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 1  یورشکستگ   ی دادرس  در ییایدر  ممتاز حقوق ی اجرا ی قیتطب ۀمطالع

 محسن ایزانلو، فریبا فوالدگر

 چکیده 

شوند و تابع نظام خاص حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می 
دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق   ۀ پرداخت و قواعد ویژ 

گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می 
قواعد ملی  است که مشمول  تاجر  بازسازی تجاری  یا  با تصفیه  رابطه  قواعد خاصی در  نیز متضمن 

های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی دادرسی   ۀهم قف کشورها مبنی بر تو 
اجرا با قواعد حقوق دریایی   ۀ تواند تعارضاتی را در مرحل دیون در دادرسی واحد است که می   ۀ به کلی 

حل آن را با استفاده از منابع   ۀ ایجاد کند. این تحقیق َاشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحو 
صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و تحلیلی و به با روش توصیفی  و   ای خانه کتاب

یک از بودن هر با توجه به خاص   ، دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد کهفرانسه مورد بررسی قرار می 
ضروری به  مرزگذاری هریک از دو نظام فوق و ای برای حدقوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده 

با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق   ، شود که پیشنهاد می   ، رسد. در این راستانظر می 
حقوق تأمینی   ۀ عمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلی ممتاز، ضمن عدم ا  

ستگی مالک(، تحت رژیم نظر از زمان ایجاد آن )قبل یا بعد از شروع ورشک بر اموال دریایی صرف 
 خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

 ی حدومرزگذار ۀ ، مقررییای در یی، دارا ی، ورشکستگییای حقوق ممتاز در: واژگان کلیدی
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 مقدمه
حق در  ۀ  حکم قانون دارند  موجببهشود که  ی گفته م  یحقوق ممتاز در مفهوم عام آن به حقوق 

(. مطالبات ممتاز  10: 1358،  یدی)س ابدیین رجحان میر یآن از موضوع حق بر سا یفایتمتع و است
ا حقوق ممتاز شناخته  یون ممتاز ین طلب ممتاز، دین مختلف تحت عناو یران در قوانیکه در حقوق ا

نسبت    ینیطلبکار عمومًا حق تقدم در وصول و گاه حق ع  یگردد که برا یاطالق م  یون یبه د  است  شده
(.  39:  1391،  یرشکاریزانلو و میکند )ایم  بینیپیشوصول    یب برا یخاص تعق  ۀا نحوی ن  یمع  به مال

تواند آن را از یاستناد است و توافق بدهکار و اشخاص ثالث نمقابل ن حق در برابر اشخاص ثالثیا
ح  یاست، بدون تصر  یقانون   یسیکه حقوق ممتاز تأس  ییآنجا  (. از141:  1395،  یرشکاری)م  ن ببرد یب

  ی ک یدارد، متفاوت است.    ین نظر با طلب مرتهن که منشأ قراردادیگردد و از ای جاد نمیا  گذارقانون
« و در  ییای ران تحت عنوان »حقوق ممتاز دریا  ییای ن مطالبات در قانون دریا  بسیار مهم  قیاز مصاد

در حقوق فرانسه و نظام حقوق « و  Maritime liensال تحت عنوان »کامن  ی انگلستان و کشورها
  یهاشه در عرف ی ن حقوق ریاست. مقررات ا « مطرح شده  Privileges Maritimesنوشته با عنوان »

است )ابوعطا،  ده  کر جاد  یا  ین یحق ع  یطلبکار، نوع  یطلب، برا   یفاین استیتضم  یم دارد و برا ی قد
ون  ی، سه کنوانسییای قوق ممتاز درکردن مقررات مربوط به رهن و حمنظور متحدالشکل(. به 4  :1389

مقررات مربوط به    یکردن بعضکنواختی   یالمللن یون بیجز »کنوانسده که بهید گر   تدوین  یالمللنیب
ست کشور جهان از جمله  یکه تنها حدود ب   ، 1«1926بروکسل مصوب   ییای حقوق ممتاز و رهن در

 است.   مورد اقبال قرار نگرفته 19933و 19672 یون بعدیدو کنوانس ، نداوستهیران و فرانسه به آن پیا
دهد با  یکند و به طلبکار اجازه میجاد می ا  ینسبت به کشت  یقانون  یاقهیوث  ییای حقوق ممتاز در

ال حق خود را نسبت به در نظام کامن  4ء یبر ش  یا طرح دعوایدر نظام حقوق نوشته    یف کشتیتوق 
پرداخت    یبرا   یب خاصیدر زمان اجرا از ترت   ییای در  نکه حقوق ممتازیمطالبه کند. ضمن ا  یکشت

 کند. یم ی رویان انواع مختلف طلبکاران پیم
بر حقوق    یتیفرامل  یامدهایپ  یتیچند مل  یها و وجود شرکت  یتجار  یهاتیشدن فعالیجهان

ده و تجارت  یکشورها را درنورد   یت داخلیصالح   یو مرزها   است  نفعان هر دعوا را به همراه داشتهیذ

 
1. Brussels Convention of 1926 for the Unification of Certain Rules of Law Relating to 

Mortgages and Liens 

2. Brussels Convention of 1967 for the Unification of Certain Rules of Law Relating to 

Mortgages and Liens 

3. International Convention on Maritime Liens & Mortgages, Adopted in Geneva 1993 

4. Action in rem 
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  ی که مانع بازارها   ، یمال  تأمینن تحوالت مصون نمانده است. مشکالت مربوط به  یز از این  یرانیکشت
 تبع به د و  یگرد   2008نه در سال  ین زمیو موجب بحران در ا  یجهان  یمال  تأمین از اقدام به    یرانیکشت
را بر آن داشت تا    یجهان  ۀکشاند، جامع  ی ورشکستگ  یدادرسۀ  را به ورط  یرانین شرکت کشتی چند

  ییای ن حقوق دریت، دکترین وضعیند. در اننه تالش کین زمیدر ا  یجاد مقررات و قواعد مختلفیا  یبرا 
  ۀ ر قانون نمون ینظ  یی ای با قواعد حقوق در  یجار  یالمللنیدادن اسناد بقیتطب  یبرا   یاریبس  یهاتالش 

ن تالش تنها در  یا  ۀجیرسد نتی اند. به نظر مداشته  19971مصوب    یترال در مورد توقف فرامرزیآنس
در فرض   ییای حقوق ممتاز در  یاجرا   یها ر جنبهید و در مورد سایآشکار گرد  ییت قضایصالح   ۀمسئل

سپرده    ین مسائل به دادگاهیدر ا  ی ریگمیمقرر نشد و تصم  یاقاعده  یرانیشرکت کشت  یورشکستگ
 (. Martín Osante, 2017: 160-161) خواهد کرد  ییشناسا یالملل نیب لحاظبهن حق را یشد که ا

گذشته و عرف   ، در  در  یها حقوق  تجارت  بر  برا   ییهاراه   ییای حاکم  دارا   یرا  حق   یاشخاص  
ش  یدعوا دیبر  در  دریء  بود  ییای ون  گرفته  کشتی م  هاآن  که  طوریبه  ، درنظر  هر   یتوانستند  در  را 

ا ساختار  یاز توقف    نظرصرف   ، ییای ن دریند. د  یف نمایتوق   کرد یآن حرکت م  ی هاکه در آب  یکشور
مالکان کشت  یگروه مقر رسیشرکت  دادگاه  در  م  یدگی ،  قرار  مورد حکم  دادگاه محلیو   ی گرفت. 

  یا ادعای ون آن از هر حق ممتاز  ید  ۀیو تصف  ییق قضایاز طر  یفروش کشت  یت عام برا یصالح   ییای در
ب مقرر در حقوق ین طلبکاران بر اساس ترت ینکه حاصل فروش بی ضمن ا  .ار داشتیرا در اخت  ییای در
در کشور   ها آن   ا توقفی  یمالکان کشت  یت مالیاز وضع  نظر صرف و    یدگیکشور  محل رس  ییای در

توز  ی  مرکز اصل در قرن بی ع می اداره  بی تدربه  ، ستمیشد.  آثار    یاقتصاد  یفروپاش  یالمللنی ج شاهد 
پرداخت مطالبات   یشرکت برا  یمحل یهاییتنوع استفاده از دارا  درخصوص  یتیچندمل یهاشرکت

اعاد و  مقر  دادگاه  در  هست  ۀ طلبکاران  شرکت  مقر  به  آن  ایمازاد  میم.  موضوع  به ین  بسته  توانست 
مات یتقس  ع وی ا طلبکارانش در آن قرار داشت، به توزیبدهکار، محل اقامت او    ییکه دارا   یکشور

  یتالش برا  ، رو ازایندر سراسر جهان منجر شود.    ن طلبکاران شرکت ورشکستهیها بییمختلف دارا 
آغاز شد تا بتواند   یالمللنیپرداختن به توقف ب یمؤثر برا  یزمیجاد مکانیجاد قانون نمونه با هدف ایا

از جمله    ، نفعانیطلبکاران و ذ  ۀرا ارتقا داده و از منافع هم  یمد توقف فرامرزآمنصفانه و کار  ۀ ادار
دارا  و  حما  ، او  ییبدهکار  جهان  کند یدر سراسر  وجود عنصر  Rares, 2017: 14-20) ت  امکان   .)

 ی در مورد توقف فرامرز  1997ترال  یآنس  ۀن قانون نمون یل به تدویتما  یورشکستگ  یدر دادرس  یخارج
ن  ییپرداختن به آ  یبرا   ییهازم یمکان  ها را اعالم ون دولتیب  یهمکار  یرسمطور  بهش داده و  یرا افزا 

 
1. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency 1997 
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ن منظور در یا  یبرا   یاصل  یرا مقرر داشته است. ابزار قانون   یتوقف در صورت وجود عنصر خارج
رد  یقرار گ  ییمورد شناسا  یشده توسط دادگاه خارجانجام   ی  خارج ین است که دادرسیقانون مزبور ا

ن با  یت شناخته شود. بنابرا یبه رسم  یدر آن کشور در دادگاه داخل  یاز ورشکستگ  یو همان آثار ناش
در آن کشور که مربوط به   یانفراد   ی هایدگیو رس  یدعاو  ۀا ادامی ، شروع  یخارج  یدادرس  ییشناسا

ر حقوق ی ا سایا رهن  یگردد و بدهکار از حق انتقال  ی تعهدات بدهکار بود متوقف م  اموال، حقوق و
محل وقوع    ییت قضایاز صالح   نظرصرف حل،  ن راهیا  یشود. علت مبنای نسبت به اموال محروم م

  یین صورت، بدهکار از انتقال دارا یستم متمرکز اداره و فروش اموال بدهکار است. در ایجاد سی مال، ا
هستند که طلبکاران در   ی مشمول همان برخورد برابر  یگردد و طلبکاران خارجی اش منع میخارج

رس محل  نمونه    یدگیکشور  قانون  البته  برخوردارند.  آن  اجازه   یجزئ  صورت بهاز  متعاهد  دول  به 
اروپا   ۀاتحادی جاد کنند.  یا  یه بدهکار خارجیها علی دگیتوقف رس  ۀرا بر قاعد  یدهد که استثنائاتی م

تگی باید در دولت عضوی مطرح دارد که دادرسی اصلی ورشکس مقرر می   2015/ 848  ۀ مقرر  ۀ در مقدم 
اموال بدهکار را   ۀ شمول است و کلی شود که مرکز امور مهم بدهکار در آن قرار دارد و این دادرسی جهان 

گیرد. با وجود این، طرح دادرسی ورشکستگی نباید حقوق عینی طلبکاران یا اشخاص ثالث می ر درب
در قلمرو دولت متعاهد دیگر قرار دارد تحت   علیه شیء متعلق به بدهکار را که در زمان شروع دادرسی 

 ، کنند. بر این اساسبلکه این حقوق انحصاری هستند و ادعایی خاص را تضمین می   ، تأثیر قرار دهد
فوق آن است که کشوری که دارایی بدهکار بر اساس دادرسی دریایی در آن توقیف   ۀ هدف اصلی مقرر 

در عین حال که نزاکت متقابل اقتضا دارد که دادگاه   ، رد باید تقدم دادرسی ورشکستگی را بپذی  است  شده 
کننده به ورشکستگی نیز مشروعیت تأمین اتخاذشده در دادرسی دریایی در کشور محل توقیف رسیدگی 

 (.Radunović, 2018-2019: 19)  را شناسایی کند و به آن احترام بگذارد 

دادرس  ، ن یبنابرا  اصل  یورشکستگ  یدر  به  دادگاه  یتمام  «یورشکستگ  یشمولجهان»،  را  ها 
ع  ی ق بتواند توزین طریکند تا از ایدعوت م  یبه ورشکستگ  یدگیکشور محل رس  با دادگاه  یهمکار

ب بر اساس  یاموال بدهکار  را  توزیک سین طلبکارانش  واحد و منظم  ایع تضمی ستم  امر  ین کند.  ن 
آزادساز توق   ۀهم  یمستلزم  تبع  ۀشدفی اموال  و  رژ   ییای بکاران درت طل یبدهکار   ی م ورشکستگی از 

د از طرف  کشت  یوقت  ، گر یاست.  م  یدر شرف ورشکستگ  یمالک  به  یگی قرار  اغلب  رد، طلبکاران 
شده است،  بینیپیش  یت از منافع طلبکاران محلیحما ی، که برا یف کشتیر توق ینظ ییای در یدادرس

م چنی متوسل  آیشوند.  حوزه   ییهان یین  در  مزیم  ییشناسا  ییای در  ییقضا  یهاعمومًا  و  ت  یشود 
طلبکاران    یاصل به  خدمت  کشت  نظرصرف آن،  داشتن  قرار  محل  ا  یاز  و  مرکز  یاست  موضوع،  ن 

نسبت    ییاجرا   یهای دادرس  ۀیرا توقف خودکار  کلی است. ز  یو ورشکستگ  ییای م دری ن رژیتعارض ب
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اجرا  شامل  بدهکار  اموال  درید  ی به  کشتیعل  ییای ون  مبتن   یه  نوعًا  مستقل    یکه  و  خاص  نظام  بر 
 عنوانبهرا   ی، کشتییای در  یدر دادرس  یف کشتیکه توق   یشود. در حالیز میع است نی و توز  یبندرتبه

دی درم  ینیع  تأمین در  تنها  که  در یآورد  نمقابل  ییای ون  و  است  به یدسترس   ی دادرس  ۀلیوستواند 
 ۀتنها از مطالب  ییای حق ممتاز در  ی، هر ادعاییای ن دریدر قوانگر  یشود. از طرف د  ینف  یورشکستگ

دارا   ی گرید  ییای در باشد،  ی اولو  یکه  باالتر  بنابرا یپذیم  تأثیرت  آیرد.  اگرچه  بر    ین ورشکستگیین 
کند  یجاد شده، انکار نمیا  یورشکستگ  یرا که قبل از شروع دادرس  ییای ون دری، وجود دی مالک کشت

و   یین ادعاهایت چنی فا شود، اولویکامل ا  طوربه  یورشکستگ  ینتواند در دادرس  ییای ون دریاّما اگر د
تحت    یاجرا   ۀنحو را  م  تأثیرآن  ادیقرار  علت  اثرپذیهد.  موقع  ی رین  که  است  طلبکاران  یآن  ت 

طبقه  یورشکستگ آنادعاها  یبندو  رتبه  های  با  در  یبندمعمواًل  در   ییای طلبکاران  حقوق   یی ای در 
ندارد  طی ز  ،انطباق  دارا یرا  از طلبکاران   بدهکار ورشکسته  تر  گسترده  ییای در  یادعا   یف طلبکاران 

 ن طلبکاران است.  یو به تناسب ب یبر برخورد مساو  یمعمواًل مبتن یورشکستگ یهانییاست و آ

 ۀلی دنبال ایفای کنخست به   ۀبنابراین در قوانین ملی اکثر کشورها، دادرسی ورشکستگی در مرحل 
کند تا به نسبت مساوی به دیون طلبکارانی که دارای دیون طلبکاران  دارای وثیقه است و سپس تالش می 

منافع باوثیقه محسوب   ۀ وثیقه نیستند، بپردازد. در این صورت منافع دارندگان حق ممتاز دریایی در دست 
ات، در کنار سایر طلبکاران شود و عمومًا در ورشکستگی برای تعیین اعتبار و اولویت میان مطالب می 

خود به همان   ۀ شود و مدعیان دریایی ممکن است نهایتًا به تمام طلب تصفیه شد دار لحاظ می وثیقه 
های حقوقی یی که در اکثر نظام آنجا توانستند وصول کنند دست نیابند. از  میزانی که در دادگاه دریایی می 

 ۀ عنوان یک عقید بر شخصیت، اصل وحدت دارایی به نظیر ایران و فرانسه، بر اساس قواعد عام حاکم  
عنوان توانند اجرای حق خود را نسبت به کشتی و به غالب پذیرفته شده است، طلبکاران مالک، نیز می 

توانند نسبت به دارایی زمینی مالک مالی از اموال او مطالبه کنند. از سوی دیگر، طلبکاران دریایی نیز می 
تفاوتی بین طلبکاران دریایی یا غیر آن وجود ندارد و در صورت صدور حکم   ، نطرح دعوا کنند. بنابرای 

زمان به فروش رسیده و حاصل آن های دریایی و زمینی تاجر ورشکسته هم دارایی   ۀ تصفیه اصواًل هم 
 گیرد.شود یا مشمول مقررات بازسازی تجاری قرار می میان طلبکاران تقسیم می 

  ۀ یگرفتن کلدهیبا ناد  ، الدر کامن  ویژه به،  ییای در نظام حقوق در  یاختصاص  یدر مقابل، دادرس
 یی ای ت مستقل حقوق دریاز ماه  یابخشد که نشانهیت می اولو  ییای ون دریصرفًا به د  ییای ردریون غید

  ی شوند و اگر کشتیفا مین مرحله ایدر آخر ییای ردریون غید ییای که در دادگاه در ی ن معنیبه ا ؛است
  ،فا کنندیتوانند تمام مطالبات خود را استی م   ییای دارندگان حقوق ممتاز در  ، بدهکار باشد  ییدارا   یگانه

قه برخوردار بود  یاز حق وث  یورشکستگ  یدر دادرس  هاآن  که منافع  ییای ردریکه طلبکاران غ  یدر حال
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رسد  یتر به فروش معیعمومًا سر  یکشت  ییای نکه در دادگاه دریمانند. ضمن ایم  یبدون پرداخت باق
آن در دادرس به کشت   یو حاصل  تقس  یکه  آن محدود است  میو طلبکاران  مازاد حاصل  یم  شود و 

 (.Ende, 1988: 576-578) شودیم میتقس ییای ردرین طلبکاران غیفروش ب
المللی راجع به حقوق ممتاز مقررات خاصی در رابطه با تأثیر توقف بین   نۀ گا های سه در کنوانسیون 

مقررات ورشکستگی   یک  مالک کشتی در زمان اجرای حقوق ممتاز دریایی ذکر نگردیده است و هیچ 
 (.Tetley, 1996: 259-260)   اندده کررا نه از شمول کنوانسیون استثنا کرده و نه شرایط اعمال آن را تعیین  

راجع به آثار توقف و    یمقررات  نبود،  یو ورشکستگ  ییای در  یر تفاوت در عملکرد دادرس عالوه ب
و   یدگیچیک سو و پیفوق از   ی هاون یبر حقوق طلبکاران ممتاز در کنوانس یمالک کشت یورشکستگ
در    ، را   ییای گر سرنوشت حق ممتاز در ید  یاز سو  ین ملیبا قوان  یک حقوق ورشکستگیارتباط نزد 

  ۀدر عرص   ییای حقوق ممتاز در  این صورتدر    ؛ده استکرکشورها وابسته    ین ملیفرض توقف، به قوان
  یفرامرز  یدر موارد ورشکستگ  یانشدهبینی پیشمتفاوت و    ی ممکن است با برخوردها  یالمللنیب

 . ( Martín Osante, 2017: 155-158شود ) روروبه
در دو مبحث    یورشگستگ  یدر دادرس  ییای وق ممتاز درحق  ی اجرا   ۀق نحوین تحقین در ایبنابرا 

در    ییای و در  یورشکستگ  ی  َاشکال تعارض دادرس  ۀنخست، عمد  :رد یگی قرار م  یمورد بررس  یاصل
مبان با  ش  یرابطه  ا  یاجرا   ۀویو  و همچنیقواعد  دادرسی  نظام  دو  تعارض صالح ین  احتمالین   یت 

 ۀ نحو  یضمن بررس  ،زیرد. در مبحث دوم نیگیقرار م  یمورد بررس  یو ورشکستگ  ییای در  یهادادگاه
 ییای م حقوق دری ن رژیمربوط به حل تعارض ب  یکردهایمختلف و انواع رو  یحقوق   ی هاعملکرد نظام 

 ارائه خواهد شد.  گانسندی کرد منتخب نوی، رو یو حقوق ورشکستگ
شکال تعارض دادرس۱

َ
 یو ورشکستگ ییایدر  ی. ا

 ، یمربوط به ورشکستگ یها ی دگی ن رسیب یتواند منجر به تعارضاتیم یمالک کشت یورشکستگ
که    ،ییای در  یهایبا دادرس  ،ده استیچیبر و پکشورها و عماًل زمان  ین ملیبر قوان  یکه اصواًل مبتن

گردد. به عبارت    ، باشد یخاص م  یفات شکلیو بدون تشر  یو عمومًا فور  ی المللنیت بیماه  یدارا 
اجتماع  ین ورشکستگیقوان  ، گرید بر مالحظات  بنا  از کشور  یممکن است  به کشور    یهر جامعه 
باشدید متفاوت  حال  .گر  در  یدر  حقوق  بر  حاکم  قواعد    است   یالمللنیب  یتیماه  یدارا   ییای که 
(Martín Osante, 2017: 156 .) 

راهکارها یورشکستگ  فرایندبا شروع   در  ی، ممکن است  ف  یتوق ر  ینظ  ، ییای دردسترس حقوق 
ها نتوانند به وصول طلبکاران ممتاز تا مدت   یو با اعمال مقررات ورشکستگ  اند، از اجرا باز میکشت

ء ینسبت به ش  یس، دادرسیر انگلیکشورها نظ  ینکه در برخ یدوار باشند. ضمن ایمطالبات خود ام
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صالح   ییای در دادگاهیدر  خاص  دارد   ییای در  یهات  حال  ، قرار  دعاو  ی در  در   یورشکستگ  یکه 
در   طلبکاران نی(. همچنTetley, 1996: 262) رد یگی قرار م یدگیمورد رس یخاص تجار یهادادگاه

عادقهیوثطلبکاران  به    یورشکستگ و  میتقس  یدار  دریم  ممتاز  و طلبکار  سا  ییای شوند  کنار  ر  یدر 
ون  یمقدم بر د  ییای ون دری، دیی ای در  یکه در دادرس  یدر حال  ، شودیقه درنظر گرفته میطلبکاران باوث

  ۀ قه در رتبیباوث  ییای ردریبرخالف طلبکاران غ  ییای گردند و طلبکاران ممتاز دریلحاظ م  ییای ردریغ
  یها دگاهید  یو ورشکستگ  ییای ن موضوع بدان جهت است که حقوق دریرند. ایگینخست قرار م

و   ییای ت دادگاه دریک صالح یتفک   ن امر  ینسبت به حقوق طلبکاران و بدهکاران دارند که ا  یمتفاوت
مستقل  یورشکستگ عملکرد  تقوی کدیاز    هاآن  و  را  م ی گر  دغدغی ت    ی هادادگاه   یاصل  ۀکند. 
بازسازیافزا  یورشکستگ امکان  تجاریفعال  یش  طر  نحویبهتاجر    یت  از  که  توقف یاست  ق 

ه  یتصف  ۀبرنام  یمنظمدهد تا تاجر بتواند با روش  یم  یابی ان به بدهکار فرصت بازیدر جر  یهای دادرس
ورشکسته،    ییم دارا یع تقسیبا حذف روند سر   ، ینکه توقف دادرسی را ادامه دهد. ضمن ا  یا بازسازی

ن او  طلبکاران  حمایاز  تضمکرده  ت  یز  را  طلبکاران  با  برابر  برخورد  میو  بنابرا ی ن  دادگاه  یکند.    ن 
بدهکار و طلبکاران آن در نظر    یرا برا   ییهاکند، مهلتی م  یدگیون تاجر رس یکه به د یایورشکستگ

کند  یاموال بدهکار فراهم م  یبند طبقه  یرا برا   ی، زمانیمواز  یهای رد و با توقف خودکار دادرسیگی م
که    یدر حال  ، ع کندی و حاصل آن را توز  بینیپیشوجود دارد    هاآن  را که ضرورت فروش در  یتا موارد 

  ، زیرا است   یت کشتین وضعیی ع تعیکند و درصدد  تسریرا دنبال نم  ییهان دغدغهیچن  ییای دادگاه در
  ها آن  د زودتر در مورد یرند و بایگیب قرار میو آس یها در طول زمان  بازداشت در معرض خرابیکشت

ان تجارت بازگردد  یشده فورًا به جرف یتوق  یاست که کشت یل ضرورین دلیف شود. به همیتکلن ییتع
ن اموال دردسترس  ین و مولدتریدتریدادن  مفار قراریق در اختیاز طر  ییای صنعت در  یو از منافع عال

  ۀ منصفان  یفا یا  یستم ورشکستگیهدف س  ، گر یت شود. به عبارت دی( حمایکشت  یعنیخدمت )  یبرا 
  ی فایاست که قادر به ا  ییهانکه درصدد حذف شرکتیضمن ا  .مطالبات طلبکاران ورشکسته است 

ن استند  یتعهدات خود  از  قرارگرفتن سرماین طریتا  مانع  در معرض خطر    ی ر اطراف تجاریسا  ۀیق 
ر اّما بداقبال  یتقصیفرصت شروع مجدد به بدهکاران ب  ینظام ورشکستگ  ، گرید  یاز سو  .شان شودیا

  ، ی خودکار و انحصار  صورت بهره در شرکت،  ی مد  هیئت  یارات قانون ین منظر، اختیکند. از ایرا اعطا م
مد تصفی به  م  ۀیر  منتقل  دادگاه  طرف  از  همی منصوب  به  و  دلیشود  دادرسین  شروع  زمان  از   ی ل 

شود. ضمن ی آمده ممنوع مدستهحقوق ب  ۀیکل  یبدهکار از تصرف در اموال خود و اجرا   یورشکستگ
ز هست که ممکن  یان طلبکاران نیم  یبندتی اولو  یبرا   یقواعد خاص  یدارا   ینکه نظام ورشکستگیا

 (. Radunović, 2018-2019: 17) تطابق نداشته باشد  ییای ب پرداخت مطالبات ممتاز دریاست با ترت 
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بر    یء است و دعوایش  یبر دعوا  یال مبتنکه حق ممتاز در کامن  ییآنجا  عالوه بر موارد فوق از
ا دادگاه ی که آاست  ن بحث مطرح شده  یقرار دارد، ا  ییای دادگاه در  یت اختصاصیز در صالح یء نیش

 ,Ende) ن دعوا را دارد یبه ا  یدگیت رسیکند صالح ی م  یدگیجمعًا رس  یدعاو  ۀیکه به کل  یورشکستگ

1988: 576-578 .) 
ن یزان بی، تا چه مییمبنا   لحاظبه  ، ن پرسش مطرح شود که ین تعارضات، الزم است ایا  یدر بررس

ا  .تفاوت وجود دارد   یو ورشکستگ  ییای در  یدو نظام دادرس  ی ن پرسش آن است که دادرسیعلت 
تصفیهم  یورشکستگ به  تقسیشه  و  بیه  اموال  فروش  حاصل  منتهیم  بلکه    ، شودینم  ین طلبکاران 

اساس بازسازیهدف  به  کمک  آن  تجاریوضع  یتر  عمل  یت  تداوم  و  ورشکسته  تجاریتاجر    یات 
ر  ی تابع همان اصول عام حاکم بر سا  ی ممتاز بر کشت  د گفت که کارکرد حقیبا  ،ن حالیاوست. در ع

حق    یعمل ت  یمربوط به حقوق ممتاز اهم  یو قواعد عموم  یدر حقوق مدن  ، زیراستیحقوق ممتاز ن
اجرا  زمان  در  تنها  از ع  یممتاز  ممتاز  بازداشتیحق طلبکاران  معافیشده  ن   از  یا  ممتاز  ت طلبکار 

معلوم   یین اجرا ییخارج از آ  یی ای که نقش حقوق ممتاز در  یدر حال  ، شودیآشکار م  یمقررات رقابت
ق به تداوم سفر  ی تشو  ییای حقوق ممتاز در  بینیپیشاز    ی گردد. در واقع به نظر نگارنده، هدف واقعی م

دن آن به مقصد  یرسانسالم یبرا یخدمت به کشت دهندگان  از، ارائهین امتیق ایاز طر ،است تا ییای در
ف، فروش  ی توق   ، قتین در حقی مواجه نگردند. بنابرا   یتشان با نگرانامطالب  ۀیتأد  ب شوند و از بابتیترغ

شده بر  را حق درنظرگرفتهی ز  ، هستند  ییای ن دریشده در قواننامطلوب  ذکر  یشامدهایمت پیع قی و توز
  ، تریعال  یتی رساندن مأمورانجام به  یبلکه برا   است،   فروش آن نبوده  منظوربه  ییای در حقوق در  یکشت

با    ین است که کارکرد حقوق ممتاز در حقوق مدنیهم  یبوده است. برا   ، ییای ل سفر دریتکم  یعنی
اجرا ظهور   ۀدر مرحل  یحق ممتاز در مورد حقوق مدن  یمتفاوت است و نقش اصل  ییای حقوق در

 ماند.  یم میاجرا عق ۀن حقوق در مرحلیا ینقش اصل یدر دوم یول  ،کندی م
که با منع    آنجا  از  یورشکستگ  ین استدالل کرد که دادرسی توان چنیفوق، م  ۀبا توجه به مقدم

را ی ز  ، کند  تأمینرا    ییای حقوق ممتاز در  یتواند مبنایرو است، نمهمالک از تصرف در اموال خود روب
حقوق    یاصل  یمبنا  ، شوده و فروش اموال  یمنجر به تصف  یورشکستگ  یکه دادرس  یدر صورت   یحت

ن حال اگر حکم یگردد. در عی م  یخنث  یاست تا حدود  ییای که همان تداوم سفر در  ییای ممتاز در
  ، دهدی ات خود ادامه میبه ح  یتجار  یرانیبرقرار شود، کشت  یتجار   یبر بازساز  یدادگاه مبن  یینها

حقوق   یشود و مبنان سفر منجر  یدر ح  یکمک به کشت  یبرا   ییای ق طلبکاران دری تواند به تشویاما نم
د  یبا  یح که دارندگان حقوق ممتاز در روند بازسازین توض یحاصل نخواهد شد؛ به ا  ییای ممتاز در
بمانند و    یتاجر منتظر پرداخت مطالبات خود باق  ی ات تجاریان عملیر طلبکاران در جریمانند سا
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که    یئل شود. در حالقا  یضی ر طلبکاران تبعین حقوق نسبت به سایپرداخت ا  یتواند برا یمالک نم
  ی فور   یفایاز فروش آن مجبور به ا  ی ریجلوگ   منظوربه، مالک  یف کشتی ، با توق ییای در  یدر دادرس

آزادساز  ییای ون ممتاز در ید توق   یکشت  یو  می از  پرداخت سر  یدگین رسیشود و ای ف  ع موجب یو 
 گردد.  یم یدهندگان خدمت به کشتارائه یزه برا یش انگیق و افزا ی تشو

اجرای حقوق ممتاز دریایی و دادرسی ورشکستگی از  ۀ تعارضات موجود در اهداف، مبانی و نحو 
المللی و نبود  مقررات قانونی صریح که روابط متقابل قواعد دریایی و عدم کفایت قواعد بین   و  یک سو

مشی لزوم بررسی خط   از سوی دیگر   ی روشن کند الملل دادرسی ورشکستگی را در سطح ملی و بین 
 دهد. های مختلف حقوقی را در برخورد با هر یک از دو نظام دریایی و ورشکستگی افزایش می نظام 

 ییایو حقوق در  یورشکستگ نظامقواعد حاکم بر  یدر اجرا یحقوق یهاکرد نظامی. رو۲
شوند و مسائل مربوط به  یب من خاص محسویاز قوان  ، ، هر دویو ورشکستگ  ییای مقررات در

ل ممکن است در رابطه با ین دلیکنند. به همیمطالبات طلبکاران را از دو منظر متفاوت درک م یفایا
رژیت هریحاکم دو  از  ورشکستگی ک  دری  یم  رو  ییای ا  مطرح شودیدو  ا  :کرد  قواعد ینخست  نکه 

د و حقوق ممتاز ینما  ءرا استثنا  یورشکستگعمال قواعد  ت خاص آن، ا  یل ماهیدلبه   ، ییای حقوق در
 اجرا شود.  یاز روند ورشکستگ ی ریگ تأثیربدون  ییای در

از آثار   یک ینکه  یاست؛ با توجه به ا  ییای بر قواعد در   ین ورشکستگیت قوانیکرد دوم حاکمیرو
 یی ای از مقررات قانون در  یکهیچاوست،    ییه بدهکار و دارا یها علیدادرس  ۀیتوقف کل  یورشکستگ

منع    یورشکستگ  یهاییگرفتن در شمول دارا را از قرار  ییای در  یها ییر دارا یها و سای تواند کشتینم
اعمال بر آن قابل  و قواعد  یت دادگاه ورشکستگید تابع صالح ین اموال باین اساس تمام ایکند و بر ا
 م. ی پردازیس و فرانسه میران، انگلیاکرد در حقوق ین دو رویا ین مبحث به بررسیباشد. در ا

 ییایت قواعد حقوق در یکرد حاکمی. رو۲-۱
  ی ت از شرکایآن و حما  ییای ن دادرسی درییال و آکرد را در کامن ین رویا  یردپا  یخی تار  لحاظبه

ن  یتریعال  عنوانبه  ییای ن نحو که حقوق ممتاز دریبه ا  ، دی توان دیر اشخاص میدر مقابل سا  ییای در
ا  تأمینیابزار   میدر  تا جای ن حوزه محسوب  ا  ییشود  به    یدر صورت فروش کشت  ین حق حتیکه 

ء ساقط گردد  یه شیعل  ینکه در قالب دادرسیمگر ا  ، اجرا است قابل  اطالعت  بدونینحسندار بایخر
حق ممتاز   یء را دارد، اجرا یبر ش   یدعوا  یت اجرا یاست که صالح   ییای که تنها دادگاه در  ییآنجا  و از
ا  Ende, 1988: 576ن دادگاه قرار دارد )یت همیدر صالح   ییای در کرد  یعمال رو (. از جمله َاشکال 
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در یترج  قواعد  دادرس  ییای ح  م  یورشکستگ  یبر  تفک یرا  »حق  در  انگل  1ک«یتوان  حقوق  س  یدر 
مانند رهن و حق ممتاز دریایی، عالوه بر ویژگی حق تقدم   ، در این کشور، »وثایق عینی«  2مشاهده کرد. 

نیز دارند که به آن حق تفکیک اطالق می  گردد و موجب در پرداخت و حق تعقیب، ویژگی دیگری 
پرداخت می  برای  تصفیه  یا  ورشکستگی  دادرسی  از  خارج  را  مزبور  مال  بتواند  باوثیقه  طلبکار  شود 

ضمن برخورداری از حق تقدم و  ، تواند بکار ممتاز دریایی می مطالباتش حفظ کند. بر همین اساس طل
 :Huang, 2015تعقیب، حق عینی خود بر کشتی را خارج از فرایند دادرسی ورشکستگی اجرا کند )

 گردد. مستقیم بین آن و طلبکار بازمی   طۀ (. این ویژگی به خاصیت حق دعوای بر شیء و راب177
است و پرداخت مطالبات    ینیت، حق عیماه  لحاظبه،  ییای م حق ممتاز دریدانیطور که م  همان

عام در   ۀقاعد  ، ن حالیکند. در عین میتضم  یخاص  یبندرا بر اساس رتبه  ییای طلبکاران در  یبرخ 
  ی هایی از حاصل فروش دارا   ی طلبکاران به نسبت مساو  ۀیا انحالل آن است که به کلی  یورشکستگ

  ءیبر ش یق دعوایس که در آن حقوق ممتاز از طریدر انگل ییای شود. حقوق دریبدهکار پرداخت م
در کشور محل    یورشکستگ  یاز وجود دادرس  نظرصرف   ، دهد تایمطالبه است به طلبکار اجازه مقابل

ء را ادامه یه شیعل  ی(، دادرسییای ردریر طلبکاران )غیاب سایطلبش در غ  یفایاقامت بدهکار و تا ا
ده یوضع گرد   یاقه، مقرره یوث  یت از طلبکاران دارایحما  یبرا   3س، ی انگل  1986دهد. در قانون توقف  

م اموال بدهکار مطالبه  یتوانند حق خود را قبل از تقسین دسته از طلبکاران میا  ، بر اساس آن  ،است که
انگلینما توقف  قانون  قهریند. بخش چهارم  انحالل  بر  اخت  ی س  شده طبق  ثبت  یهاشرکت  یاریو 

 
1. A right of separation 

(، دستمزد خدمه، عوارض عمومی،  German Commercial Codeقانون تجاری )  596  ۀدر آلمان بر اساس ماد.  2
مبالغ   و  دریایی  نجات  مرگ،  و  جسمی  صدمات  از  ناشی  دریایی   عنوانبهاجتماعی    تأمینخسارات  ممتاز  حقوق 

بندی این حقوق  شوند. اولویتبندی میدار نسبت به دارایی دریایی طبقه شوند و قبل از سایر حقوق وثیقهمحسوب می
 50  ۀماد  بر اساسشود.  و از حقوق سایر طلبکاران متأثر نمیاست  بندی سایر دیون مقرر گردیده  مجزا از رتبه  صورت به

مصوب   کشور  این  توقف  وثیقه،  2002قانون  دارای  طلبکاران  انفرادی حقوق  اجرای  دادرسی    نظرصرف ،  شروع  از 
توانند بر وثایق قراردادی، قضایی یا قانونی مبتنی است می   هاآن   یتأمینمجاز است و طلبکارانی که حق    ،ورشکستگی

. ( right of separationیا  مطالبات خود را از شیء تحت توقیف اجرا کنند)حق جداسازی ۀایفای مستقل و جداگان
دعوا   ۀورشکسته اقام   ۀتوانند علیه مدیر تصفیی می تأمینمؤثر واقع شود، طلبکاران    ایبرای اینکه چنین حق جداسازی 

شود تا سطح  هایی که به فروش شیء تحت وثیقه منتهی میکنند. دارایی در حالی که شیء تحت وثیقه را دنبال می  ،کنند
آن به دارایی ورشکسته ملحق و در دسترس سایر   ۀماندشود و باقی دار توزیع میطلبکاران وثیقه بین    هاۀ آن شدتأمین دیون  

 .(Radunović, 2018-2019: 24گیرد )مانده قرار میطلبکاران باقی 
3. The Insolvency Act 1986 



 ایزانلو و  فوالدگر / یورشکستگ یدادرس در ییایدر  ممتاز حقوق یاجرا یقیتطب ۀطالعم

 

۲۰۳ 

 ,Thomas, D. Rه به هم هستند )یت شبیماه  لحاظ بهشود. هر دو روش  یاعمال م  1985قانون  

تواند ادامه  یه شرکت نمیعل  اییچ دادرسی، هی محض صدور دستور انحالل اجبار(. به66 :1980
اجاز  ، ابدی با  شرا   ۀمگر  تحت  تنها  و  تع  یطی دادگاه  دادگاه  مییکه  )ین  (.  Tetley, 1996: 266کند 

ای نسبت به دارایی یا اموال شرکت بعد از  هرگونه توقیف یا اجراییه(، » 1)128  ۀدحکم ما  موجببه
در    تأمین  یبرخورد با طلبکاران دارا ۀ  بر اساس قانون مزبور، نحو  . «شروع عملیات تصفیه باطل است

  خصوص   درشود.  یء اجرا می بر ش  یدارد که دعوا  یبستگ  یخی عمومًا به تار  یورشکستگ  یدادرس
نظر دارند  بلکه همه اتفاق  ، ن کشور وجود ندارد یا  ییقضا  ۀیدر رو  یاختالف  ، ییای حق ممتاز در  ۀدارند

ه و مستقل از آن یتصف  یخارج از دادرس  ۀقه، از حق مطالبیطلبکار باوث  عنوانبه  ، حق مزبور  ۀکه دارند
  ی اجرا   یکه برا   دهدیاجازه م  ین طلبکاریمعمواًل به چن  یورشکستگ  ن، دادگاه  یبرخوردار است. بنابرا 

حق    ۀن کشور به دارندیا  ییقضا  ۀیدر رو  ، عالوهبهل کند.  یخود را تحص  تأمینطلبش مستقاًل اقدام و  
شود که  ی ن اجازه داده م یشرکت، ا  یبعد از صدور دستور انحالل و ورشکستگ  یحت  ، ییای ممتاز در

 ین دعوایب  ۀرابط  خصوص   درح آنکه  یتوض   ؛(Radunović, 2018-2019: 25طلبش را مطرح کند )
  ، ی بر کشت  ینیتوان گفت که اگر دارندگان حقوق عین کشور، میء و قواعد مربوط به انحالل در ایبر ش

  یاجبار  ۀی، قبل از شروع تصفیف کشتیق توق ین، از طر یا مرتهنی   ییای اعم از دارندگان حق ممتاز در
تصوی از  بعد  صلحیب  ی ا  اختک  انحالل  در  بخواهند  یارینامه  م،  کنند،  اجرا  را  خود  توانند  یحق 

ف یق توق یانحالل شرکت از طررأی    ء را که قبل از صدورینسبت به ش  یمربوط به دعوا  ی های دادرس
  آن   لین به دلین روند ندارد. ای ا  ۀبر ادام  تأثیری آغاز شده است ادامه دهند و انحالل شرکت    یکشت

شود که  ی« مبدل مایتأمینیقه و ی»طلبکار با وث، به یف کشتیبعد از توق  ،حق ممتاز ۀاست که دارند
نسبت به شرکت داشته    یینکه ادعایا  جایبه  ، کندی ء اعمال میه شیخود را عل  تأمین از    یمنافع ناش

  ی د برا یبا  یاست. اگرچه مدع  یبررسقابل  هیات تصفیاو خارج و مستقل از عمل  یلذا ادعا  ؛باشد
در زمان    ، یشود. اگر مدعی ن اجازه صادر میکند، معمواًل ا  از دادگاه کسب اجازه   یدگیروند رس  ۀادام

ک طلبکار  ی  عنوانبهنداده باشد، با او    ی انجامف کشتیجهت توق   ی ه، هنوز اقدامیات تصفیشروع عمل
م  یعاد دادگاه  یبرخورد  را متوقف م یبر ش  یدادرس  شود و  او  البته  Hunge, 2015: 10کند )ی ء   .)

آیا  درخصوص  ، دادگاه با  ی هایدادرس  ا ی نکه  او  به  شود  یمربوط  متوقف  خی د  اخت  ، ر یا  ارات  یاز 
، از زمان ی ا مرتهن کشتیحق ممتاز    یدارا   یکه مدع  ییآنجا  کند. ازیخود استفاده م  یدی صالحد

کند  یاعمال م  ییای در  یار خود را به نفع مدعیقه« هستند، دادگاه اختیجاد حق ممتاز، »طلبکار باوثیا
  یف و هم فروش اجباریاست اگر هم توق   یهی دهد. بدیم  هاآن  را به  ییای در  یشروع دادرس  ۀ و اجاز

افته و کامل خواهد یبعد از انحالل، ادامه    یحت  ، آن  ی فتد، اجرا یه اتفاق بیقبل از شروع تصف  یکشت
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(.  Tetley, 1996: 269رد )یپذینم  تأثیرء از انحالل  متعاقب  یمطالبات نسبت به ش  گونهاینشد. لذا  
با مسئول  ۀیدر قض  1تمن« ی»برا   یقاض قانون    موجببه  ، اعالم کرد که   2آرو«یت محدود »ریشرکت 

ن  یشوند و نسبت به مرتهنیم  یبندقه رتبهیطلبکاران باوث  عنوانبه  ییای توقف، دارندگان حقوق ممتاز در
قانون مزبور، طلبکاران ممتاز    231  ۀمقرر در ماد  ۀ اجاز  موجببهحق تقدم خواهند داشت و    یکشت

ء اجرا  ینسبت به ش  ییای در  یدستور انحالل، حق خود را با تمسک به دادرس  رغم به  ، توانندی م  ییای در
( اHunge, 2015: 191کنند  روی(.  حاکم  یضمن  صورت بهکرد  ین  بر  به یداللت  مربوط  قواعد  ت 
 3قف تاجر دارد. مربوط به تو ی های در مقابل دادرس ییای ء دریبر ش یدادرس

شود و دارایی با اعمال رویکرد حاکمیت قواعد دریایی، عماًل کشتی از سایر اموال مالک آن مجزا می 
صورت، سایر طلبکارانی که نفع اندکی در دارایی   این   گردد. در غیر از دارایی زمینی تفکیک می   4دریایی 

کنند. پیوندند و عملکرد این حقوق را مختل می رقبای طلبکاران دریایی می   ۀ مالک کشتی دارند، به جرگ
خواند. بنابراین در حقوق را فرامی   ، یعنی کشتی  ، مفهوم دارایی دریایی یک عنصر غالب و حاکم  ، در واقع

 مرکز دارایی مستقل دریایی است تا جایی که نمود  این   تأیید است که هر کشتی  قابل   دریایی این موضوع 
از منظر ایجابی، در حقوق   ، نظر سلبی، در اصول تحدید مسئولیت مالکان کشتی و از نقطه   ، استقالل 

 به میزان   ، طلبکاران دریاییدر تحدید مسئولیت،    ، مشاهده است؛ به این صورت که قابل   ممتاز دریایی 
به سایر اموال مالک   شوند و از طرح دعوا نسبت دعوا بر ثروت دریایی می   ۀ ای، ملزم به اقام مالحظه قابل 

حق انحصاری برای طرح دعوا    چشمگیری   گردند و در عین حال طلبکاران ممتاز نیز به میزان محروم می 
 (. El-baroudi, 1963: 88)  دارند   ، عنوان یک ثروت دریایی به   ، علیه کشتی 

   یت قواعد ورشکستگیکرد حاکمی. رو۲-۲
 ییای ون ممتاز در ید  یاجرا   یی  ای و در  یورشکستگم  ی ه به موضوع حل تعارض دو رژی کرد ثانویرو 

قانون ورشکستگ  یقواعد ورشکستگ  ۀدر محدود فرانسه  را    یاست.   98-85قانون    موجببهخود 
است.    یط سخت مالیو هدف آن کمک به تداوم تجارت در شرا   است  اصالح کرده  19855ه  ی ژانو

 
1. Brightman 

2. Re Aro Co 

در مورد توقف فرامرزی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؛ هدف قانون    آنسیترال  ۀقانون نمون  32  ۀدر ماد  .3
دارد که این موضوع نباید ولی در عین حال اعالم می  ،ردیف بوده استمزبور برخورد مساوی و برابر با طلبکاران هم

-Hunge, 2015: 177)  ار دهدقر  تأثیرتحت  را  شده )وثیقه دار( یا طلبکاران قانونی علیه شیء  تأمین دیون طلبکاران  

178) . 
4. fortune de mer 

5. Law No. 85-98 of January 25, 1985 
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شرکت    یکه دفتر اصل  یمحل  ی تجار  ۀباشد، محکم  یرانیر شرکت کشتینظ  یشرکت تجار  اگر بدهکار  
  یمنتف  یو ورشکستگ  ییای ت دادگاه دریدر آن قرار دارد صالح است و تعارض صالح   یا مقر اصلی

العموم  یبه درخواست بدهکار، طلبکار، مدع  یواحد در قانون فرانسه دادرس  یدگین رسییاست. در آ
و در   شده  نییتع  ینظارت   ۀ ، دوریروند دادرسشود. در  یآغاز م  ییا خود دادگاه با صدور حکم ابتدا ی
مدیا مدت  تصفی ن  تصفیه،    شود.میمشخص    ۀ یر  بررسمدیر  اجتماعیوضع  یبا  اقتصاد  یت    ی و 

 یمدارک ابراز  یکند و دادگاه پس از بررسیتاجر را ارائه م  یتجار  ۀس مربوط به اعادی نوشیبدهکار، پ
ز کند  ی تجو  یخاص  ۀتاجر را تحت برنام  یارت تجیه ممکن است دستور تداوم فعالیر تصفی توسط مد

 شرکت را مورد حکم قرار دهد.   ییقضا ۀیها، تصفحلر راهیبودن سامدآدر صورت ناکار ، ا آنکه ی
عل  یکهیچ مطرح  مطالبات  ابتدا یاز  حکم  صدور  از  قبل  که  بدهکار  شدهیا  ییه    است   جاد 

 ین کشتیدارندگان حقوق ممتاز و مرتهن یطلبکاران حتفا شود. تمام یتواند بعد از صدور حکم اینم
طلبکاران اعالم    ۀندیه به نمایش از صدور حکم خود را ظرف دو ماه از انتشار حکم اول یپ  ید ادعاهایبا

 شود. یساقط م هاآن صورت طلب نیا ریدر غ ، کنند
بابت    ییقضا  یاهیدادرس  یه، تمامیقانون فرانسه، به محض انتشار حکم اول   47  ۀماد  موجببه
ف نسبت به تمام طلبکاران ین توق یشوند. ای اند متوقف مجاد شدهیکه قبل از صدور حکم ا  ییادعاها

ا نشده بابت پرداخت  یشده  ن قانون تمام مطالبات اعم از مطرح یا   47  ۀو ممتاز مؤثر است. ماد  یعاد
ن توقف تا زمان اعالم مطالبات  یکند. ایرمنقول را متوقف میا غیه مال منقول  یه علییا اجرا ی  یبده

که    یحصول حکم  یرا برا   یه دادرس یر تصفی ا مدیطلبکاران    ۀندیابد. سپس نماییطلبکاران ادامه م
مؤ می صرفًا  و  طلب  وجود  اید  بدون  است،  آن  پرداختیزان  دستور  شامل  ادامه   هاآن  نکه  باشد، 

با اخذ   ، تواندین مرحله نمیقه در ایر با وثس، طلبکایانگل  حقوق  برخالف دهد. در حقوق فرانسه،  ی م
 ل کند.  یتحص یورشکستگ ین دادرسییمجزا از آ صورت بهخود را  ینیحقوق ع ، اجازه از دادگاه

دادگاه اعاد به   ، در صورتی که  تجاری   ۀجای حکم  مدیر   ، وضعیت  تصفیه شرکت حکم دهد،  به 
صورت اگر امر تصفیه ظرف سه ماه از تاریخ صدور   این   در غیر   ، تصفیه باید نسبت به این امر اقدام نماید 

حکم تصفیه آغاز نشده باشد، طلبکاران دارای حق ممتاز حقوق خود را از طریق اعالم مطالباتشان 
ترتیب مقرر در حقوق دریایی برای پرداخت دیون   کنند. در زمان تصفیه، صورت انفرادی دنبال می به 

حقوق ممتاز دریایی مقدم بر رهن دریایی   1967قانون    33و    32ممتاز رعایت خواهد شد و مطابق مواد  
شوند و سایر حقوق ممتاز مقرر در قواعد عام حقوق مدنی بعد از رهن دریایی قرار خواهند استیفا می 

مطالبات ممتاز   ۀ فروش مال موضوع حق ممتاز برای ایفای کلی   گرفت. در صورتی که عواید حاصل از 
نسبت از سایر اموال کافی نباشد، طلبکار ممتاز در کنار سایر طلبکاران ممتاز یا عادی حق خود را به 
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ماد  اعاد  40  ۀ وصول خواهد کرد. در عین حال در  به  ، مقرر 1994تجاری اصالحی  ۀ  قانون مربوط 
های قانونی فیه، برخی از مطالبات مانند دیون مربوط به دستمزد یا هزینه در صورت تص   ، کهاست  گردیده  

صورت مطلق مقدم دار به مطالبات اعم از ممتاز یا وثیقه   ۀ اند بر کلی که بعد از حکم بدوی ایجاد شده 
عمال قواعد ورشکستگی بر دیون رغم ا  به (. بنابراین در حقوق فرانسه Tetley, 1996: 278- 288است ) 

های مثبت و منفی بدهکار، در هنگام تصفیه، ترتیبات قانونی مربوط به ایی، با لحاظ مجموع دارایی دری
 ، بر رهن دریایی  1967قانون    33و    32شود. حقوق ممتاز دریایی مطابق مواد  پرداخت دیون رعایت می 

  (. 131:  1353مقدم است، اولویت دارد )امید،   1که خود بر حقوق ممتاز قانون مدنی
را مستقاًل مورد حکم قرار نداده    یرانیکشت  ی هادر شرکت  یران امکان ورشکستگیا  ییای قانون در

ر اموال بدهکار رفتار  یمجزا از سا  صورت به   ییای با اموال در  ین حال قواعد ورشکستگیدر ع  .است
همچنینم اختصاصیکند.  دادگاه  رس  ین  دعاو   یدگیجهت  در  یبه  حقوق  به  ا ی  ییای مربوط 

را مکلف کرده   ی وزارت دادگستر ییای قانون در 188 ۀنشده است. هرچند ماد بینیپیش یورشکستگ
تاکنون  یول  ،دیاقدام نما ییای ل دادگاه درین قانون نسبت به تشک ی ب ای که ظرف سه ماه از تصواست 
ت عام خود همچنان  یبا صالح   یعموم  یهاو عماًل دادگاهاست  ن رابطه صورت نگرفته یدر ا  یاقدام

ت  یز بر صالح ین  یمدن  ین دادرسییآ  قانون  22و    21مواد    نیکنند. همچنیم  یدگیرس  ین دعاویبه ا
  ، رو ازاینورشکسته اشاره دارد.    ی شرکت تجار  یا مرکز اصلی دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته    ینسب

باشد و دادگاه یمطرح نم  یا ورشکستگی  یی ای ت دادگاه دریران، تعارض ذاتی در صالح یدر حقوق ا
امور اصل بر  یاز صالح   نظرصرف دارد.    یدگیت رسیشرکت صالح   یمرکز  ت دادگاه، اصول حاکم 

توقف  کلینظ  یورشکستگ تاجر ورشکسته، سازکارها  یهایدادرس  ۀیر  توقف  به محض    ی مطروحه 
ح در پرداخت و معامالت معارض و اصل  ین، منع تقدم و ترج ی مقابله با فرار بدهکار از پرداخت د

 شده   بینیپیش ه تاجر ورشکسته در قانون تجارت  یطرح علقابل  یدعاو   ۀیبه کل  یجمع  یدگیلزوم رس
ن دادگاه صالح به  یرد. بنابرا یرا در نظر بگ  هاآن دیبا یکننده به امر ورشکستگیدگیکه دادگاه رس است

مستقر در    ۀیبرخالف رو  ، کند وی م  یدگیرس  یجمع  صورت به  یدار و عادقهیممتاز، وث  یدعاو   ۀیکل
امکان رسیانگل به دعاو  یدگیس،  به حق ع  یمستقل  ر  ینیمربوط  ندارد.  را  یا  ۀشی وجود  ن موضوع 

فرانسه و قواعد عام حقوقی    یاشخاص در حقوق مدن  ییت و دارا یوحدت شخص  ۀیتوان در نظری م
 قائل نشده است.  ییا ی ردریو غ ییای در  یین دارا یب ین نظر تفاوتیجو کرد که از اوران جستیا

 
1. privileges de droit commun 
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ه یخود را عل  ید ادعایطلبکاران تاجر ورشکسته با  ۀیران، کلیقانون تجارت ا  419  ۀماد  موجببه
تصفی مد اداریه  یر  تعقیتصف  ۀ ا  از  و  کنند  مطرح  انفرادیه  م  یب  ممنوع  ن  یهمچن  .باشندی بدهکار 
اگر قبل از صدور    یرد و حتیگین قاعده قرار میز مشمول این  ییاقدامات اجرا   ۀین ماده کلیهم  موجببه

ه یتصف  ۀ ت اداریطلب به طرف   ۀد متوقف گردد و مطالبیبا  ، ه تاجر اقامه شده باشدیعل  ییحکم دعوا
از    یحکم  یکه قبل از حکم ورشکستگ  یدر موارد   یاست که حت  ییت تا جاین ممنوعیا  .اقامه شود

  ،نی(. بنابرا 70-71:  1387،  ینیز متوقف خواهد شد )اسک یآن ن  یدادگاه صالح صادر شده باشد اجرا 
تفک  عدم  به  توجه  بیبا  دادرسیک  غ  ییای در  ین  میو  نظر  به  آن،  کلی ر  دادگاه   ۀیرسد  در  مطالبات 

 خواهد شد.  یبر اساس اصول مقرر در قانون تجارت بررس یورشکستگ
ایران برای تقسیم حاصل فروش اموال در زمان ورشکستگی تاجر ورشکسته، طلبکاران   ، گذار قانون 

را بر حسب تقدم به سه دسته تقسیم کرده است: طلبکاران باوثیقه، طلبکاران با حقوق ممتاز و طلبکاران 
 ۀ(. طلبکاران با حق رجحان را باید در دو بخش طلبکاران موضوع ماد 205:  1387عادی )اسکینی،  

و طلبکاران دارای حق ممتاز خارج از این ماده مالحظه کرد. بخش   1318مصوب    ۀ تصفی   ۀ قانون ادار   58
تاجر، اشخاص   ۀاعم از خدم   ، بعدی حق تقدم دارد   ۀ اند که هر طبقه بر طبق اول به چهار طبقه تقسیم شده 
اجر. در بخش ت  ۀ زوج  ۀاو بوده، پزشک و داروفروش و نفق   ۀ ها تحت ادار تحت والیت تاجر که مال آن 

بدون اینکه حق   ، حقوق ممتاز متنوعی برای طلبکاران در نظر گرفته شده است  ، دوم، در قوانین مختلف 
این حقوق مقدم حقوق ممتاز  ۀها نسبت به وضعیت بدهکار ورشکسته مشخص شود. از جمل تقدم آن 

طلبکاران ممتاز و ۀ  زمر   در قانون ادارۀ تصفیه    58  ۀ تاجر به حکم ماد  ۀ عنوان مثال خدم دریایی است. به 
 کشتی    ۀقانون دریایی خدم   29  ۀموجب ماد در حالی که به   ، اند بعد از دارندگان حق وثیقه قرار گرفته 

متعلق به بدهکار از حق عینی بر کشتی برخوردار هستند. مؤلفان حقوق تجارت غالبًا به این موضوع 
ه بسنده کرده است که »به هر حال چون تاریخ تهرانی به بیان این نکت   ۀ اند و فقط دکتر ستودنپرداخته 

ناچار باید در نظر   ، امور ورشکستگی است  ۀ تصویب قوانین مزبور)خاص( بعد از تصویب قانون ادار 
به تدوین شکلی قوانین و قانون (. بی 213:  1387گرفته شود« )اسکینی،   ای و گذاری جزیره توجهی 

 ۀ که دستیابی به آخرین اراداست  ریزی موجب شده  ی بر برنامه نگر و مبتن گذاری کل جای قانون پاره به پاره 
گذار دشوار گردد و نتوان درک درستی از آنچه نظام حقوقی کشور در موضوعی خاص )مانند حقوق قانون 

 (.16:  1398دست آورد )آقایی طوق،  ه  ب است  ممتاز( در نظر داشته  
جمع   ۀ درخصوص نحو   1350/ 8/ 6مورخ    212  ۀ عالی به شماردیوان   ۀدر این رابطه، رأی وحدت روی 

که است  تصفیه چنین مقرر داشته  ۀ  قانون ادار   58  ۀ و ماد   1335قانون مالیات بر درآمد    30  ۀ بین ماد 
قانون مالیات بر درآمد ناظر به اشخاص   30  ۀ مقررات مربوط به وصول مالیات از اموال مؤدیان در ماد 
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تصفیه بهره برد  ۀ قانون ادار  58  ۀ د از ترتیب مقرر در مادباشد و در مورد این اشخاص بای ورشکسته نمی 
در بادی امر به نظر   ، (. بر همین اساس 63:  1397محمدی،  ها را عادی تلقی کرد )گل و مطالبات آن 

یی آنجا لکن از  است،  رسد که اگرچه رأی مذکور تنها درخصوص مطالبات وزارت دارایی صادر شده  می 
توان نیستند، مالک رأی وحدت رویه را می تی ق ممتاز دارای خصوصی که قوانین مختلف راجع به حقو 

هیئت عمومی   ۀ موجب نظری (. به 866:  1387اعمال دانست )دمرچیلی و دیگران، قابل   ها نیز در مورد آن 
عالی کشور، فقط بر اساس مقررات راجع به ورشکستگی است که دیون تاجر باید پرداخت شود   دیوان 

عنوان طلب ممتاز باید مبتنی بر آن مقررات باشد. بر دیگری یا شناسایی طلبی به   داشتن طلبکاری و مقدم 
هایی در نظر گرفته شده باشد، در مقام تصفیه نحو عام برای بستانکاران اولویت بنابراین اگر در مقرراتی به 

ورشکسته تاجر  نمی قابل   امور  جهت اجرا  آن  از  عقیده  این  تصفی قابل   باشد.  که  است  جمعی   ۀ دفاع 
ها نیز محتمل تفاوت در احکام آن   ، با توجه به تفاوت دو موضوع   ، فردی است و   ۀ موضوع متفاوتی از تصفی 

(. به نظر موافقین رأی وحدت رویه، قانون مالیات بر 54: 1391و طبیعی است )ایزانلو و میرشکاری،  
که   ، تصفیه  ۀ قانون ادار   تواند ناقضهای عادی است و نمی قانونی عام و راجع به مدیون   1335درآمد  

کردن رجحان برای بعضی از طلبکاران ورشکسته امری که برقرار   آنجاقانونی خاص است، باشد و از  
باید است  بستانکاران  برابری  اصل  خالف  و  به   ، استثنائی  آن  تسری  از  نباشد،  قانون  صریح  قید  تا 

 ۀ(. بنابراین در موارد تصفی 155:  1387غیرطلبکاران مذکور در قانون تصفیه خودداری کرد )صفیان،  
قانون تصفیه در زمان اجرای   58ۀ  مانند ورشکستگی و فوت، قوانین خاص حکومت دارد و ماد   ، جمعی

جمعی باید لحاظ گردد. بنابراین به فرض شناسایی حق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی،   ۀ تصفی 
قانون   30  ۀ موجب مادچند به بندی این حقوق نسبت به سایر طلبکاران باوثیقه باقی است. هر رتبه   ۀل ئ مس 

دریایی، حقوق ممتاز دریایی بر سایر حقوق رهنی و حقوق ممتاز رجحان دارد، ویژگی این مقرره از 
 ، ی کرد وتوان دارای ماهیت شکلی تلق زیرا این مقرره را می   ، بحث استقابل   منظر آیین ورشکستگی 

کشتی مالک  ورشکستگی  وضعیت  به  توجه  در   ، بدون  قضایی  فروش  حاصل  توزیع  فرض  در  تنها 
بندی حال باید دید مطالبات ممتاز دریایی در اولویت   . اعمال دانستقابل   های غیر از ورشکستگی آیین 

عنوان حق ایی به بندی حقوق ممتاز دریگیرند؟ اگر رتبه در کدام طبقه و رتبه قرار می   58  ۀ مقرر در ماد 
ای از مزایای صورت غیرمنصفانه حق ممتاز به   ۀ ماهوی توسط دادگاه ورشکستگی شناسایی نشود، دارند 

این سؤال مطرح   ، گردد. در این صورت ضروری طلبش مانند تقدم بر سایر مطالبات بر کشتی محروم می 
ها در توزیع باشند، جایگاه آن ترین حق تقدم برخوردار ن شود که اگر حقوق ممتاز دریایی از عالی می 

با توجه به عدم لزوم ثبت حقوق ممتاز  ، گردد یا به زمان ایجاد حق برمی  آیا این   .عواید فروش کجاست 
 گیرند؟ دریایی، این حقوق بعد از رهن قرار می 
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از  دسته  این  درخصوص  ممتاز«  »حق  کاربرد  که  گفت  باید  دریایی  ممتاز  حقوق  درخصوص 
تقدم صرف یک حق دینی نیست و ممتاز نامیدن آن از باب بیان یکی از اوصاف این مطالبات به معنی 

عنوان حق دینی موجد  جوانب ماهیت آن داللت ندارد. بنابراین اگر این حق به   ۀ ولی بر هم   ، حق است
بررسی نیست و قابل   انون ادارۀ تصفیهق  58  ۀ یک از طبقات مقرر در ماددر هیچ   ، حق تقدم تلقی شود

دار و ممتاز مقرر در این ماده اجرا شود. عنوان طلب عادی بعد از پرداخت سایر مطالبات وثیقه ه باید ب 
دانستن ماهیت این حق و تعلق آن به شیء خارجی )کشتی( )بر اساس مواد با توجه به عینی   حالی که در  
ماد   38  و   20 صدر  به  عنایت  با  و  دریایی(  تصفیه ق   58  ۀقانون  ادارۀ  تق   انون  بر  بستانکاران مبنی  دم 

نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه و با توجه به تصریح قانون    ، اعم از قراردادی یا قانونی  ، »باوثیقه« 
حقوق ممتاز و حتی بر حق عینی رهن، باید صحت این دیدگاه را   ۀدریایی مبنی بر تقدم این حق بر کلی 

حق ممتاز دریایی نسبت  ۀ بین طلبکاران، دارند  شدهکه در صورت فروش کشتی و تقسیم مبالغ حاصل 
موجب (. به 22:  1395باشد، مورد تأیید قرار داد )صدیقی،  به دیگر بستانکاران دارای حق رجحان می 

ماد  ادارۀ ق   58  ۀ صدر  یا   ۀ کلی   تصفیه   انون  )قراردادی  وثیقه  منشأ  تفکیک  بدون  و رهن  وثیقه  دارندگان 
کنند. همچنین با توجه به عدم تفکیک دارایی حق خود را وصول می   ، مقدم بر سایر طلبکاران   ، قانونی(

حکمی در قوانین مختلف   ۀ دریایی از غیر آن، تزاحم حق ممتاز دریایی با دیگر مطالبات دارای وثیق 
عنوان مثال وضعیت حق ممتاز دریایی نسبت به کشتی در مورد وثایق حکمی اقی است. به همچنان ب 

چگونه است؟ اگر مطالبات مربوط به 1316قانون بیمه مصوب   33 ۀ مقرر در قوانین مختلف مانند ماد 
این امکان وجود دارد که   ، شده )کشتی( را از نوع وثایق حکمی تلقی کنیم گر نسبت به مال بیمه بیمه 

شده مقدم فرض شود. حال در تقابل گر نسبت به حق بیمه نسبت به هر گونه طلبکاری بر مال بیمه یمه ب 
گذار دریایی ایران در یک را باید مقدم دانست؟ قانون گر کدام حق ممتاز دریایی طلبکاران دریایی و بیمه 

معیار   ، اول   ۀ در درج   بودن هر دو طلب، این مورد حکم صریحی ندارد. در این صورت با توجه به حکمی 
بر مؤخر   ، مانند قواعد مربوط به رهن مکرر   ، شود وزمان ایجاد حق عینی اعمال می  مطالبات مقدم 

شود و ولی در صورتی که از حیث تاریخ یکسان باشند، وصف ممتاز هر دو ساقط می   ، اولویت دارند
 شود.اصل برابری طلبکاران دارای وثیقه قانونی اجرا می 

تنها اولویت حق ممتاز دریایی نسبت به کشتی تحت تأثیر اعمال قواعد ورشکستگی، نه  بنابراین با 
که حق ممتاز   ، حمل و ملحقات(   ۀبلکه تقدم دارندگان این حق بر سایر اموال دریایی )کرای   ، گیرد قرار می 

 ۀز زمر حمل و ملحقات ا   ۀزیرا حقوق مزبور نسبت به کرای   ، شود شود، اجرا نمی تواند بر آن اعمال می 
لذا در صورت   ؛ تصفیه قرار گیرند   ۀ قانون ادار  58  ۀ دار و عینی نیستند تا مشمول صدر مادحقوق وثیقه 

به ناکافی  ممتاز  طلبکاران  دریایی،  دیون  ایفای  برای  کشتی  فروش  حاصل  از بودن  خودکار  صورت 
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محرو  بدهکار  به  متعلق  دریایی  اموال  سایر  بر  طلب  ایفای  برای  خود  ممتازه  می وضعیت  شوند. م 
بلکه بخشی از   ، دیگر آن است که کشتی از منظر ورشکستگی صرف یک مال نیست  ۀ همچنین مسئل 

دارایی ورشکسته است و لذا در صالحیت مدیر تصفیه است که کشتی را به همراه سایر اموال بدهکار 
ی که مدیر تصفیه بر است و در صورت صورت مجزا به فروش برساند. چنین آیین فروشی معمواًل زمان یا به 

قیمت   ۀمالحظ قابل   در امر خرید و فروش کشتی تخصصی نداشته باشد، ممکن است موجب کاهش
تداوم فعالیت تجاری خود را تحت نظر   ۀ به حکم دادگاه، اجاز   ، کشتی شود یا اینکه ممکن است بدهکار

ولی تمام درآمد    ، دهد مدیرتصفیه کسب کند که در این صورت کشتی بدهکار به فعالیت خود ادامه می 
این فعالیت در دارایی ورشکسته مستغرق خواهد شد و مشمول تقسیمات مربوط به آیین ورشکستگی 

 نخواهد بود.طور خاص به نفع طلبکاران دریایی گیرد و به قرار می 

 کرد منتخب یرو .۲-۳
تصر یعمل  لحاظبه  چندهر لزوم  غ  ییای در  ییدارا   تفکیک   بهح  ی،  اموال  قانون   ییای ردریاز  در 

م  ییای در نپرداختهیا  گذارقانونشود،  ی احساس  آن  به  قواعد عموم  ران  بر اساس  بر   یاست.  حاکم 
ز یران نیکه به حقوق ا،  در فرانسه  ییت و دارا یشخص  ۀک مربوط به رابطیات کالسیت در نظریشخص

ن  یرفته شده و به همیغالب پذ  ۀ دیعق  عنوانبه  ییدارا   یریناپذهی اصل وحدت و تجز  است،   افته ی  ی تسر
م کند که بخش مثبت هر  یز و جدا از هم تقسیخود را به چند جزء متما  ییتواند دارا یل شخص نمیدل

 ین قاعده با برخ یالبته ا  .(15:  1384زاده،  سمو قا  ییآن باشد )صفا  یبخش منف  یگوجزء فقط جواب 
  چنان که آنرفته شده است.  یپذ  یهر شخص تا حدود  ییدارا   ی ریپذهی شده و تجز  روروبهاستثنائات  

 ییاز دارا   یاجزء جداشده  عنوانبه  یمالک، کشت  ییای ت درید مسئولی در تحد  یترک کشت  ۀیدر نظر
نکه بابت  یاجراست. ضمن اقابل  ت بر آنید مسئولی ستم تحدیاست که س  یمطالبات  ۀقیوث  صرفاً شخص  

د  ی ر اموال بدهکار وجود نخواهد داشت و صندوق تحدیه سایعل  یچ حقیه  ی همان ادعا، امکان اجرا 
 شود. یمنتقل م ییای در ۀبدهکار به طلبکارانش در حادث یی از دارا  یبخش عنوانبهت، یمسئول

تاجر   ۀ قانون تجارت ایران به ذکر توقف از پرداخت »وجوهی که بر عهد   412  ۀبا وجود این، در ماد 
است« اکتفا شده و میان انواع دیون اعم از دریایی و غیردریایی تفکیکی مطرح نگردیده است. بنابراین 

توانند اجرای حق خود را نسبت به کشتی وحدت دارایی، طلبکاران عمومی مالک می   ۀ بر اساس نظری 
توانند نسبت به دارایی از اموال او مطالبه کنند. از سوی دیگر، طلبکاران دریایی نیز می عنوان مالی  به 

ماد  در  کنند.  دعوا  طرح  مالک  مطالبات   1967قانون    2  ۀ زمینی  انواع  بین  تفکیک  بدون  نیز   فرانسه 
ماهیت که بر اساس آن حکم ورشکستگی تاجر را بدون توجه به  است  طرح علیه تاجر مقرر گردیده  قابل 

فرقی بین مطالبات دریایی یا  ، ( و از این جهت42: 1387توان صادر کرد )اسکینی، طلب طلبکار می 
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رسد عدم تفکیک دارایی دریایی از غیر آن مانعی برای غیردریایی وجود ندارد. با وجود این، به نظر می 
م صریح در این خصوص و زیرا نبود  حک   ، شودها می عمال کامل نهادهای دریایی و کارکرد اصلی آن ا  
افتادن تأمین خطر ویژه حق ممتاز موجب به ورشکستگی در رابطه با دیون دریایی و به   ۀ عمال قواعد آمر ا  

بی  افزایش  و  دریایی  ارائه مالی  نجات انگیزگی  یا  دریایی  خدمات  به دهندگان  کمک  برای  دهندگان 
عنوان که از دیرباز، حق ممتاز دریایی به   شود. در حالی المللی می های بین های نیازمند در آب کشتی 

نیازمند شناسایی دادگاه ورشکستگی نیست و   که وجود آن  است  حقی ماهوی و مکتسب شناخته شده  
ریشه در   این حق بر دیگر مدعیان    ۀبلکه تقدم دارند   ، گردد بندی نیز متأثر نمی از قواعد متنوع اولویت 

حمل خسارت از سوی کشتی دارد و به همین دلیل در هیچ سهم او در عملیات حفظ و نجات کشتی یا ت
ها توانند موقعیتی باالتر از او داشته باشند یا قواعد ورشکستگی بر حقوق آن موردی سایر طلبکاران نمی 

آورد   ءاستثنا  قدیم به   ؛ وارد  از  مثال  ایفای عنوان  برای  را  فروش کشتی  و  توقیف  دریانوردان حق  االیام، 
ها همیشه کسانی بودند که برای کشتی کار صرفًا به این دلیل که آن  ، خود داشتند  ۀ شد ن دستمزد  پرداخت 

دادند. در عصر حاضر نیز انکار حقوق تأمینی دریانوردان کردند و فعالیت تجاری مالک را انجام می می 
نه فقط بزرگی از نیروی کار این صنعت خواهد شد و   ۀ استفاد ها نسبت به کشتی منجر به سوء و تقدم آن 

می  نقض  دریانوردان  بنیادین  بشر  شمار   ، گردد حقوق  به  امنیت کشتیرانی  برای  آشکاری  تهدید  بلکه 
 ۀشوند قبل از ارائ دهندگان دریایی نیز ناگزیر می ثباتی قانونی، حتی نجات رود. در چنین فضای بی می 

ممتازشان بر خود کشتی   توانند به حق تأمینی دلیل اینکه نمی های در خطر صرفًا به خدمات به کشتی 
 اعتماد کنند، در تدارک عملیات نجات تردید نمایند. 

مقررات   یمربوط به برقرار یالمللنیب ۀران به عهدنامیالحاق دولت ا ۀ قانون »اجاز ۀواحدماده در 
که در حکم قانون   1345بروکسل« مصوب  1926  ییای حقوق ممتاز و رهن در  ۀ متحدالشکل دربار

ادار قانون  به  نسبت  و  م  1318ه  یتصف  ۀ است  محسوب  قوانیمؤخر  هرگونه  مقرراتیشود،  و  که    ین 
ن قانون، یهم  3  ۀن در مادین مورد بالاثر اعالم شده است. همچنیمخالف مواد عهدنامه باشد در ا

  2  ۀالبات مشابه دیگری غیر از آنچه در مادقوانین ملی ممکن است برای مطکه »  است   دهیمقرر گرد 
عهدنامه ذکر شده مزایایی قائل شوند ولی نباید در حقوق ناشی از رهن و حقوق ممتاز که مقدم بر 

ن  8  ۀماد  ، ن راستا یدر هم  .«باشند تغییری دهدها میآن  را از    یز مطالبات ممتاز نسبت به کشتیآن 
داللت دارد اما    ییای ت حقوق ممتاز و رهن دریبر اهم  ین مواد همگیداند. ایم  ینیجمله حقوق ع

قانون  یا در  صورت بهن  ممتاز  طلبکاران  تقدم  بر  دادرس  ییای خاص  عدم  ی   یورشکستگ  یدر  ا 
صراحت  بهآن که    7  ۀصراحت ندارد و برخالف ماد  یمالک کشت  ین ورشکستگ ییاز آ  های آن ریپذتأثیر
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ف  یتکلنییتع  یت مالکان کشتید مسئولی م تحدی با رژ  ییای م حقوق ممتاز دری تعارض رژ  درخصوص 
 با قواعد ورشکستگی ساکت است. یی ای م حقوق ممتاز دری رفع تعارض رژخصوص ، در است  کرده

  شنهاد  ین پین دو حوزه، اول ی الخطاب رفع تعارضات افصل  عنوانبه  یحیصر   ۀقاعد  نبود  با توجه به 
در قانون  قاعدیاز طر  ییای اصالح  و سایاختصاص کشت بر  یمبن کنندهنییتع  ۀق وضع  اموال  یها  ر 

کرا ینظ  ییای در کشتیر  ملحقات  و  حمل  »دارا ی  ه  ا  1شده« ی حدومرزگذار  یهاییبه  در  ن یاست. 
و   ییای مانند و صرفًا مشمول قواعد حقوق در یمصون م  یقواعد ورشکستگ  تأثیرها از  یکشت  ، صورت 

ا بعد  ی جاد آن )قبل  یاز زمان ا  نظر صرف   ،یبر کشت  تأمینیشوند و حقوق  یمستقل آن م  یین اجرا ییآ
ن  یرد. ایگیقرار م یکه به آن تعلق دارد مورد بررس یخاص نظام مالک(، تحت  یاز شروع ورشکستگ

ا  یر طلبکاران بدهکار انکار  یدار ساقه یتوان با حقوق وثی را نم  ییای بدان معناست که حق ممتاز در
اولو و  کرد  آیا  یبندتی مشروط  از  حقوق  ورشکستگیین  کشتیپذینم  تأثیر  ین  فروش  و  با    یرد 

ن یع حاصل فروش بر اساس همی ن صنعت هماهنگ و سازگار خواهد شد و توزیا ۀژیات ویخصوص 
ده  یوضع گرد   یاندهکننییتع  ۀقاعد  2کشورها   ین برخ یدر قوان  چنان کهآن  ، شودیات اجرا میخصوص 

  ییای حق ممتاز در  یماهو  ۀن مقرره جنبیق دارد. ایتطب  ییای ص حقوق ممتاز دریخصا  ۀکه با هماست  
م از عبارت صریدهد؛ ایرا نشان  را  مادیتوان  یم  یحین موضوع  در  رانی یقانون کشت  37  ۀافت که 

ورشکستگی مالک کشتی  حقوق طلبکاران ممتاز دریایی از  د شده است که »یمالت قکشور  تجاری  
تأثیر نمی افتاده  اتفاق  ایجاد حق ممتاز دریایی  از  بعد  بر سایر  که  اینکه حق ممتاز دریایی  پذیرد و 

تواند بر  ینم یورشکستگ ین ماده، شروع دادرسیبر اساس ا .«مطالبات طلبکاران مالک مقدم است
ن  ی ک ماده به قوانیق الحاق  یرداشته باشد. از ط  ی حق ممتاز اثر  ۀمطروحه توسط دارند  ییع قضایب

، قواعد حقوق  یورشکستگ  ییاز دارا   ییای کردن اموال درخارج  درخصوص  ، یو ورشکستگ  ییای در
ا  ی  ی ، قراردادیاعم از قانون   یه کشت یعل  تأمینیر حقوق  یو سا  ییای نسبت به حقوق ممتاز در  ییای در

 
1. Ring-fenced assets  

وثیق  .2 دارای  با وضعیت طلبکاران  رابطه  در  مقررات خاصی  مالت،  کشتیرانی تجاری کشور  قانون  در   ۀدر  دریایی 
شده و حقوق ممتاز های ثبت رهن  ۀاین قانون، کلی  37  ۀماد  بر اساس  .وضعیت ورشکستگی در نظر گرفته شده است

کستگی راهن یا مالک کشتی که بعد از انعقاد  خاص و هر ادعا یا دعوایی که کشتی ممکن است مشمول آن باشد از ورش 
از اینکه مالک در زمان شروع ورشکستگی کشتی  نظرصرف  ،گیرد نمی تأثیررهن یا تحقق حق ممتاز اتفاق افتاده باشد  

را در تصرف داشته یا خیر. در این صورت چنین وثایقی نسبت به سایر مطالبات طلبکاران ورشکسته حق تقدم بر کشتی  
ورشکسته    ۀاشت. هرگونه فروش قضایی که توسط مرتهن یا طلبکار ممتاز مطرح شده باشد، توسط مدیر تصفیخواهند د

 .(Radunović, 2018: 26افتد )شود یا به تأخیر نمیمختل نمی
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ن دو نظام راهگشا  یا  یتعارضات حقوق تواند در رفع مسائل و  یحل من راهیاعمال خواهد شد. ا  ییقضا
قوان در  روشن  مقررات  وضع  با  ملیباشد.  جاین  دادگاه  ی رهایتفس  ی برا   یی،  در  و  مختلف  ها 

ن ی نو  ی هادگاهین قاعده با دینکه ا ینخواهد ماند. ضمن ا  یساختن اشخاص از حقوقشان باقمحروم 
 دارد.  خوانیهمز یترال نیآنس ۀقانون نمون  یدر اجرا  ییکرد اروپایمانند رو ییای به حقوق در

 جه ینت
نسبت به حقوق طلبکاران و بدهکاران    یمتفاوت  یهادگاه ید  یو حقوق ورشکستگ  ییای حقوق در 

از   هاآن و عملکرد مستقل یو ورشکستگ ییای ت دادگاه دریک صالح یو تفک  ییجدا  ن امر  یدارند که ا
تقوی کدی را  می گر  دغدغیت  و  یافزا   یورشکستگ  یهادادگاه  یاصل  ۀ کند.  مجدد  شروع  امکان  ش 

ان به بدهکار  یدر جر  یهایق توقف دادرسیاست که از طر  نحویبهتاجر    یت تجاریفعال  یبازساز
را ادامه دهد.    یا بازسازیه  یتصف  ۀبرنام  یدهد تا تاجر بتواند با روش منظمیم  یابی د و بازی فرصت تجد

  تیز حمایاز طلبکاران او ن  ، ورشکسته  ییم دارا یع تقسیند سربا حذف رو  ، ینکه توقف دادرسیضمن ا
مساو   کرده برخورد  تضم  یو  را  طلبکاران  با  برابر  میو  حالین  در  در  یکند.  دادگاه  ن یچن  ییای که 

  ،است  یت طلبکاران ممتاز کشتیف وضعیتکلن ییع تعیکند و درصدد  تسریرا دنبال نم  ییهادغدغه
 یرند و الزم است که کشتیگیب قرار م یو آس یزمان  بازداشت در معرض خرابها در طول یرا کشتی ز

 ان تجارت بازگردد. ی تر به جرعیشده هرچه سرف یتوق 
  یی ای و حقوق ممتاز در  یورشکستگ  یع قواعد دادرسیتجم  ی س برا یانگل  یکرد نظام حقوق یرو

مجزا در دادگاه    یو امکان دادرس  یر دعاویقه و حق ممتاز از سایوث  یدارا   ی ک دعاویتفک   مبنی بر
دعاو  یدگیرس  یبرا   ییای در ا  ییای ء دریه شیعل  ی به  به  ترت یاست.  ای ن  از طلبکاران یب که  ن گروه 
ن یموضوع حق ممتاز اعمال کنند و از ا ییای در ییمجزا حق خود را نسبت به دارا  صورت بهتوانند ی م

 شود. یاجرا م ر طلبکارانینسبت به سا مستقالً  هاآن جهت حق
 یمستقل به دعاو  یدگیو عدم امکان رس  ییبا توجه به اصل وحدت دارا   ، رانیدر حقوق فرانسه و ا

دادرس  ییای در به کلیدر ورشکستگ  یانفراد  یو  دادگاه صالح  وث  یدعاو  ۀی،  و عادقهیممتاز،    یدار 
و  یم  یدگیرس  یجمع  صورت به انگل  ۀی رو  برخالفکند  در  امکان رسیمستقر  به    یدگیس،  مستقل 

 قه وجود ندارد.یا وثی مربوط به حق ممتاز  یدعاو
ن توقف  ییمستقل و خارج از آ  یدگیء امکان رسیبر ش  یس، قواعد مربوط به حق دعوایدر انگل

ش از حقوق نوشته، از یب ، قین طریشناسد و از ایت میبه رسم ییای ء دریدارندگان حق بر ش ی را برا 
 افته است. ی ییرها  یحاکم بر ورشکستگ ۀقواعد آمران
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ا دارا یدر حقوق  به اصل وحدت  توجه  با  دارا ی، هر شخص ضرورتًا  ییران  دارا   ییک   یی دارد و 
ایشخص  یاز مفهوم حقوق   یجزئ البته  است.  با برخ یت  قاعده  ا  یاستثنائات در حقوق تجارت    ین 

رفته یپذ  ی هر شخص تا حدود  ییدارا   ی ریپذهی و تجز  است  شده  روروبه  ییای و حقوق در   یحقوق مدن
با    ی  در فرض ورشکستگ  ییای عمال قواعد درح به ا  یرسد تصری ن اساس به نظر میشده است. بر هم

د  ی تحد  نظامدارد و الزم است که مانند    خوانیهمجاد حق ممتاز  ی ا  ین حقوق و مبانیا  ۀژیاهداف و
در  ینهادها  یاجرا   یبرا   ، تیمسئول وینظ  ، ییای خاص  قواعد  ممتاز،  حقوق   درخصوص   یاژه یر 

  ی نتواند نهادها  یورشکستگ  ۀدیچیپ  یکه دادرس  نحویبه  ، شود  بینی پیش  یمالک کشت  یورشکستگ
ح  یصر  ین رابطه ضرورت حدومرزگذارین در ایاثر سازد. بنابرا یمد و ب آرا ناکار  ییای خاص حقوق در

 شود. یاحساس م یو حقوق ورشکستگ ییای ان حقوق دریم یقانون 
شده ثبت  یهارهن  ۀیران اضافه شود: »کلیا  ییای ن مقرره به قانون دریه اشود کیشنهاد مین پیبنابرا 

ا مالک یراهن    یممکن است مشمول آن باشد، از ورشکستگ  یکه کشت   ییو حقوق ممتاز و هر ادعا
رهن    یکشت انعقاد  از  بعد  باشد  یکه  افتاده  اتفاق  ممتاز  حق  تحقق  فروش  یگی نم  تأثیرا  رد. هرگونه 
ا  یورشکسته مختل    ۀیر تصفی ا طلبکار ممتاز مطرح شده باشد، توسط مدیکه توسط مرتهن    ییقضا

 یی ای ، اضافه مبلغ حاصل از فروش اموال دری مالک کشت  یمتوقف نخواهد شد. در صورت ورشکستگ
 یوندد. در صورت یبپ  یورشکستگ  ییشود تا به دارا یه منتقل میرتصفی به مد  ییای ون درید  یفایبعد از ا

اموال در  ییدارا انه  یگکه   آیگیم میتصم  یباشد، دادگاه ورشکستگ  ییای بدهکار ورشکسته  ا  ی رد که 
ن علت یا به ایدار متوقف شود قهیمطالبات طلبکاران وث یفایا و ید تا فروش کشتیبا ییای در  یدادرس
ه دارا یکه  دادرس  یفا یا  یبرا   یاییچ  طلبکاران  تصم  یورشکستگ  یمطالبات  ندارد،  به  یوجود  م 

 یی ای ن طلبکاران دریم حاصل فروش بیکه پس از تقس   یت در صورت ینهادر  رد و  یبگ  یفور  یدگیرس
 بماند به طلبکاران بدهکار ورشکسته تعلق خواهد گرفت.« یباق یمبلغ
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