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Abstract
The payment of hire from the charterers to the ship owners is considered as a
principle in charterparties. Charterers' obligation to pay the hire is an absolute one,
and in only exceptional cases, they are entitled to deduct from hire or set off against
it. Therefore, the charters include some terms in time or voyage charterparties to
permit them to adjust this obligation in certain circumstances. For avoiding the legal
consequences, however, the charterers who need to apply this contractual right, must
examine the contract attentively. Since the charterparty is sometimes silent on these
terms, the question of what sources of law can be used by courts should be
discussed. With a descriptive and analytical method and from a comparative
perspective, this paper aims to scrutinize the charterers' obligation to pay the hire in
charterparties on carriage of goods. The result is that Iranian law on this subject
matter differs significantly from the common-law system; including deduction from
hire for the ship off-hire period, collapsed ship, and delay in delivery of ship to the
charterer. Furthermore, this is the charterparty that must be considered as the
primary source of and the basis for regulating the relations between the parties.
When charterparty is silent, we should refer to Iranian Maritime Law or other legal
provisions as general law. Iranian Maritime Law in its ninth chapter includes
scattered articles concerning charterparties, and in some cases such a right is granted
to the charterers.
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چکقده

در قراردادهای اجارۀ کشتی ،اصل بر پرداخت اجارهبها یا کرایه از طرف مستتججر بته متؤجر استت و
چنین تعهدی برای مستججر ،تعهدی مطلق بوده ،حق کسر از آن و یا تهاتر آن برای مستججر تنها در
موارد استثنایی وجود دارد که باید تفسیر محدود شود .بهطور معمول در قراردادهای اجارۀ زمانی و یا
سفری کشتی شروطی بهنفع مستججر درج میشود تا وی را در مواردی خاص از زیر بار اجرای چنین
تعهدی رها سازد .البته اِعمال چنین حقی از سوی مستتججر بایتد بتا بررستی دقیتق مفتاد قترارداد
صورتگیرد .در موارد سکوتِ قرارداد اجاره نیز باید دید منابعی که دادگاه بایتد بته آن رجتو کنتد،
کدام است .در این نوشتار که به روش توصیفی– تحلیلی است ،به بررسی تعهد مستججر به پرداختت
اجارهبها در قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کاال -با نگاهی تطبیقتی بته حقتوق انگلستتان-
پرداخته شده است .نتیجه آنکه حقوق ایران در موضو موردبحث ،اختالفتات چشتمگیری بتا ناتام
کامنال دارد؛ ازجمله کسر از اجارهبها درجایی که کشتی خارج از وضعیت قرارداد اجاره قترار داشتته
باشد و یا در فرضی که کشتی متالشی شده ،ازبین برود و یا در شرایطی کته کشتتی بتا تتجخیر بته
مستججر تسلیم شود .همچنین ،این قرارداد اجارۀ کشتی است که باید در مرتبۀ نخست به آن رجو
شود و مبنای تنایمکنندۀ روابط طرفین همان است که در قرارداد آمتده و در صتورت ستکوت ،بته
قانون دریایی ایران و یا مواد قانونی دیگر بهعنوان قانون اعم رجو میشود .قانون دریایی ایتران نیتز
اگرچه در فصل نهم خود بهصورت پراکنده موادی را در خصوص قراردادهای اجارۀ کشتی بیان کرده،
با وجود این ،در مواردی چنین حقی را برای مستججر قائل شده است.

واژگان کلقدی

اجارهبها ،تهاتر ،خسارت ،شروط ،قرارداد اجارۀ کشتی ،مالک ،مستججر.
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میدمه

تعهد مستججر کشتی ( )Chartererبه پرداختِ کاملِ اجارهبها یتا کرایتۀ 1توافتقشتده در قترارداد
اجارۀ کشتی ( )Charterpartyدر سررسیدهای تعیینشده و یا قبل از آن ،تعهدی مطلتق استت و
تنها در موارد قانونی و یا در مواردی که در قرارداد بته آن تصتریش شتده باشتد ،حتق دارد کته از
اجارهبها کسر نموده یا آن را نپردازد .در حقوق ایران ،چنانچه مستججر کشتی اجارهبها را به مؤجر
کشتی پرداخت نکند ،مؤجر حق بازپسگیریِ کشتی ( )Withdraw the Shipرا ندارد ،مگر اینکته
در قرارداد اجارۀ کشتی چنین شرطی درج شده باشد .در مقابل ،در حقوق انگلستان حتق مالتک
کشتی ( )Shipownerدر بازپسگیریِ کشتی درصورت تتجخیر در پرداختت اجتارهبهتا نیتز حقتی
مطلق است .چنین حق مطلقی برای مالک کشتی در قراردادهای اجارۀ کشتی بته نتوعی تعتدیل
میشود؛ با این توضیش که شروطی در قراردادهای اجارۀ کشتتی درج متیشتوند کته بته شتروط
غیرفنی ( )Anti-technicality Clausesمعروفاند ( )Todd, 2016: 185-186و مالک کشتی قبتل
از بازپسگیریِ کشتی میبایست آنها را رعایت نماید .ازآنجا که اصتل بتر پرداختت اجتارهبهتا از
سوی مستججر است ،در مقام تفسیر ،باید ابتدا به اصل رجو کرد و عدم پرداخت اجتارهبهتا و یتا
کسر از آن را به عنوان امری استثنایی درنار گرفتت و تفستیری محتدود کترد .بتر همتین مبنتا،
مستججر میتواند تحت شرایطی و در موارد استثنا نسبت به کسر از اجتارهبهتا اقتدام نمایتد و یتا
اینکه اجارهبهایی پرداخت نکند .در قراردادهای اجارۀ کشتی ،پرداخت اجارهبها معموالً به صتورت
2
ماهانه درنار گرفته میشود و دارای شروطی در خصوص پوشش نوسانات نتر ارز ( Currency
 )Fluctuationsاست .تعهد به پرداخت اجارهبهای کشتی بر استا برنامتۀ زمتانبنتدی شتده در
چنین قراردادهایی ،در مقام مقایسه با سایر قراردادها ،بسیار سختگیرانه است .قاعتدۀ کلتی ایتن
است که مستججرِ کشتی به پرداخت کاملِ هر یک از مبلغ اقساط اجارهبها به مالک کشتتی (و یتا
حسب مورد ،مستججرِ قبلی) متعهد است؛ با وجود این در برختی متوارد ،مستتججر حتق کستر از
اجارهبها ( ،)Deductions from Hire/ Freightتعدیل آن ( ،)Adjustment of Hire/ Freightتهاتر
با (کل یا بخشی از) مبلغ اجارهبها ( ،)Set off against Hire/ Freightو یتا عتدم پرداختت کامتل
 .1در حقوق انگلستان میان دو واژۀ  Freightو  Hireتفاوت قائل شدهاند؛ واژۀ  Freightبه پرداختهایی اطالق
میشود که تحت قرارداد اجارۀ سفریِ کشتی ( )Voyage Charterpartyاز طرف مستججر به مالک کشتی
صورت میگیرد و واژۀ  Hireبه پرداختهایی اطالق میشود که تحت قرارداد اجارۀ زمانیِ کشتی ( Time
 )Charterpartyاز طرف مستججر به مالک کشتی انجام میشود .میتوان واژۀ «کرایه» را برای « »Freightو واژۀ
«اجارهبها» را برای « »Hireبهکار برد.
 .2بهطور معمول زمان پرداخت اجارهبها به صورت ساعتی ،روزانه ،هفتگی ،پانزده روزه ،ماهانه یا ساالنه ،طبق توافق
طرفین تعیین میشود.
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اجارهبها را پیدا میکند .هدف از این نوشتار ،بررستی تعهتد مستتججر بته پرداختت اجتارهبهتا در
قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کاال با نگاهی تطبیقی بر حقوق انگلستان است .در نتیجه
در این نوشتار ،پس از بررسی موضع قوانین ایران و مقررات بتینالمللتی ،بته موضتوعات کستر از
اجارهبها و یا عدم پرداخت آن با تصریش در قرارداد ،خارج از وضعیتِ اجتاره بتودنِ کشتتی ،تتج یرِ
عدم پرداخت و یا پرداخت کمتر اجارهبها در قرارداد اجارۀ کشتی ،تج یرِ تلت شتدن یتا از قابلیتت
انتفا خارج شدن کشتی در مدت قرارداد بر اجارهبها ،تتج یر قتوۀ قتاهره در پرداختت اجتارهبهتا،
خودداری کردن از انجام قرارداد اجاره ،دعوای خسارت (ادعتای ورود خستارت از طترف مستتججر
کشتی) ،تحویل کاالی خسارتدیده و تج یر آن بر اجارهبها ،پرداخته خواهد شد.

 .1موضع قواگقن ایران و میررات بقنالمللی
در کنوانسیون الهه 1924م مستند به قسمت دوم از مادۀ  5آن کته شتامل قراردادهتای اجتارۀ
کشتی نمیشود ،1مقتررهای در خصتوص قراردادهتای اجتارۀ کشتتی و بته تبتع آن درخصتوصِ
پرداخت اجارهبها و نیز حق مستججر در کسر از اجارهبهتا و یتا عتدم پرداختت آن وجتود نتدارد.
اگرچه در انتهای آن قسمت آمده است ...« :ولی چنانچه در مورد کشتتیِ تحتتِ اجتاره ،بارنامته
صادر شود مقررات این کنوانسیون درمورد آنها قابل اجرا استت  ،»...امتا ایتن متورد بته کتاال و
روابط بین فرستنده و دارندۀ بارنامه یا صاحب کاال از یک طرف ،و متصدی حمل از طرف دیگتر
مربتتوط بتتوده ،ختتارج از موضتتو ایتتن نوشتتتار استتت .همچنتتین استتت مقتتررات الهتته ویزبتتی
( ،)Hague/Visby Rules 1968مستند به مادۀ  5آن ،کنوانسیون هتامبور ( United Nations
 ،)Convention on the Carriage of Goods by Seaمستتتند بتته بنتتد  3از متتادۀ  2آن ،و
کنوانستیون رتتردام ( United Nations Convention on Contracts for the International
 ،)Carriage of Goods Wholly or Partly by Seaمستند به مادۀ  6آن.
در «کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی» (( Convention on Limitation of
 )Liability for Maritime Claims (LLMCکه در بند  2از مادۀ  1آن ،موضو «اشخاصِ محق
به محدودکردن مسئولیت» مطرح شده و اجارهکننتدۀ کشتتی را نیتز داختل در تعریت مالتک
کشتی قرار داده ،مربوط به بحث مستئولیت استت و ختروج موضتوعی از ایتن نوشتتار دارد .در
 .1البته در مادۀ  5از «قرارداد بینالمللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامهها و پروتکل امضا» ،با
عبارتِ« :مقررات این قرارداد شامل قراردادهای اجارۀ دربست کشتی نمیشود  ،»...ترجمه شده و ممکن است
استدالل شود که مقرراتِ کنوانسیون پیشگفته ،بر انوا دیگر قراردادهای اجارۀ کشتی اِعمال خواهد شد که
در واقع ،چنین نیست.
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خصوص تعهد مستججر به پرداخت اجارهبها و یا حق کسر از اجارهبها یا کرایه از سوی مستتججر،
باید دید منابع رسیدگی برای دادگاه ایرانی چه مواردی هستند .در مرتبۀ اول ،این قرارداد اجاره
است که حاکم بر روابط طرفین بوده و تا جایی که با مانع قانونی مواجه نشود و قترارداد نستبت
به چنین حقی تصریش داشته باشد ،دادگاه بر اسا آن تصمیمگیری خواهد کرد .در مرتبۀ بعد،
از یک طرف ،درصورتی که قرارداد نسبت به موضو یادشده ساکت باشد ،باید به قانون دریتایی
ایران 1رجو شود .قانون دریایی ایران نسبت به قوانین مدنی و تجتارت ،قتانون خاصتی استت و
اگرچه با تصویب قانون دریایی و سپس کنوانسیون الهته 1924م در مقتام تفستیر بایتد قتانون
دریایی را در موارد حمل داخلی (بندر مبدأ و مقصتد ،هتردو ایرانتی باشتد) و کنوانستیون الهته
1924م را در حمل بینالمللی (یکی از بندرهای مبدأ یا مقصد ،غیرایرانی باشد) اِعمال کنیم ،با
وجود این ،اجارۀ کشتی در قانون دریایی ایران ،هم در مواردی که موضتو داخلتی باشتد و هتم
اینکه جنبۀ بینالمللی داشته باشد ،قابلیت اِعمال دارد؛ چه اینکه موضو اجارۀ کشتی است و نه
حمل و نقل که در کنوانسیون الهته آمتده استت .از طترف دیگتر ،قتانون متدنی مصتوس ستال
1307ش و قانون تجارت مصوس سال 1311ش است ،بنابراین ،قانون تجارت نستبت بته قتانون
مدنی ،خاص است .باس هشتم از قانون تجارت تحت عنوان قرارداد حمل و نقل است (مواد 377
تا  .)394اگرچه قانون تجارت کلیۀ مواد مربوط به قانون مدنی در خصوص حمل و نقتل کتاال را
نسخ ضمنی نموده ،اما همانگونه که گفته شد موضو ِ حق کسر از اجارهبها یتا کرایته از ستوی
مستججر ،ارتباطی به حمل و نقل کاال ندارد و در اینجتا ،بحتث در خصتوص روابتط بتین مالتک
کشتی با عنوان مؤجر و مستججر کشتی نسبت به اجارهبها یا کرایه است .بهعالوه ،در مواردی که
قانونی خاص وجود نداشته باشد ،قانون عام یعنی قانون مدنی (در موضو متوردبحتث) قابلیتت
اِعمال دارد .2عنوان فصل نهم از قانون دریایی ایران (مواد  135تا « )161اجارۀ کشتی» استت و
بهجا بود قانونگذار فقط احکام حقوقیِ مربوط به اجارۀ کشتی و انوا مختلت قترارداد اجتاره و
طرز پرداخت اجارهبها را در این فصل مورد بحث قرار میداد .متجستفانه بعضتی از مقترراتِ ایتن
فصل در مورد پرداخت کرایۀ بار از طرف فرستندۀ کاال و یا احکامِ دیگری است که ارتبتاطی بته
موضو ِ اجارۀ کشتی ندارد و از لِحاظِ منطقی ،حق این بود که موضو ِ کرایۀ بار در فصل مربتوط
 .1قانون دریایی ایران ،مصوس کمیسیون مشترک مجلسین 29 ،شهریور 1343.
 .2بهموجب مادۀ  468قانون مدنی« :در اجاره اشیاء ،مدت اجاره باید معین شود واال اجاره باطل است» .ممکن
است استدالل شود که قانون مدنی شامل قراردادهای اجارۀ سفری نمیشود ،اما میتوان از مواد آن قانون در
بحث اجاره ،وحدت مالک گرفت .قوانین خاصِ روابط مؤجر مالک و مستججر (مصوس سالهای ،1356 ،1339
 1362و 1376ش) مربوط به اجارههای اماکن و محل (اعم از تجاری و غیرتجاری) است و قراردادهای اجارۀ
کشتی نسبت به این قوانین ،خروج موضوعی دارد.
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به حمل و نقل دریایی و یا بهطور جداگانه مورد بحث قرار میگرفت (اُمید.)123-124 :1353 ،
بنابراین ،مباحث مربوط به کرایۀ حمل ،مالاإلجاره و شرایط مندرج در قراردادهای اجاره ،بتدونِ
تفکیک و تشخیص نو ِ قرارداد اجاره ،بهطور درهم و بدون تبعیت از قواعد منطقی تنایم شتده
است (همان .)137 :به این امر در قانون اصالح قتانون دریتایی ایتران ،مصتوس مجلتس شتورای
اسالمی  16آبان  1391نیز توجهی نشده است.
با بررسیِ قانون دریایی ایران در موادی تصریش شده است که مستججر باید تمام کرایه را بته
مالک کشتی پرداخت کند و حق کسر از کرایه را ندارد .در متادۀ  144قتانون یادشتده ،اگرچته
درجایی که مستججر ،کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید ،موظ است بته
همان نسبت کرایه را افزایش دهد ،اما عکس آن صتادق نیستت؛ یعنتی مستتججر موظت استت
درصورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید ،تمام مالاإلجاره را طبق
قرارداد بپردازد و حق کسر از کرایه را ندارد .طبق مادۀ  148نیز ...« :اگر قترارداد اجتارۀ کشتتی
برای رفت و برگشت تنایم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بتارگیری نشتود
مستججر موظ است تمام مالاإلجاره را بپردازد» و مادۀ « :153اگر فرستتندۀ بتار تقاضتا کنتد
کاالی او در بین راه تخلیه گردد موظ است تمام کرایه را به اضافه هزینۀ جابهجا شتدن ستایر
کاالها بپردازد  .»...در مادۀ  157آن قانون نیز آمده است« :اگر فرمانده مجبتور شتود در ضتمن
مسافرت ،کشتی را تعمیر کند مستججر موظ است به حتد متعتارف صتبر کنتد و یتا بتار را در
مقابل پرداخت تمام مالاإلجاره تخلیه نماید  .»...در مقابل ،موادی از قانون دریایی ایتران ،عتدمِ
تعلق کرایه را پیشبینی کرده است؛ ازجمله بند «ال » مادۀ « :154اگر قبل از حرکتت کشتتی
تجارت با کشوری که کاال به مقصد آن بارگیری شده ممنو شتود ،قراردادهتای مربوطته بتدون
پرداخت خسارات فسخ میگردد ولی فرستندۀ محموله مسئول تجدیۀ هزینتۀ بتارگیری و تخلیتۀ
کاال خواهد بود»؛ مادۀ « :158درصورتی که مستججر ابت نماید کشتی هنگام حرکت بتا وجتود
دارا بودن گواهینامههای الزم قابلیت دریانوردی نداشته است متالاالجتارۀ کشتتی بته فرمانتده
پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بتود»؛ و نیتز متادۀ 160
همان قانون« :به باری که در نتیجۀ غرقشدن و یا به گلنشستن کشتی و غارت دزدان دریتایی
یا بر ا ر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلتق نخواهتد گرفتت در ایتن متوارد فرمانتده
موظ است کرایۀ بار را اگر قبالً دریافت نموده مسترد دارد  ...به کاال و اشتیایی کته بته مقصتد
نرسیده یا به علت غرقشدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویتل نگردیتده استت
کرایه تعلق نخواهد گرفت  .»...در موردی هم مستججر حق دارد نیمی از اجارهبها و یا بتهنستبتِ
مسیر طیشده ،مبلغ کرایه را بپردازد .بند «س» از مادۀ  154نیز مقرر داشته است« :چنتانچته
تجارت با کشوری که کاال به سوی آن حمل میشود ضتمن مستافرت ممنتو گتردد و فرمانتده
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مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبۀ کرایۀ مسیر طیشده به طرف مقصد را خواهد داشتت،
ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد» .بتر استا ایتن متاده،
مستججر حق کسر از کرایۀ حمل به میزان مسیر طیشده به مقصد (و نه برگشت) را دارد.

 .2کسر از اجارهبها و یا عدم پرداخت آن با تصریح در قرارداد
طرفین قرارداد اجارۀ کشتی ،مانند هر قرارداد خصوصیِ دیگری ،میتوانند در مورد شرایط و نحوۀ
پرداخت اجارهبها در قراردادی که منعقد میکنند ،تعیین تکلی نمایند .طبق مادۀ  135از قانون
دریایی ایران« :قرارداد اجارۀ کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نمایندۀ مجتاز او)
و مستججر منعقد متیگتردد و اجارۀ کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چنتد ستفر بتین
بنادر مشخص تعیین میکند» .در مادۀ  143از آن قانون ،دو قستم از تعهتدات مستتججر کشتتی
آمده و در بند  2تصتریش شتده استت کته مستتججر (اعتم از مستتجج ِر اجتارۀ ستفری یتا زمتانی)
«مالاإلجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد» .این تعهدِ مستججر ،اصل استت و عتدم پرداختت یتا
کسرِ از اجارهبها یا کرایه ،امری استثنایی استت .در متادۀ  161قتانون یادشتده نیتز آمتده استت:
«مقررات مواد  141تا  160فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجارۀ کشتتی ختالف
آن را پیشبینی ننموده باشد» .1البته بند  2از مادۀ  143قانون پیشگفته ،تجکیدی است بر آنچه
در قرارداد اجارۀ کشتی آمده ،و بدیهی است چنانچه این بند از قانون هم نبتود ،بتازهم مستتججر
طبق قرارداد اجاره ،متعهد به پرداخت اجارهبها بود .بر همین مبنا ،متادۀ  161آن قتانون نیتز کته
تصریش کرده است طرفین میتوانند ازجمله برخالفِ بند  2از مادۀ  143توافتق کننتد ،بته دلیتل
شیوۀ قانوننویسی بهنوعی در تناقض با همان بند است؛ چراکه از یک ستو ،مستتججر ،متعهتد بته
پرداخت اجارهبها مطابق قرارداد اجاره است (بند  2از مادۀ  ،)143از سوی دیگر ،طرفین میتوانند
در همان قرارداد اجاره ،برخالفِ قرارداد خود ،درخصوص تعهد مستتججر بته پرداختت اجتارهبهتا،
توافق نمایند (مادۀ  .)161برای حل این ایراد ،باید گفت مناور متادۀ  161ایتن بتوده استت کته
طرفین میتوانند در قرارداد اجارۀ کشتی نسبت به نحوۀ پرداخت اجارهبها توافق قانونیِ موردناتر
خود را اِعمال کنند .فرمتهای قراردادهای اجارۀ کشتی که بتهطتورِ معمتول ،قراردادهتای اجتارۀ
کشتی در قالب همان فرمتها تنایم میشوند ،بر شروطی در خصوص پرداخت اجتارهبهتا و نیتز
حق مستججر در کسر از اجارهبها تصریش دارند .برای مثال ،هم فرمتِ نیویورک پرودیتو ( New
 ))York Produce Exchange Form (NYPEو هم فُرمتِ بالتایم ( )BALTIME 1939بهصراحت
 .1البته بهنار میرسد مالک و مستججر کشتی میتوانند در قرارداد اجاره ،برخالف مواد  137تا ( 140همانگونه
که در برخی از این مواد نیز به آن تصریش شده است) ،توافق کنند.
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شروطی را دربر دارند که به مستججر حق کسر از اجارهبها را در متواردی متیدهتد .ایتن شتروط،
شامل مواردی ازجمله زمانِ ازدست رفته ( ،)Lost Timeسوخت مصرفشتده ()Consumed Fuel
و هر هزینۀ دیگری میشود که مستججر کشتی برای جلوگیری از کاهش سرعتِ کشتی ،به دلیتل
نقص بدنته ،موتتور و یتا تجهیتزات کشتتی ،صَترف کترده استت (شترط  15از فُرمتتِ نیویتورک
پرودیو ) .هزینههای کشتی ( )Ship Disbursementsکه توسط مستججر از حساس مالک کشتی
پرداخت میشود نیز قابل کسر از اجارهبها است (شرط  5از فرمتِ نیویورک پرودیو ) .همچنین،
هزین تۀ ستتوخت مصتترفشتتده بتترای غتتذا ،میعتتان آس و غی تره ( Fuel Used for Domestic
 ،)Consumptionدرجایی که کشتی در دوران خارج از وضعیت اجاره بوده ،طبق توافق طرفین از
سوی مستججر قابل کسر است (شرط  20از فرمتِ نیویورک پرودیو ) .شرط  13از فرمت بالتایم
نیز هزینه های ضروری را که از طرف مستججر و یا نمایندگانِ وی بابت مخارج کشتی به فرمانتدۀ
کشتی ( )Master of a Shipپرداخت شده است قابل کسر از اجارهبها میداند.

 .3خارج از وضعقتِ اجاره بودنِ کشتی
در فرمتهای پیشگفتۀ قراردادهای اجارۀ کشتی ،شروطی وجود دارد که مربوط به دوران خارج
از وضعیت اجاره بودن کشتی ( )Off-Hire Clauseاست .هدف از درج چنتین شتروطی حستب
مورد ،رهاییِ مستججر از تعهد به پرداخت اجارهبها و یا تعدیل اجارهبها برای بازۀ زمانی است کته
وی از کشتی استفاده نمیکند .ا بات انتساس تقصیر به مالک کشتی الزم نیست ،و ایتن شتروط
در واقع بر موضو تخصتیص ریستک تجکیتد دارنتد ( The Berge Sund, 2 Lloyd's Rep.453,
 .)1993: 463تعدیل اجارهبها ،قسمی از کسر اجارهبها است که مالک کشتی به دلیل خارج بودن
کشتی از وضعیت اجاره در دورهای ،به مستججر بدهکار میشود .در عمل ،مبلتغ پتیشگفتته بتا
اجارهبهای آتی در قرارداد اجاره معادلسازی ( )Offset/ Counterbalanceمیشتود .بته عبتارت
دیگر ،همانگونه که مستججر حق تعدیل اجارهبها را به این دلیل کته کشتتی ختارج از وضتعیتِ
اجاره است ،دارد ،این حق را نیز داراست که مبلغ تعدیلشده را از پرداختهتایی کته در آینتده
بهعنوان اجارهبها انجام میدهتد ،کستر کنتد ( Coghlin, Kimball, Baker, Belknap, Kenny,
 .)2014: 289 at 16.49البته در حقوق انگلستان در فرضی که ختارج بتودن کشتتی از وضتعیت
اجاره قابل پیشبینی باشد ،حق کسر از اجارهبها وجود ندارد ( Western Bulk Carriers K/S v
 .)Li Hai Maritime Inc, 2005: 398درصورتی که خارج از وضعیت اجتاره قرارگترفتنِ کشتتی
ناشی از فعل یا ترک فعل مستججر باشد؛ حتی اگر اتفاقی که این وضعیت را بهوجود آورده است،
جزء حوادث مربوط به شرط یادشده باشد ،باز هم مستججر نمیتواند به چنین شتروطی استتناد
نماید ( .)The Jalagouri, 2000: 520در حقتوق ایتران ،چنانچته قترارداد در خصتوص ختارج از
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وضعیتِ اجاره بودنِ کشتی ساکت باشد ،وضعیت متفاوت است و در فروض مختلفی مسئله قابل
طرح است .خارج بودن کشتی از وضعیت اجاره ،شامل هر موردی میشود که مستتججرِ کشتتی
نتواند طبق مفاد قرارداد اجاره ،از کشتی استفاده کند؛ اعم از اینکه این وضعیت ،پتس از شترو
قرارداد و قبل از حرکت یا تسلیم کشتی به مستججر باشتد و یتا در طتول متدت قترارداد اجتارۀ
کشتی ،و یا اینکه این وضعیت ناشی از ایراد در خود کشتی باشد (مانند نیاز به تعمیر) یا ناشتی
از عاملِ خارج از کشتی (مانند توقی کشتی) .در یک فترض ،طبتق متادۀ  138قتانون دریتایی
ایران« :اگر کشتی در مقابلِ مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد ،شرو اجاره از زمتان حرکتت
کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خالف آن در قرارداد قید شده باشد» .بنتابراین ،در صتورت
سکوتِ قرارداد اجارۀ زمانیِ کشتی ،طبق مادۀ پیشگفته ،از زمان حرکت کشتتی از بنتدر مبتدأ
بهعنوانِ شرو قرارداد اجاره ،مستججر کشتی متعهد به پرداخت اجارهبها خواهتد بتود .بنتابراین،
اگر برای مثال ،کشتی قبل از حرکت برای انجام تعمیرات در حوضِ شناور مستقر شده و اگرچه
مدت قرارداد نیز شرو شده باشد ،مستججر به پرداخت اجارهبها تکلیفی ندارد و از لحاۀ حرکت
کشتی ملزم به پرداخت می شود؛ اعم از اینکه انجتا ِم تعمیترات بترای مستتججر یتا متؤجر قابتل
پیش بینی بوده یا نبوده ،و یا حتی باالتر ،نسبت به آنْ آگاهی داشته باشتد .در نتیجته ،کستر از
اجاره بها در این فرض ،منتفی است .در فرضی که ختارج از وضتعیت اجتاره قرارگترفتنِ کشتتی
ناشی از فعل یا ترک فعل مستججر باشد ،در این حالت ،ولو با صرفنار از قاعدۀ اقدام ،همچنتان
مستججر متعهد به پرداخت اجارهبهای مندرج در قرارداد است .در فرض دیگر ،طبق صتدر متادۀ
 148از قانون دریایی« :درصورتیکه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیتۀ کتاال
به عللی که ناشی از عمل اجارهدهندۀ کشتی باشتد توقی شود مختارج متدت مزبتور بتهعهتدۀ
اجارهدهنده است» .این قسمت از ماده ،تنها به پرداخت مخارج مدتِ توقی با تعهد مؤجر اشاره
کرده ،اما راجع به پرداخت یا عدم پرداخت اجارهبها و نیتز حتق کستر از اجتارهبهتا بترای متدت
توقی برای مستججر ،ساکت است .بهنار میرسد دلیلی برای استحقاقِ مستججر نسبت به عتدم
پرداخت اجاره بها و یا کسر از آن در مدت توقی وجود ندارد .از یک طرف ،مستججر متعهتد بته
پرداخت اجاره بها طبق مفاد قرارداد است و از طرف دیگر ،چنانچه از این بابت خساراتی متوجتۀ
ظ
مستججر شده و یا اینکه مستججر مخارجی را در ایتن راه متحمتل شتده باشتد (البتته بتا لحتا ِ
شرایط ادارۀ مال غیر) ،وی باید از طریق مراجع قضایی نسبت به جبتران خستارات یتا دریافتت
مبالغی که هزینه کرده است ،اقدام نماید.

 .4تأثقرِ عدم پرداخت و یا پرداخت کمتر اجارهبها در قرارداد اجارۀ کشتی
در حقوق ایران ،چنانچه حق فسخ و یا شرط فاسخی در قترارداد اجتارۀ کشتتی بتهدلیتل عتدم
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پرداخت یا پرداخت کمتر از آنچه که بابت اجارهبها میان طرفین توافق شده است ،متورد توافتق
قرار نگیرد ،قرارداد اجاره همچنان به اعتبار خود باقی استت و مالتک کشتتی تنهتا متیتوانتد از
طریق مراجع قضایی مستججر را به پرداخت اجارهبها ملزم نماید .در حقوق انگلستان نقضِ تعهتد
قراردادی به پرداخت اجارهبها بر استا قترارداد اجتارۀ کشتتی ،نقتض اساستی ( Breach of a
 )Conditionنیست که مالک بتواند قرارداد اجارۀ کشتی را خاتمهیافته تلقی کنتد ،بلکته چنتین
نقضی را نقض شرط بینابینی ( )Innominate Termدرنار میگیرنتد .شترط بینتابینی شترطی
است که در صورت نقض آن ،دادگاه باید تج یر آن را مورد مطالعه قرار داده ،بررسی نماید که آیا
چنین نقضی طرفِ دیگر را بهطور کلی از منافع قرارداد محروم متیستازد یتا خیتر در صتورت
چنین محرومیتی ،مالک کشتی متیتوانتد قترارداد اجتارۀ کشتتی را خاتمتهیافتته تلقتی کنتد.
همچنین ،در حقوق انگلستان در خصوص قراردادهای اجارۀ ستفری کشتتی ،قاعتدهای ختاص و
قدیمی (البته بهعنوان استثنایی بر قواعد عمومی حقوق آن کشور در خصتوص پتیشپرداختت)
وجود دارد؛ بر این مبنا که چنانچه شرط مخالفی در قرارداد ذکر نشود و توافق طترفین بتر ایتن
باشد که کرایه ازپیش پرداخت شتود (( )Freight Payable in Advanceماننتد اینکته کرایته بتا
بارگیری یا باید در زمان شرو سفر کشتی از بندر مبدأ ،یا با امضای بارنامه پرداختت شتود) ،از
سوی مستتججر غیرقابتلِ استترداد استت ( Allison v. Bristol Marine Insurance Co., 1875:
)253؛ حتی اگر قرارداد ،ازجمله به دلیل ازبین رفتنِ کشتی و یا کاال عقیم شود ( The Contract
( )is Frustratedعدم امکان اجرای قرارداد یا ازبتینرفتتنِ هتدف از انعقتاد قترارداد ،و درنتیجته
منحل شدنِ قرارداد) و یا اینکه امکان سفر غیرممکن گردد .این قاعده حتی به مواردی هتم کته
سفر بهطور کامل با شکست مواجه میشود ،و دلیل آن نیز ختودداری عمتدیِ مالتک کشتتی از
سفر ( )Wrongful abandonment of the voyage by the shipownerباشد ،تستری داده شتده
است ( Cooke, Kimball, Young, Martowski, Ashcroft, Lambert, Taylor, Sturley, 2014:
 .)330چنانچه طبق توافق طرفین ،قسمتی از کرایته از قبتل پرداختت شتود و متابقی در زمتان
تحویل پرداخت گردد ،قاعدۀ پیش گفته نسبت بته مبلغتی کته ازپتیش پرداختت شتده ،اِعمتال
میشود و شامل مبلغ باقیمانده نخواهد شد .این قاعده شامل هر زمان و مرحلهای از سفر (قبل
از بارگیری ،پس از ورود کاالها به عرشه یا زیر عرشه ،پس از امضای بارنامه و غیره) ،تتا قبتل از
تحویل کاال خواهد شد و برای اینکه بدانیم با عقیم شدنِ قرارداد ،آیا مستججر متعهد به پرداخت
مبلغ کرایه به مالک کشتی میباشد یا خیر ،باید دید که آیا زمان عقیم شتدنِ قترارداد ،قبتل از
سررسید کرایه بوده است یا پس از آن (.)Ibid, 2014: 324

724

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

 .5تأثقرِ تلفشدن و یا از قابلقت اگتفاع خاارج شادن کشاتی در مادت
قرارداد ،بر اجارهبها
اگر در مدت اجاره ،کشتی بهواسطۀ حاد ه تل (قهری) شتود (متادۀ  483قتانون متدنی) ،و یتا
هرگاه کشتی بهواسطۀ عیب ،از قابلیت انتفا خارج شده ،نتوان رفع عیب نمود (برگرفته از مادۀ
 481قانون مدنی) ،مستججر حق کسر از اجارهبها برای مدت باقیمانده را خواهتد داشتت؛ حتتی
اگر در قرارداد اجارۀ کشتی به آن اشارهای نشده باشد .1در ایتن خصتوص ،دو نکتته قابتل ذکتر
است :نخست در فرضی که کشتی قبل از قبضِ مستججر تل (قهری) می شود ،به این دلیل کته
منافع آن نه حقیقتاً و نه حکماً به قبض مستججر درنیامده است ،قاعدۀ انتقتال ضتمان معاوضتی
اِعمال خواهد شد و دیگر اینکه مستججر کشتی مبلغی پرداخت نخواهتد کترد (الشتری :1390 ،
)12-13؛ دوم ،در فرضی که قرارداد اجارۀ کشتی منعقد شده ،ولی مالک کشتی برای مدتی کته
جزء مدت اجاره است ،کشتی را در اختیار مستججر قرار نمیدهد ،در این صورت ،برخی قائل بته
این نار شده اند که مستججر کشتی حق دارد برای آن مدتی که از منافع کشتتی محتروم شتده
است ،به نسبت از مبلغ اجارهبها کسر نماید (نجفی اسفاد .)189 :1387 ،اما در حقوق ایران این
نار مبنایی ندارد ،چراکه در این فرض ،نهتنها در قانون دریایی ایران بر وجود چنین حقی بترای
مستججر تصریحی نشده ،بلکه قواعد عمومی نیز مخال ناترِ مطترحشتده استت .مطتابق قواعتد
عمومی اجاره ،حتی درجایی که مالی برای مدت معین اجاره میشتود و هنگتام تحویتل در ا تر
بیاحتیاطیِ (تقصیر) مؤجر مورد اجاره تل شود و یا اینکه مؤجر ،خود سبب و یتا مباشتر تلت ِ
عین مستججره شود ،قرارداد اجاره همچنان به قوت خود باقی است و مستججر میتواند از متؤجر
اجرتالمثل بگیرد یا قرارداد اجاره را فسخ کند و این امر تج یری در پرداخت اجتارهبهتا از ستوی
مستججر در صورت بقای قرارداد اجاره ندارد .بهطریق اولی درجایی که مالک کشتی برای متدتی
که جزء مدت اجاره است ،کشتی را در اختیار مستججر قرار ندهد ،ایتن امتر در صتورت ستکوت
قرارداد اجاره ،حقی برای مستججر برای کسر از اجارهبها ایجاد نمیکند ،بلکه مستججر میتواند از
مالک کشتی برای مدت یادشده ،مطالبۀ اجرتالمثل نماید .بر همین مبنا ،بهنار متیرستد کته
همین قاعده در فرضی که کشتی خارج از وضعیت قرارداد اجتاره استت (بتهجتز موضتو عتدم
قابلیت دریانوردی ،مادۀ  158قانون دریایی) هم باید اِعمال شود.

 .1برای دیدن نار مخال  ،ر.ک .نجفی اسفاد189. :1387 ،
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 .6تأثقر قوۀ قاهره در پرداخت اجارهبها
درجایی که اجرای قرارداد اجارۀ کشتی با قوۀ قاهره مواجه میشود ،نباید آن را بتا ختارج بتودن
کشتی از وضعیت قرارداد اجاره یکسان پنداشت .بهموجتب متادۀ  150از قتانون دریتایی ایتران:
«ال  .درصورتیکه کشتی نتواند به علت قوۀ قهریه از بندر خارج شود ،قرارداد اجاره برای متدت
متعارف به قوت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تتجخیر در حرکتت کشتتی قابتل مطالبته
نخواهد بود .س .درصورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بته مبلتغ مشتخص
اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوۀ قهریه متوق شود هیچگونه متالاإلجتارۀ اضتافی
نسبت به مدتی که کشتی متوق شده است تعلق نخواهد گرفت .در زمان توق غتذا و مستکن
کارکنان کشتی جزو خسارات وارده محسوس میگردد» .بهموجب بند «الت » از متادۀ یادشتده،
درصورت وقو قوۀ قاهره در بنتدر بتارگیری و قبتل از حرکتت کشتتی ،قترارداد اجتاره منحتل
نمیشود ،بلکه برای مدت متعارف (که همتین متدت متعتارف ،متبهم و چتالشبرانگیتز استت و
موجب اختالف در رویۀ قضایی خواهد شد) به قوت خود باقی میماند و مستججر نیز نمتیتوانتد
خسارات ناشی از تجخیر در حرکت کشتی را از مؤجر مطالبه نماید .در این بند ،تکلی پرداختت
اجارهبها تعیین نشده است .از یک طرف میتوان گفت با تصریش قتانونگتذار بته اینکته قترارداد
همچنان برای مدت متعارف دارای اعتبار است ،مستججر به اجرای مفاد قرارداد در همان متدت،
ازجمله پرداخت اجارهبها متعهد است؛ بهویژه آنکه در بند یادشده قانونگتذار بتهصتراحت عتدم
استحقاقِ مستججر به دریافت خساراتِ ناشتی از معطلتی کشتتی را بیتان کترده و وارد موضتو ِ
پرداخت یا عدم پرداخت اجارهبها نشده و با تصریش به معتبر بودنِ قرارداد ،به تجکید دوباره مبنی
بر تکلی مستججر به پرداخت اجارهبها نیازی ندیده است .از سوی دیگر ،میتوان گفتت مناتور
قانونگذار از عبارت «قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی میماند» این بوده کته
قرارداد منحل نشده است ،بلکه به دلیتل قتوۀ قتاهره ،قترارداد و نیتز تعهتدات طترفین (ازجملته
پرداخت اجارهبها از سوی مستججر) برای مدت متعارفی به حالت تعلیق درمیآید؛ بر همین مبنا
نیز خواسته است وضعیت و تعهداتِ مؤجر را نسبت به معطلی کشتتی در دوران قتوۀ قتاهره در
برابرِ مستججر تعیین نماید ،مبنی بر اینکه مؤجر به جبران خسارات ناشی از معطلتی کشتتی در
برابر مستججر متعهد نیست .بهموجب بند «س» از مادۀ یادشده ،چنانچه در زمان اجرا و در طول
مدت قرارداد اجاره ،کشتی به علت قوۀ قهریه متوق شود ،هیچگونه مالاإلجارۀ اضافی نسبت به
مدتی که کشتی متوق بوده است تعلق نخواهتد گرفتت .ایتن بنتد از متاده در خصتوص تعهتد
مستججر به پرداخت اجارهبها ،گویاتر از بند قبل است ،اما از یک نار با چتالش بیشتتری همتراه
است .گویاتر از بند قبل است به ایندلیل که با عبارتِ «هیچگونه مالاإلجارۀ اضتافی نستبت بته
مدتی که کشتی متوق شده است تعلق نخواهد گرفت» ،تعهد مستججر بته پرداختت اجتارهبهتا
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مندرج در قرارداد اجاره را تثبیت نموده ،مستججر ،تنها نسبت به مالاإلجارۀ «اضتافی» تعهتدی
ندارد .چالش بیشتر از این جهت که در بند «الت » بته «متدت متعتارف» اشتاره شتده استت و
حداقل می توان از این عبارت استفاده کرد و قائل به این نار شد که پس از آن متدت ،چنانچته
قوۀ قاهره ازبین نرفته باشد ،قرارداد منحلشده تلقی میشود؛ اما در بنتد «س» ،انتهتایی درناتر
گرفته نشده است و معلوم نیست اگر قوۀ قاهره تا انتهای مدت قرارداد اجاره باقی باشد ،چرا باید
مستججر به پرداخت کامل اجارهبها تا زمان اتمام قرارداد اقدام نماید ،درحالیکه کشتی همچنان
در توقی است .نکتۀ دیگر آنکه در بند «س» آمده است« :درصورتیکه کشتی برای مدتی معلوم
و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد  ،»...و بهنار میرسد نمتیتتوان از بنتد
پیش گفته مفهوم مخال را دریافت و استدالل کرد درصورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یتا
برای سفر معینی اجاره نشده و یا اینکه کشتی بته مبلتغ مشتخص اجتاره نشتده باشتد ،بتازهم
مستججر متعهد به پرداخت مالاإلجارۀ اضافی نسبت به مدتی خواهد بود که کشتی متوق شده
است ،که هر دو مورد ،مخال با قواعد عمومی قراردادها در خصوص قوۀ قتاهره استت .از طترف
دیگر ،نحوۀ نگارش این بند ،بهگونهای است که گویا اجارهبها در قرارداد اجارۀ کشتتی متیتوانتد
مشخص نباشد و مشخص نبودنِ اجتاره بهتا در قترارداد اجتارۀ کشتتی ،خللتی بته قترارداد وارد
نمیکند .همین برداشت با توجه به مادۀ  135از قانون دریایی ،قویتر جلوه میکند .بتهموجتب
مادۀ یادشده« :قرارداد اجارۀ کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یتا نماینتدۀ مجتاز
او) و مستججر منعقد میگردد و شرایط اجارۀ کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یتا چنتد
سفر بین بنادر مشخص تعیین میکند» و مشاهده میشود کته در ایتن متاده بته معلتوم بتودنِ
اجاره بها و یا تعیین آن هیچ اشارهای نشده است .اگر هم به مادۀ  143از قانون دریتایی استتناد
شود ،در این ماده دو قِسم از تعهدات مستججر کشتی آمده و در بند  2تصتریش شتده استت کته
مستججر (اعم از مستججرِ اجارۀ سفری یا زمانی) «مالاإلجاره را مطابق قرارداد اجتاره بپتردازد»،
بازهم ایراد یادشده برطرف نمیشود؛ چراکه مادۀ  161از همان قانون بتهصتراحت بیتان داشتته
است که طرفین میتوانند برخالف مادۀ  143توافق نمایند.

 .7خودداری گمودن از اگجام قرارداد اجاره
بر اسا مادۀ  145قانون دریایی ایران« :مستججر موظ استت درصتورتیکته قبتل از حرکتت
کشتی و عدم بارگیری ،بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره ختودداری نمایتد ،نصت متالاالجتارۀ
مندرج در قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد» .به این ترتیب ،بهموجب این ماده ،مستتججر
می تواند بدون اینکه کاالها را بارگیری کند و قبتل از حرکتت کشتتی ،از انجتام قترارداد اجتاره
خودداری کرده ،نص مبلغ مندرج در قرارداد اجاره را به مالتک کشتتی پرداختت نمایتد .متادۀ
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یادشده مادۀ عجیبی است که با قواعد عمومی و نیز اصتل لتزوم در قراردادهتا ستازگاری نتدارد.
نخست آنکه بهتر بود در انتهای ماده بتهجتای واژۀ «مالتک کشتتی» از واژۀ «متؤجر» استتفاده
میشد ،چراکه ممکن است مؤجر شخصی غیر از مالک باشد و اجارهبها به وی پرداخت گردد .در
خصوص این ماده ممکن است گفته شود مادۀ یادشتده اگرچته درصتورتِ عتدم رضتایت مالتک
کشتی و نیز بدون دلیل ،حق قانونی تحت عنوان فسخ به مستججر کشتی میدهد تتا قترارداد را
فسخ نماید و پرداختن نص اجارهبها مندرج در قرارداد ،بهنوعی خسارت یتا جریمتهای شتمرده
میشود که قانون درنار گرفته است ،ولی به این نار میتوان این ایراد را گرفتت کته فستخ بته
اراده احتیاج دارد ،اما در مادۀ یادشده ،خودداری نمودنْ ترک فعل است و مطابق قواعد عمتومیِ
مربوط به فسخ ،نمیتوان با ترک فعلْ حق فسخ را اعمال کرد .حتی برختی از استتادان حقتوق،
صِرفِ اجرای مفاد ایجاسِ موجِب (بدونِ قبولِ قولی و یا فعلی) از جانب طرفِ خِطاس را حاکی از
قبولِ انشایی و نیز قبولِ رضایی و سرانجام ،تراضی و تحقق عقد نمیدانند (جعفتری لنگترودی،
 .)53-54 :1393اگر گفته شود که ترک فعل نیز نوعی از افعال است بهگونهای که ترکی مقدور
است که فعلِ آن مقدور باشد (جعفری لنگرودی ،)669 :1388 ،بتازهم ایتراد پتیشگفتته بتاقی
است؛ چراکه فقها و حقوقدانان انشایی را که در فسخ الزم است ،با ترک فعتل نمتیپذیرنتد .بته
ی مستتججر از انجتام قترارداد اجتاره استت،
ف ختوددار ِ
طریق اولی ،در مادۀ پیش گفته کته صِتر ِ
نمیتوان قائل به فسخ قرارداد اجاره از سوی مستججر شد .جالتب اینجاستت کته متادۀ  145بته
وضعیت قرارداد اجاره اشارهای نکرده و معلوم نیست که آیا در صورت خودداری نمودنِ مستججر
تحت شرایطِ یادشده ،قرارداد اجاره همچنان اعتبار دارد یا خیر و یا اینکته منحتل شتده استت.
پاسخ به این پرسش شاید بدیهی به نار رسد و گفته شود ،ادامۀ قرارداد اجاره در چنین وضتعی
فاقد توجیه بوده و بر همین مبنا قانونگذار از یک طرف به مستججر حق داده است تتا از انجتام
قرارداد اجاره خودداری کند و از طرف دیگر ،وی را به پرداخت نصت مبلتغ منتدرج در قترارداد
اجاره به مالک کشتی ملزم نموده است ،دیگر چه جایی برای ادامۀ قرارداد وجود دارد امتا ایتن
پاسخ ،قانعکننده بهنار نمیرسد ،بهویژه آنکه برخالفِ مادۀ  ،145در مادۀ  154بهصتراحت واژۀ
فسخ (که مناور ،انحالل قرارداد است) آمده و وضعیت قرارداد تعیین تکلی شده است.

 .8دعوای خسارت بادعای ورود خسارت از طرف مستأجر کشتی
در حقوق ایران پرسشی که در خصتوصِ ادعتای ورود خستارت از طترف مستتججر کشتتی مطترح
میشود این است که آیا مستججر میتواند بابت خسارات ادعایی وارده و یا هزینههایی که مالک یتا
فرماندۀ کشتی میبایست انجام میدادند ،اما مستججر پرداخت نموده است ،بتهصتورت یتکجانبته
اقدام به کسر از اجارهبها یا کرایه و یا تهاتر با مبلغ پرداختشتده نمایتد ایتن پرستش درخصتوص
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موادی از قانون دریایی ایران قابل طرح است؛ ازجمله بهموجب مادۀ  141از قتانون یادشتده« :اگتر
مالک کشتی یا نمایندۀ مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میتزان واقعتی بته مستتججر
اظهار کند مسئول جبران هرگونه خسارت خواهد بود» یا مادۀ « :148درصورتیکه کشتتی هنگتام
حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیۀ کاال به عللی که ناشی از عمل اجتارهدهنتدۀ کشتتی باشتد
توقی شود ،مخارج مدت مزبور به عهدۀ اجارهدهنده است  »...یتا متادۀ « :149چنتانچته کشتتی
هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیتۀ کتاال بته علتتی کته ناشتی از عمتل فرمانتده باشتد
بازداشت شود و یا تجخیر کند فرمانده موظ است خسارات وارده را بر حسب مورد بته مالتک و یتا
به مستججر بپردازد» و یا قسمت پایتانیِ متادۀ  157همتان قتانون ...« :فرمانتده نیتز مکلت استت
درصورتی که ادامۀ سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتیِ دیگری جهت حمل بار کرایته کنتد
واال مسئول پرداخت خسارات خواهد بود» .در خصوص تهاتر ،تنها در یک ماده از قانون دریایی بته
آن اشاره شده و آن بند  5از مادۀ  75در فصل پنجم با عنوان «مالکین کشتی -حدود مستئولیت و
تعهدات آنها» است« :هرگاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت بته همتان حاد ته اقامتۀ
دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین به طور تهاتر حلوفصل خواهد شد و مقررات این فصل فقط
نسبت به مازاد احتمالی قابل اجرا خواهد بود» طبق این ماده ،صرفنار از موضو ِ آن ،صِرف محق
بودنِ مالک کشتی جهت طرح دعوی ،موجب تهاتر خواهد بود .اما شبیه این ماده در فصتل نهتم از
قانون دریایی برای مستججر وجود ندارد؛ در نتیجه ،دادگاه ایرانی جز رجو به مواد قانون متدنی در
باس تهاتر و رعایت قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالس (در امور مدنی) چارهای نتدارد.
در خصوص ادعای خسارت از سوی مستججر نیز نار نویسندگان بر این است که جز موارد مصترحح
در قانون دریایی ایران ،مستججر به صرفِ چنین ادعایی حتی اگر وقتو و ورود خستارت در ظتاهر،
حتمی و مسلحم باشد ،1حق کسر از اجارهبها را ندارد .چه اینکه اصل بر پرداخت اجارهبهتا یتا کرایته
است و خالفِ آن نیازمند دلیل است و در صورت سکوت قرارداد اجاره ،مستججر متعهد به پرداخت
کامل آن است و چنانچه مدعیِ ورود خسارتی باشد باید از طریق طرح دعوی علیه متؤجر کشتتی
نسبت به جبران آن اقدام نماید.

 .1حتی در ناام کامنال ،اِعمالِ حق حبس برای مالک کشتی در برابر دریافت دموراژ ( ،)Demurrageتنها نسبت
به دیون مسلم و حال ،و تا زمانی است که کاال از کنترل مالک کشتی خارج نشده باشد (فیضی چکاس،
هاشمیزاده .)113-114 :1391 ،دموراژ به معنی خسارت (مقطو ) ناشی از معطحلیِ کشتی به دلیل تجخیر در
بارگیری و یا تخلیۀ کاال در محدودۀ زمانیِ تعیینشده ( )Laytimeبرای انجام آن امور است ،و پاداش
( )Despatchدر مقابل آن بوده و به معنی مبلغی مشخص بهعنوان پاداش در بارگیری و یا تخلیۀ کاال زودتر
از موعد مقرر برای انجام آن است که هردو مورد بهطور معمول بهصورت روزانه درنار گرفته میشود .در
بیشتر قراردادهای اجارۀ کشتی ،نر پاداش ،کمتر از نر دموراژ میان طرفین تعیین میشود.
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در حقوق انگلستان قاعدۀ کلی این است که مستججر حق کسر از اجتارهبهتا بابتت خستارت
ادعاییِ ناشی از قرارداد اجاره 1را ندارد؛ با وجود این ،درجایی که به دلیل نقض قرارداد اجتاره از
سوی مالک کشتی ،مستججر از استفادۀ از کشتی محتروم شتده یتا متحمتل خستارت ناشتی از
استفادۀ از کشتی شده باشد ،حق تهاتر با (کل یا بخشتی از) مبلتغ اجتارهبهتا را پیتدا متیکنتد
( Federal Commerce & Navigation Co Ltd v Molena Alpha Inc (The Nanfri), 1978:
 .)140; Kissin, 2013: 87; Dockray, Reece Thomas, 2004: 316-318در متواردی کته
مستججر حق کسر از اجارهبها را دارد ،میتواند در زمان پرداخت اجارهبهای آتی ،مبلغ متوردنار
را کسر کند .حتی درجایی که مبلغ موردنار برای کسر از اجارهبها از طرف مرجع حل اختتالف
و یا با توافق مالک کشتی بهطور دقیق ،تعیین و مشخص نشده باشد ،مستججر میتواند نسبت به
کسرِ مبلغ از اجارهبها اقدام نماید .پرسشی که در این خصوص مطرح میشود این استت کته تتا
چه میزان مستججر کشتی مجاز به کسر از اجارهبها است بتهویتژه اینکته اگتر مستتججر مبلغتی
بیشتر از آنچه که درنهایت از طرف مرجع حل اختالف تعیین و قطعی اعالم میشود ،از اجارهبها
کم کند ،آیا مؤجر یا مالک کشتی میتواند نسبت به بازپسگیریِ کشتتی اقتدام نمایتد اگرچته
دادگاههای کشور انگلستان تمایلی به پذیرش این رویکرد (که مستججر حتی بدون قطعیت مبلغ
تعیینشده از طرف مرجع رسیدگیکننده ،حق کسر از اجارهبها را داشته باشد) ندارند ( Ryder,
 ،)Griffiths, Singh, 2012: 258با وجود ایتن ،در پرونتدۀ « ،»Nanfriدادگتاه رستیدگیکننتده
استدالل مخال ِ مطرح شده از طرف مالک کشتی را رد کرد .قاضی مرحلۀ بدوی استدالل نمتود
درصورتی که مستججر نسبت به کسر مبلغی از اجارهبها محق بوده ،با حستننیتت ( bona fide/
 )Good Faithو بر اسا یک ارزیابیِ معقول ( )Assess on a Reasonable Basisاقتدام نمتوده
باشد ،نقض قراردادی از طرف وی صورت نگرفته و همین رویکترد ،از ستوی دادگتاه تجدیتدنار
مورد تجیید قرار گرفته است .دادگاه تجدیدنار نیز استدالل میکند« :چنانچه مستتججر ،میتزان
خسارات وارده به خود را با ارزیابیِ معقولِ مبتنتی بتر حستننیتت ( Reasonable Assessment
 ،)Made in Good Faithتعیین کرده ،آن مبلغ را از اجارهبها کسر نمایتد ،نقتض عهتدی نکترده
است .مالک کشتی نیز نمیتواند کشتی خود را به دلیتلِ عتدم پرداختت اجتارهبهتا و یتا تخلت
مستججر از مفاد قرارداد و نقض عهد ،بازپس گیرد .البته ،درصورتی که متعاقباً مشخص شود که
مستججر مبلغ زیادتری را از اجارهبها کسر کرده است ،مالک کشتی متیتوانتد نستبت بته مبلتغ
مازاد ،به مستججر رجو نماید؛ اما این حداکثر اقدامی است که مالتک کشتتی متیتوانتد انجتام
دهد» همچنین ،قاضی دادگاه تجدیدنار اعالم می دارد اگرچته هتر دعتوای متقتابلی لزومتاً بته

 .1برای مثال درجایی که به کاال(ها) خسارتی وارد شود.
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معنای حق مستججر در کسر اجارهبها نمیتواند باشد ،اما درجایی کته مالتک کشتتی از قترارداد
تخل نموده ،باعث شده باشد که مستججر از استفادۀ از کشتی محروم شود ،دلیلی وجود نتدارد
تا دعوایِ متقابلِ مستججر مبنی بر تهاترِ خسارات وارده با اجارهبها پذیرفتته نشتود .دادگتاه حتق
کسرِ اجاره بها از سوی مستججر را که بر مناستبات و مالحاتاتی مبتنتی دانستته کته تجتارت و
عدالت اقتضای آن را دارد ،دعوای متقابلِ مستججر را میپذیرد .نتیجه آنکه با وجود اختالف نار
در آرای صادره ،رویکرد غالب بر این است که چنانچه مستتججر میتزانِ کسترِ از اجتارهبهتا را بتا
ارزیابیِ معقول و مبتنی بر حسننیت تعیین ،و آن مبلغ را از اجارهبها کسر نماید ،عهدی را نقض
نکرده است .در حقوق انگلستان حق کسر از اجتارهبهتا از طریتق تهتاتر ،یکتی از متوارد احقتاق
شخصی حق در خصتوص جبتران خستارت ( )Self-Help Remedyاستت .ایتن حتق متیتوانتد
بهعنوان جبران خسارت مشروط ( )Provisional Remedyنیز درنار گرفته شود؛ به این معنتی
که با نگهداشتنِ مبلغ از جانب مستججر کشتی ،اِعمال حق کسر از اجارهبها ،مشروط بته بررستی
ادعای وی و اتخاذ تصمیم نهایی است .البته این حق میتوانتد در صتورتِ وجتود حستننیتت و
دالیل معقول اعمال شود .صِرف اعتقاد و باور مستججر بته داشتتن چنتین حقتی آنهتم از روی
حسننیت و ارزیابیِ معقول ،مانع از اعمال حقِّ مالک کشتی در خصوص بازپسگیری کشتی بته
دلیل عدم پرداخت و یتا پرداختت کمتتر اجتارهبهتا ( Non- Payment or Under- Payment of
 )Hireنخواهد بود .درجایی که مالک کشتی نسبت به محاسبۀ صورتگرفته از سوی مستججر در
خصوص میزانی که باید از اجارهبها کم شود ،سکوت کرده و اعتراضی نداشته باشد ،ممکن است
ادعای بعدی وی مبنی بر اشتباه محاسباتی مستججر ،مورد پذیرش واقع نشود ( Tradax Export
.)SA v Dorado Compania Naviera SA ('The Lutetian'), 1982: 154 & 157-158
گاهی در قرارداد اجارۀ کشتی شروط خاصی درج میشود که به مستججر اجازۀ کسر از کرایۀ
حمل بابت ارزش کاالهایی که به صورت ناقص تحویل شده یا مقدار خستارات وارده بته کتاال را
میدهد .این شروط متفاوت هستند .در برخی موارد ،این شروط به مستججر اجازۀ کسر از کرایته
را در موردی میدهد که خسارت ناشی از حاد های باشد که مالتک کشتتی مستئول آن حاد ته
نبوده است .در موارد دیگر ،حق کسر از اجارهبها بهعنوان اقتدامی موقتت ( )Interim Measureو
بهمناور تضمینی در دعوای مستججر و یا بهعنوان تعیین نهایی مبلغتی کته بایتد تحتت عنتوان
کرایته پرداختت شتود ،درج متیشتود .در پرونتدۀ « Lakeport Navigation Co. v. Anonima
Petroli Italiana (The Olympic Brilliance) [1981] 2 Lloyd’s Rep. 176, [1982] 2

 ،»Lloyd’s Rep. 205قرارداد اجارۀ کشتی نفت خام حاوی شرطی بتود 1مبنتی بتر اینکته اگتر
 .1برای مطالعۀ عکس فرض پیشگفته ،که بارنامۀ دریایی حاوی شرطی است که به قرارداد اجارۀ کشتی ارجا
میدهد ،ر.ک .اربابی و حاتمیپور.3-4 :1398 ،
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هنگام تحویلِ محموله ،بیش از نیم درصد مقدار مندرج در بارنامه نقص داشته باشتد -کته ایتن
کمبود از سوی مقامات گمرکی تعیین خواهد شد -مستججر استحقاق کسر از کرایۀ حمتل (کته
به صورت  c.i.f.در قرارداد تعیین شده بود )1را بته نستبت ارزش محمولتۀ تحویتلنشتده دارد و
مالک نیز حق دارد شخصی را بهعنوان بازر بهمناور بررسی مقدار محموله از ستوی مقامتات
گمرک منصوس نماید .مقامات گمرکی نقص در محموله به میزان  1درصد را با مقتداری کته در
بارنامه قید شده بود ،تشخیص دادند .علت این امر نیز باقیماندن نفت در مختازن کشتتی 2و یتا
اختالف در اندازهگیریِ مقدار تخلیهشده بود .مستججر از کرایتۀ حمتل کستر کترد و مالتک نیتز
بهمناور وصول مبلغ کسرشده به طرح دعوی اقدام نمود .استدالل مالک کشتی این بود که حق
کسر از اجارهبها ،تنها بهعنوان یک اقدام موقت برای دعوای مستتججر بتوده ،و ایتن امتر متانع از
استحقاق مالک برای مطالبۀ باقیماندۀ مبلغ کسرشده درجایی که مالک مسئولِ این نقص نبوده
است ،نیست .قاضی دادگاه و نیز دادگاه استیناف رأی دادند کته مناتور طترفین از درج چنتین
شرطی ،تعیین نهاییِ حقوق طرفین در مورد کرایه است و اینکه دلیلِ نقص در محمولته هرچته
باشد ،ارتباطی به موضو نداشته ،مالک کشتی مستحق دریافت مبلغ بیشتری از آنچته دریافتت
نمتوده استت ،نخواهتد بتود ( Cooke, Kimball, Young, Martowski, Ashcroft, Lambert,
 .)Taylor, Sturley, 2014: 326در مقابل ،ممکن استت شترط درجشتده بتهگونتهای باشتد کته
مستججر حق کسر از کرایه را درجایی داشته باشد که مالک کشتی در قبتال تلت یتا خستارات
مسئول شناخته شود .در پروندۀ « ،»The Barcoreقرارداد اجارۀ کشتتی حتاوی دو شترط بتود؛
یکی مبنی بر اینکه در صورت حوادث قهریه ( ،)Act of Godخطرهتای دریتایی ( Perils of the
 )Seasو حوادث مشابه ،مالک مسئول خسارات وارده بته کتاال و یتا تلت آنهتا نیستت (شترط
معافیت ( ))Exception Clauseو شرط دیگر مبنی بر اینکه کرایه با تحویل کاال بتا کستر ارزش
کاالهایی که خسارت دیده و یا تحویل نشده است ،پرداخت خواهد شد؛ البته مشروط بته اینکته
شرط قوۀ قاهره نباشد .کاالها به صورت خسارت دیتده کته خستارت نیتز ناشتی از عیتب ذاتتی
( )Inherent Viceکاالها بود ،تحویل مستججر شد .خسارات ناشی از عیب ذاتی کتاال ،اگرچته در
شرط قوۀ قاهره تصریش نشده بود ،اما به صورت ضمنی ،مشتمول شترط مربتوط بته قتوۀ قتاهره
ط حتق کستر از کرایته از ستوی مستتججر،
می شد .دادگاه تصمیم گرفت که هتدف از درج شتر ِ
درجایی صورت گیرد که خسارت ناشی از نقض قرارداد از سوی مالک باشد و در این پرونده کته
مالک کشتی مسئولیتی در خصوص خسارات وارده به کاال ندارد ،کرایته بایتد بتهطتور کامتل از
 .1شامل کلیۀ هزینهها تا قبل از مرحلۀ ترخیص کاال در بندر مقصد ،بیمه و کرایۀ حمل.
 Clingage .2به معنی تهماندۀ نفت در مخازن نفت کشتی؛ با این توضیش که پس از تخلیۀ نفت ،مقداری از آن در
ته مخازن کشتی باقی میماند و با شستشوی مخازن ،از آن خارج میشود.
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طرف مستججر و بدون کسر مبلغی از آن پرداخت گتردد ( .)Ibid: 326در متواردی کته قترارداد
اجارۀ کشتی حاوی شرطی بر این مبنا باشد که نار بازر مستقل (،)Independent Inspector
نهایی و الزامآور ( )Final and Bindingاست ،مفاد چنین شرطی باید به صورت مضتیق تفستیر
شود؛ به این معنی که بازر باید از سوی هردو طرف مالک و مستججر منصوس شود نه اینکه از
یک طرف ،که نسبت به طرف دیگر مستقل محسوس نمیشود.

 .9تحویل کاالی خسارتدیده و تأثقر آن بر اجارهبها
تحویل کاال باید به صورت صحیش و درست ( )Right and True Deliveryباشد .مناور از تحویتل
صحیش ،یعنی تحویل به شخص مجاز در مکان مندرج در قرارداد اجارۀ کشتی و یتا مکتان دیگترِ
مورد قبول طرفین (اگرچه همان مکان مندرج در قرارداد نباشد و طرفین پتس از انعقتاد قترارداد
اجاره ،بر آن مکان توافق کرده باشند) ،و مناور از تحویل درست ،تحتویلی استت کته کاالهتا بته
نحوی خسارت ندیده باشند که ذات کاال تغییر کرده باشد ( .)Ibid, 2014: 328بتر همتین مبنتا،
درصورتِ نبود شرط مخالفی در قراردادِ اجارۀ کشتی ،مالک کشتی استحقاق دریافت کرایته را در
برابر تحویل صحیش و درست دارد؛ حتی اگر کاالها خسارت دیتده باشتند ،امتا ایتن خستارت بته
نحوی نباشد که ماهیت (تجاری) کاال ( )Nature of the Goods/ Commercial Identityرا تغییر
دهد (یعنی جنس کاال ازبین رفته باشد) و یا کاالها ناقص تحویل داده شوند .البتته درجتایی کته
کرایه در برابر مقدار تحویلشده باید پرداخت گردد ،مالک مستتحق دریافتت کرایته بابتت مقتدار
کاالیی است که تحویل شده است .چنانچه خسارات وارده به کاال به نحوی باشد کته ذات کتاال را
تغییر دهد و کاال ازبینرفته تلقی شود ،درجایی که پرداخت کرایه با تحویل انجام خواهد گرفتت،
کرایهای پرداخت نخواهد شد؛ اعم از اینکه مالک کشتی مسئول خسارات شناخته شود یتا نشتود.
تعیین اینکه چه وقت کاال خسارت دیده و چه زمانی کاالها دچار خسارت شدهانتد کته ذات کتاال
تغییر کرده ،مشکل است .با وجود این ،بهعنوان یک قاعدۀ کلی میتوان گفت تا زمانی کته بتتوان
کاال را با همان عنوانِ پیشین توصی کرد و دارای کارکرد با همتان عنتوان ستابق باشتد ،اگرچته
کاالی یادشده کاالی خسارتدیده عنوان شود ،کرایه بایتد بته مالتک کشتتی پرداختت گتردد .و
درجایی که نتوان کاال را با همان عنوان پیشین توصی نمود و هیچ فروشندۀ صتادقی ( Honest
 )Sellerحاضر به فروش آن و هیچ خریدار صادقی ( )Honest Buyerحاضر بته خریتد آن نشتود،
عبارت ازبینرفتنِ کاال به دلیل تغییر ذاتِ کاال ،با عبارت تلت کتاال منطبتق بتوده ،بتا متورد اول
همانگونه رفتار خواهد شد که در صورت تل کاال رفتتار متیشتود .در پرونتدۀ « Aries Tanker
 ،»Corp. v. Total Transport (The Aries) [1977] 1 Lloyd’s Rep. 334کشتتیِ آریتس ( The
 )Ariesبرای حمل محمولۀ نفتی از خلیج فار به بندر رتردام اجاره شد .کرایۀ قابل پرداخت در
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زمان تحویل و بر اسا مقدار دریافتشتده ( )On delivery upon intake quantityتعیتین شتد.
مستججر کشتی با این استدالل که به علت نقص در تحویل ،خسارت دیده است ،مبلتغ  30هتزار
دالر از کرایه کم کرد .قرارداد اجارۀ کشتی ،مشمول کنوانسیون الهه  )Hague Rules( 1924بود.
پس از گذشت دو سال از تاریخ تحویل ،مالک کشتی اقتدام بته طترح دعتوی علیته مستتججر در
خصوص باقی ماندۀ مبلغ کرایه نمود .مستججر استدالل کرد که به دعوای کرایته نبایتد بتهعنتوان
دعوایی خاص نگاه کرد ،بلکه قواعد معمول تهاتر نیز باید متورد ناتر قرارگیترد .مجلتس اعیتان و
دادگاه استیناف ،صرفنار از دلیل تاریخیِ قاعدۀ تهاتر با کرایه ،به نفع مالک کشتی حکم دادنتد.
همچنین استدالل شد که مرور زمانِ  12ماهه مندرج در قواعتد الهته ،تنهتا نستبت بته منتع از
جبران خسارت نبوده ،بلکه دعوی را از اسا ازبین میبرد و دعوایی نیز از طرف مستججر کشتتی
مبنی بر تهاتر (حتی با فرض پذیرش چنین دعوایی) ،مطرح نشده است تتا اینکته تهتاتر صتورت
پذیرد .مبلغی که از طرف مستججر بدون رضایت و موافقت مالک از کرایه کسر شده است ،توجیته
قانونی ندارد و مستججر را از اقامۀ دعوی ظرفِ  12ماه ،چنانکه وی متدعیِ مستئولیت مالتک در
خصوصِ خسارات وارده به کاال باشد ،بینیاز نمیکند ( Cooke, Kimball, Young, Martowski,
 .)Ashcroft, Lambert, Taylor, Sturley, 2014: 324چنتین استتداللی ،هتم شتامل متوردی
میشود که مستججر مدعیِ فقدان یا خسارات وارده به کاال باشد ،و هم شتاملِ خستارات ناشتی از
نقض مالک در ادامۀ سفر به دلیل کندی سرعت کشتی ،یا ناشی از آماده نبودنِ انبارهای کشتتی
برای بارگیری از سوی مستججر که طبق قرارداد میبایست انجام شود و یا ناشی از تکمیل نبتودن
سفر به مقصد قراردادی (.)Ibid, 2014: 328
در پروندۀ « Cleobulos Shipping v. Intertanker (The Cleon) [1983] 1 Lloyd’s Rep.
 ،»586کشتی کلِاُن ( )Cleonبرای حمل محمولۀ نفتا (نوعی سوخت) از بندر را تتانورا ( Ras
 )Tanuraبه یک یا دو بندر تخلیه در اروپا ،اجاره شد .میتزان کرایته بستته بته تعتداد بنتدرهای
تخلیه (ازجمله موارد دیگر) ،فیمابین طرفین توافق شده بود .مستتججر دستتور تخلیته در بنتدر
ترنئوزن ( )Terneuzenواقع در هلند-جایی کته برختی کاالهتا متیبایستت در آن بنتدر تخلیته
میشد -را صادر کرد .با وجود این ،به دلیل مشکالت تخلیه در آنجا ،که مستججر متدعیِ وجتود
مشکالتی به دلیل وجود نقایصی در پمپهای کشتی شده بود ،از بندر به کشتی دستتور ختروج
داده شد .سرانجام ،کشتی کاالها را در بندر رتردام تخلیه کرد .مستججر کشتی به نسبتِ تخلیته
در یک بندر ،مبلغ کرایه را پرداختت نمتود و از پرداختت بتاقیمانتدۀ کرایته بته مالتک کشتتی
خودداری کرد .استدالل مستججر این بود که در قرارداد اجارۀ کشتی ،دو بندر برای تخلیته قیتد
شده ،درحالی که در یک بندر نسبت به تخلیه اقدام شده است .دادگاه استیناف استتدالل کترد
که نقض قراردادی از سوی مالک کشتی نمیتواند خدشهای به اعتبار قرارداد اجارۀ کشتتی وارد
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نماید و ادعای مستججر راجع به دعوای خسارت است و نمیتواند مانعی بترای مالتک کشتتی از
دریافت کرایه طبق قرارداد اجتاره باشتد ( Cooke, Kimball, Young, Martowski, Ashcroft,
.)Lambert, Taylor, Sturley, 2014: 324

گتقجه
تعهدِ مستججر به پرداختِ کاملِ اجارهبهای توافقشده ،تعهدی مطلق است .باتوجه به اینکته اصتل
بر پرداخت اجارهبها بوده ،عدم پرداخت اجارهبها و یا کسر از آن باید امری استثنایی درنار گرفته
شود؛ در نتیجه ،تنها در موارد مصرح قانونی یا قراردادی باید برای مستججر چنتین حقتی را قائتل
شد .طرفین قرارداد اجارۀ کشتی ،مانند هر قرارداد خصوصیِ دیگری ،میتوانند در قتراردادی کته
منعقد میکنند دربارۀ شرایط و نحوۀ پرداخت اجارهبها تعیین تکلیت کننتد .در مرتبتۀ نخستت،
بهترین منبع شناساییِ چنین حقی برای مستججر ،قرارداد اجارۀ کشتی استت ،در متوارد ستکوت
قرارداد نیز باید به سایر منابع (رویۀ قضایی و قانون حاکم بر قضیه) رجو کرد .در قتانون دریتایی
ایران ،مباحث مربوط به کرایۀ حمل ،مالاإلجاره و شرایط مندرج در قراردادهای اجاره بتهصتورت
پراکنده تنایم شده و نیازمند اصالح جدی بهویژه در زمینۀ کرایۀ حمل است و در موارد ستکوت
در قرارداد و قانون یادشده ،چارهای جز رجو به متواد قتانون متدنی و گترفتن وحتدت متالک از
برخی از مواد آن وجود ندارد .مهمترین نتایج این نوشتار را میتوان به شرح زیر بیان داشت:
 طبق قانون دریایی ایران ،مستججر باید تمام کرایه را به مالک کشتی پرداختت کنتد و حتق
کسر از کرایه را ندارد .در مواردی عدمِ تعلق کرایه پیشبینی شده استت ،و در متوردی نیتز
مستججر حق دارد نیمی از اجارهبها و یا بهنسبتِ مسیر طیشده ،مبلغ کرایه را بپردازد.
 در خصوص خارج از وضعیتِ اجاره بودنِ کشتی ،میتان حقتوق ایتران و انگلستتان تفتاوت
وجود دارد و آن اینکه در حقوق انگلستان در فرضی کته ختارج بتودن کشتتی از وضتعیت
اجاره ،قابل پیشبینی بوده باشد ،حق کسر از اجارهبها وجود ندارد و درصورتی که خارج از
وضعیت اجاره قرارگرفتنِ کشتی ناشی از فعل یا ترک فعل مستججر باشد ،حتی اگر اتفاقی
که این وضعیت را بهوجود آورده است ،جزء حوادث مربوط به شرط پیشگفتته باشتد ،بتاز
هم مستججر نمیتواند بته چنتین شتروطی استتناد نمایتد .امتا در حقتوق ایتران ،قابلیتت
ی خارج شدن کشتی از وضتعیت اجتاره ،تتج یری در پرداختت یتا عتدم پرداختت
پیش بین ِ
اجارهبها ندارد .در فرضی که خارج از وضعیتِ اجاره قرارگرفتنِ کشتتی ،ناشتی از فعتل یتا
ترک فعل مستججر باشد نیز همچنان مستججر متعهتد بته پرداختت اجتارهبهتا منتدرج در
قرارداد است .البته ،درصورتِ مواجه شدنِ قرارداد اجارۀ کشتی با قوۀ قاهره ،بایتد آن را بتا
خارج بودن کشتی از وضعیت قرارداد اجاره تفکیک کرد.
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 در حقوق ایران درصورتِ عدم پرداخت و یا پرداخت کمتر از آنچه بابت اجتارهبهتا میتان
طرفین توافق شده است ،قرارداد اجاره همچنان به اعتبار خود باقی است و مالک کشتی
تنها میتواند از طریق مراجع قضایی مستججر را به پرداخت اجارهبها ملتزم نمایتد؛ مگتر
اینکه در قرارداد برخالف آن تصریش شده باشد .اما در حقتوق انگلستتان ،اگرچته نقتضِ
تعهد قراردادی به پرداخت اجارهبها بر اسا قرارداد اجارۀ کشتی ،نقض شرط بینتابینی
است ،با وجود این ،در شرط بینابینی ،دادگاه باید تتج یر آن را متورد بررستی قترار داده،
درصورتی که این نقض ،طرفِ دیگر را بهطور کلی از منتافع قترارداد محتروم متیستازد،
مالک کشتی میتواند قرارداد اجارۀ کشتی را خاتمهیافته تلقی کند.
 در حقوق ایران ،اگر در مدت اجاره ،کشتی به ستبب حاد تهای تلت شتود و یتا هرگتاه
کشتی بهواسطۀ عیب از قابلیت انتفا خارج شده ،نتوان رفع عیتب نمتود نیتز مستتججر
حق کسر از اجارهبها برای مدت باقیمانده را خواهد داشت؛ حتی اگر در قترارداد اجتارۀ
کشتی به آن اشارهای نشده باشد.
 در حقوق ایران ،در خصوص ادعای خسارت از سوی مستججر ،مستججر به صترفِ چنتین
ادعایی حتی اگر وقو و ورود خستارت در ظتاهر حتمتی و مستلحم باشتد ،حتق کستر از
اجارهبها را ندارد .اما در حقوق انگلستان ،اگرچه قاعدۀ کلی این است که مستتججر حتق
کسر از اجارهبها بابت خسارت ادعاییِ ناشی از قترارداد اجتاره را نتدارد ،بتا وجتود ایتن،
درجایی که به دلیل نقض قراردادِ اجاره از سوی مالتک کشتتی ،مستتججر از استتفادۀ از
کشتی محروم شده یا متحمل خسارت ناشی از استفادۀ از کشتی شده باشد ،حق تهتاتر
با (کل یا بخشی از) مبلغ اجارهبها را پیدا میکند.

منابع و مآخذ
 .1فارسی
الف قواگقن
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.2
.3
.4
.5

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالس (در امور متدنی) ،مصتوس مجلتس شتورای
اسالمی  21فروردین .1379
قانون اصالح قانون دریایی ایران ،مصوس مجلس شورای اسالمی  16آبان .1391
قانون تجارت ،مصوس کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی.1311 ،
قانون دریایی ایران ،مصوس کمیسیون مشترک مجلسین 29 ،شهریور .1343
قانون مدنی ،مصوس سال .1307
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اُمید ،هوشنگ ( ،)1353حقوق دریائی ،ج  ،1چ  ،1تهران :مدرسۀ عالی بیمه تهتران ،نشتریۀ
شمارۀ .7
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1388دائرۀالمعارف حقوق مدنی و تجارت :حقوق تعهدات
عقود و ایقاعات ،ج  ،1چ  ،1تهران :انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1393فلسفۀ حقوق مدنی :عناصر عمومی عقتود ،ج  .1چ
 ،3تهران :انتشارات گنج دانش.
نجفی اسفاد ،مرتضی ( ،)1387حقوق دریایی بر پایۀ قانون دریایی ایران و مقررات بتینالمللتی
دریایی ،چ  ،1تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

ج میاالت
 .10اربابی ،مسعود و حاتمیپور ،نوید (بهار و تابستان « ،)1398ارجا بارنامۀ دریایی بته شتروط
قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین» ،نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی (علمتی-
پژوهشی) ،دورۀ  ،10ش .1
 .11الشری  ،محمدمهدی (پاییز و زمستان « ،)1390کیفیت و آ ار تسلیم منفعت؛ مطالعۀ تطبیقی
در فقه و قانون مدنی» ،نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی (علمی -پژوهشی) ،دورۀ  ،2ش .2
 .12فیضی چَکاس ،غالمنبی و هاشمیزاده ،سید علیرضتا (بهتار و تابستتان « ،)1391مستؤولیت
پرداخت دموراژ در قراردادهای اجارۀ کشتی بترای ستفر معتین» ،نشتریۀ مطالعتات حقتوق
تطبیقی (علمی -پژوهشی) ،دورۀ  ،3ش .1

 .2خارجی
A) Iinternational Conventions
13. "Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC)",
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