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Abstract 
Advances in technology and the specialization of 

the maritime Salvage industry have led to the 

use of providing various forms of service and the 

expansion of a variety of activities. regard to 

this, with the expansion of the rights and 

obligations of the parties, maritime Salvage Law 

is responsible for regulating the relations 

between the parties involved, regardless of the 

type of various maritime Salvage operations, the 

type of property or vessels, and so on. Legal 

regimes have enacted regulations at both the 

national and international levels, with the 1989 

London Convention being one of the 

international regulations in this area. Maritime 

Salvage contracts are included in the service 

contracts, but the element of risk, its existence, 

and time of occurrence is an essential condition 

for the fulfillment of this contract. In this study, 

considering the role of maritime Slavege Law in 

regulating the relations between the parties, 

solutions such as classifying the occurrence of 

various types of contractual relations at the 

international level, utilizing the judicial 

procedure of courts and arbitration authorities 

Analysis of the impact and application of each of 

them in order to better develop contracts, the 

capacity to study lawyers and fill legal gaps 

were created. 

Keywords: Maritime Contracts, 1989 London 

Convention, Lloyd's Open Form, Maritime 

Rescue, Common Law.  

  چکیده

دریایی  نجاتصنعت  شدن یتخصصپیشرفت تکنولوژي و 

و گستردگی ارائه خدمات  ي متنوعها شکل يریکارگه موجب ب

با گسترش حقوق و تعهدات  در همین راستا. ها شد انواع فعالیت

 ریدرگ نیروابط طرف میتنظ وظیفه، ییایدر حقوق نجات، طرفین

نوع ، ییایرد مختلف نجات يها اتیاز نوع عمل نظر صرفرا 

در دو  هاي حقوقی رژیم. داردعهده  بر... شناورها و ایاموال 

که  اقدام به وضع مقررات نمودند یالملل نیو ب یمل سطح

المللی در همین حوزه  لندن یکی از مقررات بین 1989کنوانسیون 

قراردادهاي خدمت  قراردادهاي نجات دریایی در زمره. باشد می

و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این  اند اما وجود قرار گرفته

در این پژوهش با توجه به نقش حقوق . باشد قرارداد می

اقدام به ارائه راهکارهایی  نیفروابط طر میدر تنظدریایی  نجات

قراردادي موجود در سطح  انواع روابطبندي بروز  طبقه مانند

 و يمراجع داورو  محاکم ییقضا هیرو از يریگ بهره، المللی بین

جهت تدوین هرچه بهتر ها  آن هر کدام ازو کاربرد  تأثیر تحلیل

هاي  حقوقدانان و جبران خالء ایجاد ظرفیت مطالعه، قراردادها

  .قانونی گردید

 1989کنوانسیون ، دریایی قراردادهاي نجات: واژگان کلیدي

، دریایی نجات، دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات، لندن

  . حقوق عرفی
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  مقدمه

، اگر از خدمات ارائه شده وشود  یم آغاز، به طور داوطلبانه، خطربروز دریایی در زمان  نجاتعملیات 

 انعقاد به يازیناصوالً . خواهد گرفتتعلق  دهنده اجرت خدمات به نجات، حاصل شده باشد موفقیتی

 ای ونیکنوانسز مقررات ارج اخ قرارداد که کنند صراحتاً توافق نیطرف لکن اگر؛ ستین نیطرف نیقرارداد ب

یا مقررات  دریایی توسط قانون نجات اتیعمل هیکل، نمایندقرارداد اقدام به انعقاد  ملی باشد و سپسقانون 

انگلستان  يتجار یرانیقانون کشت 11طرح ) 1( 6ماده مستند به ( خواهد شد پوشش داده مورد توافق

دهندگان در رابطه  از نجات 1995 مصوب انگلستان اريکشتیرانی تج قانون، به طور مشابه). 1995مصوب 

  ).12ماده ( کند یم تیحما دیمف جهیدریایی با نت نجات اتیبا هرگونه عمل

اصل  قرارداد استاندارد شده بر اساس نیدر اواخر قرن نوزدهم با اول دریایی نجات يقراردادها به کارگیري

 مرجع توسطعملیات  ز شد و اجرت ناشی از موفقیتآغا »دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات«

1دریایی لویدز پس از موافقتنامه عمومی نجات. شد نییتع يداور
، 1989دریایی نجات ونیو از زمان کنوانس 1980

موافقتنامه ، ریاخ يها در سال. اند بوده 1995و  1990 نسخه، رندیگ یمورد استفاده قرار ممعموالً که  ییها قرارداد

دریایی  موافقتنامه عمومی نجات نسخه اکنون توسط همکه  مرسوم شد 2011دریایی لویدز نجاتعمومی 

  . (Kennedy and Rose,2002,8( است قرار گرفتهاصالح مورد  2020لویدز

دریایی  مسئله اصلی این پژوهش این است که به جهت پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت نجات

وق و تعهدات طرفین درگیر الزامی است اما گستردگی این وجود قراردادهاي کتبی جهت تعیین حق
                                                      
1- Lloyd's Open Form 
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لذا . دریایی استفاد شود شود تا قراردادهاي متفاوتی براي مراحل مختلف عملیات نجات عملیات موجب می

بندي بروز از انواع  سعی بر ارائه طبقه، در این پژوهش عالوه بر بررسی اصول و مبانی این نوع از قراردادها

  .ا و مسائل مرتبط شده استاین قرارداده

 دریایی نجات يقراردادها يریگ توسعه و شکل - 1

  نقش کنوانسیون در توسعه قراردادها - 1- 1

 اتیدر مورد عمل لندن 1989 ونیقواعد کنوانس، در صورت عدم وجود قرارداددر حقوق انگلستان 

دریایی مربوط به  نجات اتیعمل يکه قانون قابل اجرا برا يمگر در موارد، دریایی اعمال خواهد شد نجات

همچنین اگر طرفین از اجراي بخشی از مقررات . نکرده باشد بیرا تصو ونیباشد که کنوانس يکشور

را نیز  1989که کنوانسیون  1995مقررات قانون کشتیرانی تجاري ، نمایند نظر صرفکنوانسیون 

خدمات خاص  يیی با مبالغ ثابت برادریا نجات يممکن است قراردادها. اعمال خواهد شد، گیرد دربرمی

. قراردادها محدود شده است نیدامنه ا، دریایی نجات ونیکنوانس بیاما با تصو، دنوجود داشته باش

در  یقیدق يبندها حاويکه  »سالووم«دریایی  نجات یالملل نیب هیقرارداد اتحادهرچندکه مطابق با نمونه 

 گیرد ی با مبلغ ثابت نیز مورد استفاده قرار میقراردادهای، است نیمورد حقوق و تعهدات طرف

)Mandaraka-Sheppard,2001,511.(  

  ها و دخالت دادگاه تأثیر - 2- 1

در صورت وجود  یدریایی را حت نجات يتوانند قراردادها یها م دادگاه، یمعمول يبرخالف قراردادها

 يقراردادها همچنین گاهی، کنند یلتعد یاتیاشتباه عمل ایارائه نادرست ، يفشار اقتصادمعیارهایی چون 

. کند داخلهاجرت م زانیم نییتع يدر آن دادگاه ممکن است برا و دریایی با مبلغ ثابت هستند نجات

منعقد شده باشد  اکراه تأثیر ایناروا  فشارتحت  يکه اگر قرارداد دارد یمقرر م، 7ماده  در 1989 ونیکنوانس

بر  ممکن است، باشد معمول از حد شیب زانیداخت طبق قرارداد به ماگر پر ایآن ناعادالنه باشد  طیو شرا

  ).Mandaraka-Sheppard,2001,512( شود تعدیل ای ابطال، حسب شرایط

  دریایی در مقابل قرارداد نجات يدریایی قرارداد نجات - 2

دریایی  نجات اتیکه عمل يا حرفه انیناج فعالیت در قرن نوزدهم و دار كرومحرین يها یاز زمان ظهور کشت

 بر، تمرکز بحث حاضر. افتیدریایی تکامل  شکل استاندارد قرارداد نجات دهند یانجام م بر اساس قرارداد را
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 فاقددریایی  نجات قواعد عرفیدر مقابل ، دریایی استاندارد نجات قرارداد کی یحقوق تیوضع یبررس

  .است یاساسکامالً در واقع  يقرارداد دریایی و نجات دریایی قرارداد نجات نیب زیتما. قرارداد است

 نییالزحمه بعداً تع است که به موجب آن ممکن است توافق شود که حق یبیترتقرارداد نجات دریایی 

بینی  عدم پیش در صورت ای باشد شده ینیب شیپ ممکن است قرارداديالزامات  ریسا در صورتی که، شود

حق ، گریبه عبارت د. باشد می هاقرارداد گریمانند د يدادقراردریایی  نجات، در مقابل. قابل اعمال است هم

منعقد  يتوان قبل از بروز هرگونه خطر را می يقرارداد نیچن. قرارداد است طیبر شرا یمبتنکامالً اجرت 

 ایحادثه خطرناك  کی ینیب شیپ ايربدهنده  و نجات اموالمالک  نیب توافق کیبه عنوان  در واقع، کرد

پس از رفع  نیهمچن. شود در نظر گرفته می، دهد رخ ییایدر جریان یک سفردر  ن استممک تصادف که

که شامل حوادث آتی  دریایی را منعقد کنند توانند قرارداد نجات می نیطرف، اموال دنید بیخطر و آس

  .باشد واقع شدهعنصر خطر  قبل از عقد ستیالزم ن يدریایی قرارداد در نجات نتیجتا. باشد می

 دهیدریایی نام به عنوان قرارداد نجاتها معموالً  آن از یکی. وجود دارد يقرارداد ترتیبدو نوع  اساساً

خدمات  يحق الزحمه قابل پرداخت براگاهی . دریایی مرسوم را دارد نجات يها ویژگیتمام و  شود می

نقطه . شود نییتع يمانند داور يگرید يهانهادممکن است توسط  ایشده باشد  دیق در قرارداد ممکن است

: اساساً مستقل از قرارداد است، دریایی است که حق نجات ییایحقوق در یاساس هیانیبحث ب نیشروع ا

منفعت داشته  مال آناز که  یافته نجاتاست که مالک مال  تیواقع نیاز ا یناش یقانون تیمسئول کی نیا«

 آن در مورد يقرارداد چیه، هرچند، رت بدهداج باید، اند کرده ارائه ويرا به  خدماتکه  یبه کسان، است

  ». باشندموضوع منعقد نکرده 

طبق که  منعقد کرد Girondeی کشت با یکتب يقرارداد Raisby صدمه دیده یکشت، Raisby پرونده در

. دیکش یم دكی، ریتعم يبندر براترین  کینزد، ریرا به سنت نازا Raisby یکشت، دوم یآن کشت

 نییتع، بودند مالکان مربوطه منتخبکه  یتوسط داوران دیخدمات با ي ایناخت براالزحمه قابل پرد حق

سر «. شود می دریایی نجات مشمول مقرراتمورد بحث  قرارداددادگاه انگلستان اعالم کرد که ، شد یم

 یحقوق تیموقع این قرارداد که عرفی این استدریایی  نجاتاقتضاي در واقع معتقد بود که  »هانن مزیج

، شود نییدریایی تع نجات حقوقرا که قرار بود با اعمال قواعد ) یعنی تعیین داوران توسط مالکان( الکم

پرداخت اجرت «مشمول اصل دریایی  که خدمات نجات يذکر است در موارد الزم به. ه استنداد رییتغ
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2»دریایی در صورت موفقیت نجات
به عنوان  اجرت و نشده استخدمات به صورت داوطلبانه ارائه ، ستین 

  .خواهد شد نییاز قرارداد تع یبخش

 عمل انهکه داوطلب يفردکه  دیآ یبه وجود م یدریایی زمان حق نجات«: کند یم انیب »سیبر« پروفسور

از هر  و) انجام عمل يبرا، از قبل موجود یقانون ای يقرارداد فیگونه تکل چیه وجود بدون یعنی( کند

در حفظ آن  ایمحافظت ، از خطر، دریایی شده نجات موضوع شناخته ایل ونق حمل وسیله، محموله، یکشت

ارائه شده است که در ؟ در پاسخ ستیدریایی چ نجات یعرف حقوقمنظور از داوطلب در . کند ککم

3دریایی لویدز دریایی موافقتنامه عمومی نجات قرارداد نجات کی
وجود ، يقرارداد فهیوظ چیاز قبل ه 

که قرارداد قبل از وقوع خطر منعقد شده  يدر موارد. شود مواجهه با خطر منعقد میقرارداد در . ندارد

 یعرف مقرراتاست و تابع  يدریایی قرارداد نجات، هرگونه خدمات ارائه شده به موجب آن، اشدب

 تاس ریدرگ نیو تعهدات طرف فیوظا، حقوق يقرارداد تنها مبنالذا  ستیدریایی ن نجات

)Brice,2003,160) .  

همانطور که  مشمول قرارداد است زین ریدرگ نیو تعهدات طرف حقوق، دریایی در مورد قرارداد نجات

 يها یژگیتمام و شاملو  ردیگ می را دربر آن دریایی نجات یقواعد حقوق عرف، عمدتاً که قبالً گفته شد

. واجهه با خطر منعقد شودکه قرارداد در م ندیآ وجود میه ب یتنها زمان فیتکال و قحقو نیاما ا شود میآن 

  .از قبل وجود ندارد زیچ چیه نیبنابرا

است که نه  یهیبد. مورد بحث قرار گرفته است عرفیدریایی  عنصر نجات کیبه عنوان ، مسئله خطر

حقوق  یمشمول قواعد عرف، که قبل از وقوع خطر و نه پس از عبور از خطر منعقد شده است يقرارداد

خدمات ارائه شده تحت و  شود یدریایی محسوب نم قرارداد نجات نیبنابرا، دریایی نخواهد بود نجات

به گفته . و طبق شرایط قرارداد با آن عمل خواهد شد خواهد بود يقرارداد دریایی نجات، يقرارداد نیچن

 تیماه سلببدون ، نیگزیجا یبر اساس مبان اجرتی شرط، قرارداد کی در ممکن است: »کندي«پروفسور 

 يسودمند ای تیدر صورت موفق، براي مثال. شود ینیب شیپ، دریایی قرارداد نجات کیعنوان به ، آن

 ها نهیپرداخت هز يبرا، سودمند نبودن خدمات ای تیدریایی و در صورت عدم موفق اجرت نجات، خدمات

 قرارداد کی شود که به عنوان نمی نیمانع از ا یتوافق نیچن. شود نظرگرفته در مبلغی، وارده انیضرر و زو 

                                                      
2- No Cure, No Pay 
3- Lloyd's Open Form 
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آن با  ریاست که قسمت اخ نیا وجود دارد در قسمت فوق تعارضی که. نظرگرفته شود دریایی در نجات

که در صورت  دارد یمقرر م 12ماده  2در بند که  دارد رتیمغا 1989دریایی  نجات یالملل نیب ونیکنوانس

رسد ضرورت و اصل آزادي  می نظر به. ستیقابل پرداخت ن اجرتیگونه  چیه، »دیمف جهینت«عدم وجود 

حیثیتی جداگانه در نظر ، اي مستقل از هر مقررات و قاعده، براي اراده طرفین، کند قراردادها ایجاب می

 Kennedy( گرفته شود و حکم بر صحت توافق طرفین برخالف کنوانسیون و قوانین داخلی صادر کرد

and Rose,2002,180) .  

  يقرارداد یاصول کل - 3

  :ونقل دریایی است و تابع اصول خاصی است دریایی یک ویژگی خاص حقوق حمل نجاتقرارداد 

 نقضقراردادها را  لزوماصل  یعنی، ستانانگل قراردادي اصل مهم حقوق کی، دریایی قرارداد نجات

 دچار به طور یکجانبه تواند هرگز نمی، انعقادقرارداد پس از  کی، یقاعده کل کیبه عنوان . کند می

که اتفاقات  یقرارداد تا زمان نیطرف، قرارداد ناعادالنه باشد طیشرا چند کههر. شود ي و تعدیلبازنگر

اما . به آنچه توافق شده است ملزم هستند، وجود نداشته باشد یاتیاشتباه عملی یا کیزیمانند فشار ف ییاستثنا

که این همان  شوند اثر بیتوسط دادگاه  ای ابطال، تعدیل دچاردریایی ممکن است  نجات يقراردادها

پرداخت «اصل ، دریایی نجات هايمعمول قرارداد يها یژگیاز و گرید یکی. باشد ویژگی استثنایی می

که  است گرفته نشاتانگلستان  از حقوقاصل  نیا. است »دریایی اجرت در صورت موفقیت نجات

 انجام یتموفق با اییدری نجات شود که عملیات ی محقق و پرداخت میفقط در صورت اجرت استحقاق

، مرتکب نقض تعهد نشده است، ندهد را نجات ییایدر لکه اموا یدهنده در صورت نجات بنابراین. شود

  .باشد مسئول از حیث غیرقرارداديممکن است ، منفعل بودناما در صورت 

ی بر اصل مبتن، ییایدر مهیب يمانند قراردادهاه، دریایی نجات يبود که قراردادها نیقبالً فرض بر ا

4تین حسن رعایت حداکثر
را  يماد قیکه تمام حقا کند یم لیتحم نیرا بر طرف تعهد نیا در نتیجه، هستند 

حقوق  یفعل تیموقع Unique Marinerپس از پرونده  رسد به نظر می. کنند ءقرارداد افشا نیقبل و در ح

 بر اساس حقایق کامل يافشا يبرا يا فهیدریایی وظ قرارداد نجات کی مانکارانیاست که پ نیا انگلستان

  .ندارنداصل رعایت حداکثر حسن نیت 

                                                      
4- Bona Fide 
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  دریایی نجات هايانواع قرارداد - 4

قراردادهاي مذاکره . ریشه در قراردادهاي عرفی و کاربردي دارد، دریایی روابط قراردادي طرفین نجات

ی که قراردادهاي استاندارد کند که در حال خاطرنشان می» بریس«. به طور گسترده شناخته شده است، شده

مانند نرخ اجاره ( با مبلغ ثابت یا مبلغی قابل تعیین«دریایی  ممکن است که عملیات نجات، تر هستند معمول

که خدمات » به هیچ وجه همیشه این طور نیست«افزاید که  او می، براین عالوه. نیز انجام شود» ) روزانه

موافقتنامه  همانطور که در( 1989دریایی  طبق کنوانسیون نجات. ی شودابیارز 13دریایی طبق ماده  نجات

پرداخت «دریایی ممکن است بر اساس  خدمات نجات) اشاره شده است دریایی لویدز عمومی نجات

 به نرخ روزانه یا ساعتی یا با قیمت مقطوع ثابت انجام شود، »دریایی اجرت در صورت موفقیت نجات

)Kennedy and Rose,2002,430) .  

برخی از قراردادهاي ، »دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات«به عنوان یک استثناء بر اصل 

» شرایط ارائه نوعی پرداخت در صورت عدم موفقیت در شرایط خاص«دریایی ممکن است حاوي  نجات

دریایی  د نجاتحقوق انگلیس چنین قراردادهایی را به عنوان قراردا ).Kennedy and Rose,2002,450) باشند

هاي جایگزین ممکن  قرارداد. داند اجرت را مجاز می، دریایی و طبق مقررات نجات شناسد یمبه رسمیت 

هاي  با تمرکز بر مکانیسم، عنوان یک چهارچوب قانونی براي رسیدگی به جزئیات خاص عملیات است به

به طور . ورد استفاده قرار گیرندهاي متحمل شده م خطرات درگیر و مسئولیت، دریایی پرداخت براي نجات

  .به عنوان قرارداد جایگزین قرارداد نجات دریایی است Bimco مثال قراردادهاي

  اي مذاکره دریایی ي نجاتقراردادها - 1- 4

) مقطوع( ثابت قراردادهاي قیمت: اي انواع مختلفی دارد دریایی مذاکره قراردادهاي نجات
5

قراردادهاي ، 

6اجاره روزانه
. دادهاي زمان و ماشین آالتو قرار 

7
  

) مقطوع( دریایی قیمت ثابت قراردادهاي نجات - 1- 4- 1
8

  

در صورت وجود ( دریایی قیمت ثابت در شرایطی مشخص و با ثبات در محل حادثه قراردادهاي نجات

دهنده و  اعتماد به نجات. دنشو یممنعقد ، مذاکره و با مفادي از پیش مقرر شده) خطر غرق شدن فوري
                                                      
5- lump-sum contracts 
6- Daily hire 
7- T&M-Time and Material 
8- LUMP-SUM 
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بنابراین . شرط اصلی چنین قراردادي است پیش، ي معقولها نهیهزآمیز بودن عملیات با  فقیتمو

  ». با تعیین قیمت ثابت ناسازگار است، ابهام و سیال بودن شرایط، هایی چون فوریت ویژگی«

دهنده ممکن است در حین کار تحت چنین قراردادي با آن مواجه  هایی که نجات یکی از ریسک

اشتباه در ارزیابی اولیه خسارات است که این به معناي الزام به بررسی بسیار دقیق خسارات  ریسک، شود

بنابراین باید ، تغییر شرایط در محیط ممکن است ریسک دیگري ایجاد کند. در حین مذاکره است

غیر در ، کافی براي مذاکره مجدد در قرارداد یا امکان انصراف بدون دردسر وجود داشته باشد» فضاي«

دهنده پس از انصراف از قرارداد  تواند منجر به خسارات نقدي بزرگی شود که نجات این صورت می

، دهندگان ضعیف در محیط کمتر رقابتی با انتخاب نجات، عالوه بر این. کند مجبور است پرداخت

نتظارات را براي براي مالکان کشتی نوعی ضرر تلقی شود و واقعاً ا تواند یمي ثابت در قراردادها ها متیق

ي دیگر یا حتی ها نهیگزپیشنهاد داد که به  توان یم، با این حال. دریایی برآورده نکند کیفیت عملیات نجات

همانطور که به نظر ، این جنبه. روي آورند دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات انتخاب مدل قراردادي

قابل ذکر است که قراردادهاي قیمت ثابت در  .به شدت به واقعیت بازار کشتی بستگی دارد، رسد یم

9هاي اسقاطی عملیات تخلیه الشه کشتی
  .نیز متداول است 

اتحادیه  است که توسط SALVCON» 2005»، دریایی قیمت ثابت نمونه مدرن قراردادهاي نجات

10دریایی المللی نجات بین
، لیدهنده اص ابتدا نجات SALVCON» 2005»در قرارداد . منتشر شده است 

همچنین قیمت مقطوع و شیوه ، کند یمدریایی استخدام  یک کشتی را به منظور ارائه خدمات نجات

  . (Brice,2003,323( نماید بینی می پرداخت را در مراحل مذاکره پیش

 ریزي شده محل صدمه و ماهیت خدمات پایه، بر اساس وضعیت صدمه) مقطوع( قرارداد قیمت ثابت

توسط مالک کشتی در ، برخالف قیمت خدمات اصلی و امکان فسخ قرارداد، اختدر پرد تأخیرنرخ . است

مدتی پیش ، ضمناً در قرارداد. صورت عدم پرداخت و پس از ابراز تمایل به استفاده از این حق وجود دارد

دهنده  همچنین نجات. شود یمبینی شده است که از آن به عنوان اوقات آزاد براي مقاصد تخصصی نام برده 

قرارداد با مفاد . کش بدون هزینه استفاده کند کند از تجهیزات کشتی و خطوط یدك این امکان را پیدا می

 تیمسئولمانند ، دهنده پرداخت شود توسط نجات دیبا، مانکاریپ توسط ذکر شده یاضاف يها نهیمربوط به هز

                                                      
9- wreck removal operations 
10- ISU 
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و  مهیمحاسبه جر سمیمکان؛ مرگو  بیموارد آس يمتقابل برا تیمسئول)، با توجه به خسارت اموال( متقابل

، کند یم انیب »ینیر«. مشخص شده است) نیگزیمحل جا ای ندنل يداور( يداور يها انواع حالت؛ بهره

  .کند یجذاب م ءامضا يرا براها  آن دارند که یمنطق يتجار لیثابت بدون شک دال متیق يقراردادها

مسائل مربوط به ، ندیب یمهاي قیمت ثابت به عنوان یک معضل حقوقی در مورد قرارداد» بریس«آنچه 

حداقل در یک گفتار «گوید که  او می. است 13 ماده 1989دریایی  ارزیابی اجرت تحت کنوانسیون نجات

دریایی قیمت ثابت از کنوانسیون مستثنی شده  این موضوع قابل بحث است که قرارداد نجات» تحت اللفظی

مطابقت  ستیز طیبه مح بیبه حداقل رساندن آس ای يریجلوگ یکل استیحداقل با س«، گرید ياز سو. است

فرض قابل  شیبه طور پ دیبا که ثابت متیق قراردادهاي در ییراهنما يبرا يابزار 13در ماده لذا ، »دارد

  .مطرح شده باشد يداور ایمشکل هنوز در دادگاه  نیکه ا رسد یبه نظر نم. وجود ندارداعمال باشد 

11اجاره روزانه دریایی از نوع نجاتي قراردادها - 1- 4- 2
  

 اریبس شرایط آنکه  يدهندگان باشد به نحو نجات يبرا، پرداخت يمبنا تواند یروزانه م قرارداد اجاره

 يها نهیکه گز شود یم استفاده یزمانمعموالً این قرارداد . خواهد بود از قرارداد قیمت ثابت تر روشن

 ارايد روزانه قرارداد اجاره. است ی در این قرارداداتیعامل ح کیاما زمان ، دریایی محدود هستند نجات

 مسیر دریاییدر  یدر برابر اتفاقات احتمال یابزار خوب لذا. سود و برنامه باز است هیبا حاش زمزدنرخ رو کی

مبانی قرارداد از  توان یم، وجود دارد دیترد یینها تیکه در موفق يکه در موارد شود یم ادآوری. است

در مورد معموالً دهنده  نجات. استفاده کرد نیطرف نیب یقبل باتیترت ی بانیگزیجا يبرا زیروزانه نه اجار

دهنده خواستار درج  نجات، حفظ منافع خود يبرا. کند یتحت قرارداد اجاره روزانه مذاکره م یمنیا تأمین

  .ستین ینیب شیابل پاست که قبل از شروع کار ق یمواد مصرف يها نهیبازپرداخت هز يبرا یمقررات

، یکشت یابیباز جهت کوچک با گسترهدریایی  نجات ي عملیاتبرا نهیگز نیبهتر، قاعده کیعنوان  به

 يبرا بیترت نیممکن است ا، کند یم انیب »اولسن«همانطور که ، حال نیبا ا. قرارداد اجاره روزانه است

به نظر ، حال نیبا ا. ارجح نباشد التجاره الشرکاء م ياز سو نهیبازپرداخت هز يدشوار لیبه دل یمالک کشت

در ، خود را اگر کار را به صورت روزانه انجام دهند زهیانگ توانند یم زیدهندگان ن که نجات رسد یم

امکان ، زهیرفتن انگ نیاست پس از از ب ممکنها  ، آنارائه نشود از دست بدهند یکه اجرت اضاف یصورت

  .کنند نیتضم، رتفسخ قرارداد را بدون پرداخت خسا

                                                      
11- Daily hire 
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12زمان و مواد دریایی از نوع ي نجاتقراردادها - 1- 4- 3
  

در  يگرید نیگزیجاقرارداد پرداخت بر اساس زمان و مواد مصرف شده ، شد گفتهکه  همانطور

محل  طیمنعقد کرد که شرا زمان و مواد يقراردادها توان یم یاست که زمان یهیبد. دریایی است نجات

زمان و  قرارداد. کند نییبتواند محدوده کامل کار را تع یدهنده به سخت نجات حادثه نامشخص باشد و

 گر مهیبی یا توسط مالک کشت اتیتوافق کنند که کنترل عمل نیارجح است که طرف یزمان نیهمچن مواد

 ناظر قراردادمفاد . شود انجامتوسط مقامات  اتیوجود دارد که عمل يادیکه احتمال ز یزمان ایحفظ شود 

زمان  يرا برا يا توافق شده يها نرخمعموالً  نیطرف. دارد یبستگ طیو مواد به شرا ها نهیر بازپرداخت هزب

دهنده را از  ممکن است نجات زمان و موادقرارداد . کنند یم نییمربوطه تع يها نهیاستفاده و هز قیدق

  .محافظت کند، شود یکه منجر به فسخ قرارداد م یطیوخامت شرا و کار رمنتظرهیگسترش غ

 یدر مورد بررس یممکن است شامل مقررات زمان و مواد قرارداد، اجاره روزانه يمانند قراردادها

 با. را ذکر کند بدر حسا يا دوره يها ارسال فاکتور و پرداخت خیتاردقیقاً مثالً ، باشد اتیاز عمل يمشتر

با هدف مقابله با معموالً رارداد نوع ق نیکه ا ستیتعجب ن يجا، يقرارداد يها یژگیدر نظر گرفتن و

است که  يزیچ نیا. شود یانجام م، نفت نشت يها به چالش ییپاسخگو ژهیو به، یطیمح ستیخطرات ز

13محیطی زیستاجرت ویژه دریایی لویدز و  با موافقتنامه عمومی نجات توان یم
کرد و فراخوان  بیترک 

 یاز آلودگ يریجلوگ يبرا اتیادامه عمل يرا براالزم  هزیانگ محیطی زیستاجرت ویژه  يها تعرفه. کرد

، نجات اموالبدون  ینفت يها یآلودگ يپاکساز صرف ذکر است که انیالبته شا. کند یم جادیا

  .شود یدریایی محسوب نم نجات

  ها و سایر شرایط مزیت - 2- 4

در ، و استاندارد لویدز دریایی موافقتنامه عمومی نجاتقراردادهاي مذاکره شده تفاوت خود را با قراردادهاي 

همراه با برخی ابزارهاي حمایتی در ، از حصول موفقیت نظر ، صرفکه بند مربوط به اجرت نندیب یماین نکته 

شرایط (مثالً  به صورت شروط تکمیلی اجرت توانند یماین ابزارها . مفاد قرارداد مذکور گنجانده شده است

؛ اي خاص از کار در تاریخ معین یا پس از اتمام مرحله، دهاستحقاق اجرت براي تکمیل سریع کار انجام ش

 ها پرداختکه در آن ( و یا شروط مذکور به صورت مکانیزم پرداخت جزئی) براي به حداقل رساندن آسیب

                                                      
12- T&M 
13- Special Compensation P&I Club Clause- SCOPIC 
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یا  تأخیردر صورت ، به عنوان مثال. ظهور نمایند) در مقابل پیش پرداخت در کار یا پیشرفت در موفقیت است

  .شود یماي بندهاي جریمه درج  از حد معمول در قراردادهاي مذاکره ورود خسارت بیش

اي حاوي شروط احتمالی باشند نظیر الگوي رفتار طرفین در  غیرمعمول نیست که قراردادهاي مذاکره

پذیري یکی از  انعطاف. ي متقابلها غرامتي براي هر دو طرف و ا مهیبپوشش ، صورت نظارت دولت

همچنین با توجه به محل برگزاري داوري و قوانین قابل ، اي است دهاي مذاکرهي اصلی قرارداها یژگیو

موافقتنامه  که قرارداد درحالی. نمایند طرفین دخالت زیادي براي حفظ منافع خود در قرارداد می، اجرا

گیري از انجمن داوري لندن و قوانین انگلیسی را براي اجراي راي  بهره، دریایی لویدز عمومی نجات

نیاز دیگري نیز وجود دارد و آن ارسال گزارش قرارداد امضاء شده به دفتر  همچنین پیش، کند یمویز تج

بسته ، اي طرفین قرارداد مذاکره، ي احتمالی داوري انگلیسیها نهیهزبا در نظر گرفتن . لویدز در لندن است

هاي احتمالی  هزینه ي دیگري را در نظر بگیرند و درها مکانگاهی اوقات ممکن است ، به موقعیت

  .جویی نمایند صرفه

  یمال وطشر - 3- 4

انعقاد قرارداد  جهتدهنده  نجات يبرا زهیانگین تر مهمو  نیاول، پرداخت يمساعد برا طیشرا

 ایها  پرداخت شیپ نیسود و همچن یصر اضافاو عن ها نهیهز، مقررات مربوط به اجرت. دریایی است نجات

قرارداد  یمال مکانیزم یط مالیشراین تر مهمفاکتور  عیه با ارسال سرهمرا، یجزئ یجیتدر يها پرداخت

  .مذاکره شده است

پرداخت پول  نیدهنده بر تضم نجات، دریایی قرارداد نجات مذاکرههمانطورکه ذکر شد هنگام 

. کند یم یمذاکره به دقت بررس ندیرا در طول فرآ مهیاعتبار و ب تیوضعمعموالً او . کند یم يپافشار

به همراه  یشده قبل کرذ یمال طیهمه شرا، وجود داشته باشد دیطرف مقابل ترد یمال ییکه در توانا گامیهن

عمل  تضمینبه عنوان  زین يپول سپرده شده و اعتبار اسناد، يمقررات اضافه شده در مورد پرداخت نقد

را که به طور منصفانه به  یلپو، ریدرگ گران مهیکه ب کند یم نیتضم یافته نجات، موارد شتریب در. کنند یم

مالک  با یاحتمال طیشرا ریدرگ که نیبدون ا، کنند دهنده پرداخت به نجات ماًیمستق، اند دست آورده

و مطمئن  کند یم تضمیننامه  مهیخود را با باجرت دهنده  احتماالً نجات، صورت نیدر ا. دنباش یکشت

، گریاز طرف د. ردیگ یقرار م مهیمحدوده پوشش ب در وهله اول در دهد یکه ارائه م یکه خدمات شود یم

دهنده  نجات رایز، کند ءدریایی را امضا گر قرارداد نجات مهیدهنده ممکن است اصرار کند که ب نجات
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 نیهمچنگیرنده  نجات. داشته باشد ازین نیطرف مقابل آگاه نباشد و به تضم یمال ییممکن است از توانا

با . کند نیرا تضم يپرداخت فور، تأخیر يها مهیجر نییتع و ها حساب صورت افتیممکن است پس از در

ها  حساب منعقد کرد که در آن هنگام پرداخت صورت يقرارداد، مفاد خاص يبرا توان یم، وجود نیا

 ییحساب نها در صورت دنظریکار و تجد شرفتیاز پول را تا پ ینیمقدار مع یمالک کشت، يمشتر يبرا

  .دارد نگه مانده یپول باق يبرا

که قرارداد  یزمان ژهیبه و، برخوردار است ییباال تیاز اهم زیقرارداد در رابطه با حق حبس ن يبندها

. دکن یم نییدریایی تع نجاتعملیات را نسبت به  یمتفاوت يمحدوده کار) مانند اجاره روزانه( مورد مذاکره

 فیدر رد تیاولو يرا برا یطیشرا، ریایید در صورت عدم اثبات نجات، ردادمقرر در قرا وثائقنوع  نیا

  .کند ینم جادیطلبکاران ا

  )الحاقی( استاندارد يقراردادها - 5

) الحاقی( استاندارد يها قرارداد - 1- 5
14

  

 لیدل. دارند دریایی استفاده را در بازار نجات نیشتریاستاندارد ب يمسلم است که قراردادها تیواقع کی نیا

فرمانده . الوقوع است بیخطر قر طیدر شرا يارچوب قراردادهچ میتنظ یسادگ، زیقبل از هر چ، آن

که مفاد آن قبالً در  ییجا ارا ت يسند نیچن یتواند به راحت یم یاز طرف مالک کشت دهید بیآس یکشت

 يایاز جمله مزا. کند ءامضا، باشد نیطرف اصلیکننده اکثر حقوق و تعهدات  و منعکس تثبیت شدهعمل 

15میموافقتنامه عمو
 يتجار یکنند از چانه زن را انتخاب می يقرارداد نیکه چن ینیاست که عمالً طرف نیا 

موافقتنامه  انیدر م. کنند یدگیبه خطر رس اًدهد تا فور کنند که به نجات دهندگان اجازه می اجتناب می

16دریایی اصل پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات عمومی استاندارد بر اساس
 از ياریسبه ب توان یم 

توافقنامه نجات و کمک ، انگلستان) دریایی لویدز نجات موافقتنامه عمومی( نیتر مانند معروفها  آن

17هیترک يانوردیسازمان در
18ژاپن یران یقرارداد نجات تبادل کشت، 

 متحده االتیا ییایتوافقنامه نجات در، 

19آمریکا
تر و شناخته  مطلوب تییدز است که موقعدریایی لو موافقتنامه عمومی نجات نای. اشاره نمود... و 

                                                      
14- Standard Form Contract 
15- Open Form 
16- No Cure-No Pay 

17- TOF 
18- JSE 
19- MARSALV 
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علت این امر چیزي ، به دست آورده است دریایی در مورد نجات یالملل نیب هايقرارداد ي در میانتر شده

وفصل  مکانیسم حل، یافته مقررات توسعه، دریایی درخشان در ارائه خدمات در صنعت نجات جز سابقه

  .نیست... اختالف مستقل و

، مقرراتو  قوانینمندرج در  قواعدروابط خود را فراتر از  سازد یرا قادر م نیطرف، يشروط قرارداد

، دریایی در مورد شکل قرارداد نجات. 1989کنوانسیون  مقررات مفاد الزامی تیمشروط بر رعا، توسعه دهند

 وجود قراردادبودن ی کتب مبنی بر، دریایی نجات يبه عنوان شرط اعتبار قراردادها یالملل نیسند ب ایقانون  چیه

ي برابر تیماه نیبنابرا، در قرارداد است درج، استاندارد قرارداد و ضوابط طیاز شرا استفاده الزمه. ندارد

تمام ) دهنده نجات( طرف کیکه  یدر حال زیرا شود یمشکوك م يتوافق تا حدود قدرت معاملی طرفین

 از ای) الحاق( قبول کند تواند یفقط ممعموالً ) گیرنده نجات( گریطرف د، کند یم تعیینو ضوابط را  طیشرا

  .کند يخوددار) الحاقی يبه اصطالح قراردادها( يرابطه قرارداد کیورود به 

 يدریایی را برا قرارداد استاندارد نجات کی، دریایی نجات اتیقبل از شروع عمل، دهندگان نجات

، ردیخدمات را بپذ ای در این حالت اضطراري که است گیرنده نجاتگیري با  تصمیم، دهند یامضاء ارائه م

باشد  محل تردید تواند موردي که می. شود یاحتمال هاي خساراتمتحمل  و کندکمک امتناع از قبول  ای

د و تا چه حد رشده را درك ک رفتهیکامل حقوق و تعهدات پذ تیماه توان یم ياست که تا چه حد نیا

، وجود نیبا ا. آن است میمستق امدیپ ایخدمات ارائه شده  تیفیاز ک تیرضا جهینت در، طرفین تیرضا

پر  يبرا یخال يبا جاها شده میتنظ شیاز پکامالً قرارداد  کیشامل ( استاندارد يها استفاده از قرارداد

 ءیش، دریایی کش نجات دكیاطالعات : دریایی مرتبط [عناصر مربوط به نجات ياطالعات مورد، کردن

  .است شده رفتهیپذ) دریایی شامل نجات( کسب و کار مدرن طیدر مح یب] به خورهیو غ، مرتفع

مذاکره در مورد  يزمان برا يرضروریدریایی از اتالف غ استاندارد نجات يها از قرارداد استفاده

در صورت معموالً  ).که مخصوصاً در موارد نابسامان مهم است( کند یم يریدریایی جلوگ خدمات نجات

 بهرا  یخدمات نیچن يها نهیمجرب است و هز ییایدر يها دادگاه ختالف در صالحیتحل ا، بروز اختالف

طرف  کی يتسلط اقتصاد، ارجحیت این مدل از قراردادها عامل نیتر مهم، نیعالوه بر ا. رساند یحداقل م

 يها از شرکت تعداد نسبتاً کمی وجود با، صنعت است نیا یعمل تیبلکه ماه، ستین گریبر طرف د

مقررات  یتخصص تیو ماه ازیخدمات مورد ن) خطرناك( خاص تیماه)، یجهان( در بازار یتخصص

  ).Juan Luis Pulido,2000,118( قرارداد مدل استاندارد است رشیپذ یاصل لیدال دریایی نجات یقانون
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  ها از حیث فعالیت دریایی نجات يقراردادهابندي  طبقه - 2- 5

دهندگان انجام  است که توسط نجات یمختلف يها تیفعالدریایی به طور منظم شامل  نجات خدمات

به  ورود صدمهاز  يریجلوگ: شود بندي قراردادي و تقسیم مسئولیت می گیري دسته و موجب شکل شود یم

، از غرق شدن يریجلوگ، از برخورد يریجلوگ، خاموش کردن آتش، به عنوان مثال( کشتی بدنه

 را انجام دهد یخدمات اضاف شود ستهدهنده خوا نجات از ).هریدر ساحل و غ به گل نشستناز  يریجلوگ

 افتهی نجات یکشت پیماییایدر تیقابل يالزم برا يعرضه کاالها، آالت نیبدنه و ماش یجزئ راتیتعم یعنی(

در ( فرد مسئول کیکه به  یتا زمان) زاتیتجه و محموله، یکشت( افتهی نجاتاز اموال  حفاظت ).رهیو غ

  .داده شود لیتحو) نقطه توافق شده در ای لیمحل تحو

  از حیث مبناي مسئولیت دریایی نجات يبندي قراردادها طبقه - 3- 5

20غیرمعینقرارداد  کیبه عنوان  توان یدریایی را م قرارداد نجات کی ایآ که نیا
 که نیا ایدرك کرد  

موضوع  کی، کرد يدبن طبقه معینچند قرارداد  ای کیفقط تحت  توان یدریایی را م قرارداد نجات کی

 عناصريدریایی از چه  خدمات نجات که نیبسته به ا. است علمی تابع روشمعموالً است که  انتزاعی

 است وسیله به بر تعهدمبتنی  ایآ که نیا: شود یاستفاده م یمختلفهاي  بندي از دسته، شده است لیتشک

 به تعهد مبتنی بر ایآ) ب( ای) اییدری نجات اتیعمل کیطول انجام  دردهنده  نجات کیرفتار بررسی (

  ).دریایی نجات اتیعمل ی ازهدف اصل( است جهینت

21قرارداد خدمات کی یمطابق با مفاد کل
 یخاص هايکه استاندارد دکن یدهنده تعهد م نجات، 

. از خود نشان دهد، گیرنده نجات نسبت بهتوافق شده  قرارداد کیرا همانطور که در ) لهیوس(

)Dani,1972) خطر شکست را متحمل  دهنده نجات در آنکه  برخالف قرارداد استاندارد، حال نیا با

دریایی  پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجاتاصل از یک قرارداد مبتنی بر ) تعهد به نتیجه(، شود یم

) وسیلهتعهد به ( باشد رفتار نمودهانتظار  مطابق که نیمشروط بر ا، انتظار پرداخت را داشته باشد تواند یم

ذکر کرد که ) 1989دریایی  نجات ونیکنوانس 14ماده ( ماده اجرت ویژهمجدداً در  توان یرا م ءاستثنا نیا

 دهیفهم» دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات« که در اصل يا جهیاز نت نظر صرفدر آن 

، ارائه شده محیطی زیستخدمات  شود کهجبران  یبه شرط تواند یدهنده م نجات يها نهیهز، شود یم

                                                      
20- sui generis 
21- locatio conductio operarum 
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مناسب  يبند طبقهبنابراین . موجب کاهش آثار خسارات باشدخدمات  نیبودن ا زیآم تیقاز موف نظر صرف

بسته به ، یمل رویه قضاییموجود در  يقراردادها یکل يبند بر اساس طبقهلزوماً  دیدریایی با خدمات نجات

  .شددریایی منفرد انجام شده با از خدمات نجات کیهر  طیشرا

  یینها سهیمقا: مذاکره شده يقرارداد موافقتنامه عمومی و قراردادها - 4- 5

 يها یژگیو، محیط طیشرا، یکشت تیمانند موقع ییها از جمله جنبه، بندي تمام موارد ذکر شده جمع با

است  ممکن، با در نظر گرفتن سطح خطر و زمان در دسترس، عمدتاً محموله حمل شده نیو همچن یکشت

که  شود یمنعقد م یزمان، قرارداد استاندارد. بگذارد تأثیر توسط طرفین یدریای خاب نوع قرارداد نجاتبر انت

 يخود را تحت اجرا زهیدهنده انگ صورت نجات نیا ریدر غ، را نشان دهد يادیز تیاحتمال موفق، یابیارز

22»دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات«اصل 
 دیبا اموالی که یزمان. دهد یاز دست م 

. قرارداد کارساز نخواهد بود نیا، وجود دارد یطیمح ستیفاجعه ز ندهیخطر فزا یاشوند  محافظت

 افتیدر يرا برا یمشخص تیدهنده موقع به نجات بازپرداخت زمان و مواد ایاجاره روزانه  يقراردادها

مالک  ییدر مورد راهنما یتبه راح تواند یاو م، مثال يبرا، دهد یبا توجه به کار محول شده م اجرت

شده  نییبا برنامه تع ایانجام شود  دیکه با يدر مورد محدوده کار اتیگر در طول عمل مهیبی یا کشت

. دارد یانجام شود بستگ دیکه با يو نوع کار سکیر زانیبه م يادیقراردادها تا حد ز نیا. دکار کن، نیطرف

طرف مقابل  يبرا شتریدهنده و ب نجات يا خطر کمتر براب یطیکه قراردادها در مح یزمان، یطور منطق به

، است نیاز ا ریغ تیکه وضع هنگامی. کمتر باشد اجرتانتظار داشت که  توان یم، شود یمذاکره م

و اجتناب از موافقتنامه  نیگزیدریایی جا نجات يقراردادها يامضا يبرا گران مهیاز ب ياریاستدالل بس

  .است دزیلو ییایدر نجات یعموم

 ارتباط با نجات يخود شروع به برقرار تیبه منظور حفظ موقع مهیبزرگ ب يها از شرکت یبرخ راًیاخ

تفاوت ، حال نیبا ا. اند هدریایی کرد مذاکره شده نجات شیاز پ طیشرا جادیا نهیبزرگ در زم يها دهنده

 ییایدر نجات یتنامه عمومموافق نیبنابرا. در سراسر جهان است فعاالن این عرصهابتکار  نیاست که ا نیا

که مفاد  یدر صورت، شود نیگزیدریایی جا نجات يقراردادها از گریبا انواع د تواند یم، سو کیاز ، دزیلو

  .باشد و هر دو طرف موافق باشند ریذانعطاف پ نهیزم نیقرارداد در ا

                                                      
22- No Cure- No Pay 
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23دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات - 6
  

  )دریایی لویدز عمومی نجاتموافقتنامه ( و سابقه يریشکل گ - 1- 6

دریایی  نجات ونیکنوانس ودریایی  در صنعت نجات راتییتغ یخیتار نهیشیالزم است به طور خالصه پابتدا 

 مقررات نیب یکنواختیعدم  لیبه دل)، 1908( از زمان تولد قرارداد. میبکش ریرا به تصو 1989سال  تا

که  کپارچهی یحقوق ستمیس کیفقدان به جهت  و مختلف ییقضا يها در رویهدریایی  نجات

از  یبرخسازي  کپارچهی ونیتالش شد تا توسط کنوانس، دریایی باشد اصول حقوق نجاتکننده  منعکس

هاي  چالش) بروکسل ونیکنوانس( 1910در سال  ایدریایی در در مربوط به کمک و نجات یقواعد حقوق

24يانوردیدر یالملل نبی تهیبروکسل توسط کم 1910 ونیکنوانس. شود مذکور رفع
 یالملل بین تیمقبول 

جامعه  ریمتغ يازهایبا ن تواند یآشکار شد که نم، ها با گذشت سال، حال نیبا ا. کرده بود پیدا يا گسترده

پرداخت اجرت در صورت « یاصل سنت این امر لیدل. همگام شود، قرن همان در اواخر ژهیبه و، ییایدر

25»دریایی موفقیت در نجات
. بود محیطی زیست ینسبت به آلودگ عمومی یو آگاه ینگران شیو افزا 

 شهیهم »دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت در نجات«اصل  قیدریایی از طر نجات حقوق

  .فراهم کرده است یکشت نیحفظ محموله و همچن يدهندگان برا نجات يبرا يا زهیانگ

در  يها یکشت یدگیچیاندازه و پ لینه تنها به دل ،شد نهیها دشوار و پرهز سال یدریایی ط نجات اتیعمل

 يدریایی بزرگ که برا کش نجات دكی کی يانداز ساخت و راه يها نهیهز لیبلکه به دل، معرض خطر

را  یدهنده مبالغ هنگفت نجات کیوجود داشته است که در آن  يموارد. بود يضرورها  آن عملیات نجات

 یحت ای دهند یاجازه ورود آن را به بندر نم یمقامات مل لیخرج کرده است و یکشت کی نجات يبرا

26تحت مداخله مقامات یکشت، بدتر از آن
 تیدهندگان شکا نجات، در آن زمان. شده است بیتخر 

موافقتنامه عمومی  مکانیزم مشخصی درو  هنبود مشوق اجراي عملیات یبه اندازه کاف ها اجرتداشتند که 

به حداقل رساندن  ای يریدر صورت جلوگ، دهندگان ت اجرت به نجاتپرداخ يبرا دریایی لویدز نجات

 نجات کیچگونه  سوالی که آن زمان مطرح شد این بود که. ه استداشتنوجود  محیطی زیست بیآس

 یآلودگ لیکه به دل دهید بیبه شدت آس یکشت کیدریایی را به  خدمات نجات تواند یدهنده م

                                                      
23- Lloyd's Open Form-LOF 
24- CMI 
25- No Cure, No Pay 
26- Torrey Canyon 
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 ندارد ارائه دهد؟ تیجذاب ياداز نظر اقتصکه  ییایدر محیطی زیست

 جادیمتحد شدند که منجر به ا دزیلو یحقوق تهیبه همراه کم يانوردیدر یالملل بین تهیکم، 1978در سال 

 کی قیدهندگان از طر مناسب به نجات مشوقارائه  یفرع يها تهیهدف کم. شد یالملل بین یفرع تهیکم کی

 یباال اما با احتمال آلودگ سکیه انجام موارد کم ارزش با ربها  آن قیبه منظور تشو »افتهی شیافزا«اجرت 

که توسط دولت در  Torrey Canyon هاي در پرونده محیطی زیست يها پس از فاجعه امر نیا. بود ییایدر

به گل نشست و به دو که  Amoco Cadizبمباران ، بود) 1978( آتش زدن محموله نفت خام خود يتالش برا

صنعت  در ی فراوانتلفاتو ) 1979( »اژه يایدر تانیکاپ«با  »اطلس انوسیامپراتور اق«خورد و بر) 1979( شد مین

به تمام جهان  این عرصه راحفاظت از جهت در  ي مقررات و نمونه قراردادهابه بازنگر ازین، دریایی نجات

  .محقق شد دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات ی نمونه قراردادبا معرف که نشان داد

27دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات - 2- 6
 2011 

از  يتعدادشامل  شده است لیتشک یاز فرم کوتاه 2011 دریایی لویدز قرارداد موافقتنامه عمومی نجات

28زدیلو ياستاندارد و داور شروط، به عنوان مثال، استاندارد يبندها
شرط و  زدیلو رسیدگی مقررات، 

29محیطی زیستاجرت 
 حیانتخاب صر کی دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجاتي امضا همچنین صرف؛ 

قرارداد موافقتنامه  یاصل مفاد. است اجرت عملیاتحل و فصل اختالفات مربوط به  به عنوان ابزار يداور

قرارداد و  نیطرف ییشده است که شامل شناسا میتنظ یبه شکل کوتاه 2011 دریایی لویدز عمومی نجات

 يرا يمورد توافق و ارز توافق شده برا منیمحل ا، توافق خیمکان و تار، شود جات دادهن دیکه با یاموال

دهد که  امکان را می نیا نیبه طرف 2011 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات، از همه تر مهم. يداور

  .رندیرا در نظر بگ SCOPIC شرط

 2000 دریایی لویدز قتنامه عمومی نجاتدو بند به مواف 2011 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات

 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات یتعهد اصل. گذارد نمی يتأثیرآن  یاساس باتیاضافه کرد که بر ترت

اگر ). بند الف( مجدد به محل امن مورد توافق است لیو تحو در قرارداد شده ذکرنجات اموال ، 2011

به  يازین اموال که نیمشروط بر ا، اورندیمورد توافق ب یمنیه محل ارا ب اموال ای و یکشت، دهندگان نجات

به  انیناج، دهندگان نداشته باشد جاتبه حضور ن يازین گریدولت د اینجات نداشته باشد و مقررات بندر 
                                                      
27- Lloyd's Open Form-LOF 
28- Lloyd's Standard Salvage and Arbitration Clauses 
29- Special Compensation P&I Club Clause 
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 يقرارداد، به عنوان واسطه یکه شخص یزمان که نکته دیگر این است. اند هخود عمل کرد يقرارداد تعهد

بر  تأثیرکار و  نیانجام ا ياو برا اریاخت، کند یعمل م يگریاست که از طرف د یو مدع کند ید مرا منعق

دریایی  نجات یالملل نیب ونیکنوانس يبرا. دارد یبستگ یندگینما یکل قاعدهدر ابتدا به  وي عنه منوب

. دریایی منعقد کند نجات اتیعمل يرا برا ییقراردادها دیبا یمالک کشت: دارد یمقرر م 2- 6 هماد، 1989

، حال نیبا ا. داند یم صحیحرا  یندگینما یکل قاعده کند یم ینیب شیجا که پ تا آن ونیکنوانس، نیبنابرا

  .کند تغییرممکن است توسط قرارداد  یاست که مفاد آن به طور کل رفتهیپذ ونیخود کنوانس

. کند یها را روشن م نقش واسطهاست که  یمقررات يحاو 2011 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات

 ییشناسا يفرصت را برا نیا 2011 دریایی لویدز صفحه موافقتنامه عمومی نجات يرو يها کادر، ابتدا

...، و از طرف يکه برا یشخص«توسط  لیتکم يبرا هشتمکادر . کند یقرارداد فراهم مکننده  افراد منعقد

 ای] یخال يفضا کی[به دنبال آن  تانیکاپ«نام  يبرا ییضاف نهماست و در کادر  »کند یم ءامضا را قرارداد

در  گرید یخال يفضا کیبه دنبال آن . است »کند یم ءامضا، اموالو از طرف  يکه برا يگریشخص د

  .افراد مربوطه مشخص شده است يامضا يبرا ییفضا کادرهر دو  زیر

. قابل ذکر است 2011 دریایی لویدز مقررات در موافقتنامه عمومی نجات نیا تأثیرنکته در مورد  دو

ممکن ، منعقد شود، فاقد اهلیت باشد، در حالی که طرف قرارداد يقرارداد اگراست که  نیمورد ا نیاول

واسطه ، در اکثر موارد در عمل. شود براي آن طرف، وجود اهلیت قراردادي عدم تیمسئولموجب است 

موافقتنامه  رسد یبه نظر م، اًنیثا. وجود نخواهد داشت در مورد آن یمشکل چیخواهد بود و ه اریاخت يدارا

با . خواهد شد ءاز طرف هر دو طرف امضا قرارداد که کند یفرض م 2011 دریایی لویدز عمومی نجات

هر قرارداد  ای 2011 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات، ستیمعتبر بودن الزم ن يبرا، حال نیا

معمول ریغ، شود یم ءامضا يسند قرارداد کیکه  یزمان یحت، در واقع. شود ءامضا يگریدریایی د نجات

  .شود ءمنعقد شود و بعداً امضا یکه قرارداد به صورت شفاه ستین

  2020 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات - 3- 6

ي تعیین را برا دریایی هاي نجات ویژگی) دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات( قرارداد استاندارد لویدز

میزان اجرتی که باید به ناجیان بابت خدمات شان در نجات اموال در دریا و به حداقل رساندن یا جلوگیري 

گیرد و آخرین اصالحات آن  ي قرار میا دورهاین قرارداد مورد بررسی . کند ارائه می، از آسیب اعطاء شود

دریایی  ي نجاتها شرکتگفتگو بین محصول بحث و که  الزم االجرا شده است 2020مورخ اول ژانویه 
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30داوران و گروه وکالي مسائل و امور دریایی، گران بیمه، دریایی ی نجاتالملل بیناتحادیه ، پیشرو
با هدف  

  .است ها رسیدگی به چالش

  دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجاتقرارداد  2020تغییرات نسخه  - 3- 6- 1

را  یافته نجاتاموال  توانند یدهندگان م که نجات پردازد یم یطیه شرابند ب نیا. ایفاء تعهدات به طور مفروض

دریایی لویدز اصالح شده  موافقتنامه عمومی نجات 2020در ورژن  عبارت نیا. دهند لیمجدداً به مالکان تحو

در مکان  منیا طیدر شرا« تواند یم یشده است و کشت ایفاء تعهدات یاست تا مشخص شود که چه زمان

  .داد لیتحو اموالدوباره به صاحبان  توان یرا م آن در آن صورتکه  در نظر گرفته شود »منیا

 یرونوشتو ارسال  دزیلو به اطالع لزوم، یک الزمه وجود دارد و آن اکنون. چهارمهم شماره  هیاطالع

هر  يامدهایاند پتا داور بتو» .. .دهد یم رییتغ ایرا اصالح  قرارداد نیا طیشرا ایکه مفاد  توافقی هر… «از 

که ممکن  هست نیز از توافق يگریبا هر شکل د ارتباطدر  نیا. ردیدر نظر بگ يداور ندیرا بر فرآ یتوافق

شود و از ) رهیو غ 13طبق ماده ( دزیلو يتوسط داور يرأ صدوراست منجر به اجتناب از روند معمول 

  .ندک يریمنافع محموله جلوگ ایها  باشگاه منافعرساندن به  بیآس

  سایر شروط و تعهدات - 3- 6- 2

. داوري
31

 ينجات به داور اجرتکند که هرگونه اختالف در مورد  یم ینیب شیپ نیقرارداد همچن نیا 

وفصل  به صورت دوستانه حل، داور کیها قبل از رجوع به  از پرونده یبزرگ تیاما اکثر، ارجاع شود

که در انجام  دزیداوران لو أتیاز داوران ه یکی، دزدریایی لوی بر اساس موافقتنامه عمومی نجات. شوند یم

داور پس از اتمام . شود منصوب می يداور يها یدگیرس يبرا، باتجربه است دریایی نجات يها پرونده

به  يا سند جداگانه نیاو همچن. کند یاعالم م افتهینشان دادن ارزش اموال نجات  باحکم خود را ، استماع

 نیکه بخواهد به ا یهر شخص. قرار داده است تأثیرآن را تحت  اتیرد که جزئصادر خواهد ک »ادله«نام 

 چهاردهظرف  دزیول تهیبه کم اعتراضبا ارسال  تواند یم، اعتراض کند) تعیین شده توسط داوري( اجرت

موضوع  یبررس يبرا نافیداور است کینظر کند و دیدرخواست تجد، يانتشار را خیروز پس از تار

  .شدمنصوب خواهد 

                                                      
30- Admiralty Solicitors 
31- Arbitration 
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. اجرت
32
ت ابازپرداخت خسار، او يها تالش يپاداش معقول برا دهنده نشان، دهنده به نجات پرداخت اجرت 

در معرض خطر در  یا کشتی نجات اموال درافراد  قیبه منظور تشو اجرت یبه عالوه عنصر اضاف، او يها نهیهز ای

  .شوند لحاظ می اجرت نیا در احتساب، شده داده نجات، ارائه خدمات لیکه به دل یتمام اموال. است ایدر

پرداخت اجرت در « بر اساس اصل امهنتوافق کی دریایی لویدز قرارداد موافقتنامه عمومی نجات

33»دریایی صورت موفقیت نجات
 اجرت افتیمستحق در تیدهنده فقط در صورت موفق است و نجات 

، شده است تلف ماندهیو محموله باق یاست اما کشت افتهی محموله نجات ي ازمقدار مییاگر بگو. است

 نیا. کنند اجرت يادعا، است افتهی که واقعاً نجات يا محموله به خاطرتوانند فقط  دهندگان می نجات

34یعوامل ریو سا افتهی اموال نجات ریو سا یافته نجات یارزش کشت عواملی چون بر اساس اجرت
است که  

و  اجرت، نیبنابرا. باشد می شده است نییتع ریبه شرح ز 1989نجات  یالملل بین ونیکنوانس 13در ماده 

 بر اساس اصلکامالً  1980دریایی لویدز قبل از سال  موافقتنامه عمومی نجات قرارداد دستمزد تحت

وجود  يدر موارد دغدغه، حال نیبا ا. شد یم تعیین »دریایی پرداخت اجرت در صورت موفقیت نجات«

از  يریجلوگ قیاز طر ستیز طیمحافظت از مح يبرا زیادي يها شدهنده تال که در آن نجات داشت

محموله ناموفق  ای یاو در نجات کشت. نکند افتیدر یپاداش بودممکن  ماا، داده بودانجام  ینفت یآلودگ

به حداقل  ای يریجلوگ يبرا ییها برداشتن گام يبرا کمی زهیدهندگان انگ رفت که نجات یآن م میب ده وبو

  .داشته باشند یدگدن آلویرسان

   نتیجه

توان آن را از جهات متفاوتی  باشند لذا می ماهیتا از نوع قراردادهاي خدمات می، دریایی قراردادهاي نجات

هاي  ها دارد و طرفین بنابر ویژگی بندي اي بر این دسته گسترده تأثیرشرایط حاکم بر عملیات . بندي نمود دسته

                                                      
32- Award 
33- No Cure, No Pay 

یافتـه و   : ارزش کشـتی نجـات  1989المللی نجات  کنوانسیون بین 13امل ارزیابی اجرت نجات دریایی طبق ماده عو -34

سایر اموال، مهارت و ت�ش نجات دهندگان در پیشگیري یا به حداقل رساندن آسیب به محیط زیست، معیـار موفقیـت   

ش نجات دهنـدگان در نجـات کشـتی، سـایر     به دست آمده توسط نجات دهندگان، ماهیت و درجه خطر، مهارت و ت�

دهنـدگان، خطـر مسـئولیت و سـایر      هاي متحمل شـده توسـط نجـات    ها و زیان اموال و جان، زمان استفاده شده و هزینه

ها یـا   ها، سرعت خدمات ارائه شده، در دسترس بودن و استفاده از کشتی دهندگان و تجهیزات آن خطرات ناشی از نجات

 دهنده و ارزش آن.  گرفته شده براي عملیات نجات، وضعیت آمادگی و کارایی تجهیزات نجاتسایر تجهیزات درنظر
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بندي کلی قراردادهاي  در یک دسته. گیرند راردادي مناسب میخاص حادثه تصمیم به انتخاب قالب ق

اي شامل قراردادهاي  قراردادهاي مذاکره. شوند تقسیم می) الحاقی( اي و استاندارد دریایی به مذاکره نجات

35قیمت مقطوع
فرض اعتماد به  دریایی در شرایط با ثبات و مشخص با پیش این نوع از قراردادهاي نجات: 

36قراردادهاي اجاره روزانه؛ دهنده قابل استفاده است بودن عملیات نجات آمیز موفقیت
این قرارداد براي : 

قراردادهاي زمان و ؛ باشد کننده می شرایطی مشخص و حجم کوچک است لکن زمان عامل حیاتی و تعیین

  .است مبهم، گیرد که ارزیابی اولیه خسارات این قرارداد در مواردي مورد استفاده قرار می: مواد

پذیري و دارا بودن ابزار حمایت از اجرت  توان به انعطاف اي می هاي قرارداد مذاکره از مزیت

)، الحاقی( قراردادهاي استاندارد. دهنده و شروط مالی مناسب با نوع خدمت ارائه شده اشاره کرد نجات

جلوگیري ، الوقوع قریبچهارچوب ساده در زمان خطر . باشد دریایی می ترین نوع قراردادهاي نجات شایع

هاي بارز این  از ویژگی... وفصل اختالفات مستقل و گیري از مکانیسم حل بهره، از فوت وقت براي مذاکره

هاي تحت  بندي این نوع از قراردادها از حیث فعالیت معیارهاي گوناگونی در دسته. باشد نوع از قرارداد می

  .هاي حقوقی ملی مشاهده گردیده است امدر نظها  آن مبناي مسئولیت و پراکندگی، شمول

 دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجاتقرارداد ، دریایی در میان انواع قراردادهاي مختلف نجات

. باشد ترین قرارداد کاربردي می ترین و معروف به عنوان قدیمی) دریایی لویدز موافقتنامه عمومی نجات(

. ابق رویه عرفی و عملی فعاالن این صنعت تغییر یافته استهاي مختلفی دارد که مط این قرارداد ورژن

لکن ، است مؤثرها  گیري از هر کدام از این قالب شرایط بروز خطر در بهره، هاي این پژوهش مبتنی بر یافته

حقوقدانان تنها از ، در نهایت. نماید قرارداد نجات دریایی در هر حالتی همزمان با وقوع خطر ظهور می

  .توانند چهارچوب مناسب را جهت انعقاد قرارداد شناسایی نمایند بی دقیق شرایط میطریق ارزیا

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : بار پژوهشاعت تأمین

  

                                                      
35- Lump-Sum 
36- Daily Hire 
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