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چکیده
دهـد، در ایـن عملیـات    اي است که در بسیاري از سفرهاي دریایی رخ میامداد و نجات مقوله

شناورهایی که جهت انجـام ایـن عملیـات عـازم     . شودمیخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد
باشند که با این کـار باعـث نقـض قراردادهـاي     شوند معموالً خود در حال انجام کار دیگري میمی

هاي امدادگر از این بابت و نیز براي انجام کار امداد و نجـات  معمـوالً   کشتی. شوندکاري خود می
شـوند همچنـین خسـاراتی    ارات مختلفی که ایشان متحمل میخس. شوندهزینه زیادي را متحمل می

امدادرسـانی وظیفـه   . که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بـوده اسـت  
هـا و خسـارات وارده نیـز بایـد راه منطقـی و      باشد اما براي جبران هزینـه ها میقانونی فرمانده کشتی

ار ممکن است براي دست یافتن به سود اقتصادي و یا  یـک عمـل   این ک. اي در نظر گرفتمنصفانه
در این نوشـتار نخسـت مبحـث امـداد و نجـات و الزامـات قـانونی آن        . اخالقی از روي احسان باشد

ال و حقوق موضوعه و قـوانین جمهـوري اسـالمی    المللی و حقوق کامنهاي بینبراساس کنوانسیون
هـاي ذکـر شـده    هاي احتمالی از دیـدگاه سیسـتم  بران هزینههاي جایران تشریح شده و سپس به راه
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مقدمه
بینـی را  سفرهاي دریایی همواره سفرهاي پرخطري بـوده و خطرهـاي بعضـاً غیـر قابـل پـیش      

از دسترس بودن شـناورها در دریـا وجـه ممیـزه     قابل دسترسی بودن یا دور غیر.  اندهمراه داشتهبه
هاي دور براي حل این مشـکل شـناورهایی کـه در اطـراف     از گذشته. باشدخاص این سفرها می

اند با گسیل شدن به شـناور حادثـه دیـده در کمتـرین زمـان      کشتی حادثه دیده در حال سیر بوده
.اندکردهممکن اقدام به  نجات آنها می

شـناوري  . تی حادثه دیده توسط شناورهاي دیگر، پیامدهایی مختلفی داردامدادرسانی به کش
کنـد تـا بـه کمـک دیگـري      شوید و مسـیر خـود را عـوض مـی    که از کار معمول خود دست می

بشتابد، ممکن است دچار  خسارت هـاي مـالی شـود یـا خـود باعـث ایجـاد خسـارت بـه حادثـه           
.دیدگان شود

ال اي از مسائل مربوط به نجات دریایی و کـامن بررسی پارهایم تا بهدر این نوشتار سعی کرده
.بپردازیم1989در کنوانسیون سالویج 

مبانی حقوقی امداد و نجات دریایی
برخی از نویسندگان براي مفهوم قانون تجارت در دریا قدمتی سه هـزار سـاله قائلنـد و ریشـه     

از (Anderson, 1993, p,206).انـد افتـه مقررات نجات در دریا را در حقوق روم و یونـان باسـتان ی  
ایـن قـانون در زمـان    . می باشد1ترین قوانین راجع به امداد و نجات، قانون دریایی رودیانقدیمی

که بر دریاي مدیترانه و دریاهاي اطراف آن تسلط یافتـه  هنگامی) روم شرقی(امپراطوري بیزانس 
تـرین قـانون در آن تقسـیم ضـرر بـین      ممهـ . بود جهت نظم بخشیدن به تجارت دریایی تهیـه شـد  

در این قانون اصول نجات دریایی نیـز آمـده کـه بعـدها     . مالک کشتی و صاحبان کاال بوده است
(Burstein, 2002, p,307).ال و معاهدات مختلف تا به امروز متبلور شده استنیز در کامن

بار یا هر چیز موضوع امـداد  نجات کشتی، : اندامداد دریایی و نجات را اینگونه تعریف کرده
اصـل  (Bowman, 2005, p,4).از خطـر در دریـا  ) مانند اموال، جـان افـراد و حتـی گـنج    (و نجات 

هـاي امـداد و نجـات، تشـویق     هـاي جبـران تـالش   بنیادي مبنـاي قـوانین نجـات دریـایی و شـیوه     
,Parent, 2006).هایی است که نیاز به کمک دارنـد دریانوردان براي ارائه کمک فوري به کشتی

p,90)شده که دریانوردان نسـبت  ها در دریا همواره تالش میالوصول بودن کشتیعلت مشکلبه
تفاوت نباشـند و بـه خـاطر داشـته باشـند کـه همـین خطـر         به سرنوشت همکاران خود در دریا بی

1. Rhodian Sea Law.
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ي را هـاي مـاد  اند انگیـزه گذاران سعی کردهپس قانون. ممکن است روزي گریبان آنها را بگیرد
.نیز براي ارائه کمک به حادثه دیدگان در دریا ایجاد کنند

این حق ممکـن اسـت   : گویدعالی ایاالت متحده امریکا درباره نجات دریایی چنین میدیوان
کـه مـالی از کسـی نجـات داده     بلکه هنگامی. ناشی از یک قرارداد باشد، اما الزاماً اینگونه نیست

ل کرده است نسبت به نـاجی و کسـانی کـه ایـن نفـع را بـه او       علت نفعی که وي حاصشود بهمی
قاضـی آیـر   1.اند این مسئولیت حقوقی دارد که با اجرت مناسب، کار آنها را جبران نمایدرسانده

Nicholsonدر پرونده  – Chapman اصـول سیاسـت   : کنـد ، مبناي نجات دریایی را چنین بیان مـی
کند براي تشویق کسـانی کـه خـود را درگیـر     میحکم) به کشورهاي متمدن و تجاري(عمومی 

کنند نه تنها حق مالکانه بلکه ضرورت مطلق براي غرامت مناسب ایجـاد  چنان کار خطرناکی می
(Hodges, 1996, p,426).باشدکنند و این نجات دریایی می

یل هایی نیز با تجربه بـاال، وسـا  امروزه نجات دریایی تبدیل به یک تجارت شده است و شرکت
بنـابراین انجـام   (Parent, op.cit, p,91).ورزنـد و ابـزارآالت مخصـوص، بـه ایـن کـار مبـادرت مـی       

المللـی  عملیات کمک و نجات در دریا جنبه مادي و معنوي قابل توجه داشته کـه بـا توجـه بـه بـین     
فلـذا جهـت   . المللـی در ایـن زمینـه ایجـاد شـود     بودن صنعت دریانوردي الزم بود رویه یکسان بـین 

اي از المللـی دربـاره عملیـات نجـات، معاهـده یکسـان کـردن پـاره        تدوین مقررات یکنواخت بـین 
در بروکسـل بـه   1910سـپتامبر  23مقررات قانونی مربـوط بـه کمـک و نجـات در دریـا در تـاریخ       

1910پس از پـذیرش ضـرورت اصـالح معاهـده     ). 166، ص1392طالب احمدي، (تصویب رسید 
نـویس معاهـده جدیـد    پـیش 1981المللی دریایی مـونترال در سـال   نس بینبروکسل، ابتدا در کنفرا

نهایتاً  سـال  . مورد مالحظه قرار گرفت2المللی دریانورديتهیه شد که در کمیته حقوقی سازمان بین
(Allen, 1991, p,119).به تصویب رسید3در کنفرانس لندن، معاهده جدید نجات دریایی1989

تـدوین  1343امداد و نجات دریایی در قانون دریایی مصـوب سـال   در حقوق ایران موضوع 
البتـه در سـال   . المللی دریایی صـورت گرفتـه اسـت   قانون دریایی ایران بر اساس قراردادهاي بین

المللـی، کشـورمان قراردادهـاي    به موجب قانون الحاق دولت ایران به هفـت قـرارداد بـین   1344
1373همچنـین در سـال   . بروکسل ملحق شد1910به معاهده المللی دریایی را نیز پذیرفت وبین

، ایـران  4المللی نجات دریاییبا تصویب قانون اجازه دولت جمهوري اسالمی ایران به معاهده بین

1. US. v. Cornell Steamboat Co., 202 US. 184 (1906).
2. International Maritime Organization (IMO).
3. International Convention on Salvage 1989 (London Salvage Convention 1989).
4. International Search and Rescue (SRA) convention.
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).طالب احمدي، همان( درآمد ) 1989معروف به سالویج (لندن  1989به عضویت معاهده 
هرگونه فعالیت یـا  1لندن، عملیات نجات دریایی1989المللی سالویج طبق کنوانسیون بین

هـاي قابـل   رسـانی بـه شـناور یـا امـوال در معـرض خطـر کـه در آب        کاري که در جهت کمک
منظــور از شــناور در ایــن 2.شــودگیــرد را شــامل مــیهــا صــورت مــیدریــانوردي یــا دیگــر آب

منظـور از  3.ردي دارداي اسـت کـه قابلیـت دریـانو    رو یا سـازه کنوانسیون هر کشتی یا وسیله آب
اموال نیز هرگونه مالی است که به شکل دائم و یا از قصد به خط ساحلی متصل نباشد که شـامل  

4.شوداجاره بهاي کشتی که در خطر باشد نیز می

بررسی حقوقی عملیات نجات دریایی
:باشدعملیات نجات دریایی از دو جنبه حقوقی قابل بررسی می

؛الاز جنبه حقوق کامن-1
(Maclachlan, 2004, p,670). از جنبه حقوق موضوعه-2

العملیات نجات از دیدگاه حقوق کامن. الف
عناصر ضروري در خدمات امداد و نجات- 

بـراي اینکـه   . باشـد ال هر عملیات امداد و نجاتی مستحق دریافت پاداش نمـی در حقوق کامن
:شروط زیر را داشته باشدزمان یک عملیات نجات مستحق دریافت پاداش شود، باید هم

.صورت گرفته باشد5رسانی داوطلبانهخدمات کمک.1
.نجات دریایی ارائه شده باشد6این خدمات به امور شناخته شده.2
.موضوع نجات واقعاً در خطر باشد.3
(.Ibid).آمیز باشدعملیات نجات موفقیت.4

نداشـته باشـد، بـه    که قرارداد روشنی براي عملیات نجـات وجـود  شروط ذکر شده فوق، زمانی
اول حـق  : انددانان این شروط را مختصرتر بیان کردهالبته برخی از حقوق. باشدتشخیص دادگاه می

شـود کـه خـدمات نجـات بـراي امـوال دریـایی از قبیـل کشـتی،          پاداش نجات تنها زمانی ایجاد می
ود؛ بـه ایـن مفهـوم    صورت داوطلبانه ارائه شـ دوم خدمات به. جهازبار یا مغروقه صورت گرفته شود

1. (Salvage Operation).
2. International Convention on Salvage, 1989, article 1(a).
3. Ibid. article 1(b).
4. Ibid, article 1(c).
5. Voluntary.
6. Recognized Subject of Salvage.
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سـوم اینکـه   1.که نجات دهنده تحت قرارداد سابق جهت کمک به شناور در وضعیت خطـر نباشـد  
آمیزي از خطر نجات یافته باشند و این بدین معنی اسـت  اموال دریایی یا جان افراد به شکل موفقیت

.بوده باشدآمیز شود که عملیات نجات موفقیتکه امدادگر زمانی مستحق دریافت پاداش می

خدمات داوطلبانه-1
دهد باید این کار را داوطلبانه انجام دهد یعنـی نبایـد بـر    کسی که خدمات نجات را انجام می

تواننـد  بنابراین کارکنان یک شناور نمـی .  اساس یک قرارداد سابق یا وظیفه قانونی خود انجام دهد
ه قرارداد استخدامی آنهـا بـه صـورت    براي نجات کشتی خود تقاضاي پاداش نجات کنند مگر اینک

راهنمـا و یـدك   2.ضمنی یا صریح این چنین کارهـایی را خـارج از وظیفـه اسـتخدامی آنـان بدانـد      
هـایی کـه در وضـعیت اضـطراري بـه کمـک،       یـدك کـش  . ها نیـز همـین وضـعیت را دارنـد    کش

یر خدمت تحت قـرارداد  توانند شامل کار داوطلبانه قرار بگیرند اما آنها که درگفراخوانده شوند می
حتـی اگـر در وضـعیت اضـطراري بـا یـک       . توانند چنین ادعایی کنندیدك کشی سابق هستند نمی

بسته شود وي فقط مسـتحق  ) مثالً اجاره ساعتی یا روزي(یدك کش، قرارداد یدك کشی معمولی 
عیت همچنـین اسـت وضـ   . باشـد و ادعـاي نجـات از او پذیرفتـه نیسـت     بهـا مـی  دریافت همان اجاره

و یا قـوانین ملـی   (SAR)شناورهاي ناجی امداد و نجات که کشورها طبق کنوانسیون امداد و نجات 
.گیرندبکار می) به شکل دائم(امداد و نجات براي نجات حادثه دیدگان 

امور شناخته شده نجات دریایی-2
ات نجـات  اموالی که اگر خدم. گیردخدمات نجات دریایی تنها براي اموال دریایی صورت می

کند اگر دچار این است که مثال شناوري که براي پهلوگیري به بندر یا جداسازي از آن از یدك کش استفاده میمنظور .1
تواند حادثه شد و مثالً سکان یا موتور را از دست داد و احتیاج به کمک داشت که به گل نزند یدك کش مذکور نمی

.راي همین منظور استخدام شده استادعاي سالویج کند زیرا از قبل با کشتی قرارداد داشته و ب
که داراي بار بنزین بود San Demetrioدر حین جنگ جهانی دوم یک کشتی نفتکش به نام 1940در نوامبر سال .2

کند و همه نفرات با قایق فرمانده آن اعالم ترك کشتی می. گیردبار دشمن مورد حمله قرار گرفته و آتش میتوسط آتش
روز بعد دو نفر از افراد به قصد . کنندکرده و در فاصله نزدیک از آن براي رسیدن کمک توقف مینجات، کشتی را ترك

آورند و کنند و با زحمت بسیار کشتی را به حرکت در میگردند و آتش را خاموش میخاموش کردن آتش به کشتی بر می
دادگاه نیز اظهار . کنندیافت پاداش سالویج میاین دو نفر به دادگاه شکایت کرده و درخواست در. نجات پیدا می کنند

علت دستور ترك کشتی توسط فرمانده، از زمان ترك کشتی قرارداد استخدامی منفسخ شده و عملیات صورت دارد بهمی
درصورتی که اگر فرمانده دستور . (باشندگرفته توسط آنها براي نجات کشتی داوطلبانه بوده و مستحق پاداش سالویج می

ایستادند خاموش کردن آتش و نجات کشتی جزء وظیفه کاري آنها بوده و را صادر نکرده بود و افراد روي کشتی میفوق
.)متسحق دریافت پاداش سالویج نبودند
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: امـوال دریـایی شـامل   . درمورد آنها صورت نگیرد در معـرض از بـین رفـتن قـرار خواهنـد گرفـت      
بهاي شناور که اگـر سـفر دریـایی کامـل نشـود      شناورها، وسایل آنها، بار، سوخت، مغروقه و اجاره

گـر  نجات آذوقه شناور و لوازم شخصی کارکنان و مسافران کشـتی و دی . باشدنابود خواهند شد می
نجـات جـان افـراد نیـز در     . شـود هاي دریانوردي شامل پاداش نجـات نمـی  اموال دریایی مانند بویه

پاداش نجـات شـامل   . شودصورتی که اموالی همراه با آنها نجات داده شود شامل پاداش نجات می
.(Maclachlan, op.cit., p, 671 )شودهواپیمایی که ممکن است در دریا از بین برود نیز می

در معرض خطر باشد-3
اي باشد کـه اگـر هـر ناخـداي قـابلی در آن شـرایط قـرار گیـرد         خطر مورد نظر باید به گونه

تقاضاي خدمات نجات کند، در واقع باید خطر واقعی باشـد و در بـدو شـروع خـدمات نجـات،      
ال عنـوان مثـ  بـه . اما الزم نیست که خطـر فـوري یـا حاضـر باشـد     . اموال مورد نظر را تهدید بکند

شناوري که توان رانش خود را از دست داده باشد، در یک خطر واقعـی قـرار دارد زیـرا ممکـن     
توانـد  عبارت دیگر خطر هر چند که فوري نباشد بـاز مـی  به. است به گل بزند یا اینکه غرق شود

(.Ibid).درخواست کمک و نجات را ضروري کند

موفقیت آمیز بودن-4
باشـد تـا زمـانی کـه     ی نسبتی از ارزش اموال نجات یافته مـی علت اینکه پاداش نجات دریایبه

البته نیازي نیسـت کـه عملیـات کـامالً     . چیزي نجات نیافته باشد پاداشی نیز وجود نخواهد داشت
آمیز باشد بلکه تا حدي که چیزي نجات یافته باشد که بتوان از آن پاداش پرداخت نمود موفقیت

گر همـین امـر اسـت؛ کـه در     بیانNo cure no payانگلیسی المثل در این باره ضرب. کافی است
تـرین قـرارداد نجـات دریـایی نیـز      مهـم Lloyd's Open Form (LOF)واقع مبناي قرارداد معروف 

.باشدمی

پاداش نجات دریایی
همانگونه که گفته شد پاداش نجات دریایی درصدي از ارزش اموال نجات یافتـه اسـت، امـا    

عوامل زیادي از قبیل درجه خطر، مهارت و تجربه نجـات دهنـدگان، درجـه    مقدار آن بستگی به
باشد، مقـدار نفـر سـاعتی کـه اسـتفاده شـده، خطـري کـه         خطري که متوجه کمک کنندگان می



43 ال و کنوانسیون نجات دریایینجات دریایی در کامن

متوجه اموال نجات دهنده بوده،  همچنین خسـاراتی کـه نجـات دهنـده بـه امـوال امـدادجو وارد        
.باشدکرده است می

شـوند مسـئول پرداخـت    ال کسانی که از خـدمات نجـات منتفـع مـی    امنبر اساس حقوق ک
: باشند که شاملپاداش نجات می

مالک کشتی نجات داده شده-1
مالک وسایل و ابزارآالتی که روي کشتی نصب شـده اسـت ماننـد وسـایل غواصـی و      -2

دهاي زیر دریایی که روي کشتی اجاره شده قرار دارنابزارآالت تعمیر و نگهداري کابل
اجاره کننده کشتی نجات یافته-3
مالکان کاالي نجات یافته روي کشتی یا از دریا-4
))(Time Chartererدر اجاره زمانی یا (مالک سوخت کشتی -5
البته هر کـدام از  (.Ibid).کندبهاي کشتی او را متضرر میکسی که عدم پرداخت اجاره-6

طـورکلی  بنـابراین بـه  . کننـد ی بیمه مـی ها معموالً خود را در مقابل تعهدات احتمالی آتاین طرف
1.کنندها را پرداخت میبها، این هزینههاي بیمه بدنه و ماشین آالت، کاال و اجارهشرکت

نجات دهنده2حق حبس دریایی
ها پس از پایان عملیات نجات تعیین نشـود در ایـن حالـت    پاداش نجات ممکن است تا ماه

. شـود حق حبسی که نسبت به اموال نجات یافته دارد تـأمین مـی  حقوق نجات دهنده با استفاده از
تـوان  امـا عمـالً نمـی   . البته اگر قرارداد نجاتی در بین باشد این حق ناشی از قـرارداد خواهـد بـود   

ها محبوس نمود بنابراین مالکان این اموال، با گذاشـتن  کشتی نجات یافته یا اموال آن را براي ماه
بدیهی است درصورت عدم وجـود وثیقـه مناسـب،    . کنندد را آزاد میضمانت مناسب اموال خو

تواند اجراي حق حبس خود را از دادگاه تقاضـا کنـد و نهایتـاً بـا فـروش امـوال       نجات دهنده می
. نجات یافته پاداش و اجرت خود را به دست آورد

نجات دریایی از جنبه حقوق موضوعه. ب
هاي کشـورهاي عضـو کنوانسـیون قابـل اعمـال      دادگاهلندن در1989کنوانسیون سالویج 

انـد اعمـال   این کنوانسیون به سکوهاي نفتی و گـازي کـه در محـل خـود نصـب نشـده      . باشدمی

1. Ibid.
2. Right of Lien.
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همچنـین  1.شـود همین سکوها زمانی که در حال حرکت باشند اعمال میکه بهدرحالی. شودنمی
المللـی داراي  که تحت قـوانین بـین  هاي غیر تجاريهاي جنگی و کشتیاین کنوانسیون به کشتی

2.شود مگر اینکه دولت تصمیم دیگري بگیردمصونیت هستند نیز اعمال نمی

طبق این کنوانسیون فرمانده شناور امـدادجو حـق دارد از جانـب مالـک شـناور یـا دیگـر        
یـا قابـل   در شرایط زیر کل قـرارداد و یـا شـرایط آن باطـل     3.اموال، قرارداد نجات را منعقد کند

قرارداد تحت شرایط ناروا و یا تحت تأثیر خطر، منعقـد شـده و یـا شـروط     . الف: شوداصالح می
وجه مورد توافق نسبت به کـار انجـام شـده بسـیار گـزاف و یـا نـاچیز        . ب. آن غیر منصفانه باشد

4.باشد

وظایف نجات دهنده، مالک اموال و فرمانده شناور
:وظایف زیر به عهده ناجی است1989ن سالویج کنوانسیو8-1بر اساس ماده 

عملیات امداد و نجات را با دقت کافی انجام دهد-1
زیسـت و جلـوگیري از تخریـب آن    در حین انجام عملیات، توجه الزم به حفظ محـیط -2
نماید
درصورت نیاز به دیگر ناجیان، از آنها درخواست کمک کند-3
داخلـه ناجیـان دیگـر پیشـنهاد شـد آن را      وقتی از طرف مالک اموال یا فرمانده شناور م-4

بپذیرد اما اگر بعداً معلوم شد که آن درخواست منطقی نبـوده اسـت حـق پـاداش او تحـت تـاثیر       
.گیردقرار نمی

عهده مالک اموال و فرمانده شناور امـدادجو  کنوانسیون وظایف زیر به8-2بر اساس ماده 
:در قبال امدادگر می باشد

ات کامالً همکاري کنددر طی عملیات نج-1
توجه کافی در جهت جلوگیري و یا به حداقل رساندن صدمه به محـیط زیسـت انجـام    -2
دهد

هنگامی که شناور یا اموال در معرض خطر به یـک محـل امـن آورده شـد اگـر نـاجی       -3
.را بپذیرداموال را به وي واگذار کرد آن

1. Int. Conv. On Salvage 1989, article 3.
2. Article 4.1.
3. Article 6.2.
4. Article 7.
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حقوق ناجی دریایی
بــوده مســتحق پــاداش بــوده و بجــز در مــوارد عملیــات نجــاتی کــه داراي یــک نتیجــه مفیــد

حقـوق نـاجی   1.هاي ویژه اگر عملیات نتیجه نداشته باشد پاداشی نیز در کار نخواهـد بـود  غرامت
ایـن  13مـاده  . کنـد زمانی که کشتی ناجی و نجات یافته هر دو یک مالک داشته باشد تغییر نمـی 

شـود  پاداش ناجی به نحوي محاسبه می.باشدکنوانسیون شامل معیارهاي محاسبه پاداش ناجی می
هـاي دادرسـی   پاداش نجات به اضافه هزینه. که انگیزه الزم براي انجام چنین عملیاتی ایجاد شود

.ها نباید از ارزش شناور یا اموال نجات یافته بیشتر شودو دیگر هزینه

غرامت ویژه
د یا محمولـه آن تهدیـدي   اگر ناجی، عملیات نجات را براي شناوري که خو14-1طبق ماده 

مـثالً بـه دلیـل    (هایش حاصل نکنـد  زیست باشد انجام دهد اما پاداشی مساوي با هزینهعلیه محیط
مستحق دریافت غرامت ویژه بـوده کـه از مالـک کشـتی     ) اینکه ارزش کشتی یا بار آن کم باشد

المثل اضافی و اجرهاین غرامت شامل مخارج . باشدمی) ناجی(هاي وي گرفته شده و برابر هزینه
هاي ناجی باعـث کـاهش   همچنین اگر تالش. متعارف کارکنان و ابزاري که استفاده کرده است

زیست شده باشد ایـن غرامـت کـه از طـرف مالـک پرداخـت       آسیب و یا مانع از صدمه به محیط
در هرصـورت بـر اسـاس تشـخیص دادگـاه اگـر       2.نیز قابل افزایش است% 30شود حداکثر تامی
انگاري خود نتواند اگر ناجی با سهل3.باشدنیز قابل افزایش می% 100دالنه و منصفانه بداند تا عا

را کاهش دهد ممکن است از همه یا قسمتی از غرامت محـروم  مانع از ایجاد آلودگی شود یا آن
4.شود

این کنوانسـیون آمـده اسـت، هـیچ غرامتـی از کسـی کـه جـانش نجـات داده          16-2در ماده 
نجات دهنده جـان  . نحو دیگري مقرر کرده باشدگردد مگر اینکه قوانین ملی بهشود اخذ نمیمی

افراد که در عملیات نجات مشارکت کرده باشد مستحق دریافت سهم مناسبی از پاداش نجات و 
کنوانسـیون  16و 12رسـد مـواد   نظـر مـی  گونه که مالحظه شـد بـه  همان. باشدیا غرامت ویژه می

در نقش دفـاع از حقـوق مـدنی نجـات جـان افـراد       16ابتدا ماده .  در تعارض باشندنسبت به هم
کنـد از شخصـی کـه جـانش نجـات داده شـده غرامـت اخـذ         ظاهر شده، اما در دنباله اعـالم مـی  

1. Article 12.1, 12.2.
2. Article 14.2.

.باشدهزینه هایی که انجام داده است می% 200تا % 130در صورت تالش ناجی براي حفظ محیط زیست ناجی مستحق دریافت .3
4. Article 14.5.
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آیا معنی حرف این است که غرامت باید از محل دیگري پرداخت شود؟. شودنمی
ر ارائـه کمـک بـه کسـانی کـه در دریـا بـه خطـر         الملل وظیفه فرمانده کشـتی را د حقوق بین

هـایی را کـه تحـت پـرچم آنهـا سـیر       همه کشورها فرمانـدهان کشـتی  1.اند بیان کرده استافتاده
اند که درصورت مشاهده هر کس در دریا که در معرض خطر قرار گرفته کنند موظف نمودهمی

در این زمینه . ي را نجات دهنداست با تمام سرعت به کمک آنان بشتابند و در صورت تقاضا، و
المللــی دربــاره خــدمات نجــات وجــود بروکســل رویــه واحــد بــین1910تــا قبــل از کنوانســیون 

اي در جهـت  بار کنوانسـیون بروکسـل وحـدت رویـه    اما براي اولین(Bowman, op.cit).نداشت
ماندهان شـناورها  این کنوانسیون همه فر11طبق ماده . خدمات امداد و نجات دریایی ایجاد نمود

اي که شناور، کارکنان و مسافران آن به خطر نیافتند به هـر کـس   اند تا حد امکان به گونهموظف
بـر ایـن   عـالوه . رسانی کننـد که در دریا به خطر افتاده باشند کمکحتی دشمنان خود درصورتی

بـر ایـن   1982بار دیگر در معاهـده حقـوق دریاهـا مصـوب سـال      کنوانسیون، جامعه جهانی یک
عنـوان  بـه 1989ایـن مسـئولیت مجـدداً در کنوانسـیون سـالویج      2.کندوظیفه فرماندهان تأکید می

:این کنوانسیون چنین آمده است10وظیفه عملی فرماندهان مورد تأیید قرار گرفته ، در ماده 
همه فرماندهان شناورها موظفند تا حد امکان به نحوي که شناور و کارکنان آن به خطـر  -1

.افتد به هر کس که در دریا در معرض خطر از بین رفتن قرار گرفته است کمک رسانی کنندنی
.اجرایی شود1کشورهاي متعهد باید مقرراتی وضع کنند که مسئولیت ذکر شده در بند -2
زنـد  هیچ مسئولیتی متوجه مالک شناوري که فرمانده آن از انجام وظیفه فوق سـرباز مـی  -3
.باشدنمی

الملـل امـداد و نجـات    المللی سالویج نقش مهمی در حقوق بینکنوانسیون بینبا وجود اینکه
را کشـور جهـان آن  155کـه بـیش از   1974سـال  (SOLAS)دارد اما کنوانسیون ایمنـی دریـایی  

اند به همان اندازه و شاید بیشتر در متعهد ساختن جامعه جهانی در مقولـه امـداد و نجـات    پذیرفته
کنوانسیون جهانی ایمنی دریایی سوالس یـک سـند   (Parent, op.cit, p,94)باشد دریایی مهم می

باشد که بـراي ایجـاد خـدمات    سوالس اولین سندي می3.قانونی جهت ارتقا ایمنی شناورها است
کنوانسـیون سـوالس وظیفـه کلـی     . اقـدام نمـوده اسـت   (SAR)گشت و امداد و نجـات سـاحلی   

فرمانده شناوري کـه در دریـا در   : کندبه این شرح بیان میفرماندهان شناورها را در ارائه کمک،
1. Clark, Jason, Shipowner and timecharter assess and costs,
http://navlaw.com/shipowners-timecharterers-assess-rescue-costs (visited: 15/11/1393)
2. UNCLOS, Art. 98, Dec. 1982.
3. Craig, H. Allen, The ISM Code and Ship owner Records: Shared Safety Goals,
Industry's Privacy Need, 11 U.S.F. Mar. L. J. 1,3 (1998-1999).
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اي در شـود عـده  کند و متوجه مـی موقعیتی قرار دارد که از یک منبعی عالئم کمک دریافت می
دریا در وضعیت خطر قرار دارند، موظف است بـا تمـام سـرعت بـه کمـک آنهـا بشـتابد و اگـر         

اطالع دهد که در حال انجام چنین کـاري مـی   ممکن باشد به آن افراد یا سرویس امداد و نجات
عدم انجام این وظیفه ممکن است فرمانده شناور را بـا مجـازات هـاي کیفـري یـا حقـوقی       1.باشد

اما با وجود مسئولیتی که سوالس براي امـداد  2.مواجه کند که بستگی به قوانین کشور خود دارد
هـا و خسـارات سـاکت    رد راجع بـه هزینـه  گذاها و فرماندهان شناورها میعهده دولتو نجات به

.باشدمی
بنابراین با جمیع جهاتی که بیان شد درباره وظیفه شناورها براي ارائه کمـک بـه نجـات جـان     

الملل عنوان یک سنت دیرپا مطابق حقوق بینماند و این امر بهافراد در دریا هیچ سوالی باقی نمی
هـاي ذکـر شـده، کشـورها موظفنـد کلیـه       سـیون مطـابق کنوان . عرفی در حقوق دریا وجـود دارد 

.شناورهاي تحت پرچم خود را وادار به انجام این کار کنند
ها در حکـم قـوانین   کشور ما به هر دو کنوانسیون سوالس و سالویج پیوسته و این کنوانسیون

انـد از  پس امدادرسـانی بـه افـرادي کـه در دریـا در معـرض خطـر قـرار گرفتـه         . باشندملی ما می
اما آیا براي این کار ضـمانت اجرایـی هـم وجـود دارد؟ آیـا      . شودظایف شناورها محسوب میو

ترك این فعل در قوانین ما با مجازاتی همراه است؟

عدم امدادرسانی 
برخالف رویه کشورهاي صاحب صنعت دریـانوردي، قـوانین دریـایی مـا ضـمانت اجرایـی       

قانون جدید مجـازات اسـالمی مصـوب سـال     خاصی نسبت به ترك فعل امدادرسانی ندارد ولی 
به یک نوآوري دست زده است و نسبت به ترك فعلی که منجـر بـه   295بینی ماده با پیش1392

عهـده گرفتـه یـا وظیفـه     هرگاه کسی فعلی کـه انجـام آن را بـه   «: داردوقوع جنایت شود مقرر می
جنایتی واقع شود، چنانچـه  خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترك کند و به سبب آن

شود و حسـب مـورد عمـدي،    توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می
این ماده که درخصوص عنصر مادي جنایت از نوع تـرك  » ...شبه عمدي یا خطاي محض است،

قـانونی تحـت   البتـه . بینی نشده بودباشد در قانون سابق مجازات اسالمی به صراحت پیشفعل می
1. SOLAS 1974, chapter V, Reg. 33(1), IMO Publication,5th ed. 2009,

در . اندهایی را در قوانین ملی خود در نظر گرفتهبراي نمونه کشورهاي نروژ و استرالیا براي عدم اجراي این تعهد مجازات.2
.سال حبس محکوم خواهد شد2دوالر جریمه نقدي و تا 1000قانون سالویج ایاالت متحده امریکا فرمانده به 
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مصـوب سـال    » قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخـاطرات جـانی  «عنوان 
صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود کـه برخـی از نویسـندگان عقیـده دارنـد ایـن       به1354

اند تصویب شـده  قانون براي تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته
قانون مجازات خودداري از کمـک بـه مصـدومین و رفـع مخـاطرات جـانی       2طابق ماده م. است

اند به اشخاص آسیب دیده یـا اشخاصـی کـه در    هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف«
معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم و کمک به آنهـا خـودداري کننـد، بـه     

گونه که پیشتر روشن شـد  فلذا همان» .ه سال محکوم خواهند شداي از شش ماه تا سحبس جنحه
بینـد و بـدون اینکـه خطـري متوجـه شـناور و       فرمانده شناوري که دیگران را در معرض خطر می

باشـد و مطـابق   پرسنل خود شود قادر به امدادرسانی باشد طبق قانون موظف به کمک رسانی می
اي از شـش مـاه تـا سـه     ا مواجه با مجازات حبس جنحـه این ماده قانونی عدم انجام این کار وي ر

شود این است که اگر امدادجویان دچار مـرگ شـدند   سوال دیگري که مطرح می. کندسال می
کند؟ آیا فرمانده شناور باز هم مستوجب همین مجازات خواهد بود یا وضعیت تغییر می

به هرگونه تـرك فعـل امدادرسـانی    ناظر ... قانون مجازات خودداري2رسد ماده نظر میبه
عبـارت دیگـر ایـن امـر     به. باشد و وقوع آسیب جانی یا عدم وقوع تأثیري در آن نداشته باشدمی

اما اگر در اثر چنان ترك فعلـی، جنایـت   . جرمی مطلق بوده و نیازي به تحقق نتیجه خاص نیست
ایـن  . باشـد بـر آن مـی  صورت بگیرد و امداد جویان تلـف شـوند قـانون مجـازات اسـالمی نـاظر       

.پردازیمموضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد که در زیر به آن می

انواع ترك فعل 
.ترك فعلی که علت و سبب بوجود آمدن قتل نیست-1
ترك فعلی که به همراه شرایط دیگر سبب مرگ قربانی شده و انجام آن وظیفه تارك -2

).109، ص 1388شاتري، مرادي کندالتی، . (بوده است

.وجود آمدن قتل نیستترك فعلی که علت و سبب به. الف
در این حالت قتل به دلیلی در حال رخ دادن بوده اما تارك با وجود اینکه قادر به جلـوگیري  

تفـاوت بـه موضـوع،    از آن است  چون تکلیف و تعهدي نسبت به آن شخص نداشـته اسـت، بـی   
ه شخصی در حال غـرق شـدن در دریـا باشـد و     مثل زمانی ک. دهداقدامی در نجات او انجام نمی
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در ایـن حالـت   . کنـد توانـد او را نجـات دهـد، اقـدامی نمـی     ناظري در ساحل با وجود اینکه مـی 
شود و اکثر آنها تارك را از باب مرگ قربـانی مسـئول   دانان دیده نمیاختالفی بین فقها و حقوق

دارنـد،  حتـی اگـر شـخص بـا      میبرخی علما اظهار). 6، ص1393موسوي بجنوردي،(دانند نمی
قصد قتل از نجات وي خودداري کند باز هم در قبال مـرگ وي مسـئول نیسـت، چـون از یـک      

اي براي نجات وي نـدارد و از طـرف دیگـر در وقـوع حادثـه نقشـی نداشـته اسـت         طرف وظیفه
ك دانان نیز در این فـرض بـه مجـازات تـار    بعضی از حقوق). همان(باشد گرچه وي گنهکار می

باشـد  قائلند، زیرا عمل وي اصوالً مخالف تکالیف اخالقی و در نتیجه مضر مصـالح عمـومی مـی   
البته این نظر چنـدان منطبـق بـر عـدالت کیفـري نیسـت، زیـرا در عـدالت         ). 32،  ص 1381پاد، (

عنوان جرم تعریف نشود ولـو اینکـه   که امري غیر اخالقی بهکیفري اصل، برائت است و تا زمانی
. توان حکم به مجازات کسی صادر نمودمزموم هم باشد طبق قاعده قبح عقاب بالبیان نمیبسیار 

دار کند و تبعات اجتماعی بزرگی داشته باشد اما وقتی فعلی غیر اخالقی افکار عمومی را جریحه
و مـاده واحـده قـانونی    گذار نیز در صدد وضع قانون در جهت منع آن عمل برخواهد آمـد قانون

در مـاده  . در همین راستا وضـع شـده اسـت   1354مصوب سال » ...مجازات خودداري از کمک«
هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشـاهده کنـد   «: یک این ماده واحده آمده

و بتواند با اقدام فـوري خـود، کمـک طلبیـدن از دیگـران، اعـالم فـوري بـه مراجـع یـا مقامـات            
دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیري کند، بدون اینکه با ایـن اقـدام خطـري    حیتصال

متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضـرورت کمـک   
اي تا یک سال و یا جزاي نقدي تا پنجاه هـزار  از اقدام به این امر خودداري نماید به حبس جنحه

بینیم تارك چنین فعلی محکوم به حبس نیز خواهـد شـد امـا    فلذا می» ...کوم خواهد شدریال مح
موسوي بجنـوردي،  (گونه ضمانی نخواهد داشت مسلماً فعل قتل منسوب به او نخواهد بود و هیچ

).همان

.ترك فعلی که تارك موظف به انجام آن بوده است. ب
م فعل بوده و عدم انجام آن، فرد را بـه ورطـه   در این نوع ترك فعل، تارك مکلف به انجا

در تکلیـف قـراردادي   . تواند قراردادي یا قانونی باشداین نوع تکلیف یا می. مرگ کشانده است
مانند ناجی غریق در استخر یا مربی مهدکودك، وظیفه دارد با فعل خود مانع آسیب بـه شـخص   

باشد که وي را متعهد بـه انجـام آن کـرده    شود که این وظیفه ناشی از قرارداد استخدامی وي می
کند ماننـد وظیفـه آتـش    گذار فرد را مکلف به انجام کاري میاما در صورت دیگر، قانون. است
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نشانان در خاموش کردن آتش یا وظیفه شناورهاي ناجی مخصوصی که در بنادر وجود دارنـد و  
قـانون مجـازات اسـالمی    290ه در بند پ مـاد . باشندمکلف به نجات حادثه دیدگان در دریا می

هرگاه مرتکب، قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشـته  «: آمده1392مصوب  سال 
و کاري را هم که انجام داده، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شـده یـا نظیـر آن    

وضـعیت دیگـر و یـا    علیه به علت بیماري، ضعف، پیري یا هرشود، لیکن در خصوص مجنینمی
شـود مشـروط بـر    به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن مـی 

بـا  » .آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف یا وضعیت خاص مکانی یا زمـانی آگـاه و متوجـه باشـد    
باشـد پیداسـت کـه در    عنایت به وضعیت خاص دریا و شرایط خطیري که امدادجو دچار آن می

قانون جدید راجع به وقـوع جنایـت   295از سوي دیگر ماده . عیت نامتعارفی قرار گرفته استوض
هرگاه کسی فعلـی کـه انجـام آن را بـه عهـده گرفتـه یـا وظیفـه         «: داردقتل با ترك فعل مقرر می

خاصی را که قانون برعهده او گذاشته، تـرك کنـد و بـه سـبب آن جنـایتی واقـع شـود، چنانچـه         
شـود و حسـب مـورد عمـدي، شـبه      آن فعل را داشته جنایت حاصل به او مستند میتوانایی انجام

طبق این ماده قانونی که نسبت بـه قـانون گذشـته از نـوآوري و     » ...عمدي یا خطاي محض است،
شود و از عمومیت برخودار بوده جنایـت را  ابتکار برخوردار است هر نوع ترك فعل را شامل می

امري که موافقان در قـانون قبلـی نیـز موضـوع را از بـاب تسـبیب       . نددامنسوب به تارك فعل می
بنـابراین بـا توجـه بـه     . پیگیري کرده و عقیده داشتند که ترك فعل سبب وقوع مرگ شده اسـت 

:توان به این شکل بیان کردقانون جدید، شرایط تحمیل مسئولیت بر تارك فعل را می
ه صرفاً اخالقیوجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادي، ن-1
در این ماده به . (وجود رابطه سببیت بین مرگ یا صدمه جانی و ترك فعل صورت گرفته-2

کند که باید بین جنایت واقع شده و ترك فعل تسبیب وجود د اشته باشـد فلـذا   صراحت بیان می
اگر عامل مستقل دیگري باعث جنایت شده باشد و رابطه سببیت بین ترك فعـل و جنایـت قطـع    

.)توان مسئول دانستشده باشد تارك فعل را نمی
قدرت داشتن و توانایی تارك فعل بر انجام کار مورد نظر بـدیهی اسـت بنـابر نـص صـریح      - 3

البتـه ناگفتـه   . ماده قانونی اگر ایشان قادر به انجام فعل نبوده مسئولیتی هم گریبان او را نخواهـد گرفـت  
نجام فعل خطري را متوجه نـاظر کنـد سـاکت اسـت گرچـه در      نماند که این ماده قانونی درباره اینکه ا

هاي سوالس و سالویج هر دو به این نکته اذعان دارند کـه خطـري   مسئولیت فرمانده شناور کنوانسیون
.طور در ماده واحده نیز این امر بیان شده استهمین. نباید خود امدادگر را تهدید کند
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دیگـر از شـرایط الزم جهـت انتسـاب     داشتن عنصر روانـی بـراي تحقـق جنایـت یکـی      -4
حسـب مـورد عمـدي، شـبه عمـدي یـا       «در این ماده گفته شده . باشدمسئولیت بر تارك فعل می

292و 291بنابراین کشف نیت تارك فعل در وقوع جنایت بر اساس مـواد  » خطاي محض است
.تواند جنایت وي را عمدي یا شبه عمد و یا خطاي محض محسوب کندهمین قانون می

طور خالصـه در مـورد فرمانـده شـناوري کـه قـادر بـه امـداد         توان بهنتیجه این بحث را می
:رسانی باشد و از این کار استنکاف ورزد اینگونه بیان کرد

اي از اگر امدادجویان نجات پیدا کردند که مستنکف باز مجرم است و به حبس جنحـه -1
.سال محکوم می شود3ماه تا 6

دچار مرگ یا آسـیب جسـمانی شـدند در صـورتی کـه شـناور نـاجی        اگر امدادجویان-2
جهت امداد و نجات به اسـتخدام در آمـده باشـد، جنایـت بـه وي منتسـب شـده و حسـب مـورد          
عمدي، شبه عمدي یا خطاي محض خواهد بود و اگر شناور معمولی بود جنایت بـه وي منتسـب   

.نخواهد شد و ضمان نیز نخواهد داشت
خطر براي ناظر از ابهام برخوردار بوده و معلوم نیست کـه منظـور از خطـر    البته شرط نداشتن
رسد خطر باید خطر جانی و شرافتی و مـالی قابـل مالحظـه باشـد     نظر میبه. چه نوع خطري است

اما چون مرجع تشخیص خطر خود شخص در حین حادثه است ظاهراً با کمترین احسـاس خطـر   
گیــرد ده هــم هرگونـه خطـر مـالی و جــانی را در بـر مـی     ظــاهر مـاده واحـ  . اقـدام نخواهـد نمـود   

).58،ص 1378زاده، قاسم(

مسئولیت فرمانده ناجی در ایجاد خسارت به امدادجو
کـه امـدادجو در   بینـی اسـت، زمـانی   عملیات امداد و نجات دریایی عملیاتی غیـر قابـل پـیش   

بنـابراین ایجـاد   . افی نـدارد شرایط اضطراري قرار گرفته و بعضاً امدادگر در آن زمینـه تجربـه کـ   
اگـر امـدادگر بـا عملیـات     1989در کنوانسیون سالویج سال . خسارت امري دور از انتظار نیست

اما این عملیات بـا  . کنندخود باعث ایجاد خسارت شود خسارت وارده را از مبلغ پاداش کسر می
سالویج بـر آن حـاکم   گیرد و قراردادي ولو شفاهی وجود دارد که کنوانسیون توافق صورت می

در آن صادق بوده مانند همه قراردادهاي تجاري بحـث از  No cure No payاست و ضرب المثل
کند نسبت به فعل خـود مسـئولیت   سود و زیان است و شناوري که براي عملیات نجات اقدام می

.قراردادي دارد
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اند اعمـال خـویش   توهیچ کس نمی«قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 40بر اساس اصل 
اضرار به دیگران 43اصل 5و در بند » .را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

به بعد قانون مدنی هر گاه شخصی باعث اتالف 328باشد و از سوي دیگر مطابق مواد ممنوع می
بـر  ار عمدي عالوهحتی اضر. مال غیر شود ضامن بوده و مسئولیت مدنی نسبت به مالک آن دارد
).20،ص 1386زاده، قاسم(مسئولیت مدنی مسبب، ممکن است مسئولیت کیفري نیز ایجادکند 

در عملیات امداد و نجات، معمـوالً قـراردادي وجـود نـدارد و حـین عملیـات ممکـن اسـت         
. شـود در اینجا اسـت کـه مسـئولیت مـدنی بـه معنـی خـاص آن ایجـاد مـی         . خساراتی ایجاد شود

مسئولیت مدنی به معناي خاص آن بوده کـه شـخص مسـبب ورود زیـان بـه دیگـري،       مقصود از 
).همان(بدون آنکه بین آن دو قراردادي بسته شده باشد مسئول واقع شود 
شـود و مسـئولیت قـراردادي از    در مسئولیت قراردادي، تعهد اصلی از خود قرارداد ایجاد می

شـود و هرگونـه ضـرر یـا خسـارتی در قالـب       یعدم اجراي قرارداد یا تعهدات قراردادي ناشی م
قرارداد قابل پیگیري بوده اگر کسی تعهد به اقدام امري کرده، یا تعهد نماید کـه از انجـام امـري    

باشد مشروط بر اینکـه جبـران   خودداري کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل می
ر حسـب قـانون موجـب ضـمان     خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله تصـریح بـوده و یـا بـ    

توان تقصیر قراردادي یا نقض قرارداد و تعهدات ناشی بنابراین با شاقول قرارداد منعقده می1.باشد
امـا در حـوزه مسـئولیت مـدنی کـه      . از آن را محاسبه کرده و مقصـر را بـه جبـران مجبـور نمـود     

ظامـات دولتـی و اصـول    شود و آن رجوع به عرف و نتر میقراردادي وجود ندارد مسأله پیچیده
.باشدکارشناسی انجام آن کار می

تقصیر
تقصـیر در حقـوق اعـم اسـت از     . باشـد مبناي مسئولیت مدنی در حقوق ایـران تقصـیر مـی   

و تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسـبت بـه مـال یـا حـق      2تفریط و تعدي
داد یا متعارف براي حفظ مال غیـر  و تفریط عبارت از ترك عملی که به موجب قرار3دیگري

کنــد اي کــه باشــد ایجــاد مســئولیت مــی در حقــوق ایــران تقصــیر بــه هــر درجــه 4.الزم اســت
.قانون مدنی221ه ماد.1
.قانون مدنی953ماده .2
.قاون مدنی951ماده .3
.قانون مدنی952ماده .4
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بنابراین با تعریف ارائه شـده از تقصـیر هـم انجـام فعـل خـارج از       ). 310، ص1369کاتوزیان،(
ایجـاد  حدود اذن و عرف و هم انجام ندادن فعل در حـدود قـرارداد و عـرف، تقصـیر بـوده و     

تقصـیر  «کند بیان می336اي که قانون مجازات اسالمی سابق در ماده گونهکند بهمسئولیت می
پـس رعایـت   » اعم است از بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی

احتیاط، اصول کار و نظامات دولتی بر همگان واجب است و هـر جـا کـه ایـن تکلیـف کلـی       
در «ناگفته نماند . شودو به کسی زیانی وارد شود فاعل مقصر و مسئول فرض میرعایت نشود

حقوق ما مسئولیت اصوالً مبتنیبر تقصیر است ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گـاه  
توان ادعا کرد که تقصـیر مبنـاي منحصـر مسـئولیت     وجود آید و نمیمسئولیت بدون تقصیر به

).186، صکاتوزیان، همان(» است
مـی باشـد کـه بـه صـورت      ) اتـالف (قانون مدنی 328مصداق مسئولیت بدون تقصیر ماده 

مطلق تلف کننده مال غیر را اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا بـدون عمـد و اعـم از    
در . اینکه عین باشد یا منفعت حتی اگر آن را ناقص یا معیوب هم کـرده باشـد ضـامن مـی دانـد     

بنابراین شـناوري کـه باعـث ایجـاد     . قانون مدنی مسبب تلف مال را هم ضامن می داند331ماده
خسارت جزئی یا کلی به شناور دیگر شده باشـد چـه اینکـه تقصـیر داشـته باشـد یعنـی تعـدي و         
تفریط کرده باشد و چه اینکه مرتکب اتالف شـده و یـا مسـبب تلـف شـده باشـد داراي ضـمان        

مبــاالتی، عـدم رعایــت نظامــات دولتــی و  احتیـاطی، بــی ي مرتکــب بــیمضــافاً اگـر و . باشــدمـی 
.استانداردهاي متعارف کار شده باشد ضامن خواهد بود

اضطرار
اضطرار حالتی است که شخصی براي مصون نگـه داشـتن خـود یـا دیگـري از خطـر زیانبـار        

یانبار نقشی نداشـته  ناچار ضرر کمتري را به دیگري که در ایجاد خطر زالوقوع بهموجود یا قریب
آید ایراد زیان در حالت اضـطراري  چنانچه از این ترتیب بر می. وارد نماید) شخص ثالث(است 

بنـابراین شـخص مضـطر،    . گیـرد تـر صـورت مـی   صورت عمدي و براي احتراز از زیان بزرگبه
قـق  دهد و چون عمل او یک عمل ضد اجتماعی نیست تحهمواره با قصد، کار خود را انجام می

مشـروعیت عمـل اضـطراري از آیـات شـریفه      ). 140زاده، همـان، ص قاسـم (تقصیر منتفی است  
در بـین فقهـا و دانشـمندان اسـالمی نیـز قاعـده مشـهور        1.شـود قرآن و احادیث متعدد اثبات مـی 

...و119، سوره انعام آیه 115، سوره نحل آیه 173سوره بقره آیه .1
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. کنـد الضرورات تبیح المحظورات وجود دارد که یعنی حالت ضرورت، امور ممنوع را مباح می
بـرد و  ماند این که وضعیت اضطراري حرام و ممنوع بودن فعلی را از بین میکه میاي تنها مسئله

مانـد و آیـا   هاي ناشی از آن عمـل هـم بـدون پاسـخ مـی     کند؛ اما آیا ضرر و زیانآن را مجاز می
مضطر نسبت به فعل زیانبار خود ضمان ندارد؟ مشهور فقهاي شیعه اضطرار را سـبب مبـاح شـدن    

داننـد و تنهـا وي را   هیچ وجه موجب ضایع شـدن حقـوق دیگـران نمـی    اما بهدانندفعل حرام می
انـد  و گفتهدانان به این امر انتقاد کردهحقوقالبته برخی . پندارندمعاف از عقوبت الهی و گناه می

معیار تقصیر تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول است کـه در همـان شـرایط خـارجی قـرار      «
. تر احتراز کندزند که از ضرر مهمن انسانی در مورد اضطرار به کارهایی دست میچنی. گیردمی

پس چرا باید چنین کاري را تقصـیر شـمرد و فاعـل آن را مسـئول قـرار داد؟ بـراي مثـال هرگـاه         
تـوان  جهت جلوگیري از غرق شدن کشتی کاالي موجـود در آن بـه دریـا ریختـه شـود آیـا مـی       

اما پذیرفتن این نظر باعث تضییع حقـوق  ). 117اتوزیان، همان، صک(» مرتکب را مقصر دانست؟
در مثـال  . شود که احیاناً در بوجود آمدن آن شرایط هیچ نقشی نداشـته اسـت  شخص دیگري می

ذکر شده ضرر ایجاد شده بر صاحب آن کاال را چـه کسـی بایـد جبـران کنـد؟ در حقـوق بیمـه        
و تقسـیم ضـرر   General Averageد و با ایجاد نهاداندریایی براي این موضوع راه حل پیدا کرده

اند گرچه مالک و فرمانده کشـتی تقصـیري   بر همه منتفعان به نسبت نفع خود مسأله را حل کرده
توان ضرر صاحب کاالیی که هیچ نقشی در ایجاد آسیب حاصـل شـده   اما نمی. اندمرتکب نشده

د در وضـعیت اضـطراري کـه از مضـطر رفـع      رسـ نظر مـی بنابراین به. نداشته را بی پاسخ گذاشت
شود منتفع یـا منتفعـان برمبنـاي قاعـده حقـوقی اسـتفاده بـدون جهـت، مسـئول جبـران           تقصیر می

توان صـرفاً براسـاس مسـئولیت مـدنی، فاعـل زیـان را بـه جبـران         باشند و نمیخسارات وارده می
.تقصیر استطور که گفته شد مبناي مسئولیت مدنیخسارت مجبور نمود زیرا همان

احسان
عـدم  . شـود احسـان و نیکـو کـاري اسـت     از مواردي که باعث سقوط ضمان و مسئولیت مـی 

مسئولیت محسن و نیکوکار هم از آیات و هم از احادیث برداشته شده کـه مشـهورترین آن آیـه    
از سـوي دیگـر وجـدان    . »مـا علـی المحسـنین مـن سـبیل     «فرمایـد  باشد که مـی سوره توبه می91

پذیرد شخص محسن را که با قصـد و نیـت نیکوکارانـه دسـت بـه عملـی زده       جامعه نمیعمومی
عنوان احسان از کسی صادر شود و واقعـاً  بنابراین هرگاه فعلی به. باشد مقصر و مسئول تلقی کنیم
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هم احسان باشد، لیکن از باب اتفاق چیزي که موجـب ضـمان و مسـئولیت اسـت بـر آن مترتـب       
1.پردازد زیرا نیکوکار استمسئول نیست و خسارت نمیگردد، شخص نیکوکار 

اما نیکوکـاري هـم حـدود و ثغـوري دارد و ضـررهایی کـه از بـاب نیکوکـاري بـه دیگـري           
زیرا اگر ضـررها  . خواهد برطرف کندرسد باید کمتر از ضرري باشد که شخص نیکوکار میمی

هم کاري لغو کرده اسـت  ) دو ضرر(کند و در صورت تساوي بیشتر باشد نیکوکاري صدق نمی
زاده، همان، قاسم(ها و منافع دیگري موردنظر نیکوکار باشد مگر اینکه غیر از جهات مالی جهت

).158ص
گونه که تعدي و تفـریط از مقـررات عرفـی موجـب مسـئولیت اسـت و عـدم        نتیجه اینکه همان

ز مقـررات شـرعی نیـز مسـئولیتی     گونه مسئولیتی نـدارد، تجـاوز نمـودن ا   هیچ) تقصیر(تعدي و تفریط 
اي از مـوارد  با وجود این حسب مورد منتفع از عمل شـخص، ضـامن اسـت و در پـاره    . نخواهد داشت

طور قطع در عدم مسئولیت شـخص نیکوکـار   توان به اداره مال غیر و اضطرار هم استناد کرد ولی بهمی
).158- 159همان، صص(تردیدي نیست زیرا عرفاً مرتکب تقصیري نشده است 

استیفاء
336مـاده  . بحث امداد و نجات دریایی را می توان از جنبه استیفاء نیـز مـورد توجـه قـرار داد    

هر گاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نمایـد  «: گویدقانون مدنی در این خصوص می
ل مسـتحق  که عرفاً براي آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتـاً مهیـاي آن عمـل باشـد عامـ     

از این رو اگر در » .اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است
حتـی  . المثـل خواهـد بـود   این کار ناجی از سوي امدادجو امر به امداد شده باشد مستحق اجـرت 

،1391صـفایی  . (باشـد اند اگر اذن هم باشد کافی براي اسـتحقاق اجـرت مـی   برخی از فقها گفته
مسلماً در امر امـداد و نجـات اگـر    . باشداما شرط دیگر در استیفاء نداشتن قصد تبرع می). 41ص

لـیکن مسـئله،   . طرف قصد تبرع نداشته باشد صرفاً با عقد شفاهی نیـز بـه منـافعش خواهـد رسـید     
زمانی است که قصد تبرع وجود دارد و ناجی از قبل این کار را از روي نوع دوستی یا فی سـبیل  

تـوان خسـارات   صورت با اسـتفاده از اسـتیفاء نمـی   در این. شوددهد و متضرر نیز میانجام میاهللا
General Averageوي را جبران نمود و تنها از قاعده اسـتفاده از مـال غیـر بـدون جهـت و نهـاد       

.توان خسارت وي را جبران نمودمی
.157زاده همان ص ، بنقل از قاسم13و12ص 4میرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهیه، ج .1
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گیرينتیجه
:دارددر عملیات امداد و نجات دریایی سه حالت وجود

تواند شـفاهی یـا کتبـی باشـد اقـدام بـه       زمانی که شخص ناجی با قرارداد نجات که می-1
کند؛ در این وضعیت شرایط قرارداد حاکم بر مسائل آینده است و اگر خسـارتی  امدادرسانی می

، )تعـدي یـا تفـریط   (هم به امدادجو وارد شود یا شرایط قرارداد نقض شود و یا بـه علـت تقصـیر    
نیـز  1989خواهد بود و باید جبران خسارت کنـد کـه در کنوانسـیون سـالویج سـال      ناجی ضامن

در حـالتی هـم کـه    . تصریح شده است که خسارات احتمالی از پاداش نـاجی کسـر خواهـد شـد    
کنــد، چــون تحــت قــرارداد شــناور مخصــوص امــداد و نجــات بنــادر مبــادرت بــه ایــن کــار مــی

نه خسارت ناشی از تعدي و تفریط را باید جوابگـو  باشد هرگواستخدامی، موظف به این کار می
.باشد
که هیچ قرارداد نجاتی چـه شـفاهی و چـه کتبـی وجـود نـدارد، نـاجی محسـن و         زمانی-2

باشـد امـا نبایـد از اصـول     نیکوکار است و با وجود اینکه محسن از ضمانت و مسئولیت بـري مـی  
انـد بایـد   نیکوکـار منتفـع شـده   متعارف کار، تجاوز کنـد و افـرادي کـه احیانـاً از عمـل شـخص       

.خسارات وارده را نیز جبران کنند
بینی اتفاق افتـاده  گیرد چون بدون پیشدر عملیات نجاتی که بدون قرارداد صورت می-3

باشد و احتماالً کشتی در حال انجام قرارداد کاري دیگـري  است خارج از کار معمول کشتی می
اما انجـام  . رسانی، او باید این کار را انجام دهدور به کمکاما به دلیل الزام فرمانده شنا. می باشد

(charter party)شود که کشتی از مسـیر طبیعـی خـود بـراي انجـام قـراردادش      این کار باعث می

از سـوي  . خارج شود و این یعنی نقض قرارداد و از این بابـت دچـار خسـارت زیـادي مـی شـود      
کنـد کـه آن هـم هزینـه اضـافی      ر داد مصرف میدیگر وي سوخت و نیروي انسانی خارج از قرا

هـاي وي بـدون   آمیز عملیات نجات آیا منصفانه است که هزینـه حال پس از پایان موفقیت. است
راجع به این موضوع سخنی به میـان نیامـده   SOLASو SARمتأسفانه در کنوانسیون . جبران بماند

نظـر  ت نـاجی را جبـران نمایـد؟ بـه    اما هل جزااالحسان اال االحسان پس چـه کسـی بایـد خسـارا    
رسد با استفاده از قاعده حقوقی استفاده بدون جهت، همه افـرادي کـه از بابـت ایـن عملیـات      می

در نجات جان افراد به آب افتاده اول خود فرد، بعـد شـرکت   . باشنداند ضامن مینجات نفع برده
شـتی کـه فـرد روي آن کـار     اي که وي را بیمه عمر کرده است، سپس کارفرمـا و مالـک ک  بیمه
کـرده و یـا مسـافر آن بـوده و حتـی اجـاره کننـده کشـتی و مالـک بـار و مالـک سـوخت و             می
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گرچـه کنوانسـیون   . گذاران آنها را می توان ضامن دانست و خسارات ناجی را جبـران نمـود  بیمه
-هاي ناجی نهطور معمول هزیاما به. کنندسالویج و سوالس از مراجعه به فرد نجات یافته منع می

از عهده شخص -ممکن است یک کشتی بزرگ باشد که اجاره آن ساعتی چند هزار دالر باشد
شـود و  هاي نـاجی جبـران مـی   آید اما با مراجعه به منتفعان دیگر که نام برده شد هم هزینهبر نمی

در حـالتی  . عمل کردGeneral Averageتوان مانند کنند، میهم  آنها فشار زیادي را تحمل نمی
تر از این باشد که حامی پـر قـدرتی داشـته باشـند ماننـد      ارزشکه شخص و شناور نجات یافته بی

ها بایـد صـندوقی تأسـیس کننـد کـه اینگونـه       جویان، دولتهاي پناهگیري یا قایقهاي ماهیقایق
ریاي عـالی  ها ماننـد انگلسـتان انجـام داده  و کمیسـ    کاري که برخی کشو. ها را جبران کندهزینه

.بینی کرده استپناهندگان سازمان ملل پیش
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