینده هوا
در سرح وسیتی از منرقه گردیده که نه تنها باعث آسیبها جد به محایطزیسا و اکوسیساتم
منرقه شده ،بلکه مجتمعها مجاور را به لحا عملکرد نیرو انساانی ،همننایم ساالم

نیروهاا و

ساکنیم منرقه دچار مشکالت عمدها نموده اس لاا ،مستند به ماده  688قانون مجازات اسالمی،
خواستار تتقیب کیفر مدیرعامل شرک ماکور گردید که پاس از تشاکیل جلساات مختلاف در
دادسرا و دادگاه شهرستان نهایتا در تاریخ  1390/5/15طی دادنامه  ، 9009976131700711توساط
رئیس شتبه دادگاه عمومی (جزائی) شهرستان بندر امام خمینی حکمی به شرح ذیل صاادر گردیاد
(امید)54 :1391 ،
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پتروشیمی مارون متهم اس

در ایم پرونده ،مدیرعامل شرک
 - 1اقدام به تهدید علیه محیطزیس
 - 1عدم رفع آلودگی در مهل
توضیح که حسب گزار

به:

از طریب خروج گازها آالینده بیش از استاندارد

تتییم شده از طرف اداره حفاظ

اداره حفاظ

محیطزیس

فتالی

محیطزیس

فلریناگ شارک

ماهشهر باا ایام
پتروشایمی ماارون

در خالل چندیم سال گاشاته ،موجاب آلاودگی هاوا و خاروج گازهاا آالیناده را فاراهم آورده
اس اداره محیطزیس ماهشهر طی مکاتبات فراوان به مدیری آن شرک (متهم) مهلا داده تاا
نسب به ارائه طرح و برنامهها زمانبند شده به منظور کاهش آالینده ها هوا اقادام و نتیجاه را
اعالم دارد لیکم ،متاسفانه علیرغم گاش

مهل ها قانونی عملیات فلرینگ ماکور سابب انتشاار

گازها آالیندهها هوا در سرح وسیتی از منرقه گردیده اس که نه تنها باعث آسیبها جد
به محیطزیس و اکوسیستم منرقه شده ،بلکه مجتمعها مجاور را به لحا عملکرد نیرو انساانی
نیروها و ساکنیم منرقه دچار مشکالت عمدها نموده اس .

و همننیم ،سالم
تحلیل را  :با توجه به آلودگیها ایجاد شده توسط شرک

ماکور در پروناده فاوق االشااره

که در سالها  89و  90به طور وسیع باوده و تتاداد زیااد از سااکنیم منرقاه را درگیار نماوده و
باالخره ،منجر به صدور رأ ماکور گردید ،ایم موضوع استنباط میشود کاه هرچناد را صاادره
محکومی متهم را در بر داشته و بزه ارتکابی را محرز دانسته ،ولی متاسفانه نسب مناسبی بیم جارم
انجام شده و مجازات تتییم شده وجود ندارد و نسب

به وست جرم واقاع شاده ،مجاازات خفیفای

برا چنیم شرکتی تتییم گردید و ایم حکم خود باعث تکرار جرم نیز میگردد ،همنناان کاه در
ایم پرونده نیز دیده میشود .از جمله عوامل کیفر نامناسب با توجه به حجم جارم و عادم جباران
خسارت زیس محیری از عوامل منفی ایم را میباشد به طور کلی ،ایم آرا نتوانساته تاا یر متبتای
بر حقوق بیمالملل داشته باشد
 -5-3پرونده آلودگی مخازن سوخت نفتی شرکت پاک شیمی فرایند
از موارد پروندهها دیگر مربوط به آلودگی نفتی ،پرونده مربوط باه شارک پااك شایمی فرایناد
اس که به اتهام نش و ریز مواد نفتی به زمیمها اطاراف و خوریاات منرقاه و آلاودگی ایام
مناطب با توجاه باه دادناماه  9009986131900967صاادره از شاتبه دوم دادگااه تجدیادنظر اساتان
خوزستان تبرئه گردید شرک پاك شیمی فرایند در زمینه بهرهباردار از مخاازن متتادد ساوختی
(مازوت و بتضا گازوئیل) بوده و کار تحویل سوخ را از کامیونها عراقی حامال ساوخ هاا
فسیلی به عهده دارد که نوعی صنت آلودهکننده از نظر زیس محیری اس ؛ که به طور مساتمر در
سالها متماد بوسیله نش ریز مواد نفتی موجب آلودگی خوریات و زمیمها منرقه گردید
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در همیم خصوص ،شکوائیه سازمان حفاظ

محیطزیس

به دادستان عمومی انقالب شهر بندر

امام خمینی ارسال گردید ،مبنی بر آلودگی زمیمها منرقه اطراف خورزنگی که اکوسیساتم غنای
از موجودات زنده میباشد و به دادستان اعالم گردید که علیرغم اخراریههاا مکارر باه شارک
ماکور در خصوص خوددار از ساخ
روبرو شده و با ایم تفاسیر ،علیه شرک

اینگونه مخازن سوختی ،ولی با بیاعتنایی شرک

ماکور

موصاوف اعاالم جارم نماود پروناده بتاد از بررسایهاا

یتا در شتبه  103دادگاه جزائی بندر امام خمینی رأ برائ صاادر
گوناگون در دادسرا و دادگاه نها ً
گردید و اداره حفاظ زیس به رأ بادو اعتارا و الیحاها در خصاوص آلاودگی ناشای از
بهرهبردار از اینگونه مخازن سوختی تقدیم دادگاه نمود ،ولی متاسفانه با ایم همه قرائم و اماارات
مسلم دادگاه شتبه دوم تجدیدنظر اساتان نیاز طای دادناماها باه شارح ذیال رأ بادو را صاائب
تشخیص و رأى بر برائ نامبرده را قرتی نمود (ذرتیپور)113 :1383 ،
تحلیل را  :ایم رأ در حالی قرتی گردید که تمامی مستندات دال بر اخراریهها گوناگونی
که به شرک فوق داده شد و همننیم ،تصاویر و گزار کارشناسی مربوط به آلودگی ایجاد شده
توسط مخازن سوخ گازوئیل و نف و همننیم ،موارد قاانونی عادم اخاا مجاوز زیسا محیرای
شرک موصوف از محیطزیس به دادگاه ارائه گردیده بود .عدم پاسخگویی توساط مسائولیم در
را حاضر و جبران خسارات محیطزیستی و انسانی از ایرادات وارد به ایم را میباشد
آروماتیدد

نفتددی در شددرکت

 -6-3پرونددده آلددودگی هددوا ناشددی از ترکیبددا
توسعهپردازان بیگ
ایم شرک در فرایند تولید خود با استفاده از یاک مااده واکانشدهناده باا ترکیباات آرومااتیکی،
ناخالصیها حلقاو از مشاتقات نفتای را جادا کارده و ساپس ،در یاک بارج دفاع باا اساتفاده از
ترکیبات گوگرد از مشتقات نفتی جدا شده و در آنجا تح دما  180درجه سانتیگراد بنزیم و
گازوئیل تبخیر و استحصال میگردد که در ایم فرایند ،بادلیل متصااعد شادن گازهاا آالیناده تاا
مساف زیاد از اطراف ایم کارخانه آلودگی ایجاد شده اس بار اسااس گزاراشاات و شاکایات
مردمی و همننیم ،بررسی کارشناسی انجام شده ،آلودگی هوا ایجاد شده از مشتقات نفتی محارز و
بتد از دادن اخراریهها متتدد و عدم تمکیم در جه رفع آالیندهها در سال  1389علیاه شارک
موصوف در دادستانی اهواز اعالم جرم گردید که پرونده شرک پس از بررسی و جلساات متتادد
یتااا در شااتبه  109دادگاااه جزائاای مجتمااع قضااائی شااماره  1اهااواز رساایدگی و طاای دادنامااه
نها ً
 ،9009976113100411رأ برائ متهم به شرح ذیل صادر گردیاده اسا (ضاریبانفارد:1393 ،
)113
در خصوص مدیر شرک

توستهپردازان بیگ خوزستان دایر بر آلودگی هوا ناشی از استحصال
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گازوئیل و بنزیم حسب گزار

سازمان حفاظ

پرونده و با توجه به دفاعیات متهم و با عنای

محیطزیس

خوزستان ،دادگاه نظر باه محتویاات

به اینکه محل فتالیا

ماورد ادعاا در داخال شاهرك

صنتتی بوده و کارخانهها صنتتی دیگر نیز در آن محدوده فتال میباشاند و باا توجاه باه اینکاه
حسب ادعا نماینده شاکی محل فتالی

فاقد هرگونه تجهیزات و سیستمها کنتارل و رفاعکنناده

آلودگی میباشد و امکان نمونهبردار میسر نشده اس

و نظر به مراتب فوق و عدم اقنااع وجادانی

در ایم خصوص که واحد فوق بتنوان آالینده هوا میباشد ،رأى برائ صادر و اعالم میگردد
در رأ فوق ،اشاره به عدم امکان نمونهبردار توسط شاکی که اداره محایطزیسا مایباشاد،
اشاره شده ،در صورتی که کلیه گزارشات حفاظ

محیطزیس

حاکی از ایم بود که صنت

فاوق

آالینده هوا بوده و کلیه مدارك نیز در پرونده موجود بود ضمناً ،در رأ صادر شاده بیاان گردیاد
که واحد در شهرك صنتتی قرار دارد و صنایع دیگر نیز هستند ،ایم در حاالی باوده کاه درسا
اسا کاه در شاهرك صانتتی سااکم اسا  ،ولای تولیاد گازوئیال و بنازیم مراابب اسااتانداردها
زیس محیری جزء صنایتی هستند که در ایم شهرك که در مجاورت شاهر قارار دارد ،نمایتواناد
استقرار داشته باشد و صنایع که در جوار ایم شرک بودهاند ،جزء صنایع کوچک شیمیایی هساتند،
در حالی که شرک موصوف با تولید گازوئیل و بنزیم بیشتر شبیه یک پاالیشگاه کوچاک باوده و
جزء صنایع شیمیایی بزرگ محسوب میگردد
تحلیل را  :به نظر میرسد یکی از دالیل صدور ایم حکم ،عدم دفاع کامال و جاامع حفاظا
محیطزیس

از وقوع جرم آلودگی ایجاد شده توسط شارک

باوده اسا

و از طرفای نیاز دادگااه

توجه مهم و ویژه به مسئله گزارشات آلودگی محیطزیس که طبب قانون ماده  688قانون مجاازات
اسالمی مرجع تشخیص آلودگی سازمان حفاظ محیطزیس میباشاد ،نکارده اسا و متاسافانه،
رأى برائ

برا چنیم شرک

آلودهکنندها صاادر گردیاد در ایام را  ،مادیران شارک

تبرئاه

گشته و هیچ رایی که جباران خساارات زیسا محیرای ،جاانور و انساانی را صاادر کناد ،وجاود
نداشته و قرار کیفر نیز صادر نگردیده اس
نتیجهگیری
در حفاظ از محیطزیسا

و جباران خساارات ناشای از آلاودگیهاا نفتای ،قاوانیم و مقاررات

جایگاه ویژه و کلید دارند قوانیم و مقررات محیطزیس که امروزه حقوق محیطزیسا نامیاده
میشوند ،هم ترسیمکننده ساختارها و تقوی کننده رییمها حقوقی و نهاادیم و هام تتیایمکنناده
وظایف بخشها و ارگانها مختلف در ارتباط با عناصر محیطزیستی اس و با توجاه باه افازایش
بحرانها محیطزیستی ،امروزه حقوق محایطزیسا جایگااه ویاژها را بدسا آورده و توساته
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حقوق محیطزیس

ناواقص قاوانیم و مقاررات بخشای در بسایار از کشاورها مشااهده

با شناخ

میگردد در یک تقسیمبند بر اسااس حاوزه قلمارو تا یرگااار حقاوق محایطزیسا
بخش حقوق داخلی محیطزیس
محاایطزیسا

و حقوق بیمالملل محیطزیس

را باه دو

تقسیم میکنند حقوق بایمالملال

بااه روابااط باایم دول حاااکم در خصااوص محاایطزیسا

و بااه ارتقاااء اسااتانداردها

محیطزیستی در سرح بیمالمللی و به تنظیم روابط بیم دولتها در خصاوص محایطزیسا در سارح
روابط بیمالمللی اشاره داشته و همننیم ،با تدویم و تصویب متاهادات و کنوانسایونهاا مختلاف
نقاش زیاااد در بااه وجااود آمادن مفاااهیم و متیارهااا حقااوق محایطزیسا در بحااث مبااارزه بااا
آلودگیها نفتی و جبران خسارت ناشی از ایم آلودگیها دارد
به طور کلی ،میتوان بیان داش که حوادث مربوط به صنایع نفتی آ ار جبرانناپایر را بارا
جوامع و محیطزیس به همراه دارد حال با توجه به تفسیرها و تجزیه و تحلیل هرکادام از حاوادث
و را دادگاهها مربوطه مسائلی که میبایس مورد نظار قارار گرفتاه مایشاده اسا  ،در بتضای
موارد نادیده گرفته شده اس در ایم قسم  ،مرجع اصلی ما کلیه قوانیم زیس محیری موجود در
قوانیم بیمالمللی و داخلی میباشد که تحلیل نتایج حاصل از آرا دادگاه را با قوانیم محیطزیسا
بیمالمللی مقایسه کرده و کمبودها موجود در را دادگاهها را در هرکدام از پرونده شرح داده و
به آن اشاره داشتهایم و در نهای  ،رساله حقیر حاو نتایج ذیل میباشد:
با بررسی رویه قضایی موجود به نظر میرسد که فرضیه اصلی دایر بر اینکه« :حقوق بیمالملل از
حقوق و رویه قضایی داخلی تث یر پایرفتاه و در توساته آن تاث یر داشاته اسا »؛ تاا حادود زیااد
قابلا بات اس ؛ چراکه اساساً موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگیهاا نفتای در
محاکم داخلی رسیدگی میشود و محاکم داخلی نیز با اعمال صالحی ذاتی طبب قوانیم داخلای و
همننیم ،دریاف

صالحی

از منابع حقوق بیمالملل همنون کنوانسیون حقوق دریاها ،کنوانسایون

مسئولیم مدنی ناشی از خسارات نفتی  1991و بسیار منابع دیگردر حقاوق بایمالملال باه موضاوع
جبران خسارت ناشی از آلودگیها نفتی بر اساس قاوانیم داخلای و متاهادات و کنوانسایونهاا
بیمالمللی رسیدگی مینماید و ایم امر موجب نمایاان شادن خالءهاا و کاساتیهاا مناابع حقاوق
محیطزیس
محیطزیس

در سرح داخلی و بیم المللی میشود رویه قضایی داخلای تتااریف و مفااهیم حقاوق
را بازتولید نموده و باعث تحول و توسته در حقوق بیمالملل میشود؛ بارا متاال ،در

سال  1967هنگام غرق شدن کشتی کانیون و به وجود آمدن فاجته زیس محیری ،حقوق بیمالملل
در خصوص منابع الزم برا جبران خسارت بسیار فقیر بود ،اما با رسیدگی ایم موضوع در محااکم
داخلی انگلستان و مشخص شدن خالءهاا و کمبودهاا ،کنوانسایونهاا متتادد در جها جباران
خسارات ناشی ازآلودگی نفتی به وجود آمد با بررسی دقیبتر جبران خسارت آلودگیهاا نفتای
در محاکم داخلی به نتایج مهمی دس یافتیم در بررسی رسیدگیها کشور عزیزمان ایران بتنوان
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نمونه یک کشور کمترپیشرفته در موضوع حمای از حقوق محیطزیس
نگاهی حمایتی نسب
علیه محایطزیسا

میتوان گف

محااکم باا

به ارگانها دولتی خاطی از متیارها ساخ گیراناه بارا ا باات اقادامات
اساتفاده نمودناد و در بسایار از ماوارد ،قارار مناع تتقیاب صاادر شاد؛ اماا در

کشورهایی که حقوق مترقیتر دارند از قبل فرانسه و هلند ،میتوان گف
محاکم داخلی برا انتساب مسئولی

متیارها بکار رفتاه در

بسیار سادهتار از متیارهاا پایرفتاه شاده در دیگار کشاورها

بوده اس  ،چرا که ایم کشورها متیارها و مفاهیم قابال اعماال در حقاوق محایطزیسا را از مناابع
حقوق بیمالملل وام گرفته و رویه قضایی داخلی محاکم در حال ا رگاار در ایم زمینه بر حقاوق
بیمالملل میباشد و حقوق بیمالملل نیز چنیم متیارهایی را در تدویم اسناد بتد خود لحا نماوده
اس در واقع ،چرخه تولید و بازتولید مفاهیم و متیارها مسولی پاایر از حقاوق بایمالملال باه
حقوق داخلی و از حقوق داخلی به حقوق بیمالملل در گرد اس و حاصال ایام چرخاه چیاز
نیس جز تحول و توسته حقوق بیمالملل
اقدام علیه محیطزیس خاصه آلودگیها نفتی آ ار بسیار جبرانناپایر و غیرقابلبازگشاتی بار
رو جاندارن و گونهها گیاهی دارد از ایام رو ،جارمانگاار و پارداختم باه موضاوع مساولی
کیفر اقدامات علیه محیطزیس در مجموعاه نظاامهاا حقاوقی داخلای و بایمالملال براور جاد
احساس میگردد با بررسی مجموع آرا داخلی کشورها بخصوص کشاور عزیزماان ایاران ،باه ایام
نتیجه میرسیم که نظام قضایی با توجه به اینکه در اکتر پروندهها متشاکی نهاد دولتی اس  ،جدی
کافی برا برخود با متشاکی وجود ندارد و همننیم ،خالءها قانونی نیز مزید بر عل

مایباشاد و

اینکه دادگاهها داخلی عالقه چندانی به بهرهگیر از ضوابط و متیارها شناخته شده بایمالمللای
برا برخود با اقدامات علیه محیطزیس ندارند
تشکر و قدردانی
از اساتید مشاور که در نگار
نماییم

مقاله مستخرج رساله ،ما را یاار کردناد ،تشاکر و قادردانی مای-
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