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چکیده

در جریان سفر دریایی ،مسافر ،کشتی ،بار و کرایه در خطرند و ممکن اسنت ررکندا متحمن
خساراتی شوند .اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کاال یا سایر امنوا رو
کشتی که آسیب دیده یا ایجاد رزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز ای خسارات تحمین
گردد ،خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط ،مشارکت در پرداخت خسارت بنه
صاحبان رمۀ منافع نجاتیافته از خطر دریایی تحمی شود ،خسارات مشترک خوارند بنود .در
مورد شناسایی مبنا مسئولیت به جبران خسارت مشترک که خالف قواعد عمومی مسنئولیت
مدنی بهنظر میرسد ،دیدگاهرا مختلفی ارائه شدهاند :نظرینۀ حقنوق ببیعنی ،نظرینۀ اماننت،
نظریۀ ادارۀ ما غیر ،نظریۀ دارا شدن بالجهت ،نظریۀ قرارداد و نظریۀ اشتراک منافع .اما بررسی
نشان میدرد که دیدگاهرا یادشده حقیقنت بنینان این مسنئولیت را بنهبنور دقین تبینی
نمیکند .در ای تحقی که به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از مننابع کتابخاننها انجنا
شده است ،خواریم دید که الزا موضوع بحث با ریچکدا از مبنانی نظنر مسنئولیت و مننابع
ایجاد تعهدات بهبور کام سازگار نیست ،بلکه مبنا و ماریتی خاص دارد.

واژگان کلیدی

خسارت مشترک ،سفر دریایی ،کشتی ،مسئولیت ،نفع.

* نویسندۀ مسئو  ،فاکس129- 99051115 :

Email: Abouata@semnan.ac.ir
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مقدمه
زیان رایی که بر اثنر حنوادم مختلن و در خنال سنفررا درینایی وارد منیشنوند ،واقعیتنی
انکارناپذیر رستند و از گذشته باعث مسائ و تبعات حقوقی متنوعی بنودهانند .از پیچیندهتنری
مباحث حقوق دریایی ،خسارت مشترک است .اگر خطنر کنه منشنأ ورود خسنارات بنهشنمار
میآید ،متوجۀ اموا معی یا محدود باشد بور کنه زینانرنا ناشنی از آن صنرفا متوجنۀ
شخصی خاص شود ،به ای آسیبرا ،بهاصطالح خسارات خاص گفته میشود که موضوع مبحث
مسئولیت مدنی است .اما وقتی خطر ،عمومی باشد و مجموعۀ کشتی و محموالت بارگیر شنده
بر رو آن را تهدید نماید ،ولی حسب مورد با تفدیۀ ( ازبی بردن عمد ) بخشی از آن اموا یا
تقب رزینه ،از بروز زینان عمنومی ینا تشندید آن جلنوگیر شنود ،جبنران چننی ضنرررا ینا
رزینهرا تحم شده که متوجۀ رمۀ منافع نجاتیافته بنوده اسنت ،موضنوع مقنررات خسنارت
مشترک دریایی قرار میگیرد که در منواد  011تنا  011فصن دوازدرنم قنانون درینایی اینران
(مصوب  23شهریور  )0919اجماال به آن پرداخته شده است .در سادهتری شک  ،از زمانرنا
دور در موارد که ضم سفر کشتی حام بار ،مخابرها دریایی مانند بوفان سنهمیی رو
میداد و ایمنی و سالمت جمعی کشتی و محمولۀ آن را بهخطر میاننداخت ،بنهمنظنور سنبک
کردن کشتی و افزایش قابلیت شناور آن رو آب ،قسمتی از کاالرا موجود در کشتی را بنه
دریا میریختند تا کشتی و بخش دییر محمولنۀ آن نجنات یابند .در پاینان سنفر ارزش کناال
تل شده و قیمت اموا نجاتیافته محاسبه میشد و با توجه به تناسب حاص  ،صناحبان امنوا
اخیر ملز به مشارکت در پرداخت خسارت شخص زیاندیده بودند .البته در گذر زمان و رمیا
با تحوالت صنعتی ،شک سادۀ پیشگفته کمتر پیش میآید و خطررا کشنتیراننی و راهرنا
پیشییر یا دفع آنرا بسیار تغییر یافتهاند .ازآنجا که در مورد ای زیانرا به دلی نبنود قنانون
واحد ،رر کشور مقررات داخلی خود را اعما میکرد و بهمنظور جلوگیر از اختالفنات حاصن
از تعارض قنوانی و تندوی روینۀ یکسنان در این خصنوص ،در سنا  0101ینک کنفنرانس
بی المللی در گالسکو تشکی شد که نتیجۀ آن صدور قطعنامۀ گالسنکو بنود .چهنار سنا بعند
کنفرانس دییر با شرکت مالکان کشتی و شرکت را بیمه و ارزیابان و کارشناسنان خسنارات
دریایی در یورک انیلیس تشکی شد که به تصویب مقررات یورک انجامید .قطعنامۀ گالسنکو و
مقررات یورک در سا  0111در کنفرانس آنتورپ مورد تجدید نظر قنرار گرفنت و در رمنی
سا  ،اولی مقررات یورک آنتورپ ایجاد شد و درنهایت قواعد یورک -آنتنورپ  0331سنیدنی
که دربردارندۀ اقسا مختل تفدیه یا تقب رزینه ،شرایط شناسنایی خسنارت مشنترک و روش
ارزشیابی قیمت اموا  ،میزان ضرر و تقسیم سهمیهرا مینان صناحبان مننافع نجناتیافتنه بنود،
تدوی شد .آخری اصالحات صورتگرفته در ای مقررات در سا  2111انجنا شند و اکننون
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بهعنوان مقرراتی جهانی در ای زمینه مورد استفاده قرار میگیرد .در ای باره ،پرسنش اساسنی
ای است که چرا مالکان اموا نجاتیافته باید در تأدیۀ خسارت مشارکت نماینند؟ درحنالی کنه
آنرا در ورود خسارات ناشی از تصمیم غیر (عموما فرماندۀ کشنتی) بنه انجنا عمن زینانبنار،
ریچگونه دخالتی نداشتهاند .به عبارت دییر ،مبنا حقوقی مسئولیت آنرا چیست؟
در گسترۀ حقوق دریایی ،خسارت مشترک از چنند منظنر تعرین شنده و عمندتا آن را بنر
اساس عم زیانبار یا ایجادکنندۀ رزینه تعری کردهاند .بنرا مثنا  ،برابنر بنند دو منادۀ 00
قانون بیمۀ دریایی انیلیس ،ای واژه ازجمله بنه معننا ررگوننه تفدینه ( )Sacrificeینا رزیننه
( )Expenditureاست که بهبنور اراد و معقنو و بنهمنظنور حفنا امنوا در معنرض حادثنۀ
مشترک انجا یا تحم میشود؛ مث بهدریا ریخت کاال یا عقد قرارداد نجات درینایی (ابوعطنا،
 ،0911ص  .)1تعری قدیمی از خسارت مشترک که در پروندۀ « »Brikley V, Presgraveارائه
شده ،چنی است« :جبران تما ضرررا وارده ناشی از تفدیۀ غیرعناد کنه بنهمنظنور حفنا
نجات کشتی و بار صورت میگیرد ،در حوزۀ خسارت مشترک قرار میگیرد که بایستی از سنو
تما افراد که سود میبرند ،بنابر نسبترا معینی انجا شود» ).)Mukherjee, 2002, P. 27
در حقوق فرانسه ،مادۀ  5099-9بخش تقنینی قانون حم و نق فرانسه در تعری خسارت
مشترک چنی بیان میدارد« :خسارات مشترک بنهوسنیلۀ فرماننده تصنمیمگینر منیشنود و
عبارتاند از زیانرا ،آسیبرا و رزینهرا فوقالعاده که برا ایمنی مشنترک و ضنرور مننافع
موجود در سفر دریایی تحم میشوند» .منادۀ  5099-1قنانون نینز در تکمین منادۀ یادشنده
میافزاید« :فقط زیانرا و آسیبرا ماد وارده به اموا در سفر دریایی ،رمچنی رزینهرنا
متحمله برا ای اموا رنیامی که ای زیانرا ،آسنیبرنا و رزیننهرنا نتیجنۀ مسنتقیم عمن
خسارت مشترک مقرر بهوسیلۀ فرمانده باشند ،بهعنوان خسارت مشترک پذیرفته میشوند» .در
حقوق لبنان ،مادۀ  255قانون دریایی در تعری خسارت مشترک میگوید« :خسنارت مشنترک
عبارت است از خسارترایی که در جریان سفر دریایی بهواسطۀ نقص یا اتالف کشتی یا بار واقع
میشود .رمچنی مخارج فوقالعاده و غیرعاد کنه بنرا تنأمی ایمننی سنفر درینایی صنرف
میگردد ،خسارت مشترک محسوب میشود» (کما به ،2110 ،ص  .)955در حقنوق درینایی
عمان ،برابر بند یک مادۀ  902قانون دریایی ،خسارت مشترک عبارت است از «ررگونه تفدیه یا
رزینۀ فوقالعادها که بهبور اراد و با توجیه حفا ایمنی عمومی و به قصد حماینت از امنوا
مشترک در یک سفر دریایی از خطر که آن را تهدید میکند و ینا اینکنه فرماننده بنه جهنات
معقو به تهدید آن باور دارد ،انجا میگیرد».
در مقررات یورک آنتورپ  2111حسب قاعدۀ « Aخسارت مشترک ،زمانی و فقط رنیامی
محق میشود که تفدیه یا مخارج فوقالعادها بهبور اراد و به صورت معقنو  ،بنرا تنأمی
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ایمنی مشترک و دفع خطر از اموا موجود در یک سفر دریایی مشترک انجا یا صرف گنردد».
قانون دریایی ایران مصوب سا 0919ش نیز در مادۀ  015مقرر منیدارد« :خسنارت مشنترک
عبارت است از مخارج فوقالعاده و خساراتی کنه بطنور اراد بنرا حفنا و سنالمت کشنتی و
مسافر و بار آن بوجود آمده اسنت» .بندی سنان تعناری قنوانی و مقنررات مختلن بنا انندک
تفاوترا لفظی ،مفید یک معنا رستند ،اما آنچه در این مینان از ارمینت بسنیار برخنوردار
است و درواقع پرسش اساسی شمرده میشود ،ای است که چرا مالکان اموا نجاتیافته باید در
تأدیۀ خسارت ناشی از تصمیم و اقدا غیر مشارکت نمایند؟ خسارتی که ریچ نقشی در بروز آن
نداشتهاند و مسئولیت آنرا بهوضوح خالف قواعد عمومی مسئولیت مندنی اسنت .در ادامنه ،بنه
بیان دیدگاهرا و نظریات ارائهشده در ای زمینه و نقد و بررسی آنرا میپردازیم.

نظریۀ حقوق طبیعی
یکی از نظریاتی که بیشتری پیروان را در کام ال داشنته و در اکثنر آرا صنادره از محناکم در
توجیه خسارت مشترک به آن استناد شده است ،نظریۀ حقوق ببیعی است .در ای مورد ،به دو
نموننه از آرا صنادره اشناره منیشنود .در دعنوا « ،»Burton v. Englishدادگناه در توجینه
مسئولیت اشخاص ذ نفع در جبران خسارت اشخاص زیاندیده چنی بیان داشت که مشارکت
آنرا بر قواعد رودس مبتنی بوده که وارد حقوق انیلیس شده و به ریچ عنوان نمیتوانند ناشنی
از قرارداد باشد ،بلکه ناشی از نوعی عدالت ببیعی است که اقتضا میکند رمنۀ صناحبان مننافع
موجود در حم و نق دریایی در جبران خساراتی که عمدا و بهمنظنور رفنع خطنر مشنترک از
کلیۀ ای منافع واقع شده است به نسبت منافع نجاتیافته و موجنود سنهیم شنوند ( Lowndes
 .)and Rudolf, 1964, P. 22در دعوا « »jamaicahruitimporting co milbornدادگاه چننی
استدال کرد که مسئولیت شرکت در قبا خسارات مشترک از قرارداد حمن مسنتق بنوده و
برگرفته از قواعد مبتنی بر حقنوق ببیعنی رودس اسنت کنه آن رنم بخشنی ازحقنوق درینایی
انیلیس را تشکی میدرد (.)Donaldson, 1964, p. 24
جدا از آرا محاکم ،در کام ال برخنی حقنوقداننان نینز بنا رمنی نظنر موافن رسنتند
( .)Buglass,1991, p. 116گروری اعتقاد دارند که ای دیدگاه که از امرگنون فرانسنو گرفتنه
شده ،بر اساس حقوق ببیعی (عدالت توزیعی) قاب توجیه است ،زینرا رمنواره ننامطلوب تلقنی
می شد که شخصی به دلی حفا ایمنی مشترک اموا زیان ببیند ،ولی مالکان سایر کاالرا کنه
از ای حیث منتفع منی شنوند بنه جبنران خسنارت وارد بنه شنخص زیناندینده ملنز نباشنند
((Wilson,1997, p. 12؛ رمچنان که برخی دییر از صاحبنظران حقوق فرانسه رنم معتقند بنه
رمی دیدگاه رستند (.)Bonnecase,1932, p. 563
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در ارزیابی نظریات باال باید گفت :نخست اینکه نظریۀ حقوق ببیعی کنه بیشنتر بنر مبننا
عد و انصاف سایر اشخاص را سهیم در جبران خسارت میداند ،بهنوعی به جنبهرا اخالقی و
فلسفی موضوع پرداخته است و بحث از عدالت و در پی آن ،اخالقی کردن قواعند کنه وسنیلها
برا توجیه تحو اندیشهرا و رویۀ قضایی و اقنا آرمانگرایان به فایدهرا اخالقنی و فلسنفی
است (کاتوزیان ،0911 ،ص  ،)215-210نمیتواند مبنا حقوقی قابعی برا توجینه النزا بنه
مشارکت در پرداخت خسارت مشترک باشد.
دو آنکه نتیجۀ اعتقاد به توانایی عق و پایهریز نظم حقوقی بر احکنا آن بنه این معننا
خوارد بود که ررکس بتواند سلیقه و تمایالت خویش را به نا داور عق و حقوق ببیعی کنه
مبنا نظا اجتماعی و ضرورترا تاریخی و منذربی و اخالقنی بنه او تلقنی کنرده ،بنهبنور
ناخودآگاه از قواعد حقوق ببیعی بشمارد ،درنتیجه ،حقوق ،تابع داور را خودخوارانه و فرد
انسان میشود (کاتوزیان ،0932 ،ص .)02
سو  ،ارسطو عدالت توزیعی را عدالتی میدانسته که بهوسیلۀ مقا برتر اجتماعی و بنر پاینۀ
حکومت بر روابط مرد اعما شود و آن را مقاب عدالت معاوضی قرار میداده است ،امنا ررگنز
و و پیروانش از توزیع عادالنۀ خسارت در روابط اجتماعی بنهعننوان مصنداقی از این موضنوع
حرفی نزدهاند (کاتوزیان ،0911 ،ص .)212
چهار  ،نحوۀ توجیه موضوع به شرح یادشده در ای نظریه ،بیشتر از اینکه مبتنی بر عدالت
توزیعی (که اساسا نظریها اخالقی است) باشد ،تداعیکنندۀ نظریۀ استفادۀ بالجهت اسنت کنه
مورد مطالعه قرار میگیرد.

نظریۀ امانت
یکی دییر از دیدگاهرا در ای خصوص ،نظریۀ امانت و ببعا راجع به تعهدات امی و امانتگنذار
در مقاب یکدییر است .برابر ای نظریه ،مالک کشتی بهعنوان امی  ،صاحبان کاال و نیز متصد
حم در موارد که و شخصی غیر از مالک کشتی است ،بهعنوان امانتگنذار ،و محمنوالت و
کرایه بهعنوان اموا امانی شناخته میشوند .ازآنجا که امی موظ به حفا مورد اماننت اسنت،
بب قانون باید ررگونه اقدا معقو و الزمی را انجنا داده ،از ررگوننه تقصنیر در این زمیننه
احتراز نمایند ،وگرننه مسنئو جبنران خسنارات وارده خوارند بنود .بننابرای الز اسنت کلینۀ
رزینهرا معقولی که امانتدار برا حفا مورد امانت انجا میدرد از سو امانتگذار جبنران
گردد .به ای ترتیب ،صاحبان اموا اعم از محموالت و کرایه که از رزینهرا و اقندامات فرماننده
(بهعنوان نمایندۀ قانونی مالک کشتی) بهرهمند شدهاند ،بهعنوان امانتگنذار ،موظن بنه تقبن
سهم خود از رزینهرا صرفشده ،متناسب با ارزش اموالشان رسنتند (صنادقی نشناط،0919 ،
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ص  .)32درواقع نظریۀ یادشده با آنچه در قانون مدنی ایران در خصوص وظیفۀ متصدیان حمن
و تعهدات امانتگذار و امانتدار در قبا یکدییر آمده منطب است .قانون مندنی در منادۀ 500
خود تعهدات متصد حم و نق را رمان تعهداتی میداند که بنرا اماننتدار مقنرر اسنت .از
برف دییر ،در مواد  002به بعد ،وظای و تعهدات امی در حفا ما ودیعه ذکر شده و ضنمنا
در مادۀ  099در بیان تعهدات امانتگذار آمده است« :امانتیذار ،بایند مخنارجی را کنه امانتندار
برا حفا ما ودیعه کرده به او بدرد» .منادۀ  091نینز مقنرر داشنته اسنت« :ررگناه رد منا
مستلز مخارجی باشد بر عهدۀ امانتگذار است» .به ای ترتیب ،ظاررا تردید باقی نمنیمانند
که به لحاظ حقوقی ،صاحبان اموا گوناگون در موقع عملیات زیانبار ،باید خسارات وارده را بنه
نحو مشترک تقب کنند (صادقی نشاط ،0919 ،ص  .)39البتنه شنایان ذکنر اسنت کنه نظرینۀ
پیشگفته مانع از آن نیست که ررگاه خطر پیشآمده ناشی از تقصنیر یکنی از صناحبان امنوا
باشد ،ابتدا خسارت وارده ارزیابی و بی رمۀ ابراف خسارت تقسیم شود و پس از آنکه ررکندا
از آنرا سهم خود را به مالک کشتی که رزینۀ فوقالعاده را پرداخت کرده یا به صاحبان امنوالی
که محموالت آنرا تفدیه شده ،پرداخت نمود ،به مقصر حادثه مراجعه و سها پرداختی خویش
را از شخص اخیر مسترد نمایند .ولی درررحا نمیتوانند مشنارکت خنویش و پرداخنت سنها
خود در خسارت مشترک را معل و به دریافت آن از مقصر حادثه منوط کننند .این ترتینب بنا
قاعدۀ  Dمقررات یورک -آنتورپ منطب و تدبیر عملنی بنرا رعاینت حسن نینت و سنرعت
جریان امور است ،بنابرای بیمهگران نیز باید ابتدا سهم مشارکت اموا تحت پوشش خنویش را
بپردازند و سپس به مقصر حادثه مراجعه کنند.
با وجود نکاتی که در توجیه ای نظریه گفتنه شند و در مقنا نقند آن ،بایند توجنه داشنت:
نخست ،از شرایط اصلیِ پذیرش ای نظریه و ببعا حکومت قواعد امانت بر موضوع ،احراز وجنود
رابطۀ امانی قرارداد بی امی و صناحبان کاالرنا موجنود در کشنتی اسنت .حنا آنکنه در
موضوع الزا به جبران خسارت مشترک ،آنرم با شرایط و احکنا خناص خنود ،چننی رابطنۀ
حقوقی بهویژه بی امی و صاحبان کاالرا تفدیهشده اصوال محرز نیست.
دو اینکه در نظریۀ امانت ،ید متصرف امانی بوده ،اصوال ضام نیست؛ میر اینکنه تعند و
تفریط نماید و ای موضوع نیز اثبات شود .درحالی که در شرایط تحق خسارت مشترک ،چنی
شربی وجود ندارد و تحق عم خسارت مشترک که شام تفدینه و تقبن رزیننه منیشنود،
مالزمها با ارتکاب تعد و تفریط بهعنوان شرط تحق مسئولیت امی ندارد ،بلکه فارغ از این
امر ،صاحبان منافع نجاتیافته دررر حا  ،ملز به مشارکت در جبران خسارت ناشی از اقدا بنه
تفدیه یا تقب رزینه رستند.
سو  ،اثبات قوۀ قارره در خصوص ید امانی ،سبب معاف شدن امی از مسنئولیت منیشنود.
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ولی شرایط اصلی تحق خسارت مشترک دریایی بنهخصنوص عامداننه و متعنارف بنودن عمن
خسارت مشترک ،وجود حالت فوقالعاده و خطرناک برا رمۀ امنوا موجنود در سنفر درینایی
و ،....ریچ ارتبابی به اثر قوۀ قارره و نقشی در سلب مسئولیت از امی ندارند.

نظریۀ دارا شدن بالجهت
ی کی دییر از نظریات در خصوص تبیی مبنا الزا به پرداخت خسنارت مشنترک ،نظرینۀ دارا
شدن بالجهت است .بر مبنا ای نظریه ،ریچکس نباید به ضرر دییر دارا شود ،لذا وقتی کنه
فرماندۀ کشتی عملی را با قصد و اراده انجا میدرد و خسارتی به کشتی یا کاال وارد منیآیند و
یا عم و رزینۀ فوقالعادها برا کشتی ایجاد مینماید ،عم و به صاحب کشنتی و سنایر
صاحبان کاالرا تفدیهشده زیان وارد میکند و در مقاب  ،مالک کشتی و امنوالی کنه سنالم بنه
مقصد میرسند ،بر اثر عم فرماندۀ کشتی بهنوعی دارا شدهاند .درواقع گویا بی ضنرر وارده بنه
گروری و دارا شدن عدها دییر رابطۀ سببیت وجود دارد ( Rodier et du Pontavice,1997, p.
 .)472لذا زیاندیده میتواند به اشخاص منتفع و داراشده به مینزان ضنرر وارده از برین اقامنۀ
دعو استفادۀ بالجهت مراجعه و مطالبۀ غرامت کند ).(Reymond Guilloud, 1988, p. 383
ای نظریه نیز با وجود ظارر موجه خود از توانایی کافی برا توجیه مبنا حقوقی الزا بنه
پرداخت خسارت مشترک برخوردار نیست ،زیرا نخست اینکه در نظریۀ استفادۀ بالجهنت ،یکنی
از شرایط اساسی ای است که یک برف متضرر و دییر منتفع (دارا) گنردد؛ درحنالی کنه در
تحق خسارت مشترک چنی امر وجود ندارد ،زیرا تفدیه صرفا برا دفع ضرر انجا میشنود
( ،)Ripert, 2000, p. 332نه انتفاع مستقیم دییر  .به عبارت دییر ،در معنرض تلن و ننابود
قرار نیرفت سایر اموا  ،از سنخ دارا شدن تلقی نمیشود .درواقع ،دارا شدن زمانی غینر عادالننه
شمرده می شود که رابطۀ مستقیمی بی کارش دارایی خواران و افزایش دارایی خواننده وجنود
داشته باشد و مدعی باید ثابت کند غنا ایجادشده ،از فقر او بهدست آمنده ینا بنه بینان دیینر،
ارزش تحصی شده به او تعل دارد و به ناح انتقا یافته است (کاتوزیان ،0911 ،ص .)201
دو اینکه از منظر حقوقدانان« ،استفادۀ بدون جهت» ،در صورتی قاب پذیرش است که با قنانون
و سایر اصو حقوقی مخال نباشد و قاعدها را نقن نکنند (کاتوزینان ،0911 ،ص )292ینا اینکنه
«شرط دییر که برا دعوا استفادۀ بالجهت وجود دارد ،آن است که دعو دییر برا خوارنان
وجود نداشته باشد» (صفایی ،0915 ،ص  .)910بدی سان احکا دارا شدن غیرعادالنه ،زمنانی جنار
است که ریچیک از عناوی حقوقی دییر قاب استناد و اعمنا نباشنند و تصنرف ینا تملنک در منا
دییر در قانون عنوان خاصی نداشته باشد .از منظر برخی نویسندگانِ حقوق دریایی فرانسه الزا بنه
مشارکت در جبران خسارت مشترک ،نه بر اساس نظریۀ دارا شدن بدون جهت ،بلکه با رویکرد توزینع
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و تقسیم نهایی خسارترایی انجا میشود که بهگوننها ناعادالننه بنی اشخاصنی کنه بنا مخنابرۀ
مشترک دریایی مواجه بودهاند محق شده است ).(Rodier et du Pontavice,1997, p. 473

نظریۀ ادارۀ مال غیر
نظریۀ دییر که در ای خصوص مطرح شده ،نظریۀ ادارۀ ما غیر است .بر مبنا این نظرینه،
رابطۀ حقوقی اشخاص ذ نفع در سفر دریایی از نوع شبه عقد ادارۀ امنوا غینر اسنت؛ بنه این
شرح که فرمانده در زمان مخابرۀ دریایی ،اقدا به عم تفدیه به نا و بنه نفنع رمنۀ اشنخاص
شرکتکننده (مالکان کشتی و کاالرا) در سفر دریایی میکند .در اثر این عمن  ،اشخاصنی کنه
اموالشان نجات یافته است ،به تأدیه غرامت به مالکان اموا تفدیهشده ملز میشوند .گویا رمنه
پیش از انجا عم تفدیه و در زمان حضور در کشتی ،در ای زمینه تواف کردهانند .مفناد این
نظریه از جهتی رمسان با مقررات خسارت مشترک است ،زیرا در خسارت مشترک ،عم تفدیه
و صرف مخارج باید به جهت دفع ضرر ضرورت یافته باشد؛ رمچنان که در ادارۀ منا غینر نینز
انجا عم یا تقب مخارجی به جهت دفع ضرر انجا میشود (.)Bonnecase, 1932, p. 562
ای نظریه رم ایرادرایی دارد:
 یکی از شرایط تحق ادارۀ ما غیر ،عد حضور مالک و متعذر بودن أخذ إذن برا انجناعم مقتضی است .تحق ای شرط شاید در قندیم بنه دلین نبنود وسنای ارتبنابی در منورد
حوادم منتهی به خسارت مشترک امکانپذیر بود ،ولی در حا حاضر ،با توجه به وجود وسنای
ارتبابی پیشرفته ،چندان محتم نیست .البته حتی در فنرض تحقن حادثنه در جرینان سنفر
دریایی و نبود شرایط أخذ إذن از مالک ،باز رم شرایط تحق ادارۀ ما غیر بهبور کام ممکن
نیست ،زیرا اگر فرضا از جهت تقب رزینها مانند عقد قرارداد نجنات بنرا امنوا ِ در معنرض
خطر به قضیه بنیریم ،درصورتی که فرمانده قرارداد نجات را به نا خود تنظیم کند ،شاید بتوان
مبنا مراجعه به مالکان کاال و کشتی را بر اساس ادارۀ ما غیر توجیه نمنود ،امنا اگنر قنرارداد
نجات را به نا و به اعتبار مالکان اموا با اشخاص ثالث منعقد کند ،در ای حالت بعیند بنهنظنر
میرسد که بتوان مبنا ح رجوع شخص ثالث (نجاتدرنده) به مالکنان (کناال ینا کشنتی) را
نهاد ادارۀ ما غیر دانست .اگر از نظر تفدیه رم به قضیه نیاه کنیم ،بهنظر نمیرسند کنه بتنوان
مبنا ح رجوع زیاندیدگان به مالکان اموا نجنات یافتنه را بنر اسناس نهناد ادارۀ منا غینر
دانست ،زیرا حسب مادۀ  910قانون مدنی ،رابطنۀ حقنوقی مبتننی بنر ادارۀ منا غینر بنهبنور
غیرمستقیم بی دو شخص ایجاد میشود؛ یکی ادارهکننندۀ منا و دیینر کسنی کنه امنوالش
نجات یافته است .یعننی رابطنۀ یادشنده حسنب ظنارر بنی فرمانندۀ کشنتی و مالکنان امنوا
نجاتیافته ایجاد می شود ،اما ح رجوع مالک به سایری را توجیه نمیکند ،زیرا یکی از شنروط
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ادارۀ ما غیر ،ضرورت وجود اراده است؛ حا آنکه شخص متضرر مشخصا میتوانند بنه مالکنان
کاالرا نجاتیافته مراجعه کند ،نه شخص فرمانده که عم تفدیه را انجا داده است.
 با توجه به اینکه فرمانده از منظر حقوق دریایی نمایندۀ مالک کشتی تلقی میشود (منادۀ 03قانون دریایی ایران) ،قدر مسلم تحق نهاد ادارۀ ما غیر در رابطنۀ مینان فرماننده و مالنک
کشتی صحیح نیست ،زیرا اصوال فرمانده را نمیتوان درحا انجا تفدینه ،مندیر فضنولی مالنک
کشتی تلقی نمود .اما ای امر در ارتباط میان فرمانده و مالکان اموا موجود در کشتی ،بنهبنور
جد مح تأم است ( .)Danjone, 1921, p. 435

نظریۀ قرارداد
یکی دییر از نظریاتی که در خصوص مبنا حقوقی الزا به پرداخنت خسنارت مشنترک بنرح
شده ،نظریۀ قرارداد است  .از ای منظر ،توافقی ضمنی در خصوص النزا بنه پرداخنت خسنارات
مشترک بی تما اشخاص ذ نفع در سفر دریایی وجود دارد که ای نکته ،رم بر اساس قرارداد
اجارۀ کشتی ( )Bonecases, 1932, p. 562و رم قرارداد حم بنر اسناس بارنامنه قابن توجینه
است .به بیانی دییر ،گفتهاند چنی فرض میشود که قرارداد ضنمنی مینان بنرفی در لحظنۀ
خطر واقع میشود و بب یک نظر ،گویا از ابتدا چنی قرارداد را منعقد کنردهانند ( (Wilson,
 .1997, p. 12جالب اینکه در فقه رم در ای مورد احکامی بهچشم منیخنورد و برخنی از فقهنا
مبنا الزا را در ای زمینه ،قرارداد در قالب عقد ضمان دانستهانند و زیناندینده را در صنورتی
مح به دریافت خسارت میدانند که سایری با و تواف کرده باشند.
 اگر بیم غرق شدن کشتی باشد و یکی از سرنشینان کناال خنود را بنه درینا بینندازد تناکشتی به جهت تخفی بار در امان بماند ،ریچکس ضام نیست و اگر شخصی کاال دییر را
بدون إذن او به دریا از ای جهت بیندازد ،خود و ضام است و اگر بیوید ،بینداز م ضنامنم،
در ای صورت و ضام است (عالمه حلی ،بیتا ،ص .)902
 سؤا شده :اگر برخی از کاالرا موجود در کشتی به جهت تخفین بنار و تنأمی سنالمتسرنشینان برا رفع خطر غرقشدن به دریا ریخته شود ،ضمان آن برعهدۀ کیست؟ در پاسخ گفته
شده است اگر پرتابکنندگان کاال مالک آن باشند ،در ای صورت مسئولیتی متوجۀ کسی نیسنت،
اما اگر بقیه تواف کنند که مسئولیت کاالرا پرتابشده برعهدۀ آنرا باشد ،در ای صنورت رمنۀ
آنرا ضام رستند .حا اگر ما دییر بدون إذن و به دریا افکنده شود ،شخصنی کنه منا را
میافکند ضام رست (اب براج0100 ،ق ،ص  .)05رمچنی اگنر در موقنع تنرس از غنرقشندن
کشتی شخصی به دییر بیوید کاالیت را به دریا بینداز و م ضام آن رستم ،حسب نظنر فقهنا
ریچ اختالفی در صحت آن نیست ،بلکه ظارر در اجماع است (بباببایی0211 ،ق ،ص .)113
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 در فقه ار سنت رم بر اساس قاعدۀ «الغر بالغنم» گفتهاند چنانچه کشتی به دلین سننیینیبار در حا غرق شدن باشد ،در ای صورت اگر رمۀ سرنشینان برا پرتاب بخشی از کاالرنا بنه درینا
تواف کنند ،زیانرا ناشی از آن (تفدیه) ،برعهدۀ آنرا خوارد بود (زرقاء ،بیتا ،ص .)212-219
در تاریخ حقوق دریایی ایران رم ر وایتی است که گویا مبنا خسارت مشترک را تواف بی
برفی دانسته اند .ای مورد مربوط به خابرات یکی از دریانوردان مشهور ایرانی به ننا شنهریار
رامهرمز است .و در نق قو از یکی از دریانوردان مسلمان چنی میگوید :از رندوسنتان از
بری چی مسافرت میکرد  .بامدادان یک روز ناخدا زمانی کنه بنه درینا نیناه کنرد فنورا ننزد
بازرگانان رفت وگفت نزد شما چه چیز گرامنیتنر اسنت؛ امنوا خنود کنه رنزاران ماننند آن
میتوانید بهدست آورید یا جان خود که رمانند بر آن نیسنت؟ بازرگاننان پرسنیدند منظنورت
چیست؟ باد مالیم و دریا آرا و ما نیز در پناه خداوند متعا سالمت رستیم .ناخندا گفنت من
آنچه الز بود قب از حادثه به شما گفتم وشما را به خدا سپرد و میرو  .آنیاه بنه کرجنیبنان
کشتی دستور داد تا کرجی را آماده کنند خود و کسانش با آب و آذوقه در کرجی جا گرفتند.
رمی که خواست دور شود بازرگانان فریاد زدند برگردد ررچه تو بیویی اباعت میکنیم .ناخدا
گفت بهخدا بر نمیگرد میر ررآنچه رمراه دارید به می خود به دریا بیفکنیند .بازرگاننان نینز
پذیرفتند و ررآ نچه داشتند به دست خود به دریا ریختند .شب رنیا رنوا بوفنانی شند و سنه
شبانهروز ادامه داشت و بعد از آن مشارده شد چه کشتیرا که با اسباب و لواز شکسنته شنده
بودند (رائی  ،0951 ،ص .)111
ای نظریه رم از جهاتی قاب نقد است:
نخست اینکه قرارداد اجارۀ کشتی با توجه به برفی آن نمیتواند مبنا رابطۀ حقوقی بی
مالکان کاالرا مختل باشد تا بر اساس آن شخص زیاندیده بتوانند بنه برفینت آنرنا بنرح
دعو کند .حتی اگر منظور از قرارداد ،تواف رر مالک کاال با متصد حم برا انجا عملیات
خسارت مشترک باشد ،باز رم از باب رجوع مالکان کاالرا به رمدییر این اینراد وارد اسنت کنه
قرارداد از باب رجوع به یکدییر و جبران خسارت ،بی آنرا وجود نندارد ( Ripert, 1930, p.
 .)211اما درجایی که مالک کاالرا شخص واحد باشد ،شاید بتنوان بنر مبننا قنرارداد اجنارۀ
کشتی ،مالک کشتی را در خصوص خسارت مشترک شریک قرار داد.
دو  ،در خصوص قرارداد حم و نق رم ای رابطۀ حقوقی حداکثر بی مالک کاال و مالنک
کشتی قاب تصور است ،اما نمیتواند باعث تشکی رابطۀ حقوقی بی مالکنان کاالرنا مختلن
باشد؛ میر ای فرض درنظر گرفته شود که مالک کشتی یا نمایندهاش در زمنان انعقناد قنرارداد
حم با رریک از صاحبان کاال ،نمایندۀ سایری رم رست که البته پذیرش ای نظر رم با توجه
به نبود مبنا حقوقی توجیهکنندۀ آن بعید است (.(Colinvaux, 1990, p. 852.
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سو  ،نظریات فقهی در خصوص ای موضوع نیز توان توجیه جامع مبننا قنرارداد بنرا
خسارت مشترک را ندارند ،زیرا از سویی ای نظریات فقط دربارۀ فرض حضور اشنخاص ذ نفنع
در عرشۀ کشتی است .لذا در صورت عد حضور آنرا ،موضوع شرکت در تأدیه غرامت بر اساس
قرارداد و نهاد خسارت مشترک منتفی است .از سو دییر شرط تحق خسارت مشترک ،منوط
به غرق شدن کشتی و به نوعی مبتنی بر خطررا مالی است و خطر جانی در حالت فرعی قرار
دارد .اما در نظریات فقها شرط مطالبۀ غرامت وقوع مخابرات جانی است .باید افزود ررچنند در
اسناد و قراردادرا مربوط به تجارت و حم و نق فراملی (اجارۀ کشتی ،بارنامنه و ،)...بنهبنور
معمو شناسایی و تسهیم خسارات مشترک را به ضنوابط بنی المللنی ینورک -آنتنورپ ارجناع
میدرند ،اما ای امر نیز مبنا مسئولیت را قرارداد نمیکند؛ چراکه از سویی ،ممک است در
موارد  ،اگرچه استثنایی ،ای ارجاع انجا نشود .از سو دییر ،مقنررات ینادشنده کنه موضنوع
معاردها بی المللی نیستند ،بلکه بهبور معمو در مت قرارداد به آنرا ارجناع داده منیشنود
( ،)Tetley, 2002, p. 364مفهو  ،مصادی و روند تسهیم خسارت مشترک را تبینی منیکننند،
اما ای ارجاع قرارداد  ،موضوع مبنا مسئولیت صاحبان مننافع نجناتیافتنه در برابنر مالکنان
زیاندیده را روش نمیکند.

نظریۀ اتحاد منافع
بر مبنا ای نظریه ،یک شرکت از منافع میان مالکان کشتی و کاالرا تشنکی منیشنود ،زینرا
رریک در رسیدن سالم و بیخطر کشنتی بنه مقصند دارا منفعنتانند Bonassies, 2006, p.
) .)354شرکت یادشده به صورت موقت تشکی میشود و فقط برا دفع خطررنایی اسنت کنه
سفر دریایی را تهدید میکند .درواقع ای شرکت به حکم قانون ایجاد میشنود و موجند آثنار
است که قانون بر آن بار میکند و ماریت حقوقی آن رم از نوع مدنی است نه تجنار  .تشنکی
آن رم از لحظها است که کاالرا بنارگیر منیشنوند ( .)Rodiere, 1997, p. 405برخنی رنم
معتقدند زمان تشکی شرکت از لحظۀ حرکنت کشنتی اسنت ( .)Ripert, 1930, p. 205مبننا
رجوع رر شریک به شریک دییر حسب ای نظریه رمانند یک بیمۀ دوجانبه است و فرمانده رم
بر اساس ای نظریه مسئو نیست ،زیرا عم و ررچند سبب زیان شده ،اما برا حفا مننافع
مشترک اشخاص ذ نفع در سفر دریایی انجا شده است.
به ای نظریه نیز ایراداتی وارد است:
نخست اینکه در موضوع اتحاد منافع و موضوع شرکت ،ابهنا وجنود دارد .درواقنع حسنب ظنارر
شرکت یادشده حداکثر برا مشارکت در جبران زیانرا مالی وارده به احد از اشخاص ذ نفع در
سفر دریایی منعقد (فرض) میشود و شرکتی با احکا و آثار خاص مندرج در قوانی حاکم نیست.
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دو  ،حتی اگر بپذیریم ای شرکت به حکم قانون تشکی شده و آمره است ،در این صنورت
ظاررا باید بپذیریم که عدو از آن امکانپذیر نیست؛ درحالی که قاعدتا منعی وجود نندارد کنه
اشخاص ذ نفع در سفر دریایی ،برخالف آن تراضی کرده یا شرایط آن را تغییر درند.
سو  ،اگر موضوع بیمۀ متقاب را رم بپذیریم ،باید گفت ای یک ننوع بیمنۀ عناد نیسنت،
بلکه به لحاظ مصالحی ،اجبار است .پس انعقاد ررگونه قرارداد دییر از سو اشخاص ذ نفنع
در سفر دریایی برا دفع یا تحدید آن ممکن نیسنت؛ درحنالی کنه چننی نیسنت و اشنخاص
ذ نفع میتوانند روابط قرارداد خود را در ای زمینه به نحو مطلوب تأمی کنند.
چهار  ،بهویژه ،مصادی خسارت مشترک رمیشه تفدیه نبوده ،بلکه عموما و درعم شنام
تقب رزینهرا ضرور میشود .اما ای نظریه بهنحو که تبینی شند ،در خصنوص اشنتراک
منافع در ای باره توجیهی ندارد (.)Bonnecase, 1932, p. 564

نظر پیشنهادی
رمانبور که مشارده شد ررکدا از نظریات باال در توجینه مبننا حقنوقی مشنارکت مالکنان
اموا نجاتیافته در پرداخت خسارت مشترک مالکان اموا زیاندیده ،با ایراداتی مواجنه بنوده،
رمۀ حقای و ویژگیرا ای نهاد را پوشش نمیدرد .بنهنظنر منیرسند بنرا توجینه مبننا
حقوقی ای مسئولیت ،لزوما نباید به نهادرا حقوقی شناختهشنده در حقنوق داخلنی کشنوررا
رجوع کرد .درواقع با عنایت به مقررات مختل مربوط به خسنارت مشنترک در قنوانی درینایی
کشوررا ،ای نهاد مأنوس در گسترۀ حقوق درینایی ،مارینت و اقتضنائات خناص خنود را دارد و
اگرچه با سایر نهادرا حقوقی مشابهاتی دارد ،اما درنهایت با ریچکدا بنهبنور کامن منطبن
نیست .بهعبارتی ،دارا ماریت حقوقی خاصی ) (Sui Generisاست که بنا تحقن شنرایط الز ،
مسئولیت اشخاص ذ نفع در سفر دریایی در جبران خسارت را تحق بخشیده ،بنهننوعی بنرا
رفع نیازرا بشر و برا ترغیب به اقدا در حفا منافع مشترک در امر حم و نقن درینایی
تعیی شده است .رمچنان که در حقوق دریایی فرانسنه نینز مبننا و مارینت حقنوقی خسنارت
مشترک را با ریچکدا از نهادرا حقوقی مشابه و نظریاتی که بررسی شد ،سنازگار نمنیداننند
( .)Rodiere et du pontavice, 1997, p 472 et suiدرواقع ای نهاد به حکم مستقیم قنانون بنر
روابط اشخاص ذ نفع در سفر دریایی حاکم میشود .البته ای تنها نهاد در حقوق ما نیست که
مبنا و ماریت خاص خود را دارد ،بلکه موارد رمانند تحدیند مسنئولیت بنه معننا عنا (ننه
تحدید مسئولیت در معنا خاص که عالوه بر حقوق دریایی ،در حقوق حم و نق روایی رنم
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وجود دارد) ،0برات و ضمانتنامهرا بانکی نیز ررینک مبننا و مارینت خناص خنود را دارنند و
ببیعت آنرا قابلیت انطباق کام با نهادرا مرسو و معی در نظا حقنوقی اینران را ندارنند.
درعی حا  ،در فقه اعم از امامیه و عامه رم سوابقی وجود دارد که جواز عم فرماندۀ کشتی و
مسئولیت صاحبان منافع نجاتیافته را تلویحا بالواسطه مبتنی بر حکم شرع دانستهاند .در فقنه
امامیه از اب جنید نق شده است که در پاسخ به ای پرسش که اگنر در درینا حادثنها اتفناق
بیفتد که کشتیبان برا نجات سرنشینان نیاز به تل برخی کاالرا داشته باشد ،ضنمان برعهندۀ
کیست ،و سرنشینان و صاحبان باقی کاالرا را ضام دانسنته اسنت (اشنتهار 0100 ،ق ،ص
 .)201در فقه مالکی رم بنابر یک نظر ،اگر کشتی حام بار باشد ،سپس به دلی ترس از غنرق
شدن سرنشینان خود ،با تواف رمیی یا اختالف نظر آنرا ،خنواه اینکنه صناحبان کناال حضنور
داشته یا نداشته باشند ،بخشی از بار برا دفع خطر به دریا افکننده شنود ،حسنب نظنر مالنک،
زیان آنچه که به دریا افکنده شده است بر مالکان بقیۀ کاالرا سرشنک منیشنود و حصنۀ این
مشارکت به میزان زیانی که واردشده از قبی یک چهار و یک سو و غیره ،بر مالکان کاالرنا
سالم و باقیمانده تحمی میشود (مراد ،2110 ،ص .)00

نتیجه
خسارت مشترک به معنا خسارترا یا رزینهرایی است که در جریان سفر دریایی و بهمنظنور
پیشییر از بروز یا کارش آثار مخابراتی که ایمنی مجموعنۀ کشنتی و محمولنۀ آن را تهدیند
میکرده ،به برخی از ای اموا وارد یا تقب شده است و در مقاب  ،صاحبان مننافع نجناتیافتنه
باید به تناسب ارزش آن خسارترا و ارزش اموا خود ،در پرداخت آن خسارترا سهیم شنوند.
 .0برخالف کنوانسیونرا بی المللی و قوانی ملی مربوط به حم دریایی بار یا مسافر که سق مسئولیت متصدیان
حم را با توجه به وزن یا تعداد واحد حم بار (موضوع مادۀ  55قانون دریایی ایران) یا فوت و صدمات بدنی
مسافر (موضوع مادۀ  005قانون دریایی ایران) به ارقامی مشخص محدود کرده ،اصطالحا آن را تحدید خاص
مسئولیت معرفی میکنند که البته در عرصۀ حم و نق روایی نیز ای نوع تحدید مسئولیت مقرر شده است
(موضوع مادۀ  22قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون  02اکتبر  0323ورشو مصوب  90اردیبهشت
 .)0951مطاب کنوانسیونرا بی المللی و قوانی ملی مربوط به تحدید مسئولیت در قبا دعاو دریایی
(موضوع مواد  15به بعد قانون دریایی ایران) ،مسئولیت مالکان کشتیرا تجار دریاپیما نیز مشمو محدودیت
عا است؛ به ای معنا که مالک کشتی ضم انتفاع از مزایا تحدید مسئولیت به معنا خاص ،میتواند با رعایت
شرایط مقرر در قانون دریایی ،مسئولیت خود را در حدود ارقامی که بر اساس ظرفیت کشتیرا پیشبینی شده
است در قبا صدماتی که به رنیا بهرهدار از کشتیرا در اثر سوانح دریایی مانند تصاد  ،به کاالرا یا مسافران
موجود در کشتی خود ،دییر کشتیرا و مسافران و کاالرا رو آنرا و رمچنی سایر اشخاص و اموا وارد
میشود ،محدود کند .به عبارت دییر ،در عرصۀ حقوق دریایی و کشتیرانی دو نوع تحدید مسئولیت وجود دارد.
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دیدیم که برا توجیه مبنا حقوقی ای الزا به جبران کنه خنالف قواعند عمنومی مسنئولیت
مدنی است ،دیدگاهرا متفاوتی از سو حقوقدانان بهویژه در حقوق فرانسه ارائنه شنده اسنت
که عبارتاند از :نظریۀ حقوق ببیعی ،نظریۀ اماننت ،نظرینۀ ادارۀ منا غینر ،نظرینۀ دارا شندن
بالجهت ،نظریۀ اشتراک منافع ،نظریۀ قرارداد  .ررچند ررکدا از ای نظرینات در آغناز امنر از
جهتی وارد بهنظر میرسند ،اما با ایرادرایی نیز مواجه رستند و با درنظر گنرفت احکنا خناص
خسارت مشترک در حقوق دریایی ،رمۀ حقیقت آن را پوشنش نمنیدرنند .بننابرای منیتنوان
نتیجه گرفت که الزا و مشارکت در پرداخت خسارت مشترک بهعنوان ینک نهناد حقنوقی کنه
ریشه در تاریخ حقوق کشتیر انی تجار دارد و اکننون در قنوانی و مقنررات ملنی و در سنطح
فراملی نیز بسیار مورد توجه است ،با ریچکدا از مبانی حقوقی مرسو و مننابع ایجناد تعهندات
سازگار کام ندارد ،بلکنه ماننند برخنی دیینر از موضنوعات حقنوق درینایی ماننند «تحدیند
مسئولیت در معنا عا » ،و نیز بعضی موضوعات مطرحشده در سایر عرصهرا حقنوق تجنارت
مانند برات ،ضمانتنامهرا بانکی ،مبنا و ماریتی خاص دارد.
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