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 مقدمه
در رصأو  رهأن، بأ ون     یأر ن   یقانون مأ ن  714تا  771مو د  ی،حقوق م ن ی گاه ز د
آن،  یحقأوق  ینظر  ز نوع و مبنأا  و تعه  ت، صرف یوند یۀکل ینتضم ةدربار یتفاوت یچه

 سأت کأه بأه موجأ  آن      یرهأن، دقأ   »قأانون:   771 ةقابل  دمال  ست. به موج  ماد
حکأم   یلدر تکم یزقانون ن 770 ةو در ماد«  ...ده یبه د ئن م یقهوث یر  بر  یمال یونم 
«. که در ذمه باش  ممکن رهأن د ده شأود...   یهر مال یبر »آم ه  ست:  ینچن گفته یشپ

 ینأی د یقأۀ و وث یسأت شأکل ن  یأن ش، وضع به  1343مصوب  یر ن  یایی ما در قانون در
در فصأل سأوم    یی ن .  ز سو هش  بینی یشدر دو قال  ج  گانه پ یاییو مطالبات در یوند

پرد رتأه و   یبه مقرر ت مربوط به رهن کشت یلتفص گذ ر به (، قانون01تا  49قانون )مو د 
 ی سأت و  ز سأو   یأایی تابع قأانون در  یش ه که رهن کشت یادآورصر حت  به 49 ةدر ماد
(، 113تأا   139د دن بأار و  رأذ و م ) مأو د     یقأه در فصل هفتم قانون با دنأو ن وث  یررد

 یأ  بلژ یأایی م و قأانون در 1237فر نسأه مصأوب    ی قتباس  ز قانون بازرگان اگذ ر ب قانون
در  یکشأت  ۀمحمولأ  یقتوث یر  بر  ی(  حکام متفاوت91،  1303 ی ،م ) م1237مصوب 
قأر ر نأ  ده    یو م مقرر کرده و موضوع ر   لز ماً مشمول مقرر ت رهأن کشأت   یافتبر بر در

 ز بار تنهأا   یقسمت یاد دن تمام  یقهوث ابل رذ و م در مق»قانون:  139 ة ست. حس  ماد
مخأار    یرسأا  یریأا تعم یو م بأر   ینکأه مجاز  ست مشأروط بأر     یکشت ةفرمان  یلۀوس به
 یأایی در ۀحادثأ  یأ  باش  که بأر  ثأر    یایی ش ی تعو یبر  یابار آن و  ییاکشت ة لعاد فوق
که بأه   یباش . بار  به بن ر مقص یسفر کشت ی تعق یمنحصر ً بر  یزرفته  ست و ن ین زب
. یأرد قأر ر گ  یقأه مخأار  مزبأور در وث   ینتأمم  یبأر   تو نأ   ید ده نش ه نم یلتحو یکشت
ممکن  سأت تصأور   «. نخو ه  بود یکشت ة لعاد جزء مخار  فوق یکشت یجار های ینههز

 یر  بأر   یتر مح ود یط صطالح د ده و شر  ییرتغ گذ ر صرفاً ، قانون139 ةشود که در ماد
قابل دفع  سأت، چر کأه    یر حت تصور به ینبار مقرر کرده  ست.   یق رذ و م و متقابالً توث

وضأوح   فصول، به یردو فصل قانون و  لبته  حکام مرتبط سا ینبه مقرر ت   ی جمال ینراه
آن و  ۀمحمولأ  یأق و توث یکشت ین حکام تره یانم ی ساس یها تفاوت ی  پاره ةدهن  نشان
 تأو ن  یکأه مأ   ی  گونأه   ست؛ بأه  یو مسلم حقوق یکل قو د گذ ر  ز  گاه د ول قانون یحت

 تخأاذ شأ ه  سأت.     ینأه زم یأن متفاوت در   یکرددمالً دو رو یر ن  یاییگفت در قانون در
 یقأی و تطب یلأی تحل ۀو ضأمن مطالعأ   یافتأه موضأوع  رتصأا     ینحاضر به هم یقتحق

و در  رسأی آن بر ۀمحمولأ  یأق و توث یکشأت  ینتأره  ی رتالفات حقوق ینتر موضوع، مهم
 صورت لزوم نق  رو ه  ش .



 3 ...یکردآن؛ دو رو ۀمحمول یقو توث یکشت ینتره

 

 یاییدر یقۀبودن رهن و وث ییرضا یا ینیع
ه ئأ  ثر قب  دین مرهونه در تحقق رهن، در فقه  مامیه سه نظأر متفأاوت  ر    رصو در 

برری قب  ر  شأرط   ؛نن د  گروهی قب  مال مرهون ر  شرط صحت دق  می: ش ه  ست
 ،ل نبأوده ئ ز فقهابر ی قب  نقشی در وقوع دق  رهن قا  ی دستهو  ؛ ن  لزوم وثیقه د نسته
مأال مرهأون   »قانون م نی  یأر ن:   779. حس  مادة 1آورن  شمار می هآن ر   ز آثار دق  ب

 سأأتمر ر قأأب  شأأرط صأأحت معاملأأه    ولأأی  ،د ده شأأود بایأأ  بأأه قأأب  مأأرتهن  
به دأ م   صرفاً گذ ر قانونماده،  ین در بخش دوم  ،شود که مالحظه می گونه .همان«نیست

سأخن  ز  د مأه و    زمانیشرطیت  سأتمر ر قأب  در صأحت رهأن نظأر د ده  سأت.طبعاً      
 نجام ش ه باشأ ؛ چر کأه قأب      قب  به دنو ن رکن که ب و ً یاب  می ستمر ر قب  معنا 

و در طأول زمأان    شأود  مأی یل نهمان قب   بت  یی  ست که پس  ز تحقق، ز  ستمر ری 
. پس در حقوق  یر ن،قول  ول پذیرفته ش ه و رهن در شمار دقود دینأی  یاب  می ستمر ر 

ن قأب  در  قانون نیز که بر مبنای فقهأی شأرط بأود    774 ة ست.  لبته  ین نکته،  ز ماد
شأ  و رهأن دیأن و    مال مرهأون بایأ  دأین معأین با    »کن :  صحت رهن چنین بیان می

 کنون بای   (.041  ،1376 ،)کاتوزیان وضوح قابل  ستنباط  ست هب« ل  ستمنفعت باط
کشأتی  »قأانون:   49ن رصو  چیست. بر بأر مأادة   دی  موضع قانون دریایی  یر ن در  ی

مال منقول و رهن آن تابع  حکام  ین قانون  ست.رهن کشأتی در حأال سأارتمان و یأا     
رت گیرد و قأب  شأرط صأحت    ای  صوسن  رسمی ب ۀبرد ری نیز وسیل بهره ةکشتی آماد
در مقام ت وین قانون دریایی با دلم به حکم قانون مأ نی  گذ ر  قانون.درو قع، «رهن نیست

رهن دریایی  ز جمله  ینکأه کشأتی   ها،  تر  ز قو نین رارجی و درنظر گرفتن و قعییثمو ت
م مأرتهن  سهولت آن ر  تسألی  ههمیشه در بن ر محل  نعقاد رهن مستقر نیست تا بتو ن ب

با  لز می د نستن تنظیم سأن  رسأمی و    کرد، قب  ر  شرط صحت رهن ن  نسته و صرفاً
سأان، حکأم    ثبت رهن کشتی،  ز حقوق مرتهن و  شخا  ثالث حمایت کرده  سأت.ب ین 

را  قانون دریایی حکم دام قانون م نی ر  تخصیص زده  ست.در حقوق فر نسأه، دقأ    
شأأود کأأه دقأأ    نجأأام مأأی «Hypoheque»و «Gage» ،«Antichrese»رهأأن در سأأه قالأأ  

.  ز ظر بأر تأرهین  مأو ل میرمنقأول  سأت      مو ل منقول و دو دنو ن دیرر نا ةنخست، ویژ
 Simler et.515دوم،شرط صحت دق   ست)و ، قب  در نوع  ول های یادش همیان قر رد د

                                                           
شرطیت قب  در رهأن در  » ین موضوع، به مقالۀ نویسن ه با دنو ن . بر ی مطالعۀ تفصیلی در رصو  1

ش ه در مجلۀ د نشک ة دلوم  نسانی د نشراه سمنان )ویژة فقه و حقأوق   چاپ« حقوق  یر ن و فر نسه
 رجوع شود. 1327، پاییز 93 سالمی( سال هفتم، شمارة 
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Delebecque,2000,n-  Mazeaud,1999,n 96)،  ریر که حس  مو د قر رد د  رصو  ما در 
ولأی بأه تجأویز    ،  مو ل میرمنقول بوده رناظر ب قانون م نی فر نسه  ساساً 9111و  9114
ها نیز قابأل  دمأال  سأت،     کشتی رصو طور  ستثنایی در  ههمان قانون و ب 9193 ةماد

آورد. در حقأوق   قب ، جزء  رکان دق  نبوده و آن ر  در شمار قر رد دهای دینأی درنمأی  
(  ز جمله رهن کشتی، مستلزم وقوع قب  به دنأو ن  Mortgageیز تحقق رهن ) نرلیس ن

(  ز Mortgagee مأا مأرتهن )   ،( Chorely and Gile,1992,p59رکنی  ز  رکان دق  نیست ) 
( در  یفای دین یا بأه رطأر   Mortgagor ین حق بررورد ر  ست تا در صورت قصور ر هن )

                تحأأت تصأأرف رأأود درآورد ،آنأأر   ز  رتیأأار ر هأأن رأأار  کأأرده  فکنأأ ن رهینأأه فأأور ً
 (Tetley,1998,p483 بررالف آنچه در .) تا  139ترهین کشتی گفته ش ،در مو د  رصو

 ه وثیقأه د دن بأار و  رأذ و م   قانون دریایی  یر ن کأه ذیأل دنأو ن فصأل هفأتم بأ       113
در صحت قأر رد د توثیأق سأخنی نیسأت.     ثیر آن م رتصا  یافته  ست،  ز قب  کاال و ت

قأانون مبنأی بأر دأ م      49 ةممکن  ست چنین  ست الل شود که با توجه بأه حکأم مأاد   
ثیر قأب   متو ن به دأ م تأ   ، میة یادش هشرطیت قب  رهن کشتی و با  رذ مالک  ز ماد

کاال در صحت قر رد د نظر د د.ضمن  ینکه در مقرر ت مربوط به توثیق بار  حکامی وجأود  
دهن ه نسبت به کاالی موضوع وثیقه و تأ  وم حمأل    د م تسلط و م دهن ة نشان رد که د

 برد شتتر،  ز ظاهر مو د چنین  بار در کشتی در جریان سفر دریایی  ست.به دبارت ساده
چنین قانون  131 ةماددر شود کهقب  نقشی در وثیقه گذ ردن کاال ن  رد.بر ی مثال  می

، کارکنان کشأتی و  بودن دریا به منظور نجات کشتی طوفانیچنانچه هنرام »آم ه  ست: 
دهن ه فقط نسأبت بأه آن بخأش  ز     مسافر ن،  شیاء مورد وثیقه به دریا ریخته شون ، و م

ر حتأی   ه.  ین نظر ر  ب«ه باش  د ر ی حق ممتاز رو ه  بود شیاء مورد وثیقه که باقی مان 
،  مأری  تی و محمولأۀ آن ت رهأن کشأ  زیر  یکسانی شر یط و مقتضأیا  ،تو ن پذیرفت نمی

مسلم و محرز نیست تا بتو ن با  رذ مالک و دلت مشترک، حکم د م شرطیت قأب  در  
آن تسأری د د. بنأابر ین  یأن تشأبیه، نأودی قیأاس        ۀرهن کشتی ر  بأه توثیأق محمولأ   

تأو ن گفأت وقتأی     سوی دیرر می  لعله  ست که در بطالن آن تردی ی نیست.  ز    مستنبط
قأانون ر  در   139 ةقأانون دریأایی، مأاد    49 ةبا آگاهی نسأبت بأه مفأاد مأاد     ذ رگ قانون
 رأذ و م در مقابأل   »و شر یط آن چنین تأ وین کأرده  سأت:    معرفی توثیق بار  رصو 

فرمان ه کشأتی مجأاز  سأت مشأروط بأر       ۀوسیل هوثیقه د دن تمام یا قسمتی  ز بار تنها ب
کشتی یا بار آن یا بر ی تعأوی   شأیایی    ة لعاد میر یا سایر مخار  فوقع ینکه و م، بر ی ت

  سأفر  بأر ی تعقیأ   دریایی  زبین رفتأه  سأت و نیأز منحصأر ً     ۀباش  که بر  ثر ی  حادث
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تفصأیلی، در رصأو  شأرطیت یأا       ما در  ین بیان نسبتاً«. کشتی به بن ر مقص  باش ...

بای در مقأام بیأان    ر  سکوت  ینظاهر ً ش ه  ست؛د م شرطیت قب  در رهن بار سکوت 
 ین  مر نیز  ۀ الجر  در  ین رصو  مر جعه کرد.نتیج مقرر ت الزم دیرربه  د نست و طبعاً

قانون و به تعبیأر دیرأر دینأی     779ة در قلمرو مکانی  جر ی قانون دریایی، حکومت ماد
قانون دریایی یأا   131 ة ستناد به ماد رصو د نستن قر رد د توثیق بار کشتی  ست. در 

آن که مفی  حکمی مشابه  ست نیز ضمن دنایت بأه تحلیأل بأاال بایأ  توجأه       132 ةادم
قانون م نی با  تکا به سو بق فقهی موضوع، سأتمر ر قأب  ر  شأرط     779 ةد شت که ماد

  ی کأه درفأاً   گونأه  هأم بأه    ی کأاال آن  بنابر ین قب  لحظأه ؛ صحت معامله ن  نسته  ست
 ؛سأازد  آورده می ر  بر گذ ر قانونمنظور  ،مین کن مقه تدهن ه ر  بر وثی  ستیالی معنوی و م

شایسأته   ،هرچن  تسلیم مادی کاال دمال  نجام نش ه باش . با توجه بأه آنچأه گفتأه شأ     
بأا   بررأورد ر نأی و پرهیأز  ز     ست تا به منظور  جابت مقتضیات تجارت دریایی و کشأتی 

 ،تحقق قر رد د توثیأق بأار    ی( در لحظه گرچه هرگونه مشکالت  حتمالی ناشی  ز قب  )
صأر حت قأب  ر     بأه قانون دریایی که با توجه به همین گونه مالحظات  49 ةهمانن  ماد

ضمن  صالح قانون،  ین نکتأه در   ،(و نه  ستمر ر ً شرط صحت رهن ن  نسته  ست )نه ب و ً
 شود.کشتی نیز تصریح  ۀتوثیق محمول رصو 

 قهقابلیت یا عدم قابلیت ظهرنویسی سند وثی
 ۀوسأیل  هکرد صادر ش ه باش  بأ  سن  و م  گر به حو له»قانون دریایی:  136 ةبه موج  ماد

ت ظهرنویسأی بأرو ت و   ، مشأمول مقأرر   مذکورظهرنویسی قابل  نتقال  ست.ظهرنویسی 
جایی حأق دینأی    ه نتقال قر رد دی طل  یعنی جاب  ز دی گاه حقوق م نی، «.هاست سفته

 یأن  نتقأال    پیش ه  ست. در  پذیرفته دیرری، موضودی کامالً  ز د ر یی طلبکار به د ر یی
نأام  نجأام شأود،     که ممکن  ست در قال  دق  حو له، بیع و یا به موجأ  قأر رد دی بأی   

طل  بأر ی   های همانن   و  ز مز یا و تضمین ،گیرن ه  ز هر حیث جانشین ناقل ش ه  نتقال
 الصول در قلمرو  دلی (.  ین نکته942،  1374)کاتوزیان،  باش  وصول آن بررورد ر می

وثیقأه گأرفتن تمأام یأا      بر بأر حقوق دریایی نیز صادق  ست و  ز جمله شخصأی کأه در   
د د  رتو ن  طل  ناشی  ز قر کشتی به فرمان ه کشتی و م د ده  ست، می ۀبخشی  ز محمول

قانون بأا   136 ةبه دیرری منتقل کن .  ما در ماد هاییادش ه روش دطای و م ر  به یکی  ز 
 قتباس  ز مقرر ت سابق حقوق دریأایی فر نسأه، روش دیرأری هأم بأر ی  نتقأال طلأ         

صأادر شأ ه    «کرد به حو له»ۀ ین ترتی  که سن  و م  گر به گونه  ب ؛بینی ش ه  ست پیش
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 ةباش ،  ز طریق ظهرنویسی نیز قابل و گذ ری  ست و  ین  مربأه موجأ  قیأ   ریأر مأاد     
 سناد تجاری بر ت و سأفته   رصو هرنویسی قانون تجارت در مرقوم، مشمول مقرر ت ظ

مصأوب   67-040 ة.در قانون شأمار شود میقانون تجارت(  331 ةبه بع  و ماد 940)مو د 
 رذ و م »مقرر ت تجارت دریایی پرد رته  ست، بر ی به تفصیل  فر نسه که به 1167/ 7/7

 Rodiere et duنشأ ه  سأت )   ( ضأو بطی مقأرر  Pret a la grosse)  «در قبأال توثیأق بأار   

Pontavice,1997,p104,n 116قابلیت یا دأ م قابلیأت ظهرنویسأی سأن       ۀلئ(.بنابر ین مس
 زمینأۀ منتفأی  سأت.باوجود ین،در    ، محمل قانونی ن  رد و موضوداًرصو وثیقه در  ین 

 گأر سأن    »قأانون یادشأ ه:    03بر بأر مأادة    دیرأری  سأت.   ۀترهین کشتی وضع به گون
کرد باش ،  نتقأال آن  ز طریأق ظهرنویسأی،  نتقأال      به حو له ۀگون رهن، به ةن ده تشکیل
بأاوجود سأکوت قأانون مأ نی      ،ترتیأ   یأن    ه.ب«گیرد موضوع رهن ر  دربر می ]طل [حق

( و  لبته نظأر  a ordre) «کرد به حو له» ۀ مکان ص ور سن  رهن به گون رصو فر نسه در 
، بر جو ز ص ور سن  رهن کشأتی  گفته پیش 06 ة، مادرصو د نان در  ین  مو فق حقوق

تسأهیل  نتقأال طلأ      ر یکرد صحه گذ رده  ست.  لبته  ین حکم که ب به شکل به حو له
( و یا سن  دأادی  Act authentiqueتو ن  در قال  ص ور سن  رسمی ) مقرر ش ه  ست، می

 (Act sous seing prive به مرحلأ )ۀ    (  جأر  درآیأ Op.cit,p98,n102).    بأررالف آنچأه در
رهأن   دربأارة حقوق دریایی فر نسه گفته ش ، در مقرر ت قأانون دریأایی  یأر ن     رصو 

کرد گفته نشأ ه  سأت.    به حو له ۀ مکان ص ور سن  رهن به گون زمینۀکشتی، سخنی در 
قأانون ) صأالحی    41و  49،42بر  ین مبنا، سن  رهأن کشأتی کأه بأا دنایأت بأه مأو د        

رسمی تنظیم شود،  ز طریق ظهرنویسی قابل  نتقال بأه   ۀبای  به گون(  لز ما 16/2/1311ً
کشأتی مشأمول مقأرر ت جأاری      ۀرهینأ  به پیأروی  ز آن میر نیست و و گذ ری طل  و 
 مربوط به  سناد رسمی  ست.

 حق طلبکار، حق مشمول رهن یا حق ممتاز 
ر بأه وثیقأه   دریافت تسهیالت مالی یا هرگونه بأ هی دیرأ   بر بردر صورتی که کشتی در 

مشخص دقأ  رهأن و   طور  بهش ه میان م یون )مال  کشتی( و طلبکار،  درآی ، دق  و قع
کشتی »گوی :  قانون چنین می 49مادة  قانون دریایی  ست. 01تا  49 لبته مشمول مو د 
هم در بیانی تکمیلی مقرر  43 ة. ماد«آن تابع  حکام  ین قانون  ست... مال منقول و رهن

و  ]دین[ر سن  رهن، بای  نام ر هن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن د»د رد:  می
شأ ه در   کلأی پذیرفتأه   ةحال، هماهنگ با قادأ   دین . در«سررسی  آن صر حتاً قی  شود...
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ش و حق رهن  ز حقأوق دینأی  سأت و بأا فأرو     »گوی :  قانون می 40مادة  حقوق م نی،

حقوق دریایی فر نسه نیزصادق  ست و مأو د  همین وضع در «. رود...  نتقال آن  زبین نمی
تحأأت دنأأو ن رهأأن دریأأایی   7/1167/ 7مصأأوب  67-040 ةقأأانون شأأمار 07تأأا  43
(Hypotheque Maritime )ةتفصیل و مستقل  ز  حکام رهن قأانون مأ نی فر نسأه )مأاد     به 

به بع ( به تبیین ضو بط مختلف مربوط به رهن کشتی  رتصا  یافتأه  سأت. ما    9371
رأر  سأت. بأه    دی  ی توثیق بار کشتی، دی گاه قانون دریأایی  یأر ن بأه گونأه     و رصدر 

دهن ه نسبت به کاال و  شیای مورد وثیقه، تأا میأز ن  صأل     و م»قانون:  130موج  مادة 
گذ ر در موضعی متفأاوت بأا    سان، قانون . ب ین«بهرة و م د ر ی حقوق ممتاز  ست مبلغ و

د ر ی حق ممتاز)نه حق دینأی ناشأی  ز رهأن( د نسأته     دهن ه ر    حکام رهن کشتی، و م
، 9 ست. در توضیح بای  گفت منظور  ز حق ممتاز یا به دبارت دیرر حأق ممتأاز دریأایی   

 ۀگانأ  در بنأ های پأن    یادشأ ه زمان با تحقق مطالبات دریأایی   حقی ماهوی  ست که هم
)کأه   ها ین گونه طل مین پرد رت  مقانون دریایی  یر ن و به منظور تضمین و ت 91 ةماد
دریایی به کشتی محقق  -ر مات بن ری  وسیلۀ کشتی یا  ر ئۀ ر  یر د زیان بهدر  ث دم تاً
یاب  تأا در صأورت پرد رأت     حمل  ستقر ر می ۀشون ( بالفاصله بر کشتی و حتی کر ی می

 سأتیفا کن .بأه دبأارت     یادشأ ه دین، طلبکار بتو ن  حق رأود ر   ز محأل  مأو ل    نش ن 
ق همانن  حق ناشأی  ز رهأن، در ماهیأت رأود  ز  قسأام وثأائ      تر،حق ممتاز دریایی  ساده

دینی مطالبات دریایی  ست )و در فرض د م  یفای دین، طلبکأار و د رنأ ه هأر کأ  م  ز     
تو ن   ز طریق د دگاه و با فروش مال موضوع رهن یا حق ممتأاز   می یادش هحقوق دینی 

جأز  ینکأه    ؛قانون، طل  رود ر  دریافت کن ( 03تا  39در مو د  یادش هدریایی، به شرح 
به حکم قانون بأه مأال تعلأق     قر رد دی ن  رد و مستقیماً ۀبررالف رهن، حق ممتاز ریش

قأانون:   33به موجأ  مأادة    ی د رد.مدملی بسیار مه ةکن .  لبته  ین تفاوت، ثمر پی   می
بأه   .پأس  گأر کشأتی   «ناشی  ز رهن کشتی رجحان د رد حقوق ممتاز نسبت به حقوق»

 فرمان ه در طأول سأفر   ۀوسیل هرهن گذ شته ش ه و به دلیلی مانن  دریافت و م ضروری ب
قأانون(، در مقأام    91 ةمأاد  1حق ممتاز نیز نسبت به آن تعلق گرفته باش  )بن  دریایی 

 ستیفای حق، طل  ناشی  ز  دطای و م )طل  موضوع حق ممتأاز( بأر طلبأی کأه بأر ی      
؛ کشتی ترهین ش ه  ست )طل  د ر ی رهینأه(  ولویأت و تقأ م د رد    تضمین وصول آن،

 33ة ز ماد برگرفتهرر باش  )ختاریخ تحقق حق ممتاز بر زمان  یجاد رهن کشتی م  گرچه

                                                           
و در حقأوق دریأایی  نرلأیس،     «privileg maritime». در حقوق دریایی فر نسه،  ین حق با دنو ن 9

 شود. شنارته می «maritime lien»تحت دنو ن 
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مقرر تأی بأر ی    ، در حقوق دریایی فر نسأه گفته ش گونه که  همان .3قانون دریایی  یر ن(
 ین وضع مانع وقوع تر ضی بأر   لبته  نش ه  ست.بینی  دریافت و م پیش بر برتوثیق بار در 

 مأا بأه دلیأل سأکوت      ، رذ و م در قبال وثیقه گذ ردن کاالهای موجود در کشتی نیست
دهن ه بر ی وصول طل  رود نسبت به موضوع وثیقه، حأق ممتأاز    ، و مبارهقانون در  ین 
مطالبأات   و رصأ در ولأی  (.Rodiere et du Pontavice,1997,p104,n116نخو ه  د شت )

و در قالأ  پأن     7/7/1167مصوب  67-040 ةقانون شمار 31 ةمختلفی که به حکم ماد
یه حمأل هسأتن ، حسأ     بن  تفصیلی، مشمول حق ممتاز دریایی نسبت به کشتی و کر 

 «.بل، بر هر رهنأی مقأ م  سأت...   ق ةهای ممتاز  حصاء ش ه در ماد طل »قانون: 39مادة 
در کنأار   (Respondentiaتوثیأق کأاال )   بر بره  رذ و م در در حقوق دریایی  نرلیس هم ک

شأ ه  سأت    دهنأ ه مأی   مطالبات دریایی مشخص، سب   یجاد حق ممتأازبر ی و م  دیرر
(Tetley,2002,p482     ز حیث تق م در  ستیفای حق، طل  موضوع حق ممتأاز بأر طلأ  )

هأای و جأ     طلأ    ست که تق م گفتنی(. Op.cit,p490د ر ی رهینه  ولویت د شته  ست) 
کشتی، همانن  حقوق  یأر ن و فر نسأه و بأر     ۀهای د ر ی رهین حق ممتاز دریایی بر طل 

سازی برری  ز قو دأ  مربأوط بأه     یکنو رت  لمللی بین ةسی  ز دو معاه محس  مورد با ت
(، در 0 ة)مأاد  م1167( و مصأوب  3 ة)مأاد م 1196مصأوب   رهن و حقوق ممتاز دریأایی 

قأانون   90 ةکه موضع ماد همچنان ؛بینی ش ه  ست بسیاری دیرر  ز قو نین ملی نیز پیش
 09 ةو ماد م،1103س مصوب سوئی قانون دریایی 32 ة، مادم1119دریایی چین مصوب 

 چنین  ست. م1114قانون دریایی نروژ مصوب 

 خر در استیفای حق ؤتقدم طلبکار مقدم یا م
چنانچه کشتی بیش  ز ی  مورد در رهن باشأ ،  »ن دریایی  یر ن: قانو 46موج  مادة  به

رر حق رجحان رو هن  د شت.در موقأع تنظأیم سأن     خبستانکار ن مق م بر بستانکار ن م
رصوصیات معامالت قبلی در مأتن سأن  تصأریح گأردد و ر هأن بایأ  وجأود         ۀبای  کلی

 ز آن رهأن ر  کأه    هرگونه رهن قبلی و همچنین تعه  و ب هی مربوط بأه کشأتی مأورد   
 ر کأه چ ؛.  ین حکم  لبته مطأابق قادأ ه  سأت   « طالع د رد کتباً به مرتهنین  دالم د رد...

 ،(012  ،1376ی  جو ز رهن مکرر مال  ست )کاتوزیان،خبر سو بق فقهی  مر که م  فزون
 ةو حأ    مأاده  بر بر) صالحی  قانون ثبت 34 ةگاه حقوق موضوده نیز  زجمله در ماد  ز دی

                                                           
 «. نتقال مالکیت کشتی، تمثیری بر حقوق ممتاز نخو ه  د شت»قانون  32. به موج  مادة 3
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مکأرر آن(   34ذف مأادة  و حأ  1301 صالحی قانون ثبت مصأوب   34 ةانون  صالح مادق

رهن  ضوعآن، بر جو ز بازد شت ماز د مو 9 ةرهن مکرر وجود ن  رد و در تبصر منعی بر ی
رزش ر ی  حکام م نی نیأز توقیأف مأاز د     قانون  ج 04 ةصحه گذ شته ش ه  ست.در ماد

دیون پذیرفته ش ه  سأت.در حقأوق دریأایی فر نسأه نیأز       دیرردین مرهونه بر ی  یفای 
قأانون   01 ةو مأاد ( Rodiere et du Pontavice,1997,p102,n112همین حکم جاری  ست )

 گر دو یا چن  رهن بأر کشأتی یأا    »د رد:  چنین مقرر می 1167مصوب  67-040 ةشمار
یخ ثبأت آنهأا   س تأار بر  سأا  (وصول)بخشی  ز مالکیت کشتی وجود د شته باش ، ترتی  

قانون دریایی چین هم مقرر ش ه  ست. ما در  11ة .حکمی که در ماد«شود... مشخص می
قانون دریأایی   134وج  مادة دیرری  ست. به م ۀتوثیق بار کشتی،وضع به گون رصو 
 گر دو یا چن  و م به  دتبار وثیقه بودن ی  کاال تحصیل شود، و می که در تاریخ » یر ن: 
.  یأن حکأم کأه    «ه تأاریخش مقأ م  سأت برتأری د رد...     ه  ست بر آنکرر دریافت شخم

هاسأت،   های ناشی  ز  دطای و م بردکس ترتیأ  زمأانی تحقأق آن    تق م طل  کنن ة بیان
: 36ی شأ ه  سأت. حسأ  بنأ  دوم مأادة      بینأ  قانون نیز پیش 36 ةتر در ماد کلی ۀگون به
 .«سأفرهای قبلأی  سأت...    م بأر مطالبأات  مطالبات ممتاز ناشأی  ز آرأرین سأفر، مقأ     »

 ةمأاد  0و  3مطالبات من ر  در هری   ز بن های »همچنین بر بر بن   ریر مادة یادش ه: 
در بن  یادش ه و  زجمله مطالبات « کس تاریخ  یجاد پرد رت رو ه  ش ترتی  د  ، به91
کشأتی و   ةای و م در شر یط  ضطر ری و فوری به فرمانأ  ط، طل  ناشی  ز  د91 ةماد 06
حمأل  سأت. در    ۀر طول سفر دریایی  ست و  لبته محل  سأتیفای آن، کشأتی و کر یأ   د

 32 ة ز سویی حسأ  بنأ   ول مأاد    ر کهچ ؛حقوق فر نسه نیز همین وضعیت حاکم  ست
های موضوع حقوق ممتاز هر سأفر، بأر    طل : »7/7/1167مصوب  67-040انون شمارة ق

 ةمأاد  3و  ز طأرف دیرأر بنأ      «هستن ...وق ممتاز سفر قبلی مق م مطالبات موضوع حق
 ةمأاد  6و  4های مذکور در بنأ های   طل »در بیانی جامع مقرر د شته  ست که قانون 37
.  ز جملأه  « نأ ، در پرد رأت  ولویأت د رنأ ...     ترتی  دکس تاریخی که  یجاد ش ه ، به31

کشتی در  هن شی  ز  دطای و م به فرماگفته، طل  نا مادة پیش 6یادش ه ر بن  مطالبات 
طأور   بأه دلأت  یأن  حکأام رأالف قادأ ه و       رصو شر یط بحر نی و  ضطر ری  ست.در 

دلمأای حقأوق    تعأ  د  نأ کی  ز  قانون دریأایی  یأر ن، ز سأوی     134 ةمشخص حکم ماد
مأل،  مرسأ  بأا  نأ کی ت    نظر مأی  به ، ین دریایی  یر ن هیچ  ظهار نظری نش ه  ست.باوجود

 139ة بأه موجأ  مأاد    ،گونه که گفته ش  .همانباش فهم دلیل و منطق  ین  حکام قابل 
 ۀوسأیل  ه رذ و م در مقابل وثیقأه د دن تمأام یأا قسأمتی  ز بأار، تنهأا بأ       »قانون دریایی: 
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 ة لعأاد  کشتی مجاز  ست مشروط بر  ینکه و م، بر ی تعمیر یا سأایر مخأار  فأوق    هفرمان 
دریأایی  زبأین رفتأه     ۀر ی  حادثکشتی یا بار آن و یا بر ی تعوی   شیایی باش  که بر  ث

.  ز جمأع مفأاد  یأن    «  سفر کشتی به بن ر مقص  باش ...بر ی تعقی  ست و نیز منحصر ً
ز سأوی فرمانأ ه   ت دریافأت و م دوم )و سأوم و...(    تو ن گف قانون، می 134 ةحکم و ماد
آن  ست که با  رذ و هزینه کأردن و م نخسأت، وضأعیت  ضأطر ری      دهن ة نشانکشتی، 
ه  سأت.  رردیأ  آمیز سفر به بن ر مقصأ  فأر هم ن   موفقیت ۀتی رفع نش ه و  مکان  د مکش

هأا   دهن گان بع ی کأه مسأاد ت آن   مدوم یا و  ةدهن  منطقی  ست که و م بنابر ین کامالً
  رفع رطر و ت  وم سفر دریایی ش ه  ست،  ز حمایت و توجأه بیشأتر قأانون یعنأی     سب

شأ ه   حیث  حتمال د م تکأافوی  رزش کأاالی توثیأق    ویژه  ز هب ، ولویت در وصول طل 
 های دریافتی بررورد ر باش . و م ۀبر ی بازپرد رت هم

 تلف کشتی یا کاالی وثیقه و اثر آن بر وصول طلب

 ثر  تالف یا تلف  بارةترهین کشتی، حکمی در رصو در مقرر ت قانون دریایی  یر ن در 
رس  حکم کلی قضأیه ر  بایأ  در    نظر می به بنابر ین؛ کشتی بر دق  رهن مقرر نش ه  ست

دمأل   ۀ گر دین مرهونأه بو سأط  »قانون م نی:  711جو کرد. بر بر مادة قانون م نی جست
ب ه  و ب ل مزبور رهن  کنن ه بای  ب ل آن ر  رود ر هن یا شخص دیرری تلف شود، تلف

ن  یا سب  تلف نحوی کشتی مرهونه ر  تلف ک هب بر  ین مبنا، هرگاه شخصی .«رو ه  بود
 یأن   کنن ه، ر هن، مرتهن ویا شخص ثالث باش ، بای  ب ل آن ر  ب ه . آن شود،رو ه تلف

ولأی درهرحأال جانشأین کشأتی تأالف در       ،ممکن  ست مثل یا قیمت کشتی باش ب ل 
کننأ ه در   درو قع آنچه تلأف . 4کن  د ر یی ر هن  ست و همان موقعیت حقوقی ر  پی   می

آی  و تحقأق وثیقأه نیأاز بأه      رود به رهن درمی هب پرد زد، رود تالف می ۀبر بر دین مرهون
کأه دأین مرهونأه در  ثأر      صادیقی(.  ما در م090، 1374تر ضی ج ی  ن  رد)کاتوزیان،
قأانون ر    711 ةحکأم مأاد   قانون مأ نی سأاکت  سأت و طبعأاً     حو دث قهری تلف شود،

تلأف رهینأه در  ثأر     به دلیأل ه  ینکه رس  با توجه ب نظر می تو ن به آن تسری د د. به نمی
 623ةمان  و با  رأذ مأالک  ز مأاد    دامل رارجی، دیرر موجبی بر ی بقای رهن باقی نمی

                                                           
گری که کشتی ر  تحت پوشش بیمۀ ب نه قأر ر د ده   . در  ین فرض،  ز دی گاه حقوق بیمۀ دریایی، بیمه4

پرد زد و  ین مبلغ،ب ل رهن شأمرده   گذ ر می نامه، رسارت و رده ر  به بیمه  ست،با ردایت شر یط بیمه
  عه به دامأل حأادث   ز حق مر ج (subrogation)گر طبق قاد ة مشهور قائم مقامی  شود. لبته بیمه می
 قانون بیمۀ  یر ن(. 33گذ ر( بررورد ر رو ه  بود) مادة  بار)میر بیمه زیان
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ن برود ...، وکالأت منفسأخ   وکالت  زبی هرگاه متعلق»کن :  قانون م نی که چنین بیان می

بای  به  نفساخ رهن کشتی نظر د د. پس مرتهن به دنأو ن طلبکأار    بارهدر  ین ، «شود می
ج یأ    ۀمرر  ینکه بأر وثیقأ   ؛دادی، حق مر جعه به ر هن و  ستیفای طل  رو ه  د شت

 7/7/1167مصوب  67-040 ةبررالف قانون دریایی  یر ن، در قانون شمار .0تر ضی کنن 
ه بأه شأکلی جأامع مقأرر شأ       حکم  زبین رفتن کشتی و وضعیت حقوقی وثیقه فر نسه،

 ]مأو رد زیأر  [ گر کشتی تلف شود یا رسارت ببینأ   »قانون یادش ه:  47 ست. بر بر مادة 
رسار تی که بای  بأه سأب  لطمأات مأادی و ردشأ ه بأه        (شود:  لف جانشین کشتی می

مبالغی که بای  به دلیل تحمل رسارت مشترک  ز  (ب ؛کشتی،به مال  آن پرد رت شود
مر ماتی که بای   ز تاریخ ثبت رهن و بأه سأب     (  ؛دیه شودمه مال  آن تسوی کشتی، ب

 لبته تا ح ی که  ین مر مات، معأادل   . نجام دملیات نجات به مال  کشتی پرد رت شود
سأان، در فأرض    . ب ین«باش ؛ د( مر مت بیمۀ ب نۀ کشتی تلف یا رسار ت کشتی مرهونه

د، جایرزین قأانونی دیرأری بأر ی رهینأه     ی کشتی، حس  مورئ تالف یا تلف کلی یا جز
ضمن حکمأی    ما در قانون دریایی چین،. گیرد رود ب ل آن قر ر می هوجود د رد که رودب
وضعیت حقوقی دق  رهن و جأایرزین وثیقأه در صأورت     ،ها ص  قکلی و ب ون تفکی  م

کأه کشأتی    هنرأامی »قأانون یادشأ ه:    93. به موج  مادة تلف کشتی تبیین ش ه  ست
شود. در مورد رسارت پرد رتی  ز جان  بیمه، مأرتهن   رهن مرتفع می هونه تلف شود،مر

. بررالف «بود نسبت به سایر طلبکار ن در دریافت رسارت  ز حق تق م بررورد ر رو ه 
در قأانون دریأایی  یأر ن     ش ه رهن کشتی گفته ش ، حکم تلف کاالی توثیق بارةآنچه در
 گر کاالی مورد وثیقه، در زمأان و محأل وقأوع    »قانون:  137رر ش ه  ست. بر بر مادة مق

تلأف   حادثه بر  ثر حو دث میرمترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمان ه یا کارکنأان کشأتی کأالً   
قأاهره   ة.  یأن حکأم کأه  ثأر قأو     «، حق  ستیفای طل  نخو ه  د شأت... دهن ه شود، و م

ورطای فرمان ه کشتی ر   ز حیث تلف کاالی وثیقه در ی  ردیأف د نسأته و درهرحأال،    
 ،رس  نظر می دهن ه سل  کرده  ست، رالف قو د  حقوقی به حق  ستیفای طل  ر   ز و م

و  قتبأاس شأ ه    ما  ز منظر قانون دریایی به دنو ن ی  قانون را ،  ز حقأوق رأارجی   
ر نی  ست. در گذشأته قادأ ه بأر     اریخی حقوق دریایی و کشتیدرو قع مبتنی بر سو بق ت

موجأأود در کشأأتی  ۀ یأأن بأأود کأأه در صأأورت توثیأأق تمأأام یأأا قسأأمتی  ز محمولأأ    

                                                           
نامه،رسارت و رده  گر ب نۀ کشتیبا ردایت شر یط بیمه . در  ین فرض و  ز منظر حقوق بیمۀ دریایی، بیمه0

منتفأی   مقأامی  شأود،  مأا طبعأاً حأق قأائم      کن  و مبلغ پرد رتی ب ل رهن شمرده مأی  ر  پرد رت می
 باش . می
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(Respondentia،) آن( ر   ةتو نست معأادل  صأل و م )و بهأر    در صورتی می دهن ه صرفاً و م
ی کأه در جریأان   رسأی ن  و در صأورت   دریافت کن  که کاالهای وثیقه سالم به مقص  می

و م، بلکأه تعهأ     ۀتنهأا تضأمین و وثیقأ    شأ ، نأه   سفر دریاییکل بار به هر دلیل تلف مأی 
 -Chorely and Gile,1992,p.68شأ )  پرد رت و م نیز سأاقط مأی   گیرن ه به باز شخصی و م

Tetley,2002,p.483 - Meeson,2000,n.20137 - Jackson,2000,n.187 - RemonGouilloud, 

1988, p.145 - http://en.wikipedia.org/wiki.botomryجای کاال،  هکه ب شر یطی (.  لبته در
                 شأ    و قأع مأی   «Bottomry»گرفأت، قأر رد دی بأا دنأو ن      وثیقه قر ر مأی  ضوعکشتی مو

 (Black law dictionary,2004,p197     کأأه تفأأاوت راصأأی بأأا قأأر رد د توثیأأق کأأاال )
دهن ه حق دریافت طل  ر   رت تلف کشتی در طول سفر، و م ینکه در صو ؛رالصهن  شت
مقرر ت مربوط بأه  نش ن بینی  (. به دلیل پیشTetley,2002,p483) د د  ز دست می کلی به

          فر نسأأه  7/7/1167مصأأوب  67-040 ة رأأذ و م در قبأأال توثیأأق بأأار در قأأانون شأأمار 
 (Rodiere et duPontavice,1997,p104,n 116)، ًدر حقأوق کنأونی    موضوع حاضرهم طبعا

به همین شکل  سأت و   فر نسه منتفی  ست.در حقوق دریایی  نرلیس نیز وضعیت تقریباً
کأه ددأاوی دریأایی مشأمول      م1121قأانون د دگأاه دأالی مصأوب      93 ةمأاد  9در بن  

موضأأوع  یأأن  (،(Hill,1985,p103شأأمرده بنأأ   12صأأالحیت  یأأن د دگأأاه ر  در قالأأ   
(Respondentiaپیش )  .دهنأ ه   و م ۀ ست که سقوط حأق مر جعأ   گفتنیبینی نش ه  ست

شأ ه    ست که کل کاالهأای توثیأق   شر یطیِ  آن( را  ةبهرو بر ی دریافت طل  رود )
ی، حأق وی بأه   ئأ  ما در صأورت  تأالف یأا تلأف جز     ،بین برود قبل  ز رسی ن به مقص   ز
قانون دریایی  یأر ن:   132  مادة جوثیقه قابل  دمال  ست. به مو ةتناس  بخش باقیمان 

 گر  شیاء مورد وثیقه در دریا مرق شون  و قسأمتی  ز آن نجأات یابأ ،  سأترد د و م تأا      »
ع مخأار  نجأات   یافتأه ب سأت آیأ  پأس  ز وضأ      ح ود مبلغی که  ز فروش کاالی نجات

چنانچه هنرام طوفأانی بأودن   »قانون:  131دة ما بر بر. همچنین «پرد رت رو ه  گردی 
ریا، به منظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافر ن،  شأیاء مأورد وثیقأه بأه دریأا      د

اشأ   دهن ه، فقط نسبت به آن قسمت  ز  شیاء مورد وثیقه که باقیمان ه ب ریخته شون ،و م
 «.د ر ی حقوق ممتاز رو ه  بود

 نتیجه
شرط صأحت   ،و نه  ستمر ر ً قانون دریایی  یر ن، قب  کشتی، نه ب و ً 49 ةبر  ساس ماد 

نظری، با توجه به  ۀتوثیق کاالهای موجود در کشتی،  ز جنب رصو  ما در  ،رهن نیست
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، بایأ  موضأوع ر  مشأمول قادأ ه     بأاره در  ین  49 ةسکوت قانون و د م جو ز تسری ماد

ولأی بأا    شمار آورد. قانون م نی( د نست و قب  کاال ر  شرط صحت وثیقه به 779 ة)ماد
نیأز قأانون بأه دأ م      رصو آن  ست که در  ین  به مشکالت  ین موضوع، مناس  توجه

شرطیت قب  در صحت توثیق بار کشتی تصریح کن .سن  و م و توثیق کاال  گر به شکل 
 مأا سأن     ،نویسأی  سأت   بر ت و سفته، قابأل ظهأر    صادر ش ه باش ، همانن «کرد حو له»

 نأ  رد. ای   ز نوع رسمی باش  چنین قابلیتی ب ترهین کشتی که طبق قانون دریایی  لز ماً
تو ن  بر حس  شر یط، کشتی ر  بأه رهأن    می ،شخصی که به مال  کشتی و م د ده  ست

گرفته یا کاالهای موجود در آن ر  به دنو ن وثیقه بپذیرد.هرچنأ  در هأر دو صأورت،حق    
در   ما در فرض نخست، حأق  و مصأ  ق حأق ناشأی  ز رهأن و      ،طلبکار حق دینی  ست

فرض دوم، حق ممتاز دریایی  ست.  ثر مهم  یأن تفأاوت آن  سأت کأه در مقأام وصأول       
 ینکأه حأق  و بعأ   ز رهأن      ؛ مرأر حق ممتاز دریایی بر مرتهن تقأ م د رد   ةطل ، د رن

باشأ ،  قأر ر گرفتأه   در رهأن   بأار محقق ش ه باش .در صورتی که کشأتی بأیش  ز یأ     
 .د رهن، در دریافت طل  رأود مقأ م هسأتن    ن حس  قاد ه به ترتی  تاریخ  یجاامرتهن
کشأتی  دطأا شأ ه باشأ ،      ۀتوثیأق محمولأ   بر بأر که چنأ  فقأره و م در    شر یطی ما در 
 دهن گان که د ر ی حق ممتاز هسأتن ، بأه ترتیأ  دکأس تأاریخ تحقأق حأق رأود         و م

ر هن، مأرتهن   ۀوسیل هرر نه تق م( در وصول طل ،  ولویت د رن . گر کشتی بم)بر ساس ت
قیمت( د ده شأود و  یأن    حال بای  ب ل آن)مثل و دمالً هر ا شخص ثالث  ز بین برود، دری

 ما در فرض تلف کشتی در  ثر دو مل قهری، دق  رهأن منفسأخ    ،گیرد مال، رهن قر ر می
تلف ش ن کاالی وثیقأه در جریأان سأفر دریأایی )رأو ه بأه دلیأل         رصو شود. در  می

حأق  سأتیفای    یکلأ  بهدهن ه،  یا دو مل رارجی(، و مکنان کشتی و ررطای فرمان ه و کا
ی تلف شود که در  ین صأورت  ئطور جز همرر ینکه وثیقه ب ؛ده  ر   ز دست می دطل  رو
 نسبت به بخش باقیمان ه  ز کاال، طل   و قابل بازیافت رو ه  بود. صرفا ً
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