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المللیدر پرتو اسناد و آراي بیننقل نفتواز حمل

**مونا آقاسیدجعفرکشفی- *جعفر نوري یوشانلوئی

  
)6/11/1393: ذیرشتاریخ پ - 6/9/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده بـه محـیط زیسـت دریـایی، مراقبـت و      

امـري اجبـاري تلقـی    المللـی مربوطـه  پیشگیري براي حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بـین 
 ؛النفـع نیسـت  مهمیشه پرداخت خسارت ویا عدکننده در این راستا، رأي مرجع رسیدگی. گرددمی

  . تواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشدبلکه می
الملل عرفی وجـود تقصـیر اسـت، امـا اسـناد معتبـر       شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین

هاي نفتـی مصـوب   المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیالمللی نظیر کنوانسیون بینبین
بـراي  ) بدون نیاز به تحقـق تقصـیر  (، مسئولیت محض 1992و پروتکل اصالحی آن در سال 1969

و  اند،النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کردهکش در جبران خسارت ویا عدممالک کشتی نفت
طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از به

.نقل نفت از طریق دریاها استوحمل
  

  .کشگذاري، نفتمحیطی، قانونآلودگی، پیشگیري، خسارت زیست: يکلید ناگواژ
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  مقدمه.1
شـود  زمـانی ایجـاد مـی    2المللی دولتمسئولیت بین«: گویداستاد حقوق عمومی فرانسه می 1روسو

 1997در سـال   3المللحقوق بین هموسس ).Blanchet, 2002: 20(»المللی نقض شودبین هکه یک قاعد
الملـل  نقض تعهد به حفاظت از محیط زیست در حقـوق بـین  : گزارش خود بیان داشت طی ماده یک

شود، در نتیجـه چنـین مسـئولیتی دولـت مکلـف بـه برگردانـدن        المللی دولت میموجب مسئولیت بین
الملـل محـیط زیسـت یکـی از     در حقـوق بـین  . باشدمی 4وضعیت به حالت اول و یا پرداخت خسارت

محیطـی دریـایی   ها جلـوگیري و ممانعـت از آلـودگی زیسـت     رین تکالیف دولتتترین و با سابقهمهم
هـاي  نشت مـواد نفتـی از کشـتی    ، تواند در دریاها ایجاد آلودگی نماید  ترین منبعی که میاصلی. است
در سـواحل فرانسـه دجـار     6کشتی آموکـو کـادیز   1978عنوان مثال، در سال به 5.کننده آن استحمل

ن نفـت سـوخت کشـتی وارد آب    هـزار ُتـ   4ن نفت خام و و بیست و سه هزار ُت سانحه شد و دویست
حـدود بیسـت و    ،در سواحل فرانسه غرق شد که در نتیجه آن 7کش اریکانفت 1999در سال  .گردید

مواد نفتی وارد شده به دریا از یک کشـور  جایی که از آن. ن نفت به درون دریا نشت نمودپنج هزار ُت
تواند از ایجاد یک حادثه مجزا و منفرد در قلمـروي یـک     یابد، میدیگر انتقال می به قلمروي کشوري

مسـئولیت دولـت صـاحب     موضـوع،  در ایـن . کشور به محیط زیست کشورهاي دیگر آسیب برسـاند 
  . شود  مطرح می ،پرچم کشتی که آلودگی را ایجاد نموده

هـا بـه جلـوگیري از آلـودگی      ولـت المللـی د ابتدا تاریخچـه پیـدایش تکلیـف بـین     ،در این تحقیق
شـود کـه پیشـگیري در رویـه       شـود و بـه ایـن مهـم پرداختـه مـی        مـی  بررسـی محیطی فرامرزي زیست

خسـارتی   دبایـ  ،به تـرك فعـل   8المللی تا چه اندازه اهمیت داشته و آیا براي تحقق مسئولیت دولتبین
بـه شـرایط تحقـق     ،قسـمت دوم به بار آمده باشد و یا صرف احتمال وقوع خسارت کـافی اسـت؟ در   

                                                                                                                                                                                                                     
1 .Jean-Jacques Rousseau
2 . International Responsibility of State

گویی بابت تعهد پاسخ ،گو بودن براي تعهداترا وضعیت جواب Responsibilityواژه  Black's Lawدیکشنري 
  .نمایداردادي به پرداخت خسارت تعریف میقر را الزام قانونی یا Liabilityعملی که انجام شده و واژه 

3 . Institut de Droit International
4 .  Liability to Pay Compensation

ترین منبع ورود اولین و عمده. شودن برآورد میمیلیون تُ 2/3شود بالغ بر دروکربنی که هر سال وارد دریا میکل مقدار هی .5
  ) 1391:26سی ریز، : (براي کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به. باشدنقل میونکر حملها به دریاها از تاهیدروکربن

6 .Amoco Cadiz
7 .Erika
8 .State Responsibility 
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نقـل مـواد نفتـی    ودریـایی ناشـی از حمـل    هـاي در جبـران خسـارت آلـودگی    1مسئولیت مدنی دولـت 
باشـد؟ ثانیـاً     پاسخ دهد که اوالً چه نوع خسـارتی قابـل مطالبـه مـی     ها پرسششود تا به این   پرداخته می

به آن دولت جهت ایجـاد   قابل انتساب ،تحت چه شرایطی اعمال اشخاص خصوصی تبعه یک دولت
باشد؟ ثالثاً آیا تقصیر عامل الزم جهت مسـئول شـناختن مالـک    مسئولیت ناشی از آلودگی دریایی می

؟ در قسمت سـوم، ایـن   است کشتی به پرداخت خسارتی است که آلودگی نفتی در دریا ایجاد نموده
کننـده تـا   تی آلـوده شود که قلمرو صالحیت دولت ساحلی جهت پیگیري قضایی کشمهم بررسی می

کجا و تحت چه شرایطی است؟ در آخر نیز به تکلیف کشورهاي ساحلی بـه تـدوین قـوانین ملـی در     
  .شود  نقل نقت پرداخته میودیدگان آلودگی دریایی ناشی از حملراستاي جبران خسارت زیان

  محیطی فرامرزيها به جلوگیري از آلودگی زیست المللی دولتتکلیف بین.2
محیطـی  هـاي زیسـت  ها در مورد آلـودگی  ها  به اصل مسئولیت دولت آرایی که در آن اولین

:ها، اشاره شد عبارتند از هاي اقتصادي آنفرامرزي ایجاد شده بر اثر فعالیت
) 1949اختالف میان انگلستان و آلبانی، (قضیه تنگه کرفو 

)1957اختالف میان فرانسه و اسپانیا، (قضیه دریاچه النو 
  )1973دعواي استرالیا و نیوزیلند علیه فرانسه، سال (اي فرانسه هاي هستهه  آزمایشقضی

) 1974دعواي انگلیس و ایرلند شمالی علیه ایسلند، (قضیه قلمروي ماهیگیري 
) 1997اختالف بین مجارستان و اسلواکی، سال (گابسیکو -قضیه پروژه ناگیمارس

) 1999نیوزیلند و ژاپن در سال،  اختالف بین استرالیا،(قضیه ماهی تون 
هاي سازمان ملل و کنوانسیون حقوق دریاهـا نیـز بـه ایـن     المللی از جمله اعالمیهچنین اسناد بین هم

المللـی مربوطـه   چنـین اسـناد بـین    در ذیل به بررسی تفصـیلی آراي صـادره و هـم   . کنند  اصل اشاره می
  :شود  پرداخته می

  
اصل استفاده غیـر زیانبـار از قلمـرو    (SIC UTERقاعدة و طرح 2قضیۀ تنگۀ کرفو. 2-1

)سرزمینی
هاي انگلیسی به هنگام عبـور از تنگـه کرفـو بـر     این قضیه اختالف بر سر خسارت وارده به کشتی 

بسـیاري از محققـین،   . بـود  1949هـاي کشـور آلبـانی در سـال     ها با مین در آباثر برخورد این کشتی
                                                                                                                                                                                                                     
1 .Civil Liability
2. Corfu Channel Case, Judgment of 9 April 1949, available at http://www.icj-
cij.org/docket/files/1/1647.pdf , Last visited 19 July 2014.
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اصـل مسـئولیت دولتـی در مـورد خسـارت وارده بـه سـایر        «ن ایجاد کننده عنواقضیه کانال کرفو را به
المللـی دادگسـتري   در رأي دیـوان بـین  . نمایندتفسیر می »زیانبار از قلمرواصل استفاده غیر«و  »کشورها

طور آگاهانه اجـازه ندهـد قلمـروش    این وظیفه و تکلیف هر دولتی است که به«: این قضیه آمده است
کـه  است این تذکر الزم .»مورد استفاده قرار گیرد ،ه مغایر حقوق دیگر کشورها استبراي اعمالی ک
مفهـوم   ،الملـل عنوان مثال بوده و به اعتقاد اعضاي کمیسیون حقوق بینتنها به ،سرزمینیاشاره به قلمرو
مورد توجـه قـرار گیـرد لـذا صـالحیت دولـت صـاحب پـرچم کشـتی کـه توسـط             بایدکنترل دولت 

  .کند  تعریف شده نیز از این اصل پیروي می 1)1982(حقوق دریاها  کنوانسیون
  

  و اصل استفاده غیرزیانبار از قلمرو سرزمینی٢قضیۀ دریاچه النو. 2- 2
. مطـرح شـد   1957قضیه دریاچه النو اختالفی بود که بین کشورهاي فرانسه و اسپانیا در سال 

تا بتواند کارهایی روي آن انجـام دهـد، لـیکن     فرانسه تغییر مسیر آب دریاچه النو را پیشنهاد داد
دیـوان داوري در رأي خـود   . اسپانیا نگران بود که این عمل به منـافع آن کشـور آسـیب برسـاند    

و یـا احتمـال ایجـاد    (شـد  هـا مـی  اگر ایـن عمـل فرانسـه موجـب آلـودگی آب     «:عنوان نمود که
این رأي بار دیگر، بـدون   .»وقش بوداسپانیا محق به ادعاي تضییع حق) نمودآلودگی را ایجاد می

هیچ شرطی، اعمال حاکمیت درون محدوده سرزمینی در صورتی کـه باعـث ورود خسـارت بـه     
  .محیط زیست کشور دیگر و ایجاد آلودگی شود را غیر مجاز شناخته است

  
و اصل الزام به پیشگیري 3اي فرانسههاي هستهقضیۀ آزمایش.2-3

المللـی  اي را علیـه فرانسـه نـزد دیـوان بـین     نهایوزیلند دعاوي جداگ، استرالیا و ن1973در سال 
اي اتمسفر فرانسه در جنوب اقیانوس هاي هستهموضوع دعوا، آزمایش. دادگستري مطرح کردند

هـاي  هـا  بـراي ممانعـت از انجـام آزمـایش      استرالیا و نیوزیلند مدعی بودند که حق آن. آرام بود
به عبارت دیگر، در مفهـوم  . باشدات واقعی بارش رادیو اکتیو نمیاي اتمسفري منوط به اثبهسته

کردن محیط زیست برانگیختـه   که مسئولیت دولتی به دلیل آلوده محیط زیست مشترك براي این
                                                                                                                                                                                                                     
1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)
2. Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 12 R.I.A.A. 281; 24I.L.L.R.101, Arbitral 
Tribunal, November 16, 1957, available at http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs 
/COU/ Full/En/COU-143747E.pdf , Last visited 29 July 2014.
3. Nuclear Test Case (Australia v. France), I.C.J Judgment of 1974, available at 
www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1974.12.20_nuclear_tests1.htm , Last visited 29 
July 2014.
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شود، ضرورتی وجود ندارد که از طرف دولت دیگري، دالیلی بر ورود بالفعل خسـارت ناشـی   
  1.از عمل دولت مسئول ارائه گردد

  
عنوان میراث مشترك و اصل استفادة صیانتی از منابع طبیعی به 2قضیۀ قلمرو ماهیگیري.2-4

3بشریت

 تقدم حـّق «: در خصوص این قضیه آمده است 1974المللی دادگستري در سال در رأي دیوان بین
هاي مجاور بایـد بـر اسـاس    ها و حقوق ماهیگیران ساحلی در آب دولت ساحلی بر حقوق سایر دولت

را مورد تأکید قرار داده است که بقاي محـیط زیسـت   موضوع چنین دیوان این  هم .»حل شود انصاف
اگـر  «: در این رأي آمده اسـت . طبیعی اصل مهمی است که در استخراج منابع طبیعی باید لحاظ گردد

ینـده  پذیرفته شود که این منابع تنها براي استفاده نسل حاضر نیستند بلکه باید براي نسـل آ موضوع این 
تواند منحصـراً از منـابع   ، هیچ دولتی نمی)عنوان میراث مشترك بشریتمنابع طبیعی به(نیز حفظ شوند 

  .»طبیعی محیط زیست استفاده کند و میراث مشترك بشریت را نادیده بگیرد
  

  و مفهوم توسعه پایدار4گابسیکو-قضیۀ پروژة ناگیمارس. 2-5
ــ   ــت و پیشــگیري از وق ــه مراقب ــزام ب ــتاصــل ال ــروژه  وع خســارت زیس محیطــی در قضــیه پ

سـپتامبر   16در تـاریخ  . بین مجارستان و اسلواکی نیـز تأییـد شـد    1997کابسیکو سال -ناگیمارس
گابسـیکو   اجراي عملیات سـاختمانی سـد  براي سلواکی ا قراردادي میان مجارستان و چک 1977

ــاگیمرس -)ســلواکیا در چــک( ــاریخ ) در مجارســتان(ن ــد شــد کــه از ت ــن  30منعق  1978ژوئ
گـذاري مشـترك در عملیـات اجرایـی و سـاختمانی سـد بـراي        ایـن سـرمایه  . االجرا  گردید الزم

نقل، کشاورزي، تولیـد بـرق آبـی، توسـعه     ویابی به اهداف توسعه منابع آب، انرژي، حملدست
 .کشتیرانی در رودخانه دانوب و حفاظت از منطقه مجاور رودخانه در مقابل سـیل انجـام گرفـت   

                                                                                                                                                                                                                     
طور  المللی دادگستري موفق به رسیدگی ماهوي نشد، زیرا فرانسه در جریان رسیدگی بهنجام در این دعوا، دیوان بینسرا .1

از نظر دیوان تصمیم فرانسه در مورد قطع . اي در اقیانوس آرام را اعالم داشتیشات هستهایکجانبه تعهد به عدم انجام آزم
براي کسب اطالعات بیشتر . المللی اعمال شده استنسبت به جامعه بین اي اتمسفري توسط آن دولتهسته هاي آزمایش

   (ICJ, Reports, 1974: 274 ):رجوع شود به
2. Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland), I.C.J Judgment of 1974, 
available at http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=304&code= ai&p1= 3&p2= 
3&case=55&k=9d&p3=5 , Last visited 29 July 2014.
3 .Common Heritage of Humankind
4 .Gabcikovo - Nagymaros Project
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در زمان انعقاد قرارداد، کشورها متعهد گردیدند که در نتیجه اجراي پروژه کیفیت آب رودخانه 
  .دستخوش تغییر نگردیده و محیط طبیعی رودخانه مورد حفاظت قرار گیرد

. اسـلواکی ارائـه کـرد    به چک 1977اي را مبنی بر فسخ قرارداد اظهارنامه 1992مجارستان در سال 
اسلواکی دالیل خود را بر  چک. المللی دادگستري بردندختالف خود را به دیوان بینمتعاقباً دو کشور ا

کـه، دفـاع   االجـرا بـودن تعهـدات قـراردادي متمرکـز نمـود، در حـالی        محور حقوق معاهدات و الزم
تواند دلیل خـتم معاهـده     محیطی بود با این استدالل که ضرورت میهاي زیستمجارستان بر ضرورت

عنوان استثنایی بر نامشروع بودن یک عمل ناقض تعهدات حالت ضرورت را به ،هایت، دیواندر ن. باشد
نکته قابل توجه در این رأي، تأکید دیوان بر اعمال اصل پیشگیري و احتیاط بـراي  . المللی پذیرفتبین

بدیهی است کـه  «: رأي خود بدین شرح است140محیطی در پاراگراف جلوگیري از خسارت زیست
کلیدي و بر اساس مدارك علمی ارائه شده چنـین آثـاري    موضوعیدهاي پروژه بر محیط زیست پیام

. در نظـر گرفتـه شـود    داستانداردهاي فعلی بایـ  ،محیطیارزیابی خطرات زیستبراي . قابل توجه است
بازگشـت  دلیـل ویژگـی غالبـاً غیرقابـل    دیوان اذعان دارد که در قلمرو حمایت از محـیط زیسـت، بـه   

هـاي مـرتبط بـا سـازکار جبـران ایـن گونـه خسـارات، مراقبـت و          ات وارده به آن و محدودیتخسار
 ،هـا بشـر در طبیعـت بـه خـاطر مسـائل اقتصـادي و غیـر آن        طـی قـرن  . پیشگیري امري اجبـاري اسـت  

. گرفـت این اعمال اغلب بدون توجه به آثار آن بر محیط زیست انجام می ؛تصرف نموده استودخل
هاي محیطی خطراتی که نسلپیشرفت علمی و رشد آگاهی در خصوص مسائل زیست امروزه به علت

نماید، قواعد و استانداردهاي جدیدي شکل گرفته که طی دو دهه اخیر حاضر و آینده بشر را تهدید می
چنین قواعـدي نـه تنهـا هنگـامی کـه دولتـی قصـد انجـام         . اندالمللی متعددي تصریح شدهدر اسناد بین

ضرورت حفاظـت از محـیط زیسـت    . در نظر گرفته شوند درا دارد بلکه براي ادامه آن نیز بایاي پروژه
  1.»باشد  هماهنگ با رشد اقتصادي همان مفهوم توسعه پایدار می

  
3و اصل احتیاط 2قضیه ماهی تون. 2-6

. المللـی مـورد ادعـا قـرار گرفتـه اســت     هـاي بـین   نااصـل احتیـاط در بسـیاري قضـایا در دیـو     
در ایـن قضـیه   . اسـت  1999قضیه اختالف بین استرالیا، نیوزیلند و ژاپن در سـال   ،ترین آنطتبمر

                                                                                                                                                                                                                     
:براي اطالعات بیشتر رجوع شود به .1

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=hs&case=92&k
2 .Southern Bluefin Tuna Case (New Zealand v. Japan), International Tribunal for the 
Law of the Sea, Case no. 3 & 4, available at http://www.itlos.org/index.php?id=62 , Last 
visited 29 July 2014.
3 .Precautionary Principle
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. ژاپن را از ادامه اجراي برنامه ماهیگیري آزمایشی خود منع کرد 1المللی حقوق دریاهادیوان بین
2»عدم اطمینان علمی«اگرچه در رأي تالش شد که از واژه احتیاط استفاده نشود و لیکن عبارت 

 ،بیانیه ریو آمـده اسـت   15گونه که در اصل  طور مستقیم به عامل بنیادین دیدگاه احتیاط همانهب
خواهد که با دقت و احتیاط عمل کنند تا محافظـت مـؤثر و اجتنـاب از      از طرفین می. اشاره دارد

 شـود در واقـع بـر     هـم کـه صـادر مـی     3دستور موقتی. ها اعمال شودورود زیان در آینده به ماهی
  ). Marr, 2000: 816(اساس دیدگاه احتیاط است

  
  المللیاسناد بین.2-7

اعالمیـه کنفـرانس اسـتکهلم     21هاي مرزگذر در اصـل  ها در مورد آلودگی مسئولیت دولت
الملـل محـیط زیسـت آمـده     عنوان اولین اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بـین به 19724

بـر اسـاس ایـن اصـل،     . شـود الملـل شـناخته مـی   حقوق بـین  است، و امروزه یکی از اصول عرفی
هـاي  الملل، مسئول تضمین یا کنترل فعالیـت ها طبق منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین دولت

هـا    اي به محیط زیست کشورها یا مناطق ماوراي قلمروي آنباشند تا صدمه  داخل قلمرو خود می
 21یـد اصـل   ؤخصوص توسعه و محیط زیسـت، نیـز م  در 19925اعالمیه ریو  2اصل . وارد نکند

به منظور حفاظـت از محـیط زیسـت    «:دارداعالمیه ریو مقرر می 15اصل . اعالمیه استکهلم است
کـار گرفتـه   هشـان، بـ  هـاي ها، بر حسب قابلیـت اي توسط دولتطور گستردهرویکرد احتیاطی، به

خسـارت غیرقابـل جبـران و جـدي      به موجب این اصل، در مـواقعی کـه تهدیـد وقـوع     .»شود  می
توجیهی براي به تاخیر انداختن اجـراي اقـدامات    ،وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی کامل

هاي استکهلم و اگرچه اعالمیه. ستمحیطی نیبه صرفه اقتصادي براي جلوگیري از آسیب زیست
سـازي  المللـی و زمینـه   رف بـین کننـده یـک عـ   اما ایجاد ؛المللی نیستند االجراي بینریو اسناد الزم

هــا در قبــال  المللــی در خصــوص اصــل مســئولیت دولــت بــراي ایجــاد قــوانین و معاهــدات بــین 
  . استمحیطی هاي زیستآلودگی

                                                                                                                                                                                                                     
1 .International Tribunal for the Law of the Sea
2 .Scientific Uncertainty 

اصل احتیاط جزیی از قواعد  .3،الملل در خصوص خسارات فرامرزيبه گفته گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین .3
بر این اساس دیگر الزم نیست اهمیت یا غیرقابل . محیطی استعرفی مربوط به پیشگیري از زیان و ارزیابی پیامدهاي زیست

تنها امکان وقوع زیان . باشد تا بتوان دستور موقت منع انجام آن عمل را کسب نمود بازگشت بودن زیان قطعی یا محتمل
.)Boyle, 2007: 375(کافی است

4 .Declaration of the United Nations Conference on Human Environment 1972
5 .Rio Declaration on Environment and Development 1992
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ها را مکلف بـه انجـام    دولت) 1982(االجرا، کنوانسیون حقوق دریاها عنوان یک سند الزمبه
شـان بـر اثـر ایجـاد     واحی ماوراي قلمروي ملیپرهیز از ورود خسارت به ن براياقدامات مقتضی 

شـان  هـاي محیطی فعالیتخواهد که آثار زیستها می این کنوانسیون از دولت. نماید  آلودگی می
هاي سـاحلی  عنوان مثال، دولتبه. را ارزیابی کنند و خطرات احتمالی را مورد نظارت قرار دهند

کـه  (یست از طریق ایجـاد اسـتانداردهایی   وظیفه محافظت از محیط ز ،یا صاحب پرچم کشتیو
هـا   هایی که تحت قلمرو و کنترل آنبراي فعالیت) المللی باشندتر از استانداردهاي بینسهل دنبای

هـا در صـورت    چنین کنوانسیون حقـوق دریاهـا مسـئولیت دولـت     هم. در حال انجام است، دارند
رسـد در واقـع   بـه نظـر مـی   . وده اسـت قصور از وظایف مندرج در آن کنوانسیون را پیش بینی نم

قائل شدن به چنین مسئولیتی یک همپوشانی میان اصل حاکمیت کشورها و اصـل عـدم اسـتفاده    
  . نماید  زیانبار از حق حاکمیت خود ایجاد می

پیشگیري از آسیب فرامـرزي ناشـی   «الملل با عنوان طرح کمیسیون حقوق بین 2001در سال 
هایی را مورد پوشش قرار داد که ممکن بود به محـیط زیسـت   الیتفع 1»هاي خطرناكاز فعالیت

اعضاي کمیسـیون بـه علـت اهمیـت پیشـگیري تصـمیم گرفتنـد اصـولی کـه          . آسیب وارد نمایند
شان انجـام دهنـد   هاي تحت صالحیتبراي پیشگیري از ورود زیان ناشی از فعالیت دها بای دولت

هاي صالحیت دولـت بـر اسـاس محـل ثبـت کشـتی       در این طرح یکی از معیار. را تدوین نمایند
  .نماید  است که دولت را صاحب پرچم کشتی می

اي را تصـویب نمـود کـه بـر     توصـیه  1974سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا در سال 
هـا و کارهـایی کـه احتمـال ایجـاد خطـر آلـودگی قابـل توجـه          اساس آن پیش از آغـاز فعالیـت  

وجود دارد، اطالعات زودهنگام براي کشورهایی که ممکن است   ها محیطی در مورد آنزیست
دارد کنوانسیون حقـوق دریاهـا مقـرر مـی     98چنین ماده  هم. تحت تاثیر قرار گیرند، فراهم گردد

ها محیط زیست دریا در معـرض خطـر    شود که در آنزمانی که یک کشور از مواردي مطلع می
دیده دیدن است یا خسارتلودگی در حال خسارتیا به وسیله آباشدفوري ورود خسارت می

ثیر این خسـارت قـرار   أدهد تحت ت  است، بالفاصله موضوع را به سایر کشورهایی که احتمال می
کنوانسـیون باسـل در    13مـاده  . دار، اطـالع خواهـد داد  المللی صالحیتبگیرند و نیز مقامات بین

بینـی  پـیش  21989،3هـا  رناك و دفـع آن خط نقل فرامرزي پسماندهايوخصوص نظارت بر حمل
                                                                                                                                                                                                                     
1 . Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities 2001

.به این کنوانسیون پیوست 15/10/1373دولت جمهوري اسالمی ایران در تاریخ  .2
3 .Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 
and Their Disposal 1989
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اي در جریان انتقال کند که کشورهاي عضو کنوانسیون باید در صورت اطالع از بروز حادثهمی
برون مرزي پسماندهاي خطرناك یا سایر انواع پسماند که ممکن اسـت موجـب خطراتـی بـراي     

رسـانی سـریع بـه آن    سالمت انسان یا محیط زیست در کشورهاي دیگر باشـد، نسـبت بـه اطـالع    
هـا بـه    ، تکلیـف دولـت  11، در اصـل  1992چنین اعالمیه ریو  هم. کشورها اطمینان حاصل نمایند

محیطـی  هـا در ارزیـابی زیسـت    تکلیف دولت 17وضع قوانین مؤثر در زمینه محیط زیست، اصل 
هـا   ولـت وظیفـه د 19و اصل  توانند اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشند،هایی که میفعالیت

  .نماید  ها را تصریح می در اطالع رسانی و مشورت با سایر دولت
آلـودگی یعنـی    ،در این راستا، بر اساس ماده یک پاراگراف چهار کنوانسیون حقوق دریاهـا 

طور مستقیم یا غیرمستقیم موادي به محیط زیست دریـایی وارد کنـد کـه اثـرات آسـیب      انسان به
ــه منــابع زیســتی، حیــات زننــده ــا و منــافع آن، ســالمتی انســان و   اي ب دریــایی، کیفیــت آب دری
چـه در ایـن تعریـف بـیش از هـر چیـز        آن. وي از جمله ماهیگیري وارد سازد هاي به حقّفعالیت

کند نحوه نگارش این ماده است به طوري که صـرف ورود مـوادي کـه احتمـال     جلب توجه می
عـالوه بـر تعریـف    . شـود   ودگی تلقـی مـی  ایجاد آسیب به منابع زیستی و غیره را ایجـاد کنـد آلـ   

محیطی در ماده آلودگی در ماده یک کنوانسیون حقوق دریاها، وظیفه انجام ارزیابی آثار زیست
، تعهدات کلی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیري، کاهش و کنترل آلودگی بـه موجـب مـاده    206
  . پردازد  می 235ها به محافظت از محیط دریایی به موجب ماده و وظیفه دولت 194

المللـی خسـارت ناشـی از آلـودگی نفـت      کنوانسیون مسئولیت بـین  2ماده ) ب(گونه که بند  همان
. شـود محیطی ایجـاد مـی  مسئولیت زیست ،دارد، پیش از ورود خسارتمقرر می 2001سوخت کشتی 

واسـطه  هاهمیت پیشگیري از وقوع آلودگی از آن جهت است که نابودي موجودات کمیاب دریایی ب
تنهـا از طریـق جبـران    در نتیجـه  ؛هـاي آبزیـان غیرقابـل جبـران اسـت     آلودگی نفتی و یا انقراض نسـل 

تـوان بـه هـدف حمایـت از محـیط زیسـت       الذکر نمیهاي فوقبینی شده در کنوانسیونخسارت پیش
  . باشد  یدر نتیجه در مواردي، موضوع دعواي مسئولیت، الزام به ترك فعل دولت م. دریایی نائل آمد

  
نقل مواد ودر برابر آلودگی دریایی ناشی از حمل) جبران خسارت(مسئولیت مدنی . 3

  نفتی
هـا مکلـف بـه اجـراي      کنـد دولـت    کنوانسیون حقـوق دریاهـا تصـریح مـی     235بند اول ماده 

چنـین   المللی خود در خصـوص محافظـت و مراقبـت از محـیط دریـایی بـوده و هـم       تعهدات بین
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 ،هـدف از ایـن قسـمت   . باشـند   الملـل مـی  سارت ایجاد شده بر اساس حقوق بـین مسئول جبران خ
طـور معمـول   عناصر خسـارت، انتسـاب و تقصـیر بـه    . بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی است

جـا مطـرح    الی کـه در ایـن  ؤرونـد ولـیکن سـ   کـار مـی  هبراي مسئول شناختن به جبران خسارت بـ 
رویکـرد   ،نقـل دریـایی نفـت   وی ناشـی از  حمـل  شود این است که آیـا در خصـوص آلـودگ     می

در ایـن   ؟شـود یـا خیـر     سنتی براي مسئول شناختن مالک کشتی به پرداخت خسارت استفاده مـی 
نقـل دریـایی نفـت و سـازکار جبـران آن      وراستا ابتدا به تعریـف انـواع خسـارت ناشـی از حمـل     

وارده به اشـخاص و عنصـر    شود؛ سپس وجود رابطه مستقیم بین آلودگی و خسارتپرداخته می
بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده     و در ادامـه   انتساب آلودگی به فعل یا ترك فعل دولت بررسی شده

  ؟باشد یا خیرنیاز به تحقق تقصیر وي می ،شود که آیا براي تحقق مسئولیت مدنی دولتمی
  

1خسارت.3-1

انگلسـتان دچـار   در نزدیکی سـواحل جنـوبی کشـور     2کش توري کانیوننفت 1967در سال 
ـ       ن نفـت خـام بـه دریـا نشـت نمـود کـه خسـارت         سانحه شد و بـر اثـر آن صـد و بیسـت هـزار تُ

آوري نفــت و محیطــی زیـادي بــه آن ناحیــه وارد کـرد، از آن جملــه اســت هزینـه جمــع   زیسـت 
ــه شــانزده میلیــون دالر   کار جبــران و؛ در آن زمــان هــیچ ســازرســیدتمیزکــردن ســواحل، کــه ب

هـا و  توسـل دولـت انگلسـتان بـه دادگـاه      ،المللی وجود نداشت و تنها راهنخسارتی در صحنه بی
هـاي دادرسـی   قوانین داخلی جهت صدور رأي به جبران خسارت بود کـه بـا دشـواري و هزینـه    

العـاده از سـازمان بـین دولتـی     لذا دولت انگلسـتان درخواسـت برگـزاري جلسـه فـوق     . همراه بود
. را مطـرح کـرد   تغییـر نـام داد   4المللی دریانورديسازمان بینکه بعدها به   3،مشورتی دریانوردي

مسـئولیت جبـران    ،موجـب آن بـود کـه بـه    1969کنوانسـیون مسـئولیت مـدنی     ،نتیجه این جلسـه 
بـه موجـب   .بینـی نمـود  احتیاطی مالک کشتی را پـیش خسارت بدون نیاز به تحقق تقصیر و یا بی

و پروتکـل   1969،5هـاي نفتـی   ناشـی از آلـودگی  المللی مسئولیت مدنی خسارات کنوانسیون بین
                                                                                                                                                                                                                     
1 .Damage
2 .“Torrey Canyon Tanker Accident”, United Kingdom, 1967, available at http://
www.itopf.com/in-action/case-studies/case-study/torrey-canyon-united-kingdom-1967/ , Last 
visited 29 July 2014.
3 .Inter-Governmental Maritime Consultative Organization
4 . International Maritime Organization (IMO)
5 .International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969
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ادعاي دو نوع خسارت ناشی از آلودگی نفتی مورد پـذیرش مراجـع رسـیدگی     19921اصالحی 
  :)The International Tanker Owners Pollution Federation, 2011: 33-4(باشدکننده می

چنـین   ت نفت از کشتی و هـم خسارت یا نقصان اقتصادي ایجاد شده بر اثر آلودگی ناشی از نش
؛ )1,6بخش الف ماده (گرفتهمعقول صورتاقداماتحددرشدهآلودهمحیطهزینه احیاء

بیشـتر  آلـودگی ازکاهش یا جلوگیريبرناظرهايفعالیتشاملهزینه اقدامات پیشگیرانه
سـت کـه   مـواردي ا شـامل تنهـا البته ایـن مـورد  ).1,6بخش ب ماده (نیز قابل درخواست هست 

2.تهدید فوري و شدید ورود خسارات ناشی از آلودگی وجود داشته باشد

 320014المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی نفت سوخت کشتیکنوانسیون بین
خـود تعریـف مشـابهی در خصـوص خسـارات ناشـی از        1-9نیز در بند الف و ب مـاده  20014

  .دهد  آلودگی نفتی ارائه می
ارزیابی خسـارات اقتصـادي چنـین حـوادثی معمـوالً بـه علـت محـدودیت          شایان ذکر است

که خسـارت بـه منـابع زیسـتی ممکـن اسـت        رو است، به خصوص اینهاطالعات با دشواري روب
میلیـون   11عنوان مثـال، در قضـیه نشـت حـدود     به. ها پس از وقوع حادثه خود را نشان دهدسال

، بـراي  1989مـارس سـال    24سـواحل آالسـکا در   در  5گالون نفت خام از کشتی اکسون والـدز 
بینی شده در دو سـال پـس از حادثـه بـا میـزان      محاسبه خسارت اقتصادي، میزان صید ماهی پیش

واقعی صید در آن محدوده زمانی مقایسه گردید و زمانی کـه مشـاهده شـد میـزان صـید واقعـی       
سـهم آلـودگی نفتـی در ایـن      باشد نوبت به آن رسـید کـه  بینی شده میکمتر از میزان صید پیش

- Cohen, 1995: 65)د کاهش تعیین شو 69) .  
                                                                                                                                                                                                                     

لیت مدنی ناشی از ئومسالمللی جهت اصالح کنوانسیون بین 1992دولت جمهوري اسالمی ایران به پروتکل قانون الحاق .1
المللی براي جبران   سیس یک صندوق بینأتجهت اصالح کنوانسیون 1992و پروتکل ) 1969(خسارت آلودگی نفتی 
  .به تصویب مجلس شوراي اسالمی ایران رسیده است 24/11/1380در تاریخ ) 1971(خسارت آلودگی نفتی 

 Draft("هاي خطرناكطرح تخصیص زیان در صورت بروز آسیب فرامرزي ناشی از فعالیت"در بند الف اصل دوم  .2
Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of 

Hazardous Activities ( النفع یا زیان ناشی از آسیب به محیط زیست، هزینه خسارت به عنوان عدم  2006مدون سال
گیرد تعریف آمده انجام میعیت پیشبرگرداندن وضعیت به حالت اول، و هزینه اقداماتی که براي کنترل وضبراي اقدامات 

. شده است
3 .International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution 2001

المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی نفت قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون بین .4
  .به تصویب مجلس شوراي اسالمی ایران رسید 12/3/1389در تاریخ  2001سوخت کشتی 

5 .“Exxon Valdez Tanker Accident”, Alaska, United States, 1989, available at http:// 
www.itopf.com/in-action/case-studies/case-study/exxon-valdez-alaska-united-stated-
1989/, Last visited 29 July 2014.
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اي که نباید از نظر دور داشت این است که قائل شدن به مسئولیت مدنی بـدون در نظـر   نکته
هاي با ریسک باال کـه در  گرفتن هرگونه محدودیت، باعث عدم تمایل اشخاص به انجام فعالیت

1969کنوانسـیون   3لذا بر اسـاس بنـد دو مـاده    . تند خواهد شدحیاتی هس ،عین حال براي جامعه
جنگ و یا حـوادث   :بینی شده است که عبارتند ازبراي این مسئولیت محض استثناهایی نیز پیش

چنین با هدف ایجاد تعادل بین منـافع   هم. دیده حادثهطبیعی، دخالت شخص ثالث و یا خود زیان
سـقف   ،این کنوانسیون 5نفتی به موجب بند یک ماده  طرفین ذینفع در جبران خسارت آلودگی

در ایـن  1.میلیون دالر بابت مسئولیت محض مالک کشتی در نظر گرفتـه شـده اسـت    18حداکثر 
،  1969به نوعی ادامه کنوانسیون مسـئولیت مـدنی   1971راستا، کنوانسیون ایجاد صندوق ذخیره

مبنـاي   .شـود نسـیون اسـت، محسـوب مـی    براي جبران خساراتی که بیشـتر از حـد مقـرر در کنوا   
بـا   ؛باشـد می 1969بینی شده در کنوانسیون دقیقاً همان مبناي پیش 1971مسئولیت در کنوانسیون

میلیـون دالر، تغییـر جهـت     31بـا سـقف    1971گیـري کنوانسـیون  ایـن وجـود، هـدف از شـکل    
ارات توسـط  بـه ایـن ترتیـب کـه بخشـی از خسـ       ؛مسئولیت از مالک کشتی به صنعت نفـت بـود  

  . گرددشود پرداخت میمین مالی میأصندوق ذخیره که توسط کشورهاي عضو ت
المللـی مسـئولیت مـدنی خسـارات     براي اصالح کمبودهـاي کنوانسـیون بـین    19922پروتکل 

این کنوانسیون نیز قائل به مسئولیت محض مالـک  . اجرایی شد 1969هاي نفتی ناشی از آلودگی
میلیـون   120مسئول جبران هر نوع خسارت نفتی، تـا سـقف    ،الک کشتیکشتی بوده و بنابراین م

کـه قلمـرو   در حـالی  .باشـد واسطه حادثه نفتی با منشأ کشتی ایجاد شـده، مـی  هکه ب 3مریکاآدالر 
آن را بـه منطقـه   1992پروتکـل  جغرافیائی در چارچوب قدیمی محدود به دریاي سرزمینی بود،

یـک صـندوق جبـران خسـارت      1992پروتکـل  . ترش دادانحصاري اقتصادي کشور متعاهد گس
  4.میلیون دالر بود 307,05سیس نمود که سقف آن تا أت 1992ها ي را به نام صندوق  جداگآن

                                                                                                                                                                                                                     
توان به محدودیت صورت آلودگی ایجاد گردد، نمیهکه در نتیجه تقصیر مالک خسارتی بمواردي بدیهی است در.1

کشتی آموکو کادیز متعلق به شرکت امریکایی آموکو  1984عنوان مثال، در سال به. مسئولیت مرتکب استناد نمود
رد در سواحل فرانسه دچار سانحه شد که کاینترنشینال که نفت متعلق به شرکت شل را از خلیج فارس به روتردام حمل می

ها متوجه قصور شرکت آموکواینترنشینال در در نتیجه آن مقادیر متنابهی نفت وارد آب شد دادگاه پس از انجام بررسی
  .ي به محکومیت وي دادأرسیدگی به وضعیت تانکر به علت مقاصد اقتصادي شد و لذا ر

مسئولیت مدنی ناشی از المللی جهت اصالح کنوانسیون بین 1992به پروتکل  دولت جمهوري اسالمی ایرانقانون الحاق .2
المللی براي جبران   سیس یک صندوق بینأتجهت اصالح کنوانسیون 1992و پروتکل ) 1969(خسارت آلودگی نفتی 
  .به تصویب مجلس شوراي اسالمی ایران رسیده است 24/11/1380در تاریخ ) 1971(خسارت آلودگی نفتی 

  .احتیاطی مالک کشتی باشد اعمال نخواهد شداین سقف در صورتی که خسارت ناشی از عمد یا بی .3
، که دیگر کارایی خود را از دست داده بود تصویب 1971دادن به کنوانسیون صندوق ذخیره با هدف پایان 2000پروتکل .4

ها تر بعدي در سیستم مسئولیت مدنی دولتییر مهمتغ. میلیون دالر افزایش داد 356شد و سقف پرداخت صندوق ذخیره را به 
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در صورتی که کشورها تمایلی به پرداخت به صندوق مزبور نداشته باشند با دشواري جهـت  
متعاقب حادثـه   ،عنوان مثالشوند به  هاي هنگفتی که به ایشان وارد شده روبرو میجبران خسارت

شـکاف برداشـته و    ،هشت مخزن از مجموع یازده مخزن محموله کشتی ،کش اگزون والدزنفت
هزینه رفع ایـن آلـودگی بـالغ بـر یـک      . ن نفت خام به آب ریخته شودحدود سی و شش هزار تُ

جـز پیوسـتن بـه    اي چـاره  ،مریکا پـس از حادثـه کشـتی اگـزون والـدز     آبیلیون دالر شد؛ کشور 
  .کتوانسیون ایجاد صندوق ذخیره نداشت

  
وجود رابطه مستقیم بین آلودگی و خسارت وارده به اشخاص . 3-2

النفع در برخی مـوارد از سـوي مراجـع    اثر لزوم احراز چنین شرطی عدم پذیرش دعواي عدم
نگسـتان در  در سـواحل ا  1عنوان مثال، در قضیه غرق شـدن کشـتی برائـر   کننده است؛ بهرسیدگی

و ایجاد آلودگی نفتی و ممنوع شـدن مـاهیگیري بـراي مـدتی در آن ناحیـه، دادگـاه        1993سال 
مسـتقیمًا  د النفـع، خسـارات قابـل مطالبـه بایـ     چنین رأي داد که براي پذیرش مطالبه خسارت عدم

تر شدن این بحث، برخی از دعاوي مطروحه و پاسخ دادگـاه  براي روشن. ناشی از آلودگی باشد
  :گردد  در آن خصوص به شرح ذیل بیان می

سازها مدعی شدند که به علت آلودگی و عدم امکان ماهیگیري سفارشـات سـاخت قـایق    قایق
دیوان وجود رابطه مستقیم بین آلودگی و کاهش سفارش سـاخت  . ماهیگیري کاهش پیدا کرده است

  .ایشان را پذیرفتالنفع قایق را احراز نمود و در نتیجه مطالبه دریافت خسارت عدم
          یک تولید کننده یـخ مـدعی شـد کـه دیگـر محصـول وي از سـوي صـیدکنندگان مـاهی

دیـوان وجـود    .شـود سالمون، که صید آن پس از وقوع آلودگی ممنوع شده بود، خریداري نمی
رابطه مستقیم بین آلودگی و عدم خرید یخ را احراز نمود و در نتیجـه مطالبـه دریافـت خسـارت     

.یشان را پذیرفتالنفع اعدم
بندي مـاهی مـدعی شـدند کـه، بـه علـت وقـوع آلـودگی،         و اما کارگران کارخانه تولید و بسته

دیوان رابطه مستقیم بـین آلـودگی و کـاهش سـاعات کـار      . ساعات کار آنان کاهش پیدا کرده است
                                                                                                                                                                                                                     

از طریق مشارکت کشورهاي عضو که2003با ایجاد پروتکل صندوق ذخیره 2003یهاي نفتی در ماه مدر مورد آلودگی
ین بینی شده است از طریق اهاي قبلی پیشچه در کنوانسیونهاي مازاد بر آنپرداخت خسارت. شود، رخ دادمین مالی میأت

  : براي کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به. شودصندوق انجام می
(The International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), 2007, 7)
1 . Braer Tanker Accident, United Kingdom, 1993, available at http://www.itopf.com/in-
action/case-studies/case-study/braer-uk-1993/ , Last visited 29 July 2014.
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مسـتقیماً  اسـت کـه   ) صاحب کارخانه(کارگران را احراز ننمود و چنین استدالل کرد که این کارفرما 
). Jacobsson, 1995: 722(النفع نمایدتواند اقامه دعواي عدماز حادثه خسارت دیده و می

دولتانتساب آلودگی به فعل یا ترك فعل . 3-3
شرط انتساب آلودگی احـراز   ،هاي وابسته به دولت باشددولت و یا شرکت براياگر کشتی 

کـه در صـورتی کـه مالـک کشـتی شـخص        شـود   ال مطـرح مـی  ؤبا این وجـود ایـن سـ    ؛شود  می
شود؟  خصوصی باشد آیا دولت متبوع او مسئول شناخته می

گونـه خسـارتی از   سـازد کـه تضـمین نماینـد هـیچ       ها را متعهد می دولت 1992اعالمیه ریو  2اصل 
شان به محیط زیست دیگر کشورها وارد نشود و در این خصوص تفاوتی بـین فعـل دولـت و    سرزمین

موضـوع  همـین  . اند، وجود نـدارد صی که تحت حاکمیت آن دولت به فعالیت مشغولاشخاص خصو
ها مکلف هسـتند   نیز به این ترتیب بیان شده است که دولت 1941در سال  1ي قضیه تریل اسملترأدر ر

ها در برابر افعـال زیانبـاري کـه توسـط اشـخاص خصوصـی در چـارچوب صـالحیت          از دیگر دولت
عنـوان تحقـق یـک قاعـده حقـوق      توانـد بـه  ایـن رأي مـی  . ، حمایـت کننـد  گیـرد   شان صورت میملی
  .کندهاي فرامرزي میها را ملزم به پیش بینی آلودگی الملل تلقی گردد که دولتبین

ملیت یک کشور را داشته د کنوانسیون حقوق دریاها بای 91و  90یک کشتی به موجب مواد 
کشـتی تحـت صـالحیت دولـت صـاحب       92مـاده   به موجب. را برافراشته نگاه داردو پرچم آن

الملل جزئیات و الزامات مربوطه را به کشورها جهت ثبت کشتی حقوق بین. گیرد  پرچم قرار می
مـوارد ذیـل را    دطور کلی، یک کشـور بایـ  بلکه به ؛کندو یا صدور مجوز کشتیرانی تحمیل نمی

  :رعایت کند
هـا ایجـاد نمایـد، ایـن     ناشـی از کشـتی   جلوگیري و کاهش آلودگیبراي المللی قواعد بین

بندهاي یـک و دو  (المللی را داشته باشند حداقل اثر قوانین پذیرفته شده در سطح بین دقوانین بای
.)211ماده 
ها را رعایـت کنـد   قوانین کلی در خصوص مسائل اجتماعی، فنی و اداري مربوط به کشتی

.)94ماده (
                                                                                                                                                                                                                     

تا  1925هاي ایجاد شده در ایالت واشنگتن در اثر گاز دي اکسید سولفوري است که از سال این قضیه مربوط به خسارت .1
در این . کانادا به واشنگتن رسیده بود- از یک کارخانه ذوب آهن کانادا واقع در مسافت ده مایلی مرز آمریکا 1935سال 

دعوا محکمه داوري ذیربط، کانادا را براي خسارتی که از یک عملیات خصوصی مربوط به ذوب آهن، به اموال اشخاص 
.در ایاالت متحده آمریکا وارد آمده بود مسئول شناخت
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 هـا اطمینـان   المللـی در زمینـه آلـودگی ناشـی از کشـتی     از اجراي استانداردها و قوانین بـین
  .)217ماده (حاصل کند 

هـا را مکلـف بـه وضـع قـوانین مـؤثر در زمینـه محـیط          اعالمیه ریو دولـت  11چنین، اصل هم
ــی ــدزیســت م ــه. نمای ــذا، ب ــررات الزم    ل ــت در وضــع مق ــک دول ــامی کــه ی ــال، هنگ ــوان مث عن

گـذاري، آلـودگی توسـط شـخص     چنین خالء قانوننماید و در نتیجه   محیطی کوتاهی میزیست
عنـوان مثـال، هـر    بـه . تواند به دولت منتسب شودکننده میبار آید، آن فعالیت آلودهخصوصی به

هـایی کـه فاقـد    هاي خود را وضع نموده و بـه کشـتی  دولتی باید مقررات الزم براي ایمنی کشتی
در صـورت قصـور از ایـن     ؛د را ندهداین شرایط هستند اجازه خروج از مرزهاي آبی کشور خو

تـوان دولتـی را     هاي کشور دیگـري مـی  تکلیف و ایجاد خسارت از سوي کشتی مذکور در آب
 بایـد اي چنـین پوشـش بیمـه    هـم . مسئول شناخت ،گذاري خود قصور نمودهکه از وظایف قانون
تمامی معاهـدات   .هایی که خطر آسیب فرامرزي را دارند در نظر گرفته شودبراي تمامی فعالیت

مبلـغ  . داننـد   اي را بـراي مالـک کشـتی ضـروري مـی     مربوط به مسئولیت مدنی، تهیه پوشش بیمه
در مـوارد خـاص   . شـود   گـذاري داخلـی کشـورها مشـخص مـی     پوشش بیمه توسط سیستم قانون

تواننـد بسـته بـه ارزیـابی خـود از خطـر ناشـی از فعالیـت مـورد بحـث، سـقف              مقامات ملـی مـی  
هـاي خطرنـاك، چنـین    قبل از اعطاي مجوز اجراي فعالیت بایددولت . ا را تغییر دهندهمسئولیت

  .ارزیابی را انجام دهد

  عدم نیاز به تحقق تقصیر مالک کشتی در ایجاد آلودگی .3-4
هـاي  ممکن است دولتی تمام اقدامات الزم بـراي پیشـگیري از خسـارات ناشـی از آلـودگی     

ن خسارت به هرحال واقع شود، باالخص ممکن است خسارت لیک ؛محیطی را انجام دهدزیست
  . نقل تانکرهاي بزرگ نفتی باشدوهاي بسیار خطرناك از جمله حملمزبور در رابطه با فعالیت

الملـل محـیط زیسـت، بـا توجـه بـه منـابع مختلـف         چـه گفتـه شـد، در حقـوق بـین      با توجه بـه آن 
ا مقصرین و دخالت عناصر زمـان و مسـافت در   کننده محیط زیست و دشواري تشخیص مقصر یآلوده

جــایی کــه از آن 1.باشـد هــا، گــرایش بـه ســمت شناســایی مسـئولیت محــض مــی  گونــه آلـودگی ایـن 
                                                                                                                                                                                                                     

جبران المللی مسئولیت و اند، از جمله، کنوانسیون بینهاي دیگري نیز در این خصوص به تصویب رسیدهکنوانسیون.1
2010و پروتکل اصالحی آن در سال  1996ی و خطرناك از طریق دریا خسارت در رابطه با حمل مواد سم

)International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection 
with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea or HNS Convention 

1996 and HNS Protocol 2010 (المللی خسارت ناشی از آلودگی نفت سوخت کشتی ، کنوانسیون مسئولیت بین
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ترین تهدید بالقوه محـیط  ترین و عمدهنقل مواد نفتی در دریاها خطرناكوهاي مربوط به حملفعالیت
هـاي نفتـی   یت مدنی خسـارات ناشـی از آلـودگی   المللی مسئولباشد، کنوانسیون بین  زیست دریایی می

پروتکـل اصـالحی آن بـه تصـویب رسـید، مسـئولیت محـض بـراي مالـک           1992، که در سال 1969
بدین ترتیب، مسـئولیت محـض یعنـی صـرف      ).Mason, 2003: 1(اندکش شناسایی کردهکشتی نفت

مسئول شـناختن وي کـافی   احراز وقوع خسارت و انتساب آن به فعل یا ترك فعل مالک کشتی براي 
 TheInternational Tanker Owners)باشـد است و نیازي به اثبات تقصیر و یا بـی احتیـاطی وي نمـی   

Pollution Federation Limited (ITOPF), 2007: 4(.  
اتحادیه اروپا در خصوص این رویکرد کنوانسیون مسئولیت مدنی در خصـوص مسـئول شـناختن    

انتقـاداتی داشـته و قواعـد خـاص خـود در ایـن خصـوص را اعمـال         ) ک کشتیمال(تنها یک شخص 
در  1999کشـتی اریکـا در سـال    . باشـد مـی 1نمونه بـارز ایـن رویکـرد، قضـیه کشـتی اریکـا      . نماید  می

کـرده کـه در نتیجـه غـرق     نفت خام سنگین حمل مـی  ،این کشتی ؛هاي فرانسه غرق شدنزدیکی آب
دعواي جبران خسـارت علیـه    3400بیش از  2000تا انتهاي سال . دکن  شدن آن به داخل آب نشت می

عنـوان  چنین تعدادي دعوا علیه مالک کشتی و شـرکت توتـال بـه    هم. شود  مالک آن کشتی مطرح می
هاي فرانسه اقامه گردید که به موجـب آن درخواسـت شـد کـه     استفاده کننده از آن کشتی در دادگاه

نیسـت،   1992ابت خساراتی که تحـت شـمول کنوانسـیون مسـئولیت مـدنی      این دو انفراداً و اشتراکاً، ب
دادگاه پاریس شرکت توتال را به جرم قصـور شناسـایی ایـرادات     2008در سال . مسئول شناخته شوند

چنین دادگاه جنایی پاریس شـرکت   هم. هزار یورو محکوم کرد 375کشتی قدیمی اریکا به پرداخت 
میلیون یورو خسارت به شاکیان خصوصـی پرونـده    192به پرداخت توتال و شرکاي دیگر را محکوم 

هاي سـاحلی  که موجب آلودگی در آب 2002در سال  2کش پرستیژپس از حادثه کشتی نفت. نمود
هاي اتحادیه اروپا، مبنی بـر اقامـه دعـواي جبـران خسـارت را      این رویکرد دادگاه ،فرانسه و اسپانیا شد

  .ر و اپراتور آن، تحکیم شدعلیه اجاره کننده کشتی و مدی
                                                                                                                                                                                                                     

 Directive(ها اتحادیه اروپا در خصوص آلودگی ناشی از کشتی 2005که قبالً به آن اشاره شد، و دستورالعمل سال  2001
2005/35/EC of the European Parliament and of the Council on Ship-source pollution and 

on the Introduction of Penalties for Infringements(. هاي ها در خصوص فعالیتهمگی این کنوانسیون
  .اندبینی نمودهچون حمل مواد سمی، شیمیایی و یا نفت مسئولیت محض را پیشخطرناك هم

1 .Erika Incident, International Oil Pollution Fund 1992, Executive Committee, 11th Session, 
Agenda Item 3, 2001, available at http://documentservices.iopcfunds.org/meeting-
documents/ download/docs/1920/lang/en , Last visited 29 July 2014.
2 .Prestige Tanker Accident, Spain/France, 2002, available at http://www.itopf.com/in-
action/case-studies/case-study/prestige-spainfrance-2002/ , Last visited 29 July 2014.
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  هاي ساحلیمحدودة حقوق و تکالیف دولت.4
ها به جبران خسارت بر اثر آلودگی ایجاد شده ناشـی از   تر در خصوص مسئولیت دولتپیش

شود کـه محـدوده اعمـال    نقل دریایی مواد نفتی پرداختیم، هم اکنون این سوال مطرح میوحمل
ت یک کشتی تا کجا است و آیا این حق تنها بـه قلمـروي   حق دولت ساحلی در پیگیري مسئولی

در قسـمت دوم ایـن بخـش بـه     . روددریاي سرزمینی آن دولت محدود است یا فراتـر از آن مـی  
هـایی  ها بـه تـدوین قـانون ملـی جهـت جبـران خسـارت ناشـی از چنـین آلـودگی           تکلیف دولت

باید آمـاده رسـیدگی بـه دعـاوي     به عبارت دیگر سیستم قانونی و قضایی یک کشور  ؛پردازد  می
.کننده را داشته باشدمطروحه علیه مالک کشتی آلوده

  
  ها  هاي ساحلی در خصوص مناطق خارج از حیطه صالحیت یا نظارت آنحقوق دولت.4- 1

محیطـی علیـه دریـاي سـرزمینی     نظر سنتی این است که اگر کشوري مرتکـب نقـض زیسـت   
توانـد علیـه آن     متحمل ضرر و آسیب شـده اسـت مـی   دولتی دیگر شود، فقط دولت ساحلی که 

 :Ragazzi, 2000(لیکن این نظریه سنتی به تـدریج تغییـر یافتـه اسـت     ؛واکنش نشان دهد ،نقض

 56در مورد منطقه انحصاري اقتصادي به موجـب مـورد سـوم بنـد ب قسـمت یـک مـاده         ).159
تواند قوانین مربـوط بـه     میصالحیت محافظت از محیط زیست دریایی را دارد و  ،دولت ساحلی

حق دستگیري کشتی متخلـف بـه    1.قواعد جهانی وضع نمایدآلودگی را بر اساس استانداردها و
المللـی دریـانوردي سـازمان ملـل در خصـوص دسـتگیري       انجمـن بـین   1999موجب کنوانسیون 

ن سـازي قواعـد و آیـی   یکسـان  ،هـدف از تصـویب ایـن کنوانسـیون    . شناخته شده است 2هاکشتی
حکم چنین دستگیري توسط دادگاه کشـور سـاحلی کـه در    . ها استدستگیري و آزادي کشتی

شود صادر شده و هدف از آن اخذ تضمین الزم بـراي جبـران خسـارات      آن دستگیري انجام می
زمـانی کـه   . شـود   باشد که مالک و یا اجـاره کننـده کشـتی مسـئول آن شـناخته مـی        اي میوارده

  .ود کشتی آزاد خواهد شدتضمین کافی ارائه ش
در خصــوص آلــودگی خــارج از قلمــروي ســرزمینی کشــورها، ایــن عقیــده کــه محــیط زیســت  

پیوسته است اکنون در اسناد متنـوعی راجـع بـه حفاظـت از محـیط زیسـت       هماي واحد و بهمجموعه
ی اعـالم  المللـ چنـین دعـاوي بـین    مانند کنفرانس استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعالمیـه ریـو و هـم   

                                                                                                                                                                                                                     
1 .Exclusive Economic Zone (EEZ) 
2 .The UN/IMO Convention on Arrest of Ships 1999
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اي هـاي هسـته  عنوان مثال، در دعاوي استرالیا و نیوزیلند علیه فرانسه به علت آزمـایش به. گردیده است
ــد کــه      ــد اســتدالل کردن ــانوس آرام، کشــورهاي اســترالیا و نیوزیلن ــوب اقی اتمســفري فرانســه در جن

هـا  ماننـد حـق    اي فرانسه در تناقض با یک سري از حقوق است، کـه برخـی از آن  هاي هستهآزمایش
المللـی  محافظت و نگهداري محیط زیست از آلودگی رادیواکتیو مصنوعی به همه اعضاي جامعه بـین 

هـاي دریـایی و   اي منجـر بـه آلـودگی آب   زیرا انفجارات هسـته . از جمله استرالیا و نیوزیلند تعلق دارد
نمایـد   ملـل خسـارت وارد مـی   النابودي منابع گیاهی و حیوانی آن شده و در نتیجه به تمام جامعـه بـین  

کنوانســیون حقــوق دریاهــا نیــز، در ایــن خصــوص، در قســمت   ).204: 1375، شــریفی طرازکــوهی(
دولـت سـاحلی کـه یـک کشـتی بـا پـرچم خـارجی در بنـدر آن اسـت           «:کنددوازدهم خود بیان می

بـه ایجـاد    تواند اقدامات اجرایی را علیه آن کشتی اعمال کننـد حتـی زمـانی کـه آن کشـتی مـتهم        می
بــدین ترتیــب  1.»هــاي دریــاي ســرزمینی کشــور دیگــري اســتهــاي آزاد و یــا آبآلــودگی در آب

هاي متهم به ایجاد آلودگی، با این بهانه که بالفاصله مورد دعواي کشور ساحلی قرار نگرفتنـد،  کشتی
ه مقصـد بعـدي   ها ممکن است در سایر بنـادر کـ  رسیدگی. قادر به فرار از پیگیري قانونی نخواهند بود

کشتی هستند آغاز شده و سپس به کشوري که در قلمروي دریایی وي آلودگی رخ داده و یا دولـت  
در ایـن راسـتا بـر اسـاس کنوانسـیون حقـوق        ).Charney, 1994: 733-734(صاحب پرچم منتقل شـود 

هـاي  یباشند تا قوانین داخلی مربوط به مسئولیت جبـران خسـارت آلـودگ     ها موظف می دریاها، دولت
  .محیطی را وضع نمایندزیست

  
هاي ساحلی به تدوین قانون ملی در راستاي جبران خسـارت ناشـی   تکلیف دولت.4-2

کشاز آلودگی نفت
سـازمان ملـل دربـاره     1972تر از کنوانسیون حقوق دریاها، اعالمیه کنفـرانس اسـتکهلم   پیش

الملل در رابطه با مسـئولیت  قوق بینها باید در توسعه بیشتر ح دولت«:داردمحیط زیست مقرر می
هـاي انجـام   و جبران خسارت قربانیان آلودگی و دیگر خسارات محیط زیستی، ناشـی از فعالیـت  

هـا    و یـا خـارج از حیطـه صـالحیت آن    هـا   در حیطه صالحیت یا نظارت آن شده در مناطق واقع
  2.»همکاري کنند

                                                                                                                                                                                                                     
هاي داخلی، دریاي سرزمینی یا منطقه انحصاري اقتصادي کننده در آبچه تخلیه مواد آلودهدولت صاحب بندر چنان .1

  .دولت دیگري رخ دهد، بدون درخواست آن دولت و یا دولت صاحب پرچم اقدام به رسیدگی قضایی نخواهد کرد
1972کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 10چنین به موجب ماده  هم .2
)The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter 1972  (ارد ها در زمینه خسارت والملل در خصوص مسئولیت دولتشوند طبق اصول بیناعضا متعهد می
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المللـی جلـوگیري از آلـودگی    انسیون بـین المللی دریانوردي، کنو، سازمان بین1973در سال 
ها را تصویب کرد و پنج سال بعد کنوانسیون مزبـور بـا تصـویب پروتکـل     دریاها ناشی از کشتی

بایـد برنامـه مـنظم و      2هـاي آن و الحاقیـه  1هر کشور عضو کنوانسـیون مارپـل  . ، اصالح شد1978
نفت ریخته شده به دریـا، توسـط    آوريدقیقی را تحت عنوان برنامه واکنش سریع در زمینه جمع

باشـد و  گونـه تخلـف از الزامـات کنوانسـیون ممنـوع مـی      ره. هـا بـه مرحلـه اجـرا درآورد    کشتی
چنـین هرگونـه    هـم . ها باید تحت قوانین دستگاه اجرایی کشتی متخلف صـورت پـذیرد  مجازات

قـررات  ها بایـد تحـت م  تخلف در منطقه تحت حاکمیت هر دولت عضو ممنوع بوده و مجازات
باشـند تـا قـوانین داخلـی     هـا موظـف مـی    در این راستا، دولـت  .همان دولت عضو صورت پذیرد

  .محیطی را وضع نمایندهاي زیستمربوط به مسئولیت جبران خسارت آلودگی
هـا بایـد اطمینـان حاصـل      دولـت  1982کنوانسیون حقوق دریاها  235به موجب بند دوم ماده 

بر اساس سیستم حقـوقی آن کشـور بـراي     3ارت سریع و کافیتوسل به جبران خس کنند که حقّ
  .شان وجود دارداشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تحت قلمرو صالحیت

  
  نتیجه. 5

محیطی ناشی از چنین حـوادثی امکـان دارد از قلمـرو دریـاي سـرزمینی      هاي زیستآلودگی
آن کشـور وارد  کشوري به کشور دیگري منتقل شده و خساراتی بـه اشـخاص و محـیط زیسـت     

شدن از سود اقتصادي، از حاکمیـت تفسـیري ارائـه    مندبراي بهره دها نبای در نتیجه، دولت. سازد
لـذا در طـول   . الملل و به قیمت آسیب به محیط زیسـت باشـد  کنند که مخالف اصول حقوق بین

امرزي هاي فرها به جلوگیري از آلودگی الملل، اصل تکلیف دولتگیري حقوق بینتاریخ شکل
المللـی شـناخته شـده اسـت و      ها  است در اسناد و آراي بین هاي اقتصادي آنکه ناشی از فعالیت

  . المللی درآمده استصورت عرف بینتوان گفت این اصل بهاکنون میهم
اهمیـت   هدهنـد کـش در طـول پنجـاه سـال گذشـته نشـان      هاي نفـت حوادث مربوط به کشتی

المللـی  مجـامع بـین   ،ايدر واقع پـس از هـر حادثـه   . استص ایجاد رژیم مسئولیت در این خصو
                                                                                                                                                                                                                     

محیطی دیگر در نتیجه دفع مواد زائد و دیگر مواد از هر نوع که کردن به محیط زیست دیگر کشورها و یا به هر ناحیه زیست
  .هاي مربوط به دفع مواد زائد، اقدام نمایندفصل اختالفوهاي تعیین مسئولیت و حلباشد، در زمینه گسترش روش

1 .International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973
و  4، 3و ضمائم  26/10/1380کنوانسیون مارپل در تاریخ  5و  2، 1قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به ضمائم  .2
.به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 6/5/1387آن در تاریخ  6

3 . Prompt and Adequate Compensation
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اقدام به تصویب کنوانسیونی در خصوص پیشـگیري و نحـوه جبـران خسـارت در مـوارد مشـابه       
  .اندنموده

و بـه خصـوص پـس از     1992و ریـو   1972هـاي اسـتکهلم   به تدریج و بـا توجـه بـه اعالمیـه    
حقوق  هوم محیط زیست مشترك، محدود، مفه1982تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 

تواننـد  هـا مـی   گونـه دولـت  طـوري کـه ایـن   هتر ساخته اسـت، بـ  هاي ساحلی را نیز گستردهدولت
حتی زمانی کـه آن کشـتی    ؛اقدامات اجرایی را علیه کشتی با پرچم خارجی در بندر اعمال کنند

کنوانسـیون  . دیگـري اسـت  هاي ساحلی دولت هاي آزاد و یا آبمتهم به ایجاد آلودگی در آب
حقوق دریاها، کشورها را متعهد به ایجاد سـازوکارهاي قضـایی و تـدوین قـوانین داخلـی بـراي       

 ،خواهد تا بـا همکـاري یکـدیگر   چنین از کشورها می نماید، هم  دیدگان میجبران خسارت زیان
  .المللی در این خصوص تدوین نماینداي و بیناسناد منطقه

ها اسـت؛ بـا    یکی از اشکال دعواي مطروحه دولت) النفعو عدم(ادي پرداخت خسارت اقتص
محیطـی را دارد نیـز قابـل    این وجود، درخواست ترك فعلی که احتمال ایجـاد خسـارت زیسـت   

هاي واسطه آلودگی نفتی و یا انقراض نسلهزیرا نابودي موجودات کمیاب دریایی ب ؛طرح است
وي وظیفه دولـت در پیشـگیري از وقـوع آلـودگی حتـی      کید بر رأت. آبزیان غیرقابل جبران است

المللی ذکر  باشد که در بسیاري از اسناد و آراي بینتوسط اشخاص خصوصی تبعه آن کشور می
الملل محیط زیست خصوصاً با انعقـاد  با توجه به تحوالت کنونی در زمینه حقوق بین. شده است

ها بر اثر  شود که منبع دولت  ا تقویت میمعاهدات گوناگون در مورد موضوع پیشگیري، این ادع
چـه   بـا توجـه بـه آن   . عدم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی، مسئول شناخته خواهنـد شـد  

توان تفسیر نوینی از عنصر انتساب ارائه نمود کـه بـر اسـاس آن اگـر       رسد می  گفته شد به نظر می
اصـول مبتنــی بـر رویــه قضــایی    هـاي اشــخاص خصوصـی مــورد بحـث باشــد،   اعمـال و فعالیــت 

سـازد کـه تـالش الزم و مقتضـی را بـراي جلـوگیري از ایجـاد        هـا را ملـزم مـی    دولت ،المللیبین
 هتجزیه و تحلیـل رأي قضـیه تریـل اسـملتر نیـز گـواه اعمـال همـین قاعـد         . کار گیرندهآلودگی ب

و به شخص یا یک ممنوعیت ورود خسارت ناشی از دادن مجوز صریح یا ضمنی استفاده از قلمر
  .استواحد غیردولتی است که موجب ورود خسارت به کشور خارجی شود، 

المللـی، در  هـاي بـین  بر بودن اثبات تقصـیر، برخـی از کنوانسـیون   با توجه به دشواري و زمان
مسـئولیت   ،نقـل مـواد نفتـی از طریـق دریـا     وچون حمـل هاي با احتمال خطر باال هممورد فعالیت

اند، بدین ترتیب نیازي به تحقق تقصیر دولت مالک کشتی براي احـراز  ی نمودهمحض را شناسای
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المللی مسئولیت مدنی بابت هایی نظیر کنوانسیون بینالبته، در کنوانسیون. باشدمسئولیت وي نمی
بـراي مـدیریت    1992و پروتکـل اصـالحی آن مصـوب     1969خسارت ناشی از آلـودگی نفتـی   

ــه برعهــده  ــه امــور، راهرفتن تصــدي ایــنگــریســک و تشــویق ب هــایی از جملــه ایجــاد حــلگون
در این میان، رویکرد اتحادیـه  . اي اندیشیده شده استهاي ذخیره حمایتی و پوشش بیمهصندوق

بـردار  فیـه تـا حـدي متفـاوت بـوده و در صـورت اثبـات تقصـیر بهـره         اروپا در خصـوص مـانحن  
  . ایمدهکش، شاهد رأي مسئولیت وي و نه مالک کشتی بونفت

دهندة تکامـل نهـادي مـؤثر و منصـفانه بابـت      طور کلی، سیر تحوالت نظري و عملی  نشانبه
چـون  رسد قضایایی هـم   نظر میبه. کش استهاي نفتخسارات دریایی فرامرزي ناشی از کشتی

جدید و مثبتی است که باید مورد تشویق و حمایت قـرار   هروی هکشتی اریکا و پرستیژ آغاز کنند
هـا بـر پایـه    المللی سنتی در خصوص جبران خسارت ناشـی از آلـودگی  یرد؛ چراکه قواعد بینبگ

اصل تحمیل مسئولیت مـدنی بـر یـک شـخص و آن هـم مالـک کشـتی اسـتوار شـده اسـت، در           
ي بـردار نیـز تسـّر   کننـده و بهـره  که بهتر است این مسئولیت به سایر اشخاص از جمله اجارهحالی

  .یابد
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