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چکیده
آلودگی های نفتی ناشی از نفتکش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل و نقل دریایی بوده که توانسته آسيب
هایی جدی به محيط زیست دریایی وارد کند .کشور جمهوری اسالمی ایران نيز در همين راستا به دو پروتکل
 CLC 92و  FUND 92به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پيوسته و آنها
راتصویب نموده است .این دو پروتکل به ترتيب در سال های  1931و  1933برای ایران الزم االجرا شده اند .از
زمان ورود ایران به رژی م بين المللی جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش ها تا بحال شکایت یا ادعایی از طرف
ایران به صندوق بين المللی جبران خسارت آلودگی نفتی ( )IOPC FUNDارائه نگشته ،از این رو به نظر می
رسد با توجه به جدید بودن ایران در رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی  ،برای آماده کردن زیر ساختها و
ساختارهای اجرایی مرتبط در جهت دریافت غرامت آلودگی در صورت وقوع احتمالی یک سانحه نشت نفت
بزرگ از نفتکش ها ،بایستی تمهيداتی اندیشيده و به کار بسته شوند.
این تحقيق با عنوان" راهکار های دریافت غرامت آلودگی نفتی از نفتکش ها در آبهای ایران" پس از بررسی
توصيفی رژیم جبران خسارت  ،راهکارهایی را شناسایی نموده ،با استفاده از تکنيک های آماری  Tجفت شده و
 Tتک نمونه ای از لحاظ تاثير گذار بودن بر غرامت دریافتی سنجيده و آنها را با توجه به تاثير هریک اولویت
بندی می نماید.
نتایج این تحقيق نشان می دهد که بين راهکار های اخذ غرامت و غرامت دریافتی ارتباط منطقی وجود داشته
و می توان با ایجاد ،ارتقاء یا بهبود این راهکارها ،غرامت دریافتی بابت آلودگی نفتی ناشی از نفتکش ها را
افزایش داد ،در نتيجه غرامت دریافتی هر چه بيشتر واقعی شده ،به هزینه های تحميلی آلودگی نزدیک شده و
بخشی از خسارا ت وارده به محيط زیست ،سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی ،بنگاه های کسب و کار،
اقتصاد ،جامعه و دیگر هزینه های مرتبط را جبران کند.
کلمات کلیدی :آلودگي نفتي ،نفتکش ،پروتکل های  ،29شکايت

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول:کلیات تحقیق

1

-1-1مقدمه

2

 -2-1بيان مسأله

2

 -9-1اهداف تحقيق

9

-4-1اهميت و ضرورت تحقيق

4

-5-1فرضيه تحقيق

4

-6-1قلمرو تحقيق

5

-1-1روش های گرآوری داده ها و اطالعات مورد نياز

5

-3-1روش تحقيق و نحوه تجزیه و تحليل داده ها

5

-3-1ساختار پایان نامه

6

-11-1استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

6

-11-1خالصه فصل

1

فصل دوم :پیشینه تحقیق

3

-1-2مقدمه

3

-2-2بررسی آلودگی های نفتی

3

-9-2بررسی روند آلودگی های نفتی

3

صفحه

عنوان
-4-2سانحه Prestige

14

-1-4-2شرح سانحه

14

-2-4-2عمليات پاکسازی

15

-9-4-2مراحل قانونی

15

-5-2تاریخچه شکل گيری رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش ها

13

-1-5-2شکل گيری کنوانسيون مسئوليت مدنی آلودگی نفتی CLC ( 1363

21

)1969
-2-5-2شکل گيری کنوانسيون تاسيس صندوق بين المللی جبران خسارت آلودگی

22

نفتی ()FUND 1971
-9-5-2طرح های  TOVALOPو CRISTAL

26

-4-5-2پروتکل های  1334وارده به کنوانسيون های  CLC 1969و FUND

21

1971
-5-5-2شکل گيری پروتکل های  1332وارده به کنوانسيون های  CLC 1969و

23

FUND 1971
-6-5-2صندوق تکميلی جبران خسارت ()Supplementary Fund 2003

91

-1-5-2نظام تکميلی TOPIA 2006 , STOPIA 2006

91

-6-2رژیم جبران خسارت آلودگی

92

صفحه

عنوان
-1-6-2پروتکل CLC 92

92

-2-6-2پروتکل FUND 92

99

-9-6-2غرامت موجود در پروتکل مسئوليت مدنی 1332

99

-4-6-2غرامت موجود تحت پروتکل FUND 92

95

-5-6-2سوانح تحت پوشش IOPC FUND

95

-6-6-2صدمات قابل جبران تحت IOPC FUND

95

 -1-6-2هزینه های پاکسازی و اقدامات پيشگيرانه

91

 -3-6-2صدمه به اموال

93

-3-6-2زیان خالص اقتصادی

93

-11-6-2صدمه به محيط زیست و مطالعات پس از آلودگی

41

-11-6-2استفاده از مشاور

49

-1-2ایران و رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی

44

-1-1-2وضعيت سوانح آلودگی نفتی نفتکش ها و آب های ایران و غرامت دریافتی

44

-2-1-2رژیم حقوقی جبران خسارت آلودگی نفتی و ایران

41

-3-2خالصه فصل

43

فصل سوم:روش تحقیق

51

صفحه

عنوان
-1-9مقدمه

51

-2-9فرضيه تحقيق

51

-9-9نوع تحقيق

51

-4-9جامعه آماری تحقيق

52

-5-9حجم نمونه آماری

59

-6-9جمع آوری اطالعات

54

-1-9روایی و و پایانی پرسشنامه

55

-1-1-9پایایی

55

-2-1-9روایی

56

-3-9متغيرهای تحقيق

56

-3-9روش تجزیه و تحليل اطالعات

51

-11-9خالصه فصل

53

فصل چهارم :تجزيه و تحلیل

53

-1-4مقدمه

61

-2-4تجزیه و تحليل داده های بخش سؤاالت عمومی پرسشنامه

61

-1-2-4بررسی حوزه کاری یا آگاهی آزمودنی ها

61

صفحه

عنوان
-2-2-4بررسی سابقه کاری یا آگاهی آزمودنی ها

61

-9-2-4بررسی سطح تحصيالت آزمودنی ها

62

-4-2-4بررسی ميزان آشنایی آزمودنی ها

62

-9-4تجزیه و تحليل داده های بخش سؤاالت تخصصی پرسشنامه

69

-1-9-4بررسی تاثير سطح آگاهی عمومی در مورد آلودگی نفتی و نحوه در یافت

69

غرامت در غرامت دریافتی
-2-9-4بررسی تاثير سطح آگاهی افراد متخصص و درگير با آلودگی نفتی در

66

غرامت دریافتی
-9-9-4بررسی تاثير نحوه ارائه دقيق و مستند سازی شکایات در غرامت دریافتی

66

-4-9-4بررسی تاثير تعدد شکایات در غرامت دریافتی

61

-5-9-4بررسی تاثير یکپارچگی در امور دریایی و داشتن یک سياست دریایی ملی

63

در غرامت دریافتی
-6-9-4بررسی تاثير قوانين داخلی در کنار قوانين بين المللی به صورت مکمل در

63

غرامت دریافتی
-1-9-4بررسی تاثير مؤلفه تشکيل صندوق جبران خسارت داخلی به صورت مکمل

11

به صندوق بين المللی جبران خسارت
 -3-9-4بررسی تاثير مؤلفه مشخص کردن یک نهاد هماهنگ کننده و مسئول

11

 -3-9-4بررسی تاثير تحقيقات در زمينه های مختلف آلودگی در غرامت دریافتی

19

صفحه

عنوان
 -11-9-4بررسی تاثير طرح های اقتضایی برای پاکسازی در غرامت دریافتی

14

 -11-9-4بررسی تاثير تعریف نواحی آسيب پذیر و نوع پاکسازی آن در غرامت

15

-12-9-4بررسی تاثير کم کردن آسيب های یک آلودگی نفتی در غرامت دریافت

16

-19-9-4بررسی تاثير جلوگيری از موازی کاری در غرامت دریافتی

11

-14-9-4بررسی تاثير مدل های پيش بينی ميزان خسارت آلودگی در غرامت

11

دریافتی
-15-9-4بررسی تاثير کنترل و نظارت (مانيتورینگ) آلودگی آبها در غرامت

13

دریافتی
-16-9-4بررسی تاثير ورود بخش خصوصی با آگاهی کامل در غرامت دریافتی

13

-11-9-4آزمون فرضيه تحقيق

31

-13-9-4بررسی اولویت بين مؤلفه ها

32

-4-4خالصه فصل

39

فصل پنجم :نتیجه گیری

34

-1-5مقدمه

35

-2-5تحليل اطالعات پایش شده

35

-1-2-5اطالعات بخش عمومی پرسشنامه

36

صفحه

عنوان
-2-2-5اطالعات بخش تخصصی پرسشنامه

36

-9-5نتيجه گيری

31

-4-5پيشنهادات

31

-5-5محدودیت های تحقيق

31

منابع
ضميمه  :1جداول و نمودار های آماری
ضميمه  :2نمونه خام پرسشنامه

32

