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 دانشگاه تهران یاسیدانشکدۀ حقوق و علوم س یقوق عمومحگروه  استاد
 یوسفیساناز 

 دانشگاه تهران یاسیدانشکدۀ حقوق و علوم س یحقوق نفت و گاز گروه حقوق عموم یدکتر 

 
 دهیچک

 یکشورها یتوسعة اقتصاد یاست که استخراج و صادرات آن برا یخداداد ینعمت یمنابع نفت     
همة  یف عمومیست از تکالیط زیخیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محنفت

دهند، نفت و یرا تحت تأثیر قرار م یاییط دریکه مح ییهاندهیکشورهاست. در میان آال
های ز، خسارتیر ناچیدر مقاد ی، حتیت است؛ چراکه مواد نفتیدارای اهم ینفت یهافرآورده

آورد که جبران آن با توجه به حجم ط وارد مییایی و ساکنان آن محیفراوانی را بر سازوکار در
تا توسعة  یاز مرحلة اکتشاف و حفار یع نفتیدر صنا ر نیست.یپذامکان یسادگبه یآلودگ یباال

ط زیست وجود دارد و به این خاطر یونقل نفت، خطر آلوده کردن محش و حملین و پاالیادیم
پرداخته شده است. در  ینفت یهایبه موضوع کنترل آلودگ یو داخل یالمللدر اسناد متعدد بین

های ز معموالً جبران خسارتین ییشناخت مسئول دشوار و در فرض شناسا ینفت یاهیآلودگ
ن یر مناسب ایبر تقص یت مبتنیرو: اوالً، نظام مسئولخارج است. ازاین یو یین از توانایسنگ

ای مهیب یهال پوششیاً، تحصیتر است؛ ثانت مطلق مناسبیة مسئولیست و نظریر نیخطر فراگ
 ت است.ین هدف این نوع نظام مسئولیتأم یبرا یاجرای یروش
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 مقدمه

های آن، حفاظت از محیط زیست بیشتر مورد وردهآصنایع نفتی و صادرات فر ةهمگام با توسع
 برای های متعددی، تا کنون کنوانسیونبارهدر سطح جهانی نیز در این  توجه قرار گرفته است.

   ها تصویب شده و کشورهای عضو متعهد به اجرایجلوگیری از آلودگی دریاها و رودخانه

های نفتی ها کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگیآن ةازجمل ؛1اندها شدهآن
کننده تر شدن مبارزه با آلودگی محیط زیست، مسئولیت مطلق آلودهاست که در آن برای جدی

با عنایت به سنگین بودن  ،دیگر سویتقصیر شده است. از  مسئولیت مبتنی برجایگزین 
چاره در تحدید مسئولیت آنان به  ،اوالً :هامسئوالن آلودگی در جبران آن ناتوانیها و خسارت

های گوناگون نفتی از ای برای فعالیتالزامی نمودن دریافت پوشش بیمه ،مبالغی معین و ثانیاً
     هم فعاالن  ،ترتیباکتشاف تا حمل و تحویل نفت به خریدار، دیده شده است. بدین ةمرحل
شوند و هم به سرعت میل نمیبه آن بی تشان نسبرخطر بودن شغلگونه مشاغل به سبب پُاین

شود و وارده اقدام می هایامکان جبران خسارتتا حد ها و آلودگی ۀبرای محدود کردن دایر
های در کشور ما بیمه در حال حاضر شود.مین میأنیز ت هااز ورود خسارتهدف پیشگیری 

   مین أالمللی تبین هایراهاز  های مورد نیاز معموالً اند و پوششچندانی نیافته ةانرژی توسع
اطالعات کافی و  نداشتنها در کشور، این بیمه نیافتگیرشد هایتترین علشود. یکی از مهممی

       ها ون از اصول و شروط فنی مربوطه برای تعیین حدود تعهدات متقابل آنگرادقیق بیمه
 های فنی است.گذاران و نقصان در کارشناسیبیمه

پردازیم و سپس مبنای مسئولیت های نفتی میبه شناسایی ریسک نخست ،این مقاله در
آنگاه به راهکارهایی که در  ؛آلودگی نفتی مطرح خواهیم کرد هایمدنی را برای جبران خسارت

اجباری را  ةاشاره خواهیم داشت و عواملی که بیم ،بینی شده استهای مختلف پیشکنوانسیون
شناسایی خواهیم  ،سازدونقل نفت ضروری میاستخراجی و حمل ،های اکتشافیفعالیتبارۀ در
های مربوط یمههای این صنعت و اصول اختصاصی حاکم بر ببه بررسی بیمه سرانجامد و کر

 خواهیم پرداخت.

 
 
 
 

                                                           
المللی ؛ ب( کنوانسیون بین1969المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح نفتی الف( کنوانسیون بین .1

المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات ؛ ج( کنوانسیون بین1990های نفتی آمادگی و مقابله و همکاری در برابر آلودگی
؛ ه( 1978و اصالحیة  1973ها( های ناشی از کشتیودگی؛ د( کنوانسیون مارپل )جلوگیری از آل1992های نفتی آلودگی

 .1992نفتی های المللی تأسیس صندوق برای جبران خسارات آلودگیکنوانسیون بین
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 و مفهوم آن  ینفت یهایخطر آلودگ یی. شناسا1

های دیرپایی هستند که بهداشت محیط زیست را با مشکالت های نفتی ازجمله آالیندهآالینده
و  ی)قاسمشوند پذیر نبوده و متالشی نمیاز راه طبیعی تجزیه سازند و عموماًرو میجدی روبه

های تفریحی و اقتصادی، موجب کاهش فعالیت هایبر خسارت افزونو  (39 :1385 نها،یکومارس
یک کنوانسیون  ۀ. مطابق بند چهار ماد(3 :1363 )ابتکار،گردند و نیز تغییر کیفیت آب می گردشگری

وارد کردن مستقیم و یا غیرمستقیم »گونه تعریف شده است: آلودگی دریایی این ،1حقوق دریاها
به طوری که به سالمت انسان لطمه وارد  ،انرژی توسط انسان به محیط زیست دریاییمواد و یا 

ازجمله ماهیگیری مانع ایجاد نماید و گوارایی آب را کاهش  ،های دریاییکند و برای فعالیت
المللی در مسئولیت مدنی برای جبران آلودگی توان به کنوانسیون بینمی ،بر این افزون .«دهد

است، اشاره و از بندهای پنج و  پیوستهبه آن  1389سال  درکه ایران نیز  2ینفت سوخت کشت
هایی اول آن چنین استنباط کرد که منظور از آلودگی نفت سوخت، آلودگی ۀه مادهشت و نُ

است که از ریختن هرگونه نفت هیدروکربنی کشتی که در امر راهبری یا رانش کشتی مورد 
شود. طبیعی است که دریای سرزمینی یک کشور ایجاد میاستفاده قرار گرفته است، در 

های نفتی تنها ناشی از ریختن سوخت کشتی و آن هم در دریای سرزمینی یک کشور آلودگی
رخ در خارج از دریای سرزمینی مکن است ها مای از آلودگیافتد و بخش عمدهاتفاق نمی

 .دهد
پروتکل اصالحی که  3رت آلودگی نفتیالمللی مسئولیت مدنی ناشی از خسانوانسیون بینک

به طوری که  ؛تری از نفت ارائه داده استبه تصویب رسید، تعریف کامل 1992در سال  آن نیز
آن را شامل هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی مانند نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل 

مخازن سوخت کشتی  اعم از آنکه به عنوان کاال در کشتی حمل شود یا در ،سنگین و روغن
           . با وجود این، تعریف مزبور نیز دارای ک(ی ۀماد م)بند پنجموجود باشد، دانسته است 

           های نفتی از شمول کنوانسیونهایی است که موجب خروج برخی از آلودگیمحدودیت
 ،رخ دهدکش و یک کشتی حامل غالت تصادفی بین یک نفت چنانچه ؛ برای مثال،شودمی

 خاستگاهپردازد که هایی میقابلیت اعمال ندارد. همچنین کنوانسیون فقط به آلودگی کنوانسیون
اتصال کشتی به بندر رخ دهد،  ةکه آلودگی در اثر نشت لول آن از خود کشتی باشد و زمانی

ی عملیات باالدستهای شامل آلودگی ،بر این افزونشود و عملکرد کنوانسیون دچار ضعف می
های قابل رسد تعریف قانون حفاظت از دریاها و رودخانهشود. به نظر مینمی   نیزنفت و گاز 

                                                           
1. United nation convention of the law of the sea-1982. 
2. The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001-
BUNKER. 
3. International convention on civil liability for oil damage -1969. 
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 ؛تر باشداز آلودگی نفتی، نسبتاً کامل 1389رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب کشتی
ها، سکوها و تأسیسات کشها، نفتزیرا آن را به نشت یا ریختن نفت و یا مواد نفتی از کشتی

 .  ک(ی ۀ)مادنفتی نیز توسعه داده است 
 

  ینفت یهایآلودگ خاستگاه. 2

 ییایونقل در. حمل1.2
 :Gold,1998, Chapter 1) دنشومی شمردهها عامل اصلی آلودگی دریاها ادعا شده است که کشتی

در  ؛هاستکشترابری نفتهای نفتی مربوط به درصد از کل آلودگی پانزدهدر آمار جهانی  .(48
 ،ییو بقا ی)لطفدرصد است  57 نزدیک بههای خلیج فارس بسیار باالتر و که این رقم در آبحالی

1389 :5) . 
 د:گیرمی دربرونقل، موارد زیر را آلودگی نفتی ناشی از حمل

 
 یة سوخت کشتیها و تخلکش. نشت نفت از نفت2. 1. 1

ناشی از معیوب و  کند، معموالًنفت را به محیط زیست وارد میاز این آلودگی که حجم زیادی 
هاست. نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت آلودگی ناشی از نشت نفت، کشمستهلک بودن نفت

ولیت ناشی از ئاست. اما نظام حاکم بر مس 1969مبتنی بر مقررات کنوانسیون مسئولیت مدنی 
ساس کنوانسیون نفت مخزن سوخت کشتی نفت از مخزن کشتی برا ةآلودگی ناشی از تخلی

 ،هاکشنفت از مخزن در مقایسه با نشت نفت از نفت ةاست )تخلی 2001معروف به بانکر 
       کش و غیر آن و حتیها اعم از نفتتمام کشتی چونوسعت آلودگی کمتری دارد اما 

دو  بیشتر است(. در هر آن های مسافربری دارای سوخت هستند، احتمال وقوعکشتی
 خورد.ولیت مطلق و محدودیت آن به چشم میئاجباری و مس ةکنوانسیون، اصولی مانند بیم

 
  1ة آب توازنی. تخل2. 1. 2

          آب توازن ةشود، تخلیها ایجاد میکشآلودگی دیگری که عامدانه در اثر فعالیت نفت
حفظ تعادل مقداری آب را وارد مخزن خود های خالی در مسیر برگشت برای هاست. کشتیآن

آب آلوده به نفت، موجبات آلوده شدن آب  ةدرنهایت با رسیدن به مقصد، با تخلی نموده و
مسئولیت در این موارد پاسخگوی جبران  گرِبیمه .(Abecasis, 1978: 37) آورنددریا را فراهم می

 نخواهد بود. هاخسارت
 

                                                           
1. Ballast water 
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 های. تصادم و غرق شدن کشت2. 1. 3
تانکر  1987در مارس  های نفتی است.بخش مهمی از نشت ۀدهندحوادث تانکرها تشکیل

Amoco Kadiz  شکسته تن نفت خام عربستان و کویت، در ساحل بریتانی درهم 223000حامل
ل نشست به گِ 1989ر سال د  Exxon Valdezخود را از دست داد. تانکر ةشد و تمامی محمول

کیلومتر  هشتصدبه ساحل راه یافت و تقریباً  ،شدهتن نفت خام تراوش 37000 ة آن،که درنتیج
 . کرداز خط ساحلی را آلوده 

 
  ینفت یهاق و انفجار چاهی. حر2.2

محیط  ۀیکی از منابع آالیند ،افتدطریق حمالت دشمن اتفاق می از ها که معموالًانفجار چاه
عراق، سکوی  ییدر اثر حمالت هوا 1361که در سال  یادآور شد. باید استزیست دریایی 

متری زیر دریا  85های نفت در عمق لولهشکسته شدن سه نوروز منفجر و باعث  ۀچاه شمار
 .(74: 1363 )الفت، کردد و نفت به دریا نشت گردی

 
  یا فراساحلی یسات ساحلیسأنفت و ت یبرداراکتشاف و بهره .2. 3

گذارند و زیادی بر محیط زیست میآثار میادین نفتی اغلب  ةتوسعبرداری و بهره، اکتشاف
کی از بزرگترین معضالت ی. (Borthwick, 1997: 77) شوندو هوا می موجب آلودگی شدید آب

های مختلف ایران رخ داده در میدان بارهاهاست که صنعت نفت و گاز خطر فوران این چاه
چاه، ممکن است مقداری نفت همراه با گل حفاری های سنگین کردن آزمایش هنگاماست. 

شوند و یا آب نمکی که در موقع خارج شود. همچنین مایعاتی که روی سکوها ریخته می
. ایجاد (78: 1363 )الفت،شود می شمردهگردد، از عوامل آلودگی نفتی برداری حاصل میبهره

های انتقال و نشت نفت از لولهسیسات برای سکوهای نفتی، سوزاندن گاز همراه نفت، نصب أت
دریا به  منشأ آلودگی ممکن استاز دیگر مواردی است که  ،هاسوراخ شدن آن ةها در نتیجلوله

برداشت آن  شود و یا با وجود نفت امکانِحتی در مواردی که میدان تخلیه می ؛نفت باشد
   ودگی محیط زیست کند و موجب آلهای بسته نشت می، باز گازهای متراکم از چاه1نیست

 گردد. می

                                                           
شود و یا در صورت تولید، میدان اُفت های نفتی امری است که در مواقعی که چاهی تجاری شناخته نمی. متروکه نمودن چاه1

افتد و افتد. این متروکه نمودن گاهی با بستن سر چاه اتفاق میبرداری صرفة اقتصادی ندارد، اتفاق میکرده و درنتیجه، بهره
د شود. بنابراین ضروری است مسئولیت پیمانکار، با وجوهای محیطی میگردد موجب آلودگیگازهایی که از آن متصاعد می

                                                                                 ترک میدان، همچنان باقی بماند.
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قراردادهای امتیازی و یا  ویژهبه ،محیطی در قراردادهای نفتی قدیمیهای زیستضرورت
به عنوان یک  امروز، اما (Gao, 1998: 11) گرفتمی مشارکت در تولید، کمتر مورد توجه قرار

 ۀگیرد. امروزه هیچ پروژمیگذار مورد توجه قرار های نفتی سرمایهقراردادها با غولعقد بند در 
مگر آنکه مجوز سازمان محیط زیست منطقه را داشته باشد و  ،تواند آغاز شودصنعتی نمی

د سازمان محیط زیست را کسب یأیمگر آنکه در جریان پیشرفت، ت ،پذیردای پایان نمیپروژه
محیطی های زیستعملیاتی نیز مسئولیت ةحتی پس از پایان مدت قرارداد و استرداد منطق ؛دکن

پس از پایان محیطی در بلندمدت نمایان خواهد شد. های زیستزیان زیرا اصوالً ؛ادامه دارد
بازیافت نهایت درهای نفت خشکی، باید سازه برچیده، مصالح برداشته و تولید، در چاه ةمرحل

برطرف  مثالً ،مواد نفتی و پاکسازی محیط زیست محلی ممکن است برداشتیا دفع شوند. 
ویژه از نظر برچیدن به ،سیسات دریاییأگیاهان نیز الزم باشد. ت دوبارۀکردن آلودگی و کاشت 

ثیر أالملل تاگرچه در این منطقه نیز حقوق بین ؛ندرو هستروبهسیسات با پیچیدگی خاصی أت
 در صنعت نفت و گاز دارد. در قرارداد امتیازی پاکستان قید شده است که در طول یچشمگیر

قرارداد، صاحب امتیاز باید تمام اقدامات ضروری و منطقی را برای  پایانروز بعد از  نودمدت 
انجام محیطی به حیات انسانی و یا اموال اشخاص ثالث های زیستجلوگیری از ورود زیان

 .دهد
این  محیطی برهای زیستها نیز حکایت از نظارت دقیق سازمانالمللی دولتولیت بینئمس

مجوز از سازمان محیط زیست در ابتدای  دریافتنظر از ارد. در بسیاری از کشورها، صرفامر د
    سرعتها نیز بهانعقاد قرارداد، کارشناسان متخصص این نهاد ناظر، در طول اجرای پروژه

   کنند و بنا به مورد تصمیممحیطی آن را بررسی میها و آثار زیستهای مهندسی طرحنقشه
 آثارعنوان ارزیابی  باسندی  ،پروژه شوند یا خیر. برای این منظور ةکه مانع ادامگیرند می

اجرای پروژه با سازمان محیط زیست  ةشود. این اسناد قبل از مرحلتهیه می 1محیطیزیست
در مورد شماری از کشورهای نفتی  محیطی آن ارزیابی گردد.شود تا ابعاد زیستهماهنگ می

شده است که هرچند این کشورها حسب ظاهر دارای نهادهای در حال توسعه، مشخص 
            محیطی ایفای نقشتصویب ارزیابی پیامدهای زیست ةمحیطی هستند که در مرحلزیست

مند و کارآمد ندارند و فرایند نظارتی و امکان اطالع داتی روشی نظامییأچنین تاما کنند، می
رزیابی بنابراین در کنار سند ا .(Mayorga Alba, 2010: 15) عمومی از این فرایندها نامناسب است

حفاظت از  منظوربهمهمی است که  ةمسئل ،محیطینظارت زیستمحیطی پروژه، آثار زیست

                                                           
1. Environmental Impact Assessment-EIA, Environmental Safety Security Health Impact 
Assessment. 
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ثر باشد. بنابراین عملکرد نهایی پروژه مستلزم نظارت مناسب در طول ؤتواند ممحیط زیست می
 .(208 :1398، یرمردیش و ی)موسو اجرای پروژه است

 
 ها شگاهیسات پاالی. منابع و تأس4.2

کننده به های خنکعبور از برج هنگامها در ها و پاالیشگاهپسماندهای نفتی کارخانه معموالً
های سیسات پاالیشی و پتروشیمی و نیروگاهأوجود ت .(150: 1374، ی)کردوانشوند دریاها منتقل می

گیرند، مخازن متعدد نگهداری نفت استفاده قرار می دیزلی و گازی که برای عملیات نفتی مورد
های نفتی و پتروشیمی، خطوط لوله و نیروگاه، احتمال نشت مواد آالینده از خام، فرآورده
این نوع از بارۀ در .(Unep, 1997: 12) کنندها به محیط زیست را تشدید میمخازن و لوله

  های قابل حفاظت از دریاها و رودخانهحتی در قانون  ؛کنوانسیونی وجود ندارد ،آلودگی
 ایها اشارههای ناشی از پاالیشگاهها نیز به آلودگیرانی در مقابل آلودگی ناشی از کشتیکشتی

 نشده است.

 

 ینفت یهایت در آلودگیمسئول ی. مبنا3
            1های اقتصادی و توسعهبار توسط سازمان همکارینخستین ،سازاصل پرداخت توسط آلوده

مین أهای خصوصی برای تبه شرکت یارانهمنظور بازداشتن مقامات عمومی ملی از اعطای به
 قبول ها باید با شان اعالم شد. درعوض شرکتهای کنترل آلودگی ناشی از فعالیتهزینه
ا ر خودهای ناشی از فعالیت هزینههای کنترل آلودگی به میزان الزم توسط قانون، برونهزینه

های ناشی از کننده مسئول آلودگینظر به اینکه آلوده .(De Sadeleer, 2002: 21-61) درونی کنند
 .ضرورت داردکننده مبنای مسئولیت آلوده آشنایی با، استعملکرد خود 

 
 ر یبر تقص یت مبتنینظام مسئول .3. 1

نظام برای  که اینیحالدر ؛در نظام حقوقی کشور ما اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است
به دالیل  ،سو و پیشگیری از ورود زیان از سوی دیگرمحیطی از یکزیست هایجبران خسارت

 زیر کافی نیست:
در بسیاری از موارد شاکی خصوصی بنابراین  ؛الف( محیط زیست مال خصوصی نیست

 ؛(69: 1393، یو کرم ینی)خوئ ندارد
برای  یاندکانگیزه و اطالعات  ،محیطیهای زیستقربانیان خصوصی خسارت ب( معموالً
 ؛(290: 1387 انصاری، کاتوزیان و) دارند هاخسارتگونه این ةپیگیری و مطالب

                                                           
1. Oraganization for Economic cooperation and development (OECD).      
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ل دشوار و پرهزینه است. ئگونه مساسببیت و تقصیر عامل زیان در این ةاثبات رابط ج(
متعارف، نتوان تقصیری را متوجه شخص خاصی  یبسا با معیار رفتار انسانچهافزون بر اینکه، 

 ؛نمود

دیده به حالت و برگرداندن زیان جبران خسارت ،هدف اصلی در مسئولیت مدنی د(
            که در مسئولیت درحالی ؛و نگاه آن به گذشته است (673 :1378ان، ی)کاتوزنخستین است 

ی، هدف اصلی پیشگیری است و به محیطهای زیستهای نفتی و به طور کلی آلودگیآلودگی
عنی در موردی که هنوز خسارتی واقع نشده ولی تهدید ی ؛(Faure, 2009: 37) داردنظر آینده 

نزدیک وجود دارد، مسئولیت مربوط به محیط زیست محقق  ۀجدی در مورد وقوع آن در آیند
    ای از پارهها سنگین و غیرقابل جبران است، شود. در موارد محدودی که خسارتمی

فلسفی، شناسایی نوع جدیدی از مسئولیت موسوم  نوینهای از اندیشه گیریبهرهدانان با حقوق
در حقوق محیط  «اصل پیشگیری»عنوان  بااند که به مسئولیت پیشگیری را ضروری دانسته

 ؛(Flour, 2003: 78) زیست شناخته شده است
ها و اطالعاتی است که از ی نیازمند دادهمحیطزیست هایمحاسبه و ارزیابی خسارت ه(

زیرا تصمیم  ؛کندهای سیاسی در آن دخالت میتصمیم رود ومرزهای مسئولیت مدنی فراتر می
 یابدمیگاه با منافع و اهداف سیاسی و عمومی کشورها تعارض  ،هاییبه جبران چنین خسارت

د. پس باید قواعد مسئولیت مدنی زساها را برای قاضی دشوار میگیری در این زمینهو تصمیم
  .(Bergkamp, 2003: 205) سنتی در این زمینه کنار گذاشته شود

 

 ت مطلق ینظام مسئول .3. 2
، مسئولیت مطلق جایگزین ی که گذشتتقصیر به شرح به علت معایب نظام مسئولیت مبتنی بر

 ،اصالحی آنو پروتکل  1969گردید و حتی در کنوانسیون مسئولیت ناشی از آلودگی 
های نفتی به رسمیت شناخته شد. بنابراین صرف مسئولیت مطلق مالک کشتی در برابر آلودگی

سببیت برای تحقق مسئولیت کافی است. برخی به جای مسئولیت  ةورود زیان و اثبات رابط
رسد. در تر به نظر میدارند که از نظر حقوقی قابل پذیرشگرایش مطلق، به مسئولیت محض 

با اهداف بازدارندگی، جبران خسارت و عدالت که توان گفت مسئولیت محض می توجیه
 .(215: 1398، یو موسو یرمردی)ش خوانی داردتوزیعی بیشتر هم

زیرا از  ؛کندمشکلی را رفع نمیدرعمل تر، صرف وضع قانون و برقراری مسئولیت گسترده
ناشی از  هایبا توجه به سنگینی خسارت ،اوالً :ستروروبهبا مانعی بزرگ  یینظر اجرا

کننده، مشاغل ل شدن مسئولیت مطلق برای آلودهئهای نفتی در محیط زیست و قاآلودگی
 ةشوند و همین امر مانع توسعبر و از نظر مالی پرخطر میمربوط به صنعت نفت بسیار هزینه
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شود، بینی میت مطلق پیشدر مقرراتی که مسئولی معموالً روازایند. رومی شماربهها آن
معناست که بخشی از شود. اما این امر طبیعتًا بدانمحدودیت مسئولیت نیز در نظر گرفته می

فعاالن  ةهمین مقدار محدود مسئولیت نیز برای هم ،ثانیاً ؛ها بدون جبران باقی بماندخسارت
سازد و می روروبهها را با مشکل عمل پرداختدرراحتی قابل تحمل نیست و صنعت نفت به

به محض وقوع حوادث آلودگی، انجام  ،ثالثاً ؛نمایدمی مواجهدیده را با مسئوالن معسر زیان
که غالباً شناسایی عامل زیان درحالی ؛دیابمیاقدامات سریع و پرهزینه برای کنترل آن ضرورت 

طرفیت ی در دادگاه با ابسا به تشکیل پروندهبر است و چهیا میزان مسئولیت آن دشوار و زمان
شود و رسیدگی و صدور  روروبها فرعی و متصدیان حمل یپیمانکاران اصلی کسانی مانند 

    ن مالی تمکّ نداشتنبه علت ورشکستگی و یا  ،رابعاً ؛حکم زمانی طوالنی را اقتضا کند
 دیدگان جبران نشود.زیان هایکننده، ممکن است خسارتآلوده

ای با حل معضالت ناشی از در قرارداد نفتی، مالزمه و تعیین مسئولبنابراین صرف تبیین 
مند روشی نظام ،سازی محیط زیست نخواهد داشت و الزم است در کنار مسئولیتآلوده

ند و از شوجبران  هاپرداخت و خسارت آسانسرعت و ها بههزینه سو،اندیشیده شود تا از یک
 :Lonter Lev, 2016) کار قرار نگیرند ةصاحبان صنعت در شرایط دشوار برای ادام ،دیگر سوی

مند چیزی جز بیمه نیست. برقراری بیمه در این نوع از نظام این روش نظام ؛(483-484
 ،مسئولیت قابل دفاع است. در این نوع مسئولیت هرچند نیازی به اثبات تقصیر متصدی نیست

شود. هرچند با احتمال فزونی ه سقف خاصی محدود میبکشتی براساس تناژ  یومسئولیت 
انتقاد به نظر  های قابل جبران از سقف مسئولیت متصدی، محدودیت مسئولیت قابلِخسارت

گردد. کار بیمه منتفی میواما باید پذیرفت که در غیر این صورت، امکان توسل به ساز ؛رسدمی
. البته این یستنشده نتعیین هایجبران خسارت گری حاضر به پذیرش خطرهیچ بیمه ،درواقع

دیده اطمینان دارد که زیرا از طرفی، زیان ؛وضعیت باعث رضایت حداقلی طرفین دعواست
به نتیجه خواهد رسید و  ویجبران خسارت  یاخسارت وارد به او مشمول بیمه است و دعو

بران خسارت تا حد الزم برای ج مبالغخاطر است که از طرف دیگر، متصدی هم آسوده
به باور گرچه ا. (Trevor, 1969: 110) وجود دارد و نیاز به نقد کردن اموالش نداردوی  مسئولیت

انگیزه برای اعمال ضوابط کنترلی،   نبودنبه علت محدودشده، در این شرایط مخالفان مسئولیت 
کننده مسئولیت آلودهای نیز بر این باورند که عده ؛شودپیشگیری از بروز آلودگی محقق نمی

نامه است. بنابراین شده در بیمهمشخصگر محدود به میزان بلکه مسئولیت بیمه ،محدود نیست
کنندگان را به عملیات باالدستی شده در کنوانسیون مسئولیت مدنی آلودهنباید معیار مشخص
مسئولیت نامحدود  ،کنندهد. چنانچه آلودهکرتفسیر مضیق را ممکن آن حد سرایت داد و باید تا 

نامه خریده مبلغی که بیمه کافی برای اجرای اقدمات احتیاطی دارد تا بیش از ۀداشته باشد، انگیز
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طرفداران این نظریه، زمانی که حقوق و منافع اشخاص ثالث مطرح به باور نپردازد. پولی است، 
 :Posner, 2014) انصافی در عالم علم حقوق استبی محدودیت مسئولیت نوعی نظریةباشد، 

 عنوان با آن از که اصل نیا. باشد برابر تیمسئول زانیم با امکان حد تا دیبا مهیب مبلغ البته .(236
 تیمسئول زانیم که دهدیم نانیاطم است، شده ادی زین مهیب پوشش و تیمسئولی برابر اصل

 توانینم که داشت توجه دیبا. شودیم داده پوشش آن معادلی پول مبلغ با شهیهمی متصد
 .(47: 1390 ،یعبداله) کرد فراهم ینامحدودی امهیب پوشش

 

  یامهیب یها. پوشش4
گروه پذیرش، پیشگیری، کاهش و انتقال  چهارتوان به مقابله با خطرها را می ۀکلی شیو طوربه

در مراحل  محیط زیست، ایمنی و سالمتیهای تدوین و اجرای برنامه ،د. تنظیمکرخطر تقسیم 
ای کاهش و برای از اقدامات الزم نمونه ،مختلف عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

نفت و گاز، برخی از خطرها  ۀکه در عملیات پیچیددرحالی ؛آیدشمار میخطر به پیشگیری از
 اماناپذیر خواهد بود. گریزبینی نیستند. درنتیجه پذیرش خطر وجه قابل ارزیابی و پیشهیچبه

برخورد با  ۀست. آخرین شیوروروبه ییبا مشکل اجرا ،ا شرایطی که توضیح دادیماین نیز ب
. (44 :1389 )درخشان، های متخصص استخطر، انتقال آن از طریق انعقاد قرارداد بیمه با سازمان

های وارده به صنعت های نشت نفت و خسارتبیمه همواره عنصری کلیدی در جبران هزینه
ن زیان با توجه های نفتی، عامالدر آلودگی .(King, 2010: 44) آمده استمی شمارماهیگیری به

گذار اگرچه به ظاهر به نفع بیمه ،آلودگی ةد و بیمنرا ندار آنجبران  به گستردگی خسارت توانِ
        عملکرد اصلی آن حمایت از منافع  ،سنگین است هایو رهایی او از جبران خسارت

چنین اخذ های نفتی به لزوم کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر آلودگیدیدگان است. در زیان
ما نیز  درکشور اجباری به آن خواهیم پرداخت. ةکه در قسمت بیماست اشاره شده  ایبیمه

رانی در های قابل کشتیقانون حفاظت از دریاها و رودخانه شش ۀماد ییاجرا ةنامنییمطابق با آ
 هایکش و شناور برای جبران خسارتکشتی، نفت هر ،1389 مصوبهای نفتی مقابل آلودگی

های مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و احتمالی ناشی از آلودگی آب
های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر و دریای عمان و آب

ریالی یا ارزی بر مبنای حق برداشت  ةامنامه یا تعهدنرانی، باید بیمههای قابل کشتیرودخانه
 .المللی پول و متناسب با ظرفیت کشتی تهیه کندویژه مطابق تعریف صندوق بین

همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف شده است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، 
لوگیری به عمل های فوق جنامه در آبنامه، تعهدنامه یا گواهیکش و شناور فاقد بیمهنفت

نامه یا کش و شناور نیز باید بیمهجر(، نفتأ)مست مالک و یا سایر مسئوالن کشتیآورد. 
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کش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست نامه را در کشتی، نفتتعهدنامه و گواهی
 .نامه(نییآ 10 ۀ)مادسازمان مزبور آن را ارائه کنند 

اجباری را  ةبیم ،اینامهنییعملیات باالدستی هیچ قانون و آهای ناشی از آلودگی بارۀدر
رانی های قابل کشتیاینکه در قانون حفاظت از دریاها و رودخانه با وجودمقرر نکرده است و 

اما در  است؛ سیسات و استخراج نفت اشاره شدهأهای ناشی از تدر تعریف آلودگی به آلودگی
ها الزامی ساخته و تکلیفی برای کشها و نفتبرای کشتینامه را فقط تحصیل بیمه ،شش ۀماد

های ناشی آلودگی بارۀبنابراین درهای عملیات باالدستی مقرر نشده است. بیمه نمودن آلودگی
توسعه و حفاری خأل قانونی وجود دارد و در این موارد یا باید به قواعد  ،از عملیات اکتشاف

 گفته با هدف پیشگیریاستناد شود که این به شرح پیش عامل زیان مسئولیت مبتنی بر تقصیر و

از آلودگی سازگاری کامل ندارد و یا باید از طریق درج شروط قراردادی، مسئولیت محض 
         کشورهای  ست کهروازاینمناسب به طرف مقابل الزام شود.  ةنامپیمانکار و اخذ بیمه

ای مناسب را های بیمهگذار پوششکه سرمایهند کنپذیر در قراردادهای خود شرط میسرمایه
 2خطر نصبتمام ةنامو یا بیمه 1خطر پیمانکارانها اغلب به صورت تمامنامهد. بیمهکنتحصیل 

 هاهای نفتی و خسارتشوند و پوشش مناسب را برای آلودگیهای مسئولیت صادر مییا بیمه
  .(Schwep, 2004: 225) دهندبه اشخاص ثالث ارائه می

یم که اگر بیمه برای مسئولیت باشد، مقررات مربوط به بیفزایدر پایان این مطلب را نیز 
ریسک  نظریابد و از این گران نیز توسعه میولیت عامل زیان، به طور تبعی به بیمهئتحدید مس

            )سهم  3گران، باالبردن فرانشیزیابد. روش دیگر در کاهش ریسک بیمهآنان نیز کاهش می
گذار از خسارت( است که به او در انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز جلوگیری از گسترش بیمه

کند. در عملیات گذار را کنترل میخطر اخالقی بیمه و دهدبیشتری می ۀخسارت انگیز
خواهد بود که مشمول  یهایباالدستی، با توجه به اینکه کارفرما نگران بازپرداخت خسارت

 هاخواهد تا تضمینی برای جبران این بخش از خسارتفرانشیز شده است، از پیمانکار می
بین خود  های داخلیباشگاه یهاتوانند به ایجاد صندوقبدهد. پیمانکاران در این موارد می

 اقدام کنند.
  
 
 

                                                           
کند. بیمة مسئولیت نیز ای جامع عمل مینامهدهد و به عنوان بیمهها را پوشش میخطر پیمانکاران تمام خسارت. بیمة تمام1

 .(Contractor All-Riskشود )ها منظور مینامهمعموالً بندی از این بیمه
2. Erection All Risk- EAR 
3. Deductible 
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  یآلودگ یهامهیانواع ب .5
  پروژه و حمل یهامهیب .5. 1

گوناگون عملیات باالدستی از اکتشاف و حفاری تا توسعه و تولید با خطرهای  مختلفی  مراحل
جلوگیری از  منظوربههای فنی بیشتر روست. بیمه هم عاملی برای اعمال کنترل و نظارتروبه

            شود و هم با پرداخت سریع می شمردهها آلودگی ناشی از انفجار چاه ةوقوع و یا توسع
  های بیمه .(52: 1382کارجو، ی)پد کنهای پاکسازی به حفاظت از محیط زیست کمک میههزین
ها را به استثنای مواردی که عدم ازجمله آلودگی ،خسارات وارده ةخطر پیمانکاران کلیتمام

نظر از مسئولیت صرف ةدهد. گاهی اوقات نیز بیمپوشش می ،ها تصریح شده باشدشمول آن
د که شومی دریافتهای مختلف پیمانکاران خطر برای مسئولیتهای تمامبیمهنبودنِ ا ی بودن

ها مکلف به تهیه و کشن نفتاحمل نفت، نیز مالک ةازجمله برای ایجاد آلودگی است. در مرحل
 های نفتی هستند. های خاص برای محمولهنامهحمل بیمه

 
  P&I یهاانجمن یهاپوشش .5. 2

های ها، نقش باشگاهبه مالکان کشتی های مسئولیتبیمه ةهای بیمه در ارائشرکتتر از نقش مهم
 گوناگونها امروزه خدمات خدمات مزبور به اعضاست. این باشگاه ةدر ارائ 1حمایت و غرامت

کنند های بیمه ارائه نمیدهند که یا اصالً شرکتو بسیار ارزشمندی را به اعضای خود ارائه می
وند رمی شماربه 2هاییها تعاونیکند. این باشگاهها کفایت نمیپوشش مسئولیت آنو یا برای 

بر دریافت غرامت، از خدمات حقوقی در محل حادثه  افزوناند تا که مالکان کشتی ایجاد کرده
          گری نیزگذار بودن، در بیمهعین بیمه ها درترتیب اعضای آنمند شوند. بدیننیز بهره

 کنند. می فرینیآنقش
کنند و تعهدات مالکان کشتی را در شخص ثالث عمل می ةمثابه نوعی بیمها بهاین باشگاه

آی .اند.دهند. باشگاه پیشود، مورد پوشش قرار میای که شامل آلودگی نفتی دریا نیز میگستره
را پرداخت  شده برای جلوگیری از نشت بیشتر آلودگیهای انجامهای پاکسازی و هزینههزینه

ها نیز به اعضا ها در کنترل و پیشگیری از آلودگیکه آن آیدمیبرها کند. از عنوان این باشگاهمی
سرعت به وضعیت دیدگان را بهکنند و هنگام بروز حادثه، با پرداخت خسارت، زیانکمک می

این  ،ابل توجه اینکهق ةند. نکتپردازهای پاکسازی را میگردانند و یا هزینهقبل از خسارت بازمی

                                                           
1. Protection and Indemnity Clubs 

کنند ا بیشتر به طور متقابل موافقت میی، زمانی که دو نفر 1906قانون بیمة دریایی انگلستان مصوب  85. برابر بند اول مادۀ 2
 های دریایی بیمه کنند، در حقیقت یک شرکت بیمة تعاونی و یا متقابل تشکیل شده است. که یکدیگر را در برابر خسارت
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های دریایی آلودگی بارۀدهند، درها را پوشش میهای مختلف، مسئولیتها که در زمینهانجمن
 .(54: 1386 نژاد،ی)سلطان شوندنفتی برای تعهدات خود محدودیت قائل می

 
 ینفت یآلودگ ةمیب یهایژگیو .6
  یت با پوشش اتکاییمة مسئولیب .6. 1

سنگین است.  کمابیش های با مبالغِعام برای تقسیم ریسک در تمام پوششروشی  1اتکایی ةبیم
ها در درون یک کشور باقی در سطح داخلی و خارجی معمول است تا ریسک ،اوالً :روشاین 

های بیمه تمام شرکت ،ثانیاً ؛وسیله حمایت از اقتصاد عمومی کشورها به عمل آیدنمانند و بدین
ترتیب منابع ها را تقسیم و اتکایی کنند تا بدینریسک ،خود از نظر مالیبایستی متناسب با توان 

ها یکباره صرف چند خطر نگردد. در مواردی که موضوع بیمه از نظر فنی و دانش مالی آن
 گیریبهرهای جز های بیمه چارههای ویژه است، شرکتای نیز نیازمند اطالعات و تخصصبیمه

گران اتکایی متخصص ای بیمهبه طور غیرمستقیم از دانش حرفهندارند تا  ییاز پوشش اتکا
 گذار خود بدهند. به بیمه و ها گرفتهبهره ببرند و نرخ و شرایط مناسب را از آن

، 1375مطابق قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی داخلی مصوب  سو،در ایران از یک
در حد  یادشده،مالحظات  ربنا ب ،دیگر سویها باید در داخل کشور بیمه شوند و از پروژه

گر مستقیم )اولی( در تنها بیمه ،این نوع از بیمه . درنیاز استخارجی  ییاتکا ةباالیی به بیم
گذار د و بیمهبندگر مستقیم قرارداد میگر اتکایی تنها با بیمهول است و بیمهئگذار مسبرابر بیمه
اولی در نرخ و  ةهنگام انعقاد بیم ییگر اتکابیمهدرعمل نظرات  امابیگانه است.  بارهدر این 

 نشاط،ی)صادق شود تا پس از آن در اتکایی کردن آن مشکلی پیش نیایدشرایط اخذ و اعمال می

1391: 57-58). 
گذار است. گران و حقوق بیمهورشکستگی یکی از بیمه ةلئاز نکات حقوقی قابل بحث، مس

گذار مسئول پرداخت در مقابل بیمههمچنان مستقیم  گرِورشکسته شود، بیمهگر اتکایی اگر بیمه
رمای ورشکسته قرار گیرد. غُ  شمارتواند پس از پرداخت، در خواهد بود و می هاخسارت همة

به میزان سهم خود از خسارت در  ییاتکا گرِمستقیم ورشکسته شود، گرچه بیمه گرِاما اگر بیمه
گر جزء دارایی بیمه ییگر اتکاصورت بدهی بیمهدراین ،ول استواگذارنده مسئ مقابل

گذار( پرداخت دیده )بیمهبه زیان ولی آیا خسارت باید مستقیماً ،ول خواهد بودئواگذارنده مس
 ؛اینجا دو دیدگاه قابل طرح است در ؟طلبکاران تعلق گیرد ةتا به هم ،شود یا به مدیر تصفیه

دیده حق داده شده است که های مسئولیت به زیانه در بیمهکه امروز چنانهم ،یکی اینکه
گر در حالت ورشکستگی بیمه ،(179: 1383زانلو، یا) دکنگر مسئولیت مراجعه به بیمه مستقیماً

                                                           
3. Reinsurance 
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گر اتکایی از خسارت، به گذار وجود دارد که به میزان سهم بیمهمستقیم نیز این حق برای بیمه
به لحاظ علمی مبتنی بر قیاس  ،اوالً :این نظریه دارای این ایراد است که اماد. کناو مراجعه 

مورد بحث حقوق سایر  ةدر قضی ،ثانیاً ؛جزئی با جزئی است که مبنای معتبری در حقوق ندارد
گر با او قرارداد بیمهو دارا بودن ها با اطمینان از مالئت آن ةزیرا هم ؛طلبکاران نیز مطرح است

   در خطرهای سنگین بوده است و  ییکی از اسباب مالئت، وجود قرارداد اتکاو یاند بسته
 د.کرگذار عمل ها و به نفع یک بیمهتوان به ضرر آننمی

خارجی  ییاتکا ةهای تحمیلی به ایران، امکان اخذ بیمتحریم ةحال اینک که به واسطدرهر
مشترک شکل گرفته است که درواقع نوعی مشارکت  ةعنوان بیم باتقریباً منتفی است، جریانی 

گذار برخالف حالت قبل باید به تسهیم خطر است و بیمه برایگر داخلی های بیمهشرکت
 د.یابخود اطمینان  هایدریافت خسارت برایگران داخلی مالئت گروهی از بیمه

 
 یاجبار ةبیم .6. 2

در  اما ،کندتهیه می خود برای مسئولیتآن را ها اختیاری هستند و شخص به اختیار بیمه اصوالً
ها را بر اشخاص تحصیل بیمه ،گذار به اقتضای مصالح جامعه و منافع عمومیمواردی قانون

که  ایهای نفتیاکنون درخصوص آلودگیند. هماهای اجباری معروفکند که به بیمهتحمیل می
ن مسئولیت آلودگی نفتی و مقررات ها باشد، کنوانسیوونقل و عملیات کشتیناشی از حمل

مالک هر کشتی که در  ،است. مطابق کنوانسیون مزبور دهکرنامه را اجباری اخذ بیمه ،داخلی
تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله  دو هزاریک کشور عضو ثبت شده باشد و بیش از 

 ةنامبانکی یا گواهی ةنامضمانت مانندملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگر،  ،کندحمل 
میلیون فرانک جهت پوشش  210المللی، به میزان شده از سوی یک صندوق غرامت بینارائه

قانون حفاظت از دریاها نیز  شش ۀماد ةنامنییدر آ .مسئولیت خود برای خسارت آلودگی است
نظر گرفته  قانونی در یآلودگی نفتی به عنوان الزام ةنامتکرار گردیده و اخذ بیمه عیناًاین ماده 

نفتی در  ةیکی از معایب مقررات موجود، محدودیتی است که در مورد وزن محمول .شده است
ملزم به  ،دکننتن نفت را حمل می دو هزارهایی که بیش از نظر گرفته شده است. تنها کشتی

به بار  یهایتن نفت نیز خسارت دو هزارنشت تا ممکن است که درحالی ؛اندآلودگی شده ةبیم
های نفتی ممکن است آلودگی ضمناً تی امکان جبران آن را نداشته باشد.آورد که مالک کش

  ۀجلوگیری از آن برعهد ةسیسات اکتشاف و استخراج نفت باشد که وظیفأناشی از ت
رانی در مقابل های قابل کشتیدر قانون حفاظت از دریاها و رودخانه اماپیمانکاران است. 

نشده  گفتهپیشهای نامه در آلودگیای به لزوم اخذ بیمههیچ اشاره ،1389فتی مصوب آلودگی ن
نامه توسط لزوم اخذ بیمه ،ر تمام قراردادهای بیع متقابلد کی از شروط قراردادییاست. 
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های پوشش ةطور کلی به تعهد پیمانکار به تهیگذار است. در قراردادهای بیع متقابل بهسرمایه
    ولی در اغلب موارد مصادیق آن ،های اجباری اشاره شدهمورد نیاز پروژه و پوششای بیمه

تفصیل بیان نشده است. افزون بر پیمانکاران اصلی، یکی از تعهدات پیمانکاران فرعی در به
بر، )صااست  خدمتای مناسب با عملیات تحت مین پوشش بیمهأبک نیز تبای خدماتانواع 

ای تخلف ورزد، شرکت های بیمهمین هریک از پوششأی که پیمانکار از تصورت . در(227: 1389
ای مزبور را به نرخ بازاری از ملی نفت ایران مجاز است به حساب پیمانکار، پوشش بیمه

 .(852: 1393 ،ی)حاتممین کند أهای مشابه، تشرکت
بیع متقابل شرط نماید در قراردادهای ضروری می ،محیطیتوجه به اهمیت مسائل زیست با

      های نفتیآلودگی ةای برای خسارات وارده در نتیجمین پوشش بیمهأتمنظور همفصلی ب
ثیرگذاری أگاه تهیچ ،آور هستندشروط قراردادی هرچند الزام ،بر این افزونبینی شود. پیش

اخلی کشور نیز نامه در قوانین و مقررات دبیمه اخذ شایسته است خأل روازاین ؛قانون را ندارند
 برطرف گردد. 

 

 ینفت یآلودگ ةمیب حاکم بر ی. اصول اختصاص7
نیت و افشای اطالعات، مانند اصل حسن ،بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای بیمه افزون

، به علت هاای و حفاظت از مورد بیمه و کاهش خسارتاصل جبران خسارات و لزوم نفع بیمه
ها نفت و گاز دارد، اصول اختصاصی حاکم بر آن با سایر بیمهشرایط بسیار خاصی که صنعت 

های نفتی، اصولی خاص را ایجاب ناشی از آلودگی هایمتفاوت است. حجم باالی خسارت
نامه مطابق با نیازهای ها ممکن است مندرجات بیمهآن نکردن د که در صورت رعایتکنمی

مند توزیع نگردد و هنگام منطقی و ضابطه گذار نباشد و یا اینکه خطر به صورتواقعی بیمه
های گذار گردد و جبران هزینهگر و بیمهوقوع خسارت موجب آشکار شدن اختالف بین بیمه

د. اما در صورت رعایت اصول و ضوابط خاص، احتمال تحقق انجام شوپاکسازی با تأخیر 
نیز با برخورداری از آرامش  گذارد و بیمهیابیمهای ایمنی کاهش معیارخطر با الزام به رعایت 
 تواند در بستر مناسبی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.خاطر ناشی از بیمه، می

 
  یآلودگ از یریشگیاصل پ. 7. 1

محیطی های زیستدر آلودگی ،هاستگذاران در تمام انواع بیمهگرچه این اصل از وظایف بیمه
گر نیز باید گذار که بیمهتنها بیمهاز حساسیت بیشتری برخوردار است و نه ،ناشی از نفت و گاز

خسارت در صورت وقوع  ۀبر آنکه میزان و گستر افزونزیرا  ؛نسبت به آن بسیار حساس باشد
این امر، محاسبات  نکردن بینی نیست، منافع عموم نیز مطرح است. رعایتحادثه قابل پیش
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ضمن کوشند میها آن بنابراینسازد. می روروبهبی خطر با مشکل های بیمه را در ارزیاشرکت
ها، از وقوع گذار و اعمال نظارتتا حد امکان از طریق همکاری با بیمه ،ایخدمات بیمه ةارائ

طور کلی در این صنعت، بیمه باید بیشتر بر ند. بهکنجلوگیری  هاخطر و ورود خسارت
 ةخسارت استوار باشد. بنابراین اگرچه این بیمه، بیماقدامات پیشگیرانه به جای پرداخت 

گذار به گر پس از مسئول شدن بیمههای مسئولیت که بیمهبرخالف سایر بیمه، مسئولیت است
گذار، نقش جدی گر متخصص قبل از مسئول شدن بیمهپردازد، در اینجا بیمهایفای نقش می
به جای صرفاً انتقال خطر، تسهیم خطر میان د و درواقع در این نوع بیمه، کنخود را ایفا می

 د. شومی انجامطرفین 
نمایندگانی را به صورت  ،برای دستیابی به این هدف گران متخصص این رشته معموالًبیمه
با خطر و مطابق با  رویاروییراهکارهای  ةگذاران و ارائهای بیمهبرای نظارت بر فعالیت پیوسته

ها و گذاران در یافتن مشاوران مناسب، ارزیابند و به بیمهکن، تعیین میهای پیشینهتجرب
 البته کنند وکمک می ،کارانی که بتوانند عملیات نجات و یا پاکسازی را انجام دهندمقاطعه

کمک به مالک کشتی در جبران خسارت وارده  برایدرنهایت به عنوان یک منبع مالی قابل اتکا 
 کنند.و حتی خدمات حقوقی الزم عمل می

 
  گذارمهیگر و بمهیب تعامل. 7. 2

شود. در صنعت بیمه نیز کار انداخته میهای کالن بهدر صنعت نفت تجهیزات فراوان و سرمایه
شود. با توجه به گستردگی ابعاد هر دو کار گرفته میهای متناسب با خطرهای مربوط بهسرمایه

 ةمثابه تعامل دو سامانه در زمینبهای های بیمهبخش، تعامل این دو صنعت حول پوشش
محیطی از منظر حقوق های زیستبار آلودگیمدیریت ریسک و کنترل پیامدهای حوادث زیان

 عمومی و حمایت از امنیت اقتصادی فعاالن در صنایع نفت و گاز است. 
کارگیری به ،دیگر سویسازد. از می روروبهرکود در صنعت نفت، بیمه را نیز با رکود 

های سنگینی که در برخورد با خطرها هزاران میلیارد دالر دارایی در صنعت نفت و مسئولیت
سازد. با توجه به این ناپذیر میگریزشود، وابستگی آن را به بیمه متوجه این صنعت می

ای و دوستانه بین این دو وجود حرفه یگذار، الزم است تعاملگر و بیمهبیمه میانوابستگی باال 
های نفتی آلودگی . در(4: 1388، یمیابراه)تعارض منافع با یکدیگر قرار نگیرند  باشد تا در داشته

شناخت کافی  نداشتنو  هابسیار باالست. همچنین به علت حجم باالی خسارت 1خطر اخالقی
درخواست کنند که این  ییهای باالحق بیمه ،گرانها در این زمینه، ممکن است بیمهخطراز 

                                                           
ای عمل کند تا به هزینة نامه انگیزه دارد به شیوهوضعیتی است که یک طرف موافقت (Moral hazard). خطر اخالقی 1

 (.74: 1391طرف دیگر، منفعت بیشتری برای خود ایجاد کند )صوفی، 



 

                                                                                                        37های نفتی                          محیطی ناشی از آلودگیهای زیستنقش بیمة اجباری در جبران خسارت 

پوشش دادن مسئولیت  برایخطرتر و تمایل بیشتر افراد پرخطر خود به کاهش استقبال افراد کم
گویند. این وضعیت هم به زیان شرکت بیمه و می 1د که به آن انتخاب نامناسبانجامها میآن

اقدام ای یمهبه تحصیل پوشش ب ،هم به ضرر پیمانکاری است که به علت باالبودن حق بیمه
 ة     بسا خروج از چرخهای بسیار زیاد و چهد و با بروز خسارت، متحمل هزینهکننمی

گر را به عنوان مشاور و همکار گذار، بیمهبیمهالزم است  روازاینشود. های نفتی میفعالیت
گیری از خدمات کارشناسان گر نیز با بهرهمدیریت خطر تلقی کند. ضمن آنکه بیمه برایخود 

       قدرت خرید تا تمایل وهموار سازد و مشاوران متخصص در این رشته، شرایط بیمه را 
 .(66 :1392 )جوادپور،گذاران ایجاد شود نامه برای بیمهبیمه

 

 شنهادیجه و پینت
روست. با خطرهای مختلفی روبه ،دستینییچه پا چه در بخش باالدستی و ،های نفتیپروژه

المللی را نیز های بینگذاریبر پیمانکاران، کشورهای میزبان سرمایه افزونیکی از خطرهایی که 
محیطی های نفتی است. گرچه برای کنترل مالحظات زیستده است، خطر آلودگیکرنگران 

با وجود تمام اما  ،ددگرتنظیم می ESSHIAشود و یا سند اندیشیده می HSEتدابیری مانند 
ضروری  روازایند. رسصفر نمیبه  خطربیر، احتمال وقوع آلودگی و خسارت وجود دارد و تدا

دستی خطرهای نییها در عملیات پااست تا پیمانکاران در عملیات باالدستی یا مالکان کشتی
محیطی نفت ضمن آنکه منافع های زیستآلودگی ةخود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. بیم

الزم است همچون  بنابراینکید دارد. أدیدگان تحفظ منافع زیان بر ،کندأمین میگذاران را تبیمه
 شخص ثالث خودرو الزامی باشد. ةبیم

های نفتی با عنایت به اینکه اثبات ارکان مسئولیت مدنی دشوار است، در در آلودگی
گردیده  تقصیرکننده جایگزین مسئولیت بر ها و قوانین داخلی مسئولیت مطلق آلودهکنوانسیون

ها در های باالدستی و متصدیان و مالکان کشتیاست. این اصل باعث شد پیمانکاران پروژه
 ند.اقدام کنای به تحصیل پوشش بیمه ،های آنحمل نفت و فرآورده

به شرایط خاص این صنایع تا  توجهنفت و گاز، با  ویژهبه ،های انرژیاصول حاکم بر بیمه
جایگزین انتقال  ،به طوری که مفهوم تقسیم و تسهیم خطر ؛هاستسایر بیمهمتفاوت با  یااندازه

ند. کنگر در تعاملی سازنده، خطرهای پروژه را مدیریت گذار و بیمهآن شده و الزم است بیمه

                                                           
صورتی که احتمال خطر افراد ناشناخته باشد، هر رو هستند که احتمال خطر متفاوتی دارند. در گذارانی روبهگران با بیمه. بیمه2

خرد، اما در غیر این صورت نرخ بیمه برای همه یکسان خواهد بود و این قیمت بیش از قیمت نامة خاص خود را میفرد بیمه
 Adverse) (75: 1382خرد )مطلبی، نامه میگذارِ پرخطر است که بیمهگذار محتاط است. بنابراین تنها بیمهنظر بیمه مورد

selection). 
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پروژه و همکاری متقابل آن دو  ییگر و نظارت وی بر مراحل اجراحضور بیمه زمینه،در این 
های کالن با توجه به خسارت ؛ وگرنهشودر مدیریت خطر میموجب کنترل و اعمال بهت

 د داشت.نگران تمایل چندانی به بیمه کردن چنین عملیاتی نخواهبیمه ،محیطیزیست
های بیمه به انرژی در کشور ما رشد چشمگیری نداشته و نقش شرکت ةبیم تا کنون

افزون که درحالی ؛دیل شده استها به خارج از کشور تبپروژه ةواگذاری بیم برایهایی واسطه
 انگرکشور ما که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است، بیمه بر مانع تحریم، شایسته است در

به اهداف مورد نظر  دستیابیای و متخصص در این رشته وجود داشته باشند. برای حرفه
 شود:پیشنهاد می

دن آن کرهای نفتی در عملیات باالدستی و اجباری قانونی در بیمه کردن آلودگی خأل الف(
ت وزیران به نیاز مزبور پاسخ داده أمقرراتی در سطح هیوضع با  کمدستبرطرف گردد و یا 

  ؛شود
ای های بیمهپوشش ةداخلی در ارائ ةهای بیمبسترهای الزم برای تقویت تعامل شرکت ب(

منظور بهن صنعت بیمه و صنایع نفت و گاز های نفت و گاز ایجاد گردد و بیمتناسب با پروژه
همکاری  ،دستیهای تخصصی نفت و گاز در تمام مراحل باالدستی و پایینبیمه ةرشد و توسع

 یافته و نزدیک به وجود آید. سازمان
 

 ه نبود تعارض منافعیانیب
 یز از دزدیپژوهش را شامل پرهد که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در نکنیاعالم م گانسندینو 

و جعل  یسازها، منبعا جعل دادهی یسازگران، دادهیک بار مقاله، تکرار پژوهش دیاز  شیا ارسال بی، انتشار و یادب
 .اندت کردهیکامل رعا طوربهره، یو غ سوءرفتارشونده، ا پژوهشیسوژه  هت ناآگاهانیمنابع، رضا
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Abstract 
Oil resources are God-given riches whose extraction and exports, especially 

in the Middle East is important for economic development but alongside 

that, protection of environment as the third generation of human rights is a 

public duty for all countries. among pollutants that affect marine 

environment, oil is among the most important. Oil causes damage and loss 

even in small quantities on marine life and compensation is not easy because 

of vast volume of pollution. In petroleum industries risk of pollution exists in 

different steps of activity such as discovery and excavation and development 

and transit so in international and national arenas different legislative 

documents have been ratified. In oil pollution incidents, recognition of the 

responsible is difficult and enforcing payment is also fraught with trouble, so 

firstly the system of responsibility based on guilt is not efficient and the 

system of responsibility based on absolute responsibility is appropriate and 

purchasing insurance coverages is a mechanism through which this system 

can function efficiently. 
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