مالکیتکشتیرهاشده
و قواعد حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بیناملللی
دکرتسیدمرتضینعیمی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینامللل بندر انزلی

سیدعباسمتولی

دانشجوی دوره دکرتی حقوق خصوصی

در عمــده کشــورهای ســاحلی ازجملــه ایــران کشــتی و شــناورهای بــه گل نشســته ،آســیبدیده ،نیمــه مغــروق و غرقشــده بســیار زیــادی موجــود اســت
ک ــه مال ــک ی ــا مال ــکان آنه ــا ب ــرای انتق ــال،ج ــا ب ــهجای ــی ،اوراق ،متالش ــی ک ــردن و بهطورکل ــی تعیی ــن تکلی ــف آنه ــا اقدام ــی ص ــورت منیدهن ــد ،قان ــون
دریایــی ایــران و معاهــدات دو یــا چندجانبــه موجــود ،راهــکار مشــخص و معینــی را در ایــن بــاب ارایــه نــداده و از طرفــی معتــر و محــرم بــودن مالکیــت،
آثــار و اوصــاف آن در همــه نظامهــای حقوقــی بهویــژه نســبت بــه برخــی از ایــن کشــتیها کــه از شــخصیت حقوقــی ،اقامتــگاه و تابعیــت خارجــی برخــوردار
هس ــتند ،ح ــل ای ــن معض ــل را ق ــدری پیچی ــده میکن ــد در اس ــناد بینامللل ــی هی ــچ ق ــرارداد و م ــن حقوق ــی وج ــود ن ــدارد ک ــه نس ــبت ب ــه مالکی ــت الش ــه کش ــتیهای
موص ــوف قواع ــدی ارای ــه داده باش ــد؛ در ای ــن تحقی ــق ب ــا احتج ــاج از اص ــول و موازی ــن فقه ــی و قانون ــی و بعض ــا بهرهگی ــری از اص ــول و موازی ــن س ــایر نظامه ــای حقوق ــی،
س ــلطه و مالکی ــت در ای ــن ن ــوع کش ــتیها منقط ــع و پ ــس از مرع ــی داش ــن سیاس ــت راه ــردی س ــازمانهای بن ــادر و دریان ــوروی و حفاظ ــت از محیطزیس ــت و قواع ــد
تجویزکننده بیناملللی در ما نحن فیه ،در حکم اموال در اختیار حاکم اسالمی قرار میگیرد.

ایــران بــا در اختیــار داشــن ســواحل خلیجفــارس،
دریــای مازنــدران ،دریــای عــان ،ارونــدرود و بنــادر
متعــدد کــهجمعــا حــدود دو هــزار و  700کیلومــر
مــرز دریایــی میشــود ،در زمــره کشــورهای دریایــی
محســوب میشــود؛ اولیــن قانــون دریایــی ایــران در
ســال  1343بــه تصویــب رســید ،مطالعــه و بررســی
ن اســت که
اجاملــی قانــون دریایــی ایــران حاکــی از آ 
اکــر مــواد قانــون مزبــور ترجم ـهای اســت از کتــاب

دوم قانــون بازرگانی فرانســه مصــوب 1802م و قانون
بازرگانــی بلژیــک مصــوب 1895م که بهرغم منســوخ
شــدن برخــی از ایــن مقــررات در کشــور فرانســه
بهعنوانمثــال در بــاب قــرارداد اجــاره کشــتی،
قانــون دریایــی ایــران بــدون کمتریــن تغییــری در این
بخــش پابرجاســت ،بدیهــی اســت مباحــث مهمــی
چــون بیمــه دریایــی ،خســارت مشــرک ،ســازمان و
صالحیــت محاکــم دریایــی ،تعییــن تکلیــف کشــتی
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ســانحه دیــده و داوری اختصاصــی در ایــن قانــون
مغفــول مانــده (توازنــی زاده ،1380 ،ص48و)49
و از طرفــی بــا تا ّمــل در کنوانســیونهای بیناملللــی
دریایــی اســتنباط ایــن نکته بدیهی اســت که نســبت
بــه کشــتیهایی کــه در آبهــای ســاحلی دچــار
ســانحه شــده و درعینحــال در راســتای معامــات
تجــاری بیناملللــی بنــا بــه مــواردی چــونجنــگ
بیــن دولتهــای ســاحلی بعضــا بــدون پوشــش

بیمـهای فعالیــت میکردنــد راهــکار مشــخصی ارایــه
نشــده تــا اینکــه اخیــرا در شــهر نایروبــی کشــور کنیــا
کنوانســیونی موســوم بــه «انتقــال الشــه کشــتی»
در تاریــخ هجدهــم مــاه مــی ســال  2007میــادی
(برابــر بــا بیســت و هشــتم اردیبهشــتماه 1386
هجــری شمســی) بــه تصویــب میرســد 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
بیناملللــی دریانــوردی ( )I.M.Oبســپارند.
خوشــبختانه ،بــا تصویــب این کنوانســیون کــه دولت
جمهــوری اســامی ایــران نیــز طــی قانــون مصــوب
بیســت و هشــتم اردیبهشــتماه  1389مجلــس
شــورای اســامی بــه آن ملحــق شــده ،قســمتی از
مخاطــرات زیســتمحیطی دریایــی ،تعدیلشــده،
لکــن ایــن کنوانســیون از یکســو از تاریــخ تصویــب
و الحــاق  10دولــت کــه مخیــر بــه عضویــت در ایــن
معاهــده هســتند ،الزماالجراســت و عطف به گذشــته
منیشــود و از ســوی دیگــر فعــا محــدوده اجرایــی
ایــن معاهــده در منطقــ ه انحصــاری اقتصــادی کــه
بیــش از  200مایــل دریایــی از خطــوط مبدایــی کــه
از آنهــا ،عــرض دریایــی رسزمینــی آن اندازهگیــری
میشــود ،معتــر اســت؛ مگــر آنکــه دولتهــای
عضــو ،مراتــب رضایــت خــود را بــه اجرایــی شــدن
ایــن کنوانســیون در دریــای رسزمینی اعــام منایند،
بــا ایــن وجــود کشــتیهای رهــا شــده فراوانــی
در آبهــای ایــران ازجملــه کشــتی «ســاخاروف»،
«فیدلیتــی»« ،مولینــدو» در ســواحل خلیجفــارس و
کشــتی « النا» در ســواحل بنــدر انزلی موجود هســت
کــه وضعیــت آنهــا بــا وصــف گذشــت زمــان زیــادی
از تاریــخ رهایــی و غرقشــدگی آنهــا در هالــهای از
ابهــام قــرار دارد.
رویــه قضایــی هــم بــه دلیــل نبــود مترکــز دعــاوی
دریایــی در یــک مرجــع قضایــی و تشــکیل دیرهنــگام
دادگاه دریایــی در ایــن خصــوص منیتوانــد راهگشــا
باشــد ،چراکه مطابق مــاده  188قانون دریایــی ایران
وزارت دادگســری تکلیــف داشــت ظــرف ســه مــاه از
تاریــخ تصویــب ایــن قانــون الیحه مربــوط به تشــکیل
دادگاههــای دریایــی ،حــدود و صالحیــت آنهــا ،طرز
رســیدگی بــه تخلفــات و اختالفــات و کلیــه دعــاوی
ناشــی از اجرای این قانــون را تنظیم و پــس از تصویب
کمیســیون مشــرک دادگســری مجلســین بهموقــع
اجــرا بگــذارد کــه تاکنــون ایــن امــر محقــق نشــده
اســت؛ ناگزیــر بــا احتجــاج بــه اصــول فقهــی و موازین
رشعــی و قانونــی و بهرهگیــری از تجربههــای موجــود
در ســایر نظامهــای 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 بیناملللــی چــه
اســت؟
آیــا کشــتی رهاشــده میتوانــد تحــت ماهیــت فقهــی
اعــراض یــا مجهولاملالــک یــا تالــف عرفــی و بــا مــرور
زمــان مملــک قــرار بگیــرد؟
در ایــنجســتار 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
«مالکیــت»« ،کشــتی» و «رهاشــده» بهطــور اجاملــی
موردبررســی قــرار بگیــرد.
مفهوممالکیت
در ماهیــت مالکیــت ،بیــن فقهــای متقــدم و متاخــر
مناقشــه زیاد اســت؛ قدما مالکیــت را بر مقولــه «جده»
میداننــد ،یعنــی معتقــد بودنــد بین شــخص (مالک)
و مــال تحــت متلــک خــود (مملــوک) یــک حالــت
دارایــی وجــود دارد و متاخریــن بــر ایــن اعتقادنــد
کــه مالکیــت از مقولــه اضافــه اســت ،یعنــی مالکیــت
رابط ـهای بیــن مالــک و مملــوک اســت کــه بهنوعــی
آنهــا را بــه یکدیگــر ربــط میدهــد ،چنانکــه از
دیــدگاه شــیخ انصــاری (ره) ملکیــت «رابطــهای
اعتبــاری اســت کــه بیــن شــخص بــا شــی برقــرار
میشــود( ».گرجــی ،1371،ص  27به نقــل از کفایه،
مصبــاح الفقاهــه ،مکاســب محشــی،منیه الطالــب و
مکاســب)
بــا بررســی در تعاریــف حقوقدانــان ،تعریــف نســبتا
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
انســانها را بــر اشــیا نشــان میدهــد( ».محقــق
دامــاد ،1387 ،ص )29
افــزون بــر آن بــا تامــل در مفــاد مــواد 30و 31قانــون
مدنــی و اصــول40و  44قانــون اساســی ســلطه و
اقتــدار شــخص برشــی بــا متــام اوصافــش یعنــی
«مطلــق»« ،دایمــی» و «منحــر بــودن» در صورتــی
مــورد حامیــت قــرار میگیــرد کــه شــیوه اکتســاب
و اجــرای آن در مســیر هــدف قانونگــذار باشــد و
وســیلهای بــرای ارضار بــه غیــر و تجــاوز بــه منافــع
عمومــی تلقــی نشــود( .کاتوزیــان،1378،ص )104
تعریفکشتی
بنــد  4مــاده  52قانــون دریایــی ایــران ،کشــتی را
وســیلهای اطــاق منــوده کــه بــرای حمــل بــار در دریا
بــه کار مـیرود؛ بــه نظــر نجفــی اســفاد مناسـبترین
تعریــف؛ تعریفــی اســت کــه در مــاده  12کنوانســیون
راجــع بــه رشایــط ثبــت کشــتیها (مصــوب  7فوریــه
 )1986آمــده:
«کشــتی عبــارت اســت از هرگونــه شــناور دریــارو و
هدایتشــونده بــا نیــروی محرکــه خــود کــه بــرای
حمل و نقل کاال ،مســافر یا هــر دو ،در تجــارت دریایی
بیناملللــی مورداســتفاده قــرار گیــرد ،بهاســتثنای
شــناورهایی بــا ظرفیــت ناخالص ثبتشــده زیــر 500
تن»( .نجفــی اســفاد،1392،ص  )39علــای حقوق
بینامللــل دریایــی در تعاریفــی کــه ارایــه کردهانــد
روی دو معیــار شــناور بــودن و قابلیــت دریانــوردی
داشــن وحدت نظر دارند (فیوضــی،1365،ص )96
بــر همیــن مبنــا یکــی از رشایــط رضوری ثبت کشــتی
احــراز قابلیــت دریانــوردی کشــتی اســت که بــا صدور
گواهینامه فنی از ســوی ســازمان بنــادر و دریانوردی
یــا یکــی از مراجــع صالحیــتدار بیناملللــی کــه
صالحیــت آن موردقبــول ســازمان مزبور باشــد صورت
میگیــرد؛ بدیهــی اســت بــا تحقــق رشایــط قید شــده

در اظهارنامــه و ســند ثبــت کشــتی و تایید آن از ســوی
کارشناســان فنــی ســازمان فوقالذکــر؛ کشــتی واجد
وصــف قابلیــت دریانــوردی خواهــد شــد.
بــه هــر حــال از منظــر حقوقــی میتــوان 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
قانونــی دارا باشــد».
مفهومرهاییکشتی
واژه «رهایــی» در قوانیــن موضوعــه ایــران در مــوارد
محــدودی بــه کار گرفتهشــده ،یکــی از ایــن مــوارد
بنــد چهــار مــاده  21قانــون دریایــی ایــران اســت کــه
اشــاره میکنــد درصورتیکــه مالــک ،کشــتی را رهــا
منایــد ،ایــن حالــت میتوانــد ســبب ســلب تابعیــت و
ابطــال ثبــت کشــتی شــود؛ دیگــری اصــل  45قانــون
اساســی اســت کــه اعــام میکنــد انفــال و ثروتهای
عمومــی از قبیــل زمینهــای مــوات یــا رهاشــده...
در اختیــار حکومــت اســامی قــرار میگیــرد ،بــا ایــن
وصــف «رهایــی» در نظــام فقهــی اســامی و همچنین
ســایر نظامهای حقوقی دنیــا یکــی از ارکان «اعراض»
بهعنــوان رکــن مــادی محســوب میشــود( .محقــق
دامــاد،1393،ص280و)281
بــا تامــل در حقــوق دریایــی و نظــام بیمــه دریایــی
بــه نظــر میرســد کشــتی رهــا شــده عبــارت اســت
از کشــتیای کــه حســب مــورد تحــت تاثیــر اوضــاع و
احــوالجــوی یــا وقایــع و اعــال حقوقــی ،وضعیــت
سیاســی یــا اقتصــادی یا گاهــی مجمــوع ایــن عوامل
بــرای مدتزمــان طوالنــی رهــا و ارادهای بــرای احیــا و
بهرهبــرداری آن ،از ســوی مالــک یــا ذینفــع آن ،نوعــا
دیــده منیشــود و اســتمرار ایــن وضعیــت ســبب رضر
و تهدیــد منافــع دولــت ســاحلی یــا ســایر دولتهــای
تحــت تاثیــر میشــود.
بند دوم

تکالیفمالککشتیسانحهدیده
قانــون دریایــی ،آییننامــه بندرهــای ایــران (مــواد
69و )49و همچنین کنوانســیون انتقال الشه کشتی
تکالیفــی را بــرای مالــک ،فرمانــده و ســایر خدمــه
مســئول در موقعــی کــه کشــتی در آبهــای ایــران
دچــار ســانحه میشــود مقــرر داشــته کــه مــواردی از
آن بدیــن رشح اعــام میشــود:
اعالمجریان 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 ،صدمــهجانــی
بــه کســی وارد آمــده و یــا ســانحه دریایــی باعــث ارضار
مادی به کشــتی دیگری شــده باشــد؛ اعالمیــه حاکی
ازجریــان واقعــه را بــه اداره بندر یا مامــور صالحیتدار
بنــدری ارســال دارد ،متعاقــب وصــول ایــن اعالمیــه،
اداره بنــدر ضمــن ارســال رونوشــتی از ایــن اعالمیــه
بــرای نیــروی دریایــی ارتــشجمهــوری اســامی
ایــران ،بایــد بــه فوریــت بــا حضــور مناینــده کشــتی،
راجــع بــه خســارت وارده صورتمجلســی را تنظیــم
و بــه امضــای فرمانــده یــا مناینــده مــورد تعرفــه وی
برســاند .بدیهــی اســت گــزارش مزبــور بایــد حــاوی
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ایــن اطالعــات باشــد:
محــل اســتقرار دقیــق کشــتی؛ نــوع ،انــدازه و
ســاختار کشــتی؛ ماهیــت خســارت وارده؛ میــزان و
مقــدار محمولــه بهویــژه هرگونــه مــواد خطرنــاک و
ســمی؛ مقــدار و نــوع نفــت ،بهویــژه نفــت ســوخت و
روغــن روانکننــده کشــتی؛ در معــرض آســیب بــودن
تســهیالت بنــدری؛ میــزانجــزر و مــد وجریانــات
آب محــل وقــوع ســانحه و ســایر اطالعاتــی کــه در
جابهجایــی کشــتی وجلوگیــری از خطــر و ایجــاد
خســارات موثــر اســت.
عالمتگذاری
بــا اســتناد بــه وحــدت مــاک از احــکام منــدرج در
مــاده  333قانــون مدنــی و مــواد  512و مــاده 522
قانــون مجــازات اســامی مالک کشــتی متوقــف ،باید
از بــاب «تعهــد بــه حفاظــت» و الــزام ناشــی از «امــاره
مســئولیت» خطرات ناشــی از کشــتی ســانحه دیده را
پیشبینــی و بــا عالمتگــذاری مناســب ،اشــخاص و
دیگــر کشــتیها را از وجــود آن مطلــع ســازد ،بهعنوان
منونــه چنانچــه کشــتی بــه گل نشســته باشــد
مطابــق مــاده  30کنوانســیونجلوگیــری از تصــادم
در دریــا (مصوب پنجــم مهرمــاه ســال  )1367مالک،
فرمانــده و یــا ســایر خدمــه کشــتی موظف هســتند در
قســمت ســینه کشــتی ،یــک چــراغ ســفید همهجانبه
یــا یــک تــوپ و در پاشــنه و در ســطح پایینتــر از آن
چــراغ ،یــک چــراغ ســفید همهجانبــه تعبیــه مناینــد و
عــاوه بــر ایــن ،دو چــراغ همیشــه روشــن دریــک خــط
عمــودی و ســه تــوپ بهمــوازات آنجاگــذاری کننــد.
پــس از اعــام گــزارش واقعــه مالــک و فرمانده کشــتی
بایــد طبــق نظــام پذیرفتهشــده بیناملللــی ،نســبت
بــه بویــه گــذاری در منطق ـهای کــه الشــه کشــتی در
آن واقعشــده ،اقــدام منایــد و مختصــات آن را ضمــن
ثبــت در دفــر ثبــت وقایع کشــتی ،بــه دولت ســاحلی
اعــام کنــد.
انتقالوجابهجاییرسیعازمنطقهخطر
درصورتیکــه کشــتی حســب اخطــار اداره بنــدر در
مســیر تــردد کشــتیها ،متوقفشــده باشــد ،مالک یا
فرمانده کشــتی بایــد در مهلــت قیدشــده در اخطاریه
بــا هــر وســیله ممکــن ،نســبت بــه انتقــال و دور کــردن
ایــن کشــتی از ایــن خــط ســیر اقــدام کنــد .افــزون
بــر آن مطابــق مــاده  9کنوانســیون نایروبــی مالــک
ثبتشــده کشــتی موظــف اســت بــرای انتقــال الشــه
کشــتی کــه مشخصشــده خطــری ایجــاد میکنــد از
طــرف مالــک بــا هــر نجاتدهنــده یــا شــخص دیگــر
قــرارداد منعقــد کنــد و در ایــن عملیــات بایــد ضوابــط
اعالمــی دولــت ســاحلی را از منظر مالحظــات ایمنی
و حفاظــت از محیطزیســت دریایــی رعایــت کنــد.
ارایهبیمهیاتضمینمالیمناسببهدولتساحلی
نقطه قــوت و بدیع کنوانســیون انتقال الشــه کشــتی،
کــه خــاء 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  12این
کنوانســیون ارایــه کنــد ،ایــن مــاده مقــرر م ـیدارد:
«هــر دولــت عضــو بایــد بهموجــب قانــون ملــی خــود
اطمینــان حاصــل منایــد کــه بیمــه یــا تضمیــن دیگــر
بــه میزانــی کــه دربنــد( )1مقررشــده اســت در مــورد

هــر کشــتی بــا ظرفیــت ناخالــص  300تــن یا بیشــر-
هرکجــا ثبتشــده باشــد -درزمــان ورود یــا تــرک بنــدر
واقــع در قلمــرو آن یــا درزمــان ورود یــا ترک تســهیالت
فراســاحلی واقــع در دریــای رسزمینــی آن ،وجــود
دارد».
بهموجــب بنــد ( )1ایــن ماده،کشــتی بایــد بیمــه یــا
ضامنتنامــه بانکــی یا مؤسســه مشــابه دیگــر ،باید به
میــزان معــادل حدود مســئولیت تعیینی نظــام ملی یا
بیناملللــی حاکم کــه بیشــر از میزان محاسبهشــده
طبقجــز (ب) بنــد( )1مــاده ( )6کنوانســیون تحدید
مســئولیت دعاوی دریایــی (مصــوب 1976میالدی)
نباشــد ،بــه همراه داشــته باشــد.
در ضمــن ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه واحــد
محاســبه بیمــه بایــد بــه پــول رایــج ملــی کشــوری
باشــد کــه حــق برداشــت ویــژه از صنــدوق تحدیــد
مســئولیت دعــاوی دریایــی دارد ،بهعنوانمثــال بــه
نظــر میرســد چنانچــه کشــتیای بــا تابعیــت نــروژ و
بــا تنــاژ 30هــزار تن قصــد ورود به ســاحل بندر شــهید
رجایــی بندرعبــاس داشــته باشــد ،بایــد بیمهنامـهای
معــادل پنــج میلیــون و  12هــزار و  500یــورو کــه بــه
پول رایج کشــور ایــران معادل175هزار میلیــون ریال
بالــغ میشــود ،از باب تامین خســارت ناشــی از الشــه
کشــتی ،بــه همــراه داشــته باشــد.
بندسوم

ضامنتاجرایتکالیفمالککشتیرهاشده
اداره بنــدر همیشــه تعــدادی راهنــای اختصاصــی
بــرای ورود و خــارج منــودن کشــتیها از منطقــه
بنــدری را آمادهبهخدمــت دارد ،ایــن افــراد کــه رهــر
و مشــاور فرماندهــان کشــتی میباشــند حقدارنــد
بهمجــرد سوارشــدن ،کشــتی را معاینــه کــرده و بــرای
ســامل مانــدن کشــتی ،محمولــه و مســافران آن،
تذکــرات و تدابیــر الزم را به فرمانده کشــتی تا رســیدن
بــه بنــدر یــا منطقــه بیخطــر و لنگــر انداخــن آن
ارایــه مناینــد ،درصورتیکــه فرمانــده کشــتی تذکرات
راهنــا و رعایــت مقــررات مربــوط بــه عبــور و مــرور و
ســایر انتظامــات بنــدری را مــورد عمــل قــرار ندهــد،
ایــن راهنــا موظــف اســت ایــن تذکــرات را موکــدا در
حضــور کارکنــان وجانشــینان فرمانــده کشــتی ابــاغ
و گــزارش واقعــه را بــه اداره بنــدر تســلیم کنــد ،در ایــن
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صــورت فرمانــده آن کشــتی مســئول وقــوع هرگونــه
خســارت و پیــش آمــدی خواهنــد بــود کــه از عمــل
آنهــا ناشــی میشــود ،ضمــن اینکــه ایــن افــراد
مقــر وفــق موازیــن کیفــری میتواننــد از ســوی
مرجــع ذیصــاح قضایــی کشــور ســاحلی ،تحــت
تعقیــب قانونــی قــرار بگیرنــد .بااینوجــود مامــوران
اداره بنــدر در موقــع رهــا شــدن کشــتی ایــن وظایــف
را بــه عهدهدارنــد:
اخطارکتبیبهمالکیامنایندهکشتیرهاشده
اداره بنــدر میتوانــد از لحــاظ مقتضیــات و مصالــح
بنــدری ،بــه کشــتیها و ســایر وســایل بارکشــی آبــی
یــا محمــوالت آنهــا را کــه در محوطــه بنــدر و یــا در
رس راه ســیر آنهــا بــه گل نشســته و یــا غرقشــده
و یــا بــه هــر نحــو دیگــری مانــع ســیر کشــتیها و
ســایر وســایط بارکشــی آبــی واقــع شــدهاند ،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
اطــاع و نظــارت اداره گمــرک و دادســتان یاجانشــین
دادســتان ،نســبت بــه رفــع مانــع عمــل میکنــد.
مطابــق ضوابــط منــدرج در مــاده  9کنوانســیون
نایروبــی ،چنانچــه دولت ایران تشــخیص دهد الشــه
کشــتی خارجی واقــع در منطقه انحصــاری اقتصادی
خطــری را ایجــاد میکنــد بایــد بهفوریــت بــه دولــت
ثبــت کشــتی و مالــک ثبتشــده اطــاع دهــد و بــا
دولت ثبــت کشــتی و ســایر دولتهــای تحت تاثیــر از
الشــه کشــتی ،در مــورد اقداماتی کــه بایــد در رابطه با
الشــه کشــتی اتخاذ شــود ،مشــورت کند؛ درعینحال
مهلــت متعارفــی کــه طــی آن مالــک ثبتشــده بایــد
الشــه کشــتی را بــا در نظــر داشــن ماهیــت خطــر
مشخصشــده ،انتقــال دهــد ،وضــع منایــد ،و بهطــور
کتبــی ایــن مالــک را مطلــع ســازد.
رفع مانع در موقع فوری بودن خطر
درصورتیکــه مصالــح بنــدر ،فوریــت عملیــات رفــع
موانــع را از مســیر کشــتیرانی و محوطــه بنــدر ایجــاب
کنــد ،اداره بنــدر میتوانــد 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

صاحــب یــا صاحبــان کشــتی و وســایط بارکشــی آبی
موصــوف خواهــد بود ،بــر اســاس ضوابط کنوانســیون
مزبــور ،موظــف اســت بــه مالــک ثبتشــده کشــتی
اطــاع دهــد درصورتیکــه در ظــرف مهلــت تعیینــی
نســبت بــه انتقــال آن اقــدام نکنــد ،بــه هزینــه مالــک
ن بــه مالک
ایــن کشــتی را منتقــل میکنــد؛ و همچنی 
ثبتشــده کشــتی بهطــور کتبــی اطــاع دهــد کــه
قصــد دارد در رشایطــی کــه خطــر بهطــور مشــخص
تشــدید میشــود ،بیدرنــگ مداخلــه منایــد؛ یــا در
رشایطــی کــه اقــدام فــوری الزم باشــد ،و ایــن وضعیت
را نیــز بــه دولــت ثبــت کشــتی و مالــک آن اطــاع
داده باشــد ،الشــه کشــتی را از طریــق عملیتریــن و
رسیعتریــن روشهــای ممکــن ســازگار بــا مالحظــات
ایمنــی و حفاظــت از محیطزیســت دریایــی ،انتقــال
دهــد.
مطالبه سندبیمهیاتضمینمالیدیگر
از تاریــخ الزماالجــرا شــدن کنوانســیون (بیســت و
پنجــم فروردیــن مــاه  ،)1394مطابــق بنــد  3مــاده
 9ایــن ســند چنانچــه ســازمان بنــادر تشــخیص
بدهــد کــه الشــه کشــتی ایجــاد خطــر میکنــد،
مالــک ثبتشــده و یــا طــرف ذینفــع دیگــر ،بایــد
دلیــل و مــدرک بیمــه یــا تضمیــن مالــی دیگــر را بــه
ایــن ســازمان بهعنــوان مقــام صالــح دولــت تحــت
تاثیــر ،ارایــه کنــد ،چنانچــه کشــتی در دولــت عضــو
ایــن کنوانســیون ثبتنشــده باشــد ،گواهینامــه بیمه
اجبــاری میتوانــد توســط مقــام صالــح هــر دولــت
عضــوی ،صــادر و تصدیــق شــود ،البتــه مفــاد ایــن
کنوانســیون مانــع نخواهــد شــد تــا ســازمان بنــادر از
اعتبــار یــا نبــود اعتبــار مالــی ارایــه کننــدگان بیمــه
مزبــور اطمینــان حاصــل کنــد.
مطالبههزینههایانتقالکشتی
در مــاده  37قانــون دریایــی بهرصاحــت آمده ســازمان
بنــادر و دریانــوردی میتوانــد نســبت بــه اســتیفای
مطالبــات خــود از بــاب هزینــه انتقــال کشــتی رهــا
شــده بهمثابــه «حــق یــا حقــوق ممتــازه» اقــدام کنــد،
دارنــده حقــوق ممتاز بایــد وفق مــاده  39قانــون مزبور
ظرف یــک ســال از تاریــخ مطالبه هزینــه از مالــک و یا
ســایر ذینفع کشــتی و عدم متکیــن آنهــا ،از دادگاه
ذیصــاح دریایــی ،تامیــن ایــن مطالبــات را خواســتار

شــود؛ در غیــر ایــن صــورت حــق امتیــاز خــود را از
دســت میدهــد ،اغامضــی کــه قانونگــذار در مــا
نحــن فیــه قایــل شــده در حالتــی اســت کــه توقیــف
کشــتی بــرای اســتیفای ایــن مطالبــات درخواســت
شــود؛ امــا ایــن امــر در دریــای ســاحلی کشــوری کــه
اقامتــگاه یــا مرکــز عملیــات مدعــی (ســازمان بنــادرو
دریانــوردی) ممکن نباشــد کــه در این صــورت دادگاه
میتوانــد مهلــت فــوق را از روز ایجــاد طلــب حداکــر
بــه مــدت ســه ســال متدیــد کنــد .مســاله ای کــه در
ایــن مقولــه بــه ذهــن میرســد ایــن اســت کــه آیــا
تهیــه صورتمجلــس خســارات وارده و یا تامیــن دلیل
انجــام شــده از ســوی ســازمان بنــادر ،بــدون اینکــه
دعوای مناســبی بــرای اســتیفای این مطالبــات اقامه
کنــد ،قاطــع مــرور زمــان خواهد شــد یــا خیر؟ بــا تامل
در تعریفــی که قانونگــذار در مــاده  731قانــون آیین
دادرســی ســابق ارایــه داده ،یعنی«مــرور زمــان عبارت
از گذشــن مدتــی اســت کــه بهموجــب قانــون پــس از
انقضــای آن مدت،دعــوا شــنیده منیشــود ».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 32
قانــون دریایــی کــه مقــرر م ـیدارد« :در صــورت عــدم
پرداخــت حقــوق ممتــاز ،ذینفــع میتوانــد بهوســیله
دادگاه حقــوق خــود را مطالبه و اســتیفای حقوق خود
را از فــروش امــوال یــا کشــتی کــه نســبت بــه آن حقوق
ممتــاز وجــود دارد درخواســت منایــد »...پاســخ بــه
مســئله یادشــده فــوق منفــی بــه نظــر میرســد.
قانونگــذار در فصــل دوم قانــون دریایــی در مــواد
 29تــا  41خســارات ناشــی از تصــادم و ســایر
ســوانح کشــتیرانی و همچنیــن خســارات وارده بــه
تاسیســات بنــدری و کارگاههــای تعمیــر کشــتی و
راههــای آبــی قابــل کشــتیرانی را بــه تاســی از مــاده
2کنوانســیون بیناملللــی یکنواخــت کــردن بعضــی
از مقــررات مربــوط بــه حقــوق ممتــاز و رهــن دریایــی
(مورخ1926میــادی) کــه کشــور مــا بــا تصویــب
قانــون مورخ بیســت و هشــتم تیرمــاه ســال  ، 1345به
ایــن کنوانســیون ملحق شــده ازجملــه حقــوق ممتاز
دانســته اســت ،به همین دلیل ســازمان بنــادر ،افزون
بــر مطالبــات قیــد شــده در بنــد فوقالذکــر ،بایــد در
مهلــت اعــام شــده (یــک ســال) بــا اقامــ ه دعــوای
مناســب نســبت بــه اســتیفای ایــن خســارات اقــدام

کنــد ،در غیــر این صــورت ،حــق مطالبــه آن را از طریق
اقامــه دعــوا از دســت میدهــد.
منظــور از اقامــه دعــوای مناســب ایــن اســت کــه
ســازمان یادشــده باید بــرای هریــک از مــوارد پنجگانه
کــه منشــا دعــوای آن واحــد نباشــد ،دادخواســت
جداگان ـهای تهیــه و در مرجــع ذیصــاح دریایــی بــه
ثبــت برســاند ،بهعنــوان مثــال منشــا حــق ناشــی از
مطالبــات انتقــال بقایــای کشــتی رهــا شــده بــا حــق
ناشــی از آســیبهای وارده بــه تاسیســات بنــدری
متفــاوت اســت ،بههرحــال دادگاه پــس از وصــول
دادخواســت ،مطابق ترشیفات قید شــده در ماده 32
قانــون دریایــی ،درخواســت و مــدارک آن را بــه خوانده
(اعــم از اینکــه مالــک کشــتی یا خود کشــتی باشــد)
ابــاغ و پــس از نــر آگهــی در ظــرف 15روز از تاریــخ
ابــاغ بــه خوانــده،در روزنامــه رســمی و یکــی ازجرایــد
کثیراالنتشــار مرکــز بهمنظــور اطالعرســانی بــه ســایر
اشــخاص ذینفــع ،بــه دادخواســت و اعرتاضــات
واصلــه رســیدگی و حکــم مقتضــی را صــادر میکنــد،
در صــورت احــراز صحــت دعــوا ،هــرگاه اســتیفای
طلــب از ســایر امــوال ســهل البیــع مالــک کشــتی
میــر نباشــد ،دادگاه دســتور بــه فــروش اموالــی کــه
نســبت بــه آن حقــوق ممتــاز وجــود دارد ،خواهــد داد،
رای دادگاه بهجــز فــروش کشــتی قطعــی خواهــد
بــود ،درصورتیکــه دادگاه دســتور بــه فــروش کشــتی
صــادر کنــد ،ایــن دســتور ســه نوبــت متوالــی در
روزنامــه رســمی و یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار مرکــز
منتــر خواهد شــد ،بدیهــی اســت محکومعلیــه و هر
متــرر دیگــری میتوانــد بــا ارایــه تضمیــن بانکــی یا
تامیــن وجــه نقــد در صنــدوق دادگســری ،نســبت به
اجــرای ایــن حکــم البتــه در ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
انتشــار آخریــن آگهــی بــه ایــن رای اعــراض منایــد،
افــزون بــرآن دولــت صاحبپرچــم کشــتی خارجــی
نیــز میتوانــد بــا ارایــه تضمیــن و وثیقــه مناســب بــه
دادگاه کــه بهطــور معمــول دو برابــر ارزش محکومبــه
اســت ،موجبــات رفــع توقیــف و یــا فــروش کشــتی را
همــوار ســازد.
تامیندلیلوتوقیفکشتی
تامیندلیل

انتقــال و جابهجایــی کشــتی رهاشــده بهطــور
قطــع هزینههــای ســنگینی را بــه ســازمان بنــادر و
دریانــوردی تحمیــل میکنــد ،بــرای وصــول ایــن
هزینههــا ،ناگزیــر بــه مطالبــه آن از مالــک کشــتی
موصــوف خواهــد بــود ،در مقابــل مالــک یــا ســازمان
بیمهگــر ممکــن اســت با طــرح مدعیاتــی اصــل انجام
ایــن هزینههــا را غیــر رضور و یــا بــدون کســب اجــازه از
آنهــا بدانــد و یــا اساســا ســبب ایجــاد ایــن هزینــه و
خســارت را متوجــه اداره بنــدر و ســایر عوامل مســئول
تلقی کنــد ،بــر همیــن مبنــا ســازمان بنــادر بایــد وفق
مادهــی  149قانــون آییــن دادرســی مدنــی از دادگاه
دریایــی ذیصــاح ،درخواســت تامیــن دلیــل دایــر بر
بهرهبــرداری از دفــر ثبــت وقایــع کشــتی یــا کســب
نظــر از کارشناســان رســمی دادگســری از محــل
وقوع کشــتی ،علــت حادثه ،میــزان رضر و زیــان وارده،
ارزیابــی هزینههــای انتقــال ،هزینههــای مرتتــب بــر
نجــات و ســایر هزینههــای قانونــی را بنامیــد ،در ایــن
وضعیــت دادگاه ،طــرف مقابــل کــه مالــک یــا فرمانده
کشــتی باشــد را بــرای تامیــن دلیــل احضــار میکند،
البتــه حضــور نداشــن طــرف مقابــل ،مانعــی بــرای
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تامیــن دلیــل نیســت ،در ایــن راســتا ذکــر ایــن نکتــه
الزم بــه تاکیــد اســت کــه در ایــن نــوع تامیــن دلیل که
عمدتــا مبنــای حکــم دادگاه قــرار میگیــرد ،حضــور
شــخص قاضی صادر کننــده رای رضوری اســت؛ مگر
اینکــه تامیــن دلیــل انجــام شــده از ســوی ســازمان
بنــادر ،موجــب وثــوق دادگاه باشــد.
توقیفکشتی

بــر اســاس مــاده  37قانــون دریایــی ایــران کــه مقــرر
میکنــد:
«در مــواردی کــه کشــتی یــا شــناورهای مغــروق
یــا مصــدوم و یــا بقایــای آنهــا موجــب مزاحمــت
کشــتیرانی شــوند و مالــک از انتقــال آنهــا و رفــع
موانــع خــودداری مناید ،ســازمان بنــادر و کشــتیرانی
میتوانــد آنهــا را بــه هزینــه مالک بــه محل مناســبی
انتقــال داده و در صــورت عــدم پرداخــت هزینههــای
مربوطــه از طــرف مالــک ،آنهــا را توقیــف و بــه فــروش
رســانده و مطالبــات خــود را با رعایــت مفاد مــواد  29و
 36ایــن قانــون و مقــدم بــر ســایر طلبــکاران از حاصل
فــروش تامیــن منایــد».
ســازمان بنــادر و دریانــوردی مطابــق ایــن مــاده
مخیــر بــه تشــخیص ایــن مســاله کــه آیــا کشــتیهای
موصــوف موجــب مزاحمــت کشــتیرانی میشــوند؟ و
یــا اینکــه نســبت بــه انتقــال ایــن کشــتیها اقــدام
بکنــد یــا نکنــد؟ میشــود ،ایــن گزینــه در وظیفــه
ذاتــی ،ســبب شــده کــه از یکســو بــه دلیــل کمبــود
هزینههــای تخصیصــی در بودجــه ســالیانه از انجــام
ایــن وظیفــه بعضــا احــراز مناینــد و از ســوی دیگــر
بهجــای ازالــه و پاکســازی حــوزه عملیاتــی بنــدر و
آبهــای رسزمینــی و منطقــه انحصــاری اقتصــادی،
رصفــا بــه تغییــر خــط ســیر کشــتیها اقــدام مناینــد،
بااینوجــود هــم قانــون داخلــی ایــران حــق توقیــف
کشــتیها را بــرای تامیــن هزینــه انتقــال وجــا بــه
جایــی را بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی داده و هــم
بنــد یــک مــاده  111کنوانســیون  1982حقــوق
دریاهــا ،بــر اســاس ایــن مــاده دولــت ســاحلی حــق
دارد بهمنظــورجلوگیــری از نقــض مقــررات و برخــورد
بــا نقــض کننــدگان قوانیــن دولــت ســاحلی در قلمرو
دریایــی خــود نســبت بــه تعقیــب فــوری و توقیــف
کشــتی متخلــف اقــدام و مراتــب را بهفوریت بــه اطالع
مقامــات دولــت صاحبپرچــم برســاند.

آن بــا یکــی از مصادیــق خطــر ذکــر شــده در مــاده ()6
کنوانســیون ،بــر اســاس نظــر مالــک کشــتی خواهــد
بــود ،در حالــت خوشبینانــه بهطــور معمــول مالــکان
کشــتی راهحلــی را انتخــاب میکننــد کــه کمتریــن
هزینــه را بــرای آنهــا در برداشــته باشــد؛یا در فــرض
ارایــه گواهینامــه بیمــه بــه دولــت ســاحلی ،چنانچــه
کشــتی در معــرض« تلف کلــی یا فرضــی » قرار داشــته
باشــد ،هــم مالــک کشــتی و هــم رشکــت بیمهگــر
عطــای کشــتی را بــه لقایــش میبخشــد ،از طرفــی
قانــون دریایــی ایــران رصفــا در بــابجابهجایــی
و انتقــال آنهــا در مــاده  ،37ضابطــهای را معیــن
کــرده؛ امــا در خصــوص تعییــن وضعیــت مالکیــت
آنهــا ســاکت اســت؛ بدیهــی اســت ســکوت یــا نقــص
یــا اجــال یــا تعــارض قوانیــن مدونــه منیتوانــد
بهانـهای بــرای قاضــی دادگاه دریایــی محســوب تا در
رســیدگی بــه دعــوای اقامــه شــده شــخص ذینفــع و
صــدور حکــم مقتضــی در مــا نحــن فیــه امتنــاع کنــد،
بــر همیــن اســاس در ایــن مقولــه ،قاضــی دادگاه باید
پــس از بررســیجزییــات امــر ،مطابــق منابــع معتــر
اســامی یــا فتــاوی معتــر ،وضعیــت مالکیت کشــتی
یــا شــناورهای موصــوف را معیــن ســازد.

بندچهارم

ماهیتفقهی
وحقوقیمالکیتکشتیرهاشده
از بررســی ضوابــط منــدرج در کنوانســیون نایروبــی
درمییابیــم که اعــال مقــررات مزبور تاثیــر مهمی در
تعیین وضعیــت کشــتیهای موصــوف نــدارد؛ چراکه
عمــده تکالیــف مالــک الشــه کشــتی انجــام هزینــه
بــرای «جامنایــی»« ،عالمتگــذاری» و «انتقــال» آن از
منطقــه خطــر و در عیــن حــال ارایــه گواهینامــه بیمــه
یــا تضمیــن مالــی دیگــر بــه اداره بنــدر دولــت عضــو
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) بهطور
یکجــا موردنظــر تصویبکننــدگان کنوانســیون
نبــوده و انتخــاب هــر یــک از ایــن اعــال مزبــور،
بهتناســب موقعیــت کشــتی ســانحه دیــده و ارتبــاط
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بــا ایــن مبانــی در ایــن مقولــه بایــد اســتنباط شــود
کشــتی رهــا شــده تحــت شــمول اعــراض قــرار
میگیــرد؟ در صــورت محــرز نبــودن اراده مالــک برای
اعــراض ،آیــا مطابــق قواعــد مجهولاملالک و یــا تالف
عرفــی و یــا مــرور زمــان مالکیــت ایــن نــوع کشــتیها
قابلتعییــن تکلیــف خواهــد بــود؟
رهایی کشتی و اعراض
در پاســخ بــه ایــن مســاله کــه آیــا رهایــی کشــتی
داللــت بــر اعــراض مالــک آن میمناید؟بایــد اجــاال
از ماهیــت فقهــی اعــراض آگاهــی داشــته باشــیم.
برخــی از حقوقدانــان (محقــق دامــاد،1387 ،
ص )270در تبییــن مفهــوم «اعــراض» رفــع یــد از
عیــن و رهــا ســاخنت آن ،بــدون اینکــه مالــک قصــد
متلیــک آن بــه غیــر یــا مبــاح ســاخنت منافــع آن را
داشــته باشــد ،بیــان و در ادامــه اضافــه کردنــد وجــود
دو عنــر در اعــراض رضوری اســت ،نخســت عنــر
مــادی یعنــی رهایــی و تــرک عیــن مــال و دیگــری
عنــر معنــوی قصــد ازالــه مالکیــت بــدون تخصیص
یــا متلیــک آن بــرای دیگری.بــرای تحقــق اعــراض،
یقیــن به قصــد اعــراض کننــده رضوری اســت و اینکه

نتیجــه آن رصفــا اســقاط حــق اســت ،بــدون اینکــه
بــه نفــع کســی صــورت پذیــرد (جعفــری لنگــرودی،
،1388ص364و ،)367افــزون بــرآن در ایــن شــق
از اســقاط حــق ،رصف تحقــق اعــراض ،ســبب اباحــه
متلــک بــرای کســی نخواهــد شــد؛ مگــر اینکــه
شــخص ،بــا قصــد حیــازت و بهطــور مــادی ،تــرف
عملــی نســبت بــه مــال معــرض عنــه بنامیــد و یــا
متهیــدات الزم بــرای ترصفــات عملــی را فراهم ســازد.
در گذشــته اشــاره شــد یکــی از مــوارد ابطــال ثبــت
کشــتی و ســلب تابعیــت آن ،مطابق بنــد چهــارم ماده
 21قانــون 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 آنکــه با تحلیلی کــه از مفهــوم و ماهیــت اعراض
ارایــه شــد ،رصفــا رهایــی کشــتی منیتوانــد ســبب
زوال مالکیــت آن بشــود ،چراکــه عالوه بر فعــل رهایی،
اراده مالــک کشــتی بــرای ازالــه مالکیتــش رضوری
اســت ،قانونگــذار در مــاده  178قانــون مدنــی نیــز
بــه پیــروی از اکرثیــت فقهــا مقــرر داشــته« :مالــی کــه
در دریــا غرقشــده ،در صــورت ثبــوت اعــراض مالــک،

مــال کســی اســت کــه آن را بیــرون بیــاورد».
کشتیرهاشدهومجهولاملالک
مجهولاملالــک ماننــد ســایر مفاهیــم و اصطالحــات
فقهــی در قانــون تعریفنشــده اســت ،فقــط در
مــاده  28قانــون مدنــی آمــده کــه مــال موصــوف
بایــد بــا اذن حاکــم یــا مــاذون از قبــل او بــه مصــارف
فقــرا برســد ،برخــی از حقوقدانــان (لنگــرودی،
،1388ص )82در تعریــف ایــن اصطــاح مینویســد
مالــی کــه ظاهــرا مالــک داشــته و مالــک آن شــناخته
منیشــود و منیدانیــم کــه مالکــش از آن،اعــراض
کــرده اســت؛یا مالی کــه ظاهرا مالــک داشــته و مالک
آن شــناخته منیشــود ،مســلم اســت که مالکش از آن
اعــراض نکــرده اســت ،مثــل اراضــی و امــوال رهاشــده
ناشــی ازجنــگ و زلزلــه.
مرحوم دکــر امامــی در تعریــف مجهولاملالک بیان
مـیدارد ایــن امــوال ،قبــا در ملکیــت اشــخاص بوده
و اعــراض از آنهــا مســلم نیســت و یــا عــدم اعــراض
از آنهــا محقــق اســت ولــی بــهجهتــی ازجهــات
مالــک آن شــناخته منیشــود ،ایــن حالــت اغلــب در
مواقــعجنــگ پیــش میآیــد( .امامــی ،1368 ،ص
 )28غالــب فقهــا ازجملــه امــام خمینــی (ره) در بــاب

احیــای مــوات در مــورد زمینــی کــه معــروف بــه زمیــن
فــان شــخص یــا زمیــن فــان قــوم اســت کــه بهجــز
نــام از آن شــخص و یــا آن قــوم اثری نیســت ،این قســم
زمینهــا را مجهولاملالــک دانســتند و احتیاطــا
بایــد در احیــا ،تعمیــر و آبــاد کردنــش از حاکــم اجــازه
گرفتــه شــود ،پــس از آن درایــن زمیــن ترصفــی انجــام
شــود ،بهعبارتدیگــر ایــن شــخص بایــد از مالــک
آن ،تفحــص کنــد و بعــد از حصــول یــاس از یافــن
مالــک ،عیــن ایــن زمیــن را از حاکــم رشع خریــداری
و یــا خــودش قیمــت آن را رصف در فقــرا کنــد و یــا
منفعــت آن را بــا اجارهبهــای معیــن از حاکــم اجــاره
کنــد و یــا خــودش اجــرت املثــل آن زمین را مشــخص
و هــان مبلــغ را به ذمــه بگیرد و بعــد به نیابــت مالک،
آن را صدقــه بدهــد ،در ایــن راســتا احتیــاط نیــز رشط
میکنــد کــه همــه ایــن امــور بــا اجــازه حاکــم رشع
صــورت پذیــرد( .موســوی خمینــی ،1387،صــص
 638و )639
بــا ایــن تعریــف اجاملــی از مفهــوم مجهولاملالک در
فقــه و حقــوق ایــران در پاســخ بــه مســاله مزبــور بایــد
حســب مــورد و متناســب بــا اوضــاع و احــوال حاکــم
بــر کشــتی تحقیــق و بررســی مناســب صــورت پذیرد؛
بدیهــی اســت چنانچــه حســب نظریــه کارشناســان
دریایــی ،کشــتی تحــت تاثیــر ســوانح دریایــی مواجــه
بــا آســیبجــدی و اساســی شــده باشــد ،و از تاریــخ
رهایــی کشــتی ،حداقل ســه ســال گذشــته ،و باوجود
تحقیــق ،جســتجو و پیگیریهــای مکــرر اداری و
اجرایــی ،مالــک یا ذینفع کشــتی ،شناســایی نشــود
یــا در فرض شناســایی ،اقدامــی برای اعــال مالکیت
خــود صــورت ندهــد ،و عرفــا رصف هزینــه و مخــارج
بــه دلیــل ماهیــت حادثــه ،موقعیــتجغرافیایــی و
اوضــاع و احــوالجــوی بــا توجــه بــه قیمــت کشــتی،
توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد ،اصــوال این کشــتی
میتوانــد تحــت شــمول مجهولاملالــک قــرار بگیرد.
رهاییکشتیوتالفعرفی
عمــده کشــتی و بــارج هــای رهــا شــده در آبهــای
ســاحلی ،منطقــه انحصــاری و اقتصــادی و فــات قاره
ایــران مغروقــه هســتند و ایــن نــوع اشــیا نیــز تحــت
شــمول «تلــف حقیقــی یــا عرفــی» بــه شــکلی کــه
قابلیــت ملکیــت بــرای صاحــب آن پیــدا منیکنــد،
قــرار میگیرنــد.
صحیحــه عبداللــه بــن ســنان از امــام صــادق(ع) نقل
میکنــد:
«هرکــه در رسزمینــی بیآبوعلــف بــه شــری 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 شــر از آن اوســت و صاحب اولــی هیچ حقی
بــدان نخواهــد داشــت؛ چراکــه ایــن شــر درســت
هامننــد شــی مبــاح اســت( ».حــر عاملــی1409 ،
ه.ق.)458/25،،
شــیخ انصــاری (ره) در بــاب حکــم ملکیت عیــن تالف
در صــورت پرداخــت بــدل بــه مالــک ،صــوری را مطرح
میکنــد کــه در نتیجــه آن چنانچــه تالــف بهصــورت
حقیقــی نابود شــده و یا مثــا در دریــا افتــاده و عمال از
دسرتســی انتفــاع خارجشــده باشــد و عــرف هــم برای
ایــن اشــیا اعتبــار مالکیــت نکنــد ،ایــن مــال میتواند
جــزو اعیــان مباحــه درآید؛.
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بــا اســتقرای در آرای فقهی ایــن نتیجه حاصل اســت،
چنانچــه از تاریــخ وقــوع حادثــه کشــتی ،ســالیان
متــادی بگــذرد و با وصــف اخطارهــای مکــرر ،مالک
یــا ذینفــع کشــتی پاســخ مشــخصی ارایه نکنــد احیا
و تعمیــر آن ،توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد ،ممکن
اســت ایــن کشــتیجــزو تالــف حقیقــی یــا عرفــی قرار
بگیــرد؛ امــا بــر ســقوط ملکیــت مالــک حکمــی ثابــت
منیشــود.
مرور زمان
آیــا «مــرور زمــان» میتوانــد ســببی بــرای اباحــه
کشــتی رهاشــده و همچنیــن امــوال و اشــیای موجود
در آن باشــد؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا بایــد بــه رویکــرد فعلــی
نظــام حقوقــی ایــران در بــاب مــرور زمــان اشــارهای
بشــود؛ فقهای شــورای نگهبــان در مــورد ســؤال مورخ
بیســت و هفتــم دی مــاه ســال  1361شــورای عالــی
قضایــی مبنی بــر اینکــه« :آیــا اســتامع دعــوای طلب
و دیــن در دادگاه بــا توجــه بــه مــاده  731و مــرور زمــان
منــدرج در آییــن دادرســی مدنــی و مــاده  12قانــون
آییــن دادرســی کیفــری ،مخالــف بــا موازیــن رشع
هســت یــا خیــر؟»
ط ــی ص ــدور نظری ــه ش ــاره  7257م ــورخ بیس ــت و
هفت ــم بهم ــن م ــاه س ــال1361اعالم مــیدارد:
مــواد  731قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه بعــد در
مــورد مــرور زمــان درجلســه فقهــای شــورای نگهبــان
مطــرح و بــه نظــر اکرثیــت ایــن شــورا مــواد مزبــور کــه
مقــرر مــیدارد پــس از گذشــن مــدت (ده ســال،
بیســت ســال ،ســه ســال ،یــک ســال و غیــره) دعــوی
در دادگاه شــنیده منیشــود ،مخالــف بــا موازین رشع
شــناخته شــد .متعاقبــا همیــن شــورا در پاســخ نامــه
شــاره  7311مــورخ بیســت و پنجــم تیــر مــاه ســال
 1371رییــسجمهــوری در بــاب مــرور زمــان دعــاوی
حقوقــی بیگانــگان اینگونــه اظهارنظــر میکنــد:
« ...اطــاق نظریــه شــاره  7257مــورخ
 1362/11/27شــورای نگهبــان ،شــامل دعــاوی
اشــخاص حقیقی یــا حقوقی کــه در قوانیــن و مقررات
کشورشــان مــرور زمــان پذیرفتهشــده ،منیشــود».

(مهرپــور ،1371 ،ص )234
همیــن انعطــاف را شــورای نگهبــان در خصــوص بنــد
11مــاده  84قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب
 1379/1/21و همچنیــن مــواد  105تــا  113قانــون
مجازات اســامی مصوب یکم اردیبهشــت ماه 1392
معمــول داشــته اســت.
در حقــوق فرانســه نیــز مطابــق مــواد 712و 2343و
 2219قانــون مدنــی ایــن کشــور مــرور زمــان نهتنهــا
مانــع اســتامع دعــوا میشــود ،بلکــه ســبب ســقوط
حــق و تعهــد نیــز میشــود ،در حقــوق ایــن کشــور ،دو
نــوع مــرور زمــان قابــل شناســایی اســت نخســت مرور
زمــان مبتنــی بــر نظــم عمومــی کــه هــان مــرور زمان
معمولــی اســت کــه بــا مــرور زمــان در حقــوق ایــران
از حیــث مبنــا مشــابه اســت ،و دیگــری مــرور زمــان
مبتنــی بــر امــاره پرداخــت دیــن ،کــه تحــت عنــوان
«مــرور زمانهــای اســتثنایی» در مــواد  2271تــا
 2281قانــون مدنی کشــور فرانســه ،گنجاندهشــده و
آن مربــوط بــه تعهداتی اســت کــه معموال ظــرف مدت
کمــی ایفــا میشــود و بــرای آنهــا ســندی تنظیــم
منیشــود ،مثــل مــرور زمــان شـشماهه حقالزحمـه
معلــم ،اجــاره هتــل ،اجــرت خدمــه منــزل کــه بــرای
مــدت یــک ســال اســتخدام میشــوند؛ افــزون بــر آن
بهموجــب مــاده 2622قانــون مدنــی اکتســاب حــق
عینــی اصلــی بــر مــال منقــول یــا غیرمنقــول بــر اثــر
ترصفــات مســتمر و به مــدت طوالنــی یعنی  30ســال
موجــب ایجــاد حــق بــرای متــرف خواهــد بــود.
(شــهیدی ،1368 ،ص .)141
در حقــوق کامــن لــو بهویــژه قانــون مــرور زمــان
مصــوب  1980انگلیــس در صورتی که تــرف اموال
غیرمنقــول و منقــول حتــی اگــر منشــا آن غیرقانونــی
باشــد و از تاریــخ ایــن تــرف حســب مــورد (بــه مــدت
 12ســال در امــوال غیرمنقــول) و (شــش ســال در
امــوال منقــول) زمــان بگــذرد و در ایــن مــدت مالــک
واقعی نســبت بــه مطالبــه حق و رفــع تــرف ،اقدامی
صــورت ندهــد ،ایــن مــرور زمــان ،مالکیــت متــرف را
مــروع و در نتیجــه موجــب ســلب عنــوان مالکیــت
مالــک قبلــی و مرشوعیــت متــرف فعلــی خواهــد
شــد( .ســاعد ،نادر و محمدجعفر ،1388 ،ص )396

از مباحــث یــاد شــده بــاال مطابــق نظامهــای حقوقــی
ایــران ،حقــوق نوشــته و کامنلــو در بــاب زوال یــا بقای
مالکیــت کشــتی رهاشــده و حقــوق متعلقــه بهعنــوان
مصداقــی از امــوال منقــول میتــوان ایــن نــکات را
حســب انــواع مــرور زمــان اســتنتاج کــرد:
مرور زمان مملک

آنچ ــه ک ــه مس ــلم اس ــت مطاب ــق اج ــاع نظ ــر فقه ــا
و نظ ــام حقوق ــی ای ــران ،مالکی ــت کش ــتی ره ــا ش ــده
ایرانـــی و محمولـــه موجـــود در ان دارای حرمـــت و
اعتبـــار رشعـــی اســـت ،بـــه رشطـــی کـــه اســـتمرار
ای ــن وضعی ــت ب ــا حق ــوق و مناف ــع بن ــدری ی ــا س ــایر
راهربدهـــای اعالمـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی
در تع ــارض نباش ــد ،بدیه ــی اس ــت در ای ــن حال ــت،
چنانچـــه از تاریـــخ رهـــا شـــدن کشـــتی ،مـــدت
مدی ــدی یعن ــی حداق ــل س ــه ت ــا پن ــج س ــال بگ ــذرد
و در ای ــن م ــدت مال ــک ی ــا مال ــکان کش ــتی ،ب ــرای
تعییــن وضعیــت ان اعــم از انتقــال،جــا بــهجایــی ،و
ی ــا واگ ــذاری ای ــن تعه ــدات ب ــه غی ــر ب ــرای نج ــات ی ــا
بازیافــت کشــتی اقدامــی بــه عمــل نیــاورد؛ انقضــای
ای ــن زم ــان میتوان ــد ای ــن کش ــتی را تح ــت ش ــمول
مجهولاملالـــک یـــا تالـــف عرفـــی قـــرار بدهـــد.
چنانچــه کشــتی مــورد بحــث مربــوط بــه اتبــاع و یــا
رشکته ــای خارج ــی ب ــوده و م ــرور زم ــان ممل ــک در
نظ ــام حقوق ــی دول ــت متب ــوع م ــورد پذی ــرش باش ــد،
مال ــک ای ــن کش ــتی ی ــا محمول ــه موج ــود در آن ،ب ــه
دلیـــل ایـــن قاعـــده حقـــوق بینامللـــل خصوصـــی
کـــه «حـــق هـــان اداری را دارد کـــه قانـــون دولـــت
متب ــوع ب ــر ان ب ــار ک ــرده ،ول ــو اینک ــه قان ــون ای ــران
آث ــار کمت ــر ی ــا بیش ــری ب ــر آن مرتت ــب ک ــرده باش ــد»
(املاســـی ،1370،ص 110و )111منیتوانـــد
متعــرض اقدامــات ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران
یـــا نهـــاد مـــاذون حاکـــم اســـامی در بـــاب اجـــرای
حک ــم دادگاه دریای ــی دای ــر ب ــر ت ــرف ای ــن کش ــتی
بشــود ،افــزون بــر آن «دکرتیــن باســتانی کشــف» ایــن
ف ــرض را در روی ــه قضای ــی اک ــر کش ــورهای دریای ــی
ثاب ــت ش ــده میدان ــد ک ــه کش ــتیهای غ ــرق ش ــده
متعلـــق بـــه شـــخص کاشـــف اســـت ،مـــروط بـــر
اینک ــه کاش ــف در مقاب ــل اع ــراض مال ــک کش ــتی،
بتوان ــد رهای ــی طویلامل ــدت کش ــتی را ب ــه اثب ــات
برســاند( .حبیبی مجنــده و عبداملالکــی ،1393ص
 4ب ــه نق ــل از )870 , p.valentina sara vadi2009
نکتــهای ک ــه در ای ــن راس ــتا ذک ــر آن رضوری اس ــت،
ای ــن اس ــت ک ــه کش ــتیهای واج ــد مش ــخصههای
فرهنگــی ،تاریخــی یــا باســتان شناســی کــه حداقــل
صدســـال متـــام یـــا بخشـــی از آن در زیـــرآب وجـــود
داشـــته باشـــد ،از شـــمول قاعـــده کشـــف و مـــرور
زم ــان ممل ــک مستثناس ــت و دول عض ــو کنوانس ــیون
بیناملللـــی حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی زیـــرآب
ازجمل ــه دول ــتجمه ــوری اس ــامی ای ــران بای ــد در
جهت تضمیــن ضوابــط منــدرج در ایــن کنوانســیون،
مجازاته ــای مؤث ــری را در قب ــال نق ــض قواع ــد ذک ــر
شـــده در ایـــن معاهـــده بیناملللـــی ،در قوانیـــن
داخل ــی خ ــود ب ــه تصوی ــب برس ــانند.
مرور زمان مسقط حق

در فرضـــی کـــه شـــخص یـــا اشـــخاصی نســـبت بـــه
کشـــتی رهاشـــده حقوقـــی از قبیـــل حـــق ممتـــازه،
حــق اجــرت ،حــق مطالبــه خســارت اعــم از مالــی یــا
 72سال سیویکم شامره  230اردیبهشت 1395

جانــی و ....بــرای خــود قایــل باشــند بنــا بهرصاحــت
قانــون دریایــی ایــران و کنوانســیونهای مربــوط باید
ظــرف مواعــد قانونــی قیدشــده ،نســبت به اســتیفای
حقــوق خــود اقــدام مناینــد ،در غیــر اینصــورت حقــی
نس ــبت ب ــه ای ــن کش ــتی رهاش ــده نخواهن ــد داش ــت،
بهعن ــوان مث ــال دارن ــده حق ــوق ممت ــازه بای ــد ظ ــرف
مــدت یــک ســال در مقــام مطالبــه حقــوق خــود اقدام
منایــد ،یــا طلبــکاران ناشــی از قراردادهــا و عملیاتــی
ک ــه فرمان ــده کش ــتی در خ ــارج از بن ــدر پای ــگاه ب ــر
طبــق اختیــارات قانونــی خــود بــرای تامیــن مایحتاج
واقعــی از منظــر حفــظ کشــتی یــا امــکان ادامــه ســفر
انجـــام میدهـــد ،بایـــد ظـــرف مـــدت ششـــمماه از
روزی ک ــه ایج ــاد ش ــده اس ــت ،نس ــبت ب ــه مطالب ــه آن
اهت ــام ورزن ــد ،همچنی ــن اس ــت خس ــارات ناش ــی از
تصـــادم ،حقالزحمـــه مربـــوط بـــه کمـــک و نجـــات
در دری ــا ،فق ــدان کاال ی ــا خس ــارات وارده ب ــه آن ،ح ــق
رجح ــان نس ــبت ب ــه کرای ــه حم ــل کش ــتی.
مرور زمان مسقط دعوا

بی ــن ای ــن ش ــکل از م ــرور زم ــان ب ــا اش ــکال یادش ــده
بـــاال ،یـــک اختـــاف اساســـی و بنیانـــی اســـت و آن
اینک ــه مبن ــا در م ــرور زم ــان ممل ــک و مس ــقط ح ــق،
«ام ــاره اع ــراض از ح ــق ی ــا اب ــرا» اس ــت ،در حال ــی ک ــه
در ای ــن ش ــکل از م ــرور زم ــان ،مبن ــا «رعای ــت نظ ــم
عموم ــی» اس ــت ،بنابرای ــن چنانچ ــه ای ــن کش ــتی
رهاش ــده از ن ــوع کش ــتی مس ــافری باش ــد ،مس ــافر
مدعـــی ورود صدمـــات بدنـــی باشـــد ،بایـــد ظـــرف
 15روز از تاریـــخ پیـــاده شـــدن ،اخطـــار کتبـــی بـــه
متصـــدی حمـــل دایـــر بـــر وقـــوع صدمـــات بدنـــی
تســـلیم و متعاقبـــا ظـــرف دو ســـال از تاریـــخ ورود
صدم ــه و ی ــا آس ــیب بدن ــی بای ــد ب ــه طرفی ــت کش ــتی
اقام ــه دع ــوا منای ــد و ی ــا در حالت ــی ک ــه ف ــوت مس ــافر
در ضم ــن س ــفر اتف ــاق افت ــاده باش ــد ،م ــرور زم ــان از
وقت ــی اس ــت ک ــه مس ــافر بایس ــتی از کش ــتی پی ــاده
میشـــد؛ همچنیـــن مـــرور زمـــان در صورتـــی کـــه
صدمـــات بدنـــی در طـــی ســـفر ایجادشـــده و پـــس
از پیـــاده شـــدن مســـافر منجـــر بـــه فـــوت او شـــود،
از تاریـــخ فـــوت ایـــن شـــخص محاســـبه میشـــود
م ــروط ب ــر اینک ــه از تاری ــخ پی ــاده ش ــدن ت ــا ف ــوت
مس ــافر ،بی ــش از س ــه س ــال نگذش ــته باش ــد.

حـــق مالکیـــت بـــه دلیـــل عقلـــی و رشعـــی «الرضر»
مــورد تحدیــد و تخدیــش قــرار بگیــرد ،چراکــه موازیــن
بیناملللـــی دریایـــی و کنوانســـیونها بهطورکلـــی
دربـــاره حـــل ایـــن مســـئله ضابطـــه معینـــی ارایـــه
نـــداده و در عیـــن حـــال نافـــی اجـــرای حقـــوق و
مقـــررات کشـــور ســـاحلی هـــم نشـــده اســـت ،بـــا
بررســی قانــون مدنــی و بهرهگیــری از قواعــد فقهــی و
همچنی ــن مق ــررات ماه ــوی حاک ــم ب ــر کش ــتیهای
خارجی،میشـــود در خصـــوص زوال مالکیـــت ایـــن
نـــوع کشـــتیها راهـــکار منطقـــی و عقالنـــی ارایـــه
کـــرد ،در گام نخســـت بـــا بررســـی اوضـــاع و احـــوال
مربـــوط بـــه کشـــتی رهـــا شـــده و بهرهبـــرداری از
نظریــه کارشناســان دریایــی ،چنانچــه مســلم شــود
ک ــه مال ــک کش ــتی قص ــد ن ــدارد نس ــبت ب ــه تعمی ــر،
راهان ــدازی و ی ــا اس ــکراپ آن اق ــدام منای ــد و در پاس ــخ
بـــه مکاتبـــات ســـازمان بنـــادر بهرصاحـــت اعـــراض
از کش ــتی را ب ــا اع ــام ت ــرک مالکی ــت بی ــان کن ــد،
حســب تحلیــل فقهــی ایــن نتیجــه حاصــل اســت که
ای ــن ش ــی ملح ــق ب ــه مباح ــات بالع ــرض میش ــود ،و
حی ــازت آن توس ــط نه ــاد م ــاذون حاک ــم اس ــامی ب ــا
هامهنگـــی ســـازمان مذکـــورجایـــز میشـــود؛ در
صـــورت محـــرز نبـــودن اراده مالـــک کشـــتی بـــرای
اعـــراض ،چنانچـــه ایـــن کشـــتی حســـب ســـوابق
فوقالذک ــر غرقش ــده ی ــا نیم ــه مغ ــروق و ی ــا ب ــه گل
نشســـته و بهطـــور کلـــی در معـــرض تلـــف بـــودن آن
عرفــا آشــکار باشــد ،در عیــن حــال مالــک یــا ذینفــع
کشــتی بــا وصــف اخطارهــای مکــرر ســازمان بنــادر،
اق ــدام مفی ــد و موث ــری انج ــام نده ــد ،دادرس دادگاه
دریای ــی بن ــا ب ــه تقاض ــای ای ــن س ــازمان در اج ــرای
اص ــل  167قان ــون اساس ــی و ب ــا اس ــتناد ب ــه «تال ــف
عرف ــی» و ی ــا وح ــدت م ــاک از مف ــاد حک ــم رشع ــی
«لقط ــه» و «حی ــازت مباح ــات» بای ــد ای ــن ش ــیء را ب ــه
نفــع نهــاد مــاذون حاکــم ،متلیــک تــا ایــن نهــاد پــس
از اســتخراج و انتقــال بــه مــکان مناســب و فــروش آن
بـــه اعلـــی القیـــم و پرداخـــت هزینههـــای قانونـــی
و احیانـــا حقـــوق ممتـــازه ،تتمـــه حاصـــل از فـــروش
آن را بـــه نیابـــت از مالـــک در ســـپرده دادگســـری
منظـــور دارد.
ب ــا قط ــع نظ ــر از اینک ــه در نظ ــام فقه ــی و حقوق ــی

ایــران مــرور زمــان «مســقط حــق»« ،مملّــک» مبنــای
ترشیع ــی ن ــدارد؛ ام ــا ای ــن راه ــکار عمدت ــا میتوان ــد
در خص ــوص کش ــتیهای خارج ــی ک ــه در آبه ــای
ایــران رهــا شــده و در عیــن حــال نیــز واجــد خصیصــه
فرهنگـــی ،تاریخـــی یـــا باستانشناســـی نیســـتند،
مـــورد اســـتناد دادگاه دریایـــی ایـــران قـــرار بگیـــرد،
چراکـــه در تعـــارض قوانیـــن ایـــن قاعـــده مفـــروض
اس ــت ک ــه دادگاه ای ــران میتوان ــد در مق ــام توصی ــف
م ــال و اج ــرای آث ــار آن ،حق ــوق ماه ــوی دول ــت مح ــل
ثبـــت یـــا کشـــور صاحبپرچـــم کشـــتی را اعـــال
منای ــد ،م ــرور زم ــان ت ــرک مالکی ــت حس ــب حق ــوق
ماهـــوی اکـــر کشـــورها در بـــاب امـــوال منقـــول
حداقـــل  5تـــا  6ســـال در نظـــر گرفتهشـــده و از آن
جای ــی ک ــه مالکی ــت ای ــن ن ــوع کش ــتیها ب ــه دلی ــل
شـــمول مـــرور زمانهـــای فوقالذکـــر میتوانـــد
منقطـــع شـــود همیـــن آثـــار میتوانـــد از ســـوی
محاک ــم دریای ــی ای ــران م ــورد اس ــتناد ق ــرار بگی ــرد.
اگرچــه باوجــود کنوانســیونهای بیناملللــی معتنابه
در بــابجلوگیــری از آب دریــا بهویــژه کنوانســیون
نایروبــی در باب انتقال الشــه کشــتی مصوب بیســت و
هشــتم اردیبهشــتماه  ،1389پیشبینــی میشــود
دامنــه وســیع کشــتیهای ســانحهدیده در آبهــای
آزاد و همچنیــن آبهــای داخلــی ایــران کاهــش
بیابــد؛ لکــن برداشــت و تفاســیر یکجانب ـ ه مالــک یــا
ذینفعان کشــتیهای ســانحهدیده از رشوط مســتثنا
یــا تحدیــد مســئولیت درج شــده در ایــن معاهــدات
بیناملللــی و عــدم حصــول راهحــل مســاملتآمیز
و همچنیــن اســتمرار اختــاف بیــن مالــک کشــتی
بــا رشکــت یــا گــروه بیمهگــر دریایــی ،موجــب توقــف
طوالنــی ایــن کشــتیها در آبهــای داخلــی شــود کــه
نتیجــه آن ورود خســارتهای فاحش به محیطزیســت
دریایــی ،ایجــاد موانــع بــرای فعالیــت در ســاحل،
بنــدر ،و دهانــه رود ازجملــه فعالیتهــای ماهیگیــری
وجاذبههــای گردشــگری و ســایر منافــع اقتصــادی
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.

نتیجهگیری
مفهـــوم مالکیـــت در همـــ ه نظامهـــای حقوقـــی،
دارای احـــرام و اعتبـــار فـــردی و اجتامعـــی اســـت،
در طبقهبن ــدی ام ــوال ،کش ــتی ب ــه دلی ــل حرک ــت و
دایــم الســیر بــودن،جــز امــوال منقــول محســوب و از
حی ــث مرشوعی ــت و مح ــرم ب ــودن آث ــار تاب ــع حق ــوق
دول ــت مح ــل ثب ــت ی ــا قان ــون کش ــور صاحبپرچ ــم
اس ــت .رهای ــی کش ــتی اگرچ ــه ممک ــن اس ــت س ــبب
بطـــان ثبـــت و یـــا بعضـــا ســـلب تابعیـــت دولـــت
متب ــوع کش ــتی بش ــود ،ام ــا مح ــرم ب ــودن ملکی ــت
و نازوال ــی آن ،ب ــه بق ــای س ــلطنت مال ــک و ی ــا س ــایر
ذینفعـــان در همـــه نظامهـــای حقوقـــی داللـــت
دارد ،چنانچ ــه اس ــتمرار اع ــال ای ــن ح ــق ب ــا ح ــق
حاکمیـــت و مالکیـــت کشـــور ســـاحلی بـــهجهـــت
رضر ب ــه زیس ــت دریای ــی و مناف ــع اتب ــاع بوم ــی ای ــن
کش ــور در تع ــارض ق ــرار گی ــرد ،ناگزی ــر مطاب ــق نظ ــام
حق ــوق داخل ــی بای ــد دامن ــه اعتب ــار و اح ــرام ای ــن
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