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Background and Aim: Marine environmental indemnities is 
one of the important issues in guaranteeing the implementation 

of marine environmental protection. In this article, the 
compensation of marine environmental indemnities and the 

approach of the International Maritime Organization (IMO) in 

this field attempt has been to examine. 
 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive 

and uses the library method. 
 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 
honesty and trusteeship Has been complied with. 
 

Results: The International Maritime Organization established 
the International Fund for Compensation for Indemnities to Oil 

Pollution, established a Liability and Compensation 

Mechanism for Compensation for the Transport of Dangerous 
and Toxic Substances, Compensation for Pollution from Ship 

Fuels, and P a number of measures to compensate for marine 

environmental indemnitiesick up and float sunken ships Has 
taken. 
 

Conclusion: The International Maritime Organization in 

compensating for marine environmental indemnities by 

identifying some marine environmental threats and paving the 
way for the development and ratification of some international 

conventions and regulations, a positive role has played.but the 

fact is that On the other hand, the nature of marine 

environmental pollution challenges the issue of compensation 
to determine the exact amount of indemnities because 

sometimes it is not easy. 
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محیطی دریایی از موضوعات مهم جبران خسارات زیست زمینه و هدف:

شده، زیست دریاهاست. در این مقاله تالشضمانت اجرای حمایت از محیط 

 دریانوردی المللیبین محیطی دریایی و رویکرد سازمانجبران خسارات زیست

 در این خصوص بررسی شود. (آیمو)

 ای استفادهتحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی  ها:مواد و روش

 شده است.

داری رعایت در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 شده است.

 برای المللیبین صندوق دریانوردی با تأسیس المللیبین سازمان :هایافته

 و نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت آلودگی خسارت برای غرامت پرداخت

سمی،  و خطرناک مواد ونقلحمل با مرتبط خسارت برای غرامت پرداخت

 به مربوط الزامات ها و تدوینکشتی سوخت پرداخت خسارت آلودگی ناشی از

مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران  هایکشتی شناورسازی و برداشت

 آورده است.محیطی دریایی به عمل ارات زیستخس

 محیط تهدیدات برخی شناسایی با دریانوردی المللیبین سازمان :نتیجه

 و هاکنوانسیون از برخی تصویب و تدوین جهت سازیزمینه و زیستی دریایی

 محیطی دریاییجبران خسارت زیست بر مؤثری صورتبه المللیبین مقررات

اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور  کرده است ایفا مثبت نقش

شود و از طرفی ماهیت های خاصی از دریانوردی را شامل میصرفاً بخش

کند محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه میهای زیستآلودگی

 پذیر نیست.سادگی امکانزیرا تعیین میزان دقیق خسارت به
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 مقدمه. 1

 ترینقدیمی از یکی دریاها المللنیب حقوق

 بسیار که رابطه باشدمی المللنیب حقوق هایشاخه

دارد  ستیز طیمح المللنیب حقوق با تنگاتنگی

 حقوق مباحث ترینمهم از .(4 و 3 ،1394، طالیی)

و خسارت  دریاها آلودگی بحث دریاها، المللنیب

ی هاخسارتجبران . ی دریاستطیمحستیز

ی دریایی همواره یکی از موضوعات طیمحستیز

دریایی و حقوق  ستیز طیمح زیبرانگچالش

 المللنیب حقوق چارچوب دریاهاست. در المللنیب

 حقوق عمومی عرفی قاعده یک دریاها، آلودگی

 نباید هادولت آن طبق بر که دارد وجود المللنیب

 بریزند دریا به را مضر مواد هاآن اتباع دهند اجازه

 زیست دریاها و سایرمحیط  به صدمه ایراد باعث و

در غیر  .(387 ،1377 لو، و چرچیل)گردند  هادولت

این صورت مسئولیت جبران خسارت وارده را بر 

ی با طیمحستیز. اما جبران خسارت دارند عهده

ها در تعهد دولت یی مواجه است.هاچالش

ناشی از اعمال  یطیمحستیپیشگیری از خسارت ز

نیست که  یحقوق دارای ماهیت محکم و جامع

موجب مشکالتی در انتساب چنین نقض تعهدی به 

رساننده شده که لزوم رفع سریع دولت آسیب

حقوقی را در این زمینه  یهاییخالءها و نارسا

قواعد عام با توجه از طرفی . کندیایجاب م

مسئولیت مدنی و جبران خسارت محیط زیست از 

کارایی الزم برخوردار نیست و الزم است 

تری در خصوص جبران خسارت سازوکارهای دقیق

محیطی دریایی تدوین شود. یکی از زیست

 
1 MEPC 

 طیمحنهادهایی که نقش مهمی در حمایت از 

 است، سازمان آورده عملدریاها به  ستیز

 حفظهدف  باآیمو( است که ) یانوردیدر المللیبین

 ستیز طیمح حفظ دریانوردی، ایمنی توسعة و

 تینها در و دریانوردی امنیت ارتقا و حفظ دریایی،

 گرفته است. شکل کشتیرانی وریبهره افزایش

بهترین  تصویب زمینه در هادولت ترغیب و تشویق

 کنترل و جلوگیری مورد استانداردهای عملی در

ترین ها، یکی از مهمکشتی وسیلهبه دریایی آلودگی

المللی دریایی است بین اهداف تأسیس سازمان

آیمو،  سازمان .(101، 1386، پورهاشمی)زارع و 

های طریق کمیتهاش را از شدهها تعریففعالیت

رساند. اصلی و فرعی که تعیین کرده به انجام می

 از یکی 1دریایی ستیز طیمح از حفاظت تهیکم

. رودمیبه شمار  سازمان این هایکمیته ترینمهم

ی در مقاله حاضر بررسی بررس موردموضوع مهم 

محیطی دریایی های زیستخسارت ناشی از آلودگی

 هایخصوص آلودگیتألیفات متعددی در است.

الملل دریایی یا سازمان بین محیطیزیست

شهدادنژاد،  دریانوردی انجام شده است: نعیمه

ای به در مقاله افشین جعفری و عسگر جاللیان،

 آلودگی در ساحلی دولت مسئولیتبررسی 

)شهدادنژاد و همکاران، اند پرداخته محیطیزیست

 یعیجهرمی و نگین شف محمدجعفر قنبری (.1399

 المللیبین حقوقی ای، ابعادنیز در مقاله بافتی،

 مسئولیت نظام و دریایی نفتی آلودگی با مقابله

 اند )قنبریکیفری در این خصوص را بررسی کرده

 همچنین سید (1395، بافتی شفیعی و جهرمی
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ای، در مقاله زینب پیرعباسی، حسن میرفخرایی و

 هایچالش و دریانوردی المللیبین سازمان

فارس را مورد بررسی قرار خلیج در محیطیزیست

اما  (1399پیرعباسی،  و اند )میرفخراییداده

 (آیمو) دریانوردی المللیبین سازمان رویکردی

محیطی دریایی چندان خصوص خسارت زیستدر

آوری مقاله نیز به همین مورد توجه قرار نگرفته و نو

گفته شد، سؤال گردد. بر اساس آنچه میموضوع بر

 ناشی طرح است که خسارت مقاله بدین شکل قابل

دریایی چگونه قابل  محیطیزیست هایآلودگی از

 دریانوردی المللیبین سازمان رویکرد تبیین بوده و

بررسی است؟  آیمو( در این خصوص چگونه قابل)

اشاره ابتدا  در راستای بررسی و پاسخ به سؤال مورد

 یبررس یطیمحستیز یهایگآلود از ناشی خسارت

ی دریایی طیمحستیز، سپس جبران خسارت شده

 و در ادامه از رویکرد گرفته قراری بررس مورد

 ناشی خسارت درباره دریانوردی یالمللنیب سازمان

 دریایی بحث شده است. یهایآلودگ
 

 هاروشمواد و . 2

ای مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه

 شده است.استفاده

 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت

 

 

 

 
1 Reparation 

 ها. یافته4

تالش زیادی در راستای جبران خسارات 

شده است. در این  محیطی دریایی انجامزیست

 دریانوردی با تأسیس المللیبین میان سازمان

 برای غرامت پرداخت برای المللیبین صندوق

 غرامت پرداخت و نفتی، مسئولیت آلودگی خسارت

 و خطرناک مواد ونقلحمل با مرتبط خسارت برای

 سوخت سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از

 و برداشت به مربوط الزامات ها و تدوینکشتی

مغروقه اقدامات متعددی  هایکشتی شناورسازی

دریایی به محیطی در زمینه جبران خسارات زیست

 آورده است. عمل
 

 . بحث5

 محیطیزیست هايلودگیآ ت. جبران خسار1-5

باید مسئولیت بوده و ناشی از خسارت جبران 

، )براونلی گرددتوسط شخص متخلف جبران 

ها مسئول خسارات دولت» (.30-111، 1990

المللی ناشی از نقض قاعده، هنجار، استاندارد بین

 دولت دیگر یا محیطزیست  محیطمتداول به 

، )هریس «باشدزیست مناطق مشترک جهانی می

الملل اصطالحات حقوق بین فرهنگ .(482، 1998

کند: این تعریف را ارائه می 1در مورد جبران خسارت

مکانیزم جبران و ترمیم یک خسارت عبارت است »

از کلیه اقداماتی که به نفع یک دولت یا یک سازمان 

ها گیرد تا خساراتی را که به آنیالمللی انجام مبین

رسیده جبران گردد. منظور و هدف از این اقدامات 

باشد. که قبل از عمل، و استقرار وضعی می یبرقرار
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 ،1379، )فیوضی خسارت وجود داشته باشدمنشاء 

1 ،536).  

با  یطیمحستیزرویکرد دیگری در تعریف خسارت 

جامعیت بیشتر در کنوانسیون مسئولیت مدنی 

زیست،  خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط

 ااستفاده قرارگرفته که طرح پیشنهادی آن ر مورد

ای در اروپا شورای اروپا که یک سازمان منطقه

در لوگانو به  1993ژوئن  21باشد در تاریخ می

ون کنوانسی 2تصویب رسانده است بر اساس ماده 

شامل: منابع  یطیمحستیخسارت ز»مذکور: 

مانند؛  دیتجد رقابلیو غ ریپذدیاعم از تجد یعیطب

 ریهوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأث

هایی یین عوامل بر یکدیگر، اموال و دارامتقابل ای

باشند؛ و مناظر و که جزء میراث فرهنگی می

 .«اندازهای ویژهچشم

منابع معدنی  مرتبط باکنوانسیون تنظیم اقدامات 

سیون کرامر، در تعریف موسوم به کنوان در جنوبگان

هرگونه ».... : داردمحیطی بیان میخسارت زیست

 طیهای زنده و غیرزنده محپیامد و اثر بر بخش

های آن مذکور )جنوبگان( یا اکوسیستم ستیز

راسوی ازجمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا ف

 شدهیابیتحمل است یا فراسوی آنچه ارز آنچه قابل

و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون 

 « قبول باشد. قابل

بروکسل در مورد مسئولیت  1969 ونیکنوانس

 1984مدنی نسبت به خسارت آلودگی نفتی، در 

 یترعیاصالح گردید و برای واژه خسارت معنای وس

که بنابر تعریف جدید این  ورتص نیقائل شد بد

هزینه اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده که »واژه؛ 

رود و الزامات جهت کاهش خسارات به کار می

 طیدن توان مقاومت محمنظور باال برمعقولی که به

 6)بند  «دهدگیرد را پوشش میصورت می ستیز

 (.32، 1381، )زمانی ماده یک(

 اعاده تدابیر» لوگانو، کنوانسیون 2 ماده 8 بند

 و متعارف تدابیرهرگونه »عنوان به را «وضعیت

 اجزایبازگرداندن  یا اعادههدف  با معقول

 در) یا زیست محیط شدهبیتخر یا دهیدصدمه

 مذکور اجزای معادل ایجاد( بودن معقول صورت

 ایجاد( بودن معقول صورت در) یا زیست محیط

 «زیست محیط داخل در مذکور اجزای معادل

 و متعارف مخارج» بر این اساس. کندمی تعریف

 نظایر و عضو دولت یک لهیوسبه شدهتحمل معقول

 خسارت به نسبت العملعکس اتخاذ در آن

 .است شده فیتعر «یطیمحستیز
 

 دریایی یطیمحستیز خسارت . جبران2-5

دارایی »عنوان زیست دریایی به جا که از محیطاز آن

شود، خسارت وارده بر آن یاد می« بشریتمشترک 

گردد و به سارت شخصی تلقی نمیعنوان خبه

گیرد. المللی نام میتوان گفت جرم بینت میجرأ

اساس لیت ناشی از آلودگی دریایی را براگر مسئو

مسئولیت مدنی بسنجیم، هدف آن تنها به جبران 

خسارات وارده و اعاده وضع به حال سابق محدود 

که هدف از مسئولیت در مورد  حالی د درگردمی

زیست دریایی، پیشگیری از آلودگی  آلودگی محیط

شود و باشد که هدفی رو به آینده تلقی میمی

نماید. نظام ها را ملزم به حفاظت از دریاها میدولت

زیست  مسئولیت پیشگیری از خسارات محیط
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جستن از قواعد مسئولیت مبتنی بر دریایی با یاری

همراه با قواعد مسئولیت مدنی حقوق عمومی 

)کاتوزیان  تواند کمک شایانی به این مهم بنمایدمی

 (.292، 1387انصاری، و 

محیطی در مورد مسئولیت ناشی از خسارات زیست

محیطی به دریاها، همانند سایر خسارات زیست

 قابلتوجیه « دیگر، پذیرش مسئولیت محض

« مسئولیت مبتنی بر تقصیر»تری نسبت به قبول

مباالتی دولتی دارد. زیرا نیازی به اثبات تقصیر یا بی

نیست و صرف ایجاد خسارت، مسئولیت محقق 

جرای اصول پیشگیرانه اگردد و به همین دلیل، می

 گردددر حفاظت از دریاها، بهتر تأمین می

ولتی که با و د (.292، 1387انصاری،  )کاتوزیان و

عدم رعایت استانداردهای الزم در صنعت 

سازی یا ضعف قوانین خاص یا کمبود نیروی کشتی

دریایی ماهر، احتمال وقوع تصادم دریایی و ورود 

دهد، در اجتناب و خسارت به دریاها را می

پیشگیری از حادثه دقت کافی خواهد داشت. البته 

ثنایی صورت استت مبتنی بر تقصیر نیز بهمسئولی

، انایوتوپ )نئودورشده است  بینیو سلبی، پیش

1387 ،21). 

مقامات هر کشور »: ریو اصل شانزدهم بیانیهمطابق 

 سازی محیطهای سالمباید تالش کنند تا هزینه

های اقتصادی مقدم زیست را با استفاده از ابزار

 طیکننده محشمارند و با توجه به این نکته که آلوده

های رفع آلودگی را باید در حقیقت هزینه ستیز

تقبل کند، این مهم را با توجه به منافع عمومی 

 
1 Convention for The prevention of Marine pollution 

from ships mapol convention 1973. 

گذاری آسیب المللی و سرمایهآنکه به تجارت بینبی

 «وارد آید، به انجام رسانند.

کنوانسیون راجع به  4همچنین بر اساس ماده 

ها جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی

. هر نقض مقررات 1: »1973)مارپل( مصوب 

اساسی این کنوانسیون بایستی ممنوع و مطابق 

پرچم( که در کشی صاحبقوانین دولتی )حکومت

شود، مجازات گردد. اگر دولتی از آن ارتکاب می

هایی مطلع شده و نسبت به وجود چنین نقض

های مذکور قانع اسنادی مکفی برای تعقیب نقض

ق با قوانین خودش شود آن باید در اسرع وقت مطاب

های این . کلیه نقض2اقدام به تعقیب نماید. 

کنوانسیون که در صالحیت دولت عضو ارتکاب 

شود، باید مطابق با قوانین دولت مذکور ممنوع می

که چنین نقضی صورت  ییو مجازات شود. هرجا

پذیرد دولت عضو باید: الف( مطابق قوانین داخلی 

نموده؛ ب( برای خودش اقدام به تعقیب متخلفین 

پرچم اطالعات و مدارک حکومت کشور صاحب

 .1الزمی را که در اختیار دارد تهیه و ارسال نماید

نتهی انتقاد وارده بر این کنوانسیون که م نیترمهم

المللی های بینترین سازمانبه تشکیل یکی از مهم

مذکور کنوانسیون  ، این است کهدولتی شدهغیر

 رفع انتقال مواد زائد بهممنوعیت کامل  یجابه

 نده نموده است.سمحدودیت و کنترل آن ب

واقعیت امر این است که جبران خسارت 

های متعددی محیطی دریایی با چالشزیست

مواجه است. ارزیابی خسارات اقتصادی چنین 
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حوادثی معموالً به علت محدودیت اطالعات با 

رو است، به خصوص اینکه خسارت به دشواری روبه

ها پس از وقوع ابع زیستی ممکن است سالمن

عنوان مثال، در قضیه حادثه خود را نشان دهد. به

میلیون گالون نفت خام از کشتی  11نشت حدود 

مارس سال  24اکسون والدز در سواحل آالسکا در 

برای محاسبه خسارت اقتصادی، میزان صید  1989

شده در دو سال پس از حادثه با بینیماهی پیش

ن واقعی صید در آن محدوده زمانی مقایسه میزا

گردید و زمانی که مشاهده شد میزان صید واقعی 

باشد نوبت شده میبینیید پیشکمتر از میزان ص

آلودگی نفتی در این کاهش  به آن رسید که سهم

هایی چنین وضعیت (.1995، )کوهن تعیین شود

های بیانگر این امر است که تعیین خسارت

های مهمی مواجه بوده و با چالشمحیطی زیست

 نظر از نباید که ایپذیر نیست. نکتهسادگی امکانبه

 مسئولیت به شدن قائل که است این داشت دور

 باعث محدودیت، هرگونه گرفتن نظر در بدون مدنی

 ریسک با هایفعالیت انجام به اشخاص تمایل عدم

 هستند حیاتی جامعه، برای حال عین در که باال

 کنوانسیون 3 ماده دو بند اساس بر لذا. شد خواهد

 نیز استثناهایی محض مسئولیت این برای 1969

 یا و جنگ: از عبارتند که است شده بینیپیش

 خود یا و ثالث شخص دخالت طبیعی، حوادث

 بین تعادل ایجاد هدف با همچنین. حادثه دیدهزیان

 آلودگی خسارت جبران در ذینفع طرفین منافع

 کنوانسیون، این 5 ماده یک بند موجب به نفتی

 مسئولیت بابت دالر میلیون 18 حداکثر سقف

 در. است شده گرفته نظر در کشتی مالک محض

 1971 ذخیره صندوق ایجاد کنوانسیون راستا، این

 ،1969 مدنی مسئولیت کنوانسیون ادامه نوعی به

 در مقرر حد از بیشتر که خساراتی جبران برای

 مبنای. شودمی محسوب است، کنوانسیون

 مبنای همان دقیقاً 1971 کنوانسیون در مسئولیت

 این با باشدمی 1969 کنوانسیون در شدهبینیپیش

 با 1971 کنوانسیون گیریشکل از هدف وجود،

 از مسئولیت جهت تغییر دالر، میلیون 31 سقف

 که ترتیب این به بود؛ نفت صنعت به کشتی مالک

 توسط که ذخیره صندوق توسط خسارات از بخشی

 رداختـپ شودمی یـمال تأمین عضو کشورهای

 .گرددمی
 

 محیطی در فقه. جبران خسارت زیست3-5

در فقه قواعد مختلفی بر جبران خسارت 

ترین قاعده اتالف از مهم. محیطی داللت داردزیست

این قواعد است. قاعده اتالف، یکی از قواعد مسلم و 

فرق مسلمین است که مورد اتفاق بین جمیع 

سوره بقره  194مستند آن در کتاب، قسمتی از آیه 

ضحی وجود دارد مبنی بر است. در این آیه، حکم وا

کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن هر"اینکه 

زیست  و از آنجا که طبیعت و سالمت محیط "است.

هاست و اتالف آن، ها در همه زمانبرای همه انسان

بر دیگر ساکنان فعلی و آینده سبب ضمان در برا

کره زمین است. اما استناد این قاعده در سنت، 

روایتی از پیامبر اکرم )ص( است که فرمودند: 

حرمت داشتن مال یک مسلمان همچون حرمت »

به عبارتی مراعات مال « خون و جان او است

شهری،  واجب است )محمدی ریدیگران بر همه 
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هم  ءاز نظر علما مستند این قاعده(. 510، 1386

 اجماع فقها محقق بر اصل ضمان اتالف است

؛ 525، 1414، ویی؛ موسوی الخ46، 1367)نجفی، 

(. و مستند بناء عقالء هم 157، 1418، عالمه حلّی

که هنگامی رسد کهاین نکته مسلم به نظر می

کند، ذمه به اتالف مال دیگری می شخصی مبادرت

را ضامن پرداخت  او را در قبال مالک مشغول و لو

(. 4، 1391، )محقق داماد کندخسارت وارده می

زیست  ه حفاظت از محیطتوان باین قاعده را می

هم تعمیم داد، چرا که زمین و هر آنچه که در آن 

است، از گیاهان گرفته تا جانوران و حتی کوه و 

جنگل و دشت و دریا و بیابان، همه و همه، متعلق 

ناء بشر است و انسان در طول ها و اببه همه انسان

زندگی خود، باید در کنار استفاده بهینه از زمین، 

نگهداری و تحویل به نسل بعد را هم مدنظر قرار 

قاعده تسبیب از دیگر مبانی جبران خسارت  دهد.

محیطی در فقه است. اگرچه به عقیده فقها، زیست

اتالف و تسبیب دارای مشترکات زیادی است، اما 

هر چیزی که از وجودش، وجود دیگری الزم نیاید؛ 

از عدمش، عدم دیگری الزم بیاید را سبب ولی 

(. پس عمل 119، 1398)محقق داماد،  گویند

و لذا مناط  هرکسی بود، او ضامن است منتسب به

تنها درجات باالی کره و اجبار نیست، بلکه 

که اراده فاعل مرعوب و تحت تأثیر شدید همین

مسبب باشد، عرفا عمل منتسب به مسبب اراده 

، مطابق (. بنابراین136، 1398)محقق داماد،  است

الواسطه باعث فقه، هرگاه عمل شخص معموازین 

)کلینی،  ی شود، مسبب، ضامن استتلف مال دیگر

زیست  آنجا که کره زمین، محیط (. از35، 1388

بر قاعده همه جانداران روی آن است، پس بنا

تسبیب، هرکسی که باعث اتالف و خسارت غیرقابل 

عصر بشود، در مقابل همه جانداران هم جبران به آن

عالوه بر این،  و پس از خود، مسئولیت اخالقی دارد.

ز قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن یکی ا

شود، قاعده الضرر است و مستند میاستناد 

، 1411، )عاملی شودبسیاری از مسائل فقهی می

اصل این قاعده ریشه در روایتی از رسول مکرم (. 4

در »اهلل و علیه و آله دارد که فرمودند: اسالم صلی

نمود و نه شود به خود ضرر وارد سالم نه میدین ا

، 21 ،1419، )عاملی «به دیگران ضرر وارد ساخت

دیگران نیز جایز زدن به این اساس، ضرر (.54-60

زیست و تخریب و  ساختن محیطنیست. لذا آلوده

ترین کردن طبیعت و منابع طبیعی از روشننابود 

)عموم و خصوص  رانزدن به دیگهای زیانمونهن

 شود.ت که شامل ضمان میمردم( اس
 

 المللی دریانورديسازمان بین . رویکرد4-5

 هاي دریاییآلودگی درباره خسارت ناشی

)آیمو( از مهمترین  دریانوردی المللیبین سازمان

ی مرتبط با دریاهاست که در المللنیبی هاسازمان

. کندیمنقش مهمی ایفا  ستیز طیمححفاظت از 

دریایی سازمان  ستیز طیمح از حفاظت کمیته

 سال در مجمع فرعی رکن عنوان به ابتدا در مذکور

 1985 سال از اما. است شده سیتأس 1973

 مستقل کمیته یک به سازمان اساسنامه براساس

 کشورهای کلیه کمیته این در. یافت تغییرشکل

 بارکی حداقل و داشته عضویت آن در سازمان عضو

 صالحیت کمیته این. داشت خواهد جلسه سال در
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 جلوگیری با ارتباط در که موضوعاتی کلیه به دارد

 است، هاکشتی توسط دریایی آلودگی کنترل و

 در موضوع هرگونه به رسیدگی. کند رسیدگی

 و جلوگیری زمینه در سازمان وظایف محدوده

 مقرراتو اصالح  تصویب و دریایی آلودگی کنترل

 سایر با همکاری شورا، به آن ارائه و زمینه این در

 طیمح موضوعات زمینه در المللیبین هایسازمان

 کمیته کار گزارش ارائه همچنین و دریایی ستیز

 کمیته، عملکردهای دیگر از. باشدمی شورا به

 و قوانین سایر و کنوانسیون اصالح و تصحیح

 الزم .استها آن اجرایی قابلیت از یافتن اطمینان

 و دریانوردی ایمنی هایکمیته که است ذکر به

 7 دارای دریایی، ستیز طیمح از حفاظت کمیته

 در هاکمیته این طریق از که باشندمی فرعی کمیته

 به کمک همچنین و اهدافشان به دستیابی جهت

بخش مهمی از  .نمایدمی اقدام عضو کشورهای

هاست. بر همین های دریایی ناشی از کشتیآلودگی

دی تالش کرده المللی دریانوراساس سازمان بین

است با ایجاد مسئولیت برای مالکان کشتی و 

های الزاماتی حقوقی در زمینه پرداخت خسارت

ها را وادار محیطی در این خصوص، آنده زیستوار

محیطی نماید. در این به رعایت مسائل زیست

 سازمان شده به بررسی رویکردقسمت تالش

 ناشی خسارت درباره دریانوردی المللیبین

 دریایی پرداخته شود. هایآلودگی

 
1 Protocol Of 2003 To The International Convention 

On The Establishment Of An International Fund For 

Compensation For Oil Pollution Indemnities, 1992 

 براي المللیبین صندوق یك . تأسیس1-4-5

 نفتی آلودگی خسارت براي غرامت پرداخت

 صندوق یک تأسیس به راجع المللیبین کنوانسیون

 خسارت برای غرامت پرداخت برای المللیبین

 و میالدی 1971 سال مصوب نفتی آلودگی

 ،1976 هایسال مصوب اصالحی هایپروتکل

میالدی از جمله  2003 ،2000 ،1992 ،1984

 درباره المللی دریانوردیاقدامات سازمان بین

 این دریایی است. عنوان هایآلودگی ناشی خسارت

 2003 سال پروتکل» از است عبارت پروتکل،

 المللی راجع به تأسیسبین کنوانسیون به نسبت

 برای غرامت پرداخت برای المللیبین صندوق

 ی. کمیته1«1992 سال نفتی، آلودگی رتخسا

 این. باشدمی عضو دولت پانزده از متشکل اجرایی

 توسط و پروتکل عضو هایدولت میان از اعضا

 -89، 2015، فرانکر )ون گردندمی خابانت مجمع

96.) 

 برای را مطلق مسؤولیت اصل کنوانسیون، اگرچه

 دریایی حوادث بروز هنگام در هاکشتی مالکان

 نظر در خسارات بروز و نفتی آلودگی به منجر

 نیز را مسؤولیت این نمودن محدود حق اما گرفت،

 یک نمود، سعی ترتیب این به و شد قائل هاآن برای

 آن میزان و مسؤولیت نوع میان را توازنی و تعادل

 دیدهخسارت و رسانندهخسارت طرف دو هر نفع به

 شود،می باعث مسؤولیت محدودیت نماید برقرار

 مسؤولیتی استثنایی موارد در جز هاکشتی مالکان
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. باشند نداشته تعهدشان بر مازاد خسارات قبال در

مازاد  خسارات از بسیاری شد، خواهد باعث امر این

 طوربه یا و بمانند بالجبران مسؤولیت سقف بر

 و مشکل این رفع برای. کردند جبران جزئی

 پیشنهاد را المللیبین صندوق یک ایجاد کشورها

طریق آن خسارات  از بتوان که صندوقی نمودند؛

 مکانیزم طی را هاکشتی مالکان مسئولیت مازاد بر

 صندوق چنین بینیپیش. داد پوشش هاییرویه و

 یک قالب در هادولت توافق نیازمند المللیبین

 سازمان خاطر همین  به. بود المللیبین معاهده

 مداخله این زمینه در تا یافت مأموریتالمللی بین

 نماید تهیه را کنوانسیونی نویسپیش متن و

 (.89، 2014)مارکوس، 

ای که نباید از نظر دور داشت این است که نکته

ئولیت مدنی بدون در نظر گرفتن شدن به مسقائل

گونه محدودیت، باعث عدم تمایل اشخاص به هر

در عین حال اال که بهای با ریسک انجام فعالیت

برای جامعه، حیاتی هستند خواهد شد. لذا برای 

بینی این مسئولیت محض استثناهایی نیز پیش

شده است که عبارتند از: جنگ و یا حوادث طبیعی، 

دیده حادثه. دخالت شخص ثالث و یا خود زیان

همچنین با هدف ایجاد تعادل بین منافع طرفین 

سقف ذینفع در جبران خسارت آلودگی نفتی، 

میلیون دالر بابت مسئولیت محض  31حداکثر 

 شده است. مالک کشتی در نظر گرفته

 از خسارت جبران جدید حقوقی رژیم یک تعیین

رژیم حقوقی  مکمل باید را صندوق تأسیس طریق

 
1 Protocol Of 2003 To The International Convention 

On The Establishment Of An International Fund For 

Compensation For Oil Pollution Indemnities, 1992. 

 نیز اصلی دانست. هدف هاکشتی مالکان مسؤولیت

 آلودگی درنتیجه وارده خسارات حداکثری جبران

 این دیگر، سوی از. باشدمی هاکشتی نفتی ناشی از

 تاجران نفتی، هایمالکان کشتی بر عالوه که ایده

 جبران در نحوی به بایستمی نیز نفتی مواد

 و شناسایی مشارکت نمایند؛ مورد هاخسارات

 .گرفت قرار هادولت پذیرش

 یک میالدی 2003 سال پروتکل موجب در ادامه به

المللی بین صندوق» عنوان با المللیبین صندوق

 سال نفتی، آلودگی غرامت تکمیلی پرداخت

 «تکمیلی صندوق» اختصاری عنوان با «2003

 مشابه ساختاری از صندوق این. 1گردید تأسیس

است.  برخوردار میالدی 1992 سال اصلی صندوق

 دبیرخانه یک و مجتمع یک دارای صندوق تکمیلی

 میالدی 1992 سال صندوق دبیرخانه. باشدمی

 دارد بر عهده نیز را تکمیلی صندوق مدیریت

 .(321 ،2013 استیب، مینگ)

، برای اصالح 2003 سال پروتکل 33 طبق ماده

 است، الزم 2«غرامت پرداخت مبالغ میزان حدود»

چنین  عضو هایدولت چهارمیک حداقل

 پس. نمایند تسلیم آیمو دبیرکل به را درخواستی

 را آن آیمو دبیرکل درخواستی، چنین دریافت از

 عضو هایدولت کلیه اطالع به ایبخشنامه طی

 خواهد موآی عضو هایدولت چنینهم و کنوانسیون

 یکمیته به پیشنهادی اصالحیه زمانهم. رساند

 از پس کمیته این و شد خواهد ارجاع آیمو حقوقی

 بخشنامه صدور تاریخ از ماه شش حداقل گذشت

2 Limits Of Amounts Of Compensation 
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 متن. داد خواهد قرار بررسی الذکر آن را موردفوق

 حداقل موافقت با کمیته در مطروحه اصالحیه

 نشست در که کنوانسیون عضو هایسوم دولتدو

نمودند، به  شرکت نیز گیریرأی در و حاضر کمیته

 خواهد رسید. برای این منظور حضور تصویب

 صندوق کنوانسیون عضو هایدولت نصف حداقل

 است ضروری و الزم گیریرأیهنگام  در

 (.4729-4737، 2011)میگلیاچیو، 

 و ابالغ عضو هایدولت کلیه به مصوب اصالحیه

 تلقی پذیرفته تاریخ این از ماه هجده گذشت از پس

 حداقل مدت این طول در اینکه مگر شد، خواهد

 به کتباً را خود مخالفت عضو هایدولت چهارمیک

 حداقل محاسبه در. دارند اعالم آیمو دبیرکل

 نظر در هاییدولت فقط عضو، هایدولت چهارمیک

 اصالحیه تصویب هنگام در که شد خواهند گرفته

 معاهده در عضویت به حقوقی یکمیته توسط

. شوند محسوب قرارداد طرف دولت و باشند درآمده

 اصالحیه، شدنتلقی پذیرفته و ماههجده انقضای با

 .آمد درخواهد اجراء به آن مفاد

 موضوع اصالحیه منحصربفرد هایویژگی از یکی

 شدنتلقی پذیرفته صورت در که است این 33 ماده

 حتی کنوانسیون عضو هایدولت یهمه آن

 قبل ماههجده مدت در را خود مخالفت که هاییآن

 و تمکین به مکلف اند،داشته اعالم شدناجرایی از

 این در ماده این باشند. بند نهمی آن اجرای

 قرارداد طرف هایدولت همه» :گویدمی خصوص

اینکه  مگر شد، خواهند متعهد اصالحیه توسط

 اجراء به اصالحیه اینکه از قبل ماه حداقل شش

یک و دو، این  پاراگراف ،34 ماده با مطابق درآید،

 هنگامی ردی چنین. نمایند رد و ملغی را پروتکل

 «بود. خواهد اثر دارای درآمد، اجرا به اصالحیه که

 جهانی تجاری ناوگان ناخالص تناژ میزان تعیین

 2003 سال مصوب پوشش در پروتکل تحت

 به راجع المللیبین کنوانسیون به مربوط میالدی

 پرداخت برای المللیبین صندوق یک تشکیل

 سال مصوب نفتی آلودگی خسارت برای غرامت

گیر شد. نیز پی (تکمیلی صندوق) میالدی 1992

 این پرچم پوشش تحت ناخالص تناژ مجموع

، 2009، )آدامو باشدمی درصد 44/20 هادولت

6427-6403.) 

 میالدی 1971 سال مصوب صندوق کنوانسیون در

 این. بود گردیده استفاده فرانک محاسبه واحد از

 پروتکل موجب به غرامت پرداخت محاسبه واحد

 مورد محاسبة واحد به میالدی 1976 سال اصالحی

 حق» عنوان با پول المللیبین صندوق عمل

 در. یافت تعبیر« ویژه و مخصوص برداشت

 میالدی 1992 سال مصوب صندوق کنوانسیون

 حق» براساس غرامت پرداخت محاسبه واحدهای

 ایمالحظه قابل طوربه «ویژه و مخصوص برداشت

. یافت افزایش برابر نیم و چهار تا موارد بعضی در و

 کنوانسیون در مهم تحوالت از یکی نیز تغییر این

 واحدهای تعداد چراکه شود،می محسوب جدید

 1971 سال مصوب کنوانسیون در مذکور محاسبه

 جلوه ناچیز هادولت از بسیاری نظر در میالدی

 اصالحی یقطعنامه موجب به همچنین. نمودمی

 دوم و هشتاد نشست حقوقی آیمو کمیته مصوب

 شد، برگزار میالدی 2000 سال اکتبر ماه در کهآن
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 قابل افزایش با محاسبه مجدداً واحدهای این

 .گردید روبرو ایمالحظه

 مصوب سال صندوق کنوانسیون 2 طبق ماده

از اهداف تأسیس صندوق  یکی میالدی 1971

خصوص ها درکشتی به مالکان مالی کمک

ها توسط مالی اضافی تحمیلی به آن هایهزینه

 موجب به این هدف. شد گرفته نظر در کنوانسیون

میالدی  1992 کنوانسیون مصوب سال سه ماده

 هاکشتی مالکان بنابراین کالً حذف گردید

 های تحمیلیهزینه بابت غرامت پرداخت توانندنمی

 .نمایند مطالبه صندوق از را اضافی

 1971 سال مصوب کنوانسیون پانزدهم طبق ماده

 وبودند اسامی  گردیده متعهد هادولت میالدی

 تـپرداخ مسؤول هـک را اشخاصی صاتـمشخ

همراه میزان  به. باشندمی صندوق به الشرکهسهم

 طول در اشخاص این سوی از مواد نفتی دریافتی

 تعهد این مدیر صندوق ارائه نمایند. به گذشته، سال

 عیناً نیز میالدی 1992 سال مصوب کنوانسیون در

 نظر در آن اجرایی نیز برای ضمانت و گردید ذکر

 کنوانسیون شانزدهم ماده طبق. شد گرفته

 خود تعهد به عضو دولت که صورتی در اخیرالذکر

 بروز موجب امر این و ننماید عمل زمینه این در

 مسؤول تعهد ناقض دولت شود، صندوق مالی ضرر

 صندوق به ضرری چنین بابت غرامت پرداخت

 توسط غرامتی چنین اینکه تشخیص بود خواهد

 بر خیر، یا بود خواهد پرداخت قابل عضو دولت

 چنین. شد خواهد گذاشته صندوق مجتمع عهده

 میالدی 1971 سال مصوب کنوانسیون در تضمینی

، 2011-2010، )اندرسون بود نشده بینیپیش

98.) 

 تفکیکی میالدی 1971 سال مصوب کنوانسیون

 خسارت جبران هایمحدودیت اصالح شرایط میان

 کنوانسیون مقررات سایر با غرامت پرداخت سقف و

 یک تنها کنوانسیون اصالح برای و بود نشده قائل

 در. بود شده داده اختصاص ساده و کلی ماده

 حفظ بر عالوه میالدی 1992 مصوب کنوانسیون

 1971 سال مصوب کنوانسیون در آمده کلی ماده

 مقررات غرامت، پرداخت هایمحدودیت اصالح

 این بینیپیش با. شد گرفته نظر در ایویژه و خاص

 ضمنی، رشـپذی سیستم از فادهـاست و مقررات

شرایط  و غرامت پرداخت سقف اصالح بعدمن

 سقف اصالح مقررات. گردید تراجرایی آن آسان

 32ماده  گانهده پرداخت در بندهای قابل غرامت

 .شد بیان میالدی 1992 سال مصوب کنوانسیون

 ایجاد راستای در دریانوردی المللیبین سازمان

 زیست محیط از حفاظت برای اجرایی ضمانت

. است کرده ورود خسارت پرداخت مقوله به دریاها

 از ناشی مدنی مسئولیت المللیبین کنوانسیون

 سازمان اقدامات مهمترین از نفتی آلودگی خسارت

 الحاق با مختلف هایدهه طی که است مذکور

 نظر از. است شده ترمتکامل جدید هایپروتکل

 مسئولیت الحاقی هایپروتکل و کنوانسیون،

 شناوری مالک عهده به محیطیزیست خسارات

 تخلیه یا کرده نشت آن از کنندهآلوده نفت که است

 باید مشمول هایکشتی اساس این بر. است شده

 غمبل به دیگری یمال هایتضمین یا ایبیمه پوشش
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 داشته سانحه هر برای مالک مسئولیت کل ادلمع

 باشند.

 

المللی دریانوردي . تالش سازمان بین2-4-5

 پرداخت و )آیمو( براي ایجاد مسئولیت

 مواد ونقلحمل غرامت براي خسارت مرتبط با

 سمی و خطرناک

 خسارات و آلودگی یحقوقی ویژه رژیم تعیین برای

 خطرناک کنفرانسی و سمی مواد ونقلحمل از ناشی

 خطرناک مواد به راجع المللیبین کنفرانس» عنوان با

 ماه پانزدهم تاریخ از «محدود مسؤولیت و سمی و

در شهر  میالدی 1996 سال ماه می سوم الى آوریل

 پس کنفرانس. گردید تشکیل آیمو تولیت لندن و با

که از سوی  ایمعاهده متن نویسپیش بررسی از

 موفق بود، شده ارائه و تهیه آیمو حقوقی کمیته

 سوم ماه می به تاریخ در را سند نهایی متن ،شد

 المللیبین کنوانسیون» عنوان و رساند تصویب

 خسارت پرداخت غرامت برای و مسئولیت به راجع

 طریق از سمی و خطرناک مواد ونقلحمل با مرتبط

کنوانسیون مذکور با  .برگزیند آن برای را ،«دریا

میالدی با پروتکل جدید  2010تغییراتی در سال 

 2010 سال مصوب جایگزین گردید. پروتکل

 کنوانسیون مواد از بسیاری ادغام و هضم با میالدی

 آن جایگزین خود در میالدی 1996 سال مصوب

 این هجدهم پروتکل مادة دوم بند طبق. گردید

 به راجع مللیالبین کنوانسیون»عنوان  با سند

 با مرتبط خسارت برای غرامت پرداخت و مسؤولیت

ل سا ،«دریا طریق از سمی و خطرناک مواد حمل

 .شد خوانده 2010

 و تغییر برای کنوانسیون وسهبیست مطابق ماده

 پرداخت قابل مبالغ و هامسؤولیت سقف افزایش

، )کولد است: الزم وارده شرایط ذیلخسارات برای

 عضو هایدولت نصف حداقل( 1 (89، 2006

تجدیدنظر در سقف  درخواست کتباً کنوانسیون

، باشند نموده اعالم ایمو دبیرکل به را هامحدودیت

 موافقت با بررسی از پس پیشنهادی اصالحیه (2

 در که کنوانسیون عضو هایدولت دوسوم حداقل

 گیریرأی در و حاضرشده حقوقی یکمیته نشست

 هر در. رسید خواهد تصویب به نمودند، شرکت نیز

 در بایستمی عضو هایدولت نصف حداقل صورت

 باشند. داشته شرکت گیریرأی و نشست

 پرداخت و مسؤولیت به راجع المللیبین کنوانسیون

 خطرناک مواد حمل با مرتبط خسارت برای غرامت

دریا، عالوه بر تعیین حدود  طریق از سمی و

 برای صندوقی رامسئولیت مالک کشتی، تشکیل 

مسؤولیت  پوشش تحت که هاییغرامت پرداخت

 بینیشده برای مالک قرار نگرفتند، پیشتعیین

 هاالشرکهسهم پرداخت محل از صندوق این. نمود

و سمی  خطرناک مواد کنندگانسوی دریافت از

شد.  خواهد مالی تأمین کنوانسیون عضو هایدولت

 جبران مسؤولیت و حقوقی رژیم بنابراین همانند

 اینجا در نفتی، مواد آلودگی از ناشی خسارت

 مواد تجارت برندگانبهره و کشتی مالک هردوی

ناشی از  هایخسارت جبران در خطرناک و سمی

 و ساختار. نمایندمی مشارکت مواد این حمل

مدیر  دبیرخانه، مجمع، وظایف صندوق، تشکیالت

 خسارت بران صندوق مشابه آن، حقوقی وضعیت و
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، )توماس باشدنفتی می مواد یآلودگ از ناشی

2003 ،89.) 

سمی مشمول کنوانسیون طیف  و خطرناک مواد

 المللی قیدبین اسناد در که را وسیعی از مواد

 از عبارتند اسناد این شود.می شامل گردیدند،

 و برای ساخت المللیبین کد مارپول، کنوانسیون

 شیمیایی مواد یکنندهحمل هایکشتی تجهیز

 کاالهای المللیکد بین فله، صورت به خطرناک

 و ساخت برای المللیبین کد دریایی، خطرناک

 به مایع ی گازهایکنندهحمل هایکشتی تجهیز

 جامد کاالهای دریایی المللیبین کد و فله صورت

 شوندمی حمل فله مایعی که به صورت مواد .1فله

 گرادسانتی درجه شصت تا اشتعال نقطه دارای و

 باشند.می مشمول کنوانسیون باشند نیزمی

 عضو دولت سرزمین در که هاییخسارت کلیة

 انحصاری منطقه اقتصادی و سرزمینی دریای ازجمله

 برای پیشگیرانه اقدامات چنینهم و افتند اتفاق

 مکان از نظرصرف خسارت، و آلودگی از جلوگیری

 قرار کنوانسیون پوشش تحت اقداماتی، چنین انجام

 (.231-239، 2015همکاران،  و میریام) گیرندمی

 دعاوی کلیه کنوانسیون چهار ماده یک بند طبق

 و حمل مواد خطرناک از ناشی خسارات به مربوط

 از ناشی دعاوی جزبه کنوانسیون، مشمول سمی

 طرح قابل مسافران، کاالها و حمل قرارداد هرگونه

 ماده این دوم بند طبق. بود خواهند استماع و

 
1 MARPOL 73/78 Con Convention. International 

Code For The Construction And Equipment Of 

Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk As 

Amended, International Maritime Dangerous Goods 

Code As Amendee,International Code For The 

Construction And Equipment Of Ships Carrying 

 قابل قانونی مقررات با کنوانسیون مقررات چنانچه

 یا و خسارات جبران هایطرح درخصوص اعمال

 باشد، نداشته خوانیهم کارگران اجتماعی تأمین

 اعمال دعاوی چنین به نسبت کنوانسیون مقررات

 .2شد نخواهد

های کشتی جنگی، هایکشتی به نسبت دعاوی

 که های دیگریکشتی یا دریایی نیروی پشتیبانی

 عضو دولت استفاده و یا فعالیت و مالکیت تحت

 زمان در که این بر مشروط کنوانسیون قرار دارند،

 دولتی غیرتجاری مقاصد خدمت حادثه در وقوع

 چنانچه باشند خارج از کنوانسیون است. البته بوده

 بوده بازرگانی و تجاری سرویس در هاکشتی این

 بند طبق. شد خواهند مشمول کنوانسیون باشند،

خواستار  تواندمی عضو دولت چهارم، ماده از پنجم

 و جنگی هایکشتی به نسبت کنوانسیون اعمال

الذکر گردد، در این صورت فوق هایکشتی سایر

 و شرایط همراه به را مراتب بایستمی عضو دولت

 گونهاین به نسبت کنوانسیون اعمال مقررات

 .نماید اعالم آیمو دبیرکل به ها،کشتی

 هایبخش خطرناک کاالهای ونقلحمل در

 اصول کلیه است الزم که هستند درگیر مختلفی

 رعایت هابخش این سوی از سازیشفاف و ایمنی

 و بندری تأسیسات افراد، خطری گونههیچ تا شود

 بیشترین امروزه. نکند تهدید را زیست محیط

 دهدمی رخ خطرناک کاالهای زمینه در که حوادثی

Liquified Gases In Bulk As Amended, International 

Maritime Solid Bulk Cargos Code As Amended,. 

2 Article 4 (2): "This Convention Shall Not Apply 

To The Extent That Its Provisions Are Incompatible 

Withof He Plicable Law Relating To Workers' 

Compensation Or Social Security Schemes'.  
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 کاالها نـای دهـسازن هایرکتـش قصور علت به

 و شیمیایی مواد سازنده هایکارخانه. باشدمی

 ضریب تضمین در بسزایی نقش خطرناک کاالهای

 این. دارند کاالها این ونقلحمل ایمنی

 خواص به راجع اطالعات کلیه باید تولیدکنندگان

 در دقیق بصورت را کاالها نوع این شیمیایی

 هایپالت و هابشکه ها،بسته به که هاییبرچسب

 مواد قلنوحمل. کنند ذکر چسبانندمی کاالها حاوی

 بینابینی مواد و شیمیایی، محصوالت، ضایعات

 ولـمحص یک حیات هـچرخ شـبخ رینـمهمت

 محورهای طریق از مواد این ونقلحمل در باشد؛می

 زمان از انتقال خطوط یا و دریایی هوایی، زمینی،

 مواد تخلیه و ونقلحمل تا شیمیایی مواد بارگیری

 این بر مختلفی خطرات مقصد، همواره به مذکور

 نگهداری محل و قلنوحمل .است حاکم فرآیند

 اصل یک عنوانبه بنادر در خطرناک کاالهای ایمن

 هایارگان و هاسازمان تمام کیدتأ مورد اساسی

المللی دریانوردی است بینن جمله سازمااز دریایی

 با مقابله درخصوص اساس آنچه گفته شد آیموو بر

 به دست نیز خطرناک و سمی مواد آلودگی خطرات

 .است زده اقدام

 

 خسارت براي مدنی . ایجاد مسئولیت3-4-5

 هاكشتی سوخت آلودگی نفتی

المللی یکی دیگر اقدامات مهم سازمان بین

های سازوکار خسارتدریانوردی برای برای ایجاد 

 برای مدنی مسؤولیت محیطی، ایجادزیست

 
1 International Convention On Civil Liability For 

Bunker Oil Pollution Indemnities2001. (Bunkers 

Convention 2001. 

است که  هاکشتی سوخت نفتی آلودگی خسارت

 میالدی صورت گرفت. 2001 سال طی مصوب

 سال مارس ماه سوم و بیست الی نوزدهم تاریخ در

 تحت المللیبین کنفرانس یک میالدی 2001

 لندن شهر در سازمان این مقر در آیمو مسؤولیت

 حاضر هایدولت کنفرانس این در. گردید برگزار

 سوی از شدهتهیه سند نویسپیش بررسی از پس

 ایمعاهده نهایی متن شدند، موفق حقوقی یکمیته

 رسانند تصویب به مارس ماه سوم و بیست روز در را

 مسؤولیت به المللی راجعبین کنوانسیون» عنوان و

 ها،کشتی سوخت نفتی آلودگی خسارت برای مدنی

، )کوروکورالسوریا برگزینند آن برای را 1«2001

2006 ،32.) 

 سال یک کنوانسیون اجرای چهارده، به استناد ماده

کشور به  هجده حداقل آن در که تاریخی از پس

 عضو هایدولت برای درآمدند، عضویت در معاهده

 ناخالص تناژ که این بر مشروط شد، خواهد الزامی

 تن میلیونیک از عضو پنج حداقل پرچم تحت

 در کنوانسیون شرایط با تحقق این نباشد. کمتر

 میالدی 2008 سال نوامبر ماه یکم و بیست تاریخ

 اجرا درآمد. مرحله به

 در شدهواقع هایخسارت به نسبت کنوانسیون

چنین هم و سرزمینی دریای ازجمله سرزمین

 خواهد اعمال عضو دولت انحصاری اقتصادی منطقة

 کاهش یا و جلوگیری برای پیشگیرانه اقدامات. شد

 صورت کجا در اینکه از نظرصرف نیز هاخسارت

. بود خواهند کنوانسیون مشمول باشند، گرفته
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 دارای وارده خسارات قبال در کشتی مالک

 اثبات صرف با بنابراین. باشدمی مطلق مسؤولیت

 آن جبران به مکلف کشتی مالک خسارت، ورود

 تقصیر اثبات به نیازی دیدهخسارت و بود خواهد

 کشتی مالک وجود، این با. داشت نخواهد مالک

 کنوانسیون سه ماده در که شرایطی تحت تواندمی

 مثال طوربه. نماید فرار مسؤولیت از گردید، بیان

 خسارت ورود که نماید اثبات کشتی مالک چنانچه

 مسؤولیتی گرفت، صورت غارت یا و جنگ نتیجه در

 است، مهم اینجا در که آنچه. بود متوجه آن نخواهد

ی کنندهرفع استثنایی موارد اثبات بار که است این

، )ابوریچیا بود خواهد مالک عهده بر مسؤولیت

2009 ،24-28.) 

 سایر یا و دریایی پشتیبانی و جنگی هایکشتی

های عضو دولت فعالیت و تحت مالکیت هایکشتی

 شود،می استفاده هاآن از غیرتجاری اهداف که برای

 حال، این با. باشندمی خارج شمول کنوانسیون از

 نسبت کنوانسیون اعمال توانندمی عضو هایدولت

 منظور این برای. بدانند مجاز را هاکشتی گونهاین به

 شرایط کنوانسیون به همراه اعمال با موافقت مراتب

 نفعذی دولت سوی از بایستمی آن ویژه مقررات و

 .شود رسانیده آیمو دبیرکل اطالع به

 آن محاسبه واحد و محدود مسؤولیت سقف

 دست کنوانسیون خصوص این در. نگردید مشخص

 مقررات به را هاآن و است باز گذاشته را هادولت

المللی بین هایرژیم یا ملی قوانین تحت اعمال قابل

 در کنوانسیون شش ماده. است ارجاع نموده موجود

 این در چیزیهیچ»: گویدمی خصوص این

 یا شخص و کشتی مالک حق بر کنوانسیون

 مقرر را مالی هایبیمه با سایر تأمین که اشخاصی

 رژیم هرگونه تحت مسئولیت تحدید در دارند،می

 کنوانسیون قبیل از المللیبین اعمال ملی و یا قابل

 دریایی دعاوی برای مسؤولیت محدودیت به راجع

 ثیریتأ شد، اصالح که گونه آن ،1976 سال مصوب

 ناخالص تناژ با هایکشتی مالکان« .داشت نخواهد

 عضو هایدولت در که بیشتر و تن هزار یک

 در را خود اندمکلف رسیدند، ثبت به کنوانسیون

 یا و نمایند بیمه کنوانسیون موضوع خسارات قبال

 تهیه بانکی تضمین قبیل از را الزم مالی تأمین

 هایتضمین این مسؤولیت پوشش سقف. نمایند

 تعیین المللیبین یا و ملی مقررات براساس اجباری

در کل کنوانسیون مورد اشاره در  .شد خواهد

راستای تکمیل رژیم حقوقی مسئولیت مدنی و 

جبران خسارت ناشی از نفت تحت همه اشکال آن 

های شکل گرفت و در عین داشتن ویژگی

و  کننده رژیم کلی مسئولیتمیلاختصاصی، تک

جبران خسارت ناشی از اشکال مختلف آلوگی نفتی 

های است. توجه به بیمه اجباری و گواهینامه

هایی سو و از سوی دیگر، نوآوریمربوطه از یک

تر از مالک کشتی باعث شده مانند تعریف گسترده

است که حوزه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را 

 تر نماید.تر و قابل دسترسمتر، محکگسترده

 

تدوین الزامات مربوط به برداشت و  .4-4-5

 هاي مغروقهشناورسازي كشتی

المللی دریانوردی در راستای از اقدامات سازمان بین

 توان بهمی زیست دریایی حفاظت از محیط

 و برداشت به راجع نایروبی المللیبین کنوانسیون
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 2007 سال مصوب مغروقه هایکشتی شناورسازی

های زیاد در دریا کشتی ساله میالدی اشاره کرد. هر

روند. خود ها فرو میغرق شده و به اعماق اقیانوس

ه آن ـراه کاالهای مغروقـشده به همکشتی غرق

محیطی زیادی به دنبال داشته تواند آثار زیستمی

 مسیر در چنانچه هاباشد. عالوه بر این کشتی

 باشند، شده غرق کم عمق با هایآب و پرتردد

 برخورد مسیر آن در عبوری هایکشتی با ممکن

 شدیدتر حالت در و خسارت بروز موجب و نمایند

های های کشتیشـچال .ردندـگ هاآن رقـغ

محیطی های زیستچالششده ازجمله مغروق

المللی دریانوردی وارد سبب گردید سازمان بین

 بدین و  (32، 2006)کوروکوال سوریا،  عمل شود

و به  ها معرفمغروقه سازیخارج کنوانسیون ترتیب

 ماده یک بند سیس شد. طبقکنوانسیون نایروبی تأ

 معاهده این مغروق، هایکشتی شناورسازی سه

 منطقه»واقع در  مغروقه هایکشتی به نسبت

 در کنوانسیون منطقه. شودمی اعمال «کنوانسیون

 منظور بند این طبقتعریف شد.  یک ماده یک بند

 انحصاری اقتصادی منطقه نظر، مورد منطقه از

 حقوق اساس بر که باشدکنوانسیون می عضو دولت

 چنین دولتی چنانچه. گرددمی ترسیم المللبین

 منطقه از منظور ننمود ترسیم را ایمنطقه

 و سرزمینی دریای ورای منطقه کنوانسیون،

 دولتی چنین ساحلی خط از مایل 200 تا حداکثر

 ترسیم المللبین حقوق براساس که بود خواهد

 .شد خواهد

 واقع مغروقه شناورهای به نسبت کنوانسیون اگرچه

 آن مشابه منطقه یا و انحصاری اقتصادی منطقه در

 عضو دولت وجود این با باشد،می اعمال قابل

 خود «سرزمین» تا را آن اعمال قلمرو تواندمی

 چنانچه. دهد گسترش «سرزمینی دریای» ازجمله

 مراتب باید باشد، داشته قصدی چنین عضو دولت

 این. برساند آیمو دبیرکل اطالع به رسماً را

 عضویت سند تسلیم زمان در تواندمی رسانیاطالع

 .پذیرد صورت بعد از آن زمانی هر در یا و

 جانمایی، هایهزینه قبال در کشتی مالک

 در که گونه آن مغروقه، سازیپاک و گذارینشانه

 دارای شدند، تعریف کنوانسیون ربطذی مواد

 صرف با که معنا بدین. باشدمی مطلق مسؤولیت

 متوجه مسؤولیت هایی،هزینه چنین انجام اثبات

 تحت تواندمی مالک حال این با. شد خواهد ایشان

 از کنوانسیون ده ماده یک بند در مندرج شرایط

استثنای  مورد موارد. شود تبرئه مسؤولیت

 این طبق. گردید بیان پانزده ماده در نیز مسئولیت

نسبت به  حاضر کنوانسیون تحت کشتی مالک ماده

 جانمایی، برای گرفته صورت هایهزینه

مسئول نخواهد  مغروقه سازیپاک و گذارینشانه

 چنین قبال در مسؤولیت که این بر مشروط بود،

المللی اسناد بین از بعضی با تعارض در هاییهزینه

 (.74-169، 2004و همکاران، )میندل  باشد

المللی سازمان بین در مجموع باید گفت که

دریانوردی )آیمو( اقدامات تأثیرگذاری در راستای 

جمله جبران خسارت زیست و از حفاظت از محیط

آورده است اما  محیطی دریایی به عملزیست

با خالءهای جبران خسارت در این حوزه همچنان 

ها در این زمینه زیادی مواجه است. یکی از چالش

المللی دریایی بات سازمان بینعدم شمولیت مصو
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های کشتی های جنگی است.خصوص کشتیدر

محیطی بیشتر جنگی حتی ممکن است آثار زیست

دلیل امواج رادیویی بسیار قوی، بر  به داشته و

ه باشند های دریایی آثار تخریبی بیشتر داشتگونه

ودکشی ـامروزه یکی از دالیل خبه نحوی که 

ها در سواحل برخی کشورها، جمعی نهنگدسته

های جنگی عنوان احتمال آلودگی صوتی کشتی

این در  (.1383 ترشیزی، نساج حسینی و) شودمی

های جنگی دارای مصونیت حالی است که کشتی

کنوانسیون حقوق  236باالیی بوده و حتی ماده 

های جنگی را از شمول مقررات نیز، کشتی دریاها

 داند.ف میمحیطی معازیست
 

 . نتیجه6

المللی دریانوردی با تدوین و تأسیس سازمان بین

های مختلف نقش مهمی ها و قطعنامهکنوانسیون

زیست ایفا کرده است. عمده  در حفاظت از محیط

های سازمان در این زمینه حفاظت از محیط تالش

 زیست محیط از حفاظت سوی کمیتهزیست از 

شود. کمیته مذکور که نمایندگان انجام می دریایی

های عضو سازمان در آن عضویت دارند همه دولت

محیطی و ه کلیه مسائل زیستصالحیت رسیدگی ب

های دریایی دارد. موضوعات مرتبط با آلودگی

المللی دریانوردی در راستای ایجاد سازمان بین

زیست  برای حفاظت از محیط ضمانت اجرایی

دریاها به مقوله پرداخت خسارت نیز ورود کرده 

 ناشی مدنی مسئولیت المللیبین است. کنوانسیون

ترین اقدامات نفتی از مهم آلودگی خسارت از

های و پروتکلنظر کنوانسیون،  از سازمان مذکور است.

به عهده  محیطیزیست مسئولیت خساراتالحاقی 

کننده از آن نشت مالک شناوری است که نفت آلوده

های اساس کشتی این شده است. بر کرده یا تخلیه

های مالی ای یا تضمیند پوشش بیمهمشمول بای

ادل کل مسئولیت مالک برای هر مع غدیگری به مبل

سانحه داشته باشند. این کنوانسیون، کلیه 

ت فله را شناورهای دریا روی حامل محموله نف

هایی که بیش از شود ولی فقط کشتیشامل می

اند برای کنند موظفتن نفت حمل می 2000

خسارات آلودگی نفتی پوشش بیمه داشته باشند. 

های رزمی یا سایر شناورهای تملیکی کشتی

 ها را بر عهدهکشورها، که خدمات غیرتجاری دولت

 د، بااندارند، در شمول این کنوانسیون قرار نگرفته

ها و اختیارات فوق مسئولیتحال در کنوانسیون این

ورها برای استفاده های تملیکی کشقانونی کشتی

شده است. تنها تفاوت این  جهت اهداف تجاری قید

شناورها در این است که شناورهای مذکور نیاز به 

ای ندارند ولی در عوض باید پوشش بیمه

مقامات ای داشته باشند که از سوی گواهینامه

ربط کشور، صادرشده و در آن پوشش ذی

 های کشتی در مقابل کنوانسیون ذکرمسئولیت

 شده باشد.

المللی یکی دیگر از موضوعاتی که سازمان بین

ران خسارت ـینه جبآیمو( در زم) دریانوردی

محیطی وارد عمل شده است، خسارت ناشی زیست

 مواد ونقلاز مواد سمی خطرناک است. حمل

از  بینابینی مواد و ضایعات ی، محصوالت،شیمیای

با  زمان بارگیری تا رسیدن به مقصد و تخلیه
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خصوص مقابله این خطراتی همراه است که آیمو در

 خطرات دست به اقدام زده است.

وردی به ایجاد المللی دریانعالوه براین، سازمان بین

خصوص مسئولیت و خسارت هایی درکنوانسیون

قدام کرده ها نیز اکشتی سوخت ناشی آلودگی نفتی

شده های غرقاست. عالوه بر این، درخصوص کشتی

تشکل داده است.  نیز کنوانسیون نایروبی را

 هاکشتی انتقال الشه کنوانسیون االجراشدنالزم

 و کاهش کشتیرانی امنیت تضمین در اساسی گامی

زیرا کنوانسیون . است دریایی زیست محیط آلودگی

 هایکشتی کشیدن الزام برای بیروننایروبی نوعی 

 مالکین پس این چراکه از کندایجاد می را مغروقه

 الزامات اساسبر مرتبط ارانگذبیمه و هاکشتی

 هزینه به هاانتقال الشه کشتی مسئول کنوانسیون،

 بر الزام کنوانسیون به توجه با و بود خواهند خود

 و هادولت ها توسطکشتی شدن غرق سریع اعالم

 وقت، در اسرع هاآن کشیدن بیرون در تالش

 در هاکشتی الشه ماندن باقی از ناشی آلودگی

کرد. با این  خواهد پیدا کاهش بسیار نیز هازیرآب

 محیطیزیست خسارت جبران همه، همچنان

رغم عبارتی علیبه . است مواجه چالش دریایی با

المللی ثیرگذار سازمان بینتالش و اقدامات تأ

محیطی های زیستدریایی، تعیین میزان خسارت

 پذیر نیست.دریایی به سادگی امکان
 

 . سهم نویسندگان۷

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.مشارکت داشتهپژوهش حاضر 

 

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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