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  دهیچک

 به اشخاص بیترغ به منجر که است ییآکار يدارا یزمان ،تیمسئول قواعد  ،ياقتصاد نظر از

 نظـام  ییکـارآ  عـدم  دلیـل  بـه . شـوند  نـه یبه اطـات یاحت و تیـ فعال سطوح هیکل همزمان تیرعا

 و تیمسئول نظام نفتکش، يها کشتی از یناش ینفت يها یآلودگ نهیزم در ییایدر عام تیمسئول

 يها یژگیو بردارنده در که گرفته شکل يالدیم 1969 سال از ج،یتدر بهاي  هژیو خسارت جبران

 حـد  نییتع ر،یتقص در مشارکت دفاع امکان با محض تیمسئول قاعده لیتحم همچون یمختلف

 يهـا  انیز ن،ی. همچنباشدیم نفتکش يها کشتی نیمالک يانحصار تیمسئول و تیمسئول يباال

 و 1992 سـال  ینفت یآلودگ از یناش خسارت جبران يها صندوق توسط ،ینفت یآلودگ از یناش

 شـوند،  یمـ  یمال نیتأم ینفت يها شرکت مشارکت قیطر از که آن 2003 سال یلیتکم صندوق

حـد   نییطرف تع کیکه از  اند هادعا نمود سندگانینو یبرخ. شوند یمپرداخت  دگانید انیبه ز

داشته و از  یاثر منف نهیبه اطاتیاحت تیدر رعا یکشت نیمالک يها زهیانگ بر تواند یم تیمسئول

 بیترغ را انیاشخاص موثر بر بروز ز ریممکن است سا زین يانحصار تیقاعده مسئول رگیطرف د

 یمـال  نیتـأم  زمیمکـان  کـه  اسـت  شـده  ادعـا  نیهمچن. دینما نهیبه اطاتیاحت سطح کاهش به

 یدو بـاره طراحـ   سـک یاشخاص در بروز ر تأثیر يبر مبنا یستیبا ،جبران خسارت يها صندوق

از  یمناسـب آن در بازدارنـدگ   ییکـارآ دهنده  نشان ینظام حقوق نیا لیوجود، تحل نیگردد. با ا

ـ به رعا بینفتکش را ترغ يها کشتی نیمالک و باشد یم انیبروز ز همزمـان سـطوح مختلـف     تی

   .باشد یمادعا  نیا دیمو زین ی. شواهد تجربدینما یم نهیبه اطاتیو احت تیفعال

 JEL: K32, K13 يدبن طبقه

 در مشـارکت  دفـاع  با محض تیمسئول ،ییکارآ نه،یبه اطیاحت ،یتنف یآلودگ :ها کلید واژه

  تیمسئول حد نفتکش، يها کشتی نیمالک يانحصار تیمسئول ر،یتقص
  

 

  مسئول سندهینو. 1
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  مقدمه - 1

 گسـترده  تیـ فعال از یبخشـ  نفـتکش  يهـا  کشـتی  قیطر ازو نقل نفت  حمل اگرچه

 به یمنته ،نفت ییایدر نقل و حمل از یناش دیشد بالقوه یآلودگ اما باشد، یم یرانیکشت

 یناش تیمسئول ،يالدیم 1969 سال از شیپ تا. دیگرداي  هجداگان تیمسئول میرژ جادیا

 حقـوق  در تیمسئول عام قواعد و نبوداي  هجداگان تیمسئول نظام يدارا ،ینفت یآلودگ از

 1967سـال   در 1تـوري کنیـون   حادثه بروز الیدن به. بود حاکم زین بخش نیا بر ییایدر

 ییایـ در یاز آلـودگ  یناش عیدر قبال فجا ییایعام در تینظام مسئول يآمدکارکه نا 2بود

تـالش   نی. نخسـت دیعضو آن آشکار گرد يو کشورها يانوردیدر یالملل بینسازمان  يبرا

 یآلـودگ  از یناشـ  یمـدن  تیسئولم یالملل بین ونیکنوانس بیمنجر به تصو نهیزم نیدر ا

صندوق  جادیمربوط به ا ونیکنوانس 1971متعاقباً، در سال  3.دیگرد 1969 مصوب ینفت

 يبـرا  یشد که به موجـب آن صـندوق   بیتصو 4ینفت یجبران خسارت آلودگ یالملل بین

 ن،یابنـابر   .)1994-1993، 6(نـس  دیـ گرد جادیا تیمسئول حد بر مازاد 5جبران خسارت

اي هنظام جبران خسارت دو مرحل کی
7
 قلمـرو   در نفـت  نشـت  از یخسـارت ناشـ   يبـرا  

 يهـا  پروتکـل  وسـیله  بـه  مجـدداً  ،الذکر فوق ونیکنوانس دو هر. شد جادیا عضو ياکشوره

صـندوق   2003در سـال   9.گرفت قرار اصالح و ینیبازب مورد 1992در سال  8اي هجداگان

  

 

1. Torrey Canyon 
 Torrey نفتکش کشتی 1967 مارس 18 در. 2 Canyon  تنشـ  موجـب  و شـد  غرقدر ساحل کشور انگلستان 

  .شد می محسوب زمان آن تا تاریخ طول در نفت نشت فاجعه بزرگترین که گردید، نفت گالن میلیون 29 از بیش
3.  International  Convention  on  Civil  Liability  for  Oil  Pollution  Damage  (Civil  Liability 

Convention, CLC), 1969 
4. International Convention on The Establishment of an International Fund for Compensation 

for Oil Pollution Damage (FUND Convention) 
5. International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC FUND) 

6. Kness, 1993-94 
7. Two Tier System 

 کنوانسـیون  و 1992 پروتکـل حات با اصال نفتی آلودگی خسارت از ناشی مدنی مسئولیت للیالم بین کنوانسیون. 8

 بـه  24/11/1380 تـاریخ  در ،1992 پروتکـل  اصالحات با نفتی آلودگی خسارت جبران یالملل بین صندوق ایجاد

 ،15/8/1387 و 2/6/1386 تـاریخ  در ترتیب به الحاق سند تودیع از پس و رسید اسالمی شوراي مجلس تصویب

  .است گردیده ءاالجرا الزم 7/6/1388 و 14/8/1388 تاریخ از

و  (CLC 1992) 1992 یمـدن  یتمسـئول  یونکنوانسـ  ياختصـار  يهـا  بـه نـام   یوندو کنوانسـ  یـن هم اکنون ا. 9

 FUND(1992صندوق جبران خسارت  کنوانسیون Convention   یبترت کنون بهکه تا شوند، می نامیده) 1992

بـه آنهـا    یحمل مواد نفتـ  یجهان تیدرصد از ظرف 94از  یشکشور با ب 114درصد و  96از  یشکشور با ب 134

  ر .ك. به:  یشترکسب اطالعات ب ياند. برا یدهملحق گرد

<http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx >  (Last 
Visited on 10/17/2016) 
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یلیتکم
1

 بیتصـو  قیـ طر از يانوردیـ در یالمللـ  بـین سـازمان   وسـیله  بـه  جبران خسارت 

دیجد یپروتکل
2
 را عضـو  يهـا  دولـت  وسـیله  بـه  خسـارت  جبـران  زانیـ م که شد جادیا ،

اي همرحلـ  سه ستمیس لهینوسیبد و داد شیافزا یتوجه قابل صورت به
3
جبـران خسـارت    

 )2010، 4(کریشنادیگرد جادیا

 یکـاف  5خسـارت  جبـران  نمـودن  فراهم ت،یمسئول حقوق یاصل اهداف ،یکل طور به

 ).2004-2003، 7ابینـت (ر اسـت  شـده  نعنوا انیز بروز از 6یبازدارندگ و دهید انیز يبرا

 نسـبت  یبازدارنـدگ  تیاهم ،ییایدر حقوقیژه و به تیمسئول مختلف يها نظام در امروزه،

ـ ز تنهـا  خسـارت  جبـران  در رایز شود، یم شتریب روز هر دهید انیز خسارت جبران به  انی

ـ ز نه،یبه یبازدارندگ در که حالی در شود، یم منتقل گرید طرف به رفط کی از وارده  انی

، 8(بـاله  ابـد ی یم کاهش نهیبه اطاتیاحت انجام به مسئول طرف قیتشو قیطر از یالاحتم

 تیـ فعال انجـام  از را اشخاص که ستین آن يمعنا به نجایا در نهیبه یبازدارندگ .)2014

 شخص دو هر که است آن مفهوم به ،ياقتصاد لیتحل نظر از بلکه دارد، باز یسکیر بالقوه

 سـطوح  هیـ کل و گردنـد  نهیبه صورت بهها  تیفعال انجام به بیترغ زننده انیز و دیده زیان

 يسـاز حداکثر نه،یبه مفهوم از مقصود نجایا در ن،یا بنابر. دهند انجام را اطاتیاحت نهیبه

 باشـد  یمـ  احـوال  و اوضـاع  و طیشـرا  بـه  بسـته  10هـا  نهیهزحداقل نمودن  با 9تیمطلوب

 اشخاص یستیبا تیمسئول نظام نه،یبه یبازدارندگ منظور به ن،یا بنابر.  )2013، 11(آرلن

 کیـ  در ریـ درگ آنهـا  که یزمان د،ینما نهیبه تیفعال و اطیاحت سطح تیرعا به بیترغ را

 ینفت یآلودگ از یناش تیمسئول نظام امروزه،. )1993، 12(آرلن گردند یم یسکیر تیفعال

 در آن يکارآمـد  کـه  نمـوده  جادیا ییایدر حقوق از بخش نیا در را یمختلف يها یژگیو

 بـه  توجـه  بـا  ن،یهمچنـ . باشد یم پژوهش نیا موضوع نهیبه اطاتیاحت تیرعا به بیترغ

  

 

1. Supplementary Fund 

 نگردیـده  ملحـق  خسـارت  جبـران  تکمیلـی  صـندوق  به مربوط پروتکل به ایران اسالمی جمهوري کشور تاکنون. 2

  .است

3. Third Tier System 
4. Krishna Kiran, 2010 
5. Compensation 
6. Deterrence 
7. J. Robinette, 2003-3004 
8. Billah, 2014 
9. Utility-Maximizing 
10. Cost-Minimizing 
11. Arlen, 2013 
12. Arlen, 1993 
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 قیـ طر از آن یلـ یتکم صـندوق  و 1992 خسـارت  جبـران  صـندوق  یمال نیتأم زمیمکان

 بـروز  از نـه یبه یبازدارنـدگ  هـدف  بـر  قیطر نیا از خسارت جبران اثر ،ینفت يها شرکت

  .  است فتهگر قرار یبررس و لیتحل مورد ،انیز

  

   انیاز بروز ز یبازدارندگ منظور به ینفت یاز آلودگ یناش تیمسئول نظام ضرورت -2

 و شفاف صورت به افراد يها تیمسئول و فیتکال حقوق، چنانچه 1کاوز هیقض اساس بر

 قبـال  در شیهـا  تیمسـئول  و فیتکـال  زانیـ م بـه  کـس  هر و باشد افتهی صیتخص واضح

بـه   نکهیا يحقوق سوا نیصفر باشد، ا زیمعامله در بازار ن ياه نهیهز و باشد آگاه گرانید

 يبـه حـد   يکه منابع اقتصاد ییمبادله خواهد شد تا جا گریکدیبا  افتهیتعلق  یچه کس

) 1389 اه،یسـ  خیشـ  و يبـاقر ( .باشـد  داشـته  نقطه آن در را ییکارآ نیشتریببرسد که 

 تیمسئول لیتحم ،2یمبادالت يها نهیهز فقدان صورت در مزبور، هیقض اساس بر ن،یبنابرا

، 3(مـدما  انجام تعهدات آن طـرف نخواهـد داشـت    يکارآمدبر  يتأثیر نیاز طرف یکیبه 

انجـام   تیرا فـارغ از قواعـد مسـئول    نـه یبه اطیاحت ن،یطرف ،یتیوضع نیچن در. )2014

 نکـه؛ یمهـم را تصـور نمـود. نخسـت ا     اریدو فـرض بسـ   هیقضـ  نیدر ا کاوزخواهند داد. 

اطالعـات کامـل در    ؛کم باشـد. دوم آنکـه   اریبس ایصفر  نیطرف نیب یمبادالت ياه نهیهز

  .  )2007-2006، 4(دوالپ قرار داشته باشد لیاشخاص دخ هیدسترس کل

 رابطـه  کیـ  کـه  اسـت  شـرح  نیبـد  ،ینفتـ  یآلـودگ  خصـوص  در فوق هیقض حیتشر

 حمـل  خـود  یکشـت  با را نفت که دینما یم توافق که نفتکش یکشت مالک نیب يقرارداد

 نیطـرف  ،یتیوضـع  نیچنـ  در. دارد وجـود  باشـد،  یمـ  کـاال  نفعیذ که کاال مالک و دینما

 توافـق  تـانکر  مالـک  توسط اجرا قابل نهیبه اطیاحت زانیم خصوص در شیپ از توانند یم

 کـه  يقـرارداد  مـت یق در توانـد  یمـ  سـک یر عیتوز با مرتبط توافق مورد، نیا در. ندینما

  . )2006، 5(فور گردد منعکس شود، داختپر نفت حمل يبرا یستیبا

 یسـت ینبا يتئـور  نظر از ینفت یآلودگ تیمسئول محدوده در استدالل، نیا جهینت در

 باشـد،  داشـته  وجـود  کـاال  مالک و نفتکش یکشت مالک به تیمسئول لیتحم در یتفاوت

  

 

1. The Coase Theorem 

 Transaction(معامالتی  يها هزینه از مقصود. 2 Costs( اطالعـات،  تحصـیل  يهـا  هزینـه  اقتصادي، تحلیل در 

  .باشد می توافقات اجراي و اعمال بررسی، مذاکره، انجام

3. Medema, 2014 
4. Dulap, 2006-2007 
5. Faure, 2006 
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 گـر، ید عبـارت  بـه  .باشـد  ممکـن ) کم اریبس نهیهز با ای( نهیهز بدون مذاکره، که یمادام

 حمـل  نـه یهز کـه  استمعن نیبد ساده طور به نفتکش یکشت مالک به تیمسئول لیتحم

 لیـ تحم موجـب  کـاال  مالـک  به تیمسئول صیتخص مقابل، در. افتی خواهد شیافزا کاال

 نـه یهز کـاال  مالک فرض، دو هر در. شد خواهد او یکل نهیهز شیافزا و يو به تیمسئول

 هیقضـ  1).دیـ نما یم منتقل کاال یینهاکننده  مصرف به را ینفت یآلودگ از یناش تیمسئول

 مالـک  بـه  نفتکش یکشت مالک از نهیهز انتقال که شود یم اعمال یتیوضع در تنها کاوز

 هـر  به تیمسئول لیتحم شود، احراز کاوز هیقض طیشرا نکهیا فرض در. باشد ممکن کاال

  (همان منبع). دینما ینم جادیا یتفاوت اشخاص از کی

 از یناشـ  حـوادث  دگانیـ د انیز. باشد ینم واقع با منطبق یفرض نیچن ،وجود نیا با

 اطیـ سطح احت نییمالک کاال به منظور تع ای ها تانکر نیمالک با مذاکره وارد ینفت یآلودگ

 برداشـت  معمـوالً،  گردنـد، اي  همـذاکر  نیچنـ  وارد کـه  یصورت در یحت. شوند یمن نهیبه

 اطاتیاحت خصوص در تفاهم صورت در یحت. باشد ینم کسانی نهیبه اطالعات از نیطرف

 نیو مـالک  ها تانکر نیمالک توسط یاقدامات نیچن انجام کنترل امکان دگانید انیز نه،یبه

 بتوانـد  کـه  یشخص به تیمسئول لیتحم به ازین ن،یبنابرا .)2008، 2(بالهکاالها را ندارند 

  .  دارد وجود دهد، انجام را نهیبه اطاتیاحت بهتر

  

  ینفت یآلودگ از یناش تیمسئول يمبنا لیتحل - 3

 یسـت یبا نیبنـابرا  ست،یقابل تحقق در عالم واقع ن کاوز هیقض فرض نکهیا به توجه با

 بیـ ترغ نـه یبه اطـات یحـداکثر احت  تیـ تانکر را به رعا نیبود که مالکاي  هبه دنبال قاعد

 کی حوادث یلک دسته دو به توان یمرا  انباریحوادث ز ،ياقتصاد لی. به منظور تحلدینما
  

 

گـردد. نخسـت اینکـه؛      ي کلی وي به دو شکل ذیل  میها تحمیل مسئولیت به مالک کاال موجب افزایش هزینه. 1

مالک کاال به منظور فرار از مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی، کشتی را انتخاب خواهد نمود که نسبت بـه انجـام   

باشـد.   ي ثابت و متغیـري مـی  ها دام نماید بالتبع، انجام احتیاطات بهینه مستلزم صرف هزینهاحتیاطات بهینه اق

ریسک بروز  ي دو جداره کهها گردد. به عنوان مثال، استفاده از کشتی باعث افزایش کرایه حمل می ها این هزینه

 کاهش فضاي قابل بارگیريي فراوانی از جمله ها دهد، مستلزم صرف هزینه می آلودگی نفتی را به شدت کاهش

باشد که بالتبع در افزایش کرایه حمل اثرگذار است. دوم آنکـه؛ حتـی در صـورت انجـام احتیاطـات بهینـه،        می

اي  ریسک بروز حادثه زیانبار دریایی کماکان وجود دارد که شخص مسئول بایستی از طریق اخـذ پوشـش بیمـه   

نسـبت بـه مـدیریت آن اقـدام نمایـد. ایـن اقـدامات         ،ها روشمربوط به مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی یا سایر 

ي مزبور، در فـرض قضـیه کـاوز (جهـان     ها باشد. بدیهی است، کلیه هزینه ي متعددي میها مستلزم صرف هزینه

  داراي اطالعات کامل و بدون هزینه مبادالتی) قابل انتقال به مصرف کننده نهایی است.

2. Billah, 2008 
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 بینـی  پـیش و  اطیـ تنهـا احت  1کجانبهی حوادث در. نمود میتقس جانبهحوادث دو  و جانبه

 يتأثیر دگانید انیز رفتار و است اثرگذار حادثه يها سکیر زانیرسانندگان بر م بیآس

  )1391 ،یرحمت و. (خودکار ندارد

ـ د انیـ ز و رسـانندگان  بیآس ،2جانبه دو حوادث در مقابل، در  بـا  تواننـد  یمـ  دگانی

 ایـ  آورنـد  عمـل  بـه  يریجلـوگ  حادثـه  وقـوع  از رانهیشگیپ ریتداب اتخاذ و اطیاحت تیرعا

 دیـده  زیان هم یتیوضع نیچن در گر،ید عبارت به . (همان منبع)دهند کاهش راها  سکیر

 انتخـاب  بـا  تصـادم  از یناشـ  يها انیز بروز دامنه ای احتمال بر رساننده انیز هم و بالقوه

 حوادث چند هر .)3،1980(شاول باشند یم گذارتأثیر خود تیفعال سطح ای طایاحت سطح

موسسـات   ران،یگیوارده به ماه يها انیز مانند موارد از ياریبس در ینفت یآلودگ از یناش

صرفاً امکـان   یکشت نیو مالک گردد یم یجانبه تلق کیاز جمله حوادث  رهیو غ یستیتور

 یحوادث دو جانبه تلقـ  عنوان بهاز موارد  ياما در تعداداز بروز حادثه را دارند،  يریجلوگ

امکـان   5یسـاحل و 4صاحب بنـدر  يها دولت مانند دگانید انیز که معنا نیبد. گردند یم

را  وارده يهـا  انیـ ز آثـار  کـاهش و  يریجلـوگ  يبـرا  يمتعـدد  رانهیشگیانجام اقدامات پ

 یآلـودگ  از يریجلـوگ  یلمللا بین ونیکنوانسمثال  عنوان به. )2006، 6(فور خواهند داشت

 سـاخت  ،یطراح يبرا را یستمیس 7آن 1978و پروتکل  1973مصوب  ها کشتی از یناش

صـاحب   يها دولت. است نموده جادیا یآلودگ از يریجلوگ منظور به يضرور زاتیتجه و

 مقررات قیاعمال دق منظور بهرا  یمشخص فیتعهدات و وظا ،حسب مورد یبندر و ساحل

عهده دارند کـه از   برخود  یداخل يها و آب یساحل ساتیتأس بنادر، درور مزب ونیکنوانس

  .  باشد یمخارج  قیتحق نیحوصله ا

محـض بـا    تیقاعـده مسـئول   ،1992 یمدن تیمسئول ونیدر کنوانس ل،یدل نیهم به

ـ ا بـا  مطـابق  ر،یتقصـ  قاعـده  خـالف  بر. است شده رفتهیپذ 8ریتقصدفاع مشارکت در   نی

 هیکل که امر نیا اثبات و گردد یم یتلق مسئول وارده يها انیز يابر یکشت مالک قاعده،

  

 

1. Unilateral Accident 
2. Bilateral Accident 
3. Shavell, 1980 
4. Port State 
5. Coastal State 
6. Faure, 2006 
7. The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973 

& Its Protocol, 1978 
8. Strict Liability with the Defense of Contributory Negligence 
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 نیچنـ  در. 1گـردد  ینمـ  تیمسـئول  از ییرهـا  باعـث  رسانده، انجام به را نهیبه اطاتیاحت

 مسـئول  گرفته، صورت اطاتیاحت زانیم از صرفنظر رساننده، انیز آنکه دلیل به یطیشرا

 یناشـ  يها نهیهز کاهش يبرا نهیبه یاطیتاح اقدامات هیکل يو باشد، یم وارده يها انیز

  .)2،2007(شاول نمود خواهد معمول را تصادمات از

 قوه و جنگ شامل گانه چهار موارد از یکی اثبات با صرفاً یکشت نیمالک وجود، نیا با

 در یعمـوم  مقامـات  ای دولت يخطا گونه هر ای ریتقص ثالث، شخص يعمد فعل قاهره،

 دیـده  زیـان  یکل ای ییجز ریتقص و يناوبر کمک لیوسا ریسا و ها چراغ ينگهدار و حفظ

 ریتقصـ  تنهـا  مزبـور،  اسـتثنائات  انیـ م از 3.ابنـد ی یمـ  ییرهـا  تیمسئول از ینفت یآلودگ

 اطیـ احت سـطح  دادگـاه  اساس، نیا بر. است گذار اثر نهیبه اطاتیاحت انجام بر دیده زیان

ـ در يهـا  هیرو و ها عرف و قانون اساس بر را دهید انیز مناسب . دیـ نما یمـ مشـخص   ییای

االصـول   یعلـ  ابـد، ی ییرها تیاست که از مسئول لیما زین دهید انیز که آنجا از ن،یهمچن

. دینما یم را دادگاه توسط شده مشخص زانیم با منطبق مزبور اطاتیاحت تیرعا به اقدام

 شـده  مشـخص  مناسـب  اطیـ احت کـه  اسـت  آناي  هقاعـد  نیچن يکارآمد یاساس شرط

، 4(فـور  باشـد  نـه یبه یاجتمـاع  نظـر  از اطیـ احت سـطح  بـا  برابر قانون ای دادگاه وسیله به

. داشـت  نخواهنـد  نـه یبه اطـات یاحت کـاهش  و شیافـزا  بـر  ياثر فوق علل ریسا. )2009

 از تـوان  ینمـ  زیـ ناي  هنـ یبه اطیـ احت زانیم هر با که است یعلت قاهره قوه مثال عنوان به

  .  نمود يریجلوگ آن وقوع

 نفـتکش،  یکشـت  مالـک  یاطیـ احت اقـدامات  طرف کی از ،ياقتصاد نظر زا ن،یا بنابر

 تیمسـئول  رجحـان  توانـد  یمـ  کـه  باشد، یم دیده زیان یاطیاحت اقدامات از مهمتر اریبس

 اطـات یاحت تیـ به رعا دیده زیان بیاز آنجا که ترغ گر،ی. از طرف ددینما هیتوج را محض

 نـه یگز تواند یم ریع مشارکت در تقصمحض با دفا تیدارد، قاعده مسئول تیمطلوب نهیبه

  . )2006، 5(فور گردد یتلق یاطاتیاحت نیچن انجام به دیده زیان بیترغ يبرا یمناسب

 بـه  نسـبت  ریتقصـ  در مشـارکت  دفـاع  با محض تیمسئول که دانست دیبا ن،یهمچن

 شـده  رفتـه یپذ کـاال  ییایدر حمل عام تیمسئول نظام در که ریتقص بر یمبتن تیمسئول

  :دینما یم ارائه را اطیاحت از يباالتر سطح لیذ لیدال هب است،
  

 

  .1992 پروتکل اصالحات با ینفت یاز آلودگ یناش یمدن یتمسئول یالملل بین یون) کنوانس3( ماده) 1( بند. 1

2. Shavell, 2007 

  .1992 پروتکل اصالحات با ینفت یاز آلودگ یناش یمدن یتمسئول یالملل بین یون) کنوانس3( ماده) 3( و) 2( بند. 3

4. Faure, 2009 
5. Faure, 2006 
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 بروز دامنه نییتع به ازین تنها دادگاه محض، تیمسئول قاعده اساس بر نکه،یا نخست

 بـر  عـالوه  یسـت یبا دادگاه ر،یتقص قاعده اساس بر که یحال در دارد، را شده جادیا 1انیز

 سـطح  محاسـبه  و) یواقعـ  اطیـ احت( گرفتـه  صـورت  اطیاحت سطح نییتع به نسبت آن،

ـ ا بـه . دینما اقدام نهیبه یاجتماع نظر از اطیاحت  از یآگـاه  بـه  ازیـ ن دادگـاه  منظـور،  نی

 خواهـد را  حـوادث  يهـا  سـک یر کاهش در اطیاحت مختلف سطوح يریگکار به يکارآمد

  .  )2007، 2(شاول داشت

 یتفاوتم يارهایمع. باشد یم نهیبه اطیاحت تیرعا يارهایمع خصوص در گرید تفاوت

 انیـ ز محـض،  تیمسـئول  قاعـده  يمبنا بر. دارد وجود نهیبه اطیاحت سطح نییتع جهت

 مزبور يارهایمع یتمام اساس بر نهیبه سطوح انتخاب به اقدام ،)یکشت نیمالک( رساننده

 کـه  یحـال  در. باشـد  یم يانتظار یکل يها نهیهز کاهش ،یاصل هدف رایز نمود، خواهند

 نـد، ینما یم 3مناسب اطیصرفاً اقدام به انتخاب استاندارد احت ،ریآنها بر اساس قاعده تقص

 آن اثبـات  ایـ  نیـی تع یسـخت  دلیـل  به نه،یبه یاطیاحت يارهایمع از یبرخ که معنا نیبد

  )همان منبع. (شود ینم گرفته نظر در مناسب اطیاحت استاندارد عنوان به دادگاه، توسط

 ر،یتقصـ  قاعـده  اسـاس  بر. باشد یم نهیبه تیفعال سطح خصوص در سوم مهم تفاوت

 ياستانداردها هیکل ابد،ی نانیاطم که دارد ازین تیمسئول از يریجلوگ يبرا رساننده انیز

 نظـر  در يبـرا اي  هزیـ انگ چگونـه یه يو جـه، ینت در. اسـت  داده انجـام  را مناسب اطیاحت

 ن،یـ ا ربناب. ندارد خود تیفعال سطح نییتع در حوادث از یناش یاحتمال يها انیز گرفتن

. گرفت خواهد نظر در تیفعال آن از یناش یشخص منفعت اساس بر را خود تیفعال سطح

 صورت به را خود تیفعال سطح زننده انیز محض، تیمسئول قاعده يمبنا بر که یحال در

 يبـرا  است ممکن گردد، یم یتیفعال در ریدرگ که یزمان هر رایز ردیگ یم نظر در 4نهیبه

  . )1980، 5(شاول گردد یتلق مسئول آن از یناش یاحتمال يها انیز

ـ د انیـ ز بـه  را يبهتـر  التیتسه محض تیمسئول قاعده رشیپذ جه،ینت در  از دگانی

 نـه یبه و یواقعـ  اطیـ احت سـطوح  نیـی تع به ازین بدون تا دینما یم اعطاء ییایدر حوادث

 تحـت  را خـود  يهـا  انیـ ز ،یکشـت  نیمالک به تیمسئول انتساب با بتوانند دادگاه، توسط

 تـا  دیـ نما یمـ  اعطـاء  یکشـت  نیمـالک  به را يشتریب زهیانگ ن،یهمچن. دهند قرار پوشش

  

 

1. Magnitude of Loss 
2. Shavell, 2007 
3. Due Care Standard 
4. Optimal Level of Activity 
5. Shavell, 1980 
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 تیـ نها در. رنـد یبگ نظـر  در را نـه یبه اطیاحت سطوح با مرتبط مختلف يارهایمع یتمام

. گـردد  یمـ  زین نهیبه تیفعال سطح باعث نه،یبه اطیاحت سطح بر عالوه قاعده نیا نکه،یا

 نیتـدو  در یحقـوق  يهـا  ستمیس شتریب که است ياقتصاد قمنط نیهم به توجه با دیشا

قاعـده   رشیبه پذ شیگرا ییایدر حقوق بخش در جمله از ستیز طیمح تیمسئول نظام

  .  )2009، 1(فور محض دارند تیمسئول

  

   نفتکش يها کشتی نیمالک 2يانحصار تیمسئول -4

مشـاهده   ییایـ در تیخـاص مسـئول   يها نظام اغلب در که ییها یژگیو از گرید یکی

 نیقاعده بد نیا .است یکشت نیمالک تیطرف به يانحصار تیمسئولدرج مقرره  شود، یم

ممکن اسـت منتسـب    انیکه ز اشخاص ریسا تیبه طرف تواند یمن دیده زیانمعناست که 

 يانحصـار  تیمسـئول چنـد   هر ).2011-2010، 3(ویبیسانا دیبه آنها باشد، اقامه دعوا نما

گونـه   چینبوده و صـرفاً هـ   گسترده چندان 1969مصوب  یمدن تیمسئول ونیدر کنوانس

وجـود، در   نیـ قابل طرح نبود، بـا ا  یمالک کشت ندگانیکارکنان و نما تیبه طرف ییادعا

 نـدگان ینمابـرداران،   بهـره  ،یکنندگان کشـت  به اجاره تیحما نی، ا1992مصوب  پروتکل

 دهـد،  یمانجام  رانهیشگیکه اقدام پ ینجات دهندگان و هر شخص خدمه، ای یکشت مالک

 افـت ی يتسـر  باشد، اشخاص نیا يعمد فعل از یناش وارده انیز که يموارد ياستثنا به

  .  )2002، 4(وو

 نیـ که ا ندینما یم انیدانسته و ب کارآمدرا نا يانحصار تیمسئولاز حقوقدانان  یبرخ

 صـورت  به تیکه مسئول ییدارد. جا نهیبه اطاتیاحت تیبه رعا قیبر تشو یقاعده اثر منف

 کارآمـد نا تیاشخاص ثالث از مسـئول  ياستثنا شود، یم لیشخص تحم کیبه  يانحصار

ـ  انیاز بروز ز يریشگیپ يآنها را برا يها زهیانگ رایز باشد یم ، 5(ویبیسـانا  بـرد  مـی  نیاز ب

 اسـت،  نمـوده  کتمشـار  انیـ ز بـروز  در کـه  یثالث شخص که، یحال در). 2010-2011

 یاطیـ احت اقـدامات  انجام يبرا الزم يها مشوق تا ردیگ قرار تیمسئول معرض در یستیبا

  .  باشد داشته را نهیبه

  

 

1. Faure, 2009 
2. Channeling of Liability 
3. Wibisana , 2010-2011 
4. Wu, 2002 
5. Wibisana , 2010-2011 
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اسـت.   شدهقاعده عنوان  نیوجود ا ضرورت هیتوج يبرا یاصل لیدل سه وجود، نیا با

حادثـه   یمسـئول واقعـ   افتنیـ  يبرا یزائد حقوق فاتیاز تشر ستمیس نیا نکه،ینخست ا

الزم را در خصـوص   یآگـاه  ،از قبـل  دیده زیانا که معن نی. بددینما می يریجلوگ انباریز

در هنگام  ن،یاقامه شود داشته و بنابرا يو تیبه طرف يهر گونه دعو یستیکه با یشخص

شـخص مسـئول    نیـی جهـت تع  دیده زیانزائد  يها نهیهز از ییایدر دهیچیبروز حوادث پ

. گـردد  یمـ  یبادالتم يها نهیهز کاهش به منجر تینها در دهیفا نیا. دینما یم يریجلوگ

 دیـده  زیـان  يبـرا  تیمسئول يانحصار انتساب ستمیس منفعت که گفت توان یمپاسخ  در

 نیـ ا کـه  یحـال  در بـوده،  محدود باشد،یم مسئول شخص شناختهاي  نهیهز کاهش که

ـ ز اسـت  ممکن که اشخاص ریسا تیطرف به يدعو طرح امکان از را دیده زیان قاعده،  انی

مـد   دیـده  زیانصرفاً منفعت  چنانچهاست  یهی. بددینمایم حرومم باشد، منتسب آنها به

 مزبـور  قاعـده  يبرا یمناسب نیگزیجا تواند یم یتضامن تیمسئول لیتحم رد،ینظر قرار گ

  )Ibid(. باشد

 دهـد،  یمـ  شیرا افـزا  یخاص يها سکیر يپذیر مهیب ،يانحصار تیمسئول نکه،یا دوم

-2010، 1(ویبیسـانا  دیـ نمااي  همـ یوشـش ب اقدام به اخـذ پ  یستیشخص با کیتنها  رایز

 يو گـردد،  لیـ تحم ینـ یمع شـخص  بـه  صرفاً تیمسئول چنانچهآنکه،  حیتوض.  )2011

 اقـدام  نامـه  مهیب دیخر به نسبت تیمسئول جادیا و انیز بروز امکان بینی پیش با تواند می

. دهـد  یمـ  شیرا افـزا  ینفت یآلودگ از یناش سکیر شدن مهیب تیقابل امر نیهم و دینما

اشخاص بـالقوه مسـئول)    ری(نه سا نفتکش یکشتتنها مالک  نکهیبا توجه به ا ن،یهمچن

 زیـ ناي  همـ یب پوشـش  يهـا  نـه یهز ند،ینما یم يداریمتعلق به خود را خراي  همیپوشش ب

از  غیر یاشخاص د،ی. تصور کناستبا چالش روبرو  زی. استدالل مزبور نافتی خواهدکاهش 

ـ اقـدام بـه خر   توانسـتند  یمآنها  یتیوضع نیاد شوند. در چنمالک تانکر مسئول قلمد  دی

اعمـال شـود، در    حیصح طور به تیصورت، چنانچه مسئول نی. در اندینما تیمسئول مهیب

. انـد  همشـارکت نمـود   انیـ که آنها در ز شود یم یزانیبودن محدود به م تیمعرض مسئول

شـخص بـالقوه    نیچنـد  ،تیمسئول يانحصار انتسابکه بدون  قتیحق نیصرف ا ضمناً،

 راآنهـا  اي  همـ یب يها نهیهز مجموع لزوماً ند،ینما یماي  همیمسئول اقدام به اخذ پوشش ب

    .)2016، 2(فور دادنخواهد  شیافزا

  

 

1. Wibisana , 2010-2011 
2. Faure, 2016 



    205  ... یآلودگ از ناشی خسارت جبران و مسئولیت نظام تحلیل اقتصادي 
        

 يدارا شـخص  مفهـوم  یعنـ ی ياقتصـاد  حقـوق  میمفـاه  از یکی به استدالل نیسوم

 یبـه شخصـ   یسـت یبا ها نهیهز مفهوم، نیا اساس بر. گردد یم رب 1اطیاحت نهیهز نیکمتر

را تا حد ممکن داشته باشد. ممکن اسـت   ها نهیکاهش هز ییداده شود که توانا صیتخص

 عنـوان  بـه ) نفـتکش  یکشـت را (مالک  یشخص خاص ،استدالل شود که قانونگذار نگونهیا

را بـه آن   تیمسـئول  نیـ نمـوده و بنـابر ا   ییشناسا اطیاحت نهیهز نیکمتر يشخص دارا

هرگـز   اطیـ احت نـه یهز نیکمتـر  يوجود، شخص دارا نیست. با اداده ا صیشخص تخص

 یتیاشخاص، لزومـاً از مسـئول   ریسا ،يو ییشناسا امکان صورت در که ستین معنا نیبد

  )همان منبع(. گردند معاف باشند، یم لیکه در بروز آن دخ

به  نایاز بروز ز یبر بازدارندگ اشاره، مورد قاعده یمنف اثروجود تمام مباحث فوق،  با

 يدعـو  اقامـه  گونـه  هـر  حـق  ها ونیکنوانس نیا نکه،ی. نخست اابدی یمسه شکل کاهش 

ـ با پاسـخ  در 2.ندینما ینم منع ثالث اشخاص تیطرف به را یکشت مالک  زانیـ م گفـت  دی

 سـت ین مشـخص  رایز است نامشخص انیز بروز از یبازدارندگ در ماده نیا از یناش تأثیر

 بتـوان  تـا  3نـد ینما اقـدام  یحقـ  نیچنـ  اعمـال  بـه  نسبت یکشت نیمالک از ياریبس که

 از یکـ ی حـداقل،  نکـه، یا دوم. داشـت  انتظـار  را یحق نیچن اعمال از يادیز یبازدارندگ

 است، میسه خسارت جبران در یقیطر به باشد یم نفتکننده  افتیدر که ثالث، اشخاص

 یآلـودگ  یالمللـ  بین صندوق یمالکننده  تأمین ،ینفت موادکننده  افتیدر يها شرکت رایز

 دیـ ترد نکـه یا بـر  مضـاف  وجـود،  نیا با. باشند یم آن یلیتکم صندوق نیهمچن و ینفت

 يریجلـوگ  يبـرا  یکاف يها مشوق بتواند صندوق یمال نیتأم صرف که دارد وجود يجد

، 4(فـور  شود یم اعمال نفتکننده  افتیدر به نسبت تنها امر نیا د،ینما جادیا انیز بروز از

2006(  .  

انتقـال داشـته باشـد،     تیقابل نهیو بدون هز یبه سادگ تیچنانچه مسئول نکه،یا سوم

-2010، 5 (ویبیسـانا  دارد لیـ تحل تیـ قابل کـاوز  هیقضـ  يبر مبنـا  يمجدد عیتوز نیچن

 توانـد  یمـ  اسـت  افتـه ی شیافزا تیمسئول با مواجه که تانکر مالک نکهیا حیتوض . )2011

  

 

1. Cheapest Cost Avoider 

بـا اصـالحات    1969 مصـوب  ینفتـ  یاز آلـودگ  یناشـ  یمـدن  یتمسئول یالملل بین یون) کنوانس3( ماده) 5( بند. 2

  .1992پروتکل مصوب 

هاي دریایی مناسب کنونی، مالکین کشتی عموماً رغبتی بـراي اقامـه بـه دعـوا بـه طرفیـت        دلیل بیمه بهویژه  به. 3

  اشخاص ثالث نخواهند داشت.

4. Faure, 2006 
5. Wibisana, 2010-2011 



  1396 زمستان/ 55 ي / شمارهسیزدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  206

  
 

 بـه  را هـا  نهیهز تینها در زین آنها. دینما تقلمن ینفت يها شرکت به را یاضاف يها نهیهز

 منـدرج  طیشرا هیکل( فرض نیا که یصورت در. نمود خواهند لیتحم یینهاکننده  مصرف

 حـد  ازتـر   نییپا یبازدارندگ مشکل که نمود استدالل توان یم شود، احراز) کاوز هیقض در

 نیآفـر  مشـکل  قـدر آن یسـت ینبا ثالـث  اشخاص از یبرخ تیمسئول ياستثنا با استاندارد

 یاضـاف  يهـا  نـه یهز بـا  مواجه ،یکشت کنندگان اجاره که یصورت در مثال عنوان به. باشد

تر  منیا يها کشتی دنبال به آنها شوند، تانکر مالک به یلیتحم تیمسئول جهینت در حمل

 بـا  معـامالت  شد، انیب زین قبالً که گونه همان اما. دیگرد خواهند خود ییایدر حمل يبرا

 نقـل  و حمل طیشرا یتمام در کامل اطالعات و) کم اریبس نهیهز حداقل ای( صفر هنیهز

 انتقـال  از مـانع  توانـد  یمـ  ياریبسـ  یحقـوق  و یعملـ  يهـا  تیمحـدود و  افتد ینم اتفاق

 دیشـا  ن،یبنـابرا . )2006، 1(فـور  گـردد  ثالـث  اشـخاص  ریسـا  به افتهی شیافزا تیمسئول

بـا حـذف مقـرره     2001 مصـوب  2بـانکرز  ونیسـ کنوان در که بودانتقادات  نیهم دلیل به

منتسب به آنها است،  انیاز اشخاص مختلف که ز توانست دیده زیان ،يانحصار تیمسئول

  . دیجبران خسارت خود را مطالبه نما

  

   نفتکش يتانکرها نیمالک تیمسئول حد - 5

 تیمحدود ،يانوردیدر يها تیفعال یسکیر اریبس تیماه به توجه با ،یخیتار منظر از

 بـه  آن بـر  مـازاد  سـک یر لیتحم و تیمسئول حد نییتع قیطر از تا شد جادیا تیمسئول

ـ نما نقـل  و حمـل  بخـش  در يگـذار  هیسـرما  به قیتشو را 3یکشت نیمالک ،دیده زیان  دی

  .)1968، 4(آلدر

 یکـ ی وجـود  کـه  يطـور  بـه  دارد، قرار کامل تیمسئول برابر در تیمسئول تیمحدود

 یاطیـ احت يها مشوق کامل تیمسئول چنانچه ن،یا بنابر. تاس يگرید اثر کاهش مستلزم

 کـاهش  گـردد،  محـدود  ت،یمسـئول  کـه  يحـد  تـا  یاطیـ احت يها مشوق د،ینما جادیا را

  

 

1. Faure, 2006 

 که کنوانسیون این. 2001 مصوب کشتی، سوخت نفت آلودگی خسارت براي مدنی مسئولیت درباره کنوانسیون. 2

 سـوخت  از ناشـی  نفتی آلودگی به مربوط است، رسیده اسالمی شوراي مجلس تصویب به 28/2/1389 تاریخ در

  .باشد می نفتکش يها کشتی از غیر بهها  کشتی

 صـورت  بـه  امـروزه  مشـکل  ایـن . شـود  مـی  نامیده گریزي ریسک اصطالحاً مزبور، مشکل اقتصادي، تحلیل نظر از. 3

 بـا  اي بیمه پوشش اخذ که دریایی يها بیمه ظرفیت گسترش با مسئولیت، قاعده از ناشی تبعات بدون وتر  بهینه

  .است شده حل زیادي حد تا آورده، فراهم را معقول يها بیمه حق

4. Adler, 1968 
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 اطیـ احت سـطح  کـاهش  بـا  ریتقصـ  انجام به بیترغ شخص اساس، نیا بر. افتی خواهند

-2006، 3(باله باشد 2يانتظار انیز از شتریب 1اطیاحت نهیهز که یزمان شد، خواهد نهیبه

ـ  کـه  شـود  گرفته نظر در باال یزانیم به یستیبا تیمسئول حد ن،یا بنابر. )2007  از شیب

  .  باشد ینفت یآلودگ از يریشگیپبه منظور  یاطیاحت يها نهیهز حداقل

 تیمحـدود  عـام  يهـا  نظـام ، 1969 یمدن تیمسئول ونینظام کنوانس نیاز تدو شیپ

و  19244مصـوب   ییایـ در تیمسـئول  دیـ تحد ونیکنوانسـ  بیتصـو  با ییایدر تیمسئول

ویـژه   بـه  ینفت یاز آلودگ یخاص خسارات ناش اتیمقتض ،یلو 6بود،شکل گرفته  19575

ـ گرد باعـث  نـه، یبه اطـات یاحت تیبه رعا نفتکش يها کشتی نیمالک بیلزوم ترغ کـه   دی

بـه موجـب    ییایـ بخـش از حقـوق در   نیدر ا عام، قواعد از باالتر اریبس یتیمسئول حدود

 تیحد مسـئول  زانیم نیهم. دیدگر بیو تصو نیتدو 1969 یمدن تیمسئول ونیکنوانس

بـه   زیـ ن ،وجود داشت 1969 یمدن تیمسئول ونیکنوانس اساس بر دگانید انیز يبرا که

 یقابـل تـوجه   طـور  بـه  تاکنون زین مزبور ونیکنوانس 2000 و 1992 يها موجب پروتکل

براساس مقررات  تیحدود مسئولدهنده  نشان ،لیذاي  هسیاست. جدول مقا افتهی شیافزا

  :  باشد یمفوق 

  

   

  

 

1. Cost of Care 
2. Expected Loss 
3. Billah, 2006-2007 
4. International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of 

Liability of Owners of Sea-Going Vessels, Brussels, 1924 
5.  International  Convention  relating  to  the  Limitation  of  Liability  of  Owners  of  Sea-Going 

Ships, 1957. 

 تصـویب  به 5/3/1393 تاریخ در که) LLMC 1976( دریایی دعاوي براي مسئولیت تحدید کنوانسیون امروزه،. 6

 دریـایی  مختلـف  يهـا  بخـش  در مسـئولیت  محدودیت عام کنوانسیون عنوان به رسیده اسالمی شوراي مجلس

 مسـئولیت  کنوانسـیون  تحت که زمانی نفتی يها آلودگی کنوانسیون، این 3 ماده حسب لیکن شود، می شناخته

  .است شده از شمول کنوانسیون مزبور مستثنی بگیرد، قرار 1969 مدنی
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آن يها پروتکل و 1969 یمدن تیمسئول ونیکنوانس در تیمسئول حد. 1 جدول
1

  

  تیمسئول حد  تناژ  ونیکنوانس نام

 تیمسئول ونیکنوانس

  1969 یمدن

  SDRs 2 133  تن هر در

 SDRs 000/000/14  تیمسئول زانیم حداکثر

 1992 پروتکل

 تیمسئول ونیانسکنو

  1969 یمدن

 SDRs 000/000/3  تن 5000 زانیم تا يها کشتی

 420 عالوه به SDRs 000/000/3  تن 000/14 تا 5000 از

SDRs تن هر در  

  SDRs 000/700/59  باال به تن 000/14 از

 2000 پروتکل

 تیمسئول ونیکنوانس

  1969 یمدن

 SDRs 000/510/4  تن 5000 زانیم تا يها کشتی

 631 عالوه به SDRs 000/510/4  تن 000/14 تا 5000 از

SDRs تن هر در  

  SDRs 000/770/89  باال به تن 000/14 از

  2008 ،گانتن: منبع

  

 در بـاال  نسـبت  بـه  تیمسـئول  حـد  ،ییایدر تیمسئول دیبا نظام عام تحد سهیمقا در

 نیکمـال  بیـ ترغ در کـه  اسـت  یعـوامل  تـرین  مهـم از  یکـ ی ،ینفتـ  يهـا  یآلـودگ  نهیزم

ـ . بـا ا اسـت  نمـوده  فـاء یا نقش نهیبه اطاتیاحت تیرعا به نفتکش يها کشتی وجـود،   نی

 و سـک یر شیافـزا  نفتکش، يها کشتیاز جمله تورم، بزرگتر شدن  يگریعوامل متعدد د

 تیـ ظرف شیافـزا  و دگانیـ د انیـ ز يسـو  از شـتر یب خسـارت  جبـران درخواسـت   بالتبع،

مهم  نکته .)1981، 3(هنري باشند یمموثر  تیحد مسئول نییدر تع زین ییایدر يها مهیب

مقـرر   1992 یمـدن  تیمسـئول  ونیکنوانسـ  )5( مـاده ) 2( بند حسب که، است آن گرید

 بوده مالک یشخص فعل از یناش یآلودگ خسارت شود ثابت که یصورت: در تاس دهیگرد

 نیچنـ  وقـوع  احتمـال  بـه  علم با و یمباالت بی با ای و خسارت نیا رادیا قصد با که است،
  

 

  : به. ك. ر بیشتر اطالعات کسب براي. 1

<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-
on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-%28CLC%29.aspx>(Last Visited on 10/17/2016) 

 از مسئولیت حد محاسبه واحد تغییر شد، ایجاد 1969مسئولیت مدنی  کنوانسیون در که تغییراتی از یکی. 2

Poincare-Gold Franc  بهSpecial Drawing Right (SDR) روزانه  ییراتبود. نرخ تغ یژهحق برداشت و یا

به عنوان مثال در تاریخ  است. یقابل دسترس یلذ ینشان هپول ب یالملل بین صندوق یتواحد محاسبه در سا ینا

USD 1: 2017 ژوئن 18 =   .باشد می 0.724175

<http://www.imf.org/external/index.htm> Last Visited on 06/18/2017 
3. Henri, 1981 
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 ونیکنوانسـ  نیـ ا موجـب  به تیمسئول دیتحد حق از مالک است، گرفته صورت یخسارت

  .)2010، 1(کریشنا شد نخواهد برخوردار

 ،1992 پروتکـل  موجـب  بـه  1969،2 یمدن تیمسئول ونیکنوانس خالف بر ن،یا بنابر

 يرهایتقصـ  طـور  نیهمـ  و 3سـاده  يرهایتقص بروز صورت در نفتکش يها کشتی نیمالک

 یتیمسـئول  شـده،  نیـی تع حـد  بـر  مـازاد  بـه  نسـبت  4)يو کارکنان ریتقص( یشخص غیر

 قـرار  تیمسـئول  یمـدع  عهـده  بر لیدل اثبات بار نکهیا به توجه با ضمناً،. داشت نخواهند

 تیمسـئول  تیمحـدود  از خودکـار  صـورت  بـه  نفـتکش  يهـا  کشتی نیمالک است، گرفته

 رییتغ نیا که اند هدیگرد یمدع ندگانسینو از یبرخ اساس، نیهم بر. گردند یم برخوردار

 شـده  نـه یبه اطـات یاحت تیـ رعا در نفتکش يها کشتی نیمالک يها هزیانگ کاهش سبب

  .  )2014، 5(باله است

  

   ینفت یآلودگ از یناش خسارت جبران يها صندوق - 6

کـه   یدر صـورت  نـد، ینما یاقدام به پرداخت خسـارات مـ   خسارت جبران يها صندوق

 تیمسـئول حـد   زانیـ م از شیبـ  خسارت نکه،یمحقق شود. نخست ا لیذ طیاز شرا یکی

گـردد. دوم   یمـدن  تیمسئول ونیبراساس کنوانس نفتکش یکشت نیمالک يمقرر شده برا

 وسـیله  بـه خسـارت   نکـه یا دلیل بهمعاف گردد،  تیاز مسئول نفتکش یکشت مالک نکه،یا

 يهـا  انجام کمک در یقصور مقامات رسم ایشخص ثالث  ياقدام عمد ای یعیحوادث طب

 يفـا یا بـه  قـادر  يو گـر  مـه یب و یکشـت  مالـک  نکه،ی. سوم اباشدشده  جادیا يانوردیدر

اسـاس  جبـران خسـارت قابـل پرداخـت بر     حدود .)2008، 6(گانتن نباشند خود تعهدات

کـه در   7یلـ یتکم صندوق به مربوط پروتکل و 1992 پروتکل و Fund 1971 ونیکنوانس

 بـه  یکشـت  تیـ ظرف از صرفنظر باشد، یم نفتکش يها شتیک نیمالک تیمسئول رندهیبرگ

    :است لیذ شرح

  

 

1. Krishna Kiran, 2010 

 نفـتکش  کشـتی  مـالکین  عهده بر دلیل اثبات بار ،1969 مدنی مسئولیت کنوانسیون در مندرج معیار اساس بر. 2

  .نمایند اثبات را خود به زیان عرفی انتساب یا واقعی تقصیر فقدان تا داشت قرار

 با که است شده دانسته تمسئولی محدودیت حق از محرومیت شرط زیان بروز قصد و علم با احتیاطی عمدیابی. 3

 .دارد تفاوت است، کافی آن در عرفی انتساب صرف که ساده تقصیر

 امتیـاز  از محرومیـت  بـراي  نفـتکش  مـالکین  کارکنان تقصیر به استناد شود میبب س شخصی فعل ترك یا فعل. 4

  .ننماید کفایت مسئولیت از محدودیت

5. Billah, 2014 
6. Ganten, 2008 
7. Supplementary Fund 
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و  1971مصوب  خسارت جبران صندوق ونیکنوانس اساس بر خسارت جبران حد .2 جدول

  2003 یلیو پروتکل مربوط به صندوق تکم 1992پروتکل 

 SDRs ونیلیم Fund 1971  60 ونیکنوانس

 SDRs ونیلیم Fund 1992  135 ونیکنوانس

  SDRs ونیلیم 203  2003سال  شی: پس از افزاFund 1992 ونیانسکنو

   SDRs  ونیلیم 750  )2005 سال(از  یلیتکم صندوق

   2008، گانتن: منبع

  

پرداخـت   قیـ ) از طریلـ یو صندوق تکم 1992(صندوق  خسارت جبران يها صندوق

.شود یم یمال نیمشارکت، تأم ستمیس کی وسیله بهوجوه 
1

 هـا  اخـت پرد ستم،یس نیادر  

 ایـ  خام نفت تنهزار  150 از شیب سال همان در که ردیپذ یمصورت  یاشخاص وسیله به

جبـران  هـاي   عضـو صـندوق   يدر کشـورها  هـا  نـال یترم و بنادر ساتیتأس در کوره نفت

اقـدام بـه پرداخـت بـه      میمسـتق  صـورت  بـه  ینفت يها شرکت. اند هنمود افتیدرخسارت 

در  مگـر ندارنـد   هـا  پرداخـت  نگونهیخصوص ادر یتیمسئول ها دولت و ندینما یمصندوق 

    .)1996، 2(جکوبسون  ندیرا تقبل نما یتیمسئول نیچن ياریاخت صورت بهکه  یصورت

 نیهمـ  بـر . باشـد  یمـ  دیده زیان يبرا یجبران خسارت کاف یمیرژ نیچن هیاول هدف

نـدگان  کن افـت یکـاال (در  نیتوسط مالک ها صندوق نیا در مشارکت نکهیا دلیل به اساس،

در نگـاه   انیـ از بـروز ز  یپرسـش بازدارنـدگ   رد،یپـذ  یم) صورت نفتکش نینفت نه مالک

  .)2011، 3(باله رسد یممرتبط به نظر  غیر نخست

اثـر   يدارا یتنهـا زمـان   تیآن اسـت کـه قواعـد مسـئول     هیـ اصـل اول  نکـه، یا حیتوض

گـذارده شـود    یباشند که تعهد جبران خسارت بر عهده کسـ  یم انیاز بروز ز یبازدارندگ

 جبـران  يهـا  صـندوق  خصوص در یمشابه ضابطه. باشد يو به منتسب سکیر واقعاًکه 

 بـر  تنهـا  یسـت یبا انیـ ز در مشارکت تعهد اصوالً که معنا نیبد است، يجار زین خسارت

  .)2006، 4(فور باشد نموده شرکت سکیر بروز در واقعاً که ردیگ قرار یکس عهده

 نیمـالک  ریتقصـ  دلیـل  بـه  سـک یعمـده ر  ،ینفتـ  یاز آلـودگ  یناشـ  سکیر نهیزم در

 نیا که اند هنمود ادعا یبرخ وجود، نیا بادهد.  یمرخ  يکارکنان و ای نفتکش يها کشتی

  

 

1. Contributing Oil 
2. Jacobsson, 1996 
3. Billah, 2011 
4. Faure, 2006 
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 بهـره  در يشـتر یب اطیاحت تا آورده فشار یکشت نیمالک بر میمستق غیر صورت به زمیمکان

 يهـا  شـرکت  که است آن اشخاص نیا استدالل. باشند داشته خود يها کشتی از يبردار

 گـر، یو از طـرف د  باشـند  یمـ  هـا  صـندوق  در یاصـل  کننـدگان  مشارکت یطرف از ینفت

 بهره آنکه دلیل به ن،یا بنابر. گردند یممحسوب  زین نفتکش يها کشتی يمشتر ترین مهم

 توسـط  گرفتـه  انجـام  یینها مشارکت زانیم بر میمستق صورت به ها کشتی نیا از يبردار

 گـروه،  کیـ  عنـوان  بـه  ینفتـ  يهـا  شرکت است، گذار اثرها  دوقصن در ینفت يها شرکت

ـ ا و باشـند  یم مخالف استاندارد فاقد یرانیکشت به نسبت عتاًیطب  بـه  منجـر  مخالفـت  نی

 تیـ رعا يبـرا  یکشـت  نیمـالک  بیـ ترغ منظـور  به نفت صنعت يسو از يابتکار اقدامات

 وسـیله  بـه  کـه  است ییها هداد گاهیپا اقدامات، نیا از یکی. است دهیگرد نهیبه اطاتیاحت

 برنامـه  نیا 1.گردند ییشناسا استاندارد فاقد يها کشتی تا شود یم ينگهدار نفت صنعت

    3.شود یم شناخته 2یکشت یبازرس گزارش برنامه عنوان تحت

ـ بـر رعا  یمیرمسـتق یآثـار غ  يموارد نیچن نکهیوجود، ا نیا با  نـه یبه اطـات یاحت تی

اسـت   یتـ فن زانیم يصندوق، بر مبنا یساختار مال اریاست، ز دیداشته باشند، محل ترد

اقـدامات   يشـود، نـه بـر مبنـا     یمـ  افـت یدر طـول سـال در   ینفت يها شرکتکه توسط 

 ینفتـ  يهـا  شرکت ل،یدل نیصورت گرفته. به هم یلحاظ سابقه حوادث نفت ای یاطیاحت

 دلیـل  بهو ننموده  افتیدر یبهتر پاداش يها کشتیو انتخاب  نهیبه اطاتیانجام احت يبرا

 مـه یجر يبـاالتر بـا پرداخـت حـق مشـارکت بـاالتر       سـک یر يدارا يهـا  کشتیانتخاب 

از نظـر   ن،یـ باشـد. بنـابر ا   ینفت حمل شده م زانیگردند. حق مشارکت صرفاً تابع م ینم

 يهـا  شرکت يرا برا ییها ممکن است مشوق صرفاً یساختار مال نیچن ،ياقتصاد لیتحل

 سـطح  يریگکـار  به يتجارت نفت (نه برا نهیود در زمخ تیکاهش سطح فعال يبرا ینفت

  .)2006، 4(فور دی) فراهم نمانهیبه اطیاحت

  

  یتجرب شواهد -7

 يابتـدا  از جیتدر به خسارت جبران و تیمسئول نظام م،ینمود مشاهده که گونه همان

 نظـام  ییکـارآ  نیـی تع منظور به اساس، نیهم بر. است گرفته شکل يالدیم 1970 دهه
  

 

  براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص این برنامه ر. ك. به:. 1

<https://www.ocimf.org/sire/about-sire/ > (Last Visited on 11/12/2015) 
2. Ship Inspection Report (SIRE) Program 
3. Ibid, P 75 
4. Faure, 2006 
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 کـه  دارد ضـرورت  ان،یـ ز بـروز  از یبازدارنـدگ  در ینفت یآلودگ از یناش یمدن تیمسئول

 یبررسـ  مـورد  مختلـف  يهـا  هده در نفتکش يها کشتی از نفت نشت با مرتبط اطالعات

یآلـودگ  با مقابله منظور به نفتکش يها کشتی نیمالک یالملل بین هیاتحاد. ردیگ قرار
1
 در 

 سـال  از ینفتـ  مـواد  از یناش يها یلودگآ خصوص در یمفصل يآمار گزارش 2014 سال

.نمود ارائه يالدیم 1970
2

 تـا  1970 سـال  از( مزبـور  مـدت  یطـ  گـزارش  نیا اساس بر 

 نفـتکش  يهـا  کشتی از مختلف حوادث جهینت در نفت تن 000/740/5 مجموعاً ،)2014

ـ ا از. اسـت  نموده نشت ایدر به  ،70 دهـه  در%) 56 حـدود ( تـن  000/195/3 زان،یـ م نی

 از شیبــ( 90 دهــه در تــن 000/133/1 ،%)20 از شیبــ( 80 دهــه در تــن 000/174/1

ـ ( 2009 تا 2000 يها سالطی  تن 000/208 ،%)19  تـن  000/26 تنهـا  و%) 3 از شیب

 حجـم  که است یحال در نیا. است داده رخ%) 1 از کمتر( 2014 تا 2010 يها سال طی

   3 .است افتهی شیافزا جیتدر به مزبور يها سال یط در ایدر قیطر از نفت تجارت

 یآلـودگ  از یناشـ  یمـدن  تیمسـئول  نظـام  تیموفقدهنده  نشان مزبور یتجرب شواهد

ـ رعا بـه  یکشـت  نیمالک بیترغ و انیز بروز از یبازدارندگ در ینفت  نـه یبه اطـات یاحت تی

 نیتدو و يتکنولوژ يها شرفتیپویژه  به يگرید عوامل دانست دیبا وجود، نیا با. باشد یم

 ونیکنوانسـ  همچون يانوردیدر یمنیا يارهایمع حداقل نییتع با مرتبط يها نویکنوانس

مارپل
4
 صـاحب  و پـرچم  صاحب يها دولت قیطر از مزبور مقررات اعمال قیدق کنترل و 

است خارج پژوهش نیا موضوع از که باشند، یم لیدخ تیموفق نیا کسب در بندر
5
.  

  

 

1. The International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)   

  ر. ك. به: 2014میالدي تا سال  1970هاي نفتی از سال  . براي مشاهده گزارش تفصیلی مربوط به آلودگی2

<http://www.itopf.com/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_2014FINA
Llowres.pdf >(Last Visited on 11/12/2015) 

تـن و بـاالتر    7یق دریا و تعداد حوادث نشت نفت به میـزان  براي مالحظه نمودار مقایسه اي تجارت نفت از طر .3

و سایر اطالعات مرتبط با آلودگی ناشی از حـوادث نفتـی     2014تا  1970هاي  هاي نفتکش در طی سال کشتی

  هاي نفتکش ر.ك.به:  کشتی

<http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/> 
(Last Visited on 11/12/2015) 

  )1973/1978مارپل ( -ها ی جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از کشتیالملل بین. کنوانسیون  4

ها به پیشگیري و  تکالیف دولت ) حقوق و1393. ر.ك. به نوري یوشانلوئی، جعفري و آقا سید جعفر کشفی، مونا (5

جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت در پرتو اسناد و آراي بـین المللـی، فصـلنامه پـژوهش حقـوق      

  .198-175، صص 44عمومی، سال شانزدهم، پاییز، شماره 
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   و پیشنهادات گیري جهینت -8

 يهـا  کشتی از یناش ینفت یآلودگ از یناش خسارت جبران و تیلمسئو حقوق امروزه،

 قابـل  تـأثیر  که دینما یم ارائه را لیذ شرح به یمختلف يها یژگیو و افتهی تکامل نفتکش

  :  است داشته انیز بروز از یبازدارندگ دراي  همالحظ

 باشد یم جانبه دو حوادث نوع از ینفت یآلودگ از یناش تیمسئول نکهیا به توجه با .1

ـ در حـوادث  دگانید انیز موارد، یبرخ در و نفتکش يها کشتی نیمالک رفتار و  بـر  ییای

 قاعـده  ییایـ در حقـوق  از بخـش  نیـ ا در لـذا،  اسـت،  گـذار  اثر حادثه يها سکیر زانیم

 قاعـده،  نیـ ا موجـب  به. است شده رفتهیپذ ریتقص در مشارکت دفاع با محض تیمسئول

 یتلقـ  مسـئول  گرفتـه،  صـورت  اطاتیاحت زانیم زا صرفنظر نفتکش، يها کشتی نیمالک

 نـه یبه اطاتیاحت سطح همزمان تیرعا جهت را یکاف زهیانگ ل،یدل نیهم به و گردند یم

 باعـث  دیده زیان ریتقص نکهیا به توجه با ن،یهمچن. داشت خواهند نهیبه تیفعال حسط و

 تیـ رعا بـه  بیـ رغت زیـ ن آنهـا  قاعـدتاً،  گـردد،  یم تیمسئول از ها نفتکش نیمالک تیمعاف

ـ ا در. گردند یم قانون ای دادگاه توسط شده مشخص سطح با برابر اطاتیاحت  ط،یشـرا  نی

 نـه یبه یمنجـر بـه بازدارنـدگ    قـانون  ایـ  دادگـاه  وسیله به شده مشخص مناسب اطیاحت

  .شود نییتع نهیبه یاز نظر اجتماع اطیبرابر با سطح احت مزبور سطح چنانچه ده،یگرد

 ریبـر سـا   یاثـر منفـ   ،یثبـت شـده کشـت    نیمالک تیبه طرف يانحصار تیمسئول .2

ـ مالک  ندگانینمااز جمله اجاره کنندگان،  یدر حمل مواد نفت لیاشخاص دخ خدمـه   ای

 يریشـگ یآنها را در پ يها هزیانگ رایز دارد نهیبه اطاتیمنظور انجام احت به رهیغ و یکشت

بانکرز مصوب  ونیکه در کنوانس دهیانتقادات باعث گرد نی. همبرد یم نیاز ب انیاز بروز ز

 کـه  یمختلف اشخاص از نندبتوا دگانید انیز ،يانحصار تیمسئولبا حذف مقرره  2001

 نیـ ا يبـرا وجود،  نیا با. دنینما مطالبه را خود خسارت جبران آنهاست، به منتسب انیز

 یواقعـ  مسـئول  افتنیـ  يبـرا  یحقوق زائد فاتیتشر از يریجلوگ همچون یمنافع قاعده

. اسـت  شده عنواناي  همیب يها هنیو کاهش هز سکیر يپذیر مهیب شیافزا انبار،یز ادثهح

 اقامـه  حق همچون یطرق از انیز بروز از یبازدارندگ بر یمنف اثر که شده ادعا ن،یهمچن

انتقـال   ن،یهمچنـ  و مقصـر  ثالـث  اشـخاص  تیطرف به نفتکش يتانکرها نیمالک يدعو

   .ابدی یمحمل کاهش  هیکرا شیخاص ثالث با افزابه اش تیاز مسئول یناش يها هنیهز

ـ       یزانیبه م یستیبا تیحد مسئول .3 از حـداقل   شیبـاال در نظـر گرفتـه شـود، کـه ب

 حـد اسـاس،   نیباشـد. بـر همـ    ینفت یاز آلودگ يریشگیبه منظور پ یاطیاحت يها هنیهز

 ییایـ در تیمسـئول  دیـ باالتر از نظـام عـام تحد   اریبس ییایدر یاز آلودگ یناش تیمسئول
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 نیمناسـب مـالک   بیـ است که باعث ترغ یاز عوامل یکیامر،  نیدرنظر گرفته شده و هم

  .است دهیگرد نهیبه اطاتیاحت تیبه رعا نفتکش يها کشتی

از بـروز   یاثـر بازدارنـدگ   يدارا یتنها زمان تیآن است که قواعد مسئول هی. اصل اول4

منتسـب   سکیشود که واقعاً رگذارده  یکه تعهد جبران خسارت بر عهده کس است انیز

 يها شرکت قیطر از که خسارت جبران يها مشارکت در صندوق ن،یباشد. بنابر ا يبه و

فاقـد اثـر    رد،یپذ یم) صورت نفتکش يها کشتی نیکنندگان نفت نه مالک افتی(در ینفت

 تـرین  مهم ینفت يها شرکت آنکه دلیل به وجود، نیا با. باشد یم انیدر بروز ز یبازدارندگ

، انـد  هادعـا نمـود   سـندگان ینو یبرخـ  باشـند،  یمـ  نفـتکش  يها کشتی نیمالک انیمشتر

 یبازرسـ  گـزارش  برنامـه  همچـون  میمسـتق  غیـر  يها زمیمکان قیطر از ینفت يها شرکت

را  یکشت نیمالک توانند یم استاندارد حد ازتر  نییپا يها کشتی يریگکار بهو عدم  یکشت

 توانـد  یم یرا به سخت مزبور يادعاوجود،  نیا با. ندیانم بیترغ نهیبه اطاتیاحت تیرعا به

 اسـت،  یافتیـ در نفـت  زانیم يمبنا بر مشارکت حق که یکنون زمیمکان در رایز رفتیپذ

 اطـات یفاقـد سـطح احت   ایدارا  نفتکش يها کشتی يریگکار بهبرابر  در ینفت يها شرکت

  .ندینما یم افتیدر یپاداش نه و گردند یم مهینه جر نهیبه

ـ   ا،یـ در قیـ از طر یحجم تجارت مواد نفت یجیتدر شیبا وجود افزا .5  یشـواهد تجرب

 2014سـال   انیـ تـا پا  1970دهـه   ياز ابتـدا  ییایحوادث در دیکاهش شددهنده  نشان

 ونیلیم 000/740/5از مجموع  دهد، یمصورت گرفته نشان  يآمار يها بررسی. باشد یم

 تـا  2000 يها سال طی تن 000/208 مزبور، مدتنشت نفت صورت گرفته در  نفت تن

  .است داده رخ 2014 تا 2010 يها سال طی تن 000/26 تنها و 2009

  

  منابع  

 دو حـوادث  در یمدن تیمسئول ياقتصاد لیتحل) 1391( ز،یپرو ،یرحمت و رضا خودکار،

 ص ،2 شـماره  زمسـتان،  و زییپـا  اول، دوره ،یحقوق پژوهش و دانش فصلنامه دو جانبه،

107. 

هـا   دولت فیتکال و حقوق) 1393( مونا، ،یکشف جعفر دیس آقا ،يجعفر ،یوشانلوئی ينور

 يآرا و اسـناد  پرتـو  در نفـت  نقل و حمل از یناش ییایدر یآلودگ جبران و يریشگیپ به

 صـص  ،44 شـماره  ز،ییپـا  شـانزدهم،  سـال  ،یعموم حقوق پژوهش فصلنامه ،یالملل بین

175-198. 
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ـ یتحل: تیـ مطلوب يجسـتجو  در) 1389( د،جوا اه،یس خیش و محمود ،يباقر  هیقضـ  از یل

 ،یاسـ یس علـوم  و حقوق دانشکده مجله حقوق، فصلنامه اقتصاد، و حقوق تعامل در کاوز
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Abstract 

From  economic  point  of  view,  liability  rules  are  efficient  provided  that  they 
induce individuals to observe optimal risk mitigation and responsible behavior. Due 
to  the  inefficiency of  traditional  global maritime  liability  law  in dealing with    oil 
pollution, a  special  liability regime has gradually evolved from 1969. This system 
consists of following key elements: Strict Liability with the Defense of Contributory 
Negligence, Assigning liability of oil tanker owner and greatly increasing limits of 
liability.  Under this evolving system, compensation for oil pollution will be paid out 
of  the  International  Oil  Pollution  Compensation  FUND  of  1992  and  its 
Supplementary  Fund  of  2003  which  are  financed  by  contributions  levied  on  oil 
companies.  Some  writers  have  argued  that  determining  financial  limits  may  have 
some  negative  effects  on  tanker  owners’motivations  to  take  optimal  care,  while 
channeling of  liability  rule  may  induce  other  effective  individuals  to  reduce  their 
optimal  care  level.    They  have  also  maintained  that  financial  contribution 
mechanism  of  the  FUNDs  should  be  revised  so  that  contributions  are  more  risk 
related. Our analysis, however,  indicates that the current system has been efficient 
in  prevention  of  loss  and  has    induced  optimal  behavior  of  tanker  owners  with 
respect to cost effective maintenance of vessels to minimize likelihood of oil spills. 
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