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 کیدهچ

بیشتر از طريق دريا صورت  ،آن ونقلحمل که زيست استهای محیطآالينده ترينمهميکی از  ،نفت
های اخیر، سال زيست دريايی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادثلذا محیط ؛گیردمی

 ناشی از آلودگیمسئولیت »المللی را تهیه و تصويب کرده تا موضوع تدريج اسناد بینجامعه جهانی به
شده که  اسنادی هم تصويب ،حالهای واردشده معین شود. درعیندر دريا و نحوه جبران خسارت« نفتی

ها، ها و عوامل آن، چه در کشتیونقلحمل، چه در «الزام به رعايت استانداردهايی»و « بینیپیش»با 
 ،آن دارد. اين مقاله« بارر زيانکاهش آثا»از وقوع حادثه يا همکاری در جهت « پیشگیری»سعی در 

ت و به تحلیل نقاط قوّ ،هاالمللی در اين حوزه، با مرور اجمالی آنبندی و معرفی اسناد بینضمن طبقه
د. کنمیبررسی را گويی نظام مسئولیت و پاسخ د و مقررات مربوط بهزپردامیضعف و مقايسه اين اسناد 

کارکرد، ويژگی و کاستی  و و مقرراتی وجود دارد چه اسناد ،باطپرسش اين است که در اين ارت ترينمهم
ای اهمیت ويژه که از است 5363« کنوانسیون مسئولیت مدنی» ،ها چیست؟ محور بحثهريک از آن

اند، ضمن حفظ اصول شده که بسیاری ديگر از اسنادی که بعد از اين تاريخ تصويب برخوردار است، چرا
 اند.نواقص کنوانسیون مذکور بوده آن، بیشتر در جهت تکمیل
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 مقدمه

دريا را  های نفتی که در اثر نشت و تراوش،و فرآورده نفت ،محیطیزيستهای میان آالينده در
های زيادی واد نفتی حتی در مقادير بسیار کم نیز خسارتد، بسیار حائز اهمیت است. مکنآلوده می

نفت يکی از کاالهای اساسی است که  آورد.وارد می هارا بر محیط دريايی و پرندگان و انسان
به خود اختصاص داده است. بیشتر نفت  8۲5۲درصد از مصرف انرژی جهان را در سال  91حدود 

تن  98۲۲۲۲بر  ها گاه بالغود که ظرفیت آنشحمل می« های بزرگکشنفت»خام از طريق 

درصد تولید نفت خام جهان را  ۵1میلیارد تن نفت خام که حدود  5٫2تقريباً  8۲5۲است. در سال 
دهد، از طريق تانکرها و در مسیرهای دريايی معینی حمل شده است. به خود اختصاص می

در اين  5دهد.یرهای شلوغ رخ میمسیرهای اصلی انتقال نفت مشخص است و اين اتفاقات در مس
يا در اين مسیر قرار دارند، بیشتر  هستندمیان، کشورهايی که خود صادرکننده نفت از طريق دريا 

 ند.هستتحت تأثیر خطرات بالقوه آلودگی 
شده بیشتر باشد، در جهت کارايی اقتصادی عمل تجاری، هرچه مقدار نفت خام حمل

ترين حوادثی که منجر به آلودگی معروف 8.دشومیانجام  تریهای بزرگونقل در کشتیحمل
 حادثه و 5333در سال  9اِريکازجمله حادثه  ؛دريايی نفت شده، ناشی از تصادف بین تانکرهاست

داشته باشد؛ ازجمله  ینظر اقتصادی اثرات زياد تواند از. اين حوادث می8۲۲8در سال  ۵ پرستیژ
جهت اهمیت موضوع، اسناد متعددی به  به 8و گردشگری.گیری، صنعت آبکِشت ماهیدر زمینه 

تا اين اند کوشیدهو ارائه راهکارهايی  تصويب مقرراتبا اند و های نفتی پرداختهبحث آلودگی
 چالش را کنترل کنند.

ها اين کنوانسیونالمللی، در تکمیل قواعد عرفی بین 6المللی دريايیسازمان بین ،در اين راستا
 2،«کنوانسیون مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی»کرد:ويب تهیه و تصرا 
از فاجعه شده پس تصويب 2،«المللی برای جبران آلودگی نفتیکنوانسیون تأسیس صندوق بین»

کنوانسیون راجع به مسئولیت و جبران » 5۲،«بانکرکنوانسیون » ،5362در سال  3کیون توری
 

1. Sweeney, J., “Oil Pollution of the Oceans”, Fordham Law Review, vol. 37, 1968, p. 156. 

2. Vanheule, B., “Oil Pollution: The International Liability and Compensation Regime”, European 

Transport Law, 2003, vol. 38, No. 5, p. 548. 

3. Erik  

4. Prestige  

5. Kim, I., “Ten Years after the Enactment of the Oil Pollution Act of 1990: A Success or Failure”, 

Marine Policy, 2002, vol. 26, p. 201. 

6. International Maritime Organization 

7. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 

8. International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 

Pollution Damage (1971 Fund Convention). 

9. Torrey Canyon 
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 ةتوسعبسیاری از کشورهای درحال ،حالبااين 55.«خطرناک و سمی خسارت ناشی از حمل مواد
اند تا بتوانند طرف معاهده قرار گیرند و از مزايای آن ها نپیوستهساحلی هنوز به اين کنوانسیون

 58تابع قانون ملی است. ،ديدهدر اين حالت، جبران خسارت زيان استفاده کنند.
دريا  انجام اقداماتی جهت جلوگیری از آلودگی ها ودر جهت افزايش امنیت کشتیهرچند 

را باال برد و از اتفاقات  دارد تا بتوان میزان استاندارد امنیتی کشتی وجودمقرراتی ها توسط کشتی
تأکید مقاله بر اين  ،ناپذير است. به همین جهتاين اتفاقات اجتناب کننده جلوگیری کرد،آلوده

ضمن مطالعه سیر خسارات احتمالی را جبران کرد.  ،نحو بهترين توان بهاست که چگونه می
 هایاسناد و کنوانسیون گیری، به بررسی اهمّتحول مقررات موجود مسئولیت، جبران و پیش

چه اسنادی در حیطه جبران و مسئولیت و د شوشود تا مشخص موجود در اين زمینه پرداخته می
بعضاً مدت زيادی است که  اگرچه ،ا وجود داردهجلوگیری از خسارت ناشی از آلودگی نفتی کشتی

شناسايی، نحوه اعمال اين  ،هدف اصلی اين مقاله روازاين اين اسناد گذشته است. از تصويب
به بررسی اصول کلی ابتدا ست. هاها و تحلیل کارکردهای حقوقی آنها، قلمرو، ويژگیکنوانسیون

ها و کارکرد و کاستی ها، ويژگیهريک از آن شود و سپس با تحلیلها پرداخته میحاکم بر آن
 شود.های مرتبط بیان مییونکنوانس
 

 المللی مرتبط با آلودگی نفتی در دریابین هایکنوانسیون. 7
کلی است و  طوربه 59صالحیتیهايی که در رابطه با موضوعات کنوانسیون در درجه اول بايد بین

 ازجملهکنند، تفکیک قائل شد. مطرح می صورت خاصرا به آلودگیهايی که موضوع آن
 5۵(آنکلوس) 5328« کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دريايی»های دسته اول، کنوانسیون

های صالحیتی برای اتخاذ و اجرای قواعد و استانداردهای امنیتی چارچوب ،اين کنوانسیوناست. 
در خصوص نحوه اعمال  و استآورده  فراهمرا کننده دريايی ناشی از کشتی برای منابع آلوده

هايی وجود کنوانسیون ،ديگر است. از طرف« جلوگیری و پاسخ»موضوع دارای های کنوانسیون
خصوص چگونگی اعمال صالحیت کشورها در  در وموضوع خاص آلودگی دريايی  دارایدارد که 

                                                                                                                                        

10. Bunker Oil Pollution Convention (BOPC)- International Convention on Civil Liability for Bunker 

Oil Pollution Damage 2001. 

11. International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 

Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) 1996. 
12. United Nations Conference on Trade and Development, “Liability and Compensation for Ship-

Source Oil Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from 

Tankers”, Studies in Transport Law and Policy, 2012, No. 1, p. 19. 

13. Jurisdictional 

14. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) 
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از که ها ن کنوانسیوناي 51های امنیتی و قواعد ضد آلودگی است.دمطلوبیت استاندار یجهت ارتقا
 قابلبر اساس معیارهای مختلفی ، کنندديد مسئولیت مدنی و جبران خسارت به موضوع نگاه می

و  نفت ازجمله ،کنندههايی در رابطه با وسايل آلودهد. برای مثال، کنوانسیونهستنبندی تقسیم
المللی برای جلوگیری ینکنوانسیون ب» ،. در اين زمینهوجود داردمواد شیمیايی، سمی و خطرناک 

آن را ( مارپول) 5322پروتکل است که حاکم  5329مصوب  56«هاکشتی وسیلهاز آلودگی به
 .کرداصالح 

 55۲ند )شد فتهالمللی پذيردر سطح بینمسئولیت مدنی و تأسیس صندوق  هایکنوانسیون
اد صندوق ملحق کشور به کنوانسیون ايج 23و  هکشور کنوانسیون مسئولیت مدنی را پذيرفت

که اين نظام  هنگامی ،واقع در. ايجاد شداصالح و تغییر  هادر آن 5338در سال  اما شدند(
   ناالجراشدالزم سال) 5322المللی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی در سال بین

 52و کاديزآم موقع اجرا گذاشته شد، اتفاق ديگری که تحت عنوان کنوانسیون تأسیس صندوق( به
تواند از کارايی های موجود نمیسازِکار منجر به نشت نفت شد و نشان داد که ،شودشناخته می

در  الزم برخوردار باشد. نتیجه اينکه کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون تأسیس صندوق
. ددادنتغییر يافتند و محدوديت جبران خسارت و قلمرو آن را افزايش  5338و  532۵های سال

را  5338پیوسته بودند، کنوانسیون  5363گرچه بسیاری از کشورهای متعاهدی که به کنوانسیون 
و کنوانسیون سابق را مردود اعالم کردند، همه کشورهای عضو چنین نکردند و بنابراين  هپذيرفت

درمورد صندوق جبران خسارت،  5325اما کنوانسیون  هر دو کنوانسیون در کنار هم وجود دارند
 قابل ،يک از اتفاقاتی که بعد از اين تاريخ اتفاق افتادهاز اثر افتاد و نسبت به هیچ 8۲۲8در سال 

های ناشی از ، آلودگی«المللی دريايیسازمان بین»با توجه به اينکه نظام موجودِ  نیست. اعمال
نعقاد بعد از ا 75.شدتأسیس  8۲۲5 بانکرکنوانسیون ، دادنمیرا پوشش « مخزن سوخت کشتی»

 ،مارپولکنوانسیون مسئولیت مدنی، مسئله جلوگیری از آلودگی دريايی مطرح شد و کنوانسیون 
در اينجا های زير اشاره کرد که توان به کنوانسیون. در راستای هدف مذکور میکرددنبال آن را 

 
ها و تخلیه سوخت کشتی: کشالف( نشت نفت از نفت: به قرار زير است« ونقل دريايیحمل»آلودگی نفتی ناشی از منشأ  .78

دهد. ب( آلودگی ناشی هاست، رخ میکشبودن نفتصورت غیرعمدی که ناشی از معیوب و مستهلکها معموالً بهاين آلودگی
شود، تخلیه آب ها ايجاد میکش: آلودگی ديگری که عامدانه در اثر فعالیت نفت(ballast water) زن )تعادل(توا آبِ از تخلیه

مقداری آب را وارد مخزن  ،های خالی در مسیر برگشت برای حفظ تعادل خود در حین حرکتهاست. کشتیکشتوازن نفت
. ج( آلودگی ناشی از ندکنمیآلوده آب دريا را آب آلوده به نفت،  بارگیری و تخلیه ،با رسیدن به مقصد ،نهايت خود نموده و در

 .هاشدن کشتیتصادم و غرق
16. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973. 

17. Amoco Cadiz 

18. Weinstein, E., “The Impact of Regulation of Transport of Hazardous Waste on Freedom of 

Navigation”, International Journal of Marine and Coastal Law, 1994, vol. 9, p. 155. 
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يا « یالمللی راجع به آموزش، گواهی، مراقبت از دريانوردکنوانسیون بین» :شد ندبررسی خواه
«STCW» ،«المللی مرتبط با کنوانسیون بین»، «المللی حفاظت از حیات در درياکنوانسیون بین

المللی کنوانسیون بین»و  53«مداخله در درياهای آزاد درمورد حوادث ناشی از آلودگی نفتی
 85 8۲«.آمادگی، پاسخ و همکاری متقابل

 

 کلی مسئولیت و جبران قواعد. 2
مسئولیت وی  کسب اطمینان از اينکهاست. برای آن  «تناژ»معموالً به مقدار  مسئولیت دارنده کشتی

نامه دريافت کند که میزان بیمه« مقام صالح»ای از تحت پوشش بیمه است، دارنده کشتی بايد تأيیديه
 88.ها موجود باشد)اجباری( با توجه به مقررات کنوانسیون مسئولیت مدنی يا ديگر کنوانسیون

ممکن  ،شناخت مسئول دشوار است و حتی در فرض شناسايی مسئول ،نفتی هایآلودگیدر 
دو اصل مسئولیت  ،هابرای پاسخ به اين پیچیدگی .از عهدة جبران خسارت برنیايدوی است 

مقرر شده است. با « سوخت متصرف مخزن»يا « دارنده کشتی»محض و انتقال مسئولیت به 
، موضوع تحديد مسئولیت ددهمیرا افزايش ارنده کشتی مسئولیت د ،توجه به اينکه اين دو اصل

 .شودو بیمه اجباری مسئولیت وی مطرح می
 

 اصل مسئولیت بدون تقصیر )مسئولیت محض( .7ـ2
است که آيا مسئولیت مبتنی بر مسئله مطرح در باب مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی نفتی اين 

مسئول  ؛شودمسئول شناخته کسی چه و اينکه  8۵بهتر است يا مسئولیت )محض( 89تقصیر
 های مختلفی وجود دارد:در اين رابطه ديدگاه ؟نفت( يا مسئول کشتی) بار]متصدی[ 

ونقل های مربوط به حملرابطه با مسئولیت محض درمورد مسئول بار بايد گفت: فعالیت در
تحمیل  ،نبنابراي .ستاذاتاً خطرناک نیست، بلکه خود کاالها دارای ريسک  ،دريايی نفت

ای نیز مسئولیت بر در صنايع هسته ،تر خواهد بود. برای مثالبار، متناسب ةدارندمسئولیت به 
 شود.کند، تحمیل میمی تولیدی نصب که کاالهای خطرناک را متصدّ

 
19. International Convention Relating to the Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 

Casualties 1969. 

20. Hui, WANG, “Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A Comparative and Economic Study 

of the International, US and the Chinese Compensation Regime”, Thesis submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy, 2011, pp. 41-43. 

21. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990. 

22. Shahabasian, Mahdi, “Oil Pollution Liability Insurance in Marine Transport”, Jurnal UMP Social 

Sciences and Technology Management, vol. 3, Issue. 2, 2015, p. 331. 

23. Fault liability 

24. Strict liability 
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ونقل دريايی دخیل نیستند. دخالت عامل معموالً در صنعت حمل ،از اين حوادث زيانديدگان
بنابراين در راستای مسئولیت بدون  .اندازه کافی جبران نشوده خسارت به شود کتقصیر باعث می

های صنعتی از خود ريسک توانند در مقابلکه نمی ضروری است تا از منافع اشخاص ،تقصیر
 دفاع کنند، حمايت شود.

ونقل دريايی، از های حملنفعان اصلی در فعالیتعنوان ذیهای نفتی، بهشرکت ،ديگر طرفاز 
درصد تانکرهای  9۲ مالک های نفتی خودتوانايی جبران اين خسارت را دارند. شرکت ،ظر مالین

ه کشتی کنترل رونقل نفتی را با قراردادهای بلندمدت اجادرصد ديگر ناوگان حمل ۵۲ نفتی هستند و
 ،به داليل زير قابل توجیه است: اوالً« رژيم مسئولیت محض دارنده کشتی»حال، بااين 81.کنندمی

بعضی از  وسیلهو در مواردی به های نفتی فقط ناشی از ماهیت اين کاالها نیستريسک آلودگی
ند، داری اهای گستردهظرفیت ،های نفتیشرکت اگرچه ،دهد. ثانیاًونقل روی میاشکال حمل

 ،ثالثاً .ندمسئولیت را از خود دور کن های فرعی(ازجمله با ايجاد شرکت) توانند با دورزدن قانون،می
ايجاد کند.  انگیزه ،اندازه کافی برای جلوگیری از خسارت نظام جبران خسارت خوب، آن است که به

که )دارنده بار(، ممکن است هیچ کنترلی بر بار نداشته باشند، درحالی کاال با کشتى فرستندة
 .اد را خواهد داشتکننده، تنها کسی خواهد بود که توانايی جلوگیری از خسارت در دريای آزحمل
 ازجمله ،های بسیاری مواجه استدر مرحله اجرا با پیچیدگی ،کاال هفرستندمسئولیت  ،رابعاً

، برای واقع دربودن تعیین صاحب واقعی بار با توجه به انتقال بار با بارنامه در طول مسیر. سخت
کسی بوده است. همچنین  زيانديده دشوار است که بررسی کند در موقع حادثه، بارنامه در دست چه

« بیمه دوگانه»آثاری دارد و اين امر موجب خطر  ،از لحاظ بیمه ،کاال هفرستندبه  تحمیل مسئولیت
بیمه مسئولیت را با توجه به کنوانسیون انجام دهد و مالک بايد  کاال هفرستندبدين معنا که  ؛شودمی

 یمه را انجام دهد.مباشر حمل، ب عادی خود و قصور کشتی بايد برای مسئولیت
ن ودای آمده است که مسئولیت بل هستهبه مسائ المللی راجعهای بیندر ديگر کنوانسیون

درمورد مسئولیت شخص ثالث در  پاريسکنوانسیون » 86کنند:تقصیر را به متصدی بار حمل می
ارد درمورد مسئولیت متصدی حمل کشتی حامل مو بروکسلکنوانسیون » 82،«ایزمینه انرژی هسته

های درمورد مسئولیت مدنی درمورد خسارات ناشی از فعالیت وينکنوانسیون »و  82«ایهسته
 83«.ایهسته

 
25. Hui, WANG, op. cit., p. 71. 

های نفتی بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی» ؛پورمهدی محمدو  حسنیوحید  ،يتاق، داودسیفی قره .22

 .821، ص 593۵، بهار 5، شماره بیمه پژوهشنامه، «با اصالحات بعدی 5363با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 
27. Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960. 

28. The Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships of 25 May 1962. 

29. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963. 
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 انتقال مسئولیت به دارنده کشتی اصل .2ـ2
 شده، به اين معناست که طرفی که از نظر قانونی مسئولیت به او انتقال داده 9۲«انتقال مسئولیت»

مگر اصوالً از مسئولیت معاف خواهند بود  ديگر اشخاص،منحصراً مسئول خسارات خواهد بود و 
با علم به اينکه چنین خسارتی ممکن است وارد شود، اينکه خسارات را عمداً ايجاد کرده باشند يا 

 از اصل کلی مسئولیت است. ،انحراف . ايندنباش احتیاطی اقدام به چنین عملی کردهیباز روی 
خاطر اصرار کشور ای شناخته شد و بهحقوق هسته یهانسیوناين موضوع، ابتدا در يکی از کنوا

که بار که درصورتی ای است، چراترين تولیدکننده تأسیسات هستهامريکا اضافه شد که خود بزرگ
ای را برای های هستهتوان فناوریمسئولیت به دوش متصدی تأسیسات قرار نگیرد، نمی

 ای تأمین کرد.تأسیسات هسته
که هیچ ادعايی علیه خدمه يا عوامل مالک  شده است مسئولیت مدنی مقرر نکنوانسیو در

اجراکننده( کشتی و هر شخصی که عملیات نجات را ) کننده يا متصدیناخدا، هر اجارهکشتی، 
شده مسئول خواهد بود و تنها مالک کشتی ثبت ،بنابراين .مسموع نخواهد بود دهد،انجام می

پاراگراف شوند. )معاف فرض می ،سئول خسارات باشند، از مسئولیتخدمه که ممکن است واقعاً م

(. البته اين امر مانع از آن نیست که دارنده کشتی بتواند 5338کنوانسیون مسئولیت مدنی  9ماده  1
علیه مسئول واقعی طرح دعوا  ،پس از جبران خسارت زيانديده بر اساس قواعد عمومی مسئولیت

رو های روبکننده کشتی با مسئولیت بالقوهولیت اين است که اگر اجارهکند. علت ديگر انتقال مسئ
هدايت  97شود.شود، ضرورتاً بايد اقدام به بیمه مسئولیت خود کند که منجر به بیمه مضاعف می

 92شناسايی است. راحتی صاحب کشتی قابلکه به ديده باشد چراتواند به نفع زيانمسئولیت می
 

 ها(لیت )دفاعمسئو استثنائات .9ـ2
 8و  5وی، مطابق ماده  و انتقال تمام مسئولیت به مسئولیت محض دارنده کشتیاصل  باوجود

، دارنده کشتی/مخزن را در موارد زير بانکرو نیز کنوانسیون  5363کنوانسیون مسئولیت مدنی 
( يا حالتی اجتنابغیرقابل) ، جنگ داخلی، شورش يا باليای طبیعیقوه قاهرهشناسند: مسئول نمی

صاحب کشتی اثبات کند که  وسیله شخص ثالث اتفاق بیفتد. ممکن استکه حادثه کامالً به
ناشی ممکن است فعل يا ترک فعل ديده است. خسارت واردشده ناشی از فعل يا ترک فعل آسیب

گر فانوس( يا دي) مورد حفظ نورعمل اشتباه کلی يا جزئی دولت يا مقامات اجرايی در از تقصیر يا
 

30. Principle of Channelling of Liability 

31. Tanikawa, H., “A Revolution in Maritime Law: A History of the Original Legal Framework on Oil 

Spill Liability and Compensation”, The IOPC Funds’ 25 Years of Compensating Victims of Oil Pollution 

Incidents, IOPC Fund, p. 53. 

32. Brans, E., Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage and Damage 

Assessment, Kluwer Law International, 2001, p. 8. 
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 رود.ی به کار میدنورکه برای درياباشد ی يابزارها
با  ،وجود نداشته باشد يا خسارات واردشدهسببیت  رابطه ،اگر بین فعل دارنده کشتی و حادثه

نداشته باشد يا آسیبی به قربانیان وارده نشده يا عامل ارتباطی  ،ای که در کشتی اتفاق افتادهحادثه
 2ماده  توان به اين دفاعیات تمسک جست.، میباشدده خارجی رابطه علیت را قطع کر

گر اعالم رفتن تعهدات بیمهبر ازبین ،کنوانسیون مسئولیت مدنی، در خصوص تأثیر اين عوامل
گر يا شخص دارد: هر ادعايی در ارتباط با جبران خسارت ناشی از آلودگی بايد علیه بیمهمی

بر اين  99کند.از مسئولیت صاحب کشتی می که اقدام به جبران خسارت ناشی باشدديگری 
 .8ثالث  شخص تقصیر از ناشی خسارت .5 موارد زير از شمول بیمه مستثناست: ،اساس
 8و ماده  5338کنوانسیون مسئولیت مدنی  9با توجه به ماده  ،قوه قاهره از ناشی هایآسیب

 ديده.زيان تقصیر .9 بانکرکنوانسیون 
 

 مسئولیت تحدید .4ـ2
کامل به وضع سابق  اعادههمان يا  9۵«جبران کامل خسارت» ،لی در مسئولیت مدنیاصل ک

ی برای محدوديت مسئولیت وجود داشته است که به سازِکار ،در حقوق دريايی ،حالاست. بااين
دهد مسئولیت خود را در حوادثی که منجر به تلف يا آسیب دارنده کشتی يا نماينده او اجازه می

کنوانسیون در اين زمینه،  ترينمهم 91محدود کند. شود،می ءاشیاا نسبت به اشخاص ي
 ،است. تحديد مسئولیت 96(LLMC« )کنوانسیون محدوديت مسئولیت نسبت به دعاوی دريايی»

 .استاستوار  مبناهای حقوقی مرتبط با آن، بر اين سازِکارحقوق دريايی و بسیاری از  اساس
 ،مسئولیت او معین شود. به همین جهت دامنه يدبا، ارددمحض مسئولیت  ،ازآنجاکه دارنده کشتی

به معنای حداکثر میزان مسئولیت با توجه اين تواند به تحديد مسئولیت استناد کند و دارنده کشتی می
ای مسئولیت خود را تحت پوشش بیمه برای اينکه دارنده کشتی بتوانداست زيرا « تناژ کشتی»به 

 5363کنوانسیون مسئولیت مدنی  1در ماده ديت مسئولیت پذيرفته شود. متناسب قرار دهد، بايد محدو
محدود به  ،شده است که: دارنده کشتی حق دارد که مسئولیت خود را با توجه به اين کنوانسیون بیان

 نشود.« رخ پرداخت ويژهن»میلیون  13.2ها بیشتر از آنهر حادثه کند، مشروط بر اينکه ارزش همه 
تحديد مسئولیت در مواردی قابل استناد  حق 5363سیون مسئولیت مدنی بر اساس کنوان

ی است که شاکی صورت در( و آن شودسقف مسئولیت نسبت به دارنده کشتی اعمال نمی) یستن
 

33. Mahdi Shahabasian, op. cit, p. 335. 

34. Restitutio in integrum 

مطالعات فصلنامه ، «عام تحديد کلی مسئولیت در حقوق دريايیالمللی نظام مروری بر اسناد بین» ؛درگاهیامین  و ايزانلو، محسن .98
 .۵22، ص 5939، زمستان ۵، شماره ۵۵، دوره حقوق خصوصی

36. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976 (LLMC(. 
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 92يعنی باوجود علم دارنده کشتی() بتواند اثبات کند اتفاق بر اساس تقصیر واقعی خود يا خدمه او
همان است که در کنوانسیون تحديد مسئولیت در  ،نسیون آمدهآنچه در اين کنوا .بوده است

 92شده است. خسارات دريايی بیان
کنوانسیون مسئولیت مدنی، نظامی جدا از کنوانسیون تحديد مسئولیت برای خود ايجاد کرده 

 5326و  5312 93«تحديد مسئولیت نسیونکنوا»های بیشتری نسبت به است و حاوی محدوديت
 ،«المللی تحديد مسئولیت نسبت به دعاوی دريايیکنوانسیون بین» 9ق ماده زيرا مطاب است

برای  ،در حال حاضر .از شمول آن استثنا شده استصراحت به ،دعاوی ناشی از آلودگی نفتی
نرخ پرداخت » ونیلیم سهنرخ ثابت شود، تن نمی 1۲۲۲ها بیشتر از هايی که تناژ خالص آنکشتی

، رسدتن می 5۵۲۲۲۲شود و تا حد هايی که بیش از اين مقدار میکشتی وجود دارد. برای« ويژه
برای هر تن اضافی مورد « نرخ پرداخت ويژه» ۵8۲عالوه به« نرخ پرداخت ويژه»سه میلیون 

تن است، نرخ ثابت  5۵۲۲۲۲ها بیش از هايی که میزان تناژ آنپوشش بیمه است. برای کشتی
 ۵۲قابل پرداخت است.« هيژونرخ پرداخت » ونیلیم ونهپنجاه
 

 بیمه اجباری مسئولیت .8ـ2
و ابزاری جهت حفاظت از منافع آلودگی نفتی بیمه، عنصری کلیدی در جبران خسارت ناشی از 

 اهمیت و گستره .دشومیباعث تکمیل نظام مسئولیت مدنی  ،بیمه مسئولیتاقتصادی است. 
های آوردن به بیمه، باعث رویی جبران آننفتی و فقدان تواناي یهاهای ناشی از آلودگیآسیب

با عنايت به  ۵5تا از ريسک ورشکستگی صاحب کشتی جلوگیری شود. شوداجباری می
 وی در جبران خسارت و اصل تحديد مسئولیت، کننده و عدم توانايیبودن مسئولیت آلودهسنگین

 ۵8ه است.نامنمودن اخذ بیمهقرار گیرد، الزامی توجه موردبیشتر بايد  آنچه

تن  8۲۲۲است که بیش از  تعیین بیمه اجباری در کنوانسیون مسئولیت مدنی هنگامی وظیفه
ضمانت اجرای برسد.  فرانکیلیون وده ميستدوبه مبلغ میزان آن  و عنوان بار حمل شودنفت به

 
37  . Actual Fault or Privity 

38. United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., p. 29. 

39. International Convention Relating to the Limitation of Liability of Owners of Sea-Going Ships, 1957. 

40. Krishna Kiran, R. Bhanu, “Liability and Compensation for Oil Pollution Damage: An Examination of 

IMO Conventions”, NUJS Law Review, 2010, p. 406: and Johnston, D. (ed.), The Environmental Law of 
the Sea, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, 

Switzerland, 1981, p. 199. 

صورت تواند بهديده میزيانآيد يعنی می گر پیشوقتی بحث بیمه اجباری مطرح شد، طرح دعوای مستقیم علیه بیمه .47

 .طرح دعوا کند ،گرمستقیم علیه بیمه

، سال چهارم، مجله گستره انرژی، «ای در صنايع نفت و گاز و پتروشیمیهای بیمهتوسعه پوشش» ؛درخشان، مسعود .42

 .۵2، ص 5923، ۵1شماره 
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را برای ای تأيیديه( چنین کشتی)اين است که کشور معاهد نبايد اجازه  ۵9عدم بیمه اجباری
شود. تأمین می« P&I» (انجمنهای )وسیله کلوپهايی معموالً بهچنین بیمه ۵۵.کندصادر کت حر

اند و در زمینه بیمه مسئولیت تخصص دهکر ايجادآن را خود دارندگان کشتی که  هاکلوپاين 
محدود به تلف يا خسارت  ،«بیمه بدنه» ،واقع درد. نشونوعی تعاونی سنتی محسوب می ،دارند

 هایوسیله انجمنبهرا  مسئولیت خود ،اما دارنده کشتی است شدهشخص بیمهه اموال وارده ب
«P&I»  شده از طرق دريا درصد بیمه مسئولیت نفت حمل 3۲ها حدود کند. اين اتحاديهمیبیمه

 پانصدها تا ای اين انجمنتوانند در خصوص پوشش بیمهصاحبان تانکرها می .دهندرا پوشش می
میلیون دالر ديگر  توانند مقدار اضافی تا حدود دويستحال میحساب کنند و درعین دالر ونیلیم

 ۵1ای است.را خريداری کنند که بیشترين مقدار پوشش بیمه
 

 گوییجبران و پاسخ ،المللی مربوط به مسئولیتبین اسناد .9
: اسناد م استقابل تقسیاز بُعد موضوع به دو دسته تقسیم  ،المللی موضوع آلودگیاسناد بین

 ،کنندهتصويب از ديدگاه مرجعاين اسناد مربوط به مسئولیت و اسناد مربوط به پیشگیری و پاسخ. 
را تصويب کرده و اسنادی که بدون دخالت  ها در قالب کنوانسیون آنبه اسنادی که دولت

 تقسیم قابل پیوندند،اختیاری به آن میصورت بهونقل دريايی نفت، ها، فعاالن حوزه حملدولت
 است. 
 

 المللی مربوط به مسئولیت مدنی و جبرانهای بینکنوانسیون. 7ـ9

 7332تا  7323مسئولیت مدنی از  کنوانسیون. الف
جايی که اتفاقات  اين است که دارنده کشتی در زمان اتفاق يا )در قاعده اصلی در اين کنوانسیون

و مسئول هرگونه خسارت ناشی از آلودگی  متوالی موجب حوادث است( در زمان اولین اتفاق،

 
گرفته است  توجه قرار اقتصادی مورد ويژه های سرزمینی يا منطقهفقط در محدوده آب ،هادر کنوانسیوناجباری نامه بیمه .49

 د.شوها اخذ نامهبايست اين بیمههای آزاد نیز میرسد در آبکه به نظر میدرحالی

های ودگیدر مقابل آل رانیکشتیهای قابل قانون حفاظت از درياها و رودخانه 5۲و  6نامه اجرائی ماده ینينیز مطابق با آ ايراندر  .44

 و های مناطق دريايی جمهوری اسالمی ايرانکش و شناور، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبنفتی، هر کشتی، نفت
مطابق تعريف « حق برداشت ويژه»نامه يا تعهدنامه معادل ريالی يا ارزی بر مبنای به مواد نفتی، بايد بیمه رانیکشتیهای قابل رودخانه

ف کرده است از ورود، ترک بندر يا فعالیت کشتی، در و دريانوردی را موظّاسازمان بن ،نامهینيآاين المللی پول تهیه کند. ینصندوق ب
 های مناطق دريايی جمهوری اسالمی ايران جلوگیری کند.نامه در آبکش و شناور فاقد بیمهنفت

45. Garick, J., “Crisis in the Oil Industry: Certificates of Financial Responsibility and the Oil Pollution 

Act of 1990”, Marine Policy, 1993, vol. 17, p. 282. 
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اصول کنوانسیون . دکنمیايجاد  است که دارنده کشتی ۵6خسارت واردشده به اشخاص ثالث
 ،شدهبه شرح زير است: قراردادن مسئولیت محض بر دوش دارنده کشتی ثبت مسئولیت مدنی

تعیین  ،مسئولیت ( دراعدفاستثنا )کردن تعداد محدودی مشخص ،انتقال مسئولیت به دارنده کشتی
ممکن است  موجب آنتعیین شرايطی که دارنده کشتی به ،سقف مالی محدود برای مسئولیت

ايجاد حق  ،دارنده کشتی به بیمه مسئولیت الزام ،حق استناد به تحديد مسئولیت را از دست بدهد
کسانی که  زمان.تعیین قواعدی برای صالحیت و مرور  ،گر برای شاکیدعوای مستقیم علیه بیمه

، اما اگر به آن ملحق نشوند، ندشومیخارج  5363شوند، الزاماً از مقررات  5338عضو کنوانسیون 
 مانند.می 5363مقررات  مشمولهمچنان 

 

 قلمرو جغرافیایی اعمال کنوانسیون (7
د در دهد که در خارج از دريای سرزمینی خوکشور ساحلی می اين اختیار را به ،قلمرو جغرافیايی

 و 5363 مقررات ماهوی در دو کنوانسیون. ددهاقداماتی را انجام  ،جهت جلوگیری از خسارت
 ،یايیجغرافقلمرو  نظر از ،حال. بااينهستندشبیه هم  ،مدنی، در اساس مسئولیت 5338

هايی است که در دريای خسارات ناشی از آلودگی شاملمحدودتر است و فقط  5363کنوانسیون 
 ۵2اقتصادی انحصاری های منطقهی از کشورهای متعاهد اتفاق بیفتد. لذا آلودگیيک ۵2سرزمینی

 یدريامسئولیت مدنی نسبت به هر آلودگی در  5338کنوانسیون  ،قابل پوشش نیست. در مقابل
در مواردی که منطقه انحصاری ها )، منطقه انحصاری اقتصادی يا سطوح معادل آنسرزمینی

 ( در کشورهای متعاهد، قابل اعمال است.مايل دريايی 8۲۲ا حدود ت اقتصادی تأسیس نشده باشد
 

 کشتی تعریف( 2
که برای حمل داند میای يا هر وسیله ۵3هر کشتی درياپیما ،کشتی را ،کنوانسیون مسئولیت مدنی

شده باشد. درمورد اجرای  صورت بار تعبیهنفت در دريا )رودخانه يا درياچه( به ةای و عمدفله
و  1۲که کشتی متصل به پااليشگاه باشد يا به نقطه مهار ساحلی مرتبط باشدن، هنگامیکنوانسیو

بخشی از خود  ،شود که اين لولهنفت خارج شود، کنوانسیون در صورتی اعمال می ،از اين طريق

 
شامل مقامات کشور که مسئول تمیزکردن يا  :ديده باشد ها خسارتهر شخص حقیقی يا حقوقی که از اين آسیب .42

ويت فشده است يا دچار ت که خسارت مالی يا شخصی به آنان واردهای حقوقی اقدامات پیشگیرانه هستند يا اشخاص يا شرکت
 اند.منفعت شده

47. Territorial Sea 

48. Exclusive Economic Zone 

49. Sea-Going Vessel 

50. Single Mooring Buoy (‘SMB’) 
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ها را دولتغیرتجاری  هایکشتی ،اين کنوانسیوننه مثالً بخشی از پااليشگاه(. ) کشتی باشد
 15.دگیردربرنمی

 

 نفت و آلودگی ناشی از آن تعریف (9
و نفت پايدار  آمده است که نفت شامل هرگونه ترکیبات هیدروکربنی معدنی 5338در اصالحات 

عنوان بار حمل (، خواه توسط کشتی بهنفت خام، نفت سیاه، نفت ديزل سنگین و روغن) 18شودمی
مقررات  ،در حال حاضر ،5363در مخزن سوخت يک کشتی باشد. برخالف مقررات  شود، خواه

های آلودگی ،هر دو کنوانسیون گیرد.نشت نفت از مخزن سوخت کشتی را دربرمی ،اين معاهده
 5338شود. کنوانسیون ازجمله نفت خام و نفت کوره( را شامل می) 19ناشی از نفت پايدار

 کنوانسیون( 5ماده  1)بند  را حذف کرد. 1۵مسئولیت مدنی، نفت سفید
 یهآلودگی دريايی عبارت است از تخل ،متخصصان سازمان ملل متحد برخی تعريف طبق

زيست دريايی که ها توسط بشر به محیطموجودات زنده و انرژی مستقیم و غیرمستقیم مواد،
 آسیب به ،و آب های دريايیفعالیتو  به منابع جاندار لطمه :دشومنتهی به اثرهای نامطلوب ذيل 

 11.گردشگریهای تفريحی و کاهش فعالیت ،نسانسالمت و شرايط زيستی ا

 گونه تعريف کرده است:آلودگی دريايی را اين 5328کنوانسیون حقوق درياها  5ماده  ۵ بند
 زيست دريايی که بهيا غیرمستقیم مواد يا انرژی توسط انسان به محیط مستقیم واردکردن

گیری مانع ايجاد کند و ازجمله ماهیهای دريايی سالمت انسان لطمه وارد آورد و برای فعالیت
المللی درباره توان به کنوانسیون بینمیفوق  تعاريف عالوه برگوارايی آب را کاهش دهد. 

که ايران نیز از سال اشاره کرد  (بانکر) یمسئولیت مدنی برای جبران آلودگی نفت سوخت کشت
توان چنین استنباط کرد ون فوق میماده اول کنوانسی 3و  2، 1از بندهای . است پیوستهبه آن  23

هرگونه نفت  و نشت که از ريختناست هايی آلودگی، که منظور از آلودگی نفت سوخت
در دريای ، گرفته استفاده قرار که در امر راهبری يا رانش کشتی مورد یسوختی کشت یدروکربنیه

 .شودايجاد می يک کشورسرزمینی 
 

 
51. Mankabady, Samir, and International Maritime Organization, International Shipping Law: IMO 

Rules, vol. 1, London: Euromoney, 1991, p. 18. 

 کمتری دارد. خطر ،شود که نفت غیرپايدارگفته می ،حالکمی با مشکل مواجه است. بااين ،تشخیص نفت پايدار يا غیرپايدار .82

53. Persistent Oil 

54. Whale Oil 

 ، دانشگاه تهران،«فارسالمللی بررسی علمی اثرات نشت نفت در خلیجنفرازهايی از روند اولین کنفرانس بی» ؛ابتکار، تقی .88

 .8-9، ص 5969
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 تیخسارات ناشی از آلودگی نف تعریف (4

هايی که خسارات ناشی از آلودگی، به خسارت و آسیب کنوانسیون مسئولیت مدنی، 5در ماده 
ها انجام های کشتی است و نیز اقدامات معقولی که در جهت جبران اين آسیبناشی از آلودگی

بینی هايی پیشجبران خسارات را فقط برای آلودگی ،اين کنوانسیون شده است. شود، تعريف
 ت که از قرار زير باشند:کرده اس
تلف يا خسارتی که خارج از کشتی و ناشی از آلودگی و به علت نشت نفت از کشتی ( الف

هايی که برای اقدامات پیشگیرانه ب( هزينه .باشد، به هر نحو که اين نشت اتفاق افتاده باشد
 ،رای جلوگیری از آنالوقوع وجود دارد و ببنابراين در مواردی که بیم خطر قريب .شودانجام می

 82هايی شود، اين امر قابل جبران نیست.هزينه

که  صورت؛ به اين داده شودپوشش  ،سعی شد که اين موارد 5338در پروتکل  ،حالبااين 
هم به نحو « تصادف»دهد. واژه الوقوع را پوشش میخطر قريب ،«موقعیت تهديدآمیز» عبارت

باعث آلودگی  است که ای از اتفاقات با منشأ واحدلسلههر اتفاق يا س ظور،من .ديگری تعريف شد
 12.ضرر اقتصادی خالص ج( 12الوقوع برای چنین خسارتی به شمار آيد.شود يا خطر يا تهديد قريب

های فرضی، شامل شود که بر اساس محاسبهدربردارنده غراماتی می ،تعريف اين خسارات
های اقدامات معقول قابل تا تنها هزينهدر آن راس زيست باشد.خسارتِ واردشده به محیط

داران، دهد، هتلخط ساحلی را تحت تأثیر قرار می ،برداری است. در مواردی که آلودگیبهره
 دنتوانمیآورند، به دست می گردشگریداران و ساير افرادی که درآمد خود را از گیران، مغازهماهی

همه، جبران خسارت به خود بااين سارت کنند.دادن منبع درآمد خود، درخواست خازدست ه علتب
المللی، جبران های بینبر اساس کنوانسیون 13سختی قابل ارزيابی با پول است.به ،زيستمحیط

 6۲.شوداقدامات پیشگیرانه می یهامحدود به هزينه ،زيستیخسارات محیط

 

 7317المللی جبران خسارت بین تأسیس صندوق کنوانسیون ب.
و با توجه به الغای  شدبازبینی  5338و  532۵و  5326أسیس صندوق در سال کنوانسیون ت
 تاريخ از اثر افتاده است.آن و بعد از بود جاری  8۲۲8اين کنوانسیون تا سال  5325کنوانسیون 

 
56. Krishna Kiran, R. Bhanu, op. cit., p. 404. 

زيست مشخص نبود که اين خسارات وارده به منابع طبیعی محیط 5325و  5363های بر اساس متن اصلی کنوانسیون .81

اما شده بود  های ملی سپردهاين امر به دادگاه ،ابل جبران است يا خیر. بر اساس کنوانسیونهای ترمیم قو نیز هزينه ،دريايی
 اين امر را شفاف کرد. صورت گرفت، 5338در پروتکل که تعريفی 

58. pure economic loss. 
زيست ناشی از طبررسی جبران خسارات وارده به محی» ؛موسویالسادات مريم و پورهاشمیسیدعباس دبیری، فرهاد،  .83

 .1ص  ،5923، 5، شماره 2، دوره زيستفصلنامه انسان و محیط، «زيستالمللی محیطهای فرامرزی و تخريب بینآلودگی

60. Hui, WANG, opt cit, p. 3. 
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توانند به کنوانسیون اند میپیوسته 5338کشورهايی که به کنوانسیون مسئولیت مدنی  فقط
در است و  مسئولیت مدنیکنوانسیون  ل. کنوانسیون صندوق، مکم( بپیوندند5338صندوق )

دسترس یرقابلغناکافی يا  5338 مسئولیت مدنیهای موجود در کنوانسیون ی که حمايتموارد
های قلمرو اجرايی کنوانسیون، صندوق و ويژگی. کندجبران خسارت را فراهم میامکان باشد، 

اين در همین راستا،  65.همراه اصالحات آن است ،یمدن ماهوی آن، شبیه کنوانسیون مسئولیت
المللی جبران آلودگی صندوق بین ده است:داتشکیل نوعی صندوق جبران خسارت  ،کنوانسیون

های دعاوی خسارت و هزينه است که دربردارنده المللیازمان بینس «IOPC 5338»نفتی 
مسئولیت در اقتصادی است.  هایزيانسازی در ساحل و دريا و انجام اقدامات پیشگیرانه و پاک

در « حق برداشت ويژه»یلیون وسه ميستدومحدود به جمع مبلغ  ،اين کنوانسیون در حال حاضر
 68شود.هر حادثه می

شود که با توجه به غرامت به قربانیانی داده میجبران خسارت،  بر اساس مقررات صندوق
کامل جبران نشده باشد. طور بهها ه آنخسارت وارده ب ،مقررات کنوانسیون مسئولیت مدنی
 :دکنمیديدگان حمايت صندوق در سه موقعیت زير از آسیب

 ازجملهالف( درجايی که هیچ مسئولیتی تحت کنوانسیون مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد؛ 
دی تعه نتواندگر او ب( جايی که دارنده کشتی يا بیمه .اينکه دارنده کشتی از مسئولیت معاف باشد

ج( جايی که میزان خسارت  .ايفا و تدارک کندکه در کنوانسیون مسئولیت مدنی است، را 
 بیش از سقف محدوديت مسئولیت دارنده کشتی در کنوانسیون مسئولیت مدنی باشد. ،شدهوارد

 

 2۰۰929تکمیلی صندوق جبران خسارت  پروتکل ج.
شتر از حداکثر میزان قابل جبران بی ،باعث شد درموردی که میزان خسارت 8۲۲8 ژپرستی حادثه

صورت گیرد. بر اين  جبران خسارات خصوصدر  هايیسازِکارباشد،  5338در دو کنوانسیون 
اتخاذ شد تا  (8۲۲1در سال  االجراالزم« )پروتکل تکمیلی صندوق جبران خسارت» ،اساس

ورهايی که به تنها کشايجاد کند. متعاهد حل سومی در جهت جبران خسارت برای کشورهای راه
توانند به اين پروتکل ملحق شوند. اين پروتکل فقط نسبت به اند میدو کنوانسیون مذکور پیوسته

شود، اما مواردی قابل اعمال است که تحت کنوانسیون صندوق جبران خسارت شناسايی می
يک  ،پروتکلاين  رود.جبران خسارت تحت آن کنوانسیون باالتر می محدودهها از میزان آن

 
نشريه دفتر خدمات حقوقی  ،مجله حقوقی، «مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دريای آزاد» ؛درداسیدی، مه .27

 .56ص  ،5962 تابستان-بهار ،5۲شماره  المللی،بین
62. United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., p. 32. 

63. The 2003 Supplementary Fund Protocol 
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که نوعی جبران مضاعف را تا کرد يجاد آلودگی االمللی جبران خسارت ناشی از صندوق بین
 6۵.کردهر حادثه فراهم  در« حق برداشت ويژه»یلیون وپنجاه مصدهفت

 شوند:مختلف با هم مقايسه می یهاکنوانسیون ،در جدول زير
 

 
 

 2۰۰7بانکر  کنوانسیون د.
عنوان بار حمل که آن را بهاست يی هاکشنفتبه نشت نفت از  محدود ،المللی قبلیاسناد بین

 آن خارج است )ازجمله اينکه اگر کشتی مسافربری باشد محدودهکنند و غیر مورد حمل بار از می
( و نیز شامل انواع ديگر نفت ازجمله نفت دکنعنوان سوخت حمل به يا حتی اگر نفت زيادی را

واد ازجمله مواد شیمیايی ازجمله گاز مايع و مواد شیمیايی مايع غیرپايدار و نیز انواع ديگر م
کنوانسیون »گیرند: المللی ديگر قرار مییون بینکنوانسشود. اين موارد در قلمرو شمول دو نمی
سیون نکنوا و )بانکر(« آلودگی مخزن سوخت نفتی ازناشی المللی مسئولیت مدنی خسارات بین

 رناک.به مواد شیمیايی و خط مربوط

شبیه کنوانسیون مسئولیت مدنی است و بسیاری از قواعد ماهوی آن را  ،بانکر کنوانسیون
در تعريف مالک  ی اندکی در رابطه با بعضی از قواعد آن وجود دارد: ازجملههاتفاوتاما ؛ دارد

برخالف کنوانسیون مسئولیت مدنی  کند( و اينکهکشتی )که آن را متصرف مخزن تعريف می
دارد که اين جای آن بیان میبه و محدوديت مسئولیت دارنده کشتی مشخص نشده است، 5338

گر وی نخواهد شد که مسئولیت خود را با توجه به امر باعث خدشه به حق دارنده کشتی يا بیمه
 

64. Krishna Kiran, R. Bhanu, op. cit, p. 410. 
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 متفاوت درهای اين امر به علت ايجاد رويه .(6ماده )المللی محدود کندقواعد حقوقی ملی يا بین
 شود.ئولیت، يکی از نقاط ضعف کنوانسیون محسوب میتحديد مس

 

 2۰7۰و پروتکل الحاقی  7332 مربوط به مواد خطرناک و مضرّ کنوانسیون هـ.
توسعه  ،اما از بعضی جهات های قبلی اتخاذ شددر اين کنوانسیون، نظام حقوقی شبیه کنوانسیون

دهد، بلکه خطرات انفجار و پوشش میتنها خسارات ناشی از آلودگی را که نهنحویپیدا کرد، به
 ،اين کنوانسیون. خسارات مالیو  اشخاص، آسیب به تلفات جانیازجمله  ؛گیردآتش را دربرمی

 ؛دهدیمپوشش  ،گیردهای قبلی قرار نمیکنوانسیون که تحت پوششرا بسیاری از موادی 
ل خسارت بر جان يا شام ،خسارت قابل پوشش ازجمله جامدات و مايعات مشتق از نفت و گاز.

 ،وانگهی، خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی .شودمیحامل اين مواد  مال در خارج يا روی کشتیِ
سازی دريا و ساحل را ازجمله عملیات پاک ،های اقدامات پیشگیرانهگیری و هزينهماهی ازجمله

 .اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است کردندید أيکشور ت 5۵ راگیرد. اين کنوانسیون هم در برمی
 61.گیردبرمیردای از مواد سمی و خطرناک را طیف گستردهيکی از عمده داليل آن اين است که 

 

 قراردادهای اختیاری مربوط به مسئولیت و جبران .2ـ9
 ،موجب آنو بهشود بررسی میقراردادها در حوزه مسئولیت و جبران خسارت  ،در اين بخش

 .ندوندپیداوطلبانه به آن می ،های سوختی(ين حوزه )دارندگان کشتی يا متصرفین مخزنفعاالن ا
 

 توپیا و استوپیا قرارداد .الف
  ،«P&I»المللی های بینبا توجه به عدم توازن در کنوانسیون مکمل تأسیس صندوق، اتحاديه

سارت ناشی از آلودگی قرارداد تضمین خ»اند: دهکرمعرفی دو نوع قرارداد خصوصی  ،داوطلبانه
که از  62«)توپیا(تانکر قرارداد تضمین خسارت ناشی از آلودگی »و  66«)استوپیا( کوچکتانکرهای 

 همان تاريخ به اجرا درآمده است.
يت موجود برای دارنده کشتی تحت کنوانسیون مسئولیت محدود ،با توجه به قرارداد استوپیا

حق برداشت » ونیلیم ستیبتن، داوطلبانه تا  83.1۵2 برای هر تانکر تا وزن کلّ 5338مدنی 
تفاوت محدوديت مسئولیت کشتی  ،بنابراين، اين صندوق .ابديمیدر هر حادثه افزايش  «ويژه

 کند.تضمین می «حق برداشت ويژه» ونیلیم ستیببا میزان آن تا را تحت کنوانسیون اخیر 
 استاعمال قابل  8۲۲9صندوق که تحت پوشش پروتکل تکمیلی را مواردی  توپیا قرارداد

 
65. Hui, WANG, op. cit., p. 50. 

66. Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (STOPIA) 2006. 

67. Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (TOPIA) 2006. 
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حق برداشت » ونیلیوپنجاه مصدهفتکه کنوانسیون مذکور نتواند مبلغ گیرد و درصورتیدربرمی
 .دهدمیپوشش آن را را پوشش دهد، اين قرارداد  «ويژه

 

 توالوپ قرارداد .ج
بعد از « فتیقرارداد اختیاری دارندگان تانکر در رابطه با خسارت ناشی از آلودگی ن»يا  62توالوپ
در جهت اتخاذ چارچوب داوطلبانه ايجاد شد. با توجه به اينکه نظام سنتی  توری کنیونحادثه 

ی سازپاکهای ينههز، در جهت طور کامل جبران کندبهتواند خسارت را حقوق دريايی گاهی نمی
ا که حدود شود، بعضی از دارندگان تانکرهتحمیل می تانکرهاهای ملی و دارندگان که به دولت

. بعد کردندرا امضا اين قرارداد  5363سال  در ی جهان را در دست داشتند،تانکرهاتناژ  درصد 1۲
اصل اساسی در  63درصد تناژ دارندگان تانکرهای جهان رسید. 33به اعضای آن  ،از مدتی اندک

شت نفت کند يا احتمال نکه يک تانکر عضوِ آن قرارداد نشت مییهنگاماين است که  توالوپ
يگر دنفت سوختی(، دارنده تانکر يا دولت يا  عنوانبهبار، چه  عنوانبهچه دارد )پايدار وجود 

ديدگان انجام تا اقدامات متناسبی برای حادثه يا حادثه انددادهکسانی که هزينه معقولی انجام 
رت فیزيکی خسارت ناشی از آلودگی به خسا ،های مذکور جبران شود. در اين سنددهند، هزينه

ی باشد. سوزآتش و شدن نفت ازجمله انفجاراز نشت يا خالیناشی شود که مستقیماً اطالق می
المللی آلودگی فدراسیون بین» را توالوپیرتجاری قابل پوشش نیست. غخسارت به منابع طبیعی 

 .دکنمیاداره  2۲«تانکرها
 

 لوپتواکنوانسیون مسئولیت مدنی و قرارداد  نظام مقایسه .9ـ9
دارند که تا حد معینی کنوانسیون مسئولیت مدنی بر دارندگان تانکر الزم می و توالوپقرارداد 

اين دو،  ند اماکن تضمینرا آن بیمه هزينه جبران و  را آلودگی نفتی زيانديدگان ازخسارت 
 يکديگر دارند: باهم  هايیتفاوت
دارنده )بات خالف آن استوار است بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر با امکان اث توالوپ ـ

کنوانسیون  کهکشتی بايد فقدان تقصیر را برای رهايی از مسئولیت اثبات کند( درحالی
 25.است مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت محض

های حذف آلودگی های ملی در جهت هزينهجبران خسارت را فقط برای دولت ،توالوپ ـ

 
68. TOVALOP 

69. Becker, G., “A Short Cruise on the Good Ships TOVALOP and CRISTAL”, Journal of Maritime 

Law and Commerce, 1974, vol. 5, p. 610. 
70. International Tanker Owners Pollution Federation Limited. 

71. Hui, WANG, op. cit., p. 128. 
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خسارات ناشی از آلودگی را برای  ،مسئولیت مدنی که کنوانسیوندهد، درحالیانجام می
 دهد.انجام می هر شخصی

شود و هم تانکرهايی که در حال تعادل بار میینسنگهم شامل تانکرهای  ،توالوپ ـ
 شود.که کنوانسیون مسئولیت مدنی فقط شامل تانکرهای سنگین میهستند، درحالی

کند، ف تهديدات آلودگی است جبران میهای معقول را که ناشی از حذهزينه ،توالوپ ـ
که کنوانسیون مسئولیت مدنی فقط گونه نشتی وجود نداشته باشد، درحالیحتی اگر هیچ

 کند.خسارات واقعی را جبران می

 گستردگی و جامعیت بیشتری دارد. ،در تعريف نفت توالوپ ـ

 28تر است.هزينهتر و کمسريع ،توالوپدعوا در  وفصلحلروند  ـ

 

 المللی مربوط به جلوگیری و پاسخبین اسناد .4

شود که در رابطه با موضوع جلوگیری از المللی پرداخته میدر اين بخش به بررسی اسناد بین
کننده نفتی يا در صورت وقوع، چگونگی پاسخ و جلوگیری از گسترش خسارت وقوع حوادث آلوده

 است.

 
)مارپول(  هاگی دریا ناشی از کشتیالمللی جلوگیری از آلودکنوانسیون بین .7ـ4

7315 
وضع  هاجهت جلوگیری از آلودگی درياها و رودخانه را ونیکنوانساين  المللی دريايی،بین سازمان

 هستند.آن مقررات  هاست، متعهد به اجرایو کشورهای عضو که ايران نیز يکی از آن کرده است
ها جلوگیری وسیله کشتیزيست بهدريايی محیطهای موجود در اين کنوانسیون، از آلودگی سازِکار

بیشتر مربوط به صالحیت، قدرت اجرايی و نظارت بر اجرای قواعد  ،کند. مواد اين کنوانسیونمی
ساخت  ةگیرانهای سختدمسائل آلودگی را از طريق ايجاد استاندار ،مارپولکنوانسیون  است.

تخلیه بار  های سختی بر عملیاتکنترل ،وناين کنوانسیکند. همچنین ها تنظیم میبرای کشتی
 29کننده بکاهد.ادث آلودهوها دارد تا از میزان حکشتی

 

 
72. Wilkinson, D., “Moving the Boundaries of Compensable Environmental Damage Caused by Marine 

Oil Spill: The Effect of Two New International Protocols”, Journal of Environmental Law, vol. 5, 1993, 

pp. 72-73. 

(، 8 صورت فله )پیوستواد مايع سمی به(، م5کننده به ترتیب زير در الحاقات مختلف آمده است: نفت )پیوست مواد آلوده .19

وايی ناشی (. آلودگی ه6(، زباله )پیوست 1ب )پیوست (، فاضال9شود )پیوست ای حمل میصورت بستهمواد مضر که در دريا به
 .(2پیوست )های کشتی از فعالیت
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 SOLAS 7314یا  المللی حفاظت از حیات در دریابین کنوانسیون .2ـ4

های تجاری در رابطه با ايمنی کشتی 2۵(سوالس) المللی حفاظت از حیات در درياکنوانسیون بین

 فلسفهاست. از طريق ايجاد استانداردهايی المللی در جهت ايمنی بین ارسازِکاست که دارای 
. تر باشد، احتمال وقوع خسارت کمتر استيمنا یکشتعمده اين کنوانسیون اين است که هرچه 

اصول »اجرايی شد و در راستای مطابقت با  5332يکی از اصالحات اين کنوانسیون که در سال 
ها حامل نفت و مواد شیمیايی الزامی است، اين و برای تمام کشتی 21«المللیمديريت امنیت بین

مالک يا مدير( ) که شرکت اجرايیتواند پرچم کشوری را برافرازد است که کشتی در صورتی می
« المللیهای اصول مديريت امنیت بینداستاندار»زيستی و امنیتی را مطابق های محیطسیاست

 انجام داده باشد.
 

 االمللی راجع به آموزش، گواهی، مراقبت از دریانوردی یبین سیونکنوان .9ـ4
STCW 

هايی برای آموزش و تصديق و حداقل ،اجرايی شد. در اين کنوانسیون 532۵در سال  26اين کنوانسیون
قابلیت اعمال قواعد آن بر  ،های اين کنوانسیونشده است. يکی از ويژگی نگهداری کشتی بیان

که بخواهند به سواحل کشورهای عضو وارد شوند. غیرعضو است، درصورتیهای کشورهای کشتی
صالحیت کشور ساحلی است تا بتواند در مواردی که  اين کنوانسیون دربردارنده قواعدی در رابطه با

که کشتی قبالً زيست وجود دارد، دخالت کند؛ ازجمله درصورتیبیم خطر به اشخاص يا اموال يا محیط
 طور غیرقانونی از آن موادی خارج شود.که بهد، يا درصورتیتصادف کرده باش

 

گویی و المللی درمورد آمادگی برای آلودگی نفتی، پاسخبین کنوانسیون .4ـ4

 OPRC 733۰ همکاری متقابل یا
هزار بشکه نفت در دريا شد،  86۲منجر به ريزش که  5323 سالدر  آکسون والديزز حادثه پیدر 

 وضوح احساس شد.قابل آلودگی نفتی بهممللی در امر آلودگی در اللزوم همکاری بین
 المللیبین مالحظاتی که در کنوانسیون مداخله در دريای آزاد وجود دارد، کنوانسیون بر اساس

کشورها مقابله شود و  کنندهآلودهتا با حوادث  شدتصويب  متقابل همکاری و پاسخ آمادگی،
متعهدند  ،. اعضای اين کنوانسیونداشته باشند ، ظرفیت کافیاقاتبتوانند برای همکاری با اين اتف

 راستا اين درالمللی انجام دهند. کننده در سطح ملی و بینکه اقدامات الزم برای حوادث آلوده
 

74. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. 

75. International Safety Management Code (ISM Code). 

76. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers 1978 (STCW Convention). 
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 5926در سال نیز  ايران 15باشند. داشته همراه به را 22نفتی آلودگی ضروری برنامه بايد هاکشتی
 شد.به اين کنوانسیون ملحق 

های تحت پرچم و افراد ها يا ساير افراد مسئول کشتیفرماندهان کشتی ،کنوانسیوناين 
که هرگونه اتفاق در کشتی يا  دکنمیمسئول واحدهای دريايی تحت صالحیت خود را ملزم 

هرگاه . کنندکه ريزش نفتی داشته يا احتمال ريزش نفتی دارند گزارش را واحدهای دريايی خود 
سانحه آلودگی نفتی آيا منظور تعیین اينکه حادثه را به ديبا ،گزارشی دريافت کندعضوی چنین 

تمامی و کند ماهیت، وسعت و عواقب احتمالی سانحه را ارزيابی و بررسی کرده  ،يا نه است
 گیرد مطلع سازد.ها تحت تأثیر يا احتماالً تحت تأثیر قرار میکه منافع آنرا کشورهايی 

ها و وجود منابع خود، بنا به تقاضای کشور متأثر، با آن کشور وجه به توانايیکشورهای عضو با ت
 .ندکنمیهمکاری 

 

مداخله در دریای آزاد در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی  کنوانسیون .8ـ4

 (7318االجرا در )الزم 7323
ای العادهتیار فوقبه کشورهای ساحلی اخ «المللی مرتبط با مداخله در دريای آزادکنوانسیون بین»

کننده های نفتی که ناشی از حوادث آلودهدهد تا اقدامات فوری و الزم را در جهت رفع آلودگیمی
اقدامات  دنتوانکشورهای ساحلی میبا توجه به اين کنوانسیون،  .هاست، انجام دهندکشتی

هاست حوادث کشتی مربوط به ،اين کنوانسیونیشگیرانه در جهت دوری از آلودگی انجام دهند. پ
شامل همه انواع  نآو اصوالً ناظر به نفت خام، نفت کوره و نفت ديزل است اما پروتکل الحاقی 

به »دول عضو حق دارند که  ،شود. مطابق اين کنوانسیونکننده خطرناک مینفت و مواد آلوده
 اقب خطرناک شود،رود منجر به ايجاد عوطور معقول انتظار میدنبال بروز حوادث دريايی که به

الوقوع بردن خطرات شديد و قريبيا ازبین کاهشدر دريا برای جلوگیری، را هرگونه اقدام الزم 
 .«آورندها در اثر آلودگی يا تهديد آلودگی باشد، به عملربط آنکه متوجه سواحل يا منافع ذی

های حتی اگر خارج از آبزيست خود، توانند برای حفاظت از محیطها می( بنابراين دولت5)ماده 
 به اين پروتکل ملحق شد. 5921در سال  ايرانسرزمینی باشد، اقدامات الزم را انجام دهند. 

 

 نتیجه

دريايی و خسارات هنگفت شد،  محیطیزيستهای در پی حوادث ناگواری که منجر به آلودگی
یشگیری از حوادث المللی با موضوع آلودگی نفتی و چگونگی جبران خسارات و پاسنادی بین

 
77. Oil Pollution Emergency Plan 

78. Hui, WANG, op. cit., p. 49. 
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از طريق تصويب  شدهانجام یِدرپیپتغییرات و اصالحات  منجر به آلودگی به تصويب رسید اما
جهانی و  جامعههای اين اسناد و تالش دهنده کاستینشان ،هايیاسناد جديد يا الحاق پروتکل

المللی دريايی بینوسیله سازمان به ، ياشدهاشخاص درگیر برای رفع آن است. بیشتر اسناد تصويب
 همکاری آن سازمان بوده است. يا با

آيد: نخست اينکه چگونه از کننده يا احتمال وقوع آن، دو بحث پیش میبا وقوع حادثه آلوده
و کاسته بار آن ت آثار زيانچگونه از شدّ ،اين حوادث جلوگیری شود و دوم اينکه در صورت وقوع

. با توجه به شودخسارت به وی تحمیل  ،مشخصو بر اساس قواعدی  تعیین ،مسئولشخص 
هايی برای اين حلبینی راههای مختلفی در جهت پیشبودن موضوع، کنوانسیونپیچیده

. در خصوص چگونگی اعمال صالحیت يک کشور درمورد است موضوعات به تصويب رسیده
در جهت  المللیهای بیندازجمله اينکه چگونه بررسی کند که کشتی استاندار، موضوع آلودگی

، چگونه از آثار آن باشدداده  کنند رخايمنی را رعايت کرده است يا در حالتی که اتفاق آلوده
احکامی در اين زمینه مقرر کرده است. در اين  ،سازمان ملل آنکلوسکنوانسیون  ،جلوگیری کند

پاسخ و جلوگیری  های مربوط بهکنوانسیون هايی که در بخشِکنوانسیون، بسیاری از کنوانسیون
رعايت کنند و کشورهای عضو بر  را ها بايد آنعنوان اصولی تشريح شده که کشتیشده، به آورده

الملل درمورد نحوه اعمال صالحیت يک ها نظارت داشته باشند. با توجه به نواقص حقوق بینآن
برای جلوگیری،  بايد قواعد و مقرراتی را پرچم صاحبکشور در رابطه با اين موضوع، کشور 

 انجام دهد. پرچم صاحبکشتی ناشی از کاهش و کنترل آلودگی دريايی 
های وقوع حادثه، در کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بودنناپذيراجتناببا توجه به 

شده  پرداختهبه موضوع جبران خسارت، دادگاه صالح، بیمه اجباری و غیره  لیتفصبهتابع آن، 
شده است، در جهت  محدوديت مسئولیت که در اين کنوانسیون پذيرفته سازِکار بهاست. نظر 

 بهنمايد که فعاالن اين حوزه، به آخرين مقررات موجود بپیوندند تا الزم می ،جبران خسارت
 .المللی نواقصی دارندها و اسناد بیناما اين کنوانسیون .بهترين وجه، جبران خسارت صورت گیرد

ند يا اينکه هر يک تعريف اها درمورد آلودگی نفتی در دريای آزاد ساکتثر آنبرای مثال، اک
دهند و با توجه به اينکه يک کشور به کدام کنوانسیون و به خاصی از آلودگی يا نفت ارائه می

شود. همچنین سیستم های متفاوت میباشد، باعث اتخاذ رويه کدام پروتکل آن پیوسته
کنوانسیون مسئولیت مدنی وجود دارد، اگرچه در راستای يک اصل  محدوديت مسئولیت که در

هايی دارد و الزم حقوق دريايی است، با توجه به ماهیت خاص آلودگی نفتی، کاستی ةشدپذيرفته
محدوديت مسئولیت به نحو ديگری نگريسته شود. همچنین بسیاری از  نظام بهاست 

شته کننده نفتی وجود داالوقوع حادثه آلودهر قريبالمللی، در مواردی که خطهای بینکنوانسیون
که امکان  کند، چراپیشگیری پیدا نمی زهیانگکسی  ،اعمال نیستند و به همین جهت ، قابلباشد
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اقدامات برای حذف  ،توالوپهای آن وجود ندارد و در جهت همین نقص است که در جبران هزينه
 باوجودنظام تحديد مسئولیت،  ،ست. از طرف ديگرا شده شناختهيا کاهش تهديد، قابل جبران 

مالکان  ،نشده بمانند و به همین جهتجبران ،شود که بسیاری از خساراتمزايای خود، باعث می
 ها باشند و هم به توافقات خصوصی بپیوندند تا بتوانندکشتی بايد هم تحت پوشش کنوانسیون

 کنند. کامل جبران صورتبهواردشده را  خسارات
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