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 چکیده

شود. دار در موضوعات گوناگون دریایی شناخته میالمللی دریانوردی )ایمو( به عنوان سازمان صالحیتسازمان بین

اها دارد. یکی از این موضوعات، مساله مسئولیت مدنی ناشی ها، منشاء در کنوانسیون حقوق دریبسیاری از این زمینه

از آلودگی دریا است. اهمیت این مساله در شناسایی و عملی نمودن روند جبران خسارت وارده بر اشخاص و 

دار در باب زیست دریایی است. بر همین مبنا، این پژوهش به بررسی عملکرد ایمو به عنوان سازمان صالحیت محیط

زیست سئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریا پرداخته است. به طور کلی ایمو از بدو تاسیس با مساله محیطمساله م

دریایی و مقابله با آلودگی آن مرتبط بوده است. مساله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریا نیز به ویژه پس از حادثه 

ا در نهادسازی ایمو و ایجاد کمیته موقتی، فرعی و سپس نفتی توری کنیون مورد توجه قرار گرفت. نتیجه این امر ابتد

ارتقاء این کمیته به رکن اصلی و دائمی ایمو، نمود پیدا کرد. پس از آن اسناد صادر شده از سوی مجمع و شورای 

ایمو بر اهمیت مسئولیت ناشی از آلودگی صحه گذاشت و آن را به یکی از موارد مورد توجه جامعه دریایی تبدیل 

ها آلودگی ناشی از نفت، مواد مضر و خطرناک د. ماحصل این فرایند، تدوین چهار کنوانسیون بود. این کنوانسیوننمو

فرد و کاملی را در باب بهدهند و نظام حقوقی منحصرو آلودگی ناشی از سوخت کشتی را تحت پوشش قرار می

اجرایی شدن هر چهار کنوانسیون، عمال قریب به  اند که در صورتمسئولیت ناشی از آلودگی دریایی به وجود آورده

 اتفاق حوادث ناشی از الودگی دریایی را تحت پوشش قرار خواهند داد.

 المللی دریانوردی، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیونسازمان بین :کلمات کلیدی

 .نفتی آلودگی از ناشی خسارات جبران المللی بین تاسیس صندوق نفتی، کنوانسیون یآلودگ از ناشی مدنی مسئولیت المللی بین

  
 مقدمه. 1

های دریایی در زمینه حمل و نقل کاال از جمله مزایای راه
ن حمل و پایی دریا، هزینه از طریق حمل و نقل بسیار زیاد ظرفیت

 و میلیون و یک از ایمنی بیشتر سبب شده است بیش نقل و میزان
 به جهانی تجارتی در کاال انتقال و نقل در دریانورد هزار پانصد
 .(1396کنند )منصوری،  ایفا مهمی نقش دالر تریلیون پنج ارزش

المللی سازمان بین لیتشک ی و اولیههدف اصلعلی رغم اینکه 
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در  یمنیا شیافزا برای یالمللنیبوجود ساز و کاری   دریانوردی،
 1958در سال  ونیاالجرا شدن کنوانس زمال اما قبل ازبود  ایدر

محیط زیست  یآلودگ دیتهدمیالدی، توجه این سازمان نوپا به 
. جلب شداز نفت  یناش یآلودگ ژهیوه ب هایاز کشت یناش ییایدر

اداره امور و  تیمسئول المللی دریانوردی سازمان بین نتیجهدر 
انوردی و بهبود ایمنی دریبنابراین ارتقاء آن را تقبل نمود. 
ترین اهداف جزو مهم، از همان ابتدا جلوگیری ازآلودگی دریایی

(. در این میان 1394)طالیی و حیدری،  این سازمان بوده است
یکی از بسترهای مهم برای ایفای نقش توسط ایمو، کنوانسیون 
حقوق دریاها بود. کنوانسیون حقوق دریاها، وظایفی را جهت 

ها تعیین کرده  ای برای دولتو منطقهالمللی همکاری در سطح بین
های است. این وظایف به طور مستقیم و یا از طریق سازمان

رسند. ایمو به عنوان یکی  المللی دارای صالحیت به انجام می بین
از موسسات سازمان ملل، دارای صالحیتی ویژه در مسائل مربوط 
ه به دریانوردی و کشتیرانی است. کنوانسیون حقوق دریاها ب

ندرت نام سازمانی خاص را ذکر کرده است اما نام ایمو تنها یک 
بار به صراحت و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. 

المللی دیگری هم وجود دارند که های بینعالوه بر ایمو، سازمان
شوند  در برخی از مسائل دریانوردی دارای صالحیت محسوب می

سازمان ملل در مورد تجارت و ها کنفرانس  از جمله این سازمان
المللی کار است اما ایمو به کرات و به طور توسعه و سازمان بین

المللی گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بین
دارای صالحیت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی و 
دریانوردی در باب مسائل ایمنی، آلودگی ایجاد شده ناشی از 

ا، امنیت دریانوردی و مسئولیت ناشی از آلودگی دریاها هکشتی
(. با توجه به همین امر و Riidiger,1999شناخته شده است )

اهمیت روزافزون محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی 
آن، مساله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاها مطرح شد. این 

ناشی از آلودگی  پژوهش با توجه به اهمیت مساله مسئولیت مدنی
بدیلی که ایمو به عنوان سازمان صالحیت دار دریایی و نقش بی

در این زمینه دارد به بررسی نقش این سازمان در تدوین، تثبیت و 
پردازد. توسعه نظام حقوقی مسئولیت ناشی از آلودگی دریاها می

ضرورت پرداختن به این امر نیز در خالء پژوهشی است که در 
وع وجود دارد. برای بررسی و تحلیل این موضوع، باب این موض

 افتیرهتواند بصورت موثری راهگشا باشد. رهیافت نهادی می
که  دهدسیاسی قرار می یموضوع مطالعه خود را نهادها ،ینهاد
نوع  نیا گیرد. بنابراین را هم در بر می یالمللنیمختلف بهای  نهاد

و حقوق  المللنیروابط ب ،یاسیعلوم س یهامطالعه بر رشته
 ینهاد افتیره"(. 1387)حقیقت،  است رگذاریتاث اریبس الملل نیب

 جیدر مورد علل و نتا ییها به ارائه گزاره ه،ینظر کیبه عنوان 
 -برالیل یاسیس یها و به ارزش پردازدیم یاسیس ینهادها

 یها هیقواعد و رو افت،یره نیا انیاعتقاد دارد. حام یدموکراس
مستقل، و کارکرد و سرشت  یاساس ریعنوان متغ را به یقانون

و معتقدند  رندیگ یوابسته در نظر م ریرا به عنوان متغ هایدموکراس
 به ینهاد افتی. رهکندیم زیقواعد است که رفتار را تجو نیا

 ،ییـ استقرا یفیتوص یژگیسه و یدارا زیروش ن کیعنوان 
. (1387قت، )حقی "است یاسهیـ مقا یخیو تار یـ قانون یرسم
مکتب   کننده نییتع یژگیعنوان و به نیچن هم ینهاد افتیره
 نیا ،یسیمکتب انگل دی. از دشود یشناخته م استیس یسیانگل

در جهت  یالملل نیب یها یهستند که به همکار  یالملل نیب ینهادها
 دهند یها شکل م دولت  اهداف و منافع مشترک در جامعه نیتام

    عبارتند یینهادگرا یهامفروض نیتر ممه .(1366)مشیرزاده، 
 از:

 یبستر نهاد ریتحت تاث قایعم یاسینهادها: رفتار س تیاهم" -
 .ابدی یم تیو اهم ردیگ یکه در چارچوب آن شکل م ردیگ یقرار م
 حال قابل توجه است. یگذشته برا راثی: مخیتار تیاهم -
و  دهیچیپ ،یاسیس یها : نظامیریناپذ ینیب شیو پ یدگیچیپ -
 هستند. ریناپذ ینیب شیپ تاًیماه

 یابزار یتابع شهی: رفتار کنشگران همیرمادیمنافع غ تیاهم -
 (.1385)های،  "ستین یاز منفعت ماد

 روش تحقیق. 2

 و نهادگرایی خصوص در مواردی شد گفته چه آن به توجه با
 اینکه نخست. است بحث قابل المللی دریانوردی،بین سازمان
 المللیبین نهادی عنوان به المللی دریانوردیبین هایسازمان
 بررسی به مربوط که نهادگرایی روش در نتیجه شود؛می شناخته
 قرار استفاده مورد پردازد،می هاآن تحول سیر به و بوده نهادها

 روش، این در تاریخی سیر اهمیت به توجه با همچنین .گیرد می
م حقوقی مسئولیت مدنی در باب تدوین نظا سازمان این عملکرد

ناشی از آلودگی دریاها در بستر تاریخی و واکنش آن به مقتضیات 
 مبنا، همین بر. گیردمی قرار بررسی و تحلیل زمان خود، مورد

 انتخاب مقاله این غالب روش عنوان به استقرایی -توصیفی روش
مساله  تاریخیبنابراین برای این پژوهش به توصیف . است شده
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ریاها و اهمیت شناسایی نظام حقوقی مسئولیت در قبال آلودگی د
ایمو و  و عملکرد هاکارویژه به و سپسالملل آن برای جامعه بین

نهاد درونی آن در باب این نوع مسئولیت در بستر کنوانسیون 
  شود.حقوق دریاها پرداخته می

 پیشینه علمی موضوع. 3

دنی ناشی از های مختلف مسئولیت متحقیقاتی در باب زمینه
آلودگی صورت گرفته است. اما اکثر این تحقیقات به مساله 

 مدنی مسئولیت اجباری بیمه"اند. در مقاله آلودگی نفتی پرداخته
 کنوانسیون بر تأکید با نفتی های آلودگی در کشتی صاحبان
یتاق و قرهاثر سیفی "بعدی اصالحات با 1969 مدنی مسئولیت
اجباری، مکانیزم و شرایط آن با  یمه( به مبحث ب1394دیگران )

میالدی و  1969توجه به کنوانسیون مسئولیت مدنی مصوب 
پردازد. میالدی می 1992اصالحات پس از آن به ویژه پروتکل 

 و 1969کنوانسیون مسئولیت مدنی  ایمقایسه تحلیل"مقاله 
اثر  "نفتی آلودگی از ناشی مدنی مسئولیت مورد در 1992 پروتکل
( به مقایسه این دو رژیم مسئولیت 1390و جعفری مجد ) امینی

 1992تا پروتکل  1969پرداخته است و سیر تطور از کنوانسیون 
 را مورد بررسی قرار داده است.

 "آزاد دریای در نفتی آلودگی خسارات مدنی مسئولیت"مقاله 
رغم اینکه پژوهشی با کیفیت ( نیز علی1368اثر مهرداد سیدی )

د کهنگی بر آن نشسته است و عمالً از اصالحات است اما گر
میالدی، بهره نبرده است. جدای  1969کنوانسیون مسئولیت مدنی 

 به هادولت تکالیف و حقوق"از این مقاالت، مقاالتی دیگر نظیر 
 در نفت و نقل حمل از ناشی دریایی آلودگی جبران و پیشگیری

( و 1393ی و کشفی )اثر یوشانلوئ "المللیبین آرای و اسناد پرتو
 و مسئولیت نظام المللی بین اسناد به انتقادی و تحلیلی نگرشی"

 و نقل حمل  از ناشی نفتی های آلودگی در خسارت جبران
( به بررسی موضوع 1397اثر بادینی و چالشتری ) "دریایی

پردازند و این نوع آلودگی را در ها میکشآلودگی ناشی از نفت
دنی آلودگی دریایی به ویژه کنوانسیون بستر رژیم مسئولیت م

ترین اثر مربوط به دهد. اما مهممیالدی مورد بحث قرار می 1969
 زمینه در دریایی المللیبین سازمان عملکرد"این موضوع، مقاله

تالیف مشیرپور  "محیطیزیست خسارت جبران و مسئولیت
للی الم( است. این اثر به اسناد صادره از سازمان بین1390)

دریانوردی در باب مسئولیت مدنی دریایی ناشی از آلودگی 

دهد. پردازد و قسمتی از موضوع پژوهش حاضر را پوشش می می
اما تفاوت عمده پژوهش حاضر با مقاالتی که ذکر شد و به ویژه 

الذکر، در جامع بودن این پژوهش است که در در مقابل مقاله اخیر
از سوی ایمو در زمینه مسئولیت برگیرنده تمامی اسنادی است که 

صادر شده است که عمالً سایر تحقیقات ذکر شده دارای این 
ویژگی نیستند. عالوه بر این، پژوهش حاضر به نقش ویژه ایمو 
در بستر کنوانسیون حقوق دریاها برای صادر کردن این اسناد 

 پرداخته شده است. 

 بررسی وضع موجود و گذشته موضوع. 4

کنوانسیون حقوق دریاها شامل مفادی برای بخش دوازدهم 
حفاظت از محیط زیست دریایی است. در همین بخش به 

 235ها نیز اشاره شده است. ماده  کشتی آلودگی از ناشی مسئولیت
پردازد و حاوی مفاد  کنوانسیون حقوق دریاها به این مساله می

 ها است. این ماده به مبحث دولت "وظیفه و مسئولیت"مرتبط با 
مسئولیت ناشی از آلودگی در قالب عبارات کلی پرداخته است و 

فراهم نموده  تر یتخصصی ها معاهدهچهارچوب الزم را برای 
این ماده شامل سه پاراگراف  (.Mihneva-Natove, 2005است )

را در قبال تعهدات  ها ت، دول235است. پاراگراف اول ماده 
حیط زیست دریایی شان در باب حفظ و حراست از م المللی بین

داند. طبق پاراگراف دوم این  الملل مسئول می مطابق با حقوق بین
توسل به جبران  کنند که حق دولت ها باید اطمینان حاصل ماده، 

خسارت سریع و کافی بر اساس سیستم حقوقی آن کشور برای 
شان  صالحیتتحت قلمرو  دراشخاص مختلف حقیقی و حقوقی 

 د.وجود دار
 هدف با باید ها دارد که دولت وم نیز اذعان میپاراگراف س

 تمام با رابطه در کافی و سریع خسارت جبران از اطمینان
 صدد اجرای در دریایی، زیست محیط آلودگی از ناشی های آسیب
 در ارتباط الملل بین حقوق بیشتر توسعه و موجود الملل بین حقوق

 و حل سارت،خ جبران و ارزیابی برای شان مسئولیت و وظیفه با
 توسعه لزوم، صورت در همچنین و مربوطه اختالفات فصل

 اجباری بیمه خسارت مانند مناسب پرداخت های روش و معیارها
صندوق غرامت باشند. تاکید کنوانسیون حقوق دریاها بر  یا

مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی، کم کم به تکامل 
ایی منجر شد. بر همین مفهوم مسئولیت ناشی از آلودگی دری

اساس تعیین قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی خسارت وارد 
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  مهیبهای مربوط به   توافقشده به محیط زیست دریایی و تصویب 
که به تدریج توسط ایمو  ها خسارتاجباری برای پوشش اینگونه 

 Sekimizu, 23های روند این تکامل بود ) تدوین شد، از نشانه

March 2018.) 

 آنالیز و تفسیر. 5

 آلودگی از ناشی اقدامات ساختاری ایمو در زمینه مسئولیت 5-1
 دریایی

 1967 سال همان طور که در مباحثی قبلی عنوان شد، در
دچار  انگلیس کانال نزدیکی در 1توری کنیون میالدی، نفتکش

 این. ریخت فرو دریا در خام نفت تن هزار 120 و سانجه شد
قضیه توری  .سابقه بود بی زمان آن تا نفتی یدشد بسیار آلودگی
 های مکانیزم بودن عالوه بر مباحثی که در باب ناکافی کنیون
را یادآور  کشتی ناشی از نفتی آلودگی از جلوگیری برای موجود

 شد، مباحثی نوین در باب مسئولیت ناشی از آلودگی محیط
 از زیست دریایی و چگونگی جبران خسارت را مطرح نمود. پس

 ,Karimایمکو در این زمینه اقداماتی را شروع کرد ) حادثه، این

المللی (. بر همین اساس، ضرورت ایجاد یک سیستم بین2015
جهت ارزیابی مسئولیت و پرداخت غرامت برای آسیب وارده از 

 نشت نفتی آشکار شد.
یک کمیته حقوقی و یک  مساله، این به پرداختن ایمکو برای

یر مجموعه کمیته ایمنی دریایی را برای مدیریت کمیته فرعی و ز
 IMO, 16 Marchمسائل محیط زیست دریایی تاسیس کرد )

(. این کمیته در ابتدا به صورت موقت تحت نظر شورای 2018
ایمو تاسیس شد تا مسائل حقوقی مربوط به این حادثه را 

ژوئن سال  22و  21شناسایی کند. اولین نشست این کمیته در 
 راستا، همین (. درBalkin, 1999یالدی برگزار شد )م 1967
 در سازمان اقدامات میالدی، برنامه 1968 سال در ایمکو شورای
پس از آن، . کرد تصویب دریایی را آلودگی از پیشگیری مورد
 ای را تشکیل داد و در تاریخ العاده عمومی ایمو نشست فوق مجمع

 آن در ادر نمود کهرا ص 2ای میالدی، قطعنامه 1968 نوامبر 28
خسارات مربوط به  مسئولیت به مربوط مسائل که شد اعالم

 قرار توجه مورد المللی بین سطح در بیمه آن، باید و نفتی آلودگی

——— 
1 Torrey Canyon 
2 Resolution A. 171 (ES IV) (28 November 1968) 

 را مامور تشکیل یک کل دبیر ایمو، همچنین مجمع. گیرد
 یا و کنوانسیون تصویب هدف با المللی بین کنفرانس

 های کشتی از ناشی دریایی آلودگی به مربوط های کنوانسیون
میالدی  1969 نوامبر در المللی بین صدمه دیده نمود. این کنفرانس

 سازمان 10 و دولت 55 شد و نمایندگان برگزار بروکسل در
ماحصل این کنفرانس، . کردند شرکت کنفرانس در المللی بین

در این  .(Bekiashev & Vitali, 1981) بود کنوانسیون دو تصویب
میته امور حقوقی در تصویب اسناد الزم و ضروری برای زمینه ک

تدوین یک چهارچوب حقوقی جامع جهت پرداخت غرامت برای 
ها، نقشی اساسی خسارات ناشی از آلودگی دریایی توسط کشتی

 (. این کمیته در تدوین کنوانسیونKarim, 2015ایفا کرد )
 الس مصوب نفتی آلودگی از ناشی مدنی مسئولیت المللی بین

(. در Balkin, 1999) میالدی نیز نقشی تعیین کننده داشت 1969
ادامه این روند نهادسازی در جهت تثبیت و گسترش نظام جامع 
پرداخت غرامت برای خسارت ناشی از آلودگی دریایی، مجمع 

میالدی از طریق  1975ایمو در نهمین اجالس خود در سال 
میته موقتی امور چهارم کنوانسیون ایمو، ک تصویب اصالحیه

های اصلی سازمان، نهادینه کرد. حقوقی را به عنوان یکی از ارگان
میالدی، کمیته  1982پس از اجرایی شدن این اصالحیه در سال 
  های دائمی ایمو شدامور حقوقی تبدیل به یکی از ارگان

(Karim, 2015.) 

 یآلودگ از ناشی ساز ایمو در زمینه مسئولیت  اقدامات قانو 5-2
 دریایی

معاهداتی  شده در بخش پیشین، ذکر موارد از جدای
 آلودگی از ناشی مسئولیت زمینه در و ایمو اختصاصی توسط
در کنار این معاهدات . اند شده مصوب و دریایی، تدوین

المللی نایروبی در مورد پاکسازی  اختصاصی باید از کنوانسیون بین
که حاوی مفادی  میالدی نام برد 2007مصوب  3ی کشتیها الشه

در زمینه مسئولیت و جبران خسارت ناشی از الودگی دریایی 
 المللی بین کنوانسیون (.IMO Legal Committee, 2014است )
 کنفرانس یک توسط ها الشه کشتی حذف مورد در نایروبی

 14شد و در  میالدی تصویب 2007 سال در کنیا و در المللی بین
 قانونی مبنای این کنوانسیون، .میالدی اجرایی شد 2015آپریل 

——— 
3 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007 
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خراب یا غرق شده توسط  های کشتی از بین بردن یا حذف برای
 آسیب به منجر است ممکن ها را فراهم نموده است که دولت

زیست  محیط دریا و یا در اموال و کاالها جان، ایمنی به رساندن
دریایی شود. این امر از آن جا حائز اهمیت است که شاهد 

ها در سراسر جهان  درصدی رها نمودن الشه کشتی 13افزایش 
 هستیم.

ها بسته به موقعیت ممکن است  رها سازی الشه کشتی
تواند  ساز شود. این مشکالت می مشکالت متنوعی را سبب

ها را به دنبال داشته باشد. البته  خطرات ناوبری و یا افزایش هزینه
که کشتی ترین عوارض آن بسته به ماهیت کاالیی  یکی از مهم

نماید، مسائل زیست محیطی و آلودگی محیط  مربوطه حمل می
 10 (. طبق مادهIMO, 14 April 2018زیست دریایی است )

 جانمایی، های هزینه مسئول شده، ثبت مالک کنوانسیون مذکور،
 8 ، 7 مواد موجب به ترتیب به کشتی الشه انتقال و گذاری عالمت

 ثابت شده، ثبت مالک که ینا مگر باشد می کنوانسیون این 9 و
 است: شده کشتی الشه ایجاد موجب که دریایی سانحه که کند
 یا شورش داخلی، جنگ خصمانه، عملیات جنگ، از ناشی -
 دفع غیرقابل و ناپذیراجتناب استثنائی، ویژگی با طبیعی ای پدیده
  است؛ بوده

 قصد با ثالث شخص فعل ترک یا فعل از ناشی به طور کامل -
 است؛ بوده خسارت ادایج

هر  دیگر اقدامات غیرقانونیاز قصور یا ناشی  به طور کامل -
مبنی بر تعمیر و  ،در انجام وظیفه خود مقام مسئولدولت یا 

 باشد.ها یا دیگر وسایل کمک ناوبری  نگهداری چراغ
 کنوانسیون به بیمه 12در تکمیل شناسایی این مسئولیت، ماده 

گری برای جبران خسارات احتمالی دی مالی تضمین یا اجباری
 شده ثبت پردازد. طبق این ماده، مالکان ناشی از الشه کشتی می

 یک پرچم که باالتر و تن سیصد ناخالص ظرفیت با های کشتی
 مالی تضمین یا بیمه که هستند ملزم افرازند، بر می را عضو دولت
 برای را مشابه مؤسسه یا بانک یک ضمانتنامه مانند دیگری

 معادل میزانی به کنوانسیون این موجب به مسؤولیت ششپو
را دارا  حاکم المللی بین یا ملی نظام موجب به مسؤولیت حدود

اختصاصی  معاهدات ترین باشند. اما فارغ از این کنوانسیون، مهم
 همراه ایمو در زمینه مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست به

 .است ذیل شرح به یک هر تشریح

 آلودگی از ناشی مدنی مسئولیت المللی بین کنوانسیو  5-2-1
میالدی و پروتتل  1976میالدی و پروتتل  1969نفتی مصوب 

 آلودگی از المللی مسئولیت مدنی ناشی الحاقی کنوانسیو  بین
 میالدی 1992نفتی مصوب 

پس از حادثه توری کنیون و در هنگام تشکیل کنفرانس ایمو 
باب مسائل مرتبط با آلودگی نفتی، میالدی و در  1969در سال 
نفتی  آلودگی از ناشی مدنی مسئولیت المللی بین کنوانسیون

وظایف   توسعهتصویب شد. اهمیت این کنوانسیون با توجه به 
ایمو به عنوان یک آژانس سازمان ملل متحد برای تنظیم مسئولیت 
اشخاص حقیقی در چهارچوب حقوق دریاها و همچنین به خاطر 

گیرد،  نافعی که تحت تاثیر مساله آلودگی نفتی قرار میتنوع م
این کنوانسیون،  (.Sekimizu, 23 March 2018شایان توجه است )

ای را برای مالک کشتی تعیین کرد  گیرانه سیستم مسئولیت سخت
شخص ثالث برای پوشش   مهیبو او را متعهد به تامین 

نفت   همحمولی جبران خسارت ناشی از انتشار ها تیمحدود
 مزبور صرفاً برای . همچنین کنوانسیوندرک یمسنگین 
 به عضو های دولت سرزمینی دریاهای در شده واقع های  خسارت

بنابراین یکی از اصول  .(Myron & Other, 2012فت ) ر می کار
اساسی این کنوانسیون، مسئولیت محض مالک کشتی است. البته 

وظیفه مالک کشتی  که این مسئولیت محض دارای استثنائاتی است
  را به اثبات برساند. این موارداست که 

در قیاس با اصول سنتی  دیگری نیزاین کنوانسیون نوآوری 
اصل تحمیل  و آن حقوق مسئولیت مدنی دریایی مطرح نمود

(. 1390بود )امینی و محمد جعفری،  مسئولیت بر مالک کشتی
 که م استمفهو این به معین شخصی بر مسئولیت تحمیل اصل"
 قواعد و اصول طبق است ممکن که اشخاصی تمامی میان از

 در را خاصی شخص کنوانسیون باشند، مسئولیت داشته قانونی
)امینی و محمد  "است کرده معرفی مسئول دیدگان زیان برابر

 1975در مجموع کنوانسیون مزبور در سال  .(1390جعفری، 
باشد و  عضو می 34میالدی اجرایی شد. همچنین در کل دارای 

گیرد  المللی را در بر می درصد حجم کشتیرانی تجاری بین 2.91
(IMO, 21 February 2019.) 

میالدی  1976اولین اصالح بر پیکره این کنوانسیون در سال 
میالدی اجرایی شد و بر  1981 سال رخ داد. این پروتکل در

از  کنوانسیون این تحت استفاده قابل محاسبه  واحد اساس آن
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)اس.دی.آر(  1مخصوص برداشت حق فرانک مبتنی بر طال به سبد
المللی پول مبتنی بر ارزهای مطرح جهانی، تغییر کرد.  سازمان بین

 IMO, 20) کرد تغییر مسئولیت تحدید محاسبه روش آن بر عالوه

March 2008این پروتکل و شامل  2ماده  (. این تغییرات در
این  مذکور است. نوانسیونک 5 ماده 9 و 1 اصالح پاراگراف

درصد حجم  62.17باشد و  عضو می 53پروتکل در کل دارای 
 IMO, 21) گیرد المللی را در بر می کشتیرانی تجاری بین

February 2019 1992(. دومین قدم در اصالح کنوانسیون به سال 
میالدی، معاهده اصلی را  1992گردد. پروتکل سال  میالدی برمی

ین آن شد و هم اکنون به عنوان کنوانسیون کنار زد و جایگز
شود. این پروتکل زمینه  میالدی شناخته می 1992مسئولیت مدنی 

 اجرایی شدن کنوانسیون را تسهیل نمود. عالوه بر آن پروتکل
 را کنوانسیون دامنه میالدی، 1984مزبور به تاسی از پروتکل 

     منطقه انحصاری اقتصادی را پوشش دهد تا داد گسترش
(IMO, 20 March 2008).  همچنین این کنوانسیون با اصالح

تعاریف موجود در کنوانسیون، تغییرات مهمی را بنیان نهاد. این 
های نفتی  ، گستره انواع آلودگی"کشتی "پروتکل با اصالح مفهوم 

، "حادثه"ناشی از کشتی را گسترش داد. با بازتعریف مفهوم 
 باال شدت به را قوع آلودگیالو قریب بروز احتمال که وقایعی

 ای نیز مشمول تعریف حادثه شده است و در نتیجه هزینه برند می
 محسوب آلودگی هزینه به عنوان شود انجام رابطه این در که
 ، صریحا"خسارت آلودگی"شود.در نهایت با اصالح تعریف  می

 را آن و دانسته کنوانسیون را مشمول زیست محیطی خسارات
)امینی و محمد  است آورده به شمار جبران بلقا خسارات جزو

 .(1390جعفری، 
میالدی به صورت  1998 می 16 از 1992 پروتکل اعضای

خارج شدند و مقررات آن بر  1969عملی از شمول کنوانسیون 
هایی وجود دارند که  اما هنوز هم دولت آنان اعمال نخواهد شد.

میالدی را  1992میالدی باشند و پروتکل  1969طرف کنوانسیون 
رژیم  دو حاضر حال تصویب نکرده باشند. بر همین اساس در

دارد و وجود این دو رژیم در برخی موارد  وجود مسئولیت
شد که از دو  موجب اختالل در روند تجارت مابین کشورهایی می

 1992 کردند. به همین علت پروتکل رژیم متفاوت تبعیت می
 داده است تا برای زهاجا پروتکل عضو کشورهای میالدی به

عضو  پروتکل در که تحت پرچم دولتی هستند که هایی کشتی

——— 
1 Special Drawing Right (SDR) 

 

 توانند دو گواهی می ها کشتی بنابراین،. کنند صادر گواهی نیستند،
 شده باشد ثبت کشوری در کشتی اگر متفاوت داشته باشند حتی

پروتکل  (.IMO, 20 March 2008) نیست 1992 پروتکل که عضو
 137میالدی اجرایی شد. این پروتکل دارای  1996در سال  1992

المللی را شامل  درصد حجم کشتیرانی تجاری بین 97.72عضو و 
(. پس از اجرایی شدن این IMO, 21 February 2019) شود می

پروتکل، کمیته امور حقوقی ایمو در هشتاد و دومین نشست خود 
ی مشخص ها تیمحدودمیالدی، تقاضای افزایش  2000در سال 

 اصالحات را نمود و بدین وسیله آخرین 1992ده در پروتکل ش
کرد. در نهایت این اصالحات  وارد 1992 پروتکل مقررات به را

 ,Mihneva-Natove) میالدی اجرایی شد 2003در اول نوامبر 

 ،های اجرای این کنوانسیون در طول سال(. به طور کلی 2005
پرداخت غرامت  به دعاوی متعددی بر اساس آن رسیدگی و منجر

. همچنین با اصالحات متنوع، سطح و به زیاندیدگان شده است
کیفیت انتساب مسئولیت افزایش یافته است. با همه این تفاسیر، 
کنوانسیون مذکور با اصالحات وارده بر آن، دارای معایبی نیز 

ترین آن موارد اصل تحدید مسئولیت و اصل  باشد که مهم می
شود  باعث می مسئولیت تحدید د. اصلباش تحمیل مسئولیت می

زیاندیدگان را به طور کامل تامین ننماید.  خسارات جبران که
اشخاص  دیگر علیه دعوا مانع از طرح نیز مسئولیت تحمیل اصل

 (.1390)امینی و محمد جعفری،  شود می مسئول

 خسارات جبرا  المللی بین تاسیس صندوق کنوانسیو  5-2-2
 1976میالدی، پروتتل  1971مصوب  2نفتی آلودگی از ناشی

میالدی و  2000میالدی، پروتتل  1992میالدی، پروتتل الحاقی 
 میالدی 2003پروتتل 

این کنوانسیون نیز ریشه در حادثه توری کنیون و اقدامات پس 
 توافقی پیشنهاد میالدی در بروکسل، 1969 از آن دارد. کنفرانس

 یک از که گرفت عهده هب را المللی بین یک صندوق ایجاد برای
 دیگر، سوی از هایی برای مالک کشتی در نظر بگیرد و سو تخفیف

 جبران که مواردی در ناشی از آلودگی وارده بر قربانیان خسارت
 مدنی میالدی در باب مسئولیت 1969 کنوانسیون تحت خسارت
بود را جبران نماید. در همین کنفرانس  دسترس قابل غیر یا ناکافی
بر همین  و کند آماده را چارچوبی ایمو چنین که دش توصیه

——— 
2 International Convention on the Establishment of an 

International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 

(FUND) 
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 خسارات جبران المللی بین صندوق تاسیس اساس کنوانسیون
میالدی  1971کنفرانسی که در سال  یک نفتی در آلودگی از ناشی

این کنوانسیون در  و در بروکسل برگزار شد به تصویب رسید.
 1969مدنی مصوب  مسئولیت کنوانسیون مکمل واقع نقش

مدنی  مسئولیت کنوانسیون چه را دارد. بنابراین اگر یالدیم
 پرداخت تضمین برای مفید مکانیزم یک میالدی، 1969مصوب 
این وجود برخی از  با اما بود نفت آلودگی خسارات جبران

کشورها در اعتراض به مسئولیت مطلق صاحب کشتی و برخی 
اداتی را دیگر در اعتراض به جبران ناکافی خسارت وارده، انتق

نسبت به این کنوانسیون وارد کردند که نتیجه آن تصویب 
 IMO, 18میالدی بود ) 1971کنوانسیون صندوق در سال 

December 2018 میالدی اجرایی  1978(. این کنوانسیون در سال
درصد از  2.14عضو بود و  14شد و تا زمان لغو شدن، دارای 

 IMO, 21) گرفت می المللی را در بر حجم کشتیرانی تجاری بین

February 2019 ،همچنین پس از اجرایی شدن این کنوانسیون .)
میالی، به طور  1978نوامبر  13با تشکیل اولین نشست در تاریخ 

 1نفتی آلودگی از ناشی خسارات جبران المللی بینصندوق عملی 
(. به طور کلی IOPC Funds, 8 December 2018تشکیل شد )

ون را باید در جهت اهداف آن ارزیابی کرد. عملکرد این کنوانسی
 ترین اهداف این کنوانسیون به شرح ذیل است:  مهم
 حمایت که صورتی در آلودگی از ناشی خسارت جبران پرداخت -

 میالدی، ناکافی 1969 مدنی کنوانسیون مسئولیت در شده حاصل

 باشد،

 بر اضافی مالی بار خصوص در کشتی مالکین به کمک منظور به -

به  میالدی 1969 مدنی مسئولیت کنوانسیون توسط هاآن روی

 ها، کنوانسیون سایر و دریا ایمنی با انطباق تضمین منظور

 .(1390کنوانسیون )مشیرپور،  با دیگر مرتبط اهداف به بخشیدن اثر -
 

بنابراین بر اساس اهداف مطرح شده، کنوانسیون صندوق برای 
ز جانب مالک کشتی فه بر پول پرداختی ا اضاپرداخت خسارت 

تحت کنوانسیون مسئولیت مدنی، در جایی که پرداخت خسارت 
. همچنین صندوق باید در مواردی دینما ،  اقدام میکند ینمکفایت 

هم به  کند ینمکه مالک کشتی وجود ندارد یا پولی پرداخت 
(. البته نکته Mihneva-Natove, 2005جبران خسارت بپردازد )

این کنوانسیون،  2ماده  4ساس پاراگراف قابل ذکر اینکه بر ا
میلیون فرانک است. البته  450حداکثر مسئولیت صندوق معادل 

——— 
1 International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 

پول،  المللی بین سازمان "اس.دی.آر"بعد از تغییر فرانک به واحد 
 "اس.دی.آر"میلیون  60حداکثر میزان مسئولیت صندوق معادل 
 ،ارتپرداخت خس در تعیین شد. محدوده اعمال این کنوانسیون

های عضو از جمله دریای سرزمینی  های دولت سرزمین محدود به
 جبران به موظف عالوه بر آن، کنوانسیون مذکورها است.  آن

 متعاهد دولت یک توسط شده انجام اقدامات درمورد خسارت
 همچنین بر اساس این کنوانسیون، .است خود قلمرو از خارج
حت تاثیر آلودگی قرار به کشورهای عضو که مورد تهدید یا ت باید

. این شوداند و مایل به اقداماتی بر علیه آن هستند، کمک  گرفته
کمک ممکن است به شکل تامین پرسنل، ارسال مواد، امکانات 

صورت گیرد. از سوی دیگر بر های دیگر  اعتباری و یا کمک
 که است موظف اساس هدف دوم این کنوانسیون، صندوق

 که منطبق بر را او گر بیمه یا کشتی قسمتی از خسارت صاحب
 ناشی البته اگر خسارت .بپردازد مسئولیت مدنی است، کنوانسیون

از این باشد که کشتی  ناشی حادثه یا باشد و عمدی رفتار سوء از
ها است، در  مذکور فاقد برخی استانداردهای مندرج در کنوانسیون
 IMO, 18این صورت خسارتی پرداخت نخواهد شد )

December 2018فعالیت صندوق   سال 36 طول (. به طور کلی در
شده  پرداخت میلیون پوند خسارت 331حادثه،  100 در بیش از

اولین اصالح بر پیکره  (.IOPC Funds, 14 April 2018است )
میالدی رخ داد. بر اساس این  1976این کنوانسیون در سال 
نک در جایگزین واحد فرا "اس.دی. آر"پروتکل اصالحی، واحد 
این پروتکل در سال  (.Fogarty, 2017برآورد خسارات شد )

 52.86عضو است و  31میالدی اجرایی شد و دارای  1994
 گیرد المللی را در بر می درصد از حجم کشتیرانی تجاری بین

(IMO, 21 February 2019 دومین اصالحات وارده بر .)
 1992 برنوام 27 میالدی و در 1992کنوانسیون توسط پروتکل 

 صندوق عنوان پروتکل به رسید. این تصویب میالدی به
میالدی  1992نفتی  آلودگی از ناشی خسارات جبران المللی بین

 صندوق است و عالوه بر آن به طور اختصار به شده نیز شناخته
این پروتکل در واقع مکمل پروتکل . باشد مشهور می 1992

ها در  ضویت دولتع برای میالدی است و 1992مسئولیت مدنی 
 1992پروتکل مسئولیت مدنی  در عضویت به نیاز این پروتکل،

این پروتکل  به طور کامل جایگزین . (Rath, 2015است ) میالدی
 دادی جبران خسارت را افزایش ها تیمحدودمعاهده اصلی شد و 

(Mihneva-Natove, 2005.)  1996پروتکل مذکور درسال 
درصد  94.76عضو دارد و  115 میالدی اجرایی شد و تا کنون
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 IMO, 21) گیرد المللی را در بر می حجم کشتیرانی تجاری بین

February 2019برای مطلق مسئولیت اصل این پروتکل (. در 
 بیمه اجباری طرح یک و شده است اعمال کشتی صاحبان
 کشتی بر اساس این پروتکل، صاحب. شده است ایجاد مسئولیت

 تناژ به که مبلغی به را خود مسئولیت هک است مجاز کلی طور به
 قابل مبلغ همچنین حداکثر. کند محدود است، مرتبط کشتی

 حادثه، یک برای خسارت جبران عنوان به صندوق از پرداخت
حال در برخی شرایط،  این با. تعیین شد "اس.دی.آر" میلیون 135

 میلیون 200 به توان می جبران خسارت را مقدار حداکثر
در  خسارت وقوع اگر وجود، این با .داد افزایش "راس.دی.آ"

میالدی نیست و یا  1992 پروتکل عضو که قلمرو دولتی رخ دهد
 جنگی کشتی یک از نشت یا از جنگ ناشی آلودگی خسارت

 یک از مدعی نتواند ثابت کند که خسارت ناشی اگر یا باشد
ها است، در این صورت شامل  یا کشتی  حادثه برای کشتی

 (. پروتکل مزبور دامنهRath, 2015) گردد خت خسارت نمیپردا
 پوشش را اقتصادی انحصاری منطقه تا داد گسترش را کنوانسیون

(. سومین پروتکل این کنوانسیون Mihneva-Natove, 2005) دهد
 ژوئن 27 در و شد میالدی تصویب 2000 سپتامبر 27 در در
ل بر اساس میالدی اجرایی شد. اجرایی شدن این پروتک 2001

این  3ماده  2پذیرش ضمنی بود چرا که بر طبق پاراگراف 
این  بگذرد، تصویب زمان از ماه پروتکل، در صورتی که شش

 به اعتراض تاریخ، آن از قبل اینکه شود مگر پروتکل اجرایی می
 دبیر به متعاهد های دولت از سوم یک حداقل توسط آن پذیرش

 با پروتکل این (.IMO, 21 February 2019) شود داده اطالع کل
میالدی تصویب  1971 صندوق کنوانسیون به دادن پایان هدف
 نمود ملزم را1971 صندوق کنوانسیون پروتکل، این مقررات. شد
 تعداد مقررات خود را متوقف نماید در صورتی که اجرای تا

 عدد برسد. پنج و بیست از کمتر تعداد به متعاهدش های دولت
(. Rath, 2015) میالدی رخ داد 2002 می 24 اریخت در اتفاق این

 12المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی،  البته صندوق بین
 IOPC Funds, 14 April) منحل شد 2014سال بعد و در سال 

 هشتاد در ایمو حقوقی امور کمیته پروتکل، این (. عالوه بر2018
 افزایش یتقاضا میالدی، 2000 سال در خود نشست دومین و

 نمود را میالدی1992 پروتکل در خسارت جبران های محدودیت
 میالدی 1992 پروتکل مقررات به را اصالحاتی وسیله بدین و

 میالدی 2003 نوامبر اول در اصالحات این نهایت در. کرد وارد
بر اساس این اصالحات  .(Mihneva-Natove, 2005) شد اجرایی

 IOPC) رسید "اس.دی.آر" میلیون 203سقف جبران خسارت به 

Funds, 23 April 2018 میالدی نیز پروتکل  2003(. در سال
میالدی )یا  1992دیگری در ارتباط با کنوانسیون مسئولیت مدنی 

میالدی( تصویب شد. این پروتکل در ماه  1992همان پروتکل 
میالدی تصویب شد و به عنوان طرح مکملی برای  2003می 

قربانیان آلودگی نفتی و کاهش افزایش جبران خسارت 
ها بود در صورتی که خطر کمبود  ی پیش روی آنها یدشوار

 1992ی مسئولیت مدنی ها ونیکنوانسجبران خسارت طبق 
 IMO Legalمیالدی وجود داشت ) 1992میالدی و صندوق 

Committee, 2014 البته پیوستن به این پروتکل تنها برای .)
پذیر است.  امکان 1992صندوق ی عضو در کنوانسیون ها دولت

، 2004دسامبر  3این پروتکل بعد از تصویب از جانب اسپانیا در 
شرایط اجرایی شدن را پیدا نمود. در نهایت پروتکل مذکور، سه 

 اجرایی شد 2005مارس  3ماه بعد از تصویب اسپانیا یعنی در 
(Mihneva-Natove, 2005 این پروتکل هم اکنون .)عضو  32

المللی را در  درصد از حجم کشتیرانی تجاری بین 17.50دارد و 
(. طبق این پروتکل، جبران IMO, 21 February 2019) گیرد بر می

قابل پرداخت است.  "اس.دی.آر"میلیون  750خسارت تا 
 عالوه بر دریای سرزمینی شامل منطقه مزبور همچنین پروتکل

 (.IMO, 18 December 2018) شود هم می اقتصادی انحصاری

 ناشی از خسارت جبرا  و المللی مسئولیت بین کنوانسیو  5-2-3
 1996مصوب  1دریا طریق از مضر و خطرناك نقل مواد و حمل

 میالدی 2010پروتتل مصوب  میالی و

 میالدی 1977قدم اولیه برای تصویب این کنوانسیون به سال 
اقدام به تهیه  امور حقوقی گردد. در این سال، کمیته برمی
 افزایش به پاسخ در یکنواخت جبران و مسئولیت طرح نویس پیش
 نمود. در ادامه و در ها کشتی توسط خطرناک حمل مواد میزان
 و بررسی برای دیپلماتیک کنفرانس میالدی یک 1984 سال

 خسارت جبران و مسئولیت در ارتباط با معاهده یک تصویب
. شد زاربرگ خطرناک های محموله مرتبط با حمل حوادث از ناشی

 به مربوط در این کنفرانس، پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون
 و خطرناک مواد نقل و حمل از ناشی خسارت جبران و مسئولیت

مضر ارائه شد اما باز هم بنا بر دالیلی مسکوت ماند. پس از 

——— 
1 International Convention on Liability and Compensation for 

Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and 

Noxious Substances by Sea (HNS) 1996 
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 نویس پیش متن نشست هفتاد و یکم کمیته امور حقوقی، دبیرخانه
 نویس پیش این. کرد یالدی تهیهم 1995 ژانویه در را کنوانسیون

 بحث مورد 1995 سال در هفتاد و دوم کمیته حقوقی و جلسه در
 شد و حل به صورت موقت موضوعات از تعدادی گرفت و قرار

این نشست،  در. داده شد متن نیز در جزئی تغییرات از برخی
مهیا شد.  نویس توسط یک کنفرانس عمومی زمینه برای ارائه پیش

 در دیپلماتیک کنفرانس این طوالنی، های بحث از سرانجام پس
 و کنوانسیون شد میالدی برگزار 1996 می تا های آوریل ماه
 مواد نقل و حمل از ناشی خسارت جبران و مسئولیت المللی بین

 میالدی به 1996 می 3 تاریخ در دریا طریق از مضر و خطرناک
تا کنون (. این کنوانسیون Güner-Özbek, 2007) رسید تصویب

درصد  13.83عضو است که  14اجرایی نشده است و دارای 
 IMO, 21) گیرد المللی را در بر می حجم کشتیرانی تجاری بین

February 2019مدل اساس بر (. کنوانسیون مذکور 
 1992 صندوق و میالدی 1992مدنی  مسئولیت های کنوانسیون

این  (.IMO, 11 April 2018) ریزی شده است پایه میالدی
یی به غیر از آلودگی مثل مرگ یا جراحت ها خسارتکنوانسیون 

در اثر انفجار مواد قید شده در لیست مواد خطرناک و مضر را هم 
  منطقهشود. در چنین مواردی، غرامت بدون توجه به  شامل می

  دامنه . البتهدگرد یمدریایی که سانحه در آن رخ داده است، تعیین 
 محدود آلودگی، از ناشی خسارت با رابطه در کنوانسیون کاربردی

-Mihneva) است اقتصادی انحصاری منطقه و سرزمینی دریای به

Natove, 2005یک بیمه که مواردی (. بر اساس این کنوانسیون در 
 در جهت اقناع مدعی کافی نیست، یا دهد نمی پوشش را حادثه
 از که شود می پرداخت صندوق طریق یک از خسارت جبران
 کاالهای تحت این کنوانسیون کننده های دریافت دولت  های کمک

سقف جبران  .(IMO, 11 April 2018) تشکیل شده است
 "اس.دی.آر" میلیون 250 خسارت تحت این کنوانسیون تا

همچنین کنوانسیون مذکور، لیستی از مواد شامل این  باشد. می
 و ها نکنوانسیو کنوانسیون را تدوین کرده است که این مواد در

ایمو تعریف شده است و مورد اشاره قرار  مختلف کدهای
(. به طور کلی این مواد شامل Güner-Özbek, 2007) اند گرفته

 مایع، مایعات خطرناک، گازهای یا مضر مایع نفتی، مواد مشتقات
 و مضر های بندی سانتیگراد، بسته درجه 60نقطه اشتعال کمتر از  با

است  همراه شیمیایی خطرات ه باک فله جامد خطرناک و مواد
(IMO, 2007). 

 به مواد حمل از ناشی بار این کنوانسیون همچنین باقیمانده
 جز شود. البته این به را نیز شامل می قبل بندهای در فله شکل

اما همان طور که  شوند. بندی حمل می بسته شکل به که مواردی
یب ذکر شد با وجود سپری شدن چندین سال از زمان تصو
 دلیل کنوانسیون ولی اجرایی نشده است. بر همین اساس و به

میالدی،  1996کننده کنوانسیون  های تصویب دولت کم تعدادِ
 2010 سال المللی در باب این کنوانسیون در بین کنفرانس دومین

میالدی را تصویب نمود که  2010 میالدی تشکیل شد و پروتکل
 در ها دولت از بسیاری نعما که مسائلی بود به رسیدگی در جهت
 1996بود. با اصالح کنوانسیون  شده اصلی کنوانسیون تصویب

عنوان  این کنوانسیون با میالدی، 2010میالدی به وسیله پروتکل 
 و حمل از ناشی خسارت جبران و مسئولیت المللی بین کنوانسیون

میالدی،  2010 مصوب طریق دریا از مضر و خطرناک مواد نقل
پروتکل جهت امضا  (.IMO, 11 April 2018) شود شناخته می

کشور این  8باز ماند. در این مدت،  2011اکتبر  31شدن تا تاریخ 
کشور به این  4پروتکل را امضا کردند. همچنین تا کنون 

درصد از حجم کشتیرانی تجاری  3.41که  اند کنوانسیون پیوسته
نوز این پروتکل گیرند. با این تفاسیر ه می المللی را در بر  بین

 این پروتکل،  (.IMO, 21 February 2019) اجرایی نشده است
زیر  شرایط با مطابق کشور 12 حداقل تصویب از پس ماه 18

 :شود اجرایی می
حساب  مشمول بار تن میلیون 40 حداقل تقویمی قبل، سال در -

 .باشد گردیده کنوانسیون، دریافت عضو های کشور توسط کلی

 میلیون تن 2 حداقل باید عضو کشورهای زا کشور 4حداقل  -

 IOPC Funds, 24باشند ) را در اختیار داشته ناخالص ظرفیت

April 2018). 

میالدی  2018دانمارک، آخرین کشوری است که در ماه ژوئیه 
به این پروتکل پیوسته است. به این ترتیب دانمارک هم به جمع 

 .پیوست ترکیه و وژنر کانادا، های متعاهد این پروتکل یعنی کشور
 تعداد از سوم میالدی دارای یک 2010 پروتکل در حال حاضر،

نکته مهم این است  اجرایی شدن است. برای نیاز مورد کشورهای
 دارای ترکیه و نروژ دانمارک، که هر کدام از کشورهای کانادا،

هستند. با وجود تعداد کم  ظرفیت ناخالص میلیون 2 از بیش
 صورت توجهی قابل های ده اما پیشرفتکشورهای تصویب کنن

 آینده در کشورهای بیشتری تعداد که است امید و است گرفته
 HNS Convention, 13کنند ) این پروتکل را تصویب نزدیک

April 2018،صاحب (. این پروتکل نیز به مانند کنوانسیون اصلی 
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حمل و نقل مواد  از ناشی آسیب گونه هر را مسئول کشتی
 است موظف کشتی داند. همچنین صاحب می مهلکخطرناک و 

 معمول طور به بیمه این تحت سیستم بیمه اجباری عمل نماید. که
 شود گر می گذار توسط بیمه باعث حمایت و جبران غرامت بیمه

(HNS Convention, 24 April 2018 ،طبق مقررات پروتکل .)
 ی حاصل شدها فلهاگر خسارت ناشی از مواد خطرناک و مضر 

اول برعهده مالک کشتی است و   وهلهباشد، جبران خسارت در 
شود. در صورتیکه  محدود می "اس.دی.آر"میلیون  100حداکثر تا 

بندی شده یا هم به  خسارت ناشی از مواد خطرناک و مضر بسته
بندی حاصل شود، حداکثر مسئولیت  ی و هم بستها فلهصورت 

 IMO Legal) است "آر.دی.اس"میلیون  115مالک تا 

Committee, 2014برگیرنده (. محدوده اجرای این کنوانسیون در 
 همچنین خسارت .باشد می متعاهد دولت یک سرزمینی دریای
 انحصاری اقتصادی منطقه در زیست محیط آلودگی از ناشی

گیرد. عالوه بر این  متعاهد را هم در بر می دولت یک انحصاری
 در زیست که محیط آلودگی از ناشی خسارت به جز خسارتی
باشد را هم  گردیده ایجاد دولتی هر سرزمینی دریای از خارج

 حمل ماده یک بوسیله خسارت این اینکه شرط به شود شامل می
 شده ایجاد متعاهد کشور یک در شده ثبت کشتی یک در شده

 پرچم برافراشتن حق که نشده ثبت کشتی یک مورد در باشد یا
 باشد، ایجاد شده باشد. انواع می دارا را متعاهد کشور یک

باشد  هایی که تحت پوشش کنوانسیون اصلی و پروتکل می آسیب
 به شرح ذیل است:

مواد  حمل کشتی خارج یا بر روی شخصی صدمه یا مرگ -

 خطرناک و مضر

کشتی حمل  از خارج اموال به رسیدن آسیب یا دادن دست از -

 کننده مواد خطرناک و مهلک

 پرورش در ماهیگیری، از جمله آلودگی از ناشی اقتصادی های زیان -

 گردشگری و ماهی

 و دریا در پاکسازی عملیات پیشگیرانه از جمله اقدامات های هزینه -

 ساحل

زیست به شرایط  محیط بازگرداندن معقول برای اقدامات هایهزینه -

 (.HNS Convention, 24 April 2018) با ثبات

کنوانسیون و درجه با توجه به مطالب گفته شده، اهمیت این 
باشد. زیرا در دنیای  باالی فوریت اجرایی شدن آن مبرهن می

 حیاتی تجارت یک دریا توسط مضر و خطرناک مواد امروز، انتقال
 فرایندهای محصوالت در بسیاری از سایر و شیمیایی مواد. است

تا آن جایی که مقدور  کنند و تولیدی، نقش بسیاری را ایفا می
حمل و نقل ایمن و استانداردی  ایمو، رراتمق است در سایه

و قاعدتا باید افتد  می اتفاق حوادث حال باز هم این با. دارند
در حال  شود اما جبران کارآمد و کافی اندازه به قربانیان خسارت
 و مسئولیت که ندارد وجود المللی بین و جامع رژیم هیچ حاضر
 مضر و رناکخط مواد نقل و حمل با ارتباط در خسارت جبران
دریا را شامل شود. بنابراین جامعه جهانی از یک سو و  توسط

تری را  تر و سریع های محکم کشورها نیز از سوی دیگر باید گام
بردارند تا مقررات اجباری در این پهنه بدون رژیم حقوقی، تثیبت 

(. به ویژه با افزایش حمل IOPC Funds, 26 April 2018) شوند
در  تن میلیون 200 از رناک و مضر که به بیشو نقل کاالهای خط

یا  2010کند، پروتکل  می نیز رشد پیوسته طور به رسد و سال می
 از ناشی خسارت جبران و مسئولیت المللی بین همان کنوانسیون

 2010مضر اصالح شده در سال  و خطرناک مواد نقل و حمل
 به یازجامع، ن و یکپارچه به عنوان یک رژیم تواند می میالدی،
 وقوع صورت زیست را در محیط بازیابی ها و هزینه جبران

خطرناک و مضر به خوبی جبران  های محموله به مربوط حوادث
 (.IMO, 4 May 2018نماید )

المللی مسئولیت مدنی جبرا  خسارت  کنوانسیو  بین 5-2-4
 میالدی  2001مصوب  1ناشی از آلودگی سوخت کشتی

در باب مسئولیت و  یک رژیم تدویناولین اقدامات ایمو برای 
در سال  ها سوخت کشتی آلودگی های ناشی از جبران خسارت

 از میالدی شروع شد. این امر از زمانی شروع شد که نیمی 1996
 حوادث به از ناشی آلودگی موارد ادعایی در ارتباط با کل تعداد
کردند  نمی حمل نفتی های محموله که مرتبط بود هایی کشتی

(Louka, 2006 در مارس .)المللی  میالدی، کنوانسیون بین 2001
جدیدی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی 
سوخت کشتی تصویب شد که مسئولیت جبران خسارت بابت 
نشت نفت حمل شده به عنوان سوخت درون مخازن کشتی را 

المللی  کنوانسیون بین  هیپا. این کنوانسیون بر درک یممشخص 
میالدی مدل  1992ولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی مصوب مسئ

(. البته این کنوانسیون Mihneva-Natove, 2005) سازی شده بود
ترین این  الذکر دارد. مهم هایی هم با کنوانسیون فوق تفاوت
 ها عبارت است از: تفاوت

——— 
1 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil 

Pollution Damage 
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کنوانسیون، نفت  1نفت دارد و طبق ماده  از دیگری تعریف -

 روغن جمله از معدنی هیدروکربن نفت هرگونه سوخت یعنی

 قرار مورد استفاده کشتی رانش یا راهبری امر در که ای کننده روان 

 نفتی، چنین رسوبات هرگونه و گرفت خواهد یا گرفته

 ندارد، جبران وجود صندوق -

 1و طبق ماده  شده برداشته شده است مالک ثبت به انحصار رجوع -

 کشتی، مستأجر شده، ثبت مالک کشتی اعم از کنوانسیون، مالک

 کشتی است، اپراتور و مدیر

 ندارد، وجود مدنی مسئولیت برابر در مصونیتی هیچ -

 پیوندهایی اما ندارد ذاتی در کنوانسیون وجود هیچگونه محدودیت -

 تحدید کنوانسیون توسط شده تعیین های دارد مانند محدودیت

ر و اصالح شده د 1976 مصوب دریایی دعاوی برای مسوولیت

 میالدی، 1996سال 

هزار  از باالتر ناخالص ظرفیت با های برای همه کشتی اجباری یمه -

 (.Bachxevanis, 2009کشتی ) گرفتن نوع نظر در تُن بدون

میالدی اجرایی شد. همچنین تا  2008این کنوانسیون در سال 
درصد حجم کشتیرانی تجاری  92.24عضو و  88کنون دارای 

(. در IMO, 21 February 2019) گیرد یالمللی را در بر م بین
 خسارت جبران از اطمینان مقدمه کنوانسیون، هدف اصلی سند را

 از ناشی آسیب معرض در که افرادی برای موثر و سریع کافی،
در واقع این  .عنوان کرده است دارند، قرار نشت سوخت کشتی

کنوانسیون در جهت تکمیل رژیم حقوقی مسئولیت مدنی و 
ارت ناشی از نفت تحت همه اشکال آن شکل گرفت جبران خس

کننده رژیم کلی های اختصاصی، تکمیل و در عین داشتن ویژگی
مسئولیت و جبران خسارت ناشی از اشکال مختلف آلودگی نفتی 

های مربوطه از یک سو و  است. توجه به بیمه اجباری و گواهینامه
از مالک تر  هایی مانند تعریف گسترده از سوی دیگر نوآوری

کشتی، باعث شده است که حوزه مسئولیت و جبران خسارت را 
 تر نماید. تر و قابل دسترس تر، محکم گسترده

 گیرینتیجه. 6

محیط زیست دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است 
که ایمو از بدو پیدایش تا کنون مورد توجه قرار داده است و به 

است. یکی از مسائل  طرق مختلف به آن واکنش نشان داده
محوری در باب این موضوع، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی 
دریا است. ایمو به عنوان یک سازمان صالحیتدار مبنای اقداماتش 

 235را بر کنوانسیون حقوق دریاها استوار نموده است. ماده 
کنوانسیون حقوق دریاها به این مساله پرداخته است و حاوی مفاد 

ها است. این ماده به مبحث  دولت "یفه و مسئولیتوظ"مرتبط با 
مسئولیت ناشی از آلودگی در قالب عبارات کلی پرداخته است و 

توسط ایمو  تر یتخصصی ها معاهدهچهارچوب الزم را برای 
فراهم نموده است. بر همین مبنا، ایمو سکاندار عمل در حوزه 

ه ویژه باشد. این موضوع بمسئولیت مدنی ناشی از آلودگی می
پس از حادثه نفتی توری کنیون بیش از پیش مورد توجه قرار 

المللی گرفت. بر همین اساس، ضرورت ایجاد یک سیستم بین
جهت ارزیابی مسئولیت و پرداخت غرامت برای آسیب وارده از 

یک  مساله، این به پرداختن نشت نفتی آشکار شد. ایمکو برای
مجموعه کمیته ایمنی کمیته حقوقی و یک کمیته فرعی و زیر 

دریایی را برای مدیریت مسائل محیط زیست دریایی تاسیس کرد 
و در ادامه این روند نهادسازی، در جهت تثبیت و گسترش نظام 
جامع پرداخت غرامت برای خسارت ناشی از آلودگی دریایی، 

های اصلی کمیته موقتی امور حقوقی به عنوان یکی از ارگان
های دائمی ایمو تبدیل و به یکی از ارگانسازمان، ارتقاء یافت 

راستا نهادسازی ایمو در باب مسئولیت مدنی ناشی از  شد. در
آلودگی دریایی، اسنادی توسط ارکان ایمو صادر شد تا اهمیت 

 در ایمکو شورای این مساله را دوچندان نماید. از جمله اینکه
 از گیریپیش مورد در سازمان اقدامات میالدی، برنامه 1968 سال

عمومی ایمو  پس از آن، مجمع کرد و تصویب دریایی را آلودگی
 1968 نوامبر 28 ای را تشکیل داد و در تاریخ العاده نشست فوق

 مسائل که شد اعالم آن در ای را صادر نمود که میالدی، قطعنامه
بیمه آن،  و نفتی خسارات مربوط به آلودگی مسئولیت به مربوط
عالوه بر این  .گیرد قرار توجه مورد لیالمل بین سطح در باید

 با المللی بین کنفرانس را مامور تشکیل یک کل دبیر ایمو، مجمع
 کشتی از ناشی دریایی آلودگی کنوانسیونی در باب تصویب هدف

 بروکسل میالدی در 1969 نوامبر در المللی بین نمود. این کنفرانس
اب با عنوان شد و اولین کنوانسیون اختصاصی در این ب برگزار

نفتی  آلودگی از ناشی مدنی مسئولیت المللیبین کنوانسیون
تصویب شد و اولین محصول ایمو برای ایجاد نظام حقوقی جامع 

های اجرای  در طول سالپرداخت غرامت اعالم موجودیت نمود. 
به  دعاوی متعددی بر اساس آن رسیدگی و منجر ،این کنوانسیون

. همچنین با اصالحات ن شده استپرداخت غرامت به زیاندیدگا
متنوع، سطح و کیفیت انتساب مسئولیت افزایش پیدا کرد. با همه 
این تفاسیر، کنوانسیون مذکور با اصالحات وارده بر آن، دارای 
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ترین آن موارد اصل تحدید مسئولیت و  باشد که مهم معایبی نیز می
باعث  مسئولیت تحدید باشد. اصل اصل تحمیل مسئولیت می

زیاندیدگان را به طور کامل تامین  خسارات جبران شود که یم
 دیگر علیه دعوا مانع از طرح نیز مسئولیت تحمیل ننماید. اصل

شود. بنابراین برخی از کشورها در اعتراض  می اشخاص مسئول
به مسئولیت مطلق صاحب کشتی و برخی دیگر در اعتراض به 

سبت به این کنوانسیون جبران ناکافی خسارت وارده، انتقاداتی را ن
وارد کردند که نتیجه آن تصویب کنوانسیون صندوق در سال 

میالدی بود که تکمیل کننده کنوانسیون مسئولیت مدنی  1971
میالدی و بعدها  1971بود. به طور کلی کنوانسیون صندوق 

میالدی در کنار کنوانسیون مسئولیت  1992کنوانسیون صندوق 
دگی نفتی در جهت جبران خسارات مدنی خسارات ناشی از آلو

ساله  36وارده بسیار تاثیرگذار بوده است. کما اینکه فعالیت 
حادثه و  100میالدی شامل حضور در بیش از  1971صندوق 
میلیون پوند بوده است. عالوه بر این با تصویب  331پرداخت 
میالدی، سقف جبران خسارت چندین برابر شد و  2003پروتکل 

زیادی جبران خسارات در حوادث را پوشش داد.  عمال تا حدود
های دیگر به جز آلودگی نفتی نیز مورد اما با گذر زمان، آلودگی

 المللی مسئولیت بین توجه قرار گرفت. بر همین اساس کنوانسیون
 از مضر و خطرناک نقل مواد و حمل ناشی از خسارت جبران و

ن و پروتکل دریا مصوب شد. اما تا کنون این کنوانسیو طریق
 هیچ وارده بر آن هنوز اجرایی نشده است. بنابراین در حال حاضر

 جبران و مسئولیت که ندارد وجود المللی بین و جامع رژیم
 توسط مضر و خطرناک مواد نقل و حمل با ارتباط در خسارت

دریا را شامل شود. با توجه به همین مساله، این کنوانسیون دارای 
ه باالی فوریت اجرایی شدن برخوردار اهمیت اساسی و از درج

بنابراین جامعه جهانی از یک سو و کشورها نیز از سوی  است.
تری را بردارند تا مقررات  تر و سریع های محکم دیگر باید گام

اجباری در این پهنه بدون رژیم حقوقی، تثیبت شوند. در همین 
ک به عنوان ی تواند می راستا پروتکل اصالحی این کنوانسیون

 محیط بازیابی ها و هزینه جبران به جامع، نیاز و یکپارچه رژیم
 های محموله به مربوط حوادث وقوع صورت زیست را در

هایی دیگر خطرناک و مضر به خوبی جبران نماید. یکی از زمینه
نقش آفرینی ایمو در باب آلودگی ناشی از سوخت کشتی است. 

 ادعایی در ارتباط باموارد  کل تعداد از به ویژه این که نیمی
 های محموله که مرتبط بود هایی کشتی حوادث به از ناشی آلودگی
کردند و بسیاری از آن موارد به مساله آلودگی  نمی حمل نفتی

شد. بر همین اساس کنوانسیون ناشی از سوخت منتهی می
المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی  بین

وین شد. این کنوانسیون در جهت سوخت کشتی توسط ایمو تد
تکمیل رژیم حقوقی مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از 
نفت تحت همه اشکال آن بود. این کنوانسیون در عین داشتن 

های اختصاصی، به بهترین وجه تکمیل کننده رژیم کلی  ویژگی
مسئولیت و جبران خسارت ناشی از اشکال مختلف نفت است. 

های مربوطه از یک سو و از  ری و گواهینامهتوجه به بیمه اجبا
تر از مالک کشتی،  هایی مانند تعریف گسترده سوی دیگر نوآوری

باعث شده است که حوزه مسئولیت و جبران خسارت را 
 تر نماید. تر و قابل دسترس تر، محکم گسترده
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