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چکیده
وخامت و عواقب زیانبار بهرهبرداری بیرویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آالیندههاا،
حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامهریزی همه جانبه
که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده ،عالقمندان به محیط زیست را باه مباانی نظاری تعیاین
کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخالق ساوق داده اسات .توجاه و رعایات اصاول اخاالق زیسات
محیطی که نظر به آرمانهای اخالق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصاادی را نیاز در
برگیرد ،جدیتر از هر زمان دیگر است به طوریکاه تبیاین نظریاه اخاالق زیساتمحیطای مناساب ،از
ضروریات حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست محسوب میگردد .محیط زیسات عباارت اسات از هار
چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر میگذارد و نیز ما میتاوانیم روی آنهاا اثار بگاذاریم .از
منظر اسالم میتوان به اصولی اشاره کردکه مهمترین آنها از این قرارند :عدالت در محیط زیست ،آبادانی
محیط زیست ،مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلاودگی محایط زیسات ،بررسای اثارات
مخرب طرحهای توسعه ،مصرف بهینه ،بهداشت محیط ،ایجاد سیستم بازیافت و ...با توجه باه جایگااهی
که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و
محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنباال راهحالهاایی بارای کااهش ایان آسایبهاا باشایم .اماروزه
پاالیشگاهها میلیون ها آالینده در هوا منتشر میکنند که خطری جادی بارای ساالمت انساان و محایط
زیست میباشد .در این مقاله ضمن توجه به اصول اخالقی و حقوقی زیست محیطی ،رعایات مالحظاات
زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی میشود.
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طرح مسأله

یکی از حقوق مندر در نسل سوم حقوق بشر ،حق داشتن محیط زیست ساالم اسات کاه
دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند.عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ،توساعه ،بهارهبارداری،
حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیطزیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلاوده مایکناد .از
آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ،دولتها سعی میکنناد از طریاق
وضع قوانین و مقررات ،تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند .کشور ایاران
به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز ،جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارد .طباق اصاول قاانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار میگیرد تا با توجه به مصالح ملت
نسبت به واگذاری یا بهرهبرداری از آن اقدامات الزم از ناحیه متولیان امر صورت پذیرد  .در ایان
راستا قوانین و مقررات داخلی ،چهارچوبی را برای اقدامات دولت در این زمینه ترسیم نموده که از
جمله میتوان به ماده " 105قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی -اجتماعی فرهنگای"  ،مااده 71
"قانون برنامه چهارم توسعه"ماده  125و " 192قانون برنامه پنجم توسعه" ،مصاوبات "شاورای
عالی حفاظت از محیط زیست" ،مواد  12و " 13قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا" و ماده 11
"آییننامه جلوگیری از آلودگی آب" اشاره نمود .با توجه به آثار و گسترش فعالیتهای مارتبط باا
صنعت نفت و گاز و نیز ضرورت توجه به مالحظات زیست محیطای در جریاان توساعه قاوانین،
مقاااررات و اساااتانداردهای متناااوع و متعاااددی در ایااان راساااتا باااه تصاااویب رسااایده
است(مشهدی .)122،1393،امروزه در شرکتهای مرتبط با نفات و گااز و ساایر مناابعانارژی از
نظامهای رایم مدیریت سالمتی ،ایمنای و محایط زیسات(اچ اس ای ، )1ارزیاابی اثارات زیسات
محیطی اجرای پروژههای نفت و گاز (ای آی ای )2و نیز رعایت استانداردهای ایزو 3بارای اجارا و
مدیریت قوانین و مقررات زیست محیطی بهره گرفته میشود.
 -1اهمیت اخالق زیست مقیطی
اهمیت در و شناخت اخالق تا حدی است که اغلب دانشمندان و بسیاری از متخصصاان
محیط زیست ،حفاظت محیطزیست را یک موضوع مهم اخالقی میدانند در جهان امروزی ،بشار
متوجه عواقب زیانبار و مخرب بهرهبرداری بیرویه از طبیعات و پیادایش آالینادههاای محایط
زیست شده است .پیشرفت و توسعه عنانگسیخته و بدون برنامهریازی جاامع و هماه جانباه ،باا
تخریب و آلودگی محیط زیست همراه است و با ایان عمال بسایاری از کشاور هاای پیشارفته
سرمایهها ،امکانات و رفاه خود را چند برابر کردهاند اما در مقابل ،اثرات جبرانناپذیری باه محایط
1 . H.S.E
2 . E.I.E
3 . ISO
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زیست وارد کردهاند .تغییرات ایجاد شده در طبیعت به وسیله فعالیتهای انسان ،ضرورت ارزیاابی
مواضع اخالقی نسبت به طبیعت رامنجر شده است و به دنباال آن ،اخاالق زیسات محیطای باا
تعریف مجدد بایدها و نبایدها در ارتباط با محیط زیست و ارزیابی موقعیات بشار نسابت باه آن ،
مواجه شده است .ضرورت رعایت اخالق زیست محیطی از تاًثیری که جهانبینی و راهنماییهای
اخالقی ،بر رفتارهای فردی و جمعی دارند ناشی میشود (.احمد عابدی سروستانی  ،دکتر منصور
شاه ولی ،دکتر سیدمصطفی محقق داماد ،بهار و تابستان )60،86
بنا به آمارهای منتشرشده سازمان ملل،1دی اکسید کربن 2و سایر گازهای مضر منتشرشاده
در کشورهای توسعهیافته حدود  98درصداست و فقط سهم کشورهای جهاان ساوم دو درصاد از
کل این آالیندهها است .در این راستا در کمتر از دو قرن با مصرف سوختهاای فسایلی و ناابود
شاادن جنگاالهااا ،مقاادار کاال دی اکسااید کااربن در اتمساافر بااه میاازان  25درصااد باااال رفتااه
است(متین ،1383،شماره.)13
جنگلزدایی با سرعت زیادی در حال افزایش میباشد .ساالنه  17میلیون هکتاار از میازان
وسعت کره زمین کاسته میشود و به عبارتی ریههای زماین در حاال چروکیاده شادن اسات از
طرفی پاالیشگاهها وکارخانجات صنعتی ،زبالههای مضر زیادی را در جهان تولیاد مایکنناد و باا
فعالیت انسان  ،سیاره زمین درحال نابود شدن است که این امر باعث خطرات جبرانناپذیری مثل
گرمشدن کره زمین ،بیابانیشدن زمین ،تخریب و از بینبردن الیه ازن 3شده است.
به هرحال ،امروز سیاستمداران غرب هم ملزم به رعایت مسائل محیط زیست هستند و یاا
اینکه الاقل از این به بعد ناگزیر هستند این امر را رعایت کنند ،چون افکار عمومی غرب احساس
خطر کرده است و تودههای میلیونی مردم در این امر دخالت میکنند .تقریباً در تمامی کشورهای
توسعهیافته ،احزاب طرفدار محیط زیست و اکوژیستها قدرت یافتهاند و مردم احساس خطر می-
کنند ودر حقیقت این مردم هستند که برای حفظ طبیعت و سالمت و محیط خود ،سرمایهداران و
سیاستمداران را ملزم به رعایت مسائل زیست محیطی مینمایند (پاپلی یازدی .)19،1374،اینکاه
بشر چه عملکردی را در پیش خواهد گرفت رابطه نزدیکی به اخاالق زیسات محیطای دارد و در
واقع اخالق ،راهنمای عمل انسان است .اخالق زیست محیطی بار ایان ایاده اساتوار اسات کاه
اخالق باید به شکلی گسترش یابد تا روابط انسانها و طبیعت را نیز شامل شود .موضوع دیگر در
بحران محیط زیست ،افزایش بیرویه جمعیت است در منابع اسالمی ،افزایش جمعیت مسالمانان
را کاری پسندیده شمرده شده ولی مساًله مهم این است که آیا این یک قاعده و قانون غیارقابال
1. United nations organization
2. CO2
3. Ozone layer
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تغییر است و باید در همه زمانها اجرا شود و یا اینکه قاعده کلی نمیباشد و صارفاً یاک برناماه
مقطعی محسوب میشود .در شرایط زمانی خاصی و در موقعیت مکانی ویژهای مایتواناد باعاث
رشد و پیشرفت گردد .همین ابزار رشد و قدرت و پیشرفت ،اگر از حد و مرز خود خار شود ،می-
توانااد بااه صااورت یااک اهاارم ویاارانگاار نیروهااای اقتصااادی تباادیل شااود (.فغفااور مغرباای ،
تابستان.)1388،16
 -2اصول اخالق در مقیط زیست
در جهان کنونی توجه به اصول اخالقی زیست محیطی که به آرمانهای الهی پایبند باشاد
ودر عین حال به بحث توسعه و افزایش رفاه اقتصادی نیز توجه کند دارای اهمیت دو چندان شده
است و این اصول و مبانی را نمیتوان به صورت جامع و به شکل فاردی یاا گروهای جماعآوری
کرد .در ابتدا به تعریف علمی در مورد محایط زیسات پرداختاه و ساپس اصاول اخاالق زیسات
محیطی را بررسی میکنیم .محیط زیست عبارت است از همه چیزی که در اطراف ما وجود دارند
و روی آنها تاًثیر میگذاریم و آن ها نیز مارا متاًثر میسازند(بخشکی.)1381،36 ،
محیط زیست انواعی دارد که عبارت است از:
 -1محیط طبیعی :که شامل همه عوامل طبیعی است که در پیرامون ما وجود دارد ولی باه
وسیله انسان ایجاد شده است.
 -2محیط اجتماعی :محیطی که افراد با توجه به قومیت و ملیتای کاه دارناد و باا هرناوع
فرهنگی در کنار هم زندگی میکنند و اثرات متقابلی بر یکدیگر میگذارند.
 -3محیط مصنوعی :همه چیزهایی که به وسیله انسان ایجاد میشود مانند خاناه،جاده ،راه
و....
با توجه به انواع محیط زیست ،مهمترین اصول اخالقی و ارزشی که بر آن حااکم اسات را
مورد بازنگری قرار میدهیم:
 -1-2اصل عدالت در مقیط زیست
عدالت ،قانونی عام است که تمام نظام آفرینش را شامل میشود و مفهوم عدالت این اسات
که حق هر موجودی ،چنان که شایسته اوست ادا شود.این تعریف از عدالت ،به نظر تعریف جامعی
است که شامل انسانها ،حیوانات ،گیاهان و حتی اشیاء به ظااهر بای جاان ،مانناد آب ،سانگ و
خا نیز میشود .مصادیق مهمی که میتوان در ماورد عادالت برشامرد بارهام خاوردن نظاام
اکوسیستم طبیعت توسط انسان که به معنای برهم خوردن حقوق عناصار زیسات محیطای و در
واقع تهیشدن منابع طبیعی توسط انسان از انرژی ،ذخایر زیرزمینی و مواد غاذایی و بطاور کلای
منابع تجدیدناپذیر است(حلم سرشت و دلپیشه.)76،1382،
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 -2-2اصل امنیت در مقیط زیست
امنیت نقش بسیار مهمی در محیط مصنوعی و محیط اجتماعی دارد .اگرچه تا انساان آن را
از دست ندهد قدرش را نمای داناد .پیاامبر اکارم (ص) فرمودناد "نعمتاان مکفرتاان"اال مان و
العافیه(مجلسی1413 ،ق .)81،در کالمی دیگر از امام علی(ع) آمده است کاه "بااالتر از امنیات،
نعمتی نیست و هیچ نعمتی آرامش بخشتر از امنیت نیسات"(محقاق دامااد .)1373،82،امنیاات
زیسات محیطای وضاعیتی اسات کاه یاک کشااور یااا یااک منطقااه از طریااق حکمروانای
شایساته ،مادیریت توانمن اد و اساتفاده پایاادار از منااابع طبیعاای و محاایط زیسات ،گامهاای
مؤثری در مسیر ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسای و تضاامین رفاااه جمعیات باردارد .امنیات
زیست محیطی به معنای پاسداری از محایط طبیعای ،مناافع حیااتی شاهروندان ،جامعه و دولت
از تأثیرات داخلی و خاارجی وتهدیادات منفای طای فرآیناد توساعه اسات کاه ساالمت انساان،
تنوع زیستی و عملکرد پایدار زیست بوم و بقای نوع بشار را تهدید میکند .بار ایان پایاه ،امنیات
زیسات محیطای بخاش جادایی ناپاذیر امنیات ملای نیز محسوب می شود(.کاویانی راد ،نجفی
و متقی،پاییز)1394،77
 -3-2اصل الضرر در مقیط زیست
قاعده فقهی"الضرر" پشتوانهای در حفاظت از محیط زیست است .اصال الضارر یکای از
اصول مسلم فقهی است که میتوان با استناد به آن بسیاری از مشکالت زیست محیطی را حال
کرد .این اصل در حقیقت روح حاکم بر همه قوانین اسالمی است .به موجب این اصل ،در اساالم
زیان رساند ن به دیگران به هیچ وجه مشروعیت ندارد چه در مرحله وضع قانون و چاه در مرحلاه
یااجرای آن .بنابراین اگر قانونی به تصویب برسد که موجب ورود زیان به فرد یا جامعه شود و یاا
در مرحله اجرا موجب زیان گردد از نظر اسالم مشروعیت ندارد(فغفور مغربی  ،تابستان.)1388،21
مرحوم عالمه در کتاب قواعد درباره استفاده از مکانهای عمومی مثل راهها ،مسااجد ،مادارس و
مشاهد نوشته است :فایده راهها تردد و استفاده بهینه بردن از آن است و در صورتی کاه توقاف و
نشستن در مسیر موجب ضرر و زیان به عابران گردد ،حق استفاده از منافع راه از او سااقط مای-
شود.در باب تزاحم حقوق در استفاده از راههای عمومی نیز مینویسد :همه مردم در مناافع راههاا
شریک و مستحقند و کسی نمیتواند با بهرهبرداری بیشتر از منافع راههاا موجاب از باین باردن
حقوق دیگری شود ،یا با سوء استفاده ،خرابی و نقص در آنها وارد سازد و یا منافع راهها را از باین
ببرد ،یا با بنا کردن دیوار و ساختن دکه و سایر تصرفات نابجا موجب وارد آوردن ضرر به عاابران
گردد .پس با این وصف می توان گفت که با مطالعه و مالحظه این قواعاد واصاول فقهای و باه
پشتوانه آنها نیز می توانیم در زمینه بسط و گسترش اصاول اخاالق زیسات محیطای گاامهاای
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موًثری برداریم.
 -4-2اصل آبادانی و سرسازي مقیط زیست در قرآن
انسان موجودی است که خداوند متعال به او مسئولیت آبادگری زمین را داد.اوست که شاما
را آفرید و مسئولیت آبادانی آن را به شما داد(قرآن کریم ،هود.)61 ،در آیهای دیگر خداوند انساان
را از تخریب و برهم زدن نظام انسجام یافته طبیعت و ویرانی آن برحاذر مای دارد(قارآن کاریم،
اعراف.)56،از سوی دیگر  ،قرآن کریم در بسیاری از آیات  ،انساان هاا را باه مطالعاه طبیعات و
عناصر آن فراخوانده است  .همچنین بسیاری از سوره های قرآن کاریم باه ناام یکای از عناصار
طبیعت خوانده می شود ،مانند سور شری فه بقره  ،رعاد  ،نحال  ،ناور  ،عنکباوت  ،نجام  ،فجار ،
شمس  ،حدید  ،لیل  ،قمر  ،تین  ،ناس و . ...خداوند منان ،سرنوشت بشر را به گونه ای رقام زده
است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد  .طبیعت به شکلی خلق شده اسات کاه
در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند .با در نظر رفتن این نکته که باه حکام قارآن
کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه ی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه الزم
آفریده شده است ( ،قرآن کریم ،قمر  . )49 ،در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست
به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسابت باه
محیط زیست داشته باشند ،از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود ( قرآن کاریم  ،مائاده ،
 . ) 86درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و به او قدرت و توانایی عطا کارده ،
اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند بلکه انسان در برابار
خداوند و تمامی آفرینش مسئول اعمال و رفتار خود است .
 -5-2اصل دعوت به حفاظت مقیط زیست در روایات
باید از میان شما ،جمعی دعاوت باه امار باه معاروف و نهای از منکرکنناد و آنهاا هماان
رستگارانند(طوسی.)20، 1415،وقتی که محیط زیست در اثار عملکاردهاای عادهای دچاار اناواع
آلودگیها میشود ویا وقتی که کره زمین دچار بحرانهای زیست محیطی مختلف میگردد ایان
مسائل تنها دامن انسانهای بدکار و متخلف را نمیگیرد بلکه هماه انساانهاا بایاد بهاای آن را
بپردازند .بنابراین هیچ کس نمیتواند بگوید که چاون وظیفاه خاود را انجاام داده از آثاار نااگوار
اینگونه مسائل اجتماعی فراگیر است .این درست مانند آن است که در حدیث پیامبر آمده اسات و
سوراخ کردن کشتی که همه در آن هستند فقط به خود فرد ضرر نمیرساند .حضرت امام علای ا
علیه السالم ا در فرمان معروف خود به مالک اشتر ،فرماندار بصره نوشته اساتَ" :لْایَکُنْ نَظَارُ َ
فی عِمارَة االَْرْض َبْلَغَ مِنْ نَظَر َ فِی اسْتِجالب الْخَرا  ،الَِنَّ ذلِاکَ الیعادْرَ ع اِالّ بالْعِماارَة ،وَ مَانْ
طَلَبَ الْخَرا َ بغَیْر عِمارَةٍ َخْرَبَ الْبالدَ وَ اَهْلَکَ الْعِبادَ" "باید توجه تو در آبادی زمین بیشتر از توجه
تو به گرفتن مالیات و خرا از مردم باشد زیرا خرا بدون توجه به آبادانی باه دسات نمایآیاد و
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کسی که بدون آباد نمودن به گرفتن مالیات و خرا بپردازد ،به ویرانای شاهرها و از باین باردن
بندگان خدا دست زده است".
 -6-2اصل بررسی اثرات زیست مقیطی طرحهاي توسعهاي
مسائل و مالحظات زیست محیطی باید و می تواند در فعالیت های اقتصادی به کاار بارده
شود ،تا به توسعه پایدار رسید .در این راستا محیط زیست باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیارد.
ارزیابی محیط زیست ابزاری است که در جهت دستیابی باه توساعه پایادار ،کااربردی کلیادی و
تعیین کننده دارد .یکی از تکنیک ها و ابزارهای موجود جهات ارزیاابی محایط زیسات ،ارزیاابی
اثرات محیط زیستی ) (EIAمی باشد .ارزیابی اثرات محایط زیساتی ،رویکاردی اسات کاه باه
بررسی اثرات و پیامدهای یک پروژه بر محیط ،قبل از اجارای پاروژه و در حاین انجاام آن ،مای
پردازد و برای هر نوع فعالیت توسعه ای ،نیازمند ارزیابی از نوع  EIAمی باشایم (.عاالم رجبای.
هدی و رضا مکنون)13،1393 ،
انجام طرحهای توسعهای گاهی اثرات جبران ناپاذیری را باه هماراه مایآورد و در جواماع
پیشرفته قبل از انجام طرحهای توسعهای جوانب آن را از نظر زیست محیطی بررسای مایکنناد
بطوری که بسیاری از طرحهای زیستمحیطی با وجود صرفه اقتصادی به دلیل بررسی و عواقاب
زیست محیطی کنسل شده و به اجرا در نمیآید.
 -7-2اصل ممانعت از تخریب مقیط زیست
در اسالم تخریب و نابودی طبیعت بسیار ماورد نکاوهش قارار گرفتاه اسات و احادیاث و
سخنان زیادی در زمینه نگهداری و حفظ محیط زیست بیان شده است .رساول خادا ا صالی اهلل
علیه و آله و سلم ا به مجاهدان اسالم سفارش و تأکید میکارد کاه از قطاع کاردن درختاان ،و
سوزاندن مزارع شدیداً اجتناب نمایند .فقهای شیعه ،قطاع درختاان و تخریاب مازارع را حتای در
سرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان باشند ،جایز نشمردهاند و آن را مکروه و ناپسند قرار
دادهاند و این روایات نشانگرحمایت و اهتمام اسالم از محیط زیست می باشد .بدون تردید تشویق
به درختکاری و هشدار و نهی از نابودی درختان ،فوقالعاده به حفظ و بقای محیط زیست کماک
میکند .خداوند متعال در قران می فرماید"واذا تولی سعی فی االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث
و النسل و اهلل ال یحب الفساد" و چون به قدرت و حاکمیت دست یابد میکوشد تا در زمین فساد
کند و کشت و نسل رانابود سازد و خداوند فساد را دوست ندارد(.قرآن کریم ،بقره.)99،
 -8-2اصل حمایت از حیوانات
حضرت علی ا علیه السالم ا در خطباهای کاه در آغااز خالفتشاان ایاراد کردناد و در آن
مسؤولیت و حقوق مسلمانان را یادآوری نمودند ،فرمودند:
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ُااِال  ََِِ ِ
ااِالِی ِِادِِ  ََِِِداِِِ  َیدَّق وُْ  ََُِْ ووَووا  َ  َ
ِتیُّ  َُِِلِاواُُد  ََِِاو  َاُِداْعِ  َا وال ه ّ  َ
"اَِّتق وُ ه ّ  َ
 ََّتل  َصا وِ"
"ِرِد رِِِندگد َِِِداَِِِشِرهدِازِخداََّدِِیرسادعَِادِاِِرِکْ ِسیِْکناُدَُِِِوَِاراَُّ َِِ
َّتاُِدریِزَالِِرِِداَِِِشِرهدِاقدامِکناد)ِهموِشمدَِْئاوادََِِارِِپرسُ ِقُرارَُِ گاراُدعِ
تی ِِرِدرِِزَالهدَِِچِدرپداد ِکوِِوِچوِِوالَِزار َِِجنگلهدِراِازِِالِِرِادعِشِرهدَِِخدَّو-
هدِ راَِارا َِّماِادَِِتاااَّدتِزِد ِِْیوِراَِارِِاذاتَِِآزارِقرارِِاِاد"(ِیُا ِا سُدامعِخهاُوِ
166عِِِ)546ُِِ 544رِاالِخهاوِشرافِِوِگاَّوایِازِ«َحاطِزاْت»ِتمداتِشدِِکوِهمدَّنُدِ
آ ِِرِهاچَُِیبِِشریِِادَِِّشدِِاستِِ.رِاسدامِکشیلِتاااَّدتِِدَ ِجِتَِِِواُلَِمنُا ِ
ِالِِلاوَِِآووَِِسلُِِِْوَِجدهدا ِاسدامِسُادر َُِ َّمُاِِکُوِ
شدِِاستِ.رسالِخداُِِصل ه ّ
دِاو  َک ولِو َح وم ووِِ َِّدِ وِ قدِو َ وَُُُِْلِ
تاااَّدتِراِِ جِتِکشیدرَُِّنندََّ  ِ َِ"َِ  ِ :تل  َُ ورَاَِ  َلِاو  َاِداَِْ ّم و
 َأکِلو" ِتاااَّدتِتدالِگاشتِراِجزِِرِصارتِاتیادجِِوِگاشتِآَِّدِعِکشیدرَُِّناد (.تُرُِِدَل عِ
جِ15عِِ )59
 -3اصول حقوقی زیست مقیطی در صنعت نفت
 -1-3اصل اطالعرسانی
اصل اطالعرسانی از دولتها میخواهد که فجایع و آلودگیها و مخااطرات را باه کشاورها
اطالع دهند مثالً کنفوانسیون مونته گبی 1ماده  198از دولتها میخواهد که آلودگی دریاایی را
اطالعرسانی کنند .بر طبق این اصل دولت هاا موظاف هساتند ،در هماه باا حسان نیات بارای
حفاظت از محیط زیست با یکادیگر شرایط و همکاری کنند .در این راستا ،آن هاا بایاد قباال از
وقاوع حاوادث زیست محیطی آگاه سازند و با هادف جلاوگیری از گساترش و زیست محیطای،
ساایر کشاورها را از وجاود خطارات احتماالی کاهش آثار مخرب این گونه وقاایع باار محاایط
زیسات باا آناان به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنناد .باید متذکر شد که اصل اطاالع
رساانی در مااده  198کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز وارد گردیده و یک دولت بالفاصله پاس
از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقاوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریاایی ،موضاوع را باه
ساایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزناد ،اطاالع خواهاد داد .دیاوان
بین المللای دادگساتری نیاز در کانال کورفو اعالم داشته است که دولت ها موظف هساتند دول
دیگر را از وجااود خطاارات احتمااالی در سرزمینشااان مطلااع نمایند(جاللیان،پاییز و زمساتان
.)1396،51

1. vienna
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-2-3اصل وفاي به عهد
به موجب این اصل بنیادین حقوق معاهدات ،رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیونهای باین-
المللی ضروری است .تعهدات زیست محیطی بینالمللی نیز از این اصل تبعیت مینمایند .ماده26
کنوانسیون 1369وین 1به لزوم پایبندی طرفین معاهده و اجرای باحسن نیت آن تصریح دارد .این
اصل به نوعی یکی از ابتکارات اعالمیه ریو( )1992نیز می باشد که بیان داشته" به منظور حفاظ
محیط زیست ک شورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیری حمایتی را بر اساس توتنایی هاای خاود
بطور مبسوط مورد استفاده قرار دهند در جایی کاه امکاان خطار جادی وجاود دارد و مساائل و
مشکالت ناشناخته ای را به بار می آورد باید نواقص بطور کلی و علمی مورد بررسی قرار گیرند .
نباید به این دلیل ک ه مبارزه با آلودگی محیط زیست پر هزینه است از آن چشم پوشی کرد" (قوام
آبادی،تابستان .)1389،136
-3-3اصل رضایت
اصل رضایت ریشه در احترام به اراده آزاد کشورها از آزادی پذیرش یا عدمپذیرش تعهاد را
دارند .براین اساس مطابق این اصل ،پذیرش تعهدات زیست محیطی بین المللی قراردادی مناوط
به رضایت کشورها است (قربانی الچوانی.)1397،36،در حقوق و فقه ما نیز انعقااد هار قاراردادی
منوط به رضایت طرفین می باشد و هیچگونه اجبار در قراردادها پذیرفتاه نیسات و باعاث باطال
شدن قرارداد می شود .در این زمینه هر چند نمی توان کشاورها را مجباور نماود ولای براسااس
اصول و ارزش های اخالقی می توان امیدوار به اجرای مفاد بیانیه ها و کنوانسیون ها بود.
 -4-3اصل پیشگیري
سیاستهای پیشگیرانه در حقوق محیط زیست مهم است ،زیرا جبران خسارتهای زیسات
محیطی بعد از وقوع خسارت دشوار است و سیاستهای پیگیرانه ضمن اینکه نفی نمیشود اما در
اولویت حقوق محیط زیست نیستند و دولتها باید اقداماتی انجام دهند که زمینه ایجااد خساارت
زیست محیطی کاهش بیابد .تقریبا اکثار اساناد حقااوق بااین الملاالی محاایط زیسات ،اصال
جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یاک حقیقت ،واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها
راجع باه آلاودگی دریاها ،آب های داخلی ،هوا یا حفاظات از مناابع زنااده اساات و فقاط تعاداد
کمی سند بین المللی ،راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسوولیت دولات
در جهات همکااری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را ماورد توجااه قاارار داده اناد.
مطابق ماده  206کنوانسیون حقاوق دریاهاا" هر گاه دولت ها دالیلی منطقای در دسات داشاته
باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صالحیت یا نظارت آن هاا برناماه ریاازی شاده ،
م وجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی شاده یاا تغییارات اساسای و زیااان آوری در آن بااه
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وجاود آورده ،بایاد تاا حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیات هاا را بار محاایط زیسات
ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایم ایان ارزیاابی ها را برای اعضاء ارسال دارند" ( قوام
آبادی،پاییز .)138 ،1392
 -5-3اصل حمایت و حفاظت
اصل حمایت و حفاظت بسیار قدیمی است و فرابخشی است و تمام حوزهها از جملاه حمال
ونقل و  ....را در برمی گیرد .این تعهد صرفاً ناظر به تعهد دولت هم نیست بلکه این تعهد عماومی
و خصوصی است و افراد و حتی جامعه بین المللی هم تعهد دارند .همچنین در کشور ما نیز اصال
 50قانوناساسی و مشهورترین اصل در حفاظت محیط زیسات در ایان زمیناه بیاان داشاته" در
جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد در آن حیاات اجتمااعی
رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیت های اقتصادی و غیار
آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کناد،ممنوع اسات" .در
خصوص مقررات بین المللی هم می توان به اصل ماده  192کنوانسایون حقااوق دولاات هااا ،
کنوانسیون تنوع زیستی( )1992و استراتژی حفاظت جهاانی کااه در سااال  1980بااه وساایله
اتحادیااااه جهااااانی حفاظاااات از طبیعاااات و منااااابع طبیعاااای جهااااان شد،اشاااااره
کرد(جهانگرد،زمستان.)1396،117
 -6-3اصل احتیاطی
اصل احتیاطی در ماده 15ریو موردشناسایی قرار گرفته است .برخی از فعالیتها وجود دارند
که ما عدم قطعیت علمی داریم ،پس بایستی با احتیاطی بیشتری عمل نمود باویژه در جاایی کاه
نسبت به آثار زیست محیطی یک فعالیت با احتمال عدمقطعیت علمی وجود دارد .باا ایان وجاود
دولت ها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهناد آن کاار ،سابب ورود ضارر غیار
قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد هر چند که به نظر شاید نتوان کشاورها را مجباور نماود
ولی در برخی موارد سازمان های جهانی مثل بانک جهانی در زمان اعطای وام به این اصل توجه
ویژهای دارد و درصورتی که طرحها یا پروژههای کشور متقاضی تهدیادی بارای محایط زیسات
باشد از همکاری با آنها خودداری میکند(قوام آبادی،پاییز.)143 ،1392
 -7-3اصل حسن همجواري
این قاعده عرفی در اصل 21سخلف و  2ریو مورد شناساایی قارار گرفتاه و در رویاه باین
المللی دولتها مخصوصاً قضیه کانال و دریاچه یالنو هستیم .همسایگی و مراعات اصاول حسان
همجواری می تواند کمک کننده به تحقق ایده هایی باشد که در هر کشور و از جمله در کشور ما
معطوف به منطقه گرایی ،ایده پردازی و پیگیری می شود .در این بین ما ظرفیت ها و مشاترکاتی
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با همسایگان خود به ویژه همسایگانی که با آنها دارای زبان و ادبیات و دین و فرهناگ مشاتر
هستیم  ،داریم که با توجه به آنها می توانیم در توجه عمیق تر به اصل منطقاه گرایای از ناوعی
تبدیل همسایگی به یگانگی سخن بگوییم .هنگاامی کاه رواباط ماا باا کشاورهای همجاوار و
کشورهایی که دارای مشترکات فراوان با آنها هستیم از همساایگی باه سامت یگاانگی حرکات
میکند ،ما هم افزایی های قابل مالحظه ای پیدا می کنیم که می شود آنها را سرمایه های موثر
در مسیر اقتدار بیشتر در منطقه تلقی کرد(.صانعتی،خرداد )98در رویاه باین المللای و در مساائل
مربوط به حفاظت از محیط زیست از اصل همجواری و همکاری بهره فراوانی می توان بارد کاه
نمونه های زیادی از اجرای آن را در سطح بین المللی شاهد بوده ایم مثال همکااری کشاورهای
همجوار در جمع آوری لکه های نفتی از سطح دریاها .
 -4الزامات قانونی قید قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی
با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است ،نباید از صادمات آن
به انسان و محیطزیست غافل بود و باید به دنبال راهحلهایی برای کاهش این آسیبهاا باشایم.
عملیات نفتی از قبیل اکتشاف،توسعه ،بهرهبرداری،حمل ونقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثاار
مخرب دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است.در این زمینه دولتها ساعی مایکنناد از
طریق وضع قوانین و مقررات ،تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهناد .از آن
جایی که مسائل زیست محیطای باا ساه قلمرو(دریایی،خااکی و هوایی)ساروکاردارد ،بایساتی در
قراردادهای نفتی به این مساًله توجه جدیتری شاود.عملیات اکتشااف و توساعه شاامل مراحال
مختلف و مستلزم صرف وقت است که آسیبهای زیست محیطی زیاادی را باا خاود باه هماراه
دارد.صنعت نفت به طور کلی بستری برای ایجاد آلودگیهای زیسات محیطای اسات .در جریاان
عملیات اکتشاف ،اقداماتی نظیر لرزه نگاری ،حفر چاههای متعدد ،استفاده از حفاری صورت مای-
گیرد که سبب ایجاد آلودگیهای زیست محیطای زیاادی مایشود(مصادق .)1382،56،بناابراین
بایستی در این حوزه توجه ویژه ای به رعایت مقررات زیسات محیطای داشاته باشایم .اصاطالح
محیط زیست را می توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن
را احاطه کرده اطالق کرد ،اصطالح بیوسفر یا الیه حیاتی که یونسکو خصوصاً آن را بکار میبارد
یکی از وسیعترین تعاریف است که با موضوع بحث ما مطابقت دارد .ضرورت حفظ محیطزیست،
اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضارورت باه ماوازات رشاد صانعت و
فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی ها ،اهمیت بیشتری پیدا کرده است ،رشاد نااموزون صانایع در
سالهای اخیر و ادامه روند فعلی آن ،اکوسیستم ها را به شدت تحات تاأثیر قارار داده و مای دهاد،
بنابراین هدایت فعالیتهای صنعتی به گونهای که کمترین آثار زیانبار را بر محیطزیسات داشاته
باشد ،امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد .سازمان ملل متحد در برنامه یونساکو در رابطاه بشار و
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یونسکو (سال  1988میالدی) در تعریف خود از محیطزیست بیان می دارد« :محیط زندگی بشر یا
آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد» در تعریف آلودگی
محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگی های فیزیکی،
شیمیایی ،زیست شناختی یا رادیواکتیوی هر بخش از محیط زیست مانناد آب ،هاوا یاا زمینای باا
تخلیه یا انباشتن آالیندهها و یا انجام اعمال آالینده به نحوی که در سودمندی محایطزیسات یاا
هر بخشی از آن تأثیر زیان آوری بگذارد و شارایطی پایش بیااورد کاه بارای بهداشات انساان و
بهزیستی او ،سالمتی پرندگان ،حیاتوحش ،ماهیها و دیگر آبزیاان و گیاهاان مخااطرهآمیاز یاا
شدیداً خطرنا باشد و محیطزیست را برای نسل امروز و نسلهای آینده نامرغوب ،نامطمئن و یا
غیرقابل استفاده کند )».صادقی بنیس (1390 ،حاکمیت دولت یکی از کهنترین اصول در عرصه
داخلی و بین المللی است که توسط اکثر نظام های حقوقی موردپذیرش قرار گرفتاه اسات .قلمارو
دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آبهای سرزمینی واقع در محدوده مرزهاای یاک دولات
نیز میشود که در سطح شامل رودخانهها ،خلیمها ،دریاچاههاا و در عماق شاامل آب زیرزمینای
می شود .همچنین شامل بخش های معینی از دریای ساحلی شامل خلیم های باز و جزایر واقاع در
آن که فاصله کمتری از  24مایل دریایی دارند ،تحت صالحیت انحصاری دولت سااحلی هساتند،
این صالحیت سرزمینی همچنین تا  12مایلی از طول خط ساحلی باا تأکیاد بار نظاارت در ایان
محدوده و عبور بیضرر کشتیهای خارجی مجاز است(کیس ،الکساندر ،بهار .)1379،161بنابراین
با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل میتواند به واسطه وجود منابع نفتای و گاازی در
خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت .مهام تارین مسائله در رعایات
الزامات زیست محیطی ،عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکای از دغدغاههاای اصالی
زیست محیطی در صنعت نفت محسوب میشود باه اضاافه اینکاه پاروژههاای مزباور نبایاد باه
سفره های زیرزمینی آب لطمه وارد کارده و آن هاا را آلاوده کند(شایروی .)1393،134،از ایان رو
قوانینی که حاوی مقررات زیستمحیطی هستند ،در کشور ما به تصویب رسیده که عباارتاناد از
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسات مصاوب  1353/3/28و اصاالحیه مصاوب ،1371/8/24
اصل پنجاهم قانون اساسی ،قانون نحوه جلاوگیری از آلاودگی هاوا مصاوب  ،1374/2/3قاانون
مدیریت پسماندها مصوب ،1383/2/20بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1
(مواد  691 ،690 ،689 ،688 ،686 ،680 ،679 ،675و  )696و بعضی دیگار از قاوانین راجاع باه
محیط زیست در عرصه های مختلف  .عالوه بر اینهاا مااده  7قاانون نفات مصاوب 1366/7/9
وزارت نفت را مکلف کرده است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برناماه ریازی هاای صاحیح،
نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تأسیسات و جلاوگیری از
آلودگی محیطزیست (آبوهوا و خا ) با هماهنگی سازمانهای ذیربط باه عمال آورد .همچناین
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مقررات و ضوابط محیطزیست در مناطق آزاد تجاری -صنعتی مشابه مقررات مزباور در سارزمین
اصلی ایران می باشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجااری
مستقر میباشد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیطزیسات در ایان
مناطق می پردازد».بر ایان اسااس ،مقاررات عماومی کشاور ،سیاسات هاایی را در جهات حفاظ
محیط زیست مقرر داشته است ماده  105قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  1379/1/17بیان می دارد« :در کلیه طرح ها و پروژه های بازرگ
تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکاان سانجی و مکاانیاابی ،بار
اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محایط زیسات و مصاوبات هیاات وزیاران ماورد
ارزیابی زیستمحیطی قرار گیرد .رعایت نتایم ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای ماذکور
الزامی است» .همچنین در بند ( ) ماده  104قانون فوق آمده است« :باه منظاور کااهش آلاوده
کننده محیطزیست ،باالخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور ،واحدهای تولیدی موظفاند
برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیطزیست و کااهش آلاودگیهاا اقادام کنناد» .در
عرصه بین المللی نیز مقررات مختلفی در زمینه حفاظت از محیط زیست در قالب کنوانسایونهاا،
بیانیهها و نشستهای بین المللی وجود دارد و این حااکی از اهمیات موضاوع مای باشاد کاه باه
تعدادی از آنها به اختصار اشاره میکنیم:
 .1کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی 1369 -ه .ش
لندن . 1990 .2پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم  1376ه  .ش  -کیوتو1998
 .3کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار -استکهلم.
 .4پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشای از اکتشااف و اساتخرا از فاالت قااره- 1368
ه.ش  -کویت .1989
 .5پروتکل راجع به حمایت محایط زیسات دریاایی در برابار مناابع آلاودگی مساتقر در
خشکی 1369-ه .ش -کویت – .1990
 .6پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زاید خطرناا و دیگار ضاایعات در دریاا-
 1376ه ش  -تهران – .1998
 .7کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیانبخش و دفاع آنهاا -
 1368ه.ش  -بازل .1980
کنوانسیون وین برای حفاظت از الیه ازن 1366ه .ش  -وین – .1987
 .8پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده الیه ازن  1366ه .ش  -مونترال – .1987
 .9کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی 1368ه .ش -لندن.1989-
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 .10کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی
نفتی 1384ه .ش -بروکسل.1969
 .11کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع تخلیه ماواد زایاد و دیگار ماواد-
 1351ه .ش -لندن – .1972
 .12کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری دربااره حمایات و توساعه محایط زیسات
دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی 1357ه.ش -کویت .1978
 .13پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضاره -
 1357ه.ش-کویت.1978
 .14برنامه محیط زیست ملل متحد )یونپ 1351 -1972ه.ش).
علیرغم وجود مقررات مختلف بایستی در خصوص ضمانت اجرای قوانین نیز به ایان نکتاه
اشاره کرد که در عرصه بین المللی با توجه به اصال پرداخات غرامات ناشای از آلاودگی محایط
زیست می توان دعاوی را علیه کشور متخلف اقامه کرد ولی خوشابختانه در کشاور ماا آلاودگی
زیستمحیطی در برخی از موارد موجب مسئولیت کیفری میشود و اگر آلاودگی زیساتمحیطای
دارای دو شرط ذیل باشد جرم تلقی میشود:
الف) نقض شدید تعهد.
ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیطزیست باشد.
حال در مواردی که پیمانکار خارجی در قرارداد بیع متقابل نفتای جهات اکتشااف ،توساعه،
استخرا و بهره برداری از نفت ،نقض شدید تعهد مربوط به عدم آلودگی محایط زیسات را انجاام
دهد و در قوانین بین المللی و داخلی برای تعهد نقض شده ،مسئولیت کیفاری تعیاین شاده باشاد،
قطعاً موجبات مسئولیت کیفری وی را از طرف شرکت ملی نفات و دیگار ساازمان هاای ذیاربط
فراهم می آورد .با توجه به رشد و گسترش مسائل مربوط به حوزه نفت و گاز ،مکان یابی و محال
دفن پسماندهای حفاری ،یکی از روش های جدیاد بارای حفاظات از محایطزیسات در برخای از
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ازجمله شرکت ملی منااطق نفاتخیاز جناوب اسات .از
دیگر روشهای جمعآوری پسماندهای ناشی از حفاری نصب سامانههاای مادیریت پساماند روی
دکلهای حفاری است که از ورود هرگونه آالینده شایمیایی ناشای از حفااری باه محایطزیسات
جلوگیری کرده و کنده های حفاری که به وسیله دستگاه های کنترل جامدات جدا می شود ،پس از
عملیات بهسازی به صورت جامد و تثبیت شده به محل مخصوص حمل و به طور استاندارد دفان
میشود بناابراین مالحظاات محایط زیساتی از ماواردی باوده کاه الزم اسات اوالً پیمانکااران
بین المللی نفتی قبل از شروع پروژه های باالدستی نفتی مطالعاات جاامع میادانی انجاام دهناد و
ریسک های احتمالی نسبت به محیط زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح هاای
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پیشگیرانه از آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی را در پروژه به نحو مطلوب مالحظاه کارده و
توافقنامه جامع با سازمانها و یا مراکاز ذیاربط باه ویاژه ساازمان محایطزیسات اخاذ کنناد( .
ابراهیمی )1392،87،از این رو جهت بهینه سازی برنامه های بهداشت ،ایمنای و محایط زیسات در
صنعت نفت سیاستهای پیشبینی شده است که عبارتند از:
الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست در شرکتهای اصالی و فرعای و
کنترل صحت انجام اقدامات
ب) حذف زمینه های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط زیست و کااهش احتماالی
آنها در مناطق نفتخیز
) ارتقاء استاندارد فرآورده های تولیدشده هیدروکربوری به ساطح اساتانداردهای جهاانی و
حذف مواد مضر از فرآوردهها
د) اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه مانند :مادیریت مصارف انارژی ،آب ،ماواد
اولیه ،کاهش مواد زائد ،مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصاوالت باا ارزشافازوده
باال و بازیافت در مناطق مذکوراست( .ابراهیمی ،صادقی مقدم و سرا )1391،22،
 -1-4ایجاد تعادل در بهرهبرداري نفتی و حفاظت از مقیط زیست
عدمتعادل موجود بین تولید نفت و رعایت مقررات زیست محیطی برخاسته از تعارض منافع
و اشتیاق به سود حداکثری است .از لحاظ تاریخی و بهرغم جذابیت تئوری مشارکت و یاا توزیاع
متناسب بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان،از دیادگاه شارکتهاای نفتای خاارجی تااًمین
منفعت به عنوان هدف اصلی تلقی میگردد و این تاًمین منفعات جاز در قالاب ثباات معاامالتی
متصور نمیباشد .ثبات به این معناست که شرکت نفتی خارجی سرمایهگذار در فضاای حقاوقی ،
مالی و اقتصادی قرار گیردکه انجام عملیات اکتشاف،توسعه،تولید،استخرا و انتقال نفت و گاز باه
پایانه ها و نهایت اینکه عرضه آن به بازار فروش متضمن منافع مالی ثابت و قابل پیشبینی برای
وی باشد.در مقابل دولت میزبان نیز در مقام حفظ منافع ملی قرار داشته و در این راساتا ،نظاارت
دقیق بر انعقاد قراردادهای نفتی و نحوه اجرای آن را در راستای اعماال حاکمیات ملای خاود بار
منابع زیر زمینی می داند و بر این اساس سعی در تدوین ساختاری می نماید تا محیط زیست خاود
را در کنار منافع خود حفظ نماید)ایرانپور(1386،11،
 -2-4دوري از شروب تقمیلی
یکی از دالیل عمده گریز شرکتهای نفتی خارجی از پذیرش حاکمیت قانونهاای داخلای
در رعایت مقررات زیست محیطی نسابت باه پاروژههاای نفتای ،نگرانای آناان از در ((شاروط
تحمیلی)) در قراردادهای نفتی همسو با قوانین دولت میزبان میباشد  .منظور از شرط تحمیلی در
قرارداد ها ،شرطی است که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از شرایط اقتصاادی ،اجتمااعی و یاا
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تخصص خود به طرف دیگر تحمیل میکند(موحد .)1383،126،باه عناوان مثاال چناچاه دولات
میزبان رعایت سطح مشخصی از استانداردهای های محیط زیساتی در اساتخرا ماواد نفتای از
پیمانکار درخواست کند ولی آن را در مبلغ قرارداد محاسابه ننمایاد و از طارف دیگار از اساترداد
ضمانت شرکت تا تاًمین مقررات خواسته شده نیز خودداری نمایاد ،ازنظار شارکت نفتای  ،شارط
تحمیلی محسوب میشود که از ناحیه قوانین داخلای نیاز حمایات مایگاردد و از آن باه عناوان
سوءاستفاده از قوانین داخلی تعبیر میشود .در واقع کسی که در حین انقعاد قرارداد ،شروطی را به
طرف مقابل تحمیل میکند و به این طریق امتیاز افراطی از قرارداد تحصایل مایکناد  ،از حاق
قرارداد خویش سوء استفاده کرده است .اما در مقابل آنان که قائل به حاکمیات قاانون دولات در
وضع قواعد زیست محیطی ناظر بر قراردادهای نفتی و اجرای آن هساتند منکار سوءاساتفاده در
چنین قرادادهایی هستند و چنین اظهار عقیده کردهاند که معیاار تشاخیص سوءاساتفاده از حاق،
قصد آزار و اذیت دیگری است .این در حالی است که در بحاث شاروط تحمیلای چناین قصادی
منتفی است و برعکس ،در قراردادها معموالً جلب رضایت طرف مد نظر است  .به این ایراد چنین
می ت وان پاسخ داد که معیار واقعی سوءاستفاده ازحق به کار بستن حق در خار از هدف و منظاور
آن است و کسی که با توسل به حق انعقاد قرارداد خویش در جهت تحصیل نابرابری فاوقالعااده
است ،این حق را در خار از هدف خویش استعمال میکند .ایراد دوم در رابطه باا دایاره شامول
قاعده سوءاستفاده از حق ((توسط دولت میزباان بار علیاه شارکتهاای نفتای خاارجی)) اسات.
ایرادکنندگان معتقدند این تئوری فقط برای مبارزه با سوءاستفاده ازحق کارسااز اسات و بناابراین
سوءاستفاده از آزادی قراردادی مشمول این تئوری نمیگردد .در پاسخ بایاد گفات کاه اوالً آزادی
قراردادی تعبیر دیگری از حق انقعاد قرارداد است و ثانیاً وقتی سوءاستفاده از حق ممنوع باشد باه
طریق اولی سوءاستفاده از آزادی نیز ممنوع است .ایراد سوم به این شرح است که ضمانت اجرای
تئوری سوءاستفاده از حق ،پرداخت خسارت است درحالی که در بحث شاروط تحمیلای ((بطاالن
شرط)) به عنوان ضمانت مطرح است  .در پاسخ به این ایراد نیز میتوان گفت که ضمانت اجرای
ضمانت اجرای تئوری سوءاستفاده از حق ،در وهله اول ضمانت اجرای طبیعی اسات و در صاورت
عدمامکان این ضمانت اجراء ،پرداخت خسارت مطرح میشود .ضمانت اجرای طبیعی در رابطه باا
در شروط تحمیلی در قراردادها نیز حذف همان شرط است(کریمی،زمستان.)1395،232
 -5رعایت اصول و قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی
وجه شاخص رعایت قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی ،تسهیل حق دادخاواهی در
دعاوی زیست محیطی ناشای از آلاودگی هاای نفتای اسات .هرچناد تساری مقاررات مادون در
کنوانسیونهای بین المللی به متن قرادادهای نفتی و به عبارت دیگر وضع قانون ،یکی از مهام-
ترین و اصلیترین مراحل در حفاظت از محیط زیست محسوب مایشاود اماا باه تنهاایی بارای
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صیانت از منایع طبیعی وافی به مقصود نیست ،زیرا مقررات وضع شده و تحقق اهداف منادر در
قوانین باید توسط ارکان اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شود .تحقاق اهاداف منادر در قاوانین و
مقررات وضع شده ،در صورتی ملموس خواهد بود که برای عدماجرای آنها ضمانت اجرایی وجاود
داشته باشد(قوامآبادی .)215،1390،بدین منظور در مقررات بین المللی و کنوانسیون هاا تادابیری
برای نظام مند کردن رعایت اصول حفاظت محیط زیست توسط طرفین قرارداد اندیشیده شاده و
در برخی موارد ضمانت اجراهایی برای آنها وجود دارد و حتی می توان رعایت این مقررات را جزء
شروط قراردادی قرار داد و ضمانت عدم رعایت آن را نیز در قرارداد لحاظ کرد.
-5-1رعایت قواعد زیست مقیطی در قراردادهایی نفتی ناظر بر نظام امتیازي
قراردادها مبتنی بر نظام امتیازی از جمله ابتدایی ترین قراردادهای نفتی هستند که در آنهاا
دولت میزبان ،مخزن یا میدان را به شرکت نفتی واگذار مایکناد و شارکت ماورد نظار عملیاات
اکتشاف ،توسعه ،بهرهبرداری و تولید و بازیابی محصوالت آن میدان را با سارمایه و هزیناههاای
خود برعهده گرفته ودر تمام عملیات،برمخازن نفت و گاز تا پایان دوره قرارداد حق مالکاناه و یاا
حق االرض و درصدی از درآمد خالص را به عنوان مالیات پرداخت کند .قراردادهای امتیاازی باه
طور تقریبی معادل عمر میدان اعتبار دارند(موسوی )281،1396،لذا ویژگیهای عمده قراردادهای
نفتی در قالب نظام امتیازی عبارتند از:
 طوالنی بودن مدت قرارداد و وسیع بودن مناطق واگذاری به شرکتهای نفتی. حق انحصاری شرکت نفتی و یا مالکیت کامل وی بر مخازن نفتای و فاروش نفات تااپایان دوره.
 پرداخت بهره مالکانه به دولت. تعهد به نتیجه و با خطرپذیری کامل شرکت نفتی در خصاوص تماام مراحال اکتشااف،توسعه و تولید.
ویژگیهای مذکور کمابیش در تمام نقاط جهان به طور یکسان به چشم میخورند.
برخی از این ویژگیها امکان عدمرعایت مقررات زیست محیطای در قراردادهاای نفتای در
نظام امتیازی را برای پیمانکار فراهم مایآورد .طاوالنی باودن مادت قارارداد و وساعت محادود
جغرافیائی عمالً امکان ارزیابی عملیات پیمانکار نفتی و نظارت بر رعایت مقررات زیست محیطای
را از کشور میزبان سلب مینمود .و نکته مهمتر اینکه شرکت پیمانکار در این نوع قرارداد خود نیز
مالک میدان نفتی می شود و نظارت و مدیریت کشور میزبان عمال ناچیز می باشاد و حتای مای
توان گفت چون بهره مالکانه دریافت می کند عمال نمی تواند فشار زیادی بر پیمانکار وارد کند.
-5-2رعایت قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی از نوع مشاركت
از دیدگاه حقوقی ،مشارکت دولت میزبان در قرادادنفتی چه در تولید و چه در سرمایهگذاری
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بیانگر مسئولیت دولت در قبال رفاه و رعایت منافع عمومی و نظارت برآن از جمله مقررات زیست
محیطی و جلوگیری از ورود خسارت به محیط زیست ناشی از آلودگی نفتی میباشد .قراردادهاای
مشارکتی ،محصول اراده مشتر دولت میزبان و شرکت سرمایهگذاری خارجی است که عموماً از
آن به عنوان "مشارکت در تولید" نام برده میشود .در این قرارداد سرمایهگذار متعهاد باه تااًمین
سرمایه مورد نیاز برای اکتشاف و استخرا منابع معادنی در چاارچوب قاوانین و مقاررات دولات
میزبان است و در مقابل دولت متعهد میشود در صورت موفقیتآمیز باودن عملیاات اکتشااف و
توسعه میدان نفتی و به بیان دیگر کشف یا توسعه تجاری میدان از محل نفت استحصاال شاده،
هزینههای انجام شده توسط شرکت بینالمللی را جبران کند که البته میزان هزیناههاا و کیفیات
بازپرداخت آن در فرمولهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد .با این توضایح کاه گااهی حتای در
فرض کشف تجاری نفت ،ریسک یا خطرافزایش هزینهها از حد سقف معینی در قرارداد به عهاده
شرکت بینالمللی نفتی است و بیش از سهم تعیین شده در قرارداد به شرکت نفتی تعلق نخواهاد
گرفت.به بیان دیگر قرارداد مشارکت در تولید به مشابه یک قرارداد فاروش محصاول اسات کاه
دولت میزبان سهمی از نفت تولیدی را با تحویل این سهم به شرکت بین المللی نفات در مقابال
هزینههای اکتشاف ،توسعه و اداره میدان به شرکت اخیر میفروشد .در این نوع قراردادها اعماال
شروط رعایت زیست محیطی برای دولت میزبان ممکن است ولی نکته ای که وجود دارد تاامین
هزینه های ناشی از اجرای مقررات و مالحظات زیست محیطی است که در این نوع قراردادها باا
توجه به عدم سرمایه گذاری کشور میزبان  ،تحمیل آن به پیمانکار با توجاه باه ریساک سارمایه
گااذاری ،عمااال موجااب خاارو یااا انصااراف پیمانکااار از ساارمایه گااذاری در آن کشااور ماای
شود(.فاتح)156،1384،
 -5-3قواعد زیست مقیطی با توجه به ماهیت قراردادهاي نفتی
در مجموع،قراردادهای نفتی دارای چهار ویژگی اصلی هستند که عبارتند از:
 نحوه و میزان مداخله دولت میزبان در تصمیمگیری در پروژههای نفتی. قواعد ناظر بر خطرپذیری برای شرکت سرمایهگذار و دولت میزبان. میزان مشارکت دولت میزبان در عملیات ناظر بر اکتشاف و تولید نفت. نحوه سرمایهگذاری شرکت خارجی(ایرانپور ،پیشین .)16همگی به استناد معاهده منشورانرژی وپروتکل معاهده منشور انرژی راجع به بهینهسازی انارژی و جنباههاای زیسات محیطای
مربوطه ملزم به انجام ارزیابیهای زیست محیطی و تطبیق با استانداردهای محیط زیسات مای-
باشد .معاهده مذکور همه جنبههای مهم انرژی از اکتشاف گرفته تا بهرهبارداری را در برداشاته و
بر اصول سیاستگذاری جهت ترویم بهینهسازی انرژی به عنوان یک منبع انرژی و کاهش آثاار
نامطلوب زیست محیطی در نظام های انرژی تاًکید میورزد(طالیی.)200،1390،
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-5-4رعایت قواعد زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی خدمت
قرارداد خدمت که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات نیز
یاد میشود یک رابطه قراردادی است که براساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخات
میشود .در خصوص رابطه این گونه قرارداد با مقاطعهکاری ،نویسندگان حقوقی قارارداد مقاطعاه
کاری را قراردادی دانستهاند که اگر چه مقاطعهکار با پیمانکار در مقام انجام عمل معینی مستحق
دریافت اجرت قراردادی میشود ولی در انتخاب شیوه اجرای خادمتی کاه باه عهاده گرفتاه آزاد
است .به بیان دیگر صاحبکار نتیجهای را که طالب آن است معین میساازد و مقاطعاهکاار نیاز
برای رسیدن به همان نتیجه تالش میکند ولی ترسیم نقاش رسایدن باه مطلاوب قارارداد آزاد
است(لنگرودی )137،1389،به نوعی در این قراردادها هزینه رعایت مقررات و مالحظاات زیسات
محی طی بر عهده کشوری است که از خدمات استفاده می کناد و باا توجاه باه سارمایه گاذاری
هنگفتی که بایستی تا به نتیجه رسیدن و بهر برداری از میدان نفتی  ،انجام دهند و ریسک باالی
که برای تامین این هزینه ها وجود دارد باعث عدم ورود جدی کشور ها به این مقوله است.
 -6ضوابط زیست مقیطی در قراردادهاي نفتی در ایران
در قراردادهای اولیه نفتی مثل قراردادهای امتیازی نیماه اول قارن بیساتم اشااره ای باه
محیط زیست نشده است ،تنها در ماده 21قرارداد امتیازی  2333تکلیف کلی کمپانی به استفاده از
آخرین فناوری دنیا مقرر شده است .در قرارداد کنسرسیوم وسایر قراردادهای نفتی قبل از انقالب
نیز به الزام شرکتهای نفتی به رعایت مالحظاات زیسات محیطای تصاریحی نشاده اسات ،اماا
شرکتها ملزم به انجام عملیات نفتی با روش خوب صنعت شده اند .در قراردادهای بیع متقابال
بعد از انقالب اسالمی ،رعایت ضوابط زیست محیطی پیش بینی شده است(.شیروی،1393،صاص
 .)566-8در جمهوری اسالمی ایران ،براساس مصوبه شورایعالی حفاظت محایط زیسات()1390
مجریان پروژه های نامبرده شده در مصوبه موظفند به همراه گزارش امکان سنجی ومکان یابی
نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی اقدام کنند.حوزه فعالیت برخی از این پاروژه
ها عبارتند از :پاالیشگاه درهر مقیاس ،پتروشیمی در هار مقیااس ،طارح هاای خطاوط نفات و
گاز،طرح های سکوهای نفتی ،طرحهای ذخیره گاه های نفتی ،طراح های احداث و بهره برداری
از میادین نفت و گاز جدید بابیش از  10حلقه چاه و همچنین طرحهای توسعه میادین نفت و گاز
موجود در صورتی که بعد از توسعه تعداد چاهها به بیش از  10حلقه برسد .به طور مثال رعایات
ضوابط محیط زیستی به طور تفصیلی در ماده  33قرارداد توسعه میدان نفتی دارخوین) شیروی :
پیشین ،صص  )566-3به مسأله "ایمنی ،بهداشت و محیط زیست" مای پاردازدو طارفین ایان
قرارداد متعهد هستند تا عملیات توساعه را مطاابق باا عاالی تارین اساتانداردهای قابال اعماال
درخصوص ایمنی ،بهداشت و مالحظات زیست محیطی انجام دهند .دکترشیروی با اشاره به یکی
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از قراردادهای اخیر بیع متقابل ،برخی مقررات ناظر به محیط زیست را احصاء می کناد ،کاه باه
چندمورد آن در زیر اشاره می کنیم) همان منبع(:
 -1پیمانکار باید در اجرای عملیات توسعه کلیه قوانین ،قواعد و مقررات مربوط به ایمنای،
سالمت و محیط زیست درخشکی و دریا را اعم از محلی ،ملی و یا بین المللی رعایت کند.
 -2پیمانکار موظف است از طریق برنامه های آموزشی ،کارکنان و کارآموزان ایرانی را که
توسط شرکت ملی نفت ایران معرفی می شوند ،در خصوص ایمنی ،سالمت و محیط زیسات بار
اساس استانداردهای شناخته شده بین المللی آموزش دهد .کلیه هزینه های مربوط جازء هزیناه
های سرمایه گذاری منظور می گردد.
 -3هرگاه پیمانکار مقررات مندر در قرارداد را رعایت نکند ،یا هرگوناه قاانون مرباوط را
نقض کند و در نتیجه به محیط زیست خسارت وارد شود ،پیمانکار باید فوراً اقادامات متعاارف و
ضروری را برای جبران آن و بهبود اثرات آن انجام دهد.
 -4اگر شرکت ملی نفت ایران بر طبق قوانین دالیل صحیحی داشته باشاد کاه کارهاای
انجام شده یا تأسیسات نصب شده توسط پیمانکار ،به اشخاص یا اموال دیگران آسیب وارد خوهد
کرد ،یا باعث آلودگی یا صدمه به محیط زیست خواهد شد یا به گونه های گیااهی یاا جاانوری
آسیب وارد خواهد کرد ،شرکت ملی نفت ایران می تواند از پیمانکارتقاضا کند که اقدامات جبرانی
را طبق قوانین و مقررات ایران در یک مدت متعارفی انجاام دهاد و خساارات وارده باه محایط
زیست را اصالح کند .اگر جلوگیری از آسیب به محیط زیست به تشخیص طرفین مستلزم توقف
عملیات توسعه و یا تولید باشد ،عملیات مزبور تا جبران و اصالح صدمات وارده به محیط زیست
متوقف می شود .این ماده از قرارداد بیع متقابل به نحو مناسبی مسائل زیست محیطی را پوشش
داده است و کلیه مسئولیت ها را به عهده پیمانکار قرار داده است.
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نتیجهگیري
فقدان نگاه معطوف باه امنیات زیسات محیطای ،در دهاه هاای گذشاته بخوبی مشاهود
است .چنان که اگر در گذشته متولیان امور امنیت کشور و دسات اناادرکاران حفاظات از محایط
زیست ،مسلط به چنین نگاهی بودند ،امروز بجاای اطااالق واژه بحااران بااه ایان رویادادهای
طبیعی ،اثرات آن تحت کنترل درآمده ،محدود شده ،راهکارهایی برای آن اندیشیده شده و کشاور
در جهت نیل به توسعه پایادار گام بر ماای داشاات .توسااعه پایاادار کشااور مرهااون بهااره
بارداری مناساب از محیط زیست است .لذا ،الزم است متولیان امر با تأکیاد بار حفااظ محاایط
زیسات در جهات نیل به اهاداف توساعه پایدار گاام هاای مساتحکمی بردارناد .در حقیقات در
شرایطی میتوان به جایگاه قدرت اول منطقاه رسید که امنیت کشور و تداوم حیات آن با تکیه بار
غنای محیط زیست ،آماده و مهیا باشد .اما در شرایطی که دغدغه هاای جدیادی  ،با ابعاد امنیتی
ذهن سیاستگذران و مجریان را باه خاود معطاوف کارده و باعاث اخاتالل در زندگی روزماره و
سالمت آحاد ملت شده ،بی گمان از مسیرتحقق ایان مهام دور شده ایم .با توجه به مواردی کاه
در این مقاله برای رعایت مقررات و مالحظات زیست محیطی بیان شد می توان اینگوناه نتیجاه
گرفت که استناد به مسولیت حقوقی و قانونی دولات هاا در زمیناه حفاظات از محایط زیسات و
جلوگیری از صدمه به آن ،هنوز با چالش ها و موانع زیادی روبروست و با عنایات باه ناکارآمادی
نظام حقوقی در مقا بل اعمال کشورها ،زمینه طرح ایده مسئولیت اخالقی فراهم شاده اسات چارا
که علم اخالق با توجه به نظام ارزش ها به تبیین باید ها و نبایدها و درستی و نادرستی رفتارهاا
ی انسان می پردازد ،ودر قالب اخالق زیست محیطی نیز می توان باه تبیاین رفتارهاای انساان
باطبیعت و محیط زیست پیرامون خود پرداخت .در واقع وظیفه اخاالق زیسات محیطای ،تعیاین
اصول و معیارهایی است که بر روابط انسان با طبیعت به منظاور ممانعات از آسایبرسااندن باه
طبیعت و حفاظت از آن ،حکومت میکند .این اصول با ایجاد بازدارندههای درونای اخالقای ،باه
دنبال تصحیح رفتار نا درست انسانها با طبیعت هستند پس با این وصف از این خصیصه انسانی
میتوان برای قانونمند ساختن اجماع جهاانی روی ارزشهاای اخالقای حااکم در حاوزه محایط
زیست بهره برد ،چراکه تمامی اسنادی که به آن اشاره شد به نوعی مبتنی بار ارزشهاا و اصاول
اخالقی خاصی هستند که توانستهاند حمایت جامعه جهانی در این حوزه را جلاب کنناد .شااید در
ابتدا اینگونه بنظر برسد که اصول و ارزشهای اخالقی نمیتوانند به طور کامل یا کاافی مساائل
مربوط به محیط زیست را حل کنند ولی قطعاً قادر خواهند بود خاالًء راهکارهاای حقاوقی را پار
کنند و حتی در این مسیر میتوان اصول اخالقی را به عنوان حقوق نرم قلمداد کرد که در آیناده
قابلیت تبدیل به قانون را نیزخواهند داشت .پس میتوان گفت که نقش علام اخاالق در عرصاه
بینالمللی و در تمامی حوزهها و رشته ها پررنگتر از گذشته میباشد.
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با توجه به اهمیت موضوع بایستی اقدامات و گامهای موًثرتری در جهت حفاظت از محایط
زیست برداشت که پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 -1توجه به سیاستهای کلی محیط زیست ،ابالغی از طرف مقام معظم رهبری در اجرای
بند  110قانون اساسی.
 -2بومیسازی قوانین و مقررات زیست محیطی.
 -3توجه به تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست در پروژهها با توجه به زیست بوم منطقه
مورد اجرا.
 -4تدوین ارزیابی زیست محیطی استراتژیک ،منطبق با زیست بوم هر منطقه.
 -5در شروط قراردادی برای پیمانکاران نفتی جهت حفاظت از محیط زیست و نظارت بار
آن.
 -6اخذ گزارشات و مالحظاات و ارزیاابی زیسات محیطای از پیمانکااران قبال از اجارای
قراردادهای نفتی.
 -7در شرط پرداخت غرامت و در صورت امکان بازگشت به حالت اولیه محیط زیسات باا
هزینه پیمانکار.
 -8ایجاد مراکز مطالعاتی و پژوهشی ،تصمیمسازی و سیاستگذاری پیرامون مسائل زیست
محیطی و پیوند دانشگاه با صنعت.
 -9اجرای طرح های توسعه و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی و جایگزین کاردن ساوخت
فسیلی با گاز.
 -10مدیریت به موقع بحران های زیست محیطای و بهاره گیاری از تماامی امکاناات در
اختیار دستگاهها و نهادها جهت جلوگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر.
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