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چکیده
مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار الزم بررا فااترو و فیا رو از م ریس ز سرو
منطقۀ اعیاق در اهاسو .لیکن تعهدات بینالیللی مقرر در کنوانسیون برا فااتو و فیا رو
از م یس ز سو منطقۀ اعیاق در اها با د بهن و تاسیر شود که د گرر مقرررات بابر اجررا
موجود در فقوق بینالیل عرفی را نیز در برگیرد .اگرچه در مقررات کنوانسریون بررا تسرر
تعهدات فقوق بین الیل عرفی بر دولوهرا عورو کنوانسریون منعری وجرود نردارد در عیر
مشاهده شده اسو که ز رمجیوعهها د وان بین الیللی فقوق در اها تیا لی به تسر تعهدات
مصرح در آموزهها فقوق بینالیل عرفی در فوزۀ مسئولیو جبران خسارت به م یس ز سو
منطقۀ اعیاق در اها ندارند .رو کرد شعبۀ ف اختالف بسرتر در اهرا در نظر رۀ مشرورتی مرورد
تقاضا مقام در اها نشان میدهد که مسئولیو دولو عوو کنوانسیون در فااتو و فیا رو از
م یس ز سو منطقۀ اعیاق در اها صرفا م دود به مقررات کنوانسیون و موافقونامۀ اجرا ی آن
اسو و آموزهها فقوق بینالیل عرفی بهطور مستقیم در ا ن فوزه کارا ی ندارند .ا ن رو کرد
متنابض شعبۀ ف اخرتالف برا آمروزههرا فقروق برینالیلر عرفری موجر شرده اسرو کره
دستاوردها نظر ۀ مشورتی و نسبو به دولوها غیرعوو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
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مقدمه
کنوانسیون فقوق در اها (( )1710ز ن پس؛ کنوانسیون) از اسرناد جرامم مقرررات مربرو بره
در اها و نوافی مختلف آن اسو که تاکنون بیش از  111کشور به آن پیوستهاند« .منطقه» 1در
در ا که بعد از فالتباره برار گرفته کی از نوافی در را ی مشریو مقرررات ا رن کنوانسریون
اسو .اهییو منطقه بهسب وجود منابم معدنی و کلوخهها چندفلز در ا ی اسو کره مرورد
توجه کلیۀ کشورها برار گرفته اسو .لیکن منطقه و منابم آن از میراث مشترک بشر و بروده و
مستلزم نگرانیها مشترک بشر  0اسو که هیچ کشرور برر هریچ بسریتی از آن فاکییرو
ندارد .تیامی فقوق مربو به منابم منطقه به ک بشر و تعلق دارد« .مقرام برینالیللری بسرتر
در اها( »3ز ن پس؛ مقام در اها) بهعنوان کی از ارکان د وان بینالیللی فقوق در اها نیا نردۀ
جامعۀ بشر در بهره بردار از منابم منطقه اسو .کشورها معادن بابر اسرتخراج از منطقره را
فقس میتوانند مطابق با مقررات کنوانسریون و ت رو کنترر مقرام در اهرا بره تیلر خرو ش
درآورند .مقام در اها سازمانی اسو که از طر ق آن کشورها عوو کنوانسیون فعالیوها خود
را در مد ر و منابم منطقه سازماندهی و کنتر میکنند 0.ازا نرو مقام در اها صالفیو خرود
را بر منطقه و منابم آن براساس رژ رم مقررر در فصر  11کنوانسریون و توافقنامرۀ اجرا ری آن
( )1770اعیا می کند .کی از ابعاد اعیا صالفیو مقام در اهرا در کنوانسریون تقاضرا و
برا صدور نظر ۀ مشورتی از شرعبۀ فر اخرتالف بسرتر در اهرا (ز رن پرس؛ شرعبه را شرعبۀ
ف اختالف) در خصوص مسائ فقوبی فعالیو دولوها عوو در منطقه اسو پریش از آنکره
ا ن مسئلۀ فقوبی به اختالف میان مقام در اها و دولوها عوو کنوانسیون منجر شود 5.مقرام
در اها خرود نیرز از سره نهراد اصرلی مجیرم شرورا و دبیرخانره 1دو ارگران و ر ه کییسریون
شعبه با ترکی رازده باضری تشرکی
برنامهر ز ابتصاد  9و کییسیون فنی و فقوبی 1و
شده اسو 7.شعبۀ ف اختالف صالفیو رسیدگی بره اختالفرات ناشری از اکتشراف و اسرتخراج
منابم منطقه اختالف میان کشور عوو و پییانکار در تاسیر را اجررا بخرش  11کنوانسریون
1. Area

 .0برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک .عرباسد و رنجبر ان .377 :1379
3. International Seabed Authority

 .0ر.ک .مادۀ  159کنوانسیون.
 .5د وان بین الیللی فقوق در اها با سازوکار د گر نیز صالفیو صدور نظر ۀ مشورتی در موضوعات راجم به
در اها و فعالیو در آن را دارد (برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک :صال ی .)1375
 .1ر.ک :مادۀ  151کنوانسیون.
7. Finance Committee
8. Legal and Technical Commission

 .7ر.ک :مادۀ  113کنوانسیون.
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صدور نظر ۀ مشورتی به درخواسو مجیم ا شورا مقام در اها در زمینۀ کلیۀ مسرائ فقروق
مربو به فعالیوها کشورها در منطقه را دارد.
از فیث نظر تقاضا صدور نظر ۀ مشورتی براساس مادۀ  171کنوانسریون امرر برد هی
اسو .لیکن استااده از ا ن اختیار تا سا  0010مسبوق به سرابقه نیسرو .شرعبۀ فر اخرتالف
بستر در ا مکلف اسو در مرورد سرالاالت فقروبی مربرو بره فردود و چرارچوب فعالیروهرا
دولوها عوو کنوانسریون نظر رۀ مشرورتی صرادر کنرد .مقرام در اهرا بررا اولرین برار در 1
مرری 0010از شررعبه تقاضررا صرردور نظر رۀ مشررورتی کرررده اسررو ( International Seabed
 .)Authority, 2010: para. 1مقام در اها طی تقاضا ی از شعبه به طرح و درخواسرو پاسرخ بره
سه پرسش در خصوص تعهدات و مسئولیو فقوبی دولوهرا عورو نسربو بره فعالیروهرا
شرکو پییانکار مورد فیا و آنها در منطقه براساس مقررات کنوانسیون پرداخته اسو .سالاالت
طرحشده به منظور صدور نظر ۀ مشورتی در زمینۀ  .1نوع تعهدات دولوها عورو کنوانسریون
در فیا و از فعالیوها در نافیه براساس مقررات فص  11کنوانسیون و توافقنامرۀ اجرا ری آن؛
 .0میزان مسئولیو دولو عوو کنوانسیون در بصور از تبعیو از مقررات فص  11کنوانسیون و
موافقونامۀ اجرا ی آن توسس موجود و مورد فیا و براساس مقررات ( 153)0()bکنوانسریون
و  .3منظور از ابدامات الزم و مناس دولو فرامی بره موجر مسرئولیو مقررر در مرادۀ 137
کنوانسیون پیوسو و موافقونامۀ اجرا ی آناند.
شعبه نیز براساس مقررات کنوانسیون و د گر مقررات فقوق برینالیلر کره در تعرارا برا
مقررات کنوانسیون نیسو ( )Ndiaye, 2010: 567و هیرینطرور آ ریننامرههرا مصروب مقرام
در اها 1ا ن درخواسو را پذ رفته و نظر ۀ مشورتی خود را با عنروان «مسرئولیوهرا و تعهردات
دولو ها فامی از اشرخاص فقیقری و فقروبی بررا فعالیرو در نافیره» (ز رنپرس؛ نظر رۀ
مشورتی) صادر کررده اسرو ( .)Seabed Disputes Chamber, 2011: para.1بررسری و ت لیر
پرسش دوم و پاسخ به آن در خصوص «میزان مسئولیو دولو عورو بررا بصرور از تبعیرو از
مقررات فص  11کنوانسیون و موافقونامۀ اجرا ی آن توسس موجود و مورد فیا رو براسراس
مقررات ( 153)0()bکنوانسیون» در ا ن نظر ۀ مشورتی موضوع ا ن نوشتار اسو .مقرام در اهرا
در ا ن سالا در فالی بر مقررات کنوانسریون و موافقرونامرۀ اجرا ری آن تککیرد مریکنرد کره
دولو ها عوو کنوانسیون به موج مقررات فقوق بین الیل عرفی نیز دارا مسرئولیوهرا ی
مواز ا مقدماند که میتواند به روشرن شردن وضرعیو مسرئولیو آنهرا در زمینرۀ فااترو و
فیا و از م یس ز سو منطقه اعیاق در اها در کنوانسیون کی کند .مرادۀ  300کنوانسریون
مستند ا ن ادعاسو که م تو ات آن بر ضرورت بهکارگیر مقررات موجود در آموزهها فقوق
;1. Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area, 2010 and also
Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, 2000.
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بینالیل عرفی برا تعیین میزان مسئولیو در جبران خسارت وارده بر م یس ز سو منطقه از
سو دولوها عوو کنوانسیون تککید میکند .مقررات ا ن ماده فاکی از بهرهگیر از فقروق
بینالیل عرفی در توسعۀ مسئولیو جبران خسارت بهعنوان کی از اصو کلی فقوق بینالیل
اسو ( .)Fayette, 2000: 355از ا ن فیث دولوها عوو کنوانسیون در فیا رو و فااترو از
م یس ز سو در ا ی «منطقه» عالوهبر تعهردات مقررر در کنوانسریون در معاهردات و فقروق
بین الیل عرفی نیز دارا تعهدات جامم و ماصلی بر جبران خسرارت وارده برر م ریس ز سرو
منطقه هستند ( .)Boyle, 2007: 369تا جا ی که فتی آثار ا ن مسئولیوها نسبو به دولوها
غیرعوو در کنوانسیون نیز کاربرد دارند درفالیکه آنها بهدلی عدم عوو و در ا ن کنوانسیون
خود را متعهد به رعا و مقررات کنوانسیون نییدانند .بنابر ا ن تاسیر آنها نیز متعهد به رعا و
مسئولیو بینالیللی خود در آموزهها فقوق بینالیل عرفیاند.
از ا ن منظر ا ن نوشتار درصدد اسو که ثابو کند دولروهرا در فااترو از منرابم منطقره
تعهداتی متکی بر فقوق بینالیل عرفی دارند که فتی مقرام در اهرا در طررح سرالا «میرزان
مسئولیو دولو عوو برا بصور از تبعیو از مقررات فص  11کنوانسیون و موافقونامۀ اجرا ی
آن» به وجود ا ن تعهدات اذعان کرده اسو لیکن بوات شعبۀ فر اخرتالف از شناسرا ی آنهرا
طاره رفتهاند .ازا نرو در مبافث آتی تالش شده اسو ابتدا مسئولیو دولوهرا برر فااترو از
م یس ز سو منطقۀ اعیاق در اها و سپس رو کرد شعبه در اتکا بره مسرئولیو دولروهرا در
کنوانسیون بررسی و ت لی شود ترا نقیصرههرا افتیرالی آن مشرخ و بره جامعرۀ فقروبی
عالبهمند به مبافث م یس ز سو منطقۀ اعیاق در اها ارائه شوند.

مسئولیت دولتها بر حفاظت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها
درفالیکه سالا از شعبه صرفا م دود به مسئولیوهرا فقروبی دولروهرا عورو مصررح در
کنوانسیون و نه مسئولیوها ناشی از د گر منابم فقوق بینالیل عرفی اسو لیکن شناسرا ی
دبیق مسئولیو دولو ها عوو کنوانسیون در فعالیو در منطقه مستلزم نگاهی هیهجانبره بره
د گر مسئولیوها دولوها در بوانین بین الیللی عرفی اسو .در ا ن شرا س شعبه ناگز ر اسرو
که برا تاسیر مقررات کنوانسیون از د گر منابم فقوق بین الیللی نیز استااده کند .مسرئولیو
دولوها عوو کنوانسیون برا اطیینان از انجام فعالیروهرا در چرارچوب مقرررات فصر 11
کنوانسیون با د بهن و تاسیر شود که دربرگیرندۀ تعهردات برینالیللری عرفری د گرر آنهرا در
خصوص فیا و و فااتو م یس ز سو در اها باشد .برا ت قق ا ن موضروع نیراز اسرو کره
دولوها عوو کنوانسیون ابداماتی را انجرام دهنرد کره ناشری از تعهردات برینالیللری عرفری
آنهاسو .کیا ا نکه مقررات کنوانسیون در زمینۀ تعهدات و مسئولیوها جبران خسارت بردون
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خدشه به اعیا بوانین موجود ( )Jaeckela, Gjerdeb & Ardronc, 2017: 152و توسعۀ بوانین
جد د در فقوق بینالیل عرفی بهکار میرود.
در شرا طی که کلیۀ دولو هرا اعرم از عورو و غیرعورو کنوانسریون در معاهردات و فقروق
بین الیل عرفی وتیاه دارند که فعالیو ها ت و کنتر ا صالفیو آنها منجر بره صردمه بره
م یس ز سو د گر دولو ها ا مناطق خارج از بلیرو ملی آنها نشود بهنظرر مریرسرد کره ا رن
تعهد به م یس ز سو «منطقه» نیز باب سرا و اسرو چراکره «منطقره» از منراطق خرارج از
منطقۀ خارج از بلیررو ملری کلیرۀ دولروهرا
صالفیو دولوهاسو و از ا ن فیث بهعنوان
شناخته میشود .در ا ن شرا س وتیاۀ جلوگیر از صدمه بره م ریس ز سرو منطقره در رو رۀ
دولوها ی مشهود اسو که آن را بهعنوان بانون و رو ۀ بینالیللی عرفی خود پذ رفتهاند ( ICJ,
 )1996: paras. 241, 242; ICJ, 2010: paras. 199, 202صرفنظر از ا نکره عورو کنوانسریون
باشند ا نباشند .تعهد مقرر برا دولوها در مرادۀ  3کنوانسریون تنروع ز سرتی از جیلرۀ ا رن
تعهدات اسرو کره برهم رض تصرو الزماالجراسرو ( .)ICJ, 1969: paras. 41, 45تعهرد بره
جلوگیر از صدمه به م یس ز سو جهانی شام تعهد دولو به فیا رو از م ریس ز سرو در
صالفیو د گر دولوها ا مناطق خارج از صالفیو ملی و تعقی فعالیروهرا غیرمجراز افرراد
فقیقی ا فقوبی ت و صالفیو را کنترر خرود اسرو ( ICJ, 1949; para. 22; ICJ, 1996:
 .)para. 226بد هی اسو که دولوها برا بصور از ا ن مسئولیوها متعهد به پرداخرو غرامرو
هستند .به هیین ن و براساس اصو کلی فقوق بینالیل مسرئولیو و تعهرد دولروهرا بررا
فعالیوهرا آلرودهکننردۀ هروا توسرس اشرخاص فقیقری را فقروبی در داخر کشرور امرر
پذ رفتهشده اسو ( )Okowa, 2012: 77-83تا فد که هر دولو با د ابردامات مقتوری بررا
جلوگیر از گسترده شدن آثار آن به مناطق خارج از صالفیو ملی خود را نیز صورت دهد.

 .1مسئولیت دولتتهتا در حفاظتت از محتیط زیستت اعمتاق دریاهتا در حقتوق
بینالملل عرفی
منابم اصلی تعهدات و بوانین بینالیللی ر شه در معاهردات و فقروق برینالیلر عرفری دارنرد.
مقررات ا ن معاهدات و فقوق بینالیل عرفی را که نسبو به فعالیو در منطقه نیز باب تعییم
هستند میتوان شام اص پیشگیر اص افتیا  1تعهد به هیکار تعهد بره ارز رابی آثرار
م یس ز ستی و تعهد به نظارت دانسو .اص پیشگیر ر شه در ابردام مقتوری 0دارد کره هرر
دولو الزم اسو در سرزمین خود آن را رعا و کند ( .)ICJ, 2010: para. 101ا رن اصر مبرین
 .1برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک :کدخدا ی و ساالر

.30 :1379
2. Due Diligence.
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تعهد هر دولو برا جلوگیر استااده از سرزمین متبوع خود برا نقض فقوق د گر دولروهرا
ا فواها خارج از صالفیو دولوهاسو .هر دولتی موتف اسو از کلیرۀ ابزارهرا در اختیرار
برا جلوگیر از فعالیوها ارتکابی در سرزمین ا فوزۀ ت رو صرالفیو اسرتااده کنرد کره
میکن اسو به ا راد خسارت چشیگیر به م یس ز سو دولو د گر منجر شود .کیا ا نکه نظر ۀ
مشورتی د وان بین الیللی دادگستر در مشروعیو تهد د ا استااده از سالحها هستها نیرز
بر ا ن تعهد تککید دارد و ا ن تعهد را بخشی از مجیوعۀ مقررات فقروق برینالیللری در زمینرۀ
م یس ز سو میداند .عالوهبر ا ن دولوها مسئولیو دارند که فعالیوها ت رو صرالفیو را
کنتر آنها به خسارت به م یس ز سو د گر دولوها ا فوزهها خارج از صالفیو ملری آنهرا
منجر نشود 1.از ا ن منظر کاربرد ا ن اص به نوافی خارج از صالفیو ملی بهوضوح بره اعیرا
آن بر دولوها عوو کنوانسیون مشغو به فعالیو در منطقه نیز اشاره دارد.
شرکو ها پییانکار متقاضی فعالیو در منطقه برا استخراج منابم معدنی و کلوخههرا
چندفلز در ا ی نیازمند اعالم فیا و کی از دولوهرا عورو کنوانسریون هسرتند ترا مقرام
در اها به پشتوانۀ ببو مسئولیو ا راد خسارات ناشی از فعالیو در منطقۀ اعیاق در اها توسرس
دولو عوو کنوانسیون مجوز فعالیو در ا ن منطقه را برا شرکو پییانکار صادر کند .به ا ن
دولوها که مسئولیو فعالیو شرکو پییانکار و ضیانو جبران خسارات ناشی از فعالیوهرا
و را در منطقه میپذ رند دولو فامی گاته میشرود .از ا رن منظرر ابردام مقتوری توریین
بانونیند پییانکار مورد فیا رو دولرو فرامی ت رو شررا س منردرج در بررارداد و مقرررات
کنوانسیون جلوها از ابدام مقتوی اسو که اولین تعهد دولو فامی اسو و دولو فرامی با رد
در ا ن زمینه فداکثر تالش خود را بهعی آورد .د وانها بینالیللی در خصوص ابدام مقتوی
تککید کردهاند که رفتار دولو با د منطبق با استانداردها برینالیللری باشرد ( Okowa, 2012:
 .)82ا ن استانداردها دربرگیرندۀ ابعاد متااوتی از دورۀ تار خی شرا س و وضعیو خاص مقامرات
دولتی و خصوصیات فرد آنهاسو .با وجود ا ن الزم اسو که دولروهرا فردابلی از معیارهرا
بانونی و اجرا ی را برا تویین اجرا تعهدات بین الیللی در شرا س عاد مدنظر بررار دهنرد.
دولو ها با د از ا ن معیارها با فاظ درجها از ابدام مقتوی متناس با شرا س اسرتااده کننرد.
عواملی ماننرد مرالثر برودن کنترر سررزمین ترفیرو و امکانرات در اختیرار دولرو و ماهیرو
فعالیوها خاص میکن اسو تنوع ابدام مقتوی را توجیه کند ( Birnie, Boyle & Redgwell,
 .)2009: 112با وجود ا ن الزم اسو که دولوها ببر از ابردام مقتوری از منشرک و خصوصریات
خطرها افتیالی فعالیو آتی اطالعاتی کس کنند تا ا نکه دال ر م کیری برر افتیرا بره
خطر افتادن م یس ز سو در اختیار داشته باشند .در عین فا آنها با د در زمان تصییمگیر
 .1ر.ک :مادۀ  3کنوانسیون تنوع ز ستی (.)1770
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در مورد ص و و سقم دال علیی باافتیرا رفترار کننرد .در خصروص نگرانریهرا ناشری از
فعالیوها دارا خطرها افتیالی شا ان توجه جبرانناپذ ر به م یس ز سرو اصر افتیرا
فکم میکند که ا ن فعالیوها برا جلوگیر از خسارات فرامرز ت رو کنترر و در صرورت
لزوم مشیو مینوعیوها بانونی برار گیرند .رو کرد افتیاطی دولو فامی سب میشود کره
فتی در فرا فقدان دال بطعی علیی ا تک یدنشده بر افتیا بروز خسارات م ریس ز سرتی
از صدور مجوز برا فعالیوها زمینهساز ا ن خطر جلوگیر شرود .از ا رن فیرث دولروهرا
فامی نسبو به خطرها افتیالی شناختهنشدۀ آتی با د هوشیار باشرند ()Okowa, 2012: 92
مگر ا نکه دال م کیی بر بیخطر ا ن فعالیوها وجود داشته باشد تا زمینۀ توس به اصر
افتیا را از بین ببرد.
در ا ن شرا س فقوق بین الیل عرفری برا اسرتناد بره اصر افتیرا از دولروهرا فرامی
می خواهد که به د گر دولوها ا به فواها عیومی خسارت وارد نکنند .ا ن باعرده مبتنری برر
تعهد ابدام مقتوی ب ر پیشگیر و کنتر اسو .تعهد بر ابدام مقتوری برر پیشرگیر و کنترر
زمانی ا جاد میشود که بابلیو پیش بینی ا رراد خسرارت وجرود داشرته باشرد اگرچره بابلیرو
پیش بینی خود به عواملی از جیله زمان و دانش مرتبس با ر س ها افتیالی فعالیرو مردنظر
وابسته اسو .اگر دولتی بهطور منطقی از خطرها افتیرالی فعالیرو دارا خطرر آگراه نشرده
باشد نییتوان از او توبم تعهد به بانونگرذار در خصروص ا رن فعالیروهرا داشرو .خطرهرا
افتیالی فعالیو مبتنی بر افتیاالت و میزان خسارت دلی موجد خسارت ترکثیر فعالیروهرا و
تغییرات آن در طو زمان اسو .ازا نرو نییتوان با اطیینران در مرورد منطقری برودن آگراهی
دولو متبوع ا ا جاد تعهد به ابدام مقتوی برا و بواوت کرد .برخی دولوها در ا ن شررا س
اعالم میکنند که نیاز ندارند برا کنتر خطرها افتیالی فرامرز ا جهرانی ابردام کننرد
مگر ا نکه دلی علیی بر افتیا خسارت وجود داشته باشد.
تعهد د گر دولو فامی نسبو به فعالیوها شرکوها پییانکار در منطقۀ اعیاق در اها
انجام تعهدات مستقیم اسو .ا ن ابدامات مستق از تعهداتی هستند که با د از سرو پییانکرار
مورد فیا رو مردنظر بررار گیرنرد ( .)Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 121شرعبه
مصاد ق تعهدات مستقیم را در هیکار با مقرام براسراس مقرررات مرادۀ ( 153)0کنوانسریون
فااتو و فیا و از م یس ز سو در ا ی براساس مقررات تصو شده از سو مقرام از جیلره
توجه به اص افتیا اتخاذ بهتر ن رو هها م یس ز ستی 1تعهد به نظارت و تعهد به ترکمین
منابم جبرران خسرارت شناسرا ی مریکنرد (.)Seabed Disputes Chamber, 2011, para. 139
اهییو تعهد به هیکار دولو ها عوو کنوانسیون با مقام در اها ترا فرد اسرو کره د روان
 .1تعهد د گر دولوها بهکارگیر رو هها ز سوم یطی برتر اسو .ا ن تعهد از نوع تعهد ابدام مقتوی عام اسو.
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بینالیللی فقوق در اهرا ( )International Tribunal for the Law of the Sea, 2001, para. 82
آن را اصررلی اساسرری در پیشررگیر از آلررودگی در م رریس ز سررو در اهررا براسرراس فص ر 10
کنوانسیون و آموزهها فقوق بینالیل عیومی شناسا ی میکند .بخشری از ا رن آمروزههرا در
اسناد بینالیللی ولو بهصورت تکرار نهاتهاند .م تو ات اص  15اعالمیرۀ ر رو در کنوانسریون
تنوع ز ستی بازتکرار شده اسو .بسیار از دولوها بائ به بانونگذار داخلی در ا ن زمینهانرد
لیکن تصییمگیر دولو ها بر استناد ا عدم استناد به اصر افتیرا مبتنری برر توانرا یهرا
ابتصاد و اولو وها اجتیراعی هز نره فا ردههرا ابردام پریشگیرنرده و ماهیرو و مقیراس
خطرها م یس ز ستی اسو .با وجود ا ن توجه به اص افتیا در زمان تصییمگیر بابلیو
پیشبینی خطرها م یس ز ستی برا ابدام بسیار مالثر اسو.
1
کی از ابعاد هیکار دولوهرا
کنوانسیون ارز ابی آثار م یس ز ستی در وضعیو فرامرز
با کد گر را در فااتو از م یس ز سو تشر ح کرده اسو .در کنوانسیون ارز ابی آثرار م ریس
ز ستی «فرا ندها ملی برا ارز ابی آثار افتیالی فعالیوها پیشنهاد برر م ریس ز سرو»
تعر ف شده اسرو .تعهرد برر ارز رابی آثرار م ریس ز سرتی 0فعالیرو در منطقره کره از اصرو
پذ رفتهشدۀ دولوها الزامی ناشی از فقوق برینالیلر عیرومی اسرو کره خطرهرا ناشری از
فعالیوها پیشنهاد را مدنظر برار میدهد ( .)ICJ, 2010: para. 204البته ا ن تعهد صرفا برر
صدور مجوز فعالیوها بیخطر برا م یس ز سو م دود نیسو بلکره پرس از صردور مجروز
فعالیو به موج تعهد د گر با عنوان تعهد بر نظارت از زمانیکه عیلیات شروع میشود و در
صورت نیاز در سرتاسر زمان اجرا پروژه با د نظارت مسرتیر برر ترکثیرات افتیرالی پرروژه برر
م یس ز سو صورت گیرد (.)ICJ, 2010: para. 205

 .2الزام دولتها در حفاظت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در اسناد بینالمللی
در فقوق بین الیل عرفی به موج «اص هیسا گی خوب»3
دولو نییتواند بردون توجره
به فقوق د گر دولو ها ا فیا و از م یس ز سو هر ابدامی را انجام دهد .ا ن اص برا اولین
بار در سا  1790در اص  01اعالمیۀ استکهلم 0تصر ح شده اسو .بر ا ن اساس دولروهرا برر
طبق منشور سرازمان ملر مت رد و اصرو فقروق برینالیللری دارا فقروق فاکیره مطرابق
سیاسوها ز سوم یطی خود برا بهرهبردار از منابم هستند برهن رو کره فعالیروهرا
انجامگرفته در فیطۀ صالفیو ا نظارت آنها موج ورود ز ان به م یس ز سو سرا ر کشرورها

1. Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context, 1991.
2. Environmental Impact Assessment.
3. Good Neighborliness
4. Declaration of the UN Conference on the Human Environment, 1972.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها129 ...

بار د گر در مرادۀ  0بطعنامرۀ
ا مناطق خارج از صالفیو ملی آنها نشود .م توا ا ن اص
آلودگی رودخانهها در اچهها و فقوق بینالیل  1بد نن و تکررار شرد« :کشرورها مکلرفانرد در
اعیا فقوق فاکیه در بهرهبردار از منابم خو ش بنابر سیاسوهرا ز سروم یطری خرود و
بدون لطیه زدن به تعهدات برارداد خو ش ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیوها انجامگرفتره در
فیطۀ صالفیو ا نظارت آنها موج آلودگی آبراهها و در اچههرا برینالیللری ورا مرزهرا
بار د گر در بطعنامۀ مسئولیو در فقوق بینالیل در ببرا
آنها نشود» .تککید بر ا ن اصو
0
خسارات وارده به م یس ز سو ترذکر داده شرد کره «اصر  01اعالمیرۀ اسرتکهلم و اصر 0
اعالمیۀ ر و در مورد مسئولیو دولوها در ببا فااترو از ا نکره فعالیرو انجرامگرفتره ت رو
صالفیو ا ت و نظارتشان سب ورود خساراتی به م یس ز سو در دو د گر را در منراطقی
وابم در ورا صالفیو ملی آنها نگردد» .اهییو ا ن اصو تا آنجا ادامره افرو کره در مرادۀ 3
طرح پیشنو س مواد کییسیون فقوق بینالیل در خصروص مسرئولیو برینالیللری ناشری از
اعیا ز انبار منمنشده در فقوق بینالیل  3نیز بار د گر تککید شد که کشورها تیرام تردابیر
مناس برا پیشگیر از خسارات فرامرز باب توجه را برا به فداب رسانیدن خطرر اتخراذ
کنند .ا ن رو کرد در طرح کییسیون فقوق بین الیل مبنی بر اصو تخصی ز ران در مروارد
آسی فرامرز ناشی از فعالیوها خطرناک 0تشد د شد تا جبران خسارات وارده فتی بردون
عنصر نقض تعهد مسب امکانپذ ر باشد5.
در ا ن شرا س شعبۀ ف اختالف با استناد به مادۀ ( 137)0کنوانسیون و مادۀ ( 0)0پیوسو
آن در زمینۀ مسئولیو دولوها عوو اذعان میکند که مقررات کنوانسیون بر اجررا بروانین
فقوق بینالیل در خصوص مسئولیو دولو هریچ خدشرها وارد نیریکنرد .کنوانسریونهرا
بینالیللی و بواعد فقوق بینالیل عرفی گو ا مقرراتی در زمینرۀ مسرئولیو دولروهرا بررا
ارتکاب برخی ابدامات موجد خسارت به در اها ا صدمه به منافم د گر دولوهاسرو ( & Lowe
 .)Talmon, 2009: 123از ا ن فیث برخی از ا ن مقررات در مورد فعالیو در منطقه نیز کراربرد
دارند .لیکن درفالیکه مقررات فقوق بین الیل عرفی برا ا جاد مسئولیو دولرو دارا تعهرد
بین الیللی به وبوع خسارت وابعی نیاز ندارند شعبه تککیرد مریکنرد بررا بره اجررا گذاشرتن
مقررات کنوانسیون علیه دولو خراطی الزم اسرو کره خسرارت در منطقره ا جراد شرده باشرد.
بنابرا ن از د دگاه بوات شعبه دولو عوو کنوانسیون در دو فالو هریچ مسرئولیتی نردارد.1 :

1. Pollution of Rivers and Lakes and International Law, 1979.
2. Responsibility and Liability under International Law for Environmental Damage, 1997.
3. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
4. Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of
Hazardous Activities, 2006.

 .5برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک :شاهفسینی و مشهد

.101 :1371
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اگر دولو از انجام تعهداتش خوددار کند درفالیکه هیچ خسارتی ا جاد نشرود؛  .0در جرا ی
که خسارت ا جاد شده اسو ولی دولو تعهداتش را انجام داده باشد .شعبه بائ به ا رن نظر ره
اسو که با د میان ا جاد خسارت ناشی از بصور دولو در رعا و «مسئولیو توریین» و ا جراد
خسارت ناشی از نقض تعهدات مستقیم فرق گذاشو .در ا جاد خسارت ناشی از بصور دولرو در
رعا ررو «مسررئولیو تورریین» ک ر مقررررات مررادۀ ( 137)0کنوانسرریون فاکییررو دارد کرره
دربرگیرندۀ مسئولیو دولو برا بصور از مسئولیو تویین ا ابدامات الزم و مناس در زمینۀ
خسارت ا جادشده از سو پییانکار اسو درفالیکه مسئولیو نقض تعهردات مسرتقیم دولرو
فامی موضوع مقررات ابتدا مادۀ ( 137)0کنوانسریون اسرو کره مربرو بره بصرور از انجرام
مسئولیوهاسو ( .)Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 176لیکن ا رن رو کررد بورات
شعبه از دو نظر نگرانکننده اسو؛ اوال ا نکه اگر خسارت از سو دولو غیرعوو رخ دهد بدون
ا نکه بتوان به مقررات کنوانسیون بهدلی عدم عوو و و استناد کررد جبرران خسرارت چره
وضعیتی پیدا می کند؟ ثانیا ا نکه اگر دولو عوو کنوانسیون تعهدات خرود را براسراس مقرررات
کنوانسیون انجام داده باشد برا جبران خسارت واردشرده بره م ریس ز سرو منطقرۀ اعیراق
در اها به چه کسی با د مراجعه کرد.

رویکرد شعبه در اتکای به مسئولیت دولتها در کنوانسیون
شعبۀ ف اختالف با اشاره به ارتبا میان مقررات فقوق بینالیل عرفری و کنوانسریون تککیرد
می کند که در شناسا ی بصور دولو عوو و جبران خسارات ا جادشده در منطقره از سرو و
مقررات مادۀ  137کنوانسیون نقش اصلی را ا اا میکند ( Seabed Disputes Chamber, 2011:
 .)para. 101ازا نرو موبعیو شعبه در تاسیر مقررات کنوانسیون در زمینۀ مسئولیوها دولو
فامی واجد اهییو اسو تا ا نکه ف ابهامات ناشی از ا ن تااوتها در مقررات بهمنظور استقرار
مبنا ی برا تشر ح و توسعۀ رژ م معدنکاو در بستر در ا میسر شود .درفالیکره کنوانسریون
هیچ تصر ی بر ماهیو خسارت ندارد بوات شعبه ادآور میکنند که ا ن خسرارت میکرن
اسو علیه «میراث مشترک بشرر و» (منطقره و منرابم آن) را م ریس ز سرو منطقره باشرد.
درفالیکه مدعی ا ن خسارات مشخ نیسو بوات شعبه توصیه میکنند که مقام در اها بره
نیا ندگی از بشر و مدعی خسارات ا جادشده بر م ریس ز سرو منطقرۀ اعیراق در اهرا باشرد.
بوات شعبه بر ا ن باورند که با استناد به مادۀ ( 139)0کنوانسیون میتوان مقرام در اهرا را بره
از دولوها عوو را بنا به الزام ناشی از تعهردات آنهرا در زمینرۀ
نیا ندگی از بشر و ا هر
فااتو از م یس ز سرو منطقره مسرئو طررح دعروا جبرران خسرارت شرناخو ( Seabed
 .)Disputes Chamber, 2011: para. 180ا ن تاسیر در فالی اسو که اگر تعهرد نقرضشرده از
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موارد دارا ماهیو عامالشیو باشد فتی میتوان تیام دولوها اعم از غیرعوو در کنوانسریون
ا غیرز ان د ده را نیز در رد ف مدعی خسارات وارده بره ز سروم ریس منطقره بررار داد .ا رن
رو کرد ناشی از ت والت تدر جی پیکرۀ وافد جامعۀ بین الیل در برخروردار از منرافم و فرق
مطالبۀ رعا و الزامات آن اسو1.
بوات شعبه با اتکا به مقررات مادۀ  137کنوانسیون وجود رابطۀ علیو میان بصور دولرو از
انجام تعهدات و خسارت موجد مسئولیو دولو را ضرور میشناسند .ا ن رو کرد بدانمعناسو
که جبران خسارات وارده به م یس ز سو مستلزم اثبات نقض وتیاۀ دولو دخیر در فعالیرو
ز سوم یطی اسو 0.درفالیکه هیچ مانعی برا شعبه در اتکا به مقررات فقروق برینالیلر
عرفی برا خسارات افتیالی واردشده به م یس ز سو منطقه وجود ندارد .ولری بورات شرعبه
ترجیح میدهن د که مسئولیو خسارات ا جادشده را زمانی متوجه دولو عوو کنوانسیون بدانند
که آن دولو از تعهدات خود بصور کرده باشد و به موج آن بصور خسارت ا جاد شرده باشرد.
به بیان د گر دولو عورو در دو فالرو هریچ مسرئولیتی نردارد؛ او ا نکره اگرر دولرو عورو
کنوانسیون از انجام تعهدات خود بصور کرده باشد ولی در اثر ا ن بصور خسرارتی ا جراد نشرده
باشد؛ دوم ا نکه دولو عوو تعهدات خود را انجام داده باشد ولی باز هم خسراراتی بره م ریس
ز سو منطقۀ اعیاق در اها وارد شده باشد .در ا ن مرفله بورات شرعبه بررا پاسرخ بره خر
جبران خسارت در وضعیو انجام تعهدات دولو عوو که مسرئولیو آن برر عهردۀ دولرو عورو
نیسو تصر ح میکنند که با عدم پیشرفو کییسیون فقوق بینالیلر در تنظریم مقرررات در
زمینۀ مسئولیو دولو عوو کنوانسیون برا خساراتی که ناشی از اعیا غیربانونی و نیستند
الزم اسو فداب در مورد فقوق در اهرا صرندوق جبرران خسرارات بره موجر مقرررات مرادۀ
( 035)3کنوانسیون ا جاد شود ( )Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 20تا پاسرخگو
خسارات ا جادشده در شرا س انجام تعهدات دولو عوو کنوانسیون باشد و خسرارات ا جادشرده
بدون پاسخ بابی نیانند.
بوات شعبه در توجیه ا ن رو کرد خود اشاره میکنند که تعهدات دولو عورو کنوانسریون
نسبو به فااتو و فیا و از م یس ز سو منطقه دارا ماهیو ابدام مقتوی اسو و بره ا رن
دلی تابم مقررات مسئولیو مطلق مقرر در آموزهها فقوق بینالیل عرفی نیسو .اگر دولرو
عوو کنوانسیون کلیۀ ابدامات الزم و مناس را برا بانونپذ ر پییانکار ت رو فیا رو خرود
برا فعالیو در منطقه انجام داده باشرد در ترکمین خسرارات ناشری از فعالیروهرا و هریچ
مسئولیتی ندارد .در عین فا تبعیو دولو از تعهدات دارا ماهیرو ابردام مقتوری الزامرا بره
معنا مستثنا شدن از مسئولیو نیسو چراکه درونما ۀ تعهد به ابدام مقتوی از سو دولرو
 .1برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک :م بی و بذار 001 :1379
 .0برا مطالعۀ بیشتر در ا ن زمینه ر.ک :رموانیبوامآباد م ید و فسینی .150 :1371
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فامی بر اطیینان از اجرا ی بودن تعهدات پییانکار مورد فیا و و اسو (
 .)Chamber, 2011: para. 239در ارتبررا میران ابرردام مقتوری و الزامررات مسرتثنا شرردن از
مسئولیو بوات شعبه خاطرنشان میسازند ماهوم «ابدامات الزم و مناس » اگرچره مبرین دو
ماهوم مجزا ولی دارا کارکرد بههم مرتبس اسرو چراکره از ر طررف موجر اطیینران از
بانون پذ ر پییانکار و از طرف د گر مستثنا شدن دولو از مسئولیو جبران خسارت میشرود.
لیکن ا ن رو کرد بانمکننده نیسو .بنابرا ن موضمگیر بوات شعبه مشخ نیسرو کره چررا
انجام ابدام مقتوی با د نافی مسئولیو دولو فامی در فرا ا جاد خسرارت از سرو پییانکرار
مورد فیا و و باشد.
با ا ن هیه سالا مقام در اها برا صدور نظر ۀ مشورتی از سو شعبه در خصروص میرزان
مسئولیو دولو عوو برا بصور از تبعیو از مقررات فص  11کنوانسیون و موافقونامۀ اجرا ی
آن توسس موجود و مورد فیا و براساس مقررات ( 153)0()bکنوانسیون اسو کره شرعبه بره
آن پاسخ روشن و جامم می دهد .شعبه برا پاسرخ بره ا رن پرسرش برا ت لیر مقرررات مرواد
( 300 035 137)0کنوانسیون و مواد  00و ( 0)0پیوسو آن نتیجه میگیرد که دولرو عورو
کنوانسیون با بصور از تعهدات مقررر در ا رن مرواد بریشر دارا مسرئولیو اسرو ( Seabed
 .)Disputes Chamber, 2011: para. 172بوات شعبه با تشر ح مصاد ق بصور از انجام تعهدات
دولو عوو استدال میکنند که نقض ابدام مقتوی و تعهدات مستقیم منجر به ا رراد خسرارت
در منطقه از عناصر تشکی دهندۀ بصور از اعیا مسئولیوهاسو .بوات شعبه تککید میکننرد
که ت قق عینی خسارات از الزامات ا جاد مسئولیو اسو و ا رن وضرعیو از بروانین مررتبس برا
مسئولیو دولو مستثناسو که در ابتدا مادۀ ( 137)0کنوانسیون به آن تصرر ح شرده اسرو
چراکه در ا ن ماده بید «بدون خدشه به مقررات فقوق بینالیل » فراکی از تاکیر مقرررات
مادۀ  137کنوانسیون از مقررات فقوق بینالیل عرفی اسو.
از ا ن منظر اگرچه مسئولیو دولو عوو ناشری از بصرور و در اجررا تعهردات ناشری از
مقررات کنوانسیون و ملزومرات آن اسرو بصرور دولرو عورو کنوانسریون از اجررا تعهردات
بهتنها ی منجر به مسئولیو دولو عوو نیسو .شرا س موجد مسرئولیو دولرو عورو شرام .1
بصور از تعهدات به موج کنوانسیون  .0ا راد خسارت و  .3وجرود رابطرۀ علیرو میران بصرور
دولو عوو و ا راد خسارت اسو .فراتر ا نکه برا ت قرق ا رن شررا س مسرئولیو دولرو عورو و
پییانکار مورد فیا و و به مواز ات کد گر اسو و اگر ا ن خسارت از سو پییانکار پرداخرو
شود دولو عورو د گرر هریچ مسرئولیتی نردارد ( Seabed Disputes Chamber, 2011: para.
 .)242ا ن خسارات میکن اسو دولوها سافلی موجود وها معردنکراو در بسرتر در را و
د گر استااده کنندگان از در ا و مقام در اها را هدف برار دهد .مقام در اها به نیا ندگی از طرف
بشر و و به موج تاسیر شعبه از مادۀ ( 139)0کنوانسیون مریتوانرد بررا جبرران خسرارت
Seabed Disputes
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طرف دعوا دولو متخلف برار گیرد در عین فا که کلیۀ دولوها د گر عوو نیز میتواننرد
بنررا برره باعرردۀ الررزامآور «تعهررد بررر فاررظ م رریس ز سررو» مرردعی ا ررراد خسررارت باشررند
(.)Orakhelashvili, 2009: 65
انتساب خسارت به دولو عوو متخلف مستلزم وجود رابطۀ علیو میران بصرور او از اعیرا
تعهداتش و ا راد خسارت در منطقره اسرو (.)Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 181
در چنین شرا طی بوات شعبه فرا وجود رابطۀ علیو به م ض ا راد خسارت را رد میکنند و
اثبات آن را ضرور میدانند .از ا ن جهو صرف ا رراد خسرارت مال رد مسرئولیو دولرو عورو
نیسو و دولو عوو متخلف می تواند با اثبات انجام تعهداتش از جبران خسرارت مسرتثنا شرود.
بوات شعبه با استناد به مادۀ ( 137)0کنوانسیون اذعان میکنند که اگر پییانکار مورد فیا و
مسئولیوها ناشی از کنوانسیون شرو برارداد و د گر مقررات را نقض کنرد ا رراد خسرارت
متوجه دولو عوو فامی و نیسو بلکه جبران خسارت مستقییا برر عهردۀ شررکو پییانکرار
اسو  .با ا ن فا اگر نقض تعهدات پییانکار هیزمان با نقرض تعهردات دولرو فرامی بره ا رراد
با رد سرهم خرود را در
اندازه مسئولیو دارند .ازا نرو هر
خسارت منجر شود هر دو به
جبران خسارات وارده بپردازند (.)Plakokefalos, 2012: 141
در خصوص میزان مسئولیو دولو فامی در فرضی که دولرو برر تعهرداتش پا بنرد اسرو
بوات شعبه تککید میکنند که امکان سرنجش میرزان مسرئولیو دولرو فرامی وجرود نردارد.
بنابرا ن برا اندازهگیر میزان مسئولیو صرفا با د به بواعد کلی استناد کرد از جیله ا نکه به
موج مقررات مادۀ ( 137)0کنوانسیون اگر پییانکار از تعهدات خود سرپیچی کند مسرئولیو
آن متوجه دولو فرامی نیسرو ( .)Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 209البتره ا رن
رو کرد میکن اسو چالشها ی بههیراه داشته باشد .اگر ا راد خسارت با نقرض شرد د بروانین
توأم نباشد ا ا نکه مسئولیو آن متوجه پییانکار باشد درفرالیکره پییانکرار ت رو صرالفیو
بوا ی دولو فامی اسو چگونه می توان به جبرران خسرارت بربانیران افتیرالی آن اطیینران
داشو .ا ن چالش اگرچه در د گر کنوانسیونها مانند کنوانسیون مسئولیو مدنی برا آلرودگی
ناتی 1که مقید به مسئولیو مطلق مال کشتی اسو و کنوانسریون و رن در زمینرۀ مسرئولیو
مدنی برا خسارت هستها  0که رو کرد مشابه دارد برطرف شده اسو.

نتیجهگیری
کنوانسیون از اسناد جامم مقررات مربو به در اهاسو .مقام در اها در درخواسرو خرود از شرعبه
1. Resolution LEG1 on Limitation Amounts in the Protocol of 1992 to Amend the International
Convention on Civil Liability for oil pollution damage.
2. Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, 1997.
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برا صدور نظر ۀ مشورتی در فالی بر مقررات کنوانسیون و موافقونامۀ اجرا ی آن تککید میکنرد
که دولوها عوو کنوانسیون به موج مقررات فقوق بینالیل عرفی نیز دارا مسئولیوهرا ی
هستند که میتواند به روشن شدن وضعیو مسئولیو آنها در کنوانسیون کی کند .از ا ن منظرر
شناسا ی دبیق مسئولیو دولرو هرا عورو کنوانسریون در فعالیرو در منطقره مسرتلزم نگراهی
هیهجانبه به مسئولیوها د گر دولو در بوانین بینالیللی عرفری اسرو .لریکن در ا رن شررا س
شعبه با استناد به مقررات کنوانسیون و پیوسو آن در زمینۀ مسرئولیو دولروهرا عورو اذعران
میکند که مقررات کنوانسیون بر اجرا بوانین فقوق بینالیل در رابطه با مسئولیو دولو هریچ
خدشها وارد نییکند .کنوانسیونها بینالیللی و بواعد فقوق بینالیل عرفی گو ا مقرراتری
در زمینۀ مسئولیو دولوها برا ارتکاب برخی ابدامات موجد خسرارت بره در اهرا را صردمه بره
منافم د گر دولوهاسو که برخی از ا ن مقررات در زمینۀ فعالیو در منطقه نیز کاربرد دارند.
درفالیکه مقرررات فقروق برین الیلر عرفری بررا ا جراد مسرئولیو دولرو دارا تعهرد
بین الیللی نیاز به وبوع خسارت وابعی ندارد بلکه صررف بصرور از تعهردات را مشریو تنبیره
میداند بوات شعبه تککید میکنند برا به اجررا گذاشرتن مقرررات کنوانسریون علیره دولرو
خاطی الزم اسو که خسارت در منطقه ا جاد شده باشد .ازا نرو مسئولیو دولرو عورو از نروع
مسئولیو برا ارتکاب اعیا متخلاانۀ بینالیللی و نه مسرئولیو مطلرق اسرو .در عرین فرا
ضرورت وجود رابطۀ علیو مشخ میسازد که اگر رابطۀ علیتری میران بصرور دولرو عورو از
انجام تعهدات و خسارت ا جادشده وجود نداشته باشد نیریتروان او را مسرئو خسرارت وارده
خ بانونی
دانسو .البته اگر خسارتی ا جاد شود که دولو عوو مسئو آن نباشد ناگز ر با
مواجهیم که ا ن خسارت چگونه با د جبران شود .شعبه برا ف ا ن معو پیشنهاد تشرکی
صندوق جبران خسارات را برا پرداخو خسارات بدون مقصر داده اسو که ا ن رو کررد خرود
موج توسعۀ رژ م جبران خسارت برا فعالیو در منطقه اسو.
شعبه در زمینۀ مسئولیو پییانکار و دولو فامی خاطرنشان میکند که مسئولیو ا ن دو از نروع
توامنی ا فرد نیسو چراکه عی غیربانونی در نتیجۀ انجام عیلیات پییانکرار اسرو و جبرران آن
نیز بر عهدۀ خود او و نه دولو فامی و اسو .اگر پییانکار خسرارت را بپرردازد د گرر جرا ی بررا
جبران خسارت دولو فامی وجود ندارد .ازا نرو پییانکار در مرفلرۀ او مسرئو پرداخرو خسرارت
اسو و اگر پییانکار نتواند ک خسارت را بپردازد دولو فامی تنهرا در صرورتی مسرئولیو پرداخرو
دارد که از تعهدات مقرر در کنوانسیون بصور کرده باشد .ا ن رو کرد بورات شرعبه اگرچره بررخالف
آموزهها فقوق بینالیل عرفی اسو بد نمعناسو که اگر دولرو عورو تعهردات خرود را در ببرا
شرکو پییانکار انجام داده باشد کسر جبران خسارت تا زمان ا جراد صرندوق جبرران خسرارات
بدون پاسخ اسو و پس از ا جاد صندوق جبران خسارات بر عهدۀ دولروهرا ی اسرو کره مکلرف بره
تکمین هز نهها آناند و دولو فامی در ا ن زمینه مسئولیتی ندارد.
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