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 هابیمه دریایی و تحریمدر مورد  انگلستاندگاه عالی رأی اخیر دا

 

ای با ( در پرونده1۳۹۷مهر  ۲۰برابر با ) ۲۰1۸در دوازدهم اکتبر  1شعبه بازرگانی دادگاه عالی انگلیس و ولز اضیق

های های حمل و نقل و بیمهکه با توجه به وضعیت کنونی تحریمرأیی را صادر کرد  ۲«دریاییبیمه »موضوع 

های دریایی و تبیین برخی ابهامات در بیمه نامهدریایی، حاوی نکات حائز اهمیتی است. مفاد رأی صادره از حیث 

 قابل توجه است. ،نیز تفسیر شروط قراردادی مرتبط با تحریم

 

                                                           
1 Commercial Court of High Court of Justice: Queen's Bench Division (England and Wales) 
2 Mamancochet Mining Limited v Aegis Managing Agency Limited and Others [2018] EWHC 2643 (Comm) 



 

۲ 

 

 . پیشینه۱

انباری در  بهو  لون دالر از روسیه به ایران حممیلی ۳/۸محموله شمش فوالد با ارزش تقریبی دو  ۲۰1۲آگوست  ۲۵و  ۲۳یخ در تار

ارنامه به نام . به علت عدم پرداخت بهای اجناس خریداری شده، بانجام شود تا تسویه حساب توسط خریدار سپرده شد بندرانزلی

سپتامبر  ۲۲اریخی بین ها با ارائه اسناد جعلی در تپیش از دریافت، محموله صادر شد، اما جدید گیرندهنی به عنوان تحویلفردی ایرا

ه عنوان قانون حاکم باز انبار تحویل گرفته شد و به سرقت رفت. بیمه نامه دریایی مورد بحث که حقوق انگلیس را  ۲۰1۲اکتبر  ۷تا 

 رار داده است.معین کرده، این دو محموله را تحت پوشش بیمه سرقت ق

 . موضوع دعوی۲

وجه خسارت مورد بیمه را از نمایندگی شرکت بیمه مطالبه می کند. نمایندگی ضمن پذیرفتن معتبر  ۲۰1۳ار، در مارس گذبیمه

نویسان جهت عدم مستند پذیره نامه، از پرداخت وجه امتناع می ورزد.تناد به شرط تحریم موجود در بیمهبودن مطالبه خسارت، با اس

صادرات، صادرات است که ناظر بر ممنوعیت  ۳«۲۰1۲های ایران مصوب ها و تحریممقررات تراکنش» ۵۶۰-۲۰۴، ماده پرداخت

آوری و خدمات به ایران می باشد. برای دادگاه مسلم است که طرفین بر این موضوع تفاهم دارند که مجدد، فروش و تأمین کاال، فن

گیرد و مورد نظر این ماده قرار می« خدمات»نیز در قالب  - شامل پرداخت مطالباتی که از پیش موجود بوده -ای پوشش بیمه هارائ

 هاست.مشمول تحریم

 . روند رسیدگی دادگاه۳

تا تاریخ  رد کهی کنماینده بیمه اقامه دعو ۳۰روز پس از اعالم خروج آمریکا از برجام( علیه  1۴) ۲۰1۸می  ۲۲خواهان در تاریخ 

های مزمان به تحریمهمورد  ۹پا و اتحادیه اروهای ورد باقیمانده، دو مورد به تحریمم 11حل و فصل شد. از  مورد آن 1۹صدور رأی، 

 اند.ه خسارت به خواهان استناد کردهآمریکا و اتحادیه اروپا در دفاع از عدم پرداخت وج

 هااستناد به تحریم. ۱-۳

رل یا مالکیت یک فرد آمریکایی اند، دارای کسب و کار در انگلیس اما تحت کنتهای آمریکا استناد کردهبه تحریمنفری که  ۹تمام 

 USCFEیا ۴« شخص خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا»های آمریکا تحت عنوان ین دسته از افراد در قانون تحریمباشند. امی

های آمریکا در ارائه پوشش بیمه مه، این افراد مشمول قانون تحریمناان صدور بیمهه ذکر است که در زمشناخته می شوند. الزم ب

 ۲1۸با اختیار اعطا شده به واسطه ماده  ،۲۰1۲در آگوست  ۵ش تهدید ایرانکاهشدند اما پس از تصویب قانون محموله به ایران نمی

؛ قرار دهدها را نیز مشمول حاکمیت قانون تحریم USCFEفراد تصویب کند که ا را تواند قانونیمی این قانون، رییس جمهور آمریکا

 ها( از این اختیار استفاده نکرده بود.شدن محموله)تاریخی پس از بازه زمانی دزدیده ۲۰1۲اکتبر  ۲۲گرچه رییس جمهور آمریکا تا 

 خسارت خودداری کنند. توانستند با استناد به قانون کاهش تهدید ایران از پرداخت وجهدر نتیجه خواندگان نمی

قانون فوق استفاده کرد و بدین ترتیب ماده  ۲1۸، باراک اوباما رییس جمهور وقت آمریکا از اختیار مندرج در ماده ۲۰1۲اکتبر  ۲۲در 

 هاآمریکا را نیز مشمول قانون تحریمکه اشخاص خارجی تحت کنترل یا مالکیت  به این قانون اضافه شد ۵۲۰-۲1۵ه جدیدی با شمار

                                                           
3 Iranian Transactions & Sanctions Regulations 2012 
4 US owned or controlled foreign entity (“USCFE”) 
5 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 (“ITRA”) 



 

۳ 

 

افه شد که به اض OFACیا  ۶خارجی آمریکا هایدارایی ( در همین قانون توسط دفتر کنترل۵۶۰-۵۵۵. ماده دیگری )دهدقرار می

مورد نظر قانون  هایو ضرورتاً برای کاهش تراکنشهایی که بطور معمول فعالیت ۲۰1۳مارس  ۸داد تا تاریخ افراد فوق اجازه می

د انجام شوها میالیت جدیدی که مشمول قانون تحریمدامه دهند و از تاریخ مذکور به بعد، دیگر هیچ فعها مورد نیاز است را اتحریم

ای نفر خوانده ۹د، قانون جدید شامل صورت گرفته بو ۲۰1۳مارس  ۸از آنجایی که درخواست مطالبه خسارت بعد از تاریخ هند. ند

 شد.پرداخت وجه خسارت ممنوع محسوب می ،نتیجهی شد و درکا استناد کرده بودند مهای آمریکه به قانون تحریم

جدداً مجاز به آمریکا م مالکیت یا کنترل تحت اشخاص خارجی H،۷به موجب مجوز عمومی  و ۲۰1۶ژانویه  1۶با اجرای برجام در 

خدمات آوری و خدمات شدند که ه صادرات، صادرات مجدد، فروش و تأمین کاال، فنها و مبادالت با ایران از جملانجام برخی فعالیت

و خاتمه کامل آن مشروط به  شد ملغی ۲۰1۸ژوئن  ۲۷د. با خروج آمریکا از برجام، این مجوز نیز از تاریخ شای را نیز شامل میبیمه

های ایران، تاریخ، با استناد به قانون تحریمگشت. مسلم است که پس از این  ۲۰1۸یک بازه زمانی تا پایان روز چهارم نوامبر گذشت 

 خارجی آمریکا ممنوع است.  هایدارایی هر گونه پرداخت خسارت بیمه توسط خواندگان بدون صدور مجوز جدید توسط دفتر کنترل

شد، لذا  لغون برجام های مرتبط با این موضوع که توسط اتحادیه اروپا وضع شده بود تماماً به موجب اجرایی شداز آنجایی که تحریم

سارت خپرداخت وجه  شود که از بعد از تاریخ اجرایی شدن برجام،ده و صرفاً اعالم میشتر به این موضوع خودداری کراز پرداختن بی

 مورد مطالبه توسط خواندگان به موجب قوانین اتحادیه اروپا ممنوع نمی باشد.

 نامه(. تفسیر قرارداد )بیمه۲-۳

گر باعث در معرض تحریم قراردادن بیمه دارد چنانچه پرداخت خسارتوجود دارد که مقرر می ۸«شرط تحریم»نامه حاضر یک در بیمه

نامه نیست. خواندگان با استناد به این شرط، معتقدند اگر پرداخت وجه پرداخت وجه خسارت مندرج در بیمه گر مسئولبیمه شود،

ی خارجی آمریکا شود، آنها مسئولیتی در قبال پرداخت وجه هادفتر کنترل دارایی از نظرتحریم  نقضخسارت باعث ایجاد خطر 

 است.  "(exposureدر معرض تحریم قراردادن )"توضیح مذکور، تفسیر خواندگان از عبارت  خسارت ندارند. در واقع

شد. مورد اول تفاوت قائل  1۰«شدندر معرض خطر مورد تحریم واقع»و  ۹«در معرض تحریم» قرار گرفتن دادگاه اعالم کرد باید بین

ه خطر کزمانی است که شخص بدون هیچ الیه محافظتی در برابر تحریم، در معرض تحریم قرار گیرد و مورد دوم  است به این معنی

جاع آن کند و ارمورد تحریم واقع شدن اشاره نمی« خطر»نامه به کند. مفاد شرط حاضر در بیمهتحریم شدن شخص را تهدید می

 گر را در معرض تحریم قرار دهد. که بیمه است« پرداختی»شامل 

                                                           
6 Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) 
7 OFAC General License H 

 سند برجام صادر شد. ۲ این مجوز متعاقب مفاد ضمیمه شماره

8 “No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any 
benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such 
benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions 
or the trade or economic sanctions, laws, or regulations of the European Union, United Kingdom or the United 
States of America.” 
9 Exposed to a sanction 
10 Exposed to the risk of being sanctioned 



 

۴ 

 

رد فتاری صورت پذیشود. برای اعمال قانونی تحریم، باید عمل یا ری است که منجر به اعمال تحریم میآنچه مورد توجه است، وضعیت

کننده، مجری و ناظر م عمل یا رفتار ممنوعه، نهاد وضعکننده تحریم، ممنوع تلقی شود. پس از انجاکه از نظر قانون و مقررات وضع

این پرونده، ا در بر تحریم ممکن است که این عمل یا رفتار را ناقض تحریم تشخیص داده و تصمیم بگیرد عامل را مجازات کند. لذ

شود. پس از این یماز نظر قانون حاکم ممنوع تلقی گر ثابت کند که پرداخت وجه خسارت، عملی خواهد بود که الزم است ابتدا بیمه

یا دارای  و ،یا در معرض خطر مورد تحریم واقع شدن ،گر یا در معرض تحریم استتوان تصمیم گرفت که بیمهحله است که میمر

 ون تحریمی وجود ندارد.نتیجه تا زمانی که رفتار یا عمل ممنوع نیست، برای آن در قانها نیست. درهیچ الیه محافظتی در برابر تحریم

تیجه برسد که به این ناستدالل خواندگان این بود که همین که نشان داده شود این خطر وجود دارد که نهاد مربوطه ممکن است 

که اگر چنین فرضی  کافی است. دادگاه در این رابطه مقرر داشته ،ای انجام شده و بر همین اساس تحریمی را اعمال کندعمل ممنوعه

د تا برآیند آن این که طرفین قرارداد عبارات شرط تحریم در بیمه نامه را به نحو مقتضی تنظیم نماینصحیح بود، انتظار این بود 

 چنین باشد. 

 ۱۱. بازه زمانی معافیت۳-۳

شود. پس از آنکه طرفین گر به خواهان مجاز تلقی میرجام پرداخت وجه خسارت توسط بیمههمانطور که گفته شد، با اجرایی شدن ب

به نهاد مشترک کنترل  ۲۰1۸پرداخت به توافق نرسیدند، برای اینکه عمل آنها ناقض مقررات مربوطه نباشد، در فوریه  در مورد نحوه

شود یادآوری میاند. پاسخی از این نهاد دریافت نکرده مراجعه کردند اما تا پایان رسیدگی به پرونده در دادگاه، هیچ 1۲صادرات بریتانیا

که به موجب برجام ، مبادالتی ۲۰1۸نیز ملغی و اعالم شد که تا پایان روز چهارم نوامبر  Hام، مجوز عمومی که با خروج آمریکا از برج

 شدند باید به اتمام برسند و از این تاریخ به بعد ممنوع تلقی خواهند شد. مجاز شناخته می

اند منعقد شده Hی یش از تاریخ صدور مجوز عمومروزه شامل معامالتی که پ 1۸۰یکی از موارد مورد بحث این بود که آیا این مهلت 

 ۲۰1۸هارم نوامبر چاست که آیا پرداخت وجه خسارت تا قبل از پایان روز  سئوالشود یا خیر. فایده این بحث، پاسخ به این نیز می

، قسمت ۵۶۰-۵۳۷دهد؟ دادگاه با استناد به عبارات مورد استفاده در ماده گر را در معرض تحریم قرار میفلذا بیمه ممنوع است

ام گرفته پیش نشدن معامالت انج مستثنیوسعت شمول مقررات و نیز های خارجی آمریکا، کنترل داراییو جواب سایت دفتر  سئوال

ازه مشمول بپرداخت وجه خسارت در این شود. بنابراین، رفت که این مهلت عطف به ماسبق می، نتیجه گHاز صدور مجوز عمومی 

 شود.های آمریکا نیست و از نظر قوانین مربوطه، ممنوع تلقی نمیتحریم

 ۱۳مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا .۳-۴

 نظر از خواندگان که صورتی در تا بود اروپا اتحادیه مسدودکننده مقررات اعمال پرونده، این در خواهان درخواستی موارد از یکی

 بود معتقد خواهان. کند خسارت وجه پرداخت به ملزم را آنها طریق این از بتواند شدند، شناخته «پرداخت عدم» به مجاز دادگاه

 مقررات ۵ ماده ناقض و آمریکاست هایتحریم قانون از «پیروی» نوعی به نامه،بیمه در مندرج تحریم شرط به گربیمه استناد

 اشاره مسدودکننده مقررات مفاد به توجه با آمریکا هایتحریم بودن «غیرقانونی» به همچنین. باشدمی اروپا اتحادیه مسدودکننده

 را هاآن عمل این که کند خودداری پرداخت از تواندمی زمانی گربیمه نامه،بیمه تحریم شرط درست تفسیر با که کرد بیان و کرد

                                                           
11 Wind down period 
12 UK Export Joint Control Unit 
13 European Union Blocking Regulation 1996 (as amended in 2018) 



 

۵ 

 

 گرفتن درنظر با و است غیرقانونی تحریم، شرط اجرای که بود این خواهان سوم مدعای. دهد قرار تحریم معرض در «قانونی» بطور

 .شودمی تلقی عمومی نظم خالف اروپا، اتحادیه مسدودکننده مقررات

 و داشت نخواهد پرداخت قبال در مسئولیتی گربیمه که است این تحریم شرط تحقق نتیجه که داشتند اعالم پاسخ در خواندگان

 نتیجه دادگاه که آنجایی از. شود تلقی مسدودکننده مقررات «ناقض پیروی» نباید آن ندادن انجام ندارد، وجود مسئولیتی که زمانی

 مسدودکننده مقررات با ارتباط در مطروحه موضوعات اصالً لذا کند،نمی ممنوع را خسارت وجه پرداخت آمریکا، هایتحریم که گرفت

 در تحریم شرط تحقق موجب به که زمانی که شده اشارهنکته  این به تنهاو  نگرفته قرار گیریتصمیم و بررسی مورد اروپا اتحادیه

 خودداری پرداخت از و کرده عمل تحریم شرط به مفاد صرفاً گربیمه آید،درمی تعلیق حالت به گربیمه پرداخت مسئولیت نامه،بیمه

 .شودنمی اعمال رابطه این در مسدودکننده مقررات علت همین به. ثالث کشور یک هایتحریم از «پیروی» سبب به نه ،کندمی

 . نتیجه و رأی دادگاه۴

به این جمع بندی رسید که با توجه به عطف به ماسبق شدن بازه زمانی  ۲۰1۸با مجموع این تفاسیر، دادگاه در تاریخ دوازدهم اکتبر 

با توجه به معنای  ۲۰1۸چهارم نوامبر  شب 1۲تا قبل از ساعت گر( ها، پرداخت وجه خسارت توسط خواندگان )بیمهمعافیت از تحریم

درنتیجه، خواهان مستحق دریافت  دهد.م قرار نمیگر را در معرض تحریمهبیبنابراین ممنوع نیست و نامه، شرط تحریم مندرج در بیمه

 شود.وجه خسارتی که مطالبه کرده است شناخته می

 

 نکات مورد توجه در یک نگاه

 ها یا ی از دوره زمانی معافیت از تحریمتردر این رأی، تفسیر بهتر و روشنwind down period .و شمول آن ارائه شد 

  ها ممنوع تحریم پذیر است که رفتار یا عمل انجام شده از نظر مقررات ناظر برصورتی امکاناستفاده از شرط تحریم تنها در

 تلقی شده و ناقض تحریم محسوب گردد.

  را نیز از شروط عدم مسئولیت قرار دهند، باید آنرا به  در معرض تحریم قرار گرفتن« خطر»قصد دارند اگر طرفین قرارداد

 صراحت قید کنند.

 شود نه عدم مسئولیت.اً موجب تعلیق مسئولیت پرداخت مییم مندرج در قرارداد صرفشرط تحر تحقق 

 های آمریکا نیست، لذا استفاده از مقررات مسدودکننده گاه پرداخت وجه خسارت ناقض تحریماز آنجایی که از نظر داد

 ت.گیری دادگاه قرار نگرف، مورد تصمیمدر رابطه با موضوع این پرونده اتحادیه اروپا

 گر به یت پرداخت وجه خسارت توسط بیمهکننده اتحادیه اروپا، روشن شد که زمانی که مسئولبا توجه به مقررات مسدود

 «پیروی»کند و نه نامه استناد میرفاً به شرط تحریم مندرج در بیمهگر جهت امتناع از پرداخت صآید، بیمهحالت معلق درمی

 های یک کشور ثالث.از تحریم

 های اولیه آمریکاست و نه ظر به تحریماظهارنظر قاضی این پرونده درباره مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا صرفاً نا

 های ثانویه هنوز دارای ابهام است. سیر این موضوع در رابطه با تحریمهای ثانویه. در نتیجه تفتحریم

 ی نشده و یا ورس ماژور یا قوه قاهره در این رأای به فاشارههای اولیه از این رأی، هیچ برخالف تصور عمومی و برداشت

 حتی در مورد تفسیر شرط تحریم در این قالب نیز صحبتی به میان نیامده است.



 

۶ 

 

 روزه را مجاز  1۸۰وره ی صرفًا ناظر به بازه زمانی معافیت است و دادگاه پرداخت وجه خسارت تا قبل از پایان داین رأ

است  ۲۰1۸خ چهارم نوامبر ی صادره در این پرونده در مواردی که موکول به بعد از تاریپیروی از رأدانسته است. در نتیجه 

 پذیر نیست.امکان

 های خارجی آمریکا قید شده و به این ترتیب، مورد باال به صراحت در بخش سئواالت متداول سایت دفتر کنترل دارایی

 خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکاتوسط اشخاص  ۲۰1۸نوامبر  ۴هرگونه پرداخت وجه خسارت بیمه بعد از تاریخ 

 بدون اخذ مجوز قبلی از این دفتر را ممنوع اعالم کرده است.

حقوقی داد و خردموسسه   

 زادهش مجددکتر کور

 ذاری خارجیبازرگانی بین المللی و سرمایه گ حقوقدپارتمان 
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