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مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کاال در انواع
قراردادهای حمل و نقل
دکتر امیرحسین فخاری*
شراره مفیدیان **

چكيده
متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کاال متعهد بهتحویل کاالهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه میباشد.
بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است .در قوانین و کنوانسیونهای
بینالمللی از حق گیرنده کاال تحت عنوان «حق رزرو گیرنده» یاد نشده است .اما با اعطای حق بهگیرنده کاال
جهت ابالغ و قید عدم سالمت کاال در هنگام تحویل و تعیین خسارات و درجه اهمیت آن در نصوص قانونی عم ً
ال
چنین حق رزروی برقرار گردیده است .حق متصدی حمل و نقل هنگام دریافت کاال مبنی بر قید مشخصات کاال در
بارنامه ،بهصراحت تحت عنوان «حق رزرو» مطرح گردیده است .از سوی دیگر مشابههمین حق با اندکی تفاوت
در مرحله پایانی قرارداد حمل برای گیرنده پیشبینی شده است .گیرنده کاال در مقصد و بههنگام تحویل حق دارد
عدم تحویل وفق مندرجات بارنامه را در رسید منعکس کند یا با ارسال ابالغ وفق مقررات ،حقوق خود را بعد از
بازرسی و تحویل محفوظ دارد .اگرچه حق مزبور برخالف حق رزرو متصدی حمل نمیتواند در بارنامه درج گردد اما
حمل بهدلیل اصل نسبی بودن قراردادها نیز بحثها و توجیههایی مطرح است .برخی مقررههای بینالمللی ،صرف
عدم ابالغ ورود ضرر در موعد مقرر را ،اسقاطکننده هرگونه حق طرح دعوا از ناحیه گیرنده درنظر گرفتهاند البته
بهجز موارد احراز سوءنیت متصدی حمل .بهدلیل تاوان عظیم عدم ارسال ابالغ بهموقع ،بهنظر میرسد میبایست
مواردی بهعنوان عذر موجه برای عدم ابالغ در موعد مقرر مورد پیشبینی قرار گیرد .ضمن آنکه تعیین دقیق

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

عنوانی جز حق رزرو گیرنده کاال نمیتوان برای آن برگزید .درخصوص مغایرت اعطای حق بهگیرنده علیه متصدی

هویت متصدی حمل و نقل در متون قانونی میتواند کمک مؤثری در امکان قابلیت رجوع در زمان مناسب با هزینه
* استاد ،عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
** دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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کمتر جهت برقراری عدالت باشد.

کلید واژهها
قراردادهای حمل و نقل کاال ،مسئولیت متصدی حمل نقل ،تحویل کاال ،حق رزرو گیرنده کاال ،شرایط اعمال حق

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

رزرو ،ابالغ ادعا.
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دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

مقدمه

گسترش فعاليتهاي اقتصادي و توسعه ارتباطات بينالمللي در سالهاي اخير ضرورت توجه بهمسائل مربوط بهانواع
قراردادهاي حمل و نقل را اقتضا میکند .در همه كنوانسيونهاي مربوط بهحمل و نقل اعم از هوايي ،دريايي،
جادهاي و ريلي حق متصدي حمل براي اعمال رزرو بهطور صريح و با ذكر شرايط و نحوه اعمال ذكر گرديده اما
اينكه گيرنده ،كاال در هنگام تحويل از چنين حقي برخوردار خواهد بود يا خير ،بهنحو روشن بيان نگرديده است.
در اين مقاله بر آن شدهايم كه پاسخهایی مستدل بهدو پرسش ارایه نمایيم:
اول) آيا گيرنده كاال در هنگام تحويل كاال امكان اعمال حق رزرو را دارد و يا اساس ًا چنين حقي براي گيرنده
قابل تصور است يا خير؟
دوم) در صورت برخورداري گيرنده از اين حق شرايط و نحوه اعمال آن چگونه خواهد بود؟

تحويل كاال توسط متصدي حمل و نقل و آثار آن

زمان در حمل مهم است و كاال بايد در مدت خاصي حمل شود .اينكه چه زماني ميتوانيم دوره حمل را پايان يافته
تلقي كنيم داراي آثار زيادي است .در قوانين حمل و نقل بهطرق مختلف بحث مسئوليت در ارتباط مستقيم با مدت
حمل و تحقق تحويل كاال قرار دارد.
تحقق تحويل
آخرين مرحله قرارداد حمل و نقل كاال و دوره حمل بهطور معمول ،مرحله تحويل كاال است .متصدي حمل و نقل
وظيفه دارد كاال را بهكسي كه طبق بارنامه حق دريافت دارد ،تحويل بدهد .اینکه چه شرایطی بايد محقق گردد تا
تحويل صورت پذيرد ،براساس قانون و عرف قابل دريافت است .ترتيبات الزمالرعايه در هنگام تحويل در قوانين
و كنوانسيونهاي مختلف حمل كاال بهميزان زيادي بهيكديگر شبيهاند و در صورت سكوت و خأل قانوني عرف و
رويه جايگزين آن ميشود.
دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

الف) تحويل در حمل و نقل كاال از طريق راهآهن
همانطور كه در ماده  28مقاوله نامه حمل و نقلهاي بينالمللي با راهآهن ( )COTLEو ضمايم آن (ضميمه ب)
آمده است ،راهآهن بايد بارنامه و كاال را در مقصد در مقابل مفاصا حساب و وصول مطالباتِ خود بهگيرنده تحويل
نمايد .بند دوم ماده  28همان قانون ،حاكي از اين است كه دو حالت بهمنزله تحويل كاال بهگيرنده تلقي ميشود:
1ـ تحويل كاال بهمراجع گمركي يا مراجع وصول عوارض در محلهاي ارسال و يا در انبارهاي آن در صورتي
كه محل و انبارهاي مذكور زيرنظر راهآهن نباشد.
2ـ توديع كاال نزد راهآهن يا نزد حقالعمل كار ارسالكننده و يا در انبارهاي عمومي.
بند شش همان ماده متذكر ميگردد كه عمل تحويل كاال بهموجب مقررات جاري در ايستگاه مقصد انجام
()1
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خواهد گرفت .از سوي ديگر قسمت ب بند  1ماده  13كنوانسيون كوتيف (ضميمه ب) مقرر ميدارد كه بارنامه بايد
حتم ًا شامل نام و آدرس گيرنده باشد .با توجه بهاين ماده بديهي است كه عالوه بر دو مورد مذكور در فوق چنانچه
آدرس بدون
مقرر شده باشد كه كاال بهآدرس گيرنده تحويل گردد ،تحويل تنها زماني تحقق مييابد كه كاال به ِ
ابهام اعالم شده جهت تحويل ،ارایه گردد .اينكه آيا با ورود كاال بهايستگاه مقصد ،راهآهن موظف بهصدور اعالميه
ورود كاال و ارسال آن براي گيرنده خواهد بود يا خير بستگي بهشرط قراردادي از سوي ارسالكننده دارد( .بند 10
ماده  27ضميمه ب كنوانسيون كوتيف).
يكي از شرايطي كه جهت تحويل كاال ضروري است وجود تسهيالت معقول براي بازرسي و بررسيهاي الزم
ميباشد (بند  5ماده  28كنوانسوين  .)CIMدر صورت فقدان شرط مزبور گيرنده محق خواهد بود كه از تحويل
گرفتن كاال خودداري ورزد.
كشورهاي فرانسه ،انگليس ،ايتاليا و يونان در حمل و نقلهاي بينالمللي خود از طريق راهآهن از آنجا كه
عضو كنوانسيون كوتيف ميباشند ،مقررات فوقالذكر را مرعي ميدارند .امريكا از كشورهايي است كه در حمل
و نقلهاي بينالمللي خود از طريق راهآهن  )1980( Staggers Rail Actرا اجرا مينمايد و بهكنوانسيون CIM
()2
ملحق نشده است .از لحاظ عملي ،تمام كشورهاي اروپايي و همچنين بعضي از كشورهاي آسيايي و آفريقايي ،عضو
«كوتيف» هستند .ايران بر طبق ماده واحده مصوب  1363/7/19مجلس شوراي اسالمي اجازه الحاق بهمقاوله نامه
حمل و نقلهاي بينالمللي با راهآهن ( )Cotifو ضمايم آن كه از تاريخ اول ژانويه  1985جايگزين مقاوله نامههاي
()3
بينالمللي حمل بار و مسافر ( CIMو  )CIVشده و پروتكلهاي الحاقي را تصويب نمود.

دانشنامه حقوق و سیاست
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ب) تحويل در حمل و نقل كاال از طريق دريا
قواعد حاكم بر اين نوع حمل و نقل براي اولين بار تحت عنوان قواعد الهه در سال  1924در شهر بروكسل
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بهتصويب رسيد .با توجه بهتحوالتي كه در ابعاد گوناگون در زمينه حمل و نقل دريايي طي چند دهه اخير روی
داد ،قواعد الهه اصالح گرديد و پروتكل الهه ـ ويزبي در فوريه  1968بهتصويب رسيد .نارضايتي از قواعد الهه
و پروتكل اصالحي آن موجب گرديد تا كنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللمتحد پس از بررسيهاي طوالني و
نشستهاي متعدد در سال  1978در گردهمايي خود در شهر هامبورگ آلمان قواعد تازهاي در زمينه حمل و نقل
دريايي بهتصويب رساند كه بهقواعد هامبورگ 1معروفيت دارد.
كنوانسيون بروكسل  1924فقط مرحله حمل بهمعناي واقعي كلمه را دربرميگيرد .طبق بند ه ماده يك آن
«مدت حمل محموالت شامل مدتي است از زمان بارگيري كاال بهكشتي تا زمان تخليه آن از كشتي» .در حقيقت
بهمحض آنكه جرثقیلهاي كشتي يا ساير وسايل خارج از كشتي ،بار را بهمنظور تخليه از كشتي بلند ميكند مدت
()4
حمل پايان مييابد و در معناي واقعي كلمه بحث تحويل در اين كنوانسيون مطرح نميباشد .اين نقص در مقررات
پروتكل هامبورگ رفع گرديده و تحويل كاال هم جزو دوره حمل و مشمول كنوانسيون قرار داده شده است .قسمت
ب بند  2ماده  4پروتكل هامبورگ بهمسئوليت متصدي حمل بر تحويل كاال بهمقامات يا  ...اشاره داشته و اشعار
 .1ايران بهاين پروتكل ملحق نشده است.

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

ميدارد« :مسئوليت متصدي حمل كاال پايان مييابد تا زماني كه كاال تحويل شود )i( :بهاختيار گيرنده دادن
(بهقبض گيرنده دادن)؛ يا ( )iiدر مواردي كه گيرنده از تحويل گرفتن كاال خودداري ميكند بهوسيله قرار دادن
آنها در يد گيرنده بر طبق قرارداد يا ( )iiiبر طبق قانون يا بر طبق عرف خاص تجاري قابل اعمال در بن ِد تخليه؛ يا
توسطقبض بهمقامات يا ساير افراد ثالثي كه بهموجب قانون يا مقررات قابل اعمال در بندر تخليه كاال بايد بهآنها
تحويل شود».1
انگليس ،امريكا ،ايران ،يونان ،ايتاليا و بسياري دیگر از كشورهاي جهان تاكنون بهمقررات هامبورگ ملحق
نشدهاند.
برخي كشورها مانند مصر تسليم كاال بهمرسلاليه در بندر مقصد را آخرين تعهد متصدي حمل و نقل دانسته
و براساس ماده ( 201ق.ت.د) خود تحويل كاال بهصاحب قانوني بارنامه يا نماينده وي در تحويل گرفتن كاال را
()5
بهعنوان تعهدي الزامي مطرح ميكند.
با نگرشي بر قوانين مختلف مالحظه ميشود ،جز در صورتي كه خالف آن موافقت شده باشد گيرنده كاال
()6
بايد آن را در كنار كشتي تحويل بگيرد ،اگرچه اين تعهد ممكن است برحسب رسم بندر تفاوتهايي بنمايد 2.شروع
تخليه كاال از كشتي با اجتماع سه شرط حاصل میشود :كشتي وارد شده باشد ،آماده تخليه باشد و مالك كشتي
()7
اعالميهاي دال بر آمادگي كشتي براي بارگيري داده باشد.
شق  8ماده  52قانون دريايي ايران مدت حمل را مشابه كنوانسيون بروكسل ،دوره زماني بارگيري كاال در
كشتي تا تخليه كاال از كشتي تعيين ميکند و شق  9همان قانون بارگيري و تخليه را تعريف ميكند و در اين
()8
تعريف از اصطالح «از چنگال جرثقیل تا چنگال جرثقیل 3استفاده شده است كه از قانون  11آوريل  1936فرانسه
()9
گرفته شده است .البته اين تعريف مشكالتي را ايجاد ميكند ،زیرا كاالهايي كه با وسايل و يا از طريق ديگری
حمل ميشوند را شامل نميگردد.

 .1بسياري از بنادر تحت كنترل و مديريت كامل مقامات حكومتي بندر هستند و تحويل بايد بهاين مقامات صورت گيرد.
 .2در پرونده ( )Petersen V Freebody 1890محموله اسپارس نوعي سنگ آهك بود كه طبق قرارداد بايد از روي نرده كشتي
بهدوبهها تخليه ميگرديد .گيرنده دوبههايي در كنار كشتي آماده كرد ،اما كارگر كافي در دوبهها نبود تا تحويل در موعد مقرر براي
تخليه انجام شود .مالك كشتي از جهت تأخير تقاضاي خسارت كرد و دادگاه بهنفع وي راي صادر نمود .چرا كه تنها وظيفه متصدي
حمل عبور دادن كاال از روي نرده كشتي بود بهصورتي كه در دسترس كاركنان دوبه قرار گيرد.
 .3بند  9ماده  52قانون دريايي ايران مصوب  1343اشعار ميدارد _9 ...« :بارگيري و تخليه _ بارگيري به طور معمول از زماني شروع
ميشود كه چنگال جرثقيل ،باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل
باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد ،گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مييابد كه چنگال جرثقيل ،بار را در اسكله
و يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته ،فرود آورد».
 .4امريكا از جمله كشورهايي است كه تنها بهكنوانسيون ورشو ( )1929ملحق شده و آن را فقط در عرصه بينالمللي اجرا ميدارد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

ج) تحويل كاال در حمل و نقل كاال از طريق هوا
معاهده  12اكتبر  1929مربوط بهيكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بينالمللي ،معروف ب ه «معاهده
ورشو» زماني كه حمل و نقل هوايي هنوز توسعه نيافته بود بهتصويب رسيد .اين معاهده بهوسيله اكثر كشورهاي
جهان مورد پذيرش قرار گرفته 4و در برخی از كشورها حتي در خصوص پروازهاي داخلي هم اجرا ميگردد .اين
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كنوانسيون تاكنون شش مرتب ه اصالح گرديده كه فقط پروتكل الهه مورد تصويب كشورها قرار گرفته و اجرا
ميگردد.
1
مطابق بند  2ماده  18كنوانسيون ورشو  ،مدت زمان حمل شامل دورهاي است كه طي آن لوازم شخصي يا
كاال ـ خواه در يك فرودگاه ـ خواه در هواپيما و ـ خواه در صورت فرود هواپيما در خارج از فرودگاه ـ در هر جايي
ديگر در اختيار متصدي حمل و نقل قرار داشته باشد و طبق بند  3همان ماده حمل بهمنظور تحويل و  ...نيز در
حكم زمان حمل است .بهموجب بند  1ماده  26كنوانسيون ورشو ،رسيد دادن توسط فردي كه حق تحويل گرفتن
كاال را دارد ،تحويل محسوب میشود .كنوانسيون ورشو تحويل و اينكه چه شرايطي بايد محقق شود تا تحويل
انجام گردد را مبهم باقي گذارده است.
مطابق ماده واحده مصوب  1364مجلس شوراي اسالمي «مسئوليت شركتهاي هواپيمايي ايران در مورد
حمل و نقل مسافرين ،بار و اثاثيه در پروازهاي داخل كشور در حدود مسئوليت مقرر در پروازهاي بينالمللي مذكور
در معاهده مربوط بهيكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بينالمللي منعقده در ورشو و پروتكل
()10
اصالحي آنكه در الهه بهامضا رسيده موضوع مصوب  1354ميباشد ».بهنظر ميرسد تحويل در حمل هوايي كاال
هنگامي محقق ميگردد كه كاال در اختيار فردي كه حق تحويل گرفتن كاال را دارد ،قرار گيرد.
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د) تحويل كاال در حمل و نقل كاال از طريق جاده
در  17ژانويه  1954در ژنو ،كنوانسيون راجع بهحمل و نقل كاال از طريق جاده تحت نام اختصاري كنوانسيون
 CMRامضا شد .اين كنوانسيون بهموجب پروتكلي در  5ژوئيه  1978در ژنو اصالح شد 2.كنوانسيون CMR
ترتيبات الزم در هنگام تحويل كاال را برخالف قوانين و كنوانسيونهاي مربوط بهحمل از طريق دريا ،مورد اشاره
قرار نداده است .اين كنوانسيون ارسال اطالعيه ورود و اطالعيه مربوط بهتحويل كاال را الزامي نميداند ،لذا اينكه
()11
چه ترتيباتي الزم است تا در هنگام تحويل و رسيدن كاال بهمقصد مراعات گردد بهقرارداد بستگي دارد .در اين
كنوانسيون تعريفي از تحويل وجود ندارد ،تنها شرطي كه كنوانسيون  CMRجهت تحويل كاال قائل ميشود اينكه
گيرنده حق دارد بعد از ورود كاال بهمقصد از حملكننده بخواهد كه كاال و نسخه دوم بارنامه را در قبال اخذ رسيد
تحويل نمايد و در صورت امتناعگيرنده از پرداخت هزينههاي مستقيم مندرج در بارنامه از تحويل كاال خودداري
()12
نمايد .كشور انگليس در عرصه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بهكنوانسيون  )1956( CMRو اصالحي آن طي
پروتكل  1978عمل ميكند ولي حمل و نقل داخلي كاال بهشرايط قراردادي موكول شده است و نهادهاي اين
كشور چند فرم راهنما و غيرالزامي ارائه كردهاند ولي هرگز شكل الزامآوري از سوي قانونگذار جهت تعيين شرايط
()13
حمل كاال تصويب نشده است.
امريكا درعرصه داخلي و بينالمللي حمل كاال بهقاننون�Interstate commerce commission termina
()14
 )tion ACT (ICCTA) (1995عمل ميكند و بهكنوانسيون  CMRملحق نگرديده است .كشور فرانسه در
 .1در سال  1353ايران به اين كنوانسيون و اصالحات بعدي آن ملحق گرديد.
 .2ايران بههر دو متن ملحق شده است.

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

حمل و نقل داخلي بهقانون تجارت فرانسه و انواع قراردادهاي خاص حمل و نقل عمل ميكند و در عرصه
()15
پايبند است.
بينالمللي بهكنوانسيون )1956( CMR
ه ) تحويل كاال در قوانين ساير انواع حمل و نقل
()16
در مقررات UNCTAD/ICC 1تحويل در بند ح ماده  2به این نحو تعريف شده است كه:
« ....ح « -تحويل» يعني1 :ـ تحويل كاال بهگيرنده ،يا 2ـ قرار دادن كاال در اختيار گيرنده در محل تحويل
طبق قرارداد حمل يا مقررات عرف يا خاص حاكم بر آن كاال در محل تحويل ،يا 3ـ تحويل كاال بههر مرجع يا
شخص ثالثي كه طبق قوانين و مقررات حاكم در محل تحويل كاال بايستي بهاو تحويل شود.»... .در اسناد حمل
()17
فياتا ،تحويل كاال در مقابل ارائه سند گواهي حمل مورد اشاره قرار گرفته است.

آثار مترتب بر تحويل و استثنای وارد بر اين آثار

با پايان مدت حمل و تحويل روابط طرفين قرارداد حمل دچار دگرگوني ميگردد ،اکنون بهبررسي دو اثر مهم
تحويل یعنی خاتمه مسئوليت متصدي حمل و شروع موعد مرور زمان براي طرح دعاوي در انواع حمل پرداخته و
اینکه آثار مزبور مطلق میباشد يا در مواردي خالف آنها قابل اثبات خواهد بود.

آثار تحويل كاال
الف) خاتمه مسئوليت متصدي حمل و نقل
در تمامي قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط بهحمل و نقل كاال با تحويل ،مسئوليت متصدي بهصراحت
پايان يافته اعالم شده است.

 .1قواعد متحدالشكل سند حمل مركب ،كاربرد وسيعي در اسناد حمل نظير بارنامه حمل مركب فياتا ( ،)FBLبارنامه حمل مركب بيمكو
( )BIMCOو  ...پيدا كرده است.
 .2طبق قواعد و مقررات كنوانسيون بروكسل متصدي حمل و نقل تا هنگام تخليه – به معناي عبور كاال از روي نرده كشتي – مسئول
هرگونه خسارات وارد بر كاال خواهد بود.

دانشنامه حقوق و سیاست
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بند  1ماده  36كنوانسيون  CIMمقرر ميدارد ،راهآهن مسئول كليه خسارات (اعم از كلي و جزیي) و آسيبهاي
وارده بهكاال در طي مدت قبول كاال براي حمل تا تحويل آن بهگيرنده خواهد بود و اصل بر مسئوليت راهآهن جهت
اينگونه خسارت در مدت حمل خواهد بود( .بند  1ماده  37كنوانسيون .)CIM
بهموجب بند  1ماده  4كنوانسيون هامبورگ ،متصدي حمل و نقل مسؤوليتش تا زماني كه در حال تصدي
بهحمل كاال (در بندر بارگيري ،در طول حمل و در بندر تخليه) است،ادامه مييابد و در بند  2ماده مذكور قسمت
2
ب موارد تحويل و خاتمه مسئوليت در سه بند آمده است.
طبق قواعد كنوانسيون بروكسل ،مسئوليت متصدي حمل و نقل تا هنگام تخليه يا تا زماني كه بهموجب قرارداد
و يا برحسب رويه معمول تجارت حمل خاتمه يابد ،ادامه مييابد .البته در صورت امتناعگيرنده از تحويل و يا تحويل
()18
نگرفتن آن در مدت معقول بهمسئوليت مالك كشتي بهعنوان متصدي حمل پايان ميبخشد.
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طبق ماده  493قانون تجارت دريايي  1894انگليس هنگامي كه مالك كشتي ،كاال را در انبار ميگذارد ديگر
مسؤول سالم ماندن كاال در انبار نيست و انباردار نماينده مالك كشتي از نظر تأمين سالمتي كاال نمیباشد .او
()19
وظيفه دارد كاال را تحويل كسي بدهد كه طبق قرارداد ،مالك بايد بهآن شخص تحويل بدهد.
مطابق ماده  26معاهده ورشو ،تحويل كاال بدون قيد موجب خاتمه مسئوليت ميگردد .همچنين بند  1ماده
 18كنوانسيون ورشو ،متصدي حمل را مسئول هرگونه خسارت وارد بر كاال ميداند ،بهشرطي كه حادثه و خسارت
()21
()20
در حين حمل و نقل هوايي روي دهد .ساير پروتكلهاي مربوط بهحمل هوایی کاال نيز ﻣﺆيد همين نكته ميباشد.
ماده  17كنوانسيون  CMRحملكننده را در قبال فقدان تمام يا قسمتي از كاال و خسارات وارده بهآن از
تاريخ تحويل گرفتن كاال تا زمان تحويل دادن آن مسؤول ميداند .در واقع همچون همه موارد مذکور در قبل
اصل بر مسئوليت متصدي حمل و نقل است ،مگر موارد مذكور در بندهاي  2الي  5ماده  17كنوانسيون CMR
محقق گرديده باشد ،ضمن آنکه ماده  18اين كنوانسيون اثبات تحقق موارد معافيت را با حملكننده قرار میدهد.
بند الف ماده  4مقررات  UNCTAD/ ICCبراي اسناد حمل مركب كاال نيز مسئوليت متصدي حمل و
نقل را تا زمان تحويل كاال پيشبيني كرده است .اسناد حمل فياتا نيز در قسمت مربوط بهتحويل مقرر ميدارد:
« -13تحويل :چنانچه بازرگان ،پس از ابالغ از تحويل گرفتن كاال يا بخشي از آن در زمان و مكاني كه عامل
حمل و نقل مجاز بهاين امر است سرباز زند ،عامل حمل و نقل مجاز بهانبار كردن كاال يا بخشي از آن منحصراً
()22
بهمسئوليت بازرگان بوده و در اين نقطه مسئوليتهاي وي بهپايان ميرسد»....

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

ب) شروع مرور زمان طرح دعاوي عليه متصدي حمل و نقل
با مروري اجمالي بر كنوانسيونها و قوانين کشورها درمييابيم كه موعد مرور زمان طرح دعاوي عليه متصدي
حمل و نقل با تحويل كاال شروع بهسپري شدن ميكند .ماده  58كنوانسيون  ،CIMماده  35كنوانسيون مونترال
ل هامبورگ  1978و ماده 30
 ،1999ماده  29كنوانسيون ورشو ،ماده  3كنوانسيون بروكسل ،ماده  20پروتك 
()23
كنوانسيون  CMRهمگي شروع مهلتهاي پيشبيني شده جهت مرور زمان طرح دعاوي را روز تحويل يا ظرف
مدتي از تاريخي كه تحويل در آن موعد ميبايست انجام بگيرد ،قراردادهاند.
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استثناء بر آثار تحويل كاال
حال باید دید دو اثر فوق بهطور مطلق اعمال ميشود يا در مواردي اين آثار بر تحويل مترتب نخواهد شد.
در حمل و نقل كاال از طريق راهآهن بند  2ماده  CIM 57ميتواند بهمنزله استثنايي بر خاتمه مسؤوليت متصدي
حمل باشد .بند  1ماده مزبور قبول كاال از طرف ذيحق را اسقاطكننده حق اقامه هرگونه دعواي ناشي از قرارداد
حمل و نقل عليه راهآهن ميداند ،مگر1 :ـ آسيب يا فقدان قسمتي از كاال از سوي راهآهن كشف يا مشاهده شود
و يا ذيحق وجود آن را اثبات كند (ماده 2 .)CIM 52ـ تحقق مذكور در ماده  CIM 52بهعلت اشتباه راهآهن
انجام نگرفته باشد3 .ـ در صورت وجود خسارات نامشهودي كه وجود آن بعد از قبول كاال از طرف ذيحق معلوم

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

 .1از متن اين ماده و مواد مشابه آن در ساير كنوانسيونها بهروشني استنباط ميشود كه گيرنده هم ميتواند در رسيد و صورتجلسه تحويل
كاال رزرو خود را اعمال كند و هم بعد از تحويل در مواعد مقرر.
 .2مواعد مذكور در بند  2ماده  26كنوانسيون ورشو در پروتكل الهه و مونترال افزايش يافته كه در فصل آتي مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
 .3در فصل آتي شرايط اعمال حق رزرو بهتفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 .4در صورت عدم ذكر در بارنامه مطابق بند  5ماده  3كنوانسيون بروكسل حقوق متصدي حمل و نقل حفظ ميگردد و در حقيقت
بهمتصدي حمل اين حق داده ميشود كه در مقابل فرستنده حق رزرو خود را به نحو متفاوتتر و ديرتر اعمال كند.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

ميگردد4 .ـ ثابت شود كه خسارت در اثر تقلب يا خطاي فاحش منسوب بهراهآهن بوده است.
قسمت ج بند  2ماده  CIM 58در خصوص مرور زمان اشعار ميدارد« :در ساير موارد :از روزي كه اين حق
بايد اعمال گردد» .بهنظر ميرسد اين عبارت ميتواند بهبند  2ماده ( 57شماره  1قسمت الف و قسمت ب) اشاره
داشته باشد .ديگر آنكه چنانچه ذيحق با كشف خسارت ظرف هفت روز بعد از قبول اعالم ادعا كند ،اقامه دعوا
براي مطالبهخسارات مبتني بر ادعاي اعالم شده از تاريخ اعالم خواهد بود.
بند  6ماده  3كنوانسيون بروكسل نيز چنانچه گيرنده كاال خسارات نامشهود را ظرف سه روز اعالم دارد،
مسؤوليت متصدي حمل بر تحويل محموله طبق مندرجات بارنامه را محقق نميداند .همچنين ماده  19پروتكل
هامبورگ ( )1978مقرر ميدارد در صورت اعالم ضرر يا خسارت در روز كاري بعد از روز تحويل و در جايي كه
ضرر يا خسارت ظاهر نيست ،اعالم آن ظرف  15روز بعد از تحويل ،مسؤوليت متصدي حمل بر تحويل كاال بهنحو
سالمت و توصيف شده در سند حمل خاتمه نمييابد و در حقيقت با ارسال اين اخطار بهمتصدي حمل ،گيرنده،
تحويل كاال بهنحو بدون قيد را رد نموده و براي خود حق رزرو قائل ميگردد.
بر طبق بند  1ماده  26كنوانسيون ورشو ،رسيد تحويل گرفتن كاال بهوسيله فردي كه حق تحويل گرفتن
محموله را دارد بدون اعالم ادعا يا شكايت 1دليل اوليه بر تحويل كاال در وضعيت خوب محسوب میشود ،البته
اين فرض قابل رد است ،چرا كه بند  2همان ماده اعالم خسارت وارد بر محموله را ظرف  7روز از تاريخ رسيد و
يا ظرف  14روز در موارد تأخير قابل قبول ميداند.2
ماده  30كنوانسيون  CMRنيز با ذكر شروطي ،3حقي مشابهموارد فوقالذكر براي گيرنده قائل گرديده است.
ماده  391قانون تجارت ايران نيز تحويل گرفتن كاال بدون هيچ قيدي و تأديه كرايه را پايان مسؤوليت متصدي
حمل تلقي ميكند ،مگر در سه مورد1 :ـ تدليس يا 2ـ تقصير عمده يا 3ـ خسارات غير ظاهر منتها ظرف هشت روز.
متصدي حمل در قبال گيرنده كاال متعهد خواهد بود كاالهايي را كه مشخصات آن در بارنامه قيد گرديده
بهوي تحويل دهد ،در حالي كه وي در قبال فرستنده كاال زماني مسؤول شناخته مي شود كه حمل و نقل عم ً
ال
صورت گرفته باشد .بدينترتيب بايد براي گيرنده كاال حق مشخص و مجزایي عليه متصدي حمل قائل شد كه
مستقيم ًا از قرارداد حمل و نقل ناشي شده است .در رويه قضايي فرانسه ،شعبهتحقيق ديوان كشور در رأي مورخ
 28ژوئن  1928اظهار نظر كرد كه گيرنده كاال عليه متصدي حمل و نقل تحت عنوان فرستنده كاال عمل نميكند،
بلكه براساس حق شخصي كه تصرف بارنامه بهاو اعطا كرده است اقدام مينمايد.
4
در پی بررسیهای این فصل آشکار گردید ،همانگونه كه متصدي حمل در مبدأ هنگام تحويل كاال در بارنامه
حق رزرو خود را اعمال ميكند ،گيرنده كاال نيز در مقصد هنگام تحويل گرفتن كاال يا در ظرف مواعد مقرر از
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تاريخ تحويل ميتواند تحويل كاال بر طبق مندرجات بارنامه را زير سؤال برده و حق رزرو خود را اعمال كند .اگرچه
اعطاي چنين حقي بهگيرنده كاال عليه متصدي حمل و نقل برخالف اصل نسبي بودن قراردادها بهنظر ميرسد ،اما
حقوقدانان براي رفع اين مانع توجيهات متعددي را عرضه مينمايند .از جمله :توجيه مبتني بر تئوري درج شرط يا
تعهد بهنفع ثالث و توجيه مبتني بر بارنامه دريايي.

ترتيبات اعمال حق رزرو گيرنده و اقامه دعوا بر مبناي آن

بدون قيد ،محمول بر تحويل منطبق با مندرجات بارنامه محسوب میشود و تعهد متصدي حمل و نقل
تحويل
ِ
ِ
بهرساندن سالم كاال بهمقصد محقق شده فرض ميگردد .در حقيقت گيرنده نيز همچون متصديان حمل و نقل از
قيد رزرو ممنوع است ،مگر در تحت شرايط خاص.
در بخش اول شرايط اعتبار رزرو و نحوه اعمال آن را بحث میکنیم و اینکه عدم رعايت قواعد مربوط بهرزرو
از ناحیه گيرنده ،چه اثراتي بر حق اقامه دعوا ايجاد مينماید .طی بخش دوم بهبررسي مباني اين حق ،دادگاه صالح
و خواهان ،خوانده و ادله اثبات این دست دعاوی ،ميپردازيم.
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شرايط اجراي حق رزرو گيرنده و آثار عدم رعايت ضوابط مزبور
از آنجا كه حق رزرو حقي استثنائي ميباشد ،لذا تحت شرايط خاصي قابل اعمال است .متصدي حمل بايد محموله
را با همان مشخصاتي كه تحويل گرفته تسليم نمايد و درصورت هرگونه تعارض بين مشخصات كاال و مندرجات
بارنامه در زمان تحويل ،مرسلاليه قادر خواهد بود مراتب را در رسيدي كه تسليم متصدي حمل ميكند ،قيد نمايد.
حال چنانچه كاال را تحويل گرفت و بعد متوجه نقص كاال شد ،چه اقدامي بايد معمول دارد تا بهحقوق خود دست
يابد؟
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الف) بررسي كاال در زمان تحويل
در كنوانسيون كوتيف (ضميمه ب) بهموجب بند  5ماده  28و ماده  57اين امر پذيرفته شده كه وسايل الزم جهت
بازرسي كاال در هنگام تحويل بايد وجود داشته باشد واال گيرنده ميتواند از تحويل گرفتن كاال خودداري ورزد.
ماده  52همان كنوانسيون مقرر ميدارد در صورتمجلس تحويل كاال در صورت كشف خسارت يا فقدان بخشي از
كاال بايد نوع خسارت ،وضع كاال ،وزن آن و حتيالمقدور اهميت ،علت و زمان ورود خسارت قيد گردد .مورد دوم
قسمت الف در بند  2ماده  1 57بهصراحت بهاينكه كاال بايد در هنگام تحويل بررسي شود واال مسؤوليت راهآهن
خاتمه نمييابد ،اشاره دارد.
آشکار است که در صورت عدم بررسي كاال در هنگام تحويل و نبود وسايل الزم حق رزرو گيرنده پديدار
ميگردد .عالوه بر اينمورد قسمت ب بند  2ماده  57بهخسارات غيرمشهود توجه كرده است .چنانچه خسارت بهنحو
 .1مورد دوم قسمت الف در بند  2ماده  57مقرر ميدارد -2000« :تحقيق و اثباتي كه بهموجب ماده  52ميبايست انجام يابد بهعلت
اشتباه راهآهن صورت نگرفته باشد».

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

غيرمشهود باشد و با وجود بررسي قابل دريافتن نبود ،در اين حالت نيز رزرو براي گيرنده قابل دسترسي خواهد بود.
()24
ماده  19كنوانسيون هامبورگ  1978در صورت عدم بازرسي كاال و برآورد وضعيت آن مقرر میدارد ،گيرنده
محق خواهد بود براي ضررهاي قابل رؤيت ،روزكاري بعد از تحويل و براي ضررهاي غيرظاهر ،ظرف پانزده روز
اقدام بهارسال اخطار نمايد .در واقع انجام بازرسي و عدم قيد ادعا در رسيد از ناحيه گيرنده مانع تحقق حق رزرو
براي مرسلاليه خواهد بود .ماده  3كنوانسيون بروكسل ( )1924بر اين نكته حكايت دارد كه متصدي حمل بايد
همهگونه تسهيالت معقول را جهت رسيدگي و تشخيص فقدان و خسارات واقعي و يا خساراتي كه تصور وقوع آن
بهمحموله ميرود را فراهم سازد و در صورت بررسي و عدم قيد شكايتي از ناحيه مرسلاليه بهنظر ميرسد ديگر
حقي براي ادعاي خسارات مشهود قابل دسترسي نخواهد بود و تنها در صورت وجود خسارات غيرآشكار ظرف سه
روز امكان ارسال اخطار وجود دارد.
()25
در پروتكل مونترال ( 1999حمل و نقل از طريق هوا) اشارهاي بهاثر بررسي كاال در هنگام تحويل نشده است
و معلوم نيست بعد از قبول و تحويل كاال در صورتي كه در هنگام تحويل گرفتن ،كاال با حضور طرفين بررسي
نشده باشد ،رزرو گيرنده كاال چه وضعيتي خواهد داشت .ماده  26كنوانسيون ورشو ( )1929نيز اشارهاي بهبررسي
كاال هنگام تحويل و اثر آن بر حق رزرو گيرنده ننموده است ،لذا بهنحو كلي ميتوان گفت در حمل و نقل هوايي
در صورت عدم اعالم شكايت در هنگام تحويل گرفتن ،بعد از كشف خسارت اعم از خسارت مشهود و غيرمشهود
ميتوان با ارسال اخطار ،مدعي حق شد.
ماده  30كنوانسيون  CMRميگويد اگر گيرنده ،كاال را بدون بررسي كامل وضع آن با حضور حملكننده
دريافت دارد ،در صورت عيب ظاهر همزمان با تحويل و در صورت فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف هفت
روز پس از تحويل بايد اقدام بهارسال اخطار بنمايد .البته چنانچه كاال توسط گيرنده و حملكننده بهقدر كافي
مورد بررسي قرار گرفته باشد ،مدرك مغاير با نتيجه بررسي تنها در صورتي كه فقدان يا خسارت پنهان بوده باشد،
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پذيرفته خواهد شد .بند  5ماده مذكور نيز طرفين را موظف ميداند كه كليه تسهيالت معقول را براي بررسيهاي
()26
الزم و بازرسي در اختيار يكديگر قرار دهند.
مقررات  UNCTAD/ ICCبراي اسناد حمل مركب طي ماده  9در خصوص حق رزرو گيرنده نكاتي را اذعان
ميدارد ولي بهاينكه بررسي يا عدم بررسي كاال تأثيري در ايجاد يا عدم ايجاد حق رزرو خواهد داشت يا خير،
اشارهاي ندارد بهناچار بايد اينگونه تلقي كرد كه در عيوب غيرظاهر اعم از آنكه بررسي شده يا نشده باشد ،بايد
()27
قائل بهوجود حق رزرو براي گيرنده بود.
()28
ماده  24كنوانسيون حمل مركب بينالمللي كاال (1980ژنو) بهاين امر كه تسهيالت الزم جهت بازرسي كاال
و بررسي تعداد بستهها بايد از سوي عامل حمل و نقل مركب و گيرنده در اختيار طرفين قرار گيرد ،اشاره نموده
ولي اينكه آيا با وجود بررسي كاال با حضور طرفين بند  1ماده مزبور مبني بر ارسال اخطار وجود خسارت حداكثر در
اولين روز غيرتعطيل پس از تحويل مجري خواهد بود يا خير مبهم باقي مانده است .بهنظر ميرسد بند  1اين ماده
در هرحال (با وجود بررسي يا عدم آن در حضور طرفين) براي گيرنده قابل اعمال خواهد بود.
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ب) زمان اعمال رزرو
ماده  CIM 57در ارتباط با خسارات غيرمشهود حداكثر هفت روز بعد از قبول كاال را جهت مطالبهتحقق خسارت
مطابق ماده  52همان قانون تعيين نموده است .از آنجايي كه رزرو حقي استثنايي است ،بايد در يك مدت محدود
و مطابق با سرعت در تجارت اجرا گردد .در صورت عدم رعايت موعد مقرر در ارسال اخطار مزبور حق اقامه دعوا
عليه راهآهن براي ذيحق ساقط خواهد گرديد ،مگر ذيحق ثابت كند که خسارت در اثر تقلب يا خطاي فاحش
منسوب بهراه آهن بوده است (مورد د از بند  2ماده .)CIM 57
مطابق بند  2ماده  26كنوانسيون ورشو ،مرسلاليه بايد فوراً بعد از كشف خسارت يا نهايت ًا در ظرف سه روز
از تاريخ رسيدن در مورد چمدان و ظرف  7روز در مورد كاال اخطار ادعاي خود را ارسال دارد و بهموجب پروتكل
مونترال (ماده  31بند  )2برای چمدان  7روز و در مورد كاال ظرف  14روز از وصول كاال ،مهلت برای ارسال اخطار
تعيين شده است.
عواقب و نتايج عدم اعالم ظرف مواعد مقرر در هر دو كنوانسيون ،اسقاط حق اقامه هرگونه دعوا عليه متصدي
حمل خواهد بود ،مگر در صورت تقلب از ناحيه متصدي .بايد اعتراف كرد كه اين نتيجه ،نتيجهاي بس عظيم و
()29
خطرناك ميباشد .مقرراتي در خصوص اعالم براي عدم تحويل وجود ندارد و در پرونده Green Computer in
 )Sweden AB V. Federal express Corp (2000با وجود استدالل متصدي حمل (خوانده) بهعدم مسئوليت
بهجهت عدم ارسال ابالغ مقرر در ماده  26كنوانسيون ورشو رأي صادر شد كه رعایت مقرره ارسال ابالغ در
()30
كنوانسيون ورشو در موارد عدم تحويل الزامي نميباشد و اعمال نميگردد.
كنوانسيون حمل و نقل مركب بينالمللي كاال در ماده  24ارسال اخطار جهت خسارات غيرقابل رؤيت را با
مهلت شش روزه از تحويل كاال بهگيرنده تعيين نموده است و يا اينكه گيرنده حداكثر در اولين روز غيرتعطيل پس
از تحويل وضعيت عمومي كاال و خسارات را بهعامل حمل و نقل مركب اعالم دارد .اخطار بههر شخصي 2كه عامل
در محل تحويل از خدماتش استفاده ميبرد ،بهمنزله اخطار بهعامل حمل و نقل مركب ميباشد .اينكه عدم ارسال
اخطار بهعامل حمل مركب چه تاواني دارد ،بهصراحت بيان نگردیده ولي متن ماده عدم ارسال اخطار را بهروشنی
()31
اماره بر تحويل كاال بهشرح مندرج در مدرك حمل مركب تلقی میکند .مقررات  UNCTAD/ICCبراي اسناد
حمل مركب كاال مهلت ارسال اخطار را شش روز قرار داده و عدم ارسال را دليل تحويل كاال طبق شرح مندرجات
سند حمل دانسته است .عواقب عدم ارسال اخطار در دو قانون اخيرالذكر 3خفيفتر و منصفانهتر از مقررات ،CIM
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 .1مواعد مقرر جهت ارسال اخطار از ناحيه گيرنده در كنوانسيون بروكسل  ،1924هامبورگ  1978و كنوانسيون  CMRدر قسمت الف
تحت عنوان بررسي كاال در زمان تحويل ذكر گرديده است ،لذا از تکرار آن خودداری مینماییم.
 .2بند  8ماده  19كنوانسيون هامبورگ  1978مقرر ميدارد« :ابالغ ارسالي به فردي كه از سوي متصدي حمل يا از طرف متصدي حمل
فعلي عمل ميكند شامل ناخدا يا افسر مسول كشتي يا فردي كه از ناحيه مالك اقدام ميكند ،اينگونه محسوب ميشود كه ابالغ براي
متصدي محل ،متصدي حمل فعلي يا مالك ارسال شده است».
 .3بند  6ماده  3كنوانسيون بروكسل  1924عدم ارسال اخطار ظرف سه روز از تحويل براي خسارات غيرآشكار را دليل بر تحويل كامل
محموله مندرج در بارنامه ميداند .بند  1ماده  19كنوانسيون هامبورگ نيز عدم ارسال ابالغ براي خسارات ظاهر در روز كاري بعد از
تحويل و ظرف  15روز متوالي در مورد خسارات غيرظاهر را دليل اوليه تحويل كاال به نحو توصيف شده در سند حمل يا اگر چنين
سندي نباشد تحويل كاال در وضعيت خوب تلقي مينمايد.

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

ورشو و مونترال ميباشد و حق اقامه دعوا بهنحو مطلق از ذيحق سلب نميگردد.
در اسناد حمل فياتا نيز آمده است چنانچه اعالم فقدان يا خسارت وارده بهكاال و كيفيت كلي آن كتب ًا بهعامل
حمل و نقل يا اشخاص ذيصالح ،در محل تحويل قبل يا زمان انتقال كاال بهمرسلاليه ،تحويل نشود ،و يا چنانچه
فقدان يا خسارات وارده ضمن هفت روز متوالي بعد از تحويل كاال آشكار نگردد ،چنين انتقال مدركي مستدل در
مورد تحويل كاال بهشرح مندرج در بارنامه ،توسط عامل حمل و نقل ميباشد.
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ج) شكل اعمال رزرو
شكل اعمال اين حق از دو جنبه در اكثر مقررات و كنوانسيونها مورد اشاره قرار گرفته است :اول آنكه موارد
خسارت بايد كتب ًا اعالم گردد و دوم اينكه نوع و اهميت خسارت بايد مشخص شود.
در كنوانسيون  CIMدر رابطه با اعتراضات و دعاوي مربوط بهقرارداد حمل تكليف بهارسال كتبي شده است.
بدیهی است كه اعتراض گيرنده بهعدم سالمت محموله نيز مشمول اين مقرره آمره ميباشد و بايد بهنحو كتبي
اعمال گردد( .بند  1ماده  .)CIM 53قسمت ب بند  2ماده  CIM 57نحوه تقاضاي تحقق خسارات را مطابق با
ماده  52تجويز نموده است .ماده مزبور نیز در هر دو بند خود بهتعيين نوع خسارت ،وضع كاال ،اهميت خسارت و
علت و زمان آن تكليف ميكند.
در مقررات دريايي بينالمللي همچون كنوانسيون بروكسل  1924در ماده  3بند ششم ،ارسال اخطاريهاي
حاكي از فقدان يا خسارت وارده بهمحموله بههمراه شرح و كيفيت آن از وظايف گيرنده بهمنظور اعمال حق رزرو
شمرده شده است .مقررات كنوانسيون هامبورگ نيز بر اخطار كتبي حاوي ضرر و تعيين ماهيت كلي ضرر تأكيد
ميكند (بند  1ماده .)19
كنوانسيون ورشو  1924مربوط بهحمل و نقل هوايي ارسال ابالغ كشف خسارت بهنحو كتبي در ماده  26خود
اشاره دارد .اما از اينكه اخطار كتبي مذكور بايد عالوه بر اعالم خسارت حاوي چه نكاتي باشد ،ذكري بهميان نيامده
است .مقررات كنوانسيون مونترال ( 1999ماده  )31نيز بههمينگونه ميباشد.
ماده  30كنوانسيون  CMRگيرنده را بهمنظور برخورداري از استثناء مورد بحث ملزم ميداند كه اخطاري
كتبي حاوي اشاره كلي بهفقدان يا خسارت ارسال نمايد .كنوانسيون حمل و نقل مركب بينالمللي كاال ( 1980ژنو)
در ماده  24خود اعالم كتبي تلف يا خسارت بههمراه مشخص كردن وضعيت عمومي آن را مقرر ميدارد .مقررات
اسناد فياتا تنها اخطار كتبي با شرح خسارت و كيفيت كلي آن را معتبر ميداند .ماده  9مقررات UNCTAD/ ICC
براي اسناد حمل مركب كاال الزام گيرنده بهارسال اعالميه كتبي حاكي از بين رفتن يا صدمه ديدن كاال با ذكر
ماهيت كلي آن را بيان ميدارد.
ماده  391قانون تجارت ايران در مورد مشاهده خسارات غيرظاهری پس از قبول بدون قيد اطالع بهمتصدي
حمل و نقل نهايت ًا ظرف هشت روز بعد از تحويل مالالتجاره را ضروري قلمداد ميكند ،اما اينكه اين اطالع بايد
كتبي باشد و دقيق ًا حاوي چه نكاتي ،تصريحي ندارد .بهنظر ميرسد گيرنده بهمنظور اثبات اطالع و اطمينان از
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حفظ حقوق خود جز ارسال كتبي بهعنوان قابل اتكاترين روش ،راهي در پيشرو نخواهد داشت و عرف تجاري نيز
بههمينگونه حكم ميكند .از طرفي ،اشاره بهنوع خسارت مشاهده شده ،درجه اهميت و احتما ًال علت آن از تعهدات
عرفي و منطبق بر حسننيت محسوب ميگردد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

اقدامات قانوني بر مبناي حق رزرو گيرنده كاال
()32
اقامه دعوا
الف) خواهان
از آنجا كه قرارداد حمل و نقل معمو ًال ميان ارسالكننده و متصدي حمل منعقد ميشود و با توجه بهاصل تاريخي
نسبي بودن قراردادها (بهويژه در حقوق كامنال) ،پذيرش اقامه دعوا از سوي فردي غير از ارسالکننده با دشواري
همراه بوده است .در حقوق انگليس ،تنها استثناء صريح بر اين قاعده جايي بود كه فرد محق در اقامه دعوا ،حق
()33
مزبور را بهموجب يك توافق بهديگري انتقال ميداد .چرا كه شرايط فروش ،بهنحوي بود كه ريسك كاالها از
1
ارسالكننده (فروشنده) بهگيرنده هنگامي كه كاال از ريل كشتي در بندر بارگيري عبور ميكرد ،منتقل ميشد.
غالب ًا فردي كه بهجهت خسارات وارد بر كاال متضرر شده ،ارسال كننده نيست ،پس مهم است كه گيرنده بتواند
بر مبناي قرارداد عليه متصدي حمل و نقل اقامه دعوا كند.
براساس قانون بارنامه مصوب  1855انگليس گيرنده و ظهرنويس ممكن است جايي كه بارنامه حق مالكيت
()34
كاال را انتقال ميدهد ،اقامه دعوا كنند .همچنين در حقوق انگليس ،گيرنده كاال ميتواند عالوه بر قرارداد بر مبناي
شبهجرم يا قرارداد ضمني اقامه دعوا كند يا بر مبناي  bailmentيا ....اما بهنظر ميرسد تنها روش مطمئن انتقال
حق اقامه دعوا عليه متصدي حمل بر مبناي قرارداد از ارسالكننده بهمرسلاليه از طريق واگذاري صريح اين حق
()35
يا شرط در قرارداد فروش و وكالت دادن بهارسالكننده براي اقامه دعوا عليه متصدي حمل بهحساب گيرنده است.
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حقوق انگليس براي فردی كه ممكن است براساس قرارداد حمل و نقل كاال از طريق دريا شكايت كند ،بهطور
كامل بهموجب قانون حمل و نقل كاال از طريق دريا مصوب  1992تغيير كرد.
2
گیرنده در كنوانسيون بروكسل  1924و هامبورگ  1978برخوردار از حق اقامه دعوا شناخته شده است.
كنوانسيون  CIMحق اقامه دعوا در صورت خسارت براي گيرنده را بهصراحت بيان میکند (ماده .3)54
تعيين شخص حایز شرايط براي اقامه دعوي بهوسيله ماده  24معاهده ورشو بهمقررات كشور رسيدگيكننده
بهدعوا واگذار گرديده است .اين موضوع در پروندهای در دادگاه ايتاليا مربوط بهمرگ كليه اعضاي يك تيم فوتبال
بر اثر حادثه هوايي و ادعاي خسارت باشگاه مدنظر قرار گرفت .دادگاه با استناد بهماده  24دعواي خواهان را رد
كرد .شايد رأی با توجه بهاينكه حق زندگي مسافران بر حق باشگاه بهبازي تيمش برتري دارد ،براساس رد ارتباط
()36
مستقيم سببي ميان خسارت وارد شده بهمدعي و حادثه ،بنا شده بود.

 .3نگاه كنيد بهمقررات اينكو ترمز  ،2000شرط اوليه قرارداد فروش بينالمللي كاال ،جايي كه ريسك در ريل كشتي در بندر بارگيري منتقل
ميشود ،مانند قراردادهاي  FOB ،FAS ،CIFو .CFR
.3البته بهنظر ميرسد اين حق در صورتي خواهد بود كه گيرنده مالك محموله باشد.
 .3حق اقامه دعوي ناشي از قرارداد حمل و نقل از هنگامي است كه بارنامه را اخذ نموده و كاال را قبول كرده است.

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

بر طبق كنوانسيون حمل و نقل كاال از طريق جاده اينكه چه فردي ميتواند خواهان دعوا عليه متصدي حمل
باشد ،مقررهاي ترتيب داده نشده است .تنها ماده  13در خصوص فقدان كاال ،براي «تحويل گيرنده» حق اقامه
دعوا بهنام خودش را پيشبيني نموده و در ساير موارد لفظ «خواهان»« ،مدعي» و «ذينفع» بهكار رفته است .البته
بهنظر ميرسد گيرندهاي كه مالك كاالست (شخص ذينفع در اقامه دعوا) ميتواند علیه متصدي حمل اقامه دعوا
نمايد .كنوانسيون حمل مركب بينالمللي كاال ( )1980نيز اشارهاي بهافراد محق جهت اقامه دعوا ننموده است.
حال كه بهاين نكته دست يافتيم كه گيرنده ميتواند از تمامي مندرجات بارنامه برخوردار گردد و بههمان
صورت هم مندرجات بارنامه ميتواند عليه او مورد استناد قرارگيرد ،رويه قضايي فرانسه حق مشخصی براي گيرنده
عليه متصدي حمل پذيرفته كه توجيه آن بر اساس تئوري درج شرط يا تعهد بهنفع شخص ثالث يا مبتني بر بارنامه
()37
دريايي ممكن خواهد بود.
ب) خوانده
اينكه چه كسي بايد طرف دعوا قرار بگيرد نكتهاي حایز اهميت است که عدم توجه بهآن ميتواند موجب رد دعوي
1
و اتالف هزينه و زمان گردد و عواقبي بس عظيم را در پي خواهد داشت.
كنوانسيون  CIMدر ماده  55خود ،خوانده دعاوي قضايي عليه راهآهن را در هر دعوي مشخص ميكند و
حق اقامه دعوي عليه راهآهن مبدأ يا راهآهن مقصد و يا راهآهني كه علل اصلي مورد دعوي در آنجا اتفاق افتاده
است را بهنحو تخييري براي خواهان برشمرده است .بديهي است كه با اقامه دعوي عليه يكي از راهآهنها حق
خواهان نسبت بهساير راهآهنها سلب ميشود.
در تمامي موارد پيشبيني مسئوليت در حمل و نقل جادهاي ،حق اقامه دعوي عليه «حملكننده» مورد اشاره
()38
قرار گرفته است .متصدي حمل و نقل بهطور معمول بهچهار صورت مطرح ميباشد:

 .3ممكن است دعوا مشمول مرور زمان گرديده و براي هميشه امكان اقامه دعوا از بين برود.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

1ـ هنگام تنظيم قرارداد ،متصدي حمل با اتكا بهامكانات خود متعهد حمل ميشود؛
2ـ هنگام تنظيم قرارداد ،متصدي حمل گمان دارد که قادر بهانجام حمل در مدت مقرر خواهد بود ،اما بههر
علتي اجراي قرارداد را بهمتصدي حمل ديگري محول ميسازد؛
3ـ در هنگام تنظيم قرارداد ،متصدي حمل قرارداد را بهنام خود و بهحساب متصدي حمل ديگري منعقد ميكند؛
4ـ در هنگام تنظيم قرارداد ،متصدي حمل بهعنوان نماينده مبادرت بهتنظيم قرارداد ميكند.
در همه موارد بر طبق قواعد كنوانسيون  CMRهم متصدي حمل طرف قرارداد و هم متصدي حمل عملي
كاال ميتوانند براي كل عمليات حمل ،طرف اقامه دعوا قرار گيرند .ليكن دادگاههاي ايران تنها متصدي حمل و
()39
نقل طرف قرارداد را مسؤول ميداند.
وفق ماده  45كنوانسيون مونترال  1999در خصوص حمل بهعمل آمده توسط متصدي حمل عملي ،اقامه
دعوي براي جبران خسارت ميتواند بهاختيار خواهان عليه متصدي حمل عملي يا متصدي حمل قراردادي يا عليه
هر دو يا بهطور جداگانه اقامه شود .چنانچه دعوا عليه يكي از آنها اقامه شود ،متصدي حمل طرف دعوا حقالزام
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متصدي ديگر بهشركت در دعوا و دادرسي را خواهد داشت .در ماده ( 30بند  )3كنوانسيون  1929ورشو براي
ارسالكننده كاال حق اقامه دعوا عليه اولين متصدي حمل پيشبيني شده و براي گيرنده كاال حق اقامه دعوا عليه
متصدي حمل قبلي و بعدي مورد پيشبيني قرار گرفته است .البته هر دو (ارسالكننده و گيرنده) ميتوانند عليه
متصدي حملي كه تخريب ،ضرر و خسارت در مدتي كه حمل توسط او اجرا شده ،وارد آمده ،اقامه دعوا كنند.
در حمل و نقل دريايي اينكه چه كسي متصدي حمل و نقل است 1كشتي ،مالك كشتي و مستاجران متعدد
براي خواهان محموله اولين مسئله اساسي است .در حمل كاال از طريق دريا چهار امكان بر اينكه متصدي حمل
چه فردي باشد وجود دارد:
1ـ مالك؛

2ـ كشتي؛

3ـ متصدي حمل طرف قرارداد؛

4ـ متصدي حمل عملي .2مقررات الهه براي متصدي حمل تعريفي ارائه ميكند كه بيپايان و وسيع است و

بههيچوجه جامع نيست 3.مقررات الهه ـ ويزبي (بند  2ماده  )4حاوي يك اشاره كوچك اضافي از هويت متصدي

حمل ميباشد در حالي كه مقررات هامبورگ و كنوانسيون حمل مركب بهطور خاص متصدي حمل را تعيين
ميكنند.

براي خواهان بر طبق مقررات الهه ـ ويزبي تصميمگيري اينكه چه كسي بايد مورد شكايت قرار بگيرد مشكل

است ،زيرا متصدي حمل بهندرت و با دقت در بارنامه تعيين ميشود و بارنامهها با ذكر نامهاي مستاجران يا موارد

()40

مبهمي چون خط حمل و نقل دريايي  xيا  yصادر ميشوند و يا توسط ناخدا يا فردي از ناحيه ناخدا صادر ميگردند.
از ميان تمام امكانهاي فوق ،خواهان بايد انتخاب كند دعوا را عليه چه كسي اقامه كند .بهطور معمول مطمئنترين
()41

راه اقامه دعوي ،عليه همه طرفين است و چنين دعوايي معتبر خواهد بود 4.در فرانسه مالك و ادارهكننده كشتي هر

دو بهنحو تضامن مسؤول خسارات وارد بر محموله هستند.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

كنوانسيون حمل كاال بهطرق مختلف بهطور خاص عامل حمل و نقل بهطرق مختلف را در بند  2ماده 1
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بهعنوان فردي كه قرارداد حمل مركب را منعقد ميكند ،يعني اصيل و نه نماينده تعريف كرده است.

 .1در بيشتر پروندههاي اخير همچون  union carbide corp V. FednaV ltd, 1997و پرونده jian sheng co ltd. V. the
 trans Aspiratio 1998مستاجران به عنوان فرد متصدي حمل شناخته نشدهاند به خاطر وجود /Indentity of carrier
 ، Demise Clauseبرگرفته از:
Giaschia, Christopher J, Canadian Law of Carriage of Goods by sea: AN overview, p 16, November.2004,
website: www. Admiraltylaw.Com

 .2البته مالك همچنين ميتواند متصدي حمل واقعي يا قراردادي يا هر دو باشد.
 .3بند الف ماده  1ميگويد« :در متصدي حمل شامل مالك يا مستاجري است كه با ارسالكننده قرارداد حمل منعقد ميكند» كلمه
«شامل است» روشن ميكند كه ساير افراد ممكن است متصدي حمل باشند و بهاينكه آيا آن افراد بايد بهطور مستقيم قرارداد حمل
با ارسالكننده كاال منعقد كنند يا خیر ،اشارهاي نميكند .استفاده از كلمه «يا» در تعريف «متصدي حمل» امكان اينكه مالك و مستاجر
توامان متصدي حمل باشند را از بين ميبرد».
 .4رأي اصداري در پرونده  .mente & co V. Isthmian ss. Coمؤيد همين امر است.

دکتر امیرحسین فخاری ،شراره مفیدیان

ج) دادگاه صالح
كنوانسيون  CIMدعاوي مستند بهمقررات يكنواخت را فقط در محاكم قضايي صالحيتدار كشوري كه راهآهن خوانده
از آن تبعيت ميكند ،قابل طرح ميداند ،مگر آنکه در موافقتنامههاي بين دولتها و يا در امتيازنامهها تصمي م ديگري
اتخاذ شده باشد( .ماده .)56
مقررات هامبورگ  1978در ماده  21بهخواهان اختيار داده دعواي مبتني بر كنوانسيون مزبور را در دادگاهي كه

بر طبق قانون مقرر صالح است ،یعنی یکی از موارد زير اقامه كند:
1ـ مقر اصلي تجارت خوانده يا در صورت عدم وجود آن دادگاه محل اقامت خوانده؛ يا
2ـ جايي كه قرارداد منعقد شده بيان ميدارد كه خوانده در آنجا محل تجارت دارد يا شعب ه يا نمايندگي كه قرارداد
را منعقد كرده است؛ يا
3ـ بندر بارگيري يا تخليه؛ يا
4ـ هر مكان ديگري كه براي هدف قرارداد حمل دريايي معين شده است.
()42
عهدنامه ورشو براي اقامه دعوي در ماده  28خود چهار دادگاه را نام برده است :دادگاه محل سكونت متصدي
حمل و نقل؛ دادگاه محلي كه مقر اصلي متصدي حمل و نقل در آنجا واقع است؛ دادگاه محلي كه يكي از شعبات
متصدي حمل و نقل در آنجا واقع بوده و قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گرديده است و دادگاه مقصد.
()43
ماده  31كنوانسيون  CMRبهخواهان حق اقامه دعوا در هر يك از دادگاههاي زير را ميدهد:
1ـ دادگاه مورد توافق طرفين يا؛
2ـ دادگاه اقامتگاه خوانده يا؛
3ـ دادگاه محل دريافت كاال؛
4ـ دادگاه محل تخليه.
دادگاهي صالح است كه قوانين مربوط بهدادرسي محل مراجعه معين كرده است.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

ادله اثبات دعوي
آيا دعاوي ناشي از حمل كاال جهت اثبات ،نيازمند ادلـه خاص است؟ آنچه بايد ثابت شود مشخص است (زمان ورود
خسارت ،عدم انطباق كاال با مندرجات بارنامه ،صدور بارنامه تمييز يا مخدوش و ارسال اخطار) اما اينكه چگونه بايد
موارد مزبور اثبات شود ،نيازمند بررسي است .در اكثر دعاوي حقوقي براي اثبات هر رويداد داليل ويژهاي پيشبيني
()44
شده و دو طرف دعوا ناگزيرند براي اثبات حق خود بههمان وسيلههاي محدود استناد كنند .اما در بسياري از موارد
()45
ظهور عرفي و امارات ميتوانند در رعايت عدالت و اثبات برخي دعاوي مثمر ثمر باشد.
بهطور مثال در جايي كه متصدي حمل و نقل از معرفي شهودي كه بهاثبات تعيين زمان ورود خسارت كمك
خواهند كرد ،خودداري ميكند ،اين ترك فعل ميتواند بيانگر تخلف متصدي حمل باشد.
دادگاه استيناف  d’Aixدر  27فوریه  ،1980دادگاه استيناف پاريس در  29آوریل و  8جوالی  1982رأي دادند
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بهمحض آنكه متصدي حمل اثبات كند كه كاالهاي تخليه شده را بهمقامات حكومتي بندر در تحت همان شرايطي
كه در بارنامه توصيف شده تحويل داده است (اين اثبات ميتواند با هر وسيلهاي انجام شود ،شامل فرض قانوني و اماره)
و سپس اثبات كند كه در خصوص چيدن كاال و ترمينال حق انحصاري داشتهاند ،متصدي حمل ميتواند ادعا كند كه
تعهدات وي بهموجب قرارداد حمل بهطور كامل انجام يافته و مسؤوليت وي تمام شده است)46(.
مقررات الهه ـ ويزبي در بند  6ماده  ،3سه روش براي اثبات ضرر وارد بر محموله پیشبینی کرده است که
عبارتند از :ابالغ ضرر بهنحو كتبي در خسارت ظاهر ،ابالغ ضرر غيرظاهر ظرف سه روز از تحويل و برآورد مشترك.
برخي اوقات مقامات بندر نماينده كشتي در بندر تخليه و همچنين نماينده گيرنده براي تحويل كاال ميباشد .در چنين
1
شرايطي رزرو در تخليه قابل ترديد است و هر طرف بايد ادله در دسترس خاص براي آن ارایه كنند.
در كنوانسيونهاي حمل كاال دليل خاصي براي اثبات ورود خسارت مورد احصاء قرار نگرفته است و دليل بر هر
نحو و با تمام روشها قابل طرح ميباشد ،حتی ميتوان بهنحو عام اينگونه نتيجه گرفت كه در مسائل تجاري با هر
دليل ميشود دعوي را اثبات كرد.

نتيجهگیری

بررسيها و تحقيقات انجام شده نشاندهنده اين مطلب ميباشد كه گيرنده با وجود اصل تاريخي نسبي بودن
قراردادها (بهويژه در حقوق كامنال) داراي حقوق و تكاليفي مبتني بر قرارداد حمل و نقل ميباشد.

مقررات كنوانسيونهاي مربوط بهحمل و نقل (اعم از هوايي ،دريايي ،جادهاي ،ريلي و مركب) جهت استفاده

گيرنده از حق رزرو ،بر ابالغ ورود ضرر در ظرف مهلت مقرر قانوني تأكيد دارند .از آنجا كه اين حق يك استثناء بر
خاتمه مسؤوليت متصدي حمل و نقل پس از تحويل كاال است ،تعيين مهلت براي اعمال آن بهحفظ حقوق طرفين
كمك ميكند .برخي از كنوانسيونها همچون ورشو و مونترال تا آنجا پيش رفتهاند كه صرف عدم ابالغ در موعد
مقرر را اسقاطكننده هرگونه حق طرح دعوي از ناحيه گيرنده ميدانند ،البته جزو مورد سوءنيت متصدي حمل و نقل

چرا كه برخالف نظم عمومي و اخالق جامعه است .با توجه بهاينكه تاوان سنگيني برای عدم ابالغ در موعد مقرر
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تعیین شده ،بايد موارد عذر موجه در عدم ارسال بهموقع را مدنظر قرار دهيم .وضع مقررات تکمیلي جهت حفظ
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برخي راه هاي جبران خسارت در صورت وجود عذر موجه براي عدم ارسال ابالغ در مهلت مقرر در تعديل اصول

مربوط بسيار مفيد ميباشد .از سوي ديگر تعيين هويت متصدي حمل و نقل بهنحو دقيق در ميزان قابليت رجوع
بهوي بسيار مؤثر ميباشد .با توجه بهقوانین فعلی شايد بتوان گفت بهترين راهحل اقامه دعوي عليه تمام افرادي
است كه بهنوعي مي توانند متصدي حمل و نقل محسوب شوند.
نهايت ًا اينكه براي اعتالي قوانين ايران و تسريع بهبود وضعيت قانوني و رفع مشكالت عملي موجود ،الحاق

 .1اصول اثبات در حمل هوايي مشابه اصول در موارد دريايي نيست و ابتدا خواهان بايد ضرر و دليل اوليه زمان تحقق ضرر و مالك
بودن خود را اثبات كند و سپس بار اثبات بر دوش متصدي حمل قرار ميگيرد كه هرگونه اماره بر تحقق ضرر در مدت حمل را رد
كند و دفاع اثباتي ارایه نماید و يا مرور زمان يا خودداري از ارسال ابالغ يا محدوديت مسؤوليت را مطرح كند:
Giaschi, Christopher J, Ibid, p19
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بهكنوانسيونهاي مربوط بهحمل و نقل بينالمللي كاال نظير كنوانسيون هامبورگ  1978و استفاده از تجارب سایر
كشورها و سازمان ملل مؤثر خواهد بود.
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مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کاال در انواع قراردادهای حمل و نقل

پینوشتها:

 .1سايت اينترنتي:
www.unece.org/trade/cotif/welcome.html

 .2برگرفته از سايت اينترنتي www:iumi.com/committees/NationalCarriersRegulation.htm :حاوي قوانين مربوط
بهحمل و نقل داخلي و بينالمللي كاال از طريق راهآهن.
 .3مجموعه كنوانسيونهاي بينالمللي ،جلد دوم ،انتشارات رياست جمهوري ،سال  ،1376ص .544
 .4فخاري ،اميرحسين ،جزوه درس حقوق تجارت پيشرفته ،دوره دكتري خصوصی ،در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات تهران ،سال  ،1383ص .10
 .5دويدار ،رهاي محمد ،مترجم :فيضي طالب عزيز ،حقوق دريايي براساس مقررات قانون دريايي لبنان و معاهدات
بينالمللي ،انتشارات رايحه عترت ،چاپ اول ،زمستان  ،1380صص .368-369
 .6ايوامي ،هاردي ،مترجم :پورنوری ،منصور ،حقوق دريايي (حقوق حمل و نقل دريايي) ،انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد) ،چاپ
اول ،1375 ،ص .139
 .7جهت مطالعه بيشتر مراجعه شود به :اربابي ،مسعود« ،خسارت تاخير در بارگيري و تخليه و خسارت بهلحاظ معطلي كشتي» ،مجله
تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ،انتشارات دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران ،شماره ،23-24
پاييز و زمستان  ،1377ص  158بهبعد.
 .8مجموعه قوانين و مقررات بندري ـ دريايي ايران ،جلد اول ،انتشارات روابط عمومي و بينالملل سازمان بنادر و كشتيراني،
چاپ اول ،بهار  ،1376صص .182-183
 .9فخاري ،اميرحسين ،جزوه كالسي درس حقوق دريايي ،پیشین ،ص .18
 .10مجموعه قوانين  ،1364صص .474-475
 .11فخاري،اميرحسين ،جزوه درس حقوق تجارت پيشرفته ،پیشین ،ص  30به بعد.
 .12ماده  13كنوانسيون  ،CMRتنظيم شده با انجمن سراسري شركتهاي حمل و نقل بينالمللي ايران ،ص .9

13. National carrier’s regulations of United Kingdom, see: www:iumi.com/committees/national
carriers regulation.htm.
14. National carrier’s regulations of united states of America, see: www;iumi.com/committees/national
carriers regulation.htm.
15. National carrier’s regulations of France, see: www:iumi.com/ committees/national carriers

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

regulation.htm.

 .16مقررات  UNCIAD/ICCبراي اسناد حمل مركب كاال ،انتشارات اتاق بازرگاني ،بیتا،ص .16
 .17اسناد حمل فياتا ،انتشارات انجمن اسالمي كاركنان بانك ملي ايران ،سال  ،1365صص .16-17
 .18ايوامي ،هاردي ،پیشین ،ص .143
 .19همان ،ص .143
 .20صفوي ،سيد حسين ،حقوق بينالمللي هوایي و فضايي ،جلد دوم ،انتشارات مؤسسه خدمات چاپ ،تيرماه  ،1362ص .441
 .21ماده  13كنوانسيون مونترال مصوب  ،1999برگرفته از سايتwww.Lexmercatoria.org :
 .22به نقل از اسناد حمل فياتا ،پیشین ،1366 ،ص .30
 .23اشميتوف ،كاليو ام ،ترجمه :بهروز ،اخالقی و دیگران ،حقوق تجارت بينالملل ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،چاپ اول ،پاييز ،1378
ص .979
24. www.uncitral.org/ English/texts/transport/hamburg.html.
25. www.cargolaw.com/presentations-Montreal-conve.html.
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 .26فخاري ،اميرحسين ،جزوه حقوق تجارت پيشرفته ،پیشین ،ص .180
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 .27مقررات  UNCTAD/ ICCبراي اسناد حمل مركب كاال ،صص .22 – 23
 .28محمدزاده وادقاني ،عليرضا ،ترجمه« :كنوانسيون سازمان مللمتحد در مورد حمل و نقل مركب بينالمللي كاال  ،»1980مجله
دانشكده حقوق و علوم سياسي ،شماره ،41مهرماه سال ،1377صص .115 – 116
29. Giaschi- Christopher J & Margolis, Canadian Law of carriage of Goods by Air: An overview and
Analysis of Burden of proof, p 18 , see: www. Admiraltylaw. Com/ carriage. Html.
30. www.Admiraltylaw.com

 .31محمدزاده وادقاني ،عليرضا ،پیشین ،صص .115 – 116
 .32برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به :شمس ،عبداهلل ،آیين دادرسي مدني ،جلد اول ،انتشارات ميزان ،چاپ اول ،پاييز ،1380
صص.310 – 320
33. prof. Tetley, William, who may claim or sue? website: http://tetley. Law. Mcgil. Ca/
34. prof. Tetley, William, who may claim or sue?, Ibid, p 9.
35. prof. Tetley, William, who may claim or sue?, Ibid, p 10.

 .36جباري ،منصور ،حقوق بينالملل هوايي ،انتشارات فروزش ،چاپ اول ،1381 ،صص .105 – 106
 .37فخاري ،امير حسين ،جزوه درس حقوق دريايي بينالمللي ،پیشین ،صص .30 – 34
 .38فخاري ،اميرحسين ،مقاله «نگاهي بهرأي اصراري شماره  3مورخ سال  1377هيأت عمومي ديوان عالي كشور در زمينه انعقاد قرارداد
حمل و نقل توسط نماينده» ،مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ،شماره  ،33 – 34سال  ،1380انتشارات دفتر
خدمات حقوقي بينالمللي ،صص .92 – 94
 .39فخاري ،اميرحسين ،مقاله «نگاهي بهرأي اصراري شماره  3مورخ سال  1377هيأت عمومي ديوان عالي كشور در زمينه انعقاد قرارداد
حمل و نقل توسط نماينده» ،پیشین ،صص .92 – 94
40. prof. Tetley, William, whom to sue?, p 3, website: http://Tetley. Law.Mcgill.Ca/.

 .41براي مطالعه بحث تفصيلي امر به مقاله whom to sueمراجعه شود.
 .42براي مطالعه بيشتر رجوع شود به :جباري ،منصور ،پیشین ،صص .106 -107
 .43فخاري ،اميرحسين ،جزوه درس حقوق تجارت پيشرفته ،پیشین ،ص .70
 .44كاتوزيان ،ناصر ،اثبات و دليل اثبات (قواعد عمومي اثبات ،اقرار و سند) ،جلد اول ،انتشارات ميزان ،چاپ دوم ،بهار
،1382صص .26 -27
 .45كاتوزيان ،ناصر ،پیشین ،ص .68
46.prof. Tetley, William, loss while in the charge of the carrier, p 41, website: http://Tetley.Law.
Mcgill.Ca/.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387
139

140

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

