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 -1استاديار گروه حقوق خصوصی و اسالمی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
 -1کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،فارغ التحصیل دانشگاه علم و فرهنگ.
 -3دانشجوي دکتري حقوق خصوصی ،دانشگاه علم و فرهنگ.
چکیده
طلب ممتاز استثنايی بر اصل برابري است که به موجب آن ،طلبکار بر روي مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب
میيابد؛ حقی که سبب ترجیح وي بر سايرين میشود .اين طلب در برخی موارد داراي حق تقدم است و در صورتی که
طلبکاري واجد حق تعقیب باشد ،بر اموال بدهکار ،حق عینی تبعی پیدا میکند .بنابراين ،طلب پیشگفته داراي دو ويژگی
منحصر به فرد است .ردپاي اين طلب در قوانین مختلفی يافت میشود .از جمله قوانینی که از اين نهاد ،فراوان استفاده کرده،
قانون دريايی است .اين قانون در مواد گوناگون ،ماهیت اين طلب را به صورت ضمنی بیان میکند و مصاديق فراوانی براي نهاد
ياد شده شناخته است ،به نحوي که براي طلبکاران مختلف ،حق تعقیب بر «کشتی»« ،کرايه حمل» و «ملحقات آن» پیش
بینی کرده است .بدين ترتیب ،طلبکاران ،به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار خويش استیال میيابند؛ به گونهاي که
اموال ياد شده ،در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد .مقصود اصلی از شناسايی امتیاز براي اين مطالبات ،حمايت از طلبکار،
مجموع طلبکاران و جامعه است .در راستاي شناسايی اين طلب ،ممکن است ،در پاره اي موارد اعمال امتیاز بر طلبی خاص،
منجر به ناديده گرفتن ساير مطالبات شود .اين امتیاز گاهی بر مطالبات همانند و گاهی غیرهمانند نمود پیدا می کند .تزاحم
میان مطالبات متعد د بايد بر اساس نظمی منطقی ،رفع گرديده و روشی خاص براي آن ارايه شود.
واژگان کلیدی :طلب ممتاز دریایی ،وثیقه ی حکمی ،اصل برابری طلبکاران ،کرایه حمل ،کشتی.
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گفتگو خواهد شد .در مبحث بعدي نیز ،به تزاحم مطالبات
ممتاز در حقوق دريايی پرداخته خواهد شد.

 .1مقدمه
تمامی طلبکاران در جايگاه يکسانی نسبت به بدهکار قرار
داشته و به گونهاي مساوي از اموال وي بهرهمند میشوند؛
اين ،معناي اصل برابري طلبکاران است .اين اصل ،اگرچه
اصلی حقوقی شمرده میشود ،با اين حال ،داراي مبانی
فلسفی و اخالقی نیز هست؛ چه اخالق و فلسفه نیز،
ترجیحِ بی دلیل (يک طلبکار بر ديگري) را بیعدالتی ديده
و همواره در پی مساوات و برابري میباشند .دامنه اصل ياد
شده محدود به نظامهاي حقوقی نیست؛ بلکه تا آنجا که
در نوشتههاي فقهی ديده شد ،اصل برابري طلبکاران در
برابر بدهکار اصلی پذيرفته شده است .اگرچه بر اين اصل
استثناياتی وارد شده و برخی از طلبکاران بر برخی ديگر
مقدم دانسته شدهاند؛ با اين حال ،سختگیري فقها در
گسترش استثنايات اصل ياد شده آشکار است.
در نظام حقوقی ما نیز ،اين اصل ،به شیوه اي آشکار در
هیچ يک از متون قانونی به کار نرفته اما آثار فراوانی از
اجراي آن پذيرفته شده است .تخطی از اصل ياد شده،
خود شیوهاي براي اجراي آن است .به بیانی ديگر ،عدالت
در پارهاي موارد حکم میکند طلبکاري ترجیح داه شود تا
بتواند زودتر از ديگران براي دريافت طلب خويش اقدام
کند .در واقع ،اين طلب امتیازي است که قانونگذار به
برخی از طلبکاران میدهد تا بتوانند پیش از سايرين طلب
خود را دريافت کنند؛ و اين يکی از ويژگیهاي خاص اين
طلب است .قانون دريايی نیز در مواد گوناگون از اصل
مورد بحث و استثنايات آن بهره برده است.
قانون ياد شده از جمله قوانینی است که نهاد طلب ممتاز
را به رسمیت شناخته و در مقايسه با ديگر قوانینی که در
آنها طلب ممتاز ديده میشود ،احکام بیشتري در خصوص
اين طلب و نحوه وصول آن پیشبینی کرده است .براي
همین ،براساس قانون ياد شده میتوان روشی خاص براي
مبناي طلب ممتاز و رفع تزاحم میان آن پیدا و نظام
حقوقی حاکم بر اين نهاد حقوقی را ترسیم کرد .پس براي
شناسايی نهاد طلب ممتاز ،در مقاله پیشرو تالش میشود
بر اساس روش کتابخانه اي و بررسی قانون ،ابعاد مختلف
طلب ممتاز در قانون دريايی واکاوي شود.
به اين منظور ،بخشی از مقاله به مفهوم مطالبات ممتاز در
حقوق دريايی اختصاص داده خواهد شد .در اين بخش،
درباره تعريف ،اقسام ،ماهیت و مبانی اين نهاد حقوقی

 .2مفهوم مطالبات ممتاز در حقوق دریایی
طلب ممتاز به طلبی گفته می شود که داراي «حق تقدم»
و «حق تعقیب» و يا هر دو است .براي روشن شدن اين
مفهوم در اين بند ،ابتدا واژه ياد شده بررسی گرديده و
سپس اقسام ،ماهیت و مبانی آن تحلیل میشود.
 .2-1واژه گزینی
قانونگذار واژه «حقوق ممتاز» را براي عنوان فصل دوم
قانون دريايی ،يعنی مواد  16تا  12اين قانون انتخاب
کرده است؛ فصلی که قرار است به مطالبات ممتاز در
حقوق دريايی بپردازد .جالب آنکه ،حتی در برخی مواد و
احکام اين فصل نیز ،بدون پايبندي در به کارگیري عنوان
پیشگفته ،از عبارات ديگري مانند «مطالبات ممتاز»،
2
«حق امتیاز» و «حق رجحان» نیز استفاده شده است.
اين پريشانی در به کارگیري الفاظ ،در قانون الحاق ايران
به معاهده بین المللی  2619مصوب  2315/1/18نیز ديده
میشود ،چنانکه در اين قانون نیز ،از واژگان «حق ممتاز»
و «طلب ممتاز» ،استفاده شده است.
شايد استفاده از واژگان «حقوق ممتاز» از اين جهت که
واژه حقوق شامل طلب نیز میشود ،در خور توجه باشد؛
به ويژه آنکه برخی قوانین مانند بند د ماده  12قانون پولی
و بانکی کشور مصوب  2352/1/28نیز بر اين اصطالح
صحه گذارده اند .اما ،با توجه به اينکه واژه حق اعم از
طلب بوده و شامل حقوق عینی نیز میشود ،به کارگیري
واژه ي «طلب» به جاي «حق» ،مناسبتر به نظر میرسد.
گفتنی است برخی قوانین همانند ماده  11قانون کار
مصوب  2337/22/19از واژگان «ديون ممتازه» بهره
بردهاند .حقیقت اين است که به کارگیري واژه دين ممتاز
1
يا طلب ممتاز بسته به رويکرد و زاويه ديد متفاوت است.
در واقع ،از موقعیت بدهکار ،دين ممتاز بر ديگر ديون
2براي نمونه ،مواد  31و  36قانون دريايی.
 «1دين عبارتست از تعهدي که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود
دارد .از حیث انتساب آن به بستانکار ،طلب نامیده می شود و از حیث
نسبتی که با بدهکار دارد ،دين نامیده میشود ».جعفري لنگرودي،
دکتر محمدجعفر ،ترمینولوژي علم حقوق ،ص.329.
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خصوصی يا رأي دادگاه قادر به اعطاي چنین صفتی به
طلب نخواهند بود .در حقوق فرانسه نیز «امتیاز» 9سبب
تقدم طلبکاري بر ديگري شده و قاعده «امتیازي وجود
نخواهد داشت مگر به موجب قانون» مفید همین معناست.
هم چنین ،طلب ممتاز ،طلبی است که داراي امتیاز تقدم
در پرداخت و در برخی موارد ،واجد حق تعقیب میباشد،
پس چنین طلبی عالوه بر منشأ قانونی ،در بر گیرنده ي
دو امتیاز منحصر به فرد است.

برتري دارد و او نخست بايد اين دين را پرداخت کند اما
اگر از ديدگاه طلبکار به آن توجه شود ،اين طلب از ديگر
مطالبات ،ممتاز میباشد ] [22در نهايت به نظر میرسد با
توجه به اينکه امتیاز بیشتر از آنکه متوجه دين باشد ،به
طلب شخص تعلق گرفته و در واقع ،شناسايی امتیاز به
خاطر شخص طلبکار بوده است ،به کارگیري واژه ي
«طلب ممتاز» مناسبتر باشد.
 .2-2تعریف

 .2-3اقسام

طلب ممتاز ،طلبی است که به حکم قانون ،داراي حق
تقدم يا حق تعقیب يا هر دو باشد 3.بنابراين ،طلب ممتاز،

یک -گاه ،طلب ممتاز تنها داراي حق تقدم است؛

دو ويژگی مهم دارد :نخست ،آنکه سبب ترجیح دارندهاش
بر ساير طلبکاران (عادي) میشود و دوم آنکه بر مال
معینی از اموال بدهکار براي طلبکار حق تعقیب ايجاد
میکند .طلب ممتاز دو ويژگی پیشگفته را به صورت
مستقیم از قانون کسب میکند؛ اين نکته ،طلب ممتاز را
از طلب مرتهن ،جدا میکند؛ زيرا اگرچه اين طلب ،نیز
داراي حق تقدم و تعقیب میباشد ،با اين حال ،منشاء اين
حقوق ،قرارداد است نه حکم مستقیم قانون 1.در واقع ،تنها
قانونگذار است که میتواند برخالف اصل برابري،
طلبکاري را بر ديگري برتري دهد 5،بنابراين ،قراردادهاي

يعنی پرداخت آن از حیث زمانی بايد بر ديگر مطالبات،
مقدم باشد 7،بیآنکه طلبکار با مال معینی از اموال بدهکار،
رابطه حقوقی داشته باشد .براي نمونه ،بر اساس ماده 11
قانون کار مصوب « ،2337/21/19مزد کارگران در عداد
ديون ممتازه کارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض ،حتی
ديون مالیاتی تامین و پرداخت شود» 8.در اينجا ،کارگر،
هیچ حقی نسبت به اموال کارفرما ندارد؛ تنها پرداخت
طلب وي بايد پیش از پرداخت طلب ديگران ،انجام بگیرد.
از اين دسته از مطالبات که بايد پیش از ساير مطالبات
پرداخت شوند ،میتوان با عنوان طلب مقدم نام برد.
دو -گاه ،برخی از طلبهاي ممتاز ،نسبت به مال

3البته به باور برخی نويسندگان« ،طلب ممتاز ،طلبی است که نسبت
به طلب هاي ديگر از بدهکار معین ،داراي امتیاز قانونی خاص باشد،
مثل اينکه پارهاي طلب ها حق تقدم و رجحان در پرداخت دارند ،مانند
حقوق خدمه خانه متوفی در سال آخر قبل از فوت ،».جعفري
لنگرودي ،دکتر محمدجعفر ،ترمینولوژي حقوق ،ص .131.بديهی
است واژه امتیاز قانونی خاص،کیفیت طلب را روشن نمیکند.

معینی از اموال بدهکار ،حق تعقیب میيابند؛ به گونهاي
که آن مال معین ،در وثیقه طلب طلبکار قرار میگیرد؛ اما،
وثیقهاي که سبب ايجادش ،حکم قانون است نه قرارداد.
نمونه فقهی اين دسته از مطالبات ،حق تهیدستان بر مال

« .1حق تقدم عبارت است از صفت يک طلب که به طلبکار امتیاز و
برتري میبخشد؛ خواه حق تقدم مذکور ناشی از داشتن وثیقه باشد،
مانند حق تقدم مرتهن و هرکسی که حق وثیقه در عین مال شخص
ديگر دارد خواه نه مانند مطالبات بدون وثیقه در ماده  58قانون
تصفیه».؛ جعفري لنگرودي ،دکتر محمدجعفر ،دانشنامه حقوقی،
ج ،3.امیرکبیر ،2371 ،ص229.؛ «حق تقدم حقی است مالی ،که به
موجب آن يک بستانکار اجازه دارد که از ثمن مال يا اموال معین،
مقدم بر بستانکاران عادي از صاحب آن مال ،طلب خود را استیفاء
کند؛ مانند مرتهن و خريدار شرطی و هر وثیقه گیرنده ديگر و مانند
تقدم زوجه در مورد گرفتن نفقه».؛ جعفري لنگرودي ،دکتر
محمدجعفر ،حقوق اموال ،پیشین ،ص.202.
5ماده  1065قانون مدنی فرانسه نیز در تعريف طلب ممتاز به
صراحت به اين نکته که طلب ممتاز بر حسب کیفیت طلب به
بستانکار داده می شود ،اشاره دارد .ماده  1389قانون مدنی افغانستان

نیز به همین مضمون تصريح کرده است« :تقدم عبارت از برتري است
که قانون برا ي حق معین به اساس وصف آن حکم مینمايد ».تعريف
برخی از حقوق دانان ايران نیز به همین ويژگی طلب ممتاز اشاره
دارد« :حق تقدم عبارت از صفت يک طلب که به طلبکار امتیاز و
برتري می بخشد  »...جعفري لنگرودي ،دکتر محمد جعفر ،دانش نامه
حقوقی ،ج  ،3ص.229
 9ماده  1313قانون مدنی فرانسه بیان می دارد:
"Les causes legitimes de preference snot les
"privileges et hypotheques
7
. Turnwald, Gene, consumer bankruptcy protection
in Michigan, eloquent books, 2010, p.20.
 .8و نیز ،ر.ك.به :ماده  27قانون کار کشاورزي مصوب ،2353/3/7
ماده  218ق.ا.ا.م .و ماده  16ق.ت.ا.
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ابتدا طلب دارندگان حقوق ممتاز را قابل وصول میداند .با
توجه به مواد گفته شده ،میتوان اظهار داشت که همه
مصاديق مطالبات ممتاز در قانون دريايی در زمرهي وثیقه
حکمی قرار میگیرند.

موضوع زکات است که از آن به «ديون اهلل» تعبیر میشود
و بر ديگر بدهیها مقدم است 6.حقی که محل تعلق آن را
مال موضوع زکات دانسته و به حق رهن ،همانندش
کردهاند 20.قانونگذار فرانسوي نیز در پارهاي موارد براي
طلبکار بدون وثیقه قراردادي ،حق تعقیب بر مال معینی از
دارايی بدهکار را پیشبینی کرده است 22.براي نمونه ،بر
اساس بند پنج ماده  1331قانون مدنی اين کشور ،طلب
صاحب هتل از مسافر ،نسبت به کاالهايی که او وارد هتل
کرده ،ممتاز شناخته شده است؛ در اين مورد ،کاالهاي
مسافر ،محل دريافت طلب صاحب هتل است؛ محلی که
وي بر آن حق تعقیب میيابد 21.در حقوق ما ،نیز ماده 33
قانون بیمه میتواند نمونه مناسبی باشد .بر اساس اين
ماده ،بیمهگر براي مطالبه حق بیمه ،در برابر هر طلبکاري،
بر «مال بیمه شده» مقدم دانسته شده است .به اين
ترتیب ،مال بیمه شده به حکم قانون در وثیقه طلب
بیمهگر قرار گرفته است .از اين دسته از مطالبات ممتاز،
میتوان با عنوان مطالبات داراي وثیقه قانونی ياد کرد.
براساس ماده  16قانون دريايی مطالبات خاصی «....
نسبت به کشتی و نسبت به کرايه حمل در سفري که اين
حقوق طی آن ايجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و
ملحقات کرايه حمل (موضوع ماده  )35که از شروع سفر
ايجاد شده  ،»...ممتاز تلقی شدهاند .در ماده  30نیز بر
رجحان حقوق مذکور در ماده  16بر ساير حقوق تصريح
شده است« :حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به
حقوق ناشی از رهن کشتی و هم چنین بر ساير حقوق
ممتاز مندرج در قوانین ديگر رجحان دارد ».ماده  33نیز
در راستاي اولويت طلبکاران «با رعايت مواد  39و »37

 .2-4ماهیت
بر اساس اقسام ياد شده ،دربارهي ماهیت حقوقی طلب
ممتاز میتوان گفت :اگر مال معینی از اموال بدهکار به
عنوان متعلق حق طلبکار شناخته نشده و قانونگذار تنها
به تقدم يک طلبکار بر ساير طلبکاران و بدون اشاره به
مال معین ،حکم میکند؛ (طلب مقدم) در اين زمان،
طلبکار تنها داراي حق تقدم بوده و نمیتوان براي وي حق
تعقیب قائل شد؛ در نتیجه حق وي ،تنها حق دينی خواهد
بود ،اما هرگاه ،طلب بر روي مال يا اموال معینی استوار
شود ،در اين صورت ،آن مال ،تضمینی خواهد بود که
اختصاص به پرداخت طلب معینی دارد؛ گويی که آن مال،
وثیقه طلب طلبکار قرار گرفته؛ با اين تفاوت که منشاء
ايجاد اين وثیقه ،اراده طرفین نبوده و حکم قانونگذار
است .در اين صورت ،حق طلبکار در برابر بدهکار خويش،
حق دينی و بر روي اموال بدهکار ،حق عینی تبعی خواهد
23
بود؛ زيرا ،وجود آن وابسته به طلب و به تبع آن است.
تبعی بودن اين حق سبب میشود که وجود آن ،وابسته به
وجود طلب باشد؛ پس اين عقیده منطقی است که بپذيريم
با انتقال طلب ،صفت ممتاز بودن آن نیز منتقل میشود؛
همانگونه که با از بین رفتن طلب ،نیز صفت امتیاز آن از
میان میرود.
حال ،به طلب ممتاز در حقوق دريايی بر میگرديم :درباره
ماهیت طلب ممتاز در حقوق دريايی اختالف نظر وجود
دارد .برخی آن را در قلمرو حقوق عینی جاي دادهاند و
برخی ديگر ،آن را به عنوان حق دينی توصیف کردهاند
] [2ردپاي اين اختالفها را در قانون دريايی ايران نیز
میتوان ديد .براي نمونه ،در ماده  33قانون دريايی چنین
آمده است ...« :نسبت به کشتی عالوه بر حقوق ممتاز،
حقوق عینی هم موجود باشد  .»...از ظاهر اين ماده،

«6الزکاه الواجبه مقدمه علی الدين» ،طباطبايی يزدي ،سید محمد
کاظم ،عروه الوثقی ،چاپ بغداد ،2323 ،ص.98.
 .20حکیم ،سید محسن ،مستمسکالعروه ،ج ،6.منشورات مکتبه آيه
اهلل العظمى المرعشی النجفی ،بیتا ،ص« :289.أما بناء على ثبوته فی
الذمه وتعلقه بالعین بنحو تعلق حق الرهانه»؛ خويی ،سید ابوالقاسم،
مصباح الفقاهه فی المعامالت ،ج ،1.علمیه ،2378 ،ص« :239.الزکاه
متعلقه بالعین»؛ روحانی ،سید محمدصادق ،العروهالوثقى ،ج ،1.علمیه،
چ ،2121 ،2.ص.61.
11
. Fournier, Alain, Privileges Generaux, Rép. civ.
Dalloz, janvier 2009, p.2.
12
. Barret, Olivier, Privileges Mobiliers, op. cit.,
p.2.

13

. Barret, Olivier, Privileges Mobiliers, op. cit.,
p.2:" Le droit de préférence découlant du privilège
"révèle la nature réelle de ce dernier.
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بود .حقوقی که به موجب آن عین معینی ،وثیقۀ طلب
صاحب حق قرار دارد و به او حق میدهد که در صورت
خودداري مديون از پرداخت دين ،طلب خود را از آن محل
وصول نمايد ،مثل طلبکاري که به خاطر اطمینان از
پرداخت دين ،مالی را از بدهکار به رهن میگیرد و بدين
طريق نسبت به آن مال ،حق تقدم پیدا میکند و میتواند
با رعايت مقررات ،طلب خود را از طريق مال مورد رهن
وصول نمايد .حق طلبکار نسبت به مال مرهون که يک
حق عینی است ،حق مستقلی نیست؛ بلکه تابع دين است
و با سقوط دين ،آن حق نیز از بین میرود .به همین
شکل ،حق دارندگان طلب ممتاز نیز ،حق عینی تبعی
خواهد بود.

میتوان چنین برداشت کرد که قانونگذار حقوق ممتاز را
نهادي جدا و متمايز از حقوق عینی میداند .اما حقیقت
اين است که نبايد به اين ظاهر دل بست .در واقع ،ماده
ياد شده ،در مقام بیان ماهیت طلب ممتاز نبوده است تا از
ظاهر آن بتوان دربارهي ماهیتش داوري کرد .توضیح آنکه،
بر اساس ماده  16اين قانون ،حقوق خاصی ،ممتازند؛ محل
تعلق و وصول اين حقوق« ،کشتی»« ،کرايه حمل» و
ملحقات اين دو ،شناخته شدهاند؛ به اين ترتیب ،اين
حقوق ،تنها داراي حق تقدم نیستند؛ بلکه با توجه به محل
تعلق آنها ،داراي حق تعقیب نیز میباشند؛ حقی که اگرچه
قانونگذار به روشنی حکم به عینی بودن آن نداده ،با اين
حال ،به موجب ماده  38ق.د« .انتقال مالکیت کشتی
تأثیري در حقوق ممتاز نخواهد داشت» .اين حکم داللت
بر اين دارد که حقوق ممتاز مندرج در قانون دريايی ،حق
عینیاند؛ چه نشاندهنده اين است که حق ممتاز بر خود
کشتی نهاده شده و نه اينکه تنها در برابر شخصی خاص
برقرار شده باشد؛ براي همین با انتقال مالکیت کشتی ،اين
حق همچنان پابرجا میماند .در ادامه همین حکم ،در ماده
 12ق.د .با عنوان «حق رجوع به فروشنده» بیان شده
است که« :دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاريخ
آخرين آگهی فروش کشتی موضوع ماده  15حق رجوع به
فروشنده را خواهند داشت» .از ماده  10ق.د .نیز میتوان
به ماهیت آن پی برد؛ «هر گونه قرار يا آراء الزماالجراي
صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییري دهد
(به استثناي حقوق ممتاز) بايد در دفتر ثبت کشتی و
اسناد آن قید گردد» .در واقع ،با توجه به وحدت مستنثنی
و مستثنیمنه ،جنس حقوق ممتاز بايد از جنس حقوق
21
عینی باشد.
بدين ترتیب ،حقوق ممتاز در حقوق دريايی را بايد در
قلمرو حقوق عینی جاي داد .با اين وجود ،توجه به اين
نکته الزم است که اين دسته از حقوق تنها براي تضمین
وصول طلب طلبکار به وجود آمدهاند و از خود اصالتی
ندارد ،براي همین ،ماهیت آنها ،حق عینی تبعی خواهد

 .2-5مبانی طلب ممتاز در حقوق دریایی
برابري ،به عنوان اصلی که داراي تقدس است؛ بیانگر
جايگاه يکسان اشخاص در مقابل يکديگر بوده و از لحاظ
حقوقی ،اصلی شناخته شده و مسلم به شمار میرود .حال
چرا قانونگذار برخی را واجد امتیاز نسبت به ديگران قرار
داده است؟ پاسخ به اين پرسش مبناي طلب ممتاز را
معین مینمايد .در فقه و قوانین موضوعه ،جز نمونه هاي
پراکنده و البته اندك ،ردپاي روشنی از مبانی طلب ممتاز
يافت نشود .قانون مدنی نیز به عنوان قانونی ماهوي که
اصوال جايگاه طرح چنین طلبی می باشد ،از شناسايی آن
خودداري نموده است .به همین دلیل ،به سختی میتوان
درباره طلب ممتاز قواعد عمومی طراحی کرد .به اين علت
است که برخی نويسندگان 25با وجود طرح مبانی مختلف
براي طلب ممتاز ،در نهايت نتیجه گرفتهاند که مبانی آن
به شیوه ي دل بخواهی 29بوده و متاثر از انگیزههاي
سیاسی 27است؛ زيرا براي برخی مطالبات ممتاز نمیتوان
به توجیهی منطقی دست يافت 28.با توجه به اين مقدمه،
15

Barret, Olivier, privileges, mobiliers, op. cit.,
p.3,Heath,Paul,
Preferential
Payments
on
Bankruptcy and Liquidations in New Zealand: Are
They Justifiable Exceptions to the Pari Passu,
Waikato Law Review, 1996, p.24.
16
Barret, oliver, privileges mobiliers, op. cit., p.3.
17
ath, paul, preferential payments on bankruptcy
and liquidations in new Zealand.
 28ايزانلو ،دکتر محسن ،برابري در مقابل قانون ،ص 16
barret, oliver, privileges mobiliers, op. cit., p.18.

 21در ماده  8عهدنامه بینالمللی مربوط به برقراري مقررات
متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايی و پروتکل مربوط
 2619بروکسل به روشنی بیان شده است« :مطالبات ممتاز نسبت به
کشتی از جمله حقوق عینی است».
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معیار بهره برده است« :مطالبات ممتاز ناشی از آخرين
سفر ،مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلی است »...همچنین،
در خصوص مطالبات مربوط به سفر واحد که قانونگذار به
وضع رابطه عرضی میان مطالبات مندرج در يک بند
پرداخته ،در خصوص بندهاي  3و  5ماده  ،16معیار را به
عکس تاريخ ايجاد تغییر داده است.
جدا از اين مثالهاي نقض ،معیار پیش گفته از
کاستیهاي گوناگونی رنج میبرد :در واقع ،ايجاد تقدم
براي طلبکاران به واسطه تقدم زمانی در ايجاد ،سبب
میشود طلبکارانی که طلبشان ديرتر به وجود میآيد از
بدهکار خويش ،براي اطمینان از وصول طلب تقاضاي
وثیقه کنند ،اين امر هزينه انجام معامالت را افزايش
خواهد داد] .[22همچنین ،اين معیار به وضعیت اقتصادي
و اجتماعی و حتی شخصیتی طلبکار بیتوجه است و تنها
معیار خنثاي «زمان» را عامل ترجیح قرار میدهد.
بنابراين ،ترجیح مطالبات طلبکار اول نه تنها در راستاي
برابري نمیباشد ،بلکه خود نقض اصل برابري بوده و
حقوق چنین بیعدالتی را برنمیتابد.10
ب .رهن مفروض :در روابط میان طلبکار و بدهکار ،میتوان
فرض نمود که آنان در انديشه به وثیقه نهادن مالی از
اموال بدهکار به نفع طلبکار بودهاند ] 12.[22اين مبنا در

بايد به اين پرسش پرداخت که دلیل اعطاي امتیاز به
برخی از مطالبات ممتاز دريايی چیست و مبناي اين
امتیازات چه بوده است؟ در بستر پاسخ به اين پرسش،
میتوان مبانی چندي را براي اين امتیاز تصور کرد .اين
مبانی در دو بخش فنی و هنجاري مورد نظر قرار گرفته
است و در بخش پیشرو به آن پرداخته میشود.
 .2-5-1مبانی فنی
26

الف .مالك زمانی :بنا به باور برخی نويسندگان ،
مطالباتی که از حیث زمانی ،زودتر از ساير مطالبات ايجاد
گرديدهاند ممتاز هستند .اين مبنا ،يادآور قواعد مربوط به
«رهن مکرر» میباشد ] .[6چه در رهن نیز از محل مال
مورد رهن ،ابتدا طلب طلبکاري تأديه میگردد که به
لحاظ زمانی ،زودتر از سايرين بر مال موضوع وثیقه حق
پیدا نموده و در نهايت ،چنانچه مالی باقی ماند ،به ساير
مرتهنین داده میشود .در حالت کلی نیز ،از آنجا که کل
دارايی بدهکار ،در وثیقه عمومی تمامی طلبکاران قرار
گرفته ،منطقاً و با وحدت مالك از قواعد رهن میتوان
گفت که مطالباتی که زودتر ايجاد شدهاند میبايد پیش از
ساير مطالبات پرداخت شوند.
معیار پیش گفته از چند زاويه مورد تأيید است؛ زيرا ،در
صورتی که «زمان» ضابطه تعیین اولويت مطالبات قرار
گیرد ،نظمی تاريخی ،روش پرداخت مطالبات را مشخص
خواهد کرد ] .[22افزون بر آن ،با توجه به اين مالك ،هر
طلبکاري از جايگاه خويش نسبت به ساير طلبکاران آگاهی
میيابد .پیشبینی اين طلب در قوانین موضوعه ،موجب
گرديده است که بدهکار نتواند به میل و اراده ي خويش،
طلبکاري را مقدم بشناسد و طلب او را زودتر از سايرين
تأديه کند .ماده ي  19قانون دريايی در مصداق رهن نیز
بر اين معیار صحه گذاشته است .براساس اين ماده« :چنان
چه کشتی بیش از يک مورد در رهن باشد ،بستانکاران
مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت »...
و در مادهي  260همان قانون ،ضمانت اجراي تخلف از آن
تصريح گرديده است .با اين حال ،ماده  39از عکس اين

10در فقه نیز درجه اهمیت مطالبات ،تزاحم آنها را حل میکند نه
زمان ايجاد آنها« :فالن مقتضی القاعده فی باب التزاحم تقديم جان
االهم ...انه اليجب فی انقاذ الغريقین تقديم من غرق اوال و تعلق
التکلیف بانقاذه بل يالحظ االهمیه و يقدم الثانی اذا کان اهم و کذلک
اليجب تقديم دين السابق اذا کان عنده من المال ما اليکفی اال الحد
الدينین و ان کان السابق سابقا فی المطالبه ايضا و کذا اليجب تقديم
احد غريمی المیت فی الدين المستغرق و ان کان حقه تعلق بالترکه
قبل االخر بان حدث الدين الثانی بعد الموت و هکذا فی کل واجبین
متزاحمین اليالحظ االسبقیه بل االهمیه .طباطبايی يزدي ،سید کاظم
بم عبدالعظیم ،حاشیه مکاسب ،ج ،1ص  .293در قانون مدنی کبک
نیز تقدم زمانی ايجاد مطالبات تاثیري در ممتاز شدنشان ندارد.
Mignault, p.b., le droit civil canadien, tome 9,
montreal, Wilson et lafleur, 1916, p.7.
 12براساس ماده  7-233قانون تجارت فرانسه ،متصدي حمل و نقل
بابت هزينه هاي حمل و نقل نسبت به اشیاي موضوع حمل ،طلب
ممتاز دارد ،در توجیه اين حکم ،فرض می شود که میان متصدي و
مالک کاالها قرارداد رهن منعقد شده ،رهن کاالهاي موضوع حمل و
نقل در جهت تضمین طلب متصدي.
barret, oliver, privileges mobiliers, op. cit., p.8.

19

finch, vanessa, corrpoate insolvency law, op. cit.,
p.670, hichs, anderw, goo, s. h, op. cit., p.615,
kahil,omran, op. cit., p.20 :desorte que la creance
qui est nee la premiere soit payee la premiere.
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میبرد و چنان چه طلبکاري موجود نباشد وجود طلب
بیمعنا خواهد بود .افزون بر آن ،تمامی طلبکاران از لحاظ
خصايص اقتصادي و اجتماعی در يک رتبه قرار
نمیگیرند 11،بديهی است برخی توانايی مالی بااليی داشته
و متقابال برخی ديگر توان و تحمل خسارات مالی را
ندارند .قانونگذار نیز اين مهم را در نظر داشته است :براي
همین ،مطالبات اشخاص آسیبپذير مانند زنان و کارگران
را ممتاز شناخته است .براي نمونه ،قابل ذکر است که
طلب زن بابت نفقه در پنج قانون (ماده  2109قانون
مدنی ،ماده  119قانون امور حسبی ،ماده  58قانون اداره
تصفیه ،تبصره  1ماده  21قانون حمايت از خانواده و ماده
 218قانون اجراي احکام) و بابت مهريه در دو قانون (ماده
 119قانون امور حسبی و 218قانون اجراي احکام) ممتاز
شناخته شده است؛ چه آن که زنان ،از لحاظ اقتصادي و
احتماال اجتماعی ،از اقشار آسیبپذير می باشند.

خصوص مطالبات بیمهگذاران از بیمهگر نیز قابل استفاده
است؛ زيرا میتوان چنین فرض کرد که در تراضی طرفین
قرار بوده که اموال بیمهگر در رهن طلب بیمهگذاران قرار
گیرد .[22]11در حقوق دريايی نیز اين معیار در خصوص
پارهاي از مطالبات مصداق میيابد .براي نمونه ،میتوان
فرض کرد که فرمانده ،ملوانان و ساير کارکنان کشتی با
مالک کشتی توافق کردهاند تا کشتی در رهن مطالبات آنها
قرار گیرد .براي همین ،قانونگذار در بند  1ماده  16قانون
دريايی «مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده،
ملوانان و ساير کارکنان کشتی» را ممتاز دانسته است .اين
توجیه در خصوص امتیاز «مطالبات ناشی از عملیاتی که
فرمانده  ...براي تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ
13
کشتی  ...انجام می دهد» نیز قابل توجیه است.
اما با دقت نظر میتوان دريافت که اين معیار در خصوص
مطالباتی که هیچ گونه رابطهاي میان طلبکار و بدهکار تا
قبل از ايجاد طلب وجود نداشته نباشد ،قابل اعمال نیست.
توضیح آنکه به موجب بند  1ماده  16قانون دريايی
مطالبات ناشی از تصادم و ساير سوانح کشتیرانی ،ممتاز
شناخته شده اند .اين در حالی است که عامل زيان
(بدهکار) و زيانديده (طلبکار) ،تا پیش از وقوع حادثه
زيانبار ،هیچ گونه رابطه و حتی گفتوگويی با يکديگر
نداشتهاند؛ پس چگونه میتوان فرض کرد که میان اينان
توافقی مفروض براي به رهن قرار دادن اموال بدهکار شکل
گرفته است؟

«11نابرابري اجتماعی و اقتصادي بايد به نفع طبقات آسیب پذير
تغییر يابد  »....غراياق زندي ،داود ،نظريه عدالت به انصاف جان رالز:
نظريه اي جهان شمول يا لیبرالی ،مجله اطالعات سیاسی-اقتصادي،
ش 285.و  ،289بهمن و اسفند  ،2382ص .77.قاري سید فاطمی،
سید محمد ،تحلیل مفاهیم کلیدي حقوق بشر معاصر ،ص .150.رالز
باور داشت که همه کاالهاي اولیه اجتماعی (آزادي و عدالت ،درآمد و
ثروت و زمینه هاي احترام و  )...بايد به شیوه اي برابر توزيع شوند مگر
آن که توزيع يکی از اين کاالها يا همه آن ها به نفع کم بهره ترين
اشخاص باشد .اين وجه اخیر در تیوري رالز به عنوان «اصل تفاوت:
 »difference principleشناخته می شود .براي بررسی بیشتر،
ر.ك.به :جروم .جی ،شستاك ،ص « .291به عنوان مثال ،اگر بخواهیم
با تقسیم غذايی چهار فرد گرسنه را سیر کنیم ،بزرگ ترين قیمت را
به کسی می دهیم که بیش از ديگران گرسنه است ،تا در اين صورت،
میزان گرسنگی اين چهار نفر ،يکسان و يا نزديک به هم باشد».
رحمانی ،زهره ،نظريه برابري گراي کانتی ،فصل نامه راهبرد ،ش،58.
بهار  ،2360ص .108.در واقع ،مراد از توزيع مجدد ،دخالت آگاهانه و
برنامه ريزي شده در فرايند طبیعی توزيع خیرات و مضرات اجتماعی در
راستاي ايجاد نظم مطلوب و شرايط قابل قبول اجتماعی است که در
قالب وضع قوانین بروز و ظهور می يابد ».توسلی ،حسین ،مشکل توجیه
برابري در تفکر لیبرال ،ص  .109.براي بررسی بیشتر ،ر.ك.به :کاپ،
ديويد ،عدالت و اصل تفاوت ،برگردان :علی اکبر علیخانی ،نامه فرهنگ،،
ش31 .و ،33بهار  ،2378ص ،218.در نقد اين اصل ،آن را به دور از
واقعیت و ناسازگار با عدالت می دانند ،ر.ك.به :شاقول ،يوسف ،سفید
خوش ،میثم ،تحلیل هاي نقادانه روش نظريه عدالت راولز ،حکمت و
فلسفه ،ش ،1.تابستان  ،2386ص.62.

 .2-5-2مبانی هنجاری
 .2-5-2-1حمایت از طلبکار
مبناي برخی از مطالبات ممتاز ،حمايت از طلبکار است .در
توضیح اين مبنا بايد اظهار داشت :امتیاز وصفی است که
جداي از طلبکار ،فی نفسه ،به طلب تعلق می يابد اما
توجه به طلب ،نبايد موجب غفلت از شخصیت طلبکار
شود؛ چه سرانجام ،اين طلبکار است که از طلب نفع

 11در حقوق فرانسه ،هنگامی که مسافري توشه سفرش را به هتل
می آورد ،می توان فرض کرد که مسافر و صاحب هتل خواسته اند
اموال مسافر ،وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل بابت
کرايه اتاق قرار گیرد.
13بند 5ماده  16قانون دريايی
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مايحتاج» را ممتاز میداند .مطابق بند  3نیز ،نجات
دهنده ،براي وصول اجرت و پاداش عملیات نجات ،نسبت
به کشتی ،کاال و يا مال االجاره اي که بر اثر عملیات نجات
عايد گرديده ،داراي حق ممتاز بوده و در صورت عدم
پرداخت اجرت ،میتواند اموال نجات يافته را تا وصول
مطالبات توقیف کند.
به موجب ماده  1قانون الحاق ايران به معاهده بینالمللی
 2619مصوب  ،2315/1/18برخی حقوق نسبت به کشتی
و کرايه حمل ،در سفري که مطالبات حقوق ممتاز طی آن
ايجاد شده است ،ممتاز تلقی میشود 18.شايد دلیل عمده
در ايجاد انگیزه براي ممتاز دانستن چنین مطالباتی،
حمايت از طلبکارانی باشد که در راستاي خدمت به کشتی
و سايرين ،مال و نفس خويش را در معرض خطر قرار داده
اند تا اموال بدهکار از تعرض مصون بماند.

اين مبنا در بند  1ماده  16قانون دريايی مشاهده میشود؛
قانونگذار طلب مستخدمین کشتی را همانند کارگر ممتاز
شناخته است .بند  1ماده در خصوص «خسارات ناشی از
تصادم  ...صدمات بدنی وارد شده به مسافرين و کارکنان
کشتی و خسارت فقدان يا آسیب ديدن کاالي کشتی و
اثاث مسافرين» بیانگر برقراري پیوند میان مطالبات ممتاز
و وضعیت طلبکاران است ،زيرا باور بر اين است که
مستخدمین کشتی و مسافرين آسیب ديده نیاز به حمايت
بیشتري دارند ،پس با ممتاز شناختن مطالبات آنان،
میتوان از آنها حمايتی در خور توجه کرد.
 .2-5-2-2حمایت از طلبکاران
قانونگذار به جهت ترغیب طلبکاران به حفاظت از اموال
بدهکار ،اقدام طلبکارانی که سبب حفظ و گسترش دارايی
بدهکار شدهاند را ستودنی دانسته و در اين راستا ،ترجیح
مطالبات اين طلبکاران بر سايرين را در قوانینی چند،
پیشبینی نموده است 15.بديهی است مصاديق اين قبیل
اقدامات را نبايد محدود به «حفظ و گسترش» نمود؛ چه
آن که هر عملی که متضمن حمايت از اموال بدهکار باشد،
سزاوار امتیاز است .مطالبات مذکور در بند  2ماده 16
قانون دريايی ناظر بر «هزينه هاي پااليش و حفظ کشتی»
و همچنین بند  3مربوط به «هزينه هاي نجات و کمک در
دريا» بر اين اساس ممتاز تلقی گرديدهاند؛ چه دارندگان
اين دسته از مطالبات ،سبب حفظ کشتی شدهاند؛ پس
ترجیح آنان بر ساير طلبکارانی که در اين باره ،نقشی
نداشته اند ،روا است 19.به ويژه آنکه سبب تشويق
17
فعالیتهايی از اين دست میشود.
همچنین است بند  5ماده مذکور ،که در جهت حمايت از
طلبکاران« ،ديون ناشی از تعمیر کشتی و تدارك

.2-5-2-3حمایت از جامعه
برخی مطالبات در راستاي منافع عمومی جامعه و تأمین
نظم اقتصادي صرف می شوند 16،از اين جهت بر مطالبات
ديگر مقدم می گردند ] .[22بر اين اساس ،طلب سازمان
تأمین اجتماعی 30و سازمان امور مالیاتی 32ممتاز شناخته
شده است.

.218هزينه هاي قانونی و مخارجی که براي حفظ منافع مشترك
طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش به
عمل آمده و هم چنین حقوق و عوارض متعلق به کشتی ،عوارض
چراغ هاي دريايی ،عوارض بندري و ساير حقوق و عوارض عمومی
مشابه عوارض راهنمايی کشتی و هزينه ي حفاظت از آن پس از ورود
به آخرين بندر .3... .اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و
معاضدت در دريا و آن قسمت از خسارت مشترك دريايی که بر عهده
ي کشتی است .5... .مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که
فرمانده ،در خارج از بندر وابسته ،طبق اختیارات قانونی خود براي
تأمین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی يا امکان ادامه ي مسافرت
انجام می دهد؛ خواه فرمانده مالک کشتی باشد يا نباشد ،و خواه
طلبکار فرمانده و يا تدارك کننده مايحتاج کشتی يا تعمیر کننده ي
کشتی يا وام دهنده و يا پیمان کار ديگري باشد( .ابوعطا  :2386ص
 )21در سه بند ياد شده نیز ضابطه ي حمايت از طلبکاران استعمال
شده است.
29
brown, Catherine, op. cit., p.108. shanker, the
worthier creditors, Canadian business law journal,
1976, p.340.
 30ماده  16قانون تأمین اجتماعی« :مطالبات سازمان ناشی از اجراي
قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد».

15در حقوق فرانسه ،براي توجیه مبناي برخی از مطالبات ممتاز ،به
کارکرد اين مطالبات و نقش آن در دارايی بدهکار توجه کرده اند.
26
finch,vanessa, corporate law, op. cit.,p.672
 17در بند  5ماده  2236قانون مدنی اندونزي ،طلب کارگران بابت
دستمزدشان بر روي مال معین ،ممتاز شناخته شده است .در فقه نیز
اعتقاد بر اين است که «اگر در اثر عمل کارگر قیمت مال افزايش پیدا
کرده باشد می تواند عین مال را در مقابل طلبش بردارد ».کرکی ،علی
بن حسین (محقق ثانی) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج،5
ص.165.
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که ،طلبکار مطالبات آخرين سفر ،با خدمت رسانی به
کشتی ،ادامه ي سفر را براي طلبکاران قبل از خود
تضمین می کند .بنابراين ،بیش از سايرين استحقاق
دريافت طلب خويش را دارد .با اين حال ،قانون گذار در
ترجیح مطالبات موخر استثنايی ايجاد کرده است و
مطالبات ناشی از قرارداد کار واحد را که ايجاد آن مربوط
به چند سفر دريايی است ،مساوي دانسته و با اين کار از
منافع فرمانده و کارکنان کشتی حمايت کرده است.
در صورتی که مطالبات در سفري واحد ايجاد شده باشند،
بايد به ماده  16توجه کرد .بدين معنا که اگر مطالبات در
يک رديف قرار گیرند ،بین آنان تساوي برقرار است؛ در
توجیه اين موضوع گفته شده است اصل برابري ،همواره
براي پشتیبانی طلبکاران در استیفاي حقوقشان گام
برداشته است .اين اصل ايجاب می کند که هیچ طلبکاري
برتر از ديگري نباشد .هم زمانی مطالبات مختلف ايجاب
می کند که حقوق هر يک از طلبکاران نیز به صورت هم
زمان و در شرايطی مساوي پرداخت شود .اما ،چنانچه
مطالبات در رديف هاي مختلف باشند ،بديهی است که
رديف مقدم بر رديف موخر ترجیح خواهد داشت.
نتیجه اين تقسیم بندي در تزاحم روشن می شود؛ بدين
معنا که به استناد رابطه طولی ،مطالباتی که در بندهاي
مختلف قرار دارند به ترتیب تاديه می گردند .براي نمونه،
چنانچه دارايی بدهکار کافی نباشد ابتدا مطالبات بند اول
داده می شود و اگر چیزي باقی ماند به مطالبات بند بعد
تعلق خواهد گرفت .به استناد رابطه عرضی ،مطالبات از
حیث تقدم برابر هستند و چنان چه دارايی کافی نباشد،
بستانکاران به نسبت سهمشان حق استیفا دارند .ماده 16
قانون دريايی مقرر می دارد« :حقوق مشروحه ذيل نسبت
به کشتی و نسبت به کرايه حمل در سفري که اين حقوق
طی آن ايجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات
کرايه ي حمل که از شروع سفر ايجاد شده ممتاز تلقی
می گردد ». ....و در ادامه ماده  39بیان می دارد...« :
مطالبات مذکور در بندهاي  16که در يک رديف هستند
داراي حقوق متساوي می باشند و در صورت عدم کفايت
براي تاديه تمامی مطالبات ،وجوه به نسبت طلب بین
بستانکاران تقسیم خواهد شد ».ماده  39ضمن بیان رابطه
ي عرضی میان طلب هايی که در يک بند قرار دارند ،مقرر
داشته است.....« :مطالبات مندرج در بند هاي  3و  5ماده

براساس ماده  37قانون دريايی نیز« ،در مواردي که کشتی
يا شناورهاي مغروق يا مصدوم و يا بقاياي آنها موجب
مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آن ها و رفع
موانع ،خودداري نمايد ،سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند
آنها را به هزينه ي خود به محل مناسبی انتقال داده و
در صورت عدم پرداخت هزينههاي مربوط از طرف مالک،
آنها را توقیف و به فروش رساند و مطالبات خود را با
رعايت مفاد مواد  16و  39قانون و مقدم بر ساير طلبکاران
از حاصل فروش تأمین نمايد ».تلقی کشتی و شناورهاي
مغروق و مصدوم در وثیقهي سازمان بنادر و کشتیرانی از
جلوههاي حمايت از منافع عمومی جامعه است چه
همانگونه که طلب سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی
در جهت حمايت از جامعه ممتاز شناخته شده است،
قانون دريايی هم در مادهي ياد شده از حیث حمايت از
جامعه ،طلب سازمان بنادر و کشتیرانی را داراي امتیاز
میشناسد.
 .3تزاحم مطالبات ممتاز در حقوق دریایی با همدیگر
در صورت تزاحم مطالبات ممتاز با هم ،نخستین معیاري
که بايد به آن توجه کرد ،زمان ايجاد مطالبات است :اگر
زمان ايجاد مطالبات متفاوت باشند ،مطالبات ايجاد شده
در سفر آخر ،بر مطالباتی که پیشتر ايجاد شده باشند،
تقدم خواهند داشت .در اين مورد ،بايد به ماده ي 39
رجوع کرد« :مطالبات مختلف مربوط به يک واقعه هم
زمان فرض می شوند .مطالبات ممتاز ناشی از آخرين سفر،
مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلی است؛ ولی مطالبات ناشی
از قرارداد استخدامی که براي چندين سفر منعقد شده
باشد ،با مطالبات مربوط به آخرين سفر از حیث امتیاز
مساوي خواهد بود »...زيرا فرض بر اين است که بستانکار
مطالبات سفر سابق ،به میزان کافی مهلت براي اخذ
مطالباتش داشته است و مطالبات هر سفر تا قبل از وقوع
مطالبات سفر بعدي حال بوده و به محض وقوع مطالبات
جديد بابت سفر آخر ،ويژگی حال بودن را از دست داده و
در رديف بعدي قرار می گیرد .همچنین می توان گفت
 32ماده  290قانون مالیات هاي مستقیم مصوب « :2399/21/3وزارت
امور اقتصادي و دارايی براي وصول مالیات و جرايم متعلق از موديان و
مسئوالن پرداخت مالیات ،نسبت به ساير طلبکاران ،به استثناي
صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و
کارمندان ناشی از خدمت ،حق تقدم خواهد داشت».
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 15به ترتیب عکس تاريخ ايجاد ،پرداخت خواهند شد ».به
بیان ديگر ،مطالباتی که در تاريخ موخر ايجاد شدند،
مرجح بر مطالباتی است که تاريخشان مقدم است .توضیح
اين که ،مطالبات بند  3ناظر بر هزينه هاي مربوط به
نجات و کمک در دريا و مطالبات بند  1ناظر بر هزينه
هاي مربوط به تعمیر کشتی يا تدارك مايحتاج آن می
باشد .آنچه اين تبعیض را توجیه می کند اين است که
هزينههاي انجام شده به موجب اين بندها ،چون با هدف
حفظ کشتی انجام شده است ،وصول طلب بستانکاران
پیشین را تضمین می کند.

بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند
داشت ». ....در نتیجه ،به موجب اين ماده ،مالك زمانی
پذيرفته شده است اما ،در ماده  201رويکردي متفاوت
اتخاذ شده است « :اگر دو يا چند وام به اعتبار وثیقه دادن
يک کاال تحصیل شود ،وامی که در تاريخ موخر دريافت
شده بر آن که تاريخش مقدم است برتري دارد .»...به نظر
میرسد که طلبکار موخر موجب گسترش فعالیت
کشتیرانی و تضمیین حقوق ساير طلبکاران و ادامه فعايت
آن شده ،پس سزاوار است در اين موارد استثنايی ،زودتر از
ديگران حقوق خويش را استیفا کند.

 .3-1تزاحم مطالبات همانند در قانون دریایی

 .3-2تزاحم مطالبات غیر همانند در قانون دریایی

تزاحم میان مطالبات دارای وثیقه قانونی :قانونگذار

در فرض تزاحم میان مطالبات داراي وثیقه قانونی با
مطالبات داراي وثیقه قراردادي ،قانون دريايی تکلیف
موضوع را روشن نموده و مطالبات داراي وثیقه قانونی را
مقدم بر مطالبات داراي وثیقه قراردادي دانسته است .بر
اساس ماده  30اين قانون« :حقوق ممتاز مندرج در ماده
قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر
ساير حقوق ممتاز مندرج در قوانین ديگر رجحان دارد ».و
در ماده  33بیان میدارد« :در صورتی که نسبت به کشتی
عالوه بر حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ،بدوا
حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا سايرين تاديه خواهد
شد ».و همچنین ماده  52مقرر می دارد ...« :با وجوه
حاصله از فروش کشتی اول حقوق ممتاز و سپس حق
مرتهن مقدم پرداخت می شود ». .....بر اين اساس ،به نظر
می رسد که وثیقه قانونی را بايد مقدم شمرد؛ زيرا شايسته
است اراده قانونگذار که حافظ منافع عموم است ،بر اراده
طرفین قرارداد برتري داده شود.

در مقام حل اين تزاحم به وضع معیارهاي طولی و عرضی
پرداخته است .رابطه طولی ،میان مطالباتی که در بندهاي
مختلف قرار دارند وضع شده و همواره بیانگر تقدم و تاخر
است .رابطه عرضی ،میان مطالبات ممتازي که درون يک
بند قرار دارند بوده و همواره بیانگر تساوي میباشد.
درخصوص رابطه میان اجزاي يک بند (رابطه عرضی) ،اين
نظر هم وجود دارد که میان آنان اولويت (تقدم و تاخر)
برقرار است و جز اول مقدم بر ساير اجزاست؛ اما ،در رد
اين نظر می توان بیان داشت که اصل بر تساوي است و
اگر مراد قانونگذار ايجاد اولويت بود ،آن ها را در بندهاي
مختلف ذکر میکرد .در شرح اين دسته از مطالبات ماده
 16و  39قابل توجه است.
تزاحم میان مطالبات دارای وثیقه قراردادی :طلب
داراي وثیقهي قراردادي به طلبی گفته میشود که به
موجب قرارداد بر مال معینی حق تعقیب می يابد مانند
رهن .همین نکته طلب ممتاز را از وثیقه قراردادي ،جدا
می کند 31.در تزاحم میان وثیقههاي قراردادي مختلف بر
مال واحد ،معموال مالك زمانی اعمال می شود؛ زيرا تاريخ
ايجاد حق عینی در برابر همگان قابل استناد است ].[6
قانون دريايی در راستاي همین نظر در ماده  19مقرر می
دارد« :چنان چه کشتی بیش از يک مورد در رهن باشد

 .3-3تزاحم مطالبات ممتاز در قانون دریایی با سایر
قوانین
در اين قسمت به اين موضوع پرداخته می شود که اگر
بین مطالبات قانون دريايی با مطالبات مندرج در ساير
قوانین تزاحم ايجاد شود ،کدام يک بر ديگري ترجیح داده
میشود؟ به نظر میرسد بتوان به دو شیوه متوسل شد:
نخست آنکه ،اصل برابري اجرا شود ،با اين توجیه که اين
مطالبات هر دو از يک ماهیت برخوردارند و دلیلی براي
امتیاز يکی بر ديگري نیست .روش دوم آن است که طلب
مندرج در قانون دريايی را بر مطالبات ممتاز مندرج در

32

barret, oliver, privileges, op, cit., p.2: leur source
exclusivement legale permet de distinguer les
privilages mobiliers des suretes reelles qui, si ells
portent sur des biens de meme nature, sont
constituees par convention.
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قراردادي ترجیح داده می شود .نمونهي چنین ترجیحی
33
در فقه نیز ديده میشود.
در صورت تزاحم مطالبات داراي وثیقه ي حکمی يا
قراردادي قانون دريايی با طلب مقدم ساير قوانین نیز،
مطالبات داراي وثیقه حکمی بر طلب مقدم ترجیح داده
میشوند؛ زيرا مطالبات داراي وثیقه حکمی ،عالوه بر حق
تقدم ،واجد حق تعقیب نیز میباشند؛ پس ترجیح آن بر
مطالبات مقدم صرف ،بديهی به نظر میرسد .با توجه به
اين که وثیقهي قراردادي به لحاظ اثر تفاوتی با وثیقه
قانونی ندارد ،حکم پیشگفته در اين مورد هم جاري است.

ساير قوانین برتري دهیم .ظاهر ماده  30نیز همین باور را
تايید میکند« :حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل ،نسبت
به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر ساير حقوق
ممتاز مندرج در قوانین ديگر ،رجحان دارد ».اما ،اين باور
يعنی آنکه قانونگذار در سال  2313دست خويش را براي
آفرينش طلب ممتاز و ترجیح آن بر مطالبات ممتاز مندرج
در ساير قوانین بسته است ،اين در حالی است که
علیاالصول هیچ قانونگذاري توان چنین کاري را ندارد.
پس بايد عبارت «ساير حقوق ممتاز مندرج در قوانین
ديگر» را ناظر به قوانینی دانست که تا سال  2313تصويب
شده و طلبی در آنها ممتاز دانسته شده است .نسبت به
اين مطالبات ،طلب ممتاز مندرج در قانون دريايی ترجیح
دارد ،اما ،در صورتی که طلب ممتازي در قوانین بعدي به
وجود آمده باشد ،به نظر می رسد بايد به نوع طلب و
امتیاز آن توجه کرد:

 -4نتیجه
مطالبات با يکديگر برابرند و هیچ يک بر ديگري ترجیح
ندارد ،با اين حال ،گاه به حکم قانونگذار ،شماري از
مطالبات بر برخی ديگر رجحان میيابد و طلب ممتاز
نامیده میشود .اين طلب ،گاه صرفاً بر ساير مطالبات حق
تقدم میيابد .در مرتبهاي افزونتر ،بر مالی از اموال بدهکار
حق تعقیب نیز پیدا میکند و موجد حق عینی تبعی در
اموال بدهکار است .در قانون دريايی ،قانونگذار مطالبات
مختلفی را در مواد  30 ،16و 33به عنوان مطالبات ممتاز
معرفی کرده است .در تحلیل چرايی اعطاي امتیاز ،میتوان
مبانی مختلفی را تصور کرد .جدا از دو مبناي «تقدم
زمانی» و «رهن مفروض» به نظر میرسد درستتر آن
است که مبناي امتیاز مطالبات را در مبانی هنجاري بتوان
جستجو کرد .شايد يکی از اصلیترين داليل اعطاي امتیاز
به پارهاي از مطالبات« ،حمايت از طلبکار» باشد .بر همین
اساس ،مطالبات مستخدمین کشتی و مسافرين آسیب
ديده ،ممتاز شناخته شدهاند( .بندهاي 1و 1ماده  16قانون
دريايی) .همچنین ،يکی از مبانی« ،حمايت از طلبکاران»
است؛ زيرا هر طلبکاري که به پاسداشت و حفاظت از
اموال بدهکار اقدام نموده است؛ نسبت به سايرين سزاوار

-1تزاحم مطالبات همانند:
مطالبات دارای وثیقه قانونی یا قراردادی :براي نمونه
دو وثیقه قانونی نسبت به کشتی ايجاد شده است .يکی به
موجب قانون دريايی و آن يکی به موجب قانونی ديگر يا
دو وثیقه قراردادي نسبت به کشتی به وجود آمده است.
حال اين سوال مطرح می شود :کدام طلب بر ديگري تقدم
دارد؟ براساس مطالب پیشگفته میتوان دو راهکار را به
کار گرفت :راهکار اول ،اجراي اصل برابري و راهکار دوم،
اعمال مالك زمانی.
در دفاع از راهکار اول میتوان گفت در تزاحم دو وثیقه
قانونی وصف ممتاز هر دو طلب ساقط میشود و ناچار بايد
به اصل برابري توجه کرد و به نسبت طلب ،دارايی را میان
طلبکاران تقسیم نمود .اما ،حقیقت اين است که دارنده
وثیقه ،حق عینی تبعی دارد و تاريخ ايجاد حق عینی در
برابر همگان قابل استناد است؛ پس مطالباتی که در تاريخ
مقدم ايجاد شده ،بر طلب موخر ترجیح دارد .مشابه اين
راهکار در قانون مدنی نیز (رهن مکرر) مقرر شده است.

 33زمانی که زکات بر مال معینی تعلق گرفته باشد ،بر پرداخت هر
دينی مقدم خواهد بود« .اذا کان المکلف مدينا الحد من الناس ،و حل
علیه وقت اخراج الزکاه الواجبه ،فالزکاه مقدمه علی الدين اذا کانت
العین التی تعلقت بها الزکاه موجوده ».زين الدين ،محمد امین،
ص ،281.مرواريد علی اصغر ،الینابیع الفقیهه ،ج ،5.دارالتراث ،چ،2.
 ،2120ص« :368 .و ان اعسر بعده فقد تعلق به الزکاه النها فی العین
و حق المرتهن فی الذمه ،فان کان علیه دين سواه اخرجت الزکاه ثم
حق المرتهن ثم باقی الغرما».

-2تزاحم مطالبات غیر همانند:
در فرض تزاحم مطالبات داراي وثیقه حکمی مندرج در
قانون دريايی با مطالبات قراردادي مندرج در ساير قوانین،
به نظر میرسد با توجه به اين که اراده قانونگذار مقدم بر
اراده خصوصی افراد است ،وثیقهي حکمی بر وثیقه ي
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[ ]7صادقی نشاط ،امیر ،حقوق بیمه دريايی ،انتشارات
بیمه مرکزي ،بی تا.
[ ]8صفیان بلداجی ،سعید ،طلب ممتاز در حقوق ايران و
تطبیقی ،پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
خصوصی.2375 ،
[ ]6کاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدنی :درسهايی از عقود
معین ،تهران ،جلد دوم ،چاپ نوزدهم ،2361 ،انتشارات
گنج دانش.
[ ]20کاتوزيان ،ناصر ،اموال و مالکیت ،چاپ سی و.
يکم ،2386 ،تهران ،نشر میزان.
[ ]22میرشکاري ،عباس ،طلب ممتاز ،چاپ يکم،
 ،2361تهران ،شرکت سهامی انتشار.
[ ]21نجفی اسفاد ،مرتضی ،حقوق دريايی بر پايه
قانون دريايی ايران و مقررات بین المللی دريايی،
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت).2363 ،
[13] Barret, Olivier, Privileges Mobiliers,
Rép. civ. Dalloz, 2010.

اولويت خواهد بود( .بند  3 ،2و5ماده 16قانون دريايی) در
نهايت ،قانونگذار در ماده 37قانون دريايی در راستاي
«حمايت از جامعه» طلب سازمان بنادر و کشتیرانی را
ممتاز دانسته است.
در صورت تزاحم مطالبات ممتاز مندرج در قانون دريايی با
هم ،بايد به زمان ايجاد طلب توجه کرد .همچنین ،در
صورت برابري مطالبات از حیث زمان ايجاد ،به نظر
میرسد همانندي يا عدم همانندي امتیاز طلب مالك
اصلی و تعیین کننده باشد .افزون بر اينها ،در صورت
تزاحم میان مطالبات مندرج در قانون دريايی با مطالبات
ممتاز مندرج در ساير قوانین به نظر میرسد بايد به
ماهیت امتیاز طلب توجه کرد :مطالبات داراي وثیقه
قانونی بر مطالبات داراي وثیقه قراردادي ترجیح دارند و
اين هر دو ،بر مطالبات داراي حق تقدم صرف .در صورت
همانندي امتیاز مطالبات نیز ،بايد به زمان ايجاد طلب
توجه نمود.
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