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  چکیده

کار  به 1343مصوب دریایی قانون در گذار ترین اصطالحاتی که قانونمهم ترین و پیچیده  شاید یکی از      

موجب گردیده   اهمیت این نهاد به قدري است که .می باشد "دریایی رهن عقد" برده است اصطالح

پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار  .دهد اختصاص موضوع این به را قانون این سوم فصل گذار ن قانو

 یتماه ،گذار قانون. آن می باشد به طوري که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست

) 80:1378نجفی اسفاد، و  89:1356فرمان فرمائیان، (اي  عده ینبا وجود ا است، ننموده یینعقد را تع ینا

قی با ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشابه می باشد و فقط آثار اعتقاد دارند که ماهیت این نهاد حقو

 در تنها نه عقد، دو این که رسید نتیجه این به توان نظریه می این رد بااما . این دو عقد با هم متفاوت هستند

شاهد  یدطبعا با یماگر معتقد به تفاوت در آثار آنها باش یراز ،با هم متفاوت هستند یزن یتماه در بلکهآثار، 

عقد  ینا 42 در ماده 1343یایی مصوب قانون در از یک سوبه عالوه . اشیمب یزدو عقد ن ینا یتتفاوت در ماه

   یینعقد، تع ینانعقاد ا یو چگونگ یطشرااز سوي دیگر و  استقانون قرار داده  ینرا صراحتا مشمول ا

 تعیین و تحلیل تحقیق، این از هدف بنابراین،. دو عقد با هم متفاوت هستند ینا یتاست که، ماه ینا يکننده 

  . باشد می دریایی رهن عقد ماهیت

  دریایی رهن عقد دریایی، ممتاز  حقوق عینی، حقوق وثیقه، رهن، عقد :واژگان کلید 
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  مقدمه -1

 هم و دارد ساله هزار چندین قدمتی دریا طریق از تجارت اینکه به توجه با .1

گزافه  پذیرد،می انجام دریا طریق از جهانی تجارت از فراوانی نیزبخش اکنون

 دریا طریق از کاال تجارت بناي زیر کشتیرانی صنعت نیست اگر بگوییم 

 .شود می محسوب

 که طوريه ب دارد پی در را سنگینی مخارج کشتی از برداري بهره و استفاده .2

 به جزء اي چاره مالی سساتمو از تسهیالت خذبه منظور ا آن ي کننده اداره

 بهره دیگر عبارت به. ندارد آن کرایه یا و بار کشتی، دادن  وثیقه یا رهن

 طلب را زیادي سرمایه و  سنگین مخارج کشتی، از استفاده و دریایی برداري

 از اعم کشتی، کننده تدارك قدرت و توان از موارد از برخی در که کند می

 .است خارج کشتی فرمانده یا مالک

 اداره مالی توان تقویت هدف با که است روشی ترین سهل رهنی معامالت .3

 کرایه و بار کشتی، میان این در. است بوده استفاده مورد همواره کشتی کننده

 یک تضمین و وثیقه خود، خاص شرایط با دیگر، التجاره مال هر مانند  آن

 مندرج رهن عقد از متفاوت آثاري با رهن عقد تشریفات و گیرد قرارمی دین

   حق دریایی رهن عقد ثمره. آید می در اجرا به آن درباره مدنی، قانون در

 نکردن ادا صورت در یعنی. شود می حاصل مرتهن براي که است اي عینی

 طلب کشتی فروش حاصل از تا شود می فراهم مرتهن براي امکان این دین،

 .کند استیفاء را خود

 دلیل به کشتی به مربوط مخارج دیگر و تعمیر  ساخت، اینکه به توجه با .4

 مالی مؤسسات و بانکها از کالن هاي وام اخذ با فقط  آن، هزینه بودن سنگین

 و حمل هاي شرکت یا و ها کشتی صاحبان طرف یک از است ممکن بزرگ

 از تسهیالت اخذ به مجبور خود دریایی ونقل حمل ناوگان توسعه براي نقل

 سساتمو و ها بانک این دیگر، طرف از و باشند می ها بانک و سساتمو این

 آن، کارمزد همراه به شده اعطا هاي وام بازگشت از اطمینان حصول براي نیز
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 همان تواند می وثیقه این که هستند اطمینانی قابل هاي وثیقه داشتن نیازمند  

 فوق، موضوع اهمیت به توجه با بنابراین، .باشد آن ي اکرایه و بار ی،کشت

 عقود از یکی عنوان به رهن با که گردید ایجاد دریایی رهن عنوان با مفهومی

  .است متفاوت آثار البته و ماهیت لحاظ از مدنی قانون در مندرج معین

ه ب ولی است شده شناخته امري ما مدنی حقوق در رهن عقد مفهوم چند هر .5

 درکه  است کشتیدر بسیاري موارد  دریایی، مال مرهونه در رهن اینکه دلیل

 اعطا حقوق لذا دارد، رو پیش را بسیاري خطرات و کند می وآمد رفت دریا

. گیرد قرار ویژه حمایت مورد مقتضی طور به باید ها وام گونه این کنندگان

 کالن هاي وام دادن به را اشخاص این توان، می که است راهی تنها این زیرا

 این در و نیست معلوم عقد این ماهیت اینکه به توجه با بنابراین،. نمود تشویق

 نهاد این ماهیت تعیین راستاي در تحقیق این لذا دارد وجود نظر اختالف زمینه

 در زمینه این در ما حقوقی ادبیات توسعه  و افزایی حقوقی و با هدف دانش

 به تحقیق این اول فصل   .گردیده است  تدوین و آوري جمع فصل دو

 و عقد این ماهیت به آن دوم فصل و دریایی رهن عقد اوصاف و مفاهیم

 .است یافته  اختصاص مشابه حقوقی نهادهاي با آن مقایسه

  

  

  دریایی رهن عقد اوصاف و مفهوم  -2

 رهن عقد اوصاف و مفهوم شدن روشن براي و موضوع اهمیت به توجه با        

. گیرد قرار اشاره مورد آن اوصاف سپس و عقد این مفهوم ابتدا دارد، جا دریایی

 به اول، قسمت در که گردد می تقسیم قسمت دو به منظور بدین شماره این بنابراین،

  .ایم پرداخته حقوقی نهاد این اوصاف به دوم، قسمت در و مفاهیم

  

  



 93 پاییزوزمستان، و پژوهش حقوقی، سال سوم،شماره دومدو فصلنامه دانش    184

  رهن عقد مفهوم -1- 2

 عقد نهاد است، آن مفهوم تبیین مستلزم اول وهلۀ در حقوقی نهاد هر تحلیل         

 این مفهوم شدن روشن براي بنابراین. نیست مستثنی قاعده این از نیز دریایی رهن

 عقد مفهوم به سپس) 1-1-2( مدنی قانون در مندرج رهن عقد تعریف به ابتدا عقد،

  .است شده پرداخته) 2-1-2( دریایی رهن

  مدنی قانون در رهن مفهوم عقد -2-1-1

 اعتماد آن به که آنچه و داوم و ثبات. 1 :باشد می زیر لغوي معانی داراي رهن         

 یوم کل« آیه در چنانچه حبس و گرو. 2) 521:1390، لنگرودي جعفري (.شود می

 به را رهن امامیه فقهاي. 3 .بدین معنا ذکر شده است )38المدثر، ( »رهینه بماکسبت

 عقدي حقوقی اصطالح در ولی )51:1410شهید ثانی، ( .اند کرده معنی الدین وثیقه

 موجب به. دارد نام رهن گیرد قرار مرتهن طلب ي وثیقه مدیون مال آن موجب به که

 به خود بدهی تضمین براي بدهکار آن موجب به که عقدي« مدنی قانون 771 ماده

 به مدیون گاه هر که معنی این به. »دارد نام رهن دهد می قرار وثیقه به را مالی طلبکار

 از و فروخته را مرهونه مال تواندب طلبکار نباشد دائن به خود دین تادیه به قادر عللی

 حق مرهونه مال به نسبت دائن، حق زیرا. نماید استیفاء را خود طلب فروش، حاصل

 است رهن در که مدیون اموال از معینی عین روي بر حق، این یعنی. است عینی

 بدون باشد، می مرتهن رهن در مرهونه مال که زمانی تا همچنین. یابد می استقرار

 تنفیذ به نیاز گیرد قرار معامله مورد که صورتی در و نیست معامله قابل وي رضایت

 شخص از طلب وصول براي وسیله ترین مطمئن گفت، توان می پس. دارد مرتهن

 حقوق یا دین منافع، گذاشتن رهن به ایران حقوق در طرفی از. باشد می مدیون

 معلوم و معین عین حتماً باید مرهونه و )148:1345امید، ( نیست صحیح احتمالی

 را رهینه دین، اداء از خودداري محض به و داشته دسترسی بدان دائن تا باشد

 رهن عقد ترتیب بدین. نماید وصول را خود طلب فروش آن، حاصل از و فروخته

 کاتوزیان،( کند پیدا تبعی عینی حق رهن مورد بر طلبکار که شود می سبب
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 دهد انجام باشد مرتهن زیان به که تصرفاتی آن در نتواند بدهکار و )497:1389  

  ).م.ق 793 ماده(

  دریایی رهن مفهوم عقد   -2-1-2

بدون ارائه تعریف از مفهوم عقد  1343مصوب  قانونگذار ایرانی در قانون دریایی

 آن رهن و است منقول مال کشتی تصریح نموده است که 42رهن دریایی، در ماده 

 پرداخته آن بیان شرایط به در مواد بعدي نیز صرفا. باشد می قانون این احکام تابع

در مقابل در نظام حقوقی سایر کشورها اصطالح رهن دریایی به دلیل تفاوت . است

هاي آشکاري که با سایر قرادادهاي وثیقه اي دارد به صراحت مورد تعریف 

  ) 1984مصوب قانون دریایی کانادا 26ماده ( .گذار قرار گرفته است قانون

برخالف قانون دریایی که تعریفی از رهن دریایی ارائه نکرده است، اما همانطور که 

  چند هر. ارائه کرده است از عقد رهنی تعریف صریح  قانون مدنیگفته شد 

است اما در تبیین ماهیت عقد  فقهی پیشینه داراي و کلی تعریف مذکور تا حدي

با این حال می توان در تبیین مفهوم عقد رهن  .شودرهن دریایی می تواند مؤثر واقع 

دریایی گفت نوع مستقل و جدیدي از عقد رهن است که آثار و احکام آن خاص آن 

  .می باشد

  دریایی رهن عقد اوصاف  -2- 2

 و است مسکوت دریایی رهن عقد اوصاف باب در ایران دریایی قانون        

 توان می قانون، این احکام در استقراء از ولی نکرده عقد این اوصاف به اي اشاره

 استفاده مورد آن ماهیت شناسایی در و کرد خالصه گونه بدین را عقد این اوصاف

  :داد قرار

   ؛)1-2-2( تبعی است عقدي

  ؛)2-2-2( ناپذیر تجزیه است عقدي
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  ؛)3-2-2( است عینی حقوقحیث آثار جزو  از

  ؛)4-2-2( جایز مرتهن سوي از ولی الزم راهن سوي از

  ؛)5-2-2(لزوم ثبت عقد رهن دریایی

  ).6-2-2(قابلیت انعقاد عقد رهن توسط فرمانده کشتی 

  دریایی رهن عقد بودن تبعی  -2-2-1

 از و است تبعی مدنی قانون در مندرج رهن عقد همانند نیز دریایی رهن عقد        

 بتوان تا باشد داشته وجود دینی باید آن، از پیش که معنی این به. کند می تبعیت دین

 ندارد وجود که دینی براي دادن وثیقه بنابراین. داد وثیقه به را مالی آن تضمین براي

مندرج  "مبلغ رهن"وصف مذکور از عبارت . ندارد امکان ما حقوق در آینده دین یا

در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی  «داشته که مقرر  43در ماده 

 دلیل به هم چنین. قابل برداشت است» قید گردداً رسید آن صراحت و مبلغ رهن و سر

 بین از نیز مرتهن حق دیگر، دالیل به آن سقوط یا دین پرداخت با آن، بودن تبعی

 براي رهن هرگاه که، است ذکر به الزم. دهد می دست از را خود مبناي زیرا رود، می

در  که وامی براي رهن مانند باشد، نیامده وجود به هنور آن سبب که شود داده دینی

 عقد شد بیان که طور همان زیرا. است باطل رهن گمان بی ،شد آینده گرفته خواهد

 اگر پس. شود می انجام دین برابر در دادن وثیقه براي که است تبعی عقدي رهن،

  .است هدف و مبنا فاقد رهن عقد باشد نداشته وجود دین

  دریایی رهن عقد بودن ناپذیر تجزیه  -2-2-2

 بیش شامل رهن موضوع که صورتی در«: دارد می مقرر دریایی قانون 47 ي ماده    

 مقابل در که باشند داده قرار تصریح مورد رهن سند در و باشد کشتی یک از

 طور به دین، آن به مربوط مشخص ي مرهونه کشتی دین، از معین قسمت پرداخت

. »شود قید کشتی آن سند در باید کشتی هر به مربوط مبلغ. شد خواهد آزاد جداگانه
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 به را خود کشتی چند وام یک دریافت براي راهن، اگر ماده این موجب به بنابراین،  

 کشتی دین، از بخشی پرداخت با که، کند توافق مرتهن با تواند می بدهد رهن

 به را واحد دین ماده، این وضع با قانونگذار واقع در. شود آزاد مشخص مرهونه

 نحوي به که است داشته سعی اي شیوه چنین  اتخاذ با و کرده تفکیک متعدد دیون

  . شوند آزاد وضیعت این از تر سریع چه هر ها کشتی تا کند اقدام

 قرار وي وام رهن در راهن متعدد هاي کشتی است ممکن این، وجود با        

 باید صورت این در. باشند نیاورده میان به دین ي تجزیه از سخنی ولی گیرند

 وام، از قسمتی پرداخت با آیا بود خواهد چه رهن این ي نتیجه که شود بررسی

 آنها ي همه نگردد پرداخت وام کل که زمانی تا یا گردد می آزاد ها کشتی از برخی

 از صراحتا امر این اگر دیگر، عبارت به ماند؟ خواهند باقی وي وام رهن در همچنان

  خیر؟ یا بود خواهد تجزیه قابل رهن آیا نگردد، قید رهن سند در طرفین سوي

 عدم به توجه با گفت، توان می ولی است ساکت مورد این در دریایی قانون        

 اصل اساس بر رسد می نظر به الذکر، فوق ماده مخالف مفهوم و طرفین تصریح

 برابر در ها کشتی همه  که باشد داشته وجود ضمنی شرط این رهن، ناپذیري تجزیه

 مال تمام باشد نشده پرداخت بدهی کل که زمانی تا و است رهن در طلب تمام

 وثیقۀ متعدد اموال اگر دیگر عبارته ب. ماند خواهند باقی وي وام رهن در مرهون

 اساس بر آن، از قسمت یک جزء به گردد پرداخت طلب تمام و باشد طلب یک

 اگر  همچنین. شود آزاد ها کشتی از بخشی که شود نمی باعث امر این اصل همین

 آزاد و فک باعث نیز دین یک پرداخت باشد رهن در کشتی یک دین، چند براي

  .شد نخواهد آن از قسمت هیچ شدن

 و باشد می اجرا قابل نیز شود می تجزیه دین که هم موردي در قاعده این      

 طلب از بخشی مرتهن هرگاه مثال شود، نمی رهن حق ي تجزیه باعث دین ي تجزیه

 رهن در آن تمام بلکه کند، نمی آزاد را وثیقه از بخشی هیچ نیز اقدام این کند ابراء را



 93 پاییزوزمستان، و پژوهش حقوقی، سال سوم،شماره دومدو فصلنامه دانش    188

 بخش نسبت به که کرد ادعا توان نمی و شود پرداخت طلب تمام تا ماند می باقی

  .باشند نموده توافق خصوص این در که این مگر شود کاسته رهن از شده ابراء

  دریایی رهن عقد واسطهبه  ایجاد حق عینی  -2-2-3

 گفته یحق به اصطالح در و است مالی حقوق اقسام از یکی عینی حق        

 و مستقیم طور به شخصی که، حقی پس. باشد خاصی عین آن، متعلق که شود می

 نام عینی حق نماید، استفاده آن از تواند می و کند می پیدا چیزي به نسبت واسطه بی

 اصلی عینی حق. گردد می تقسیم تبعی عینی و اصلی عینی حق دو به حق، این. دارد

 خوده ب خود یعنی ،ستا گرفته تعلق چیزي به مستقل، طوره ب که گویند می قیح به

 حق ولی. مالکیت حق مانند است بشر استفاده و احتیاج مورد مستقل صورته ب

 صاحب طلب وثیقه معینی عین آن موجب به که شود می گفته حقوقی به تبعی عینی

 پرداخت از مدیون خودداري صورت در که دهد می حق او به و گیرد می قرار حق

 از اطمینان خاطره ب که طلبکاري مثل کند، وصول محل آن از را خود طلب دین،

 مال، آن به نسبت طریق بدین و گیرد می رهن به بدهکار از را مالی دین، پرداخت

 مورد مال طریق از را خود طلب ،مقررات رعایت با تواند می و کند می پیدا تقدم حق

 است تبعی عینی حق یک مرهونه مال به نسبت طلبکار حق پس. نماید وصول رهن

 بین از نیز حق آن دین، سقوط با و است دین تابع بلکه نیست مستقلی حق و

  .رود می

 در دریایی قانون 45 ماده در مندرج عینی حق فوق، توضیحات به توجه با         

 یا و فروش با حق این که معنی بدین. است تبعی عینی حق  از مصداقی رهن، مورد

 مورد کشتی به نسبت را خود حقوق تواند می مرتهن و رود نمی بین از کشتی انتقال

 شیئ به نسبت حق این زیرا. کند اجرا و اعمال وضعیتی هر در و حال هر در رهن،

 نظر بنابراین، )151:1345امید، ( .شود نمی محسوب شخصی حقوق جمله از و است

ه ب اعتباري، و مالی موسسات توسط که کالنی عمدتا لغامب و موضوع اهمیت به

و از  مرهونه تعلق گرفته عین بر عینی حقی شود، می داده راهن به تسهیالت عنوان
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 یابد، انتقال مرهونه اگرعین که معنی بدین .امتیازات حقوق عینی بهره مند می گردد  

 توان می داد قرار دعوا طرف را مالک باید اینکه ضمن عینی، حق همین ستنادا به

آثار این حق تا جایی ادامه  .نمود استیفاء را خود حقوق و متوقف نیز را مرهونه عین

چنانچه کشتی در رهن باشد « قانون دریایی  23پیدا نموده است که به استناد ماده 

در حقوق او و سایر  است و تغییر نام اثريموافقت مرتهن در تغییر نام ضروري 

  » .اشخاص ذینفع نخواهد داشت

 سو یک از 42 ماده بین رسد می نظر به ظاهرا که نمود اضافه باید نیز انتها در         

 را دریایی رهن عقد که دیگر، سوي از 45 ماده و داند نمی صحت شرط را قبض که

 این از باید لیکن باشد، داشته وجود تعارض است داده قرار عینی حقوق شمول در

 حقوق که باشد این تعارض، در تردید دلیل شاید که، توضیح بدین. گذشت ظاهر

 قبض عینی عقود در دانیم می که همانطور. شوند گرفته اشتباه عینی عقود با عینی

 مقنن ولی شود نمی محقق عقد نگیرد صورت قبض اگر و است عقد صحت شرط

 نه است کرده استفاده مرتهن از حمایت بخاطر عینی حقوق اصطالح از 45 ماده در

 باشد آن قبض عدم یا قبض از صحبت تا نیست قبض قابل حق، که چرا. عینی عقود

 به معتقد اگر نیستند با وجود اینحتی یکدیگر با تعارض در ماده دو این نتیجه در

 45 ماده حکم اگر بگوییمباشیم، شاید دور از ذهن نباشد  ماده دو این بین تعارض

 داند نمی صحت شرط را قبض که 42 ماده توسط داند می عینی حقوق از را رهن که

  .است خورده تخصیص

  مرتهن سوي از آن بودن جایز و راهن سوي از دریایی رهن عقد بودن الزم  -2-2-4

 سوي از دریایی رهن عقد که نکرده اشاره نکته این به ایران دریایی قانون         

 قانون عنوان به مدنی قانون به توجه با ولی است الزم راهن سوي از و جایز مرتهن

 استناد به توان می کرد، رجوع آن به توان می خاص قانون سکوت مواقع در که عام

 سوي از مدنی قانون در مندرج رهن همانند نیز رهن نوع این گفت م.ق 787ماده

 که وقت هر تواند می مرتهن بنابراین. است جایز مرتهن سوي از و الزم راهن
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 به یا نماید ادا را خود دین اینکه از قبل تواند نمی راهن ولی زند هم بر را آن بخواهد

 بودن جایز با این حال. بزند مه به را رهن شود بري آن از قانونی انحاء از نحوي

 شدت به 1320 ثبت قانون اصالحی 34 ماده تصویب با مرتهن، به نسبت رهن عقد

 از حق استیفاء جزء راهی هیچ که بود چنان ماده لحن زیرا .قرارگرفت تردید مورد

 شده اصالح ثبت قانون 44 ماده تبصره ولی نداشت، وجود مرتهن براي مرهونه عین

 مورد در« دارد می مقرر مذکور تبصره. برد بین از را تردید این 1351 ماه اسفند در

 مورد اعراض صورت در نماید اعراض رهن از تواند می بستانکار رهنی، معامالت

 )235:1383کاتوزیان، ( .»شد خواهد ذمه اسناد براساس اجرائی عملیات و آزاد رهن

 دریایی قانون سکوت و ثبت قانون مدنی، قانون مواد قراردادن جمع با بنابراین،

 مرتهن سوي از و الزم راهن سوي از نیز دریایی رهن که رسید نتیجه این به توان می

  .است جایز

 رهن عقد با اوصاف لحاظ از دریایی رهن عقد چه اگر است، ذکر به الزم         

 این با ماهیت جهت اما از  است مشابهت هاي فراوانی مدنی داراي قانون در مندرج

 در که باشد می خود خاص و ویژه ماهیت داراي  این عقد  .متفاوت است عقد

  .شد خواهد بحث مفصالً بعدي مباحث

 لزوم ثبت عقد رهن دریایی -2-2-5

لزوم ثبت سند  ،یکی از مهم ترین و متفاوت ترین وصف هاي عقد رهن دریایی     

قانون دریایی کشتی مال  42با وجود آن که به استناد ماده . رسمی عقد مذکور است

منقول تلقی شده و به رغم آن که در قانون ثبت و قانون مدنی، ثبت رهن اموال 

قانون  نقول اجباري نبوده و از شرایط صت عقد مزبور محسوب نمی گردد، لیکنم

رهن کشتی  ،است ..........کشتی مال منقول  «مقرر داشته  42ماده در  دریایی صراحتا

بنابراین اگر عقد رهن دریایی بدون . »دصورت گیر  وسیله سند رسمی باید ............

  .بوده و از اعتبار ساقط تلقی می گردد تنظیم سند رسمی صورت پذیرد باطل
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  قابلیت انعقاد عقد رهن توسط فرمانده کشتی -2-2-6  

به رغم آنکه در عقد رهن قانون مدنی صرفا مالک و یا ماذون از قبل وي حق رهن 

دادن مال مرهونه را دارد اما در عقد رهن دریایی به حکم قانون و خارج از اراده 

دریایی فرمانده نیز می تواند با وجود آن که مالک قانون  89مالک، به استناد ماده 

قه بدهد و وام مورد نیاز کشتی نیست کشتی یا بار و یا کرایه کشتی را به رهن یا وثی

  .خذ کندخود را ا

  مشابه  حقوقی نهادهاي با مقایسه در دریایی رهن عقد ماهیت -3

 اکنون .شدیم آشنا دریایی رهن عقد اوصاف و مفاهیم با قسمت هاي پیشین در     

 ویژه ماهیت داراي دریایی رهن عقد. پردازیم می عقد این ماهیت به شماره، این در

 دارد جا حقوقی نهاد این ماهیت شدن روشن براي بنابراین. باشد می خود خاص و

مطرح  رهن عقد و دریایی ممتاز حقوق وثیقه، مثل، مشابه حقوقی نهادهاي با که

 در. ببریم پی عقد این ماهیت به نهایت در تا گردد مقایسه مدنی، قانون در شده

 تفاوت به اول قسمت در که گردد می تقسیم قسمت دو به شماره، این راستا همین

 ماهیت تفاوت به دوم قسمت در و دریایی ممتاز حقوق و قهوثی با دریایی رهن عقد

  .پردازیم می مدنی قانون در مورد اشاره رهن عقد با حقوقی نهاد این

  

  دریایی ممتاز حقوق و وثیقه با دریایی رهن عقد تفاوت -1- 3

 اي مقایسه رهن دریایی، بهتر درك براي که است گردیده سعی شماره این در        

 دو به منظور، بدین قسمت این بنابراین،. صورت گیرد  ممتاز حقوق و وثیقه با

 دوم شماره در و وثیقه با رهن عقد تفاوت به اول شماره در شود، می تقسیم شماره

  .پردازیم می دریایی ممتاز حقوق با دریایی رهن تفاوت به
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  وثیقه با رهن دریایی عقد تفاوت - 3-1-1

 سوي از بار رهن یا و وثیقه اصطالح دو قانون دریایی از 94ماده  در مقنن         

 مورد اصطالح دو این که است الزم بنابراین،. است کرده استفاده کشتی فرمانده

  .گردد معلوم آنها تفاوت تا گیرند قرار بررسی

 باید ولی باشند می یکی نهاد دو این که رسد نظر به امر بادي در شاید        

 که صورتی در یعنی هستند مشابه آثار لحاظ از اصطالح دو این چه اگر دانست،

 تواند می وثیقه حق صاحب یا مرتهن نکند، ادا را خود بدهی گذار وثیقه یا راهن

متفاوت می  یکدیگر   با مفهوم نظر از ولی کند استیفا آنها فروش با را خود حقوق

 مال ثالث شخص یا بدهکار آن موجب به که  است رهن  قراردادي عقد زیرا. باشند

 رسید سر در را خود بدهیمدیون  اگر تا دهد می بستانکار به وثیقه عنوان به را خود

  در حالیکه. کند استیفا را خود طلب وثیقه، فروش محل بستانکار بتواند از ندهد

 نزد گرو عنوان به مالی اگر معنی، بدین باشد می رهن عقد ارکان از حقیقت در وثیقه

 که گفت توان می بنابراین .گویند می وثیقه شود، داده رهن به او نماینده یا طلبکار

 رهنی عقد هر که معنی بدین باشد می مطلق وخصوص عموم عقد، دو این رابطه

  .نیست رهن اي وثیقه هر ولی است وثیقه

  دریایی ممتاز حقوق دریایی با رهن عقد تفاوت  - 3-1-2

 توان میان عقد رهن دریایی با حقوق ممتاز دریایی می تفاوتی که ترین مهم         

 طرفین انشاء قصد با و معین معامله وسیله به وثیقه و رهن که است این کرد ذکر

 اولین وثیقه یا رهن عقد ایجاد در مرتهن و راهن انشاء قصد یعنی. گردد می واقع

 قصد کشتی،  مالک زیرا .نیست چنین ممتاز، حقوق در که صورتی در. است شرط

. کند می تحمیل وي به قانون را حقوق این بلکه ،است ننموده ممتاز حقوق انشاء

 رهن عقد در وثیقه اثر در که اي عینی حقوق نوع از دریایی ممتاز حقوق بنابراین،

 قانون در مقنن که را ممتازي حقوق اصطالح دیگر عبارت به. نیست شود، می ایجاد

 ایجاد قانون موجب به بلکه نیست طرفین توافق از ناشی است برده کار به دریایی
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 به. بود خواهد مطالبات سایر و رهن از ناشی حقوق بر امتیاز داراي و گردیده  

 به بلکه آیند نمی وجود به قرارداد و توافق با دریایی ممتاز حقوق دیگر،  تعبیري

 توان می بنابراین. گردند می ایجاد آن صاحب براي که است گذار قانون حکم موجب

به  که است کشتی به نسبت عینی حقوق از نوعی دریایی ممتاز حقوق ماهیت گفت،

  . وثیقه اما با آن متفات است و رهن با زیاد شباهت رغم 

 ممتاز حقوق صراحتا دریایی قانون 30ماده در مقنن که است الزم نیز نکته این ذکر

 قوانین در مندرج ممتاز حقوق سایر بر همچنین و رهن از ناشی حقوق بر مرجح را

 مشمول ممتاز حقوق عکس بر رهن از ناشی حقوق عالوهه ب. است دانسته دیگر

 اي عینی حق استناد به زمان هر در تواند می همواره مرتهن و گردند نمی زمان مرور

  .باشد یافته انتقال کشتی اگر حتی کند استیفاء را خود حقوق دارد آن روي بر که

  

  مدنی قانون در مندرج رهن عقد با دریایی رهن عقد ماهیت تفاوت -2- 3

اصطالح عقد رهن استفاده کرده  از دریایی، قانون در مقنن که آن رغم علی       

از لحاظ ماهیت کامال با عقد رهن مندرج در قانون مدنی به  است ولی عقد مذکور

ماهیت این  ن، با توجه به این که مقننبنابرای. عنوان یک عقد معین متفاوت است

جا دارد که  رده و رویه ثابتی در این خصوص وجود ندارد،عقد را مشخص نک

سه گردد تا ماهیت این نهاد حقوقی با ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی مقای

تقسیم  این قسمت به دو شمارهدر همین راستا . به تفاوت در ماهیت آنها پی ببریم

 و سپس به) 1-2-3(مندرج در قانون مدنی  ابتدا به ماهیت عقد رهن .می شود

  . می پردازیم) 2-2-3(ماهیت عقد رهن دریایی 

  مدنی قانون در مندرج رهن عقد ماهیت - 3-2-1

 و است تبعی عقدي رهن قانون، این 771 ماده ویژه به مدنی قانون اساس بر         

 در مرتهن و شود داده وثیقه به مالی آن تضمین براي تا باشد داشته وجود دینی باید
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 به نسبت حتی و دارد رجحان طلبکاري هر بر رهن، قیمت از خود طلب استفیاء

 عین فروش واسطه به که بدین معنی، مادامی. است مقدم دیان سایر بر مرهون عین

 دیان حق باشد نشده فک رهن و نگردیده اداء او طلب دیگر جاي از اینکه یا مرهونه

 تمام فروش بر متوقف مرتهن دین اداء اگر و گرفت نخواهد تعلق مال آن به دیگر

مال  قیمت در این شرایط اگر .شود فروخته مال آن تمام باید باشد مال مرهون

 و مالک طلبکاران سایر به مازاد متعلق باشد مرتهن طلب فروخته شده مازاد بر

بنابراین ماهیت عقد رهن، گرو گذاشتن اموال به منظور ایجاد وثیقه  .بود خواهد

با شرایط و مقررات خاص ) مرتهن(عینی براي تضمین حصول طلب بستانکار 

  .  مندرج در قانون مدنی می باشد

  دریایی رهن عقد ماهیت  -3-2-2

 دریایی رهن عقد  دارد می مقرر صراحتا دریایی قانون 42ماده قانونگذار در         

 ننموده تعیین را حقوقی نهاد این ماهیت اینکه با  بنابراین. است قانون این مشمول

 از برخی این وجود با  .است کرده منع مدنی را قانون به مراجعه  اما است،

 دارند، اعتقاد قانون مذکور 42ماده از انتقاد با )89:1356فرمان فرمائیان، ( سندگاننوی

 و است گرفته قرار بررسی و نقد مورد متمادي سالیان که است مفهومی رهن عقد

 و کرده خارج مدنی قانون شمول از صراحت، به را آن دریایی قانون که نبوده درست

 مواد بودن ناکافی و ها نارسایی به باید را ایراد این و دهد قرار خود لواي تحت

 ایشان اعتقاد به. افزود خواهد ها ابهام بر مشخصاً که افزود نیز دریایی رهن به مربوط

 قرار خود مقررات تابع را کشتی رهن صراحت به 42 ماده در دریایی قانون چند هر

 هايخال به که مواردي در که گفت باید حقوقی کلی اصول به توجه با اما است داده

. کرد استفاده عام قانون عنوانه ب مدنی قانون مقررات از توان می خوریم می بر قانونی

 خاص قانون عنوانه ب 1343 مصوب ایران دریایی قانون اینکه به توجه با بنابراین،

 مدنی قانون ناسخ تعارض موارد در مسلماً گشته، تصویب ینمد قانون ورود از بعد

 بینی پیش را خاصی حکم دریایی قانون که مواردي در اجرا مقام در پس. بود خواهد

 هنوز مدنی قانون موارد این در زیرا کرد مراجعه مدنی قانون به توان می است ننموده
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 این گفت توان می مذکور مطالب به توجه با بنابراین. است باقی خود قوت به  

 مدنی قانون در مندرج رهن عقد با را عقد این ماهیت ضمنی طور به نظر صاحب

نیز ) 79:1378نجفی اسفاد (نویسندگان  از دیگر برخی عالوهه ب. است دانسته مشابه

ولی با انتقاد از نظریه ي فوق باید . ماهیت این دو عقد را یکی می دانند صراحتا

 سراغ به موجود، قانونی هاي خالء کردن پر براي توان می چند هر که اذعان نمود

 دریایی رهن عقد که کرد فراموش نباید اما رفت رهن باب در مدنی قانون عام قواعد

 دالیل و ماهیت به توجه با و هنمود قلمداد ویژه تجاري عقد یک عنوانه ب باید را

 درست زیرا. عقد مستقل و نو شناخت یک عنوانه ب نهایتا و هکرد تفسیر آن وجودي

 عنوان به طرف دو مدنی، قانون در مندرج رهن عقد همانند عقد این در که است

 یا و وثیقه به مدیون طرف از مالی و گیرند می قرار یکدیگر برابر در مرتهن و راهن

 یکی است اما عقد دو این ماهیت که برسد نظر به ظاهر در و شود می گذاشته رهن

 از دالیلی براي ادعاي مذکور به .دقت بیشتر نشان می دهد در باطن امر چنین نیست

  :جمله موارد زیر می توان استناد نمود

 مدنی، قانون در مندرج رهن عقد با دریایی رهن عقد احکام و آثار در تفاوت اوال

  . باشد می حقوقی نهاد دو این ماهیت در تفاوت بیانگر

. باشد قبض قابل تا باشد معین عین باید رهن، عقد مورد موجب قانون مدنی بهثانیاً 

 نمی واقع رهن عقد نگیرد صورت قبض اگر و است آن صحت شرط قبض زیرا

 عقد و نیست رهن صحت شرط قبض دریایی، قانون موجب حالیکه بهدر  .شود

 حال در کشتی و کشتی کرایه که است علت همین به. گردد می واقع آن بدون رهن

. هستند دادن رهن یا وثیقه قابل ندارند خارجی وجود که این وجود با را ساختمان

 باطل مدنی قانون موجب به ندارد خارجی وجود که مالی و دین رهن که صورتی در

  .است

مقنن دریایی دست فرمانده را باز گذاشته است تا در صورت ضرورت و تحت ثالثا 

، کشتی یا بار و یا کرایه کشتی را با وجود اینکه مالک آنان 89شرایط مندرج در ماده
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در صورتی که به . خذ کندقه بدهد و وام مورد نیاز خود را انیست به رهن یا وثی

دنی، اگر شخصی غیر از صاحب کاال یا مال آن را رهن بدهد عقد موجب  قانون م

  .رهن غیر نافذ است و نیاز به تنفید مالک دارد

 رهن عقد دانستن مشابه به تمایلی نیز دریایی گذار قانون که رسد می نظر به رابعا

 خود قانون این 42 ماده و است نداشته مدنی قانون در مندرج رهن عقد با دریایی

مشمول  را دریایی رهن عقد مقنن که نداشت دلیلی گرنه و است مطلب این گویاي

 قرار خود لواي تحت و کند خارج مدنی قانون شمول ازو  قانون دریایی دانسته

 عقد این ماهیت ضمنی طوره ب ماده این وضع با مقنن گفت، توان می بنابراین. دهد

  .است ساخته جدا مدنی قانون در مندرج رهن عقد ماهیت از را

 مقنن که معنی بدین است معین عقود جزو مدنی قانون در مندرج رهن عقد خامسا

 ماهیت دریایی قانون در مقنن ولی نموده تعیین را آن آثار و احکام مدنی قانون در

لیکن با توجه به آثار و احکام آن که در قانون مزبور  .است نکرده تعیین را عقد این

  .آن را عقدي مستقل و نو به نام عقد رهن دریایی دانست ذکر شده است می توان 

 رهن عقد که رسید نتیجه  این به توان می به ادله ارائه شده، توجه با بنابراین         

 مدنی قانون در مندرج رهن عقد با و بوده  خود خاص ماهیت داراي دریایی

  .است متفاوت

 که اهمیت عقد رهن دریایی تا حدي است که  نمود اشاره نیز نکته این به باید        

 رژیم ایجاد هدف با تا داشت آن بر را ربط ذي المللی بین کارگزاران و سازمانها

 تدوین زمینه این در را متعددي  المللی بین هاي کنوانسیون حقوقی متحدالشکل

  :باشد می ذیل شرح به که است اسنادي تنظیم ماتااقد این ماحصل. نمایند

 حقوق به مربوط مقررات از بعضی کردن یکنواخت المللی بین هاي کنوانسیون. 1

  بروکسل؛ 1926 مورخ دریایی رهن و ممتاز
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 حقوق به مربوط مقررات از بعضی کردن یکنواخت المللی بین هاي کنوانسیون. 2  

  ؛)شد 1926 معاهده جایگزین معاهده این( بروکسل 1967 مورخ دریایی رهن ممتاز

 ساخت دست در کشتی بر حقوق ثبت به مربوط بروکسل المللی بین کنوانسیون. 3

  ؛1967 مورخ

 مورخ دریایی رهن در ممتاز حقوق به مربوط بروکسل المللی بین کنوانسیون. 4

  ؛1993

. است گردیده ملحق 1926 کنوانسیون به فقط ما کشور فوق هاي کنوانسیون میان در

 در را آنها باید متعاهد هاي دولت و است شده گنجانده چارچوب این در که اهدافی

  :است ذیل شرح به نمایند لحاظ خود داخلی قوانین

  متعاهد؛ دولتهاي در رسیده ثبت به هاي رهن شناسایی -الف

 کشتی، علیه دریایی ممتاز حقوق تا شود می باعث که دعاوي از لیستی بینی پیش -ب

  باشد؛ اقامه قابل حمل ي کرایه و کشتی ملحقات و حمل و کرایه

 دعاوي تقدم و دریایی رهن بر ممتاز، حقوق به مربوط دعاوي دانستن مقدم -پ

  بر دریایی رهن به مربوط

  دعاوي؛ سایر

 تقدم اصل به بودن قائل و ممتاز حقوق به مربوط دعاوي ندانستن عرض هم -ت

   آنها؛ میان

 و کشتی بعدي صاحبان علیه ممتاز حقوق به مربوط دعاوي دانستن اجرا قابل -ث

  آن؛ مالک شخصیت از مستقل کشتی علیه نیز

 لحاظ به ثانیاً و زمان مرور قاعده دلیل به اوالً ممتاز، حقوق شمردن منقضی -ج

  شود؛ می تعیین داخلی گذار قانون تشخیص به که دالیلی
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 در غیرمصرح دعاوي پایه بر دریایی عینی حقوق پذیرش در ملی قانون اقتدار -ح

 حادث دریایی رهن بر ممتاز حقوق تقدم اصل در تغییري آنکه بدون کنوانسیون،

  )77:1378نجفی اسفاد، ( .گردد

 دریایی قانون همانند نیز ها کنوانسیون این گردد می مالحظه که طور همان        

 و اند نکرده مشخص را حقوقی نهاد این ماهیت ایران به منظور کاستن اختالفات،

  .اند داده قرار شناسایی مورد را عقد این اهداف فقط

  

  گیري نتیجه-4

 رهن عقد یکی دارد، وجود رهن عقد نوع دو ایران حقوق در که پذیرفت باید -1

 عقد با دریایی رهن عقد ماهیت. دریایی رهن عقد دیگري و مدنی قانون در مندرج

 عقد، این احکام و آثار در تفاوت زیرا. است متفاوت مدنی قانون در مندرج رهن

 دریایی قانونگذار عالوهه ب. باشد می نیز حقوقی نهاد دو این ماهیت در تفاوت بیانگر

 و است نداشته مدنی قانون در مندرج رهن عقد با عقد این دانستن مشابه به تمایلی

 تابع را عقد این مزبور ماده زیرا. است ادعا این گویاي خود دریایی قانون 42 ماده

. است کرده خارج مدنی قانون شمول از را آن با این کار و داده قرار دریایی قانون

بنابراین براساس ماهیت  می توان عقد رهن در حقوق ایران را به دو نوع تقسیم 

در همان  یکی عقد رهن مندرج در قانون مدنی که مقنن احکام و آثار آن را. کرد

ن مندرج در قانون دریایی که باید آن را تعیین نموده است و دیگري عقد ره قانون

مستقل و نو با احکام و آثاري متفاوت که در قانون دریایی ذکر  به عنوان یک قرارداد

  .شده است دانست

 قبض یعنی است عینی عقود جزو هم مدنی، قانون در مندرج رهن عقد -2         

 واقع نیز عقد نگردد واقع قبض اگر و باشد می رهن عقد صحت شرط مرهونه عین

 حق این صاحب یعنی. گیرد می قرار عینی حقوق  شمار در هم و گردد نمی

   رهن مورد به نسبت تقدم حق و تعقیب  حق داراي رهن، عقد انعقاد با) مرتهن(
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 جزء و گیرد می جاي عینی حقوق شمار در تنها دریایی رهن عقد ولی. باشد می  

 زیرا. ندارد رهن عقد صحت در نقشی گونه هیچ قبض، یعنی نیست عینی عقود

 به. »نیست رهن صحت شرط قبض... «: دارد می مقرر 42ماده اخیر قسمت در مقنن

 با آن،  ي کرایه همچنین و ساخت حال در کشتی که، است ماده همین حکم دلیل

 صراحتاً را آنها رهن دریایی مقنن باشند، قبض قابل تا ندارند خارجی وجود اینکه

 شرط را قبض که م.ق 772ماده بنابراین می توان گفت حکم .است نموده تجویز

 که د.ق 42ماده موجب به داند در خصوص عقد رهن دریایی می رهن عقد صحت

  .است موضوعاً منتفی داند نمی رهن صحت شرط را قبض

 ولی مقنن دریایی) م.ماده ق(اصوال رهن و یا وثیقه ي مال غیر، نافذ نیست  -3

 که این وجود با فرمانده، توسط را آن کرایه و بار کشتی، دادن وثیقه یا هنر استثنائا

 ذي کشتی فرمانده مالک، غیاب در زیرا. است پذیرفته صراحتاً نیست آنان مالک

 و ضرورت صورت در تواند می و گردد می محسوب کشتی در شخص ترین صالح

 قرار وثیقه را آن کرایه یا بار کشتی، از بخشی یا تمام 89 ماده در مندرج شرایط با

   .نماید أخذ را نیاز مورد وام آن مقابل در و دهد

عقد رهن دریایی از اقسام و ثایق عینی تبعی است که با سقوط دین آن حق نیز  -4

قانون دریایی مصداقی  45به عبارت دیگر حق عینی مندرج در ماده . از بین می رود

 کشتی انتقال و نقل یا فروش با حق که اینبا این توضیح . از حقوق عینی تبعی است

 هر در رهن، مورد کشتی به نسبت را خود حقوق تواند می مرتهن و رود نمی بین از

 به یابد، انتقال مرهونه عین اگر که معنی بدین. کند اجرا و اعمال وضعیتی هر و حال

 و متوقف باشد که کس هر دست در را مرهونه عین توان می عینی حق همین استناد

  .کرد استیفاء را خود حقوق

  پیشنهادها-5

 رهن عقد ماهیت ،1343سال مصوب دریایی قانون که این به توجه با -1       

 بحث آن خصوص در جداگانه طوره ب دارد جا لذا است نکرده مشخص را دریایی



 93 پاییزوزمستان، و پژوهش حقوقی، سال سوم،شماره دومدو فصلنامه دانش    200

 حقوق مهم مباحث از یکی حقوقی، نهاد این زیرا. شود تعیین آن ماهیت و گردد

  .باشد می برخوردار فراوانی اهمیت از و است دریایی

 در ایران، واردات و صادرات و المللی بین تجارت و صنعتی اقتصادي، موقعیت -2

 طبیعی ها، پیشرفت این موازات به و داشته مناسبی پیشرفت اخیر هاي سال خالل

 افزایش دریایی رهن خصوص به دریانوردي امور به مربوط دعاوي شمار که است

 این دردریایی  و به روز جامع ،مدون قانون به نیاز الزاماً که باشد داشته توجهی قابل

 .است زمینه

 روزمره احتیاجات و دریایی رهن به مربوط مقررات در موجود خالءهاي دلیل به -3

 دریایی رهن به مربوط قوانین اصالح به نسبت گردد می پیشنهاد مرتهنین و راهنین

 موجب به مالی موسسات و ها بانک که است صورت این در تنها زیرا. گردد اقدام

 می خود این و شوند می ها کشتی مالکین به وام اعطاء به حاضر دریایی، قانون

 کشور افزون روز رشد و نقل و حمل صنعت شکوفایی و رشد منشاء سر تواند

  .باشد
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