


ــارس،  ــواحل خلیج ف ــن س ــار داش ــا در اختی ــران ب ای

ــادر  ــدرود و بن ــامن، ارون ــای ع ــدران، دری ــای مازن دری

ــرت  ــزار و ۷00 کیلوم ــدود دو ه ــا ح ــه جمع ــدد ک متع

ــی  ــره کشــورهای دریای ــی می شــود، در زم ــرز دریای م

ــران در  ــی ای ــون دریای محســوب می شــود؛ اولیــن قان

ــه و بررســی  ــب رســید، مطالع ــه تصوی ســال 1۳۴۳ ب

اجاملــی قانــون دریایــی ایــران حاکــی از آن  اســت که 

ــاب  ــور ترجمــه ای اســت از کت ــون مزب ــواد قان اکــر م

دوم قانــون بازرگانی فرانســه مصــوب 1۸0۲م و قانون 

بازرگانــی بلژیــک مصــوب 1۸۹۵م که به رغم منســوخ 

شــدن برخــی از ایــن مقــررات در کشــور فرانســه 

به عنوان مثــال در بــاب قــرارداد اجــاره کشــتی، 

قانــون دریایــی ایــران بــدون کم تریــن تغییــری در این 

ــی  ــث مهم ــت مباح ــی اس ــت، بدیه ــش پابرجاس بخ

ــی، خســارت مشــرتک، ســازمان و  چــون بیمــه دریای

صالحیــت محاکــم دریایــی، تعییــن تکلیــف کشــتی 

ســانحه دیــده و داوری اختصاصــی در ایــن قانــون 

مغفــول مانــده )توازنــی زاده، 1۳۸0، ص۴۸و۴۹( 

و از طرفــی بــا تاّمــل در کنوانســیون های بین املللــی 

دریایــی اســتنباط ایــن نکته بدیهی اســت که نســبت 

بــه کشــتی هایی کــه در آب هــای ســاحلی دچــار 

ســانحه شــده و درعین حــال در راســتای معامــالت 

ــگ  ــون جن ــواردی چ ــه م ــا ب ــی بن ــاری بین امللل تج

بیــن دولت هــای ســاحلی بعضــا بــدون پوشــش 

مالکیت کشتی رها شده
و قواعد حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین املللی

در عمـــده کشـــورهای ســـاحلی از جملـــه ایـــران کشـــتی و شـــناورهای بـــه گل نشســـته، آســـیب دیده، نیمـــه مغـــروق و غرق شـــده بســـیار زیـــادی موجـــود اســـت 

کـــه مالـــک یـــا مالـــکان آن هـــا بـــرای انتقـــال، جـــا بـــه جایـــی، اوراق، متالشـــی کـــردن و به طورکلـــی تعییـــن تکلیـــف آن هـــا اقدامـــی صـــورت منی دهنـــد، قانـــون 

دریایـــی ایـــران و معاهـــدات دو یـــا چندجانبـــه موجـــود، راهـــکار مشـــخص و معینـــی را در ایـــن بـــاب ارایـــه نـــداده و از طرفـــی معتـــرب و محـــرتم بـــودن مالکیـــت، 

آثـــار و اوصـــاف آن در همـــه نظام هـــای حقوقـــی به ویـــژه نســـبت بـــه برخـــی از ایـــن کشـــتی ها کـــه از شـــخصیت حقوقـــی، اقامتـــگاه و تابعیـــت خارجـــی برخـــوردار 

ـــتی های  ـــه کش ـــت الش ـــه مالکی ـــبت ب ـــه نس ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج ـــن حقوق ـــرارداد و م ـــچ ق ـــی هی ـــناد بین امللل ـــد در اس ـــده می کن ـــدری پیچی ـــل را ق ـــن معض ـــل ای ـــتند، ح هس

ـــی،  ـــای حقوق ـــایر نظام ه ـــن س ـــول و موازی ـــری از اص ـــا بهره گی ـــی و بعض ـــی و قانون ـــن فقه ـــول و موازی ـــاج از اص ـــا احتج ـــق ب ـــن تحقی ـــد؛ در ای ـــه داده باش ـــدی ارای ـــوف قواع موص

ســـلطه و مالکیـــت در ایـــن نـــوع کشـــتی ها منقطـــع و پـــس از مرعـــی داشـــن سیاســـت راهـــربدی ســـازمان های بنـــادر و دریانـــوروی و حفاظـــت از محیط زیســـت و قواعـــد 

تجویزکننده بین املللی در ما نحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسالمی قرار می گیرد. 
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بیمــه ای فعالیــت می کردنــد راهــکار مشــخصی ارایــه 

نشــده تــا این کــه اخیــرا در شــهر نایروبــی کشــور کنیــا 

کنوانســیونی موســوم بــه »انتقــال الشــه کشــتی« 

ــالدی  ــال ۲00۷ می ــی س ــاه م ــم م ــخ هجده در تاری

)برابــر بــا بیســت و هشــتم اردیبهشــت ماه 1۳۸۶ 

هجــری شمســی( بــه تصویــب می رســد کــه اجرایــی 

شــدن ایــن قانــون منــوط شــده بــه عضویــت 10 

دولــت کــه بــدون رشط تنفیــذ، پذیــرش، یــا تصویــب، 

ایــن کنوانســیون را امضــا کــرده باشــند یــا ســند 

پذیــرش، تصویــب یــا الحــاق را نــزد دبیــر کل ســازمان 

بین املللــی دریانــوردی )I.M.O( بســپارند. 

خوشــبختانه، بــا تصویــب این کنوانســیون کــه دولت 

ــون مصــوب  ــران نیــز طــی قان جمهــوری اســالمی ای

بیســت و هشــتم اردیبهشــت ماه 1۳۸۹ مجلــس 

ــمتی از  ــده، قس ــق ش ــه آن ملح ــالمی ب ــورای اس ش

ــده،  ــی، تعدیل ش ــت محیطی دریای ــرات زیس مخاط

لکــن ایــن کنوانســیون از یک ســو از تاریــخ تصویــب 

ــن  ــت در ای ــه عضوی ــر ب ــت کــه مخی و الحــاق 10 دول

معاهــده هســتند، الزم االجراســت و عطف به گذشــته 

ــی  ــدوده اجرای ــال مح ــر فع ــوی دیگ ــود و از س منی ش

ــه  ــادی ک ــاری اقتص ــه  انحص ــده در منطق ــن معاه ای

بیــش از ۲00 مایــل دریایــی از خطــوط مبدایــی کــه 

ــری  ــی آن اندازه گی ــی رسزمین ــرض دریای ــا، ع از آن ه

می شــود، معتــرب اســت؛ مگــر آن کــه دولت هــای 

ــدن  ــی ش ــه اجرای ــود را ب ــت خ ــب رضای ــو، مرات عض

ایــن کنوانســیون در دریــای رسزمینی اعــالم منایند، 

بــا ایــن وجــود کشــتی های رهــا شــده فراوانــی 

در آب هــای ایــران ازجملــه کشــتی »ســاخاروف«، 

ــارس و  ــواحل خلیج ف ــدو« در س ــی«، »مولین »فیدلیت

کشــتی » النا« در ســواحل بنــدر انزلی موجود هســت 

کــه وضعیــت آن هــا بــا وصــف گذشــت زمــان زیــادی 

ــه ای از  ــا در هال ــدگی آن ه ــی و غرق ش ــخ رهای از تاری

ــرار دارد. ــام ق ابه

ــاوی  ــز دع ــود مترک ــل نب ــه دلی ــم ب ــی ه ــه قضای روی

دریایــی در یــک مرجــع قضایــی و تشــکیل دیرهنــگام 

دادگاه دریایــی در ایــن خصــوص منی توانــد راهگشــا 

باشــد، چراکه مطابق مــاده 1۸۸ قانون دریایــی ایران 

وزارت دادگســرتی تکلیــف داشــت ظــرف ســه مــاه از 

تاریــخ تصویــب ایــن قانــون الیحه مربــوط به تشــکیل 

دادگاه هــای دریایــی، حــدود و صالحیــت آن هــا، طرز 

ــاوی  ــه دع ــات و کلی ــات و اختالف ــه تخلف ــیدگی ب رس

ناشــی از اجرای این قانــون را تنظیم و پــس از تصویب 

کمیســیون مشــرتک دادگســرتی مجلســین به موقــع 

ــده  ــق نش ــر محق ــن ام ــون ای ــه تاکن ــذارد ک ــرا بگ اج

اســت؛ ناگزیــر بــا احتجــاج بــه اصــول فقهــی و موازین 

رشعــی و قانونــی و بهره گیــری از تجربه هــای موجــود 

در ســایر نظام هــای حقوقــی بایــد بــرای ایــن مســایل 

پاســخ مســتند و مســتدلی پیــدا کــرد:

تکالیــف مالــک در موقــع ســانحه یــا ســوانح دریایــی 

چیســت؟ ضامنت اجــرای انجام نشــدن ایــن تکالیف 

در نظــام حقوقــی ایــران و اســناد بین املللــی چــه 

ــت؟ اس

آیــا کشــتی رهاشــده می توانــد تحــت ماهیــت فقهــی 

اعــراض یــا مجهول املالــک یــا تالــف عرفــی و بــا مــرور 

زمــان مملــک قــرار بگیــرد؟

در ایــن جســتار بــا اشــاره اجاملــی بــه مفاهیــم، 

رسانجــام بــا بررســی قواعــد فقهــی و قانونــی حاکم بر 

موضوع، وضعیت حقوقی کشــتی رهاشــده مشــخص 

خواهــد شــد.

بند اول 
 مفـاهیــم 

بــرای تبییــن موضــوع رضورت دارد تــا مفاهیــم 

ــی  »مالکیــت«، »کشــتی« و »رهاشــده« به طــور اجامل

موردبررســی قــرار بگیــرد.

مفهوم مالکیت
ــن فقهــای متقــدم و متاخــر  در ماهیــت مالکیــت، بی

مناقشــه زیاد اســت؛ قدما مالکیــت را بر مقولــه »جده« 

می داننــد، یعنــی معتقــد بودنــد بین شــخص )مالک( 

ــت  ــک حال ــوک( ی ــود )ممل ــک خ ــت متل ــال تح و م

دارایــی وجــود دارد و متاخریــن بــر ایــن اعتقادنــد 

کــه مالکیــت از مقولــه اضافــه اســت، یعنــی مالکیــت 

ــوک اســت کــه به نوعــی  رابطــه ای بیــن مالــک و ممل

آن هــا را بــه یکدیگــر ربــط می دهــد، چنان کــه از 

دیــدگاه شــیخ انصــاری )ره( ملکیــت »رابطــه ای 

اعتبــاری اســت کــه بیــن شــخص بــا شــی برقــرار 

می شــود.« )گرجــی،1۳۷1، ص ۲۷ به نقــل از کفایه، 

مصبــاح الفقاهــه، مکاســب محشــی،منیه الطالــب و 

مکاســب(

ــف نســبتا  ــان، تعری ــف حقوق دان ــا بررســی در تعاری ب

کامــل از مالکیــت ایــن اســت کــه:

 »مالکیــت، عنوانــی اســت اعتبــاری کــه مبین نســبت 

و رابطــه اشــیا بــا اشــخاص اســت و در بــر دارنــده 

مجموعه روابط و مناســباتی اســت که استیال و تسلط 

انســان ها را بــر اشــیا نشــان می دهــد.« )محقــق 

دامــاد، 1۳۸۷،  ص ۲۹(

ــون  ــا تامــل در مفــاد مــواد ۳0و۳1 قان ــر آن ب افــزون ب

مدنــی و اصــول۴0و ۴۴ قانــون اساســی ســلطه و 

اقتــدار شــخص برشــی بــا متــام اوصافــش یعنــی 

ــی  ــودن« در صورت ــرص ب ــی« و »منح ــق«، »دایم »مطل

ــاب  ــیوه اکتس ــه ش ــرد ک ــرار می گی ــت ق ــورد حامی م

و اجــرای آن در مســیر هــدف قانون گــذار باشــد و 

ــع  ــه مناف ــاوز ب ــر و تج ــه غی ــرای ارضار ب ــیله ای ب وس

عمومــی تلقــی نشــود. )کاتوزیــان،1۳۷۸،ص 10۴(

تعریف کشتی
بنــد ۴ مــاده ۵۲ قانــون دریایــی ایــران، کشــتی را 

وســیله ای اطــالق منــوده کــه بــرای حمــل بــار در دریا 

بــه کار مــی رود؛ بــه نظــر نجفــی اســفاد مناســب ترین 

تعریــف؛ تعریفــی اســت کــه در مــاده 1۲ کنوانســیون 

راجــع بــه رشایــط ثبــت کشــتی ها )مصــوب ۷ فوریــه 

1۹۸۶( آمــده: 

ــارو و  ــناور دری ــه ش ــت از هرگون ــارت اس ــتی عب »کش

هدایت شــونده بــا نیــروی محرکــه خــود کــه بــرای 

حمل و نقل کاال، مســافر یا هــر دو، در تجــارت دریایی 

ــتثنای  ــرد، به اس ــرار گی ــتفاده ق ــی مورداس بین امللل

شــناورهایی بــا ظرفیــت ناخالص ثبت شــده زیــر ۵00 

تن«. )نجفــی اســفاد،1۳۹۲،ص ۳۹( علــامی حقوق 

ــد  ــه کرده ان ــه ارای ــی ک ــی در تعاریف ــل دریای بین املل

روی دو معیــار شــناور بــودن و قابلیــت دریانــوردی 

داشــن وحدت نظر دارند )فیوضــی،1۳۶۵،ص ۹۶( 

بــر همیــن مبنــا یکــی از رشایــط رضوری ثبت کشــتی 

احــراز قابلیــت دریانــوردی کشــتی اســت که بــا صدور 

گواهی نامه فنی از ســوی ســازمان بنــادر و دریانوردی 

یــا  یکــی از مراجــع صالحیــت دار بین املللــی کــه 

صالحیــت آن موردقبــول ســازمان مزبور باشــد صورت 

می گیــرد؛ بدیهــی اســت بــا تحقــق رشایــط قید شــده 

در اظهارنامــه و ســند ثبــت کشــتی و تایید آن از ســوی 

کارشناســان فنــی ســازمان فوق الذکــر؛ کشــتی واجد 

وصــف قابلیــت دریانــوردی خواهــد شــد. 

بــه هــر حــال از منظــر حقوقــی می تــوان ایــن تعریــف 

را بــرای کشــتی ارایــه داد:

»کشــتی عبــارت اســت از مــال منقــول شــناور قابــل 

ثبتــی کــه ظرفیــت و قابلیــت دریانــوردی بــرای حمــل 

کاال یــا مســافر یــا هــردوی آن را در حــدود موازیــن 

ــد.« ــی دارا باش قانون

مفهوم رهایی کشتی
واژه »رهایــی« در قوانیــن موضوعــه ایــران در مــوارد 

محــدودی بــه کار گرفته شــده، یکــی از ایــن مــوارد 

بنــد چهــار مــاده ۲1 قانــون دریایــی ایــران اســت کــه 

اشــاره می کنــد درصورتی کــه مالــک، کشــتی  را  رهــا 

منایــد، ایــن حالــت می توانــد ســبب ســلب تابعیــت و 

ابطــال ثبــت کشــتی شــود؛ دیگــری اصــل ۴۵ قانــون 

اساســی اســت کــه اعــالم می کنــد  انفــال و ثروت های 

ــده...  ــا رهاش ــوات ی ــای م ــل زمین ه ــی از قبی عموم

در اختیــار حکومــت اســالمی قــرار می گیــرد، بــا ایــن 

وصــف »رهایــی« در نظــام فقهــی اســالمی و همچنین 

ســایر نظام های حقوقی دنیــا یکــی از ارکان »اعراض« 

ــق  ــود. )محق ــوب می ش ــادی محس ــن م ــوان رک به عن

دامــاد،1۳۹۳،ص۲۸0و۲۸1(

ــی  ــه دریای ــام بیم ــی و نظ ــوق دریای ــل در حق ــا تام ب

ــت  ــارت اس ــده عب ــا ش ــتی ره ــد کش ــر می رس ــه نظ ب

از کشــتی ای کــه حســب مــورد تحــت تاثیــر اوضــاع و 

ــا وقایــع و اعــامل حقوقــی، وضعیــت  احــوال جــوی ی

سیاســی یــا اقتصــادی یا گاهــی مجمــوع ایــن عوامل 

بــرای مدت زمــان طوالنــی رهــا و اراده ای بــرای احیــا و 

بهره بــرداری آن، از ســوی مالــک یــا ذی نفــع آن، نوعــا 

دیــده منی شــود و اســتمرار ایــن وضعیــت ســبب رضر 

و تهدیــد منافــع دولــت ســاحلی یــا ســایر دولت هــای 

ــود. ــر می ش ــت تاثی تح

بند دوم 
  تکالیف مالک کشتی سانحه دیده

قانــون دریایــی، آیین نامــه بندرهــای ایــران )مــواد 

۶۹و۴۹( و همچنین کنوانســیون انتقال الشه کشتی 

تکالیفــی را بــرای مالــک، فرمانــده و ســایر خدمــه 

ــران  ــای ای ــتی در آب ه ــه کش ــی ک ــئول در موقع مس

دچــار ســانحه می شــود مقــرر داشــته کــه مــواردی از 

آن بدیــن رشح اعــالم می شــود:

اعالم جریان واقعه به اداره بندر دولت ساحلی
فرمانــده یــا صاحب کشــتی مکلــف اســت در مــواردی 

کــه کشــتی دچــار حریــق، شکســتگی، فرســودگی و 

عیــب فاحــش شــده یــا در اثــر ســانحه، صدمــه جانــی 

بــه کســی وارد آمــده و یــا ســانحه دریایــی باعــث ارضار 

مادی به کشــتی دیگری شــده باشــد؛ اعالمیــه حاکی 

از جریــان واقعــه را بــه اداره بندر یا مامــور صالحیت دار 

بنــدری ارســال دارد، متعاقــب وصــول ایــن اعالمیــه، 

ــه  ــن اعالمی ــدر ضمــن ارســال رونوشــتی از ای اداره بن

بــرای نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی 

ایــران، بایــد بــه فوریــت بــا حضــور مناینــده کشــتی، 

ــم  ــی را تنظی ــارت وارده صورت مجلس ــه خس ــع ب راج

ــه وی  ــورد تعرف ــده م ــا مناین ــده ی ــای فرمان ــه امض و ب

ــاوی  ــد ح ــور بای ــزارش مزب ــت گ ــی اس ــاند. بدیه برس
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ــن اطالعــات باشــد: ای

 محــل اســتقرار دقیــق کشــتی؛ نــوع، انــدازه و 

ــزان و  ــارت وارده؛ می ــت خس ــتی؛ ماهی ــاختار کش س

مقــدار محمولــه به ویــژه هرگونــه مــواد خطرنــاک و 

ــژه نفــت ســوخت و  ــوع نفــت، به وی ــدار و ن ســمی؛ مق

روغــن روان کننــده کشــتی؛ در معــرض آســیب بــودن 

تســهیالت بنــدری؛ میــزان جــزر و مــد و جریانــات 

آب محــل وقــوع ســانحه و ســایر اطالعاتــی کــه در 

جابه جایــی کشــتی و جلوگیــری از خطــر و ایجــاد 

خســارات موثــر اســت.

عالمت گذاری
ــدرج در  ــکام من ــالک از اح ــدت م ــه وح ــتناد ب ــا اس ب

ــاده ۵۲۲  ــواد ۵1۲ و م ــی و م ــون مدن ــاده ۳۳۳ قان م

قانــون مجــازات اســالمی مالک کشــتی متوقــف، باید 

ــزام ناشــی از »امــاره  ــه حفاظــت« و ال ــاب »تعهــد ب از ب

مســئولیت« خطرات ناشــی از کشــتی ســانحه دیده را 

پیش بینــی و بــا عالمت گــذاری مناســب، اشــخاص و 

دیگــر کشــتی ها را از وجــود آن مطلــع ســازد، به عنوان 

منونــه چنان چــه کشــتی بــه گل نشســته باشــد 

ــادم  ــری از تص ــیون جلوگی ــاده ۳0 کنوانس ــق م مطاب

در دریــا )مصوب پنجــم مهرمــاه ســال 1۳۶۷( مالک، 

فرمانــده و یــا ســایر خدمــه کشــتی موظف هســتند در 

قســمت ســینه کشــتی، یــک چــراغ ســفید همه جانبه 

ــر از آن  ــطح پایین ت ــنه و در س ــوپ و در پاش ــک ت ــا ی ی

چــراغ، یــک چــراغ ســفید همه جانبــه تعبیــه مناینــد و 

عــالوه بــر ایــن، دو چــراغ همیشــه روشــن دریــک خــط 

عمــودی و ســه تــوپ به مــوازات آن جاگــذاری کننــد. 

پــس از اعــالم گــزارش واقعــه مالــک و فرمانده کشــتی 

بایــد طبــق نظــام پذیرفته شــده بین املللــی، نســبت 

ــه گــذاری در منطقــه ای کــه الشــه کشــتی در  ــه بوی ب

ــد و مختصــات آن را ضمــن  آن واقع شــده، اقــدام منای

ثبــت در دفــرت ثبــت وقایع کشــتی، بــه دولت ســاحلی 

اعــالم کنــد.

انتقال و جابه جایی رسیع از منطقه خطر
ــدر در  ــار اداره بن ــب اخط ــتی حس ــه کش درصورتی ک

مســیر تــردد کشــتی ها، متوقف شــده باشــد، مالک یا 

فرمانده کشــتی بایــد در مهلــت قیدشــده در اخطاریه 

بــا هــر وســیله ممکــن، نســبت بــه انتقــال و دور کــردن 

ــزون  ــد. اف ــدام کن ــیر اق ــط س ــن خ ــتی از ای ــن کش ای

ــک  ــی مال ــیون نایروب ــاده ۹ کنوانس ــق م ــر آن مطاب ب

ثبت شــده کشــتی موظــف اســت بــرای انتقــال الشــه 

کشــتی کــه مشخص شــده خطــری ایجــاد می کنــد از 

طــرف مالــک بــا هــر نجات دهنــده یــا شــخص دیگــر 

قــرارداد منعقــد کنــد و در ایــن عملیــات بایــد ضوابــط 

اعالمــی دولــت ســاحلی را از منظر مالحظــات ایمنی 

و حفاظــت از محیط زیســت دریایــی رعایــت کنــد.

ارایه بیمه یا تضمین مالی مناسب به دولت ساحلی
نقطه قــوت و بدیع کنوانســیون انتقال الشــه کشــتی، 

کــه خــالء چندیــن ســاله قانــون دریایی ایــران و ســایر 

کشــورها را پوشــش داده همیــن الــزام بــه مالــک 

کشــتی اســت کــه بایــد دلیــل و مــدرک بیمــه یــا 

تضمیــن مالــی دیگــر را به نحــو مقــرر در مــاده 1۲ این 

کنوانســیون ارایــه کنــد، ایــن مــاده مقــرر مــی دارد:

»هــر دولــت عضــو بایــد به موجــب قانــون ملــی خــود 

اطمینــان حاصــل منایــد کــه بیمــه یــا تضمیــن دیگــر 

ــه میزانــی کــه دربنــد)1( مقررشــده اســت در مــورد  ب

هــر کشــتی بــا ظرفیــت ناخالــص ۳00 تــن یا بیشــرت- 

هرکجــا ثبت شــده باشــد- درزمــان ورود یــا تــرک بنــدر 

واقــع در قلمــرو آن یــا درزمــان ورود یــا ترک تســهیالت 

فراســاحلی واقــع در دریــای رسزمینــی آن، وجــود 

دارد.«

ــا  ــد بیمــه ی ــن ماده،کشــتی بای ــد )1( ای به موجــب بن

ضامنت نامــه بانکــی یا مؤسســه مشــابه دیگــر، باید به 

میــزان معــادل حدود مســئولیت تعیینی نظــام ملی یا 

بین املللــی حاکم کــه بیشــرت از میزان محاسبه شــده 

طبق جــز )ب( بنــد)1( مــاده )۶( کنوانســیون تحدید 

مســئولیت دعاوی دریایــی )مصــوب1۹۷۶ میالدی( 

نباشــد، بــه همراه داشــته باشــد.

ــد  ــه واح ــت ک ــه رضوری اس ــن نکت ــر ای ــن ذک در ضم

ــوری  ــی کش ــج مل ــول رای ــه پ ــد ب ــه بای ــبه بیم محاس

ــد  ــدوق تحدی ــژه از صن ــت وی ــق برداش ــه ح ــد ک باش

ــه  ــال ب ــی دارد، به عنوان مث ــاوی دریای ــئولیت دع مس

نظــر می رســد چنان چــه کشــتی ای بــا تابعیــت نــروژ و 

بــا تنــاژ۳0 هــزار تن قصــد ورود به ســاحل بندر شــهید 

رجایــی بندرعبــاس داشــته باشــد، بایــد بیمه نامــه ای 

ــه  معــادل پنــج میلیــون و 1۲ هــزار و ۵00 یــورو کــه ب

پول رایج کشــور ایــران معادل1۷۵هزار میلیــون ریال 

بالــغ می شــود، از باب تامین خســارت ناشــی از الشــه 

کشــتی، بــه همــراه داشــته باشــد.

بند سوم 
ضامنت اجرای تکالیف مالک کشتی رهاشده

ــدادی راهنــامی اختصاصــی  ــدر همیشــه تع اداره بن

بــرای ورود و خــارج منــودن کشــتی ها از منطقــه 

ــراد کــه رهــرب  ــن اف بنــدری را آماده به خدمــت دارد، ای

ــد  ــند حق دارن ــتی می باش ــان کش ــاور فرمانده و مش

به مجــرد سوارشــدن، کشــتی را معاینــه کــرده و بــرای 

ســامل مانــدن کشــتی، محمولــه و مســافران آن، 

تذکــرات و تدابیــر الزم را به فرمانده کشــتی تا رســیدن 

ــن آن  ــر انداخ ــر و لنگ ــه بی خط ــا منطق ــدر ی ــه بن ب

ارایــه مناینــد، درصورتی کــه فرمانــده کشــتی تذکرات 

ــرور و  ــور و م ــه عب ــوط ب ــررات مرب ــت مق ــام و رعای راهن

ــرار ندهــد،  ســایر انتظامــات بنــدری را مــورد عمــل ق

ایــن راهنــام موظــف اســت ایــن تذکــرات را موکــدا در 

حضــور کارکنــان و جانشــینان فرمانــده کشــتی ابــالغ 

و گــزارش واقعــه را بــه اداره بنــدر تســلیم کنــد، در ایــن 

ــه  ــوع هرگون ــئول وق ــتی مس ــده آن کش ــورت فرمان ص

ــل  ــه از عم ــود ک ــد ب ــدی خواهن ــش آم ــارت و پی خس

آن هــا ناشــی می شــود، ضمــن این کــه ایــن افــراد 

مقــرص وفــق موازیــن کیفــری می تواننــد از ســوی 

ــت  ــاحلی، تح ــور س ــی کش ــالح قضای ــع ذی ص مرج

ــوران  ــود مام ــد. بااین وج ــرار بگیرن ــی ق ــب قانون تعقی

اداره بنــدر در موقــع رهــا شــدن کشــتی ایــن وظایــف 

را بــه عهده دارنــد:

اخطار کتبی به مالک یا مناینده کشتی رهاشده
ــح  ــات و مصال ــاظ مقتضی ــد از لح ــدر می توان اداره بن

بنــدری، بــه کشــتی ها و ســایر وســایل بارکشــی آبــی 

ــا در  ــدر و ی ــه بن ــه در محوط ــا را ک ــوالت آن ه ــا محم ی

رس راه ســیر آن هــا بــه گل نشســته و یــا غرق شــده 

و یــا بــه هــر نحــو دیگــری مانــع ســیر کشــتی ها و 

ســایر وســایط بارکشــی آبــی واقــع شــده اند، اخطــار 

کتبــی بدهــد تــا ظــرف مهلــت معیــن نســبت بــه رفــع 

مانــع اقــدام مناینــد، در صــورت نبــود توجــه و اقــدام 

مالک یــا مالــکان کشــتی وســایط مزبــور، ایــن اداره با 

اطــالع و نظــارت اداره گمــرک و دادســتان یا جانشــین 

ــد.  ــل می کن ــع عم ــع مان ــه رف ــبت ب ــتان، نس دادس

مطابــق ضوابــط منــدرج در مــاده ۹ کنوانســیون 

نایروبــی، چنان چــه دولت ایران تشــخیص دهد الشــه 

کشــتی خارجی واقــع در منطقه انحصــاری اقتصادی 

ــه دولــت  ــت ب ــد به فوری ــد بای خطــری را ایجــاد می کن

ــا  ــد و ب ــالع ده ــده اط ــک ثبت ش ــتی و مال ــت کش ثب

دولت ثبــت کشــتی و ســایر دولت هــای تحت تاثیــر از 

الشــه کشــتی، در مــورد اقداماتی کــه بایــد در رابطه با 

الشــه کشــتی اتخاذ شــود، مشــورت کند؛ درعین حال 

مهلــت متعارفــی کــه طــی آن مالــک ثبت شــده بایــد 

ــر  ــت خط ــن ماهی ــر داش ــا در نظ ــتی را ب ــه کش الش

مشخص شــده، انتقــال دهــد، وضــع منایــد، و به طــور 

کتبــی ایــن مالــک را مطلــع ســازد.

رفع مانع در موقع فوری بودن خطر
ــع  ــات رف ــت عملی ــدر، فوری ــح بن ــه مصال درصورتی ک

موانــع را از مســیر کشــتیرانی و محوطــه بنــدر ایجــاب 

کنــد، اداره بنــدر می توانــد بــدون رعایــت مــدت 

اخطاریــه، با حضــور مناینده دادســتان و نظــارت اداره 

گمــرک برای رفــع موانــع اقدام کنــد، بدیهی اســت در 

ایــن فــرض نیــز پرداخــت هزینــه معین شــده بــر عهده 
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صاحــب یــا صاحبــان کشــتی و وســایط بارکشــی آبی 

موصــوف خواهــد بود، بــر اســاس ضوابط کنوانســیون 

ــتی  ــده کش ــک ثبت ش ــه مال ــت ب ــف اس ــور، موظ مزب

اطــالع دهــد درصورتی کــه در ظــرف مهلــت تعیینــی 

نســبت بــه انتقــال آن اقــدام نکنــد، بــه هزینــه مالــک 

ایــن کشــتی را منتقــل می کنــد؛ و همچنین  بــه مالک 

ــه  ــد ک ــالع ده ــی اط ــور کتب ــتی به ط ــده کش ثبت ش

ــخص  ــور مش ــر به ط ــه خط ــی ک ــد دارد در رشایط قص

ــا در  ــد؛ ی ــه منای ــگ مداخل ــود، بی درن ــدید می ش تش

رشایطــی کــه اقــدام فــوری الزم باشــد، و ایــن وضعیت 

را نیــز بــه دولــت ثبــت کشــتی و مالــک آن اطــالع 

ــن و  ــق عملی تری ــتی را از طری ــه کش ــد، الش داده باش

رسیع تریــن روش هــای ممکــن ســازگار بــا مالحظــات 

ایمنــی و حفاظــت از محیط زیســت دریایــی، انتقــال 

ــد. ده

مطالبه  سند بیمه یا تضمین مالی دیگر
از تاریــخ الزم االجــرا شــدن کنوانســیون )بیســت و 

ــاده  ــد ۳ م ــق بن ــاه 1۳۹۴(، مطاب ــن م ــم فروردی پنج

۹ ایــن ســند چنان چــه ســازمان بنــادر تشــخیص 

بدهــد کــه الشــه کشــتی ایجــاد خطــر می کنــد، 

ــد  ــر، بای ــع دیگ ــرف ذی نف ــا ط ــده و ی ــک ثبت ش مال

ــه  ــا تضمیــن مالــی دیگــر را ب دلیــل و مــدرک بیمــه ی

ــت  ــت تح ــح دول ــام صال ــوان مق ــازمان به عن ــن س ای

تاثیــر، ارایــه کنــد، چنان چــه کشــتی در دولــت عضــو 

ایــن کنوانســیون ثبت نشــده باشــد، گواهینامــه بیمه 

ــت  ــر دول ــح ه ــام صال ــط مق ــد توس ــاری می توان اجب

ــن  ــاد ای ــه مف ــود، البت ــق ش ــادر و تصدی ــوی، ص عض

کنوانســیون مانــع نخواهــد شــد تــا ســازمان بنــادر از 

ــه کننــدگان بیمــه  ــی ارای ــار مال ــا نبــود اعتب ــار ی اعتب

ــد. ــل کن ــان حاص ــور اطمین مزب

مطالبه هزینه های انتقال کشتی
در مــاده ۳۷ قانــون دریایــی به رصاحــت آمده ســازمان 

ــتیفای  ــه اس ــبت ب ــد نس ــوردی می توان ــادر و دریان بن

ــا  ــتی ره ــال کش ــه انتق ــاب هزین ــود از ب ــات خ مطالب

شــده به مثابــه »حــق یــا حقــوق ممتــازه« اقــدام کنــد، 

دارنــده حقــوق ممتاز بایــد وفق مــاده ۳۹ قانــون مزبور 

ظرف یــک ســال از تاریــخ مطالبه هزینــه از مالــک و یا 

ســایر ذی نفع کشــتی و عدم متکیــن آن هــا، از دادگاه 

ذیصــالح دریایــی، تامیــن ایــن مطالبــات را خواســتار 

شــود؛ در غیــر ایــن صــورت حــق امتیــاز خــود را از 

دســت می دهــد، اغامضــی کــه قانون گــذار در مــا 

نحــن فیــه قایــل شــده در حالتــی اســت کــه توقیــف 

ــات درخواســت  ــن مطالب ــرای اســتیفای ای کشــتی ب

شــود؛ امــا ایــن امــر در دریــای ســاحلی کشــوری کــه 

اقامتــگاه یــا مرکــز عملیــات مدعــی )ســازمان بنــادرو 

دریانــوردی( ممکن نباشــد کــه در این صــورت دادگاه 

می توانــد مهلــت فــوق را از روز ایجــاد طلــب حداکــر 

بــه مــدت ســه ســال متدیــد کنــد. مســاله ای کــه در 

ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــد ای ــن می رس ــه ذه ــه ب ــن مقول ای

تهیــه صورت مجلــس خســارات وارده و یا تامیــن دلیل 

ــدون این کــه  انجــام شــده از ســوی ســازمان بنــادر، ب

دعوای مناســبی بــرای اســتیفای این مطالبــات اقامه 

کنــد، قاطــع مــرور زمــان خواهد شــد یــا خیر؟ بــا تامل 

در تعریفــی که قانون گــذار در مــاده ۷۳1 قانــون آیین 

دادرســی ســابق ارایــه داده، یعنی»مــرور زمــان عبارت 

از گذشــن مدتــی اســت کــه به موجــب قانــون پــس از 

انقضــای آن مدت،دعــوا شــنیده منی شــود.« و بــا علم 

به ایــن مطلــب که تامیــن دلیــل بــرای حفظ آن اســت 

و تشــخیص درجــه ارزش آن در مــوارد اســتفاده، بــا 

دادگاه اســت، و همچنیــن بــا دقــت در مفاد مــاده ۳۲ 

قانــون دریایــی کــه مقــرر مــی دارد: »در صــورت عــدم 

پرداخــت حقــوق ممتــاز، ذی نفــع می توانــد به وســیله 

دادگاه حقــوق خــود را مطالبه و اســتیفای حقوق خود 

را از فــروش امــوال یــا کشــتی کــه نســبت بــه آن حقوق 

ــه  ــخ ب ــد...« پاس ــت منای ــود دارد درخواس ــاز وج ممت

مســئله یادشــده فــوق منفــی بــه نظــر می رســد.

قانون گــذار در فصــل دوم قانــون دریایــی در مــواد 

۲۹ تــا ۴1 خســارات ناشــی از تصــادم و ســایر 

ســوانح کشــتیرانی و همچنیــن خســارات وارده بــه 

تاسیســات بنــدری و کارگاه هــای تعمیــر کشــتی و 

ــاده  ــه تاســی از م ــل کشــتیرانی را ب ــی قاب راه هــای آب

۲کنوانســیون بین املللــی یکنواخــت کــردن بعضــی 

از مقــررات مربــوط بــه حقــوق ممتــاز و رهــن دریایــی 

)مورخ1۹۲۶میــالدی( کــه کشــور مــا بــا تصویــب 

قانــون مورخ بیســت و هشــتم تیرمــاه ســال 1۳۴۵ ، به 

ایــن کنوانســیون ملحق شــده از جملــه حقــوق ممتاز 

دانســته اســت، به همین دلیل ســازمان بنــادر، افزون 

بــر مطالبــات قیــد شــده در بنــد فوق الذکــر، بایــد در 

ــوای  ــه  دع ــا اقام ــال( ب ــک س ــده )ی ــالم ش ــت اع مهل

ــه اســتیفای ایــن خســارات اقــدام  مناســب نســبت ب

کنــد، در غیــر این صــورت، حــق مطالبــه آن را از طریق 

ــد. ــت می ده ــوا از دس ــه دع اقام

منظــور از اقامــه دعــوای مناســب ایــن اســت کــه 

ســازمان یادشــده باید بــرای هریــک از مــوارد پنج گانه 

کــه منشــا دعــوای آن واحــد نباشــد، دادخواســت 

ــه  ــی ب ــالح دریای ــع ذیص ــه و در مرج ــه ای تهی جداگان

ــال منشــا حــق ناشــی از  ــوان مث ثبــت برســاند، به عن

مطالبــات انتقــال بقایــای کشــتی رهــا شــده بــا حــق 

ناشــی از آســیب های وارده بــه تاسیســات بنــدری 

متفــاوت اســت، به هرحــال دادگاه پــس از وصــول 

دادخواســت، مطابق ترشیفات قید شــده در ماده ۳۲ 

قانــون دریایــی، درخواســت و مــدارک آن را بــه خوانده 

)اعــم از این کــه مالــک کشــتی یا خود کشــتی باشــد( 

ابــالغ و پــس از نــرش آگهــی در ظــرف 1۵روز از تاریــخ 

ابــالغ بــه خوانــده،در روزنامــه رســمی و یکــی از جرایــد 

کثیراالنتشــار مرکــز به منظــور اطالع رســانی بــه ســایر 

اشــخاص ذی نفــع، بــه دادخواســت و اعرتاضــات 

واصلــه رســیدگی و حکــم مقتضــی را صــادر می کنــد، 

در صــورت احــراز صحــت دعــوا، هــرگاه اســتیفای 

ــتی  ــک کش ــع مال ــهل البی ــوال س ــایر ام ــب از س طل

میــرس نباشــد، دادگاه دســتور بــه فــروش اموالــی کــه 

نســبت بــه آن حقــوق ممتــاز وجــود دارد، خواهــد داد، 

رای دادگاه به جــز فــروش کشــتی قطعــی خواهــد 

بــود، درصورتی کــه دادگاه دســتور بــه فــروش کشــتی 

صــادر کنــد، ایــن دســتور ســه نوبــت متوالــی در 

روزنامــه رســمی و یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار مرکــز 

منتــرش خواهد شــد، بدیهــی اســت محکوم علیــه و هر 

متــرر دیگــری می توانــد بــا ارایــه تضمیــن بانکــی یا 

تامیــن وجــه نقــد در صنــدوق دادگســرتی، نســبت به 

اجــرای ایــن حکــم البتــه در ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 

ــه ایــن رای اعــرتاض منایــد،  انتشــار آخریــن آگهــی ب

ــی  ــتی خارج ــم کش ــت صاحب پرچ ــرآن دول ــزون ب اف

ــه  ــا ارایــه تضمیــن و وثیقــه مناســب ب ــد ب نیــز می توان

ــه  ــر ارزش محکوم ب دادگاه کــه به طــور معمــول دو براب

ــا فــروش کشــتی را  اســت، موجبــات رفــع توقیــف و ی

ــازد. ــوار س هم

تامین دلیل و توقیف کشتی
تامین دلیل

انتقــال و جابه جایــی کشــتی رهاشــده به طــور 

ــادر و  ــازمان بن ــه س ــنگینی را ب ــای س ــع هزینه ه قط

دریانــوردی تحمیــل می کنــد، بــرای وصــول ایــن 

ــتی  ــک کش ــه آن از مال ــه مطالب ــر ب ــا، ناگزی هزینه ه

موصــوف خواهــد بــود، در مقابــل مالــک یــا ســازمان 

بیمه گــر ممکــن اســت با طــرح مدعیاتــی اصــل انجام 

ایــن هزینه هــا را غیــر رضور و یــا بــدون کســب اجــازه از 

ــا اساســا ســبب ایجــاد ایــن هزینــه و  ــد و ی آن هــا بدان

خســارت را متوجــه اداره بنــدر و ســایر عوامل مســئول 

تلقی کنــد، بــر همیــن مبنــا ســازمان بنــادر بایــد وفق 

مادهــی 1۴۹ قانــون آییــن دادرســی مدنــی از دادگاه 

دریایــی ذی صــالح، درخواســت تامیــن دلیــل دایــر بر 

ــا کســب  ــع کشــتی ی ــرت ثبــت وقای ــرداری از دف بهره ب

نظــر از کارشناســان رســمی دادگســرتی از محــل 

وقوع کشــتی، علــت حادثه، میــزان رضر و زیــان وارده، 

ارزیابــی هزینه هــای انتقــال، هزینه هــای مرتتــب بــر 

نجــات و ســایر هزینه هــای قانونــی را بنامیــد، در ایــن 

وضعیــت دادگاه، طــرف مقابــل کــه مالــک یــا فرمانده 

کشــتی باشــد را بــرای تامیــن دلیــل احضــار می کند، 

ــرای  ــل، مانعــی ب البتــه حضــور نداشــن طــرف مقاب
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تامیــن دلیــل نیســت، در ایــن راســتا ذکــر ایــن نکتــه 

الزم بــه تاکیــد اســت کــه در ایــن نــوع تامیــن دلیل که 

ــا مبنــای حکــم دادگاه قــرار می گیــرد، حضــور  عمدت

شــخص قاضی صادر کننــده رای رضوری اســت؛ مگر 

این کــه تامیــن دلیــل انجــام شــده از ســوی ســازمان 

بنــادر، موجــب وثــوق دادگاه باشــد.

توقیف کشتی

بــر اســاس مــاده ۳۷ قانــون دریایــی ایــران کــه مقــرر 

می کنــد:

»در مــواردی کــه کشــتی یــا شــناورهای مغــروق 

یــا مصــدوم و یــا بقایــای آن هــا موجــب مزاحمــت 

کشــتیرانی شــوند و مالــک از انتقــال آن هــا و رفــع 

موانــع خــودداری مناید، ســازمان بنــادر و کشــتیرانی 

می توانــد آن هــا را بــه هزینــه مالک بــه محل مناســبی 

انتقــال داده و در صــورت عــدم پرداخــت هزینه هــای 

مربوطــه از طــرف مالــک، آن هــا را توقیــف و بــه فــروش 

رســانده و مطالبــات خــود را با رعایــت مفاد مــواد ۲۹ و 

۳۶ ایــن قانــون و مقــدم بــر ســایر طلبــکاران از حاصل 

ــد.« ــن منای ــروش تامی ف

ســازمان بنــادر و دریانــوردی مطابــق ایــن مــاده 

مخیــر بــه تشــخیص ایــن مســاله کــه آیــا کشــتی های 

موصــوف موجــب مزاحمــت کشــتیرانی می شــوند؟ و 

ــن کشــتی ها اقــدام  ــه انتقــال ای ــا این کــه نســبت ب ی

ــه  ــه در وظیف ــن گزین ــود، ای ــد؟ می ش ــا نکن ــد ی بکن

ذاتــی، ســبب شــده کــه از یک ســو بــه دلیــل کمبــود 

هزینه هــای تخصیصــی در بودجــه ســالیانه از انجــام 

ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــرتاز مناین ــا اح ــه بعض ــن وظیف ای

ــدر و  ــی بن ــوزه عملیات ــازی ح ــه و پاک س ــای ازال به ج

آب هــای رسزمینــی و منطقــه انحصــاری اقتصــادی، 

رصفــا بــه تغییــر خــط ســیر کشــتی ها اقــدام مناینــد، 

ــران حــق توقیــف  ــی ای ــون داخل بااین وجــود هــم قان

ــه  ــا ب ــال و ج ــه انتق ــن هزین ــرای تامی ــتی ها را ب کش

ــم  ــوردی داده و ه ــادر و دریان ــازمان بن ــه س ــی را ب جای

بنــد یــک مــاده 111 کنوانســیون 1۹۸۲ حقــوق 

ــر اســاس ایــن مــاده دولــت ســاحلی حــق  دریاهــا، ب

دارد به منظــور جلوگیــری از نقــض مقــررات و برخــورد 

بــا نقــض کننــدگان قوانیــن دولــت ســاحلی در قلمرو 

ــف  ــوری و توقی ــب ف ــه تعقی ــبت ب ــود نس ــی خ دریای

کشــتی متخلــف اقــدام و مراتــب را به فوریت بــه اطالع 

ــاند. ــم برس ــت صاحب پرچ ــات دول مقام

بند چهارم
 ماهیت فقهی 

و حقوقی مالکیت کشتی رهاشده 

ــی  ــیون نایروب ــدرج در کنوانس ــط من ــی ضواب از بررس

درمی یابیــم که اعــامل مقــررات مزبور تاثیــر مهمی در 

تعیین وضعیــت کشــتی های موصــوف نــدارد؛ چراکه 

ــه  ــک الشــه کشــتی انجــام هزین عمــده تکالیــف مال

بــرای »جامنایــی«، »عالمت گــذاری« و »انتقــال« آن از 

منطقــه خطــر و در عیــن حــال ارایــه گواهینامــه بیمــه 

ــه اداره بنــدر دولــت عضــو  ــا تضمیــن مالــی دیگــر ب ی

ایــن کنوانســیون اســت؛ بــا بــه کار گرفــن کلمــه »یــا« 

در تعریــف انتقــال انجــام هــر ســه عمــل )پیشــگیری، 

کاهش یــا حذف خطر ناشــی از الشــه کشــتی( به طور 

یک جــا موردنظــر تصویب کننــدگان کنوانســیون 

نبــوده و انتخــاب هــر یــک از ایــن اعــامل مزبــور، 

ــده و ارتبــاط  به تناســب موقعیــت کشــتی ســانحه دی

آن بــا یکــی از مصادیــق خطــر ذکــر شــده در مــاده )۶( 

کنوانســیون، بــر اســاس نظــر مالــک کشــتی خواهــد 

بــود، در حالــت خوش بینانــه به طــور معمــول مالــکان 

ــن  ــد کــه کم تری ــی را انتخــاب می کنن کشــتی راه حل

ــرای آن هــا در برداشــته باشــد؛یا در فــرض  ــه را ب هزین

ارایــه گواهینامــه بیمــه بــه دولــت ســاحلی، چنان چــه 

کشــتی در معــرض» تلف کلــی یا فرضــی « قرار داشــته 

ــر  ــت بیمه گ ــم رشک ــتی و ه ــک کش ــم مال ــد، ه باش

ــی  ــد، از طرف ــش می بخش ــه لقای ــتی را ب ــای کش عط

قانــون دریایــی ایــران رصفــا در بــاب جابه جایــی 

و انتقــال آن هــا در مــاده ۳۷، ضابطــه ای را معیــن 

ــت  ــت مالکی ــن وضعی ــوص تعیی ــا در خص ــرده؛ ام ک

آن هــا ســاکت اســت؛ بدیهــی اســت ســکوت یــا نقــص 

یــا اجــامل یــا تعــارض قوانیــن مدونــه منی توانــد 

بهانــه ای بــرای قاضــی دادگاه دریایــی محســوب تا در 

رســیدگی بــه دعــوای اقامــه شــده شــخص ذی نفــع و 

صــدور حکــم مقتضــی در مــا نحــن فیــه امتنــاع کنــد، 

بــر همیــن اســاس در ایــن مقولــه، قاضــی دادگاه باید 

پــس از بررســی جزییــات امــر، مطابــق منابــع معتــرب 

اســالمی یــا فتــاوی معتــرب، وضعیــت مالکیت کشــتی 

ــا شــناورهای موصــوف را معیــن ســازد.  ی

ــود  ــتنباط ش ــد اس ــه بای ــن مقول ــی در ای ــن مبان ــا ای ب

کشــتی رهــا شــده تحــت شــمول اعــراض قــرار 

می گیــرد؟ در صــورت محــرز نبــودن اراده مالــک برای 

اعــراض، آیــا مطابــق قواعــد مجهول املالک و یــا تالف 

عرفــی و یــا مــرور زمــان مالکیــت ایــن نــوع کشــتی ها 

ــود؟ ــد ب ــف خواه ــن تکلی قابل تعیی

رهایی کشتی و اعراض
در پاســخ بــه ایــن مســاله کــه آیــا رهایــی کشــتی 

داللــت بــر اعــراض مالــک آن می مناید؟بایــد اجــامال 

ــیم. ــته باش ــی داش ــراض آگاه ــی اع ــت فقه از ماهی

 برخــی از حقوق دانــان )محقــق دامــاد، 1۳۸۷، 

ص۲۷0( در تبییــن مفهــوم »اعــراض« رفــع یــد از 

عیــن و رهــا ســاخن آن، بــدون این کــه مالــک قصــد 

ــع آن را  ــاخن مناف ــاح س ــا مب ــر ی ــه غی ــک آن ب متلی

داشــته باشــد، بیــان و در ادامــه اضافــه کردنــد وجــود 

دو عنــرص در اعــراض رضوری اســت، نخســت عنــرص 

ــری  ــال و دیگ ــن م ــرک عی ــی و ت ــی رهای ــادی یعن م

عنــرص معنــوی قصــد ازالــه مالکیــت بــدون تخصیص 

ــراض،  ــق اع ــرای تحق ــرای دیگری.ب ــک آن ب ــا متلی ی

یقیــن به قصــد اعــراض کننــده رضوری اســت و این که 
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ــدون این کــه  ــا اســقاط حــق اســت، ب نتیجــه آن رصف

ــرد )جعفــری لنگــرودی،  ــه نفــع کســی صــورت پذی ب

1۳۸۸،ص۳۶۴و۳۶۷(، افــزون بــرآن در ایــن شــق 

از اســقاط حــق، رصف تحقــق اعــراض، ســبب اباحــه 

متلــک بــرای کســی نخواهــد شــد؛ مگــر این کــه 

ــرصف  ــادی، ت ــور م ــازت و به ط ــد حی ــا قص ــخص، ب ش

ــا  ــد و ی ــه بنامی ــرض عن ــال مع ــه م ــبت ب ــی نس عمل

متهیــدات الزم بــرای ترصفــات عملــی را فراهم ســازد. 

ــت  ــال ثب ــوارد ابط ــی از م ــد یک ــاره ش ــته اش در گذش

کشــتی و ســلب تابعیــت آن، مطابق بنــد چهــارم ماده 

۲1 قانــون دریایــی ایــران، موقعــی اســت کــه مالــک، 

کشــتی را رها کــرده باشــد، ممکن اســت از ظاهــر این 

بند اســتنباط شــود منظــور از ایــن واژه رهایــی، هامن 

اعراض بــه مفهوم فقهــی و ماهیــت حقوقی آن اســت، 

حال آن کــه با تحلیلی کــه از مفهــوم و ماهیــت اعراض 

ــبب  ــد س ــتی منی توان ــی کش ــا رهای ــد، رصف ــه ش ارای

زوال مالکیــت آن بشــود، چراکــه عالوه بر فعــل رهایی، 

ــش رضوری  ــه مالکیت ــرای ازال ــتی ب ــک کش اراده مال

ــز  ــی نی ــون مدن اســت، قانون گــذار در مــاده 1۷۸ قان

بــه پیــروی از اکریــت فقهــا مقــرر داشــته: »مالــی کــه 

در دریــا غرق شــده، در صــورت ثبــوت اعــراض مالــک، 

مــال کســی اســت کــه آن را بیــرون بیــاورد.« 

کشتی رهاشده و مجهول املالک
مجهول املالــک ماننــد ســایر مفاهیــم و اصطالحــات 

فقهــی در قانــون تعریف نشــده اســت، فقــط در 

مــاده ۲۸ قانــون مدنــی آمــده کــه مــال موصــوف 

ــه مصــارف  ــا مــاذون از قبــل او ب ــا اذن حاکــم ی ــد ب بای

فقــرا برســد، برخــی از حقوق دانــان )لنگــرودی، 

1۳۸۸،ص۸۲( در تعریــف ایــن اصطــالح می نویســد 

مالــی کــه ظاهــرا مالــک داشــته و مالــک آن شــناخته 

منی شــود و منی دانیــم کــه مالکــش از آن،اعــراض 

کــرده اســت؛یا مالی کــه ظاهرا مالــک داشــته و مالک 

آن شــناخته منی شــود، مســلم اســت که مالکش از آن 

اعــراض نکــرده اســت، مثــل اراضــی و امــوال رهاشــده 

ــه. ــگ و زلزل ناشــی از جن

 مرحوم دکــرت امامــی در تعریــف مجهول املالک بیان 

مــی دارد ایــن امــوال، قبــال در ملکیــت اشــخاص بوده 

ــراض  ــدم اع ــا ع ــت و ی ــلم نیس ــا مس ــراض از آن ه و اع

از آن هــا محقــق اســت ولــی بــه جهتــی از جهــات 

مالــک آن شــناخته منی شــود، ایــن حالــت اغلــب در 

ــی، 1۳۶۸، ص  ــد. )امام ــش می آی ــگ پی ــع جن مواق

۲۸( غالــب فقهــا ازجملــه امــام خمینــی )ره( در بــاب 

احیــای مــوات در مــورد زمینــی کــه معــروف بــه زمیــن 

فــالن شــخص یــا زمیــن فــالن قــوم اســت کــه به جــز 

نــام از آن شــخص و یــا آن قــوم اثری نیســت، این قســم 

زمین هــا را مجهول املالــک دانســتند و احتیاطــا 

بایــد در احیــا، تعمیــر و آبــاد کردنــش از حاکــم اجــازه 

گرفتــه شــود، پــس از آن درایــن زمیــن ترصفــی انجــام 

شــود، به عبارت دیگــر ایــن شــخص بایــد از مالــک 

ــن  ــاس از یاف ــول ی ــد از حص ــد و بع ــص کن آن، تفح

مالــک، عیــن ایــن زمیــن را از حاکــم رشع خریــداری 

و یــا خــودش قیمــت آن را رصف در فقــرا کنــد و یــا 

ــاره  ــم اج ــن از حاک ــای معی ــا اجاره به ــت آن را ب منفع

کنــد و یــا خــودش اجــرت املثــل آن زمین را مشــخص 

و هــامن مبلــغ را به ذمــه بگیرد و بعــد به نیابــت مالک، 

آن را صدقــه بدهــد، در ایــن راســتا احتیــاط نیــز رشط 

ــم رشع  ــازه حاک ــا اج ــور ب ــن ام ــه ای ــه هم ــد ک می کن

ــص  ــی،1۳۸۷، ص ــوی خمین ــرد. )موس ــورت پذی ص

۶۳۸ و ۶۳۹(

بــا ایــن تعریــف اجاملــی از مفهــوم مجهول املالک در 

فقــه و حقــوق ایــران در پاســخ بــه مســاله مزبــور بایــد 

ــا اوضــاع و احــوال حاکــم  ــورد و متناســب ب حســب م

بــر کشــتی تحقیــق و بررســی مناســب صــورت پذیرد؛ 

بدیهــی اســت چنان چــه حســب نظریــه کارشناســان 

دریایــی، کشــتی تحــت تاثیــر ســوانح دریایــی مواجــه 

ــخ  ــد، و از تاری ــده باش ــی ش ــدی و اساس ــیب ج ــا آس ب

رهایــی کشــتی، حداقل ســه ســال گذشــته، و باوجود 

تحقیــق، جســتجو و پیگیری هــای مکــرر اداری و 

اجرایــی، مالــک یا ذی نفع کشــتی، شناســایی نشــود 

یــا در فرض شناســایی، اقدامــی برای اعــامل مالکیت 

ــارج  ــه و مخ ــا رصف هزین ــد، و عرف ــورت نده ــود ص خ

ــی و  ــت جغرافیای ــه، موقعی ــت حادث ــل ماهی ــه دلی ب

اوضــاع و احــوال جــوی بــا توجــه بــه قیمــت کشــتی، 

توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد، اصــوال این کشــتی 

می توانــد تحــت شــمول مجهول املالــک قــرار بگیرد.

رهایی کشتی و تالف عرفی
ــای  ــده در آب ه ــا ش ــای ره ــارج ه ــتی و ب ــده کش عم

ســاحلی، منطقــه انحصــاری و اقتصــادی و فــالت قاره 

ــز تحــت  ــوع اشــیا نی ــن ن ــه هســتند و ای ــران مغروق ای

ــه  ــکلی ک ــه ش ــی« ب ــا عرف ــی ی ــف حقیق ــمول »تل ش

ــد،  ــدا منی کن ــب آن پی ــرای صاح ــت ب ــت ملکی قابلی

قــرار می گیرنــد.

 صحیحــه عبداللــه بــن ســنان از امــام صــادق)ع( نقل 

می کنــد:

»هرکــه در رسزمینــی بی آب وعلــف بــه شــرتی برخــورد 

کنــد کــه ناتــوان گشــته و وامانــده باشــد و صاحبــش 

آن را بــه خاطــر ناتوانیــش از رفــن، رهــا منــوده و 

شــخص یابنــده آن را بگیــرد و بــه او آب و علــف داده، از 

آن ناتوانــی و واماندگــی بــه در آورده و از هالکــت نجات 

دهــد؛ آن شــرت از آن اوســت و صاحب اولــی هیچ حقی 

ــت  ــرت درس ــن ش ــه ای ــت؛ چراک ــد داش ــدان نخواه ب

ــی، 1۴0۹  ــر عامل ــت.« )ح ــاح اس ــی مب ــد ش هامنن

ه.ق،،۴۵۸/۲۵(.

شــیخ انصــاری )ره( در بــاب حکــم ملکیت عیــن تالف 

در صــورت پرداخــت بــدل بــه مالــک، صــوری را مطرح 

می کنــد کــه در نتیجــه آن چنان چــه تالــف به صــورت 

حقیقــی نابود شــده و یا مثــال در دریــا افتــاده و عمال از 

دسرتســی انتفــاع خارج شــده باشــد و عــرف هــم برای 

ایــن اشــیا اعتبــار مالکیــت نکنــد، ایــن مــال می تواند 

جــزو اعیــان مباحــه درآید؛.
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بــا اســتقرای در آرای فقهی ایــن نتیجه حاصل اســت، 

ــالیان  ــتی، س ــه کش ــوع حادث ــخ وق ــه از تاری چنان چ

متــامدی بگــذرد و با وصــف اخطارهــای مکــرر، مالک 

یــا ذی نفــع کشــتی پاســخ مشــخصی ارایه نکنــد احیا 

و تعمیــر آن، توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد، ممکن 

اســت ایــن کشــتی جــزو تالــف حقیقــی یــا عرفــی قرار 

بگیــرد؛  امــا بــر ســقوط ملکیــت مالــک حکمــی ثابــت 

منی شــود.

 مرور زمان
آیــا »مــرور زمــان« می توانــد ســببی بــرای اباحــه 

کشــتی رهاشــده و همچنیــن امــوال و اشــیای موجود 

در آن باشــد؟ 

در پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا بایــد بــه رویکــرد فعلــی 

ــاره ای  ــان اش ــرور زم ــاب م ــران در ب ــی ای ــام حقوق نظ

بشــود؛ فقهای شــورای نگهبــان در مــورد ســؤال مورخ 

بیســت و هفتــم دی مــاه ســال 1۳۶1 شــورای عالــی 

قضایــی مبنی بــر این کــه: »آیــا اســتامع دعــوای طلب 

و دیــن در دادگاه بــا توجــه بــه مــاده ۷۳1 و مــرور زمــان 

ــون  ــاده 1۲ قان ــی و م ــن دادرســی مدن ــدرج در آیی من

ــن رشع  ــا موازی ــف ب ــری، مخال ــی کیف ــن دادرس آیی

هســت یــا خیــر؟«

ـــت و  ـــورخ بیس ـــامره ۷۲۵۷ م ـــه ش ـــدور نظری ـــی ص ط

ـــی دارد:  ـــال1۳۶1اعالم م ـــاه س ـــن م ـــم بهم هفت

ــه بعــد در  مــواد ۷۳1 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ب

مــورد مــرور زمــان در جلســه فقهــای شــورای نگهبــان 

مطــرح و بــه نظــر اکریــت ایــن شــورا مــواد مزبــور کــه 

مقــرر مــی دارد پــس از گذشــن مــدت )ده ســال، 

بیســت ســال، ســه ســال، یــک ســال و غیــره( دعــوی 

در دادگاه شــنیده منی شــود، مخالــف بــا موازین رشع 

شــناخته شــد. متعاقبــا همیــن شــورا در پاســخ نامــه 

شــامره ۷۳11 مــورخ  بیســت و پنجــم تیــر مــاه ســال 

1۳۷1 رییــس جمهــوری در بــاب مــرور زمــان دعــاوی 

ــد: ــر می کن ــه اظهارنظ ــگان این گون ــی بیگان حقوق

۷ مــورخ  ۲ ۵ ۷ ره  یــه شــام طــالق نظر . ا . . «

1۳۶۲/11/۲۷ شــورای نگهبــان، شــامل دعــاوی 

اشــخاص حقیقی یــا حقوقی کــه در قوانیــن و مقررات 

کشورشــان مــرور زمــان پذیرفته شــده، منی شــود.« 

)مهرپــور، 1۳۷1، ص ۲۳۴( 

همیــن انعطــاف را شــورای نگهبــان در خصــوص بنــد 

ــوب  ــی مص ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده ۸۴ قان 11م

1۳۷۹/1/۲1 و همچنیــن مــواد 10۵ تــا  11۳ قانــون 

مجازات اســالمی مصوب یکم اردیبهشــت ماه 1۳۹۲ 

معمــول داشــته اســت.

ــواد۷1۲ و۲۳۴۳ و  ــق م ــز مطاب ــوق فرانســه نی در حق

۲۲1۹ قانــون مدنــی ایــن کشــور مــرور زمــان نه تنهــا 

ــوا می شــود، بلکــه ســبب ســقوط  ــع اســتامع دع مان

حــق و تعهــد نیــز می شــود، در حقــوق ایــن کشــور، دو 

نــوع مــرور زمــان قابــل شناســایی اســت نخســت مرور 

زمــان مبتنــی بــر نظــم عمومــی کــه هــامن مــرور زمان 

ــران  ــوق ای ــان در حق ــرور زم ــا م ــی اســت کــه ب معمول

ــان  ــرور زم ــری م ــت، و دیگ ــابه اس ــا مش ــث مبن از حی

ــوان  ــه تحــت عن ــن، ک ــاره پرداخــت دی ــر ام ــی ب مبتن

»مــرور زمان هــای اســتثنایی« در مــواد ۲۲۷1 تــا 

۲۲۸1 قانــون مدنی کشــور فرانســه، گنجانده شــده و 

آن مربــوط بــه تعهداتی اســت کــه معموال ظــرف مدت 

ــم  ــندی تنظی ــا س ــرای آن ه ــود و ب ــا می ش ــی ایف کم

منی شــود، مثــل مــرور زمــان شــش ماهه حق الزحمــه  

ــرای  ــم، اجــاره هتــل، اجــرت خدمــه منــزل کــه ب معل

مــدت یــک ســال اســتخدام می شــوند؛ افــزون بــر آن 

به موجــب مــاده۲۶۲۲ قانــون مدنــی اکتســاب حــق 

عینــی اصلــی بــر مــال منقــول یــا غیرمنقــول بــر اثــر 

ترصفــات مســتمر و به مــدت طوالنــی یعنی ۳0 ســال 

موجــب ایجــاد حــق بــرای متــرصف خواهــد بــود. 

)شــهیدی، 1۳۶۸، ص 1۴1(. 

در حقــوق کامــن لــو به ویــژه قانــون مــرور زمــان 

مصــوب 1۹۸0 انگلیــس در صورتی که تــرصف اموال 

غیرمنقــول و منقــول حتــی اگــر منشــا آن غیرقانونــی 

باشــد و از تاریــخ ایــن تــرصف حســب مــورد )بــه مــدت 

1۲ ســال در امــوال غیرمنقــول( و )شــش ســال در 

امــوال منقــول( زمــان بگــذرد و در ایــن مــدت مالــک 

واقعی نســبت بــه مطالبــه حق و رفــع تــرصف، اقدامی 

صــورت ندهــد، ایــن مــرور زمــان، مالکیــت متــرصف را 

ــت  ــوان مالکی مــرشوع و در نتیجــه موجــب ســلب عن

ــد  ــی خواه ــرصف فعل ــت مت ــی و مرشوعی ــک قبل مال

شــد. )ســاعد، نادر و محمد جعفر، 1۳۸۸، ص ۳۹۶(

از مباحــث یــاد شــده بــاال مطابــق نظام هــای حقوقــی 

ایــران، حقــوق نوشــته و کامنلــو  در بــاب زوال یــا بقای 

مالکیــت کشــتی رهاشــده و حقــوق متعلقــه به عنــوان 

ــکات را  ــن ن ــوان ای ــول می ت ــوال منق ــی از ام مصداق

حســب انــواع مــرور زمــان اســتنتاج کــرد:

مرور زمان مملک

ـــا  ـــق اجـــامع نظـــر فقه آن چـــه کـــه مســـلم اســـت مطاب

ـــران، مالکیـــت کشـــتی رهـــا شـــده  و نظـــام حقوقـــی ای

ایرانـــی و محمولـــه موجـــود در ان دارای حرمـــت و 

اعتبـــار رشعـــی اســـت، بـــه رشطـــی کـــه اســـتمرار 

ـــایر  ـــا س ـــدری ی ـــع بن ـــوق و مناف ـــا حق ـــت ب ـــن وضعی ای

راهربدهـــای اعالمـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــت،  ـــن حال ـــت در ای ـــی اس ـــد، بدیه ـــارض نباش در تع

چنان چـــه از تاریـــخ رهـــا شـــدن کشـــتی، مـــدت 

ـــذرد  ـــال بگ ـــج س ـــا پن ـــه ت ـــل  س ـــی حداق ـــدی یعن مدی

و در ایـــن مـــدت مالـــک یـــا مالـــکان کشـــتی، بـــرای 

تعییـــن وضعیـــت ان اعـــم از انتقـــال، جـــا بـــه جایـــی، و 

ـــا  ـــرای نجـــات ی ـــر ب ـــه غی ـــن تعهـــدات ب ـــا واگـــذاری ای ی

بازیافـــت کشـــتی اقدامـــی بـــه عمـــل نیـــاورد؛ انقضـــای 

ـــمول  ـــت ش ـــتی را تح ـــن کش ـــد ای ـــان می توان ـــن زم ای

مجهول املالـــک یـــا تالـــف عرفـــی قـــرار بدهـــد.

چنان چـــه کشـــتی مـــورد بحـــث مربـــوط بـــه اتبـــاع و یـــا 

ـــک در  ـــان ممل ـــرور زم ـــوده و م ـــی ب ـــای خارج رشکت ه

ـــرش باشـــد،  ـــورد پذی ـــوع م ـــت متب ـــی دول نظـــام حقوق

ـــه  ـــود در آن، ب ـــه موج ـــا محمول ـــتی ی ـــن کش ـــک ای مال

دلیـــل ایـــن قاعـــده  حقـــوق بین امللـــل خصوصـــی 

کـــه »حـــق هـــامن اداری را دارد کـــه قانـــون دولـــت 

ـــران  ـــون ای ـــه قان ـــو این ک ـــرده، ول ـــار ک ـــر ان ب ـــوع ب متب

ـــد«  ـــرده باش ـــب ک ـــر آن مرتت ـــرتی ب ـــا بیش ـــر ی ـــار کم ت آث

)املاســـی،1۳۷0، ص 110و111( منی توانـــد 

متعـــرض اقدامـــات ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی ایـــران 

یـــا نهـــاد مـــاذون حاکـــم اســـالمی در بـــاب اجـــرای 

ـــن کشـــتی  ـــر تـــرصف ای ـــر ب ـــی دای حکـــم دادگاه دریای

بشـــود، افـــزون بـــر آن »دکرتیـــن باســـتانی کشـــف« ایـــن 

ـــی  ـــورهای دریای ـــر کش ـــی اک ـــه قضای ـــرض را در روی ف

ـــده  ـــرق ش ـــتی های غ ـــه کش ـــد ک ـــده می دان ـــت ش ثاب

متعلـــق بـــه شـــخص کاشـــف اســـت، مـــرشوط بـــر 

ـــک کشـــتی،  ـــل اعـــرتاض مال ـــه کاشـــف در مقاب این ک

بتوانـــد رهایـــی طویل املـــدت کشـــتی را بـــه اثبـــات 

برســـاند. )حبیبی مجنـــده و عبداملالکـــی1۳۹۳، ص 

)۸۷0 , p.valentina sara vadi۲00۹ ـــل از ـــه نق ۴ ب

ـــت،  ـــر آن رضوری اس ـــتا ذک ـــن راس ـــه در ای ـــه ای ک نکت

ایـــن اســـت کـــه کشـــتی های واجـــد مشـــخصه های 

فرهنگـــی، تاریخـــی یـــا باســـتان شناســـی کـــه حداقـــل 

صدســـال متـــام یـــا بخشـــی از آن در زیـــرآب وجـــود 

ــرور  ــف و مـ ــده کشـ ــمول قاعـ ــد، از شـ ــته باشـ داشـ

زمـــان مملـــک مستثناســـت و دول عضـــو کنوانســـیون 

ــرآب  ــراث فرهنگـــی زیـ بین املللـــی حفاظـــت از میـ

ـــد در  ـــران بای ـــالمی ای ـــوری اس ـــت جمه ـــه دول از جمل

جهت تضمیـــن ضوابـــط منـــدرج در ایـــن کنوانســـیون، 

ـــال نقـــض قواعـــد ذکـــر  ـــری را در قب مجازات هـــای مؤث

شـــده در ایـــن معاهـــده بین املللـــی، در قوانیـــن 

ـــانند. ـــب برس ـــه تصوی ـــود ب ـــی خ داخل

مرور زمان مسقط حق

در فرضـــی کـــه شـــخص یـــا اشـــخاصی نســـبت بـــه 

کشـــتی رهاشـــده حقوقـــی از قبیـــل حـــق ممتـــازه، 

حـــق اجـــرت، حـــق مطالبـــه خســـارت اعـــم از مالـــی یـــا 
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جانـــی و.... بـــرای خـــود قایـــل باشـــند بنـــا به رصاحـــت 

قانـــون دریایـــی ایـــران و کنوانســـیون های مربـــوط باید 

ظـــرف مواعـــد قانونـــی قیدشـــده، نســـبت به اســـتیفای 

حقـــوق خـــود اقـــدام مناینـــد، در غیـــر اینصـــورت حقـــی 

ـــه ایـــن کشـــتی رهاشـــده نخواهنـــد داشـــت،  نســـبت ب

ـــرف  ـــد ظ ـــازه بای ـــوق ممت ـــده حق ـــال دارن ـــوان مث به عن

مـــدت یـــک ســـال در مقـــام مطالبـــه حقـــوق خـــود اقدام 

منایـــد، یـــا طلبـــکاران ناشـــی از قراردادهـــا و عملیاتـــی 

کـــه فرمانـــده کشـــتی در خـــارج از بنـــدر پایـــگاه بـــر 

طبـــق اختیـــارات قانونـــی خـــود بـــرای تامیـــن مایحتاج 

واقعـــی از منظـــر حفـــظ کشـــتی یـــا امـــکان ادامـــه ســـفر 

ــام می دهـــد، بایـــد ظـــرف مـــدت ششـــم ماه از  انجـ

ـــه مطالبـــه آن  روزی کـــه ایجـــاد شـــده اســـت، نســـبت ب

ـــد، همچنیـــن اســـت خســـارات ناشـــی از  اهتـــامم ورزن

تصـــادم، حق الزحمـــه مربـــوط بـــه کمـــک و نجـــات 

ـــه آن، حـــق  ـــا خســـارات وارده ب ـــدان کاال ی ـــا، فق در دری

ـــتی. ـــل کش ـــه حم ـــه کرای ـــبت ب ـــان نس رجح

مرور زمان مسقط دعوا

ـــده  ـــکال یادش ـــا اش ـــان ب ـــرور زم ـــکل از م ـــن ش ـــن ای بی

بـــاال، یـــک اختـــالف اساســـی و بنیانـــی اســـت و آن 

ـــک و مســـقط حـــق،  ـــان ممل ـــرور زم ـــا در م این کـــه مبن

ـــرا« اســـت، در حالـــی کـــه  ـــا اب »امـــاره اعـــراض از حـــق ی

در ایـــن شـــکل از مـــرور زمـــان، مبنـــا »رعایـــت نظـــم 

ـــتی  ـــن کش ـــه ای ـــن چنان چ ـــت، بنابرای ـــی« اس عموم

رهاشـــده از نـــوع کشـــتی مســـافری باشـــد، مســـافر 

مدعـــی ورود صدمـــات بدنـــی باشـــد، بایـــد ظـــرف 

1۵ روز از تاریـــخ پیـــاده شـــدن، اخطـــار کتبـــی بـــه 

متصـــدی حمـــل دایـــر بـــر وقـــوع صدمـــات بدنـــی 

تســـلیم و متعاقبـــا ظـــرف دو ســـال از تاریـــخ ورود 

ـــه طرفیـــت کشـــتی  ـــد ب ـــی بای ـــا آســـیب بدن صدمـــه و ی

ـــا در حالتـــی کـــه فـــوت مســـافر  ـــد و ی اقامـــه دعـــوا منای

ـــان از  ـــرور زم ـــد، م ـــاده باش ـــاق افت ـــفر اتف ـــن س در ضم

ـــاده  ـــتی پی ـــتی از کش ـــافر بایس ـــه مس ـــت ک ـــی اس وقت

ــه  ــی کـ ــان در صورتـ ــرور زمـ ــن مـ ــد؛ همچنیـ می شـ

صدمـــات بدنـــی در طـــی ســـفر ایجادشـــده و پـــس 

از پیـــاده شـــدن مســـافر منجـــر بـــه فـــوت او شـــود، 

ــود  ــبه می شـ ــخص محاسـ ــن شـ ــوت ایـ ــخ فـ از تاریـ

ـــوت  ـــا ف ـــدن ت ـــاده ش ـــخ پی ـــه از تاری ـــر این ک ـــرشوط ب م

مســـافر، بیـــش از ســـه ســـال نگذشـــته باشـــد.

نتیجه گیری 

مفهـــوم مالکیـــت در همـــه  نظام هـــای حقوقـــی، 

دارای احـــرتام و اعتبـــار فـــردی و اجتامعـــی اســـت، 

ـــت و  ـــل حرک ـــه دلی ـــتی ب ـــوال، کش ـــدی ام در طبقه بن

دایـــم الســـیر بـــودن، جـــز امـــوال منقـــول محســـوب و از 

ـــع حقـــوق  ـــار تاب ـــودن آث حیـــث مرشوعیـــت و محـــرتم ب

ـــم  ـــور صاحب پرچ ـــون کش ـــا قان ـــت ی ـــل ثب ـــت مح دول

اســـت. رهایـــی کشـــتی اگرچـــه ممکـــن اســـت ســـبب 

ــت  ــت دولـ ــلب تابعیـ ــا سـ ــا بعضـ ــت و یـ ــالن ثبـ بطـ

ـــت  ـــودن ملکی ـــرتم ب ـــا مح ـــود، ام ـــتی بش ـــوع کش متب

ـــایر  ـــا س ـــک و ی ـــلطنت مال ـــای س ـــه بق ـــی آن، ب و نازوال

ــت  ــی داللـ ــای حقوقـ ــه نظام هـ ــان در همـ ذی نفعـ

ـــق  ـــا ح ـــق ب ـــن ح ـــامل ای ـــتمرار اع ـــه اس دارد، چنان چ

حاکمیـــت و مالکیـــت کشـــور ســـاحلی بـــه جهـــت 

ـــن  ـــی ای ـــاع بوم ـــع اتب ـــی و مناف ـــت دریای ـــه زیس رضر ب

ـــر مطابـــق نظـــام  کشـــور در تعـــارض قـــرار گیـــرد، ناگزی

ـــن  ـــرتام ای ـــار و اح ـــه اعتب ـــد دامن ـــی بای ـــوق داخل حق

حـــق مالکیـــت بـــه دلیـــل عقلـــی و رشعـــی »الرضر« 

مـــورد تحدیـــد و تخدیـــش قـــرار بگیـــرد، چراکـــه موازیـــن 

ــی  ــیون ها به طورکلـ ــی و کنوانسـ ــی دریایـ بین املللـ

دربـــاره حـــل ایـــن مســـئله ضابطـــه معینـــی ارایـــه 

نـــداده و در عیـــن حـــال نافـــی اجـــرای حقـــوق و 

ــا  ــت، بـ ــده اسـ ــم نشـ ــاحلی هـ ــور سـ ــررات کشـ مقـ

بررســـی قانـــون مدنـــی و بهره گیـــری از قواعـــد فقهـــی و 

ـــتی های  ـــر کش ـــم ب ـــوی حاک ـــررات ماه ـــن مق هم چنی

خارجی،می شـــود در خصـــوص زوال مالکیـــت ایـــن 

نـــوع کشـــتی ها راهـــکار منطقـــی و عقالنـــی ارایـــه 

کـــرد، در گام نخســـت بـــا بررســـی اوضـــاع و احـــوال 

مربـــوط بـــه کشـــتی رهـــا شـــده و بهره بـــرداری از 

نظریـــه کارشناســـان دریایـــی، چنان چـــه مســـلم شـــود 

ـــر،  ـــه تعمی ـــدارد نســـبت ب ـــک کشـــتی قصـــد ن کـــه مال

ـــد و در پاســـخ  ـــا اســـکراپ آن اقـــدام منای ـــدازی و ی راه ان

بـــه مکاتبـــات ســـازمان بنـــادر به رصاحـــت اعـــراض 

از کشـــتی را بـــا اعـــالم تـــرک مالکیـــت بیـــان کنـــد، 

حســـب تحلیـــل فقهـــی ایـــن نتیجـــه حاصـــل اســـت که 

ـــه مباحـــات بالعـــرض می شـــود، و  ـــن شـــی ملحـــق ب ای

ـــا  ـــالمی ب ـــم اس ـــاذون حاک ـــاد م ـــط نه ـــازت آن توس حی

ــود؛ در  ــز می شـ ــور جایـ ــازمان مذکـ ــی سـ هامهنگـ

صـــورت محـــرز نبـــودن اراده مالـــک کشـــتی بـــرای 

اعـــراض، چنان چـــه ایـــن کشـــتی حســـب ســـوابق 

ـــه گل  ـــا ب ـــروق و ی ـــه مغ ـــا نیم ـــده ی ـــر غرق ش فوق الذک

نشســـته و به طـــور کلـــی در معـــرض تلـــف بـــودن آن 

عرفـــا آشـــکار باشـــد، در عیـــن حـــال مالـــک یـــا ذی نفـــع 

کشـــتی بـــا وصـــف اخطارهـــای مکـــرر ســـازمان بنـــادر، 

ـــد، دادرس دادگاه  ـــام نده ـــری انج ـــد و موث ـــدام مفی اق

ـــرای  ـــازمان در اج ـــن س ـــای ای ـــه تقاض ـــا ب ـــی بن دریای

ـــف  ـــه »تال ـــتناد ب ـــا اس ـــی و ب ـــون اساس ـــل 1۶۷ قان اص

ـــی  ـــم رشع ـــاد حک ـــالک از مف ـــدت م ـــا وح ـــی« و ی عرف

ـــه  ـــن شـــیء را ب ـــد ای ـــازت مباحـــات« بای »لقطـــه« و »حی

نفـــع نهـــاد مـــاذون حاکـــم، متلیـــک تـــا ایـــن نهـــاد پـــس 

از اســـتخراج و انتقـــال بـــه مـــکان مناســـب و فـــروش آن 

ــی  ــای قانونـ ــم و پرداخـــت هزینه هـ ــی القیـ ــه اعلـ بـ

و احیانـــا حقـــوق ممتـــازه، تتمـــه حاصـــل از فـــروش 

ــرتی  ــپرده دادگسـ ــک در سـ ــت از مالـ ــه نیابـ آن را بـ

منظـــور دارد.

ـــی  ـــی و حقوق ـــام فقه ـــه در نظ ـــر از این ک ـــع نظ ـــا قط ب

ـــک« مبنـــای  ایـــران مـــرور زمـــان »مســـقط حـــق«، »مملّ

ـــد  ـــا می توان ـــکار عمدت ـــن راه ـــا ای ـــدارد؛ ام ـــی ن ترشیع

ـــای  ـــه در آب ه ـــی ک ـــتی های خارج ـــوص کش در خص

ایـــران رهـــا شـــده و در عیـــن حـــال نیـــز واجـــد خصیصـــه 

فرهنگـــی، تاریخـــی یـــا باستان شناســـی نیســـتند، 

مـــورد اســـتناد دادگاه دریایـــی ایـــران قـــرار بگیـــرد، 

چراکـــه در تعـــارض قوانیـــن ایـــن قاعـــده مفـــروض 

ـــف  ـــام توصی ـــد در مق ـــران می توان ـــه دادگاه ای اســـت ک

ـــار آن، حقـــوق ماهـــوی دولـــت محـــل  مـــال و اجـــرای آث

ــتی را اعـــامل  ــم کشـ ــور صاحب پرچـ ــا کشـ ثبـــت یـ

ـــوق  ـــب حق ـــت حس ـــرک مالکی ـــان ت ـــرور زم ـــد، م منای

ــول  ــوال منقـ ــاب امـ ــورها در بـ ــر کشـ ــوی اکـ ماهـ

ــده و از آن  ــر گرفته شـ ــال در نظـ ــا ۶ سـ ــل ۵ تـ حداقـ

ـــل  ـــه دلی ـــتی ها ب ـــوع کش ـــن ن ـــت ای ـــه مالکی ـــی ک جای

شـــمول مـــرور زمان هـــای فوق الذکـــر می توانـــد 

منقطـــع شـــود همیـــن آثـــار می توانـــد از ســـوی 

ـــرد. ـــرار بگی ـــتناد ق ـــورد اس ـــران م ـــی ای ـــم دریای محاک

اگرچــه باوجــود کنوانســیون های بین املللــی معتنابه 

در بــاب جلوگیــری از آب دریــا به ویــژه کنوانســیون 

نایروبــی در باب انتقال الشــه کشــتی مصوب بیســت و 

ــود  ــی می ش ــت ماه 1۳۸۹، پیش بین ــتم اردیبهش هش

ــای  ــانحه دیده در آب ه ــتی های س ــیع کش ــه وس دامن

آزاد و همچنیــن آب هــای داخلــی ایــران کاهــش 

بیابــد؛ لکــن برداشــت و تفاســیر یک جانبــه  مالــک یــا 

ذی نفعان کشــتی های ســانحه دیده از رشوط مســتثنا 

ــدات  ــن معاه ــده در ای ــئولیت درج ش ــد مس ــا تحدی ی

بین املللــی و عــدم حصــول راه حــل مســاملت آمیز 

ــتی  ــک کش ــن مال ــالف بی ــتمرار اخت ــن اس و همچنی

ــا گــروه بیمه گــر دریایــی، موجــب توقــف  ــا رشکــت ی ب

طوالنــی ایــن کشــتی ها در آب هــای داخلــی شــود کــه 

نتیجــه آن ورود خســارت های فاحش به محیط زیســت 

دریایــی، ایجــاد موانــع بــرای فعالیــت در ســاحل، 

ــری  ــای ماهیگی ــه فعالیته ــه رود از جمل ــدر، و دهان بن

ــادی  ــع اقتص ــایر مناف ــگری و س ــای گردش و جاذبه ه

کشــور ســاحلی ایــران باشــد، بنابرایــن باید بــه فوریت 

قانــون دریایــی ایــران مــورد بازنگــری عمیــق و اصولــی 

قــرار گیــرد بــه رشحــی کــه در صــورت عــدم اقــدام مؤثر 

مالک یــا مالــکان کشــتی در ظــرف ســه ســال از تاریخ 

آخریــن اخطــار، اعــراض مالــک را مســلم فــرض کنــد. 
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