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Abstract
Prevention and Compensation are two major aims that international conventions on
marine pollution have dealt with. The success of international regime to combat
marine pollution, widely depends on the power of sanctions adopted by international
conventions. Since there are different sources which cause marine pollution likes
ships and shore. In this article, based on descriptive-analytical method, the subject of
ship arrest and detain as a practical sanction to combat ship-source marine pollution
has been discussed. It seems that international conventions built up a practical tool
that can be used both in pollution prevention cases as well as compensation of
pollution damage cases.
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چکیده
پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمدۀ مورد توجه کنوانسهیونهای بینالمللهی مربهو به
آلودگی دریایی است .میزان موفقیت نظام حقوق بینالملل در مقابل با آلودگی دریایی ،تها حهد
زیادی ب ضمانت اجراها ی مقرر در این نظام بستگی دارد .با توجه به این ه آلهودگی دریهایی
مم ن است ناشی از خش ی ،کشتی یا منابع دیگر باشد ،این مقال با روش توصیفی-تحلیلی به
بررسی توقیف کشتی ،ب عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگیهای ناشهی از کشهتیرانی
پرداخت است .ب نظر میرسد معاهدات بینالمللی شهراییی را فهراه آوردهانهد که میتهوان از
توقیف کشتی ب عنوان ابزاری کارامد ه در پیشگیری از آلودگی دریایی و ه جبهران خسهارت
ناشی از آن بهره برد.
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مقدمه
در ده های اخیر ،توج جامعۀ جهانی ب حفظ محیط زیست دریایی و حمایت از آن ،مقابل بها
آلودگی دریایی را ب ی ی از مباحث مه روز این صنعت تبدیل کرده است .آلهودگی دریهایی در
کنوانسیون  1982ملل متحد در خصوص حقوق دریاها1اینطور تعریف شده است« :وارد کهردن
مستقی یا غیرمستقی مواد یا انرژی توسط بشر در دریا از جمل در مصب رودها هنگامیک این
امر موجد آثار زیانبار مانند آسیب ب منابع زنده و حیات دریهایی ،خیهر بهرای سهالمتی انسهان،
ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی شامل ماهیگیری و سایر استفادههای مشروع از دریا ،لیم به
کیفیت آب از لحاظ استفاده از آن و کاهش میبوعیت آن شده یا این چنین تأثیراتی محتمهل
باشد» (.)UNCLOS, 1982, art.1.para.1
آلودگی دریایی ب طور کلی از چههار حهوزه نشهأت میگیهرد .1 :آلهودگی ناشهی از کشهتیرانی
 .2آلودگی ناشی از تخلیۀ مواد زائد در دریا  .3آلودگی ناشی از فعالیتههای انجامگرفته در بسهتر
دریا و  .4منابع آلودگی مستقر در خش ی (تقیزاده انصاری )81 :1393 ،و عمدهترین اینها ،منهابع
مستقر در خش یاند که  70درصهد آلهودگی را موجهب میشهوند ( Dupuy & Vinuales, 2016:
 .)103البت آلودگی ناشی از کشتیها را با عل ب صنعت دیرین و ارزان حملونقل دریایی ]نسهبت
ب هوایی و زمینی[ نبایست ناچیز قلمداد کرد ک در دو دسهتۀ کلهی احصها شهدهاند :آلودگیههای
ناشی از فعالیت روزمرۀ کشتیها (آلودگی عملیاتی) و آلهودگی ناشهی از سهوان دریهایی (آلهودگی
تصادفی) (تاناکا .)405 :1395 ،آلودگی عملیاتی ناشی از فعالیتهای عهادی و روزانهۀ کشهتیها ه
شامل تخلیۀ آب توازن آلوده ،شستوشوی مخازن بار ،زائدات نفتی موتورخان  ،زبال ها و فاضالبها
و تعمیر کشتی ه است ک ب ورود مواد آالینده ب دریا و ایجاد آلهودگی منجهر میشهوند .آلهودگی
تصادفی ناشی از سوان دریایی است ک بخشی گریزناپذیر از حملونقل دریایی محسوب میشهوند
و اغلب ب ایجاد آلودگی دریایی میانجامند ک مصادیقی مانند تصادم دو کشتی ،برخورد کشتی ب
تأسیسات ساحلی یا صخره یا تأسیسات دریایی و ب گل نشستن کشتی را در برمیگیرند.
راه ارهایی ب منظور مقابل با آلودگی ناشی از کشتیرانی ارائ شده است که اجهرای همزمهان
آنها مم ن است تأثیر بسزایی در حفظ پاکیزگی و سالمت محهیط زیسهت دریهایی داشهت باشهد
نخست ،بهبود استانداردهای سهاخت ،تولیهد ،تعمیهر و نگههداری کشهتیها که میتوانهد آلهودگی
عملیاتی را ب حداقل برساند دوم ،ارتقای استانداردهای آموزشی خدمۀ کشتی ک بعضاً ب کهاهش
خیای انسانی میانجامد سوم ،تش یل و استقرار سیست های مدیریت ایمنی برای کشتیها ،بنهادر
و شرکتهای کشتیرانی ک در نتیجۀ آن خیرههای احتمهالی ب سهرعت شناسهایی میشهوند و به
حداقل میرسند چهارم ،توسعۀ رژی مسئولیت مدنی ب منزلۀ تضمین جبهران خسهارات قربانیهان
1. United Nation Convention on Law of the Sea
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آلودگی ک موجب میشود صاحبان کشتی بهرای گریهز از مسهئولیت ،تمهام تهالش خهود را بهرای
جلوگیری از بروز آلودگی ب کار بندند پهنج تحمیهل مسهئولیت کیفهری و جریمه بهرای ایجهاد
آلودگی دریایی ک نقش بازدارندهای نیز خواهد داشت (.)Tsimplis, 2011: 425
ارائۀ راه ار در قالب قواعد یا مقهررات بینالمللهی در صهورتی کارامهدی حهداکثری خواههد
داشت ک ضمانت اجرایی برای نقض آن قواعد پیشبینی شده باشد .در این تحقیق سهعی شهده
است نقش توقیف کشتی در مقابل با آلودگی بررسی شود .ب طور مشخص مقالۀ حاضر درصهدد
پاسخگویی ب این پرسش است ک توقیف کشتی چگون میتواند ب عنوان ابزاری برای جلوگیری
و جبران خسارت ناشی از آلودگی دریایی ب کار رود؟ ب منظور پاسهخ به ایهن پرسهش ،نخسهت
مقررات بینالمللهی حهاک بهر توقیهف کشهتی بررسهی میشهود .پها از ایهن ،کنوانسهیونهای
بینالمللی مربو ب پیشگیری ،پایش و جبران خسارت ناشی از آلودگی دریایی تشهری خواههد
شد .سپا نقش توقیف کشتی در پیشگیری از آلودگی دریایی و در نهایت نقش توقیف کشهتی
ب عنوان تضمین جبران خسارت ناشی از آلودگیهای دریایی بررسی خواهد شد.

مقررات بینالمللی ناظر بر توقیف کشتی
برای ورود ب بحث ،نخست ب تعریف کلمهۀ توقیهف ،مفههوم و کهاربرد آن میپهردازی و سهپا
اهمیت توقیف کشتی در صهنعت حملونقهل دریهایی بررسهی میشهود و در نهایهت توقیهف در
معاهدات بینالمللی بررسی خواهد شد.

 .1تعریف توقیف کشتی
واژۀ توقیف در فارسی ترجمۀ دو کلمۀ  arrestو  detentionاست arrest .که میتهوان آن را به «توقیهف
قضایی» ترجم کرد ،اقدامی قضایی است ک ب صورت یک عمل نوعی1علیه کشهتی صهورت میگیهرد،
ب این معنی ک توقیف کشتی متعاقب دستور قضایی و بهرای تهأمین خواسهت در یهک دعهوای دریهایی
انجام میگیرد ( .)Arrest Convention 1952, art.1,para.2به زبهان سهادهتر ،توقیهف کشهتی براسها
دستور قضایی و از مرجع قضایی صال صادر میشود ،لی ن شهامل «ضهبط کشهتی»2بهرای اجهرای رأی
قضایی نمیشود detention .ک میتوان آن را ب «توقیف اداری» ترجم کرد ،زمانی موضهوعیت مییابهد
ک از حرکت کشتی ،خروج آن از بندر یا ادامۀ سفرش بدون صدور دستور قضایی جلهوگیری شهود .ایهن
امر اغلب توسط مقامات بندری و با خودداری از صدور «مجوز خروج از بندر»3انجام میگیرد.

1. action in rem
2. seizure
3. port clearance
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ب توقیف ،در معنای اول ،از س منظر میتوان نگریست :الف) اقهدامات تهأمینی موقهت 1،ب)
اقدامی ش لی برای دادن صالحیت رسیدگی ب ماهیت پرونده و ج) وثیقه .)Ruiz, 2011: 8-9(2
از منظر نخست ،توقیف اقدامی حفاظتی ه تأمینی است و پیش از این ماهیت دعهوا در دادگهاه
رسیدگی شود ،درخواست میگردد .هدف از این اقدام حفظ و تأمین خواست در بدو امر است تا
پا از اتمام رسیدگی ماهوی و صدور رأی ،دست مح ومل از ابزار اجرایی خالی نماند .از منظهر
دوم ،در برخی نظامهای حقوقی3وقتی کشتی در بندری توقیف میشود ،کشور توقیفکننده ،به
صرف توقیف ،صالحیت رسیدگی ب ماهیت پرونده را ه پیدا میکند ،حتی اگر مبنای اخهتالف
قراردادی باشد ک مرجع حل اختالف آن داوری است .از منظر سوم ،توقیهف کشهتی تضهمینی
است برای پرداخت دین ازاینرو تضمین دیگری را میتهوان جانشهین خهود کشهتی کهرد .امها
«ضبط» شیوۀ اجرای رأی است ک در آن داراییهای بده ار مانند کشتی یا کشتیهایش ،بدون
توج ب ماهیت دعوا ،اع از دریایی یا غیردریهایی ،همه ضهبط میشهوند ( Berlingiei, 2011:
 .)141شایان ذکر است در متن حاضر ه توقیف اداری بررسی میشود و ه توقیف قضایی.

 .2اهمیت توقیف کشتی
از نظر توقیف کننده ،توقیف ،چ قضایی چ اداری ،استفاده از حقی است ک ب موجب قهانون
یا عرف حاک بر کشتیرانی ب وی داده میشود و ب واسیۀ آن منافع در معرض خیر خهود را
نجات می دهد یا منافع ازدسهترفت اش را بازمییابهد (زواره طباطبهایی .)9 :1378 ،از طهرف
دیگر ،توقیف کشتی موجب بروز مش الت عدیده ای برای مالک آن می شود ب همهین دلیهل
مال ان همواره در پی آناند ک تا حهد مم هن از توقیهف کشتی شهان جلهوگیری کهرده و در
صورت توقیف ،در اسرع وقت آن را از توقیف خارج کنند .عمده ترین این مشه الت عبارتانهد
از :اختالل در برنامۀ سفری کشتی ،از دست دادن کرای  ،پرداخت هزینه های ثابهت4کشهتی و
اضاف شدن هزینۀ بندری 5.عالوه بر این ،ب اعتبار و حسن شهرت مالهک لیمه وارد میشهود،
چون نام کشتی هایی ک ب دستور مقامهات بنهدری توقیهف می شهوند اعهالم میشهود و ایهن
کشتی ها در بنادر بعدی بیشتر مورد توج بازرسان قرار می گیرند و بیشتر کنتهرل میشهوند
گاهی حتی از ورود مجدد آنها جلوگیری میشود.

1. interim measures
2. security

 .3این مبنای صالحیتی ک ب  forum arrestiمعروف است ،در کشورهای کامنال پذیرفت شهده اسهت و در مهادۀ 7
کنوانسیون  1952بروکسل راجع ب توقیف کشتی نیز مقرر شده است.
4. standing costs
5. port dues/port charges
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 .3اسناد بینالمللی در خصوص توقیف کشتی
تاکنون دو معاهدۀ بینالمللی با هدف ایجاد هماهنگی بین رویۀ کشورهای مختلف در برخورد با
توقیف کشتیها منعقد شده است ،همانطورک از عنوان انگلیسی معاهدات و مفاد آنها مشخص
است ،هر دو کنوانسیون ب توقیف قضایی کشتی میپردازند.

 .1 .3کنوانسیون توقیف کشتی 1952
اولین تالش جامعۀ جهانی برای ی نواخت کردن مقررات مربو ب توقیهف کشهتی دریاپیمها در
سال  1952ب ثمر نشست1.متن کنوانسهیون به تأییهد دولتههای شهرکتکننده رسهید (زواره
طباطبایی )81 :1378 ،و با الحاق تعداد الزم کشورها ،از  24فوریۀ  1956الزماالجرا شد.
در مادۀ  1این کنوانسیون هفده مصداق دعوای دریایی برشمرده شده است و در سهایر مهواد
توضی میدهد ک چگون میتوان کشتی را برای هر دعوای دریایی توقیف کرد .ارائۀ فهرسهتی
بست در کنوانسیون بدین معنی تفسیر شد ک چنانچ دعوایی خارج از این هفده مهورد میهر
شود ،دیگر دعوای دریایی نخواهد بود و خواهان نمیتواند با استناد ب آن دعوا تقاضهای توقیهف
کشتی را کند.

 .2 .3کنوانسیون توقیف کشتی 1999
در دهۀ  ،1990ب همت آن تاد 2،مفاد کنوانسیون توقیهف  52مجهدداً بررسهی شهد .کنوانسهیون
توقیف کشتیها ( 1999از این پا کنوانسیون توقیف  99خوانده میشهود) شهش مهاه پها از
الحاق دهمین کشور ،یعنی در  14سپتامبر  ،2011الزماالجرا شد.
مههادۀ  1ایههن کنوانسههیون متضههمن  22مصههداق دعههوای دریههایی اسههت براسهها مفههاد ایههن
کنوانسیون ،میتوان برای هر دعوای دریهایی کشهتی را توقیهف کهرد .برخهی بهر ایهن باورنهد که
کنوانسیون توقیف  99تغییر عمدهای در رژی حقوقی حاک بر توقیف کشتی ایجاد ن هرده و صهرفاً
تعداد دعاوی دریایی را بست ب نیازهای زمان خود ب روز کرده است (.)Nikcevic, 2012 : 103

 .3 .3نگاه کنوانسیونهای توقیف کشتی به محیطزیست دریایی
در کنوانسیون توقیف  ،52حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی لحاظ نشهده بهود .امها به
مرور و با پررنگتر شدن جنب های محیط زیستی در زندگی روزمره ،توج جامعۀ بینالمللی به
این موضوع جلب شد این تغییر زاویۀ دید و نوع نگرش در متن کنوانسیون توقیف  99به خوبی
1. The Brussels convention of 1952 relating to the arrest of seagoing ships
)2. UNCTA (United Nations Conference on Trade and Development

 1540فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

دیده میشود .مادۀ  1این کنوانسیون در دو مورد حفاظت و حمایت از محیط زیسهت را مهدنظر
قرار داده است ک عبارتاند از :بند «ج» مربو ب نجات دریایی و بند «د» مربو ب حفاظت از
محیط زیست دریایی.
 .1 .3 .3جات دریایی
در بند «ج» مادۀ  1کنوانسیون توقیف  52فقط ب کلمۀ نجات1اشاره شده بود.
نجات از دیرباز ب عملیاتی گفت میشد ک برای نجات کشتیهای در معرض خیر جدی و
افراد و اشیای داخل آن صورت میگرفت .اجهرت نجهات در صهورتی به نجاتدهنهده پرداخهت
میشد ک عملیات موفقیتآمیز بود ،وگرن هیچ مبلغی پرداخت نمیشد و در ههیچ مهورد مبله
پرداختی بیش از ارزش اشیای نجاتیافت نبود (صدیق.)165 :1395 ،
2
مقررات مربو ب نجات اولین بار طهی کنوانسهیون بینالمللهی نجهات  1910تهدوین شهد.
سپا با توج ب تغییرات رخداده در جامعۀ بینالمللی سعی شد نواقص آن برطهرف و مقهررات
ب روز شود ازاینرو کنوانسیون بینالمللی نجات  19893لندن ،جانشین کنوانسهیون  1910شهد
(.)Mandaraka-Sheppard, 2002: 653
در کنوانسیون جدید ،مالحظات زیستمحییی مورد توج قرار گرفت .مواردی مانند این ه
وقتی حادث ای برای یک کشتی نفتکش اتفاق میافتاد ،کشورهای نزدیهک از دادن بنهدر پنهاه4
از تر وقوع آلودگی دریایی خودداری میکردنهد و ایهن کهار نجاتدهنهدهها را بسهیار سهخت
میکرد ( )Bishop, 2012: 37افزونبر این وقتی با وجود همۀ تالشی ک بهرای حفهظ محهیط
زیست و جلوگیری از آلودگی میکردند ،با غرق شدن کشتی هیچ پاداشی ب آنها داده نمیشهد،
انگیزۀ آنها را برای تالش برای جلوگیری از آلودگی دریایی از بین میبهرد ازایهنرو الزم بهود تها
قالب سنتی «بدون نجات هیچ اجرتی پرداخت نمیشود»5تغییر کنهد ) .)Ekhator, 2016: 84در
مادۀ  14کنوانسیون جدید نیز تحت عنوان غرامت ویژه6ترتیباتی ب شر زیر مقرر شهده اسهت:
«اگر نجات دهنده در مورد شناوری عملیات نجات انجام دهد و آن شناور ه خود یا کهاالی آن ه
تهدیدی برای محیط زیست باشد ،مستحق دریافت مبلغی معادل هزین هایی که در ایهن مهاده
تعریف شده خواهد بود».
اما در بند «ج» کنوانسیون توقیف  99ب ذکر کلمۀ نجهات اکتفها نشهده ،بل ه همهین بنهد
1. salvage
2. The Brussels convention for unification of certain rules of law relating to assistance and salvage at sea 1910
3. International convention on Salvage 1989
4. Port of Reguge
5. No cure-No pay:
پرداخت اجرت منو ب نجات است.
6. Special Compensation
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اینگون انشا شده است« :عملیات نجات یا هر نوع قرارداد نجهات ،از جمله ه حسهب مهورد ه
جبران خسارت مربو ب عملیات نجات در مورد کشتیای ک خهود آن یها محمولهۀ آن تهدیهد
ورود خسارت ب محیط زیست را در بر دارد»1.
چنان مشاهده میشود ،متن ب نوعی نگارش یافت است ک دعوای ناشی از غرامت ویهژه را
در بربگیرد ،بدون این در آن ب مادۀ  14کنوانسیون نجات  1989اشارهای شده باشد .ب عبارت
دیگر  ،در هنگام احصای دعاوی دریایی ک مجوز توقیف کشتی را ب خواههان میدههد ،شهرکت
نجاتدهنده در صورت موفق بودن عملیات نجات و برای دریافت پهاداش نجهات2میتوانهد طهر
دعوا کند و عالوهبر آن چنانچ عملیهات نجهات موفقیهتآمیز نباشهد و کشهتی غهرق شهود ،امها
اقدامات نجاتدهنده سبب جلوگیری از بروز آلودگی دریهایی شهود ،میتوانهد بهرای هزینه های
عملیاتی خود طر دعوا کند.
 .2 .3 .3محیط زیست دریایی
درحالیک در مادۀ  1کنوانسیون توقیف  52هیچ بنهدی به محهیط زیسهت دریهایی اختصهاص
نیافت است ،کنوانسیون توقیف  99حاوی بندی است دال بر حفاظت از محیط زیست دریهایی و
این خسارت ب محیط زیست یا تهدید ب آن از مصادیق دعوای دریایی است که میتهوان به
موجب آن کشتی خاطی را توقیف کرد .این بند اشعار میدارد« :خسارت یا تهدید ورود خسارت
ناشی از کشتی ب محیط زیست ،خط ساحلی یا منافع مهرتبط ،اقهدامات ب عملآمهده به منظور
پیشگیری ،تقلیل یا رفع چنین خسارتی ،پرداخهت غرامهت بهرای چنهین خسهارتی ،هزینه های
اقدامات متعارفی ک ب منظور بازسازی محیط زیست انجام شده یا قرار است انجام شود ،ضرر و
زیانی ک عمالً در رابی با چنین خسارتی ب اشخاص ثالث وارد شده یا مم ن است وارد شود و
خسارت ،هزین ها یا ضرر و زیان با ماهیت مشاب مواردی ک در همین بند عنوان شد».
با توج ب این در کنوانسیون ،توقیف با دستور قضایی و برای اخذ تأمین مناسب تا صهدور
رأی مدنظر بوده ،آوردن عبارت «تهدید به ورود خسهارت» کمهی سهلالبرانگیز اسهت .چنان ه
توضی داده خواهد شد ،معموالً کشتی ک موجب تهدید ب ورود خسارت ناشی از آلودگی شود،
توقیف قضایی نمی شود ،بل از ورود آن ب بنهدر یها خهروج از بنهدر تها برطهرف شهدن تهدیهد
جلوگیری میشود .زمانی تهدید ب خسارت محسوب میشود ک هنهوز خسهارتی به بار نیامهده
است ،ازاینرو برای پیشگیری میتوان اقداماتی انجام داد و توقیف کشتی بهرای تضهمین هزینه
های پیشگیری را مفروض دانست.
1. (c) Salvage operations or any salvage agreement including, if applicable, special compensation relating
to salvage operations in respect of a ship which by itself or its cargo threatened damage to the
environment.
2. Salvage Reward

 1542فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

کاربرد کلمۀ رفع1ه کمی تردیدبرانگیز است .از خسهارت میتهوان پیشهگیری کهرد و آن را
کاهش داد ،اما رفع خسارت معنای عملی ندارد ،ب خصوص آن واژۀ «بازسازی» در مهتن مهاده
آمده است ،مگر این منظور از آن ،برطرف کردن تهدید ب ورود خسارت باشد.
در موارد تهدید ب ورود خسارت ،گاهی اقدامات پیشگیران برای رفع تهدید ،سبب بهروز زیهان
یا خسارت ب اشخاص ثالث میشود .گاهی خسارت غیرمستقی ب بار میآید برای مثهال زمانیکه
در یک منیقۀ ساحلی تفریحی ،تهدید ب ورود خسهارت سهبب میشهود ،منیقه تحهت اقهدامات
احتیاطی و مراقبتی قرار بگیرد و ب همین دلیل مسافران کمتهر به آن منیقه سهفر میکننهد و
همین مسئل موجب میشود صنایع وابست ب توریس آسیب بینند (.)Berlingiei, 2011: 71
قسمت آخر ماده ،جایی ک «خسارات ،هزین ها یا ضرر و زیان با ماهیت مشاب با مواردی ک
در همین بند عنوان گردیهد» ،ذکهر میشهود ،در واقهع فهرسهت دعهاوی را بهاز گذاشهت اسهت.
درحالیک هدف نویسندگان متن کنوانسیون ،ارائۀ فهرستی بست از دعاوی دریایی بوده ،و ایهن
تنها بندی است در کنوانسیون ک ب این ش ل باز گذاشت شده است (.)Isikova, 2012: 27

کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به پیشگیری ،پایش و جبران خساارت
ناشی از آلودگی دریایی
در یک طبق بندی کلی میتوان کنوانسیونهای مربو ب حمایت از محهیط زیسهت دریهایی را در
دو دستۀ مشخص تف یک کرد :کنوانسیونهایی ک در راستای پیشگیری و کنترل آلودگی تهدوین
شدهاند و کنوانسیونهایی ک با هدف تضمین حداکثری جبران خسارت ب تصویب رسیدهاند.

 .1توقیف بهمنزلۀ ضمانت اجرای پیشگیری از آلودگی دریایی
مه ترین کنوانسیونهایی ک در این مبحث بررسی میشوند ،کنوانسهیون مارپهل2و کنوانسهیون
 1982حقوق دریاها3هستند.
1. remove

 .2کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها معروف ب «مارپل 2»73/78اصهلیترین کنوانسهیون
مقابل با آلودگی دریایی حاصل ت امل کنوانسیون جلوگیری از آلودگی نفتی  1954ه نخستین سند چندجانب
با هدف اولیۀ حفظ محیط زیست -است ،با این تفاوت ک قلمرو آن فراتر از آلودگی نفتی اسهت و آالینهدههای
دیگر را نیز در برمیگیرد2.
3. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 10 December 1982.

این کنوانسیون ،ک حاصل تالش جامعۀ بینالمللی برای قانونمند کردن بهرهبرداری از دریاهاست ،نیز
روی ردی مشاب دارد :بخش دوازده آن با عنوان «حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی» دولتهای
عضو را ب حمایت و حفاظت محیط دریایی ملزم میکند .بندهای  4و  5مادۀ  211آن مقرر میدارد:
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از مادۀ  5کنوانسیون مارپل و مهواد  220 ،219و  226کنوانسهیون حقهوق دریاهها ()1982
مستفاد می شود ،چنان دالیلی مشاهده شود ،دال بر این کشتی تهدیدی ب ورود خسارت به
محیط زیست است ،از حرکت آن جلوگیری میشود .این توقیف معموالً متعاقب بازرسی کشهتی
ب دستور مقامات صال صورت میگیرد.
مقامات دولت صاحب بندر1میتوانند ح ب بازرسی کشتیها بدهند .ایهن بازرسهی شهامل
بازرسی فنی کشتی و بررسی مدارک و گواهینام های کشهتی خواههد بهود .در قیعنامهۀ 1052
سازمان بینالمللی دریانوردی2ب تفصیل مصهادیق بازرسهی کشهتی به دسهتور مقامهات کنتهرل
بندری تشری شده است .این قیعنام در هر مورد بیان داشت در چ شراییی کشتی بها ح ه
مقامات بندری توقیف خواهد شد و این توقیف تا چ زمانی ادام خواهد داشت.
آنچ تحت عنوان قابلیت دریانوردی در مادۀ  219کنوانسیون حقهوق دریاهها به آن اشهاره
شده است ،در حقوق دریایی مفهومی سهل و ممتنع است سهل چون ب صراحت اطالق بر ایهن
معنا دارد ک «ب کشتیای ک قابلیت دریانوردی ندارد نبایهد اجهازۀ دریهانوردی داد» و ممتنهع
«چون یک تعریف واحد برای آن وجود ندارد» .در واقع ،هر کنوانسیون بست ب هدف خهود آن
را تعریف کرده ،این تعاریف در س سر فصل قابهل جمعبندیانهد ،وضهعیت فنهی خهود کشهتی،
اوضاع کارکنان روی کشتی و قابلیت حمل بار (. )krichner, 2019: 48تعریفی ک در کتابههای
مرجع آمده3نیز ،چون ب گواهینام های قانونی اشاره ندارد ،کامل نیست .باید یادآوری کهرد که
«کشورهای ساحلی میتوانند مقرراتی را برای ممانعت ،کاهش و کنترل آلودگی کشتیها در آبهای سرزمینی
و منیق ی انحصاری اقتصادی وضع کنند».
 .1با ظهور پدیدۀ پرچ های مصلحتی1ک بعدها با نام ثبت آزاد1ب آنها اعتبار بخشیده شد ،کشورها تمایل پیدا
کردند ،برای فرار از مالیات و نظارت های قانونی و فنی سختگیرانۀ دولتهای خود ،کشتیهای خود را در
کشورهایی ثبت کنند ک هیچگون علق ی واقعی1بین آنها وجود نداشت .این کشورها معمو ًال قواعد فنی و
نظارتی سختگیران ای ندارند و بر کشتیها ه نظارتی نمیکنند بنابراین ناوبری کشتی تحت پرچ مصلحتی
سادهتر و ارزان تر از تحت پرچ ملی است ،و ب همین دلیل مال ان کشتی تمایل دارند کشتیهایشان را در
این کشورها ثبت کنند .در نتیج  ،دولتی ک پرچ آن افراشت میشود ،بر کشتیها نظارت کافی ،میابق با
مقررات کنوانسیونهای بینالمللی نخواهد داشت .تحقیقات نشان داده است ک سوان دریایی برای کشتیهای
با پرچ مصلحتی ب مراتب بیشتر از کشتیهای با پرچ ملی اتفاق میافتد ( Mandaraka-Sheppard, 2002:
 .)287شاید ب همین دلیل در کنوانسیون حقوق دریاها و سایر کنوانسیونهای مه دریایی بر کنترل و
نظارت دولتهای ساحلی یا دولت صاحب بندر تأکید شده است.
2. Resolution A.1052(27) Adopted on 30 November 2011.

« .3قابلیت دریانوردی یعنی کشتی ایمنی کافی برای مواج شهدن بها حهواد و خیرههای دریهایی داشهت باشهد
عالوهبر بدنۀ سال  ،باید خدمۀ مورد نیاز و مسلط بر کار خود ،سوخت و سایر موارد الزم برای ت میل سهفرش را
داشت باشد .کلیۀ تجهیزاتش باید درست کار کنند و اگر بهار حمهل میکنهد ،ام انهات و تجهیهزات الزم بهرای
حمل بار را داشت باشد» (.)Sullivan, 1992: 403
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نداشتن گواهینام های قانونی ،کشتی را فاقد قابلیت دریانوردی میکند ( .)Kassem, 2006: 48
آنچ هم در موردش توافق دارند ،صالحیت دولت صهاحب بنهدر در بازرسهی و کنتهرل کشهتی
است تا میمئن شود مالک کشتی الزامات کنوانسیونهای بینالمللهی بهرای دریهانوردی ایمهن،
سال و بدون ورود صدم ب محیط زیست را در نظر گرفت است.
1
مه ترین اقدامی ک در این زمین انجام گرفت ،تصویب قیعنامۀ ) A 741 (18در خصهوص
کد مدیریت ایمنی دریانوردی و اجتناب از آلودگی در مجمع سازمان بینالمللهی دریهانوردی در
چهارم نوامبر  1994بود .کمیتۀ ایمنی دریایی ،برای این بتواند آن را به اجهرا درآورد و بهدان
قدرت و اعتبار قانونی بخشد ،کد ایمنی را در فصل نه کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریها
(سههوال )2جههای داد .بههرای اجههرای ایههن قههانون دو بازرسههی به عمل میآیهد و متعاقههب آن دو
گواهینام صادر میشود :ی ی برای شرکت کشتیرانی3و دیگری برای کشهتی 4.ایهن گواهینامه ها
را مراجع صالحیتدار دریایی هر کشور و اغلب از طریق ملسسات طبق بنهدی5صهادر میکننهد.
شرکتهایی ک نتوانند گواهینام های مذکور را تهی کننهد بها توقیهف کشتیهایشهان در بنهادر
جهان مواج خواهند شد  .هدف از این تعهد رسیدن ب این اعتماد است که نیازههای ایمنهی و
عدم آلودگی محیط زیست لحاظ میشود .در تمامی مراحل خدمات و عملیات حهداقل سیسهت
ایمنی برنام ریزی و اجرا میشود .ت نیکهای کلی مربهو به ایمنهی و جلهوگیری از آلهودگی
محیط زیست نیز ب اجرا درمیآید ( .)Chauvel, 1997: 4, 12, 20کشتی فاقد گواهینامۀ معتبر،
فاقد قابلیت دریانوردی ارزیابی میشود (.(Kassem, 2006: 218
اختیار دولتهای ساحلی /بندری در بازرسی کشتیها هنگام ورود و خروج از بندر ،ک ناشی
از اسناد و قراردادهای بینالمللی مذکور است ،زمانی اهمیت پیدا میکند که از خهروج کشهتی
جلوگیری میشود .این توقیف طبق دستور قضایی نیست ،بل با ندادن مجوز خهروج و حرکهت
ب کشتی توسط مقامات بندری صورت میگیرد.
برای بسامان و ی نواخت کردن شر وظایف و اختیارات دولت بندری در بازرسی و کنترل و
1. International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention, known
as ISM Code
2. The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 came into force on 25 May 1980

مه ترین کنوانسیون بینالمللی است ک در خصوص ایمنی دریانوردی ب تصویب رسیده و حداقل استانداردهای
این صنعت در آن تعریف شده است .کشورهای عضو متعهدند این استانداردها را رعایت کنند .تا نوامبر 2018
تعداد  164کشور ب آن متعهد شدهاند ک در مجموع  99درصد تناژ کشتیهای دنیا را در اختیار دارند.
The current version of SOLAS is the 1974 version, known as SOLAS 1974, which [1] as of November
2018, SOLAS 1974 had 164 contracting states [1] which flag about 99% of merchant ships around
the world in terms of gross tonnage.
)3. DOC (Document of Compliance
)4. SMC (Safety Management certificate
5. classification societies
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توقیف کشتیها ترتیبات منیق ای نیز ایجاد شده است که اولهین و مه تهرین آنهها تفاه نامهۀ
پاریا 11982است .طبق تفاه نامۀ پهاریا ،دولهت بنهدری پها از بازرسهی کشهتی و کشهف
نقایص آن میتواند حسب مورد بدینشر تصهمی گیری کنهد :اصهال قبهل از خهروج از بنهدر،
اصال نقایص تحت شرایط خاص در بندر بعدی ،اصال نقایص (کوچک) ظرف چهارده روز و در
نهایت توقیف کشتی.
توقیف کشتی ب قضاوت حرف ای بازرسان دولت بندر بستگی دارد (البت آنها حتماً به ایهن
ن ت توج دارند ک برای توقیف غیرقهانونی و ناموجه بایهد خسهارت کشهتی را بپردازنهد) و تها
زمانیک تمام نقایص مندرج در گزارش بازرسی برطرف شود ،ادامه خواههد داشهت ( Kiehne,
 .)1996: 222چنانچ ب کشتی اجازه داده شهود که نقهایص را در بنهدر بعهدی برطهرف کنهد،
مقامات این بندر مقامات بندر بعدی را از این تصمی و زمان تقریبی رسیدن کشتی ب آن بنهدر
میلع خواهند کرد.
2
پا از تفاه نامۀ پاریا ،تفاه نام های دیگری نیز در سایر مناطق دنیا منعقد شهد .بها این ه
تفاه نامۀ پاریا در خصوص کشورهای اروپایی الزماالجرا بود ،در  19ژوئن  ،1995مجدداً شورای
کمیسیون اروپا مصوب ای3در خصوص نظارت دولت صاحب بندر با هدف کهاهش ورود کشهتیهای
فاقد استانداردهای بینالمللی ب آبهای اروپایی وضع کرد .لی ن پا از حادثۀ اری ا ب این نتیجه
رسیدند ک سیست هنوز کارایی کامل بهرای جلهوگیری از حرکهت کشهتیهای فاقهد اسهتاندارد را
ندارد .طی هفت ماه پیش از بروز حادث  ،کشتی اری ا چهار بار در بنادر اروپایی بازرسهی شهده ،امها
هرگز توقیف نشده بود .همین نشاندهندۀ این واقعیت بود ک بازرسیها ب حد کافی سختگیران و
دقیق نبودهاند .پا از این حادث دستورالعمل ،بازبینی و اصهال شهد و نسهخۀ اصال شهدۀ آن 19
دسامبر  2001اعالم شد4.در این نسخ دو تغییر عمده پیشبینی شده بود :ی ی بازرسهی اجبهاری
سالیان از کشتیهایی ک خیر بالقوهای5برای ایجاد آلودگی در کشورهای عضو ب حسهاب میآینهد
و دیگری جلوگیری از ورود کشتیهایی ک خیر زیادی6برای آلودگی دریهایی محسهوب میشهوند.
1. Paris MOU on Port State Control 1982

 .2از جمل تفاه نامۀ وین دلمار ( 1992آمری ای التین ) تفاه نامۀ 1993توکیو( ،آسهیا ه اقیانوسهی ) ،تفاه نامهۀ
کارائیب ( )1996و تفاه نامۀ مدیتران ( ،)1997تفاه نامۀ اقیانو هند( )19982ک ایهران در سهال  2001به
آن ملحق شد ،تفاه نامۀ  1999ابوجا( ،آفریقای غربی و مرکزی) ،تفاه نامۀ دریهای سهیاه ( ،)2000تفاه نامهۀ

2004ریاض( ،دولتهای عربی خلیج فار ) (تاناکا.)450 :1395 ،
3. 95/21/EC
4. 2001/106/EC (amending Directive 95/21/WC) on enforcement of international safety, pollution
prevention and working standards on ships calling EC ports.

(ملسسۀ طبق بندی) ،گهزارش بازرسهیهای قبلهی و

 .5کشتیهایی ک ب علت سن ،شرایط نامیلوب ،پرچ  ،کال
توقیفهای قبلی با خیر آلوده کردن دریا همراهند.
 .6نفت شهایی ک ب دفعات در بنادر دیگر توقیف شده یا در فهرست سیاه قرار گرفت اند.
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در ضمن مقرر شد فهرست کشتیهایی ک اگر فقط یک بار دیگر توقیف شوند از ورود آنها به ایهن
بنادر جلوگیری خواهد شد ،هرسال چاپ شود (.)Farnk, 2006: 196
ایههن دسههتورالعمل سههختگیران از یههک طههرف سههبب میشههود دولتهههایی که میخواهنههد
کشتیهای حامل پرچمشان ب بنادر اروپایی تردد کنند ،سی استانداردهای کشتیها را ب حهد
قابل قبولی برسانند و مقررات بینالمللی را رعایت کنند از طهرف دیگهر ،چهون فقهط فهرسهت
توقیف کشتیها در بنادر مذکور در تفاه نامۀ پهاریا را کنتهرل میکننهد ،کشهتیهایی که در
سایر بنادر دنیا پیشتر توقیف شدهاند و خیر آلوده کردن محیط زیست را دارند ،مم ن اسهت از
دید بازرسان اروپایی دور بمانند.
1
دستورالعمل بعدی در سال  2009کشتیها را ب س دسهتۀ بها ریسهک بهاال ،بها ریسهک
استاندارد و با ریسک ک (پرخیر ،استاندارد و ک خیر) تقسی میکند و با ههر دسهت برخهورد
متفاوتی دارد ،ب نحوی ک کشتیها ب ترتیب هر شش ماه ،دوازده ماه و بیستوچهار ماه بازرسی
شوند).(Farnk, 2006: 197

 .2توقیف بهمنزلۀ تضمین جبران خسارات ناشی از آلودگی دریایی
کنوانسیونهای مربو ب مسئولیت در حوزۀ آلودگی دریایی را میتوان ب شر ذیل خالص کرد:
الف) کنوانسیون بینالمللی مسئولیت ناشی از آلهودگی نفتهی مصهوب  1969متعاقهب آن در سهال
 1971کنوانسیون مربو ب ایجاد صندوق بینالمللی جبران خسارت آلودگی نفتهی به تصهویب رسهید2
ک ب موجب آن صندوقی برای جبران خسارت مازاد بر حد مسئولیت3ایجهاد شهد .بنهابراین ،یهک رژیه
خسارت دومرحل ای4برای خسارت ناشی از نشت نفت در محدودۀ قلمرو کشورهای عضهو شه ل گرفهت.
هر دو کنوانسیون ب موجب پروت لهای جداگان ای در سهال  1992بهازبینی و اصهال شهدند .در سهال
 2003صندوق ت میلی5جبهران خسهارت بها ح ه سهازمان بینالمللهی دریهانوردی از طریهق تصهویب
پروت لی جدید ایجاد شد و میزان جبران خسارت توسط دولتهای عضو را تا حهد زیهادی افهزایش داد و
بدینوسیل سیست س مرحل ای6جبران خسارت ش ل گرفت (.)Krishna Kiran, 2010: 400
ب) در کنوانسیون مسئولیت و جبران خسارت در خصوص حمل کاالههای خیرنهاک و سهمی از
طریق دریا مصوب  ،1969فهرست مواد خیرناک شامل ششهزار ماده برشمرده شده است که البته
زغال سنگ ،سنگ معدن و مواد هست ای را شامل نمیشود (.)Ozbec & Deniz, 2007: 261-262
1. 2009/16/EC. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0016&rid=5
2. International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
)Pollution Damage (Fund Convention
)3. International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC Fund
4. two tier system
5. Supplementary Fund
6. third tier system
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ج) کنوانسههیون مسههئولیت مههدنی ناشههی از سههوخت کشههتی1در مههار
بینالمللی دریانوردی تصویب شد.
در هر س کنوانسیون مذکور مبنای مسئولیت ،مسئولیت محهض مال هان کشهتی اسهت ،مگهر
این بتوانند ی ی از موارد استثنا مانند قوۀ قاهره ،فعل شخص ثالث با قصد ایجاد خسهارت ،عمهل
شخص زیاندیده ،قصور مراجع دریایی در انجام وظیفۀ خود در امر ایمنی ناوبری را ثابت کنند.
د) مسئولیت بهرهبرداران کشتیهای هست ای :در هم اری مشترکی بین سازمان انهرژی اتمهی و
سازمان بینالمللی دریانوردی کنوانسیون مسهئولیت مهدنی در زمینهۀ حملونقهل مهواد هسهت ای2در
سال  1971ب تصهویب رسهید .در ایهن کنوانسهیون مسهئولیت بهرهبهردار مسهئولیت محهض اسهت.
مسئولیت ب صورت انحصاری ب وی منتسب شهده اسهت .بنهابراین ،مالهک کشهتی مسهئولیتی بهرای
خسارات وارد ب اشخاص ثالث نخواهد داشت و در نتیج مالک ،اجارهکننده یها مهدیر فقهط زمانیکه
بهرهبردار کشتی هست ای تلقی شوند ،مسئول خواهند بود (اخگر.)119-120 :1396 ،
چنان مالحظ میشود ،هر جا کشتی منشأ بروز آلودگی است ،مالک کشهتی یها بهرهبهردار
آن مسئول جبران خسارات خواهد بود.
در نظام بینالملل توقیف در واقع ضمانتی است بر پرداخت دین ،چنانچ کشتی بها سهپردن
وثیق ا ی معادل مبل خواست آزاد نشود ،خواهان میمئن خواهد بود ک طلب خود را در نهایهت
از طریق فروش قضایی کشتی دریافت خواهد کرد (  .)Nikcevic, 2012: 106گاهی کشتی پها
از بروز حوادثی مثل ب گل نشستن یا تصادم غرق میشود .در ایهن صهورت ،کشهتی ازبینرفته
تلقی میشود .در چنین مواردی یا وقتی کشتی دیگر ب بندر خسارتدیده وارد نمیشود ،مم ن
است کشتیهای دیگری از شخص مسئول توقیف شوند3.توقیف کشتیهای ه مالهک در ههر دو
کنوانسیون توقیف پیشبینی شده است4.
 2001در سههازمان

نتیجهگیری
شاید در تحلیل اولیۀ ضمانت اجرای حقوق بینالملل در آلودگی دریهایی ،کمتهر به تهأثیر توقیهف
کشتی توج شده باشد .توقیهف قضهایی کشهتی معمهوالً زیرمجموعهۀ حقهوق دریهایی و از دیربهاز
ب منزلۀ ضمانتی برای پرداخت دین کاربرد داشت  ،درحالیک با انعقاد کنوانسیون حقهوق دریاهها و
مارپل و سایر کنوانسیونهای دریایی مانند سوال توقیف کشتی ب ابزاری جدید برای حفاظهت از
محیط زیست دریایی در برابر آلودگی تبدیل شده است .هر جا تهدیدی ب آلودگی دریهایی وجهود
1. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage. Adoption: 23 March
2001; Entry into force: 21 November 2008
2. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Materials
3. sister ship arrest
4. Article 3(1), (2) and (4) of the 1952 Arrest Convention and Article 3(2) of the 1999 Arrest Convention
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داشت باشد ،دولت صاحب بندر میتواند با توقیف اداری کشتی ب دستور مقامات بندری از حرکت
کشتی جلوگیری کند و بدینوسیل تهدید را ب حهداقل برسهاند یها از بهین ببهرد .ازایهنرو امهروزه
توقیف کشتی عالوهبر این راه اری برای تأمین خواست یا اجرای ح در دعاوی اسهت ،ابهزاری
ب منظور حفظ ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیطزیست دریایی محسوب میشود.
لزوم ب همراه داشتن گواهینام های قانونی1و اجباری2و عدم صدور اجازۀ ورود یها خهروج به
کشتیهای فاقد گواهینام ها ،عدم اجازۀ ورود ب تان رههای تکجهداره ،توجه ویهژه به قابلیهت
دریانوردی کشتی در مفهوم گستردۀ آن ،خصوصاً شرایط فنهی ،وضهعیت پرسهنلی و اسهنادی و
توقیف کشتیهای فاقد قابلیت دریانوردی همگی ابزارهای اعمالشدنی بهرای جلهوگیری از بهروز
آلودگی دریاییاند .حتی کارکرد کنوانسیونهای مسئولیت مدنی ،با گنجانده شدن مواردی مانند
وضع بیمۀ اجباری و گسترش نظارت شرکتهای بیم بر حفظ استانداردهای فنی کشتی نیهز از
جبران خسارت ب پیشگیری توسع یافت است .الزامِ ب همراه داشتن گواهی دولت پرچ مبنهی
بر داشتن بیمۀ اجباری نیز بر این مسئل تأکید کرده و تعیین ضمانت اجرای عدم اجازۀ ورود یها
عدم اجازۀ خروج ب کشتیهای فاقد گواهینام یها دارای گواهینامه های منقضیشهده عمهالً به
راه ار پیشگیری بهتر از درمان است ،منجر شده است.
در مجموع ب نظر میرسد میتوان از توقیف اداری کشتی ب عنوان ابهزاری بهرای پیشهگیری از
وقوع آلودگی و از توقیف قضایی ب عنوان ابزاری برای تضمین پرداخت خسهارت ناشهی از آلهودگی
یاد کرد ،اما باید در ذهن داشت ک توقیف قضایی ب طور غیرمستقی ابزار اجرایی بهرای پیشهگیری
از آلودگی دریایی در موارد تهدید ب آلودگی نیز است .در نتیج در بین منابع مختلف آلودهکنندۀ
دریایی ،آلودگی ناشی از کشتی ،بیشتر از سایر منابع ایجاد آلودگی قانونمند شده است ،چه این ه
ابزار حقوقی قدرتمندی مانند توقیف برای اعمال و اجرای این مقررات در دست دارد.
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