
1395زمستان،53شماره ،دهمهج، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

تأمین مالی هواپیماراجع به »2001تاونیپکنوانسیون ک«اصول 
1مجتبی اشراقی آرانی

)24/6/1395: تاریخ پذیرش-23/3/1395: تاریخ دریافت(

چکیده
هاي حقوقی فراوانی در شهاي هواپیما با چالتأمین مالی هواپیما تحت تأثیر ویژگی

مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل کنندگانینالمللی همراه بوده است؛ تأمعرصه بین
یا امتیاز حقوق خود از سوي کشور محل اجرا یا عدم اجراي موثر و کاراي آن حقوق 

در قالب المللی براي حل مسائل مربوطه اولین تالش بین. اندرو بودهبهنسبت به هواپیما رو
محقق شد اما » المللی حقوق نسبت به هواپیماراجع به شناسایی بین1948کنوانسیون ژنو «

المللی توافق بین. کنندگان مالی همراه نشدهاي بسیار، با استقبال تأمینبه دلیل کاستی
الذکر را به هاي فوقهاي کنوانسیون ژنو، چالشدیگري الزم بود تا ضمن رفع کاستی

راجع به حقوق 2001تاون کنوانسیون کیپ«ساند که پس از گذشت نیم قرن، در حداقل بر
. و پروتکل هواپیماي آن به بهترین شکل به ثمر نشست» المللی در تجهیزات متحركبین

تاون شفافیت و قطعیت حقوقی نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپبیشتر صاحب
هاي آن و افزایش دسترسی به سرمایه کاهش هزینهبیشتري در تأمین مالی هواپیما ایجاد و

ي مطلوب، مرهونِ شش قاعده بررسی شده که این نتیجهدر این مقاله. را به دنبال دارد
ي این سند تاون قابل استنباط بوده و شاکلهحقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ

.دهدالمللی را تشکیل میبین

تاون، هواپیما، تأمین مالی، حقوق تضمینییپکنوانسیون، ک:واژگان کلیدي

mojtabaeshraghi@ut.ac.irحقوق خصوصی دانشگاه تهران            دکتري . 1
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مقدمه.1
خطرات حقوقی موجود در تأمین مالی هواپیما به حدي است که موجبات گرانی و یا عدم 

هاي هواپیمایی به آن را ایجاد کرده و آثار نامطلوب آن در فرسودگی و دسترسی شرکت
ات از یک ویژگی هواپیما نشأت عمده این خطر. شودکاهش ایمنی ناوگان هواپیمایی هویدا می

متأثر از سرعت آن در طی کردن مرزهاي (گیرد و آن ثابت نبودن مکان استقرار هواپیما می
اختالف فاحش حقوق کشورها در شناسایی و اجراي حقوق وقتی در ظرف است که ) 1ملی

ویدا ي آن ه، عمق و گسترهگرفته شودکشورشان در نظر واقع در تضمینی، نسبت به اموال 
کننده مالی ي تأمینهواپیمایی که در یک کشور به وثیقهچه تضمینی وجود دارد که.شودمی
پس از پرواز به کشوري دیگر، در آنجا توقیف و به نفع طلبکاران، به مزایده گذاشته آمدهدر

خارجی در آن کشور به رسمیت شناخته مالیکنندهحقوق تأمینمعلوم نیست که آیا؛نشود
نشود شناختهوي، حقوق طلبکاران دیگر بر آن مقدمحق حتی در صورت شناسایی و یادشومی

کننده مالی در کشور و در آخر، چه تضمینی وجود دارد که راهکارهايِ اجرایی مدنظر تأمین
بر سر استیفاي سریع و موثرِ حقوق او، از یمانعآنکهبیخارجی، نسبت به هواپیما اعمال شود، 

ها را بر آن داشت تا با وضع قواعد حقوقی در سطح دولتهمه اینها . ایجاد شودمحل هواپیما
.المللی خطرات مزبور را در کنترل خود آورندبین

راجع به شناسایی 1948کنوانسیون ژنو «ها در این راستا در قالب اولین تالش دولت
ن ژنو نوشته شد شرایط زمانی که کنوانسیو. شکل گرفت2»المللی حقوق نسبت به هواپیمابین

هواپیما که در تمام ی درحقوق تضمیندر موردالمللی،ي بینشدهبراي وضع یک قاعده پذیرفته
اي از چنین نه تنها سابقه. اجراي آن نباشد، فراهم نبودسر شرایط قابل اعمال بوده و مانعی بر 

ریلی نبود بلکه اختالف هاي حقوق از قبیل حقوق دریایی و یا حقوقاي در سایر رشتهقاعده
به حدي بود که ي گوناگوناجراي آنها نیز در کشورهاهاي روشو ی مفاهیم حقوقی تضمین

لذا زمینه براي وضع . دادنشان مییرممکنکم در آن زمان غاي را دستایجاد چنین قاعده
شناسایی المللی فراهم نبوده و تنها جایگزین، یک کنوانسیونکنوانسیون مقررات یکسان بین

قوانین داخلی خود را درباره حقوق تضمینی همچنان حقوق تضمینی بود؛ به طوري که کشورها
به وجود آمده استدیگر کشورهاي عضو ی که دربه حقوقدر عین حال، اجرا کنند اما وضع و 

3.احترام بگذارند

1. Highly Mobile Character of Aircraft.
2. Geneva Convention on International Recognition of Rights in Aircraft (1948).

جاد نکرد بلکه به حقی که بر طبق قانون داخلی کشور محل ای» المللی یا جهانیحق بین«به عبارت بهتر، کنوانسیون ژنو . 3
.المللی بخشیدثبت هواپیما ایجاد شده بود، رسمیت بین
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کلی داشته و ي شالمللی به راهکارهاي کنوانسیون ژنو که عمده آن جنبهبیناما جامعه
ناگفته .)Weber & Espinola, 1999: 463(قانع نبود برقرار نکرده بودحقوق ماهوي یکنواختی 

هاي سیاسی و اقتصادي زمان خود بود نماي واقعیتي تمامآیینه1948کنوانسیون ژنو نماند که 
را به خود 1اما پس از امضاي این کنوانسیون، صنعت هواپیمایی جهان تغییر و تحوالتی اساسی

کنندگان آن، باالرفتن ریسک معامالت هواپیمایی براي طلبکاران و به ویژه تأمینکه نتیجهدید
المللی و عدم قطعیت حقوقی در زمینه مالی بود که در مجموع از فقدان مقررات یکنواخت بین

.شدناشی میتأمین مالی هواپیما 
کنندگان حفظ حقوق تضمینی تأمینیکنواخت سازي مقررات ماهوي جهترو، کار ینازا

راجع به حقوق 2001تاون کنوانسیون کیپ«و آنسیترال واگذار شد که به انعقاد 2مالی به یونیدروا
منتهی شد که البته فقط براي هواپیما یا وسایل پرنده نبوده و 3»المللی در تجهیزات متحركبین

، تجهیزات ریلی و فضایی را هم شامل )کوپتریشامل بدنه، موتور هواپیما و هل(افزون بر هواپیما 
اي برخوردار بوده و اجرا شد، از جامعیت قابل مالحظه2006این کنوانسیون که از سال 4.شودمی

موضوعات گوناگونِ حقوق خصوصی، از قبیل حقوق ورشکستگی، حقوق مالکیت، آیین 
تی که با توجه به اختالف ؛ موضوعااستگردآوردهدر خود دادرسی مدنی و حقوق تعهدات را 

المللی، مقاومت زیادي از خود نشان سازي بینهاي حقوقی، در مقابل یکنواختفاحش در نظام
بینی را یشپو قابلیت نظر از این دستاورد نظري، مقررات این کنوانسیون انسجام صرف. ه بودندداد

و تحوالت غان آورده است به ارمکاهش خطرات معامالتی هواپیما نیزحقوق طلبکاران وبراي
به طوري ه استهاي آن در پی داشتنسبت به تسهیل تأمین مالی هواپیما و کاهش هزینهياعمده

آنها عضو متبوعدهند که کشورمتقاضیانی میبهايکنندگان مالی تخفیف قابل مالحظهکه تأمین
ي است که بر مفاد کنوانسیون این نتایج، مرهون قواعد.)Downs, 2014: 864(این کنوانسیون باشد 

، »المللیایجاد حق بین«: ي اساسی خالصه کردتوان آنها را در شش قاعدهحاکم شده و می
هاي هواپیمایی و سازي شرکتزدایی صنعت ایرالین، خصوصیآزادسازي و مقررات: اند ازمهمترین این تغییرات عبارت. 1

یی دولتی و دادن سوبسید که باعث افزایش ارزش و باال رفتن هاي هواپیماها در مالکیت شرکتکاهش مشارکت دولت
المللی هواپیما و نیز پیچیدگی آنها، کاهش مشارکت مستقیم تعداد و سرعت هواپیماهاي تجاري، افزایش تعداد معامالت بین

.ها در تأمین و تضمین مالی هواپیمادولت
2. International Institute for the Unification of Private Law.
3. Cape town Convention on International Interests in Mobile Equipments.

ي تجهیزات پروتکل ویژه-1: ي هر یک از اقالم یاد شده پروتکل مستقلی تصویب شده استبراي وضع قواعد ویژه. 4
،2001نوامبر 16هواپیمایی مورخ 

کنوانسیون 6به تصریح ماده ). 2011(روتکل ویژه تجهیزات فضایی پ-3) 2007(پروتکل ویژه تجهیزات ریلی -5
و در صورت تعارض میان آنها، مفاد پروتکل دهندیها به همراه کنوانسیون سند واحدي را تشکیل م، این پروتکلتاونیپک

.مقدم خواهد بود
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اجراي «، »هاي اجراي حقوقتنوع بخشی به روش«، »نسبت به یکدیگرشفافیت در تقدم حقوق«
اینها . »ستگیهنگام ورشک،اجراي سریع حقوق«و » اجراي بدون تشریفات حقوق«، »سریع حقوق

اي ندارند و براي هاي حقوق ملی سابقهکه حتی برخی از آنها در نظاماندايقواعد و اصول پیشرفته
.اندالمللی معرفی شدهنخستین بار در این توافق بین

تاون در شش هاي کنوانسیون کیپي مزبور به عنوان ستون، قواعد برجستهنوشتاردر این 
.استقرار گرفتهو تحلیلگفتار مستقل مورد تجزیه

هداالمللی قابل شناسایی در تمام کشورهاي متعایجاد حق بین.2
بسیار طلبکاري که در یک کشور، حق عینی نسبت به هواپیما تحصیل کرده به دلیل ماهیت 

همواره در معرض خطر عدم شناسایی حق خود، از ) Highly Mobile(متحرك بودن هواپیما 
به دلیل تفاوت شرایط قانونی در حقوق کشورها، ممکن . ر کشورهاستسوي نظام حقوقی دیگ

به درستی تحصیل کرده محل وقوع عقدکننده مالی مطابق قانون کشوراست حقی که تأمین
تعارض قوانین است که قضیه این یک . شناخته نشودباشد در کشور محل اجرا به رسمیت 

قبیل کشور محل وقوع هواپیما، کشور محل صاحب حق را در میان قوانین کشورهاي متعدد از
در پی راهکار این قضیه، حقوقی را 1948کنوانسیون ژنو . سازدسرگردان می... ثبت هواپیما و 

که بر طبق قانون ملی کشور محل ثبت هواپیما ایجاد شد به رسمیت شناخت؛ اما این مشکل را 
المللی حقوق وضع نکرد بلکه فقط ینحل نکرد؛ چرا که در عمل معیاري ماهوي براي شناسایی ب

اي جز سردرگمی تجار براي فهم و به وضع یک قاعده حل تعارض قوانین اکتفا کرد و نتیجه
به دلیل ) مانند حقوق ایران(تسلط بر حقوق داخلی کشورها نداشت؛ قوانینی که برخی از آنها 
ت تحقق عقد رهن به هیچ الزم دانستن تشریفات دست و پاگیر مانند لزوم قبض هواپیما، جه

.)258- 1393:249اشراقی آرانی، (وجه با کارایی معامالت مربوط به هواپیما سازگاري نداشت 
را 1948در نخستین گام، درصدد شد کاستی کنوانسیون ژنو 2001تاون کنوانسیون کیپ

حق باره یکبه و نمودهالمللی بخشیده بود جبران که تنها به حقوق تضمینی داخلی رسمیت بین
آنکه این حق از مقررات داخلی که مورد احترام تمام کشورهاست، بینمایدالمللی ایجاد بین

این کنوانسیون «: بند نخست ماده دو کنوانسیون در این باره مقرر داشته. کشورها تبعیت کند
اهمفر2مرتبطو حقوق 1را در برخی تجهیزات متحرك) جهانی(المللی و آثار حق بینایجاد 

1. Mobile Equipment.
، کلیه حقوقی است که نسبت تاونیپعریف مندرج در کنوانسیون کبر اساس ت) Associated Rights(مراد از حقوق مرتبط . 2

به پرداخت بدهی یا انجام سایر تعهدات بدهکار به موجب قرارداد وجود دارد و به وسیله آن تجهیزات تضمین شده یا منضم به آن 
.است
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المللی که در این ماده معرفی شده به معناي حقی است که بر اساس شرایط حق بین. »کرده است
حقوق ملی و فارغ از قواعد ) که در خود کنوانسیون ذکر شده است(المللی و معیارهاي بین

دو و هفت موادالمللی ایجاد چنین حقی هم در شرایط و معیارهاي بین. باشدحاکم ایجاد شده
المللی در سه عنوان کلی و حصري نخست، مصادیق حقوق بین. استانسیون، معرفی شدهکنو

از سوي راهن یا وثیقه گذار به موجب قرارداد - الف: حقوقی که«: شده که عبارتند ازاحصا
یا به فروشنده مشروط، در قرارداد بیع با شرط ذخیره مالکیت، - شود؛ باعطا می) رهن(تضمین 
المللیحقوق بینبه تعبیر دیگر، » .شودیا به موجر، در قرارداد اجاره اعطا می-شود؛ جاعطا می

کننده مالی نسبت به هواپیما است که در هر کشور متعاهد تأمینشامل حقوق عینی اصلی و تبعی
.شودبه رسمیت شناخته می

ه و بدنه نبودبه طور کلی المللی محدود به خود هواپیما حقوق بینموضوع دوم، تجهیزات 
سوم، . قرار گیرندکننده مالی توانند مستقالً موضوع حق تأمینآن یا موتورهاي هواپیما نیز می

المللی بوده و در دارد که مربوط به قرارداد موجد حق بینشکلیایجاد حقوق مزبور شرایط
الی قرارداد موجد حق باید کتبی باشد؛ مرتبط به م«: ماده هفت کنوانسیون تشریح شده است

بوده که راهن، فروشنده مشروط و یا موجر توانایی تصرف آن را داشته باشد؛ در ضمن قرارداد 
مشخص ) معلوم و معین(به نحوي تنظیم شود که هواپیما یا سایر تجهیزات موضوع قرارداد 

اي تنظیم شود که تعهدات راهن بدون نیاز به ذکر مبلغ یا سقف باشد؛ قرارداد وثیقه نیز به گونه
.»مبلغ تضمین شده، تعیین شود

ولو آنکه به ثبت برخوردار باشدبا توجه به مالحظات فوق، حقی که از شرایط مزبور 
تمام تشریفات، مربوط به .شناخته خواهد شدنرسیده از سوي کشورهاي متعاهد به رسمیت 

نان که در چآن(هیچ نیازي به قبض یا تسلیم هواپیما به طلبکار وجود ندارد وقرارداد است 
که مانعی بزرگ در ) قانون مدنی ایران حاکم است772هاي حقوق ملی، مانند ماده برخی نظام

المللی وانگهی، هیچ شرط دیگري براي شناسایی بین. آیدبرداري بهینه از آن به شمار میبهره
کشور حقوق وجود ندارد و طلبکار نسبت به موضع حقوقِ داخلیِ کشورِ محل وقوع هواپیما یا 

این دستاورد بزرگ . در ایجاد حق طلبکار دخالتی نداردچه، دیگرمتبوع هواپیما نگرانی ندارد؛ 
قواعد حقوقی متعدد و متعارض بر یک موضوع تشتت حکومت کنوانسیون است که از 

.جلوگیري کرده است

المللیشفافیت در تقدم حقوق نسبت بر یکدیگر از طریق سیستم ثبت بین.3
موسسه مالی و اعتباري که بخواهد خرید هواپیمایی را تأمین مالی کند قبل از هر چیز، بانک یا 
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به دنبال کسب اطمینان است که آیا هواپیماي موضوع معامله، پیش از این، متعلق حق اشخاص 
است؟ به عبارت دیگر، آیا حقوقی نسبت به هواپیما ایجاد شده است قرار گرفتهدیگر یا طلبکاران

ق او مقدم باشد؟ چه ابزار و یا روشی وجود دارد که با آن بتوان از حقوق تضمینی یا عینی که بر ح
تاون، این مهم را با برقراري یک سیستم ثبت اشخاص نسبت به هواپیما مطلع شد؟ کنوانسیون کیپ

المللی محقق کرد که تمام حقوق مربوطه در هر جاي دنیا که ایجاد شده در آن سیستم به ثبت بین
تاون، المللی کنوانسیونِ کیپسیستم ثبت بین. قرار گیردبرسد و اطالعات آن در دسترس متقاضیان 

تأمین مالی هواپیما است؛ چرا که نه بر 1دارایی بنیان بودننماي آیینه تماماي است که به گونه
سریالِ اساس بدهکار و یا تاریخ ثبت حقوق، بلکه با محوریت خود هواپیما که به وسیله شماره

اشراقی (گیردیمثبت صورت شود تولیدکننده، نام تولیدکننده و مدل آن مشخص و ثبت می
المللی مربوط به یک هواپیما در این سیستم قابل ثبت است تمام حقوق بین.)48- 1394:46آرانی، 

نسیون این دستاورد کنوا). مشروط به آنکه بدهکار در کشور عضو کنوانسیون، اقامت داشته باشد(
در ) هواپیما(از واقعیت صنعت هواپیمایی نشأت دارد که تأمین مالی هواپیما بدون پشتوانه دارایی 

تأمین مالی هواپیما با از این رو، هزینه زیادي براي شرکت هواپیمایی دارد و یا دسترس نبوده و 
در یگر، حتی از سوي د).48- 1394:46اشراقی آرانی، (ویژگی دارایی بنیان، گره خورده است 

است که آیا هواپیماي موضوع وام بوده تأمین مالی دارایی بنیان، دستیابی به سوابق امر دشوار 
,Downs(جدید، متعلق به یک حق تضمینی قبلی است یا نه؟  نویسندگان بر این باورند ) 867 :2014

ین مشکل با هم درصدد تعدیل ا) 1944(المللی شیکاگو که کنوانسیون هواپیمایی کشوري بین
الزام کشورهاي عضو به تأسیس سیستم ثبت ملی هواپیماها برآمده است اما نه تنها کشورها تمام 

دادند بلکه سیستم ثبتی این کنوانسیون محدود به اطالعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی
مایدثبت نهم مالکیت یا حقوق تضمینی مربوط به هواپیما رانه آنکهثبت تابعیت هواپیما بود،

)Downs, کنندگان مالی نوعی ابهام حقوقی آفریده بود که از همین امر براي تأمین).867 :2014
لذا کنوانسیون دیگري الزم بود تا یک . حقوق احتمالی نسبت به یک هواپیما اطالعی نداشتند

ره توسط این هدف باالخ. سیستم واحد ثبت حقوق براي هواپیماهاي تمام کشورها ایجاد کند
تاون محقق شد تا طلبکاران بتوانند حقوق خود را نسبت به هواپیما در دفتر کنوانسیون کیپ

.المللی ثبت کنندبین

است؛ به آن معنا که ارزش خود آن(Asset-based(هاي اصلی تأمین مالی هواپیما، دارایی بنیان بودن یکی از خصیصه. 1
تأمین مالی دارایی بنیان که در مقابل تأمین . عنوان تضمین اساسی و اولیه جهت معامالت خرید و اجاره آن استهواپیما به

-Security(و وثیقه بنیان ) Title-based(قرار دارد شامل دو نوع مالکیت بنیان ) Credit-based(مالی اعتبار بنیان 
based (ت و هر دو نوع آن در خصوص تأمین مالی هواپیما رواج دارداس.
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تاون ایجاد شوند به اگر چه کلیه حقوقی که با رعایت شرایط مندرج در کنوانسیون کیپ
. ر تقدم داردشود اما حقوق ثبت شده بر حقوق ثبت نشده در دفتر مزبورسمیت شناخته می

نیازیالمللی از هر تحقیق دیگري بکننده مالی هواپیما، تنها با جستجوي این ثبت بینتأمین
اي وضع شود که تزاحم میان حقوق متعدد باید قاعدهي ماجرا نیست؛اما این همه؛ خواهد بود

کدام یک از حقوقی که براي یک . نسبت به یک هواپیما را حل کند) در صورت وجود(
تاون قاعده تقدم زمانی اند بر دیگري مقدم خواهد بود؟ کنوانسیون کیپهواپیما به ثبت رسیده

کنوانسیون تصریح شده ضمن احترام به 29در ماده این قاعده که .ثبت را اتخاذ کرده است
کند که زودتر از المللی، از طلبکارانی حمایت میتقدم زمانی حقوق، با برقراري سیستم ثبت بین

حقی که ابتدا «مذکور، 29طبق ماده .)Goode, 2002: 9(اند یگران حقوق خود را ثبت کردهد
ثبت شده است بر سایر حقوق مقدم است حتی اگر آن حق با اطالع کامل از سایر حقوق 
تحصیل یا ثبت شود و این اولویت در خصوص ارزشی که توسط دارنده حق مقدم با اطالع 

تاون کنوانسیون کیپ29بندهاي سوم و چهارم ماده .»شودحاکم میمذکور داده شده است نیز 
با تصدیق حکم مزبور در برخی از موضوعات، تصریح داشته است حقی که خریدار هواپیما یا 

کند منوط و مقید به یا مستاجر تحصیل می) 1مشروط به شرط ذخیره مالکیت(خریدار مشروط 
. قی است که در آن زمان هنوز ثبت نشده استحقوق ثبت شده قبل از آن و فارغ از حقو

اولویت زمانی ثبت مقدم است نه زمان ایجاد حق؛ ولو آنکه دارنده حقِ ثبت شده، از ایجاد قبلی 
.حقی دیگر مطلع باشد
-First to File(اي مبناي چنین قاعده first to Right ( بینی تجاريقابلیت پیش«نایل شدن به «

تجاري که در نهایت به کاهش هدفی بسیار مهم در معامالت ) Wool, 1999: 435(است؛ 
تجارت؛ اجراي آن دسته از قواعد . شودها و تسهیل در انعقاد و اجراي قراردادها منجر میهزینه

.تابدحقوقی را که با پیچیدگی و یا تفاسیر متعدد همراه بوده و معیار آشکاري ندارد بر نمی
اهمیت بسیار است اما در مقابل نظام اطمینان بخش معامالت ایجاد ماهوي حقوق اگرچه حائز 

.بازدکه کاهش دهنده خطر عدم قطعیت براي تجار است رنگ می

هاي اجراي حقوقتنوع بخشیدن به روش.4
کننده مهمترین مسئله در صورت نقض قرارداد تأمین مالی هواپیما، نحوه وصول مطالبات تأمین

در . است) به عنوان موضوع حق(استیفاي حقوق او از محل هواپیما مالی و به بیان دیگر، چگونگی
شرطی است که به موجب آن انتقال ) la clause de reserve de la propriety(مراد از شرط ذخیره مالکیت . 1

.مالکیت مبیع به خریدار به پرداخت کل قیمت معامله موکول شده است
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هاي استیفاي حقوق طلبکاران ژرمنی روش- هاي حقوق ملی و به ویژه حقوق رومیحالی که نظام
اند، آن چنان که حقوق ایران، تنها به امکان از محل تضامین را به یک یا دو روش محدود کرده

تاون در راستاي هدفی که کنوانسیون کیپ1تصریح کرده است،فروش عین مرهونه توسط طلبکار
براي حمایت از حقوق طلبکاران و کاهش ریسک معامالت تأمین مالی در نظر دارد، راهکارهاي 

در صورت «به موجب ماده هشت کنوانسیون، . استاجرایی متعددي را به این منظور مقرر کرده
تواند تا حدي که راهن در هر زمان سیون، مرتهن میوقوع نقض به شرح ماده یازدهم این کنوان

اي که یک کشور متعاهد ممکن است تسلیم کرده باشد یک یا توافق کند و با مالحظه اعالمیه
:چند ضمانت اجرایی ذیل را به اجرا بگذارد

تصرف یا مدیریت مورد وثیقه را در اختیار بگیرد؛-الف
واگذار کند؛مورد وثیقه را فروخته یا به اجاره -ب
یا مدیریت مورد وثیقه را وصول یا يبردارهرگونه درآمد یا منافع حاصل از بهره-ج

؛»دریافت کند
هاي اجرایی از قبیل حق تصرف هواپیما، حق بنابراین، طلبکار نه تنها بسته به جامعی از روش
ر اختیار دارد، بلکه برداري یا مدیریت آن را دفروش یا اجاره هواپیما و حق دریافت عواید بهره

ماده نه کنوانسیون . مند شودتواند از چند روش بهرهمحدود به یک روش اجرایی نبوده و می
» به مرتهن) Foreclosure(انتقال مالکیت هواپیما «افزوده و آن یادشدهابزار دیگري را هم به بسته 

ه یازدهم، مرتهن و تمام در هر زمان بعد از وقوع نقض به شرح ماد«بر اساس این ماده، . است
بدهکار در مورد وثیقه )یا هرگونه حق دیگر(توانند توافق کنند که مالکیت نفع میاشخاص ذي

تواند در صورت دادگاه نیز می2.به مرتهن منتقل شودشدهیندر راستاي اجراي تعهدات تضم
ه منظور اجراي در مورد وثیقه را ب) یا هرگونه حق دیگر بدهکار(تقاضاي مرتهن، مالکیت 

از آنجا که اجراي راهکارهاي یاد شده، مستلزم آن . »تعهدات تضمین شده به وي منتقل سازد
پروتکل «کننده مالی قرار گیرد، است که هواپیما از جهت فیزیکی و حقوقی در اختیار تأمین

ار، از بینی کرده که مقامات دولتی یا قضایی کشور متبوع بدهکاین احتمال را پیش» هواپیما
خارج ساختن هواپیما از ثبت کشور خود و یا انتقال فیزیکی آن به کشوري دیگر امتناع ورزند؛ 

در ماده نه . لذا دو ابزار اجرایی را به ضمانت اجراهاي مندرج در کنوانسیون افزوده است
کار افزون بر ابزارهاي اجرایی مصرح در فصل سوم کنوانسیون، طلب«: خوانیمپروتکل هواپیما می

خلف راهن از پرداخت دین در موعد مقرر، مرتهن را مجاز دانسته است تا با قانون مدنی ایران؛ که در صورت ت779ماده . 1
.را تقاضا و از عواید حاصل از فروش، طلب خود را برداشت کند» فروش عین مرهونه«مراجعه به دستگاه دادگستري 

.9بند نخست ماده . 2
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تواند تا حدي که بدهکار در هر زمان موافقت کند و بر اساس شرایط مندرج در آن فصل، می
ابتدا هواپیما را از ثبت کشور متبوع بدهکار خارج ساخته سپس انتقال فیزیکی هواپیما را از 

.»است تحصیل کندواقع محلی که در آن 
یط اجراي دو ضمانت اجراي اخیر ي همان ماده و دیگر مواد، آیین و شراپروتکل در ادامه

این تنوعِ . شودرا برشمرده است که براي پرهیز از طوالنی شدن نوشتار به آنها پرداخته نمی
کننده مالی را به هاي اجراي حق، مزیتی انکارناپذیر است که احتمال استیفاي حقوق تأمینروش

.رساندحداکثر می
ي مالی از کنندهبود که تأمین1"الی وثیقه بنیانتأمین م"ي ویژه ابزارهاي اجرایی یاد شده

یک حق عینی تبعی در هواپیما یا متعلقات آن برخوردار بود و طبیعی است که حقوق او با 
خطرات بسیاري از قبیل تلف شدن مورد وثیقه، امتناع مالک از تسلیم مورد وثیقه یا فروش آن 

رچم از خارج کردن هواپیما از سیستم براي پرداخت طلب، امتناع مقام ثبتی کشور صاحب پ
... ها از توقیف هواپیما به درخواست طلبکار و ثبتی خود بدون رضایت مالک، امتناع دادگاه

تاون، رفع یا مواجه است و همانطور که دیدیم تنوع ابزارهاي اجرایی مقرر در کنوانسیون کیپ
تأمین مالی از نوع مالکیت بنیان از در مقابل، زمانی که . استکاهش این خطرات را نشانه رفته

قبیل انواع اجاره هواپیما و یا فروش هواپیما با شرط ذخیره مالکیت یا بیع معلق باشد، به دلیل حق 
کننده مالی، به مراتب خطرات کاسته شده و نوع ضمانت اجراي نقض متفاوت مالکیت تأمین

ط به این نوع تأمین مالی نیز غافل نشده هاي استیفاي مربوتاون از روشکنوانسیون کیپ. شودمی
در صورت وقوع «به موجب ماده ده کنوانسیون، . و ماده مستقلی را به آن اختصاص داده است

با شرط ذخیره مالکیت یا بیعماده یازدهم این کنوانسیون در قرارداددر نقض به معناي مندرج
:تواندفروشنده مشروط یا موجر حسب مورد می،اجاره

ممکن است از سوي یک 2این کنوانسیون54اي که برابر ماده با رعایت اعالمیه-الف
کشور متعاهد صادر شود قرارداد را فسخ کرده و کنترل یا تصرف هر شیئی را که مربوط به آن 

.قرارداد است به دست آورد
.»کندهلباطمي هر یک از این اقدامات را از دادگاه تجویز یا اداره-ب

سام تأمین مالی دارایی بنیان، قرار دارد که مبتنی بر وثیقه تأمین مالی وثیقه بنیان که در مقابل تأمین مالی مالکیت بنیان از اق. 1
.شودمالی منعقد میکنندهینبه نفع تأم) به صورت ثابت یا شناور(قرار گرفتن هواپیما 

تواند هنگام تصویب، پذیرش یا الحاق به پروتکل اعالم کند تا زمانی که یک کشور عضو می-1«:کنوانسیون54ماده . 2
یک کشور -2. اي منعقد کندمرتهن حق ندارد نسبت به آن اجاره. قلمرو او قرار دارد یا از قلمرو او کنترل شودشی وثیقه در

هاي اجرایی مندرج در عضو باید هنگام تصویب، پذیرش یا الحاق به پروتکل اعالم کند که آیا اجراي آن دسته از ضمانت
».عه به دادگاه وجود ندارد مستلزم رجوع به دادگاه است یا خیرکنوانسیون که صراحتی از سوي کنوانسیون براي مراج
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هاي اجرایی در حالی است که پیش از تصویب این کنوانسیون، اصل بر روشاین تعدد
که کنوانسیون رم در سال هاي اجراي حقوق، نسبت به هواپیما بود آنچنانمحدودیت روش

نیز تنها 1948توقیف احتیاطی هواپیما را در بیشتر موارد ممنوع کرد و کنوانسیون ژنو 1933
رویگردانی کرده که این وضعیت حقوقی، علت عمدهفروشِ قضایی هواپیما را مقرر

.فترکنندگان مالی از صنعت هوایی و در نتیجه گرانی تأمین مالی هواپیما به شمار میتأمین

حذف تشریفات قضایی در اجراي حقوق.5
هاي استیفاي حقوق تاون و پروتکل هواپیما نه تنها طلبکار را به انواع روشکنوانسیون کیپ

بلکه در صورت جمع بودن برخی شرایط، او را از مراجعه به دادگستري و یا تهساخمجهز 
تاون پس از کنوانسیون کیپ8بند ب ماده . کنددستگاه دولتی براي اجراي آنها هم معاف می

شمارد، اختیار رجوع به دادگاه را براي آنکه ضمانت اجراهاي نقض قرارداد تأمین مالی را بر می
کننده مالی واگذار هاي اجرایی مقرر در بند الف را به تأمینهر یک از روشتجویز یا مدیریت

تاون بر خالف کنوانسیون ژنو که فروش هواپیما را به این ترتیب، کنوانسیون کیپ. کندمی
دانسته، به طلبکار اختیار داده تا خود، بدون ) با مراجعه به دادگاه(منحصر به فروش قضایی 

این قاعده از . ا دیگر مراجع دولتی به استیفاي طلب از محل هواپیما بپردازدمراجعه به دادگاه ی
نظام حقوقی کامن لو الهام گرفته است که در آن، طلبکاران مجاز به اجراي حقوق خود به 

صرف نظر از . اندفارغ از مراجعه یا نظارت دادگستري) Self-help(» یاري-خود«صورت 
یاري به همراه دارد، این امتیازِ کنوانسیون مقید به آن - وه خودکه اعمال شی1هاي عملیدشواري

در قالب (یاري را - شده است که کشور متعاهد اراده خود، مبنی بر عدم پایبندي به شیوه خود
ممکن است در نظام حقوق داخلی کشور چراکه ) ، بند الف8ماده (اعالم نکند؛ ) اعالمیه

ي نظم عمومی و قواعد آمره به اجراي حقوق در زمرهمتعاهد، توسل به مقامات قضایی براي
حذف یا کاهش تشریفات قضایی و . شمار رفته که تخلف از آن به هیچ وجه ممکن نیست

ابزاري مهم براي حمایت از بستانکاران و ارتقاي ،تسهیل اجراي حقوق و استیفاي مطالبات
شود المللی اجرا میچند در نظام بیناین روند که هر . کارایی توافقات قراردادي و تضامین است

کند و به یک نظام، اما حقوق داخلی ایران، به طرز محسوسی بر خالف این جریان حرکت می
2.مدیون ساالر تبدیل شده است

اند که طلبکار بتواند هواپیماي بدهکار را از تصرف او خارج ساخته و با نویسندگان به دالیل لجیستیکی ابراز تردید کرده. 1
.Downs, 2014, p. 874:ك.ر. آن پرواز کند

، به یکی از سه طریق زیر )قانون مدنی779و 777مستنبط از مواد (ق ایران استیفاي طلب مرتهن بر اساس حکم اولیه حقو. 2
رجوع به - 2اقدام به فروش عین مرهونه از سوي خود مرتهن در صورتی که براي این کار وکالت داشته است - 1: ممکن است
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اجراي سریع حقوق نسبت به هواپیما.6
تأخیر در استیفاي ) شرکت هواپیمایی(در صورت نقض قرارداد تأمین مالی از جانب بدهکار 

کننده مالی هواپیما است که در مقایسه با سایر تجهیزات حقوق طلبکار، خطر بزرگی براي تأمین
است که به واسطه الزامات متعدد، در بازه زمانی به نسبت کوتاه مدت تغییر نسل داده و ايیلهوس

مره از سوي دیگر، هواپیما در ز1.شودجایگزین هواپیماهاي قدیمی میتریشرفتههواپیماهاي پ
کننده مالی اگر نتواند به موقع هواپیما را به تصرف است که تأمینیرپذاموال منقول استهالك

.)Devinsky, 2008: 6(شودخود درآورد و آن را به بازار عرضه کند متضرر می
کشد تا به حکم قطعی منجر ها به درازا میاین مهم با دادرسی طوالنی مدت که گاه سال

ي جامعِ تاون در بستهبراي اجتناب از چنین مشکلی، طراحان کنوانسیون کیپ. شود منافات دارد
کننده مالی نسبت به حقوق تأمین» اجراي سریع«اند اصل ابزارهاي اجرایی که پیشنهاد داده

در صورتی «، 13بر اساس ماده . را مقرر کردند» دادرسی فوري«هواپیما را مد نظر دارند و روش 
این کنوانسیون تسلیم نشود کشور متعاهد باید اطمینان کند که به 54ماده که اعالمیه موضوع

ي دلیل طلبکار براي نقض، در طول جریان دادرسی تا حدي که بدهکار در هر زمانی دنبال ارائه
کار درخواست طلبحسبموافقت کند و رأي فوري مبنی بر یک یا چند ابزار اجرایی زیر 

:شودصادر می
؛د وثیقه و ارزش آنحفظ مور-الف

؛تصرف، کنترل یا بازداشت مورد وثیقه-ب
.از حرکت بازداشتن مورد وثیقه-ج

راین، امکان فروش عین مرهون توسط رجوع به دادگستري و اجبار راهن به فروش؛ بناب- 3راهن و فروش مال مرهون به وسیله او 
34شناسد؛ اما این حکم پس از تصویب ماده مرتهنی که وکالت دارد بدون مراجعه به دادگستري یا مقام دولتی به رسمیت می

مرتهن اند که به اعتبار خود باقی نیست به طوري که حقوقدانان با توجه به این ماده بر این عقیدهقانون ثبت اسناد و امالك کشور
تواند به استناد وکالت از سوي براي فروش مال مرهون و استیفاي طلب خود ناچار باید به مقامات عمومی رجوع کند و نمی

در مرحله بعد، در قوانین بودجه سالیانه دریافت وکالت بالعزل تسهیالت گیرندگان بابت . راهن اقدام به فروش و تملک آن کند
ماده واحده قانون 7-7بند (شود موسسات مالی و اعتباري دولتی و خصوصی ممنوع اعالم میها و هاي در رهن بانکوثیقه

در ادامه، حتی بانک مرکزي با صدور بخشنامه ). مجلس شوراي اسالمی30/2/1391کل کشور مصوب 1391بودجه سال 
کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم نسبت به حذف«ها را ملزم کرده تا بانک) 11/4/1391مورخ 91728/91بخشنامه شماره (

هاي در رهن آنها از متن قراردادهاي خود موسسه مالی و اعتباري از تسهیالت گیرندگان در فروش وثیقه/ وکالت بالعزل بانک
در نهایت حکمی که در قوانین سالیانه تصریح شده بود و جنبه موقت داشت، با تصویب » .با تسهیالت گیرندگان اقدام کنند

مجلس شوراي اسالمی به یک قاعده دائمی 1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب ون رفع موانع تولید رقابتقان
دریافت وکالت بالعزل از گیرندگان تسهیالت و وثیقه «: این قانون چنین آمده است19در بند ب ماده . حقوق ایران تبدیل شد

ات مالی و اعتباري دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در ها و موسسگذاران بابت و ثایق در رهن بانک
.»عمل کنندهایقهقالب قراردادهاي منعقده با سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وث

(Yan Wang, 2000: 73).کند کم در هر دهه نوع هواپیماها تغییر میدست. 1
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گانه فوق جز در موردي که تحت پوشش بندهاي سه(اجاره یا مدیریت مورد وثیقه -د
.»و درآمد ناشی از آن) باشد

ارهاي اجرایی حقوق را در مورد ابز1»نظام ویژه«از دیدگاه مفسران کنوانسیون این ماده یک 
زیرا نه تنها از ؛ (Goode, 2002: 3 & Wang, 2000: 73)ورده است کنندگان مالی پدید آتأمین

گیرد و قابل تفسیر بر اساس قواعد داخلی مشابه در هاي حقوقی نشات نمیهیچ یک از نظام
وق داخلی اي از قرارهاي تأمینی موجود در حقکشورها نیست بلکه هدف از وضع چنین قاعده

اي است که تا حد زیادي به تأمینی اخیر مسئله/کشورها متفاوت است؛ اقدامات احتیاطی
بینی قابلیت پیش«بیش از » انصاف«به طوري که . شودواگذار می» دید و تشخیص قضاتصالح«

ي دادرسی فوري که در کنوانسیون مقرر در صدور قرار تأمین مدنظر است؛ اما قاعده2»تجاري
است و به همین منظور معیار و » بینی تجاريقابلیت پیش«شود بیشتر در خدمت هدف می

3.شودتوسط کنوانسیون عرضه می) اثبات اولیه دلیل نقض(استاندارد عینی 

بر خالف قرارهاي احتیاطی از قبیل دستور موقت و 4در حقیقت، سیستم دادرسی فوري
شود متضمن رسیدگی ماهوي نسبت به ادر میتأمین خواسته که بدون ورود به ماهیت قضیه ص

همان 5گیرد؛موضوع است ولی این رسیدگی با تشریفات کمتر و با بیشترین سرعت صورت می
که در سرفصل مبحث پنجم قانون آیین » دادرسی فوري«چیزي که در بدو امر از ظاهر عبارت 

شود و از این رو انتخاب این تعبیر در میدادرسی مدنی ایران به کار رفته است به اشتباه برداشت 
.)378: 1385شمس، (نظران مواجه شده است قانون براي دستور موقت با انتقاد صاحب

از سوي دیگر، منطوق راي صادره در دادرسی فوري هم با قرارهاي تأمینی متفاوت است؛ 
و نقل و انتقال و شود حفظ مال از تصرف بدهکار زیرا آنچه از صدور قرار تأمینی حاصل می

محرومیت یرمستقیممخفی کردن آن است و وادار ساختن بدهکار به تسلیم و سازش اثر غ
در حالی که با صدور رأي حاصل از دادرسی فوري . شده استیفنامبرده از تصرف در مال توق

ن و بدین وسیله مال و ارزش آ) اثر سلبی(شود نه تنها مورد وثیقه از تصرف بدهکار خارج می
1. sui generis.
2. Commercial Predictability.

قانون آیین 113و 108موجب بندهاي چهارگانه مواد در حقوق ایران براي صدور قرار تأمین خواسته شرایط معینی به. 3
قانون آیین دادرسی مدنی احراز فوریت بی 315و 310شود اما براي دستور موقت وفق مواد بینی میدادرسی مدنی پیش

.گذار ارائه شود، ضروري استنونآنکه معیاري در این خصوص از سوي قا
را به تعداد روز کاري از تاریخ ثبت دادخواست تعبیر کرده است که در » فوري«پروتکل هواپیما، مفهوم 10بند دوم ماده . 4

شود و به این ترتیب اختیار تعیین حد و مرز دادرسی فوري به الحاق کشور متعاهد به کنوانسیون تصریح میاعالمیه
.362اشراقی آرانی، حقوق تأمین مالی هواپیما، ص : ك.متعاهد واگذار شده براي مالحظه نقد این حکم رکشورهاي 

گر به همین دلیل است که تصمیم دادگاه در مورد توقیف تأمینی به دلیل عدم ورود به ماهیت قضیه به صورت قرار جلوه. 5
.شود خواه موضوع آن تأمین خواسته باشد یا دستور موقتمی
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نیز در تصرف طلبکار قرار گرفته و ) اثر ایجابی(گیرد بلکه مال آزاد شده در امنیت قرار می
از يبردارحتی اگر طلبکار خود قادر به بهره. شودامتیازي بیش از قرار تأمینی عاید طلبکار می

مالی از چنین کننده مند نبودن تأمینکه در مورد تأمین مالی هواپیما به دلیل بهره(هواپیما نباشد 
تواند به قرارداد اجاره یا مدیریت مورد وثیقه به دادگاه میيرأ) کندیتخصصی بیشتر صدق م

.مند شودنفع طلبکار صادر شود تا از منافع حاصله بهره
تاون مقرر شده است با سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی سیستمی که در کنوانسیون کیپ

البته رأي دادگاه در این باره باید در . استافتاده وثر در رسانیدن طلبکار به مقصودش م
کنوانسیون که در باال گفته شد صادر شود و 13چارچوب ضمانت اجراهاي احصا شده در ماده 

به عبارت . تواند مبتنی بر فروش یا انتقال مالکیت فوري هواپیما به طلبکار باشدبنابراین، نمی
در کنوانسیون طلبکار را به هدف نهایی خود که همانا دادرسی فوري ي بهتر، اگر چه قاعده

اما رأي صادره به دنبال این نوع دادرسی سازداست نزدیک میپرداخت نشدهطلب وصول 
تواند ماهیتی همیشگی داشته و جایگزین اصل دعوا شود و لذا در این ویژگی با توقیف تأمینی نمی

با این حال، پروتکل هواپیما حمایت از طلبکار 1.اشتراك دارد) دستور موقت یا تأمین خواسته(
13)1(داراي وثیقه را به نهایت خود رسانیده و با الحاق یک بند به بندهاي چهارگانه ماده 

ي طلبکار و را به شرط توافق ویژه» فروش هواپیما و مطالبه عواید حاصل از آن«کنوانسیون 
بدهکار و » توافق ویژه«که اگر منتسب به بدهکار به موارد دادرسی فوري افزوده است؛ حکمی

.طلبکار نباشد غیر قابل توجیه است
حمایت از منافع طلبکار زمانی بر تسلط بدهکار نسبت به مورد وثیقه برتري دارد که هنوز 

براي رفع توالی فاسد این نوع راي . تکلیف نهایی اصل اختالف توسط دادگاه مشخص نشده است
به دادگاه اجازه داده است تا به هنگام صدور رأي به طرق «کنوانسیون 13دادگاه، بند دوم ماده 

داندیضروري مزیرنفع در موارداجرایی بند نخست، شرایطی را که براي حمایت از اشخاص ذي
:مقرر دارد

الذکر به به هنگامی که طلبکار در اجراي رأي صادره براي ابزارهاي اجرایی فوق- الف
ال بدهکار که به موجب کنوانسیون و یا پروتکل بر عهده دارد عمل نکند؛تعهدات خود در قب

قطعی نتواند ادعاي خود را کلی یا جزئی درصورتی که طلبکار به هنگام صدور حکم- ب
؛»اثبات کند

دستور موقت اقدامی موقتی است و مانند هر پدیده موقتی دیگري باید پایانی داشته باشد به این معنا که در اجراي دستور . 1
پس . نهایی در اصل دعوا استيشود و این پدیده همان صدور رأاي اقدامی تا تحقق آن انجام میموقت در انتظار پدیده

شمس، . ك.ر. عمیرات اساسی، رد مال به خواهان و پرداخت دین به بستانکار باشدتواند مبنی بر انجام تدستور موقت نمی
.621، ش 1384
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ماهیت رأي صادره در نظام دادرسی فوري را هم » موقتی بودن«این ماده به نوبه خود نه تنها 
رأي مزبور نسبت به تصمیم » تبعی بودن«رساند بلکه داللتی آشکار بر میچون توقیف تأمینی 

بینی احتمال ذي حق نبودن طلبکار در تعیین به این دلیل قاضی باید با پیش. نهایی دادگاه دارد
. که حق بدهکار و دیگر اشخاص ذي نفع تضییع نشودبیندیشدتکلیف نهایی قضیه تمهیداتی 

و آن را به اختیار قاضی گذاشتهبه دست ندادهخصوص معیاري اگر چه کنوانسیون در این
1.است

خود اجازه داده است تا طلبکار با بدهکار و یا سایر 10ماده 5پروتکل هواپیما در بند 
کنوانسیون 13نفع به طور کتبی توافق کند تا قرارداد آنها از شمول بند دوم ماده اشخاص ذي
کل نشان دهنده روح حاکم بر مفاد پروتکل براي تعدیل حدود و ي پروتاین مقرره. مستثنی شود

قیود کنوانسیون به نفع اصل آزادي قراردادي و تسهیل اجراي حقوق تضمینی است تا طرفین 
.بتوانند با توافق یکدیگر تشریفات اجراي حقوق را به کمترین حد کاهش دهند

اجراي سریع حقوق در زمان ورشکستگی.7
هاي حقوقی اجراي حقوق، نسبت به اموال تاجر ست که در غالب نظامورشکستگی عاملی ا

عنوان طلبکاران تاجر ورشکسته کنندگان مالی بهحقوق تأمین. آوردیمدر ورشکسته را به تعلیق 
زمانی در تأمین قرار دارد که حتی در فرض ورشکستگی نیز بتواند حقوق خود را از محل هواپیما 

را » اجراي سریع حقوق در زمان ورشکستگی«تاون اصل ، کنوانسیون کیپاز این رو. نمایداستیفا 
بر اساس این اصل، در ازاي کاهش نرخ بهره یا اجاره بها . کندضمن پروتکل هواپیما مقرر می

کننده مالی باید بتواند در صورت نقض قرارداد از سوي شرکت هواپیمایی، ولو در زمان تأمین
ي متعلق حق خود را و استیفاي طلب از طریق فروش آن را اعمال ورشکستگی، استرداد هواپیما

در (را » عملیات ورشکستگی«،کنوانسیون به منظور متحدالشکل ساختن مفهوم ورشکستگی2.کند
از (توقف، تصفیه یا سایر اقدامات اداري یا قضایی جمعی «: به این نحو تعریف کرده است) 1ماده 

است که طی آن اموال و دارایی بدهکار به منظور تجدید سازمان ) جمله اقدامات و تدابیر موقتی
عالوه بر این، ماده یک پروتکل براي جلوگیري .»آیدیا تصفیه، در کنترل یا نظارت دادگاه درمی

کنوانسیون به دست آورد که بر 14رسد که معیارهاي مربوط به این موضوع را باید از حکم مندرج در ماده به نظر می. 1
يلذا اگر محل اجراي رأ» .ون کشور محل اجرا استآیین اجراي ابزارهاي اجرایی مقرر، در کنوانسیون تابع قان«اساس آن 

قانون آیین دادرسی مدنی از 319صادره ایران باشد تودیع خسارات احتمالی به میزانی که قاضی تشخیص دهد وفق ماده 
.ترین شرایط براي امکان صدور دستورات مقتضی استمهم

کنندگان مالی در عملیات ورشکستگی علیه بدهکار نی تأمینآن دسته از حقوق تضمی«کنوانسیون 30البته بر اساس ماده . 2
شود که قبل از آغاز عملیات مزبور بر طبق این کنوانسیون به ثبت رسیده مگر آنکه وفق قانون حاکم حق معتبر تلقی می

.»مزبور در هر حال معتبر باشد
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هاي دولتی که امکان دارد موضوع عملیات عادي ورشکستگی قرار نگیرند از سوء استفاده ایرالین
در جایی که حق طلبکار «با ورشکستگی افزوده است که بر اساس آن ي مرتبطموردي را به واقعه

ي قانون یا هاي اجرایی مندرج در کنوانسیون بوسیلهبراي اجراي عملیات ورشکستگی یا ضمانت
ها از سوي بدهکار به عمل دولت ممنوع یا معلق شود اعالم قصد تعلیق یا توقف عملی پرداخت

.»گی به شمار رودي واقعه مرتبط با ورشکستمنزله
ي حیاتی در این در راستاي اجرایی شدن اصل یاد شده، طراحان پروتکل هواپیما دو مقرره

پروتکل آمده 11ي اساسی برخوردار و در ماده نخستین قاعده که از جنبه: باره وضع کردند
در یک است مستقیم به استرداد هواپیما و اعمال ابزارهاي اجرایی نقض در فرآیند ورشکستگی 

پروتکل آمده است 12ي تکمیلی دارد و در ماده دومین مقرره؛ جنبه. کشور متعاهد مرتبط است
ي قاعده1.هاي سایر کشورهاي متعاهد در اجراي قاعده نخستین مربوط استبه همکاري دادگاه

ي کنوانسیون واز سوي مفسران کنوانسیون به عنوان مهمترین ماده) پروتکل11ماده (نخستین 
,Zwieten(پروتکل هواپیما از جهت اقتصادي معرفی شده است  2012: 62(.

بینی شده براي مقرره نخستین پیش2نویس اولیه پروتکل تنها یک قاعده اختیاريدر پیش
که بر اساس آن بدهکار ملزم بود، تمام اقساط معوق را پرداخت کند یا ظرف مدت کوتاهی 

اي مستلزم آنکه چندین کشور گزارش دادند که چنین قاعدههواپیما را برگرداند؛ اما بعد از
ها است و دیگر کشورها در راستاي تجویز اجراي اصالح اساسی قوانین ورشکستگی آن

،ضمانت ورشکستگی بدون نظارت دادگاه ورشکستگی یا مدیر تصفیه اظهار نگرانی کردند
دید قضایی که صالحرفته شدگتري براي قاعده سخت موصوف درنظر جایگزین منعطفقاعده

پروتکل دو 11لذا در متن کنونی ماده 3.کندرا بر وفق قوانین ورشکستگی داخلی تجویز می
را » ي سختقاعده«که همان » گزینه الف«- 1: گزینه پیش روي کشورهاي متعاهد وجود دارد

مدیر تصفیه ي مرتبط با ورشکستگی به کند و بر اساس آن، در صورت بروز واقعهبیان می
شود که در آن مدت باید یا تمام تعهدات اعالم می4معینی) Waiting Period(»مدت انتظار«

کننده مالی نقض شده را جبران و به اجراي تعهدات آتی ملزم شود یا آنکه هواپیما را به تأمین
.تقدیم اعالمیه آزادندکشورهاي متعاهد در انتخاب هریک از دو مقرره یا هیچ کدام از آنها با. 1
توانند از پذیرش یا اتخاذ قاعده ورشکستگی خودداري کنند منظور از وصف اختیاري آن است که کشورهاي متعاهد می. 2

.و یا اتخاذ آن را برگزینند
3.Report: First Joint Session’, UNIDROIT CGE/ Int Int /Report ICAO Ref LSC/ME-
Report, Rome, 1–12 February 1999, [123].

شود با بررسی اعالمیه کشورهاي مختلف مدت انتظار در اعالمیه کشور متعاهدي که حوزه اصلی ورشکستگی تعیین می.4
اند مدت سی یا شصت روزه را به عنوان مدت انتظار مشخص شد که کشورهایی که تاکنون گزینه الف را انتخاب کرده

یه یا بدهکار در طول مدت انتظار کوتاهی خود را جبران کند اما باز از اجراي تعهدات در صورتی که مدیر تصف. اندبرگزیده
.آینده سرباز زند، دیگر مدت انتظار دومی در کار نیست
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1.بازگرداند

ر آن تعهدات است، بر خالف گزینه الف که د» قاعده نرم«که متضمن » ي بگزینه«- 2
که معموال آغاز عملیات ورشکستگی (اي مرتبط با ورشکستگی مدیر تصفیه به محض واقعه

از مدیر تصفیه » درخواست طلبکار«شود، اجراي قاعده نرم به به طور خودکار شروع می) است
در حالی که گزینه الف امکان اجراي کلیه ابزارهاي اجرایی نقض را پس از . موکول شده است

اگر مدیر تصفیه «گذارد گزینه ب مقرر کرده است که ان مدت انتظار در اختیار طلبکار میپای
پاسخی به درخواست طلبکار ندهد یا قصد خود را براي استرداد هواپیما اعالم کند اما از این 

بنابراین، گزینه ب نه 2.»تواند حکم به استرداد هواپیما صادر کندکار خودداري ورزد دادگاه می
روي طلبکار را به یک ابزار استرداد کاهش داده است بلکه اعمال نها ابزارهاي اجرایی پیشت

با این . استدر اختیار دادگاه قرار داده3»تواندمی«همان را هم نه اجباري بلکه با قید واژه 
اوصاف کشورهایی که گزینه ب را به هنگام الحاق یا تصویب کنوانسیون و پروتکل برگزیده 

سازند و به تعبیر برخی از کنندگان مالی فراهم نمید سیستم حمایتی مطلوبی را براي تأمینباشن
نویسندگان چنین نظامی فقط یک ساختار دارد که در آن طلبکار به گدایی و تمناي عفو دادگاه 

.)Mooney, 2004: 36–37(نظر دارد 
نند باید یکی از دو گزینه رسابه تصویب می) طبق صدر آن ماده(را 11کشورهایی که ماده 

توان یک گزینه را براي یک نوع عملیات ورشکستگی از الف و ب را انتخاب کنند اگر چه می
البته 4.قبیل تجدید سازمان و گزینه دیگر را براي نوع متفاوتی از عملیات از قبیل تصفیه برگزید

پروتکل 11رباره ماده هاي الف و ب را اتخاذ نکند و دممکن است کشوري هیچ یک از گزینه
اي صادر نکند تا حقوق ورشکستگی داخلی خود حاکم بر قضیه باشد، اما به نظر اعالمیه

رسد چنین تصویب یا الحاق به کنوانسیون، هیچ سودي براي آن کشور به ارمغان ندارد؛ زیرا می
داده و امنیت پروتکل مهمترین خطر قرارداد تأمین مالی هواپیما را تحت کنترل قرار 11ماده 

در طول مدت انتظار مدیر تصفیه باید از هواپیما به خوبی نگهداري کند و ارزش آن را بر اساس شرایط قرارداد حفظ . 1
از . کاهدبرداري از هواپیما که بر طبق شرایط صورت گیرد و از ارزش هواپیما نمیتکلیف مانع از بهرهالبته این. کرده است

تواند به هر یک از اقدامات تأمینی که بر طبق قانون حاکم قابل اعمال باشد در طول مدت انتظار سوي دیگر طلبکار می
).پروتکل هواپیما11ماده 6و 5بند (متوسل شود 

. پروتکل هواپیما11گزینه ب ماده 5بند . 2
3. …the Court “may” Permit the Creditor to Take Possession of the Aircraft Object
Upon such Terms as the Court may order and may Require the Taking of any Additional
Step or the Provision of any Additional Guarantee.

یا (اند کشورهایی که کنوانسیون و پروتکل هواپیما را تصویب کرده% 75اساس آخرین آمار سازمان یونیدروا بیش از بر. 4
) که گزینه ب را انتخاب کرده است(را پذیرفته و از میان این کشورها همه جز کشور مکزیک 11ماده ) اندبه آن ملحق شده

:به. ك. ر. اندورشکستگی برگزیدهرا براي تمام عملیات) قاعده سخت(گزینه الف 
http://www.unidroit.org/english/conventions/mobileequipment/depositaryfunction/declar
ations/byarticle/articleXXX(3).htm.
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ي تأمین مالی را فراهم کند و بدون آن کنندگان مالی و کاهش هزینهالزم براي ورود تأمین
1.کنندگان مالی نداردپروتکل، جذابیتی براي تأمین

گیرينتیجه.8
اي که و پروتکل هواپیماي آن در راستاي اهداف خیره کننده2001تاون کنوانسیون کیپ

شود، کنندگان مالی تلقی میذکر شده و تحقق آنها آرمان تأمیندر مقدمه این کنوانسیون
ترین قواعد حقوقی که پیشرفته. المللی براي تأمین مالی هواپیما استترین نظام حقوقی بینعالی

در این معاهده در قالب مواد باشدمیکنندگان مالی هواپیما تأثیرگذار بر حفظ حقوق تأمین
شفافیت در «، »المللیایجاد حق بین«: این قواعد عبارتند از. استدهمتعدد به رشته تحریر درآم

اجراي سریع «، »هاي اجراي حقوقتنوع روش«، »تقدم حقوق طلبکاران نسبت به یکدیگر
این . »اجراي سریع حقوق هنگام ورشکستگی«و » اجراي بدون تشریفات حقوق«، »حقوق

اخلی کشورها به حقوق تضمینی در هواپیما، معاهده، براي اولین بار بدون توسل به قوانین د
المللی بخشید موتور و بالگرد که بر اساس کنوانسیون و پروتکل هواپیما ایجاد شدند رسمیت بین

هم چنین، . ساختو نیاز به قاعده حل تعارض قوانین را درباره شرایط ایجاد حقوق مزبور منتفی 
قاعده تقدم مطالبات ثبت شده نسبت به ثبت «المللی ثبت حقوق و وضع با ایجاد یک سیستم بین

کنندگان مالی بود قطعیتی را که مد نظر تأمین» اندنشده و تقدم مطالباتی که زودتر ثبت شده
فراهم و نگرانی آنها را نسبت به حقوق دیگر طلبکارانی که احتمال مقدم شناختن حق آنها 

سیون با معتبر شناختن انواع ابزارهاي در مرحله اجرا نیز، این کنوان. وجود داشت برطرف کرد
کننده مالی نسبت به هواپیما و افزون بر آن، با پذیرفتن، امکان اجرایی براي استیفاي حقوق تأمین

. اجراي حق بدون حضور طلبکار در دادگاه، مهمترین گام را در تسهیل اجراي حقوق برداشت
تاون ابداع شده وسط کنوانسیون کیپکه براي دادرسی فوري تنظیريیاز سوي دیگر، سیستم ب

است کارایی تأمین مالی هواپیما را افزایش داده و با تسریع در اجراي حق، دیگر هواپیما در 
کننده مالی انتظار، طی یک فرآیند دادرسی طوالنی و پر تشریفات قضایی فرسوده نشده و تأمین

ریع حقوق طلبکاران از محل هواپیما کنوانسیون آنچنان در استیفاي س. کندبیش از این ضرر نمی
اهتمام داشته است که حتی از فرض ورشکستگی شرکت هواپیمایی غافل نبوده و با اتخاذ تدابیر 
هوشمندانه براي اجراي حقوق در چنین شرایطی، تأمین مالی از مقبولیت بسیاري نزد 

.کنندگان مالی برخوردار استتأمین

بینی براي مالحظه حقوق داخلی کشورهایی از قبیل ایاالت متحده آمریکا که تدابیري معادل کنوانسیون و پروتکل پیش. 1
.394-388، صص 1394مجتبی اشراقی آرانی، : به. ك.اند رکرده
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ن با وضع قواعدي که خطرات تأمین مالی را به کمترین تاوبه این ترتیب، کنوانسیون کیپ
کند و نه تنها از زمان اجرایی شدن ي مالی هواپیما را تأمین میدهد هزینهمیزان کاهش می

آثار اقتصادي بسیار مثبتی بر تأمین مالی ) 2001(بلکه از زمان انعقاد ) میالدي2006(کنوانسیون 
ر کنوانسیون که به تفصیل در این مقاله بررسی شد، قواعد مندرج د. استهواپیما گذاشته

استقبال نهادهاي مالی را از تأمین مالی تجهیزات هواپیمایی به همراه دارد؛ بنابراین، کافی است 
کننده مالی الحاق کشور متبوع شرکت هواپیمایی را به این کنوانسیون و پروتکل که تأمین

.وان در شرایط مطلوب به انعقاد قرارداد با او بپردازدهواپیماي آن احراز کند تا با اشتیاق فرا
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