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Hôm 19/4, tờ Vzglyad đưa tin, cảnh sát biên phòng Gruzia đã bắt giữ tàu chở dầu Saratov City
của Nga do bị cáo buộc ô nhiễm Biển Đen. Sự việc bắt đầu được điều tra.

Việc bắt giữ tàu xảy ra hôm 17/4, tuy nhiên, thông tin chỉ được tiết lộ sau vài ngày.
“Hôm 17/4, ở bến tàu đầu tiên của cảng biển Batumi, theo thông tin nhận được từ tiểu đội
Batumi trong khu vực, cảnh sát biên phòng Gruzia đã bắt giữ tàu chở dầu Saratov City mang cờ
Nga do bị cáo buộc làm ô nhiễm biển”, cổng thông tin Gruzia Online dẫn nguồn tin từ cảnh sát
biên phòng Gruzia.
Nếu như kết quả điều tra cho thấy lỗi thuộc về thủy thủ đoàn, thì sự việc này sẽ được đưa ra tòa.
Hiện vẫn chưa rõ, trên tàu có bao nhiêu người.
Theo trang web RiverFleet.ru, chủ sở hữu tàu Saratov City thuộc dự án 621 là Công ty đóng tàu
chở dầu “Volgatanker”, nơi đăng kí – cảng Astrakhan, năm đóng tàu – 1996.
Vài ngày trước khi tàu Saratov City bị bắt giữ, một tàu khác mang cờ Panama cũng rơi vào tay
cảnh sát biên phòng Gruzia với cáo buộc tương tự như trên.
Cách đây 1 năm, cơ quan bảo vệ bờ biển Gruzia cũng đã bắt giữ một tàu chở hàng khô của
Nga, bởi vì tàu đã đi qua vùng kinh tế nhiên liệu bí mật của Gruzia. Lúc đó, 13 người được trang
bị vũ khí đã đổ bộ xuống tàu thủy, tịch thu giấy tờ tàu và hộ chiếu của thủy thủ, rồi đưa tàu về
cảng Batumi để làm rõ vụ việc. Sự việc khép lại bằng việc bắt giữ tàu thủy trên trong vài ngày
và tàu Nga phải nộp tiền phạt.
Các tàu của cơ quan biên phòng Gruzia thường xuyên bắt giữ các tàu nước ngoài vì cho rằng vi
phạm luật đường biển và làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Theo thông lệ, tàu và thủy thủ
đoàn sẽ được thả ra sau khi nộp tiền phạt. Trong trường hợp đặc biệt, các tàu vi phạm có thể bị
tịch thu, sau đó được bán đấu giá.
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