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 چکیده
الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفتهه،   که در حقوق بین «در خسارت دیده تقصیر زیان»قاعده 

ش مقهرره  اهمیهت پهذیر  . ظهور یافته اسهت  (1382) اهایحقوق در ونیکنوانس (6)111در ماده 
دنبال دارد که در موارد ابهها    این پیامد را به «دیده تقصیر زیان»ای از قاعده  عنوان جلوه مزبور به

حقهوق   درتوان به شرایط اعمال آن  یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می
گر کشتی خهارجی  ، ایاد شده کنوانسیون( 6)111بر اساس ماده . الملل عمومی استناد نمود بین

گیرد، اقداماتی انجا  داده که ظنّ کشهتی   که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می
ولیت ؤمقرره مزبور در موارد مس. جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود

سهت و یها   دیده اصلی در جایگاه خواههان حاضهر ا   مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان
بینی گردیده است نیز قابل  پیش« حق بازرسی»المللی،  هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین

در حقهوق   «در خسهارت  دهیه د انیه ز ریتقصه »قاعهده  هدف این مقاله این است که . اعمال است
 .های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه
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 مقدمه

در اصل قهدیمی  یک در دریای آزاد  1اصل انحصاری بودن صالحیت دولت صاحب پرچم

 ,Barry, 2004)گردد می باز 2گروسیوس قه آن به دورهابست که سا الملل دریاها حقوق بین

p.308.) گردیده که ( 1382)ریاها اصل مزبور مشمول استثناهایی در کنوانسیون حقوق د

بهدین   ،(Jesus, 2003, p.373)بدون تردید در نتیجۀ نیازهای مشترک جههانی بهوده اسهت   

ههای خهارجی را در    تواند کشهتی  می 6کشتی جنگی ،ترتیب که در برخی موارد استثنایی

عمهل آیهد کهه ظهنّ      اگر پس از بازرسی کاشف بهه مورد بازرسی قرار دهد و  1دریای آزاد

و   اعمال حهق بازرسهی   ۀدر نتیجهای وارده  مورد بوده، کلیه خسارت شتی بینسبت به ک

که هیچ اقدامی از سهوی کشهتی خهارجی انجها       مشروط بر آن ،قابل جبران استتوقف، 

واقه،، اگهر کشهتی     در .نگرفته باشد که سبب ایجاد ظنّ برای کشتی جنگی شهده باشهد  

نخواهد بود و  3مستحق جبران خارجی تقصیری در این خصوص مرتکب شده باشد، دیگر

ثیرگذار بر جبران خسارت تلقی گردیده أعنوان مبنایی ت دیده به در این راستا، تقصیر زیان

 1.است

دیهده در   تقصیر زیان»ای از قاعده  زعم نویسندگان نوشتار حاضر، مقرره اخیر جلوه به

پهذیرش  . تالملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفتهه اسه   است که در حقوق بین «خسارت

ایهن پیامهد را   ( 1382)کنوانسهیون حقهوق دریاهها    ( 6)111ظهور قاعده مزبور در مهاده  

توان از ضوابط عا  آن  دنبال دارد که در موارد ابها  در اعمال یا تفسیر مقرره مزبور می به

مطهابق قاعهده   . الملل عمومی مورد توجه قرار گرفته است، بهره جست که در حقوق بین

                                                                                                                             
1. The Principle of Exclusivity of Flag State Jurisdiction. 

هها   ی آزاد کهه ریشهه در اصهل برابهری حاکمیهت دولهت      اصل صالحیت انحصاری دولت صاحب پهرچم در دریها  

(Principle of Sovereign Equality of States) و آزادی دریای آزاد دارد(Corthay, 2017, p.156) بیش ،

المللهی دادگسهتری در قههیه کشهتی لوتهوس مهورد تصهری  قهرار          سال پیش از سوی دیوان دائمی بهین  31از 

 (.The SS 'Lotus' Case (France v. Turkey), Judgment, PCIJ, Ser. A, No. 10, 1927, at. 25)گرفت

2. Grotius. 

3. Warship. 

4. High Sea. 

5. Right to Visit. 

6. Reparation. 

 ایه افهراد در در  انیدر روابط م« در خسارت دهید انیز تقصیر»نوشتار به اعمال قاعده  نیاست که ا دیکأالز  به ت. 1

 Owen and: )ک.مطالعه در خصوص اعمال قاعده مزبهور در مهوارد صهدمه فهردی دریهایی ر     برای . پردازد ینم

Marks; 1983, pp.941-960.) 
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و  ثیرگهذار اسهت  أت غرامهت اصهلی، در تعیهین    ةدید زیان 2یا ترک فعل 1فعل مزبور، صرفاً

یها در راسهتای حمایهت     6الشهمول  واسطه نقض یهک تعههد عها     هایی که به تقصیر طرف

قهرار   مهورد توجهه   ،ثاله   یها تقصهیر طهرف     در جایگاه خواهان قرار دارنهد  1دیپلماتیک

المللهی   ههای بهین   یهک کشهتی در آب  اگهر  برای مثال،  (.Shelton, 2002, p.846)گیرد نمی

از مالهک کشهتی،    دیپلماتیهک  خسارت ببیند و دولت صاحب پرچم در راستای حمایهت 

 (نه کاپیتان یا سایر خدمهه ) درخواست جبران خسارت کند، صرفاً مشارکت مالک کشتی

 ای از سهوی خوانهده ارتکهاب نیافتهه     یا هنگامی که عمل متخلفانه 3.گیرد مدنظر قرار می

مثابهه رفتهار    به و تلقی آنمتخلفانه  عمل ییدأواسطۀ ت طریقی دیگر از جمله به ما بها باشد

 .گیهرد  نیز تنها رفتار مرتکب اصلی مهدنظر قهرار مهی    8باشد یم آن به 1قابل انتساب ،خود

دیده یها ههر شهخا یها      ، نقش زیان«دیده تقصیر زیان»درواق،، در راستای اعمال قاعده 

گردد، در تعیین جبهران خسهارت    ر قبال او درخواست میکنشگری که جبران خسارت د

 .ثیرگذار خواهد بودأت

 «دیده در خسارت تقصیر زیان»قاعده . 9

مهیالدی در   1311که برای نخستین بار در سهال  « دیده در خسارت تقصیر زیان»قاعده 

های متعهدد حقهوق    در حال حاضر در حوزه 3مورد تصری  قرار گرفت، خلیج دِالگوقهیه 

حقهوق   11الملهل فهها،   حقهوق بهین   11المللهی،  ولیت بهین ؤالملل از جمله حقهوق مسه   نبی

. مورد شناسایی قهرار گرفتهه اسهت    7الملل و حقوق تجارت بین 12الملل محیط زیست بین

                                                                                                                             
1. Act. 

2. Ommision. 

3. Erga omnes. 

4. Diplomatic Protection. 

5. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art.48. 

هستند، قابهل انتسهاب بهه او خواههد      یکه تحت دستورات مالک کشت یدر موارد یکشت تانیاقدا  خدمه و کاپ. 3

 (.Wendel, 2007, p.164)بود
7. Attributable. 

8. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art.11. 

9. Delagoa Bay Railway (1900), Martens, Nouveau Recueil, 2nd series, vol.XXX. 

10. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art.39; 

Draft articles on the responsibility of international organizations 2011, art.39. 

11. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, art.VI. 

12. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, art.III(3); 

Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 
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 1،دیهده  و رفتار برابهر بها متخلهف و زیهان     6معقول بودن 2،مبانی مختلفی از جمله انصاف

 امها  ؛(Wilcox and Riss, 2011, p.799)گردد یذکر م« دیده تقصیر زیان»درخصوص قاعده 

نهفتهه    مبانی حقوقی قاعده مزبور در دو اصل کلی حقهوقی  نیتر رسد که مهم ینظر م به

اصلی است کهه   ،است و دومین مورد 3نخستین مورد، اصل من، داراشدن ناعادالنه. است

صهالحیت   المللهی دادگسهتری در قههیه    سال پیش از سوی دیوان دائمی بین 31حدود 

تواند از عمل غیرقانونی خهود   کس نمی هیچ»: یید قرار گرفتأمورد ت 1های دانزیگ دادگاه

 8.«منتف، گردد

 تعههد بهه  »حتی پس از ورود خسارت نیز در قالب مفههو   « دیده تقصیر زیان»قاعده 

دیهده بایهد پهس از ورود     مطابق این تعهد، زیان. مورد پذیرش قرار گرفته است 3«کاهش

از انجها  اقهدامات    اقدامات مقتهی را در راستای کاهش خسارت انجا  دههد و  خسارت،

نسهبت   تعهدبا این حال، . دیاجتناب نما گردد، یخسارات م شیکه سبب افزا یرمعقولیغ

ترتیهب کهه اگهر     اسهت بهدین   11یتعههد حقهوق   کیه از  زیبه کاهش خسارت اساساً متمها 

غرامت  افتی، تنها از درآن امتناع نماید از ،با وجود توانایی در کاهش خسارت ،دیده زیان

ولیت ؤتواند موجب مسه  و این واقعیت نمی شود یخسارات قابل اجتناب محرو  م در قبال

پهذیرش ایهن امهر کهه نقهش       (.Zimmermann, 2014, p.219)دیهده گهردد   المللی زیان بین

گیهرد،   مهی دیده در ورود یا عد  کاهش خسارت در تعیین میزان جبران مدنظر قرار  زیان

دیهده همهواره در راسهتای تقلیهل خسهارت       دنبال خواهد داشت که زیهان  این پیامد را به

درواقه،،  . کند و رفتارهای خود را بر این اساس تنظیم خواهد کرد ولیت میؤاحساس مس

دیده بداند که نقش او در ایجاد یا تشدید خسارت در تعیین غرامت مدنظر قهرار   اگر زیان

                                                                                                                             
 

Environment (Convention Lugano) 1993, art.9; Basel Protocol on Liability and 

Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal 1999, art.9. 

1. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, art.7.4.7. 

2. Equity. 

3. Reasonableness. 

4. Equality of Treatment of the Injurer and Injured. 

5. General Principle of Law. 

6. Unjust Enrichment (enrichissement sans cause). 

7. Jurisdiction of the Courts of Danzig, 1928 P.C.I.J. (ser. B) No.15, at 26-27. 

8. nullus commodum capere potest de injuria sua propria. 

9. Duty to Mitigate. 

10. Legal Obligation. 
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گردد، نسبت به ورود یا تشهدید   ها جبران می ین امید که کلیه خسارتخواهد گرفت، با ا

الملل که کاهش  تفاوت نخواهد بود و در این رابطه، یکی از اهداف حقوق بین خسارت بی

 .یابد تر شدن اوضاع است، تحقق می خسارت و جلوگیری از وخیم

 الملل دریاها در حقوق بین« دیده در خسارت تقصیر زیان»قاعده . 8

برای نخسهتین بهار در   « دیده در خسارت تقصیر زیان»الملل دریاها، قاعده  در حقوق بین

اگر یک بر اساس مقرره مزبور، . گر شد جلوه( 8 13)کنوانسیون دریای آزاد ( 6)22ماده 

یا کشهتی   2تجارت برده 1،کشتی جنگی در دریای آزاد با یک کشتی خارجی دزد دریایی

کنهد   یها از نمهایش پهرچمش امتنهاع مهی      6گری را برافراشتهتابعیت خود که پرچم دی هم

در خصوص ظنّ به آن، حق بازرسهی و ورود   1مواجه گردد، در صورت وجود دلیل معقول

درواق،، کشتی جنگی یک ارگان دولتی است که در دریای آزاد و در موارد . به آن را دارد

د و اختیارات آن را از طرف آن گرد المللی می استثنایی مزبور تبدیل به ارگان جامعه بین

متن کنوانسیون حقوق دریاهها کهه در سهال     (.Szuniewicz, 2015, p.448)نماید اعمال می

کنوانسهیون   22خهود عبهاراتی مشهابه مهاده      111میالدی نهایی گردید در ماده  1382

کشهتی   یرا مورد استفاده قهرار داد، بها ایهن تمهایز کهه دو اسهتثنا      ( 8 13)دریای آزاد 

جای  را به سه مورد قبلی افزوده و به 1کننده به پخش غیرمجاز و کشتی اقدا   تابعیت بی

                                                                                                                             
1. Piracy. 

2. Slave Trade. 

تابعیت خود که پرچم دیگری را برافراشته اسهت، متوقهف نمایهد کهه      تواند کشتی هم کشتی جنگی در حالی می. 6

تقلبی استفاده نماید و اگر کشهتی مزبهور در   رغم ثبت در کشور متبوع کشتی جنگی، از پرچم  کشتی مزبور علی

استفاده نمایهد، کشهتی   ( Flag of Convenience)اصطالح از پرچم مصلحتی کشور دیگری ثبت شده باشد و به

با این حال، اگر مالک کشتی، از پرچم کشتی ثبت شده خود برای کشتی . جنگی حق متوقف نمودن آن را ندارد

 ,Lewis, 2015)استفاده نماید، بهدون تردیهد قابهل پهذیرش نیسهت     ( رچمبدون اجازه دولت صاحب پ)دیگرش 

p.343.) 
4. Reasonable Ground. 

5. Stateless. 

المللهی را بهه مخهاطره     توانهد منهاف، جامعهه بهین     تابعیت چگونه می شاید این پرسش مطرح گردد که کشتی بی

هیچ دولتی نیستند و در دریای آزاد تردد هایی که تحت صالحیت  در پاسخ باید گفت که پذیرش کشتی. بیندازد

گردد تا آنها الزامهی در رعایهت    خاطر بسیار خطرناک است که عد  تبعیت آنها از حقوق سبب می کنند بدین می

 ,Sohn, 1998)منظور استقرار نظم عمومی حداقلی در دریا نداشته باشند المللی به شده بین قواعد عموماً پذیرفته

p.58 .)تصهری  نمهود، نظهم    ( آقهای ووولفهر   )المللی حقوق دریاهها   رئیس دیوان بین طور که نایب اندر واق،، هم
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نماید که طبیعتاً دایره  استفاده می« کشتی خارجی»از اصطالح « کشتی تجاری»عبارت 

 (.Nandan and Rosenne, 2002, p.240)کنهد  تهر مهی   را گسهترده « حهق بازرسهی  »شهمول  

در مهوارد  « دیهده در خسهارت   مشهارکت زیهان  »قاعده حال، عباراتی که در خصوص  بااین

در هر دو کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته است، تقریباً مشهابه  « حق بازرسی»اعمال 

اما از آنجایی (. بند سو )یکدیگر است و حتی بند مربوطه نیز در هر دو ماده یکسان است

در دریهای  « ق بازرسهی حه »، دایره شمول 1382کنوانسیون  111که سایر بندهای ماده 

تواند بر اساس مقهرره اخیهر در    نیز می« دیده تقصیر زیان»دهند، قاعده  آزاد را تعمیم می

 الملل دریاها المللی مربوط به حقوق بین در رویه قهایی بین. فروض بیشتری اعمال گردد

ذکری  توان مصادیق قابل نمی( المللی گذاری بین ها از جمله سرمایه هخالف سایر حوز رب)

با این حال، در خصوص خسارت ناشی از . یافت« دیده تقصیر زیان»را در خصوص قاعده 

. های معدودی قابل ذکهر اسهت   مثال« حق بازرسی»اساس بودن ظنّ در موارد اعمال  بی

 اِ  وی میشااساس که سبب خسارت گردید، قهیه  یک مثال معروف در خصوص شک بی

مقصهد یهک    هزار تن شکر خها  بهه   23ی که حامل در قهیه مزبور، یک کشتی بار. است

دسهتور   بهه  ،واسطه ظنّ به حمل مهواد تروریسهتی   بود، به لندنخانه شکر در شرق  تصفیه

بهه   ،متوقف گردید و پس از پنج روز بازرسی و عد  یافتن مواد مهوردنظر  بریتانیامقامات 

مقامهات بریتانیهایی   مالک کشتی پس از این اتفاق علیهه   .آن اجازه ادامه مسیر داده شد

 (.Corthay, 2017, pp.165-166)طرح دعوی نمود

ههایی   های خارجی در دریای آزاد، محهدودیت  برای کشتی« حق بازرسی»بینی  پیش

(. Lewis, 2015, p.336)نسبت به آزادی سنتی کشتیرانی در دریای آزاد ایجاد نموده است

رابطه با دزدی دریهایی، تجهارت   این موارد، محدود به شرایطی است که ظنّ معقولی در 

حهق  »و  2برده، پخش غیرمجاز و مسائل مربوط به تابعیهت کشهتی وجهود داشهته باشهد     

                                                                                                                             
 

آسانی قابهل تشهخیا    ها است و ضروری است که تابعیت به حقوقی حاکم بر حوزه دریا مبتنی بر تابعیت کشتی

 The Mv Saiga (No 2) (St Vincent and the Grenadines v. Guinea), 1 July 1999, ITLOS)باشد

Case NO 2 (The Mv Saiga (No 2)), Separate Opinion of Vice-President Wolfrum, para.17.) 

1. Unauthorized Broadcasting. 

کنوانسیون حقوق دریاها صرفاً محدود به زمهان صهل  اسهت و در وضهعیت      111موارد معدود استثنایی در ماده . 2

طور  های تجاری وجود ندارد، حق بازرسی آنها به امکان حمله به کشتیبروز مخاصمات مسلحانه، با این وجود که 

 (.Dinstein, 2004, pp.102-103)گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است
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بدیهی است که اگر . دولت صاحب پرچم است 1در سایر موارد منوط به رضایت« بازرسی

المللهی   ولیت بهین ؤرغم عد  وجود دلیل معقول، کشتی خارجی متوقف گهردد، مسه   علی

تی جنگهی در قبهال دولهت صهاحب پهرچم کشهتی خهارجی متصهور         دولت متبهوع کشه  

نسبت به  دیترد صورتدر  هایی هستند کهاستثنامزبور  موارد (.Stiles, 2003, p.318)است

را مدنظر قرار داد  قیمه ریتفس منظور حفظ آزادی کشتیرانی در دریای آزاد، به دیباآنها 

 اقیسه . آزاد رجهوع نمهود   یایه دولت صاحب پهرچم در در  یانحصار تیبه اصل صالح و

 دییه أرا ت یریه گ جهه ینت نیا زین( 1382) اهایحقوق در ونیکنوانس 111صدر ماده  یمنف

المللی دارند که درقبال  برخی از این موارد استثنایی چنان قبحی در جامعه بین 2.کند یم

مهورد پهذیرش قهرار گرفتهه      6برخی از آنهها از جملهه دزدی دریهایی، صهالحیت جههانی     

ی حهق بازرسهی کشهتی خهارجی در     یکه موارد اسهتثنا  با این (.Klein, 2007, p.298)است

بهرای تعیهین محهدوده     است، کنوانسیون مزبور احصاء شده( 1)111دریای آزاد در ماده 

عنوان مثال،  به. اعمال این ماده باید برخی از مفاد دیگر کنوانسیون را نیز مدنظر قرار داد

که کهدا  کشهتی، کشهتی     گوییم، برای تعیین این ن میهنگامی که از دزدی دریایی سخ

مراجعه نمود و از آنجهایی کهه مقهرره    آن کنوانسیون  111دزد دریایی است باید به ماده 

آمیز، تخریب و بازداشت از سوی یک کشتی علیه یک کشتی دیگهر   مزبور، عمل خشونت

نمهوده اسهت، اگهر    عنوان دزدی دریهایی تلقهی    ارتکاب یابد را به 1که با اهداف خصوصی

نسهبت بهه آن   « حق بازرسی»دست بگیرند، اعمال  همسافران یک کشتی، کنترل آن را ب

 (.Churchill and Lowe, 1999, p.210)پذیر نخواهد بود کشتی امکان

باید میان حق ورود به کشتی خارجی و حق نزدیک شهدن بهه آن   « حق بازرسی»در 

در خصوص نزدیک شدن به کشتی خارجی در حالی که هیچ ممنوعیتی  .تمایز قائل شد

گردد که فعل ورود به کشهتی خهارجی    هنگامی اعمال می« حق بازرسی»متصور نیست، 

همچنین، باید میان حهق ورود بهه کشهتی خهارجی و      (.Lewis, 2015, p.339)انجا  بگیرد

                                                                                                                             
1. Consent. 

2. A warship which encounters on the high seas a foreign ship is not justified in boarding it 

unless there is reasonable ground ... . 

3. Universal Jurisdiction. 

شهرط   ها بتوانند به های داخلی تمامی دولت گردد تا دادگاه پذیرش صالحیت جهانی نسبت به یک جر  سبب می

 .موضوع در حقوق داخلی نسبت به تعقیب مرتکبان جر  موردنظر اقدا  نمایند (Criminalization)انگاری  جر 
4. Private Ends. 
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معنهای   لزومهاً بهه  « حق بازرسهی »واق،،  در. حق توقیف و بازداشت خدمه تمایز قائل شد

 ,Kilpatrick and Smith)مال صالحیت کیفری بر کشهتی خهارجی و خدمهه آن نیسهت    اع

2015, p.174)، ترتیب که تنها حق نخست در تما  موارد استثنایی مزبور وجود دارد بدین .

برای مثال، در حالی که در خصوص دزدی دریهایی، امکهان توقیهف کشهتی و بازداشهت      

تنها حق نخست قابهل تصهور    ،جمله تجارت بردهخدمه نیز وجود دارد، در موارد دیگر از 

هها   صرفاً دولت( 1382)بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و ( Guilfoyle, 2007, p.4)است

با این حال، هنگامی  1.های متبوع خود را سرکوب کنند وسیله کشتی باید تجارت برده به

رد، امکهان اعمهال   گیه  تابعیهت انجها  مهی    ای در یک کشتی بهی  که چنین موارد متخلفانه

ی برخه در چنهین وضهعیتی،   . گهردد  صالحیت انحصاری دولت متبوع با مشکل مواجه می

ها نسبت بهه خدمهه و افهراد حاضهر در      دولت یتمام تیقائل به امکان اعمال صالح افراد

دولهت متبهوع    یاز سهو  تیرسد که اعمال صالح ینظر م به اما ؛هستند تیتابع یب یکشت

 (.Stieb, 1989, pp.131-132)باشد یتر ، راهکار مناسبافراد

عنوان تقصیر کشهتی خهارجی تلقهی و مهان،      مواردی که ممکن است در این راستا به

جبههران خسههارت آن شههود، چنههدان مشههخا نیسههت و در هههر قهههیه از سههوی مرجهه، 

همچنین، رویه قابل ذکری نیز در این رابطه . کننده بررسی و تعیین خواهد شد رسیدگی

ثیرگهذاری آن بهر جبهران همهواره منهوط بهه تشهخیا و        أعالوه، میزان ت هب. وجود ندارد

کننده خواهد بود و هیچ مالک یا فرمول معینی برای محاسبه  صالحدید مرج، رسیدگی

الملهل   های حقهوق بهین   المللی که در سایر حوزه رویه قهایی بین. این میزان وجود ندارد

عنوان مثال، میزان کاهش غرامت در  به. مایدن یید میأگیری را ت وجود دارد نیز این نتیجه

 اکهوادور علیهه   اکسهیدنتال در قههیه   2درصهد،  1 ( 2111) شیلیعلیه  ا  تی دیقهیه 

در  1.درصد تعیهین شهد   31 (2116) لیبیعلیه  الخرافیو در قهیه  6درصد  2( 2112)

در مشهارکت  »نیهز    در دیهوان داوری آنسهیترال   بیلهون برخی از قهایا از جملهه قههیه   

                                                                                                                             
1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, art.99. 

2 . MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No. 

ARB/01/7, Award of 25 May 2004, para.243. 

3. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. 

The Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11, Award of 5 October 2012, 

paras.687,825. 

4. Mohamed Abdulmohsen Al-Kharafi & Sons Co. v. Libya and others, 22 march 2013.  

5. Biloune and Marine Drive Complex Ltd v. Ghana Investments Centre and the Government 
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 دهیه د نایه ز رفتهار کهه   یهنگامواق،،  در. مبنایی برای رف، جبران تلقی گردید« خسارت

به  عمل 2عد  انتسابو  1سبب عد  وجود رابطه سببیت به) باشد خسارتعلت تامه ورود 

 .وجود دارد از جبران نیز کامل تیامکان معاف( متخلف

تقصیر »ام اعمال قاعده لزوم رعایت حقوق افراد حاضر در کشتی خارجی به هنگ. 8-9

 «دیده در خسارت زیان

حتی در مواقعی که ورود به کشتی خارجی مجاز است نیهز حقهوق خدمهه بایهد رعایهت      

که در دیهوان اروپهایی   ( 2112( )6کشتی وینِرمعروف به قهیه ) مِدوِدیِفدر قهیه . گردد

بها   ،جینون شدن به یک کشتی خارظحقوق بشر مطرح شده بود، دولت فرانسه پس از م

خدمه آن را تا رسیدن به خهاک   11وارد کشتی شد و ( کامبوج)رضایت دولت متبوع آن 

خود اعال   2111ی سال دیوان در رأ (.Fink, 2010, p.18)بازداشت نمود( روز 16)فرانسه 

 ،کرد که مبنای حقوقی برای دستگیری خدمه از سوی فرانسه وجهود نهدارد و در نتیجهه   

فهار  از    .نقض گردیده است 1(حق بر آزادی) روپایی حقوق بشرکنوانسیون ا( 1) ماده 

که خدمه کشتی خارجی  فرانسهعلیه  حسنو قهیه  علی ساماتارجمله قهیه  قهایایی از

حتهی در قههایایی از جملهه قههیه      3به هواپیمها یها کشهتی جنگهی منتقهل گردیدنهد،      

آن صهرفاً تحهت    که پس از بازرسی، کشتی خارجی و خدمه واسیسو قهیه  ریگوپولوس

نیز دیوان اعال  نمود کهه خدمهه    1نظر کشتی جنگی تا رسیدن به مقصد همراهی شدند

تحت صالحیت دولت متبوع کشتی جنگی بودند، بدون توجه به ایهن واقعیهت کهه ایهن     

 (.Szuniewicz, 2015, p.450)اتفاق در مکانی خهارج از سهرزمین آن دولهت را داده اسهت    

واسهطه اعمهال    هایی که به د حاضر در کشتی را باید از خسارتبنابراین، نقض حقوق افرا

                                                                                                                             
 

of Ghana, UNCITRAL, Award on Damages and Costs of 30 June 1990, (1994) 95 ILR 211, 

230. 

1. Causality. 

2. Attribution. 

3. Winner. 

4. Right to Liberty. 

5. Medvedyev and others v. France, judgment of 10.07.2008, appl. no. 3394/03. 

6. Ali Sarnatar and others v. France, judgment of 4.12.2014, appl. no. 17110/10; Hassan and 

others v. France, judgment of 4.12.2014, appl. no 46695/10. 

7. Rigopoulos v. Spain, decision of 12.01.1999, appl. no. 37388/97; Vassis and others v. 

France, judgment of 27.o6.2013, appl. no. 62736/09. 



 ...اهایحقوق درکنوانسیون  991ماده در « در خسارت دهید انیز تقصیر»قاعده ظهور  9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

78 

واق،، تقصیر کشتی خارجی که  در. گردد، متمایز نمود به کشتی وارد می« حق بازرسی»

ههای وارده بهر    سبب معافیت کشتی جنگی از جبران خسارت خواهد شهد، بهر خسهارت   

 .ثیر خواهد بودأت حقوق افراد حاضر در کشتی بی

نس بت ب ه م وارد    « دیده در خسارت مشارکت زیان»جی اعمال قاعده سن امکان. 8-8

 (9928)بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها  حق بازرسی خارج از موارد پیش

( 1382) اهها یحقوق در ونیکنوانس (1)111عا  مندرج در ماده  یها تیبر محدود افزون

 یبه مقررات معاههدات  توان یم ،آزاد یایدر در یخارج یها یاز کشت بازرسیدر خصوص 

 یگردند و بهرا  یم یمزبور تلق ونینسبت به کنوانس 1عنوان قاعده خاص اشاره نمود که به

 یالملله  نیبه  ونیکنوانسه  کیه مثهال، مهاده   رای ب. هستند االجرا الز آن  طرف یها دولت

 11مهاده   ،(1333) ینفته  یآزاد در مسائل مربوط به آلهودگ  یایمربوط به مداخله در در

گهردان   روان یملل متحد در خصوص مبارزه با قاچاق مهواد مخهدر و داروهها    ونیکنوانس

منهم به کنوانسیون نظارت بهر اعمهال غیرقهانونی علیهه       211و پروتکل سال  (1388)

کهه البتهه مداخلهه     هسهتند قابهل ذکهر   در این خصهوص   (1388)امنیت باربری دریایی 

 ,Hinrichs)است ریپذ ب پرچم امکاندولت صاح تیصرفاً با رضا ریاخ ونیبراساس کنوانس

2003, p.432.) ها  جانبه میان دولت صورت دو که به 2موافقتنامه ورود به کشتی ن،یهمچن

 تیه طهرح امن گهردد و   یهای تجاری منعقد مه  در خصوص حق بازرسی و ورود به کشتی

ا ر یخارج یها یکشت یامکان بازرسطرح اخیر، رابطه مطرح است که  نیدر ا زین 6اشاعه

 .وردآ یفراهم م یجمع کشتار یها مبارزه با اشاعه سالح یدر راستا

شود این اسهت کهه آیها در مهوارد مزبهور نیهز قاعهده         که در اینجا مطرح می پرسشی

                                                                                                                             
1. Lex specialis. 

2. Ship-Boarding Agreements. 

بر اساس قراردادهای دوجانبه مربوط به حق بازرسی میان دولت ها، امکهان ورود بهه کشهتی بها رضهایت دولهت       

صهاحب  با این حال، اگر پس از مدت زمان تعیهین شهده در موافقتنامهه، دولهت     . صاحب پرچم میسر خواهد بود

مدت زمهانی مزبهور نیهز در موافقتنامهه ههای      . پرچم پاسخی به درخواست ورود ندهد، مجوز ورود مفروض است

برای مثال، موافقتنامه ایاالت متحده آمریکا با لیبریا و پاناما، دو ساعت و موافقتنامهه ایهن   . مختلف، متمایز است

 (.Klein, 2007, p.312)تعیین نموده استکشور با قبرس و جزایر مارشال، چهار ساعت را بدین منظور 
3. Proliferation Security Initiative (PSI). 

برای مطالعه . مورد پذیرش قرار گرفته استدولت   11 از سوی (2118 هیهشتم فور)تاکنون طرح امنیت اشاعه 

 (.Clark, 2007, pp.441-474  &Zewey, 2008, pp.191-206: )ک.بیشتر در خصوص طرح مزبور ر
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عبارت دیگر، اگر در ایهن مهوارد خهاص، اقهدامات      گردد؟ به اعمال می« دیده تقصیر زیان»

یا جبران خسهارت نسهبت بهه    مشخصی از سوی کشتی مظنون سبب ایجاد ظنّ گردد، آ

نخست باید بیان کرد کهه درخصهوص برخهی از     ثیر قرار خواهد داد؟أت دیده را تحت زیان

منههم بهه کنوانسهیون نظهارت بهر اعمهال         211این قواعد خاص ازجمله پروتکل سال 

در آن « دیهده  تقصهیر زیهان  »کهه قاعهده   ( 1388)غیرقانونی علیه امنیت باربری دریهایی  

تنها در وضعیتی مطهرح   پرسشماند و  جای هیچ بحثی باقی نمی 1است، تصری  گردیده

مهاده   6بند . گردد که درخصوص اعمال قاعده مزبور هیچ توافقی صورت نگرفته باشد می

را تبیهین نمهوده   « دیهده  تقصیر زیان»که قاعده  (1382)کنوانسیون حقوق دریاها  111

یک قاعده عرفی در رابطه با قاعده مزبور  توان مبنایی برای ایجاد وجه نمی است را به هیچ

عنوان یک قاعده استثنایی مطرح اسهت و در مهوارد    همچنین، مقرره مزبور به. تلقی نمود

کنوانسهیون حقهوق    111مهاده   6بنابراین، بند . صورت مهیق تفسیر گردد تردید باید به

امها قاعهده   . دریاها جز درخصوص موارد مندرج در مقرره مزبهور قابلیهت اجرایهی نهدارد    

الملهل عمهومی پذیرفتهه شهده اسهت و       در حقهوق بهین  « دیده در خسهارت  تقصیر زیان»

الملل، این اصل مورد تصری  قهرار نگرفتهه اسهت،     هنگامی که در قواعد خاص حقوق بین

دیهوان   .الملهل، قاعهده مزبهور را اعمهال نمهود      توان براساس قواعد عمومی حقوق بین می

رغهم پهذیرش قبلهی ههیچ      علهی ( 2111) برادران الگراندهیه المللی دادگستری در ق بین

در  دیهده را  سوی طرفین درخصوص قاعده مزبور، تصری  نمود که نقهش زیهان   تعهدی از

( آلمان)خیر خواهان أپذیرد که ت در قهیه مزبور، می. دهد تعیین جبران مورد توجه قرار می

ایجاد نمهوده اسهت   ( حده آمریکاایاالت مت)در طرح شکایت، شرایط خاصی را برای خوانده 

 2.هنگا  تعیین شکل و میزان جبران مدنظر قرار خواهد داد که دیوان آن را به

در موارد تعدد کشتی « دیده در خسارت تقصیر زیان»سنجی اعمال قاعده  امکان. 8-3

 جنگی یا تعدد کشتی خارجی

در « دیهده  تقصیر زیان»پردازیم که در رابطه با اعمال قاعده  در این قسمت به فروضی می

نخسهت بایهد بهه ایهن     . گردد ی ایجاد میخارج یتعدد کشت ای یجنگ یکشتموارد تعدد 

                                                                                                                             
1. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the 

Safety of Maritime Navigation 1988, art. 10(b)(i). 

2. LaGrand Case (Germany v. United States of America), I.C.J. Reports 2001, para.116. 
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طور همزمان حهق بازرسهی را نسهبت بهه یهک       پاسخ دهیم که اگر چند دولت به پرسش

اساس بوده باشد، جبهران خسهارت از سهوی آنهها      کشتی خارجی اعمال نمایند و ظنّ بی

هها در قبهال یهک     دولهت  1ولیت مشهترک ؤالملهل، مسه   قوق بینچگونه خواهد بود؟ در ح

دیهده نبایهد بیشهتر از     خسارت واحد مورد پذیرش قرار گرفته است و این اصل که زیهان 

ول نخواههد  ؤههای مسه   خسارت وارده دریافت نماید، مان، مراجعه آن به هر یک از دولت

ولیت ؤدر مهوارد مسه   «دیهده در خسهارت   مشارکت زیان»با این حال، اعمال قاعده  2.بود

ههایی مواجهه    مشترک دو کشتی جنگی نسبت به کشتی خارجی ممکن است با دشواری

عنوان مثال، اگر کشتی اخیر اقدامی انجا  داده باشد که صرفاً ظهنّ یکهی از آن    به. گردد

دو کشتی را برانگیخته باشد، آیا هر دو کشتی از جبران خسارت کشتی خهارجی معهاف   

که قاعده مزبور یک قاعده استثنایی است کهه در مهوارد تردیهد     به این شوند؟ با توجه می

رسد که جبران خسارت  نظر می به 1خسارت رجوع نمود، 6باید به اصل لزو  جبران کامل

منظور جبهران   تواند به صرفاً نسبت به یک کشتی منتفی خواهد بود و کشتی خارجی می

اگهر   ؛ یعنیکنیم باال را وارونه می سشپرحال . خسارت خود به کشتی دو  مراجعه نماید

از میان چند کشتی خارجی که در دریای آزاد در حال حرکت هستند، تنها یکی از آنهها  

اقداماتی انجا  داده باشد که بدون تردید ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته است و کشهتی  

چهه   بهه « مشهارکت در خسهارت  »جنگی تمامی آنها را متوقف و بازرسی نمایهد، قاعهده   

اخیهر بایهد چنهد فهرض را از یکهدیگر       پرسهش ترتیب اجراء خواهد گردید؟ در پاسخ به 

یها مقصهد واحهد در حهال     و در حالتی که چند کشتی با پهرچم، محمولهه   . تفکیک نمود

تواند اعمال حق بازرسی نسبت به همه  برانگیز یکی از آنها می اقدا  شک حرکت هستند،

اما  ؛از آنها سبب معافیت نسبت به همه آنها خواهد بود آنها را توجیه نماید و تقصیر یکی

کشتی که اقهدا    جز گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند، به های مزبور هیچ هنگامی که کشتی

  .های خارجی باید جبران شود آن موجب ظنّ گردیده است، خسارت سایر کشتی

                                                                                                                             
1. Shared Responsibility. 

2. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art.47. 

3. Full Reparation. 

4. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art.31(1). 
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 نتیجه

الملهل   ده در حقهوق بهین  یک قاعهده پذیرفتهه شه   « دیده در خسارت تقصیر زیان»قاعده 

دیده در بهروز خسهارت، هنگهامی کهه      بر نقش زیانافزون عمومی است که بر اساس آن، 

اعم از فعل یها  ) دیده با وجود توانایی در کاهش خسارت از آن امتناع نماید، عمل او زیان

که قاعده مزبور  با این. در تعیین جبران خسارت مورد توجه قرار خواهد گرفت (ترک فعل

دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز  تی در مواردی که موجودیتی غیر از زیانح

الملل دریاها،  در حقوق بین. نماید دیده اصلی توجه می گردد، تنها به نقش زیان اعمال می

( 1382)کنوانسیون حقهوق دریاهها    111در ماده « دیده در خسارت تقصیر زیان»قاعده 

مقرره مزبور، در برخی موارد استثنایی از جمله دزدی دریهایی،  مطابق . ظهور یافته است

بهرای  « حق بازرسی»تجارت برده، پخش غیرمجاز و مسائل مربوط به تابعیت کشتی که 

های خارجی در دریهای آزاد مهورد پهذیرش قهرار گرفتهه       کشتی جنگی نسبت به کشتی

ای کشتی جنگی شده است، اگر کشتی خارجی اقدامی انجا  داده که سبب ایجاد ظنّ بر

عنوان مبنایی  دیده به واق،، تقصیر کشتی زیان در. گردد باشد، جبران خسارت منتفی می

با این حال، تقصیر کشتی خهارجی کهه   . ثیرگذار بر جبران خسارت تلقی گردیده استأت

ههای وارده بهر    سبب معافیت کشتی جنگی از جبران خسارت خواهد شهد، بهر خسهارت   

 .ثیر خواهد بودأت کشتی بی حقوق افراد حاضر در

، تقصهیر کشهتی خهارجی    (1382)کهه بهر اسهاس کنوانسهیون حقهوق دریاهها        با این

در خصوص آنها متصور است لحاظ « حق بازرسی»دیده صرفاً در موارد استثنایی که  زیان

جانبهه ورود   المللی یا موافقتنامه دو خواهد شد، هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین

تقصهیر  »تهوان قاعهده    مورد توافق قرار گرفتهه باشهد نیهز مهی    « حق بازرسی» ،به کشتی

الملل عمومی مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت را     که در حقوق بین« دیده در خسارت زیان

های خارجی متعدد مواجهه   های جنگی یا کشتی در مواردی که با کشتی. مدنظر قرار داد

ههای وارده بهه    نسبت به جبران خسارت های خارجی صرفاً هستیم، تقصیر یکی از کشتی

تنهها کشهتی    ،برانگیهز کشهتی خهارجی    گیرد و اقدا  ظهنّ  آن کشتی مورد توجه قرار می

امها اقهدا    . جنگی را از جبران معاف خواهد نمود که اقدا  نسبت به آن انجا  شده است

یها مقصهد واحهد در حهال حرکهت      و یکی از چند کشتی خارجی که با پهرچم، محمولهه   

توان مبنایی برای معافیت کشتی جنگی از جبران نسبت به همه آنها تلقی  ند را میهست

یهک  ( 1382)کنوانسهیون حقهوق دریاهها    ( 6)111واق،، قاعده مندرج در ماده  در. نمود
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صورت مهیق تفسهیر گهردد و    قاعده استثنایی است که باید تا آنجایی که ممکن است به

ای که  با این حال، مسئله. کامل خسارت رجوع نمود در موارد تردید، به اصل لزو  جبران

ساز باشد این است کهه   تواند مشکل الملل دریاها می در اعمال قاعده مزبور در حقوق بین

دیده احصا نمود و این موضوع در ههر   عنوان تقصیر زیان توان به اقدامات مشخصی را نمی

 . کننده احراز خواهد شد گیتشخیا و صالحدید مرج، رسید طور جداگانه و به قهیه به
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Abstract 

The rule of "the injured person's fault to the injury" which was accepted in 

public international law appears in article 110(3) of the Convention on the 

Law of the Sea (1982). The importance of accepting this article as a 

manifestation of the rule of "the injured person's fault to the injury" has the 

consequence that, in cases of ambiguity or doubt about the application of the 

principle in the law of the sea, lawyers can resort to the conditions of 

applying that in public international law. In accordance with this article, if a 

foreign ship which is inspected by the warship in high seas, has committed 

any act justifying suspicion of a warship, it shall not be compensated in case 

of injury. The article applies in cases of shared responsibility or cases where 

an entity other than the main injured is present at the claimant place or 

when "right to visit" is based on other international documents. The purpose 

of this research paper is to analyze the principle of "injured contribution to 

the injury" in the law of the sea and consider and explain its legal aspects in 

this area. 
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