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 مقدمه

 پرمخـاطرۀ  عملیاتِ پیامدهای برابر در دریایی زیست محیطِ آلودگی از حفاظت تضمین امروزه
 های محموله دریایی ونقلِ )حمل رانی کشتی استخراج( و حفاری و )اکتشاف نفتی صنایع فراساحلیِ
 تـوان  مـی  همچنـین  است؛ المللی بین و داخلی حقوقیِ های نظام در ها عموضو ترین جدی از نفتی(
 در ایمنـی  سـطح  ارتقای لزوم المللی بین های کنوانسیون از بسیاری گذشته های دهه در که گفت
 بـوده  تأریرگـذار  حـدودی  تا زمینه این در که اند  کرده انتخاب را انرژی صنایع عملیاتی های حوزه
 آید؛ می حساب به محیطی زیست فاجعۀ نوع در که بزر  نفتی حوادث وعوق دیگر طرف از 1است.
 و مـرتبط  صـنایع  قانونگـذارانِ  و هـا  حکومـت  خصـوص  به حوزه این مالکان تمامی برای بنابراین

 بشـر  دغدغـۀ  تـرین   بااهمیـت  2است. آورده در صدا به خطر زنگ مردم و کارگزاران و سهامداران
 همۀ به بوم( )زیست زیست محیطِ است. زیست محیطِ تخریب رژی،ان منابع رفتن دست از بر عالوه
 دهنـدۀ  تشـکیل  عناصـر  هـوا  و خاك و آب دارد. جریان زندگی ها آن در که گویند می هایی محیط
 از ناشـی  محیطـی  زیسـت  های خسارت دیگر و ها آلودگی انواع گسترش به باتوجه اند.  زیست محیطِ
 زیسـت  محـیطِ  بر ردپایی که انسانی های فعالیت سایر و تجمعی افزایش و اقتصادی رویۀ بی رشد
 توان نمی اینکه به باتوجه و (Larsson, 2009: 155) مضرند و منفی ها وقت بعضی که گذارند می
 کـرۀ  نـام  به واحد کشتی یک بر سوار جامعه مردم همۀ و شد قائل حدومرزی زیست محیطِ برای

 )پورهاشـمی،  شـود  می جامعۀ کل نابودی سبب کشتی این به آسیب و صدمه هرگونه که اند مینز
 شناسـایی  بـرای  گـامی  محیطـی  زیسـت  های خسارت مفهوم بررسی رسد، می نظر به (.2 :1393
 گذشته قرنِ دوم نیمۀ در زیست محیطِ وضعیت است. محیطی زیست خسارت مسئوالن یا مسئول
 و آزادی همچـون  سـالم  یستز محیطِ داشتن حقِ حاضر حال در که است شده بحرانی ای گونه به

 آیـد  مـی  شـمار  به بشر حقوق سوم نسل از و است شده شمرده ها انسان بنیادین حقوق از برابری
 جمهـوری  نظـام  کلی های سیاست به ایران اساسیِ قانونِ 50 اصلِ در (.290 :1378 آبادی، )قوام
 توسعۀ و محیطی زیست رامو و سرزمین سازی آماده و زیست محیطِ حفظ اندازِ چشم سندِ و اسالمی
 بـه  توسـعه  چهارم سالۀ پنج برنامۀ هفتم و پنجم های فصل در همچنین است؛ شده بیان آن پایدار
 بـه  تکلیف و سالم زیست محیطِ داشتن حقِ است. کرده اشاره زیست محیطِ بر مبتنی پایدار توسعۀ
 تکلیف و حق دایرۀ الًاصو معتقدند: دانان حقوق است. سکه یک روی دو ، زیست محیطِ از حفاظت

                                                            
المللـی صـندوق    کنوانسـیون بـین   م1969المللی مسئولیت مدنی برای آلودگی نفتـی   های بین ازجمله موررترین کنوانسیون. 1

 .استم 1982 و نیز کنوانسیون مهم حقوق دریاها م1978کنوانسیون مارپل م 1992جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی 
2. Stakeholders. 
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 تکلیفـی  اسـت  حـق  از سـخن  هر جـا  و دارد وجود حقی است تکلیف هر جا است. مساوی هم با
 دارد. دنبال به

 کـار  بـه  المللـی  بـین  و ملـی  هـای  نظام در زیست محیطِ از حمایت برای را مختلفی ابزارهای
 تخریـب  از جلـوگیری  ایبـر  هـا  مسـئولیت  دیگـر  از بیشتر مسئولیت، نوع دو حال بااین ؛اند گرفته
 اسـت.  کیفـری  مسـئولیت  و مـدنی  مسـئولیت  هـا  مسـئولیت  این که رود می کار به زیست محیطِ
 شـیوۀ  توانـد  نمـی  مـدنی  مسئولیت ،تورنبر  ریجاد قاضی ،متحده االتیا سابقِ دادستانِ اعتقادِ به

 وجـودِ  زیـرا  ود؛ر شـمار  به آن از ناشی های تخریب برابر در زیست محیطِ از حمایت برای مناسبی
 از توانـد  نمـی  مـدنی  مسـئولیت  قواعـد  و دارد بازدارندگی جنبه که است کیفری مسئولیتِ قوانینِ
 کـه  اسـت  مجرمـی  سـاز  آلـوده  کیفـری،  مسـئولیت  مبانی بر کند جلوگیری زیست محیطِ تخریبِ
 کـرۀ  زیسـت  محـیطِ  یعنـی  اطراف، شدۀ شناخته جهان در زنده موجود نیتر بزر  حقوق و قداست
 شـخص  این جزایی قوانین اساس بر توان می رو ازاین است؛ کرده نقض و انگاشته نادیده را زمین
 از ناشـی  مشـکالت  کـه  صـورت  ایـن  بـه  انـد،  کرده انتقاد بعضی نظر این بر اما کرد؛ مجازات را

 اجـازۀ  هیـدروکربوری  مـواد  اسـتخراج  محـل  و بندر و ساحلی پرچم صاحبِ های دولت صالحیت
 و فردی مسئولیت از برآمده مشکالت دیگر طرف از دهند؛ نمی را کیفری مسئولیت نقوانی اعمال
 نفتـی  بـزر   های شرکت از بسیاری که شود باعث تواند می فرد یک به کیفری مسئولیت انتساب
 نیز حقوقی اشخاص به قانونگذاری، گذشته تحوالت در بنابراین کنند؛ فرار ایجادشده مسئولیت از

 نـوع  دو هـر  اعمـال  رسـد  مـی  نظـر  بـه  پس است؛ گرفته نظر در را کیفری یها مسئولیت برخی
 خسـارت  جبران و زیست محیطِ آلودگی از جلوگیری برای شیوه بهترین مدنی یا کیفری مسئولیت
 باشد. باره دراین واردشده

 انجـام  دریـا  در که هیدروکربوری مواد انتقال و استحصال از وجودآمده به آلودگی خصوص در
 و دریـا  حفاظـت  قـانون  ازجمله است؛ شده تصویب متعددی المللی بین و داخلی مقررات ،شود می

 دریـایی  آلـودگی  به راجع پروتکل 1354تیر14 مصوب نفتی مواد با آلودگی از مرزی های رودخانه
 از و رسـید  تصـویب  بـه  کویـت  در 1989مـارس 29 در قاره فالت از استخراج و اکتشاف از ناشی
 بـه  راجـع  پروتکل آید. می شمار به داخلی قوانین زمرۀ در نگهبان شورای بتصوی با 1370مهر14

 کویـت  در سـال  همـان  در خشـکی  در مستقر آلودگی منابع برابر در دریایی زیست محیطِ حمایت
 المللـی  بـین  کنوانسـیون  همچنین شد؛ ملحق آن به ش1371 سال در ایران کشور و شد تصویب
 1969نـوامبر 29 در غیرنفتـی  و نفتـی  آلـودگی  سـوانح  بروز رتصو در را آزاد دریاهای در مداخله
 در المللـی  بـین  کنوانسـیون  شـد.  ملحـق  آن بـه  ش1375 سـال  در ایـران  کشور و کرد تصویب
 آخرین داخلی عرصۀ در پذیرفت. نفتی آلودگی برابر در را ایران همکاری و آمادگی ش1376سال
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 نفتی( مواد به آلودگی مقابل در رانی کشتی سبِمنا های رودخانه و دریاها از حفاظت )قانون قانون
 در تبصـره  ده و ماده وپنج بیست بر مشتمل که را قانون این اسالمی شورای مجلس شد. تصویب
 بـه  ش1389شـهریور 17 تـاریخ  در و کـرد  تصویب ش1389مرداد27 چهارشنبه روز علنی جلسۀ
 هیدروکربوری منابع از برداری بهره رد رویه بی استفادۀ رسد می نظر به رسید. نگهبان شورای تأیید
 و انسانی جامعۀ به را ناپذیری جبران های آسیب ، زیست محیطِ و طبیعی منابع به خسارت بر عالوه
 از برآمـده  مـدنیِ  مسئولیت بررسی با تا کوشیم می مقاله این در رو ازاین زند؛ می شهروندی حقوق
 اصـطالحات  و مفـاهیم  ادامـه  در بـرداریم.  یشـهروند  حقوق استیفای در بسزایی گام اقدام، این

 .کنیم می بررسی را مرتبط

 اصطالحات و مفاهیم .1

 1هیدروکربوری منابع .1.1

 گرفتـه  جــدی  گـاه  هـیچ  متأسفانه و نبوده جدید موضوعی هیدروکربوری ترکیبات با آلودگی

 در دگرگـونی  و اخــتالل  بـروز  باعـث  مرورِزمـان  بـه  آلودگی انباشتِ این که جایی تا است نشده

 محیطی زیست های بحران و تولید افت و آب و خاك ویژه به پایه، منابع متعارف و تعادلی وضعیت

 هـای  حـل  راه و سـازگار  هـای  سیاست انتخاب دیگر زمان هر از بیش اکنون بنابراین اسـت؛ شده

 احــساس  محیطی زیست مالحظات با هماهنگ مسیری در زیست محیطِ سازی پاك برای منطقی

 حــال  درعــینِ  و شود نمی دیده معمول طور به زیرزمینی محیط آلودگی که خـصوص بـه .شود می

 (.2 10 :1388 )ابراهیمـی،  دارد وجـود  تـر  وسـیع  گسترۀ در آلودگی شدن پراکنده امکـان همـواره

 در معمـوالً  کـه  شـوند  می گاز و نفت قبیل از فسیلی های سوخت دربرگیرندۀ هیدروکربوری منابع

 اتمسـفر  چندصد فشار با و زمین های الیه الی البه در و زمین اعماق کیلومتری چهار تا سه عمق

 )معـدن(  کانسـار  تشـکیل  نفـت  همراه به یا تنهایی به یا زیرزمینی طبیعی گازهای اند. شده ذخیره

 همـۀ  اسـت:  آمـده  گونـه  ایـن  نفـت  واژۀ تعریـف  در ش1366 مصـوب  نفـت  قانونِ در دهند. می

 یها سنگ پلمه و قیر و طبیعی گازِ و خام نفتِ صورت به که سنگ ذغال استثنای به هیدروکربورها

 عملیـات  وسـیلۀ  بـه  یـا  شـود  یافـت  طبیعی حالت به آنکه از اعم نفت به آغشته های ماسه و نفتی

 آید. می دست به طبیعی گاز و خام نفت از مختلف

                                                            
1. Hydrocarbon Resources. 
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 1نفتی آلودگی .2 .1

 پایـۀ  بـر  کـه  اسـت  جمعیـت  سـریع  افـزایش  از ناپـذیر  اجتناب پیامد یک تقریباً نفتی آلودگی
 یـا  عمـده  طـور  بـه  بـزر ،  مقیاس در وقفه بدون نفتی منابع از استفاده دارد. قرار نفت تکنولوژی
 زیستِ محیطِ آلودگی بیشترین است. آلودگی دالیل نیتر بزر  از و است افزایش حال در تصادفی
 آن است گفته آلودگی از که تعریفی در مارپل سیونکنوان اما است؛ نفتی آلودگی به مربوط دریاها
 ایـن  است. پرداخته کلمه عامِ مفهوم در نیز مضر موادِ سایر به و نکرده نفتی آلودگی به محدود را

 خود به را ها توجه همۀ که بود عاملی تنها نفت طوالنی، مدتِ تا که است بااهمیت روی ازآن نکته
 2 مادۀ در گرفتند. می نشئت خشکی در مستقر منابع از ها ودگیآل عمدۀ که درحالی ؛بود کرده جلب
 خطراتـی  و شـود  وارد دریا به که ای ماده هر» است: شده تعریف گونه این آلودگی کنوانسیون این
 مشروع استفادۀ برای مانعی و بزند صدمه دریایی زندۀ منابع به و باشد داشته انسان سالمتی برای
 ش(.1387 )مقدم، «گردد یم آلودگی ثباع کند، ایجاد دریاها از

 طبیعی نفتی آلودگی .1 .2 .1

 نداشـتن  و زمـین  سـطح  بـه  نفتی منابع بودن نزدیک علت به جهان خیز نفت مناطق برخی در
 جوشان ای چشمه همچون هیدروکربوری منابع و نفت زمین، سطحی های الیه در الزم استحکام

 نفتـی  آلـودگی  از کمـی  درصـد  کنند. می آلوده را خود پیرامون محیط و اند شده خارج زمین دلِ از
 2شود. می ایجاد طبیعی صورت به

 انسان عمل اثر در نفتی آلودگی .2 .2 .1

 انسـانی  هـای  فعالیت و آن های فرآورده یا خام نفت از ناشی نفتی های آلودگی نمونۀ بیشترین
 بـه  انتقـال  سـپس  و زمـین  سـطح  تـا  زمـین  اعمـاق  از هیدروکربوری مواد که مسیری در است
 خطرنـاکی  هـای  آلودگی مرحله هر در کنند، می طی مصرف و فرآوری درنهایت و نفتی های پایانه
 ناشی مواقع برخی در و است ناپذیر اجتناب مواقع برخی در البته شود؛ می ایجاد زیست محیطِ برای
 و انتقال مرحلۀ در هم و حفاری مرحلۀ در هم بنابراین است؛ انسانی عوامل خطای و تجهیزات از
 گیرد. می قرار تأریر تحت انسان زیست محیطِ )فرآوری( تصفیه مرحلۀ در هم

 صـورت  هـا  رودخانـه  مجـاورت  یـا  دریا در حفاری عملیات که زمانی نفتی های آلودگی دامنۀ
 و آب طریـق  از هیـدروکربوری  مـواد  انتقال موضوع همچنین است؛ تر گسترده مراتب به ،گیرد می

                                                            
1. oil pollution. 

 د.کرتوان مشاهده  های جوشان نفت در شهر مسجدسلیمان زادگاه نفت در ایران و خاورمیانه می هایی از چشمه . نمونه2
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 بـوده  همـراه  زیسـت  محـیطِ  طرفداران اعتراض با همواره دریایی های کانال با یا کشتی وسیلۀ به
 بـرای  خـام  نفـت  ترکیبـات  و محصـوالت  بیشـتر  کـه  اسـت  ایـن  حساسـیت  ایـن  علـت  است.

 اند. سمی دریایی های اکوسیستم

 بین از را خاك پوستۀ نفتی مواد از ناشی اررات و است دردسرساز نیز خشکی در نفتی آلودگی
 عمـدۀ  بخـش  گیـرد.  می اراضی صاحبان از را آن سازی زنده و کشاورزی فرصت ها سال و برد می

 وجـود  بـه  گـاز  و نفـت  دهندۀ انتقال های لوله از نفت نشت واسطۀ به خشکی در نفتی های آلودگی
 در انتقـال  خطـوط  بیشـتر  اما است؛ سال سی تا بیست جهان در نفت های لوله مفید عمر آید. می

 راحتـی  بـه  و اند محیطی زیست پیشرفته استانداردهای فاقد و دارند ساله شصت قدمتی رانای جنوب
 در اتصالشـان  نقـاط  و پذیرنـد  آسـیب  زمـین  سـطوح  لرزش و خورشید نور و ها خوردگی مقابل در

 گیرد. می قرار نفتی مواد نشت و شکستگی معرض

 سـیال  از استفاده واسطۀ به یادر در حفاری نیز و خشکی در حفاری جریان در کند می یادآوری
 فراینـد  در نفتی و گازی آلودگی و مواد این تخلیۀ و شیمیایی مواد و روغنی و نفتی پایۀ با حفاری
 اسـت  شـدیدتر  مراتـب  بـه  آبـی  منـابع  در آلودگی این میزان البته شود؛ می ایجاد حفاری عملیات
 (.ش1387 فر، )فوالدی

 مدنی مسئولی  .2

 مسـئولیت،  نیـز  اصـطالح  در و است آمده کردن بازخواست معنی به ألیس و سأل از مسئولیت
 او خود خواه است، آورده وجود به او که دیگری ضرر دفع به شخص قانونی تعهد از: است عبارت
 فقهی معنای در .(ذیل مسئولیت ش1392 )لنگرودی، باشد شده ایجاد او فعالیت از یا باشد مقصر
 مسـئولیت  که را کسی و است شده گرفته کار به ضمان عبارت اب مترادف مسئولیت، نیز شرعی و
 (.642 )همان، نامند می ضامن یا مسئول ،گیرد می قرار او عهدۀ بر

 خسـارت  جبـران  بـه  موظـف  کسی که موقع هر در اند: گفته نیز مدنی مسئولیت مفهوم دربارۀ
 از ناشـی  مـدنی  مسـئولیت  (.48 :1386 )کاتوزیان، دارد مدنی مسئولیت او برابر در است، دیگری
 ارـر  در کـه  غیرعمـدی  یا باشد سوءنیت روی از و عمدی عمل آن خواه ،است قانون خالف عمل
 شود. می دیگری زیان موجب احتیاطی بی و غفلت

 فقه در مدنی مسئولی  مبانی .1 .2

 از ضـرر  نفـی  قاعـدۀ  الضـرر:  قاعـدۀ  .1 از: اند عبارت اجمال به فقه در مدنی مسئولیت مبانی
 عقیـدۀ  بـه  اسـت.  اسـالم  حقوق در مدنی مسئولیت اساسی مبانی از و فقهی قواعد ترین پراهمیت
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 شـارع  آن برمبنـای  که است «الضرار و الضرر» روایت الضرر قاعدۀ عمدۀ دلیل فقها از بسیاری
 از یعنـی:  نیـز  ضـرر  (1/176 ،1387)بجنـوردی،  اسـت.  کرده نفی را ضرری فعل ارتکاب مقدس
 مفیـد  چیـز  هـر  و بـدن  اعضـای  یا مال یا عرض یا نفس از اعم دارد. انسان که آنچه دادن دست
 «ضـامن  فهولـه  الغیـر  مـال  اتلـف  مـن » معـروف  جملـۀ  از را قاعده این اتالف: قاعدۀ .2 دیگر؛
 مـال  کسـی  هرگـاه  کـه  اسـت  این اجمال به قاعده این از منظور (42/60تا، بی )نجفی،.اند گرفته
 مسئول و ضامن آن صاحب برابر در کند تلف صاحبش اذن بدون را آن بر مرتبط منافع یا دیگری
 دخالـت  قصـد  و عمـد  عنصر ضمان، پدیدآمدن در اتالف قاعدۀ ادلۀ اطالق موجبِ به بود. خواهد
 نیسـت؛  مسـئولیت  مانع نیز اتالف بودن یرعمدیغ و نیست شرط تقصیر اتالف در بنابراین ندارد؛
 ضامن کند پیدا تسلط دیگری مال بر اجازه بدون هرکس اعدهق این موجبِ به ید: ضمانِ قاعدۀ .3
 نبـوی  روایـت  قاعـده  این مدرك ترین مهم نشود. تلف مال آن هرچند شود. می محسوب مال آن
 هـم  و تکلیفـی  حکـم  دربرگیرنـدۀ  هـم  مسـئولیت  ایـن  اسـت.  «تثدی حتی اخذت ما الید علی»

 مال عین که زمانی باید کند پیدا ید دیگری مال بر کسی اگر پس است؛ وضعی حکم دربرگیرندۀ
 را آن قیمت یا مثل باید مزبور مالِ شدن تلف صورت در و برگرداند صاحبش به را آن است موجود
 دارد؛ وجود اطالق ید، ضمانِ به مربوط روایت در اینکه به باتوجه (2/89 ،1363،شهیدرانی). بدهد
 مـالی  اگـر  بنـابراین  ندارد؛ نقشی آن در نیز تقصیر و ندارد آن در ارری متصرف جهل و علم پس
 ضـامن  متصرف ببیند آسیبی یا شود تلف قاهره قوۀ ارر در و باشد دیگری ید در مالک اذن بدون
 ویـژه  بـه  فقه مختلف های بخش در که است کاربردی فقهی قواعد از یکی غرور: قاعدۀ .4 است؛
 دهد انجام کاری شخصی که است این غرور قاعدۀ از منظور دارد. جریان قهری ضمان بخش در
 اول شـخص  از او خـوردن  فریـب  سـبب  به دوم شخص متضررشدن و برساند دیگری به ضرر که
 یـا  خـورده  فریب نیز خودش و باشد نداشته را دوم شخص دادن فریب قصد اول فرد هرچند باشد.
 شخص و هنده(د )فریب غار را اول شخص (1/225 ،1387)بجنوردی،باشد. بوده اشتباه در و ناآگاه
 اگـر  قاعـده  ایـن  موجبِ به گویند. می غرور قاعدۀ فقه در قاعده این و خورده( )فریب مغرور را دوم
 را غیـر  ملـک  یا کند تقدیم مهمان به و بداند خود مال است دیگری ملک در که را طعامی کسی
 تقصـیر  غرور، ضمانِ در است. کرده وارد خریدار یا مهمان به که است هایی زیان ضامنِ بفروشد،
 واقعیـت  از اگـر  حتی یا است نداشته دادن فریب قصد غار اگر اند: گفته علت همین به نیست شرط
 دیگـری  یا خود زیان باعث و است افتاده اشتباه به دیگری او رفتار از ولی است؛ بوده اطالع بی نیز
 فقـه  در مـدنی  سئولیتم مبنای بررسی از (1/79 تا، )یزدی،بیدارد. وجود مسئولیت باز باشد، شده
 فقـه  در بلکـه  است؛ نشده تلقی مدنی مسئولیت مبنای تقصیر فقه در که آمد دست به نتیجه این
 عبـارتی  بـه  اسـت.  شـده  پذیرفته )محض( نوعی مسئولیتِ یا تقصیر بدون مسئولیتِ نظریۀ اصوالً
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 عرفـی  سببیت رابطه و ضرر اربات بلکه نیست؛ شرط تقصیر اربات یا وجود مسئولیت تحقق برای
 است. کافی خسارت مطالبه و مسئولیت برای شخص فعل ترك یا فعل و ضرر بین

 موضوعه حقوقِ در مدنی مسئولی  مبنای .2 .2

 مـدنی،  مسـئولیت  قـانون  1 مـادۀ  برحسب مدنی مسئولیت احراز برای ایران حقوقی نظام در
 کـار  از ناشـی  زیان ولمسئ صورتی در شخص یعنی است؛ شده استوار تقصیر مبنای بر مسئولیت
 رسـیم  مـی  نتیجه این به موضوعه حقوقِ در بررسی با .باشد شده تقصیر مرتکب که است خویش
 را مـدنی  مسـئولیت  های موضوع بیشتر که است عام قاعدۀ یک مدنی مسئولیت قانون 1 مادۀ که
 است شده رفتهپذی ما قوانین در نیز تقصیر بدون یا نوعی مسئولیت مواقعی در ولی گیرد؛ می دربر
 مـدنی  قـانون  در ازجملـه  آیـد؛  مـی  شمار به آن مختص واقع در و مذکور عام قاعدۀ بر استثنا که

 مـواد  از برخـی  در گرچـه  است. ضرری فعل فاعل به اضرار انتساب صرفاً مدنی مسئولیت مبنای
 رابطـۀ  احـراز  ازلحـاظ  این ولی است؛ آمده میان به سخن تقصیر از تسبیب به راجع مذکور قانون
 رکـن  و مبنـا  تقصـیر  تسـبیب  در اینکـه  نـه  اسـت  دعوی خوانده به ضرر عرفی استناد یا سببیت
 مسـئولیت  منـابع  بـه  باتوجـه  نیـز  موضوعه حقوق در بنابراین (82 ،1389 )صفائی،باشد؛ مسئولیت
 موتـوری  نقلیـۀ  وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباری، بیمۀ قانون و مدنی قانون ازجمله مدنی
 مسـئولیت  فقـه،  و اسالمی حقوق به موضوعه حقوق گرایش همچنین و ش1387 مصوب نیزمی
 است. شخص به بار زیان فعل عرفی استناد بر مبتنی نیز ایران حقوق در مدنی

 محیطی زیس  حوزۀ در خسارت جبران و مدنی مسئولی  مبنای .3

 و قـوانین  و رتخسـا  جبـران  هـای  شـیوه  و مـدنی  مسئولیت حقوق تحول و توسعه به باتوجه
 جبـران  بـه  الـزام  کـرد:  تعریف گونه این را محیطی زیست مدنی مسئولیت توان می موجود مقررات
 در کـه  هـایی  خسـارت  یـا  واردشـده  خسارت از اعم محیطی، زیست های خسارت برابر در خسارت
 و تـرمیم  و آلـودگی  رفـع  و مـادی  جبران تواند می هم جبران های شیوه که شد خواهد وارد آینده

 ترمیم به را ها کننده آلوده که است ای وسیله محیطی زیست مسئولیت بنابراین ؛باشد و... پیشگیری
 کند. مجبور ترمیم و اصالح های هزینه پرداخت کم دست یا آن اصالح و

 آلـودگی  موجـب  کـه  عملـی  هـر  کـه  یـابیم  درمـی  زیست محیطِ مقررات و قوانین در دقت با
 1کند. می مسئولیت ایجاد و است ممنوع شود، زیست محیطِ

                                                            
 . زیست قانون حفاظت و بهسازی محیطِ 9 ۀ. ماد1
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 قـانون  و مدنی قانون در که آنچه به نسبت مدنی مسئولیت ماهیت و مفهوم اساس همین بر
 امـا  اسـت؛  متشـابه  و یکسـان  زیست محیطِ در واژه همین مفهوم با شده، توصیف مدنی مسئولیت
 تقصـیر،  اتالف، ونهمچ مفاهیمی دیگر عبارتِ به دارد. وجود ها آن بین زیادی تمایز حـال درعـینِ
 حـوزه  دو این از هریک در باشد. مسلم و قطعی باید ضرر و خسارت اینکه نظیر اصولی یا تسبیب
 خسـارت  که مسئله این مدنی قانون در مثال برای ؛است متفاوت دیگر های جنبه برخی به نسبت
 حـوزۀ  در اصـل  همـین  مفهـوم  بـا  کنـد  پیدا تحقق مسئولیت تا باشد مسلم و قطعی باید ضرر و

 است. متفاوت بسیار محیطی زیست

 خـود  بـه  دیگـری  رنـگ  زیسـت  محـیطِ  حـوزه  در خسارت پرداخت به مربوط بحث همچنین
 یـا  شـخص  کـه  شـود  مـی  اسـتفاده  مـواقعی  در بیشتر خسارت، پرداخت از بحث چراکه گیرد؛ می

 زیسـت  یطِمح حوزۀ در که درحالی اند؛ شده متضرر مستقیم صورتِ به تخلف یک انجام از اشخاصی
 مسـائل  بااهمیـت  نکتـه  نبیننـد.  خسـارت  مسـتقیم  صـورتِ  بـه  اشـخاص  یا شخص است ممکن
 ممکـن  کـه  دارنـد  وجود هایی آلودگی مسلماً دارند. فرامرزی ماهیت که است این محیطی زیست
 بـه  دولـت  یـک  در کـه  ای صـدمه  هرگونـه  است ممکن و کنند محاط دولت یک قلمرو در است
 المللـی  بـین  فضـایی  در و دیگـر  هـای  دولت سرزمین در هایی انعکاس ،شود می وارد زیست محیط
 (.31 :1389 انصاری، زاده )تقی باشد داشته

 نامتعـارف  و نـاروا  عمل جبران عامل چند از یکی آن، جبران و خسارت زیست محیطِ حوزۀ در
 یسـت ز محـیطِ  مقـررات  و قوانین در خسارت جبران واژۀ که گفت توان می اساس همین بر است.
 بعضـی  و آلـودگی  مولـد  واحـد  تعطیلی آلودگی، رفع به اقدام همچون مفاهیمی به را خود جایگاه
 ایـن  محیطـی  زیست مسئولیت با ارتباط در درنتیجه است؛ داده خسارت پرداخت و مجازات مواقع
 حقـوق  در مسـئولیت  قواعـد  از زیسـت  محـیطِ  در مسـئولیت  نظـام  آیـا  که است مطرح نیز سثال
 خیر؟ یا کند می تبعیت نیز الملل بین

 المللی بین معتبر اسناد اما است؛ تقصیر وجود عرفی الملل بین حقوق در مسئولیت تحقق شرط
 مصـوب  نفتـی  هـای  آلـودگی  از ناشـی  هـای  خسارت مدنی مسئولیت المللی بین کنوانسیون نظیر
 مالـک  یبرا را تقصیر بدون و محض مسئولیت م1992 سال در آن اصالحی پروتوکل و م1989
 انـد  کرده شناسایی دریایی های آلودگی از ناشی نفع نداشتن یا خسارت جبران در کش نفت کشتی
 آلـودگی  ارـر  بـر  خسـارت  جبـران  در محـض  مسـئولیت  شناسـایی  سمت به گرایش طورکلی به و

 (.65 :1389 همکاران، و )دبیری دریاهاست

 فلسفۀ و مبانی با است فرانسه نظیر قیحقو های نظام بیشتر شایع رویکرد تقریباً که تقصیر نظریۀ
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 و خسـارت  مطالبۀ فرانسه مدنی قانون 1383 و 1382 مواد مطابق دارد. ها فاصله زیست محیطِ حقوق
 (.921 :2004 )پریور، است زیان عامل تقصیر اربات به منوط زیان عامل مسئول شناختن

ـ  عرفی اسناد و سببیت رابطۀ برقراری در تقصیر نظریۀ هرچند  بـازی  نقـش،  فاعـل  بـه  انزی
 (.382 :1993 )اولیسکو، باشد جامع مبنایی تواند نمی ولی کند؛ می

 دشـوار  را محیطـی  زیسـت  هـای  خسارت از بسیاری جبران امکان نظریه این پذیرش واقع در
 اسـت.  مشـکل  ها حوزه سایر برخالفِ محیطی زیست های خسارت در تقصیر اربات چراکه کند؛ می
 کننـدگان  آلـوده  یـا  کننـدگان  آلـوده  تکثر و محیطی زیست خسارت ماهیت از یناش بیشتر امر این
 رابطـۀ  اربـات  بـه  مربـوط  مشکالت و محیطی زیست های خسارت قربانیان پایین انگیزۀ و متعدد
 (.2 :1385 مقدم، )بابایی است سببیت

 جبـران  بـه  مربـوط  نیازهـای  پاسـخگویی  مسـئولیت  بـر  حاکم فعلی حقوقی نظام قتیدر حق
 بـا  ارتبـاط  در نظـام  ایـن  مقـررات  اعمـال  امکـان  و بود نخواهد دریاها آلودگی از ناشی ارتخس
 تحمیـل  و دریاهـا  حـوزۀ  بـه  مربـوط  هـای  آلـودگی  مشـخص  طور به زیست محیطِ کنندگان آلوده

 است. تر عمیق بررسی نیازمند آلودگی عامالن بر مسئولیت

 هـا  آب آلـودگی  ناشـی  خسـارت  بـران ج منظور به مسئولیت عام مقررات اعمال که گفت باید
 و مناسب معیارِ انتخابِ دشوار بودن و موضوع خاص های ویژگی و ماهیت ازجمله بسیاری علل به

 حمایـت  نتوانـد  مسـئولیت  عمـومی  قواعد تا است شده موجب و... کننده آلوده اصلی عامل تعیین
 آورد. عمل به دریایی آلودگی از ناشی خسارت جبران خصوصِ در کافی

 ههای  خسهارت  قبهال  در هیهدروکربوری  منابع از برداری بهره از ناشی مسئولی  ماهی  .4

 محیطی زیس 

 منـابع  از بـرداری  بهـره  از ناشـی  مسـئولیت  نظام آیا که است این مسئولیت ماهیت از منظور
 کـه  سـنتی  مدنی مسئولیت نظام از یا است عمومی حقوق در مسئولیت قواعد تابع هیدروکربوری

 نظـام  دو از یـک  هـر  اتخـاذ  کند. می پیروی است، خصوصی حقوق تابع و مدنی حقوق از بخشی
 ارکـان  و مـدنی  مسـئولیت  هـدف  حیـث  از چراکـه  داشـت؛  خواهد پی در را متفاوتی آرار یادشده
 قواعـد  هـدف  دارد. وجـود  ای عمـده  هـای  تفـاوت  مسـئولیت  مبنـای  همچنین و مدنی مسئولیت
 ؛(15 :1395 )کاتوزیان، است عمومی حقوق و جامعه منافع از حمایت عمومی حقوق در مسئولیت
 خصوصی اموال یا اشخاص به واردشده یها خسارت جبران هدف، خصوصی حقوق در که درحالی
 سـه  وجود مدنی مسئولیت تحقق برای حقوقی های نظام بیشتر نیز و ایران حقوقی نظام در است.
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 ضـرری  و بار زیان فعل بین سببیت ۀرابط ج. ر؛ضر ب. بار؛ زیان فعل الف. است: الزم همواره رکن
 است. شده وارد که

 یـاد  هـم  «مسـئولیت  ارکـان » بـه  ها آن از و اند نامیده مسئولیت رابت شروط را شرط سه این
 رکـن  سه این که زمانی تا تردید بدون خصوصی حقوق حوزۀ در (.73 :1389 زاده، )قاسم کنند می
 هـای  خسـارت  و عمـومی  حقـوق  حـوزۀ  در امـا  شناخت؛ لمسئو را کسی توان نمی نباشد، فراهم
 برخی در بنابراین دارد؛ آینده روبه هدفی و است پیشگیری مسئولیت از اصلی هدف محیطی زیست
 داشته وجود آن وقوع دربارۀ جدی تهدید چنانچه اما است؛ نشده واقع خسارتی هنوز هرچند مواقع
 هـای  خسـارت  قبـال  در دانـان  حقـوق  از عضـی ب اعتقـاد  بـه  حتی شود؛ می محقق مسئولیت باشد،
 حـوزۀ  در بنـابراین  بـود؛  پیشـگیری  مسـئولیت  نام به مسئولیت ینوع به قائل باید محیطی زیست

 مخصوصـاً  مانـد،  خسارت ورود منتظر نباید هیدروکربوری منابع از برداری بهره از ناشی مسئولیت
 خصـوص  در نمونه برای دارد؛ وجود ناپذیر جبران و سنگین های خسارت وقوع خطر که مواقعی در

 کـرد؛  اقدام باید تردید بدون شد مشاهده سوزی آتش یا چاه فوران عالئم چنانچه حفاری عملیات
 حفـاری  عملیـات  اصـوالً  زمـین  سـاختار  و خـاك  نوع علت به خیز نفت مناطق برخی در همچنین
 پیشگیری مسئولیت به اتکا با توان می مواقعی چنین در که است همراه بالقوه خطرهای با همواره
 در این کرد. مسئول مراجع تأیید به مشروط را حفاری عملیات یا کرد جلوگیری عملیات شروع از

 زمـانی  بـر  نـاظر  قواعـد  تمامی خصوصی حقوق حوزۀ در مدنی مسئولیت نظام در که است حالی
 شـده  ایجاد های تخسار جبران و است آمده بار به خسارتی و شده انجام قبل از اعمالی که است
 .(73 :1386 اتوزیان،)ک است

 حقـوق  در است. مسئولیت مبنای دید از دارد وجود نظام دو این بین که دیگری عمدۀ تفاوت
 طبق که درحالی ؛نیست تقصیر اربات به نیازی و است محض مسئولیت مبنای طورکلی به عمومی
 مبنـا  صـورتِ  بـه  مخـتلط  هـای  ریـه نظ یا تقصیر نظریۀ کشورها از بسیاری در مدنی حقوق قواعد
 (.288 :1387 همکاران، و )کاتوزیان است شده پذیرفته

 داخلی حقوق های نظا  .4 .1

 حقـوق  قـوانین  تـابع  مـا  منظـور  مسئولیتی نظام آیا اینکه با رابطه در شد بیان آنچه به باتوجه
 در بحـث  این رۀرم کند؟ می پیروی مسئولیت حقوق نوین نظام از یا است؟ سنتی مدنی مسئولیت
 نـوین  نظـام  در مسـئولیت  قواعـد  هـدف  شود. می نمایان اهداف آن به رسیدن های راه و ها هدف
 در کـه  درحـالی  (؛15 :1387 )کاتوزیـان،  اسـت  عمـومی  حقوق و جامعه منافع از حمایت حقوقی،
 ایـن  همچنین است؛ خصوصی اموال یا اشخاص به وارده های خسارت جبران هدف سنتی، حقوق
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 تعریـف  و مسـئولیت  قلمـرو  ازنظـر  نمونـه  برای ؛متفاوتند هم با کار طرز ازلحاظ حقوقی شتۀر دو
 نیستند. برابر هم با مسئولیت کنندۀ توجیه عوامل و مسئول

 هـای  خسـارت  جبـران  بـرای  خصوصـی(  حقوق )در مسئولیت سنتی قواعد که کشورهایی در
 است هایی فعالیت به منحصر محض، مسئولیت اعمال قواعد شود. می استناد آن به محیطی زیست
 محیطـی،  زیستِ مسئولیت نوین نظام در که درحالی 1کند؛ می مشخص قانونگذار را فهرستشان که

 آن در هم فعالیت نوع و ماهیت و شود نمی محدود خاصی های فعالیت به محض مسئولیت قلمرو
 وجود کننده آلوده لیتمسئو فرض محیطی زیستِ خسارت نوع هر وقوع صورت در و است تأریر بی
 سـنتی  مسئولیت در که درحالی است؛ کننده  آلوده محض مسئولیت بر اصل نظام این در زیرا دارد؛
 و سببیت رابطۀ اربات دشواری مانند مسائلی این، بر عالوه گیرد. می قرار مسئولیت مبنای تقصیر،
 ایـن  جبـران  اصـل  و تیسـن  نظـام  در خسـارت  میزان برآورد دشواری و پیگیری انگیزۀ بودن کم

 (؛286 :1387 انصـاری،  و )کاتوزیان کند می تر پیچیده را ها آن جبران نحوۀ همچنین و ها خسارت
 بـه  تـاریخی  تحوالت ارر در محیطی زیست های خسارت از ناشی مسئولیت نوین نظام ،قتیدر حق
 است. داده وفق دنیا روز نیازهای با را خود و آمده وجود

 الملل بین حقوق نظا  .4 .2

 تعهـد  کـه  دارد وجود متعددی دالیل شود. می تر پیچیده قدری الملل بین حقوق در مسئله این
 یافته الشمول عام جنبۀ مرزها ورای چه و خود قلمروی در چه زیست محیط از حفاظت در ها دولت
 ایـن  کـه  ردک بیان نیز دادگستری المللی بین دیوان دارد. المللی بین جامعه قبال در تعهدی و است
 المللـی  بـین  مهـم  سـند  سه در تاکنون همچنین 2دارد؛ تأریر المللی بین جامعۀ کل بر مسائل قبیل
 35 مـادۀ  2 بنـد  .است شده قلمداد المللی بین جنایت زیست محیطِ شدیدِ و پایدار و وسیع تخریب
 و لمللـی ا بـین  دیـوان  اساسـنامۀ  18 مـادۀ  م1977 مـور   ژنو کنوانسیون به الحاقی اول پروتکل

 کـرده  زیست محیطِ مقولۀ به کیفری رویکرد اروپا اتحادیۀ م1998 مور  استراسبور  کنوانسیون
 است.

 مفـروض  عمـومی  نظم خوردن هم به که یابد می عینیت زمانی کیفری حقوق در تخلف مفهوم
 هـا  دولـت  منفعـت  بـه  کـه  است مفاهیمی از زیست محیطِ که کرد استدالل چنین توان می باشد.

                                                            
 م.1994محیطی دانمارك  خسارت زیستِ و قانون جبرانم 1990محیطی آلمان  . قانون مسئولیت زیست1ِ
ای میان استرالیا و نیوزلند از یـک طـرف و فرانسـه از     آزمایشات هسته ۀالمللی دادگستری در قضی . در این رابطه، دیوان بین2

هـایی   زیست محیطی بر مشترکات عمومی )دریای آزاد( بیـان کـرد کـه چنـین نقـض      های خسارت خصوص .طرف دیگر در
 است. تأریرگذار المللی بلکه بر کل جامعه بین ؛گذارد ر منافع یک کشور خاص تأریر نمیخود ب خودی به
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 در خـود  48 مـادۀ  6 شـمارۀ  تفسـیر  در الملـل  بین حقوق کمیسیون طورکه همان شود. می وطمرب
 از بایـد  1 بنـد  )الـف(  قسـمت  مشمول تعهدات» کند: می بیان چنین مشترك مسئولیت خصوص
 منفعـت  یـک  از حمایـت  بـرای  و اعمال ها دولت از گروهی بین باید یعنی باشند؛ جمعی تعهدات
 یـک  امنیـت  یـا  زیست محیطِ به مثال عنوان به است ممکن تعهدات نای باشند. شده وضع جمعی
 «باشند. مربوط منطقه

 خسارت جبران .5

 کـه  را خسـارتی  تـا  زیسـت  محـیطِ  کننندگان تخریب اجبار برای است روشی مدنی مسئولیت
 محیطـی  مسئولیت بنابراین بپردازند؛ را آن اصالح هزینۀ اینکه یا کنند جبران اند، شده آن مسبب
 توجـه  نیز خسارت میزان و مقدار به بلکه خسارت، وجودآوردن به علت به تنها نه که است ای وسیله
 یـا  رشـد  در تغییـرات  چـون  مهمـی  عوامل زیست محیطِ به خسارت این میزان تعیین در کند. می
 کـه  منـافعی  و خدمات میزان و سطح در کاهش هرگونه پرندگان و جانوران جانداران انواع تکثیر
 شود گرفته نظر در باید خسارت جبران به حکم صدور زمان در شود می داده طبیعی منابع سیلۀو به

 (.80 :1380 نادعلی، )سلحشور،

 ایران قوانین و حقوق طبق خسارت جبران .5 .1

 چراکه کرد؛ طلب را محیطی زیست خسارت توان می دشواری به ایران حقوق در ضرر تعریف از
 تنهـا  منظـور  1339 مـدنی  مسـئولیت  قـانون  1 مادۀ در سوئیس عهداتت قانون 41 مادۀ برخالفِ
 کنـیم  قلمـداد  چنانچه حال اند. نکرده حمایت عمومی حقوق از و است بوده افراد خصوصی حقوق
 21 مـادۀ  از ملهـم  کـه  اساسـی  قـانون  در مـذکور  اساسی حقوق از سالم زیست محیطِ با حق که

 قـانون  موجـبِ  به که دیگری حق هر یا »... عبارت به جهباتو بتوانیم شاید است، استکهلم اعالمیه
 چنـین  مـدنی  مسـئولیت  قـانون  1 مـادۀ  در کـه  بگیـریم  نتیجـه  «گردیـده...  ایجـاد  افـراد  برای

 (.5 :1386 )سماواتی، است شدنی جبران نیز هایی خسارت

 برنامۀ قانون 13 تبصرۀ محیطی زیستِ های خسارت جبران در قانونی مفید های بینی پیش از یکی
 هـای  کارگـاه  و ها کارخانه تولیدات فروش از حاصله درآمد از هزار در یک مقرره این است. توسعه اول
 که بود داده اختصاص واردشده خسارت جبران و زیست محیطِ های آلودگی از جلوگیری برای را کشور
 از برخی وصول قانون 45 مادۀ «د» بند در موضوع این قانون این اجرایی مدت پایان و اهمیت به نظر

 شـدۀ  قبـول  های هزینه جزء را هایی هزینه چنین آن، اجرایی نامۀ آیین و شد منعکس دولت درآمدهای
 تمدیـد  به نظر که توسعه چهارم برنامۀ قانون 86 مادۀ «ب» بند دیگر سوی از است. داده قرار مالیاتی
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 بـرای  صـندوقی  تأسـیس  اجـازۀ  دولت به که است قانونی اعتبار واجد دارد، نیز اکنون هم اجرا مهلت
 حفاظـت  سـازمان  بـه  وابسـته  آن تخریـب  و دهـد  می را زیست محیطِ به واردشده های آالینده تقلیل
 شـود  مـی  تأمین خارجی و داخلی غیردولتی بخش های کمک طریق از آن منابع و است زیست محیطِ
 (.9 :1392 رستمی، زاده، حاجی )احدی،

 الملل بین حقوق در خسارت جبران .5 .2

 هـا  دولت مسئولیت و ها خسارت جبران و مسئولیت دامنۀ توسعۀ منظور به الملل، بین حقوق در
 همـین  بـه  شـود.  می شناخته ضروری رکن خسارت ایراد و است نبوده تعهد نظریۀ اساس بر فقط
 یچیدۀپ های فعالیت دربارۀ ها دولت مسئولیت به مربوط الملل بین حقوق پیشنهادی مبنای بر دلیل
 و حقـوقی  قواعد به تجاوز و تعدی بدون و احتیاطی اقدامات تمام رعایت رغم علی گاه که صنعتی
 وضـعیت  نگـرفتن  نادیـده  منظـور  به ایم. مواجه خسارت و ضرر ورود با دیده زیان خود خطای بدون
 چنـین  هرچنـد  است. پذیرفته صورت «نشده منع اعمال» در مسئولیت اعمال برای تالشی قربانی

 شـد.  محـدود  زیسـت  محـیطِ  هـای  خسـارت  حوزۀ به بعدها اما ندارد؛ محدودیتی چنین مسئولیتی
 خسـارت  بـروز  باعـث  تحقـق،  معمـول  رونـد  در ها آن از برخی که اعمالی بین مذکور کمیسیون

 به قائل انجامد، می خسارت به تصادفی طور به ولی است؛ مجاز ها آن انجام که اعمالی و شوند می
 عمـل  از جلـوگیری  و خسارت جبران در را خاطی دولت تکلیف اول، عمل در ست.ا شده تفکیک
 (.10 )پیشین، کند می مقرر را غرامت پرداخت تنها دوم، عمل در اما داند؛ می بار زیان

 گیری نتیجه

 از بـرداری  بهـره  از ناشـی  مـدنی  مسـئولیت  نظام دربارۀ موجود مقررات شدۀ، انجام تحقیق در
 حقـوقی  نظـام  در کـه  آید برمی چنین آبی زیست محیطِ های خسارت قبال در هیدروکربوری منابع
 از ناشـی  هـای  خسـارت  خصـوص  در مـدنی  مسـئولیت  دنیـا  کشـورهای  بیشـتر  ماننـد  به ایران
 قواعـد  هرچنـد  واقع در است؛ محض مسئولیت نظریۀ پایۀ بر هیدروکربوری منابع از برداری بهره
 قـانون  1 )مـاده  اسـت  شـده  بنـا  تقصیر نظریۀ پایۀ بر انایر حقوقی نظام در مدنی مسئولیت عام

 کـه  هایی مسئولیت و محیطی زیست های خسارت خصوص در اما (؛1339 مصوب مدنی مسئولیت
 محض مسئولیت شود، می ایجاد آبی زیست محیطِ در هیدروکربوری منابع از برداری بهره زمینۀ در
 خسارت که هرکسی «بپردازد باید بردار بهره یا آالینده» اصل مطابق عبارتی به و است پذیرفته را

 باشـد؛  نکرده تقصیر اگر حتی کند؛ خسارت جبران باید باشد شده ناشی او عمل از محیطی زیست
 های آالینده از دیگر برخی دربارۀ ایران قانونگذار را مسئولیت نوع این از استفاده و قاعده این البته
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 و صـاحبان » کنـد:  مـی  مقـرر  هـوا  آلودگی قانون 29 مادۀ است. کرده بینی پیش نیز زیست محیطِ
 بـه  واردشـده  زیـان  پرداخـت  بـه  مکلـف  کننـده  آلـوده  های کارگاه و ها کارخانه گونه این مسئوالن
 مسـئولیت  قاعـدۀ  از اسـتفاده  «اسـت.  دادگـاه  حکم به حقوقی و حقیقی اشخاص و زیست محیطِ
 نظریۀ و مدنی مسئولیت و سنتی قواعد کفایتی بی علت به محیطی زیست های خسارت در محض،
 محـض،  مسـئولیت  اساس بر است. شهروندی حقوق و زیست محیطِ از صیانت و حفظ در تقصیر
 فعـل  و زیست محیطِ به واردشده های خسارت میان سببیت رابطۀ احراز مسئولیت ایجاد شرط تنها
 نظـر  بـه  دلیـل  همـین  بـه  اسـت.  ضروری سببیت رابطۀ اربات درهرصورت و بود خواهد بار زیان
 عامـل  غیرمترقبـه(  )حوادث قاهره قوۀ اربات شده، بررسی مقررات و قوانین تمامی در که رسد می

 و دریاها از حفاظت قانون 16 مادۀ 1 )تبصرۀ است شده شناسایی مسئولیت از زیان فاعلی معافیت
 6 مـادۀ  و بند و ش1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل در رانی کشتی مناسب های رودخانه
 ش(.1354 نفتی مواد با آلودگی از مرزی های رودخانه و دریا حفاظت قانون

 نداشتن گفت باید فیه، مانحن در مسئولیت مبنای محض مسئولیت قاعدۀ از استفاده تأیید در
 خسـارت  جبـران  و زیسـت  محـیطِ  حفـظ  در تقصـیر(  )نظریۀ مدنی مسئولیت سنتی قواعد کفایت
 عناصـر  بـودن  تجدیدناپـذیر  و احتیـاطی  اقـدام  اصـل  و پیشـگیری  اصل به وجهت نیز و واردشده
 در حتـی  کنـد؛  تبعیـت  محض مسئولیت قاعدۀ از تا است داشته آن بر را قانونگذار محیطی زیست
 ، زیست محیطِ به زیان عامالن رفتار انگاری جرم با و است نکرده کفایت حد همین به مواقع برخی
 و دریاهـا  از حفاظـت  قـانون  9 و 6 )مـادۀ  اسـت  گرفتـه  نظـر  در ریکیفـ  مسـئولیت  ها آن برای

 ش(.1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل در رانی کشتی مناسب های رودخانه

 آلـودگی  از ناشی های خسارت جبـران در مدنی مسئولیت های نظام گفت، توان می مجموع در
 ایــن  انـد.  مواجــه  هــایی  کاسـتی با شهروندی حقوق و انسانی جوامع به وارده های آسیب و هوا

 در اسباب تعـدد سببیت، رابطۀ اربات دشواری نظیر مدنی مسئولیت موضوعات از طیفی ها کاستی
 را ها خسارت بودن پنهان و بودن تدریجی و سابق حالت به وضع اعـادۀ آلـودگی، های خسارت ورود
 و مـوازین  گذاشـتن  بـا  و کارآمـد  و بمناسـ  قـوانین  وضـع  بـا  توان می حال بااین ؛رندیگ یبرم در

 کیفری مجازات وضع با ازجمله یافت؛ دست «بازدارندگی» از نوعی به موجود المللی بین معیارهای
 دربـارۀ  دقـت  حـداقل  یـا  محـدودیت  بـه  را اشـخاص  تـوان  مـی  زیسـتی  ایمنی نقض صورت در
 را جـرم  از ناشی نیمد مسئولیت مجازات، بر عالوه اشخاص کرد، متعهد بیشتر هرچه سازی ایمن
 هاسـت،  آن بـار  زیـان  فعل نتیجۀ که را واردشده های خسارت تا مجبورند اشخاص یعنی دارند؛ نیز

 کاالهـای  حمـل  جریـان  در محیطی زیست های خسارت از جلوگیری برای همچنین کنند؛ جبران
 ایهـ  خسـارت  مقابـل  در اشـخاص  سـایر  و فرستنده کننده، حمل مالی تعهدات تعیین با خطرناك
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 در بایـد  هـا  دولـت  کـه  است مهمی های مثلفه از نیز مسئولیت این بیمۀ به الزام و محیطی زیست
 بـه  باتوجـه  ازطرفـی  کنـد.  توجـه  هـا  آن به ونقل حمل به راجع خود المللی بین های گذاری سیاست

 تولیدات، فروش از حاصله درآمد هزار در یک مقررۀ ازجمله موجود، مقررات برخی پاسخگو نبودن
 جبـران  و زیسـت  محیطِ آلودگی از جلوگیری برای که توسعه اول برنامۀ قانون 13 تبصرۀ موضوع
 است. اصالح و تجدیدنظر نیازمند که است شده داده اختصاص واردشده خسارت

 منابع ■

 ،ش،1388 همکـاران،  و محمـد  بـوردی،  بـای  محمـدجعفر،  ملکوتی، جالل، شایگان، سهیال، ابراهیمی 
 حفاظـت  هـای  پژوهش مجلۀ «سرخون پاالیشگاه محدودۀ خاك در هیدروکربنی گیآلود نشر بررسی»
 چهارم؛ شمارۀ شانزدهم، جلد خاك، و آب

 ،و آب آلـودگی  از ناشـی  مـدنی  مسـئولیت » ش،1392 رستمی، مونا و زاده حاجی بهزاد مجتبی، احدی 
 «پایـدار  سـعه تو و زیسـت  محـیطِ  از حفاظـت  ریـزی  برنامه ملی همایش اولین محیطی، زیست خسارت
 هگمتانه؛ ، زیست محیطِ ارزیابان انجمن همدان:

 ،اسماعیلیان؛ مثسسۀ قم: ،1 جلد ،القواعدالفقهیه ش،1387 حسن، میرزا بجنوردی 

 ،نشـر  تهـران:  ، زیسـت  محـیطِ  الملل بین حقوق کلیات ش،1393 بهاره، ارغند. و سیدعباس، پورهاشمی 
 دادگستر؛

 از حفاظـت  در هـا  دولـت  المللـی  بین مسئولیت» ش،1389 مونا، اد،ر فائقی و مصطفی انصاری، زاده تقی 
 ؛4 شمارۀ دوم، سال وکالت، راه مجلۀ ، «زیست محیطِ

 دارالهدی؛ انتشارات قم: ،فهاماال مسالک ش،1363 رانی(، )شهید احمد ابن علی العاملی، جبعی 

 ؛دانش گنج تهران: ،«حقوق ترمینولوژی» ش،1392 محمدجعفر، لنگرودی، جعفری 

 دادگسـتری،  وزارت حقـوقی  مجلـۀ  ،«قـراردادی  مسـئولیت » ش،1364 محمدجعفر، لنگرودی، جعفری 
 ؛173ص ،1شمارۀ

 ،جبــران بررســی بــه» ش،1389 الســادات، مــریم موســوی، و عبــاس پورهاشــمی، و فرهــاد دبیــری 
 ، «تزیسـ  محیطِ المللی بین تخریب و فرامرزی های آلودگی از ناشی زیست محیطِ بر وارده های خسارت
 ؛1 شمارۀ ،8 دورۀ ، زیست محیطِ و انسان مجلۀ

 ،حقـوقی،  هـای  دیدگاه مجلۀ ،» زیست محیطِ قوانین اجرایی های اهرم» ش،1376 اهلل، حشمت سماواتی 
 ؛5 شمارۀ

 ،سمت؛ انتشارات تهران: ،قرارداد از خارج الزامات ش،1389 حسین، سید صفایی 

 گاز نفت تخصصی سمینار ،«دریایی حفاری عملیات رد پسماندها مدیریت» ش،1387 رضا، فر، فوالدی 
 ؛ زیست محیطِ و
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 کاتوزیان، میزان؛ نشر تهران: ،قرارداد بدون مدنی مسئولیت و ها الزام ش،1389 سیدمرتضی، زاده، قاسم 
 حقـوق  فصـلنامۀ  ،«محیطی زیست های خسارت از ناشی مسئولیت» ش،1387 مهدی، انصاری، و ناصر
 ؛288 صفحۀ ،2 شمارۀ ،38 دورۀ سیاسی، لومع و حقوق دانشکده مجلۀ

 مـدنی  مسـئولیت  قهـری(،  )ضمان قرارداد از خارج های الزام مدنی، حقوق ش،1386 ناصر، اتوزیان،ک. 
 تهران؛ دانشگاه انتشارات تهران،

 ،میزان؛ نشر تهران، ،عمومی حقوق مبانی ش،1387 ناصر، کاتوزیان 

 ،شـرکت  تهران، ،مدنی مسئولیت حقوقی: وقایع مدنی: حقوق مقدماتی دورۀ ش،1395 ناصر، کاتوزیان 
 انتشار؛ سهامی

 ،خلـیج  محیطـی  زیسـت  عناصـر  بـر  نفتـی  های آلودگی تأریر» ش،1387 همکاران، و محمدرضا مقدم 
 آزاد دانشگاه جهان، استراتژیک تحوالت در فارس خلیج جایگاه ملی همایش مقاالت مجموعه ،«فارس
 گرمسار؛ واحد اسالمی

 ،تا؛ بی هفتم، چاپ بیروت، ،42 ج ،جواهرالکالم دحسن،محم نجفی 

 ،تا؛ بی االحیاءالتراث، دارالمصطفی، نشر ،مکاسب حاشیۀ کاظم، محمد سید یزدی 

 


