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  المللي نجات دريايي و  بين اتمعاهددر نجات دهنده حقوق 
  قانون دريايي ايران

  
  ∗احمدي حبيب طالب

  
  چكيده

نجات دريايي عبارتست از فرآيندي كه به موجب آن يك كشتي، محمولـه  
شوند و نجات دهنده به كسي گفتـه   آن يا ساير اموال از مخاطرات رها مي

كند، بدون آن كـه شـناور بـه او     شود كه مبادرت به عمليات نجات مي مي
نجات دريايي ممكـن  . تعلق داشته يا از اعضاي اصلي شناور به شمار آيد

در قرارداد نجـات دريـايي، مالـك    . با قرارداد يا بدون قرارداد باشد است
اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادي را پيش از آغاز عمليـات نجـات   

در . شـود  بندند كه در آن، مبلغ پرداختي به نجـات دهنـده معلـوم مـي     مي
نجات بدون قرارداد، رابطه ايشان قـانوني اسـت و نجـات دهنـده بـراي      

پاداش، بر اساس عمليات نجات و ارزش اموال نجات يافته بايـد  دريافت 
سه شرط براي صدور حكـم بـه نفـع    . نزد دادگاه صالح، اقامه دعوي كند

خدمات ارائه شـده  . اموال بايد در مخاطره باشند: نجات دهنده الزم است
دادگـاه عوامـل   . براي نجات، داوطلبانه بوده و عمليات نجات مفيد باشـد 

د سختي عمليات نجات، خطري كـه نجـات دهنـده پذيرفتـه،     ديگري مانن
اي كه اموال را تهديد كرده، ارزش اموال نجات يافتـه و تـأثيرات    مخاطره

. گيرد زيست محيطي عمليات نجات را براي تعيين ميزان پاداش در نظر مي
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المللـي وجـود دارد كـه     در خصوص نجات دريايي، دو معاهده مهم بـين 
ايران عضو هر دو معاهده . لندن 1989بروكسل و  1910عبارتند از معاهده 

و قـانون دريـايي بـه حقـوق      هـا آنباشد و اين مقاله با در نظر داشتن  مي
 .پردازد نجات دهنده  مي

  
نجات دريايي، قرارداد نجات، نجات بـدون قـرارداد، حقـوق نجـات،      :كليدي يها واژه

  .پاداش نجات
  

  مقدمه .1
رفـت و در مقصـد بـا انجـام      پول يا كاال به سفر مـي در گذشته بازرگان با مقداري 

لذا تجارت كردن با نقل و انتقـال شـخص    .گشت سود كرده و به مبداء بازمي ،معامالتي
هـاي   امروزه با پيدايش شـيوه . بازرگان يا نماينده او همراه با پول يا متاع، مالزمه داشت

رداختن به معامالت تجـارتي  نوين پرداخت و اختراع وسايل ارتباطي پيشرفته و سريع، پ
چه بسا بازرگانـاني كـه   . مالزمه با جابجايي وجه نقد يا مسافرت شخص بازرگان ندارد

  .اند نداشتهي كنند ولي ديدار با يكديگر معامله مي است ها مدت
در تجـارت همچنـان   برخالف عدم ضرورت مسافرت بازرگان، نقل و انتقال كـاال  

زيرا كاالي توليد شده بايـد در   ؛يي كاال مفهومي نداردبدون جابجا داد و ستد. مهم است
هرچنـد  . كننده برسد و اين امر، مستلزم نقل و انتقال كـاال اسـت   نهايت به دست مصرف
اسـت كـه    اي اندازهميان اين دو به  نزديكي ولي ،است بازرگانيحمل و نقل در خدمت 

 2در مـاده  . آيـد  شمار ميبه در مقررات، تصدي به حمل و نقل از اقسام اعمال تجارتي 
، تصـدي بـه حمـل و نقـل از راه     قانون تجارت فرانسـه از  برگرفتهقانون تجارت ايران 

  .خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد از اعمال تجارتي است
حمل و نقل، جابجايي كاال از طريق دريـا بـه دليـل فوايـد      گوناگوندر ميان اقسام 

جهت جابجايي كـاال،   ،استفاده از دريا. باشد مي بازرگاني مهمهاي رايج و  بسيار از شيوه
سرنشـينان يـا    ،در طول سـفر، شـناور   تواند مياين مخاطرات . با مخاطرات است همراه

  .كندمحموله آن را تهديد 
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بسته به اين كه انسـان، تـوان مقابلـه بـا ايـن      : اگون هستندمخاطرات دريايي، گون 
را بـه مخـاطرات قابـل اجتنـاب بـا       هـا آنتـوان   مخاطرات را داشته يا نداشته باشد مـي 

دريانوردي صحيح و دريانوردان خوب و مخاطرات غير قابل اجتناب، حتـي بـا وجـود    
از هرچنـد آثـار و احكـام هريـك     . دريانوردي صحيح و دريانوردان خوب تقسيم كـرد 

ولي از جهت كسـاني كـه    ،در حقوق دريايي ممكن است متفاوت باشد يادشدهخطرات 
ضرورت امـداد  . باشند تفاوتي ندارد و نيازمند كمك مي  به هر دليل در بحران قرار گرفته

و كران تا كران ايشان را آب فراگرفتـه و راه بـه     و نجات كساني كه در دريا گرفتار آمده
لذا اقدام به نجات جان يا مال اشخاص در معرض خطر  .پذير استجايي ندارند انكار نا

هاي دور به عنوان يك عرف كهن، شناخته شـده و برخـي نويسـندگان بـراي      از گذشته
ايشان ريشه مقررات نجات در . مفهوم قانوني نجات در دريا قدمتي سه هزار ساله قائلند

ــا را در حقــوق ر ــان باســتان يافتــهودري  ،2شــاو و206:1993، 1درســونآن. (انــد م و يون
127:1992(  

اي است كه دركمك به افـراد آسـيب ديـده و نجـات ايشـان،       طبيعت بشر به گونه
داند كه نيازمند كمك  انسان به حكم اخالق، خود را ملزم مي. دهد ترديد به خود راه نمي

 اين اصل اخالقي با گذشت زمان، صورت قانوني به خـود گرفتـه و  . پاسخ نگذارد را بي
و   نتيجه آن، تكليف به امداد ونجات اشخاصي است كه به هردليل به باليي گرفتار آمـده 

قـانون تعزيـرات    3قـانون مجـازات اسـالمي، مـاده       179ماده . در معرض خطر هستند
حكومتي بهداشتي و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفـع مخـاطرات   

  . دارندجاني در حقوق ايران براين مهم داللت 
صرف نظر از مقررات عام، اقـدام بـه نجـات جـان يـا مـال اشـخاص در معـرض         

قـانون   171مـاده  : شـود  ديده ميمخاطرات دريايي به عنوان تكليف در مقررات دريايي 
المللي يكنواخت كـردن بعضـي از مقـررات     قرارداد بين 8ماده  برگرداندريايي ايران كه 

هـا كـه بـا     فرماندهان هريك از كشـتي « : داشتهباشد مقرر  ها مي مربوط به تصادم كشتي
اند متقابالً موظف هستند پس از تصادم بدون آن كه خطر شديدي  يكديگر تصادم نموده

رد كمك به كشتي ديگر و كاركنان يا مسافران آن بشود در موو متوجه كشتي يا كاركنان 
همـان قـانون كـه     182همچنـين مطـابق مـاده    . »و مسافران آن مجاهدت به عمل آورند
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المللـي يكنواخـت كـردن بعضـي از مقـررات مربـوط بـه         قرارداد بين 11ماده  برگردان
مكان بدون آن كـه خطـر   اإل فرمانده موظف است حتي«معاضدت و نجات در دريا است 

شتي يا كاركنان و مسافران او گردد به هرشخصي كه در دريا  در معرض شديد متوجه ك
  .»هالكت است ولو آن كه دشمن او باشد كمك نمايد

هاي الزم براي نجات،  از دادن كمك خودداريدر صورت  قانوني يادشدهطبق مواد 
بـا ايـن حـال بـر خـالف      . فرمانده كشتي مسئول استمالك كشتي مسئول نيست بلكه 

ايي بسياري از كشورها كه مجازات حبس و جـزاي نقـدي بـراي تخلـف از     حقوق دري
نظر به ايـن  ) 1353:300و اميد،  2003:577شورابي، (بيني شده است تكليف نجات پيش

قـانون   190و در مـاده   وجود نداردمقررات انضباطي در مورد تخلف فرمانده كشتي  كه
ه، بيني شد دريايي پيشقررات تخلف از بعضي م ي برايدريايي كه ضمانت اجراي كيفر

دو برخي عقيده دارنـد تكليـف منـدرج در     گرديده استن 182و  171اي به مواد  اشاره
با اين حال به نظـر  ) 1353:302اميد، . (باشد ميفاقد ضمانت اجراي كيفري  مزبور، ماده
رسد در صورت خودداري فرمانده يا كاركنان كشتي از امدادرساني به اشخاصـي كـه    مي
معرض خطر هسـتند، قـانون مجـازات خـودداري از كمـك بـه مصـدومين و رفـع          در

ــ هـركس شـخص يـا     1« : به موجب ايـن مـاده واحـده   . باشدمجري  مخاطرات جاني
اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فـوري بـه مراجـع يـا     

ند بدون اين كه با اين مقامات صالحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري ك
وجـود اسـتمداد يـا داللـت اوضـاع و       اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با

اي تا يـك   احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه
در اين مورد اگر مرتكـب  . يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد سال و

توانسـته كمـك مـؤثري بنمايـد بـه حـبس        باشد كه به اقتضاي حرفه خود مياز كساني 
اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هـزار ريـال تـا يكصـد هـزار ريـال        جنحه

مسئوالن مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصـي كـه از پـذيرفتن    . محكوم خواهد شد
وليـه امتنـاع نماينـد بـه حـداكثر      هـاي ا  شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمك

نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيمـاران و سـاير   . شوند مجازات ذكر شده محكوم مي
  .ايست كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نامه مسائل مربوط به موجب آيين
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ـ هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند بـه اشـخاص آسـيب ديـده يـا      2
معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقـدام الزم و كمـك بـه    اشخاصي كه در 

  .اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد خودداري كنند به حبس جنحه هاآن
ها به تناسب احتيـاج مراكـز درمـان فـوري      ـ دولت مكلف است در شهرها و راه3

ك فوري دارنـد ايجـاد   و وسايل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كم) اورژانس(
  .و فراهم نمايد

ـ مأمورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبـوده و اشـخاص آسـيب    4
  .»رسانند بشوند ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني مي

با استمداد اشخاص نيازمند به كمك  تواند ميانجام عمليات امداد و نجات در دريا 
امـروزه عمليـات   . ن، بدون اعالم نياز، اقدام به عمليات نجات كننديا ناجيا انجام شود و

هاي فرسـتنده   با تعبيه دستگاه. امداد و نجات دريايي از جمله امور تخصصي شده است
شـود   هايي بطور خودكار پخش مـي  اي رخ دهد پيام در شناورها به محض اين كه حادثه

دگان با استفاده از اين امواج، موقعيت دهن كه امواج آن از طريق ماهواره دريافت و نجات
  .كنند ده و نسبت به امدادرساني در اسرع وقت اقدام ميكرشناور را تعيين 

بـوده يـا بـدون توافـق قبلـي       عمليات نجات ممكن است مسبوق به انعقاد قرارداد
متفـاوت   يادشـده دهنده در هريك از دو فرض  مبنا و ميزان حقوق نجات. صورت گيرد

مبـاني حقـوق    پس از اشـاره بـه پيشـينه مقـررات،     ن اساس در اين نوشتاربرهمي. است
شـود   دهنده دريايي در قالب قرارداد نجات يا الزامات خارج از قرارداد مطالعه مي نجات

دهنده پرداخته شود بررسـي خواهـد    و سپس موضوع پاداش و غرامتي كه بايد به نجات
 1989المللي، خصوصاً كنوانسيون  ررات بيناين نوشتار مبتني بر قانون دريايي و مق. شد

 .استلندن 
 

  پيشينه مقررات امداد و نجات دريايي. 2
تحوالت قواعد حقوق نجـات دريـايي بيشـتر مرهـون      1900تا  1600طي سالهاي 

 يكنواخـت امـا بـا توجـه بـه مطلوبيـت تـدوين مقـررات         .هاي انگليس بود رويه دادگاه
اي از مقررات قانوني مربوط  يكسان كردن پاره معاهدهالمللي درباره عمليات نجات،  بين
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بـا  . در بروكسل به تصـويب رسـيد   1910سپتامبر 23به كمك و نجات در دريا به تاريخ 
عنايت به تحوالتي كه از آن هنگام تاكنون رخ داده و به جهت نقشي كه عمليات نجات 

طر داشته باشد و نظـر بـه   تواند براي ايمني شناورها و اموال در خ كارآمد و به موقع مي
شـوند و   دار مي هاي كافي براي كساني كه عمليات نجات را عهده ضرورت تأمين انگيزه

نيز حفظ محيط زيست به هنگام وقوع مخـاطرات دريـايي، ضـرورت تجديـد نظـر در      
  . احساس شد مزبورمقررات 

بروكســل، ابتــدا در كنفــرانس  1910 معاهــدهپــس از پــذيرش ضــرورت اصــالح 
د كـه در  شـ جديد تهيه  معاهدهنويسي از  پيش  1981لمللي دريايي مونترآل به سال ا بين

نـويس نهـايي    پـيش . المللي دريايي مورد مالحظه قرار گرفت كميته حقوقي سازمان بين
المللـي نجـات    بـين  معاهـده به كنفرانس لندن ارائه و در نهايـت،   1989در سال  معاهده

  )127:1992 شاو، و119:1991 3آلن،. (دريايي به تصويب رسيد
 1343در حقوق ايران، موضوع امداد و نجات دريـايي در قـانون دريـايي مصـوب     

المللي دريايي صورت  تدوين قانون دريايي ايران براساس قراردادهاي بين. شود ديده مي
به موجب قانون الحاق دولت ايران بـه هفـت قـرارداد     1344البته  در سال . گرفته است

المللي دريايي را نيـز پـذيرفت و از جملـه  بـه      ريايي، ايران قراردادهاي بينالمللي د بين
بـا تصـويب قـانون اجـازه      1373در سـال  همچنـين  . بروكسل ملحق شد 1910 معاهده

المللي نجات دريـايي، ايـران عضـو     بين معاهدهالحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به 
  .دشلندن  1989 معاهده
  

  دريايي مباني حقوق نجات دهنده .3
نظـر بـه ايـن كـه     . دهنـده، حقـوقي در پـي دارد    انجام عمليات نجات براي نجات

د يا بدون قـرارداد  كن، خدمات امدادي را ارائه  دهنده ممكن است با انعقاد قرارداد نجات
گيرنـده را در ايفـاي    توان مبناي مسئوليت نجات كمك بشتابد مي نيازمندبه ياري شناور 
 .دكرسئوليت قراردادي يا الزامات خارج از قرارداد تقسيم دهنده به م حقوق نجات
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  دريايي دهنده مبناي قراردادي حقوق نجات .3. 1
قـراردادي در   بستنعمليات امداد و نجات شناور در معرض خطر، ممكن است با 

. دهنـدگان در پـي دارد   اين خصوص انجام پذيرد كه حقوق قـراردادي را بـراي نجـات   
 ؛دكنن قرارداد مبادرت به عمليات نجات نمي بستناي معموالً بدون  دهندگان حرفه نجات

ممكن اسـت منـافع ايشـان را تـأمين نكـرده و       ،زيرا ارائه خدمات نجات، بدون قرارداد
  )219:1993 آندرسون، ؛ 266:1982 ،4كوهن. (به دنبال داشته باشده در آيندمشكالتي را 

شود تا ايـن   تعريفي از آن ارائه مي نخستنامند كه  مي» قرارداد نجات«قرارداد مزبور را 
موضـوع قـرارداد نجـات،     سپس نظر به اين كه. قرارداد از عناوين مشابه تميز داده شود

ت مزبـور مـورد اشـاره قرارگرفتـه و پـس از      باشد لذا مفهـوم عمليـا   عمليات نجات مي
قرارداد نجات الزم است، تأثير ناعادالنه بودن قـرارداد   بستنبرشمردن شرايطي كه براي 

جهـت تكميـل    پايانپايداري قرارداد نجات در . شود بر وضعيت حقوقي آن بررسي مي
 .آيد مي پيشينمباحث 

  دريايي تعريف قرارداد نجات. 3. 1. 1
بـا در نظـر داشـتن    . تعريف نشده است دريايي قرارداد نجات ،ايي ايراندر قانون دري

: تـوان گفـت   نجات مـي  لندن در تعريف قرارداد 1989المللي نجات دريايي  بين معاهده
قراردادي است كه به هنگام وقوع مخاطرات دريـايي ميـان يـك شـناور درياپيمـاي در      

  . شود مي بستهمعرض خطر با ديگري براي نجات 
زيـرا هرچنـد نجـات     ؛اسـت  دريـايي  كشتي متفاوت از قرارداد نجات داد يدكقرار

كننده خـدمات   ولي معموالً كشتي دريافت ،كشتي ممكن است با يدك آن صورت پذيرد
كشي داراي عنوان  قرارداد يدك )278:1371رمضاني،( .كشي در معرض خطر نيست يدك
المللـي   قـرارداد بـين   4مـاده   برگـردان قـانون دريـايي كـه     176ماده  برابراست و  ويژه

« : يكنواخت كردن بعضي از مقـررات مربـوط بـه معاضـدت و نجـات در دريـا اسـت       
كش حق دريافت اجرت براي كمـك و يـا نجـات كشـتي و بـار آن را كـه يـدك         يدك
كشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنايي كه جزء تعهدات مربوط به قـرارداد   مي

كـش بـه منظـور     اين ماده ناظر به موردي است كه يـدك . »نشده باشد كشي منظور يدك
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اگر در اثر  )184:1349 فرمانفرمائيان،.(ديده به بندر كرايه شده باشد كشيدن كشتي صدمه
و بـر اثـر آن خطـري     كنكشـي غيـرمم   خطاي كشتي صدمه ديده، اجراي قرارداد يـدك 

كشي فسـخ شـود يـا     داد يدكد يا قراركنكش به او مساعدت  د و يدكشومتوجه كشتي 
 ، هبوآيـ .(اسـت پاداش نجـات   شايستهد كنكش، خارج از چهارچوب قرارداد عمل  يدك

  )262:1371رمضاني، ؛ 82:1379
هاي راهنما به موجب قرارداد، عرف يا مقررات بندري  هايي كه توسط كشتي كمك
آتش نشـاني  هاي  همچنين قايق. شوند مشمول مقررات مربوط به نجات نيستند انجام مي

بـاش   كه از طرف مقامات بندر به منظور اطفاي حريق براي انجام وظيفه به حـال آمـاده  
ــي ــداري م ــوند نگاه ــي،. (ش ــتوده تهران ــورابي، ؛ 216:1344 س ــد، ؛ 580:2003 ش  امي

316:1353(   
قـرارداد اسـتخدامي، وظيفـه دارنـد      بـر اسـاس   ،خدمه كشتي كه دچار سانحه شده

خـدمات ايشـان داوطلبانـه نبـوده و      بنـابر ايـن   .ش كنندتالجهت حفظ و نجات كشتي 
رغم صدور دستور ترك دائم كشـتي و   بهمگر اين كه  ،پاداش نجات را ندارند شايستگي

 رمضاني،( .ندكنمبادرت به عمليات نجات  ،فسخ قرارداد استخدامي با توافق يا بدون آن
262:1371(  

  دريايي مفهوم عمليات نجات .3. 1. 2
موضوع قـرارداد نجـات دريـايي، انجـام عمليـات نجـات اسـت و         كه نظر به اين

مؤثر باشد لذا تبيـين   دريايي تواند در شناخت قرارداد نجات شناسايي عمليات نجات مي
  . ضرورت داردمفهوم آن 

شود كه براي جلوگيري از جان بـاختن   مي كارهايي گفتهبه  دريايي عمليات نجات
مخاطرات،  بطـور داوطلبانـه و بـدون الـزام     معرض ي در ها يا نابودي اموال درياي انسان

پـس  . شـود  اموال دريايي شامل شناور، محموله آن و كرايه حمل مي. قانوني انجام گيرد
، بقاياي يك كشتي سـانحه ديـده باشـد مشـمول تعريـف نخواهـد       يافتهاگر مال نجات 

  )257: همان.(بود
. شـود  خوانـده مـي   5جيلو، سـا دريـايي  در حقوق دريايي انگليس، عمليات نجـات 
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نيـز  و اين واژه به معناي اجرت خدماتي كه بـراي نجـات كشـتي ارائـه شـده      همچنين 
بـرخالف حقـوق انگلـيس در    . رود گيرد به كـار مـي   دهنده تعلق مي پاداشي كه به نجات

و كمك براي  6فرانسه براي عمليات نجات در دريا از دو اصطالح كمك براي رفع خطر
 اميـد،  و216:1344 سـتوده تهرانـي،  .(شـود  اسـتفاده مـي   7شـدن  نجات كشـتي از غـرق  

 »معاضـدت «و  »نجـات «برهمين اساس برخي بـا تفكيـك ميـان اصـطالح      )296:1353
در معاضدت دريايي مساعدت با كسي است كـه در وضـع دشـوار گرفتـار     «: نويسند مي

راثـر  آمده و نجات در رهاندن انساني از مرگ يا شيء از نـابودي اسـت و ايـن وضـع ب    
  )81:1379 بوآيه،( .»نشستن كشتي پيش آمده است شدن يا به گل اي نظير غرق حادثه

شود و ايـن   در حقوق دريايي ايران، تفكيكي ميان نجات و كمك دريايي ديده نمي
عنـوان  . شـوند  يا به جاي هـم اسـتعمال مـي     دو اصطالح معموالً به يكديگر عطف شده

كمك  ،است و در متن قانون مزبور» نجات در درياكمك و «فصل يازدهم قانون دريايي 
برخي نويسـندگان حقـوق دريـايي نيـز امـروزه از      به باور . يكسان دارندو نجات حكم 
قـرارداد   بنابر ايـن  )297:1353 اميد،(. نجات و كمك نيست ميان تفاوتي ،لحاظ حقوقي

  . يك مفهوم دارند كمك و نجات دريايي
تخليـه كـاالي    مانندشامل يك سلسله اعمال مادي ، دريايي معموالً عمليات نجات

بـا ايـن    .شود كشتي براي سبك كردن يا خاموش كردن حريقي كه در آن اتفاق افتاده مي
اي  رغم اين كه برخي ارائه مشـاوره  علي. عمليات نجات مادي باشد ضرورتي نداردحال 

 )268:1371 ،رمضـاني (دانند را كه در نجات كشتي مؤثر بوده موضوع دعوي نجات نمي
 شـمرده توانـد عمليـات نجـات     همفكري جهت نجـات از خطـر مـي    در ديدگاه ديگر،

عمـوم   در حقوق ايران ديدگاه اخير قابل دفـاع اسـت؛ زيـرا    )578:2003 شورابي،.(شود
به هرنوع عمل كمك و «: قانون دريايي كه مقرر داشته 174در صدر ماده » هرنوع عمل«

شامل اعمال مادي » د اجرت عادالنه تعلق خواهد گرفتنجات كه داراي نتيجه مفيد باش
اطالعـات   ارائـه  انگلـيس نيـز دادن توصـيه و    هـاي  دادگاهدر رويه . شود مي و غيرمادي

   )310:1353 اميد،.(استضروري به منظور نجات كشتي از مصاديق عمليات نجات 
ق بنـد  طبـ . تعريف شده است» عمليات نجات«المللي نجات دريايي  بين معاهدهدر 

عمليات نجات عبارت است از هرعمل يا فعاليت تعهد شـده  « معاهدهالف ماده يك اين 
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هاي قابل دريـانوردي يـا    جهت كمك به يك شناور يا ديگر اموال مواجه با خطر در آب
مزبور، شناور عبارت است از هـر سـاختار قـادر بـه      معاهدهدر . »ها از هرقبيل ساير آب

شامل  هرمالي است كه از روي عمد و به طور دائم به كنـار  دريانوردي و عبارت اموال 
   .باشد ساحل متصل نباشد و نيز شامل كرايه مورد تعهد مي

گرفـت   درگذشته دامنه عملياتي كه تحت شمول مقررات نجات دريـايي قـرار مـي   
لنـدن، بـه نظـر     1989المللـي نجـات دريـايي     بـين  معاهدهولي با تصويب  ،محدود بود

نجـات كليـه   كه از آن جملـه،   يافته است گسترش ،شمول عمليات نجات رسد دامنه مي
ايـن  «  6همچنين طبق بند يك مـاده   )127:1992 شاو،. (باشد ميشناورها اعم از كشتي 

گردد مگر تاحدودي كه قـراردادي بـه    كنوانسيون در مورد هر عمليات نجاتي اعمال مي
 . »طور صريح يا ضمني به نحو ديگري مقرر نموده باشد

  دريايي قرارداد نجات بستنشرايط  .3. 1. 3
المللـي   رارداد بـين قـ  7مـاده   برگـردان قانون دريايي ايران كه  179با استناد به ماده 

قـرارداد   ،يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دريا اسـت 
  : شود بستهنجات  بايد در شرايط زير 

قرارداد پس از در معرض مخاطرات دريايي قـرار گـرفتن يـك شـناور     ـ    نخست
عمليات يـا در   پيش از شروع تواند ميقرارداد نجات . شده باشد بستهدرياپيما با ديگري 

  . شود بستهحين آن 
ممكن است پيش از وقوع مخاطرات دريايي، ميان مالـك شـناور يـا شخصـي كـه      

و بـه موجـب آن يـك طـرف      شـده چنين اختياري دارد با طرف ديگر، قراردادي منعقد 
قرارداد متعهد شود در صورت وقوع مخـاطره  در طـي سـفر دريـايي معـين يـا مـدت        

وضعيت چنين قراردادي شبيه بـه عقـد بيمـه اسـت و در     . دكنمشخص، اقدام به نجات 
  .نيستقرارداد نجات به معناي خاص آن  مزبور،ولي قرارداد  ،صحت آن ترديد نيست

ـ  وقوع مخاطرات دريايي لزوماً . قرارداد بايد تحت تأثير خطر قرارگرفته باشد دوم 
دي صـحيح و  در صـورتي كـه بـا دريـانور    . دنـ ده شناور را در معرض خطر قـرار نمـي  

د خطري متوجه شناور نخواهـد  كردريانوردان خوب بتوان از مخاطرات دريايي اجتناب 
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ولي شناور قابليت دريانوردي نـدارد   ،البته در فرضي كه مخاطره قابل اجتناب است. شد
ده و كـر يا دريانوردان خوبي در شناور به كار گمارده نشده باشند خطر شناور را تهديـد  

احتمـال  . شود مشمول مقررات نجات دريايي اسـت  بستهچنين وضعي قراردادي كه در 
  )261:1371 رمضاني، ؛ 578:2003 شورابي،. (وقوع خطر نيز به مانند خطر بالفعل است

كند ولي فرمانـده آن بـه    برخي معتقدند در مواردي كه خطري كشتي را تهديد نمي
 ،اختـه و بـراي نجـات   و كشتي ديگر خود را به خطـر اند  كردهاشتباه درخواست كمك 

شود هرچند عمليات انجام يافته مصداق واقعـي عمليـات نجـات     هايي مي متحمل هزينه
چنـين   )1353:314اميـد،  .(آن كشتي، استحقاق اجرت نجـات دارد  با اين وجود،نيست 

المثلي برابر با اجرت نجـات شـمرد؛ زيـرا عمليـاتي بـراي نجـات        اجرتي را بايد اجرت
  .اجرت مزبور، عوض آن باشدصورت نگرفته است تا 

ـ   بسـته  دو طـرف قرارداد منصفانه و با رعايت عدالت معاوضي و اراده سالم  سوم 
در صورتي كه يـك طـرف از  وضـعيت موجـود يـا عـدم آگـاهي ديگـري         . شده باشد

توان به استناد اصل صـحت   را فريب دهد نمي او ،ده ويا با حيله و نيرنگكراستفاده  سوء
  .بود ناروا زيانو لزوم قراردادها، شاهد 

 Lloyd’sهاي استانداردي وجود دارد مانند  ، نمونهدريايي براي قراردادهاي نجات

Standard Form of  Salvage Agreement   كه به اختصـارLOF   مخفـفLloyd’s 

Open Form متناسـب بـا    ،اين فرمهاي اسـتاندارد  )266:1982كوهن،. (شود خوانده مي
كـه پـس از    LOF1990ماننـد   .شـوند  المللي اصـالح مـي   بين معاهداتتغيير مقررات و

در عمـل ميـزان    )128:1992 شـاو،  و119:1991 آلن،. (لندن تهيه شد 1989كنوانسيون 
پاداش نجات در اين فرمها جز در مواردي چون به گـل نشسـتن كشـتي در آبهـاي كـم      

كم ارزش بـودن مبلـغ پـاداش، درج نشـده و آن را بـه تصـميم داوران واگـذار         عمق يا
 8ولي ناعادالنه بودن آن ممكن است ناشي از عدم رعايـت حسـن نيـت كامـل     ،كنند مي
كننـد و   رفتـار موظفند باصـداقت و درسـتي بايكـديگر     ايشان. باشد دو طرفريك از ه

اگر براساس اطالعات . هان ننمايندمؤثر است پنهر يك گيري  اطالعاتي را كه در تصميم
 ؛ 257و274 :1371،رمضـاني . (آور نخواهد بـود  شود الزام بسته، قرارداد نجات نادرست
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 )220:1993آندرسون،
لندن نيز مشابه با قـانون دريـايي    1989المللي نجات دريايي  بين معاهده 7در ماده 

ايران، امكان ابطال يا اصالح قرارداد نجات يا هريك از شرايط آن منوط است به اين كه 
 و بودهشده و شرايط آن غيرمنصفانه  بستهتحت فشار ناروا يا تحت تأثير خطر،  ،قرارداد

ي كه عمالً عرضه شده بيش از اندازه زياد بوده يا پرداخت، براساس قرارداد براي خدمات
  .يا بسيار اندك باشد

  بر وضعيت حقوقي آن دريايي تأثير ناعادالنه بودن قرارداد نجات .3. 1. 4
كـه در   شخصـي شود و از طـرف   مي بستهدر وضعيت خطر  دريايي قرارداد نجات

چنـين   ،اگـر طـرف قـرارداد بـا مضـطر     . اسـت معرض خطر است قراردادي اضطراري 
موقعيتي را براي تحميل شرايطي ناروا بر او قرار ندهد و قرارداد در شرايطي عادالنـه و  

اما اگر نجات دهنـده از وضـعيت    ،شود ترديدي در صحت قرارداد نيست بستهمنصفانه 
ده و شـرايط  كـر ، اسـتفاده نامشـروع   در مخـاطرات دريـايي   اضطراري درمانده و گرفتار

تواند به اين بهانه كه معامالت ناشـي   حميل كند منطق حقوقي نمياي را بر او ت ناعادالنه
  .از اضطرار معتبر است التزامات ناروا را بر مضطر بار كند

 ،ضمانت اجراي سوءاستفاده از وضعيت طرفي كه در معـرض مخـاطرات دريـايي   
مللـي  ال قرارداد بين 7ماده  برگردانقانون دريايي كه  179در ماده  بندد قرارداد نجات مي

باشـد   يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربـوط بـه معاضـدت و نجـات در دريـا مـي      
هرقرارداد كمـك و نجـات كـه در حـين     «: مزبور قانوني ماده برابر. شده است بيني پيش

خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن بـه تشـخيص دادگـاه غيرعادالنـه باشـد      
در . يا تغيير داده شـود  سيله دادگاه باطل وممكن است به تقاضاي هريك از طرفين به و

كليه موارد چنانچه ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يـا خدعـه يـا    
يا اجرت مذكور در قرارداد ذكر شده به نسبت خـدمت انجـام    اغفال جلب شده است و

طرفين قـرارداد را   تواند به تقاضاي يكي از يا كم است دادگاه مي العاده زياد و يافته فوق
  .»تغيير داده ويا بطالن آن را اعالم نمايد

المللي يكنواخت كردن بعضـي از مقـررات    قرارداد بين 7در متن ترجمه شده ماده 
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مربوط به معاضدت و نجات در دريا، منضم به قانون الحاق دولت ايران به هفت قرارداد 
توسـط دادگـاه    يادشـده ، قرارداد نجات تحـت شـرايط   1344المللي دريايي مصوب  بين

امكان فسخ قرارداد معاضدت و نجات در برخي . خوانده شده است» قابل فسخ يا تغيير«
در حالي كـه در مـتن   ) 218:1344 تهراني، ستوده(د شو ديده ميمتون حقوقي داخلي نيز 

المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط بـه معاضـدت و نجـات در     قرارداد بين
 معاهـده  7مـاده   9.آمـده اسـت  دريا به زبان انگليسي، قابل ابطال و اصالح بودن قرارداد 

المللـي يكنواخـت    د بـين قـراردا  7المللي نجات دريايي نيز در عبارتي مشابه با ماده  بين
يـك  «: دارد كردن بعضي از مقررات مربوط بـه معاضـدت و نجـات در دريـا مقـرر مـي      

  : توان ابطال ويا اصالح نمود اگر قرارداد يا هريك از شرايط مندرج در آن را مي
الف ـ قرارداد تحت فشار ناروا يا تحت تأثير خطر، منعقد شده و شـرايط آن غيـر    

  منصفانه باشد، يا 
ـ پرداخت براساس قرارداد براي خدماتي كه عمالً عرضه شده بـيش از انـدازه     ب

  .»زياد بوده يا بسيار اندك باشد
، شخصي كه بـه دليـل مخـاطرات و حـوادث دريـايي در      يادشدهمطابق با مقررات 

معرض خطر قرار گرفته و حاضر به امضاي قرارداد نجات با شـرايط نـاروا و ناعادالنـه    
تواند با مراجعه به دادگاه تعديل شرايط قـرارداد   از رهايي از خطر ميگرديده است پس 

در صورتي كه چنين نكند قراردادبه حال صـحت بـاقي خواهـد    . يا ابطال آن را بخواهد
 .مغبون گشته باشند نيز وجود دارد دو طرفاين وضعيت در صورتي كه هريك از . ماند

 )152:1384احمدي، طالب(
  دريايي رداد نجاتپايداري قرا .3. 1. 5

بهـر نـوع عمـل    «: دارد قانون دريايي درخصوص نجات در دريا مقرر مي 174ماده 
كمك و نجات كه داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادالنه تعلق خواهد گرفت اگر عمـل  
كمك يا نجات نتيجه مفيد نداشته باشد هيچگونه اجرتي بĤن تعلق نخواهد گرفـت و در  

  . »بيش از ارزش اشياء نجات يافته نخواهد بودهيچ مورد مبلغ پرداختي 
 باشـد يـا عمليـات نجـات     ميـان تعيين ميزان اجرت، بسته به اينكـه قـراردادي در   
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ميـزان  «قـانون دريـايي    178طبق مـاده  . بدون قرارداد انجام گيرد متفاوت است دريايي،
-مـي اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است، پرداخت 

اين حكم نيـز شـامل   . گردد و در صورت نبودن قرارداد بوسيله دادگاه تعيين خواهد شد
طرز تقسيم اجرت مزبور بين نجات دهندگان و همچنين بين مالـك و فرمانـده و سـاير    

  .»اشخاصي كه در خدمت كشتيهاي نجات دهنده ميباشند خواهد بود
قانون دريايي پيش بينـي شـده، ايـن     178عليرغم اعتبار قرارداد نجات كه در ماده   

. دشـو قرارداد تحت شرايطي كه مطالعه شد ممكن است به حكم دادگاه اصالح يا ابطال 
آور نبـودن آن تلقـي    برخي قابل ابطال يا اصالح بودن قرارداد نجـات را دليـل بـر الـزام    

 179و178 دو مادهعضي ديگر در همين راستا از جمع و ب )274:1371رمضاني،(اند نموده
اند كه وجود يا عدم قـرارداد نجـات تـأثيري در ميـزان      قانون دريايي چنين استفاده كرده
 فرمانفرمائيـان، .(دكنـ بايسـت تكليـف اجـرت را تعيـين      اجرت ندارد و نهايتاً دادگاه مي

ز جمله قراردادهاي صحيح ولي قرارداد نجات تا قبل از صدور رأي دادگاه ا )186:1349
صدور حكم اصالحي يا ابطال قـرارداد  . تباع استالزم اإل دو طرفبوده و مفاد آن ميان 

پـس كليـه قراردادهـاي    . شـود  اي دارد كه شامل هر قرارداد نجاتي نمـي  نيز شرايط ويژه
برفرض كه قرارداد مزبور شرايط اصـالح يـا   . قابل ابطال يا اصالح نيستند دريايي نجات

الزم  ،كه دادگاه حكمي در اين خصوص صادر نكرده هنگاميابطال را داشته باشد نيز تا 
ديگر آن كه قابل ابطال يا اصالح بودن قرارداد، مفهومي متفـاوت از جـايز   . تباع استاإل

  : داردبودن آن 
شود كه با اراده هريك از طـرفين يـا هـردو     هر عقدي اطالق ميعقد قابل فسخ به 

منشاء پيدايش حق . طرف يا شخص ثالث و نهايتاً با رأي مقام قضايي قابل انحالل باشد
عقـود قابـل فسـخ    . قانون يا شرط ضمن عقد باشدتواند  ميفسخ با توجه به اصل لزوم 

قابل فسخ با قرارداد قابل ابطالي  وجه تشابه قراردادهاي. ممكن است جايز يا الزم باشند
صحيح بودن هردو است ولي با فسخ، اثر قرارداد نسبت بـه   دريايي، چون قرارداد نجات

قرارداد قابل . شود برطرف مي قراردادكليه آثار  ،رود در حالي كه با ابطال آينده از بين مي
جـز آنچـه   شـود بلكـه تمـام شـرايط آن      اصالح نيز با صدور حكم اصالحي باطل نمـي 

به مانند سـاير   دريايي نتيجه آن كه قرارداد نجات. به اعتبار خود باقي است  شدهاصالح 
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  .كند قراردادها از اصل لزوم پيروي مي
   

  دهنده مبناي غير قراردادي حقوق نجات .3. 2
اند  دهندگان در امدادرساني به اشخاصي كه در دريا دچار مخاطره شده اعمال نجات
دريافـت اجـرت نجـات     شايسـته نتيجه مفيد، محترم بوده و ايشان را  مشروط بر داشتن

كنندگان كمك، نسبت به مبـالغي كـه بايـد بپردازنـد در      مبناي مسئوليت دريافت. دكن مي
دهنـده   حتي ممكن است نجـات . صورت فقد قرارداد در الزامات خارج از قرارداد است
 گفتگـو شود بـه   كه نجات داده ميپس از شروع به عمليات با مالك يا فرمانده شناوري 

در چنين صورتي نيز حقوق نجات دهنـده را بايـد   . ولي به توافق نهايي نرسند ،پرداخته
، بـه دليـل بـروز    د و معمـوالً دخالـت دادگـاه   كـر در الزامات خارج از قرارداد جسـتجو  

  . در چنين مواردي اجتناب ناپذير است اختالفات،
استمداد و درخواست مالك يا فرمانده شـناور  دهندگان ممكن است با  چون نجات

در خطر، مبادرت به عمليات نجات نمايند يا رأساً شـناور را در معـرض خطـر ديـده و     
مبناي حقوق ايشان، ذيل دو عنوان استيفا و اداره فضولي مال كساني كـه در   ،اقدام كنند

 .شود اند مطالعه مي دريا دچار مخاطره شده
  وعمل نجات دهنده استيفا از مال .3. 2. 1

بدون وجـود   ،مند شدن از مال يا عمل ديگري منظور از استيفا درضمان قهري، بهره
. استيفا ممكن است مشروع يا نامشروع باشد. و  حتي ايقاع است دو طرفقرارداد ميان 

هرگاه كسي بـر  «: قانون مدني ناظر بر استيفاي مشروع از عمل غير مقرر داشته 336ماده 
گري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً بـراي آن عمـل اجرتـي بـوده و يـا آن      حسب امر دي

شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خواهد بود، مگر اين كه معلوم 
: و در ماده بعد تعريف استيفاي از مال غير بدين شرح آمده است» شود قصد تبرع داشته

ل غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از ما«
المثل خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجـاني بـوده    مستحق اجرت

  .»است
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الزام بـه پرداخـت اجـرت     :براي تحقق استيفا از عمل ديگري شرايطي الزم است  
ار مـورد  كـ . كه كار عامل به امر يا خواست استيفا كننـده باشـد   آيد هنگامي به وجود مي
عامـل  و  اجرتي منظـور شـود   كار صورت گرفتهدر عرف براي . درخواست انجام گيرد
در استيفا از مال ديگري نيز شـرط اسـت كـه اسـتيفا كننـده در       . قصد تبرع نداشته باشد

بطور متعارف استيفاي . از مال مورد نظر استفاده شود. استفاده از مال ديگري مجاز باشد
  )508:1362كاتوزيان،. (نباشد رايگانشد و اذن در انتفاع از مال اجرت داشته با

رسد در فرضي كه شناوري در معرض خطر قرار گرفته و با اسـتمداد از   به نظر مي  
دهنده با دريافت اعالم نيـاز بـه    شود و نجات ديگران، خواستار انجام عمليات نجات مي

شرايط استيفا از  ،نمايند ميقرارداد، مبادرت به انجام عمليات نجات  بستنكمك و بدون 
 .دريافت اجرت نجات را دارد شايستگيدهنده  محقق است و نجات ،مال و عمل غير

  گيرنده اداره مال نجات .3. 2. 2
قـانون مـدني    306از استيفا دانست كه در ماده  گونه ويژهتوان  اداره مال غير را مي

را  هاآنغايب يا محجور و امثال  اگر كسي اموال«: ماده مزبور برابر. بيني شده است پيش
بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصـدي خـود   

در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب . را بدهد
ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالـت يـا پرهيـز در    

لت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود دخا
  . »كه براي اداره كردن الزم بوده است

بايد دخالـت در مـال ديگـران،    : براي تحقق نهاد اداره مال غير شرايطي الزم است  
اين دخالت به قصد احسان بوده و بـراي حفـظ    .بدون اذن و اجازه ايشان صورت گيرد

 زيـان جلوگيري از  و خود مالك، ناتوان از اداره مال خود باشد .ب مال باشدمنافع صاح
  )519: همان. (صاحب مال، دخالت ديگران را توجيه كند

دهنده دريايي با شرايط اداره مال غير هرچنـد   در عمل، احتمال تطبيق عمل نجات  
زيرا معموالً به زير آب رفتن شناور مدتي بـه   ؛ولي بسيار اندك است ،غير ممكن نيست

انجامد و فرصت كافي براي كسب نظر از فرمانـده يـا مالـك آن جهـت انجـام       طول مي
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سـوزي در كشـتي    البته برخي فروض، نظير مهار فوري آتش. عمليات نجات وجود دارد
  .دهد اجازه  را به ناجيان نمي گرفتن، مجال شدهكه دچار حريق 

ان معتقدند اشخاصي كه در شرايط بحراني و خطـر، داوطلبانـه بـه    برخي نويسندگ
باشـند و خـود بـه     عـوض و پـاداش مـي    شايستهپردازند  ارائه خدمات مفيد دريايي مي
زيـرا هـيچ كـس حـق نـدارد در ازاي ارائـه        ؛عان دارندذخالف اصل بودن اين ديدگاه ا

 رمضـاني، ( .ش كنـد خدمات داوطلبانه بـه نفـع ديگـري از او تقاضـاي اجـرت يـا پـادا       
اجـازه بـه دليـل     گرفتنكه فرصت  شمردلذا بايد آن را محدود به وضعي   )255:1371

  .فوريت انجام عمليات امدادي مقدور نباشد
مالك يا فرمانده آن با انجـام   ،رغم اين كه شناوري در معرض خطر است اگر علي  

اشد، ماننـد مـوردي   مشروط بر آن كه اين مخالفت موجه ب ،دكنعمليات نجات مخالفت 
دهنـدگان   توان مقابله با خطر را دارد، موجب عدم اسـتحقاق اجـرت نجـات   او كه خود 

قـرارداد    3قـانون دريـايي ايـران، برگرفتـه از مـاده       175در ايـن زمينـه مـاده    . دشو مي
المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دريا مقرر  بين

تي كه كشتي مصدوم صريحاً و بطور موجه اشخاصـي را از شـركت در   در صور«: داشته
گونـه اجـرت را نخواهنـد     عمليات نجات منع نمايد اشخاص مزبور حق دريافـت هـيچ  

. شـود  المللي نجات دريايي نيز عبارت مشابه ديـده مـي   بين معاهده 19در ماده . »داشت
دهنـدگان   در حقـوق نجـات   البته اگر ممانعت مالك يا فرمانده غير موجه باشـد تـأثيري  

در حقوق مدني نيز مخالفت با دخالت ديگران در صورتي كه مستلزم امـري  . گذارد نمي
)522:1362 كاتوزيـان، . (نامشروع باشد، مانع از تحقق نهاد اداره فضولي مال غير نيست

        
  نجات پاداش .4

گيرنـده   توانـد از نجـات   دهنده مـي  اختصاص به پاداشي دارد كه نجات قسمتاين 
شرايط، معيارها و مرجع تعيين ميزان پاداش، نحـوه تقسـيم    مانندد و موضوعاتي بخواه

گيرندگان متعدد و تأثير مسـامحه   دهندگان و مسئوليت نجات آن در صورت تعدد نجات
ميزان پاداش يا غرامتـي كـه دريافـت    يا تقصير ايشان به هنگام انجام عمليات نجات در 
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همچنـين بـا   . اسـت  آنهـا از مباحـث    ند و عدم تعلق پاداش در نجات جان انسانكن مي
هنگام انجـام عمليـات    ،المللي نجات به رعايت حفظ محيط زيست بين معاهدهرويكرد 
 .آيد ويژه در پايان مي پاداش، موضوع دريايي نجات

  
  شرايط تحقق پاداش  .4. 1

دهنده هنگامي اسـتحقاق دريافـت پـاداش دارد كـه امـوال و جـان افـراد در         نجات
عـالوه  . معرض خطر بوده و خدماتي كه براي امدادرساني صورت گرفته داوطلبانه باشد

صدق  هنگامي نخستشرط . آميز باشد ، عمليات نجات بايد موفقيتيادشدهبر دو شرط 
البتـه الزم  . رض آسـيب يـا نـابودي باشـد    كند كه در زمان ارائه كمك، شناور در معـ  مي

نيست خطر حتمي باشد بلكه كافي است بطور معقول امكان تهديد خطر وجـود داشـته   
شرط دوم هنگـامي  . نباشد نيازي به امداد و نجات نيست ميانپس اگر خطري در . باشد

 دهنده خارج از الزامات قهري يا قراردادي اقـدام بـه امدادرسـاني    محقق است كه نجات
سـومين شـرط   . شـود  مـي  شـمرده خدماتي كه خارج از وظيفه ارائه شود داوطلبانه . دكن

اسـت و پـاداش نجـات،     10»تا نجاتي نباشد پاداشي در كار نخواهد بود«مبتني بر قاعده 
 ؛ 309:2002 ،11بارسـتين  ؛ 312:1353 اميـد، . (شـود  براساس نجات اموال پرداخت مـي 

  )209و219: 1993 آندرسون،
المللـي   قـرارداد بـين   2قانون دريايي ايران كه برگرفته از ماده  174ماده طبق صدر 

بـه  «يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط بـه معاضـدت و نجـات در دريـا اسـت      
هرنوع عمل كمك و نجات كه داراي نتيجه مفيد باشـد اجـرت عادالنـه تعلـق خواهـد      

چگونه اجرتي بـه آن تعلـق   اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيد نداشته باشد هي. گرفت
المللي نجات دريايي نيـز عبـارت مشـابه ديـده      بين معاهده 12در ماده . »نخواهد گرفت

عمليات نجاتي كه نتيجـه مفيـد داشـته باشـد، حـق      « يادشدهبند يك ماده  برابر. شود مي
ي به غير از مـوارد «: و  بند دوم همان ماده مقرر داشته» نمايد دريافت پاداش را ايجاد مي

كه به شكل ديگري مقرر شده است، درصورتي كه عمليات نجات، نتيجه مفيدي نداشته 
  . »األدا نخواهد بود گونه پرداختي براساس اين كنوانسيون واجب باشد هيچ
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سودي عايد كساني كه در معرض خطـر   ،اگر عمليات نجات باالبراساس مقررات 
انـواع عمليـات   . هستند نداشته باشد ايشان التزامي به پرداخت پاداش نخواهنـد داشـت  

ولي اين كليت بـا داشـتن    ،دشو دهندگان مي پاداش براي نجات شايستگينجات موجب 
اعـم   »هرنـوع عمـل  «بنابر اين اگر نتيجه مفيد اثبات شود . ه استشدنتيجه مفيد محدود 

  .گيرد است و به آن پاداش تعلق مي
 ،هرچند نتيجه مفيد عمليات نجات در نجات شناور يا محمولـه آن مشـهود اسـت   

تواند كرايه حمـل   ولي با نجات آن دو و به مقصد رسيدن كاال، متصدي حمل و نقل مي
با انجام عمليات نجـات، كرايـه نيـز قابـل وصـول و از نتـايج        بنابر اين .دكنرا دريافت 

   .شود مي شمردهات نجات عملي
  

  مرجع تعيين ميزان پاداش .4. 2
شده بسته ، ميان دو طرف دريايي تعيين ميزان پاداش بسته به اين كه قرارداد نجات

قـرارداد   6مـاده   برگـردان قـانون دريـايي كـه     178مـاده  . يا نشده باشد متفـاوت اسـت  
و نجات در دريا است المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت  بين

ميزان اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادي كه بين طرفين منعقـد شـده   «: مقرر داشته
  .»گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسيله دادگاه تعيين خواهد شد است پرداخت مي

انـد كـه در    برخي نويسندگان از قابليت ابطال يا تعديل قرارداد نجات نتيجه گرفتـه 
 هنگامياين سخن  )186:1349 فرمانفرمائيان،. (تعيين پاداش دادگاه استنهايت، مرجع 

پـس اگـر   . شده باشـد  بستهبا شرايطي ناعادالنه  دريايي پذيرفته است كه قرارداد نجات
شده باشد دليلي بـر   ارائهميزان پاداش منظور شده در قرارداد نجات، متناسب با خدمات 

  .   د نداردوجو دادگاهابطال يا تعديل آن از سوي 
در مـورد   دريـايي  المللي نجات دريايي، حكومـت  قـرارداد نجـات    بين معاهدهدر 

آن كه اختصـاص بـه قراردادهـاي     6ولي از ماده ، تعيين ميزان پاداش به صراحت نيامده
، مفـاد آن  ي ميان دو طرفتوان دريافت در صورت وجود قرارداددارد مي دريايي نجات

 لذا ميزان پاداش همان انـدازه اسـت كـه در قـرارداد     .خواهد بودحاكم بر روابط ايشان 
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مگر مبلغ تعيين شده در قرارداد، تحت فشار نـاروا يـا تحـت تـأثير خطـر،       ،آمده نجات
غيرمنصفانه بوده يا پرداخت براساس قرارداد براي خدماتي كه عمالً  عرضه شـده بـيش   

 دو طـرف به درخواست هر يك از  از اندازه زياد يا بسيار اندك باشد كه در اين صورت
  . كند تعيين ميده، دادگاه ميزان پاداش را شن بستهمانند هنگامي كه قراردادي 

  
  معيارهاي تعيين ميزان پاداش .4. 3

براي تعيـين ميـزان پـاداش نجـات بـه       دو طرفدر صورتي كه به دليل عدم توافق 
م بـه ابطـال قـرارداد نجـات     شود يا با شرايطي كه مطالعه شد دادگاه حك مراجعهدادگاه 

داده يا با تعديل آن  بخواهد ميزان پاداش نجات را تعيين كند بايد شرايط و مالحظـاتي  
المللي يكنواخت كردن بعضي از  قرارداد بين   8اين مالحظات در ماده . بگيردنظر  دررا 

ي قـانون دريـاي   180در مـاده  . مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دريا آمده است
براسـاس ايـن   . اسـت  آمـده قرارداد مزبور  8ايران، ذيل عنوان اساس تعيين اجرت، ماده 

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مـورد و مالحظـات ذيـل ميـزان اجـرت را      «ماده 
  .تعيين خواهد نمود

كنندگان، اهميت خطري كه  اوالً ـ نتيجه موفقيت حاصله، مساعي و استحقاق كمك 
دهنـدگان و كشـتي    يافته و مسافران و كاركنـان و بـار آن و نجـات    متوجه كشتي نجات

دهنده گرديده، مدتي كه براي عمليـات نجـات و كمـك صـرف شـده، هزينـه و        نجات
دهندگان گرديده،  خسارات وارده و عواقب مسئوليت و ساير مخاطراتي كه متوجه نجات

غييراتـي كـه احيانـاً در    ارزش وسايل و لوازمي كه براي نجات به كار رفتـه و بـاالخره ت  
  .كشتي براي نجات افراد و اموال صورت گرفته است

  » .ثانياً ـ ميزان ارزش اشياء نجات يافته
لنـدن نيـز معيارهـاي تعيـين پـاداش       1989المللي  بين معاهده 13در بند يك ماده 

پاداش بايد با ديد تشويق عمليات نجـات و بـا در   «طبق بند مزبور . بيني شده است پيش
ظر گرفتن معيارهاي مذكور در ذيل بدون توجه به ترتيبي كه در زير ارائه شـده تعيـين   ن

  :گردد
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  .الف ـ ارزش شناور و ساير اموال نجات يافته
دهندگان در جلـوگيري يـا بـه حـداقل رسـاندن       هاي نجات ب ـ مهارت و كوشش 

  .صدمه به محيط زيست
  .ج ـ ميزان موفقيت به دست آمده توسط نجات دهنده

  .ـ ماهيت و ميزان خطرد 
  .دهندگان در نجات شناور، ساير اموال و جان هاي نجات ه ـ مهارت و كوشش

  .اند هايي كه نجات دهندگان متحمل شده ها و زيان و ـ زمان به كار رفته و هزينه
دهندگان يا تجهيـزات آنـان    ز ـ خطر مسئوليت و ساير خطرهايي كه متوجه نجات 

  .است
  .ارئه شدهح ـ فوريت خدمات 

ط ـ قابليت دستيابي و استفاده از شناورها يـا سـاير تجهيـزات مـورد نظـر جهـت        
  .عمليات نجات

  .»هاآندهنده و ارزش  ي ـ وضعيت آمادگي و كارآيي تجهيزات متعلق به نجات
المللـي   با معيارهـاي منـدرج در قـرارداد بـين     معاهدهدر مقايسه ميان مقررات اين 

آن،  پيـرو قررات مربوط بـه معاضـدت و نجـات در دريـا و     يكنواخت كردن بعضي از م
عـالوه بـر كـاملتر بـودن و رفـع       ،لنـدن  معاهـده رسـد   قانون دريايي ايران به نظـر مـي  

شود به عامل حفظ محيط زيسـت بـه عنـوان     ديده مي پيشينهايي كه در مقررات  اشكال
  .      معياري در تعيين پاداش، توجه ويژه دارد

  
  ان پاداش بيشينه ميز .4. 4

المللي يكنواخت كـردن بعضـي از مقـررات مربـوط بـه       قرارداد بين 2در ذيل ماده 
، آمدهقانون دريايي ايران  174در تدوين ماده برگردان آن معاضدت و نجات در دريا كه 
بـر اسـاس   . ين شده اسـت يعتگيرنده در پرداخت پاداش،  حداكثر ميزان مسئوليت نجات

در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشـياء نجـات   «ران قانون دريايي اي 174ماده 
در مـاده  » اشـياء «برخي نويسندگان حقوق دريايي به استفاده از واژه . »يافته نخواهد بود
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ها ممكن اسـت موجـب نجـات اشـياء نشـود كـه        زيرا بسياري از كمك«مزبور منتقدند 
كه ناظر بر حفظ مال التجـاره   رسد لفظ اشياء به نظر مي. ارزش آن اشياء به حساب بيايد
ها به كشتي هميشه منتج به حفظ و نجات اشياء نيسـت   باشد در صورتي كه انواع كمك

و شايد اساساً به اين نيت نباشد مگر خود كشتي يا امري كـه بـه آن اشـتغال دارد جـزو     
  )183: همان.(»اشياء بدانيم

 13مـاده   3پاداش در بنـد   بيشينهلندن،  1989المللي نجات دريايي  بين معاهدهدر   
هاي قـانوني   پاداشها، به غير از هرگونه بهره و هزينه«: بر طبق بند مزبور. وارد شده است

در . »از ارزش شناور و ساير اموال نجات يافته تجاوز نكند هاآنقابل پرداخت مربوط به 
عضـي از  المللـي يكنواخـت كـردن ب    قـرارداد بـين   2، ايراد وارد بر مـاده  معاهدهعبارت 

ده شـ  برطـرف قانون دريـايي   174مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دريا و ماده 
  . است

  
  تسهيم پاداش .4. 5

هـم او بايـد از عهـده     ،در صورتي كه از عمليات نجات، شخص واحدي سود برد
گيرنـدگان   مـوارد، نجـات   بيشترولي در  ،دهندگان برآيد پرداخت اجرت نجات به نجات

باشند مانند فرضي كه محموله شناوري كه در معرض خطر قرار دارد متعلق به  متعدد مي
شوند بايـد در   مند مي چون تمام اين اشخاص از عمليات نجات بهره. چند شخص است

  .دهنده نيز سهيم باشند پرداخت حقوق نجات
بـين   معاهـده  13ماده  2، بند گيرنده در مورد نحوه تعيين سهم پرداختي هر نجات  

پرداخت پاداش تعيين شده براسـاس بنـد يـك بايـد     «: المللي نجات دريايي مقرر داشته
يافتـه   توسط كليه كساني كه در شناور و ساير اموال ذينفع هستند به نسبت ارزش نجات

تواند در قانون ملي خود مقرر كنـد   با اين همه يك كشور عضو مي. هريك، انجام گردد
ها انجام گيرد مشروط بر اين كه حق رجوع اين  پرداخت پاداش توسط يكي از ذينفع كه

هـيچ چيـز در ايـن    . ها براي مطالبه سهم هريك از آنان حفظ گـردد  ذينفع به ساير ذينفع
  .»ماده نافي هرگونه حق دفاع نخواهد بود
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ه هرچند رعايت تناسب در پرداخت خسارات در برخي از مواد قانون دريايي ديـد 
ولي در فصل يازدهم آن كه اختصاص به موضوع كمك و نجات در دريـا دارد   ،شود مي

  .بيني نشده است تسهيم پاداش، پيش
  

  تقسيم پاداش .4. 6
نـد پـس از پرداخـت پـاداش     كناگر چند شناور مبادرت به انجام عمليـات نجـات   

سيم پاداش در تق. ميان ايشان تقسيم شود يادشدهگيرنده بايد مبلغ  نجات سوينجات از 
باشند نيـز پـس از دريافـت حصـه      دهنده مي ميان اشخاصي كه در خدمت شناور نجات

  .گيرد پاداش هر شناور صورت مي
المللـي يكنواخـت    قـرارداد بـين    6از مـاده   برگرفتهقانون دريايي ايران  178ماده   

ر را د دو طـرف كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت و نجـات در دريـا، توافـق    
در صورتي كـه تقسـيم بـه تراضـي صـورت      . دشمار جرا مياإل تقسيم اجرت نجات الزم

طبق ذيل ماده . دهندگان با دادگاه خواهد بود نگيرد تعيين ميزان حقوق هر يك از نجات
المللي يكنواخت كردن  قرارداد بين 8بخشي از بند ب ماده  برگردانهمان قانون كه  180

معيارهايي كـه دادگـاه    ،باشد اضدت و نجات در دريا ميبعضي از مقررات مربوط به مع
گيـرد در تصـميم او نسـبت بـه تعيـين حصـه هـر         در تعيين اصل پـاداش در نظـر مـي   

  . دهنده نيز بايد منظور شود نجات
المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت و نجـات   قرارداد بين

يان مالك و فرمانده و ساير اشخاصـي كـه در   در دريا، نحوه تقسيم پاداش دريافتي در م
 استباشند را به قانون كشوري كه كشتي تحت پرچم آن  دهنده مي خدمت كشتي نجات

تقسـيم پـاداش ميـان     شـيوه قـانون دريـايي ايـران، حكـم      178در ماده . دهد ميارجاع 
دهندگان متعدد به تقسيم پاداش ميان مالـك، فرمانـده و سـاير اشخاصـي كـه در       نجات

    . باشند تسري داده شده است دهنده مي خدمت كشتي نجات
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  آن كاستنمحروميت از پاداش يا  .4. 7
المللي يكنواخت كردن بعضي از مقـررات مربـوط بـه     قرارداد بين 8طبق ذيل ماده 

قانون دريايي ايران اگر به دليل تقصير يا  180معاضدت و نجات در دريا و نيز ذيل ماده 
دهنـدگان   دهندگان، انجام عمليات نجات ضرورت يابد و يا اين كه نجـات  خطاي نجات

شـوند دادگـاه    هـا آنيافتـه يـا اخفـاي     ل نجـات مرتكب اعمال خالفي چون سرقت اموا
حكـم ايـن   . دكندهندگان را از اصل پاداش محروم  و يا نجات كاستهاجرت  از تواند مي

  . هاي ديگر متخلفين نخواهد بود ماده رافع مسئوليت
المللي نجات دريايي در وضعي مشابه، تحت عنوان تأثير رفتار  بين معاهده 18ماده   

دهنده ممكن است از كـل يـا بخشـي از     يك نجات«: دارد ه مقرر ميدهند نادرست نجات
گردد تا آن ميزان كه به خطر  پرداختي كه براساس اين كنوانسيون به وي واجب األدا مي

دهنده از  تر شده باشد يا اين كه نجات تقصير يا غفلت وي عمليات نجات الزم يا مشكل
  .»قصر بوده باشد، محروم شودكالهبرداري يا ساير كارهاي ناشايست م ،هرجهت
    
 

  پاداش از حقوق ممتازه .4. 8
ولـي   ،شد يافته بود استيفا مي دهنده از عين اموالي كه نجات در گذشته پاداش نجات

بـه   .يابـد  حق عينـي تبعـي مـي    يادشده،دهنده نسبت به اموال  در مقررات كنوني، نجات
عبارت ديگر ارزش اموال نجات يافته مبناي تعيين ميزان پاداش بوده و در صـورتي كـه   

حقـوق خـود را    ،يافتـه  تواند از محل اموال نجات دهنده مي پاداش پرداخت نشود نجات
دهنده، او را از طلبكاران با حق وثيقه مالك شـناور و كسـاني    اين حق نجات. دكناستيفا 

برخي نويسندگان در آثار خود به تفاوت ماهيـت  . دهد ه قرار ميكه اموالشان نجات يافت
شـود   حق ممتاز دريايي  مزبور با حقي كه در نتيجه رهن و وثيقه نهادن كشتي ايجاد مي

  )35: همان. (اند پرداخته
اجرت هرگونه پرداخت مربوط به نجات و  ،قانون دريايي ايران 29ماده  3بند  برابر

. شـود  مـي  شـمرده تي و كرايه حمل و ملحقات آن دو ممتاز كمك در دريا نسبت به كش
المللي نجات دريايي  بر عدم تأثير مقررات ديگـر   بين معاهده 20ماده  1همچنين در بند 



185  ...ت

همـان مـاده اگـر وثيقـه      2بـه موجـب بنـد    . دهنده تأكيد شده است بر حق ممتاز نجات
آن از حـق ممتـاز خـود    ديگري به نجات دهنده معرفي شود او اختيار دارد بـا پـذيرش   

نيز تا هنگامي كه وثيقـه قابـل قبـولي     معاهدههمان  21ماده  3برابر بند . صرف نظر كند
يافتـه نبايـد    دهنده معرفي نشود شناور و ساير اموال نجات جهت پرداخت حقوق نجات

دهنده از بندر يا مكـاني كـه در وهلـه اول پـس از اتمـام عمليـات        بدون رضايت نجات
  .دهنداند تغيير محل  ا آورده شدهنجات به آنج

     
  پاداش نجات اشخاص .4. 9

اي است انساني كه  اقدام به نجات جان اشخاصي كه در معرض خطر هستند وظيفه
تكليف به نجات جان اشخاصـي كـه در دريـا بـا خطـر      . است يافته نيزصورت حقوقي 

هالكت مواجه هستند ولو ايـن كـه از افـراد دشـمن باشـند در مقـررات دريـايي ديـده         
بـراي   بوده و كوشـش انحراف كشتي از مسير براي نجات جان اشخاص موجه . شود مي

ار نجات دادن جان افراد از عوامل رافع مسئوليت متصدي حمل و نقل دريـايي بـه شـم   
  )85:1373 صمدي اهري،؛ 197:1989 ،12ايوامي. (رود مي

فـرض  : اند برخي نجات جان اشخاص را در مخاطرات دريايي در سه فرض آورده
. دهـد  دهنده، جان اشخاص را همراه با اموال، نجات مي است كه نجات هنگامي نخست

ق به نجـات  فرض دوم وقتي است كه اموال از بين رفته و نجات دهنده دريايي فقط موف
افتد حالتي است كـه   فرض سوم كه در بسياري از موارد اتفاق مي. دشو ها مي جان انسان

شـود و مجموعـه جـان و مـال      شناوري با مخاطرات دريايي غيرقابل اجتناب روبرو مي
گروهي به نجات اموال پرداخته و بعضـي مشـغول    . گيرند افراد در معرض تلف قرار مي

دهنـده اسـتحقاق دريافـت     در فرض نخست نجـات . شوند مي نجات جان افراد در خطر
دهنـده   ها نجـات يافتـه ، نجـات    ولي در فرض دوم كه صرفاً جان انسان ،پاداش را دارد

 شايسـته دهنـدگان را   د و در فـرض آخـر بايـد تمـام نجـات     كنتواند ادعاي پاداش  نمي
   )312:2002 ، نبارستي. (دريافت پاداش دانست

قـانون دريـايي     181طبـق مـاده   : اسـت  شده پذيرفته يادشدهج در حقوق ايران نتاي
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المللـي يكنواخـت كـردن بعضـي از مقـررات مربـوط بـه         قرارداد بين 9از ماده  برگرفته
نجات يافته است ملزم به پرداخت  هاآناشخاصي كه جان «: معاضدت و نجات در دريا

المللي نجات دريايي نيـز   بين معاهده 16در بند يك ماده. »گونه اجرت نخواهند بود هيچ
 بـاال دهنده در فـرض   شايد علت عدم تعلق پاداش به نجات. شود عبارت مشابه ديده مي

د و نيز  پاداش نجـات بـر   كرتوان قدر و قيمتي معين  اين است كه براي جان انسان نمي
هـا   در حالي كه در نجـات جـان انسـان    ،شود يافته محاسبه مي مبناي ارزش اموال نجات

البته برخي هم  با اين استدالل كه نجـات  . ي براي تعيين ميزان پاداش وجود نداردمعيار
هاي در خطر به مراتب خدمتي باالتر از نجات اموال اسـت، بـه عـدم تعلـق      جان انسان

در حقوق دريايي انگلسـتان،   )312: همان. (ها منتقدند دهنده جان انسان پاداش به نجات
دهنده  مبلغي را به نجات 13ز محل صندوق تجارت درياييوزارت بازرگاني اختيار دارد ا

   )309:1353 اميد،. (پرداخت كند
قانون دريايي ناظر به فرضي است كه برخي به نجات اموال و بعضي بـه   181ماده 

دهندگاني كـه در عمليـات    نجات«: براساس ماده مذكور. پردازند ها مي نجات جان انسان
انـد   كمك يا نجات مربوط به يك حادثـه خـدماتي بـراي نجـات اشـخاص انجـام داده      

دهندگان كشتي و بار و ساير  به نجات مستحق دريافت سهم متناسبي از اجرت پرداختي
طبـق  . در كنوانسيون نجات دريايي نيز مقررات مشابه حاكم اسـت . »متعلقات آن هستند

دهنده جان انسان كه در خدمات ارائه شـده   يك نجات«كنوانسيون مزبور  16ماده  2بند 
اي كه منجر به عمليـات نجـات گشـته، سـهيم بـوده اسـت مسـتحق         به مناسبت سانحه

دهنده براي نجات شـناور يـا سـاير     اي از مبلغ مورد حكم به نجات ريافت سهم عادالنهد
اگر بنـا شـود   . »گردد اموال يا جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست مي

دهندگان جان افراد، از دريافت پاداش محروم بمانند بـه هنگـام عمليـات، گـروه      نجات
  . موال متمايل گردندنجات ممكن است بيشتر به نجات ا

كند از  دهنده اقدام به نجات توأمان مال و جان كسي مي نتيجه حالتي كه يك نجات
  .آيد و در استحقاق دريافت پاداش او ترديدي نيست فروض مذكور بدست مي
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  ويژه پاداش .10.4
المللـي در   هـاي بـين   هـا و سـازمان   حفظ محيط زيست از نكات مورد توجه دولت

در حقوق ايران، اولين قانوني كه در حمايـت از محـيط زيسـت    . باشد مي وضع مقررات
. مـورد اصـالح قـرار گرفـت     1371است كه در سـال   1353نگاشته شد مربوط به سال 

 69همچنين در اصل سوم و اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مـاده  
. اين موضوع اشاره شده استهاي مختلف توسعه به  قانون مجازات اسالمي و در برنامه

  در همين راستا، حفظ محيط زيست دريايي از اهميت ويژه برخوردار است 
اگر در معرض مخاطرات دريايي قـرار گيرنـد    هاآنبرخي از شناورها و محموالت 

عمليات نجات به موقع و كارآمد لذا . براي محيط زيست باشند جدي تهديدي توانند مي
حفظ محـيط زيسـت   . ر حفظ سالمت محيط زيست داشته باشدتواند نقش بسزايي د مي

در عمليات نجات از جنگ جهاني دوم به بعد و با گسترش حمل مقـادير زيـاد نفـت و    
شـدند و بـا آلـوده     كشي كه گاه دچـار حادثـه مـي    هاي نفت هاي نفتي در كشتي فرآورده
د توجـه قـرار   انداختنـد مـور   دريا، محيط زيست را به خطر ميگستره وسيعي از نمودن 
اختصـاص يافـت كـه از     آنالمللـي نجـات دريـايي بـه      بين از معاهده بخشيو گرفت 

 ،14بـرايس  ؛229:1993 آندرسـون، . (شـود  مي شمردهتحوالت مهم حقوق نجات دريايي 
669:1995(  
صدمه به محيط زيسـت عبـارت اسـت از هـر     « معاهدهماده يك اين  )د(بند  برابر

انسان يا حيات يا منـابع دريـايي در آبهـاي سـاحلي يـا      صدمه مادي اساسي به سالمتي 
، كه در نتيجه آلودگي، لوث شـدگي، آتـش   هاآنآبهاي درون سرزميني يا مناطق مجاور 

  .»سوزي، انفجار يا حوادث مهم مشابه ايجاد شده باشد
المللـي نجـات دريـايي،     بـين  معاهـده  8از پاراگراف اول مـاده   )ب(بر اساس بند 

دهنده موظف است دقت الزم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صـدمه بـه    نجات
پـاراگراف دوم همـان مـاده، همكـاري مالـك و       »ب«محيط زيست به عمل آورد و بند 

شمارد  فرمانده شناور يا مالك ساير اموال مواجه با خطر را در اين خصوص ضروري مي
ولـي   ،در قرارداد نجات ممكن اسـت  معاهدهمكان توافق برخالف مقررات و با اين كه ا
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شود كه موجب ورود صـدمه   بستهتواند به نحوي  ، قرارداد مزبور نمي 6ماده  3برابر بند
 11همچنـين مطـابق بـا مـاده     . ممانعت كند ،صدمات كاستنده يا از شبه محيط زيست 

الزم را در انجـام موفـق عمليـات    مزبور، تمام كشورهاي عضو بايـد همكـاري    معاهده
چنـان كـه   . دهنـدگان بنماينـد   نجات و جلوگيري از صدمه به محيط زيسـت بـا نجـات   

دهنده در جلوگيري يا بـه حـداقل رسـانيدن صـدمه بـه       مهارت و تالش نجات ،گذشت
  .استعاملي در تعيين پاداش  ،محيط زيست

  : دارد مقرر مي »مت ويژهغرا«المللي نجات دريايي تحت عنوان  بين معاهده 14ماده 
اگر نجات دهنده در مورد شناوري عمليات نجات انجام داده باشد كه خود يـا   -1

موفـق بـه دريافـت     13اند و بر اساس مـاده   كاالي آن تهديدي براي محيط زيست بوده
پاداشي حداقل معادل غرامت قابل ارزيابي طبق مفاد اين ماده نشـده باشـد حـق ايـن را     

 ه معادل هزينه هايش كه در اين مـاده تعريـف شـده اسـت از صـاحب     خواهد داشت ك
  . شناور مطالبه غرامت نمايد

در صورتي كه در شرايط مندرج در بند يك ، نجات دهنده با عمليـات نجـات    -2
خود باعث جلوگيري يا به حداقل رسيدن صدمه به محيط زيست باشـد، غرامـت ويـژه    

تواند تا حداكثر سـي   دهنده طبق بند يك مي قابل پرداخت توسط مالك شناور به نجات
بـا ايـن وجـود محكمـه     . دهنده متحمل شده افـزايش يابـد   هايي كه نجات درصد هزينه

تواند اگر اين كار را درست و عادالنه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در مـاده   مي
ر هـيچ حـالتي   اي را باز هم افزايش دهد، لـيكن د  پاراگراف يك، چنين غرامت ويژه 13

نبايد مجموع افزايش از صد درصد هزينه هايي كه نجـات دهنـده متحمـل شـده اسـت      
  . بيشتر گردد

هزينه هاي نجات دهنده از نظر بندهاي يك و دو عبارت اسـت از آن مخـارج    -3
معقول پرداخت شده از جيب نجات دهنده در عمليات نجات به اضافه نرخ عادالنـه اي  

ي كه عمال و به طور موجه در عمليات نجات به كار گرفته شده براي تجهيزات و پرسنل
ــاده    ــدرج در بنــد يــك م ــا در نظــر گــرفتن معيارهــاي من ــد، ب ــدهاي فرعــي13ان  ، بن

  ).ي(و)ط(،)ح(
كل غرامت ويژه تحت اين ماده فقط در صورتي و تا ميزاني پرداخـت خواهـد    -4
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دريافت توسط نجـات دهنـده    شد كه ميزان چنين غرامتي باالتر از هر گونه پاداش قابل
  .باشد 13طبق ماده 

در صورتي كه نجات دهنده مسامحه نموده و در نتيجه نتوانسته باشـد از ورود   -5
صدمه به محيط زيست جلوگيري كرده يا آن را به حداقل برساند ممكن است از تمام يا 

  .حروم شودگردد، مبخشي از هر غرامت ويژه اي كه بر اساس اين ماده واجب االدا مي
ـ ) بـه مرجـع ثالـث    (هيچ چيز در اين ماده بر حق رجوع مالـك كشـتي    -6  ثير أت

  .نخواهد گذاشت
 

  گيري نتيجه. 5
ـ امدادرساني به شناوري كه در دريا دچار مخاطره شده و نيازمنـد كمـك اسـت    1

يك عرف كهن دريايي بوده و اين تكليف اخالقي، صـورت حقـوقي يافتـه و الـزام بـه      
المللـي، ديـده    عمليات نجات در حقوق دريايي، اعم از مقـررات داخلـي يـا بـين    انجام 

ها يا اموالي  جهت نجات جان انسان ،انحراف شناور از مسيري كه بايد طي كند. شود مي
موجه بوده و اقدام به عمليات نجات، رافع مسئوليت متصدي  ،كه در معرض خطر است

  .دشو حمل و نقل مي
ممكـن اسـت   . پاداش اسـت  مفيد، شايسته جام عمليات نجاتدهنده با ان ـ نجات2

شود يا به صرف استمداد يـا اطـالع از    بستهگيرنده قراردادي  دهنده و نجات ميان نجات
بر اين اسـاس، مبنـاي حقـوق نجـات     . ، عمليات نجات انجام گيردآميز مخاطره وضعيت

او را مبتني بـر نهـادي    گيرنده است يا بايد حقوق دهنده يا در مسئوليت قراردادي نجات
رسـد دو نهـاد    در الزامات خارج از قرارداد بـه نظـر مـي   . دكرخارج از قرارداد جستجو 
  .توانند مباني موجهي باشند استيفا و اداره مال غير مي

نتيجه مزبور ممكن است نجات شناور . است بودن آن مفيد، ـ شرط تحقق پاداش3
من بـا نجـات شـناور و بازگردانيـدن قـدرت      در ض. يا محموله آن از خطر نابودي باشد

  .حمل كاال به شناور، نتيجه مفيد در امكان وصول كرايه حمل نيز متصور است
ـ در صورت وجود قرارداد نجات، ميزان پاداش به مبلغـي اسـت كـه در آن درج    4

. شود اجرت نجات به وسيله دادگاه تعيين مي ،نشده باشد بستهاگر قراردادي  .شده است
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قرارداد با سـوء اسـتفاده از وضـعيت     بستنيني مبالغ ناعادالنه در قرارداد نجات يا ب پيش
  .دشو طرف، موجب قابليت ابطال يا اصالح قرارداد از طريق مراجع قضايي مي

 بيشـينه ولي  ،مؤثر است گوناگونيعوامل  ،ـ هرچند در تعيين ميزان پاداش نجات5
د نبايد از ارزش كاالهاي نجات يافتـه  كرت توان از نجات گيرندگان درياف پاداشي كه مي

اگر نجات دهنده، خود موجب در معرض خطـر قرارگـرفتن شـناور ديگـر     . بيشتر شود
دهنـده   دريافت اجرت نجات را ندارد و تقصير يا اعمال خـالف نجـات   شايستگيد شو

  .شود و گاه محروميت از دريافت پاداش مي كاهشباعث 
اما در صورتي كـه   .دهنده اجرتي ندارد اتـ صرف نجات جان اشخاص براي نج6

ها نجات يابند اجرت نجـات   اي از اموال و جان انسان مجموعه ،با انجام عمليات نجات
اگر نجات دهندگان، متعدد باشند پـاداش نجـات تقسـيم    . گيرددهنده تعلق مي به نجات

كـه   شود و در صورت تعدد نجات گيرندگان، مسئوليت پرداخت پـاداش بـه نسـبتي    مي
  .شود عمليات نجات براي ايشان مفيد بوده ايجاد مي

ولـي   ،شد دهنده از محل اموال نجات يافته پرداخت مي ـ در گذشته حقوق نجات7
وثيقـه   ،شده و شناور يـا امـوال نجـات يافتـه     شمردهامروزه حقوق نجات دهنده، ممتاز 

  .هستنداستيفاي حقوق او 
چـون  . گيـرد  رات، مد نظر قـرار مـي  ـ  امروزه حفظ محيط زيست در تدوين مقر8

كند به محيط زيسـت   ممكن است در نتيجه خطري كه شناور يا محموله آن را تهديد مي
المللي نجات دريـايي توجـه ويـژه بـه آن شـده و اگـر        بين معاهدهآسيب وارد شود در 

دهنده در حين عمليات نجات از ورود آسيب به محيط زيست جلوگيري كنـد يـا    نجات
  .   استويژه  پاداش شايسته ،خسارت به محيط زيست بكاهد از ميزان
 

  هانوشت پي
1. Anderson 2. Shaw 
3.  Allen 4. Cohen 
5. Salvage 6. Assistance Maritime 
7. Sauvetage 8. Utmost Good Faith 
9. Article 7: Every agreement as to assistance or salvage entered into at the moment 

and under the influence of danger may, at the request of either party, be annulled or 
modified by the court, if it considers that the conditions agreed upon are not equitable . 
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In all cases, when it is proved that the consent of one of the parties is vitiated by 

fraud or concealment, or when the remuneration is, in proportion to the services 
rendered, in an excessive degree too large or too small, the agreement may be annulled 
or modified by the court at the request of the party affected 

10. No cure no pay 11. Burstein 
12. Ivamy 13. Mercantile marine fund 
14. Brice 
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