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چكیده
در  زيست محيطی  صحيح  مديريت  مستلزم  فراساحل  در  گاز  و  نفت  منابع  پايدار  توسعه 
عدم  نتيجه  و  است  آن  جابه جايی  و  حمل ونقل  نفت وگاز،  توليد  و  اكتشاف  عمليات  طول 
مديريت صحيح نشت و ريزش نفت وگاز در آب دريا بوده كه به آلودگی، خسارات سنگين 

زيست محيطی و در نهايت، به مسئوليت منجر می شود.
پيشگيری،  عدم  صورت  در  و  آلودگی  از  پيشگيری  قالب  در  می تواند  فوق  مسئوليت 
مسئوليت مدنی آلوده كنندگان مطرح شود. مبانی مسئوليت ناشی از آلودگی نفتی درياها يكی 
از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می كوشد مبانی نظری مسئوليت فوق را 

در اسناد حقوقی بين المللی بررسی كند.
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مقدمه

امكان آلودگی نفتی درياها در موارد زير وجود دارد:

عمليات اكتشاف؛ ●
عمليات توليد؛ ●
عمليات فرايندی هيدروكربونی؛ ●
عمليات حمل ونقل و تجارت نفت. ●

حفاری،  زباله های  نفت،  نشت  دربرگيرنده  عمدتاً  دريايی  نفتی  آلودگی های  آثار  و 
سازه های رهاشده و گونه های مهاجم ناشی از رسوبات نفتی است كه محيط زيست دريايی 
كشورهای  درحالی كه  بنابراين،  دهد.  قرار  تحت تأثير  را  بشری  محيط زيست  آن،  تبع  به  و 
ساحلی حق اكتشاف و بهره برداری از منابع طبيعی بستر و زير بستر درياها را در اختيار دارند، 
متعهد به اتخاذ مقررات و تدابير حفاظت محيط زيست، سالمت و امنيت درياها نيز هستند1. 

گذر زمان و توسعه صنايع آلوده كننده اثبات كرد كه محيط زندگی انسان ها محدودتر 
از آن است كه در زمان های قبل تصور می شد. بنابراين، برای حفظ و حراست از طبيعت و 
محيط زيست، به تدريج انديشه وضع قواعد و مقررات ملی و به تبع آن جهاني شكل گرفت. 
و  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  محيط زيست  آلودگي  از  جلوگيري  مقررات،  و  قواعد  اين  در 
شد.  انجام  محيط زيست  با  مرتبط  فعاليت هاي  نظم بخشی  برای  مشتركي  جهاني  معيارهاي 
همچنين، با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق مسأله محيط زيست نيز وارد مرحله تازه ای 
و  رابطه  محيط زيست  و  بشر  بين حقوق  استكهلم  اعالميه  در  سال 1972  در  اين كه  تا  شد، 

پيوندي اساسي برقرار گرديد.
شايد بتوان گفت بحث آلودگی نفتی دريايی در حادثه سكوی نفتی هاريزون در خليج 
مكزيك زنگ خطر بسيار جدی برای بشريت را به صدا درآورد؛ زيرا آلودگی نفتی و آثار 
آن در ساحل و فراساحل قدری متفاوت بوده و از اين رو، مسئوليت آلودگی نفتی دريايی 

بايد قدری خطير تلقی شود1.
مقاله حاضر می كوشد ضمن بررسی مبانی سنتی مسئوليت ناشی از آلودگی زيست محيطی 

1. IDDRI’s Workshop (March 2012); p.1.
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تحوالت  و  پرداخته  درياها  نفتی  آلودگی  از  ناشی  مسئوليت  مبانی جديد  بررسی  به  نسبت 
كنونی مسئوليت در محيط زيست دريايی را از منظر اسناد بين المللی بررسی كند.

اسناد  از آن جا كه  و  پرداخت؛  نفتی خواهيم  تعريف آلودگی  به  مقاله، نخست  اين  در 
به  بعدی  مباحث  در  نپرداخته اند،  نفت  آلودگی  مفهوم  به  منظر  يك  از  بين المللی  حقوقی 

بررسی مبانی مسئوليت در نظام حقوق داخلی و اسناد بين المللی پرداخته می شود.

1.  مفهوم »آلودگی نفتی دریایی« 

همان طوركه در مقدمه اشاره شد، آلودگی نفتی دريايی گاهی از نشت نفت از سازه های 
دريا،  در  يا سوخت كشتی ها  و  نفت محموله  نشت  بهره برداری،  و  اكتشاف  هنگام  دريايی 
رهاسازی سازه های دريايی و گونه های مهاجم ناشی از رسوبات نفتی درياها ايجاد می شود.

آلودگی های نفتی دريا كه موضوع كنوانسيون های بين المللی و منطقه ای مختلف است، 
تعريف واحد و يكسانی ندارد. بنابراين، برای تعريف آلودگی های نفتی و تحليل اركان آن 

بايد كنوانسيون های مختلفی بررسی شود.

1ـ1. کنوانسيون بين المللی درباره مسئوليت مدنی برای جبران آلودگی نفت 
سوخت کشتی

برای جبران آلودگی نفت سوخت كشتی  بين المللی درباره مسئوليت مدنی  كنوانسيون 
آلودگی های  مستقيم  به طور  است،  ملحق شده  آن  به  تاريخ 1389/02/28  در  نيز  ايران  كه 
نفتی دريايی را تعريف نمی كند بلكه به تعريف عبارات »نفت سوخت«، »سانحه« و »خسارت 
نيز  نفتی  آلودگی  از  كنوانسيون  تعبير  به  می توان  فوق  عبارات  از  اما  می پردازد  آلودگی« 

پی برد1.
در حقيقت، از بندهای )5(، )8( و )9( ماده اول كنوانسيون فوق می توان چنين استنباط 
ريختن  از  كه  »آلودگی هايی  از  است  عبارت  سوخت  نفت  آلودگی  از  منظور  كه  كرد 
يا  راهبری  امر  در  كه  كشور  يك  سرزمينی  دريای  در  كشتی  هيدروكربونی  نفت  هرگونه 

خسارات  جبران  برای  مدنی  مسئوليت  درباره  بين المللی  كنوانسيون  به  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  قانون   .1
آلودگی نفت سوخت كشتی مصوب 2001 كه در تاريخ 1389/03/31 برای اجرا ابالغ شده است، در مقدمه خود 

دولت ها را متعهد كرده تا تمام اقدامات الزم برای جلوگيری، كاهش و كنترل محيط زيست دريايی را اتخاذ كنند.
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تهديد  يا  آلودگی  خسارات  موجب  واقعه ای  هرگونه  اثر  در  و  شده  استفاده  كشتی  رانش 
شديد و قريب الوقوع چنين خساراتی شود«.

از  ناشی  آلودگی های  به  فقط  آن  مقررات  كنوانسيون،  به عنوان  توجه  با  است  طبيعی 
ريختن نفت سوختی بپردازد و از آلودگی های ناشی از نشت مواد نفتی ناشی از اكتشاف و 

بهره برداری در دريا منصرف شود. 
از طرف ديگر، از دامنه شمول احصا شده در بند »الف« ماده )2( كنوانسيون فوق كه آن 
را فقط در دريای سرزمينی يك كشور عضو قابل اعمال می داند و امكان تعميم آن در ساير 

نقاط درياها وجود ندارد، می توان در تعريف و تفسير آلودگی نفتی درياها استفاده كرد.
طبيعی است آلودگی های نفتی تنها از ريختن نفت سوختی كشتی و آن هم در دريای 
سرزمينی يك كشور ناشی نمی شود و بخش عمده ای از آن می تواند هم در خارج از دريای 
سرزمينی اتفاق افتد و هم از  نفت سوختی كشتی ها ناشی نشده باشد، بلكه به دليل اكتشاف 

و بهره برداری، نشت نفت از محموله نفتی كشتی ها و... باشد.
از نقيصه های ديگری كه در تعريف آلودگی نفتی در كنوانسيون فوق می توان برشمرد، 
كه  است  واضح  بسيار  است.  نفتی«  »آلودگی  جای  به  نفتی«  آلودگی  »خسارت  تعريف 
»خسارت« اثر آلودگی است و با خود »آلودگی« متفاوت است. بنابراين، بهتر بود كنوانسيون 

ابتدا به تعريف آلودگی می پرداخت و سپس آثار آلودگی را بيان می كرد.

2ـ1. کنوانسيون بين المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی 1990
»كنوانسيون بين المللی آمادگی، مقابله و همكاری در برابر آلودگی نفتی 1990« كنوانسيون 

ديگری است كه می توان در اين زمينه برای تعريف آلودگی نفتی در درياها از آن كمك1.
جبران  برای  مدنی  مسئوليت  درباره  بين المللی  كنوانسيون  برخالف  ــ  فوق  كنوانسيون 
آلودگی نفت سوخت كشتی )كه تعريف خود را از نفت محدود به »نفت سوختی« كرده و  
برای راهبری و رانش كشتی استفاده می شود ــ نفتی كه در اثر حادثه ای از كشتی به دريا وارد 

 EXXON 1. »كنوانسيون بين المللی آمادگی، مقابله و همكاری در برابر آلودگی نفتی« در پی حادثه ای كه برای كشتی
VALDEZ  به وجود آمد، در سال 1990 ميالدی به تصويب سازمان بين المللی دريانوردی رسيد و در سال 1995 الزم االجرا 
شد. تأكيد اصلی اين كنوانسيون بر اقدام سريع و مؤثر درصورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگيری از ورود 
خسارات جبران ناپذير به كشتی ها، تأسيسات دريايی، بنادر، تجهيزات تخليه و بارگيری نفت و همچنين فراهم ساختن 

زمينه های الزم برای همكاری های بين المللی جهت مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است.
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شود( تعريف جامع تری از نفت ارائه داده و آن را شامل نفت خام، نفت سوخت، نفت ديزل و 
روغن روان كننده می داند. تفاوت ديگری كه بين دو كنوانسيون در تعريف نفت وجود دارد در 
شمول روغن روان كننده در نفت سوخت در »كنوانسيون بين المللی درباره مسئوليت مدنی برای 
جبران آلودگی نفت سوخت كشتی« و خروج آن از نفت سوخت در كنوانسيون حاضر است.

بند دوم ماده )2( كنوانسيون حاضر »سوانح آلودگی نفتی« را به اتفاق يا اتفاقاتی تعبير 
كرده كه منشأ يكسان داشته و منجر يا ممكن است منجر به ريزش نفت شود و محيط زيست 
دريايی و يا خطوط ساحلی يا منافع مربوط به يك يا چند كشور را تهديد و يا ممكن است 

تهديد كند و اقدام اضطراری يا واكنش فوری ديگری را الزم داشته باشد.

3ـ1. کنوانسيون بين المللی مسئوليت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 
مصوب 1969

در »كنوانسيون بين المللی مسئوليت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مصوب 1969« 
ارائه  نفت  از  تعريف كامل تری  تصويب شد،  نيز  آن  اصالحی  پروتكل  در سال 1992  كه 
می شود و آن را به معنای هرگونه نفت پايدار هيدروكربن معدنی همچون نفت خام، نفت 
در  يا  شود  حمل  كشتی  در  كاال  به عنوان  آن كه  از  اعم  روغن  و  سنگين  ديزل  نفت  سياه، 

مخازن سوخت كشتی موجود باشد، تعبير كرده است1.
به طور  »نفت«  بايد كلمه  نفتی نخست  تعريف دقيق آلودگی های  برای  واضح است كه 

جامع و مانع تعريف شود تا آلودگی های نفتی نيز متعاقب آن درست تعريف شود.
مواد  از  ناشی  آلودگی  و  باشد  جامع تر  قبلی  تعاريف  از  فوق  تعريف  می رسد  نظر  به 
مندرج در تعريف فوق آلودگی نفتی ايجاد كرده ولی تعريف فوق نيز از جهاتی ناقص است 

و جامع تمام آلودگی های نفتی نخواهد بود.

4ـ1. کنوانسيون منطقه ای کویت براي همکاري درباره حمایت و توسعه 
محيط زیست دریایی و نواحي ساحلي

»كنوانسيون منطقه ای كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايی و 
نواحي ساحلي« مشتمل بر 30 ماده و پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير 

1. بند »5« ماده )1( كنوانسيون بين المللی مسئوليت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مصوب 1969.
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مواد مضره در موارد اضطراري مورخ 24 آوريل 1978 فی مابين كشورهای حاشيه خليج فارس 
به تصويب رسيده است. 

در بند »الف« ماده )1( كنوانسيون فوق، »آلودگی دريايی« تعريف شده كه اعم است از 
ناشي  با آلودگي  مبارزه  به  از طرف ديگر، »پروتكل مربوط  نفتی و غيرنفتی.  آلودگی های 
نفتی را  اين كه نفت و آلودگی های  از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري« بدون 
تعريف كند، »مورد اضطراري در دريا« را تعريف كرده كه شامل  هر آسيب، رويداد، واقعه 
يا وضعيتي است كه به آلودگي مهم يا تهديد قريب الوقوع به آلودگي مهم در محيط زيست 
دريايی توسط مواد نفتي منجر شود. همچنين، شامل ساير حوادثي است كه براي كشتي ها ــ 
از جمله نفتكش ها ــ رخ دهد و فوران هاي ناشي از فعاليت هاي حفاري و توليد نفت و وجود 

نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقص تأسيسات صنعتي  باشد.

5ـ1. قانون کنترل و جلوگيری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005 انگليس
كه  انگليس   2005 مصوب  دريايی  نفتی  آلودگی  از  جلوگيری  و  كنترل  قانون  تعبير   
به معنای هر هيدروكربن های مايع و يا هيدروكربن های مايع جايگزين )از جمله  »نفت« را 
هيدروكربن های حل شونده و يا غيرحالل و يا هيدروكربن های جايگزين كه به طور معمول 
يا حيوانات  از گياهان  اين كه  از  ـ اعم  استاندارد يافت نمی شود  در فاز مايع در دما و فشار 
با در  بوده و  به دست آيند1( تعريف می كند، دقيق تر  از تركيب آن ها  يا  يا ذخاير معدنی  و 
نظر گرفتن موارد احصاشده در پروتكل فوق، دربرگيرنده هرگونه نشت نفت در دريا اعم 
از نفت سوخت، نفت محموله، نفت ناشی از فعاليت های اكتشاف و بهره برداری و... است. 
بنابراين، آنچه به عنوان آلودگی نفتی در دريا معيار عمل و مدنظر مقاله حاضر است هرگونه 
نفت و مواد نفتی است كه بنا بر هر دليلی به دريا نشت كرده و باعث آلودگی آن شده است.

6ـ1. کنوانسيون بين المللی ایجاد یک صندوق بين المللی برای جبران خسارت 
ناشی از آلودگی

اين كنوانسيون در بند های »الف« و »ب« ماده )1( عبارت »نفت سوخت » و »نفت خام« 

1. ماده )2( قانون حفاظت از درياها و رودخانه های قابل كشتيرانی در مقابل آلودگی.
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دريای  در  دارد  كاربرد  متعاهد  سرزمين كشور های  در  آن كه  بر  و عالوه  تعريف كرده  را 
ـ اقتصادی، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقه اي را ايجاد  سرزمينی1، منطقه انحصاری 
حقوق  براساس  كه  دولت  آن  سرزميني  درياي  با  مجاور  و  فراتر  منطقه  در  است،  نكرده 
بين الملل توسط دولت مزبور تعيين شده و اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خطر 

مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آن اندازه گرفته خواهدشد امتداد يابد. 

7ـ1.  قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتيرانی در مقابل آلودگی
به نظر می رسد قانون حفاظت از درياها و رودخانه های قابل كشتيرانی در مقابل آلودگی 
به مواد نفتی در ماده )1( جامع ترين و كامل ترين تعريف از آلودگی نفتی و منابع آلوده كننده 
نفتی را ارائه داده و آن را به نشت و يا ريختن نفت و يا مواد نفتی كشتی ها، نفتكش ها و يا 

سكوها و تأسيسات نفتی تعبير كرده است.2

1. ماده )3( كنوانسيون بين المللی ايجاد يك صندوق بين المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی.
2. ماده )1( كنوانسيون نفت را در دو بخش نفت خام و نفت سوخت به شرح زير تعريف كرده است:

اين كه  از  اعم  دارد  زمين وجود  در  طبيعي  به صورت  مايع كه  هيدروكربن  هر مخلوط  يعني  »نفت خام«   الف( 
باشد. همچنين، شامل نفت هاي خام كه بعضي قسمت هاي  يا نشده  تغييرشكل داده شده  به نحو مطلوبي جهت حمل 
يا بعضي قسمت هاي  به آن ها اشاره مي شود(  نام مواد خام مرغوب شده  با  از آن خارج شده اند )كه گاهي  تقطيري 
تقطيري به آن اضافه گرديده اند )كه گاهي با نام هاي مواد خام تيزشده يا دوباره سازي شده از آن ها ياد مي شود( نيز 

مي باشد.
ب( »نفت سوخت« يعني مواد سنگين تقطيري يا باقيمانده نفت خام يا امتزاجي از اين مواد كه به منظور استفاده 
امريكايي آزمايش و  انجمن  » مشخصات  معادل  بكار مي برند كه كيفيت آن ها  نيرو  يا  توليد حرارت  براي  سوختي 

تشخيص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار )عالمت 69 ـ 396د(« يا سنگين تر باشد.
ـ ماده 1 قانون حفاظت از درياها و رودخانه های قابل كشتيرانی در مقابل آلودگی آلودگی های نفتی را به اين 

شرح تعريف كرده است:
الف( آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي ها يا نفتكش ها در آب های 

موضوع اين قانون.
ب( منابع آلوده كننده:

1ـ كشتي ها و نفتكش ها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، 
اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آب های موضوع اين قانون.

2ـ كليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله هاي زيرآب در سواحل و 
يا در درون آب های موضوع اين قانون.

ج( مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و 
فضوالت نفتي، انواع فرآورده هاي نفتي و مشتقات آن.

د( كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدک شود.
هـ( نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره سازي نفت طراحي و ساخته شده  است و نفت 
در آن به صورت بدون بسته بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.

انتقال  بارگيري و  توليد،  يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج،  ثابت  تأسيسات و تجهيزات  نفتي:  تأسيسات  و( 
مواد نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي(.
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مواد  هرگونه  ريختن  يا  و  نشت  نفتی،  آلودگی  از  مقاله  اين  در  ما  منظور  به هرحال 
به  به هر طريقی  يا حمل ونقل  توليد، توسعه و  هيدروكربوری است كه در مرحله اكتشاف، 

دريا وارد می شود.

2. ماهيت مسئوليت ناشی از آلودگی های نفتی دریایی

در اين مبحث ابتدا بايد ماهيت مسئوليت ناشی از آلودگی نفتی دريايی از منظر حقوق 
داخلی و سپس از منظر اسناد بين المللی بررسی شود.

1ـ2. نظام های حقوق داخلی
حقوق  قواعد  تابع  ما  نظر  مورد  مسئوليتی  نظام  آيا  كه  شود  تحليل  نكته  اين  بايد  ابتدا 
مسئوليِت مدنی سنتی است و يا از نظام نوين حقوق مسئوليت پيروی می كند. ثمره اين بحث 
در اهداف و راه های رسيدن به آن اهداف نمايان می شود. هدف قواعد مسئوليت در نظام 
نوين حقوقی، حمايت از منافع جامعه و حقوق عمومي است1، درحالي كه در حقوق سنتی، 
اين دو  اموال خصوصي است. همچنين،  يا  به اشخاص و  هدف جبران خسارت هاي وارده 
رشته حقوقي از لحاظ طرز كار و روش با هم متفاوتند. براي نمونه از نظر قلمرو مسئوليت، 

تعريف مسئول و عوامل توجيه كننده مسئوليت با هم برابر نيستند.
در كشورهايي كه قواعد سنتي مسئوليت )در حقوق خصوصي( براي جبران خسارت هاي 
زيست محيطي مورد استناد قرار مي گيرد، موارد اعمال مسئوليت محض منحصر به فعاليت هايي 
زيست محيطي  مسئوليت  )قانون  می شود  مشخص  قانونگذار  توسط  فهرست شان  كه  است 
در  درحالي كه   .)1994 دانمارک  زيست محيطي  خسارت  جبران  قانون  و   1990 آلمان 
محدود  فعاليت هاي خاصي  به  مسئوليت محض  قلمرو  زيست محيطي،  مسئوليت  نوين  نظام 
نوع  هر  وقوع  صورت  در  و  است  تأثير  بی  آن  در  هم  فعاليت  نوع  و  ماهيت  و  نمي شود 
اين نظام اصل  خسارت زيست محيطی »فرض مسئوليت آلوده كننده« وجود دارد، زيرا در  
بر مسئوليت محض آلوده كننده است درحالی كه در مسئوليت سنتی، تقصير به عنوان مبنای 
مسئوليت قرار می گيرد. عالوه بر اين، مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببيت، كم بودن 

1. كاتوزيان )1383(؛ ص 15.
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انگيزه پيگيری و دشواری برآورد ميزان خسارت در نظام سنتی، اصل جبران اين خسارت ها 
و همچنين نحوه جبران آن ها را پيچيده تر می كند.1

در حقيقيت، نظام نوين مسئوليت ناشی از آلودگی زيست محيطی در اثر تحوالت تاريخی 
به وجود آمده و خود را با نياز های روز دنيا وفق داده است.

اما يكی ديگر از تفاوت های اساسی در اين دو رويكرد؛ كاركرد و هدف آن ها است، 
حالت  به  وضعيت  برگرداندن  و  خسارت  جبران  هدف  سنتی  مسئوليت  در  به گونه ای كه 
نخستين است؛ حال آن كه در نظام نوين مسئوليتی هدف اصلی «پيشگيری« از وقوع خسارت 
حقيقت  در  می شود،  ايجاد  زيست محيطی  مسئوليت  خسارت«  ورود  از  »پيش  يعنی  است، 

مبنای چنين مسئوليتی اصل احتياط است2.

2ـ2. نظام حقوق بين المللی
كه  دارد  وجود  متعددي  داليل  می شود.  پيچيده تر  قدری  بين الملل  حقوق  در  قضيه 
از محيط زيست )چه در قلمروي خود و چه وراي مرزها( جنبه  تعهد دولت ها در حفاظت 
بين المللي دادگستري در  بين المللي. ديوان  قبال جامعه  يافته و تعهدي است در  عام الشمول 
ديگر  طرف  از  فرانسه  و  طرف  يك  از  نيوزلند  و  استراليا  ميان  هسته ای  آزمايشات  قضيه 
درخصوص خسارات زيست محيطي بر مشتركات عمومي )درياي آزاد( بيان كرد كه چنين 
جامعه  كل  بر  بلكه  نمي گذارد  تأثير  خاص  كشور  يك  منافع  بر  به خودي خود  نقض هايی 
بين المللي مؤثر است. همچنين، تاكنون در سه سند مهم بين المللي تخريب وسيع، پايدار و 
شديد محيط زيست به عنوان جنايت بين المللي قلمداد شده است. بند »2« ماده )35( پروتكل 
اول الحاقي به كنوانسيون ژنو مورخ 1977، ماده )18( اساسنامه ديوان بين المللي و كنوانسيون 
استراسبورگ مورخ 1998 اتحاديه اروپا، رويكرد كيفري به مقوله محيط زيست داده است. 
نظم  به هم خوردن  كه  می يابد  عينيت  زماني  كيفري  حقوق  در  تخلف  مفهوم  كه  آنجا  از 
از مفاهيمي است كه  باشد، می توان چنين استدالل كرد كه محيط زيست  عمومي مفروض 
به منفعت دولت ها مربوط می شود. همان طوركه كميسيون حقوق بين الملل در تفسير شماره 
مشمول  »تعهدات  می دارد:  بيان  چنين  مشترک(  مسئوليت  )درخصوص  خود   )48( ماده   6

1. كاتوزيان )1387(؛ ص 286.
2. بند »ب« ماده )2( كنوانسيون بين المللی درباره مسئوليت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت كشتی.
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دولت ها  از  گروهي  بين  بايد  يعني  باشند.  جمعي«  »تعهدات  از  بايد   )1( بند  »الف«  قسمت 
است  ممكن  تعهدات  اين  باشند.  شده  منفعت جمعي وضع  يك  از  براي حمايت  و  اعمال 

به عنوان مثال به محيط زيست يا امنيت يك منطقه مربوط باشند«.
نيز هست،  ريو  اعالميه  تأييد  مورد  بشري كه  اسناد حقوق  به  مقوله محيط زيست  ورود 
نشان از آن دارد كه حقوق بين الملل محيط زيست از نظر جامعه بين المللي در حال خروج 
فرآيند  بشريت محور است. در  فرآيند  به  فرآيند حاكميت محور و در حال وارد شدن  از 
اخير، اصل تقابل رنگ باخته و ارزش هاي واالي انساني جاي آن را می گيرد و آنچه موجب 
تعهد بر يك دولت می شود تعهد متقابل ديگر دولت ها نيست بلكه هريك از دولت ها به طور 

يك جانبه در قبال نسل هاي بشر تعهد به حفاظت از محيط زيست دارند. 
حقوق بشر نسل های مختلفی دارد؛ دسته اول را حقوق آزادی می نامند كه شامل حقوق 
مدنی و سياسی است و در ميثاق حقوق مدنی و سياسی سال 1966 بيان شده است. دسته دوم 
اقتصادی و فرهنگی است كه تحت عنوان حقوق بشر نسل دوم معروف  حقوق اجتماعی، 
بوده و در ميثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سال 1966 و همچنين در ساير اسناد 
بين المللی آمده است. اما امروزه نسل سوم حقوق بشر نيز مطرح است كه از جمله آن ها حق 
بشر بر داشتن محيط زيست سالم است. با توجه به اهميت محيط زيست بشری و تأكيد اسناد 

بين المللی بر حضور آن در رديف ساير حقوق بشری می توان به اهميت آن پی برد1.
بايد توجه داشت نقش سازمان هاي بين المللي دولتي و غيردولتي درخصوص محيط زيست 
خاطيان  تعقيب  براي  نهاد صالحي  اعماق  بين المللي  مقام  چنانچه  است.  اهميت  حائز  بسيار 
پرونده  در  كه  النير  حقوقي  غيردولتي  سازمان  يا  و  است  دريا  اعماق  بين المللي  منطقه  در 
شركت بريتيش پتروليوم در خليج مكزيك طرح دعوا كرده است، اقدامي كه به نمايندگي 
از ماهيگيران و ساكنين ساحل خليج مكزيك بوده است. پذيرش  از جمعيت ذينفعان اعم 
تغيير  محيط زيست  بين الملل  حقوق  در  حقوقي2  منفعت  مفهوم  می دهد  نشان  رويكرد  اين 
ماهيت داده و به منفعت جمعي )دست كم در برخي مسائل زيست محيطي(  تبديل شده است.

1. موسوی، فضل اهلل )1385(؛ ص21.
2. Legal Interest.
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3. تحليل تئوری مسئوليت ناشی از آلودگی زیست محيطی

در باب مبانی مسئوليت ناشی از آلودگی محيط زيست همان نظريه های معروف مسئوليت 
مدنی قابل طرح است كه از جمله آن ها نظريه تقصير و يا خطا، كه براساس آن خسارات 
زيست محيطی قابل مطالبه نيست مگر آن كه بتوان تقصيری را به عامل ورود خسارت منتسب 
به  با توجه  دنيا  باشد  مبنای مسئوليت مدنی در حقوق  ترين  نظريه كه شايد شايع  اين  كرد. 
اين كه امكان اثبات تقصير در حوزه زيست محيطی و به خصوص آلودگی های نفتی دريايی 
بسيار سخت است و همچنين تكثر اسباب آلودگی، مورد پذيرش كنوانسيون های بين المللی 
نفتی  آلودگی  در  اين كه  احتمال  به  نظريه،  اين  به  اعتقاد  ديگر،  از طرف  است.  نشده  واقع 
مقصری به مفهوم سنتی وجود ندارد، باعث شود خسارات زيست محيطی بدون جبران باقی 

بماند.
مدنی  مسئوليت  فرانسه،  همچنين  و  ايران  نظام حقوقی  در  نويسندگان،  برخی  اعتقاد  به 
نتيجه  به اين  ناشی از آلودگی محيط زيست مبتنی بر نظريه تقصير است، هرچند در نهايت 
می رسند كه مسئوليت فوق بايد بر نظريه اتالف و احترام به اموال مبتنی باشد1. در حقيقت، 
تحليل آن ها بر اين نكته استوار است كه درباره مبانی مسئوليت ناشی از آلودگی محيط زيست  

بايد به قواعد مسئوليت مدنی از جمله قانون مسئوليت مدنی مراجعه شود.
نفتی   آلودگی  از  ناشی  مسئوليت  تئوری  تحليل  در  را  ما  برخی جهات  از  اتالف  نظريه 
تلف  يا جزئی  و  به صورت كلی  مالی چه  اتالف،  در  اذعان داشت  بايد  ولی  ياری می كند 
می شود و تلف كننده به خاطر اتالف مال مسئوليت مدنی دارد، اعم از اين كه مرتكب تقصير 
شده باشد يا نه. درحالی كه در آلودگی های نفتی دريايی مالی تلف نمی شود بلكه آب های 
دريای سرزمينی و گاهی آب های بين المللی كه مالكيت آن متعلق به هيچ شخص حقيقی و 
يا حقوقی نيست آلوده شده و يا حتی آلودگی نفتی هنوز اتفاق نيفتاده است، بلكه احتمال 
بين المللی  كنوانسيون های  نظر  از  درحالی كه  دارد؛  وجود  آزاد  آب های  نفتی  آلودگی 
مسئوليتی ايجاد شده كه در حقوق داخلی و به خصوص با قاعده اتالف قابل توجيه نيست. 
زيرا هنوز حادثه ای اتفاق نيفتاده، درحالی كه مسئوليت بر عهده فرد بار می شود ولی قاعده 

1. مقاله »فقه شيعه و تحول در مبانی مسئوليت مدنی زيست محيطی«، عزيزاله فهيمی و علی مشهدی،  فصلنامه حقوق، 
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، دوره 41، ش 1، بهار 1390، ص 324.
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اتالف مسئوليت جبران خسارات ناشی از تلف مال را توجيه می كند.
برخی ديگر مسئوليت مبتنی بر خطا يا همان تقصير را تعهدی می دانند كه يك دولت به 
علت عدم اجرای تعهدات بين المللی خود در قبال دولت ديگر برای جبران خسارات وارده 
پيدا می كند. البته تعهدات بين المللی را به صورت فعل و يا ترک فعل می دانند و تبصره اخير 

از ايرادات تعريف تا حدودی می كاهد1. 
آلودگی های  از  ناشی  مسئوليت  مبنای  به عنوان  كه  است  ديگری  نظريه  خطر«  »نظريه 
زيست محيطی مطرح شده و عبارت است از مسئوليت دولت ها در قبال زيان هايی كه ناشی 

از نقض اعمالی است كه حقوق بين الملل آن ها را منع نكرده است.
مبنای تمايز ميان مسئوليت ناشی از خطا و تقصير2 و مسئوليت ناشی از خطر3 در اين است 
كه مسئوليت نوع اول ارتكاب عملی است كه حقوق بين الملل را نقض كرده باشد و حال 
بين الملل  از فعاليت هايی می پردازد كه فی نفسه حقوق  به آثار زيانبار ناشی  آن كه نوع دوم 

را نقض نمی كند.
نظريه سنتی مسئوليت معتقد است پس از وقوع حادثه و ورود خسارت بحث مسئوليت 
مطرح می شود، درحالی كه نظريه جديد در صدد اعمال دسته ای از تكاليف شكلی و اجرايی 
بر دولت ها قبل از وقوع حادثه است4. به اين ترتيب كه دولت ها وظيفه دارند هنگام اجرای 
و  كرده  ارزيابی  را  آن  باشد،  داشته  زيست محيطی  آثار  می تواند  كه  فعاليتی  و  طرح  يك 
كشورهای در معرض تهديد را مطلع كند. تعهدات ارزيابی و اطالع دادن5 به كشور های در 
معرض آثار زيست محيطی در زمره وظايف و تعهداتی است كه در نظريه نوين مطرح است 
عرصه  به  پا  آلودگی  و  ايجاد خسارت  از  قبل  كه  می شوند  تلقی  مسئوليت هايی  به عنوان  و 
مسئوليت  تقصير،  يعنی  مسئوليت؛  سنتی  نظريه  در  درحالی كه  گذاشته اند6.  حقوقی  حيات 

1. رئيسی، ليال، مقاله »بررسی تحوالت مسئوليت بين المللی ناشی از خسارات زيست محيطی، بينا، بيتا.
2. Responsibility.
3. Liability.

4. به عنوان مثال بند »10« ماده )4( كنوانسيون بازل مقرر می دارد: »تعهد كشورهايي كه پسماندهاي خطرناک و ديگر 
انواع پسماند در آنجا ايجاد ميشود مبني بر اين كه ايـن پسماندها بايد به نحو سالم از لحاظ زيستمحيطي اداره شود، 

نبايد تحت هيچ شرايطي به كشورهاي ورود يا عبور منتقل گردد.«  
5. بند »الف« ماده )4( كنوانسيون بازل در اين خصوص مقرر می دارد: » اعضايي كه از حق خود در منع ورود پسماندهاي 
خطرناک يا ديگر انواع پسماند بـراي دفـع اسـتفاده ميكنند، بايد اعضاي ديگر را از تصميم خود طبق ماده 13 آگاه 

سازند.«
6. موسوی )1385(؛ ص 49.
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رابطه  و  معلوم  زيانبار  فاعل عمل  و  بار آمده  به  زمانی مطرح می شود كه خسارت  حقوقی 
سببيت بين ورود خسارت و فعل عامل زيانبار موجود باشد.

اين،  با وجود  رسيد.  اروپا  پارلمان شورای  تصويب  به  مسئوليت محض  سال 2004  در 
به نظر می رسد كميسيون اروپا در پذيرفتن مسئوليت محض از »قانون امريكا درباره مسئوليت 
زيرا  است؛  گرفته  الهام  محيط زيست«1  برابر  در  جامع  پاسخگويی  و  خسارات  جبران  و 
قانون پيش بينی شد و  اين  اولين بار مسئوليت محض درباره آلودگی محيط زيست در  برای 
پذيرفتند. هرچند  طبيعت  به  مواد خطرناک  رهاسازی  را درخصوص  امريكا آن  ايالت های 
ريشه تاريخی مسئوليت محض در كامن ال به مسئوليت در برابر خسارات ناشی از حوادث و 
مسئوليت كارفرما در برابر كارگران برمی گردد، امّا پس از مدتی درخصوص فعاليت هايی 
پذيرفته شد كه خطرات غيرمتعارف داشته و سبب آلودگی محيط زيست می شدند. سپس، 
در طرح اوليه مسئوليت مدنی امريكا كه در 1938 منتشر شد، اصل مسئوليت محض در رابطه 

با »فعاليت های فوق العاده خطرناک« پذيرفته شد2. 
از جمله قوانين مصوب براساس دستورالعمل فوق قانون مسئوليت زيست محيطی فرانسه 
بر  مبتنی  مسئوليت  نظام  به  گرايش  و  شده  تدوين  فوق  دستورالعمل  راستای  در  كه  است 
خسارات  جبران  به  مربوط  فوق  قانون  مواد  اوالً؛  زيرا  است.  شده  پذيرفته  عمومی  حقوق 
عبارت  از  قانون  عنوان  در  ثانياً؛  و  است  پيش بينی شده  مدنی  قانون  در  نه  و  زيست محيطی 

»مسئوليت« استفاده شده است.
قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي 
شده  تقسيم  غيرعمدی  و  عمدی  دسته  دو  به  را  دريايی  نفتی  آلودگی های   1389 مصوب 
است و برای مرتكبين عمدی مجازات حبس و جبران خسارت تعيين كرده و درصورتی كه 
غيرعمدی باشد، مرتكبين را به انجام اقدامات الزم برای جلوگيری از گسترش و رفع آثار 

آن ملزم كرده است.
جالب توجه است كه قانون فوق حتی دخالت عوامل قهری و خارج از اراده مسئوالن 
بار  مسئوالن  برای  عينی  مسئوليت  نه تنها  و  دانسته  بی تأثير  خسارت  جبران  در  را  آلودگی 

1. Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 1980.
2. كاتوزيان )1387(؛ ص 257.
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نموده، حتی مسئوليت آن ها را تضامنی نيز تلقی كرده است1.
در اين بخش به بررسی اسناد بين المللی در زمينه مبنای مسئوليت ناشی از آلودگی های 
كنوانسيون ها،  جمله  )از  بين المللی  اسناد  بررسی  از  هدف  می شود.  پرداخته  دريايی  نفتی 
پروتكل ها و اعالميه ها( تحليل اين نكته است كه آيا در اسناد فوق الذكر مبنای پذيرفته شده 

مسئوليت خطا است و يا خطر.

1ـ3. کنوانسيون بين المللی درباره مسئوليت مدنی برای خسارات آلودگی نفت 
سوخت کشتی که ایران نيز در تاریخ 1389/03/12 به آن ملحق شده و آن را 

جزو قوانين داخلی خود تلقی کرده است.
اين كنوانسيون ضمن تأكيد بر اصل همكاری دولت ها در توسعه بيش تر حقوق بين الملل 
تصريح می كند اوالً؛ دولت ها بايد كليه اقدامات الزم را برای جلوگيری، كاهش و كنترل 
و  پرداخت كافی  از  اطمينان  به حصول  ثانياً؛  آورند.  به عمل  دريايی  آلودگی محيط زيست 
فوری غرامت در مورد تمام خسارات ناشی از آلودگی های محيط زيست دريايی می پردازد. 
كنوانسيون فوق ضمن تأكيد بر رعايت اصل احتياط به مسئوليت و پرداخت غرامت ناشی از 
آلودگی محيط زيست دريايی جبران كافی، سريع و مؤثر خسارات وارده را پيش بينی كرده 
و آن را ضروری می داند. جالب توجه اين كه اين كنوانسيون تضمين جبران كافی، سريع و 
مؤثر را نيز ضروری دانسته است. شايد بتوان ادعا كرد اين تضمين متعاقباً به صندوق جبران 

خسارات زيست محيطی تبديل شد.

1. ماده )16(: مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي شوند:
الف ( ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري 

باشد.
ب ( خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.

ج ( ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي كرده 
است، متناسب باشد.

د ( پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده 
باشند.

باشد، مسئوالن ذيربط مشروط  نتيجه حوادث غيرمترقبه  نفتي در  تأسيسات  از  نفت  يا نشت  تبصره 1ـ چنانچه تخليه 
بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري الزم را به منظور جلوگيري از 

گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي شوند.
از  ناشي  براي جبران كليه خسارات  قانون،  اين  آلودگي موضوع  ايجاد  مسئوالن  و  بهره برداران  مالكان،   :)17( ماده 
و  مواد  هزينه  از جمله  پايش زيست محيطي  و  رفع آن  و  آلودگي  آثار  هزينه هاي محدود كردن  كليه  و  آلودگي 

تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسئوليت تضامني دارند.
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يا  و  پيشگيری  برای  پيشگيرانه  اقدامات  به  كنوانسيون  آن  دامنه شمول  ديگر،  از طرف 
تقليل چنين خساراتی توسعه داده شده1 و مالك كشتی را درمورد خسارات آلودگی ناشی 
به  تضامنی  صورت  به  مالكان  تعدد  صورت  در  و  شناخته  مسئول  سوخت  نفت  نوع  هر  از 
مسئوليت آن ها نظر داده است2 و موارد معافيت از مسئوليت مالكان كه در بند »3« ماده )3( 
با قصد  ثالث  قبيل جنگ، شورش، فعل  از  به مواردی  اشاره شده است شامل و منحصر  به 
اين  مبنای مسئوليت توسط  به عنوان  نظريه خطر  پذيرش  بوده و گويای  و...  ايجاد خسارت 

كنوانسيون است.

2ـ3. کنوانسيون بين المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
اين كنوانسيون در پی حادثه كشتی »اكسون والدز« در سواحل آالسكا، توسط سازمان 
بين المللی دريانوردی در سال 1990 تصويب و در تاريخ 1995 الزم االجرا شد. تأكيد اين 
جلوگيری  برای  نفتی  آلودگی  سانحه  وقوع  صورت  در  مؤثر  و  سريع  اقدام  بر  كنوانسيون 
و  تخليه  تجهيزات  بنادر،  دريايی،  تأسيسات  كشتی ها،  به  جبران ناپذير  خسارات  ورود  از 
بين المللی جهت  بارگيری نفت و همچنين فراهم كردن زمينه های الزم برای همكاری های 

مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی های نفتی است.
از جمله اهداف ذكرشده برای اين كنوانسيون؛ همكاری منطقه ای و بين المللی كشورها 
در مقابله با سوانح آلودگی نفتی، الزام دولت ها به داشتن طرح اضطراری آلودگی های نفتی 

در كشتی ها و فراهم ساختن حداقل تجهيزات مورد نياز برای مقابله با آلودگی نفتی است.
خليج  در  دريايی  تأسيسات  و  شناورها  زياد  تردد  و  زيست محيطی  شرايط  به  توجه  با 
به كنوانسيون  تيرماه 1376  تاريخ 29  نيز در  ايران  فارس و دريای عمان جمهوری اسالمی 

فوق ملحق شد. 
براساس كنوانسيون فوق، تمام بهره برداران از دريا اعم از توليدكنندگان و حمل كنندگان 
نياز  نفت و شركت های كشتيرانی موظفند ضمن انجام اقدامات پيشگيرانه، تجهيزات مورد 
برای جلوگيری از ريزش نفت برای مقابله با سوانح نفتی را دارا باشند. براساس ضميمه )1( 
شرايطي  هر  در  دريايي  ويژه  مناطق  در  دريا  به  نفت  حاوي  مواد  تخليه  حاضر  كنوانسيون 

1. بند »ب ماده )2( كنوانسيون بين المللی درباره مسئوليت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت كشتی.
2. بند اول ماده )3( كنوانسيون.
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ممنوع بوده و در ساير مناطق نيز محدوديت هايي دارد.
از طرف ديگر، تمام نفتكش هاي با ظرفيت ناخالص150 تن و بيش تر و ساير كشتي هاي 
غيرنفتكش با ظرفيت 400 تن و بيش تر بايد »طرح اضطراري آلودگي نفتي بر روي كشتي« 

را داشته باشند.
آنچه از كنوانسيون فوق می توان دريافت، تعهد دولت ها برای جلوگيری از آلودگی های 
بنابراين، برخالف قواعد سنتی مسئوليت مدنی كه تا زمان قبل  نفتی يك امر مبرهن است. 
از وقوع ضرر مسئوليتی متوجه عامل ضرر نيست، براساس كنوانسيون فوق دولت ها متعهد 
به رعايت اصل همكاری و اصل احتياط بوده و قبل از ايجاد آلودگی متعهد به پيشگيری و 

ايجاد آمادگی های الزم برای مقابله با آلودگی های نفتی هستند.
از طرف ديگر، اصول فوق كه در كنوانسيون به آن ها اشاره شده، مورد تأييد اعالميه های 
الزامی  امضا كننده  برای كشور های  اعالميه های مذكور  نيز هست1، هرچند  ريو  و  استكهلم 
نيست ولی خود به عنوان عرفی بين المللی تلقی می شود كه از منابع حقوق بين الملل بوده و 

دولت ها را ملزم به رعايت می نمايد.

3ـ3. پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و سایر مواد مضره در 
موارد اضطراري که جمهوری اسالمی ایران نيز در تاریخ 1358/9/21 به آن 

ملحق شده است.
براساس ماده )3( پروتكل فوق »دولت هاي متعاهد ــ منفرداً و يا مشتركاً كليه اقدامات 
براي  اين كنوانسيون و پروتكل هاي الزم االجرايي كه در آن عضويت دارند،  الزم را طبق 
اتخاذ  با آلودگي  از آلودگي محيط زيست در منطقه دريايي و مبارزه  يا كاستن  جلوگيري 

خواهند نمود.«
در حقيقت، اين ماده عالوه بر اين كه بر اصل همكاری به عنوان يك الزام و تعهد مشترک 
بين كشورهای متعاهد می نگرد بر اصل احتياطی تيز تكيه زده است و دولت های را متعهد 
كرده برای جلوگيری و يا كاستن از آلودگی های نفتی مساعدت كنند. هرچند پروتكل فوق 
تأسيسات  و  تعداد شناورها  و  فارس  بر خليج  به شرايط حاكم  توجه  با  منطقه ای است ولی 

1. موسوی )1385(؛ صص 24-25.
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دريايی فراساحلی موجود در آن، می توان ادعا كرد بيش ترين بخش فعاليت های نفتی اعم از 
اكتشافات، استخراج و حمل ونقل نفت در اين قسمت از دنيا اتفاق می افتد. بنابراين، اهميت 

موضوع بسيار روشن است.

جمع بندی و مالحظات

با نگاه اوليه به مسئوليت مدنی شايد اين فرضيه در ذهن خطور كند كه می توان مسئوليت 
ناشی از آلودگی را نيز در قالب مسئوليت مدنی سنتی بررسی كرد. در مسئوليت مدنی سنتی، 
برای مطالبه خسارت به سه ركن اساسی نياز است: ورود ضرر، فعل زيانبار و رابطۀ سببيت 
نياز در مسئوليت  البته طبيعی است كه خروج از قاعده فوق  بين ضرر وارده و فعل زيانبار. 
قانون   )1( ماده  مطابق  مدنی  مسئوليت  در  اصل  زيرا  دارد،  قانونی  نص  به  نياز  سنتی  مدنی 

مسئوليت مدنی بر تقصير استوار است. 
و  محيط زيست  آلودگی  از  ناشی  مسئوليت  مبنای  به عنوان  فوق  نظريه  به  شدن  قائل 
به خصوص آلودگی نفتی دريا ها كه ممكن است در دريای آزاد اتفاق افتد، در عمل به معنای 
نپذيرفتن مسئوليت آلودگی ناشی از ريزش نفت در دريا است؛ زيرا قاعدتاً در دريای آزاد 
متضرر از حادثه به مفهوم حقوق مسئوليت مدنی سنتی وجود ندارد، درحالی كه زندگی كل 
انسان ها می تواند در اثر همين حادثه به خطر بيفتد. از طرف ديگر، اثبات رابطه سببيت بين 

فعل زيانبار و ضرر وارده در حوادث نفتی كار آسانی نيست.
بنابراين، اعتقاد به مبنای سنتی مسئوليت مدنی در آلودگی های نفتی دريايی نه تنها جبران 
ــ كه  بشر  افتادن حقوق  به خطر  باعث  بلكه  ناممكن می سازد،  را در عمل  خسارات وارده 
نيز  ــ  می شود  شناخته  بشری  سوم  نسل  به عنوان  سالم  محيط زيست  بين المللی  اسناد  مطابق 

خواهد شد. 
اين سو  به  بين المللی و منطقه ای ما را  اسناد  از  نيز، مطالعه تعدادی چند  از طرف ديگر 
رهنمون ساخت كه نه تنها اسناد فوق به دنبال اثبات اركان مسئوليت مدنی نيستند، بلكه قبل از 
ايجاد ضرر نيز دولت ها و مالكان كشتی را مسئول جلوگيری و اتخاذ تدابير پيشگيرانه كرده 
است، درحالی كه در مسئوليت مدنی سنتی نمی توان قبل از ايجاد ضرر عامل ضرر را مسئول 

شناخت مگر در موارد استثنايی.
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پروتكل  و  كنوانسيون ها  تصويب  با  ايران  كه  كرد  توجه  نيز  نكته  اين  به  بايد  همچنين 
فوق االشاره، آن ها را به عنوان قوانين داخلی خود پذيرفته و بنابراين، می توان با كمی تسامح 
معتقد بود كه در حقوق داخلی ايران نيز مسئوليت ناشی از آلودگی زيست محيطی از قواعد 
منعقده  پروتكل های  و  كنوانسيون ها  از  استقراء  با  و  نمی كند  تبعيت  سنتی  مدنی  مسئوليت 
استنباط  اين گونه  ــ  می شوند  محسوب  ايران  داخلی  قوانين  به عنوان  حاضر  حال  در  كه  ــ 
كرد كه مسئوليت ناشی از آلودگی محيط زيست از قواعد عام مسئوليت مدنی سنتی تبعيت 

نمی كند.
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