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غرامت مالی ناشی از تصادمهای دریایی در پرتو حادثه سانچی
2

مریمالسادات محقق داماد ، 9فاطمه اقدسی

 1استادیار دانشگاه امام صادق (ع) ،واحد پردیس خواهران ،مدیر اندیشکده حقوقی محقق و همکاران
 2کارشناسی ارشد ،همکار پژوهشی اندیشکده حقوقی محقق و همکاران

چکیده
جان باختن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان در نفتکش سانچی ،سیلی از ابهامات را درخصوص علل وقوع این فاجعه ،ارزیابی
امدادرسانیها و چگونگی مطالبه خسارات؛ در ذهن افکار عمومی ایجاد نمود .از آنجاکه تعیین مقصر نیازمند بررسیهای
گستردهی فنی و دارای ابعاد پیچیده سیاسی و بینالمللی است ،از حوصله این پژوهش خارج است .در این میان قصد داریم با
بیان پوشش بیمههای دریایی نیم نگاهی به حقوق و مطالبات بازماندگان جانباختگان آن حادثه داشته باشیم .از این رو در مقاله
حاضر پوشـش بیمـهای و شرایط مسئولیت مالک کشتی به طور عام را بیان داشته و پس از آن بررسی غرامت مالی ناشی از
حادثه سانچی ،به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر عالوه بر روش کتابخانهای و
مطالعه منابع فارسی و غیرفارسی مرتبط  ،تا حد امکان با متخصصین حوزه کشتیرانی و دعاوی دریایی مالقات کرده و از دانش و
اطالعات ایشان بهره برده شده است .هرچند متاسفانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک این موضوع از دسترسی به اسناد قابل استناد
در این حوزه محروم گشتیم؛ اما تمام سعی خود را در ارائه مقالهای درخور در رابطه با غرامت موجود و نحوه مطالبه آن،
نمودهایم.
واژههای كلیدی :غرامت مالی ،تصادم دریایی ،بیمه دریایی ،حادثه سانچی.
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 .9مقدمه
امروزه نقش مهم بیمه دریا یی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدیـد مـیکنـد بـر کسـی
پوشیده نیست به ویژه اینکه در پارهای زمینهها ،در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات ،حمایت از
زیاندی دگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون ،ضروری به نظر میرسد .پیامبر (ص) در سخنانی فرمودند« :خدای
تبارک و تعالی فرشته مرگ عزرائیل را مأمور کرده ارواح را از بدن انسانها جدا کند ،مگر شهید دریا که خـود خداونـد آنهـا را
قبض روح میکند ( »1سیوطی ،الحبائک فی أخبار المالئک ،تحقیق ) 04 ،و یا در جای دیگر بیان داشتهاند :شهدای دریا در نزد
خداوند از شهدای خشکی برتر هستند ( 2المعجم الکبیر.) 22 ،
نفتکش سانچی یکی از نفتکشهای شرکت نفتکش جمهوری اسالمی ایـران  9در  20دیمـاه  1931در آبهـای چـین شـرقی
بهدلیل تصادم با کشتی سی .اف .کریستال هنگکنگ و انفجار غرق شد .در این حادثهی غمانگیـز عـالوه بـر خسـارت مـالی و
زیست محیطی ،آنچه بیش از سایر موضوعات در ساحت علم فقه و حقوق دارای اهمیت است؛ اشـرف مخلوقـات و موضـع حـق
یعنی همان «انسان» است .دریادالنی که در حین انجـام وییفـه بـا هـدف حفـد اقتـدار و تـامین اقتصـادی کشـور ایرانـی و
اسالمیمان ،در میان آبهای بیکران آتش گرفته و سوختند!
این پژوهش سعی بر آن دارد تا با بررسی خسارات ناشی از تصادمهای دریایی ،نوع بیمه و روش جبران خسارت دریایی را بیان
نماید و در پایان با شرح بیمههای داخلی و بیمههای بینالمللی احتمالی موجود در این گونه حـوادث روش تـامین خسـارات را
پیشنهاد دهد.

 .2تفاوت حقوق دریایی و حقوق دریاها
پیش از ورود به جزئیات موضوع کشتی سانچی الزم است مطرح شود که حقوق دریایی چیست و تفاوت آن بـا حقـوق دریاهـا
کدام است ،تا از این راه یافت بتوان گفت بحث حاضر بیشتر با کدام حوزه از حقوق در ارتباط است کـه در نتیجـه قواعـد کـدام
بخش از حاکم و نایر بر موضوع پیشروست.
حقوق دریاها  0مجموعه ی اصول و قواعدی است که بر روابط میان تابعان حقوق بینالملل در مناطق مختلف دریایی و آبراههای
بینالمللی حاکم است  .پس از تاسیس سازمان ملل متحد ،به ویـژه کمیسـیون حقـوق بینالملـل ،کمیسـیون مزبـور از همـان
سالهای اولیه ی تشکیل ،اقداماتی در راستای تدوین حقوق دریاها را آغاز نمود که در واقع اسـاس کـار اولـین کنفـرانس ملـل
متحد در زمینهی حقوق دریاها بود .از اینرو حقوق دریاها و آبراههای بینالمللی یکی از شعبات حقوق بینالملل است (ضیائی
بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق بین الملل عمومی.) 270 : 1942 ،

 « .1إن اهلل عز وجل وکل ملک الموت بقبض األرواح إال شهداء البحر فإنه یتولى قبض أرواحهم».
 « .2إِنَّ شُهَّدَّاءَّ الْبَّ حْ رِ أَّفْضَّلُ عِنْدَّ اهللِ مِنْ شُهَّدَّاءِ الْبِرِ».
 .3شرکت ملی نفتکش ای ران  National Iranian T anker Companyاز شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ای ران است که در سال  1990تأسیس و در سال  1944به
بخش خصوصی واگذار شده است (سهامداران این شرکت شامل صندوق بازنشستگی کشوری  99درصد ،صندوق بازنشستگی نفت  90درصد و سـرمایهگـذاری تـأمین
اجتماعی  99درصد) .این شرکت با در اختیار داشتن  02سوپرتانکر درحال حاضر بزرگتر ین شرکت نفتکش در جهان است .این شرکت ،نفت خام و فرآوردههای نفتی و
گازی ای ران را به بازارهای صادراتی انتقال می دهد.
.T he Law of the Sea
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اما حقوق دریایی؛  2مجموعه قوانین ،مقررات و عرفهای دریایی حاکم بر روابط افراد و دولتها در امور حمل ونقل بار و مسافر در
دریا است که موضوعات ومسائل مربوط به کشتیرانی بازرگانی و ایمنی در دریا را در برمیگیرد .عمده مقررات حقوق دریا یی در
ایران ،همچون کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه که صاحب برند دریانوردی در دنیا هستند ،مبتنی بر عرف دریانوردی
است .بدین صورت که بازرگانان دخیل در امور دریایی ،رفته رفته این عرفها که مبنای قانونگذاری در حقوق دریایی اسـت را
ایجاد کردند.
ماده  130قانون دریا یی ایران اشعار میدارد :در مواردی که در این قانون و سایر قوانین مملکتی ،پیشبینی نشده است مالک،
اصول و عرف بینالمللی خواهد بود .در نتیجه برخی از این اصول و عرف بینالمللی مدون شده و در حقوق داخلی کشورها وارد
شده و برخی از این اصول مدون نیست.
حقوق دریا یی به معنای خاص آن که مرجع اصلی بحث حاضر است ،شامل دو نوع قرارداد به معنای اخص میباشد – 1 :قرارداد
اجاره کشتی  1و  - 2قرارداد حمل و نقل کاال .حمل و نقل مسافر بهدلیل عدم شیاع آن از موضوع بحث خـارج اسـت .بـا وجـود
اینکه حمل و نقل مسافر داخل در حقوق در یایی است .اما به دلیل اینکه اساساً امروزه حمل و نقل مسافر از طریق دریا صورت
نمیگیرد ،یا در مکانیهایی است که امکان حمل و نقلهای دیگر موجود نیست .بنابراین علیاالصول ،حمل و نقل بین المللی
کاال در حقوق دریایی بیشتر مد نظر است .حال الزم است با مراجعه به حقوق دریایی تعریف تصادم را بیان کنیم.

 .3تصادم چیست و مسئولیت آن متوجه چه كسی است؟
کشتیهای بازرگانی ،مهمترین نقش را در حمل و نقل بینالمللی کاال ایفا میکنند و از سالهای قبل ،خطوط منظم کشتیرانی،
بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است .این جایگاه ،اقتضاء میکند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمـام
جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط ،با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در
پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی ،سالمت سفرهای دریا یی را همچنان تهد ید میکند به حداقل ممکن برساند .بارهـا
در اخبار و گزارشهای مرتبط با حوادث دریایی از جمله کشتی سانچی کلمه «ت صادم» به گوش رسیده است اما تصدم به چـه
معناست؟ یکی از این حوادث که شاید بتوان با توجه به سوابق ،آن را شدیدتر ین و زیانبارترین سانحه دریایی دانسـت ،تصـادم
کشتیها یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس ،تصادم در دریا  7است .باید توجه داشت که تصادم با برخورد  4اشتباه نگردد،
چون برخورد شـدید بـین دوکشتی یا کشتی با اجسام دیگری ،مشمول تصادم است اما چنـان چـه کشـتی در حالـت حرکـت
به اسکله ،موجشکن  ،3راهنمای شناور  ،14دیوارهای بندرگاه  11و یا اشیای ثابت و متحرک دیگری به غیر از کشتی برخورد کنـد،
این تصادم نامیده نمیشود ،بلکه عنوان برخورد (تماس) را دارد (هادی ،دستباز ،بیمه کاال ،کشتی و هواپیما،1970 ،صص - 174
 13و  .) 912برخی قواعد مربوط به تصادم کشتیها در اسناد زیر موجود است :معاهده بروکسل مصوب  ، 1314موارد  112تـا
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 172قانون دریایی ایران مصوب  ،1909مواد  992قانون مدنی و  991قانون مجازات اسالمی ،مواد  1تا  4قانون شماره - 202
 17مصوب  7ژوئیه  1317در فرانسه و مقررات مربوط به تصادم کشتی ها مندرج در قانون معاهدات دریایی انگلـیس مصـوب
 .1311در عین حال ،احکام مسئولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتیها بر اساس معاهدات بینالمللی مختلف بهویژه معاهـده
بینالمللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه هـا (قواعـد الهـه) مصـوب  22اوت  1320در بروکسـل  12و
پروتکلهای اصالحی آن به ترتیب مصوب  29فور یه ( 1314مشهور به قواعـد الهـه  -ویزبـی ) مصـوب  21دسـامبر  1373در
بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمـل کاالهـا از طریـق دریـا (قواعـد هـامبورگ) مصـوب  91مـارس  1374در
هامبورگ) (UN Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1662یا حسب مورد ،قوانین ملی قابل اعمال نسبت
به قراردادهای محل کاال قابل حصول است.
از د یدگاه حقوق در یایی –که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن اســـت – تصادم ،مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر
است (محمد ،ابوعطا ،نقش بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتیها .) 2 :1942 ،در قـوانین انگلسـتان ،تصـادم،
شـامل برخورد بدنه دو کشتی و یا برخورد بدنه یک کشتی به سایر ابزار و ادوات کشــتی دیگــر و یا برخورد ابزار و ادوات دو
کشتی به یکدیگر است .ورود کشتی به اسکله و بندرگاه و برخورد آن با اسکله ،تصادف تلقی نمیشود (دستباز ،همان.) 1970 ،
فصل دهم از قانون در یایی ا یران ،مربوط به تصادم در دریا است ،کـه مـاده  110آن قانون مقرر می دارد « :اگر تصادم در نتیجه
خطای یکی از کشتی ها باشد ،جبران خسـارت به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است».
میزان مسئولیت هر کشتی ،متناسـب بـا درصـد تقصـیر آن در بــروز تصــادم تعیــین می شود؛ ولی چنان چه دالیلی برای
تعیین میزان تقصیر کشتی های طرف تصادم وجـود نداشته باشد ،طبق ماده  112قانون فوق ا لذکر ،مسئولیت ،بـین آنهــا
بـه نحــو مســاوی تقسیم میشود؛ لذا هیﭻ کشتی بیش از میزان مسئولیت خود مویف به جبران خســارت نخواهد بود .ولی
طبق بند ج ماده  112قانون فوق ،اگر تصادم منجر بـه لطمـات جـانی شود ،در این حالت ،کشتی های مقصر ،مویف به جبران
خسارت وارده هستند؛ ولی هر کدام که خسارت وارده را بیش از حد مسئولیت خود پرداخت نماید ،می تواند به نسبت تقصیر
د یگران در وقوع حادثه به آنها مراجعه کند ( عسگ ری ،حسینی ،مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه ای آن ،تحقیقات حقوقی
آزاد 123 :1939 ،تا .) 191
ماده  992قانون مدنی درمورد تصادم کشتی مقرر میدارد« :در صورت تصـادم بـین دوکشتی ...مسئولیت ،متوجه طرفی است
که تصادم در نتیجه عمد یا مســـامحه او ایجـــاد شده است و اگر هر دو طرف ،مقصر باشند ،هر دو مسئول خواهنـــد بـــود».
مســـــــئولیت ،طبق ا ین ماده مبتنی بر تقصیر است؛ که شخص قصد زیان زدن به د یگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی
احتیاطی سبب ضرر زدن به او می شود ،یعنـی تقصـیر غیـر عمـد (مسامحه) نه تقصیر عمدی کـه شـخص قصـد اضـرار بـه
دیگری را دارد .ماده  110قانون دریایی و  993قانون مجازات اسالمی که مقرر میدارد ......« :و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط
مقصر ضامن است ».موارد فوق را تایید میکند.
ماده  992قانون مدنی که در مورد تصـادم دو کشـتی در فرضـی کـه هـر دو طـرف تقصیر دارند ،بدون توجه به شدت و ضعف
خطاهاست ،هر دو را مسئول میداند و در پی یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب تمایل دارد (کاتوزیان ،حقوق مـدنی
الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهری ،1942 ،ص921و  .) 910در ماده  992قانون مدنی ،نه تنها به صورتهای تصادم پرداخته
نشده است بلکه درباره چگونگی توزیـع خســارت ،بین دو طرف حادثه نیز حکمی ندارد .مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکار آمد
تقصیر است و با ضرورتهـای زندگی ماشینی تناسب ندارد ( Gaskell, N, Debattista, Ch & Swatton, R 1347, 272-

12

. International Convention for the Harmonization of Certain Legislative Acts of the Marine Bill of Rights, Brussels, 88 August 1684,
International Convention for the Harmonization of Certain Legislative Acts of the Marine Bill of Rights, Br ussels, 88 August 1684
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 ) 74ا لبته صـرف نظـر از ایـن تفسـیر ،مطــابق نظریه خطر میتوان گفت :مسئولیت مالک کشتی بر نظریه خطر مبتنی است؛
زیرا در هر حال ،مالک کشتی در قبال خسارت وارد به د یگران مسئولیت دارد.
مسئولیت تحت پوشش بیمه ،طبق شرط تصادم  ،19مسئولیت قانونی است و مسئولیت قراردادی را در بر نمیگیرد ،لذا اگر بین
مالک کشتی بیمه شده و کشتی دیگر ،قراردادی به منظور همکاری منعقد شود و به سبب قصور متصدیان کشتی بیمه شده،
این کشتی به کشتی طرف قرارداد برخورد کند و خسارت وارد آید ،مشمول شــرط تصــادم نخواهــد شد ،همان گونه که قبالً
بیان شد ،مراد از مسئولیت در بیمه ،مسئولیت حقوقی است کـه مسئولیت حقوقی ممکن است قراردادی یا قانونی باشد.
مطالبی که تا این قسمت بیان گردید مربوط به تعیین میزان مسئولیت مابین طرفین تصادم بوده است کـه طبـق قـانون ایـن
مسئولیت با درصدهای متفاوت بین هردو طرف تقسیم میگردد .اما اهمیت بیمه دریایی در این زمینه از دو جهت عمده قابـل
توجه است:
 _1در مواردی که سوانح در یایی از قبیلبه گل نشستن  ،10حریق و تصادم در اثر حوادث قهری روی می دهد ،از دیدگاه حقوقی،
شخصی ملزم به جبران خسارتهای وارده نیست و صرفا اگر اموال تلف شده یا صدمه دیده و مخاطره منتهی به زیـان ،پوشـش
بیمهای داشته باشد ،بیمه گر بدنه یا کاالها ،اقدام به جبران زیانهای وارده خواهد کرد.
 _2در مواردی هم که سوانح در اثر خطای عوامل انسانی روی میدهد ،رعایت قواعد مسئولیت ناشی از تصادم نه تنها مسـتلزم
رعایت مقررات دادرسی و صرف وقت و هزینه بسیار است ،بلکه همیشه نمی توان به نتیجه بخش بودن طرح دعوا علیه مسئوالن
حادثه امیدوار بود.
با توجه به مراتب فوق ،مالکان کاالها و کشتیها که حسب مورد دارای نفع بیمهای می باشـند ،امـوال و در مـواردی ،مسـئولیت
خود را در مقابل خطر تصادم بیمه کرده و بد ین ترتیب ،در روند پر مخاطره کشتیرانی ،تأمین خاطری مناسب برای خود فـراهم
میکنند .در ادامه ،به تبیین احکام و مفاهیم مختلف بیمه دریایی که بعضاً خاص ا یـن شـاخه از حقـوق بیمـه اسـت و حـدود
مسئولیت بیمهگران در جبران خسارتهای ناشی از تصادم کشتیها خواهیم پرداخت.

 .4بیمههای دریایی و انواع آن
بیمه دریا یی ،قدیمیتر ین شاخه حقوق بیمه است .از آغاز فعالیت کشتیرانی تجاری در پهنه آبهای گیتی ،همیشه مخـاطرات
گوناگون طبیعی و غیرطبیعی ،منافع صاحبان کشتیها و کاالهای موجود در آنها را تهدید میکرده است .گرچه با پیشرفت علوم
و فنون ،از تعداد سوانح دریا یی کاسته شده اما با توجه به نقش بارز خطای انسانی در این زمینـه ،ا یـن حـوادث همچنـان روی
میدهد .بر همین اساس ،از سدههای گذشته ،اندیشه تمهید راهکارهایی که بتواند صاحبان اموال دریـایی را در برابـر خطـرات
دریا ،حمایت کرده و باعث تامین آسایش خاطر آنها شود به ثمر نشست .بیمــه در لغت بــه معنای اطمینــان و ضـمانت یـا
حفد و نگهداری در برابر خطراتی است که بیم وقوع آن می رود Bimea ،یک کلمه هندی به معنای ضمانت این کلمه مشـتق
از کلمه بیم است (دشتکی پور ،زهرا ،تعهدات بیمهگر و بیمهگذار در حقوق بیمه دریایی .) 13:1934 ،از بیمه تعاریف متعددی
شده است اما از دید قانونی میتوان به ماده یک قانون بیمه مصوب سال  1911اشاره نمود که عقد بیمه را این چنین تعریـف
 .13به موجب ا ین شرط در بیمه نامه های بدنه کشتی (برای مدت معین یا سفر مع ـ ین) تح ـت عن ـ وان ¾ مسئولیت در تصا دم از آن نام بر ده شده است؛ درصور تی که
بین کشتی بیمه شده و کشتی دیگر ،تصا دم ا یجا د شو د درصورت احراز مسئولیت بیمه گذارکشتی بیمه شده ،بیم ـه گ ـ ر کش ـتی تعهدخواه ـد داش ـت عالوه بر جبران
خس ـارت وارده ب ـه کش ـتی م ـ ذکور ،خس ـارات وارده ب ـه کشتی دیگ ـ ر را نی ـ ز جب ـ ران کند (هوشنگی.)1913 ،
. Stranding
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میکند « :بیمه عقدی است که به موجب آن ی ک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ،از طرف دیگر در صورت
وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد .متعهد را «بیمهگر» ،طرف تعهد را «بیمهگذار»،
وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد« ،حق بیمه» و آنچه را که بیمه میشود« ،موضوع بیمه» مینامند ».12
نقــش حمل ونقل دریایــی در اقتصاد کشــورها یی که از نعمت دسترســی بـه دریـا بهـره منـد هســـتند از جملـه ا یـران،
باتوجــه به اینکه بیش از  %43تجارت خارجی ایران از این طریــق صورت می گیرد ،بســیار مهم اســت؛ قواعد حاکم بـراین
نوع حمل ونقل بــرای اولین مرتبه تحت عنوان قواعد الهه در ســال  1320در شهر بروکسل تصویب شد .امروزه با پیشــرفت
سیســتم های ارتباطی و حمل نقــل در جوامع بشری ،اگرچه از شدت بسیاری از ر یسک های حمل ونقل کاال کاسته شده ،اما
همگام با پیشرفت فناوری حمل ونقل ،افزایش حجم محموالت و ازدیاد ســرعت وســایل نقلیه،کاالهای مورد حمل در معرض
تهدید ریســک های جدی قرار گرفته اند (محمدزاده وادقانی ،علیرضا ،مسئو لیت متصدی حمل و نقل دریایی.) 74:1941 ،
محققان و تاریخ نویســان هم عقیده اند کــه بیمه دریایی کــه در اواســط قــرون وســطی پا بــه عرصه نهـاده اســـت از
قدیمی تریــن رشــته های بیمه اســت .در واقــع می توان گفــت اولین باری کــه بازرگانان و صاحبــان کاال ،اموال و مال
التجارههــای خــود را از طر یق دریــا حمل کرده و با خطــرات گوناگــون مانند ،غرق شــدن کشــتی ،طوفان و راهزنی های
دریایی مواجه گردی دند ،به فکر راه حلی برای ها و دستاوردهای خود افتادند و به همین دلیل حفد سرمایه قوانین و مقـررات
خاص و گوناگون که همه آنها مربوط به حمل و نقل دریایی بود به مرور تکامل یافت و توسط ملتها استفاده شد (دشتکیپور،
همان  .)21:1934بیمه ها به اعتبار موضوع آنها دارای انواعی هستند به طور مثال بیمه اشخاص که به بیمه عمر ،حادثه و درمان
تقسیم میگرد د .اما در بحث حاضر از سایر انواع بیمهها چشم پوشی کرده و تنها به بیمههای دریایی می پردازیم .از طرف دیگـر
موضوع بیمههای دریایی به دلیل اینکه اغلب سفرهای دریایی بین چند کشور و یا حتی بـه صـورت قـارهای انجـام میگـردد،
طبیعتاً با برخی بیمههای بینالمللی نیز در ارتباط است .انواع مختلف بیمه کشتی عبارتند از:
 - 1بیمه بدنه و ماشین آالت) :(Hull & Machinery Insurance
شامل بیمه بدنه کشتی و همچنین جرثقیلها ،تجهیزات و وسایل ناوبری می باشد .بعالوه سهم مالکان کشتی در مورد خسارت
همگانی ،هز ینه نجات و بخشی از خسارت وارده به کشتی مقابل در تصادم را پوشش میدهد.
 - 2بیمه حمایت و غرامت): (11P&I
معموالً خسارت و فقدان محموله ،فوت و یا آسیب دیدگی خدمه کشتی ،خسارت به اسکله و اجسام شناور ،آلـودگی آب دریـا،
خسارت به کشتی مقابل در تصادم ،مسافر قاچاق ،بیرون آوردن الشه کشتی ،و صدمه و فوت شخص ثالث را شامل مـی شـود.
این نوع بیمه به دلیل ارتباط مستقیم یکه با موضوه کشتی سانچی دارد در ادامه به شکل کاملتری بیان میگردد.
 - 9بیمه کرایه حمل  ،دموراژ  17و دفاع از شکایت): (14FD&D
 .12پرتال بیمه سامان.1937 ،
Available at: http://www.saman881.ir/Page.aspx?show=96
. Protection and indemnity insurance
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 .17دموراژ به انگلیسی ) ( Demurrageبرای اولین بار برای کرایه معطلی کشتی استفاده می شد اما در جاهای مختلفی همچون دموراژکانتینر از این واژه استفاده می
شود  .دموراژ نقطه مقابل دیسپاچ است بدین معنی که چنان چه حد نصاب بارگیری و تخلیه کمتر از میزان پیشبینی شده در قرارداد ) (laytimeباشد زمان معطلی
بعنوان جریمه از طرف صاحب کاال پرداخت خواهد شد که اصطالحاً دموراژ نامیده میشود .
. Freight, Demurrage and Défense
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این پوشش در خصوص حما یت از بیمه شده در دادگاه ،منصوب نمودن وکیل ،ارائه مشاوره و پرداخت هزینههای حقوقی نظیـر
هزینه وکیل و انتخاب داور در موارد اختالف در پرداخت کرایه حمل ،دموراژ و چارتر پارتی میباشد.
 - 0بیمه اعتصاب) : (Strike Insurance
شامل پوشش هزینه های ناشی از اعتصاب توسط کارگران بندر و یا پرسنل کشتی که منجر به اختالل در کار کشتی می گردد،
میباشد.
 - 2بیمه جنگی):(War Risk
بیمهها بطور عادی در عملیات تروریستی مسئولیت و هزینهای را متقبل نمیشوند ولی این بیمه میتوانـد اینگونـه خطـرات را
پوشش دهد.
از میان انواع بیمههای مذکور بیمه حمایت و غرامت ارتباط مستقیم با بحث کشتی سـانچی دارد  .بـه همـین دلیـل تاریخچـه
کوتاهی از این بیمه و عملکرد آن بیان میگردد.

 .5پوشﺶهای بیمهای مسئولیت مالﮏ در كلوپ حمایت و غرامت ()P & I
باید توجه داشت که بیمه گران ،حاضر به قبول و پوشش همه خطرات نیستند؛ لـ ـذا ،مالکان کشتی ،باشگاه های  P & Iیا
ا نجمنهای حمایت و جبران خســــــارت متقابــــــل  -که از شرکتهای تخصصی بیمه کشتی هستند  -را به وجود آورند تا
ریسکهـایی کـه در بازارهای در یایی ،بیمه نمیشوند را پوشش دهند ،که به منزلـه نـوعی بیمـه شـخص ثالث عمل میکند.
اساس فعالیت این کلوپها ،تامین خسارت بدنه کشتی بـود و بـر ایـن شـیوه پایـهگذاری شده بود که تمامی ا عضای این کلوپ،
متعهد میشـدند کـه در صـورت مطـرح شدن اد عای خسارت علیه کشتیهای متعلق به هریـک از ا عضـای آن کلـوپ ،همگـی
ا عضای کلوپ ،به تناسب یرفیت کشتیهـای متعلقـه در پرداخــت آن خســارت ســهیم باشند .موضوع با اهمیت دیگر ،این
است که هر یک از ا عضا پس از پرداخـ ـت خسـ ـارت قطعی ،سهم خود را از آن خسارت پرداخت میکــرد ( .هــادی ،دســتباز،
پیشین ،صص912 ،و ) 13- 114
ا عضای این ا نجمنها به علت روش متقابل و تعاونی بودنشان ،در عین بیمـه گـذار بودن ،بیمه گر نیز هستند .رابطه بین انجمن
و عضوی که به عنوان یک بیمهگر عمل میکند را مجمع عمومی براساس مقررات تدوین شـده تعیـین مـیکنـد .ایـن مقررات،
ترتیب ثبت کشتیها توسط ا عضا ،خطرات تحت پوشش ،استثنائات و محدود یتها را مشخص میکند و بدین د لیل در بردارنده
شرایطی هستند که هم رد یف شرایط منـدرج در بیمه نامههای معمولی است.
سهم هر یک از ا عضا «پیش پرداخت مطالباتی  ،»13نامیده میشـود کـه بایــد پیشــاپیش پرداخت شود .در طول سال نیز در
صورت ا عالم خسارتهای بیش از حد پیش بینیشده برای جبران آنها ،امکان دارد که مـــ دیریت ،پرداخـــتهـــای تکمیلی
دیگـری را از ا عضاء مطالبه کند ( .نادر ،مظلومی ،بیمه حمل دریایی کاال) 44 :1914 ،

 .6پوشﺶهای بیمهای انجمنهای حمایت و غرامت
موارد پوشش بیمهای در باشگاه ها معموالً در بیمه نامه تعیین شده اســـــت .هر نوع د عاوی اشخاص ثالث را میتوان مورد
مشمول بیمه باشـگاه قـرارداد .مالـک کشـتی در قبال خسارتهای وارد به هر شخص در کشتی یا نزدیک به کشتی که متعاقباً
. Advance Calls
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جان خــــــود را از دست داده یا صدمه د یده و یا بیمار شده ،متعهد است؛ که ا ین شامل فرمانده ،ملوان یا هر خدمه د یگر در
کشتی نیز میشود که ا ین هزینـههـا ،شـامل خسـارتهــای تــدفین ،پزشکی و دارویی است .هم چنین هزینههایی که مالک
برای انتقال و مراجعت هریک از خدمه کشتی به خانه و میهن خود و هزینههای ا لزامی جابه جایی خدمه یا انتقال فرمانده یا
ملوانانی که فوت کردهاند یا به ساحل منتقل شدهاند و مبالغ پرداختی به خدمه که ناشی از کارآمد نبودن موقتی آنها است را
مورد پوشش بیمهای قرار میدهد .مالک کشتی هم چنین هزینههای انحراف از مسیر ،توفق در بنـــــدرگاه ،لنگرانـــــداختن،
برگرداندن مسافران قاچاقی و هزینه نجات افراد به دلیل آن که در بیمههای بدنه کشـــــتی وکاال قابل پرداخت نیست ،هزینه
انتقال باقی ماندههای کشتی شکسته ،هزینهها ی قرنطینه ،هزینههای حقوقی و دادگاهی ،هزینههایی که برای جلوگیری یا کم
کردن شدت خسارتهای وارده از طرف مالک پرداخت میشود ،جرایمـی کـه دادگـاه بــرای مالــ ک کشتی در نظر میگیرد،
خسارتهای ناشی از تاخیر به علت ا عتصـابها ،هزینــههای بازداشت ،توقیف یا طوالنی کردن مسیر معمولی کشتی و آلودگی
نفتی ،خسارتهایی که به سبب کسری کاال یا هر دارایی د یگر در درون کشتی به وجود آید ،ضرر و زیان ناشی از یدک کشی،
خسارتهای وارده به کشتی یا اموال ( غیر از تصادف به سـبب غفلــت درکشتیرانی یا غفلت خدمه ) را نیــز میتوانــد مــورد
پوشـش قـرار دهـد .در خصـوص خسارتهای همگانی نیز هزینههای ویژه و هزینه نجات _که در بیمه نامه کشتی و کاال قابل
پرداخت نیست_ قابل پوشش است.
در خصوص مسئولیت تصادم 1 /0 ،تعهدات مالک کشتی و هزینه های اتفاقی مربوط به آن در ارتباط با تصادفات کشتی بـا هـر
کشتی دیگر که در بیمهنامههای معمولی در بیمه بدنه و ماشین آالت بیمه نمیشوند ،پوشش داده میشوند .در نهایت ،خسارتی
که به تاسیسات بندری ،باراندازه لنگرگاه و موج شکنها وارد میآ ید نیز از طریق باشگاه قابل پرداخت است.
اما انواع موضوع بیمه دریایی نیز دارای اهمیت است .آنچ ه که بموجب قرارداد بیمه دریایی تحت پوشش قرار میگیـرد موضـوع
بیمه ) (Subject Matterنام دارد و میتواند هرگونه مالی را که در معرض خطـرات دریـایی اسـت را در برگیـرد .مهمتـرین و
شایعترین موضوعات بیمه شامل محموله ،کشتی ،کرایه حمل و کرایه اجاره کشتی می باشد .البته سـایر موضـوعات نظیـر وام،
وثیقه ،حق کمی سیون ،مسئولیت متصدی حمل یا مالک ،منافع در هزینههای انجام شده در ارتبـاط بـ ا حمـل و نقـل دریـایی
میتواند تحت پوشش بیمه باشد .لیکن چهار مورد اصلی بشرح ذیل میباشد:
 - 1محموله :عبارت است از اشیائی با ارزش مالی که بر آن کرایه حمل تعلق و توسط کشتی حمـل مـیشـود .توضـیح اینکـه
حیوانات زنده و محموالت روی عرشه اگرچه مطابق حقوق حمل و نقل دریا یی جزء محموله محسوب نشده و می توانـد طبـق
ضوابط خاصی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
- 2کشتی  :عبارت است از هر نوع شناور که جهت حمل و نقل کاال یا مسافر مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین کشتیهای در
حال ساخت در طول مدت ساخت یا تعمیر میتواند تحت پوشش بیمه در برابر خطرات خاصی قرار گیرد.
- 9کرایه حمل :مقصود کرایه حمل کاال می باشد که بر اساس قرارداد فی مابین فرستنده/گیرنده کاال با متصدی حمل مشخص و
معین میگردد.
 - 0کرایه اجاره کشتی  :که بر اساس قرارداد فی مابین موجر و مستاجر مبلغ اجاره و مسئولیتها مشخص میشود نیز میتوانـد
تحت پوشش بیمه قرار گیرد .24

 . 24مطالب موجود در سایت شخصی دکتر محمد ساطعی ،مشاور عالی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران.
Available at: https://goo.gl/Ni21Zm
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پس از مرور مختصری بر موضوعات بیمه و به طور خاص بیمه سوانح دریایی به دلیل اینکه کشـتی سـانچی حامـل محمولـه
تجاری بوده است ،الزم است در ادامه قوانین ا ینکوترمز شرح و توضیح داده شود.

 .7قواعد اینکوترمز 2292
در دنیای تجارت امروز ،قوانین اینکوترمز به ی ک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و
به منظور فروش محصوالت در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان ،صـادرکنندگان ،وکـال،
شرکتهای حمل ،بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد .این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأ یید دولتها ،مراجع قانونی و
کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطالحات تجاری دنیا میباشد.
ریشه لغت ا ینکوتزمز از مخفف سازی سه لغت التین  International Commercial Termsبه معنای اصـطالحات تجـارت
بینالملل تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسـئولیتها ،ریسـکها و هزینـههـا در فرآینـد
تجارت بینالملل بین فروشنده ،خــریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط
اتاق بازرگانی بین الملل مورد بانگری و باز نشر قرار میگیرد .اینکوترمز اولین بار در سال  1391تـدوین شـد ،و در تـاریخ اول
ژانویه  2411آخرین نسخه آن که به اینکوترمز  2414موسوم است ،منتشر گردیده است ( .منصور خـاکی ،آشـنایی بـا قواعـد
اینکوترمز  ،2414اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی) 2 :1930 ،
اینکوترمز  2414نسخهی هشتم و نهایی از ا ینکوترمزها می باشد ،که در  11قانون تعریف شده و بر مبنای طریقه حمل بـه دو
دسته کلی تقسیم بندی میشوند:
گروه اول؛ این گروه شامل اینکوترمهایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر میگیرند و متشکل  7قانون میباشد.
 21EXW - 1تحویل درب کارخانه
در این روش فروشنده ،کاال را در محل تولید و یا انبار کاال به خریدار تحویل میدهد و کلیه مسئولیت ها و هز ینـههـا ،اعـم از
بارگیری ،حمل ونقل ،بیمه ،گمرک و ریسک خرابی کاال بر عهده خریدار است.
 22FCA - 2تحویل در نقطه ای معین در کشور مبدأ
به معنای این است که فروشنده کاال را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننـده تعیـین شـده از سـوی خر یـدار
تحویل میدهد  .با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ،بارگیری با خریدار است و نقطه ریسـک فرا ینـد مـیباشـد.
هزینه حمل و بیمه با خریدار است ،همچنین معموالً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار میباشد.
 29CPT – 9کرایه حمل پرداخت شده
این قاعده که نوعی حمل مرکب میباشد ،برا ین مفهوم داللت میکند که فروشنده کاال را تهیه ،حمل داخلی و ترخیص صادراتی
نموده  ،هزینههای ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند  .بعالوه حمل کننده کاال تا مقصد نهائی را انتخاب ،قرارداد حمـل
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را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت مینماید .ریسک و مسئولیت فروشنده زمـانی کـه
کاال را تحویل اولین حمل کننده میدهد خاتمه مییابد  .همچنین پرداخت هز ینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
 20CIP – 0کرایه و بیمه حمل پرداخت شده
این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کاال را با اخذ مجوزهای صادراتی ازکشور خـود و تـرخیص صـادراتی ،بـه
حمل کننده ای که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعالوه کرا یـه حمـل
کاال تا مقصد را پرداخت کرده و کاال را تا مقصد بیمه نموده  ،هزینه بیمه را هم پرداخت مینماید.
 22DAT – 2تحویل در پایانه کشور مقصد
این اصطالح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینههای حمل ونقل (هزینه صادرات ،حمل ،تخلیه از حامل اصـلی در بنـدر
مقصد و هزینههای بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار مـیشـود .پایانـه مـیتوانـد بنـدر،
فرودگاه ،و مکان تبادل کاال تلقی گردد .ضمن اینکه حقوق ورودی ،مالیات و هزینه های گمرکی برعهده خریدار می باشد.
 DAP – 1تحویل در نقطهای معین در کشور مقصد
این اصطالح میتواند برای تمامی حاالت حمل و نقل استفاده شود ،و یا در فرآ یندی که در آن بیش از یک حالت حمـل ونقـل
وجود داشته باشد .فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کاال ،آماده سازی جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه ،در محل
مورد توافق می باشد .در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمیباشد.
 DDP – 7تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
فروشنده مسئول تحویل کاال در محل قید شده در کشور خریدار است ،و پرداخت تمامی هزینه های انتقال کـاال بـه مقصـد از
جمله حقوق ورودی و مالیات بر عهده وی می باشد .این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر
میگیرد.
گروه دوم؛ این گروه شامل اینکوترمهایی میباشد که شامل راههای آبی دریا یی و داخلی (درون کشوری) هستند.
 21FAS – 4تحویل در کنار کشتی
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است .مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل ،بیمه و بازرسی به عهده خریدار
است.
 FOB27 - 3فوب
فروشنده وقتی کاال را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است .هز ینه حمل و همچنین عقـد
قرارداد حمل از بندر تحویل ،بیمه و بازرسی به عهده خریدار میباشد.
 24CFR - 14هزینه و کرایه حمل
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همان  F&Cسابق است ولی مخصوص حمل دریا یی  .کاال وقتی از روی نرده کشتی عبور میکند (بارگیری میشـود ) مسـئولیت
فروشنده خاتمه مییابد  .پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار ،و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با
فروشنده میباشد.
 23CIF – 11هزینه ،کرایه و بیمه حمل
در این روش کاال وقتی از روی نرده کشتی بارگیری میشود ،مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد  .ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه
و عقد قرارداد آن ها با فروشنده میباشد.

 .8جنبه های معامالتی محموله نفتکﺶ سانچی
براساس اطالعات منتشرشده توسط مسئوالن شرکت ملی نفت ،محموله نفتکش سانچی میعانات گازی به حجم 191444تـن
(  314هزار بشکه) بوده است .شایان ذکر است که وزیـر نفـت ارزش ایـن محمولـه را حـدوداً  14میلیـون دالر بیـان کردنـد.
(خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر) 1931/14 /27 ،911272 :
عالوه بر این ،مطابق با اطالعیه وزارت نفت در رابطه با حادثه سانچی ،این کشتی در اجاره شرکت هانوا توتال  94کره جنوبی بوده
که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشورمان محموله را بهصورت  FOBدریافت میکند  .طبق
مقررات تجاری در این شیوه معامله ،فروشنده پس از تحویل محمولـه در مبـدأ ،وجـه مربوطـه را هـم دریافـت و قانونـاً دیگـر
مسئولیتی درقبال نفتکش و محموله ندارد.
نفتکش سانچی دارای بیمه بدنه و بیمه ( P&Iبیمه حمایت و غرامت) بوده است .ارزش بدنه تحت پوشش بیمـه برابـر بـا 92
میلیون دالر بوده است که  94درصد بیمه بدنه این کشتی توسط بیمه ملت و البرز و  74درصد باقیمانده آن به صورت اتکایی
به  11شرکت بیمهگر بینالمللی به رهبری بیمه اسکالد  91پوشش داده شده است .به عبارت دیگر ،سهم بیمـهگـران داخلـی و
خارجی از خسارت وارده بهترتیب  3 /1و  22 /0میلیون دالر بوده است .سهم بیمه البرز و ملت در این بیمه نامه بهترتیـب  24و
 14درصد بوده است که 24درصد از این سهم نزد بیمه مرکزی اتکایی شده ،بخشی نیز توسط خود بیمهگر پوشش داده شده و
مابقی پوشش نیز به بیمهگران اتکایی داخلی (بیمه امین و ایرانیان ) و آسیایی بیمه اتکایی بوده است.
عالوه بر این ،مطابق با گفتههای گری رینسارد ،مدیر اجرایی کلوب  ،Steamship Mutual P&Iنفتکش سـانچی دارای بیمـه
کامل بوده است که بر اساس این بیمهنا مه آلودگی نفت ،آسیب ،تصادم ،مرگ و صدمه به خدمه تحت پوشش این بیمه نامه بوده
است.
همچنین بیمه البرز قرارداد عمر و حادثه ای با شرکت ملی نفتکش ایران دارد .براساس این قرارداد ،بیمه البرز به ازای هر یک از
خدمه فوت شده  144میلیون تومان پرداختی خواهد داشت .البته بخشی از این بیمه به صورت اتکایی به بیمه مرکزی واگـذار
.Cost and Freight
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 :Hanwha T otal .30شرکت پتروشیمی هانوا -توتال که حاصل سرمایهگذاری مشترک گروه هانوا کره جنوبی و توتال فرانسه بهشمار میرود .این شرکت در آوریل 2411
یک محموله یک میلی ون بشکهای از میعانات گاز را برای اولینبار بعد از تحریمهای از ای ران وارد کرده بود و در نظر دارد تا واردات میعانات گازی از ا ی ران را افزایش دهد.
شایان ذکر است که دو شرکت کرهای هانوا -توتال و اس کی انرژی دو خریدار عمده میعانات گازی ای رانی هستند.
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شده است .از این رو ،در حادثه سانچی در صورتی که بندهای این قرارداد توسط شرکت ملی نفتکش ملـی ایـران رعایـت شـده
باشد ،بیمه البرز باید  9 /2میلیارد تومان پرداختی داشته باشد که حدود 244میلیون تومان سهم اتکایی بیمـه مرکـزی اسـت.
(«سانحه نفتکش سانچی و بررسی جنبههای فنی و مالی سانحه») 3:1931 ،

 .1خسارت حادثه سانچی و نحوه پرداخت آن توسط شركتهای بیمهای
به طور کلی الزم است برای جلوگیری از ورشکستگی تجار و ما لکان کشتی باید در اولین فرصت و قبل از حمل بـه بنـد مبـدا
اقدام به بیمه نمودن کشتی ،کاال ،خدمه و مسافران دریایی نمود  ،نوع بیمه را باید مشخص نمود ،ارزش بیمه را معیـین نمـود،
راه های عبور و خطرات ناگهانی و تغییرات اجباری را تعیین نمود و به بیمـهگر گـزارش داده شـود (احمدونـد ،پاشـاهخانیزاده،
 .) 31:1931مطابق با اطالعات ارائه شده توسط شرکت نفتکش ایران و وزارت نفت ،در کنار از دست دادن  92خدمـه نفـتکش
سانچی ،مجموع خسارت وارده بهصورت فیزیکی حدوداً برابر با 114میلیون دالر بوده است که  24میلیون دالر بابت نفتکش و
 14میلیون دالر بابت محموله میعانات گازی بوده است .با توجه به ا ینکه معامله بهصورت FOBبوده است ،بنابراین شرکت ملی
نفت میتواند ارزش محموله را از خریدار (شرکت پتروشیمی هانوا) دریافت کند .به عبارت دیگر ،خسارت اصلی وارده برای ا یران،
خسارت مربوط به غرق شدن نفتکش بوده که برابر با  24میلیون دالر است .باتوجه به بیمه بدنه و بیمه  P&Iاین خسارت نیز
میتواند دریافت شود .بنابراین میتوان گفت که ترکیبی از بیمه بدنه کشتی و بیمه P&Iمیتواند خسارات جانی و مالی وارده به
نفتکش سانچی را پرداخت کند .ولی این موضوع باید در نظر گرفته شود که دریافت این خسارت زمانبر بـوده و پیچیـدگیهای
خاص خود را دارد .برای مثال ،پرداختیها باید توسط شرکتهای بیمه مختلف داخلی و خارجی انجـام گیـرد کـه ایـن موضـوع
میتواند موجب زمانبر شدن پرداخت خسارت گردد.

 .92خسارات مازاد بر دیه در حوادث دریایی
در رابطه با غرامت ناشی از فوت خدمه الزم به ذکر است از آنجا که سانچی کشتی مسافربری نبوده است تمامی افرادی کـه در
آن جان باختهاند از خدمه و کارکنان بودهاند؛ در مورد میزان دیه این عزیزان از آنجا که خدمه تابعیت ایرانی داشتهاند دیه آنها
به موجب قانون مجازات اسالمی محاسبه خواهد شد و همچنین در مورد مطالبات مازاد بر دیه طبـق قـرارداد منعقـده مـابین
مالک کشتی و کلوب  P&Iمحاسبه خواهد شد .تاکید می شود که سقف تعهدات کلوب نامحدود و به نسبت پرداخت متقـابلی
است که سابقاً صورت گرفته است .به دلیل حساسیت امنیتی و بینالمللی این حادثه در مورد جزییـات مفـاد قـرارداد منعقـده
مابین شرکت نفتکش ایران و کلوب اطالعاتی دقیقی در دسترس نیست .اما قدر متقین جبران این خسارات همان دیه مصـوب
قانون مجازات است که توسط بیمههای داخلی باید پرداخت گردد .واضح است که بازمانـدگان شـهدای حادثـه سـانچی دچـار
آسیبهای روحی و معنوی گستردهای شده اند که مطالبات مالی آنها در مقایسه با آن از اهمیت کمتـری برخـوردار اسـت .امـا
تمرکز اصلی این پژوهش بر موضوع مطالبات مالی است با توجه به اینکه در رابطه با کشتی سـانچی ،مالـک شـرکت نفـتکش
جمهوری اسالمی ایران است؛ طبق ماده  13قانون دریایی مالک کشتی ،شخصاً مسئول اعمال و تعهـدات و قصـور و خطاهـای
خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهایی است که وی ضمن انجام ویائف خود منعقد میکند .همچنین مالک کشـتی
مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده شدهاند خواهد بود .از اینرو محل
مراجعه و مطالبه حقوق و خسارات ناشی از این حادثه شرکت نفتکش جمهوری اسالمی ایران است.
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 .99نتیجهگیری
حادثه تاسف بار سانچی از ابعاد گوناگون مادی و معنوی قابل بررسی است .بر کسی پوشیده نیست که فقدان یکی از اعضـای
خانواده با هیﭻ چیز قابل جبران نیست .اما آنچه تمرکز اصلی درین نوشتار است ،نحوه مطالبه غرامات مالی حاصل از حادثه در
حقوق دریایی است .از اینرو ابتدا شرح مختصری از تصادم دریایی و خسارات ناشی آن داده شد پس از آن با بررسی قـوانین و
قراردادهای حاکم بر تصادم دریایی ،موضوع بیمههای دریایی به عنوان اصلیترین عامل جبران خسارات ناشی از آن بازگو گردید
و در نهایت آشکار شد طبق قانون دریایی کشور مسئولیت عمدهی خسارات در وحله اول برعهده مالک کشتی است .وی نیز به
موجب سنگینی این مسئولیت طبق عرف داخلی و بینالمللی همواره از مدد بیمههای دریایی بهره میبرد .بیمهها نیز بسته به
میزان حق بیمه و انواعشان به طرق متفاوتی میزان خسارات را در سطح داخلی و بینالمللـی پوشـش میدهنـد .بـا تمـام ایـن
توضیحات مسلماً مطالبه غرامات در سطح بینالمللی همواره پیش نیازهای گستردهای دارد کـه تـامین آنهـا را بـا دشـواریهای
روبروی می گرداند که از حوصله این نوشتار خارج است و الزم است در مباحث مرتبط بررسی گردد.
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