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دار در موضوعات گوناگون المللی دریانوردی آیمو به عنوان سازمان صالحیتسازمان بین
 شود. یکی از موضوعات، مسئله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاست،دریایی شناخته می

اهمیت این مساله در شناسایی و عملی نمودن روند جبران خسارت وارده بر اشخاص و محیط زیست 
تحلیلی به بررسی عملکرد آیمو به  –. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفیباشدمیدریایی 

 .دار در باب مسئله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا پرداخته استعنوان سازمان صالحیت
های حامل موادنفتی و نحوه باشد که سطح مسئولیت کشتیو در صدد پاسخگویی به این سوال می

باشد؟ پس از بروز یک حادثه دریایی منجر به آلودگی های وارده به چه صورت میجبران خسارت
شود با تصویب های وارده مطرح مینحوه جبران خسارت ها ونفتی، سطح مسئولیت مالک کشتی

های نفتی ، مسئولیت محض برای المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگییون بینکنوانس
نظام حقوقی منحصر به فرد و کاملی را در باب  اند.آیموکش شناسایی کردهمالک کشتی نفت

شناسایی  . بنابراین هدف اصلی این مقاله،مسئولیت ناشی از آلودگی  نفتی دریایی به وجود آورده
به  ابتد ها و تحلیل کارکردهای نظام حقوقی آنهاست.ها، قلمرو، ویژگیعمال کنوانسیونو نحوه ا

ها و ها، ویژگیشود و سپس با تحلیل هر یک از آنبررسی اصول کلی حاکم بر آنها پرداخته می
 شود.های مرتبط بیان میکارکرد و کاستی کنوانسیون
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 مقدمه
 میسال گذشته کار تنظ 19 یبه اهداف خود ط یابیبه منظور دست 1یانوردیدر یالمللنیسازمان ب

 یمنینامه را در رابطه با اهیکد و توص 744 بیتصو نیو پروتکل و همچن ونیکنوانس 14متن 
ها ونیکنوانس یمقدمات کار و موضوعات مرتبط انجام داده است. یاز آلودگ یریجلوگ ،یانوردیدر

 کیو به  هیته سینوشیپشود. سپس سند یانجام م یفرع تهیکم ای تهیکم کیبه طور معمول توسط 
 گردد. یم میتسل کیپلماتیکنفرانس د

ر دارند از سازمان ملل متحد قرا ستمیکه در س ییکشورها هیکنفرانس از کل نیشرکت در ا یبرا
را  ییا. کنفرانس متن نهدیآیعمل مه نباشد دعوت بآیمو  که ممکن است عضو ییجمله کشورها

سارات متعددی از میان خ .ردیقرار گ زیها نآن بیتصوتا مورد  دیامنیم میها تسلو به دولت بیتصو
های نفتی جایگاه مهمی دارد. ودگیکه از حوادث دریایی به محیط زیست دریایی متصور است، آل

ها و رژیم حقوقی جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی به همین دلیل ضرورت وجود مکانیزم
های حامل این مواد، درصد احساس گردید. به موازات افزایش تجارت مواد نفتی و تعداد کشتی
رسشی که پیش یافت. اولین ریسک و تهدید محیط زیست دریایی در نتیجه حوادث دریایی نیز افزا

شود، سطح مسئولیت مالکان پس از بروز یک حادثه دریایی منجر به آلودگی نفتی مطرح می
 باشد. های وارده میها و نحوه جبران خسارتکشتی

مسئولیت  2،های نفتیالمللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیبا تصویب کنوانسیون بین
اصل تحمیل مسئولیت بر مالک یا به عبارتی، اند. کش شناسایی کردهمحض برای مالک کشتی نفت

اصل تحمیل مسئولیت بر شخصی معین به این مفهوم است که از میان تمامی باشد، مطرح می کشتی
اشخاصی که ممکن است طبق اصول و قواعد قانونی مسئولیت داشته باشند، کنوانسیون شخص 

نیز مانع از طرح  3اصل تحمیل مسئولیت. اصی را در برابر زیاندیدگان مسئول معرفی کرده استخ
مطلق صاحب  تیاز کشورها در اعتراض به مسئول یبرخ د.شودعوا علیه دیگر اشخاص مسئول می

 جهیرا وارد کردند که نت یخسارت وارده، انتقادات یدر اعتراض به جبران ناکاف گرید یو برخ یکشت
بود.  یمدن تیمسئول ونیکننده کنوانس لیبود که تکم 1971صندوق در سال  ونیکنوانس بیتصو آن

 ونیدر کنار کنوانس 1992صندوق  ونیو بعدها کنوانس 1971صندوق  ونیکنوانس یبه طور کل
 رگذاریتاث اریدر جهت جبران خسارات وارده بس ینفت یاز آلودگ یخسارات ناش یمدن تیمسئول

برابر شد و عمالً  نی، سقف جبران خسارت چند2003پروتکل  بیبا تصو نیبوده است. عالوه بر ا
مذکور صرفاً ناظر به  یهاکنوانسیون حوادث را پوشش داد. درجبران خسارات  یادیتا حدود ز

                                                           
1. International Maritime Organization 
2. International Convention on Civil Liability for Damages Caused by Oil Pollution 
3. The Principle of Imposing Liability  
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بادوام از قبیل نفت خام، نفت کوره، نفت دیزل و نفت سوخت  یها و آلودگی نفتحوادث کشتی
نخست جلوگیری  :کندالملل دو هدف عمده را دنبال می حقوق بین ،ا هستند. در این اسنادهکشتی

بر همین مبنا، این پژوهش . دوم تسهیل رسیدگی به ادعای تأمین و جبران خسارات قربانی ،از آلودگی
ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی و نقش ئلهبا توجه به اهمیت مستحلیلی  –با روش توصیفی

 دار در این زمینه دارد به بررسی نقش این سازمان در تدوینحیتالبه عنوان سازمان صآیمو  که
 بنابراین . پردازددریاها می نفتی ، تثبیت و توسعه نظام حقوقی مسئولیت ناشی از آلودگیهاکنوانسیون

و تحلیل  هاها، قلمرو، ویژگیهدف اصلی این مقاله، شناسایی، نحوه اعمال این کنوانسیون
شود و  حقوقی آنهاست. ابتدا به بررسی اصول کلی حاکم بر آنها پرداخته مینظام کارکردهای 

 .شودهای مرتبط بیان میها و کارکرد و کاستی کنوانسیونها، ویژگیسپس با تحلیل هریک از آن
 

 پیشینه تحقیق-1
 باشند :های که در این زمینه صورت گرفته بدین شرح میپژهش 

 است گوناسکرانمقاله مسئولیت مدنی برای آسیب ناشی از آلودگی نفتی، اثر مالکا 
(Gunasekaran, 2018: 118-138) .افزایش عبور و مرور دریایی با ، دهدنتایج این پژوهش نشان می

، نه تنها منجر به ردر سده اخی دریاهانفتی ، و به دنبال آن گسترش آلودگی حامل نفتهای کشتی
های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحدها انهدام منابع حیاتی و زیستگاه تهدید و

الملل تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. حقوق بینو بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می
تدوین المللی تصویب و ای و بینها که تاکنون در مجامع منطقهدریاها در عرصه مبارزه با آلودگی

از که در مقاله مذکور به بررسی آن پرداخته نشده،  شده، با نارسایی و ناکارآمدی همراه است.
، که در المللی استمحور بودن الزامات حقوقی و قواعد بین ها، حاکمیتألاین خ الیلترین دمهم

 شود. تحقیق حاضر به آن پرداخته می
، به نویسندگی کوب منزیل دعاوی دریایی مسئولیت مالکان کشتی با تاکید بردیگر، مقاله 

(Manzil, 2019: 214-241)  .اهش میزان مسئولیت مالکان در کبرای در این مقاله آمده است است
گردد، عموماً این افراد مسئولیت خود را در رابطه با ها طرح میه به طرفیت آنکانبوهی از دعاوی 
ای هادثحشتی در که اگر کنمایند. این بدین معناست شان محدود میهایشتیکخسارات ناشی از 

باعث ورود خساراتی به اشخاص، اموال یا محیط زیست گردد، یک حد نهایی یا سقفی برای 
شتی را محکوم به پرداخت کتواند مالک یه تنها به آن میزان دادگاه مکمسئولیت وجود دارد 

ها و چگونگی جبران خسارت در ملی دادگاه. مقاله مورد بررسی منحصراً به رویه عخسارت نماید
های که در زمینه این زمینه پرداخته، لیکن در تحقیق حاضر به بررسی مبانی نظری و کنوانسیون

 پردازیم.باشد، میمسئولیت مالکان کشتی حامل نفت می
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 داشتهبیان  (Churchill, 2017: 77-114)ها نوشته رابین چرچیل مقاله مسئولیت برخورد نفتکش 
جایی که در صورت بروز حوادث منجر به آلودگی نفتی، مالک کشتی مسئول است و این از آن

و خالء موجود در مقاله شود باشد و هرگونه خطا، ریسک و اشتباه را شامل میمسئولیت، مطلق می
 باشدمی ینفت یخسارت آلودگ یپرداخت غرامت برا یبرا یالمللنیصندوق بمذکور نپرداختن به 

تواند مسئولیت خود را با ایجاد ها میلذا مالکان کشتیشود. که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می
ها صندوق معادل مبلغ سقف مسئولیت خود تحدید نماید تا بدین وسیله زمینه پرداخت خسارت

  .فراهم شود
دانشگاه شهید بهشتی به  مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتیارشد کارشناسی نامهپایان

تنها قانونی که در زمینه آلودگی  (Suri, 2015: 210)(؛210: 1394نویسندگی سمیه سوری )سوری، 
های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی در ایران وجود دارد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه

ها موظفند ها و نفتکشکلیه کشتیاست. در این قانون چنین آمده است: مالکان  1389نفتی مصوب
های موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی نفتی بیمه هنگام ورود به آب

های مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته شده باشند در غیر این صورت تعهدنامه
موده در حالی که مقاله حاضر به . تحقیق مزبور، موضوع را از لحاظ حقوق داخلی تشریع نباشند

 الملل پرداخته است. تحلیل موضوع در حقوق بین
 

 چارچوب مفهومی و مبانی نظری–2
 چارچوب مفهومی-1-2

در دریا  در چارچوب مفهومی به مفاهیم اصلی تحقیق مانند، مفهوم نفت، منشاء آلودگی نفتی
 پردازیم.می

 مفهوم نفت-1-1-2
هرگونه مایع نفتی یا مخلوطی که دارای نفت باشد از قبیل  1،فتنبر اساس کنوانسیون مارپل 

 .باشدهای نفتی و مشتقات آن میلجن نفتی، مواد زاید و فضوالت نفتی، انواع فراورده سوخت نفتی،
المللی برای تعریف جامعی از نفت باشد. کنوانسیون تأسیس یک صندوق بینرسد این به نظر می

  کند:نفت را چنین تعریف می 1992نفتی  دگیجبران خسارت ناشی از آلو
نفت خام یعنی هر مخلوط هیدروکربن مایع که به صورت طبیعی در زمین وجود دارد اعم اول، 

های نحو مطلوبی جهت حمل تغییر شکل داده شده یا نشده باشد. همچنین شامل نفت که بهاز این
های مواد خام مرغوب شده )که گاهی با نامهای تقطیری از آن خارج شده اند قسمت خام که بعضی

                                                           
1. Marple Petroleum Convention 
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اند )که گاهی با نام مواد های تقطیری به آن اضافه گردیدهیا بعضی قسمت شود(ها اشاره میبه آن
 .((Gunasekaran, 2018: 119«باشدشود( نیز میها یاد میاز آن سازی شدهخام تیز شده یا دوباره

استفاده سوختی  مانده نفت خام که به منظوریا باقی نفت سوخت یعنی مواد سنگین تقطیریدوم، 
 .(Mohebi, 2020: 41)(؛41: 1399محبی، )  «برندبرای تولید حرارت یا نیرو به کار می

 منشأ آلودگی نفتی در دریا-2-1-2
 شوند:ها از چند طریق به نفت آلوده میدریا

هایی که با هاست. کشتیآلودگی دریایی تا حدی نتیجه عملیات معمولی کشتیکشتیرانی: 
ریزند. اما تاکنون کنند مقادیری نفت همراه با فاضالب خود به آب دریا مییموتور دیزل نفتی کار م

ها بوده است. نفت به عنوان کاالیی که به ها، ناشی از محموله آنبیشترین میزان آلودگی کشتی
با آبی که برای شستشوی مخازن خالی  شود اکثراً به طور عمدی همراهمقادیر زیاد در دریا حمل می

  .شودشود وارد آب دریا میاستفاده می« آب توازن»یا به عنوان  نفت و
ترین دلیل آلودگی نفتی، تصادم یک کشتی شود که مهممعموالً تصور می: سوانح کشتیرانی

از آلودگی  که این عامل، تنها درصد ناچیزیکش و در نتیجه نشت نفت به دریا باشد، درحالینفت
های نفتکش ترین فجایع زیست محیطی که توسط کشتیدهد. از جمله مهمدریاها را تشکیل می

تن در لیبریا به  118000به ظرفیت« توری کانیون» روی داده است به گل نشستن وتکه شدن نفتکش
« به آب دریا ریخته شد هزار تن نفت خام 100باشد که طی آنمی 1967سال

یازده سال بعداز آن تانکر »Pour Hashemi, Argand, 2013: 84). (؛)84: 1392)پورهاشمی،ارغند،
کانیون و تحت پرچم لیبریا بود با سواحل فرانسه  تر از توریکه بزرگ« آموکوکادیز»دیگری به نام 
 .(Mohebi, 2020: 41)(؛49: 1399)محبی،  «هزار تن نفت خام به دریا ریخت 223برخورد کرد

 مبانی نظری-2-2
 توسعهاست. در واقع  دریایی ستیز طیجهان، حفظ مح رد تیمشترک بشر یهایاز نگران یکی»

 المللنیحقوق ب یدر اجرا یالمللنیابتکارات ب جهینت یزیاز هر چ شیبدریایی  ستیز طیحقوق مح
که  ییآنجااز (. »Parande Motlagh, 2021: 221(؛)221: 1400مطلق، پرنده«)تاس ستیزطیمح

گی بر آلود تواندیم یدیشد یکشور اثرگذار نیاست، ا نیمصرف کننده نفت جهان چ نیبزرگتر
و به دنبال آن گسترش ( Farah mand, 2021: 117(؛) 117: 1400فرهمند، «)داشته باشد اهایدر ینفت

های دریایی شده ، منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاهردر سده اخی دریاهانفتی آلودگی 
دارای اهمیت فراوانی می باشد.  مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی ئلهمس . که در این جااست

 .پردازیمدر ذیل به مبانی مسئولیت مدنی میکه 
که ترین مبنای مسئولیت مدنی در حقوق دنیا باشد با توجه به اینکه شاید شایع تقصیر نظریه

های نفتی دریایی بسیار سخت خصوص آلودگی محیطی و به حوزه زیستامکان اثبات تقصیر در 
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از » المللی واقع نشده است.های بیناست و همچنین تکثر اسباب آلودگی، مورد پذیرش کنوانسیون
که در آلودگی نفتی مقصری به مفهوم سنتی وجود طرف دیگر، اعتقاد به این نظریه، به احتمال این

 .(Hui, 2019: 237)«محیطی بدون جبران باقی بماند زیست ندارد، باعث شود خسارات
زیست مبتنی بر نظریه تقصیر  مدنی ناشی از آلودگی محیطمسئولیت» ه اعتقاد برخی نویسندگان،ب

و احترام به  الفرسند که مسئولیت فوق باید بر نظریه اتمی است، هرچند در نهایت به این نتیجه
ما را در تحلیل تئوری مسئولیت ناشی از آلودگی  ،از برخی جهات تالفنظریه ا.  اموال مبتنی باشد

صورت کلی و یا جزئی تلف شود  ف، مال چه بهالکند ولی باید اذعان داشت در اتنفتی یاری می
که مرتکب تقصیر شده باشد یا نه. مدنی دارد، اعم از اینف مال مسئولیتالخاطر ات کننده بهو تلف

های دریای سرزمینی و گاهی شود بلکه آبی نفتی دریایی مالی تلف نمیهاکه در آلودگیدرحالی
آلوده شده و یا  ،المللی که مالکیت آن متعلق به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نیستهای بینآب

های آزاد وجود دارد؛ حتی آلودگی نفتی هنوز اتفاق نیفتاده است، بلکه احتمال آلودگی نفتی آب
خصوص  المللی مسئولیتی ایجاد شده که در حقوق داخلی و بههای بینوانسیونکه از نظر کندرحالی

که مسئولیت بر عهده ای اتفاق نیفتاده، درحالیزیرا هنوز حادثه. قابل توجیه نیست اتالفبا قاعده 
« کندمسئولیت جبران خسارات ناشی از تلف مال را توجیه می الفات شود ولی قاعدهفرد بار می

(Krishna Kiran, 2020: 108). 
دانند که یک دولت به علت برخی دیگر مسئولیت مبتنی بر خطا یا همان تقصیر را تعهدی می»

کند. المللی خود در قبال دولت دیگر برای جبران خسارات وارده پیدا میعدم اجرای تعهدات بین
از ایرادات تعریف  اخیر دانند و تبصرهصورت فعل و یا ترک فعل می المللی را بهالبته تعهدات بین

 (.Sweeney, 2018: 247)«کاهدتا حدودی می
 های زیستعنوان مبنای مسئولیت ناشی از آلودگی که به ،نظریه خطر نظریه دیگری است 

هایی که ناشی از نقض اعمالی ها در قبال زیانمحیطی مطرح شده و عبارت است از مسئولیت دولت
 مبنای تمایز میان مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر»ت. منع نکرده اس ها راالملل آناست که حقوق بین

الملل را نقض ارتکاب عملی است که حقوق بین ،که مسئولیت نوع اول و مسئولیت ناشی از خطر
نفسه حقوق پردازد که فیهایی میبه آثار زیانبار ناشی از فعالیت ،که نوع دومکرده باشد و حال آن

پس از وقوع حادثه و ورود خسارت  ،نظریه سنتی مسئولیت معتقد است» .کندمیالملل را نقض نبین
های از تکالیف شکلی که نظریه جدید در صدد اعمال دستشود، درحالیبحث مسئولیت مطرح می

 ها وظیفه دارند هنگام اجرایبه این ترتیب که دولت ها قبل از وقوع حادثه استبر دولت و اجرایی
کشورهای  محیطی داشته باشد، آن را ارزیابی کرده و تواند آثار زیستفعالیتی که مییک طرح و 

به کشورهای  دادن العتعهدات ارزیابی و اط» .(Mar ban, 2020: 164)«در معرض تهدید را مطلع کند
محیطی در زمره وظایف و تعهداتی است که در نظریه نوین مطرح است و  معرض آثار زیستدر 
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حیات حقوقی  شوند که قبل از ایجاد خسارت و آلودگی پا به عرصههایی تلقی میئولیتعنوان مس به
حقوقی زمانی مطرح  یعنی تقصیر، مسئولیت ،که در نظریه سنتی مسئولیتحالی در. اندگذاشته

بار معلوم و رابطه سببیت بین ورود خسارت و فعل شود که خسارت به بار آمده و فاعل عمل زیانمی
 «مسئولیت محض به تصویب پارلمان شورای اروپا رسید 2004در سال د. بار موجود باشانعامل زی

(United Nations Conference on Trade and Development, 2020 :183). 
 

 آیموتاریخچه -3
که به امور دریایی بپردازد،  1متحدتاسیس سازمانی تخصصی در سازمان ملل» یهدف اصل

ها بود مدت ،یالمللنیب تیاست با ماه یصنعت ،یرانیکشت کهیجائآن از بود. ایدر در یمنیا شیافزا
که در سطح  یدر صورت ییایدر اتیعمل یمنیا شیبودند اقدام به منظور افزا افتهیکه همگان در

و  کجانبهیمختلف و به صورت  یتوسط کشورها کهنیمؤثر خواهد بود تا ا ردیانجام گ یالمللنیب
 بیتصو یالمللنینامه بموافقت ی. اگرچه متن تعدادردیکشورها صورت پذ ریبا سا یبدون هماهنگ

است که  یدائم یبه وجود ارگان ازیبودند که ن دهیعق نیبر ا یاریبس یکشورها یبود ول دهیگرد
سابقه براساس کنفرانس  نیتوجه به ا با .دیاقدامات را هماهنگ و بر آنها اضافه نما ریبتواند سا

الدول به نیب یمشورت یانوردیسازمان در ونیدر ژنوکنوانس 1948متشکله در ششم مارس  یالمللنیب
، 1964 یهادر سال هیاصالح 7. بعدها توسط دیاالجرا گردالزم 19۵8و در سال  دیرس بیتصو

 شیافزا راتییتغ نیا نیترگرفت. مهم مدر آن انجا یراتییتغ 1993و  1979، 1977، 197۵، 196۵
نام آن  رییدر حال توسعه و تغ یبخصوص به کشورها یفن یهادر رابطه با کمک یرکن اصل کی

به  32از ی آیمو شورا یاعضا شیافزا 1993 هیو در اصالحی آیمو انوردیدر یالمللنیبه سازمان ب
 .(Mohebi, 2020: 44)(؛44: 1399محبی، )«باشدیم لیتسه تهیکم جادیکشور و ا 40

باشد یسازمان ملل متحد م یتخصص یهااز آژانس یکی ءجز یالمللنیب ازمانس نیا قتیدر حق»
 یالمللنیقرار داده و سپس به کنفرانس ب بیرا در سازمان ملل مورد تصو ونیکنوانس جادیکه بدواً ا

بود که صرفاً اختصاص به مسائل  یالمللنیارگان ب نیاول نیواگذار شده است. ا 1948سال  2ژنو
 19۵8در سال  ونیاالجرا شدن کنوانسمتن و الزم بیتصو نیساله ب 10دوره  در داشت. ییایدر

به خود جلب نموده بود.  یالمللنیتوجه عموم را در سطح ب یمنیدر ارتباط با ا یگریمشکالت د
از نفت بود  یناش یآلودگ ژهیبو هایاز کشت یناش ییایدر یآلودگ دیها تهدآن نیتراز مهم یکی

 19۵4خصوص در سال  نیدر ا یالمللنیب ونیشد. متن کنوانسیحمل م انکرت یهایکه توسط کشت
 مویآ 19۵9سال  هیبود. در ژانو ی آیموریگاز شکل شیچهار سال پ نیقرار گرفت و ا بیمورد تصو

                                                           
1. United Nations 
2. Geneva International Convention 



 

 

 

168   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 .(Manzil, 2019: 220)«داداره امور و ارتقاء آن را تقبل نمو تیمسئول
 مسولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا آیمو در زمینهاقدامات -4

ریایی دار در موضوعات گوناگون دحیتالالمللی دریانوردی به عنوان سازمان صسازمان بین
ت. که در یکی از این موضوعات، مساله مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریا اس. شودشناخته می

 پردازیم.میذیل به این مسئله به صورت تفصیلی 
 11969المللی مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفتی مصوب کنوانسیون بین-4-1

 های اصالحی آنمیالدی و پروتکل
است که از  یاشخاص یبرا یکاف 2رامتغ نیو تضم نیتام»، یمدن تیمسئول ونیهدف کنوانس

 ونیکنوانس نیاند. اشدهش، متحمل خسارت کنفت یهایکشت ییایاز سوانح در یناش ینفت یآلودگ
شده است،  ایداخل در ایکه از آن نفت خارج  ی،را بر عهده مالک کشت یخسارت نیچن تیمسئول

: 1394سوری، «)است 3مطلق تیمسئول ینوع تیمسئول نیاستثنائات، ا یرغم وجود برخیعل .داندیم
 نیاز ا کیکه هر  دیمالک است که در هر مورد ثابت نما فهیوظ نیا (Suri, 2015: 210)(؛74

 به واقع اعمال گردد.  دیاستثنائات با
تواند یم «مالک»باشد، او  یخود م یقیحق یمقصر خطا، که مالک ییجا به جزء»وجود،  نیبا ا
 یاخالص کشتن تیهر تن از ظرف یبرا کایآمردالر  12۵تا حدود  یارا در مورد هر حادثه تشیمسئول

تحت  یهایکشت ونیحادثه، کنوانس یبرا کایدالر آمر ونیلیم 14 تیمحدود کند، با حداکثر مسئول
کامل مالک  تیمسئول زانی، که برابر با میمال گرید ناتیتضم ایشدن  مهیپوشش خود را ملزم به ب

 هینسبت به کل ونیکنوانس نیا. (Gunasekaran, 2020: 122)«دینمایحادثه باشد، م کی یبرا
گردد. یپردازند، اعمال میمحموله م کیکه عمالً به حمل نفت فله به عنوان  ییمایپ ایدر یشناورها

در  مهیب نهیمل هزپردازند، ملزم به تحیهزار تن نفت م 2از  شیرا که به حمل ب ییهایاما تنها کشت
 ای یجنگ یهایدر خصوص کشت موصوف ونیباشند. کنوانسیم ینفت یموارد بروز خسارت آلودگ

ستفاده قرار امورد  یتجار ریموارد غ یاداره دولت بوده و برا ای تیکه تحت مالک یگرید یشناورها
، ونیر کنوانسد تیو صالح تیمقررات مربوط به مسئول به نظر نگارنده، شوند.ی، اعمال نمرندیگیم

، ردیگیار ممورد استفاده قر یجاراهداف ت یدولت بود و برا تیکه تحت مالک ییهاینسبت به کشت
. در ستندیبودن ن همیها ملزم به باست که آن نیها ایکشت نیگردد. تنها استثناء وارد بر چنیاعمال م

ننده صادر کدولت ثبت  دارتیمقام صالح لهیباشند که به وس یانامهیگواه یدارا دیها باعوض، آن
 مشخص است. ونیکنوانس موجببه  یکشت تیباشد که مسئول نیو دال بر ا

                                                           
1. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 
2. Compensation 
3. Absolute responsibility 
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 میالدی 1976پروتکل اصالحی مصوب -1-1-4
توانستند مسئولیت خود را در قبال ها میمالکان کشتی» ،این کنوانسیون ۵ق بند یک ماده بط

برای هر تن تناژکشتی و در هر  1واحد فرانک 2000حوادث دریایی منجر به آلودگی نفتی به میزان 
 (.1976روتکل اصالحی مصوب پ ۵ماده  1بند)«میلیون واحد فرانک محدود نمایند 210حال حداکثر تا 

گرم از یک نوع طالی خاص میلی 6۵منظور از هر واحد فرانک عبارت بود از  ۵طبق بند نهم ماده »
با ظهور واحد محاسبه جدید و استفاده »(. 1976مصوب  یپروتکل اصالح ۵ماده  9بند )«با عیار نهصد

کنوانسیون نیز درصدد تغییر سیستم موجود محاسبه های عضو المللی، دولتگسترده آن در سطح بین
ای که در تاریخ تحت پوشش بیمه و میزان تحدید مسئولیت برآمدند. این تغییر به موجب اصالحیه

 ۵میالدی صورت پذیرفت، در پروتکل اصالحی بندهای اول و نهم ماده  1976ماه نوامبر  19
برای « حق برداشت ویژه و مخصوص»ن کنوانسیون اصالح گردید و از واحد جدید تحت عنوا

محول  2«صندوق بین المللی پول»محاسبه میزان مسئولیت استفاده گردید. تعریف واحد جدید نیز به 
شد. مقررات مربوط به نحوه به اجرا درآمدن پروتکل و اصالح آن به ترتیب در مواد پنج و شش 

 Pour Hashemi and Argand, 2013: 84). (؛)84: 1392ارغند،و  پورهاشمی)«آن ذکر گردید
 1976صوب ماین مقررات تفاوتی با مقررات اجرایی مربوط به خود کنوانسیون ندارند. پروتکل 

 هایی که به عضویت در آنمیالدی برای دولت 1981میالدی از ده ماده تشکیل گردید و در سال 
نوانسیون به کبه اجرا درآمد. با توجه به این که خود  ۵آمدند، با لحاظ شرایط مقرر در ماده در

های عضو این میالدی بازنگری شد و موجودیت خود را برای دولت 1992موجب پروتکل سال 
« ست رفتنیز اعتبارش به تبع کنوانسیون از د 1976پروتکل از دست داد، عمالً پروتکل مصوب 

(Churchill, 2017: 87.) 
  1969گزینی کنوانسیون مصوب میالدی با هدف جای 1992پروتکل مصوب -2-1-4

ها و مشکالت اجرایی کنوانسیون مذکور در طول هفده سال اجراء، نمایان شد و نارسایی
ها و مشکالت های عضو را به چاره اندیشی وا داشت. بهترین راه برای رفع این نارساییدولت»

اجرایی، اصالح اساسی و جامعه کنوانسیون تشخیص داده شد. تالش جامعه جهانی در این خصوص 
پروتکل مربوط به کنوانسیون »میالدی نتیجه داد و منجر به تصویب پروتکلی با عنوان  1992در سال 

گردید. هدف غایی تصویب « المللی راجع به مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتیینب
هایی که عضو کنوانسیون گزینی کنوانسیون مادر بود. برای این منظور نه تنها دولتپروتکل جای

توانند عضو پروتکل شوند، بلکه در پروتکل مکانیزمی پیش بینی شد که به موجب آن نیستند، می
بایست ی عضو کنوانسیون در صورتی که بخواهند به عضویت پروتکل درآیند، اجباراً میهادولت

                                                           
1. Frank 
2. International Monetary Fund 
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از عضویت در آن اعراض نمایند و خروج از آن رسماً به اطالع دبیر کل آیمو به عنوان امین اسناد 
 .(Manzil, 2019: 216)«رسانند

ی از مواد میالدی اگرچه مفاد کنوانسیون را در خود هضم کرد، اما بسیار 1992پروتکل مصوب 
گوید: ابطه میکنوانسیون را حفظ و به آن ها اشاره و ارجاع نمود. ماده یازدهم پروتکل در این ر

دیگر به  میالدی و این پروتکل در میان اعضای پروتکل، با هم 1969کنوانسیون مسئولیت سال »
دوازدهم، از جمله مدل  مواد یک الی -عنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر خواهد شد. ب

گونه که توسط این پروتکل اصالح گردید، به عنوان ، آن1969نامه کنوانسیون مسئولیت سال گواهی
شناخته  1992المللی راجع به مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی، مصوب کنوانسیون بین

نوانسیون با توجه به ماده فوق الذکر پروتکل به ک  .(1992پروتکل مصوب  11ماده )«شدخواهد 
انصراف از  میالدی نیز معروف گردید. بند چهارم ماده شانزدهم پروتکل در رابطه با 1992مصوب 

توان دریافت عبارت مهمی دارد از این ماده و ماده یازدهم پروتکل می 1969عضویت در کنوانسیون 
شود، به این معنا که اگر چه ناظر مستقل محسوب می میالدی یک پروتکل 1992که پروتکل سال 

در میان گوید: الذکر میهد. بند فوقدتواند ادامه حیات باشد، اما به تنهایی میبه کنوانسیون مادر می
میالدی  1969اعضای این پروتکل، اعالم انصراف توسط هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت 

 1969ال وجه به عنوان انصراف و اعراض کنوانسیون مسئولیت س طبق ماده شانزدهم آن، به هیچ
گونه که توسط این پروتکل اصالح گردید، تعبیر و برداشت نخواهد شد. با تصویب میالدی، آن

 اد گردید. ایج 1969میالدی، تحول اساسی و بنیادی در مفاد کنوانسیون مصوب  1992پروتکل سال 
 1المللی برای پرداخت غرامته تاسیس یک صندوق بینالمللی راجع بکنوانسیون بین-4-2

 های اصالحیو پروتکل 1971برای خسارت آلودگی نفتی مصوب 
 یاز آلودگ یجبران خسارت ناش نیتام یبرا یدیمف زمی، مکانیمدن تیمسئول ونیگرچه کنوانس

به همه مسائل  دیو شا دیکه باچنانمزبور آن ونیگفت که کنوانس دیبا کنیفراهم نموده است، ل ینفت
 ی، نپرداخته است. برخدیکنفرانس مطرح گرد انیکه در جر یگریو موضوعات د یو مال یحقوق

بوده است بر  ی، اعتراض نمودند. چرا که مبتنیمدن تیمسئول ونیکنوانس یحقوق میبه رژ هالتدو
 انگریخود ب نی، که ادینما ینیبشیتوانست پیکه او نم یبابت خسارات یمطلق مالک کشت تیمسئول

. ستاستوار بوده ا ریبر تقص یمبتن تیاست که بر مسئول یسنت ییایاز حقوق در یانحراف جد کی
اتخاذ شده در موارد بروز  یهاتیکردند که محدودیها احساس مدولت یبرخ گریاز طرف د

سطح  کیها خواستار آن ورنیاست. از ا یبزرگ به نظر ناکاف یاز تانکرها ینفت یخسارت آلودگ
مزبور، کنفرانس  یهادگاهیبودند. در پرتو د یباالتر اریبس تیمحدود اینامحدود غرامت  زانیو م

از  یناش تیبار مسئول ،فیطرف تخف کیبه اهداف دوگانه، از  دنیبروکسل به منظور رس 1969
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 بیآس یبرا ی، تدارک غرامت اضافگریو از طرف د یمالک کشت یبرا دیجد ونیالزامات کنوانس
 تیمسئول ونیغرامت به موجب کنوانس زانیکه م ی، در مواردیاز آلودگ یخسارات ناش دگانید

صندوق  کی جادیرا به منظور ا یقابل توجه شنهادیباشد، پ لیتحص رقابلیغ ای یناکاف 1969 یمدن
 ، مورد مالحظه قرار داد. ییایاز سهم منافع محموله در یالمللنیب

 ییهااست که  صندوق متعهد به پرداخت غرامت به اشخاص و دولت نیا ونیکنوانس هیاول هدف»
مذکور قادر به اخذ غرامت  یهااند، چنانچه اشخاص و دولتمتضرر شده ینفت یاست که از آلودگ

مالک  یاز سو یچنانچه غرامت پرداخت ایکه از آن نفت خارج شده است، نباشد و  یاز مالک کشت
، ینفت یآلودگ دگانیدبیصندوق، به آس ونیبه موجب کنوانس .دیخسارت وارده را ننما یافوتک

 .(Anne, 2019: 186)«غرامت پرداخت نمود یمالک کشت تیمسئول زانیتوان فراتر از میم
و  یمالک کشت لهیسواست که کل مبلغ قابل پرداخت به  نیتعهدات صندوق محدود به ا اما

و تعهد  تیهر حادثه نباشد. در واقع، حداکثر مسئول یبرا کایدالر آمر ونیلیم 30از  شیصندوق ب
دالر  ونیلیم 16محدود است به  ینفت یاز هر حادثه آلودگ یخسارات ناش نیتام یصندوق برا

 تیمسئول یفایمالک مسئول قادر به ا ایمسئول نباشد  یچه مالک کشتوجود چنان نیا با. کایآمر
 یخود نباشد، صندوق ملزم به پرداخت کل مبلغ خسارت خواهد بود، ممکن است تحت برخ

هر  ینباشد، برا کایدالر آمر ونیلیم 60از  شتریکه ب یزانیصندوق به م تی، حداکثر مسئولطیشرا
 انیموارد، صندوق ملزم به پرداخت غرامت، به آن گروه از قربان یبرخ ی. به استثناابدیش یحادثه، افزا

با  یغرامت از مالک کشت زانیغرامت با هر م افتیخواهد بود که قادر به در ینفت یخسارت آلودگ
صندوق به پرداخت غرامت و  تعهداتنباشد.  1969 یمدن تیمسئول ونیضامنش به موجب کنوانس

 یایاست که شامل در ییهانیدر سرزم یاز آلودگ یجبران خسارت محدود به خسارات ناش
است که توسط  یباشد صندوق ملزم به پرداخت غرامت در مورد اقدامات یدول متعاقد م نیسرزم

که در  یتواند به دول متعاقدیاست. صندوق م افتهیانجام  نشیدولت متعاقد در خارج از سرزم
آن انجام دهند، مساعدت  هیعل یخواهند اقداماتیاند و مرفتهیپذ ریاز آن تاث ایبوده  یمعرض آلودگ

 گرید یهاو کمک یاعتبار التی، ارائه تسهی، مادیلنپرس یهاتواند به شکل کمکیکه مکند 
 ای یاست که صندوق ملزم به پرداخت غرامت مالک کشت نیکارکرد عمده صندوق ا نیدوم»باشد. 

بخش  نیباشد. ایم تیمسئول ونی، به موجب کنوانسیمالک کشت تیاز مسئول یبخش ی، برامهیب
« هر کدام که کمتر باشد، خواهد بود کایدالر آمر ونیلیم 3/8 ایدر هر تن  کایدالر آمر 100معادل 

(Chao, 2018: 324). 
حادثه هر »چنانچه  نکهیباشد با ا یمالک کشت یتعمد یاز خطا یچنانچه خسارت ناش صندوق

باشد، ملزم به پرداخت غرامت ها رخ داده ونیکنوانس یمقررات برخ تیعدم رعا لیچند جزئاً به دل
، حقوق یطرح دعاو فاتیدر خصوص تشر یمقررات یصندوق، حاو ونیمالک نخواهد بود. کنوانس
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 یکه درکشورها یهمه اشخاص لهیصندوق، به وس داتیباشد. سهام و عایم تیو صالح تو تعهدا
 (.Rajai, 2020: 310)(؛310: 1399رجایی، «)گردد یم نیدارند، تام یم افتی، نفت درایمتعاقد از در

 با هدف جایگزینی کنوانسیون 1992پروتکل مصوب -1-2-4
 1969کنوانسیون و های اصالحی کنوانسیون صندوق پرداخت خسارت آلودگی نفتی پروتکل
ها هرگز به مرحله اجرا درنیامد و به تصویب رسیدند، به دلیل عدم استقبال دولت 1984که در سال 

رخ « 1اگزان والدیز»بعدها حوادث دریایی بزرگی به مانند حادثه کشتی تانکری به شکست انجامید. 
هایی در که حامل مقادیر زیادی نفت خام بود با صخرهدر حالی 1984مارس  24داد )این کشتی در 

میلیون  ۵0میلیون گالن از  9/10برخورد کرد. در نتیجه این برخورد حدود  2ای از آالسکامنطقه
مایل از سواحل آالسکا به شدت  1100ام نفت به دریا سرازیر شد، که در نتیجه آن گالن مواد خ

ترین حادثه ترین و بزرگآلوده گردید. این حادثه به لحاظ گستردگی آلودگی و خسارت، مهم
شود. که با توجه به حجم های ایاالت متحده آمریکا محسوب میها در آبدریایی مربوط به کشتی

فتی و خسارات وارده، عدم کفایت مبالغ قابل پرداخت تحت دو کنوانسیون مورد باالی آلودگی ن
 . (MAs, 2015: 214)«نظر را اثبات کرد

اخت مجمع صندوق پرد 1990به این دلیل و با شناسایی سایر نواقص و کمبودها، در سال 
المللی نبی خسارت آلودگی نفتی اقدام به تشکیل یک گروه کاری بین االجالس برای بررسی رژیم

ل جدید ارائه موجود نمود. متعاقباً با دریافت گزارش این گروه کاری، مجمع صندوق متن دو پروتک
به آیمو تقدیم  شده از سوی گروه کاری را مورد تایید قرار داد و آن را جهت مالحظه و اقدام الزم

ربط این دو مواد ذی داشت. با دریافت این گزارش و متن اصالحی پیشنهادی، آیمو با استناد به
های مورد کنوانسیون اقدام به تشکیل یک کنوانسیون دیپلماتیکی برای اصالح اساسی کنوانسیون

زین گزمان به تصویب رسیدند، جاینظر نمود. این دو اصالحیه که در قالب پروتکل به طور هم
نشست شدند. پروتکل اصالحی کنوانسیون مذکور در روز آخر  1984های مصوب پروتکل

ویب رسید. عنوان و با تولیت آیمو برگزار شد، به تص 1992نوامبر  27الی  23کنفرانسی که از تاریخ 
المللی راجع به تاسیس برای اصالح کنوانسیون بین 1992پروتکل سال »پروتکل عبارت است از 

نحوه  مقررات مربوط به« المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتییک صندوق بین
تری نسبت به اصالح های قابل پرداخت از سوی صندوق از تفصیل بیشاصالح میزان غرامت

 مقررات خود کنوانسیون صندوق پرداخت خسارت آلودگی نفتی برخوردار است. 
الزم است، حداقل یک چهارم « حدود میزان مبالغ پرداخت غرامت»برای اصالح  33طبق ماده 

های منحصر به های عضو چنین درخواستی را به دبیر کل آیمو تسلیم نمایند. یکی از ویژگیدولت
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های عضو این است که در صورت پذیرفته تلقی شدن آن همه دولت 33فرد اصالحیه موضوع ماده 
اند، هایی که مخالفت خود را در مدت هجده ماه قبل از اجرایی شدن اعالم داشتهن حتی آنکنوانسیو

های ی دولتهمه»باشند. بند نه این ماده در این خصوص می گوید: مکلف به تمکین و اجرای آن می
طرف قرارداد توسط اصالحیه متعهد خواهند شد، مگر این که این حداقل شش ماه قبل از این که 

، پاراگراف یک و دو، این پروتکل را ملغی و رد نمایند. 34الحیه به اجرا درآید، مطابق با ماده اص
پروتکل  33ماده  9)بند  «چنین ردی هنگامی که اصالحیه به اجرا درآمد، دارای اثر خواهد بود

  (.1992مصوب 
صندوق  المللی راجع به تشکیل یکمربوط به کنوانسیون بین 2003پروتکل مصوب -2-2-4

 1992رای خسارت آلودگی نفتی مصوب المللی برای پرداخت غرامت ببین
های اصالحی آن و پروتکلو وجود کنوانسیون صندوق پرداخت خسارت آلودگی نفتی »

های قابل پرداخت تحت این کنوانسیون اگر چه تا حدود زیادی افزایش قابل توجه سقف غرامت
نمود. ها ناکافی جلوه میضی از آناما برای بع برآورده کند، های عضو راهای دولتتوانست خواسته

های بجا مانده از به این دلیل ضرورت تشکیل یک صندوق متمم و تکمیلی برای پرداخت غرامت
 .(Annual, 2018: 251)«الذکر احساس گردیدهای اخیریونقلمرو کنوانس

طی  1 صندوق اوپکپروتکل راجع به تاسیس یک صندوق تکمیلی با تولیت آیمو و همکاری 
به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار  2003یک کنفرانس دیپلماتیک که در تاریخ دوازدهم می 

شد، به تصویب رسید. عنوان این پروتکل که در آخر اجالس کنفرانس تصویب شد، عبارت است 
المللی برای المللی راجع به تاسیس صندوق بیننسبت به کنوانسیون بین 2003پروتکل مصوب »از 

الذکر را باید جزء آن دسته پروتکل فوق«  1992پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، سال 
باشند، بلکه مقررات جدیدی را به هایی دانست که به دنبال اصالح مفاد کنوانسیون  نمیاز پروتکل

موجودیت مستقل آن است. به این معنا که عدم  2003نماید ویژگی پروتکل لحاق میآن اضافه و ا
کند. البته عضویت در آن منوط به عضویت ی به مفاد کنوانسیون وارد نمیعضویت در آن خدشه
 باشد.  در کنوانسیون مادر می

ه مادر یعنی ، مواد و چیدمان آن بسیار شبیه معاهد2003با توجه به اهداف و ماهیت پروتکل 
کنوانسیون صندوق پرداخت خسارت آلودگی نفتی در نظر گرفته شد و در تنظیم آن از مواد 

باشد و فاقد هرگونه کنوانسینون اقتباس گردید. پروتکل مورد نظر مشتمل بر سی و یک ماده می
پرداخت از: مقررات عمومی و کلی،  ترین عناوین مفاد پروتکل عبارتندمهم»ضمیمه و پیوست است. 

دهی و اداره صندوق، ها، سازمانالشرکهغرامت تکمیلی و متمم، نحوه محاسبه و پرداخت سهم
در مقررات انتقالی، شرایط و مقررات نهایی شامل اطالعات مربوط به نفت مشمول مشارکت، 
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یک  2003ها و صندوق به موجب پروتکل نحوه اجرایی شدن پروتکل و اجالسآخرین گام 
با عنوان « المللی تکمیلی پرداخت غرامت آلودگی نفتیصندوق بین»المللی با عنوان بینصندوق 

  تاسیس گردید. این صندوق از ساختاری مشابه صندوق اصلی 1«صندوق تکمیلی»اختصاری 
 .(Manzil, 2019: 119)«برخوردار است

 
 یریگنتیجه

اها استوار را بر کنوانسیون حقوق دری دار مبنای اقداماتشحیتالبه عنوان یک سازمان صآیمو 
فاد مرتبط با کنوانسیون حقوق دریاها به این مساله پرداخته است و حاوی م 23۵نموده است. ماده 

لب عبارات ها است. این ماده به مبحث مسئولیت ناشی از آلودگی در قادولت «وظیفه و مسئولیت»
ده فراهم نموآیمو  تر توسطای تخصصیهکلی پرداخته است و چهارچوب الزم را برای معاهده

باشد. این دار عمل در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی میسکانآیمو  است. بر همین مبنا،
ر همین موضوع به ویژه پس از حادثه نفتی توری کنیون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. ب

ی لیت و پرداخت غرامت براالمللی جهت ارزیابی مسئواساس، ضرورت ایجاد یک سیستم بین
قوقی و یک برای پرداختن به این مساله، یک کمیته حآیمو  آسیب وارده از نشت نفتی آشکار شد.

ریایی کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیته ایمنی دریایی را برای مدیریت مسائل محیط زیست د
ت غرامت جامع پرداختاسیس کرد و در ادامه این روند نهادسازی، در جهت تثبیت و گسترش نظام 

های اصلی گانبرای خسارت ناشی از آلودگی دریایی، کمیته موقتی امور حقوقی به عنوان یکی از ار
در آیمو  سازیتبدیل شد. در راستا نهادآیمو  های دائمیسازمان، ارتقاء یافت و به یکی از ارگان

همیت این صادر شد تا او آیم باب مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی، اسنادی توسط ارکان
ات سازمان در مورد ، برنامه اقدام1968در سال آیمو  چندان نماید. از جمله اینکه شورای مساله را دو

ای العادهنشست فوقآیمو  پیشگیری از آلودگی دریایی را تصویب کرد و پس از آن، مجمع عمومی
شد که مسائل  ماعالای را صادر نمود که در آن ، قطعنامه1968نوامبر  28را تشکیل داد و در تاریخ 

المللی مورد توجه مربوط به مسئولیت خسارات مربوط به آلودگی نفتی و بیمه آن، باید در سطح بین
 قرار گیرد. 
المللی با هدف تصویب دبیر کل را مامور تشکیل یک کنفرانس بین، آیمو بر این مجمععالوه 

 1969المللی در نوامبر ی ناشی از کشتی نمود. این کنفرانس بینکنوانسیونی در باب آلودگی دریای
المللی در بروکسل برگزار شد و اولین کنوانسیون اختصاصی در این باب با عنوان کنوانسیون بین

برای ایجاد نظام حقوقی آیمو  مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی تصویب شد و اولین محصول

                                                           
1. Supplementary Fund 
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های اجرای این کنوانسیون، دعاوی ودیت نمود. در طول سالموج عالمجامع پرداخت غرامت ا
متعددی براساس آن رسیدگی و منجر به پرداخت غرامت به زیاندیدگان شده است. همچنین با 

حات متنوع، سطح و کیفیت انتساب مسئولیت افزایش پیدا کرد. با همه این تفاسیر، کنوانسیون الاص
ترین آن موارد اصل تحدید باشد که مهممعایبی نیز می حات وارده بر آن، دارایالمذکور با اص

باشد. اصل تحمیل مسئولیت نیز مانع از طرح دعوا علیه دیگر مسئولیت و اصل تحمیل مسئولیت می
شود. بنابراین برخی از کشورها در اعتراض به مسئولیت مطلق صاحب کشتی و اشخاص مسئول می

سارت وارده، انتقاداتی را نسبت به این کنوانسیون وارد برخی دیگر در اعتراض به جبران ناکافی خ
بود که تکمیل کننده کنوانسیون  1971کردند که نتیجه آن تصویب کنوانسیون صندوق در سال 

در  1992و بعدها کنوانسیون صندوق  1971مسئولیت مدنی بود. به طور کلی کنوانسیون صندوق 
ز آلودگی نفتی در جهت جبران خسارات وارده کنار کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی ا

اند. یعنی، و مسئولیت محض برای مالک کشتی نفت کش شناسایی کردهبسیار تاثیرگذار بوده است. 
 کافیوی  شناختن لمسئو ایبر کشتی مالک فعل کتر یا فعل بهآن  بنتساو ا رتخسا عقوو ازحرا
 . نمی شودوی  حتیاطیا بی یاو  تقصیر تثباا به زینیاو  ستا
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