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مقدمه
زنجیرۀ فعاویتهای باالدستی نفت و گاز از ورزهنگاری ،ا ت اف و ارزیبابی و توسبعه تبا توویبد و
برچیدن تجهیزا تأثیرا زیستمحیطی دارندج ازایمرو ،وظایفی نباظر ببر ردببههبای مختوب
ع ویا ه اندد ای دی و زیستمحیطی در سط بیماو ووی برای ورهای فعال در ایبم حبوزه
بهصور پرا دده پیشبیدی شده استج فعاویتهای (ع ویا ) حفاری چباههبای نفبت و گباز در
حوزۀ فراساحل از ر وه فعاویتهای باالدستی است ه مبیتوانبد لثبار زیانبباری ببرای محبی
زیست دریایی داشته باشدج تخویۀ لب روغدی ،ضایعا  ،شوراب (لب ه راه) ،ددههبای حفباری،
گ ل حفاری ناشی از ع ویا طبیعی و مع ول حفاری از عول لوودگیانبدج اگرچبه ایبم دسبته از
لوودگیها در طول زمان و بهصور مست ر بروز مییابد و میزان لن اندک است ،حوادثی ه اندد
فوران چاهها میتواند به لزادسازی مقادیر عایم هیدرو ربم و ن ت دتبرلن بدنی لوبودگی در
دریا در مد زمان م مدجر شود ه لثار مخرب بسیار زیادی داردج در نتیجبۀ فبوران ،حبواد
متعددی در سراسر رهان بروز یافته ه عالوهبر ایجاد رطر برای حیا نیروی انسانی و ضبرر و
زیان ارتصادی ،به انت ار لوودگی انجامیده اسبت به مبیتبوان ببه فبوران مکانبدو )(Macondo
(دیپواترهورایزون) در رویج مکزیک (( )2313تخویۀ  4/3میویون ب که) اشباره بردج لوبودگی
ناشی از فوران اصوالس به مدطقهای ه در لن ایجاد شده ،محدود ن یشود و به سایر مداطق رارز
از رو رو تحت حا یت ور محل انجام فعاویت مد أ لوودگی سرایت می ددج هر نوع لوبودگی
ه ت ام یا بخ ی از مد أ لن درون مدطقهای تحت صالحیت یبک دووبت ربرار مبیگیبرد و ببر
مدطقهای تحت صالحیت دووتی دیگر تأثیر میگذارد ،لوودگی فرامرزی استج با توره به فقبدان
رژیم مسیوویت و ربران رسار ناشی از لوودگی در نتیجبۀ فعاویبتهبای حفباری فراسباحوی،
ربران رسار وارده به دووتها و اشخاص رربانی با م کال زیادی روبهروسبتج میبزان بباالی
رسارا وارده و ربرانن دۀ زیاندیدگان مستوزم ایجاد سیست ی است ه بتواند بهطور فبوری
و افی رسار لنها را ربران ددج وفق دوانسیون حقوق دریاها بورها متعهبد ببه تنب یم
ربران رسار بهصور فوری و افیاندج بدد  0مادۀ  202ایم دوانسیون نیز مقرر میدارد ه
به مداور اط یدان از پردارت غرامبت فبوری و بافی در زمیدبۀ ویبۀ رسبارا واردۀ ناشبی از
لوودگی محی زیست دریا ،ورها باید در اررای حقوق ببیماو وبل موربود و توسبعۀ بی بتر
حقوق بیماو ول در رصوص مسیوویت برای ارزیابی و پرداربت غرامبت مرببوه ببه رسبارا و
حلوفصل ارتالفا مساعد ددد و در موارع مقتنی ،بهمدابور توسبعۀ معیارهبا و روشهبای
پردارت غرامت افی ماندد بی ۀ ارباری یا صددوقهای پردارت غرامبت ،ببا یکبدیگر ه کباری
دددج ازایمرو ،در ایم مقاوه به بررسی رژیم بیماو ووی مسیوویت مرببوه ببه لوبودگی فرامبرزی
ناشی از فعاویتهای حفاری فراساحوی میپردازیمج ابتدا به مطاوعۀ مسیوویت دووت میپبردازیم و
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محدودیتهای لن را در ارتباه با ربران رسار ناشی از فعاویتهای مجاز اما رطرناک ارزیابی
می دیمج با توره به ایم محدودیتها ،اصل پردارت توس لووده ددده و امکان به بارگیری لن
بهعدوان چارچوب مفهومی و مبدایی برای توسعۀ رژیم مسیوویت مدنی ببیماو ووبی و شداسبایی
مسیول بررسی میشودج سپس به ایم پرسش پاسخ رواهیم داد ه لیا اسداد بیماو ووی موربود
توانستهاند پاسخگوی نیاز رهانی با توره به رطرهای زیستمحیطی حفاری فراساحوی باشددج

مسئولیت بینالمللی دولت در بروز خسارت فرامرزی
تعهدا و اوزاما زیستمحیطی ناظر بر فعاویتهای حفاری فراساحوی بهصور مدسجم در یک
سدد بیم او ووی درز ن ده ،با ورود ایم به مورب مقبررا متفرربه تعهبداتی ببرای دووبتهبا
پیشبیدی شده استج در رصوص مسیوویت ناشی از بروز رسارا در نتیجۀ لوبودگی فرامبرزی
نیز ه یم م کل ورود داردج ازایمرو ،در ایم مورد باید به رواعد عرفی و مقررا پرا دده رربوع
ردج یکی از رواعدی ه در حقوق بیم او وبل عرفبی و رواعبد وبی دوانسبیون حقبوق دریاهبا
پذیرفته شده ،راعدۀ عدم ورود ضرر ) (No-harmاستج به مورب ایبم راعبده ،دووبتهبا تحبت
حقوق بیماو ول تن یم می ددد ه فعاویتهایی ه در حبوزۀ تحبت حا یبت و رو برو لنهبا
صور میپذیرد ،سب ضرر و رسار چ گیر به محی زیست سایر ورها و مداطق ربارز
از رو رو مویشان ن یشبود ) (Beyerlin,2007: 439ج راعبدۀ عبدم ورود ضبرر در پرونبدۀ تریبل
اسو تر 1ری ه داردج ایم راعده در پروندههای متعددی از ر وه انال رفو ( (Corfu Channelو
دریاچۀ النو ) (Lac Lanouxدر رصوص محی زیست بیماو ووی مبدای صدور رأی ررار گرفتبه
استج ازایمرو راعدۀ مذ ور را میتوان بهعدوان یک اصل عرفی بیماو ووی در نار گرفتج بدابرایم
یکی از اصول مربوه به محی زیست دریایی در حقوق بیماو ول عرفی اصل عدم لووده سارتم
رو رو دیگر دووتها از طریق استفاده از رو رو رود استج 2مطابق رأی صبادره در پرونبدۀ تریبل
اسو تر «به مور اصول حقوق بیماو ول،ججج مادام ه انجبام فعباویتی مورب رسبار محبی
زیستی در رو رو ور دیگر یا مور رسار به امبوال اشبخاص مقبیم در لن بور گبردد،
بهنحوی ه عوار ردی در برداشته و وروع لن مستدد به دالیوی روشم و مبتقم و ربانع ددبده
باشد ،ججج هیچ دووتی حق بهرهبرداری یا تجویز بهره برداری از رو رو رود را برای انجام ایبمگونبه
فعاویتها را نخواهد داشت»ج 0بدابرایم در حوزۀ حفاری فراساحوی دووتها باید تن یم ددد ه
فعاویتهای حفاری در رو رو تحت صالحیت لنها سب ضرر و لسی فرامرزی به محی زیسبت
1ج حادثۀ داوری تریل اسو تر ( )Trail Smelterدر زمیدۀ ارتالف بیم انادا و لمریکا در رصوص لوودگی (دی
ا سید سووفور) بود ه از یک ورۀ ذوب فوز انادا مدت ر شد (رابیدسون و والسوریا)121 :1033 ،ج
2. Sic Utere tuo,Ut alienum non leudaos.
3. Trail Smelter Case (United States v Canada) (1941) 3 RIAA 1905 at 1964.
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سایر ورها و مداطق فراسوی رو رو لنها ن یشودج مادۀ  130دوانسیون حقبوق دریاهبا مقبرر
میدارد ه ورها ض م بهرهمددی از حق حا یت رود بهمداور بهرهبرداری از مدابع طبیعی
موظ به ح ایت و حفاظت از محی زیست دریاییاندج مادۀ  134نیز ض م بیان وزوم ارداماتی
از سوی ورها بهمداور رووگیری ،اهش و دترل لوودگی محی دریایی ،متذ ر میشود ه
ورها باید تدابیری را اتخاذ ددد ه فعاویتهای تحت صالحیت و دترل لنها بهگونهای انجام
گیرد ه به رسار به سایر دووتها و محی زیست لنها مدجر ن ود و لوودگی ناشی از حواد
و فعاویتهای تحت صالحیت و دترل دووت نباید به فراسوی مداطق تحت حا یت لنها توسعه
یابدج لوودگی ناشی از دستگاههای حفاری فراساحوی نیز تحت پوشش رسب ت «ز» بدبد  0ایبم
ماده ررار گرفته استج 1بدد  0ناظر بر تأسیسباتی اسبت به در ا ت باف و بهبرهببرداری مدبابع
طبیعی بستر و زیر بستر دریا به ار میروند ه از ن ونبههبای ببارز لنهبا دسبتگاههبای حفباری
فراساحویاندج مواد  230تا  212دوانسیون حقوق دریاها نیبز مقبررههبای راصبی را در زمیدبۀ
تعهدا دووتها در رصوص رووگیری ،اهش و دترل لوودگی محی زیست دریا پبیشبیدبی
می ددج مادۀ  232به موضوع لوودگی از فعاویتهای بستر دریا به تبابع صبالحیت موبی اسبت،
پردارته استج ایم ماده ورهای ساحوی را ببه وضبع ربوانیم و مقبررا نباظر ببر روبوگیری،
اهش و دترل لوودگی محی زیست دریایی ناشی از یا در ارتباه با فعاویتهای بسبتر دریبای
تابع صالحیت لنها و از رزایر مصدوعی ،تأسیسا و سازههای تحت صالحیت لنها مطبابق مبواد
 13و  23موزم می ددج در وارع مادۀ  232مک ل رس ت «ز» مادۀ  134است ،بهنحوی ه ایبم
ماده محدود به بخشهایی از دریاست ه موضوع تحت ناار و حا یت بور سباحوی ربرار
دارد (ه اندد لبهای فال راره و مدطقۀ انحصاری ارتصادی عالوهبر لبهای سرزمیدی و مدطقۀ
ناار )ج به مور ایم مقررهها دووتها باید در زمیدۀ وضع ربوانیم و مقبررا مداسب و سبایر
ارداما ضروری بهمداور رووگیری و دترل لوبودگیهبای دریبایی از ر وبه لوبودگی ناشبی از
فعاویتهای فراساحوی مبادر ورزندج بدابرایم ،دووتها در توسعۀ سیاستهای رود بایبد راعبدۀ
عدم ورود ضرر را مدنار ررار دهدد و به ایبم نکتبه توربه ددبد به در صبور ببروز لوبودگی
فرامرزی در نتیجۀ عدم اتخاذ ارداما پی گیرانه و نقض تعهدا ببیماو ووبی مسبیول شبدارته
رواهدد شدج در زمیدۀ لوودگی مرزگذر انتساب ع ل به دووتها و ورها و اصل نقض وظیفه از
سوی دووتها اه یت دارد (موسوی)043 :1032 ،ج در ایم ربیل موارد ورود رسار و ه چدیم
رابطۀ سببیت بیم ع ل انجامگرفته و رسبارا وارده بایبد اثببا شبودج مطبابق رویبۀ رنبایی
بیماو ووی اع ال ارتکابی توس ارگانها یا ن ایددگان دووت ه نارض تعهد بیماو ووی اسبت ببه
1ج لوودگی ناشی از تأسیسا و ادوا مورد استفاده در ا ت اف و بهرهبرداری مدابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا،
بهرصوص به ار بستم ارداما الزم برای رووگیری از حواد و اردام در موارد فوری و اضطراری ،تن یم ای دی
ع ویا در دریا و تدایم مقررا طراحی ،سارت ،تجهیزا  ،ع ویا و تأمیم نیروهای چدیم تأسیسا و ادوا ج

رژیم بینالمللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیتهای حفاری967 ...

دووت مدتس شبده و مورعیبت یبک ارگبان رباص تبأثیری در ایبم موضبوع نخواهبد داشبتج
لوودگیهای فرامرزی م کم است در نتیجۀ فعاویت بخش رصوصی بروز یابدج در ایمگونه مبوارد
رویۀ رنایی بیماو ووی دووتها را موزم می دد ه اصل تالش الزم و مقتنبی)(Due Diligence
را برای رووگیری از لوودگیهای فرامبرزی ببه بار گیرنبدج بدبابرایم ،دووبت وظیفبه دارد ویبۀ
معیارهای معقول و متعارف را بهمداور رووگیری از لوودگیهای فرامرزی رعایت ددج اگر دووتی
احتیاه های الزم را انجام دهبد ،ووبی اشبخاص رصوصبی واربع در محبدودۀ رو برو رنبایی یبا
ناارتش ،رسارتی ع ده و اساسی بر محی زیست ور دیگری وارد لورند ،دووت مد بأ ضبرر
باید ت ام ارداما الزم را رهت تدبیه و مجازا رالفکاران به اررا در لورد ،در غیر ایم صبور
م کم است ع ل لوودگی به لن دووت نسبت داده شود (موسوی)43-23 :1023 ،ج وبزوم نقبض
حقوق بیماو ول بهعدوان مبدای مسیوویت دووت چاو ی ردی ببرای تنب یم رببران رسبار
ناشی از فعاویتهای حفاری فراساحوی استج ایم فعاویتها در صور عدم نقض تعهبد از سبوی
دووت نیز با توره به ماهیت زیانبارشان میتواندد سب لوودگی فرامرزی شوندج بدبابرایم بسبدده
ردن به ناام مسیوویت ناشی از اع ال متخوفانه تحت حقوق بیماو ول سدتی ،پردارت غرامبت
زیاندیدگان را با م کل روبهرو میسازدج بهمدابور پبر بردن رب موربود یسبیون حقبوق
بیماو ول پیشنویس اصووی در رصوص تخصیص ضرر در صور بروز رسار فرامبرزی ناشبی
از فعاویتهای رطرناک تدایم رده استج 1ایم پیشنویس با توره ببه وبزوم شداسبایی ضبرر و
زیان فرامرزی ه م کم است عوی رغم انجام تعهدا رووگیری از چدیم رطری توس دووتها
اتفاق افتد ،تدایم شده استج 2ایم سدد حتی در صور اررای تعهدا توس دووبتهبا تحبت
حقوق بیماو ول برای ضرر حاد شده نیز مسیوویت بیماو ووی 0پیشبیدی می ددج 4هدف دیگر
ایم پیشنویس راهد ایی دووتها در رصوص فعاویتهای رطرنبا ی اسبت به تحبت پوشبش
دوانسیون یا سدد راص دیگری ررار نگرفتهاندج 2در وارع باید توزیع ضرر ناشی از فعاویبتهبای
رطرناک در میان فعاالن دریل در ع ویا ه اندد اشخاصی ه برای انجام ایم فعاویتها مجوز
صادر رده یا لنها را مدیریت می ددد یا از انجام لنها مدتفع میشبوند ،صبور پبذیردج 1در ایبم
پیشنویس دووتها ه دگام ورود رسار  ،تعهبدی ببه رببران ندارنبد ،بوکبه متعهبد و مسبیول،
شخص یا اشخاصیاند ه مسیوویت اصوی ورود رسار را بر عهده دارندج ایم پیشنویس تعهبد
1. Report of the Commission to the General Assembly on the work of its fifty-eighth session” (UN Doc
A/61/10) in Yearbook of the International Commission 2006, vol 2, part 2 (New York: UN 2013) at
111 (UNDOC.A/CN.4/SER.A/2006/Add. 1 (Part 2)) [Draft principles on the allocation of loss].
2. Report on the work of its fifty-fourth session to the General Assembly” (UN Doc A/57/10) in Yearbook
of the International Law Commission 2002, vol 2, part 2 (New York: UN 2009) at 1 (UN Doc
A/CN.4/SER.A/2002/Add.1 (Part 2) at para 444 [ILC report on the work of its fifty-fourth session].
3. International Liability.
4. ILC report on the work of its fifty-fourth session, supra note,para 445.
5. Draft principles on the allocation of loss, supra note ,p. 111, para 5.
6. ILC report on the work of its fifty-fourth session, supra note, para 445.
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اصوی دووتها به ربران ضرر و زیان واردشده را فق در مواردی ه دووتها ،بهرهبردارِ فعاویبت
مدعن ده باشدد ،پذیرفته استج براسا پیشنویس مذ ور ،تعهد دووت ببه رببران ،یبک تعهبد
ثانویه اسبت (دبیبری ،پورهاشب ی و رحت بی)114-112 :1032 ،ج ع وکبرد یسبیون حقبوق
بیماو ول ن ان میدهد مسیوویت اع ال متخوفانه ن یتواند چبارچوب رضبایتبخ بی را ببرای
تن یم حقوق رربانیان ضرر فرامرزی بهصور سبریع و بافی فبراهم سبازدج ازایبمرو ،انتخباب
رایگزیم برای ایم چارچوب و توزیع مسیوویت به لوبوده ددبده (از ر وبه ببازیگران رصوصبی)
مطابق اصل "پردارت توس لووده ددده" ضروری استج

اصل پرداخت توسط آلودهکننده
اصل پردارت توس لووده ددده یا اصل «لووده ددده-پردارت ددده» اصوی ارتصادی است به
به تخصیص هزیدههای رووگیری از لوودگی و ارداما دتروی رهبت بهببود اسبتفاده از مدبابع
محی زیستی و رووگیری از ایجاد م کل در تجار و سرمایهگبذاری ببیماو ووبی مبیپبردازدج
مطابق ایم اصل ،لووده ددده باید هزیدههای رووگیری از لوودگی و ارداما دتروبی ببهمدابور
تن یم وضعیت مقبول را برعهده گیردج از نابر دیسبدور مبدبای ایبم اصبل ،راعبدۀ ارتصبادی
تخصیص هزیده مبتدی بر تیبوری لثبار ربارری ) (Externalitiesاسبت )(Sadeleer, 2002: 21ج
عوامل مختوفی مور از بیم رفتم تعادل بازار میشودج از ر وه مهمتریم عوامل اسبتی ببازار،
لثار رارری استج «گاه هزیدۀ فعاویتی راص بدون ایدکه انجامدهددۀ فعاویت لن را تح ل دد و
رزء هزیدههای تووید بهحساب لورد ،به دیگران مدتقل میشبودج از وحباا ارتصبادی ببه چدبیم
هزیدهای هزیدۀ رارری مبیگویدبد» (ببادیدی)413 :1024 ،ج ببرای تحقبق بارایی ببازار بایبد
فعاویتهایی ه برای دیگران هزیدۀ رارری (رسار ) در بردارد ،وادار شوند تبا هزیدبه را ربزء
هزیدۀ نهایی رصوصی تووید محصول محسوب ددد ه در ارتصاد از لن بهعدوان درونبی بردن
هزیدههای رارری یا ارت اعی نام برده میشودج هدف درونی ردن هزیدهها م کم است عداوت
و انصاف یا ایجاد انگیزه در عامالن فعاویتها برای سرمایهگبذاری در ای دبی و در پبیش گبرفتم
ارداما احتیاطی (بازدارندگی ارتصادی) باشدج از نار عدۀ زیادی از طرفداران نگبرش ارتصبادی
به حقوق ،مهمتریم هبدف درونبی بردن هزیدبههبای ربارری حبواد  ،بارایی تخصیصبی
( (Allocative Efficiencyاسببت (بببادیدی)414 :1024 ،ج از ناببر سیاسببت ارتصببادی هزیدببۀ
رووگیری و ربران رسار مدتس به لووده ددده اسبتج اصبل پرداربت توسب لوبوده ددبده
چارچوبی مفهومی برای طراحی رژیم مسیوویت است ،بدابرایم ،اصل پردارت توس لووده ددده
مبدای تن یم توزیع بهیدۀ هزیدههاستج ازایمرو از مدار ارتصادی پرداربت رسبار ناشبی از
لوودگی ه در نتیجۀ ن ت نفت از حفاریهای فراساحوی حاد میشود ،توریهپبذیر اسبتج در
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توزیع ریسک سی باید ریسک را تقبل دد ه بهتبر مبیتوانبد لن را دتبرل دبد به ه بان
وارد ددده ضرر استج ه انگونه ه اشاره شد ،اه یت ربران رسار و مسبیوویت ببیماو ووبی
یسیون حقوق بیماو ول نیز مبورد تأ یبد ربرار گرفتبه اسبتج
برای رسارا فرامرزی توس
دیدگاه یسیون حقوق بیماو ول در وارع بیان دیگری از اهداف حقوق بیماو ول محی زیست
تحت عدوان تعادل یکپارچگی حا یتی و یکپارچگی رو رویی استج بهطور وی دووتهبا ببرای
صدور مجوز فعاویت ها در رو رو یا تحت حا یت یا دتبرل ربود ببا وربود امکبان ببروز ضبرر
فرامرزی مختارندج 1در ایم موارد دووتها باید ارداما پی گیرانۀ الزم ببرای روبوگیری از ببروز
ضرر و رسار را به ار بددندج با ورود انجبام ایبم ربیبل اربداما  ،در صبور ورود ضبرر بایبد
پردارت غ رامت فوری ،افی و مداس صور پذیردج از دیدگاه مفهومی اصبل پرداربت توسب
لووده ددده مفهوم یکپارچگی رو رویی را نیز تقویت می ددج به بیان دیگر ،تح یل هزیدبههبای
محی زیستی ناشی از فعاویتها ه در یک ور انجام مبیگیبرد ،ببه بور دیگبر مبیتوانبد
بهعدوان نقض یکپارچگی رو رویی محسوب شودج درونی ردن هزیدههای لوودگی ببا روبوگیری
از تح یل هزیدههای لوودگی محی زیستی به ور دیگر از اصل یکپارچگی رو رویی ح ایبت
می ددج عالوهبر ایم ،اصل پردارت توس لووده ددده وا د ی مداس به فعاویتهای رطرنبا ی
است ه با ورود دارا بودن تأثیرا فرامرزی تحت حقوق بیماو ول م دوع ن دهاندج ازایبمرو ،در
چارچوب فعاویتهای رطرناک ه دارای ریسک بروز لوودگی محی زیستی است ،با ورود وزوم
ارداما پی گیرانۀ ایم اصل ارازۀ انجام فعاویتهبا را مبیدهبدج بدبابرایم ببا اع بال ایبم اصبل
محدودیتی برای انجام فعاویتهای رطرنباک از ر وبه فعاویبتهبای حفباری فراسباحوی وربود
نخواهد داشتج از سال  1302اصل لووده ددده-پردارت ددده مقبوویت رو به رشدی پیدا برده
استج دوانسیون بیماو ووی  1333در مورد لمادگی ،پاسخگویی و ه کاری در رصوص لوودگی
نفتی در مقدمۀ رود اعالم می دد ه اصل مذ ور یک اصل وی حقوق بیماو ول محی زیست
استج دوانسیون  1332در مورد حفاظت از محی زیست دریایی حوزۀ دریای باوتیک در مبادۀ
 014اشاره می دد ه اصل لووده ددبده-پرداربت ددبده هدجباری اوزامبی اسبت ،درحباوی به
دوانسیون  1332هوسیدکی در مورد حفاظت و اسبتفاده از لببراههبای فرامبرزی و تباالبهبای
بیماو ووی از ایم اصل بهعدوان یک اصل هادی نام میبردج در دفرانس سازمان موبل متحبد در
رصوص محی زیست و توسعه در سال  1332و در اصل  11اعالمیۀ ریبو مجبدداس اصبل تأییبد
شده استج عدهای از ناریهپردازان مسیوویت مدنی را ابزاری برای تحقق سیاست درونبی بردن
هزیدههای رارری میدانددج به عقیدۀ لنان ،مسیوویت مدنی انجامدهددگان فعاویتهای پررطبر
را وادار می دد تا هزیدههای زیانبار فعاویتهای رود را رزء هزیدههای نهایی رصوصی فعاویبت
رود به حساب لورندج بدابرایم ،از ایم دیدگاه فوسفۀ ورودی مسبیوویت مبدنی تحقبق سبازو بار
1. ILC Report on the work of its fifty-fourth session, supra not, para 446.
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درونی ردن هزیدههای ارت اعی حواد از طریق تح یل مسبیوویت ببر شبخص مسبب ورود
زیان است (بادیدی)414 :1024 ،ج بهطبور وبی اصبل پرداربت توسب لوبوده ددبده چبارچوب
مداسبی را برای توسعۀ رژیم مسیوویت مدنی بیماو ووی فراهم میلوردج

رژیم مسئولیت بینالمللی اشخاص خصوصی
لوودگی میتواند ناشی از فعاویتهای بازیگران رصوصی باشدج با توره ببه م بکال توسبل ببه
مسیوویت ناشی از اع ال متخوفانۀ دووت ،با توسعۀ رژیم مسیوویت مدنی بیماو ووی ه میتوانبد
از لن به عدوان ابزاری برای متعهد سارتم بازیگران رصوصی از طریق حقوق بیماو ول اسبتفاده
ردج در وارع دووتها را موزم به تصوی مقرراتی می دد تا بازیگران رصوصی تحبت صبالحیت
رود را مسیول ب داسددج ازایمرو از وحاا ناری معاهبدا مسبیوویت مبدنی ببیماو ووبی ببیم
دووتها مدعقد میشود ،اما از وحاا ع وی مطابق ایم دوانسیونها ،بازیگران رصوصی میتواندد
از مدار بیماو ووی برای ضررهای ناشی از فعاویتهای بان مسبیول شبدارته شبوندج ایبم رژیبم
میتواند توس دادگاه موی دووت متنرر یا دووت لووده ددبده اربرا شبودج از سبوی دیگبر ،ایبم
تص ی ا در سایر دووتهبای متعاهبد نیبز الزماالرراسبت ()Fitzmaurice,2007:1024ج رژیبم
مسیوویت مبدنی ببیماو ووبی عبالوه ببر فبراهم لوردن امکبان دسترسبی ببه اشبخاص مسبیول،
استانداردهای مسیوویت را در دووتهای متعاهد ه اهدگ میسازدج یکپارچگی رواعد مسبیوویت
و دسترسی به غرامت از طریق دادگباه هبای موبی سبب رفبع نبوارص رببران رسبار تحبت
مسیوویت ناشی از اع ال متخوفانه میشودج در حوزۀ حفاری فراسباحوی ببا عدایبت ببه احت بال
فراوان بروز لوودگی ،میبایست هزیدهها توس لووده ددده در ورها مطابق اصل لووده ددبده-
پردارت ددده درونی شودج نبود رژیم مسیوویت مدنی بیماو ووی مور پیچیده و طوالنی شدن
حلوفصل ارتالف فیمابیم دووتها در رصبوص لوبودگی فرامبرزی مبیشبود ( Sachs, 2008:
)837ج ایجاد رژیم مسیوویت مدنی بیماو ووی ابزاری برای فائق لمدن به ایم ربیل چاوشهاسبتج
از دیدگاه چرچیل در صور فقدان چدیم رژی ی م کالتی به شرح زیر بروز می دد1 :ج م کل
اثبا رابطۀ سببیت ضرر متح وه و فعاویت مورد نار؛ 2ج اثبا تقصبیر یبا رصبور شخصبی به
سب بروز ضرر شده؛ 0ج شداسایی مبانی تحدید ددبده ببرای رببران رسبار توسب سیسبتم
حقببوری داروببی؛ و 4ج نبباتوانی مبباوی لوببوده ددببده در صببور پببیشبیدببی ربببران رسببار
((Churchill,2002: 5ج بدابرایم با ایجاد ایم رژیم میتوان به ابزاری ارامبد در راسبتای اهبداف
حقوق بیماو ول محی زیست دست یافتج در حال حاضر موافقتنامههای بیماو ووی بیش اری
در رصوص رووگیری از لوودگی دریایی تدایم شده اسبتج اگرچبه دوانسبیونهبایی نباظر ببر
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مسیوویت مدنی ناشی از ن ت نفت از تیها ورود دارد ،1تا دون دوانسبیونی ببرای پوشبش
مسیوویت مدنی بیماو ووی رسار لوودگی فعاویتهای حفاری فراساحوی اررایی ن ده استج

مسئولیت آلودگی ناشی از فعالیتهای حفاری فراساحلی از منظر اسناد
بینالمللی
با توره به پرریسک بودن فعاویتهای حفاری فراساحوی و رطرهبای لن ببرای محبی زیسبت،
تالش شده است مباحث مسیوویتی لن در اسداد بیماو ووی مورد توره ربرار گیبردج ازایبمرو ببه
مطاوعۀ دوانسیون مسیوویت مدنی برای رسار ناشی از ا ت باف ،اسبتخراز از مدبابع معبدنی
بستر دریا و توافقدامۀ مسیوویت لوودگی فراساحوی میپردازیمج

 .1کنوانسیون  1711مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از اکتشاا ،،اساتخرا
از منابع معدنی بستر دریا
در دفرانس  1301وددن دوانسیون مسیوویت مدنی برای رسار ناشی از ا ت اف ،اسبتخراز
از مدابع معدنی بستر دریا 2تدایم شدج 0ایم دوانسیون تدها دوانسیون بیماو ووی است به ببه
موضوع مسیوویت مدنی برای رسارا ناشبی از فعاویبتهبای ا ت باف و اسبتخراز فراسباحوی
میپردازدج دوانسیون مذ ور محدود به دووبتهبای سباحوی دریبای شب ال ،دریبای باوتیبک و
رس ت ش اوی اریانو اطوس است )(Sands, 2003:923ج ایم دوانسیون مبتدی ببر مسبیوویت
محض است) (Churchill,2002: 23و مسبیوویت رببران رسبار لوبودگی در نتیجبۀ ن بت و
بور محبل
تخویۀ نفت از تأسیسا فراساحوی بر عهدۀ شخصی است ه بهعدوان راهبر توس
انجام فعاویت تعییم میشودج در صور عدم تعییم ،شبخص دتبرل ددبدۀ فعاویبت تأسیسبا
(راهبر) 4مسیول رواهد بودج مطابق مادۀ  4دوانسیون ارامۀ دعوا برای ربران رسار لوبودگی
1ج در پی بروز حادثۀ توری دیون ( )Torrey Conyonدر  12مار  1310دوانسیون بیماو ووی مسیوویت
مدنی ناشی از رسار لوودگی نفتی تدایم شدج با توره به ارامدی رژیم دوانسیون مسیوویت از لن
بهعدوان مدوی در دوانسیون بیم او ووی مسیوویت و ربران رسار در ارتباه با ح ل مواد رطرناک و س ی
از طریق دریا ( (2313استفاده شده است ،اما دوانسیون مذ ور هدوز الزماالررا ن ده است و ن یتوان در
مورد موفقیت لن اظهارنار ردج
2. 1977 Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage Resulting From Exploration For And
Exploitation Of Seabed Mineral Resources (1977 CLEE).
3. LEG 78/10 of 13 August 1998, para. 8.1.
4. Art 1- 3- Operator" means the person, whether licensee or not, designated as operator for the purposes
of this Convention by the Controlling State, or, in the absence of such designation, the person who is
in overall control of the activities carried on at the installation.
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نباید عویه ارمددان یا ن ایددگان راهبر صور پذیردج ازایبمرو تبالش شبده اسبت ببا مسبیول
شدارتم راهبر امکان ربران رسار تسهیل شودج راهبر تدهبا در صبور اثببا ایبم امبر به
رسار  ،ناشی از درگیری مسوحانه ،حادثۀ طبیعی استثدایی یا چاه مترو به (چباه رهاشبده ببه
مد بیش از پدج سال) است ،از مسیوویت مبرا میشودج به مورب مبادۀ  12ایبم دوانسبیون
دووتهایی ه دستگاههای فراساحوی در رو رو لنها ررار دارد ،میتواندد ببرای رسبار لوبودگی
سق مسیوویت باالتر یا حتی مسیوویت بدون سق پیشبیدی دددج 1در مادۀ  2دوانسیون نیز
ارذ بی ۀ ارباری پیشبیدی شده استج 2بهطور وبی دو دیبدگاه در رصبوص ایبم دوانسبیون
ورود داشت :دیدگاه ورهای معتدل ه هدف ان ه اهدگی روانیم ببود و دیبدگاه بورهای
تدببدرو ببه رواسببتار رژیببم سببختگیرانهتببری در مقایسببه بببا رژیببم تانکرهببای نفتببی بودنببد
)(Dubais,1977:63ج اما ایم ارتالفها نتیجۀ مداسبی در پی نداشت ،زیرا دوانسیون تهیهشبده
فارد مقررههای اساسی مورد نیاز استج یکی از اهبداف مدبدرز در مقدمبۀ دوانسبیون ،تدابیم
مقررا و رویههای متحداو کل در تعییم مسیوویت و فراهم ردن ربران رسار افی اسبتج
با ورود ایم مادۀ  12متعارض با ایم هدف ،سب عدم رطعیت موضوع شده ،زیرا مور تفباو
رژیم دووتهای متعاهد شده و تعییم میزان ح ایت اعطایی تحت دوانسیون را دشبوار سبارته
استج ه انطور ه اشاره شد ،مادۀ  2راهبر را به ارذ بی ۀ مورد نیاز یا سایر اوزاما مباوی دیگبر
بهمداور پوشش مسیوویت موزم می ددج با ورود ایم بررالف رژیم دوانسیون مسیوویت 1332
ه مبوغ بی ه مطابق حدود مسیوو یت ثابت بودج در ایم دوانسیون میزان بی ه یا تن یم مباوی
از ر وه نوع و شرای بی ه توس دووتبی تعیبیم مبیشبود به در زمیدبۀ ع ویبا فراسباحوی
صالحیت داردج دوانسیون حدارل مبوغ  02میویبون حبق برداشبت ویباه را مقبرر برده اسبت
)(Dubais,1977:67ج 0اوزاما دووت متعاهد میتواند تعهدا غیرمعقول و هزیدهبر ببرای راهببر
ایجاد ددج شایان ذ ر است ،میزان حدارل بی ۀ مقررشده از میزان مسیوویت تحدیدشده تبر
استج بدابرایم اگر دووت متعاهد حدارل بی ه را رعایت دد ،درحباوی به میبزان مسبیوویت 43
میویون حق برداشت ویاه 4است ،درصورتی ه راهبر از نار ماوی رادر به ربران نباشد ،ه چدان
ریسک عدم ربران رسار ورود داردج برای مثال در دوانسبیون مسبیوویت  1332مسبیوویت
محض اما محدود بهه راه بی ۀ ارباری و صددوق بهعدوان ابزار تک یوی ربران رسار  ،تعبادل
بیم مدافع تجاری و ربران رسار سریع و بافی ایجباد برده اسبتج امبا عبدم اع بال مبوارد
ضروری ایم دوانسیون نسبت به دوانسیون مسیوویت مدنی برای رسبار ناشبی از ا ت باف
سب عدم موفقیت لن شده استج عالوهبر ایم موارد میتبوان ببه مبادۀ  11اشباره برد به ببه
1. 1977 CLEE, supra note, Article 15(1).
2 1977 CLEE, supra note 161, Article 8(1).
3. 1977 CLEE, supra note 161 Article 8(1).
4. 1977 CLEE, supra note, Article 6(1).
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مور لن امکان ارامۀ دعوای ربران رسار در دادگاههای دووت متعاهبد متبأثر از لوبودگی و
د ووت متعاهدی ه دسبتگاه در حبوزۀ صبالحیت لن اسبت ،وربود داردج عبدم یکسبانسبازی و
ه اهدگی در حوزۀ مادۀ  12در ایدجا م کلساز میشود ،زیبرا مبدعی ت ایبل دارد در بوری
ارامۀ دعوا دد ه مسیوویت بی تری در رصوص بروز رسار لوودگی برای راهبر وربود دارد،
درحاوی ه راهبر ،وری را ترری می دهد به مسبیوویت تبری ببرای ایبم موضبوع مقبرر
میدارد ،بدابرایم ایم موضوع سب طوالنی شدن روند ربران رسار میشودج ایم دوانسبیون
بهعوت نقصهای مورد اشاره و ضع های لن الزماالررا ن ده استج

 .2توافقنامۀ مسئولیت آلودگی فراساحلی
بهمداور ایجاد ربران رسار ناشی از فوران چاههای نفتبی فراسباحوی ،توافقدامبهای ببیم 10
شر ت بزرگ نفتی تحت عدوان توافقدامۀ مسیوویت لوودگی فراساحوی 1مدعقد شبد (Hancock
) & Stone, 1982: 377, 393 &394وفق ایم توافقدامه طبرفیم متعهبد شبدند به پاسبخگوی
دعاوی پا سازی و ربران رسار لوودگیانبد و در صبور ببروز لوبودگی مسبیوویت محبض را
بپذیرندج موارد محدودی ه اندد ردگ ،ارداما با سوءنیت اشبخاص ثاوبث ،تقصبیر یبا اربداما
اشتباه مقاما دووتی ،پیروی از دستورهای صادره از سوی دووت صبادر دددۀ مجبوز یبا تقصبیر
م ترک مدعی بهعدوان استثدائا مسیوویت محض پیشبیدی شده استج رسبار لوبودگی در
ایم توافقدامه به معدای رسار مستقیم در نتیجۀ لوودگی ناشی از ن ت نفت اسبتج مدابور از
ارداما ربرانی ارداما معقول راهبر یا مقام دووتی بهمداور رووگیری ،اهش یا از بیم ببردن
رسار لوودگی یا تأثیر نفبت (ببهربز اربداما دتبرل چباه) اسبت )(Tromans, 2015: 265ج
توافقدامۀ مسیوویت لوودگی فراساحوی توس انج دی ه در راو شر ت ایجاد شده است ،اداره
می شودج در ایم توافقدامه مسیوویت محض اما محدودشده پذیرفته شده استج مسیوویت محبض
راهبرها را به برنامهریزی روی برای سازو ارهای پی گیرانه و ارداما ربرانی سبریع در صبور
بروز حادثه ت ویق می ددج یکی دیگر از اهداف توافقدامه تن یم پاسخگویی ببه دعباوی اسبت،
ازایمرو ،در ایم زمیده دو سازو ار پیشبیدی شده اسبتج از یبک سبو انج بم اط یدبان حاصبل
می دد ه طرفیم ررارداد توانایی ماوی برای ایفای تعهدات ان دارندج بدیم مداور بایبد مبدارک
بی ه ،رودبی هگری یا سایر ابزار و اسداد رضایتبخش را ارائه دددج از سوی دیگر ،طرفیم توافق
می ددد ه در صور ناتوانی یکی از متعاردیم در ایفای تعهداتش ،سایریم بهصبور تنبامدی
در پردارت رسار م ار ت رویددج 2ه چدیم درصورتی ه یکی از طرفیم رادر به پاسخگویی
به دعاوی مطروحه نباشد ،سایریم باید به پردارت غرامت بهطبور نسببی اربدام ددبدج در ایبم
1. Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL(.
2. OPOL, Offshore Pollurtion Liability Agreement, ClauseIII.2.
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حاوت میزان پردارت غرامت بر مبدای تعداد تأسیساتی به در زمبان ببروز حادثبه توسب لنهبا
راهبری میشود ،تعییم میشودج 1مسیوویت راهبر تا میزان  223میویون دالر لمریکبا ببرای هبر
حادثه در نار گرفته شده ه نی ی از لن برای حلوفصل دعاوی رسار لوبودگی و نبیم دیگبر
برای ارداما ربرانی پیشبیدی شده است؛ اگرچه پس از پاسخگویی به ه ۀ دعاوی مبوغ اضافه
در یک گروه برای پاسخگویی سایر دعاوی در گروه دیگر ارتصاص مییابدج مطابق ایم توافقدامه
دعاوی باید ظرف مد یک سال از زمان وروع حادثه ارامه شوندج "موافقتنامه صرفاس نسببت ببه
رسارا مستقیم ناشی از لوودگیهایی ه در نتیجۀ ن ت نفت از تأسیسا فراساحوی در رو رو
دووتهایی از ر وه بریتانیا ،دان ارک ،لو ان ،فرانسه ،ایرودد ،هودد ،نروژ ،رزایر فارو ،رزیبرۀ مبم
( (Isle of Manو گریدودد ناشی میشود ،اع بال مبیگبردد"((Tromans, 2015:266ج تأسیسبا
تحت پوشش بهطور موسع تعری شده و با ورود شب ول موافقبتنامبه در رصبوص واحبدها و
سکوهای حفاری ،سازههای رهاشده از لن استثدا شده استج در ایم توافقدامه رسبار لوبودگی
بهعدوان ضرر و رسار مستقیم (بهرز ضبرر و رسبار ببه تأسیسبا فراسباحوی) در نتیجبۀ
لوودگی ناشی از ن ت نفت تعری میشودج 2ایم موضوع ه رسار به محی زیست بهتدهبایی
تحت پوشش ررار میگیرد ،موضوع ارتالفی استج به عقیدۀ عدهای تعریب ارائبهشبده موسبع و
مبهم است و شامل رسار زیستمحیطی فارغ از ایدکه مدافع ب ر را تحبت تبأثیر ربرار دهبد،
میشودج با توره به ایم تعری م کم است رسار زیستمحیطی دار گذاشبته شبود ،چرا به
توافقدامه رسار اشخاص متأثر و مقاما ع بومی را رببران مبی دبد (Rochette, Wemaëre
)Chabason & Callet, 2014:23ج مطابق راهد بای مدت بره ببرای مبدعیان ،دعباوی مبیتوانبد
ه اندد رسار لوودگی شامل هزیدۀ ارداما متعارف برای رووگیری ،اهش یبا از ببیم ببردن
رسار لوودگی شودج رسارا ماوی غیرمستقیم ناشی از لوودگی تحت پوشبش توافقدامبه ربرار
ن یگیرندج ارتالفا موضوع ایم توافقدامه صرفاس باید توس داوری تحت مقررا اتباق بازرگبانی
بیماو ووی حل وفصل شودج اگرچه پیوستم به ایم توافقدامه توس راهبرها ارتیاری اسبت ،لنهبا
می تواندد در هر زمان از توافق انصراف دهددج با ورود ایم بریتانیا عنبویت در ایبم توافقدامبه را
به عدوان شره ضروری برای اعطای مجوز ا ت اف و تووید نفت و گاز فراساحوی ررار داده اسبتج
رانونگذاران میتواندد وزوم عنویت را بهعدوان پیششره اعطبای مجبوز ربرار دهدبد ،امبا ربادر
نیستدد در شروه رراردادی ه بیم اشخاص ثاوث (راهبرها) مدعقد میشبود ،مداروبه ددبدج از
ر وه ضع ها ی توافقدامه ،رو رو محدود و پاییم بودن سق مسیوویت لن استج ه بانطور به
حادثۀ ( Macondoدیپ واتر هورایزون) در رویج مکزیبک ن بان داد ،لوبودگی نفتبی از سبکوها
م کم است پرهزیدهتر از لوودگی ناشی از تانکرهای نفتی باشد )(Smith, 2011:1496ج ببا توربه
1. OPOL,Articles of Association of the Offshore Pollution Liability Association Limited, Appendix3.
2. OPOL, Offshore Pollurtion Liability Agreement, Clause I.13.

رژیم بینالمللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیتهای حفاری963 ...

به ویاگی رراردادی و رصوصی بودن توافقدامه توانایی ایجاد وحد در سبط رهبانی را نبدارد،
زیرا دووبتهبا مبی تواندبد ببدون هبیچ محبدودیتی در زمیدبۀ ربرار دادن مسبیوویت بی بتر یبا
استانداردهای متفاو و مغایر با ررارداد اردام دددج اما ورود چدیم رژیبم رببران رسبارتی در
دریای ش ال ن ان میدهد ه رابویت ایجاد چارچوب مسیوویت و رببران رسبار در صبدعت
حفاری ورود داردج ازایمرو ،ایم تجربه میتواند در تدایم دوانسبیون ببیماو ووبی در رصبوص
مسیوویت مدنی و ربران رسار مورد توره ررار گیرد و در شداسایی ریسکهایی به صبدعت
حاضر به پذیرش لن است ،مؤثر وارع شودج

طراحاای رژیاام مساائولیت و جبااران خسااارت باارای آلااودگی ناشاای از
فعالیتهای حفاری فراساحلی
در روسۀ  30یتۀ حقوری سازمان ببیماو ووبی دریبانوردی ،انبدونزی پی بدهادی 1مبدبی ببر
افزودن برنامۀ اری در رصوص مسیوویت رسار لوودگی نفتی ناشی از ا ت اف و استخراز را
به یتۀ ارائه ردج ایم پی دهاد در پی بروز حادثبۀ سبکوی نفتبی فراسباحوی مبونترا واربع در
مدطقۀ انحصاری ارتصادی استراویا مطرح شدج در  21او  2333سکوی مذ ور در زمان حفاری
به دویل فوران چاه تخویه شدج در پی ایم حادثه دووبت انبدونزی اعبالم برد به ن بت نفبت از
مونترال به محی دریایی لبهای اندونزی در دریای تی ور لسی وارد رده استج انبدونزی ببه
وزوم پیشبیدی رژیم بیماو ووی بهمداور تدایم فعاویبتهبای ا ت بافی و اسبتخراری تأ یبد و
ه چدیم تصری رد ه ه ۀ شر تهای حفاری فراساحوی موبزم ببه داشبتم بی به و پوشبش
رسارا محی زیست دریایی در صور بروز حادثهاندج ایم ور راطرن ان رد به پوشبش
ویۀ هزیدههای رسارا بسیار حائز اه یت است ،چرا ه م کم است ایبم امبر توسب شبر ت
وچک راهبر دستگاه حفاری دشوار باشبدج ببا عدایبت ببه ایدکبه معاهبدهای در مبورد لوبودگی
فرامرزی در نتیجۀ ا ت اف و استخراز فراساحوی ورود ندارد ،اندونزی بر ایبم عقیبده ببود به
توسعۀ ابزار بیماو ووی در رصوص موضوع میتواند بهتبریم راهحبل ببرای م بکال م بابه در
لیدده باشدج ایم ور در پی دهاد رود به عوامل متعددی از ر وه مسیوویت محبض ماوبک یبا
راهبر ،بی ۀ ارباری و ججج ه میبایست در رژیم مسیوویت و ربران رسار پی دهادی گدجانبده
شود ،اشاره می ددج 2اندونزی تالش رد تا تحویوبی از وضبعیت و اببزار موربود در لن زمبان از
ر وه اوزاما تحت دوانسیون بیماو ووی رووگیری از لوودگی دریا ناشی از تیها (مارپل) و
دوانسیون لمادگی ،پاسخگویی و مقابوه در برابر لوودگی نفتی  1333ارائه دهدج
1. LEG 97/14/1, of 10 September 2010.
2. Annex II of LEG 97/14/1.
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یته به بررسی پی دهاد اندونزی در ایم حوزه پردارتج مخاوفان پی دهاد انبدونزی اعبالم
داشتدد ه مطابق دوانسیون حقوق دریاها ،صالحیت سبازمان ببیماو ووبی دریبانوردی (لی بو)
مربوه به سکوهای نفتی محدود به تأثیرا لن بر ناوبری دریبایی اسبتج ن ایدبدۀ نبروژ اعتقباد
داشت ه ا ت اف و استخراز فراساحوی نفبت از صبدعت بتیرانی متفباو اسبت و در واربع
فعاویت فراساحوی اصوالس در فال رارۀ ورها انجام میگیرد ه تحت صالحیت دووت سباحوی
ررار داردج ه چدیم عدوان شد ه توافقا دورانبه میتواندد ایبم نگرانبی را پوشبش دهدبدج در
نهایت ن ایددۀ نروژ در مورد ایجاد رژیم بیماو ووی اظهار تردید ردج عالوهبر ایم دووتها اعتقباد
داشتدد ه احت ال بروز رسار ناشی از فعاویتهای فراساحوی بسیار تر از احت ال لوبودگی
ناشی از تانکرهای نفتی است ،ازایم رو با ایم موضوع مخاوفت ردندج پی بدهاد از وحباا تیبوری
رذاب بود ،اما دیدگاه هایی در مخاوفبت ببا پی بدهاد انبدونزی مطبرح شبد و موضبوعا ع وبی
چ گیری مورد بحث ررار گرفتج موضوع برای بررسی به ارال ری 23-نیبز اررباع شبدج در
ایم ارال رئیسر هور روسیه اعالم رد ه سازو اری بیماو ووی برای روبوگیری از حبواد
فراساحوی باید مورد توره ررار گیردج ه چدیم پی دهاد شد ه شر تهای بیماو ووی فعبال در
حوزۀ تووید نفت درصدی از مدابع را به صددوق توفیقی برای تن یم ریسک حبواد ارتصباص
دهددج یتۀ حقوری سازمان بیماو ووی دریانوردی به وزوم توسعۀ پی دهاد انبدونزی ببهصبور
بیم او ووی تأ ید ردج با توره به عبدم موفقیبت بورها در تدابیم تبوافقی رهبانی ببهدویبل
ارتالفهای مورود ،دیدگاه مدطقهای برای پوشش ایم موضوع پذیرفته شدج اعتقاد بر ایم اسبت
چارچوبهای مدطقهای ابزار مداسبی برای دترل فعاویتهای حفباری فراسباحویانبدج بدبابرایم
یتۀ حقوری در روسۀ  33در لوریبل  2312ببه ایبم نتیجبه رسبید به ترتیببا دورانببه و
مدطقهای بهتریم راه برای پوشبش موضبوع لوبودگی ناشبی از ا ت باف و اسبتخراز سبازههبای
فراساحوی است و نیازی به توسعۀ دوانسیون رهبانی در ایبم حبوزه وربود نبدارد (Rochette,
)Wemaëre, Chabason & Callet, 2014:26ج با توره ببه وبزوم تدابیم رژیبم حقبوری ربامع،
موضوعاتی ه در طراحی ناام مسیوویت مدنی و ربران رسار برای لوبودگی نفتبی ناشبی از
فعاویتهای حفاری فراساحوی مورد نیاز است ،بررسی میشود:

 .1نوع خسارت تحت پوشش
ضرر و رسار تحت پوشش رژیم مسیوویت و ربران رسار باید تا حد م کم موسبع باشبد و
در دار ضرر ارتصادی شامل رسار زیستمحیطی شودج در صور م خص نببودن مصبادیق
رسار لوودگی معاهدۀ تدای ی از ربران رسار امل رربانیان بعد از حبواد عابیم نفتبی
ناتوان رواهد بود )(Smith, 2011:1496ج
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 .2مسئولیت جهتدار
در فعاویتهای حفاری فراساحوی اشخاص متعبددی از ر وبه صباح امتیباز (مجبوز) ،راهببر،
پی انکاران اصوی و پی انکاران فرعی دریلاندج در صور بروز لوبودگی نفتبی امکبان مسبیوویت
راهبر ،پی انکار حفاری ،سازندۀ تأسیسا یا مج وعۀ لنها وربود داردج شداسبایی روانبده ببرای
زیاندیده بهعدوان رواهان پیچیده و زمانبر استج به نابر عبدهای مسبیوویت بایبد ببیم دارنبدۀ
امتیاز و پی انکاران تقسیم شده و دامدۀ وسیعی از اشخاص دریل در ماوکیبت و دتبرل پبروژۀ
دستگاه فراساحوی مسیول شدارته شوند )(Rares,2011ج اما ایم امر سب عدم شفافیت در ارذ
پوششهای بی های الزم و تنامیم مبورد نیباز مبیشبودج وربود مقبررهای نباظر ببر مسبیوویت
رهبتدار ) (Channelling of Liabilityامکبان رببران رسبار و شداسبایی مسبیول را ببرای
زیاندیده لسانتر می ددج در ایم صور مسیوویت محدود به شبخص تعیبیمشبده ببه مورب
رانون می شود ه سایر اشخاص فارغ از م ار ت ان در بروز رسار استثدا میشوندج مسیوویت
رهتدار اوویم بار در دفرانس  1313در رصوص رژیم مسیوویت لوودگی نفتی مطرح شبدج در
ایم دوانسیون بهرای مسیول دانستم وارد دددۀ زیان ماوک ثبتشدۀ بتی فبارغ از ارتکباب
رطا برای رسار مسیول شدارته شد )(Boyle,2005ج در ع ویا حفباری فراسباحوی نیبز ببا
عدایت به نقش راهبر در ع ویا و به مداور رووگیری از بروز م کل و تسریع ربران رسبار ،
میتوان بر مبدای مسیوویت رهتدار راهبر را مسیول شدارتج تخصیص ریسبک ببیم راهببر و
پی انکاران در صدعت حفاری مدعکس دددۀ نقش تعییم دددۀ راهببر اسبتج تصب یمگیبری در
مورد طراحی چاه یا برنامهریزی و اررای ع ویا در محل چاه به اه یبت اساسبی در حفباری
ای م دارد ،توس راهبر صور میپذیردج راهبر دارای ردر تعییم و تأیید پی انکباران اسبت و
دترل ع ویا پی انکاران نیز توس راهبر انجام میگیردج اصوالس تخصیص ریسک در رراردادهبا
بیم راهبرها و پی انکاران بهگونهای انجام میگیرد ه بی تریم بخش ریسک یا سختتریم لنهبا
بر عهدۀ طرفی گذاشته شود ه برای دترل ،رووگیری یا مدیریت ریسبک در مورعیبت بهتبری
ررار داردج اع ال مسیوویت بهصور انفرادی و تنامدی بر راهبر و پی انکاران بایبد ببا توربه ببه
توانایی پی انکار برای تقبل چدیم مسیوویتی و توانایی ارذ پوشش بی بهای مبورد نیباز بررسبی
شودج در حال حاضر اصوالس ارذ بی ههای مورد نیاز بهمداور پوشش ریسکهای چباههبا ه اندبد
فوران و لوودگی بر عهدۀ راهبر ررار میگیردج شایان ذ ر است در مورد تانکرهای نفتی ببا توربه
به نقش تعییم دددۀ صاحبان تی ،لنها مسیول شدارته میشوندج ازایمرو ،با توره ببه نقبش
مهم راهبر باید در صور لوودگی ناشی از فعاویتهای حفاری فراساحوی مسیول شدارته شوندج
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 .3مسئولیت محض بهصورت تحدیدشده
برای ربران رسار سریع و افی در حوزۀ حفاری فراساحوی مسیوویت محض مطوبوب اسبتج
در ایم ناام مسیوویتی نیازی به اثبا تقصیر نیست و ورود ضرر و اثببا رابطبۀ سبببیت ببیم
ضرر و فعاویت صور گرفته فایت می ددج مسیوویت محبض تنب یم ددبدۀ رببران رسبار
لوودگی نفتی زیاندیدگان استج با توره به پیچیدگی صدعت و ع ویا حفاری پیشبیدی رژیبم
مسیوویت مبتدی بر تقصیر میتواند مانعی ببرای زیباندیبدگان رهبت رببران رسبار باشبدج
ه انطور ه پی تر در مورد مسیوویت مدنی بهعدوان راهکاری برای درونی ردن هزیدهها بیبان
شد ،طرفداران ایم ناریه از مسیوویت محض بهمداور دستیابی به اهداف ان ح ایت مبی ددبد،
زیرا مسیوویت محض بهطور مستقیم افراد را وادار به تح بل هزیدبههبای فعاویت بان مبی دبد
(بادیدی)410 :1024 ،ج موارد مختو مسیوویت محض را میتوان ببه سبه دسبته تقسبیم برد:
مسیوویت محض گاه بهدویل تجاوز به حقوق و مدافع زیباندیبده اسبت؛ گباه مسبیوویت محبض
نیابتی است ه از طرفی مبتدی بر ورود رابطهای راص بیم رطبا و رطا بار و از طبرف دیگبر
فعاویت روانده است؛ دستۀ سوم مسیوویت مبتدی بر پیامد است ه عداصر لن عببار اسبت از
انجام فعاویتی راص ،بهبار لمدن رسار (پیامد) و ورود رابطۀ سببیت بیم فعاویبت و رسبار
(پیامد)ج لوودگی محی زیست ن ونهای از دستۀ سوم است (بادیدی)410 :1024 ،ج بهطبور وبی
برای فعاویت های با ریسک زیاد ،اثبا رسار وارده بسیار دشوار است ،بدابرایم در ایبم مبوارد
مسیوویت محض پیشبیدی میشودج اگر مسیوویت ناظر ببر مسبائل محبی زیسبتی ،مسبیوویت
محض باشد و هزیدههای زیستمحیطی ببهطبور صبحی تبری در چبارچوب مسبیوویت و بی به
پیشبیدی شوند ،فعاویتهای پایدار محی زیستی در طول زمان حفظ میشودج درحاوی ه اصل
لووده ددده -پردارت ددده بر ایم مسیوه دالوت می دد ه لووده ددده بایبد وادار ببه پرداربت
رسار شبود ،سبایر مببانی و مبوارد مبورد اشباره نباظر ببر تسبهیل بازیبابی رببران رسبار
زیاندیدگان استج فوسفۀ دیگر عداوت تصحیحی ) 1(Corrective Justiceاست ه به مورب لن
مسیوویت مدنی باید ناعداوتی نسبت به زیاندیده را اصالح دد ،بدابرایم هم بر ضرر ایجادشده و
هم پردارت غرامت تأ ید شده استج اگر بیعداوتی اثبا شود ،رببران رسبار غیرم بروه و
محض باید صور پذیردج م کم است اثبا نقبض حقبوق زیباندیبده م بکل باشبد ،بدبابرایم
مسیوویت محض باید براسا حقوق و تعهدا تثبیتشبده ربارز از مسبیوویت مبدنی مبتدبی
1ج ایم نوع عداوت درصدد بررراری برابری به دویل انتقال ناروای مدابع و دارایی است ه سابقاس متعوق به یکی از
طرفیم بوده ،اما به ناحق به دیگری مدتقل شده است ،ن ایانگر برابری یتها (مقادیر) است ،بهعبار دیگر،
بعد از ورود زیان و انتقال م دابع حد وس نخستیم (برابری) از بیم میرود و از طریق عداوت اصالحی و اوزام
وارد دددۀ زیان به ربران رسار زیاندیده عداوت برررار میشود و حد وس دوباره به حاوت اول (برابری)
برمیگردد (بادیدی)31-32 :1024 ،ج
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شودج اگر تعهد به عدم لووده سارتم و حق عدم تنبرر از رسبار لوبودگی نقبض شبود ،تعهبد
ربران رسار تحقق مییابدج بهطور وی توریها زیر برای مسیوویت محض ارائه شبده اسبت
ه در پیش گرفتم هر دام از لنها به مسیول دانستم گروه راصی مدجر میشود؛ اتخاذ دیدگاه
مبتدی بر ریسک به انتخاب صاح امتیاز بهعدوان مسیول مدجر میشود ،زیرا صاح امتیباز در
رصببوص ع ویببا تصب یمگیببری مببی دببد و از لن سببود مببیبببرد ،اتخبباذ دیببدگاه مبتدببی بببر
سهلانگاری ) (Negligenceبه پذیرش راهببر ببهعدبوان مسبیول مدجبر مبیشبود ،زیبرا راهببر
تص ی ا تفصیوی در مورد پروژه اتخاذ می ددج از سوی دیگر ،برای زیاندیدگان لسانتر اسبت
ه صرفاس یک موضوع مسیوویت وربود داشبته باشبدد ،اصبل لوبوده ددبده-پرداربت ددبده ببه
لووده دددهای اشاره می دد ه تعری ن ده است ،اگر هدف صبرفاس درونبی بردن هزیدبههبای
لوودگی باشد ،مهم نیست ه دامیک از طرفیم در مرحوۀ اول پردارت می دد ،زیبرا ضبرر ببر
مبدای ررارداد بازتوزیع میشود ،اما زمانی ه لووده ددده مطرح اسبت ،رصبور مبورد توربه ربرار
میگیرد ه اصوالس به مسیوویت راهبر مدجر میشود ،دیدگاه عداوت تصحیحی نیز به بحث رصور
نزدیک است و به راهبر اشاره داردج در صور ببروز ناعبداوتی نسببت ببه زیباندیبده در نتیجبۀ
فعاویت ،صاح امتیاز یا حتی دووت مسیول ربران رسار استج دیدگاه ارتصبادی حقبوق در
زمیدۀ موضوع مسیوویت میتواند بر سط مراربت تأثیر بگذارد ه در صور تص ی ا اساسبی
صاح امتیاز و تص ی ا رزیی راهبر مسیول رواهدد بود )(Røsæg, 2015:280ج
یسبیون حقبوق
مسیوویت محض در پیشنویس اصول تخصیص ضرر تهیبهشبده توسب
بیماو ول پیشبیدی شده استج 1عالوهبر ایم ،مسیوویت محض استاندارد شبدارتهشبدهای ببرای
فعاویتهای رطرناک و با ریسک باالست ه در ناامهبای حقبوری مختوب شداسبایی و اع بال
میشودج با توره به اتخاذ ایم رژیم مسیوویت توسب توافقدامبۀ مسبیوویت لوبودگی فراسباحوی
روشم میشود ه مسیوویت محض در صدعت حفاری نیز پذیرفته شده استج با ورود ایم ببرای
ایجاد تعادل الزم مسیوویت باید تحدید شودج م کوی ه در رصوص تحدیبد مسبیوویت وربود
دارد ،ایم است ه چه سطحی از مسیوویت باید بهعدوان سق مسیوویت پبیشبیدبی شبودج ببا
توره به دوانسیون مسیوویت  1332و وزوم ببازنگری سبق پبیشبیدبیشبده در نتیجبۀ ببروز
حواد ردید ،مدطق چدیم محدودیتهایی مورد سؤال ررار میگیردج تحدیبد مسبیوویت نقبش
اساسی در پذیرش مسیوویت محض ایفا می ددج در صور نبود تحدید مسیوویت م کبم اسبت
لنچدان ت ایوی به پذیرش مسیوویت محض ورود نداشبته باشبدج پبیشبیدبی رببران رسبار
مرحوهای (به شرح بدد  )2میتواند م کل ربران رسار بافی را به در صبور پبیشبیدبی
مسیوویت تحدیدشده رابل تحقق است ،اهش دهدج

1. ILC Draft principles on allocation of loss, supra note, para 13.
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 .4بیمۀ اجباری
برای تن یم پردارت غرامت ،رژیم مسیوویت باید دربردارندۀ اوزام به ارذ پوشش بی های باشد،
زیرا برای ارایی رژیم مسیوویت مدنی شخص مسیول بایبد توانبایی پرداربت داشبته باشبدج در
پروژههای فراساحوی م بار ت فعبال بی بهگبران دریبل در بخبش انبرژی ضبروری اسبت و از
پیشنیازهای لن محسوب میشود )(Shaw, 2012ج تحدید مسیوویت سبب ایجباد اط یدبان در
بازار بی ه و تقویت توانایی ایم بازار برای تن یم ریسکها میشودج

 .5مرحلۀ تکمیلی یا جایگزین جبران خسارت
ایجاد مراحل بعدی ربران رسار و توسعۀ لن در راو ت بکیل صبددوق رببران رسبار در
طول زمان سب میشود ه ریسک و تح بل ضبرر در میبان ذینفعبان صبدعت تقسبیم شبودج
سارتار دوانسیون مسیوویت  1332چگونگی تقسیم مسیوویت ربران رسار ببیم دو ببازیگر
اصوی ماوک تی (بهعدوان ح ل ددده و طرف مدتفع از فعاویت) و وارد دددگان ببزرگ نفتبی
(بهعدوان صاحبان مح ووه) را ن ان میدهدج ایم دوانسیون میتواند راهد بای مداسببی ببرای
تدایم ناام مسیوویت مدنی صبدعت حفباری فراسباحوی باشبدج ببا توربه ببه ایدکبه دووبتهبا
بزرگتریم ذی نفعان توسعۀ صدعت حفاری فراساحوی و تووید نفت و گاز هستدد ،الزم است به
در ایم حوزه م ار ت داشته باشددج چدیم م بار تی مبیتوانبد از طریبق وضبع ماویبا ببرای
فعاویتهای فراساحوی حاصل شودج میزان م ار ت نیز میتواند بر مبدای میبزان نفبت توویبدی
توس دووت یا چاههای حفرشده تعییم شودج با توره ببه نببود مقبررا ببیماو ووبی در حبوزۀ
حفاری فراساحوی ،ایم امر ه لیا ایجاد صبددوق رببران رسبار سبب ترغیب دووبتهبا ببه
پیگیری دوانسیون رهانی یا تدایم و مقرر ردن روانیم سختگیرانهتر در رصوص فعاویتهبای
فراساحوی میشود ،محل ارتالف استج

نتیجهگیری
فعاویتهای حفاری فراساحوی از ر وه فعاویتهای مجاز اما رطرنا یاند به لوبودگی ناشبی از
لنها میتواند بر سایر مداطق رارز از رو رو تحت حا یت ور محبل انجبام فعاویبت سبرایت
ددج ازایمرو موضوع مسیوویت بیماو ووی دووت مطرح میشود ،اما وزوم نقض حقوق بیماو وبل
بهعدوان مبدای مسبیوویت دووبت هبا چاو بی ربدی ببرای تنب یم رببران رسبار ناشبی از
فعاویتهای حفاری فراساحوی استج بدابرایم ،توسل به ایم رژیم مسیوویتی ن یتوانبد چبارچوب
رضایتبخ ی را برای تن یم حقوق رربانیان رسار فرامرزی بهصور سبریع و بافی ایجباد
ددج از سوی دیگر ،ع ده فعاویبت هبای حفباری فراسباحوی توسب ببازیگران رصوصبی انجبام
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میگیردج بدابرایم از رژیم مسیوویت مدنی بیماو ووی میتوان بهعدوان ابزاری برای متعهد بردن
بازیگران رصوصی از طریق حقوق بیماو ول و تنب یم رببران رسبار اسبتفاده بردج رژیبم
مسیوویت مبدنی ببیماو ووبی عبالوه ببر فبراهم لوردن امکبان دسترسبی ببه اشبخاص مسبیول،
استانداردهای مسیوویت را در دووتهای متعاهد ه اهدگ می ددج یکپارچگی رواعد مسیوویت و
دسترسی به غرامت از طریق دادگاههای موی سب رفع نوارص ربران رسار تحت مسبیوویت
ناشی از اع ال متخوفانه میشودج بدابرایم با ایجاد ایم رژیم میتوان به ابزاری ارامد در راستای
اهداف حقوق بیماو ول محی زیست دست یافتج
در حال حاضر موافقتنامههای بیماو ووبی ببیشب اری در رصبوص روبوگیری از لوبودگی
دریایی ورود داردج اگرچه دوانسیون هبایی نباظر ببر مسبیوویت مبدنی ناشبی از ن بت نفبت از
تیها ورود دارد ،اما تا دون دوانسیونی برای پوشش مسیوویت مدنی ببیماو ووبی رسبار
لوودگی فعاویتهای حفاری فراساحوی اررایی ن بده اسبتج ازایبمرو ،در طراحبی نابام ارامبد
مسیوویت مدنی و ربران رسار برای لوودگی نفتی ناشی از فعاویبتهبای حفباری فراسباحوی
میبایست عداصری ه اندد تعییم رسارا تحت پوشش (از ر وبه رسبارا زیسبتمحیطبی)،
مسیوویت رهتدار ،مسیوویت محض بهصور تحدیدشده ،بی بۀ اربباری ،مرحوبۀ تک یوبی یبا
رایگزیم ربران رسار (صددوق ربران رسار ) مبورد توربه ربرار گرفتبه و سبدد تدای بی
عداصر مذ ور را ه تن یم دددۀ ربران رسار زیاندیدگان است ،دربرگیردج
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