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Abstract  

Laytime is the obligation of the ship's charterer to carry out loading / 
unloading operations within the stipulated time. Determining the exact point 
when laytime commences is determined by various factors and is important 
because exceeding laytime would result in the liability of charterer against 
shipowner and many cases has been formed on this issue in the Common law 
system. However, under Iranian law, the subject is not addressed and the lack 
of rules, reveals the need to study the matter. The present article seeks to 
extract the criteria of commencement of laytime by adopting an analytical and 
interpretive method and examining the existing judicial case law and arbitral 
awards under common law system, which is the main origin of shipping law 
and to study the most important issues around each criterion. The findings of 
the article, indicate that in general, under the common law legal system, three 
cumilitive conditions exist, which lead to commencement of laytime when all 
of the mentioned conditions are met. These three conditions are the presence 
of the ship at the intended contractual destination, readiness of the ship, and 
finally the issuance of Notice of Readiness (NOR). 
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  رويه   منظر   از   کشتي   تخلیة   و   بارییری   مجاز   زمان مدت   آغاز   شرو  
   ل کامن   در   داوری   و   قضايي 

 
 ایران   تهران،   طباطبائی،   عالمه   دانشگاه   خصوصی،   حقوق   گروه   دانشیار،     ابریشمی مقدم علی

  

 ایران   تهران،   طباطبائی،   عالمه   دانشگاه   الملل، بین   تجارت   حقوق   ارشد   کارشناسی   دانشجوی      جاوید   آقاسی   مازیار 

 چکیده 
 زهد    ه  تخ یه  و   بدهگیرب  یا یدل  ااجدم  بر  هعان   کینن   هسنأجر  تعدا  ،«کینن   تخ یة  و   بدهگیرب  هجدز  زهد »

 ا ش  به  و   بدشاهن   هنیدوتن   یواها  تأثیرتحش   تخ یه،  و   بدهگیرب  زهد هال  آغدز   اق ة   قیق  تعییشی  اسش  هقره
   لیا،   هایش به  گر  ههن   کینن   هسنأجر  هسئولیش  به  هاجر  زهدان،   ایش  از  تجدوز  که  اسش   اهایش  حدئز   لیا

  تد  اسش آ  پن   ه حدضر هقدلهی اسش گرننهشکا  هسئ ه ا ش حول الکدهش حقوقن  اظدم  ه نراواان  هدبپرواا 
 واقاحاا   حقوق  خدسناد    که  الکدهش    اوهب  و   قضد ن   هو ه  برهسن   بد  و   تیسیرب  و   تح ی ن   هوشن   اتخدذ  بد

 پیراهو   هسدئا  اهمّ  و   کر    اسنخراج  ها  کینن   تخ یة  و   بدهگیرب  هجدز  زهد هال   آغدز  شرو   اسش،   ه د ن 
  سه  الکدهش  حقوقن   اظدم  ذ ا  روهک ن،به  که  اسش  آ   از  حدکن   تحقیق  هدب دننهی  ااد ا  ه دلعه  ها  شر   هر

  شر    سه   هر  حصول  هاادمی  اسش  شا گرننه   اظر   ه  تخ یه   و   بدهگیرب  هجدز  زهد هال   آغدز  جدش   یاا   شر 
  شر    سهی  شو هن   آغدز  کینن   تخ یة   و  بدهگیرب  هجدز  زهد    و   گر  هن   ارالق  واه     کینن   هوه اظر،   کینن   به

  آهد گن   ایالهیة  یاوه  ادد ندع  و   کینن   آهد گن   هعیش،  قراه ا ب  هقصا   ه  کینن   حضوه  از  ااایعدهل  هزبوه
 ی کینن 

 قهارداد  تخلیا ،  ر  باهرییهی  مجاهز  زماهن  در اه  ،  رنقا حما   حقوق  کاه،،  رنقا حما هدا   کلیددواهه
 .،کهمن  دارری ر قضه    رر    کشت ، ایهرة
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  مقدمه

  بااههدب   سدخش  و  تکاولوژب  گسنرش  یاعنن،  ااقالب  از  پس   هدکینن  تعاا   از  د   تععبه
  اجدهۀ   قراه ا هدب»   هی   دنش  انزا     ایز  1«کینن   اجدهۀ  قراه ا هدب»  یاعنن،  هجدّز  و  پییرننه
  لذا   گر  ههن  پر اخش   کینن  سیر   اا   د   و   قعدل   ه(  بدداجده )   کرا ه  2، « کینن   سیرب
  به ی  بو   خواها  کینن  هدلو  هنوجه  آ   هد ب  ضره  بدشا،  ترروالان  هذکوه  سیرهدب  هر ه
  هد ش    ه  ها  تخ یه  و  بدهگیرب  بر  هعان  خو   تعدا  اسش  هوظّف  کینن  هسنأجر   لیا،  هایش 

  که   اسش  با دن  4ی ااد ا  ا ید    اه ،  ادم  3«کینن   تخ یة  و  بدهگیرب  هجدز   زهد »  که   هیخصن 
  هخن ف   شرو   به  توسا  بد  و  ااحدء   از  احوب  به  تد  ااد ااهن  تالش  هقدبا،   ه  کینن  هدلکیش 

  بدبش   که  خسدهاتن  تد  ااد اا  هحاو   ها  هذکوه  زهد هال  زهدان  بدزۀ  هاکش   حا  تد   قراه ا ب
  گزاه ،   ا ش   پرتو   هی  کااا  ه دلعه  هسنأجر ش   از  ها  شو هن  یدهض  کینن  توقّف  و  هع ّ ن

  قعیا   از  هسدئ نی  ااد اهن  پرهاگ  ها  حدضر  بحث  جد اد   و  اهایش  هخن ف،  هسدئا  حاوث
  هد ش (  2  آ ا؟ ههن  هسنأجر  کانرل  به  هدلو  سی رۀ  از   کینن  لحظه،  کاام   ه(  1   ا اکه

  کینن،   تحو ا حیش    ه  اگر(  3  گر  ؟هن  آغدز  زهدان   ه  از  تخ یه  و  بدهگیرب  جدش  هسنأجر
  اسش؟   کسن   ه  یدا   بر  هوه   حسب   آ   هسئولیش   گر  ،  تخ یه  و  بدهگیرب  هداع  ابحد ثه

 و  اوید    ه   ایدزهاا  کینن  هسنأجر،  براب  تخ یه  و  بدهگیرب  زهد هال  آغدز  جدش (  4
 بدشا؟هن  ه ررنیش  براب خصوص ا ش  ه قراه ا  اقض  از ادشن  آثده ( 5 اسش؟ شرا  ن

  یاوا  به  ال،کدهش   حقوقن  اظدم   ه  که  اسش  ادینه  هد نپرواا   ب ش    ه  هسدئا،  ا ش   به  پدسو
  به   هیال ب  19  و   18  هدبقر  از    ه د ن،  واقاحاا حقوق گسنرش  ای ن هدبکداو   از   کن
 5، « قضد ن   هو ه  بو    آوهالزام   کنر ش »  هقعولیش   لیا  بهی  اااگر  ا    ه رو  بعا،

  و   هدیر   از  بسیدهب  ه یة  که  هو هن  شادهبه  غان  هاععن   اوهب  و  قضد ن  هدبهسیاگن
 ه دلعة  بدی  ااا ا    شکا  ها  کیوههد   اخ ن  و  الا  نبیش   هقرهال  و  قواایش    ه  هااهج  ایول

  اسنخراج   کینن،   تخ یة  و  بدهگیرب   هجدز   زهد هال  آغدز  جدش   ای ن  هؤلیة   سه  هاعع،  ا ش 

 
1. Charterparty. 

2. Voyage Charterparty. 

3. Laytime 

)تدرا    ه د ن  اقا  و   حاا   و  کینیراان   هجیا،  هیدا ن،.  4    د )  ا را   اسالهن  جادوهب  کینیراان   اانیدهال  ، 

 ی 28  ص (،1361 ،(اخسش

5. Doctrine of Bindng Precedent. 
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  خواهیم   هد آ   ه دلعه   به   ا اهه   ه   هجزا   قساش   سه   ه   ترتیب   به  که  هزبوه   هؤلیة  سه ی  گر  هن
  ندع   ادد  و  نکین   نآهد گ  ش،یهع   بقراه ا   هقصا   ه  نکین   حضوه  از  ااایعدهل  پر اخش،

 1ی « نکین ن آهد گ یة»ایاله یاوه

 مقصد قراردادی معیّنحضور کشتي در . 1
  ب هقصا  به  ن کین   ا ی هس  ه،یتخ   د    بری بدهگ  ببرا  ش  هسنأجر  زهد هال  آغدز   ة هؤلی   ش ی اول
  جدش   هکد   آ    ه  نکین  اسش   هقره   که   بدشانه  اجدهۀ کینن   قراه ا    ه  شا  ف تعر   ی ازپ

 د   3اسک ه   2بااه،  و   اسش  هاکش   توانق،  هوه   هقصای  گر    ا تحو  ش   هسنأجر  به  بری بدهگ
  ن کین  ۀاجده قراه ا  ااواع هزبوه، هقصا اینعده به زی ا اسدس ش ی ها بر 5ی بدشا 4ب ری پد وگ هحا

 یر ی گ نه قراه هوه ه دلعه  وی تیک  به

 معیّن بندر به مقصد قرارداد اجارة کشتي .1-1

 ه تیسیر ا اکه آ د هدلو کینن به تعدا خو  هعان بر حدضر  ها    اخنال   ش   ینری که ب  بهقصا
 لیا وجو  اخنال ، ا ش اسش  اسشی    « بااه»هقصا    ،کر    جد  اااو   کینن  ه هقصا هعیش  

که کینن یرندع بد وهو  به حر م بااه، آهد ۀ بدهگیرب و تخ یه ایسش و  ه ابناا، بد ا  ه یف  
که  هدع  ه لاارگدهن خدهج از حر م بااه( بدقن باداای ازآاجد ن)یاو هدب  ه حدل اانظده کینن

گر   ا ش  هد ن بسیده بزه  هسناا، سؤالن که باواع  ه ذهش ا جد  هنبااههد شدها هحوره
ت ّقن ااو   آ    6اسش که آ د یر  وهو  کینن به هحورة بااهب جدش »به هقصا هسیا «

اش  تد هدلو کینن به وظییة قراه ا ب  گر  کاا؟  د شرا ط   ارب بد ا حدیا  کید ش هن
ال، هعیدههدب هخن ین  ه پدسو به ا ش سؤال  یاا ااو   بدشا؟ هو ه قضد ن و  اوهب کدهش 

سدبقة  اهائه  ا   ترتیبِ  به  اسشی  ادینه  هعیده  هر  اتخدذ  پن  هنیدوتن  ه  حقوقن  آثده  که  ااا 
 گر اایشا  برهسن هنتده خن، هعیدههدب اهائه

 
1. Notice Of Readiness (NOR). 

2. Port. 

3. Dock. 

4. Berth. 

  (، 1371  ا را ،  اسالهن  جادوهب   کینیراان   )تدرا    ههضدان،  یعدس  ترجاه  ، ه د ن  اقا  و   حاا  حقوق  هابرل،  گرا م،.  5

 ی 128 ص

6. Arrived Ship. 
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 . معیار منطقة تجاری بندر1-1-1

گر   که هعیده  هیال ب بدزهن  1908 ه سدل    1سدبقه ا ش هوضوع به پرواا  »لئوایس ی یه هاو«
  اب اسک هخدهج از    ن کین   بده اسنید   گر  ای  ه آ  پرواا ،براب اخسنیش   2»ها قة تجدهب«

هحا هعاول    توقف،  قصا بدهگیرب هحاوله ها  اشناا هنوقف گر  اه هکد   هسنأجر ش که  
هسیا   هقصا ه خصوص ا اکه آ د کینن  ه آ  هحا  و کینن به  اانظده بو ی  بهد برانکین 

 ااظر  ا گد  تجا  گر  ا  د خیر، هید  هدلو و هسنأجر کینن اخنال  حد ث شایت قن هن
قضدل،  هسیا  ت قن ااو ی اسناالل ای ن  هقصابه  نکین   ن هاکین  ش   اااا سند   ه هأب خو ،  

گیر  و هحاو ۀ  قیق گسنرۀ هعاد ن وسیعن ها  ه برهن  ،بااه  بر ا ش پد ه اسنواه بو  که واژۀ
یاوا   زهدان که بااهب بهی  هبط تعر ف ایا  اسشجغرانید ن آ  توسط قداو   د هراجع ذب

ن، ها قة تجدهب بااه  ه دبق بد ها ق و هص حش یا   شو ،هقصا کینن تجدهب اانخدب هن
هدب   توجه بدشاه  راکه هر بااه ازلحدظ جغرانید ن، هاکش اسش  اهاب هجاویهبد ا هوه

قیا   بساا تجده  و  ه    بااه  دما  نوقن   ش  بادبرا  و غیر  بدشاه هخن ین از قعیا ا اهب، آهوزشن
اب اسش که  هحاو    ،بااه  بتجده  ةها ق  شو ی ه اظر گرننه  بد ا    ب تجده  ب هعاد  شا  اسش، 

  که روههعاول حدضر بدشاا و نرهدااۀ کینن بنوااا  هحدلن  اوع بههد ن از هاد ه آ  کینن
 روه هؤثر  ه اخنیده هسنأجر ش قراه  های، آ  ها بهبدشا بری  ه آ  لحظه آهد   بدهگ   نکین 

هدب تجدهب، تعییش هحاو ۀ تجدهب بد توسا به هؤلیة  بد گذه زهد  و انزا   ابعد  کینن
هد به لحدظ یام وجو  شرا ط الزم  ه  برخن از کینن  اخیر تقر عدع غیرهاکش گر  اه  راکه

اب  اسک ه )از قعیا یاق کدنن آب و  د نضدب هادسب(، اهکد  پد وگیرب اااشنه و  ه هحاو  
ااو اای از ررنن بد تیکیا  خدهج از بااههد و رعیعندع خدهج از هحاو ۀ تجدهب بااه توقف هن

شای  ه ا ش شرا ط،  گد  به بااه هقصا واه  اان ه هواقعن کینن هیچ  3هدب نیاه، سرو س 
ها  ه   و کینن خو   بو اا  ااو    یاا  وظییة خو   به  که  بو   هدلکیان  هنوجه  هد ب  ضره 

بو اای  ه  ایش  وه  کر    آهد    قراه ا ب  ه  لاارگد   شرو   اادهش  ا اکه  ضاش  اب، 

 
1. Leonis Steamship Company Limited V Joseph Rank Limited No. (1) 96 Ltr 458; 

[1907] 1 Kb 344; [1908] 1 Kb 499. 

2. Commercial Area of the Port. 

 Motherگر   که هحاوله ها از کینن هد ه )هدب کو و بد حجم کم ارالق هنکینن( به  Feeder)  یاه سرو س نی  3

Vessel( د از بااه هدب  )Hubااد ای ( به بااههد   ار هانقا هن 
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 ش  دنش، قضدل و  اوها  ایز هو کر   خصوص زهد  به هقصا هسیا  کینن تغییر و تکو
 هاجر گر  ای 1خو  ها به هقولة به هقصا هسیا  کینن تغییر  ا اا که به هعیده »الاااه « 

 . معیار الدندرف )دسترسي فوری و مؤثر داخل بندر(2-1-1

   یاوا پا ا آها و پروااۀ اخیر، به  2بد پرواا  » وهداد الاااه «   1973تولا ا ش هعیده  ه سدل  
اب هرجع براب تعییش به هقصا هسیا  کینن شادخنه شای  ه ا ش پرواا ، هج س ایید   پرواا  

ااا سند  برخال  آهاب قع ن، هعیده جا اب ها باد ادد  که ونق ا ش هعیده، یِر  وهو  کینن  
که بنوااا  ه  سنرس نوهب و هؤثر هسنأجر قراه بایر ، براب هقصا احوببه هحاو ۀ بااه به

ااد ای بر اسدس ا ش هعیده، هوقعیش  قیق جغرانید ن کینن  ه  اخا  کینن کید ش هن  هسیا 
 3گر  ی اهایش ت قن هنبااه، از هواه  ثداو ه و کم

هر اا که پروااۀ الاااه  قام هرعش و گدهن هؤثر  ه خروج از تاااد و تیسیر هضّیق هعیده  
آ  ا ش اسش که ا ش هعیده، وهو  کینن    تر ش اانقد  واه  بر »هحاو ۀ تجدهب بااه« بو ، ای ن

بااه ها جزو شرو  ای ن ق ااا  هن آاکه اخسش، تعییش  قیق حاو وثغوه  حدل  4ااد ای به 
از پرواا   بسیدهب  بااه اسش و  ه  هد، هیکا ای ن  بااه اهرب  شواه و هعنان بر یر  هر 

بدشای واقعیدل پرواا  هنشا ، ب که اِیادل آ  اسعش به  قضدل و  اوها  اه ایا هعیده اهائه
ااد اا )جدش ج وگیرب از ترانیو  هد ید تدع  ه آ  توقف هنکه کینن  5 وم، »لاارگدهن«

بدشای سوم، تصوّه ا ش اهر که هقدهدل   ه د ن و بااهب(  ه اکرر هواه  خدهج از بااههد هن
حدل  ، اهد  هییش بااهب به  ال ا هخن ف، هوقندع اجدزۀ  وهو  کینن به بااه ها ید ه اااد اا

 وه از ذهش اعو   ولن  کینن از هر لحدظ آهد   بدهگیرب و تخ یه و تحش اهر هقدهدل بدشا، به
 شا  اااه یجد ادهن هم  ه هعیده اهائه
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هقولة وهو  کینن به بااه، به ا ش  لیا که کینن هاییه  ه باو وهو ، اهکد  وهو  به  
  ار، خسدهلِ زهد   یعدهلیش  ه پن  اششی بهآ  ها اااه ،  ه یاا هیکالتن ها براب هدلک

گر  ا که از هرجدش به تعدا  هننة کینن  ه اانظده وهو  به بااه، بر هدلکیان بده هناز سش
تحقق یاالش، هو کر  هنیدوتن    خو  یاا ااو   بو ااه لذا  کن از هواه ب که  اوها  جدش

ل  اوها   ه پروااۀ هذکوه  ایش بو  که  بو ی اسناال  1نر اام«،ها اتخدذ ااو اا، پرواا  »پ ن 
اب که  ه  تر ش اق ه ه قراه ا  اجدهۀ کینن به هقصا بااه هعیش، بد هسیا  کینن به »از  و

هد بدشا«، هدلکیش به وظد ف خو  یاا  یاا براب آ  هاکش بو   و یرندع هحا اانظده کینن
گر  ی یالو  بر ا ش پرواا  هن هسیا  ت قنهقصاااای  هانیجه ا ش کینن  و کینن بهااو  

که  ه اظدم قضد ن آهر کد ه رو گر  ا، اظدم حقوقن کیوه آلاد  ایز  ه شرا ط هیدبه هأب 
 2به ایع هدلکیش کینن ید ه کر   اسشی 

پروااۀ نوق تعا ا به نریش هادسعن جدش ایالو ییوب هعیده الاااه  گر  اه لذا  ه  
 ه هقدبا قضدل تجا ااظر ااا سند  قراه گرنش، قدضن    3که پرواا  »هدهاتد ااوب«،   1977سدل  

نر اام، اسناالل »تعدا ضاان هسنأجر هعان بر  بد ایادل هو کر   اوها  پرواا  پ ن   4 ایاگ، 
هاادهنآهد   ا ید ،  اینقد   به  ااو اای  ه رو  ها  پد وگد «  ها  سدزب  بااهب  هسنأجر ش،  که 

هنبه ایالم  تخ یه  بدهگیرب  د  بااه  بهیاوا   ااو  کاا،  تعدا  ضاان  هحا یوهل  ااا 
هحا   وجو   یام  یوهل  لذا  ه  ااد ااه  هدید  بدهگیرب،  بااه  ایز  ه  ها  خدلن  پد وگیرب 

ک هدلو  خدلن،  بهینن  ده پد وگیرب  اااه ی  ه  ایش  اب  بااه  از  خدهج  اانظده  ه  جز 
ااا که خسدهال هدلکیش ها که  ه اانظده خدلن  روه ضاان قعول ااو  شرا  ن، هسنأجر ش به
هج س ایید  هأب تجا ااظر   وجو ، هنعدقعدعگر  ، جعرا  ااد اای بدا ش شا  بااه یدهض هن

الاااه  بدزگیشی ا ش  ه حدلن اسش که  ااب قعا  ها اقض ااو  و هجا اع، به هعیده ادقص  
»گ یدسنرام«،  پرواا   ااا سند   ه  ایید   هج س  پرواا ،  ا ش  هسنأجر ش    5از  ضاان  وظییه 
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کینن هعان بر هدید ااو   هحا پد وگیرب خدلن ها به هسایش شادخنه بو ی العنه پروااۀ اخیر 
 و اه قراه ا  اجدهۀ سیربی  ه خصوص قراه ا  اجدهۀ زهدان کینن ه رو گر  ا  بو 

یاالنن   ه پدسو به ا را ال هعیده الاااه ،  اوها  به  و هو کر  هدم جدش  وه ز   بن
ا جد شا  ادشن از آ  هوب آوه ااه  ه هو کر  اول،  اوها  به هقصا هسیا  کینن ها بد  

هن تعییش  بااههد  به یر   ا ا  ااو اایتوسا  از  اسش  یعدهل  ا ش هو کر   که یر   هواقع، 
هن اقنضد  تجدهب،  هعقولیش  و  بااههد  برخن  ها قهتجدهب  جدش  کاا  بااه،  از  خدهج  اب 

 ه سدل    1تراس«هقصاهسیا   ااسنش کینن کید ش ااد ای ا ش اسناالل  ه پرواا  »کیاگبه
 ظدوه ااو ی 1986

یاوا   و یاصر اجعدهب   ه هو کر ب   ار، ازآاجدکه هج س ایید  وهو  به بااه ها به
هسیا   ااسنش کینن  ه اظر  اشش، برخن  اوها  به نکر گسنرش هعادب بااه به  هقصا ه به

  ار هحاو ۀ ا اهب بااه( انند اای یعدهلاظر هقدهدل بااهب اسش )بهاب که تحشهحاو  
هد  ه خدهج از  که کینن  ه لاارگد  هعاول کینن  2 ه ا ش هاسند،  ه  اوهب »آاکو الیدس«، 

اشش، اسناالل  اوه بر ا ش پد ه اسنواه بو  که  ه یاا هقدهدل بااهب هسناا که  بااه قراه  
کینن هنبه  هننده  هد  سنوه  و  حرکش  احوۀ  بیدااازاای  هواقع  لاار  ها قه  کاام   هاا  ه 

اب،  گر   و از  ایش  ه چههد  ه ا ش هادرق توسط  سنوهال هقدهدل بااهب تعییش هنکینن
گر  ی  ه پن پرواا  نوق،  هد ایز جزو هحاو ۀ بااه هحسوب هنیننهحا اانظده و لاارگد  ک

اسنر ا« »توهم  هسئ ه  3 اوها   ه  اوهب  برابر  قراه گرنناای هأب  اوهب کدهالع   ه  اب هیدبه 
قعا هوه   ید ه    هیدبه  بااهب  هقدهدل  ا اهۀ  تحش  هادرق  به  بااه  هعادب  تعایم  بر  هعنان  و 

 4گر  ای 

ااا، اهد حنن تعییش  هد ن گذها براب ا را  نوق  دننهحاها  ها هر اا  ه رول زهد   او
هو بو   اسشی براب هردل  ه   قیق هحاو ۀ ا اهب بااه ایز  ه هواه ب بد  شواهب نراوا  هوبه
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شواهاب وجو   اشش که هوجب تر  ا  اوها   ه ا ش خصوص که    1پرواا  »گدااولیو« 
ز را ونق کندبچه هاهاادب    ااه هسش  د خیر، گر  اههد  ه هحاو ۀ ا اهب ب آ د لاارگد  کینن

که جدش اانظده  ه آ   گر  ا،  هحدلنبااهب، لاارگد  خدهج از هحاو ۀ بااه هحسوب هن
هد هقّیا به پر اخش هز اة ا اهب به هقدهدل بااهب بو ااه لذا تعییش هحاو ۀ  هحاو  ، کینن

 2ااو اای هوضویدل هیدبه برخوه  هنبااهب، خو   دلین براب  اوها  و قضدتن بو  که بد 
وهو  کینن به بااه، تادد شر  ایادل هعیده الاااه  ایسشی قدب یش  ه  سنرس قراه  ا    

یوهل نوهب و هؤثر، شر    ار ا ش هعیده اسشی رعیعن اسش که ا ش  کینن به هسنأجر ش به
 دبا؟ شر  تحقق هناب از زهد  و هکد  ا ش پی  که  ه  ه اق ه سؤال  ه ذهش هنعد ه گر  

وقوع   به  جدش  قراه ا ب  هقصا  به  کینن  هسیا   یر   او سااگد ،  از  برخن  یقیاۀ  به 
هن کید ش  اهر  ا ش  پرواا     3کاایپیوسنش  هر  اسش  ه  هاکش  قراه ا ب  هقصا  ازآاجدکه 

هسا تعییش  هنیدول بدشا، لذا پد وگیرب کینن الزاهن ایسشی برخال  اظر اخیر، به اظر هن
اب اعدشای  ه پرواا   د کینن  ه اخنیده نوهب و هؤثر هسنأجر ش قراه  اه ، اهر سد  ا اکه آ 

گواه اسناالل شا که براب تعییش ا ش هوضوع، بد ا توجه ااو  که  ا ش   4»کا ی یه اااهسو «
سریش خو  ها به اق ه بدهگیرب و  د توااا بهبد  ه اظر گرننش واقعیدل پرواا ، آ د کینن هن

ایز هوه اسنید   قضدل قراه    5هایش اظر  ه پرواا  »براو  ی یه جداسو «  داا  د خیر؟تخ یه برس
 گرنشی

تدزگن ه رو بو   اسش، هو کر  هنیدوتن  ه ا ش خصوص اهائه   ه پروااۀ   ارب که به
گواه اظر  ا  که    وا  یدلن ا ش   6کسنا«،  ه پرواا  »آهواال   شای  ه اِیادل هعیده الاااه 

ا سناا،  هدب   ار از هاد  اوع  ه آاجد به اانظده هناب که یرندع کیننبد وهو  کینن به ها قه
 ه پرواا    7 ه ا ش خصوص قدضن برل   کینن  ه اخنیده نوهب و هؤثر هسنأجر ش قراه  اه ی
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ی یه  ال« هنا ش   1»ا سو   اظددهاظر  کی گواه  که  و  بهااد اا  هسیا ،  هواقع  هقصاننِ 
یا یدل  کینن بنوااا  که  بایر   قراه  هسنأجر ش  اخنیده  احوب  ه  به  که  اسش  اب 

 شو یبدهگیرب/تخ یه ها آغدز کاا و ا ش اهر بد پد د   دننش سیر کینن هحقق هن
یاوا  هقصا  ه قراه ا   هسا  ه قراه ا هد ن که ادم  و بااه به هانیجه اهروز  به اظر هن

تر ش هح ن که  یاوا  از  وگر  ، یِر  حضوه کینن  ه لاارگد  بههۀ کینن قیا هناجد
یوهل هؤثر  ه اخنیده  که کینن بنوااا بهاحوب ه یاا براب هدلو کینن هنصوّه اسش، به

هسیا  ت قّن ااو    هقصاهد باها، جدش بههسنأجر ش قراه بایر  و اهکد  بدهگیرب ها به آ 
 یکینن، کید ش ااد ا

 اسکلة معیّن ة کشتي به مقصدِقرارداد اجار. 2-1
به اهروز   کینن  اجدهۀ  قراه ا   اوع  اانا ش  قراه  هوه اسنید    گسنر    قراه ا    گیر یروه 

به    اسک ه  بهدسنمی س  ۀگسنر   د ی  ه اواخر قر  اوز هم بد رغ اجدهۀ کینن به هقصا اسک ه  
به    نکین  ۀااای اگر قراه ا  اجدهادشادخنه  عدع  تقر  باهروز  ط  ، اهد  ه شراااای هاصه ظدوه هس 

به    نکین   ۀبد قراه ا  اجده  کسد    آ  تد حاو ب  شی بدشا، هوقع  هوجو   اشن اب  هقصا اسک ه
 ه ا ش هعحث به هایش   گر  یاجنادب هن شا گینهتکراه آاچه قعالع لذا از   هاسش بااه هقصا 

کینن بد ا به اسک ه واه     ، هقصا اسک ه   ه قراه ا  اجدهۀ کینن به  گر   کههقااه بساا  هن
  هیو تخ   بری بدهگ  هحابه    نکینوهو     لذا  هسیا « هحسوب شو ههقصاتد کینن »به  بدشاشا   

ااای  به تعر ف اسک ه پر اخنه  الاااه    ه پرواا   2پالک     لر  اسشی    برضروهی غ)پد وگد (  
واه   توا  به آ   هن هواز     ق ررکه از  اسش  اسعندع کو و    ة ها ق  و ه ااد  ا ید ، اسک ه  

هاچایش  ه پرواا    یکه آ د کینن به آ  واه  شا  اسش  د خیر،  شواه ایسششا و تعییش ا ش 
که هقصا قراه ا  اجدهۀ کینن،  گواه اسناالل گر  ا هاادهنا ش  3اسکدل ی یه بدلیوه«، »تپ

تخ یه  ه آ  اسک ه،    اسک ه بدشا، هدلو کینن بد آوه   کینن به هحا هعاول بدهگیرب و
به وظییه خو  یاا ااو   اسشی  ه ا ش خصوص، ایدزب ایسش که ادم اسک ة هقصا حنادع  ه  

کدنن ب که  گر  ی  قیا  تعییش    قراه ا   ها  اسک ه  هسنأجر ش  کینن،  سیر  رول  که  ه  اسش 

 
1. Nelson v Dahl (1879) 12 Ch.D. 568 at 583. 
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کن   ه پد د  بد ا اشده  کر  که برخن از او سااگد ، اسک ه و هحا پد وگیرب ها    1ااد اای
 2ااای ااسنه

 پهلوگیری معیّن محلّ  مقصد کشتي به ةقرارداد اجار. 3-1
اسش هنااول  هعیش،  پد وگیرب  هحاّ  هقصا  به  کینن  اجدهۀ  قراه ا    ه  و  اگر    یاسنید   

هد ام    کدهالع واضح اسش کهقراه ا  اجدهۀ کینن، ادم هحاّ پد وگیرب خدین ذکرشا  بدشا،  
  هسیا « ت قن اخواها شای هقصاکه کینن به آ  هحاّ هیخص  ه قراه ا  برسا، کینن »به

توسط    ش  ا »ها اُر«  ه    ازیجاکقدضن  اکنه  بید     3پرواا   احو  که  با ش  اسش  هوه    ه  شا  
  شو ، هنهیخص    که از رر  هسنأجرخدص  دهۀ کینن به هقصا هحاّ پد وگیرب  قراه ا  اج

  ارسیا  و آهد ۀ بدهگیرب  د تخ یه اعدشا،  و کیننِ ب  هحا هوه اظربه  نکه کین نتد زهدا
اان و  اعو    اجدهۀ  هقصاهسیا   قراه ا   که  ه  شرحن  به  ها  آهد گن کینن  ایالهیة  توااا 

تد پی  از وهو  کینن به هحا      اریعدهتن  کینن قیا شا  اسش براب هسنأجر اهسدل کاای به
اگر گر  ی بد یاد ش به پروااۀ اخیر،  زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یة آغدز اانهوه اظر، هال

کینن   ارب اشغدل بدشا، کینن هوضوع    توسطشا   ه قراه ا  اجدهۀ کینن  هیخص  هحاّ
  ن خواها یدحب کین  ةا  شا  به هز و زهد  یر   هحسوب شا سیر    ة هاوز  ه هرح   بحث

و  د یده ن بدشا که وهو  کینن ها    ی ضاادع اگر  ه هسیر پد وگد ، هرگواه هداع، ترانیوبو 
 4هدلو اسش و اه هسنأجری به تأخیر بیداااز ، هز اة آ  بر یداۀ

پد وگیرب    ایسشالزم   هحاّ  هقصا  به  کینن  اجدهۀ  قراه ا   خدین  ه  پد وگد   ادم 
شاده هو ،  کدهبر   شو  تد ا ش قراه ا ، قراه ا  اجدهۀ کینن به هقصا هحاّ پد وگیرب بهبه

یِر    پد وگد هعرنب که  هسن   ن  قراه ا (  جرأ توسط  ااعقد   از   اهد  5ش، اس  نکدن  )بعا 
و  ابها قه  ،هقصا  که هیوهتن بدشا  اسک ه(  )هرالع  پد وگد   از  و  بیینرب   ه    بد وسعش 

 
1. Davies v McVeagh (1879) 4 Ex.D. 265 at 268. 

تدرا ، اانیدهال پیدم  )، ترجاه هاصوه پوهاوهب، واقا  ه د ن کدالحقوق  ه د ن  جدهع حقوق حااا واهن، هده ب، ی 2

   تدرا )تدب ،  ، ترجاه ی ن  واقا  ه د ن و برهسن هعدحث اجده  کیننحااه کدلیاز، ایو،  254، ص  (1397یاالش،  

 ی 238، ص (1387کینیراان جادوهب اسالهن ا را ، 

3. North River Freighters Ltd V President of India (The “Radnor”) [1955] 2 Lloyd’s 

Rep 73; [1955] 2 Lloyd’s Rep 668. 

4. Tharsis Sulphur & Copper Mining Co Ltd v Morel Bros & Co [1891] 2 Q.B. 647 

at 651. 
5. Tapscott v Balfour (1872) L.R. 8 C.P. 46. 
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  ن ها هعرن  بار    یةتخ   هحاّ  د   پد وگد   قراه ا  اجدهۀ کینن، هسنأجر حق  اشنه بدشا که
  و شو   نه  هقصاهسیا « هحسوب »کینن به  ،برسابد وسعش بیینر  به ها قه    نکین نکاا، وقن 

هاچایش  ه قراه ا  اجدهۀ کینن، اگر   1رسایب  شا ایالم  هیتخ  د اق ة  بعااع به هحا    کهوقنناه  
 و قراه ا  اجدهۀ  هقصا، آ  ها به  فی ، توی اسنید   شو  قعا از ادم بااه »پد وگد « از ک اه 

وجو  هرگواه     ه یوهل یام  کهروهببهکاا،  نه  ا تعا  کینن به هقصا هحاّ پد وگیرب
که بنوااا ایالهیة  قعا از ا ش   ا بد  ن، کین بدهگیرب و تخ یهزهد     شروعهربو  به    ژ  هقرهال و

  2شو ی  بر ی بدهگ هحا واه  آهد گن  ها،
کاااۀ هو ه قضد ن  ه  هد ن که هاعکس تر ش پرواا  ه پد د  ا ش هعحث، بد اادهن به تدز  

سد  گذشنه ا اهه  دننه اسشه بد  گر   که هو ه قضد ن بهبدشاا، هیدها  هنا ش خصوص هن
بدشاای  ه  ا ش تیدول که قضدل اق  بیینرب براب شرو  قراه ا ب و اها ۀ ررنیش قدئا هن

اجدهۀ    قدضن گراس یااۀ اسناالالل خو  ها هعان بر اها ۀ ررنیش  ه قراه ا   3ا« پرواا  »هر ا
که ابناا به پد وگد  اشده  گر   و  کینن قراه  ا   و بد تیسیر هید  آ ، اظدده ااو   هیوهتن

به هقصا هسیا  ت قن گر  ی  ه پروااۀ  بد ا  ه پد وگد  حدضر شو  تد  بااه، کینن  سپس 
هید   دهترپدهتن    4 ه  ا گد  تجا ااظر ساادپوه ه رو گر  ا،   2016دل    ارب ایز که  ه س

اولیه ایالو گر  ا که  ه ایالحیه، یعدهل »پد وگد « به »بااه« تغییر  دنشی قضدل بر ا ش 
بدوه بو اا که آخر ش اها ۀ ررنیش بد ا هالک قراه  ا   شو  و از ا ش بدبش، کینن بد حضوه  

 هسیا  اسشیهقصا ه بااه  و کیننِ به

 آمادگي کشتي . 2

زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یة  ال جدش آغدز هالاب که ذ ا اظدم حقوقن کدهش  وهیش هؤلیه
هاد    که  خو   قراه ا ب  ها   ااجدم  براب  کینن  آهد گن  اسش،  گر  ا   هقره  کینن 

 
1. Stag Line Ltd v Board of Trade [1950] 1 K.B. 536 at 538, Approved by Lord Oaksey 

in the Court of Appeal [1950] 2. K.B. 194 at 195. 

2. Cosmar Compania Naviera S.A. V. Total Transport Corporation (The "Isabelle") 

[1982] 2 Lloyd's Rep. 81. 

3. Novologistics Sarl V Five Ocean Corp (The Merida) [2009] Ewhc 3046 (Comm); 

[2010] 1 Lloyd’s Rep. 274. 

4. Freight Connect (S) Pte Ltd v Paragon Shipping PTE Ltd [2016] 1 Lloyd’s Rep. 

184. 
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اسش، هن تخ یه  تقسیم    1بدشای بدهگیرب  د  حقوقن کینن  و  نیز کن  آهد گن  به  هقوله  ا ش 
اب اکنه  2گر  یهن که  ه  کینن  اب  آهد گن  که  اسش  ا ش  گر  ،  واقع  هوه اشده   بد ا  ناا 

به هقصا هسیا  کینن )هؤلیه اول( خ ط گر  ی  هانیجه براب احراز   بد  اعد ا  )هؤلیه  وم( 
بااه، تیدوتن   بدشا،  د خدهج از اسک ه و  د حنن  ا اکه کینن  ه پد وگد   آهد گن کینن، 

 3ا جد  اخواها ااو ی 

 تي آمادگي فیزیکي کش .1-2

آهد گن نیز کن کینن یااتدع ادظر بر نضدب بدهگیرب کینن و تجدیزال هوه  اسنید ۀ کینن  
گر  ی  ه برخن هواه ، قِسم   ارب ایز  ه هو ة قضد ن و  اوهب به هواه  اخیر اضدنه  هن

روه خالیه یعدهل  گر  ا  که یعدهل اسش از آهد گن کینن از هاظر وز  و تعد ل که به
از   بهاسش  کینن  تعد ل  و  وز   تاظیم  بر  هعان  کینن  هدلو  آهد ۀ  احوبوظییة  کینن  که 

اب که  بدهگیرب  د تخ یه بدشای هر  و از ا ش هواه   ه ا اهه برهسن خواهاا گر  اه اهد اکنه
بد ا باا  توجه  اشش، ا ش اسش که ک یه ا ش هواه  بد ا  ه زهد  »یاوه ایالهیة آهد گن  

یوهل، ایالهیة آهد گن کینن ندقا اینعده اسشی  ه  اای  ه غیر ا ش کینن« وجو   اشنه بدش 
که  ه زهد  یاوه ایالهیة آهد گن کینن  اق ة هقدبا و هیدوم هخدلف جا ة اخیر،  هیوهتن

الذکر گر  ، خ  ن  از هر هاظر آهد   بو   بدشا، اهد هنعدقعدع   ده ا را   ه  کن از هواه  نوق
 4آ ایینن واه  اانبر اینعده ایالهیة آهد گن ک

بدهگیرب و تجدیزال کینن، هن توااا از زوا دب هخن ین هوه  برهسن  آهد گن نضدب 
پرواا  هواه ب که  از  گیر ی  ه یاا  کن  هحوه آ  شکاقراه  بسیدهب حول  گرننه    هدب 

هدب هرجع  ه ا ش زهیاه، پرواا  اسش، اظدنش ااعده کینن هنادسب بد کدال اسشی  کن از پرواا  

 
1. Groves, Maclean & Co v Volkart Bros (1884) C. & E. 309; Government of Ceylon 

V Société Franco-Tunisienne D’armement-Tunis (The Massalia) (No 2) [1962] 2 Q.B. 

416. 
تأخ  ،ناهبدب.  2 بدهگ   ریهسعو ، »خسدهل  ب  هی و تخ   بری ه  هع  ) هوهاژ( و خسدهل    قدلیهج ه تحق  «،نکین  ن حدظ 

 ی 166، ص ( 1377،  )24و  23، شاده   7 وه   ،نحقوق 

3. Armement Adolf Deppe v John Robinson & Co Ltd [1917] 2 K.B. 204; applied in 

The Demosthenes V (Gerani Compania Naviera SA v General Organization for 

Supply Goods) (No.1) [1982] 1 Lloyd’s Rep. 275. 
4. London Arbitration 14/05 (2005) 669 LMLN 3; London Arbitration 4/93 (1993) 

351 LMLN 3. 
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اسش که ونق آ ، پی  از یاوه ایالهیة آهد گن کینن، نرهداا  بد ا از   1ن وهس« ترس»
بدهگیرب از هر اظر براب هدهیش کدال ارایاد    اظدنش، خیو بو   و هادسب بو   نضدب 
حدیا ااد ای  کن از اسناالالل   وا  یدلن  ه پروااۀ اخیر که بسیده هوه  توجه قراه گرننه  

توااا هوجب آغدز  اسش که هن  2دد هجاوع شرو ، » ه کاده  کا ار«اسش، ا ش بو  که تا
زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یة کینن گر  ی انیجه آاکه اگر هر  و از ا ش شرو  )از  هال

توااا ایالهیة آهد گن کینن ها ید ه  جا ه آهد گن کینن( تحقق ایدباا، نرهداا  کینن اان
هدب بعاب ایز اسنید   گر  ا و هوه  پذ رش پرواا  کاای اسناالل   وا  یدلن ااا سند   ه  

 3واقع شای
که هقره بدشا  ه رو گر  ا، ا ش بو  که  هیوهتن  4سؤالن که  ه  و پرواا   اوهب

نقط  ه برخن از ااعدههدب کینن بدهگیرب یوهل پذ ر ، آ د بد ا هاة ااعدههدب کینن  ه  
ضدب کدنن براب هحاولة هوه اظر، براب  بدش قراه  اشنه بدشاا  د یر  وجو  نحدلش آهد  

هن کید ش  بو   کینن  ایالهیة  آهد    ز را  نراواان  اه ه  اهایش  سؤال  ا ش  به  پدسو  کاا؟ 
روه  آهد گن کینن تادد  ه یوهل وجو  ک یه شرا ط هعنعر اسش و ا ش هوضوع هعاوالع به

هن قیا  کینن  اجدهۀ  قراه ا   بدر یر ح  ه  بد  پیییش، گیرگر  ی   وا   اوهب  آها  از   5ب 
روه هیروع گواه اسناالل ااو  که از هاظر قراه ا  اجدهۀ کینن، اانظدهب که هسنأجر ش بها ش 
تواااا از کینن  اشنه بدشاا، ا ش اسش که باو  هیچ ییب  د اقصن، هعد هل به بدهگیرب  هن

  هحاوله کید ش  هد بااد ای براب ا ش اهر یِر   ه  سنرس بو   ااعده تایز به هیزاکدالب آ 
  ار،  یعدهلااد ا و ایدز ایسش که سد ر ااعدههدب کینن ایز  اهاب هاد  شرا ط بدشاای بههن

هد ن که به یا یدل  شو  که وجو  اقضا ش انیجه ایز از اسناالل   وا   اوهب بر اشش هن
را ب بر  بدهگیرب و تخ یه خ  ن واه  ایدوهاا و هوجب بروز تأخیر  ه سیر کینن اار اا، ا 

 آوه ی آهد گن کینن واه  اان
 ه هر قراه ا  اجدهۀ کینن، بد  ه اظر گرننش هدهیش و اقنضدء کدال، هیزا  اظدنش ااعده  

بااب هادسب، وجو  بدااشش  هنیدول اسشی براب بسیدهب از کدالهدب یاوهن و  اهاب بسنه

 
1. [1972] 2 Lloyd’s Rep. 384; [1973] 2 Lloyd’s Rep. 247 (C.A.) 

2. Cumilitively. 

3. Noemijulia v. Minister of Food, (1949–50) 83 Ll.L.Rep. 500; The Epaphus [1986] 

2. Lloyd’s Rep. 387; [1987] 2 Lloyd’s Rep. 215. 

4. London Arbitration 19/05 (2005) 676 LMLN 3. 

5. LMLN 337—3 October 1992. 



 87  | مقدم ابریشمی و آقاسی جاوید    |...  از کشتی   تخلیة  و بارگیری مجاز زمانمدت آغاز شروط

 

هن کید ش  ااعده  هحاوالل  کاای  هحدلنحااق نِ  حاا  جدش  و  که  بدااشنن  خوهاکن، 
توجه    هد عدل، هعاوالع هید ش اسنداااه هدب خدین براب اظدنش ااعدههد ضروهب اسش که بد

کینن پس از حاا    1ااای براب هردل  ه  و پرواا   اوهب،به واقعیدل هر پرواا ، هنیدول
شوب  وکه پس از شسشهحاوله ایش خدم، جدش بدهگیرب باز ش ایزام گر  ا  بو   هحدلن

ااعده )تداکر( کینن، هاوز هقااه کان ایش خدم  ه آ  وجو   اششی هسئ ة پیِ  هوب  اوها   
ا ش بو  که آ د کینن هوه اظر  ه تده و هسیا  به بااه هقصا، آهد گن الزم براب یاوه 
اظر ة کدهشادسن ید ه   ه   به  بد یاد ش  بو   اسش  د خیری  ایالهیة آهد گن کینن ها  اها 

بر ا ش یقیا  بو  که هیزا  ایش خدم  ه حاّب اد یز بو   که به خ وص باز ش  پرواا ،   وا  
اان واه   گر  ای خ  ن  احراز  هأب   وا   کینن  ه  بدهگیرب  نضدب  آهد گن  لذا  آوه ه 

 ه قراه ا  اجدهۀ کینن قیا شا  بو  که ااعدههدب کینن    2«، 1هاچایش  ه پرواا  »هکز کو  
بدش اهد اوع اسنداااه  هیخص اار  ا  بو ه لذا هدلو کینن    ا،بد ا ه دبق اسنداااه  تایز 

ااعدههد ها ه دبق بد یر  و اسنداااه  هحاّ آخر ش تخ یة کینن تایز کر ی هاادم هسیا  کینن  
به بااه بدهگیرب، کدهشادس هربوره هیزا  تایزب ها ه دبق بد اسنداااه  بااه بدهگیرب احراز  

اخنال    بروز  اهر هوجب  ا ش  و  از  ایش  اااو   هاسندب ج وگیرب  هید  ررنیش گر  ای  ه 
هن کینن  اجدهۀ  قراه ا   بدزهسن  اخنالندتن،  سدزهد   خدص  و  اسنداااه   شدها  توااا 

 3هنحا  آهر کد( بدشایهیخص )هرالع سدزهد  بدزهسن غالل ا دالل
ب  گیرتواز  و تعد ل کینن،  کن   ار از یواها احراز آهد گن کینن اسشی هعیده ااااز 

بر هوب   4بدشای هد پدهاهنرب تحش یاوا  خط آبخوه ) د خط شدهیش( کینن هنوز  کینن
تر ش اق ة کینن ز ر  کینن، خ و  هاهّجن وجو   اه  که بیداار ندی ة س ح آب بد یایق
ایز از هایش رر ق کدهشادسن و هحدسعه هن گر   که هنعدقب آ   آب اسش و وز  کینن 

گر  ی از رر    ار، هر کینن جدش حیظ تعد ل خو ،  نید ه ه  5»بر  توز ش کینن«
شو  و به یا یدتن که تواز  کینن  ااعدههدب هخصوین  اه  که هعاوالع بد آب  د شش پر هن 

 
1. London Arbitration 7/88 (1988) 239 LMLN 4. 

2. The Mexico 1 [1990] 1 Lloyd’s Rep. 507. 
 اوی  ،براب ه دلعه بیینری 3

LMLN 445—23 November 1996; LMLN 332—25 July 1992. 

4. Draft Or Draught. 
5. Draft Survey. 
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گر  ی اهتعد  ا ش  ارالق هن  1گر  ، »کانرل تواز «بد پر  د خدلن ااو   آب و شش، کانرل هن
قدبا   از  و جدش  بد آهد گن کینن،  بد  برههعدحث  هرتعط  سن اسشی اخسش آاکه یا یدل 

اهتیدع و تواز ، هاکش اسش زهد  تاظیم  قعیا  از  هقاهدتن  کینن  نراهم آها   ایدزهاا  و  بر 
زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یه هاکش اسش از ا ش بدبش تغییر  دبای اکنه  بدشااه لذا آغدز هال

کینن برخن  که  ه  اسش  ا ش  )ی ن وم  کیننهد  تداکر الخصوص  حاا    هدب  هخصوص 
گر  ،  هد عدل(، ااعدهب که براب پر شا  آب و ادد ندع حیظ تعد ل و وز  کینن اسنید   هن

زهد  که کدال  هاد  ااعدهب اسش که قراه اسش کدال  ه آ  بدهگیرب شو ی  هانیجه کینن هم
  تادسب تخ یه هد آب پرشا  اسش، بهااد ا، سد ر ااعدههدب خو  ها که  ه آ ها بدهگیرب هن

که نضدب بدهگیرب بی  از ایدز کینن به  ااد ا تد نضدب بدهگیرب آهد   گر  ی  هیوهتنهن
گر   و هاکش اسش  بحث حیظ تعد ل اخنصدص  ا   شو ، احراز آهد گن کینن  شواه هن

که   ه اق ة هقدبا،  هیوهتن 2هاجر به هحکوهیش هدلو کینن به پر اخش خسدهال گر  ی
کین هدلو  تعد ل،  حیظ  بهجدش  بااد ا،  ن  کینن  تواز   کانرل  به  اقاام  هوه ایدز  ااااز  

شیم  )حاو   و  5»یا هزاه تش سیاد «  4 ه پرواا  »ثوگر«،  3گر  ی هسئولینن بر وب بده اان
قراه  ا   آ   کینن  ه کف  تواز   حیظ  جدش  کینن(  ظرنیش  کا  بو ی  ا گد   از  شا  

جدش حیظ تعد ل کینن ضروهب ت قن    تجا ااظر هاادم برهسن هسئ ه، هقااه هوه اظر ها
 ااو  و از ا ش لحدظ آهد گن کینن هوه  احراز قراه گرنشی 

 آمادگي حقوقي کشتي  .2-2

روهک ن کینن بد ا از هر هاظر  ه اخنیده هسنأجر ش بو   و آهد ۀ بدهگیرب و تخ یه بدشای  به
قواایش و هقرهال و  د یام اقض  روه هید ش  ا ش اهر شدها اخذ هرگواه هجوز و اساد  و هایش 

تاظیم  قیق    7یام اقض هقرهال قرا یاه،   6شو ی  ه اکرر هواه ، اخذ هجوز بدااشش، هد هنآ 

 
1. Ballasting. 

2. Weir v Union SS Co Ltd [1900] A.C. 525 at 532–533. 

3. Vaughan V Campbell Heatley & Co (1885) 2 T.L.R. 33; London Arbitration 1/91 

(1991) 299 LMLN 1. 

4. Japy Frères & Co V RWJ Sutherland & Co (1921) 26 Com. Cas. 227. 

5. One Hundred Tons of Cement. 

6. Free Pratique (FP). 

7. Free From Sanction Restrictions (FFSR). 
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وقد ع کینن،  ثعش  ثعش کینن،   1ساا  گواهن  اهائة  هینرک  ه    2و  و  هواه  الزم  یاا   از 
ش هقرهال  خصوص آهد گن حقوقن کینن هسناای بد ا  ه اظر  اشش که بااههد هاکش اس

خدص خو  ها  اشنه بدشاا و ا ش وظییة هدلو کینن اسش که از ا ش هقرهال ه  ع بدشا و 
به  لیا یام اخذ »گواهن بدزهسن کینن    3هد ها هید ش ااد ای  ه پرواا   اوهب »پرهو«، آ 

آهد گن کینن ازلحدظ حقوقن احراز اار  ا و انیجندع ایالهیة آهد گن کینن ندقا    4تداکر«، 
عده ایالم شای العنه اسنرادئدتن بر ایا نوق واه  اسش که  ه هو ه قضد ن و  اوهب هیدها   این 
وجو  آها  »بد ا«  ه اهر تخ یه   شو ی اخسش، براب اقض آهد گن حقوقن کینن، هداع بههن

هدلو  براب  قداوان  هقرهۀ  اگر یام هید ش  و  بادبرا ش  ااد اه  ا جد   بدهگیرب خ  ن  و  د 
 اه اقاب  ه پن  اشنه بدشا و  د ازاظر زهدان هوجب توقف کینن اار  ،  کینن یرندع جر

ایا  اسشی به  5آهد گن کینن اقض  ااجدم   وم، اقض  اهادل  ه  از  ادشن  بد ا  وجو  آها  
وظد ف هدلو کینن بدشاه  ه انیجه اگر به  لیا یام ااجدم اهوه گارکن توسط گیراا   د 

ساد ، کدال قدب یش بدهگیرب و  د تخ یه ها اااشنه بدشا،  نرسنااۀ کدال و  د یام اهائة ایول ا
 ه خصوص بحث آهد گن حقوقن کینن،  و    6 ایش اهرب هنوجه هدلو کینن اخواها بو ی

 هوضوع حدئز اهایش اسشی  
هوضوع اخسش، هعحث اخذ هجوز بدااشش و قرا یاه اسشی هجوز  د گواهن بدااشش و  

وهو ب از لحدظ هید ش هقرهال بدااشنن و آلو      هدبقرا یاه یعدهل اسش از برهسن کینن
گرننه  هدب شکا ه برخن از پرواا    7هدب واگیر اهی اعو   کینن و  د خاهة آ  به بیادهب

یراحش اخذ هجوز بدااشش و قرا یاه ها جزو آهد گن حقوقن  حول ا ش هحوه، ررنیش به
روه خدص به   ا  که اگر بههایش اهر هوجب بروز ا ش سؤال گر   8ااایکینن ق ااا  کر  

اب اار  ، آ د  ه اهکد  یاوه ایالهیة آهد گن  ا ش هوضوع  ه قراه ا  اجدهۀ کینن اشده 
 

1. Official Log Book. 

2. Certificate Of Registry. 

3. The Permeke, LMLN 416, 14 October 1995. 

4. Tanker Vessel Examination Certificate. 

5. London Arbitration 19/07 (2007) 723 LMLN 2; Gill & Duffus SA V Rionda Futures 

Ltd [1994] 2 Lloyd’s Rep. 67, Clarke J; London Arbitration 4/05 (2005) 659 LMLN 

3. 

6. London Arbitration 15/01 (2001) 566 LMLN 3; London Arbitration 7/02 (2002) 

587 LMLN 4. 

7. International Maritime Dictionary, Edited By De Kerchove, 2nd Edn (1961). 

8. The Shackleford (Surrey Shipping Co Ltd V Compagnie Continentale (France) SA) 

[1978] 2  Lloyd’s Rep. 154. 
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هسا هو ة واحاب  ه ا ش خصوص هوجو   اظر هنآ ا  د خیر؟ بهوجو  هنکینن خ  ن به
اعدشای حااقا  ه  و پرواا ، ایالم شا  اسش که  ه یوهل یام قیا یعدهل خدص  ه  

اانق نرهدااۀ کینن س ب  از  ایالهیة آهد گن  از    1گر  یراه ا ، حقّ یاوه  برخن  برهسن 
سدز  که  ه یاا، ررنیش قراه ا  اجدهۀ کینن، اینعده ایالهیة آهد گن  هد هیخص هنپرواا  

که هنعدقعدع هدلو کینن انوااا  ااد اا و  هیوهتنکینن ها هع ّق بر اخذ هجوز بدااشش هن
ها   هزبوه  هنهجوز  تیخیص  ا    اینعده  ندقا  ابناا  از  آهد گن  ایالهیة  ااد ا،   2شو ی اخذ 

سااه«، »بو  پرواا   ا ش   3هاچایش  ه  یدلن  ااو ،  هیوهتن  وا   اظددهاظر  اینعده  گواه  که 
زهد  هجدز بدهگیرب  ایالهیة آهد گن کینن هع ّق بر اخذ هجوز بدااشش گر  ا  بدشا، هال

که کینن  ه  و تخ یه تد هاادم هیخص شا  وضعیش هجوّز آغدز اخواها گر  ای  هیوهتن
  بدهگیرب و  د تخ یه ویف آهد گن خو   قراه بایر ، به  لیا یام اهکد 4وضعیش »قرا یاه«

 ها و هدلو کینن حسب هوه ، بد ا از یداۀ خسدهال واه   بر هسنأجر ش  ها از  سش هن
یدهض    6و »آسنیش نر ده«  5هدب »وا ش ی یه و اچسنر«کینن برآ ای  ایش شرا  ن  ه پرواا  

 گر  ای 
اسشی هقرهۀ اخیر،  و    7اههد«با و    هدنکین  شی اها   نالا  هوضوع  وم، هید ش »هقرهۀ بیش 

بیش  بر »هعدهاۀ  بدشا که از سدل  هن  8«د جد  اشخدص  ه  ه  ناا  ا  الا  نپروتکا ایالحن 
به  2004 و  اسش  قراهگرننه  تصو ب کیوههد  هوه   گسنر  هیال ب  اب  ه کیوههدب  روه 

اجرا  هآهای هنحا  آهر کد، ااا سند  و ایضدب اتحد  ه اهوپد، به  ه رو  اید ازجا ه ا دالل

 
1. Logs & Timber Products (Singapore) Pty Ltd V Keeley Granite  (Pty) Ltd (The 

Freijo) [1978] 2 Lloyd’s Rep. 1 At 3. 

2. London Arbitration 11/00 (2000) 545 LMLN 3; London Arbitration 1/00 (2000) 

538 LMLN 1; London Arbitration 9/98 (1998) 488 LMLN 1(2); London Arbitration 

19/04 (2004) 648 LMLN 1(2). 

3. Odfjell Seachem A/S v Continentale des Petroles et d’Investissements [2004] 

EWHC 2929 (Comm); [2005] 1 All E.R. (Comm) 421; [2005] 1 Lloyd’s Rep. 275. 
گر   که  ه آ  هال، اشخدین که  اهاب بیادهب واگیر اه  هوز  اسش ارالق هن  40اب که هعاوالع  قرا یاه به  وه  ی  4

  اوی ،شواای براب ه دلعه بیینرهن وهاز  سنرس   ارا  اادااهب یوهل اایرا ب بههسناا، به

Shorter Oxford English Dictionary, 3rd Edn (Oxford: Oxford University Press, 1944 

Revised 1956) 
5. White V Winchester SS Co (1886) 23 Sc.L.R. 342. 

6. The Austin Friars (1894) 10 T.L.R. 633. 

7. International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. 

8. Safety Of Life at Sea (SOLAS) Convention. 
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هد ن خدص  هد، بااههد و اشخدص از رر ق ایادل سیدسشها  هقره  تضایش اهایش کینن
آ  بر  هکره  اظدهل  بهو  اسشی  »اقیه  هد  و  ا اان  لوازم  به  هجدّز  بد ا  کینن  هر  هردل،  روه 

به ا ش هاظوه  ه کینن حضوه  ائم و نعدل  اشنه بدشای به هایش    2بدشا و »هأهوهب«   1ا اان«
سدل  وها  پا   هر  کیننظوه  از  هجا   بدز  ا  از  پس  بیش بده،  »هجوز  ا اان  هد،  الا  ن 

هدب  گر  ی  کن از هواه  ایادل هقرهۀ اخیر، کیننبراب کینن هذکوه ید ه هن  3کینن«
کاای بر اسدس جدش هقرهۀ نوق بد بحث آهد گن کینن اهتعد  پیاا هنبدهب اسش که از ا ش 

ها ید ه و ایالم  4کینن  ه باو وهو  به بااه، بد ا »اظددهادهه ا اان« هید  هقره ، نرهداا  هر
آ ا یاا هنااد ای  ه یوهل یام هید ش هقرهال اخیر، از وهو  کینن به بااه ج وگیرب به

  5کاای و ا ش اهر آهد گن حقوقن کینن ها س ب هن

 صدور اعالمیة آمادگي کشتي .3

زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یه، یاوه ایالهیة آهد گن  هالسوهیش هؤلیة ضروهب جدش آغدز  
اسشی  ایالهیه  6کینن  کینن،  آهد گن  به  ایالهیة  کینن  نرهدااۀ  توسط  که  اسش  اب 

  هسنأجر ش، نرسناا  و گیراا  کدال و سد ر اشخدین که بر اسدس قراه ا  اجدهۀ کینن هعیش
 ب و هاچایش آهد   بو   کینن  ااا، اهسدل شا  و هراتب حضوه کینن  ه هقصا قراه اشا 

 7 هایهد ارالع هناز هر لحدظ ها به آ 
رر  قراه ا  هع ق بر هعادب وجو  ا ش هؤلیه، ا ش اسش که  ه هواقعن که اقااهدل  و

به بد ا  اخیر  اسش، رر   اررا  اقااهدل رر    ار  سد ر  تعداال خو    ااجدم  هحض 
سدز ی  ه  ع  ها  یوهل  8قراه ا ب  ا ش     هانیجه  ه  برخال   قراه ا ب  شر   وجو   یام 

هوضوع، ایا بر یام ارالع هسنأجر کینن از وهو  و آهد گن آ  اسشی به یقیاۀ برخن از  
ال هدلو کینن یرندع هاادم وهو  کینن براب بدهگیرب  او سااگد ،  ه اظدم حقوقن کدهش 

 
1. Ship Security Plan (SSP). 

2. Ship Security Officer (SSO). 

3. International Ship Security Certificate (ISSC). 

4. Declaration Of Security (DOS). 

5. The Doric Pride [2006] EWCA Civ 599; [2006] 2 Lloyd’s Rep.175. 

6. Carver, Thomas & Colinvaux, Raoul, Carvers’s Carriage by Sea (13th Edn.), Sweet 

& Maxwell, 1995, P. 1315. 

7. Charterparty Laytime Definitions 1980. 

8. Vyse V Wakefield (1840) 6 M. & W. 442 At 452; Makin V Watkinson (1870) L.R. 

6. Ex. 25. 
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ز را پس از     دباهانوظییه  اه  ایالهیة آهد گن ها ید ه ااد ا و ا ش اهر به تخ یه تسرّب ا
بدهگیرب، هسنأجر ش از اهوه هربو  به کینن و حرکش آ  به ساش هقصا ه  ع بو   و   ار  

بن بر  ایسشی نرض  آاد   بدشا، یاوه   1ارالین  هیروض  اسنااللن  اگر یحش  ایش  حنن 
بر ی ش بو   و  ندییدل هدلو کینن ها از اظر اساد ب   ایالهیة آهد گن براب تخ یه هز ا 

هنتقو  اظر ش  به  اهرب ضروهب  ایز  تخ یه  براب  آهد گن کینن  ایالهیة  لذا یاوه  ااد اه 
قدضن  وادلاسو  اظدده ااو  که  ه هواقع شو و    2هسای هضدندع ا اکه  ه پرواا  »تیااد«، هن

 تر  ا، بدنر اسش که ایالهیة آهد گن ید ه شو ی  

 . شرایط صحت اعالمیة آمادگي کشتي 1-3
بر ا ش اسش که نرم خدین جدش ایالم آهد گن کینن وجو  اااه ،  ازلحدظ شک ن، ایا  

جدب  که بهب که ارالع  دننش هسنأجر ش ها  ای ن ایالهیه هذکوه اسشه بادبرا ش  هیوهتن
هیدبه   ار   یعدهال  کینن«  د  وهو   »ایالهیة  یعدهل  از  کینن«  آهد گن  »ایالهیة  یعدهل 

ک وهو   ایالهیة  ا ش  که  هد ام  شو ،  ها  اسنید    آ   بو    آهد    و  هعّیش  هقصا  به  ینن 
اهد بد ا توجه  اشش که نرض اخیر  ه یوهتن    3هسدان ااد ا، هقصو  هحقق شا  اسش،ارالع

هردل  ه  براب  بدشای  ایا   قدئا  آ   براب  اسنراد ن  هید  ررنیش،  قراه ا   اسش که  ه  حدکم 
قراه ا  اجدهۀ کینن، هقره    باا هربو  به ایالهیة آهد گن کینن  ه   4پرواا  »پوهل هاسا«، 

کر   بو  که پس از یاوه ایالهیة آهد گن کینن به هر ترتیعن که بدشا، ایالهیه بد ا  ه  
یوهل  سدیدل ا اهب ایز به ایدان تادس هسنأجر ش نکس گر  ی هنعدقعدع نرهدااۀ کینن تادد به

اب ها خال  هید   ا ایا هراتب آهد گن کینن ها ایالم کر   بو  که  ا گد ،  ایش ایالهیه
گر   که سدیدل ا اهب  قراه ا ب و  ه انیجه باو  اینعده  ااسشی هیکا ازآاجد حد ث هن

زهد  بدهگیرب و تخ یه  توااا  ه بحث آغدز هال ه هر کیوه هنیدول بو   و هایش اهر هن
 ش    وا   اوهب اظدده ااو  که به  لیا یام هید  5اخالل ا جد  کاای  ه  و پرواا   اوهب،

 
1. Baughen, Simon, Summerskill on Laytime (6th Edn.), Sweet & Maxwell Ltd, 2021, 

P. 137. 

2. Zim Israel Navigation Company Ltd V Tradax Export S.A. (The “Timna”) [1970] 

2 Lloyd’s Rep 409 at 411. 

3. London Arbitration 15/01 (2001) 566 LMLN 3. 
4. The Port Russel [2013] EWHC 490 (Comm); Lloyd’s Law Reports, [2013] 2 

Lloyd’s Rep. 57. Trafigura Beheer BV v Ravennavi Spa. 

5. London Arbitration 15/80 (1980) 15 Lloyd’s Maritime Law Newsletter (LMLN) 

3(2). 
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هال ا اهب،  سدیدل  آهد گن  ه  ایالهیة  اهسدل  لحدظ  از  قراه ا ب  هجدز  شرا ط  زهد  
بدهگیرب آغدز اار  ا  اسشی پُرواضح اسش که یام هید ش  قیق هید  قراه ا  توسط هدلو  

 1 سش  ه پن  اشنه بدشایو نرهدااۀ کینن، هاکش اسش خسدهاتن ازا ش 
کینن، تأ یا ایالهیة آهد گن کینن توسط هسنأجر ش،  که  ه قراه ا  اجدهۀ   هیوهتن

هنعدقب یاوه آ  از جداب نرهدااۀ کینن شر  شا  بدشا، بر اسدس هو ة هوجو ، پس از  
یاوه ایالهیة آهد گن کینن، نرض بر آ  اسش که هسنأجر تأ یا خو  ها ایالم ااو   اسش،  

هال ا اکه  ه  توس هار  آهد گن  ایالهیة  اکول  هعقولن،  کینن  ه دنش  زهد   هسنأجر  ط 
 2گر  ی

 اجرای صدور ناقص اعالمیة آمادگي کشتيضمانت  .2-3

ضاداش اسش،  ه رو  کینن  آهد گن  ایالهیة  که  ه خصوص  هدان  اجراب یاوه هسئ ة 
هن آ   آغدز  ادقص  جدش  ایالهیه  هجا   اهسدل  هوجو ،  اواقص  هنع  از  پس  آ د  بدشای 

 ه ابناا،  و   اگد  ای ن ولن هنیدول  ه  زهد  بدهگیرب و  د تخ یه ضروهب اسش؟  هال
 اجراب یاوه ادقص ایالهیة آهد گن ه رو گر  ای خصوص ضاداش

اهائه گر  ا، ا ش بو     3« 2که توسط قدضن   پالک  ه پرواا  »هدسدلید      اگد   سنة اول
خواها بو  و بالندی ه پس از هنع    4تد زهد  بررر  گینش اواقص، »ادهسد«  که ایالهیة ادقص

خو  آغدز خواها شای ا ش   اگد ، زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یه، خو بههداع هوجو ، هال 
اان الزم  ها  کینن  آهد گن  ایالهیة  هجا   از  ایش  یاوه  ای ن  ها   ز را   ااسشه 

 ه اق ة    5بدشا که به حاّ کدنن هحقق گر  ا  اسشی اب، ارالع هسنأجر ش کینن هنایالهیه
ی یه   »کر سنش  پرواا   قدضن  وادلاسو   ه  از  پیروب  به  ا ش   اگد ،  سنة  وم  هقدبا 

 
 وه ایالهیه آهد گن  ه سدیدل ا اهب هجوع کایا به  هدب هیدبه  ه خصوص یابراب ه دلعه پراا  ی 1

London Arbitration 13/02 (2002) 594 LMLN 1(2); London Arbitration 12/01 (2001) 

562 LMLN 3; London Arbitration 8/81 (1981) 44 LMLN 2(2). 

2. London Arbitration 8/08 (2008) 748 LMLN 2(2); London Arbitration 9/96 (1996) 

434 LMLN 3; London Arbitration 31/92 (1992) 338 Lloyd’s Maritime Law 

Newsletter (LMLN) 4. 
3. Government of Ceylon V Société Franco-Tunisienne D’armement-Tunis (The 

Massalia) (No 2) [1962] 2 Q.B. 416. 

4 Inchohate. 

  و   هد  کنر ش  برهسن   آ   از  ادشن   هوهاژ   یدوب   و  آهد گن  ارالییة »هص ین،  اسب،هااحن  هحااه   سیا   ی رعدرعد ن،5

 ی 559ص   (1397) ، 3 شاده   ،48 ،  وه  خصوین حقوق ه دلعدل ،«قضد ن هو ة
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یوهل ادقص ید ه شا   اب که بهبر ا ش یقیا  بو اا که ایالهیة آهد گن  1هااوسند  اسنیا«
گواه اثرب اااه ه لذا پس از هنع اواقص هوجو ، ایالهیة جا اب بدشا، بدرا اسش و هیچ

 ه و به ررنیش ایالم شو یبد ا ید 
پرواا   اخنال  تجا ااظر،  ه  اااششه  راکه  ا گد   هوجو ،  وام  اااان  اظر 

یراحندع اظر ه ب ال  ایالهیة آهد گن کینن ها پذ رنشی اسناالل  ا گد  اخیر    2«1  »هکز کو
اب وب،  کااه لذا بربر ا ش اهر اسنواه بو  که هسنأجر کینن، بر اسدس قراه ا  اجده  یاا هن

اب کدها آغدز خواها گیشی  زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یه یرندع پس از ویول ایالهیههال
یراحش  ه قراه ا  قیا شا  بدشای انیجندع  ه یوهل نقاا  هار ا اکه خال   ایش اهرب به

که ک یة شرو  قراه ا  هحقق گر  ا  بدشا،   ایش شررن، نرهدااۀ کینن وظییه  اه  هاادهن
به  ها ید ه کر   و هرگواه ایالهیة ادقصن که پی  از آ  ید ه شا  بدشا، هحکومایالهیه  

از آ  پس، اسناالل  ا گد  تجا ااظر  ه هواه  هیدبه هوه اسنید   واقع گر  ا   3ب ال  اسشی 
 هدب خوبن  ه ا ش هوه  هسناای هردل 5 ب«و »هپن 4هدب »آگدهااو «که پرواا 

هاکش اسش ا جد  شو ، ا ش اسش که اگر هسنأجر ش کینن  سؤالن که  ه ا ش هرح ه که  
 د ااد ااۀ آاد ، بدوجو  ی م و آگدهن از ادقص بو   ایالهیة آهد گن کینن، آ  ها قعول و  
تأ یا کااا، اثر  ایش تأ یا و قعولن توسط هسنأجر بر اینعده ایالهیة آهد گن کینن  ه خواها  

از یاوه ایالهیة آهد گن  ه   6بو ؟ ا ش پرس   ه پرواا  »شک یوه « رو گر  ا که پس 
اهد ااد ااۀ    کینن، تخ یة هحاوله به  لیا اینصدب کدهگرا  بااه بد هیکا هواجه شا  بو ،

زهد  هجدز هسنأجر  وضوو ایالهیه ها قعول کر   و آ  ها هعاأ آغدز هالهسنأجر کینن به
و کینن اقااهدل بعاب خو   ت قن ااو   بو ی  ه هأب  اوه،  ایش اسناالل شا  بو  که هدل

شو  که  ها بد اتّکد به قعولن ااد اا  هسنأجر ااجدم  ا   اسشه لذا  ه  ایش شرا  ن، نرض هن
ایالهیة آهد گن کینن ولو بدوجو  اقص، هعنعر بو   اسشی  ا گد  تجا ااظر ایز هأب  اوه  
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دن ید ه گر  ای هضدندع ایز اسناالل و هأب هیدب  1گیش«ها ییادع تأ یا کر ی  ه پرواا  »اوهث
بدشا و هاکش اسش به اعد ا کنعن  یوهل یا ن هخ  های هوانقش هسنأجر ش کینن لزوهدع 

توااا هردل قعولن یا ن  ایادلن اظیر آغدز بدهگیرب و تخ یه و  د یاوه  سنوهال هقنضن هن
 2هسنأجر ش ت قن گر  ی

 نتیجه
به آاچه گذشش، هن بدهگ   زهدهال  توا  گیش تعییش بد توجه  ،  کن از  هیو تخ   بری هجدز 

   ة هد و هوبر اسدس یر تر ش هواه  بروز اخنال  هید  هدلو و هسنأجر کینن اسشی  شد ع
به سه    ه،یو تخ   بری زهد  هجدز بدهگآغدز هال  ،هنع وه شا  اسش   نقضد  ه تجده که  ه هو

هوه  اظر که حسب هوه  بااه، اسک ه    صا  ه هق   ن حضوه کین ی  گر  خوه   اسش  ن ای   شر 
یاوه ایالهیة آهد گن کینن سه    ندع  و ادد  ن کین   نو حقوق   نک  زی ن   نآهد گ  ، اسشپد وگد     د 

و   بری زهد  هجدز بدهگی وجو  هر سه شر  جدش آغدز هال هاانه  ای ها تیک   نوق  شر 
نقاا  هر    بضروه  هیتخ  آ   و اسش که هیخص شا   اثعدل  و  زهد   از گذشش  ،  پس 

  ب یام وجو  شر  خدص قراه ا   د وجو     اکه ی ضاش ا هانه  ریی ها تغ   ش یررن  د ی ه  ةهعد ل
  ی  هاناا  ریی شا  ها تغ اثر خواها بو ، اهد ایا وجو  سه هؤلیه گینه  ب اها   ش،یررن  ة ه هاب 

ادد     اسش، لیکش  زهد  هجدز بدهگیرب و تخ یه هاواه   کسد  بو  اگر ه شرو  آغدز هال
تغ   د پو  نن یهده  ب اها  ،هزبوه اقنضدء  به  و   ه    ،بهناد   د ی سدل  نآها  ر  وجو به  رالِیی بو   

لذا اکنید به    هاسش  ا  ظدهر گر   بسدزگده بد یر  تجده  بدههدی و بد هع  ا جا   نهدپوش  
ایسشی  هوز ها عق    دلی واقعبد    هدااا،نهد ثدبش هکه  هه  نای  ه هنو  قواا  بادد   ش ی  ا  بیانپی  

بد  ه    و  ر ی گ نقراه ه  ن ه هقدبا هدلو کین   نکین   هسنأجرتعدا    که نازآاجد  ،ادد     ه ا ش 
 سو ه  ش ر ها  ،هی و تخ   ب ری بدهگ  دلی یواها هخن ف  ه یا   ۀکاااش یی اق  تع  اظر گرننش 

به    شادهب تکو ش  دننه وبن  ب هو شرو  قراه ا ش ی ی از ها اسشبرخوه اه    بدهی بس  شی از اها 
بال هرجح    ح ی ترج   اداه، ی بو واقع  نها ق  ن ی باو   ل   هرکاامااا که اتخدذ  هوضوع پر اخنه  ش  ا

 اسشی  
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ها    نشرور  هیو تخ   بر ی زهد  هجدز بدهگقراه ا   ه خصوص هال  ش ی  ه اکرر هواه  ررن 
  ش یهسئول ا جر و تحاأهسن  شیهسئول      ه انزا نهاواه  سع نکین  ش ی و هدلک کاااهن هج 

  ر ، ی قراه اا   نجر کین أثر هسندؤه  س ه  سنر  نهد ام که کین  ی بد ا ش ویف،اااخو   اشنه
ت قّ   نِ کین   و  تع   نواه    هوقع  ن کین   اکه  ا  ش ییاخواها شای  ثر  ؤه  ن به  سنرس  نن ی ه  ه 

 ه قراه ا     نهر پرواا  و اوع هقصا کین   ب هجزا  بهدشی به واقع  ده ی  هآها  اسش، بسجر  أهسن 
بسنا )بااه/اسک ه/پد وگد (  هوجو   ه    اگد  برخال   هاچایش    خواها  اششی  ناجده  

 ا  اادنیاوه ایالهیة آهد گن ها اا  بآ ، تکدنو   زالی و تجد  نکین  نگذشنه، یر  آهد گ
  ب هدیر   ش یهد و هاچاکیوه ن اخ   ش یهربوره، قواا  نالا  ش یب  بهدو یبه کاوااس  ش و بد یاد

هد  هجوز  هی ک  بدشا که شدها اخذ    زی ا   نحقوق  نویف آهد گ  ب اها  بد ا  ن شکا گرننه، کین 
 ی اسش ن هدلو کین  ۀکه بر یدا گر  نه  ن هدنو گواه

یاوه  شا  و آهد گن نیز کن و حقوقن آ ،  پس از حضوه کینن  ه هقصا هیخص 
تدبع    گر   که ایالهیة اخیرزهد  هجدز هسنأجر هنهوجب آغدز هال  ایالهیة آهد گن کینن

خدی   گواهچی ه نرم  و  ا  ایسش  نشکا  خدی  ش، یررن  د  ی ه  اکه  هار  شر   یراحش    ن به 
انیجه،گر  ی    نا یب  ی پ بر آغدز هال   ه  بدهگ ایا  از یاوه    هیو تخ   بریزهد  هجدز  پس 

ررن   ن ی  ه یوهتاسشهزبوه    هیایاله قراه ا   ایالهیة  أهسن   اأ ی ت   ش، ی که  ه  ایوذ  شر   جر 
  ن یام قعول  ن  ه هد ش هعقول  بو  اکه  ا  جر اسش، هار أهسن   اأ ی نرض بر ت   ز ی آهد گن بدشا ا
ادقص و   ه یوهتن که    یکااخو  ها ایالم   ید ه گر  ،    اشنعد   د ایالهیة آهد گن کینن 

اقص  د اشنعد   پس از هنع    ا بد  ن هدلو کین   جهیی  ه ان اسش هیب ال  ایالهراب آ   اجضاداش
جر  أهالک آغدز زهد  هجدز هسن   ا جا  یةایاله  و و تده  کااها ید ه    با جا  هی، ایالههوجو 

 یخواها بو 
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