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Abstract
Classification societies are important and impressive entities in maritime industry which
play significant roles in safety of maritime activities including carriage of goods and
passengers. In spite of their roles and functions in maritime sphere, the analysis of their
liabilities limits has been overlooked. Due to the surge of commercial relationships
complexity and recurrence of accidents, more attention to the role and function of
classification societies is being paid by injured parties. Therefore, the injured parties have
brought an action against them in order to recover the incurred loss and damage. With
regard to the importance of the classification societies and their various functions in
different cases, various judicial systems have decided about the liability of these entities
differently which causes the complexity of the liability regime governing them.
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بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات ردهبندی در حقوق
انگلستان ،امریکا ،ایران
فریده شعبانی جهرمی ،1فرید شعبانی جهرمی

2

 .1استادیار دانشکده حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 8931/72/72 :ـ تاریخ پذیرش)8933/70/98 :

چکیده
مؤسسات ردهبندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب میشوند .این مؤسسات با بررسی شـناورها و ردهبنـدی ن هـا
نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیتهای دریایی ،از جمله حمل بار و مسافر ،ایفا میکنند .بهرغـم کـارکرد و نقـ ایـن مؤسسـات در حـوزة
دریایی ،بررسی میزا تعهدات و مسئولیت ن ها در پیشینة حقوقی مغفول مانده است .با پیچیدهتر شـد روابـ تاـاری و بـروز حـواد
زیا بار دریایی توجه زیا دیدگا این قبیل حواد به نق و کـارکرد ایـن مؤسسـات جلـ .شـد .بـه منوـور جبـرا زیـا هـای وارده،
زیا دیدگا این قبیل حواد اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامة دعوا علیه ن ها کردند .با توجه به اهمیت ایـن قبیـل مؤسسـات از
یک سو و کارکردهای متفاوت ن ها از سوی دیگر ،در دعاوی مطروحه ،نوامهای مختلـ قاـایی برخوردهـای متفـاوتی بـا مسـئولیت
مؤسسات ردهبندی کردهاند که این موضوع باعث پیچیدگی نوام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.

کلیدواژگان
ردهبندی ،مسئولیت ،مؤسسات ردهبندی.



رایانامة نویسندة مسئولfaridehshabani@ut.ac.ir :

824

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،2پاییز و زمستان 7911

مقدمه
مؤسسات ردهبندی نقشی اساسی در حوزة فعالیتهای دریایی ایفا میکنند .این مؤسسات نهادهایی
هستند که با استفاده از تحقیقات و مطالعات علمی و جمعآوری اطالعات تجربی اقدام به وضعع و
بسط مقررات و استانداردهایی بعرای کیفیعت اعناورها (اعع از کشعتیهعا دسعتهاههعای حفعاری
فراساحلی و  )...میکنند .رعایت این مقررات تضمینکنندة قابلیت دریانوردی اناورها و همچنعین
هماهنهی با خدمات است .مؤسسات ردهبندی ابتدا به درخواسعت بیمعهگعرا بدنعة کشعتی بعدین
منظور اکل گرفتند تا ضمن بررسی قابلیت دریانوردی کشتیها سقف حق بیمة آ ها را نیز تعیعین
کنند .این مؤسسات در گذر زما به طور مستقل به فعالیت پرداختند.
بازرسی اناورها به منظور بررسی انطبعا آ هعا بعا اسعتانداردهای مؤسسعات قعوانین ملعی و
کنوانسیو های بینالمللی از وظایف این دسته مؤسسات است .ازینرو مؤسسة ردهبندی سعازمانی
تعریف میاود که اناورها را مطابق استانداردها و مقررات خود برای بیمه و دیهر اهداف بازرسی
و ردهبندی میکند .این مؤسسات دارای اخصیت حقوقی مستقلاند و تحت حقو خصوصعی بعه
منزلة سازما هایی غیرانتفاعی فعالیت میکنند .در طول سالها صنعت دریایی به نحوی فزاینده بعه
این مؤسسات وابسته اده است .در واقع کارآمدی تجارت دریایی به نحو چشمهیری به تالشهعا
و اقدامات ایعن مؤسسعات بسعتهی دارد .بعا توجعه بعه قابلیعت بیمعه اعد اعناورها خریعدارا
اجارهکنندگا بیمهگرا صاحبا محمولهها و  ...به منظور انعقاد هر گونه قرارداد اع از قعرارداد
حمل و خرید و فروش به گواهی ردهبندی تکیه میکنند .این گواهی به آ ها اطمینا میدهعد کعه
اناور برای استفادة مورد نظر آ ها مناسع

اسعت .بعا پیچیعدهتعر اعد سعاختار اعناورها نقع

مؤسسات ردهبندی حساستر میاود .زمانی که مؤسسات ردهبندی وظایفشا را بعهدرسعتی انجعام
میدهند بهندرت حوادث مصیبتبار پی

میآید .با وجود این زمانی که ایعن ممموریعت بعه نحعو

اایسته انجام نمیاود فاجعه پدیدار میاود.
نق

مؤسسات ردهبندی بهتدریج از کارکرد خصوصی صرف به انجعام داد وظعایف عمعومی

گسترش پیدا کرده است .در این حالت دولتها در چعارچو

مقعررات اختیعاراتی بعه مؤسسعات

ردهبندی به منظور اجرای استانداردهای بینالمللی ایمنی دریایی اعطا میکنند.
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با توجه به نق
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مؤسسات ردهبندی در تمیید قابلیت دریانوردی اناورها سؤاالتی که این مقاله

درصدد پاسخهویی به آ هاست این است که آیا در حوادث دریایی مسئولیتی متوجه ایعن دسعته از
مؤسسات میاود و در صورت مثبت بود پاسخ آیا مسئولیت این مؤسسات محدود بعه خسعارات
وارد اده به مالک اناور در مقام طرف قرارداد ردهبندی است یا در مقابل ااخاص ثالث متضرر از
حادثه نیز مسئولاند .همچنین با توجه به کارکرد عمعومی ایعن دسعته از مؤسسعات و انجعام داد
وظایف قانونی به نیابت از دولت صاح

پرچ آیا مسئولیتی برای آ ها در این حالت وجعود دارد

یا خیر؟ در مقالة حاضر ضمن بررسی فرایند ردهبندی اناورها و کشتیها و همچنین کعارکرد ایعن
دسته مؤسسات به مطالعة تطبیقی مسؤلیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقو انهلستا و امریکعا
و ایرا پرداخته میاود .همچنین با توجه بعه نقع

عمعومی آ هعا کعارکرد عمعومی مؤسسعات

ردهبندی در نظامهای مختلف حقوقی به صورت مجزا بررسی میاود.
فرایند ردهبندی
رده بندی به معنای قرار داد کشتیها و اناورها در گروهها و ردههای مختلف است که اصعوال بعا
توجه به ارایط بدنه و تجهیزات صورت میگیرد ( .)Lagoni 2007: 5مؤسسعات ردهبنعدی مجموععه
قوانین و مقررات و استانداردهایی را تنظی میکنند که دربردارندة حداقل الزامات و معیارهای طراحعی و
ساخت کشتیها و اناورهاست .در تهیعة ایعن مقعررات از اصعول مهندسعی و تحقیقعات دانشعهاهی و
تجربیات حوزة دریانوردی استفاده میاود .مقررات پیشنهادی بعه کمیتعههعایی کعه بعه وسعیلة مؤسسعة
ردهبندی ایجاد ادهاند به منظور بررسعی و اظهعارنظر ارجعاا داده معیاعود .ایعن کمیتعههعا متشعکل از
مهندسا دریایی کشتی سعازا سعازندگا موتعور و تجهیعزات کشعتی تولیدکننعدگا فعوالد و دیهعر
ااخاص فنی و علمی مرتبط با صنایع دریایی هستند .این کمیتهها پس از بررسعی مقعررات اصعالحات
پیشنهادی را به مؤسسه ارائعه معیکننعد .نسعخة نهعایی مقعررات و اسعتانداردهای طراحعی سعاخت و
نههداری اناورها و مااینآالت منتشر میاود .این مقررات عالوه بر همعة جنبعههعای نعاظر بعه بدنعة
اناور اامل همة قطعات اصلی مااینآالت اصلی نیز میاوند .همچنین اجعزا و قطععاتی کعه نیازمنعد
بازرسیهای دورهای هستند در این مقررات مشخص میاوند.
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با توجه به اهمیت قابلیت کشتیرانی اناورها بیمهگرا بدنة کشتی و محمولهها و بااعهاههعای
پیاندآی 1صرفا اقدام به ارائة خدمات به اعناورهایی معیکننعد کعه دارای ردهبنعدی معتبعر بااعند.
همچنین استمرار پوا های بیمهای منوط به حفظ ردهبندی اعناور توسعط مالعک اسعت (
5

 .)1991:بنابراین خاتمه یا تعلیق یا ابطال ردهبندی اناور باعث ابطال پوا

Clark

بیمعهای معیاعود.

عالوه بر این انجام داد فرایند ردهبندی برای اجارة اناور نیز بسیار مه است .با عنایت بعه ععدم
امکا بازرسی اناورها به دالیل مالی و فنی طرفین این دسته از قراردادها نیز به گواهی صعادره از
جان

مؤسسات ردهبندی تکیه میکنند .بدیهی است اناورهای فاقد ردهبندی از امکا حضعور در

بازار اجاره برخوردار نخواهند بود .با توجه بعه اهمیعت دااعتن ردهبنعدی مالعک کشعتی مؤسسعة
ردهبندیای را به منظور سرپرستی و نظارت بر طراحی و ساخت اناورش انتخا

معیکنعد .بعدین

منظور نقشههای پیشنهادی در جهت بررسی و تمیید مطابقت با مقررات و استانداردها بعه مؤسسعة
ردهبندی ارائه میاود .کاراناسا مؤسسه پس از بررسی طرحها و نقشهها هر گونه عدم مطابقت
را به منظور اصالح و انجام داد تغییرات الزم به کارخانة کشتیسازی 2اعالم معیکننعد .ععالوه بعر
این به منظور حصول اطمینا از ساخت اناور مطابق با نقشههعای تمییداعده و همچنعین رعایعت
استانداردهای مؤسسه بازرسا مؤسسة ردهبندی منتخ

در طول عملیات ساخت کشتی اقعدام بعه

بازرسی و آزمای های مورد نیاز میکنند .با اتمام ساخت کشتی و تمیید بازرسا مبنی بعر سعاخت
کشتی مطابق با مقررات و استانداردهای مؤسسه گواهی ردهبندی کشتی صادر و بعه مالعک اعناور
تحویل داده میاود.
فرایند ردهبندی عالوه بر طراحی و دورة ساخت اناور بعه معاورای ایعن دوره نیعز گسعترش
مییابد و مراحل نههداری و تعمیرات اناور را نیز دربرمیگیرد .مؤسسات ردهبندی رواعی جعامع
برای بازرسیهای بعد از ساخت ایجاد کردهاند که بازرسانشا آ را اجرا میکنند .مطعابق مقعررات
ردهبندی هر گونه خسارت یا تغییر در بدنه و مااینآالت و تجهیزات اناور که ردهبندی را تحت
تمثیر قرار دهد یا ممکن است قرار دهد باید از طریق مالک اناور در اولعین فرصعت بعه مؤسسعة
ردهبندی اعالم اود .مقررات مؤسسات ردهبندی به منظور اطمینا از نههعداری اعناور مطعابق بعا
1. P&I club
2. shipyard
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استانداردها و الزامات مؤسسه متضمن بازرسی دورهای در زما های مشخص هستند .همچنین این
مقررات اجزای مشخصی از کشعتی را کعه بایعد در هعر دورة زمعانی بازرسعی و آزمعای

اعوند

مشخص میکند .عالوه بر این به منظور تطبیق بعا الزامعات مؤسسعه بعا بعاال رفعتن سعن اعناور
بازرسیها جامعتر و کلیتر میاود.
در طول دورة بازرسی ممکن است بازرسا نقایص یا مشکالتی را مشعاهده کننعد .در صعورتی
که این مشکالت به اندازهای ادید بااند که تهدیدی فوری برای قابلیت دریانوردی اعناور ایجعاد
کنند روند بازرسی تا زمانی که مالک اناور اقدامات الزم را انجام دهعد معلعق معیاعود .چنانچعه
تهدید متضمن فوریت کمتری بااد ممکن است بازرس مدت زمعانی را بعرای اصعالح در اختیعار
مالک قرار دهد .بدیهی است در صورت رفع نشد نقص در مدت زما ارائهاده ردهبندی اناور
باطل یا معلق میاود؛ مهر اینکه تضمین داده اود.
کارکردهای مؤسسات ردهبندی
امروزه دو کارکرد خصوصی و عمومی برای این مؤسسات متصور است .در حالت اول مؤسسعات
ردهبندی برای انجام داد بازرسیها و صدور یا تمدید گواهی رده بندی با مالعک دسعتهاه قعرارداد
منعقد میکنند .کنوانسیو های متعددی در خصوص حوزة ایمنعی دریعانوردی تنظعی اعده کعه در
برخی از آ ها به مؤسسات ردهبندی به مثابة ابزاری بعرای حفاظعت از منفععت عمعومی و تسعهیل
نظارت دولتها اااره اده است .بدین منظور دولتها بر اساس برخی مقعررات قعدرت قعانونی
خود را برای بازرسیها و صدور گواهینامههایی خاص به مؤسسعات ردهبنعدی در مقعام سعازما
اناختهاده 1واگذار میکنند .در این حالت مؤسسعات ردهبنعدی دارای کعارکرد عمعومی هسعتند.
مؤسسة ردهبندیای که به عنوا سازما اناختهاده فعالیت میکند ملزم بعه دو قعرارداد معیاعود؛
اولین قرارداد با دولت ذی نفع (اصوال دولت صاح

پرچ دستهاه) به منظور اعطای اختیار منعقعد

میاود و قرارداد دوم با مالک اناور برای اجرای بازرسیهای قانونی .واگذاری چنین اختیعاری از
سوی دولت ذینفع حاکی از میزا اعتماد دولت به مؤسسة ردهبندی مربوطه است؛ که این موضوا
بهروانی در میزا اختیارات واگذاراده مشخص میاود (.)M. Antapassis 2007: 12
1. Recognized Organization
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در بند  4مادة  2دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای کنوانسیونی (سازما بنادر و دریعانوردی
مصو

 )1232/22/22مؤسسة ردهبندی بدین ارح تعریف اده است« :مؤسسه و سازمانی است کعه

بععا اععرایط منععدرط در قطعنامععة )( A.739(18اصععالحاععده توسععط قطعنامععههععای ) MSC.208(81و
) )A.789(19مطابقت دااته و به نیابت از مرجع دریایی کشور صعاح

پعرچ بعرای ارائعة خعدمات

قانونی الزم و بازدید از وضعیت فنی و ایمنی و تجهیزاتی منطبق با الزامات کنوانسیو های بینالمللعی
و قوانین ملی و صدور گواهینامههای مربوطه برای کشتیها انتخا

اده بااد».

زما واگذاری اختیار به مؤسسة اناختهاده دولتهعای صعاح

پعرچ موضعوعاتی از قبیعل

دااتن منابع کافی و توانایی فنی و مدیریتی برای انجام داد وظایف مورد نظر را بررسی معیکننعد.
همچنین الزم است قرارداد مکتوبی مشتمل بر حداقلهای مندرط در پیوست قطعنامعة
]سازما بینالمللی دریانوردی [1بین دولت صاح

)A.789(19

پرچ و مؤسسة ردهبندی منعقد اود .دولتهعا

در دستورهای خود به مؤسسة اناختهاده باید بعه صعورت صعریا اقعدامات الزم را (در صعورت
ناهماهنهی اناورها با ضوابط) اعالم کنند .همچنین الزم است ابزار مناس

حقعو ملعی کعه بعه

مقررههای کنوانسیو ها اعتبار میبخشد در اختیار سازما قرار گیرد .در صورتی که اسعتانداردهای
دولت صاح

پرچ از الزامات کنوانسیو بیشتر بااد این موضوا باید بعه سعازما اععالم اعود.

سازما موظف است بنا به درخواست دولت اطالعاتی را که برای تفسیر الزامات کنوانسعیو الزم
است حفظ کند و در صورت نیاز در اختیار دولت قرار دهد.
دستورالعمل کنترل و بازرسی اناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ( GT 022مصو

سعازما

بنادر و دریانوردی اردیبهشتماه  )1233ضمن تعریف مؤسسة ردهبندی در تبصرههعای معادة 6-3
اسامی مؤسسات مورد تمیید را اعالم میکند.
«تبصرة  :1مؤسسات ردهبندی مورد تمیید سازما جهت صدور گواهینامههای کشتیهعای تحعت
پعرچ عبعارتانعد از .1 :مؤسسعة ردهبنعدی )Lioyd’s Register of Shipping (LRS؛  .2مؤسسعة
ردهبنععدی

)Norske Veritas (DNV

Det؛  .2مؤسسععة

ردهبنععدی)Lioyd (GL

Germanischer؛ .4

مؤسسة ردهبندی )Bureau Veritas (BV؛  .0مؤسسة ردهبندی آسیا؛  .6مؤسسة ردهبندی ایرانیا .
)1. International Maritime Organization(IMO
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تبصرة  :2فهرست مؤسسات ردهبندی معورد تمییعد ممکعن اسعت بعر اسعاس نحعوة عملکعرد و
مقتضیات سازما تغییر نماید».
همچنین طبق آخرین اعالم سازما بنادر و دریانوردی مؤسسعات ردهبنعدی معورد تمییعد ایعن
سازما برای انجام داد بازرسیهای فنی و ایمنی قانونی و صعدور گواهینامعههعای مربوطعه بعرای
ناوگا تحت پرچ جمهوری اسالمی ایرا اامل مؤسسة ردهبندی آسیا مؤسسة ردهبندی ایرانیا
BV CCS KR DNV RINA

 IRSاست.

مسئولیت مؤسسات ردهبندی در حقوق انگلستان

انهلستا از کشورهای پیشرو در صنعت دریانوردی است .ایعن کشعور در طعول قعر هعای گذاعته بعا
استفاده از این مزیت ضمن بهرهبرداریهای سیاسی اقدام به فعالیتهای تجاری از طریق دریعا در اقصعی
نقاط دنیا کرده است .با توجه به نقع

ایعن کشعور در پیشعبرد صعنعت دریعانوردی مطالععة مسعئولیت

مؤسسات ردهبندی در این کشور و تحوالت صورتگرفته در این زمینه میتواند راههشا بااد.
مسئولیت قراردادی مؤسسات ردهبندی

به لحاظ نظری طرفهایی که اقدام به انعقاد قرارداد ردهبندی میکنند به دلیل نقع

تعهعدات قعراردادی

مسئول اعناخته معیاعوند ( .)Jackson & Powell 1997: 3از آنجعا کعه هعیو رویعة قضعایی در حقعو
انهلستا در خصوص قراردادهای مؤسسات ردهبندی به طور خاص وجود نعدارد از اصعولی در جهعت
تفسیر این دسته قراردادها استفاده میاود که دادگاههای انهلسعتا در رابطعه بعا پرونعدههعای مشعابه در
حمایت از طرفهای قراردادی بسط دادهاند .با انعقاد قرارداد مؤسسة ردهبندی تعهد میکند که خعدمات
مشخصی را ارائه کند .در مقابل کارفرما نیز موافقعت معیکنعد کعه حعقالزحمعة مشخصعی را برعردازد.
همچنین تحت نظام کامنال کسی که اقدام به انعقاد قرارداد میکند به صورت ضمنی تضمین میکند کعه
توانایی ایفای تعهدات بیا اده در قرارداد را دارد .ازیعنرو الزم اسعت در قعرارداد قلمعرو تعهعدات بعه
صورت افاف بیا اود .عالوه بر این در حقو انهلستا مطابق قانو ارطی ضمنی وجود دارد کعه
مؤسسة ردهبندی باید تعهدات قراردادیاش را با مهارت و مواظبت معقول انجام دهد.

1

1. The common law principle that there is such an implied term in a contract with a professional
person is incorporated in s. 13 of the Supply of Goods and Services Act 1982.
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برای مسئولیت قراردادی مؤسسات ردهبندی فروض مختلفعی متصعور اسعت .در رواعنتعرین
حالت نق

تعهد قراردادی علت مستقی خسارت بعه دیهعرا اسعت؛ معثال بازرسعی کعه از روی

سهلانهاری باعث خسارت به کشتی میاود .در دستة دوم عمعل مؤسسعة ردهبنعدی بعه صعورت
غیرمستقی موج

ورود خسارت میاود؛ مثال مؤسسة ردهبندی اقدام به بازرسی و صدور گعواهی

برای تجهیزات و قطعاتی میکند که در واقع فاقد مؤلفهها و استانداردهای الزمانعد .در ایعن حالعت
صرف صدور گواهی ردهبندی باعث خسارت نمیاود بلکه عملیاتی اد اناور و بروز نقص در
آ موج

خسارت به اناور و دیهر امعوال خواهعد اعد .در دسعتة سعوم ممکعن اسعت مؤسسعة

ردهبندی به طور کلی تعهدات متقبله تحت قرارداد ردهبندی را انجعام ندهعد و اقعدام بعه بازرسعی
اناور نکند یا از بازرسی اناور مطابق مقررات

قصور کند .عالوه بر ایعن ممکعن اسعت مقعررات

مؤسسة ردهبندی فاقد استانداردهای ایمنی کافی بااد.
با وجود این مؤسسات ردهبندی در مقابل مسئولیتهای قراردادی میتوانند به دفاعیات متععدد
استناد کنند .اوال آ ها میتوانند به اروطی محدودکننده و مصو کننده اسعتناد کننعد .وفعق حقعو
انهلستا این دسته از اروط در صورتی معتبر و الزامآور هستند که بهصراحت و بدو هعیوگونعه
ابهامی در قرارداد درط اده بااند ( .)Chitty & Beal 2004: 5-14درحالیکعه در انهلسعتا اعروط
محدودکنندة مسئولیت به طور کلی پذیرفته ادهاند اروط مصو کننده صرفا به خسارات مسعتقی
منتج از سهلانهاری محدود ادهاند ( .)Lawson 1995: 129عالوه بر این در صورتی کعه مشعتریا
مؤسسة ردهبندی از اجرای تعهد حقوقی و قراردادی موضوا قعرارداد خعودداری کننعد مؤسسعات
ردهبندی میتوانند تقاضای رد مسئولیت قراردادی کنند؛ از این تعهدات معیتعوا بعه لعزوم اععالم
نقایص اناور به مؤسسات ردهبندی اااره کرد.
مسئولیت مؤسسة ردهبندی در مقابل اشخاص ثالث

دادگاههای انهلستا به طور کلی مسئولیت در مقابل ااخاص ثالعث را بعرای مؤسسعات ردهبنعدی
اناسایی نمیکنند .در حقو انهلستا مسئولیت مدنی مبتنی بر وجود تعهد مراقبت است .ازینرو
برای فرض تعهد مراقبت برای مؤسسات ردهبندی وجود سه ارط ضروری است .1 :آیعا مؤسسعة
ردهبندی به نحو معقولی پی بینی کرده که اخص ثالث مشخصی به گواهی ردهبندی تکیعه کنعد؟؛
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 .2آیا رابطة بین مؤسسه ردهبندی و طرف ثالث به اندازة کافی نزدیک است که مسئولیت مراقبت را
ایجاد کند؟؛  .2آیا عادالنه و معقول است که وظیفة مراقبت بعه مؤسسعة ردهبنعدی تحمیعل اعود؟
( .)Bermingham & Brennan 2008: 43با توجه به این موضعوا کعه اعرط اول مبنعی بعر قابلیعت
پی بینی بهراحتی قابل اثبات است طرف ثالث غالبا از اثبات نزدیکی کافی بعین خسعارت معالی و
نق

مؤسسة ردهبندی ناتوا است 1.عالوه بر این هدف اصلی سیست ردهبندی به جای حفاظت از

منافع اقتصادی ااخاص ثالث در صنعت دریانوردی افزای

ایمنی در دریاست .ازینرو مؤسسعات

ردهبندی نقشی را ایفا میکنند که در نبوداا توسط کشورهای صاح

پرچ انجعام معیاعود .بعا

وجود این اگر نزدیکی کافی بین طرفها وجود ندااعته بااعد ناعادالنعه خواهعد بعود کعه تعهعد
مراقبت را بر مؤسسة ردهبندی تحمیل کنی .
با وجود این پروندة رامنزگیت 2این فرض را کعه تحعت حقعو انهلسعتا مؤسسعات ردهبنعدی
نمیتوانند در مقابل ااخاص ثالث مسئول بااند تضعیف کرد .در این پرونده مؤسسة ردهبندی لویعدز
به دلیل فروریختن گذرگاه مسافری در بندر رامنزگیت وفق بخ

( 2)1قانو ایمنی و بهدااعت کعار

 1394مسئول اناخته اد .این مؤسسه قصور در ایمنی عمومی را پذیرفت .طبق رأی صعادره در ایعن
پرونده مؤسسة ردهبندی محکوم به پرداخعت  022 222پونعد جریمعه همعراه  202222پونعد هزینعة
اضافی اد ( .)Barber 2001: 25-27بهرغ محکومیت لویدز دادگاه بعر نقع

مهع ایعن مؤسسعه در

جامعة دریانوردی تمکید کرد .قاضی پرونده اعالم کرد که این موضوا مهمعی اسعت کعه لویعدز مبلع
زیادی را به تحقیق و توسعه و آموزش کارکنا اختصاص میدهد .همچنین اعالم اد کعه قصعور در
نتیجة ااتباهات انسانی بوده و حادثه از استانداردها و مقررات مؤسسة ردهبنعدی نااعی نشعده اسعت.
پس از این حادثه لویدز فرایندهای

را به منظور جلوگیری از هر گونه نقص در آینده تقویعت کعرد.

به باور قاضی پرونده بندر رامنزگیت نیز به دلیل اعتماد به کاراناس مؤسسة ردهبندی در حادثه سهی
بوده اما با توجه به نق

مؤسسة ردهبندی سه کمتری در حادثه دااته است .بعهرغع رأی صعادره

1. Mariola Marine Corp. v. Lloyd's Register of Shipping (1991) E.C.C., 103; Mariola Marine Corp. v.
Lloyd's Registerof Shipping (1990) 1 Lloyd's Rep., 547: Marc Rich & Co. AG v. Bishop Rock
)MarineCo. Ltd. (1993) E.C.C., 121; Marc Rich & Co. AG v. Bishop Rock Marine Co. Ltd. (1994
;1 W.L.R.,1071; Marc Rich & Co. AG v. Bishop Rock Marine Co. Ltd. (1996) E.E.C.. 120
Reeman v. Department of Transport (1994) P.N.L.R., 618.
2. Ramnsgate
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در پروندة رامنزگیت با توجه به معیار سهبخشی (قابلیت پی بینی نزدیکی ععدالت) طعرح موضعوا
مسئولیت مؤسسات ردهبندی در مقابل ااخاص ثالث نامحتمل به نظر میرسد.
مسؤلیت بر مبنای کارکرد عمومی مؤسسات ردهبندی

در انهلستا وفق قوانین و مقررات به مؤسسات ردهبندی مشخصی اختیار قعانونی بعرای صعدور
گواهیهایی در ارتباط با محمولة کشتی و  ...داده اده است ( .)Champan 1998: 22-29هما گونعه
که اااره اد این مؤسسات به منزلة مؤسسة اناختهاده اقدام به ارائعة خعدمات قعانونی معیکننعد.
همچنین در مواردی که به مؤسسات ردهبندی اعطای اختیار اده است این مؤسسات به بازرسعی
کشتیهای مسافری نیز اقدام میکنند 1.عالوه بر این برخی مؤسسات اقدام به صدور گعواهیهعای
بینالمللی جلوگیری از آلودگیهای بینالمللی برای حمل مایععات سعمی و همچنعین حمعل معواد
سمی مطابق با ضمیمة دوم کنوانسیو بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناای از کشتیها (مارپعل) و
گواهی جلوگیری از آلودگی بینالمللی نفتی مطابق ضمیمة یک مارپل میکنند.

2

مطابق حقو انهلستا کارکنا دولت و پیمانکارا مستقلی که به نیابت از آنا عمل معیکننعد
میتوانند بر مبنای سمت اخصی (و نه نمایندگی دولت) طرف دعوا قرار گیرنعد 2.ازیعنرو بعرای
ااخاص زیا دیده حق اقامة دعوا علیه کارکنا عمومی که وظایف عمومی انجام میدهند وجعود
دارد .بهرغ این موضوا که مجموعة قوانین مشخصی وجود ندارد که اختصاصا به مسئولیت دولت
برردازد مشخصا مسئولیت مدنی دربارة رفتار زیا بار اعمال میاود .در حقو انهلستا دادگعاههعا
بیمباالتی در انجام داد وظیفه را دستهای جدا در مسئولیت مدنی اناسایی نکردهاند .با وجود این
مسئولیت مدنی بر مبنای سهلانهاری را در خصعوص ایعن دسعته از موضعوعات اعمعال معیکننعد
( .)Stanton & Skidmore 2003: 10-12بدیهی است مؤسسة ردهبندی نیز در صورت نق
که در مقابل مالک کشتی و طرفهای ثالث دارد میتواند طرف دعوا قرار گیرد.

تعهداتی

4

1. Merchant Shipping (Survey and Certification) Regulations 1995/1210, Regulations10, 11.
2. Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) Regulations 1996/2154, Part I Regulation1(2),
Part IIRegulation6.
3. Reeman v. Department of Transport and Others, [1997] 2 Lloyd’s Rep. 648 (action against
surveyors was not pursued as they went into liquidation); Perrett v. Collins, [1998] 2 Lloyd’s Rep.
255, at 255.
4. Compare Reeman v. Department of Transport and Others, [1997] 2 Lloyd’s Rep. 648
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حال سؤالی که مطرح میاود این است که آیا مؤسسة اناختهاده به سعب

اجعرای نادرسعت

اختیارات قانونی واگذاراده مسئول اناخته خواهد اد یا خیر .در این دعاوی اصعوال دولعتهعای
صاح

پرچ در مقام دفاا به اصل مصونیت حاکمیت متوسل میاوند.

مطابق نظام حقوقی انهلستا مؤسسات ردهبندیای که در نق
می کنند دارای نوعی مصونیت در مقابل تعقی

مؤسسات اناختهاده فعالیعت

و دعوا هستند .این مؤسسات در ارتباط بعا دععاوی

حقوقی ااخاص ثالث از حمایت خاصی بهره مندند .پروندة مارک ریعک علیعه بیشعاا راک  1کعه
معموال به عنوا پروندة نیکالس اچ 2بدا اااره میاود مؤید این دیدگاه اسعت .در اوایعل 1336
بالک کریر نیکالس 2از بنادر امریکای جنوبی محمولهای برای تخلیه در دریای سیاه و بنعادر ایتالیعا
بارگیری کرد .در بارنامة آ قواعد الهه درط اده بعود .کشعتی دچعار تعررک در بدنعه اعد و نعاظر
مؤسسة ردهبندی ا کیکی 4اعالم کرد کشتی نیاز به تعمیعرات اساسعی دارد .انجعام داد تعمیعرات
مورد نیاز مستلزم تخلیة بار بود .پس از چند روز ناظر مربوطه تغییر دیدگاه داد و اعالم کرد کشعتی
برای ادامة سفر می تواند صرفا تعمیرات موقت انجام دهد .چند روز پس از حرکعت تعرک کشعتی
بیشتر و کشتی غر اد .در پی این حادثه زیا دیده بر مبنای بارنامه علیه متصدی حمل اقامة دعوا
کرد .با توجه به تحدید مسئولیت مدعی برای مابقی خسارت علیه مؤسسعة ردهبنعدی طعرح دععوا
کرد .با عنایت به نق

تعهد مراقبت دادگاه بدوی به مسئولیت مؤسسة ردهبنعدی رأی داد .در پعی

اعتراضِ ا کیکی قضات دادگاه تجدیدنظر با این استدالل که در دععاوی مسعئولیت معدنی بعرای
جبرا خسارت فیزیکی قابلیت پی بینی و نزدیکی رابطة سببیت و اثبات عادالنعه و معقعول بعود
تحمیل مسئولیت قهری ضروری است رأی دادگاه بدوی را نق

کرد .بنابراین رأی به نفع مؤسسة

ردهبندی صادر اد.
در واقع این رأی بر مبنای قواعد الهه صادر اد .مطابق نظر دادگاه تجدیدنظر عادالنعه و معقعول
نیست که مؤسسة ردهبندی را به پذیرش مسئولیتی الزام کنی که مطابق قواعد الهعه بعر عهعدة مالعک
کشتی است .قاضی پرونده با اااره به اهمیت وجود مؤسسات ردهبندی اععالم کعرد ایعن مؤسسعات
1. Marc Ric and Co A.G V.Bishop Rock Marin Co.Ltd (The Nicholas H) (1996) 1 AC 211.
2. Nicholas H
3. Bulk Carrier Nicholas
4. NKK
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بدو اینکه از امتیاز تحدید مسئولیت منتفع اوند برای نفع عمومی و مالکا کشتی فعالیت معیکننعد.
مالکا کاال نیز صرفا به تعهدات مالک کشتی اکتفا کرده و از بررسی ا کعیکعی بعیاطعالا بعودهانعد.
همچنین اعالم کرد که هیوگاه دعوایی در انهلستا یا سایر نقاط علیعه مؤسسعات ردهبنعدی بعه دلیعل
نق

تعهدات قراردادی یا مدنی اقامه نشده است .لرد استی 1پرونده را از این منظر رسیدگی کرد کعه

مؤسسة یاداده در مقام مؤسسة ردهبندی عمل کرده است نه در جایهاه مؤسسة اناختهاده .بنعابراین
مشخص نیست که اگر مورد دوم مطرح بود دعوا چه نتیجهای میتوانست دااته بااد.
در پروندهای مشابه در صعنعت هوانعوردی تحعت عنعوا دععوای پعرت علیعه کلینعز دادگعاه
تجدیدنظر به اجماا رأی داد که مدعی میتواند به دلیل تقصیر بازرس (صادرکنندة گواهی قابلیعت
هوانوردی) و ارکت بازرسی علیه آ ها اقامة دعوا کند .در این پرونده مؤسسه (بعازرس یاداعده)
در رابطه با صدمة جانی به ااخاص ثالث مسئول اناخته اد (.)Chen 2000: 221
مسئولیت مؤسسات ردهبندی در حقوق امریکا

کشور امریکا عالوه بر دارا بود نظام قضایی پویا در عرصة تجارت دریایی نیز تمثیرگعذار اسعت.
برخی از مه ترین و معروفترین مؤسسات ردهبندی دنیا 2در این کشور اکل گرفتهاند و سرس در
سایر نقاط دنیا اروا به فعالیعت کعردهانعد .ازیعنرو مطالععة رویعة قضعایی امریکعا در خصعوص
مسئولیت این دسته مؤسسات میتواند راههشا و هادی بااد.
مسئولیت قراردادی مؤسسات ردهبندی

رویة قضایی امریکا در خصوص مسئولیت مؤسسات ردهبندی فاقعد اعفافیت و یکرعارچهی اسعت
( .)Saville 2007: 1399از آنجا که قرارداد ردهبندی قراردادی دریعایی اسعت قعانو فعدرال بعر آ
حاک است ( .)Lagoni 2007: 71-72دادگاههای امریکا چنا که باید به دععاوی مالکعا اعناور در
خصوص جبرا خسارات ناای از قصور مؤسسات ردهبندی در اناسایی نقصها و کمبودهایی که
بر قابلیت دریانوردی اناور تمثیرگذار است نررداختهاند .دعاوی متعددی در دادگاههعای امریکعا در
این رابطه مطرح اده است و تنها در یک دعوا مؤسسة ردهبندی در مقابل صاح

کشعتی مسعئول

1. Lord Stey
)2. American Bureau of Shipping (ABS
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اناخته اده است 1.رویة قضایی ناظر به مسئولیت بالقوة مؤسسة ردهبندی در مقابعل مالعک کشعتی
واضا نیست.
رأی صادره در پروندة گریت امریکن اینشورنس علیه بیوی 2در رابطعه بعا مسعئولیت مؤسسعة
ردهبندی در مقابل مالک اناور تمثیرگذارترین رأی در این حوزه محسو

میاود .در این پرونعده

بیمهگر جانشیناده بر مبنای اجرای سهلانهارانة خعدمات قعراردادی و همچنعین نقع

تضعمین

ضمنی ارائة خدمات به صورت ماهرانه اقعدام بعه اقامعة دععوا علیعه مؤسسعة ردهبنعدی در دادگعاه
منطقهای نیویورک کرد .دادگاه دعوای خواها در خصوص هر دو مبنای استنادی را رد کرد .دادگاه
به این نتیجه رسید که خواها در اثبات تقصیر خوانده در اجرای بازرسی نعاتوا بعوده اسعت .نیعز
دادگاه دریافت که در هر حال مالک اناور نتواسته است رابطة علیت بین غر اد و ارایط غیعر
قابل دریانوردی ادعایی را که باید بازرسا مؤسسعة ردهبنعدی اناسعایی معیکردنعد اثبعات کنعد.
همچنین دادگاه اعالم کرد که مدعی نتوانسته ثابت کند اناور زمعانی کعه روانعة سعفر اعده فاقعد
قابلیت دریانوردی بوده است ( .)Wurmnest & Basedow 2005: 28به منظور اثبات فقعدا قابلیعت
دریانوردی کشتی در ابتدای سفر مدعی به فرض غیر قابعل دریعانوردی اعد اعناور زمعانی کعه
تحت ارایط معمولی غر میاود متوسل اد .دادگاه اعالم کرد که این فرض تنها علیعه کسعانی
مطرح میاود که مسئول کنترل اناور هستند و با توجه به این موضوا که مؤسسة ردهبندی در آ
وضعیت قرار نداات این فرض نمیتواند علیه او به کار رود.
دادگاه دو وظیفه را برای مؤسسة ردهبندی براعمرد .1 :وظیفعة بازرسعی و ردهبنعدی اعناورها
مطابق با مقررات و استانداردهای مؤسسة ردهبندی؛  .2تعهد مبتنی بر اعمال دقت کافی برای یعافتن
نقایص در زما بازرسی اناور و اعالم سریع به مالک .عالوه بر ایعن وفعق اععالم دادگعاه نقع
وظیفة اول مبنایی برای جبرا خسارت نخواهد بود .به باور دادگاه اناسایی سب

دعوا بعر مبنعای

وظیفة اول باعث تضعیف دکترین سنتیای میاود که مسئولیت قائ بعه اعخص مبنعی بعر حفعظ
قابلیت دریانوردی اناور را بر مالک کشتی بار میکند .در صورت اناسایی چنعین سعب

دععوایی

پاسخهویی مالکا در مقابل تعهداا مبنی بر حفظ قابلیت دریانوردی اعناور زایعل خواهعد اعد.
1. Somarelf v. American Bureau of Shipping, 704 F Supp. 59, 1989 AMC 1061 (D.N.J. 1988).
2. Great American Insurance v Bureau Veritas
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همچنین دادگاه اعالم کرد اناسایی جبرا خسارت برای مؤسسة ردهبندی میتواند باعث تحمیعل
مسئولیت نهایی قابلیت دریانوردی اناور بر مؤسسة ردهبندی اود؛ درحالیکعه مؤسسعة رده بنعدی
صرفا برای مدت زمانی کوتاه به بازرسی اناور میپردازد اما مالک اناور به دلیل رابطة مالکیت و
وظایفی که در این زمینه دارد به صورت مستمر و مداوم باید حاضر بااد و این ارتباط محعدود بعه
مدت زمانی کوتاه نیست .به نظر دادگاه این سب

دعوا میتواند مؤسسه ردهبنعدی را بعه بیمعهگعر

مطلق همة اناورهایی که بازرسی میکند تبدیل کند .چو مسئولیتی به این میزا با کنترل مؤسسعة
ردهبندی بر اناور و قصد طرفین در این رابطه مطابقت ندارد .در این قبیل موارد مؤسسة ردهبنعدی
با دریافت هزینهای محدود و مشخص اقدام به ارائة خدماتی تعریفاده میکند .در مقابعل دادگعاه
در خصوص تمثیر اناسایی سب

دعوا بر مبنای وظیفة دوم که استفاده از دقت کعافی در اناسعایی

نقایص و اعالم به مالک بود نهرانی کمتری داات .ازیعنرو بعه ایعن نتیجعه رسعید کعه مؤسسعة
ردهبندی باید در خصوص وظیفة اناسایی نقایص اناور و اعالم به کارفرما مسئول اناخته اود.
رأی دیهر در این حوزه در پروندة استیمشپ علیه بیوی 1صادر اد .در این پرونده بیمهگر پعی
اند آی اناور غر اده به منظور جبرا مبل پرداختاده علیه مؤسسة ردهبندی اقامة دععوا کعرد.
دعوای خواها بر این مبنا استوار بود که مؤسسة ردهبندی در اناسایی فقعدا قابلیعت دریعانوردی
اناور در زما بازرسی سهلانهاری کرده است .دادگاه منطقهای لوئزیانا بدو ورود به ایعن بحعث
که آیا سب

دعوایی برای مالک اناور یا بیمهگر به منظور اقامة دعوا علیه مؤسسة ردهبندی وجعود

دارد یا خیر به این نتیجه رسید که مؤسسة ردهبندی به صورت سهلانهارانه اناور را بازرسی کرده
و در این روند مقررات خود را نق

کرده است .با وجود این دادگاه اعالم کعرد معدعی نتوانسعته

لزوم رابطة سببیت بین سهلانهاری مؤسسة ردهبندی و غر اد اناور را اثبات کند (

Wurmnest

 .)& Basedow 2005: 33در این پرونده نیز دادگاه از رأی گریت امریکن اینشورنس پیروی کعرد و
اعالم کرد فرضی مبنی بر غیر قابل دریانوردی بود اناور علیه مؤسسة ردهبندی وجود ندارد.

1. Steamship Mutual Underwriting Ass'n v Bureau Veritas
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مسؤلیت مؤسسات ردهبندی در مقابل اشخاص ثالث

دادگاههای امریکا نیز همانند دادگاههای انهلستا ادعاهای طرفهای ثالث علیه مؤسسات ردهبندی
را رد کردهاند .عالوه بر تعهد غیر قابل انتقال برای مالک اناور جهت تضمین قابلیعت دریعانوردی
اناور رد این دسته از دععاوی عمعدتا در نتیجعة الزامعات سعختهیرانهای اسعت کعه در خصعوص
ادعاهای مطروحه در رابطه با سهلانهاری یا اظهار خالف واقع مبتنعی بعر تقصعیر وجعود دارد .در
گذاته برای بررسی مسئولیت مؤسسات ردهبندی دادگاههای امریکا غالبا اثبات سعهلانهعاری ایعن
این وظیفه و ورود خسعارت

مؤسسات را الزم میدانستند .در این زمینه باید وظیفة مراقبت نق

اثبات اود؛ درحالیکه در رویة جدید دادگاهها به اظهار خالف واقع مبتنی بر تقصیر تکیه میکننعد.
بخ

 211اعالمیة دوم مسئولیت مدنی 1امریکا به خسارت فیزیکی و بخ

 022ایعن اعالمیعه بعه

خسارت مالی میپردازد .بر این مبنا در صعورت وجعود اعروط زیعر مؤسسعة ردهبنعدی در مقابعل
ااخاص ثالث مسئول خواهد بود .1 :در طول تجارت یا معاملة تجاری که مؤسسة ردهبنعدی در آ
نفع مالی دارد اظهاراتی از سوی مؤسسة ردهبندی بیا اده بااعد؛  .2مؤسسعة اطالععات نادرسعتی
برای راهنمایی دیهرا در تجارتشا فعراه کعرده بااعد؛  .2مؤسسعه از اعمعال دقعت معقعول در
دستیابی یا انتقال اطالعات قصور کرده بااد؛  .4طرف ثالث از ااخاصی بااد که مؤسسة ردهبنعدی
قصد تممین اطالعات برای وی را دااته یا یکی از کسانی بااد کعه مؤسسعة ردهبنعدی آگعاه اسعت
دریافتکنندة اطالعات قصد تممین اطالعات برای وی را دارد؛  .0طرف ثالث با اعتمعاد معقعول بعه
این اطالعات متحمل زیا مالی اده بااد.

2
2

مثال در سال  1332دادگاه تجدیدنظر در پروندة ساندنس کروز تلویحا اعالم کرد اخص ثالث
آسی دیده که به مؤسسة ردهبندی اعتماد کرده ممکن است سب

برای اقامة دععوا 4دااعته بااعد.

1. Restatement (Second) of Torts
;)2. See for example: Great American Ins. Co. v. Bureal Veritas, 338 F. Supp. 999 (S.D.N.Y. 1972
affd 478 F.2d 235 (2d Cir. 1973); Sundance Cruises Corp. v. American Bureau of Shipping 799 F
Supp. 363 (S.D.N.Y. 1992), affirmed. 7 F. 3d 1077 (2d Cir. 1993), cert. denied, 114 S. Ct. 1399
(1994): Cargill. Inc. v. Bureau Veritas. 902 F. Supp. 49 (S.D.N.Y.1995); Carbotrade v. Bureau
Veritas 901 F. Supp. 737 (S.D.N.Y. 1995); Carbotrade v. Bureau Veritas 99 F. 3d. 86 (2d
Cir.1996); Carbotrade v. Bureau Veritas216 F. 3d. 1071 (2d Cir. 2000); In re Eternity Shipping
)Ltd., 444 F.Supp.2d 347 (Md. 2006
3. Sundance Cruises
4. cause of action
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در سال  1330دادگاه منطقهای نیویورک در دو پروندة ارکت کاگیل علیه بعیوی 1و کعاربترد علیعه
بیوی( 2ضمن اناسایی سب

دعوا برای ااخاص ثالث جهت اقامة دعوا علیه مؤسسة ردهبندی) به

این نتیجه رسید که مدعیا نتوانستهاند تکیة ااعخاص آسعی دیعده بعر گواهینامعههعای مؤسسعات
ردهبندی را ثابت کنند .بنابراین مستحق جبرا خسارت نخواهند بود .هر دو رأی مسئولیت معدنی
ناای از تقصیر را مورد اناسایی قرار دادند .همچنعین در پرونعدة کوسعتال علیعه سعابلت 2دادگعاه
منطقهای لوئیزیانا اعالم کرد که خریدار نفت خام بر مبنای تقصیر دارای سب

به منظور اقامة دعوا

علیه بازرس مستقلی است که اقدام بعه تجزیعهوتحلیعل محصعول خریعداریاعده بعه درخواسعت
فروانده کرده است .در این پرونده دادگاه به بخ

 022اعالمیة دوم مسئولیت مدنی اسعتناد کعرد.

عالوه بر این در پروندة سفارت عربستا سعودی علیه اساس ایونس مارتینوس 4دادگعاه منطقعهای
کارولینای امالی با اااره به بخ

 022اعالمیه اعالم کرد که مالک اناور میتوانعد علیعه بعازرس

بیمهگر محموله به دلیل عدم اعمال مراقبت کافی برای اناسایی نعواقص اعناور اقامعة دععوا کنعد.
بنابراین در امریکا دعاوی ااخاص ثالث علیه مؤسسات ردهبندی باید مطعابق بعا پعی اعرطهعا و
محدودیتهای مندرط در بخ های  211و  022تجزیهوتحلیل اود.
هما گونه که از آرای پی گفته مشخص است اروط یاداده بهندرت محقق میاوند؛ بهویعهه
به این دلیل که طرفهای ثالث غالبا نمیتوانند تکیعه بعه گعواهی ردهبنعدی را اثبعات کننعد .صعرفا
ااخاصی که مؤسسة ردهبندی قصد تممین اطالعات برای آ ها را دارد یعا مؤسسعة ردهبنعدی آگعاه
است که دریافتکنندة اطالعات قصد تممین برای این دسته از ااخاص را دارد معیتواننعد بعه ایعن
الزامات تکیه کنند .مؤسسات ردهبندی پس از خدمات درخواستی اصعوال در خصعوص جزئیعات
بازرسیهای صورتگرفته اطالارسانی نمیکننعد .ازیعنرو تصعویر غلطعی بعرای ااعخاص ثالعث
زیا دیده در خصوص اناور و ارایط آ ارائه نمیاود .بعا وجعود ایعن اگعر مؤسسعة ردهبنعدی
سهلانهارانه خدمات

را ارائه دهد و اخص زیا دیده به آ اعتماد کند امکا اناسایی مسئولیت

برای مؤسسة ردهبندی وجود دارد.
1. available online at https://www.leagle.com/decision/1995951902fsupp491939
2. available online at https://openjurist.org/99/f3d/86/carbotrade-v-bureau-veritas
3. Coastal (Bermuda) Ltd v E. W Sabolt & Co
4. Royal Embassy of Saudi Arabia v S.S. loannis Martinos
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مسؤلیت بر مبنای کارکرد عمومی مؤسسات ردهبندی

اناورهای تحت پرچ امریکا باید گواهی بازرسی و گواهیهای کنوانسیو های بینالمللی هماننعد
ردهبندی به وسیلة مؤسسات ردهبندی دااته بااعند .گعارد سعاحلی ایعاالت متحعده ممکعن اسعت
اختیارات ناظر به بررسی و تمیید اناورهای تجاری و بازرسی این دسته از اناورها را به مؤسسات
ردهبندی اعطا کند .مطابق با کد  46قانو ایاالت متحده ناظر به مؤسسعات ردهبنعدی بخع هعای
مختلف دولت برای ردهبندی اناورهایی که در مالکیت دولت قرار دارد و همچنین خدمات مرتبط
با ردهبندی باید از خدمات مؤسسة ایبیاس 1استفاده کنند .ازینرو در این فرض مؤسسة ایبیاس
به عنوا نمایندة ایاالت متحدة امریکا ایفای نق

میکند .در این حالت قاعدة مصعونیت حاکمیعت

تا زمانی اعمال میاود که نماینده مطابق قراردادی عمل میکند کعه بعا ایعاالت متحعده دارد .پعس
اجازة اقامة دعوا علیه این ارکت داده نمیاود .این موضوا در پروندة او علیه گرومن آرسعریس

2

بیا اده است .از آنجا که ارکت به عنوا نمایندة دولت عمعل معیکنعد از مصعونیت حعاکمیتی
فدرال بهرهمند میاود (.)S.Hanash 1992: 27
مؤسسات ردهبندی (مشتمل بر ایبیاس زمانی که خدمات ردهبندی را برای اناورهای دولتعی
انجام نمیدهند) پیمانکارا مستقلاند نه نمایندة دولت .این موضوا زمانی پیچیدهتر معیاعود کعه
این ارکتها پیمانکارا مسئول در نظر گرفته میاوند .در این فرض آ ها تحت ارایطی مصعو
فرض میاوند .به طور کلی این مؤسسات به صرف دااعتن قعرارداد بعا ااعخاص ثالعث مصعو
نخواهند بود .با وجود این در صورتی که پیمانکار مستقل بعرای دولعت فعدرال و در حیطعة منعافع
دولت فدرال کاری انجام دهد از مصونیت منتفعع معیاعود

(1992: 34-35

 .)S.Hanashدر پرونعدة

یرسیلی 2دادگاه عالی حک داد اگر اعطای اختیار به صعورت معتبعر انجعام اعده بااعد مؤسسعات
ردهبندی اختیار صدور اغل

گواهیهای بینالمللی را دارند .ععالوه بعر ایبعیاس گعارد سعاحلی

امریکا به بیوی و جیال نیز برای صدور برخعی گعواهیهعای بعینالمللعی اختیعار داده اسعت .در
صورتی که در نتیجة عمل مؤسسة ردهبندی که به نیابت از دولت فدرال اقدام معیکنعد خسعارتی
1. ABS
2. Show v Grumman Aerospace
3. Yearsley
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حاصل اود مؤسسة ردهبندی در مقابل چنین خسارتی از مصونیت دولت بهعرهمنعد معیاعود .در
چنین مواردی خواها باید علیه دولت ایاالت متحده اقامة دعوا کند .با وجعود ایعن اگعر مؤسسعة
ردهبندی از اختیارش تجاوز کند یا اعطای اختیار به مؤسسة ردهبندی بعه نحعو معتبعر انجعام نشعده
بااد مؤسسة ردهبندی اخصا مسئول خواهد بود .همچنعین در صعورتی کعه خسعارت در نتیجعة
اعطای سهلانهارانة اختیارات واگذاراده حاصل اده بااعد قاععدة مصعونیت اعمعال نمعیاعود.
ازینرو الزم است بین خسارتی که به وسیلة مؤسسة ردهبندی در اجعرای الزامعات دولعت ایعاالت
متحده حادث میاود یا بر اثر اجرای سهلانهارانة اختیارات واگذاراده ایجاد میاود تمایز قائعل
اد .در حالت اول مؤسسة ردهبندی با مصونیت دولتعی حمایعت معیاعود و در حالعت دوم خعود
مسئول خواهد بود و مصونیتی وجود نخواهد داات.
مسئولیت مؤسسات ردهبندی در حقوق ایران

صنعت دریانوردی نقشی مه و تمثیرگذار در اقتصاد ایرا دارد .بخ

اعظ نفت تولیدی در ایعرا

به منزلة محصولی استراتهیک از طریق کشتی به خریدارا تحویل داده معیاعود .ععالوه بعر ایعن
وجود کارخانههای کشتیسازی در ایرا و لزوم نظارت مؤسسة ردهبندی بعر طراحعی و سعاخت و
نههداری اناورها موج

اهمیت روزافزو مؤسسات ردهبندی اده اسعت .بعا توجعه بعه نقع

و

اهمیت مؤسسات ردهبندی هر دو کارکرد عمومی و خصوصی در ایرا مورد اناسایی قرار گرفتعه
است .ازینرو مسؤلیت این مؤسسات در ایرا نیعز معیتوانعد از سعه منظعر مسعئولیت قعراردادی
مسؤلیت در مقابل ااخاص ثالث مسؤلیت در قبال کارکرد عمومی بررسی اود.
مسؤلیت قراردادی مؤسسات ردهبندی

در این فرض مالک کشتی اقدام به انعقاد قرارداد با مؤسسة ردهبندی در جهت نظارت بر ساخت یا
بازرسی و صدور گواهینامه میکند .اصول مسئولیت قراردادی مندرط در قانو مدنی بر ایعن نعوا
از قراردادها نیز حاک است.
با توجه به قرارداد منعقداده بین دو طرف حاالت مختلفی از مسئولیت برای مؤسسعة ردهبنعدی
متصور است .در سادهترین اکل مؤسسة ردهبندی از بازرسی سربازمیزند .در این فرض با توجه بعه
اینکه متعهد انجام داد بازرسی را عهدهدار اده است مالک اناور نیاز بعه اثبعات انجعام نشعد ایعن
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بازرسی ندارد و اصل بر انجام نداد این تعهد است .با توجه به اجعرا نشعد قعرارداد تقصعیر متعهعد
مفروض است و جز با اثبات قوة قاهره نمیتوا از این مسئولیت مبرا اد .در این حالت در صعورتی
که مالک اناور اثبات کند که از اجرا نشد بازرسی خسارتی به او وارد اده است مؤسسة ردهبنعدی
موظف به جبرا خواهد بعود .بعدیهی اسعت امکعا جمعع مطالبعة خسعارت انجعام نشعد تعهعد و
درخواست اجرای آ وجود ندارد و در صورتی که مالک اناور درخواست اجرای بازرسی را دااعته
بااد میتواند تقاضعای خسعارت تعمخیر در انجعام داد تعهعد در صعورت ورود ضعرر از مؤسسعة
ردهبندی کند.
در فرض دوم مؤسسة ردهبندی پس از انجام داد بازرسی اقدام به صعدور گعواهی ردهبنعدی
برای کشتی یا هر یک از اجزا و مااینآالت میکند .پس از صدور گواهی مشعخص معیاعود کعه
اناور یا مااینآالت فاقد استانداردهای الزم بودهاند .از آنجا که اجرای نادرست و معیع

قعرارداد

در حک اجرا نشد قرارداد است و متعهد مسئول جبرا خسعارت طلبکعار اسعت اثبعات خعالف
ظاهر در همة موارد با طلبکار (مدعی) است و او باید ثابت کند که آنچعه انجعام اعده بعا مطلعو
قراردادی تفاوت دارد (کاتوزیا  .)162 :1232ازینرو الزم اسعت مالعک اعناور اقعدام بعه اثبعات
ناقص قرارداد کند .معیار سنج

در این زمینه رجوا به متعارف است .بنابراین معیاری نوعی است

(السا  .)00 :1233بدین منظور الزم است عملکرد مؤسسة ردهبندی حرفعهای در موقعیعت مشعابه
مالک سنج

قرار گیرد .بدیهی است در صورتی که مؤسسة ردهبندی مشابه در موقعیعت همسعا

نتواند نقایص اناور یا مااینآالت را اناسایی کند تقصیری متوجه مؤسسة ردهبندی نخواهد بعود.
در این حالت و در صورت احراز تقصیر مؤسسة ردهبندی در صورتی کعه ضعرری متوجعه مالعک
اناور اده بااد و این ضرر قابل استناد به مؤسسة ردهبندی بااد مؤسسه مسئول جبرا خسعارت
وارده خواهد بود .گفتنی است این فرض در صورتی متصور است که به رابطة استنادی به مؤسسعة
ردهبندی خداه وارد نشود .هما گونه که واضا و مبرهن اسعت مالعک اعناور یعا قعائ مقعام وی
مسئول نههداری کشتی است .ازینرو مسئولیت مؤسسة ردهبندی تا جایی متصعور اسعت کعه ایعن
رابطه به دلیل اقدامات یا قصور ایشا قطع نشده بااد.
هما گونه که توضیا داده اد مؤسسات ردهبندی دارای مقررات و استانداردهایی مخعتص بعه
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خود هستند که مالکا اناورها با انعقاد قرارداد با مؤسسات اعمال این مقررات را نسبت به اعناور
خود میپذیرند .حال ممکن است مقررات تهیهاده توسط مؤسسة ردهبندی کمبودهایی دااته بااد
که منجر به اناسایی نشد نقایص و در نتیجه نقص در بازرسی اود .مبرهن است در ایعن حالعت
نیز مؤسسة ردهبندی در مقابل مالک اناور مسئول خواهد بود؛ مهر اینکه ثابت اود نقص موجعود
در مقررات به دالیل علمی و فنی بوده و این نقص در سایر مؤسسات ردهبندی نیز وجعود دارد .در
این فرض مسئولیتی متوجه مؤسسة ردهبندی نخواهد بود .چو در این حالت امکا اجرای قرارداد
وجود ندارد .عدم امکا اجرای قعرارداد مبنعای اصعلی مععاف اعد معدیو از وفعای بعه عهعد و
مسئولیت قراردادی است .این عدم امکا بیگناهی متعهد را در اجرای قرارداد نیز اثبعات معیکنعد
(السا .)133 :1233
مسئولیت مؤسسات ردهبندی در مقابل اشخاص ثالث

مؤسسات ردهبندی با دارا بود اخصیت حقوقی و بعا اسعتفاده از کارکنعا خعود اقعدام بعه ارائعة
خدمات میکنند .ازینرو ممکن است اعمال کارکنا مؤسسات ردهبندی منجر بعه ورود خسعارت
اود .در این حالت وفق مادة  12قانو مسئولیت معدنی « ...کارفرمایعانی کعه مشعمول قعانو کعار
هستند مسئول جبرا خساراتی میبااند که از طرف کارکنعا اداری و یعا کعارگرا آنعا در حعین
انجام کار یا به مناسبت آ وارد اده است؛ مهر اینکه محرز اود تمام احتیاطهعایی کعه اوضعاا و
احوال قضیه ایجا

مینموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمعل معیآوردنعد

باز ه جلوگیری از ورود زیا مقدور نمیبود .کارفرما میتواند به واردکنندة خسارت در صعورتی
که مطابق قانو مسئول اناخته اود مراجعه نماید ».بعر ایعن اسعاس مسعئولیت کارفرمعا در برابعر
ااخاص ثالث نسبت به زیا های وارداده از طرف کارکنا اداری و کعارگرا در صعورتی تحقعق
مییابد که هنهام کار یا به مناسبت انجام داد آ بااد .مسئولیت کارفرما مبتنی بر این فکعر اسعت
که هرگاه کسی از نیروی دیهری برای افزود بر درآمد خود استفاده کند باید زیعا هعای نااعی از
این انتفاا را برردازد (کاتوزیا  12 :1239ع .)14
عالوه بر این در عرصة تجارت دریایی نیز ااخاص مختلفی به گواهی ردهبندی صادره توسعط
مؤسسة ردهبندی تکیه میکنند که از این دسته ااخاص میتوا به بیمهگرا صعاحبا محمولعه و
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اجارهکنندگا اااره کرد .در صورت وقوا حوادث دریایی این دسعته ااعخاص ممکعن اسعت بعه
منظور جبرا خسارت علیه مؤسسة ردهبندی نیز اقامة دعوا کنند .در حقو ایرا مقعررات خاصعی
ناظر بر مسئولیت مؤسسات ردهبندی در مقابل این قبیل ااخاص وجود ندارد .بنابراین با توجه بعه
فقدا رابطة قراردادی بین مؤسسة ردهبندی و ایعن دسعته ااعخاص دععاوی آ هعا تحعت قواععد
عمومی مسئولیت مدنی قرار میگیرد .ازینرو مبنای مندرط در معادة  1قعانو مسعئولیت معدنی در
این رابطه نیز اجرا میاود .پس ضروری است مدعی ضعمن اثبعات رابطعة سعببیت و ورود ضعرر
تقصیر مؤسسه را نیز ثابت کند.
با توجه به عملکرد موردی مؤسسات ردهبندی و در نظر گرفتن این موضوا که پس از صعدور
گواهینامة ردهبندی مالکا اناور موظفاند وفق ضوابط و مقعررات مؤسسعة ردهبنعدی اقعدام بعه
اعال هر گونه تغییر یا نقص به مؤسسة ردهبندی کنند اثبعات رابطعة سعببیت بعین اقعدام مؤسسعة
ردهبندی و خسارات وارده با چال هایی روبهرو خواهد بود.
عالوه بر این نق

فرمانده و خدمة اناورها در عملیات کشتیرانی از یک سو و فعرض تقصعیر

برای متصدی حملونقل از سوی دیهر وفق مادة بند  2مادة  112قانو دریایی باعث پیچیده اعد
این دسته از دعاوی در حقو ایرا خواهد اد؛ چنا که این بند ااعار معیدارد« :در صعورتی کعه
فوت یا صدمات بدنی ناای از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غعر اعد کشعتی
بااد فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مممورا مجاز او اتفعا
افتاده است؛ مهر آنکه خالف آ اثبات گردد ».بدیهی است در فرض ورود خسارت مالک اعناور
فرمانده خدمه و متصدی حمل میتوانند با اثبات تقصیر مؤسسة ردهبنعدی و رابطعة سعببیت بعین
ضرر وارده از مسئولیت رهایی یابند .عالوه بر این امکا مسئولیت مشترک مالعک اعناور مؤسسعة
ردهبندی نیز با توجه به حقایق پرونده دور از ذهن نخواهد بود.
مسؤلیت بر مبنای کارکرد عمومی مؤسسات ردهبندی

در ایرا نیز این دسته از مؤسسات با تصمی قانو گذار برخی وظایف سازما های دولتی فععال در
بخ

فراساحل را بر عهده میگیرند .در این زمینه بنعد  4معادة  2دسعتورالعمل کنتعرل و بازرسعی

کشتیهای کنوانسیو مؤسسة ردهبندی را مؤسسهای تعریف معیکنعد کعه « ...بعه نیابعت از مرجعع
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پرچ برای ارائة خدمات قانونی الزم و بازدید از وضععیت فنعی و ایمنعی و

تجهیزاتی منطبق با الزامات کنوانسیو های بینالمللی و قوانین ملی و صدور گواهینامههای مربوطعه
برای کشتیها و اناورها انتخا

اده بااد».

حال سؤالی که در اینجا مطرح میاود این است که آیا مؤسسات ردهبندی را معیتعوا تحعت
امول مادة  11قانو مسئولیت مدنی 1قرار داد یا خیر .از یک سو معنای اصطالح کارکنعا دولعت
در صدر مادة  11قانو مسئولیت مدنی تنها اامل کارمندا قوة مجریه نمیاود .در اینجا دولت در
معنای وسیع خود مورد نظر قانو گذار بوده و حک قانو همة مستخدمین عمومی را دربرمیگیرد.
کارکنا دولت در این معنا مساوی با اصطالح مستخدمین عمعومی در حقعو اداری اسعت دارای
مفهومی گسترده است و گروههای گوناگونی را که در خدمت ااعخاص حقعو عمعومی هسعتند
اامل میاود؛ مانند مسعتخدمین دولعت قعوة مجریعه مسعتخدمین بانعکهعا و مؤسسعات دولتعی
مستخدمین اهرداریها کارکنا قوة قضاییه و مقننعه و غیعره (طباطبعایی معؤتمنی  .)10 :1292از
سوی دیهر هما گونه که مشخص است واژة کارمند ناظر به ااعخاص حقیقعی اسعت و ااعخاص
حقوقی را دربرنمیگیرد .ازینرو این دسته از مؤسسات را نمیتوا کارکنا دولت تلقی کرد بلکعه
با توجه به وظایف محوله و در زما انجام داد کارکرد عمومی در حک نهادهای دولتی محسعو
میاوند .در این زمینه کارکنا این دسعته از مؤسسعات را معیتعوا در زمعانی کعه در حعال ارائعة
خدمات در جهت کارکرد عمومی هستند کارمند دولت تلقی کرد.
با توجه به اقدام این دسته از مؤسسات به عنوا نهعادی دولتعی در فعرض ورود خسعارت بعه
دیهرا فروض متفاوتی متصور است .در صورتی که خسارت در نتیجة تخطی مؤسسات ردهبندی
از اختیارات واگذاراده بااد یا در نتیجة بیاحتیاطی آ ها حادث اود این مؤسسات و نعه دولعت

 .1کارمندا دولت و اهرداریها و مؤسسات وابسته به آ ها که به مناسبت انجعام وظیفعه عمعدا یعا در نتیجعة بعیاحتیعاطی
خساراتی به ااخاص وارد نمایند اخصا مسئول جبرا خسارت وارده میبااند .ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعه
عمل آنا نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور بااد در این صورت جبرا خسارت بعر عهعدة
اداره یا مؤسسة مربوطه است .ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حس
منافع اجتماعی طبق قانو به عمل آید و موج

ضرورت بعرای تعممین

ضرر دیهری اود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
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مسئول جبرا خسارات خواهند بود .زیرا در این فروض به دلیعل تخطعی مؤسسعات از اختیعارات
اعطایی اقدامات آ ها خارط از چارچو

قانو واگذاری اختیار به آ ها تلقعی معیاعود .ازیعنرو

مؤسسات نهاد دولتی فرض نمیاوند.
در مقابل چنانچه ورود خسارت در نتیجة اعمال حاکمیت این دسته از مؤسسات بعه نیابعت از
دولت بااد با توجه به معیار اناساییاده در مادة  11قانو مسئولیت مدنی مسئولیتی متوجه ایعن
مؤسسات نخواهد بود.
نتیجه
تفاوت قابل مالحظهای بین نظامهای مختلف حقوقی در خصعوص نقع

و مسعئولیت مؤسسعات

ردهبندی وجود دارد .کشورهای کامنال غالبعا قائعل بعه مسعئولیت مؤسسعات ردهبنعدی در مقابعل
ااخاص ثالث نمیاوند .مثال در انهلستا حتی اگر پرونده رامزگیت بیعا کننعدة مسعئولیت بعالقوة
مؤسسات ردهبندی بااد موضوا مسئولیت مؤسسات ردهبندی با چال های فراوانی مواجه اسعت؛
چنا که ضروری است پی ارطهایی برای این موضوا که مؤسسة ردهبنعدی متعهعد بعه مراقبعت
است یا برای اینکه اقدامات سهلانهارانه موج

مسئولیت اده وجعود دااعته بااعد .دادگعاههعای

امریکا نیز از این ایوه پیروی میکنند و برای مسئولیت مؤسسات ردهبندی در مقابل ااخاص ثالث
وجود پی ارطهایی را ضروری میدانند که اثبات آ ها در عمعل بسعیار داعوار خواهعد بعود .در
خصوص مسئولیت قراردادی نیز رویة قضعایی در انهلسعتا و امریکعا از اعفافیت الزم برخعوردار
نیست .با وجود این امکا اناسایی مسئولیت برای مؤسسات ردهبندی بر مبنای قواععد حعاک بعر
حقو قراردادها وجود دارد .همچنین در صورت اقدام این قبیل مؤسسعات در حقعو کعامنال بعه
نیابت از دولت امکا توسل آ ها به قواعد مصونیت حاکمیت وجود دارد.
در حقو ایرا نیز به دلیل طرح نشد دعاوی ناظر بعه مسعئولیت مؤسسعات ردهبنعدی رویعة
قضایی تا کنو مجال پاسخهویی به این موضوا را نیافته است .با وجود این بر اساس قواعد کلعی
حاک بر مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در صورت وجود ارایط قانونی امکعا مسعئولیت
مؤسسات ردهبندی وجود دارد .بهرغ این موضوا در فرضی کعه مؤسسعات وظعایف و اختیعارات
قانونی را اعمال میکنند موضوا پیچیدهتر میاود .ازینرو در صورتی که اعمال حاکمیت موجع
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ورود ضرر به ااخاص ثالث اود نمیتوا مؤسسات را مسعئول دانسعت .در مقابعل در صعورت
سهلانهاری یا خروط مؤسسه از اختیارات واگذاراده به موج

قانو در صورت جمع و احعراز

سایر ارایط قانونی میتوا آ ها را مسعئول اعناخت .بعا توجعه بعه اهمیعت فزاینعدة ایعن دسعته
مؤسسات در صنعت دریانوردی و کارکردهای متفاوت آ ها میتوا با وضعع قعوانین و مقعررات
ضععمن تفکیعک نقع هععای مختلععف مؤسسععات ردهبنععدی بععه نحععو اایسععتهای بعین تعهععدات و
مسئولیتهای آ ها در رابطه با کارکردهای عمومی و خصوصعی تمعایز قایعل اعد .بعدیهی اسعت
حصول این موضوا موجبات ایجاد تحول در زمینة قراردادهای منعقده با این مؤسسات و همچنعین
رویة قضایی مربوطه و اروط بیمهای را فراه میآورد.
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