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بررسی حقوقی ماهیت ،ساختار و نحوۀ شکلگیری کلوپهای بیمۀ
حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بینالمللی
دریافت مقاله6931/20/02:

احسان سرخوش
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پذیرش مقاله6930/60/20 :

چکیده

صنعت كشتیرانی در عرصة جهانی از جملة مهمترين و كارآمدترين حوزهها تلقی میشود .با
توجه به اينکه همواره حوادث مختلف اين صنعت را مورد تهديد قرار میدهد لذا بیم
خسارات ناشی از اين حوادث منجر به اتخاذ شیوههايی برای جبران اين خسارات بهويژه از
طريق صنعت بیمه شده است .علیرغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمة دريايی هنوز دستهای
از ريسکها و خطرات وجود دارند كه شركتهای بیمة دريايی معمولی به علت پرهزينهبودن اين
ريسکها پوششی برای آنها ارائه نمیدهند؛ اما از طرفی رايجبودن اين خطرات باعث شده است
مالکان كشتیها خود اقدام به تشکیل كلوپهايی طرفینی بدون اهداف انتفاعی كنند كه بتوانند اين
خسارات را جبران كرده و تا حد امکان از دارايیهای خود حفاظت كنند .امروزه به دلیل
كارآمدی اين كلوپها و وجود الزامات قانونی و بینالمللی ،شركتهای كشتیرانی ناگزير از تنظیم
قرارداد و بهرهمندی از خدمات و پوششهای ارائهشده توسط اين كلوپها هستند .كشور ما نیز
به دلیل وجود ناوگان گسترده ،میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیايی خاص از
اين قاعده مستثنا نبوده است .لذا با توجه به اهمیت اين كلوپها ،در اين نوشتار به تحلیل
ماهیت ،ساختار و ويژگیهای آنها میپردازيم كه به نظر نگارنده ثبت كلوپهای حمايت و
غرامت در قالب مؤسسة غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها كلوپ حمايت و غرامت
ايرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی كه كلوپهای حمايت و
غرامت میتوانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت كنند قالب شركت سهامی است.
واژگان كلیدی :كلوپهای بیمه حمايت و غرامت ،بیمة دريايی ،مؤسسات متقابل ،ساختار بیمه
حمايت و غرامت.
 .1كارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه امام صادق (ع)،

sarkhosh313@yahoo.com
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 .6مقدمه
از گذشتههای دور ،بیم از خسارت ناشی از حوادث باعث شده است متناسب با شرايط
و امکانات موجود ،اشخاص به شیوهها و ابزارهايی برای كاهش حداكثری اين
خسارات روی آورند .تمسک به بیمه همواره يکی از كاربردیترين اين ابزارها بوده
است .اصوالً وقايعی كه پوشش بیمهای در مقابل آنها اخذ میشود غیرقابلپیشبینی
هستند؛ لذا مالکان ،مسئولیتهای خود را در مقابل اشخاص ثالث به بیمهگران منتقل
میكنند .برای اولین بار بیمه از قرن پانزدهم میالدی در زمینة حملونقل دريايی كاال در
كشورهای مديترانهای ،مشخصاً در ايتالیا ،ظهور كرد ).(Birds, 2001, p.14
محققان معتقدند بیمة دريايی كه در اواسط قرونوسطی پا به عرصة وجود نهاده
است ،از جملة قديمیترين رشتههای بیمه است .درواقع میتوان گفت اولین باری كه
بازرگانان ،اموال خود را از طريق دريا حمل كرده و با خطرات گوناگون مانند
غرقشدن كشتی ،توفان و راهزنیهای دريايی مواجه شدند ،به فکر راهحلی برای حفظ
سرمايههای خود افتادند و به همین دلیل قوانین و مقررات خاص كه همة آنها مربوط
به بیمة دريايی بود بهمرور تکامل يافت و مورد استفادۀ ملتها قرار گرفت.
اگرچه مسائل مربوط به بیمة دريايی از همان سالهای دور مورد توجه بود و در
طول زمان همواره توسعه يافت اما تا همین سالهای اخیر ضعفهايی در اين صنعت
وجود داشت كه گاهی فعاالن صنعت كشتیرانی و شركتهای بزرگ نفتی را با مشکل
مواجه میكرد .از آنجا كه كشتیهای بزرگ تجاری و نفتكشهای اقیانوسپیما دارای
ارزش اقتصادی بسیار بااليی هستند ،بهطوری كه حتی ممکن است ارزش يکی از آنها
از تمام دارايی يک شركت بیمه بیشتر هم باشد ،لذا بیمهگران نهتنها رغبتی به بیمهكردن
اين سرمايهها ندارند بلکه گاهی توانايی آن را هم از لحاظ اقتصادی دارا نیستند .وجود
چنین مالحظاتی و پاسخگونبودن شركتهای معمولی بیمه ،صاحبان سرمايه را بر آن
داشت كه خود اقدام به تشکیل كلوپهايی كنند كه مسئولیتهای يکديگر را به صورت
متقابل بیمه كنند به اين معنا كه اوالً حقبیمهها را خود پرداخت كنند و در صورت
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بروز حادثه برای يکی از آنها ،ديگران در جبران آن سهیم باشند .به عبارت ديگر خود
/

هم بیمهگر و هم بیمهگذار باشند .نکتة مهم در مورد اين كلوپها غیرانتفاعی بودن اين
كلوپهاست .درواقع شركتهای بیمة معمولی به دنبال كسب منفعت هستند درحالیكه
اگرچه كلوپهای حمايت و غرامت از جبران خسارات توسط ديگر اعضا منتفع میشوند
ولی هدف اصلی و اولیة آنها از بیمهگری كسب سود مادی به معنای آنچه در مورد
شركتهای بیمه معمولی میشناسیم نیست.
در پی كارآمدی اين ايده ،كلوپهای حمايت و غرامت بهعنوان يکی از بازيگران
اصلی در صنعت بیمة دريايی مطرح شدند .امروزه شركتهای كشتیرانی ناگزير از
عضويت در كلوپهای حمايت و غرامت هستند .علیرغم گسترش حوزۀ فعالیت
كلوپهای حمايت و غرامت ،تاكنون تحقیقی جامع كه به بررسی ويژگیهای اين كلوپها
در كشورهای ديگر و ماهیت آنها در حقوق ايران پرداخته باشد ،در منابع فارسی
نگاشته نشده است و نگارنده برای تکمیل تحقیق ناگزير از ارتباط با كلوپهای خارجی
و استفاده از منابع كتابخانهای اين كلوپها شد .شناخت ساختار ،ويژگیها ،نحوۀ عضويت
و نحوۀ مديريت اين كلوپها به همراه بررسی ماهوی اين كلوپها در حقوق ايران مسائل
اصلیای هستند كه در اين نوشتار مورد واكاوی قرارگرفتهاند.

 .0تاریخچۀ کلوپهای حمایت و غرامت
استفاده از بیمة دريايی بهعنوان ابزاری برای حمايتكردن از اشخاص در مقابل
خطرات دريايی حداقل ريشه در  ۰80سال قبل از میالد مسیح دارد؛ اما ريشههای بیمة
دريايی آنطور كه امروزه آن را میشناسیم به قرن سیزدهم و به بازرگانان شهرهای
لومباردی ،1فلورانس ۰و شهرهای هانزتیک 9آلمان شمالی بازمیگردد .اين بازرگانان با
سفرهای طوالنیمدت خود به كشورهای اروپايی تشکیل بازارهای بیمه را سبب شدند

1. Lombardy
2. Florence
3. Hanseatic Towns
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كه مهمترين اين بازارها كافة لويدز در لندن بود .اين كافه در قرن هفدهم ،مركزی برای
تجمع اين تجار شد .تشکیل نخستین شركت بیمة دانماركی در سال  18۰8و نخستین
شركت نروژی در سال  1103نیز از آثار همین سفرها بود ).(Delfs, 2000, p. 9
در پی مشکالت ايجادشده در قضیة حبابهای دريای جنوب 1در اوايل قرن هفدهم،
مهمترين شركتهای بیمة دريايی تشکیل شدند .اين شركتها تنها ريسکهای امن و بسیار
محدودی را تحت پوشش قرار میدادند و حقبیمههای بسیار بااليی را دريافت میكردند.
درنتیجه محدودۀ فعالیت و قدرت مانور اشخاص خصوصی برای ارائة خدمات بیمهای
چندان تحت تأثیر تأسیس اين شركتها قرار نگرفت.
تقريباً در همین زمان بود كه تعدادی از مالکان كشتی كه در بندرهايی غیر از لندن
فعالیت داشتند اقدام به تشکیل كلوپهای بدنة كشتی ۰كردند .اين كلوپها برای بیمهكردن
بدنة كشتیها در مقابل خسارات فیزيکی و به صورت متقابل ايجاد شد .منظور از
متقابلبودن اين انجمنها اين بود كه هر عضو كلوپ سهمی از ريسکی را كه توسط
تمامی اعضای كلوپ به رسمیت شناخته شده بود ،به عهده میگرفت .با اين وجود اين
نوع برخورد متقابل به ضرر مالکان محتاط و كاردان تمام میشد زيرا اين افراد
میبايست تاوان بیشتری نسبت به مالکانی كه كمتر احتیاط میكردند يا از مهارت كافی
برخوردار نبودند ،میپرداختند .در مقابل بیمهگران لويدز قادر بودند خدمات بیمهای
بهتری با شرايط مناسبتر و حقبیمة كمتر ارائه دهند .درنتیجه مالکان مسئولیتپذيرتر
مايل به بیمهكردن كشتیهای خود در شركت لويدز بودند و اينچنین بود كه از اهمیت
كلوپهای بدنه كاسته شد.
قبل از نیمة دوم قرن نوزدهم ،حوزۀ بیمة دريايی محدود به حمايت از اموال از جمله
خود كشتی و محمولههای تجاری آن بود؛ بنابراين ،مسئولیت ناشی از آسیب وارده به يک
كشتی ديگر چندان قابل جبران و بازيابی بر اساس بیمهنامههای استاندارد آن زمان نبود .با
1. South Sea Bubbles
2. Hull Clubs
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اين وجود تصمیم دادگاه انگلستان در پروندۀ وكس در مقابل سالوادور 1در سال 1198
/

بهوضوح نشان داد كه دعوايی اينچنینی بهراحتی میتواند يک مالک كشتی را ورشکسته
كند .درنتیجه ،مسئولیت مالکان كشتیها در برابر اشخاص ثالث نیز تحت پوشش قرار
گرفت .در آن زمان پوششهای بیمهای تنها سهچهارم مسئولیت مالک كشتی را تحت
پوشش قرار میداد .اينچنین به نظر میآمد كه يکچهارم باقیمانده برای اين تحت پوشش
قرار نمیگرفت كه مالک خود نیز احساس مسئولیت كند ،موارد ايمنی و نظامات را رعايت
و از حوادث جلوگیری كند.
میزان مسئولیت بیشتر درنظرگرفتهشده درنتیجة تصويب قانون حوادث مرگبار بريتانیا

۰

در سال  1188و قوانین بعدی كه موجب نگرانی بیشتر مالکان كشتیها شد منجر به تأسیس
اولین كلوپ حمايت در سال  1188با عنوان جامعة متقابل حمايت مالکان كشتیها 9شد كه
هماكنون با نام كشتیهای بخار بريتانیا 8فعالیت میكند .با اين وجود قواعد اين جامعه تنها
ريسکهای محدودی را تحت پوشش قرار میداد .اين ريسکها شامل مسئولیت مالک در
مقابل دعاوی مرگ يا آسیبهای شخصی ،بخش يکچهارم مسئولیت تصادم كه توسط
بیمهگران بدنه پوشش داده نمیشد و مبالغ مازاد در صورت بروز تصادم بود .مالکان كشتی
چون در آن زمان میتوانستند با استناد به قواعد گستردۀ معافیت ،از مسئولیت در قرارداد
حملونقل سر باز زنند ،نیازی به بیمه برای پوشش مسئولیت حملونقل كاال و محمولههای
تجاری نداشتند.
به هر حال در سال  ،1180غرق وستن هوپ 8باعث تجديدنظر مالکان در اين موضوع
شد؛ زيرا مالکان اين كشتی به خاطر انحراف مسیری كه اين كشتی پیدا كرده بود
نمیتوانستند به قواعد معافیت تمسک كنند و مسئول جبران خسارت كل محمولة دريايی
شدند .درنتیجه ،اولین كلوپ غرامت در سال  1188برای ايجاد پوشش در صورت وقوع
1. De Vaux V Salvador
2. British Fatal Accidents Act
3. Shipowners Mutual Protection Society
4. Britannia Steam Ship
5. Westen Hope
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ضرر يا زيان برای محمولههای دريايی تشکیل شد .اينچنین بود كه درنهايت كلوپهای
1

حمايت و غرامت از ادغام اين دو انجمن تشکیل شدند (Mustill and Gilman, 1981,
)p. 130

درگذشته ،پوششهای حمايت و غرامت نامحدود بود و كلوپها خسارات را به طور
كامل جبران میكردند .با اين حال ،در اواخر قرن نوزدهم گاهی میزان خسارات آنقدر
زياد بود كه حتی برای اعضای يک كلوپ هم غیرقابلجبران میشد؛ لذا در سال 1133
كلوپهای حمايت و غرامت گروه لندن كه در آن زمان شش كلوپ بودند اولین توافق
مشاركت خود را برای مشاركت در تحمل بارهای مالی سنگین برای كاهش مسئولیت
تکتک كلوپها امضا كردند ).( Poland and Rooth, 2015, p. 87
اگرچه اين همکاری در ابتدا محدود به كلوپهايی بود كه در انگلستان واقع شده
بودند و گروه لندن ۰را تشکیل میدادند اما با عضويت كلوپهای غیر لندنی مانند
كلوپهای حوزۀ اسکانديناوی و كلوپ ژاپن اين گروه تغییر نام داد و در سال 1311
گروه بینالمللی تشکیل شد .در همان ايام توافقنامة همکاری اين گروه نیز تحت
عنوان توافق گروه بینالمللی  (IGA)9برای مشخصكردن شرايط همکاری اين گروه
امضا شد.
در حال حاضر اين گروه بینالمللی سیزده عضو فعال دارد و بیمة مسئولیت نود
درصد از كشتیهای اقیانوسپیما و نودوپنج درصد از نفتكشهای دنیا را به عهده دارد.
اعضای كنونی اين گروه به شرح ذيلاند:
 .1انجمن متقابل حمايت و غرامت مالکان كشتیهای بخار آمريکايی8؛
 .۰شركت بیمة اسکالد8؛

1. Protection and Indemnity Clubs
2. London Group
3. International Group Agreement
4. The American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association
Inc
5. Assuranceforeningen Skuld
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 .8انجمن بیمة كشتیهای بخار بريتانیا۰؛

/

 .8انجمن متقابل حمايت و غرامت مالکان كشتیهای ژاپن9؛
 .8انجمن متقابل مالکان كشتیهای لندن8؛
 .8انجمن حمايت و غرامت شمال انگلستان8؛
 .1انجمن متقابل حمايت و غرامت مالکان كشتیهای لوكزامبورگ8؛
 .3انجمن متقابل حمايت و غرامت استاندارد مالکان كشتیهای بخار8؛
 .10انجمن متقابل تعهدگران كشتیهای بخار1؛
 .11كلوپ سوئدی3؛
 .1۰انجمن بیمة متقابل كشتیهای بخار انگلستان10؛
 .19انجمن بیمة متقابل مالکان كشتیها در غرب انگلستان.11
حقوق و تعهدات كلوپهای عضو گروه بینالمللی توسط اساسنامة آن تعیین شده اما
فعالیتهای اداری و روزمرۀ آن توسط دبیرخانة اين گروه در لندن اداره میشود .اين
دبیرخانه وظیفة حمايت از گروههای زيرمجموعه و نمايندگان اين گروه در كشورهای
مختلف را نیز به عهده دارد.

1. Gard P.&I.(Bermuda) Ltd.
2. The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd
3. The Japan Ship Owner’s Mutual Protection and Indemnity Association
4. The London Staem Ship Owner’s Mutual Insurance Association
5. The North of London Protecting and Indemnity Association
)6. The Shipowner’s Mutual Protection and Indemnity Association(Luxembourg
7. The Standard Steamship Owners’ Mutual Protection and Indemnity Association
8. The Steamship Mutual Underwriting Association Inc
9. The Swedish Club
10. The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association
11. The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association
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 .9تعریف کلوپهای حمایت و غرامت
كلوپ حمايت و غرامت ،انجمنی از مالکان و اجارهكنندگان است كه هدف آن ارائة
خدمات حمايتی و جبران خسارت در مقابل تعدادی مشخص از ريسکهاست .اين
ريسکها بهنوعی در عملیات صنعتی كشتی كامالً اجتنابناپذير است .ويژگی اين
كلوپها اين است كه اين باشگاهها انجمنهايی متقابل هستند بدين معنا كه اعضا همزمان
هم بیمهگر و هم بیمهگذار محسوب میشوند ).(Hazelwood, 2000, pp. 6-8
در فرهنگ لغات بیمههای دريايی نوشتة رابرت اچ براون ،باشگاههای حمايت و
غرامت چنین تعريف شدهاند:
«باشگاههای حمايت و غرامت انجمنهايی هستند كه مالکان كشتی به وجود
میآورند تا ريسکهايی را كه در بازارهای معمولی بیمه نمیشوند پوشش دهند».
)(Brown, 1993, pp. 65-69

كلوپهای حمايت و غرامت در ابتدا به صورت انجمنهای ثبتنشده به همراه
اعضايشان بهعنوان بیمهگران و بیمهگذاران شروع به فعالیت كردند .اين نوع فعالیت
مخصوصاً زمانی كه نزاعی پیش میآمد اشکاالتی به دنبال داشت .در پاسخ به حل اين
ايرادات ،كلوپهای حمايت و غرامت اقدام به ايجاد شخصیتی حقوقی جدای از
شخصیت اعضای خود كردند .امروزه تمامی اين كلوپها دارای شخصیت حقوقی مجزا
از اعضا هستند؛ درنتیجه میتوانند خود بهتنهايی فارغ از شخصیت اعضا اقدام به انعقاد
قرارداد بیمه كنند .اغلب كلوپهای حمايت و غرامت انگلیسی در قالب شركت با
مسئولیت محدود تشکیل شدهاند اما كلوپهای نروژی بهعنوان انجمنهای خاص متقابل
و بر اساس قانون نروژ شکلگرفتهاند ).(Semark, 2010, p. 112
بهعنوان مثال ،مادۀ  )8( 8قوانین كلوپ گارد بیان میدارد :اعضا هیچگونه مسئولیتی
در مقابل تعهدات انجمن ندارند ...معنای اين عبارت اين است كه انجمن فارغ از
اعضای خود دارای شخصیت حقوقی است كه طرف حقوق و تعهدات قرار میگیرد
).(Gard Rules, 2017
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يکی از ويژگیهای تعريفكنندۀ يک كلوپ متقابل ،طبیعت غیرانتفاعی آن است .اين
/

كلوپها به دنبال سود و منفعت نیستند بلکه هدف آنها ،منفعت اعضايشان است كه هم
صاحبان سرمايه و هم مشتريان كلوپ محسوب میشوند .درآمد كلوپ كه توسط اعضا
و بهوسیلة حقبیمهها تأمین میشود تنها بهاندازهای است كه پاسخگوی مسئولیتهای
كلوپ باشد و هیچگونه سودی برای سرمايهگذاران بههمراه ندارد.
اغلب كلوپهای حمايت و غرامت با ايجاد تعادل بین سرماية كلوپ و مسئولیتهای
موجود ،به جبران خسارت میپردازند .اعضايی كه در يکسال مالی وارد كلوپ
میشوند فقط حقبیمة متناسب با دعاوی همان سال مالی را پرداخت میكنند زيرا
پرداخت حقبیمه برای دعاوی سالهای گذشته با روح طرفینی بودن كلوپ در تعارض
است.
حالت طرفینی بودن سود در میان اعضا در شیوۀ مديريت مسئولین و مديران كلوپ
ظاهر میشود .نحوۀ مديريت كلوپ بیشتر به صالحديد مديران و متصديان كلوپ
بستگی دارد لذا همین قدرت مانور مديران اين اجازه را به آنها میدهد كه از منافع
طرفینی اعضای كلوپ به بهترين وجه حفاظت كنند.

 .4عضویت در کلوپهای حمایت و غرامت
ورود كشتی توسط مالک يا اجارهكنندۀ كشتی در كلوپ به معنای عضويت در كلوپ
است .اگر اين ورود به صورت اشتراكی و توسط بیشتر از يک نفر صورت گیرد مالکان
يا اجارهكنندگان در دستة اعضای اشتراكی 1قرار میگیرند.
مالک كشتی میتواند شخص حقیقی و يا حقوقی باشد .برای ثبت ،كشتی میتواند
به سهام تقسیم شده باشد و اشخاص مختلف مالکان اين سهام باشند يا اينکه جزء
اموال مشاعی باشد و همزمان چندين مالک داشته باشد .هر اجارهكنندهای چه
اجارهكنندۀ سفری و چه اجارهكنندۀ زمانی میتواند بهعنوان عضو ،وارد كلوپ شود اما

1. Joint Members
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اجارهكنندگان زمانی و سفری نمیتوانند اعضای مشترک باشند .اين اعضا از تمامی
مزايای كلوپ بهرهمندند و حتی حق رأی نیز دارند ).(Gold Edgar, 2002, p. 100
كلوپ میتواند ورود يک كشتی را از طريق بیمة اتکايی از يک بیمهكنندۀ اولیه
بپذيرد .اگر چنین اتفاقی افتد ،كلوپ میتواند به صالحديد خود ورود بیمهكننده ،مالک
يا اجارهكننده را عضويت تلقی كند .بهعالوه ،مالکی كه بیش از يک كشتی دارد نیز
میتواند كشتیهای خود را عضو كلوپهای مختلف كند.
عضويت با اولین ورود شروع و با فسخ يا پاياندادن به قرارداد آخرين كشتی
خاتمه میيابد .ختم يا فسخ ورود میتواند توسط مالک ،كلوپ و يا در بعضی موارد
به صورت خودكار (انفساخ) رخ دهد .از آنجا كه كلوپ تنها در مقابل دعاویای كه در
سال ورود رخ میدهد مسئول است ،عضو هم تنها مسئول حقبیمههای تا قبل از فسخ
قرارداد است .همانطور كه اشاره شد ،اصطالحات و شرايط قرارداد بین عضو و كلوپ
در گواهی ورود به طور كامل آورده شده است؛ و بر اساس قواعد و قوانین كلوپ و
انجمن 1مطرح شده است.
اگرچه اعضا موظفاند سرماية كافی برای حلوفصل دعاوی توسط كلوپ را در
اختیارش قرار دهند اما اعضا مسئولیت مستقیم برای دعاوی بیمه و تعهدات ديگر
ندارند .هر مدعیای بايد ادعای خود را علیه كلوپ و نه اعضای آن مطرح كند و اگر
كلوپ نتواند دعوا را فیصله دهد مدعی حق اقامة دعوا علیه عضو را ندارد.

 .5نحوۀ مدیریت کلوپهای حمایت و غرامت
كنترل حقوقی و نهايی كلوپ بر عهدۀ اعضای كلوپ است كه بهعنوان مالکان كلوپ
شناخته میشوند .اين اعضا بر اساس رأیگیریای كه در جلسات عمومی ۰كلوپ انجام
میشود انتخاب میشوند .مسئولیت مديريت كلوپ بر عهدۀ هیئتمديرۀ 9كلوپ است.

1. Associations Statutes and Rules
2. General Meeting
3. Board of Directors
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هیئتمديره نیز بخشی از اختیارات خود را به بخش امور اجرايی كلوپ اختصاص میدهد
/

كه به صورت تماموقت مشغول به انجام امور روزمره و اداری كلوپ هستند (Gold
)Edgar, 2002, p. 102

عالوه بر اينکه هیئتمديره وظیفة تعیین سیاستهای كلی كلوپ را بر عهده دارد،
نظارت بر تمامی قوانین و مقررات كلوپ و اجرای درست آنها نیز از جملة وظايف
هیئتمديره است .اين هیئت وظايف اجرايی ديگری نیز دارد از جمله اينکه:
 محدودۀ قوانین و مقررات و حوزۀ اعمال آنها را معین میكند؛ اصولی را برای مديريت سرمايه تعیین میكند؛ در مورد میزان حقبیمهها ،زمانهای درخواست حقبیمة مازاد و بازكردن و بستنسالهای مالی تصمیمگیری میكند .در مورد خود هیئتمديره و چگونگی تقسیم
مسئولیتها تصمیم اتخاذ میكند ).(Insurance Activity Act, Chapter5
بر اساس قوانین كلوپها و قوانین كشورهای حوزۀ اسکانديناوی مانند نروژ ،كلوپها
ناگزير از داشتن «كمیتة اجرايی» 1نیز هستند .اين كمیته مسئول رفعورجوع امور اداری
و روزمره كلوپ است و تمامی اموری كه در صالحیت جلسة عمومی و هیئتمديره
نیست را حلوفصل میكند .معموالً مهمترين اقدامات اين كمیته در قوانین كلوپها آمده
است .اين اقدامات شامل رسیدگی به امور اجرايی ،حلوفصل دعاوی ،انعقاد
قراردادهای بیمة اتکايی ،مديريت كاركنان اجرايی كلوپ و مديريت سرمايههای كلوپ
بر اساس خطومشیهای تعیینشده توسط هیئتمديره است.
هیئت اجرايی در زمان اتخاذ تصمیمهای مهم ،پیشنهادهايی را برای هیئتمديره
ارسال میكند .از جملة اين موارد گزارش ساالنة كلوپ ،تغییر در قوانین ،تغییر در
حقبیمهها و حقبیمههای مازاد است.
اعضای كمیتة اجرايی ،رئیس هیئتمديره ،حداقل  8و حداكثر  1نفر از اعضای
كلوپاند كه توسط اعضای جلسة عمومی انتخاب میشوند.
1. Executive Committee
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 .1حقوق و تکالیف طرفین در کلوپهای حمایت و غرامت
رعايت اصل حسننیت يکی از وظايف اصلی طرفین در قرارداد بیمة حمايت و غرامت
است .زمانی كه يک قرارداد در حال مذاكرات اولیه برای تنظیم است بیمهگر بايستی
قادر باشد در مورد اينکه ريسک را بپذيرد يا خیر تصمیمی با اطالع كامل بگیرد
(بابائی ،191۰ ،ص  .)83اينکه بیمه گر بخواهد تمامی ابعاد و حقايق را بررسی كند
تقريباً كاری غیرممکن است زيرا بخشی از اين اطالعات تنها در دسترس پیشنهاددهنده
است .بر اين اساس پیشنهاددهنده بر اساس قانون موظف است تمامی حقايقی را كه
در قرارداد نقش اساسی و مؤثر دارند ،بیان كند .از طرف ديگر ،بیمهگر هم بايستی بر
اساس حسننیت رفتار كند.
يکی ديگر از اصول بنیادين بیمة دريايی وجود سودی است كه درنتیجة انعقاد
قرارداد بیمه متوجه بیمهگذار باشد .اين سود میتواند مرتبط با معاملة دريايی يا اموالی
كه در اين معامالت در معرض خطر قراردارند باشد .در اين موارد بیمهگذار میتواند از
امنیت اموال خود يا رسیدن به موقع كشتی به مقصد سود ببرد و يا در موارد خسارت
يا ممنوعیت فعالیت از اين بیمه جبران خسارت كند و از اين طريق منتفع شود
).(Parks, 1987, p. 183
عالوه بر اصول بنیادين و كلی حقوق بیمه ،چهار عامل وجود دارند كه در رابطة با
پوشش حمايت و غرامت از اهمیت بسیاری برخوردارند .اوالً اين نوع پوشش بهعنوان
پاسخی مستقیم به نیاز مالکان كشتیها به بیمة مسئولیت توسعه يافته است؛ بنابراين تنها آن
دسته از مسئولیتها و ضررها كه در پوشش بیمة حمايت و غرامت ذكر شدهاند قابل
پوشش هستند .به عبارت ديگر پوشش حمايت و غرامت يک بیمه با ريسک مشخص
است .ثانیاً بیمة حمايت و غرامت همیشه با كشتی بیمهشده در ارتباط است .به عبارت
ديگر ،مسئولیت ضررهايی كه بیمهگذار متحمل میشود ولی ارتباطی با كشتی بیمهشده
ندارد ،خارج از پوشش حمايت و غرامت است .ثالثاً ،پوشش برای دعاوی مازاد نیز
محدوديت خاصی ندارد ولی مالک میتواند همیشه از حقش برای محدودكردن
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مسئولیت خود استفاده كند و درنهايت بیمة حمايت و غرامت يک بیمة غرامت است؛
/

بدين معنا كه كلوپ تنها زمانی موظف است خسارت بیمهگذار را بپردازد كه بیمهگذار
مسئولیت خود نسبت به خواهان شخص ثالث را رفعورجوع كرده باشد.
مسئولیتهای مهم و اصلیای كه هماكنون توسط اكثر كلوپها پوشش داده میشوند
شامل موارد زير هستند:
 مسئولیت ناشی از حمل محموله و بار دريايی؛ مسئولیت آلودگی؛ مسئولیت مرگ و آسیب خدمه ،مسافران و كاركنان كشتی؛ مسئولیت ناشی از آسیب به اشیای ثابت و شناور و اموال ديگر؛ بخشی از مسئولیت ناشی از تصادم كه ذيل بیمة بدنة كشتی پوشش داده نشده باشد؛-

مسئولیت ناشی از جمعآوری الشة كشتی.

 .0بررسی ماهیت کلوپهای حمایت و غرامت در حقوق ایران
به رغم وسعت و اهمیت مباحث بیمة دريايی و فعالیتهای مرتبط با اين صنعت در
ايران ،متأسفانه تابهحال توجه بسیار كمی به اين بخش از بیمه شده است و بسیاری از
احکام و قواعد حقوقی مربوط ،مبهم و نامشخص هستند و با وجود تأثیر بهسزايی كه
فعالیتهای دريايی در سالمت محیطزيست ،بازرگانی دريايی ،اقتصاد ملی و حتی امنیت
كشور دارد ،توسعة كمی و كیفی قوانین و مقررات مربوط به اين نوع فعالیتها چندان
مورد توجه واقع نشده است (نجفی اسفاد ،193۰ ،ص .)8
اگرچه سابقة فعالیتهای بیمهای در ايران به حدود يک قرن میرسد ،ولی تعداد
كتابها و تحقیقهای انجامشده در مورد حقوق بیمة دريايی برای تبیین ابعاد مختلف
فعالیتها بسیار اندک بوده و عمالً كتابی جامع و قابل توجه در مورد حقوق بیمة دريايی
كه به تمامی ابعاد اين رشته پرداخته باشد به نگارش در نیامده است.
فعالیت كلوپهای حمايت و غرامت در دنیا خود پديدهای نوظهور است و نسبت به
بقیة شاخههای بیمة دريايی كه ريشه در قبل از میالد مسیح دارد ،تنها صدوپنجاه سال
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عمر دارد .ضعف موجود در عملیات بیمة دريايی ،نبود قانونی جامع و مشخص در اين
حوزه و به طور خاص كمبود منابع و محدودبودن فعالیتها در حوزۀ بیمة حمايت و
غرامت ،بررسی ماهیت اين كلوپها در حقوق ايران را اندكی با چالش مواجه میكند اما
نمیتوان از اين مهم نیز چشم پوشید كه بیمههای حمايت و غرامت در دنیای امروز
نقشی بسیار تعیینكننده و كاربردی دارند و ما به بهانة جديدبودن اين شاخه نیازی به
شناخت دقیق آن نداريم.
شركتهای كشتیرانی ايرانی و بهخصوص شركت ملی نفتكش ايران بهعنوان
بزرگترين شركت نفتكش در خاورمیانه ناگزير از عقد قرارداد و عضويت در اين
كلوپهاست و شناخت و بررسی حقوقی ماهیت اين كلوپها تنها وظیفة جامعة علمی و
حقوقی كشور است .بهعالوه اينکه در سالهای اخیر به علت شرايط تحريم و فشارهای
اقتصادی و محدوديتهای موجود ،اين شركتها ناگزير از تأسیس اولین مؤسسة حمايت
و غرامت مالکان كشتیها تحت عنوان مؤسسة بیمة متقابل كیش ) (KISH P&Iشدهاند
كه تاكنون ماهیت و ساختار اين كلوپ در حقوق ايران مورد بررسی قرار نگرفته است
(پورتال مؤسسة متقابل كیش.)1938 ،
مؤسسة بیمة متقابل كیش در سال  1930به منظور تحت پوشش قراردادن مسئولیت
مالکان كشتیها در قبال اشخاص ثالث و جبران خسارت متحملشده توسط آنان ،برای
پركردن خألهای ناشی از تحريمهای جمهوری اسالمی ايران و برای برونرفت از اين
شرايط در وضعیتی كامالً اضطراری تأسیس شد .اين كلوپ بر اساس بند  8مادۀ واحدۀ
قانون اصالح قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ايران
مصوب سال  1988تحت عنوان مؤسسة غیرانتفاعی در بیمة مركزی جمهوری اسالمی
ايران به ثبت رسیده است .بر اساس اين مادۀ واحده «تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه
ايرانی با سرماية داخلی و خارجی و شعب و نمايندگی آنها و مؤسسات كارگزاری
بیمه در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است كه به
پیشنهاد بیمة مركزی ايران به تصويب هیئت وزيران خواهد رسید».
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علیرغم اينکه مؤسسه بیمة متقابل كیش بهعنوان اولین كلوپ حمايت و غرامت
/

ايرانی ذيل عنوان مؤسسة غیرانتفاعی تأسیس شده است اما به نظر میرسد اين قالب بر
اساس تقسیمبندی شركتها و مؤسسات در قانون تجارت و با توجه به ماهیت فعالیتهای
اين نوع انجمنها قالب صحیحی نیست و بايستی مورد بازنگری قرار گیرد ،بهعالوه
اينکه نامی كه متعاقدين برای عقد انتخاب میكنند و قالبی كه خود برمیگزينند تأثیری
در ماهیت عقد و نوع دقیق تشکیالت ندارد و اين حقوقدانان هستند كه با بررسی
ماهیت توافق نام واقعی آن را احراز میكنند (كاتوزيان ،1980 ،ص  .)8لذا در اين
نوشتار با توجه به قوانین و تعاريف مطرح در قوانین و حقوق موضوعة ماهیت دقیق
اين كلوپها را در حقوق ايران بررسی میكنیم.
بر اساس مادۀ  1آيیننامة اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی (مصوب
سال :)1998
«مقصود از تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی مذكور در مادۀ  818قانون تجارت
كلیة تشکیالت و مؤسساتی هستند كه برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی يا
ادبی يا امور خیريه و امثال آن تشکیل میشود ،اعم از آنکه مؤسسان و تشکیلدهندگان
قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند».
لذا در حقوق ايران ،ضابطة تفاوت تشکیالت تجارتی از غیرتجارتی بردن سود و
تقسیم آن میان اعضا نیست بلکه آنچه مالک تفکیک محسوب میشود ،موضوع
تشکیالت مزبور است؛ يعنی فعالیتی كه آن تشکیالت برای انجامدادنش به وجود آمده
است .اگر فعالیت گروهی جنبة علمی يا ادبی يا امور خیريه و به طور كلی جنبة
معنوی داشته باشد ،گروه يک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل میدهد ،حتی اگر فعالیتش
برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد .برعکس ،اگر فعالیت گروه از نوع
علمی يا ادبی يا امور خیريه و امثال آن نباشد ،گروه يک تشکیالت تجارتی است،
مشروط بر اينکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد
(اسکینی ،1911 ،ص .)98
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با توجه به اين اصل كه ضابطة تفاوت تشکیالت تجارتی از تشکیالت غیرتجارتی
موضوع تشکیالت مزبور است و با توجه به سنخ فعالیت كلوپهای حمايت و غرامت
كه برای تحت پوشش قراردادن مسئولیت مالکان كشتیها در قبال اشخاص ثالث و
جبران خسارت متحملشده توسط آنان تشکیل میشوند میتوان چنین استدالل كرد كه
تشکیل اين كلوپها در قالب مؤسسة غیرانتفاعی صحیح نیست زيرا موضوع فعالیت اين
انجمنها جنبة علمی و ادبی و امور خیريه و به طور كلی امور معنوی نیست بلکه هدف
از تشکیل اين كلوپها ارائة نوعی از خدمات بیمهای در قالبی خاص و فراهمكردن
تعدادی از پوششهاست كه توسط شركتهای بیمة معمولی ارائه نمیشوند .پس با توجه
به سنخ فعالیت اين كلوپها مشخص شد كه ثبت اين تشکیالت در قالب مؤسسة
غیرانتفاعی صحیح نیست.
البته همانطور كه گذشت شرط اينکه تشکیالتی ،تجارتی محسوب شود آن است
كه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضا باشد .لذا ممکن است اين
شبهه به ذهن خطور كند كه اين كلوپها تشکیالت تجارتی نیستند زيرا اعضا به دنبال
كسب سود و منفعت نیستند و تنها با هدف تحت پوشش قراردادن مسئولیتهای
يکديگر وارد اين تشکیالت میشوند .برای روشنترشدن مطلب بايد بدانیم منظور از
سود چیست .گفته شده است كه سود چیزی است كه «درنتیجة تقسیم آن در مواقع
معینی كه ممکن است سالبهسال باشد يا در انقضای مدت شركت ،مبلغی به سرماية
شركت اضافه شود» (ستوده تهرانی ،1988 ،ص )138؛ اما بايد توجه كرد كه سود فقط
چیزی نیست كه بر ثروت شريک میافزايد ،بلکه هرگونه صرفهجويی ناشی از تقلیل
هزينههای شركا نیز ممکن است سود به حساب آيد (اسکینی ،1911 ،ص )98؛ و در
مورد كلوپها ی حمايت و غرامت نیز اين مطلب كه اعضا از تشکیل آن سود میبرند
پرواضح است زيرا جبران خسارات وارده و پوشش مسئولیت اعضا مطمئناً به تقلیل
هزينههای آنها خواهد انجامید و به عبارت ديگر اعضا از تشکیل اين كلوپها سود
میبرند هرچند معنای اين سود افزودهشدن مستقیم ثروت اعضا نباشد.
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اما اينکه ماهیت حقوقی دقیق كلوپهای حمايت و غرامت در حقوق ايران چیست و
/

اين كلوپها در چه قالبی میتوانند فعالیت كنند نیاز به بررسی قوانین ديگری از جمله
قانون تجارت و قانون بیمه دارد كه در ذيل به آن پرداختهايم.
بر اساس بند  3مادۀ  ۰قانون تجارت هرگونه عملیات بیمة بحری و غیربحری از
جملة معامالت تجارتی محسوب است و از طرفی با توجه به تعريف كلوپها مشخص
شد كه عملیات اصلی اين انجمنها ارائة پوششهای بیمهای است كه توسط شركتهای
بیمة معمولی ارائه نمیشود لذا میتوان نتیجه گرفت فعالیت اين شركتها از جملة
عملیات تجاری است و در اين مورد شکی وجود ندارد.
مطابق مادۀ  91قانون تشکیل بیمة مركزی ايران و بیمهگری:
«عملیات بیمه در ايران بهوسیلة شركتهای سهامی عام ايرانی كه كلیة سهام آنها بانام
بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد شد».
مادۀ  98اين قانون مقرر میدارد« :ثبت هر مؤسسة بیمه در ايران موكول به ارائة
پروانه تأسیس كه از طرف بیمة مركزی ايران صادر میشود خواهد بود.»...
بدين نحو تنها شركتهايی كه مجوز خاص از بیمة مركزی ايران اخذ كردهاند
میتوانند بهعنوان بیمهگر در ايران فعالیت كنند و اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد
پروانه از اين امر منع شدهاند.
لذا با توجه به مادۀ  91قانون تشکیل بیمة مركزی ايران و با توجه به اينکه عملیات
بیمة بحری از جملة عملیات تجاری محسوب است ،قالب صحیحی كه كلوپهای
حمايت و غرامت میتوانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت كنند قالب شركت
سهامی عام است.

 .8نتیجهگیری
با توجه به آنچه در مجموع بیان شد و اينکه بیمة حمايت و غرامت در صنعت دريايی
امروز جمهوری اسالمی ايران از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است مشخص شد
بررسی ساختار و نحوۀ شکلگیری و مديريت اين نوع از بیمههای دريايی به علت
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نداشتن سابقة بررسی حقوقی اهمیت بهسزايی دارد .نوع پوششها و ريسکهايی كه
معموالً در اين نوع از كلوپها ارائه میشود توسط شركتهای بیمة معمولی صادر
نمیشود و مالکان كشتیها ناگزير از عضويت در اين كلوپها هستند؛ لذا در اين تحقیق
به معرفی و بررسی ابعاد مختلف اين كلوپها پرداختیم.
در سالهای اخیر ،تأسیس اولین مؤسسة متقابل حمايت و غرامت در ايران ،ما را بر
آن داشت كه ماهیت اين كلوپها را با توجه به حقوق داخلی بررسی كنیم و در حقوق
ايران آن را مورد واكاوی قرار دهیم .با توجه به آنچه در بخش اخیر اين نوشتار آمد
مشخص كرديم تأسیس اين انجمنها در قالب مؤسسة غیرانتفاعی صحیح نیست و در
تعريف قانونی و حقوقی اين نوع از تشکیالت نمیگنجد و از آنجا كه اين كلوپها به
ارائة خدمات بیمهای میپردازند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا هستند
بايستی اين انجمنها را در قالب شركت سهامی تأسیس كرد .البته بايد توجه كرد كه
اگرچه كلوپهای حمايت و غرامت از لحاظ شکلی شبیه شركتهای بیمة معمولی خواهند
بود اما دارای ماهیت متفاوتی هستند زيرا هدف از تشکیل آنها كسب سود و تقسیم آن
در میان سهامداران نیست بلکه هدف در اين انجمنها كمک به ديگر اعضا در جبران
خسارات و كاهش هزينههاست.
همچنین بايد توجه داشت كه بررسی تمامی ابعاد اين كلوپها در سطح چنین
نوشتاری نمیگنجد و همانطور كه بیان شد از آنجا كه تاكنون چندان به اين موضوع
پرداخته نشده اين تحقیق حقوقی سنگ بنايی ابتدايی و بنیادين برای معرفی و بررسی
ابعاد مختلف حقوقی ،اقتصادی و سیاسی اين كلوپها در تحقیقات آتی خواهد بود.
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