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The Caspian Sea, as the largest lake in the world, faces environmental 

problems on its shores and water borders, and its solution is criminal 

protection of the urban environment in the form of criminalizing 

destructive behaviors against trees, waste, air, water and soil pollution 

and noise pollution, as well as threats to public health and damage to 

the environment based on the provisions of the Convention on the Law 

of the Sea. Governments have the sovereign right to exploit natural 

resources according to environmental policies (water border of the 

Caspian Sea). The question is how to compensate the 

damage to the environment of the Caspian Sea? And the 

hypothesis is that the issue of Caspian Sea border contamination is 

always disputed. The result is that if the damage occurs by the workers 

in any case, even thought the sponsor government has done appropriate 

measures; it is possible to suppose criminal responsibility and 

compensation for him. 
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 0410 بهار ،اول، شماره دوم دوره
 

   جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر با تأکید بر حقوق کیفری

 

 ، زری فیروزکاه2 رامین پور سعید، *0سارا رستمی

 (نویسنده مسؤول) .، ایرانتهران، پیام نوردانشگاه ، و علوم اجتماعی گروه حقوق ت علمیأعضو هیاستادیار و  .1

  .، ایرانتهران، دانشگاه پیام نور، و علوم اجتماعی گروه حقوق ت علمیأاستادیار و عضو هی .2

 .ایران ،تهران، دانشگاه پیام نور ،(اسالمی  فقه و مبانی حقوق)ت علمی گروه الهیات أعضو هی. 3

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 72-97: صفحات
 

با مشکالت  در سواحل و مرزهای آبی خود ،جهان دریاچه ترین بزرگ عنوان به دریای خزر
زیست   حمایت کیفری از محیطرفت از آن، رو است و راهکار برون محیطی روبهزیست

علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، انگاری رفتارهای مخرب شهری در قالب جرم
و خسارات وارده به چنین تهدید علیه بهداشت عمومی وخاک و آلودگی صوتی و هم آب

ها برای  دولت .است محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاهامحیط زیست در آن، 
حق  (مرز آبی دریای خزر) های محیط زیستی مطابق سیاستطبیعی برداری از منابع  بهره

سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز . حاکمیت دارند
باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط  آبی دریای خزر به چه صورت می

حاصل سخن اینکه اگر خسارت از . زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است
و اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی الزم را انجام سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ول

پژوهش روش  .داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است
های عضو در و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولتصورت توصیفی تحلیلی  هب

 . باشد مرز آبی دریای خزر می
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 مقدمه
های صنعتی دریایی ی ناشی از فعالیتمحیط زیستخسارات 

های یکی از چالش (566 :6686نژاد، موسوی و طباطبایی)

زمانی دیر. محیط زیست است الملل بیناصلی نظام حقوق 

ات سارخبخاطر ی دولت الملل بینیت مسؤولاست که 

 ویمرزی های برونفعالیت ناشی ازی الملل بین محیط زیست

 International Court of) ه استبه رسمیت شناخته شد

Justice, 1949) .ول حفاظت و ها مسؤدولت ،رواز این

کنوانسیون حقوق  .حمایت از محیط زیست دریاها هستند

حفاظت اسناد جامع مقررات  پس، کنوانسیونکه از ایندریاها 

جامعیت مقررات . دریاها استو حمایت از محیط زیست 

جلوگیری از هر نوع آلودگی محیط زیست  درکنوانسیون 

 .(Louka, 2006: 323)ست اها ات دولتتعهدموجد دریاها 

مقررات  در دیگر ،های عضو کنوانسیوندولتدر عین حال که 

مدنی مسؤولیت دارای نیز  محیط زیست الملل بینحقوق 

مسؤولیت ابعاد تواند به روشن شدن  که می ،هستند مطلق

  .ها در کنوانسیون کمک کند آن

مشمول مقررات  «مرز آبی دریای خزر»محیط زیست 

ناحیه در امتداد فالت قاره و در زیر دریاهای . کنوانسیون است

، آن متالیکپلیهای ناحیه و کلوخه. آزاد قرار گرفته است

خارج از قلمرو  منطقه« ناحیه» .هستندیراث مشترک بشریت م

ناحیه هیچ کشوری بر هیچ قسمتی از  .استها دولت ملی کلیه

حق از  دولت ساحلی .نداردحاکمیت  و منابع آن ادعای

اکتشاف، استخراج و مدیریت منابع  خود تنها برایحاکمیت 

استفاده طبیعی منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره 

های ساحلی خزر آب .(000 :0374پور و بستان، عالی)کند  می

دریای سرزمینی سابق بر . بخشی از دریای سرزمینی هستند

شد،  های داخلی تا دریای آزاد تلقی میفاصل آباین، حد

های داخلی مابین آبی فیلیکن این محدوده بعدها به منطقه

 :0317زاده، بیگ)انحصاری اقتصادی تغییر یافت  و منطقه

. انحصاری اقتصادی است منطقهبخشی از نظارت منطقه (.02

. به کل بشریت تعلق داردآن منابع و  (مرز آبی) ناحیهبر حق 

بر فعالیت  بشری جامعهاز طرف به نمایندگی  «مقام دریاها»

 . کند می ها در ناحیه نظارتدولت

مقام دریاها سازمانی است که از طریق آن کشورهای عضو 

یت منابع ناحیه های خود را در مدیرکنوانسیون فعالیت

ناحیه  پلی متالیکهای کلوخه. کنند سازماندهی و کنترل می

از تحت کنترل مقام دریاها و مطابق با مقررات کنوانسیون 

مشروط . هستندک یتملو استخراج سوی تمام کشورها قابل 

به اینکه از ِقَبل این استخراج و تملیک منابع به محیط زیست 

های متقاضی فعالیت در این ناحیه خسارتی از سوی دولت

برای جبران خسارات مقام دریاها . منطقه وارد نشود

 نامه مقررات کنوانسیون و موافقت محیطی دریاها به زیست

 625 مادهدر حالی که  .ددار هتکی (6885)اجرایی آن 

حقوق  هایبایستهکارگیری  هکنوانسیون بر ضرورت ب

های سؤولیت دولتتعیین میزان م در محیط زیستالملل  بین

 دریای خزرت وارده بر محیط زیست اعضو در جبران خسار

راجع مقرر در کنوانسیون  اتتعهداز یک طرف . تصریح دارد

منجر به ایجاد حقوق  هابه حمایت از محیط زیست دریا

 .(Brinie & et al., 2009: 125) عرفی شده استالملل  بین

محیطی در  اصل التزام به جبران خسارات زیستاز طرف دیگر 

المللی دارد  دریای خزر، ریشه در قواعد عام مسؤولیت بین

 هاصلی جامع هپیكر .(662 :6682موسوی و قیاسیان، )

یا  المللی دولتیهای بین ناالملل را كشورها و سازم بین

دیوان  از جمله (650 :6680ضیایی بیگدلی، ) دولتیغیر

های شیالت المللی حقوق دریاها، مقام دریاها، کمیسیون بین

اگرچه . دهندمی تشكیل یالملل سازمان دریایی بینای و منطقه

حد انتظار  در المللی حقوقی بین شخصیتبرخی معتقدند که 

قاسمی و )است  نشده الملل شناسایی در حقوق بین ها آن برای

 .(006 :6683تسخیری، 
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پیگیری  ،مسؤولیت نظارترسد ضرورت و  نظر میبهبنابراین 

المللی و اصول حقوقی حامی  بینمقررات  کردنروز و به

ی الملل سازمان دریایی بین برعهده( خزر)محیط زیست دریاها 

ها تعهدات دولتاهمیت  .(60 :6686مالحی و صالحی، )است 

الملل  حقوق بینهای بایستهدر حفاظت از ناحیه متکی بر 

قواعد حاکم بر محیط زیست طبیعی موضوع حقوق . است

مضاف بر  .(86 :6686مدنی، )الملل محیط زیست است  بین

ی در توسعه محیط زیست الملل حقوق بینهای بایستهاینکه 

اصول کلی حقوق  دربرگیرندهخسارت جبران مسؤولیت 

مسؤولیت  .(Fayette, 2000: 360)دریاها هستند الملل  بین

محیطی در مرز آبی دریای  لی ناشی از خسارات زیستالمل بین

حسینی، مشهدی و شاه)های منتفع است دولت خزر بر عهده

6683: 642). 

شناسایی و تثبیت مسؤولیت، جبران خسارت و  ،رواز این

الملل  های حقوق بینها در آموزهالمللی دولت تعهدات بین

المللی حقوق دریاها است که  دیوان بین محیط زیست برعهده

تقاضای نظریه . با مقام دریاها در ارتباط مستقیم است

 :6680صالحی، ) اختالف بستر دریاها حل مشورتی از شعبه

یکی از  ،(المللی حقوق دریاها دیوان بین از زیرمجموعه) (622

 66فصل  مقرراتعمال صالحیت مقام دریاها بر اساس ابعاد ِا

مسؤولیت و اجرایی آن راجع به  نامه موافقتکنوانسیون و 

های پیمانکار مورد دولت عضو نسبت به فعالیت تعهدات

 International Seabed) در ناحیه است ویحمایت 

Authority, 2010).  بنابراین، با توجه به اینکه مرز آبی

الت های فراوان و نیز یکی از معضدریای خزر دچار آلودگی

های فعال در آن رو نیز شرکتاز این ،باشد محیطی می زیست

اکتشاف و استخراج منابع دریایی خزر فقط با  ناحیه در زمینه

حمایت دولت عضو کنوانسیون مجاز به فعالیت در ناحیه 

ها را  ها آنهای فعالیتکه مسؤولیتهستند، مشروط به این

ضای کنوانسیون دولت عضو در قبال مقام دریاها و دیگر اع

سؤالی مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به . بپذیرد

محیط زیست در مرز آبی دریای خزر از نظر حقوق کیفری به 

مباحث نظری میزان  باشد؟ بر این اساس ارائه چه صورت می

 66قصور از مقررات فصل  دریت دولت عضو مسؤول

نامه اجرایی آن توسط موجودیت مورد کنوانسیون و موافقت

ی محیط زیستعملی جبران خسارت  رویهشناسایی حمایت تا 

ت و فرضیه بر این مرز آبی دریای خزر موضوع این نوشتار اس

مطالعات انجام شده همواره موضوع آلودگی  استوار است که

محیط زیست مرزهای دریای خزر از نظر کیفری مورد مناقشه 

های وارده بر ره کسی در جهت جبران خسارتولی هموا ،بوده

آن بر نیامده و اینکه دولت مقصر، متعهد به جبران خسارت به 

 ،رواز این. باشد می کشوری که مرز آبی آن دچار زیان شده،

 نوین و پاسخی است مبنی بر اینکه این پژوهش تالشی است

عدول از تعهدات در قبال محیط زیست مرز دریای خزر تابع 

-از حقوق بین( جبران خسارت ناشی)یت مطلق مدنی ولمسؤ

چه حتی دولت عضو تمام المل محیط زیست است، اگر

شایسته و الزم را برای پایبندی به تعهدات انجام داده اقدامات 

است دستاوردهای آن به جامعه حقوقی عالقمند  باشد و امید

  .به محیط زیست دریاها ارائه شود

 پیشینه پژوهش -6

ی تحدید حدود فالت قاره دریای شمال بین یرویه قضادر 

ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و )ساحلی کشورهای 

، 6838فوریه سال  02نفع آن مطابق رأی مورخ ذی ،(روسیه

-حلی دادگستری، امکان بررسی راهالملل بینصادره از دیوان 

ول های جایگزین را در خصوص تقسیم دریای خزر مطابق اص

آوردن و پیگیری منصفانه را مطرح نمودند که امکان فراهم

عدالتی در منظور جلوگیری از بروز بیهای مساعد بهزمینه

. تقسیم از طریق مذاکرات کشورهای ساحلی بیشتر گردد

نخسیتن گام به سبب بحرانی  متحد در ملل زیست محیط

را برای  خزر، اقداماتی دریای زیست محیط بودن وضعیت
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ی محیط زیستکنوانسیون )ویق کشورهای ساحلی به ایجاد تش

برای تهیه متن کنوانسیون، هشت . آغاز نمود( دریای خزر

کارشناسی با شرکت کشورهای ساحلی در دسامبر نشست 

در مسکو، مارس  6889در ژنو، فوریه  6883و نوامبر  6884

در  0220در مسکو و  0222در آلماتی، ژوئن و اکتبر  0222

در آستانه قزاقستان  0226و آخرین نشست در ژوئیه تهران 

 . برگزار شد

به سبب  0220تا  6884ها از سال طوالنی شدن این نشست

ولی . نظر کشورهای ساحلی بر روی متون حقوقی بوداختالف

در آخرین نشست نمایندگان کشورهای ساحلی توانستند متن 

کنوانسیون )توافق شده را درکنفرانس تهران تحت عنوان 

تدوین و نهایی ( حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر

روز پس از تسلیم  82بر اساس مفاد کنوانسیون تهران . نمایند

سند رسمی تصویب کنوانسیون توسط هر پنج کشور ساحلی 

، این (جمهوری اسالمی ایران)دریای خزر به کشور امین 

االجرا مزال 6694مرداد  06در نهایت در تاریخ  کنوانسیون

های ساحلی در آنیم که تعهدات دولتدر این پژوهش بر. شد

با توجه به تشریفات انعقاد یک  محیطیزیستمعاهدات 

دار، نگارش معاهده، امضاء، مذاکره مقامات صالحیت)معاهده 

و رضایت خود را مبنی بر ( تصویب و الحاق و تبادل اسناد

ای خزر اعمال التزام به جبران خسارت در محیط زیست دری

چشم ای بهقبل چنین رویههای ماکنند که در نمونه و پژوهش

 . خورد مین

ها و خسارات وارده بر چالش مسؤولیت کیفری دولت -6

 محیط زیست

نظران علوم سیاسی یت کیفری دولت در ادبیات صاحبمسؤول

روثه و مولینز، )شناسی ، حقوق کیفری و جرم(0222راس، )

طوالنی  حقوق بشر و بشردوستانه، سابقهالن و فعا (0266

یت کیفری مسؤولالملل نیز بحث در ادبیات حقوق بین. دارد

المللی یت بینمسؤولنویس مواد طرح دولت در تهیه پیش

الملل و نیز در روند تهیه و دولت توسط کمسیون حقوق بین

تدوین کد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت مورد توجه ویژه 

-یت بینمسؤولنویس اولیه مواد راجع به در پیش .قرار داشت

وجود داشت که جنایت ( 68ماده )المللی دولت، یک ماده 

-یک عمل متخلفانه بین»: کردالمللی را چنین تعریف میبین

المللی بنیادین برای المللی که در نتیجه نقض یک تعهد بین

مزبور المللی که نقض آن تعهد حفاظت از منافع اساسی جامعه بین

عنوان یک جنایت مورد شناسایی قرار  از جانب آن جامعه در کل به

نویس نهایی طرح کمیسیون، ماده بعدها در پیش «.گرفته است

با حذف این ماده شبهاتی در ارتباط با عدم . حذف شد 68

یت کیفری دولت توسط کمیسیون حقوق مسؤولشناسایی 

 .(660-666: 6688بیرانوند، )الملل مطرح شد بین

 باید مدنظر قرار داد این است که جانکته مهمی که در این

، رژیم 07رغم حذف ماده الملل علیکمیسیون حقوق بین

یکی در »: به رسمیت شناخته است ای را دوگانهیت مسؤول

موارد نقض تعهدات عادی و دیگری در موارد نقض قواعد آمره و 

الشمول و قواعد که در موارد نقض تعهدات عام الشمولتعهدات عام

آمره، تعهداتی را برای دولت ناقض، و همچنین تعهداتی برای سایر 

نویس مواد طرح پیش 40در ماده « .ها در نظر گرفته استدولت

از قواعد  یتعهد ناش کی یآثار نقض جدیت دولت، مسؤول

تعهد  کیو  یماده دو تعهد سلب نیدر ا. شده است انیآمره ب

قاعده آمره، در نظر  کیها در موارد نقض  دولت یبرا یجابیا

 .(39-33: 0371یاقوتی و همکاران، ) گرفته شده است

ها در یت کیفری دولتمسؤولبه تعبیری، به صورت ضمنی 

المللی در موارد نقض قواعد یت مشدد بینمسؤولارچوب چ

 یتمسؤولشناسایی . آمره مورد شناسایی قرار گرفته است

ها با محوریت تعهد به جبران خسارات وارده در کیفری دولت

آراء مختلفی از جمله آراء دیوان اروپایی حقوق بشر در 
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و نیز آراء  0کرت علیه ترکیه 6،آیدین علیه ترکیه مانندقضایای 

دیوان درون آمریکایی حقوق بشر مانند قضیه کاسترو علیه 

 (.002: 2102پریرا، ) مورد شناسایی قرار گرفته است 6،پرو

نکته جالب توجه این است که ممنوعیت گسترده آلودگی 

یکی از  عنوان بهالمللی محیط زیست در دکترین و رویه بین

الملل عام مورد پذیرش قرار مصادیق قواعد آمره حقوق بین

به همین جهت است که خسارات وارده به محیط . گرفته است

ادبیات نویسندگان حقوق  در ها، آنزیست و تعهد به جبران 

زیرمجموعه نهاد  عنوان بهالملل کیفری و حقوق بشر بین

: 2101مک براید، )شود یت کیفری دولت قلمداد میمسؤول

029-021). 

 ها بر محیط زیست دریای خزر رویکرد دولت -0

ف انجام شده در بستر ی مختلها ضایعات ناشی از فعالیت

 ها سمی، آلودگی ناشی از کشتید و یتخلیه مواد زا دریاها نظیر

و ذرات معلق در اتمسفر و استخراج سکوهای حفاری آغشته 

صدیقیان )آور هستند  دریاها زیان به نفت برای محیط زیست

تضمین حفاظت از آلودگی . (646: 6686کاشانی و دیگران، 

مخاطره محیط زیست دریاها در برابر پیامدهای عملیات پر

ل جدی در یو استخراج، یکی از مسا فراساحلی اعم از حفاری

، محیط زیست دریاها است و اصل تحمیل الملل بینحقوق 

کنندگان محیط زیست دریاها موضوع به آلوده ها هزینه

                                                           
1- European Court of Human Rights: Aydin v. Turkey, 

57/1996/676/866, Council of Europe: European Court of Human 

Rights, 25 September 1997, available at: 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b7228.html [accessed 

14 April 2020] 

2- Kurt v. Turkey, Appl. No. 15/1997/799/1002, Council of 

Europe: European Court of Human Rights, 25 May 1998, available 

at: https://www.refworld.org/cases,ECHR,49997ae512.html 

[accessed 14 April 2020] 

3-  Inter-American Court of Human Rights: Case of Miguel Castro 

Castro Prison v Peru, Miguel Castro Castro Prison v Peru, Merits, 

reparations and costs, IACHR Series C No 160, IHRL 1544 

(IACHR 2006), 25th November 2006, Inter-American Court of 

Human Rights [IACtHR]. 

ها ای و دولتی و منطقهالملل بینی ها مشترک کنوانسیون

حمایت از . (92: 6686پور، حسینی و خامسیمیر)است 

حق . مختص به یک دولت خاص نیست هادریا محیط زیست

دریایی سالم هم حق و هم تکلیف  محیط زیستداشتن 

قنبری جهرمی و شفیعی ) است الملل بینی جامعهاعضای 

حاکی از  المللی بینمراجع قضایی  رویه .(30: 6684بافتی، 

جانبه در و پرهیز از اقدامات یک ها لزوم همکاری بین دولت

تا به  (660 :6682جهانی، )از منابع دریاها است  برداری بهره

 . محیط زیست دریاها خسارت جدی وارد نشود

در مرز آبی دولت عضو در حمایت و حفاظت از محیط زیست 

 و تعهدات جامع و مفصلی در حقوق دریای خزر، دارای

 ,Boyle) دریاها است محیط زیست یالملل بین معاهدات

از  ،دولت غیرعضو کنوانسیون بر این اساس. (375 :2007

محیط زیست  الملل بینی مقرر در حقوق ها یتمسؤولتعهد و 

متعهد  مقررات کنوانسیونبلکه او فراتر از . دریاها فارغ نیستند

در حقوق خویش  مقرریت و تعهدات مسؤولبه رعایت 

سازوکار مهار عالوه بر این، . است محیط زیست الملل بین

بینی شده در کنوانسیون پیشدولت  خطرناک دریاییاقدامات 

 یها متکی بر بایستهتفسیر مقررات کنوانسیون لیکن . است

یت مسؤولبر این اساس  .محیط زیست است الملل بینحقوق 

حمایت و  وی دری الملل بینتعهدات  ریشه در ،عضو دولت

یت و مسؤولشناسایی . داردمحیط زیست دریاها از حفاظت 

 بررسیتعهدات دولت عضو کنوانسیون در ناحیه مستلزم 

محیط  الملل بین ی حقوقها بایستهدر  ویی ها یتمسؤول

در حمایت از محیط دولت عضو ضروری است . است زیست

تعهدات دیگر اقداماتی را انجام دهد که ناشی از  زیست ناحیه

بطه مقررات کنوانسیون در راکه کما این. وی استی الملل بین

بدون وارده ت اجبران خساردولت در یت مسؤولبا تعهد و 

محیط  الملل بینحقوق  یها دیگر بایستهعمال خدشه به ِا

  .(36 :6699جاللی، )زیست است 
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دولت اقدامات مقتضی برای جلوگیری از گسترده شدن آثار 

در صالحیت خود را تحت به خارج از مناطق  لودگی هواآ

 International Court of) دهد می لویت امور قراروا

Justice, 1949). ایراد جلوگیری از  یتمسؤول ،رواز این

ی حقوق ها الزام ناشی از آموزه ،صدمه به محیط زیست ناحیه

 International Law)محیط زیست است  الملل بین

Association, 1984) .«از مناطق خارج از صالحیت  «ناحیه

تعهدات و نیز « ناحیه» هر دولتی در .است ها دولت

ی الملل بیناین تکلیف ناشی از تعهدات . یی داردها یتمسؤول

به مطلق  محیط زیست است که الملل بیندولت در حقوق 

بنابراین،  .(Okowa, 2000: 77) االجراء استتصویب الزم

ی تحت کنترل یا صالحیت ها که فعالیت موظف استدولت 

 حاکمیتیمنجر به صدمه به محیط زیست خارج از قلمرو  وی

هیچ دولتی حق ندارد از قلمرو خود به نحوی  .نشود وی

استفاده از آن را بدهد که منجر به ورود  استفاده کند یا اجازه

خسارت در قلمرو کشور دیگر و نسبت به اموال و اشخاص 

یست تعهد به جلوگیری از صدمه به محیط ز. واقع در آن شود

جهانی شامل تعهد دولت به حمایت از محیط زیست مناطق 

ی غیرمجاز افراد ها خارج از صالحیت ملی و تعقیب فعالیت

یت و تعهد مسؤول در. استتحت صالحیت یا کنترل خود 

 .تردیدی نیستداخلی قلمرو هوا در گی دولت برای آلود

های ساحلی در قبال محیط  مسؤولیت کیفری دولت -3

 زیست دریای خزر 

 بایدکه هر دولت  است اقدام مقتضیمتکی به اصل پیشگیری 

اصل حمایت حداکثری از . آن را رعایت کند قلمرو داخلیدر 

 الملل بیندر دستور کار فعاالن حقوق محیط زیست دریاها 

لی و غیرساحلی اعم از ساح ها دولت کلیه .محیط زیست است

حقوق محیط زیست دریاها، د که از نتکلیف دارهم حق و هم 

خود در منطقه تحت حمایت ی ها و منافع و موجودیت

در  ، دریاهای آزاد و ناحیهفالت قاره ،انحصاری اقتصادی

 از کلیه استفاده. ندندفاع ک ُمِخلی مانع و ها مقابل فعالیت

برای کنترل هر دولت تعهد اصلی  ،ابزارهای در اختیار

در  ها فعالیتاین  وی است که تحت صالحیتی ها موجودیت

این . شود می منجر به ایراد خسارت محیط زیست دریاها

جلوگیری از نقض حقوق دیگر  در دولتتعهد  قاعده متکی به

استفاده از وی با یا فضاهای خارج از صالحیت  ها دولت

  .(34: 6693رمضانی قوام آبادی، ) است خویشسرزمین 

این . استاین تعهد مؤید المللی دادگستری  دیوان بین رویه

الملل محیط  ی مقررات حقوق بینتعهد بخشی از مجموعه

های تحت  دولت مسؤولیت دارد که فعالیت. استزیست 

 دریاهامحیط زیست  آلودگیمنجر به  وی صالحیت یا کنترل

در ناحیه نیز فعالیت دولت یا پیمانکار تحت حمایت وی  .نشود

حسن »کما اینکه اصل . المللی است مشمول این تعهد بین

دولت بدون توجه به حقوق  مانع از هر نوع اقدام« همجواری

 0و اصل  استکهلماعالمیه  06اصل . است کشورهادیگر 

 در مورد مسؤولیت دولت در قبال حفاظت از ریوی اعالمیه

 یکشورهر  .است وی فراتر از قلمرو سرزمینیمحیط زیست 

 طبیعیبرداری از منابع  در بهرهی خود در اعمال حقوق حاکمه

بدون لطمه زدن به تعهدات  ،های محیط زیستی بنابر سیاست

اینکه خویش مکلف به رعایت تشریفاتی است تا قراردادی 

سبب ورود  ویفعالیت تحت صالحیت یا تحت نظارت 

برای پیشگیری  دولت. به محیط زیست جهانی نشود تخسار

 است یتدابیر مناسب عمده مکلف به اتخاذاز خسارات فرامرزی 

به های وی برای محیط زیست را  ناشی از فعالیتخطر  که

مقررات کنوانسیون بر اجرای در این شرایط، . دانرس حداقل می

در رابطه با محیط زیست الملل  حقوق بین های بایسته

 کند ای وارد نمیهیچ خدشهدر این حوزه مسؤولیت دولت 

  .(36 :6693رمضانی قوام آبادی، )

محیط  الملل بینی و قواعد حقوق الملل بینی ها کنوانسیون

یت دولت برای مسؤولگویای  زیست به صورت توأمان
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صرف نظر از اینکه  .باشند می اقدامات موجد خسارت به دریاها

در قالب اطالعهمکاری با مقام دریاها به  حامی تعهد دولت

در ای نقش عمده ،رسانی، مشورت، مذاکره یا صور دیگر

تحت این  .دارد پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریاها

با این . رسد مییت جبران خسارت نمسؤولشرایط نوبت به 

 برای فعالیت در ناحیه به پیمانکارپایبندی تضمین وجود 

تعهد  مبنایشرایط مندرج در قرارداد و مقررات کنوانسیون 

ی از اقدام اجلوهاین رفتار دولت عضو . وی استت حامی دول

برای  کهاست  یالملل بینمقتضی منطبق با استانداردهای 

ی حقوقی ها ضمن توسل به تمام ظرفیت باید تحقق آن

دولت برای تضمین  . (Okawa, 2000: 223)کندتالش 

حداقلی از معیارهای قانونی و اجرایی  خوداجرای تعهدات 

ثر بودن کنترل، ؤم اصل احتیاط، اقدام مقتضی، مانندمتناسب 

ظرفیت و امکانات دولت و ماهیت فعالیت را در شرایط عادی 

 . گیرد می مدنظربرای فعالیت پیمانکار در ناحیه 

 ریو اعالمیه 64اصل  مقررات اصل احتیاط مستلزم بکارگیری

 64 ی دادگستری در استناد به مادهالملل بیندیوان  رویه. است

در تبیین رابطه میان رویکرد احتیاطی و تعهد به  ریو اعالمیه

باید بر  حامیدولت  بر این اساس. گشا استراهاقدام مقتضی 

نسبت به را الزم ی خود اقدامات احتیاطی ها اساس توانایی

 انجام دهدپیمانکار در ناحیه به هنگام استخراج منابع 

(Payne, 2011: 1).  شدت اقدام مقتضی با توجه به خطرات

هر چه . شود می در ناحیه مشخصپیمانکار احتمالی فعالیت 

در ناحیه بیشتر پیمانکار ی فعالیت محیط زیستاحتمال خطرات 

از سوی دولت حامی وی باشد، جدیت و شدت اقدام مقتضی 

رویکرد احتیاطی را  حامیدولت بر این اساس . بیشتر است

 قرارنسبت به پیمانکار به اقدام مقتضی  تعهد مایهدرون

ل علمی ولو یدالدولت حامی ضروری است تا . دده می

منفی و مخرب فعالیت در ناحیه را  تأثیرغیرکافی دال بر 

 ای پذیرفتنی از خطرات احتمالی تلقی کندنشانه عنوان به

(Don & et al., 2011: 11). این، قانون حفاظت و برعالوه

نیز ضمانت اجرای  6646زیست مصوب سازی محیط به

بر . گرفته است کیفری برای مرتکبان آلودگی خاک در نظر

قانون مزبور سازمان محیط زیست در مورد  66اساس ماده 

 یی که موجبات آلودگی خاک را فراهمها و کارگاه ها کارخانه

را ( دادن دستور)و یا ( دادن اخطار)تواند دو اقدام  می آورند می

تواند کتبًا با ذکر دالیل به  می د و این امر راانجام ده

که ظرف مدت معینی نسبت  ،نماید می اخطار ها آنن مسؤوال

به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری 

دستور به ،کنند، در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند

 6.ممانعت به عمل خواهد آمد ها آنسازمان از کار و فعالیت 

به صاحبان  60ضمانت اجرای نقض این تکلیف در ماده 

به محض ابالغ دستور  66و مشاغل موضوع ماده  ها کارخانه

شود و در صورت  می متوقف ها آنسازمان، کار یا فعالیت 

یک روز تا یک سال و با پرداخت جزای وتخلف از شصت

هزار ریال و یا به هر دو محکوم یک تا پنجاهوهزارنقدی از پنج

این ماده در مورد اشخاص حقوقی است و . خواهند شد

ضمانت اجرای آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقیقی 

توجهی به این خطرات بی هر نوع. آمده است 66در ماده 

قصور دولت از رویکرد احتیاطی یا اقدام مقتضی  ،احتمالی

و خصوصیات  أنشاز محامی دولت  ،بر این اساس. است

 اطالعاتی کسبپیمانکار در ناحیه خطرات احتمالی فعالیت 

دریاها فتادن محیط زیست نیاحتمال به خطر  ازکند تا  می

 .شود مطمئن

مستقل از تعهداتی  ،تعهدات مستقیم دولت حامیبا این وجود 

مدنظر قرار وی حمایت  تحتاست که باید از سوی پیمانکار 

در همکاری با دولت حامی مصادیق تعهدات مستقیم . دنگیر

                                                           
1

رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و )مطابق تبصره ماده قانون مزبور،  - 

واملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ع

  (.را بدهد ها ادامه کار و فعالیت آن
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تعهد به  ،اصل احتیاط، تعهد به نظارت شامل دریاها مقام

مین منابع جبران أو تعهد به ت برتر محیط زیستی رویهاتخاذ 

 Seabed Disputes Chamber of the) هستندخسارت 

ITLOS, 2011) . مکلف استبا استناد به اصل احتیاط دولت 

 .ی پرهیز کندالملل بینفضاهای عمومی  به خسارت ایراد ازکه 

محیط زیستی در وضعیت فرامرزی  تأثیرکنوانسیون ارزیابی 

با یکدیگر در حفاظت از  ها تشریح ابعاد همکاری دولت به

 United) استی اقبال نشان داده الملل بینمحیط زیست 

Nation, 1991). ،فرایندهای ملی برای ارزیابی تأثیر بنابراین 

در جهانی ی پیشنهادی بر محیط زیست ها احتمالی فعالیت

دولت  تعهدبر این اساس . ندااین کنوانسیون تعریف شده

 ،در ناحیهپیمانکار محیط زیستی فعالیت  تأثیربر ارزیابی  حامی

 .محیط زیست دریاها است الملل بینحقوق وی در  از الزامات

 ها  یر و تحلیل تعهد به جبران خسارت دولتتفس -6-6

ی الملل بین ها نامهو اجرای قواعد، مقررات و آیینتصویب 

کنوانسیون در جلوگیری، کاهش  66منطبق با مقررات فصل 

ی ها ناشی از فعالیت هاو کنترل آلودگی محیط زیست دریا

این . استدولت حامی ی ها یتمسؤولاز در ناحیه پیمانکار 

 60فصل  موضوعاقدامات  بهباید گذاری دولت قاعده

و  024، 025، 022، 688، 689، 685از جمله مواد  کنوانسیون

دریاها چه بیشتر مقام یا به کنترل هر .ضمانت اجرا دهد 023

مقررات . در ناحیه کمک کند ی پیمانکارها بر فعالیت

به مرز آبی خسارت ایراد کنوانسیون هیچ تصریحی بر ماهیت 

ناحیه را در  ها مدیریت فعالیت دولتمقام دریاها . دنندار

« میراث مشترک بشریت»علیه این خسارت . برعهده دارد

شاید بتوان  .مشخص نیست این خسارتمدعی  لیکن. است

ی ها یک از دولتبه نمایندگی از بشریت و هررا مقام دریاها 

 , Orakhelashvili)را به دلیل داشتن منافع در دریاها عضو 

مدعی خسارات وارده از سوی پیمانکار  عنوان به (132 :2006

 .تی به محیط زیست ناحیه تلقی کردیا هر دول

ی پیمانکار با مقررات ها که فعالیتیت دارد مسؤولدولت حامی 

دریاها  ی مقامها نامهیینآ، اجرایی آن نامهموافقتکنوانسیون، 

. منطبق باشدو استخراج منابع ناحیه شروط قرارداد اکتشاف  و

ی در حال ها ثر دولتؤمشارکت ماین وضعیت نافی ترویج 

باید از دریاها مقام . نیستی ناحیه ها توسعه در فعالیت

ی خود در توجه خاص به کشورهای در ها اختیارات و توانایی

 ،ی در حال توسعهها یت دولتمسؤول. حال توسعه استفاده کند

دولت حامی در ایت تحت حم ،پیمانکارولو در شرایط فعالیت 

توان  می .(88 :6683عامری، )است ناحیه همچنان محفوظ 

توانند در این  میی در حال توسعه نها دولتبیان کرد که 

از دولت تر اهمیتط خود را در وضعیتی متفاوت یا کمشرای

آن به طرف  انتقال نحوه و فناوری معضل. نندحامی تلقی ک

ی ها و استخراج یکی از چالش برداری بهرهقراردادهای 

به همین دلیل  .همیشگی دولت حامی در این شرایط است

ی در حال توسعه برای مشارکت اقتصادی و انتقال ها دولت

تشویق ی نوین به دولت حامی و پیمانکار وی ها تکنولوژی

ی اقتصادی خود ها توانند به فعالیت می اند و در این راستاشده

اینکه به محیط زیست دریاها و نواحی  مشروط به ،ادامه دهند

 . ساحلی و مرزهای آبی مشترک خسارتی وارد نکنند

حفاظت و حمایت از محیط زیست ناحیه  درتعهد دولت عضو 

عدول از این  ،با این وجود. دارای ماهیت اقدام مقتضی است

ی حقوق ها یت مطلق مقرر در آموزهمسؤولتابع مقررات  تعهد

اقدامات الزم و » کلیه ،اگر دولت عضو. نیست الملل بین

در ناحیه انجام داده باشد،  پیمانکار پایبندیرا برای  «مناسب

 .یتی نداردمسؤولی وی ها مین خسارات ناشی از فعالیتأدر ت

جزا دارای دو مفهوم ُم ِنّیَبُم «اقدامات الزم و مناسب»مفهوم 

چراکه از یک طرف موجب . کارکرد مرتبط به هم است

و از طرف دیگر مستثنی  ،پذیری پیمانکار نان از قانوناطمی

 شود می یت جبران خسارتمسؤولاز حامی شدن دولت 

(Henley, 2011: 131). یت خسارت مسؤول ،بر این اساس
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از تعهدات  اوکه  استزمانی متوجه دولت در ناحیه ایجاد شده 

تبعیت که حال آن. قصور کرده باشد یش نسبت به پیمانکارخو

از  فراغت ویاقدام مقتضی الزامًا به معنای به  از تعهد دولت

 ،اطمینان از اجرایی بودن تعهدات پیمانکار. یت نیستمسؤول

قصور  ،صورتدر هر. تعهد به اقدام مقتضی است مایهدرون

آور است، ولو اینکه اکتشاف یتمسؤول خویشدولت از تعهدات 

حیط زیست و استخراج منابع ناحیه بدون هیچ تهدیدی به م

اختالف بستر حل قضایی شعبه اما رویه. دریاها خاتمه یابد

. (660: 6680صالحی، ) استدریاها چیزی غیر از این معیار 

نقض اقدام مقتضی و تعهدات مستقیم اساس این رویه، بر

منجر به  به ایراد خسارت در ناحیه مشروط ،دولت حامی

تحقق عینی یت متکی به مسؤولاین . شود می یت ویمسؤول

 به دولتیت مسؤول .استبه محیط زیست ناحیه خسارت 

علیت میان قصور او از  خسارت مستلزم وجود رابطه جبران

در ناحیه از سوی پیمانکار عمال تعهدات و ایراد خسارت ِا

علیت به مطلق ایراد  فرض وجود رابطه ،در این وضعیت .است

میان قصور و  علّیت رابطهاثبات رو  از این. وجود نداردخسارت 

 Seabed Disputes) استضروری ایراد خسارت 

Chamber of the ITLOS, 2011 .) 

از رف ایراد خسارت ِصتوان بیان داشت که  می با کمی تأمل

یت دولت مسؤولید ؤمسوی پیمانکار به محیط زیست ناحیه 

تواند با اثبات انجام تعهداتش  می دولت عضو .نیست حامی

وارده به محیط زیست  تااز جبران خسارکار نسبت به پیمان

 یها بایستهاز چیزی غیر این وضعیت  .درهایی یاب ناحیه

 (0) است که در ابتدای مادهحامی دولت ی الملل بینیت مسؤول

بدون خدشه »قید . کنوانسیون به آن تصریح شده است 668

 حاکی از تفکیک مقررات ماده «الملل به مقررات حقوق بین

 محیط زیست الملل بینکنوانسیون از مقررات حقوق  668

ی است که هایاین شرط برای اطمینان از اتخاذ رویکرد. است

در رابطه با  محیط زیست الملل بیندر اثر تحوالت حقوق 

مقررات کنوانسیون  تا دنیآ می یت و تعهد دولت به وجودمسؤول

ی جدیدی ها یتمسؤولبه بیان دیگر اگر . شودنمانع آن از َقبل 

حقوق آتی در اثر تحوالت ی عضو کنوانسیون ها برای دولت

به قباًل ایجاد شود که کنوانسیون محیط زیست  الملل بین

ی ها یتمسؤولیت جدید به مسؤولنپرداخته است، این  ها آن

 . شود می در این کنوانسیون اضافهعضو مقرر دولت 

شود  می باعث« الملل بدون خدشه به مقررات حقوق بین»قید 

بند تواند ادعا کند که او فقط مقید و پاینهیچ دولت عضوی 

ی آتی ها یتمسؤولو از  کنوانسیون استمذکور در به مقررات 

محیط زیست تبعیت  الملل بینی حقوق ها ناشی از بایسته

قصور دولت عضو از  ،در نتیجه. (06: 6684صالحی، ) کند مین

. نیست وییت مسؤولاجرای تعهدات به تنهایی منجر به 

قصور  -6 جزء سه شاملیت دولت عضو مسؤولشرایط موجد 

ایراد  -0از تعهدات به موجب کنوانسیون حقوق دریاها، 

علیت میان قصور دولت عضو و  رابطه وجود -6خسارت و 

برای و پیمانکار  حامییت دولت مسؤول. ایراد خسارت است

با پرداخت دولت عضو . جبران خسارت از نوع تضامنی است

. نداردجداگانه یتی مسؤولدیگر  ،خسارت از سوی پیمانکار

ناشی از کنوانسیون، شروط قرارداد  تعهداتاگر پیمانکار لیکن 

ایراد  ،را نقض کند ی محیط زیستالملل بین و دیگر مقررات

 حامی ویمتوجه دولت ناشی از این رفتار پیمانکار خسارت 

 ,Seabed Disputes Chamber of the ITLOS) نیست

2011:89.) 

اگر نقض تعهدات پیمانکار همزمان با نقض تعهدات دولت 

شود، هر به محیط زیست ناحیه حامی منجر به ایراد خسارت 

یک باید سهم خود هر ،روایناز. یت دارندمسؤول تساویدو به 

 ,Plakokefalos) پرداخت کنندوارده را در جبران خسارت 

ل ئحقوق دریاها قارژیم موجود در کنوانسیون  .(141 :2012

-یت در فرض وجود دو دولت حامی از فعالیتمسؤول به تقسیم

های یک پیمانکار دارای دو تابعیت تحت کنترل دو دولت 
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خاطر قصور از رعایت مقررات و هیت پیمانکار بمسؤول. نیست

، دو بخاطر قصور از تعهد به اقدام مقتضیوی دولت حامی 

بخاطر قصور از  ها آنیک از هر. مجزا از یکدیگر هستند مقوله

 یت خود مکلف به جبران خسارات وارده هستندمسؤول

اگر نتیجه این تفکیک آن است که . (642: 6686صدیقیان، )

ناشی از قصور از رعایت خسارات  پیمانکار نتواند از عهده

 دهن برعهپرداخت آید، آبرمقررات کنوانسیون و شروط قرارداد 

در فرض  داشت که باید بیان. گیرد میقرار نحامی وی دولت 

عدم و نسبت به پیمانکار بر تعهداتش  حامیدولت  یپایبند

، امکان سنجش میزان به محیط زیست ناحیهخسارت ایراد 

مقرراتی دال  الملل بیندر حقوق . وی ممکن نیست یتمسؤول

. وجود نداردیت دولت بخاطر انجام تعهدات قانونی مسؤولبر 

اگر با رعایت تعهدات دولت و پیمانکار مورد  ،در عین حال

حمایت باز هم خسارتی به محیط زیست وارد شد، کنوانسیون 

لذا ایجاد صندوق جبران خسارات تحت . دارای خالء است

لطماتی به محیط برای جبران چنین  6نظارت مقام دریاها

  .زیست ناحیه ضروری است

 گیرینتیجه

ی ها سیاستمطابق طبیعی از منابع  برداری بهرهها برای دولت

حق حاکمیت دارند، و  (مرز آبی دریای خزر) محیط زیستی

تحدید حدود ) را با استناد به رویه قضایی برداری بهرهاین 

توسط دیوان  6838است که در سال ( کشورهای ساحلی

باشد، مشروط به اینکه  می ی دادگستری صادر شده،الملل بین

موجب ورود  ها آنصالحیت یا نظارت  های در حیطهعالیتف

تعهدات  ،بر این اساس. دنشو جهانیزیان به محیط زیست 

تعهد  .دارندی الملل بینمعاهدات حقوق و ی ریشه در الملل بین

محیط زیستی، تعهد به  تأثیربه نظارت، تعهد به ارزیابی 

ات به از ایراد خسار همکاری، اصل احتیاط و اصل پیشگیری

اقدامات  .این تعهدات هستند محیط زیست دریاها از جمله

                                                           
1- Seabed Disputes Chamber of the ITLOS, 2011 

های ناشی از آلودگی ،تا حد امکان دولت عضو کنوانسیون باید

منابع طبیعی بستر و  استخراجاکتشاف و  تجهیزاتسیسات و أت

ها، ها، زیستگاهاکوسیستمتا . ددهکاهش  ها رازیر بستر دریا

حفاظت و از ِقَبل آن ها و دیگر اشکال زندگی دریایی نمونه

 . شوند حمایت

یت کیفری ندارد اگر به مسؤولعضو دولت  ،با این وجود

تعهدات خویش نسبت به پیمانکار عمل کرده باشد، لیکن 

های پیمانکار منجر به ایراد خسارت به محیط زیست فعالیت

دولت حامی  ،نحوهمینبه. دریای خزر در مرز آبی شده باشد

های پیمانکار تحت حمایت وی در یتی ندارد اگر فعالیتمسؤول

ولو  محیط زیستی نشده باشد؛ خسارتناحیه منجر به ایراد 

 خویش نسبت به پیمانکار از انجام تعهداتاینکه دولت حامی 

قصور مصادیق شناسایی در عین حال که . ه باشددرک قصور

پیمانکار تحت  تناشی از فعالیایجاد خسارات  دردولت 

جبران آن در اولویت است، لیکن  در ناحیه و نحوهوی حمایت 

یت تضمین مسؤولمیان ایجاد خسارت ناشی از قصور دولت در 

و ایجاد خسارت ناشی از نقض تعهدات مداری پیمانکار قانون

بر اساس اگر پیمانکار از تعهدات خود . استفرق پیمانکار 

از منابع ناحیه  برداری بهرهمقررات کنوانسیون و شروط قرارداد 

تعهد  .یت آن متوجه دولت حامی نیستمسؤولسرپیچی کند، 

های مواد جلوگیری از ورود کشتی)تضمین بر اقدام مقتضی 

استاندارد که غیر برداری بهرهکننده، عدم استخراج و آلوده

مانع از ( ...ا تهدید کند و محیطی دریا ر زیستهای حیات گونه

تا جایی است که خسارت از سوی پیمانکار به  ایراد خسارت

اگر خسارت از سوی . خاطر قصور دولت حامی وی نباشد

صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی اقدامات پیمانکار در هر

یت مدنی و جبران مسؤولمقتضی الزم را انجام داده باشد، 

 . خسارت برای وی متصور است

یت مدنی ضروری است مسؤولکه در قلمرو حقوق حال آن

های به فعالیت دهندهکننده و اجازهدولت حامی که واگذار
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پیمانکار تحت حمایت وی در دریای خزر است، دارای 

فرقی میان ایراد  ،بر این اساس. یت مدنی مطلق باشدمسؤول

خسارت ناشی از سرپیچی وی یا سرپیچی پیمانکار مورد 

دولت حامی باید خسارات  ،در هر صورت. وی نیست حمایت

وارده به ناحیه را از سوی موجودیت مورد حمایت وی جبران 

با این تفاوت که اگر خسارت ناشی از سرپیچی وی در . کند

اتخاذ اقدامات مقتضی و الزم نسبت به پیمانکار باشد، 

اگر خسارت وارده از سوی . یت مدنی با دولت باشدمسؤول

با ر به مرزهای آبی و محیط زیست دریای خزر ولو پیمانکا

یت مسؤولصورت رخ دهد، انجام تعهدات دولت حامی در هر

لیکن در هر دو صورت طرف . پیمانکار باشد برعهده

خاطر خسارات وارده به ناحیه هی بالملل بین پاسخگوی جامعه

های سپس بتواند در حالت دوم از تضمین. دولت حامی باشد

خذ أالزم پیمانکار که در زمان تنظیم قرارداد حمایت با وی 

در حالت  ،با این همه. کرده است، وجوه پرداختی را کسر کند

مدنی مطلق یت مسؤول موجدفقدان مقررات  خاطربفعلی 

دولت عضو برای خساراتی که ناشی از اعمال غیرقانونی وی 

 ات مادهبه موجب مقرر جبران خساراتنیست، ایجاد صندوق 

برای پرداخت خسارات وارده به محیط کنوانسیون  064 (6)

بدون تردید  .ضروری است( مرز آبی دریای خزر)زیست 

های عضو کنوانسیون دولت بودجه الزم این صندوق برعهده

رسد در شرایط ورود خسارت بدون اینکه  می است که به نظر

ه در یک دیدیت جبران داشته باشد، مدعی و زیانمسؤولکسی 

 توانند بنا به قاعده می های عضودولت کلیه. شود می فرد جمع

، در مدعی ایراد خسارت باشند« تعهد بر حفظ محیط زیست»

ها  آنهای پرداختی حالی که خسارت وارده نیز از حق عضویت

 مسؤولصندوق امانات جبران شده است و  مین بودجهبرای تأ

 . انه خالی کرده استاصلی ایراد خسارات از جبران آن ش

برخوردار از امکانات های کمنباید تصور شود دولت ،بنابراین

مدرن پیشگیری و کنترل خسارت به محیط زیست دریاها 

 بلکه بر عکس،. دریای خزر، متعهد به اقدام مقتضی نیست

باید اقدامات احتیاطی بیشتری را برای تبعیت پیمانکار  ها آن

-نامهتحت حمایت از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، آیین

یت مدنی مسؤولدیگر مقررات موجد  های مقام دریاها و

 های ولو مجاز صورت دهد؛جبران خسارات ناشی از فعالیت

چراکه او از ابزارهای نظارت و کنترل مستمر و ارزیابی 

یا دولت مستقر برای  های پیمانکارطرات احتمالی فعالیتخ

ضروری است که یا لذا . بستر دریاها ناتوان است فعالیت در

خود را به سطح استاندردهای مورد انتظار برای حمایت از 

یا استخراج منابع در دریای خزر  برداری بهرهپیمانکار متقاضی 

یا  ،طلقًا بپذیردی این حمایت را ممحیط زیستبرساند و عواقب 

های جبران خسارات ناشی از یتمسؤولتواند  میاینکه اگر ن

از اعالم  ،صورت پاسخگو باشدفعالیت پیمانکار در ناحیه در هر

رویکرد ثانی . آمادگی برای حمایت از پیمانکار خودداری کند

هایی توانمند در حمایت از ساز حضور و شرکت دولتزمینه

در بستر دریای خزر است که توانایی  های پیمانکارانفعالیت

های وی را داشته جبران خسارات احتمالی ناشی از فعالیت

 .باشند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

ول و ؤنگارش مقاله توسط نویسنده مس :سهم نویسندگان
 .نظارت بر آن توسط سایر نویسندگان بوده است

مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :پژوهشاعتبار مین تأ
 .سامان یافته است
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