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 بسمه تعالی
  

بيمه دريايی و ماهيت بيمه مسئوليت متصدی محل و : موضوع مقاله 
 ینقل درياي

  
ه است                  : بيمه دريايی  نخستين نوع بيمه که از سده های آغازين زندگی بشر مورد عمل قرار گرفت

ه              . بيمه دريايی است   يچ يک از رشته های ديگر بيم دمت      , ه ه ق اريخی ب ه    , ت اء بيم وع و غن تن
ايی ددري ران  .  ندارن رای جب سان ب ايی اصوًال ناشی از خواست ان ه دري ام بيم ادی بن دايش نه پي

ان و کشتی داران وارد                  ه بازرگان ايی ب خساراتی بود که در نتيجه طوفان يا ديگر خطرهای دري
  .می شد

  
   :متداولترين تعريفی که از بيمه دريايی موجود است بدين قرار می باشد  : تعريف بيمه دريايی

ه  ب ايی عبارتيم ـعملست از دري رار داد  ـ ه يک طرف ق ه گر(ی ک ه از ) بيم ا دريافت حق بيم ب
د             ) بيمه گذار   ( طرف ديگر    ول می کن د در صورت      . به نفع او يا به نفع شخص ثالث قب ن تعه اي

ايفاء می گردد به شرط آنکه خطر        , بيمه شده است    , وقوع خطری را که در قبال آن مورد بيمه          
  .اسبت کشتيرانی يا حمل و نقل دريايی تحقق يابدمزبور به من

  
غ                  : قرارداد بيمه  قرار داد بيمه دريايی عقدی است که به موجب آن يک شخص در ازاء گرفتن مبل

امين می                        ه شخط ديگر ت معينی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرات مشخص ب
  .دهد

  
ايی          سندی است مکتوب از توافق     : بيمه نامه دريايی   ه دري رارداد بيم .  های بعمل آمده بين طرفين ق

ن                        ار چوب اي ذار است و چه ه گ بيمه نامه مبين وجود رابطه ای قرار دادی مابين بيمه گر و بيم
  .روابط را مشخص می سازد

ه    , مهمترين مواردی که بيمه دريايی    د شامل محمول موضوع عقد بيمه دريايی را تشکيل می ده
اير              هزينه های انجام شده     , مسيون  حق ک , کرايه  , کشتی  ,  ايی و س ل دري ا حمل و نق در رابطه ب

  .موارد می باشد
جهت بسيار  , عالوه بر اين مواردی که توسط بيمه دريايی تحت پوشش بيمه ای قرار می گيرند                

وقی  سئوليت حق وان م امينی است و تحت عن ستلزم پوشش ت ه م ز وجود دارد ک م ديگری ني مه
ل                    مطرح می گردد و آن       صديان حمل و نق ا و مت سئوليت مالکان کشتی ه در مواقعی است که م

  .در برابر اشخاص گوناگون عنوان می گردد
  

کشتيرانی تجارت مشکل و پيچيده ای است که در طی آن             : بيمه مسئوليت متصدی حمل و نقل دريايی      
د             , خدمه  , کشتی   رار می گيرن ی ق ر عين  و دمسافران و محموالت در معرض خطرات فراوان

ادی را         وارد زي ارت ديگر م حال مسئوليت های گوناگونی در اين رابطه مطرح می گردد به عب
امی         , متصدی حمل     , مستاجر کشتی    , می توان يافت که مالک کشتی        اال و خالصه تم مالک ک

ا اشخاص ثالث                     اشخاص که بنحوی در امر حمل و نقل دريايی دخالت دارند در مقابل يکديگر ي
  .ا می کنندمسئوليت پيد

  .تمامی اين موارد تحت پوشش بيمه دريايی قرار می گيرند
ه گر                         ه واسطه آن بيم ه ب راردادی ک , بيمه مسئوليت متصدی حمل و نقل دريايی عبارتست از ق

وقی وی      سئوليت حق ه از م ث ک سارت اشخاص ثال اوی خ ال دع ل را در قب ل و نق صدی حم مت
د نمی              در اينجا   . بيمه می نمايد  , ناشی شده است     ران خسارت اشخاص ثالث را تعه بيمه گر جب

ناخته می شود  و    کند بلکه بدهی احتمالی متصدی حمل را در مقابل اشخاص   ثالث که مسئول ش
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که اين از افعال غير عمدی وی در شرايط و          , تعهد می کند    , بايد از اموال دارايی خود بپردازد       
ان              موقعيت های گوناگون و در قبال افرادی که در را          ا آن ه نحوی ب ه ب ستای انجام وظائف محول

ه گر بوجود             ام حق بيم در ارتباط است ناشی می گردد و در اين تعهد در قبال دريافت وجهی بن
  .می آيد
ان                      ارائه   اه آنچن سئوليت ناشی از خسارات وارد گ را م بيمه مذکور ضروری بنظر می رسد زي

اد            سنگين است که نوعًا جبران آن از حدود توانايی مالی متصديان حمل خارج بوده و اشخاص ي
د                    آنچه  . شده قادر نخواهد بود در کليه مواقع عواقب ناشی از مسئوليتهای خويش را تحمل نماين

ايی               در اين ميان من    طقی و قابل قبول بنظر می رسد ضرورت بيمه مسئوليت متصديان حمل دري
  .در کنار بيمه باربری کاال به متقاضيان چنين پوشش بيمه ای می باشد

عليرغم شباهت بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل دريايی با بيمه باربری کاال در تحت پوشش               
ه محموالت  رار دادن خسارت و آسيب وارده ب ديگر و هر يک ا, ق اوت از يک ًا متف دو ماهيت ين

ال دعاوی خسارتی    . را تعقيب می کند  اهداف جداگانه ای     هدف اين نوع بيمه ارائه پوشش در قب
ه شود و وی               ه وی اقام است که امکان دارد در نتيجه خطا يا اشتباه غير عمد متصدی حمل علي

د            رار ده ذکور ق ران خسارت م ه يک      . را مسئول جب ه ای          از ايندوست ک ن دو پوشش بيم ی از اي
رای متصدی حمل                 ان هر        , برای صاحب کاال ايجاد تامين می نمايد و ديگری ب ه همزم ذا ارائ ل
  .دو در بازارهای بيمه امری ضروری و غير قابل اجتناب بنظر می رسد

ائف         ی از وظ ود و يک ی ش ه م ل جامع ی در ک ت روان تن امني اال رف ب ب ه ای موج پوشش بيم
  .ومت اينست که به اين مهم بيشتر عنايت داشته باشددولتمردان و حک

رار می                          ورد بحث ق ايی م ل دري آنچه در بيمه و خصوصًا در بيمه مسئوليت متصدی حمل و نق
امين و                      ه ت تيابی ب گيرد موضوع خطر و چگونگی جلو گيری از وقوع و ترميم آثار آن برای دس

  .امنيت روانی می باشد
ل    ل و نق رات در حم يع خط ف وس والت  طي ايی محم ل   , دري امينی مناسب را در مقاب تن ت داش

  .اينگونه خطرات توجيه می کند
االن  ذيرد      فع ی پ ه ای را نم دون پوشش بيم سکهای ب ه ري عه يافت شورهای توس صادی در ک اقت

در مقابل کشورهای    . سرمايه گذاری آنها تضمين کافی دارد و فضای مساعدی پيش رو می بيند            
ابراين                در حال توسعه از پوششها       تفاده می شود و بن ر اس ه ای کمت ستره      , ی بيم ه گ صنعت بيم

ر                       ستقيمی ب اثير م د ت دا نکنن انی گسترش پي مناسبی برای توسعه ندارد وچنانچه بيمه های بازرگ
د                   . کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت      ل در رشد تولي اثير صنعت حمل و نق در حال حاضر ت

  .ناخالص ملی بسيار ناچيز مشاهده می شود
ـ در کشور ايران سهم رشته های بيمه ای از حق بيم            ل            ــ ه بصورت ذي ه صادره در صنعت بيم

  .مشاهده می گردد
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ه ای در صنعت         ه سهم بيم رای          , با عنايت ب ستره مناسبی ب ه گ ه صنعت بيم ر واضح است ک ُپ
ی و رش                     د ناخالص داخل ه رشد تولي دينگی و    توسعه نداشته است حال آنکه رشد بيمه منجر ب د نق

ه              کاهش  , و در نتيجه رشد صادرات       , همچنين تاثير بر رشد تجارت که خود منجر به رشد بيم
  .تورم و رشد اشتغال خواهد شد

  
  
  

  با آرزوی توفيق الهی
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 .  ماهنامه صنعت حمل و نقل. 4                   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


Marine Insurance and the Essence of Transport Operator Liability Insurance 

Mozhan Bagherzadeh 

Abstract: 

The marine insurance is the initial insurance type which has been applied since the primary 

century of human life. None of the insurance types have the history as old as marine insurance. 

The birth of marine insurance was the result of human need to compensate the damages which 

were the result of storm or other marine hazards. Shipping is a difficult and complicated business 

in which the ship, crew, passengers and the cargo are subject to various dangers and various 

responsibilities are mentioned in this regard. In other words, there are numerous situations in 

where the ship owner, the ship tenant, transport operator and cargo owner and all the people who 

are engaged in marine transport are responsible for each other or the third person. The above 

mentioned damages are covered by the marine insurance. The transport operator liability 

insurance seems necessary since the responsibility for the damages are so heavy that it would be 

difficult for operators to compensate for it and they can’t bear the consequences of their 

responsibilities. Thus, the transport operator liability insurance should be provided together with 

the cargo insurance for the insurance clients. The present article introduces various marine 

insurance types and discusses the necessity of marine insurances especially the transport operator 

liability insurance. 

Key words: transport operator liability insurance, marine insurance, damage, shipping 
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