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 چکیده 
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 مقدمه

. در تجار  دريايي، منصر زمان شمواره از اشميت  يوه اي نزد مالكان كشتي برخوردار بوده است

چراك  معطلي كشتي ن  تنها موجب از دست رفتن سود   منفعت قابل انتظار از فعاليت كشرتي  

ين  بيمر ،  خواش  ش ، بلك  با توج  ب  شزين  شاي جاري   ر زان  كشتي شامل حقوق خ م ، شز

ك  فارغ از  ضعيت بازرگاني كشتي، متوج  مالكران مري باشر ، خسرارا      ... سوخت، خوار بار   

از اين ر ست ك  در قراردادشراي اجراره سرفري كشرتي، كر  مرحلر        . شودبسياري را سبب مي

بارگيري   تصلي  كاالتوسط اجاره كنن ه   يا اشصاصي ك  مسو ليتشران متوجر  ا سرت، انجرام     

، مالكان از ديرباز كوشي ه ان  تا با درج شر ط قراردادي، ضمن تقسريم ريسرک معطلري    شودمي

كشتي   تعيين م   زمان اختصاص يافت  ب  ممليرا  برارگيري   تصلير ، از تراخير كشرتي در      

بر ين ترتيرب برا تحقرق تراخير       (Schofield,1996, pp.1-2). طول اين ممليا  اجتناب نماين 

اره كنن ه   م م اتمام ممليا  كاال ژيش از سپري شر ن لري ترايم،    كشتي در ژي نقض مه  اج

نسبت ب  ژرداخت حال اگر طرفين ب  موجب قرارداد. مالكان مستحق دريافت خسار  مي گردن 

مبلغ مشصصي بابت تاخير توافق نموده باشن ، مالكان مستحق دريافت اين مبلرغ تحرت منروان    

مقرررا  تفسريري  ليلِري    ( 149-151 ، صر  1377ي، ارباب. )خواشن  بود (Demurrage) دموراژ

نيز ضمن ت  ين برخري قوامر  حراكم برر ايرن موضروع، در        (VOYLAYRULES 93) 93ر لز 

 :تعريف دموراژ آ رده است

 ]آن بصرش از [دموراژ  ب  معني مبلغي توافق ش ه   قابل ژرداخت ب  مالكان است در ارتباط با"
 "..... ليت آن بر مه ه مالكان قرار نمي گيرد تاخيرا  كشتي ژس از لي تايم ك  مسو

اما،در نظام حقوقي ايران بجز اليح  قانوني راج  ب  تشكيل كميسريوني بر  منظرور رسري گي       

اتصرراذ تصررميم در مررورد خسررار  ديركرررد يررا جررايزه تسررري  در تصليرر  كرراال كرر  در جلسرر   

خرت خسرار  تراخير يرا     ب  تصويب شوراي انقالب رسي    شمچنين قرانون ژردا  22/12/1358

، قانون ديگري كر  بر    1367جايزه تسري  در تصلي    بارگيري ب  صاحبان كشتي مصوب سال 

لكن با توج  ب  برچي ه ش ن نهادشا   اركان ژيش بينري  . اين موضوع بپردازد مشاش ه نمي شود

ونر   ش ه جهت اجراي اين قانون، شمچون كميسيون دموراژ   ديسپاچ براي رسي گي بر  ايرن گ  

دما ي، بي تردي  قانون اخير ك  با توج  ب  شرايط خاص ناشري از جنرگ تحميلري   در ادامر      

احراز صالحيت رسي گي ب  دمرا ي  . طرح فوب ت  ين ش ه بود، بطور ضمني نسخ گردي ه است

دموراژ   ديسپاچ توسط دادگاه  يوه رسي گي ب  دما ي دريايي   شمچنرين آراء صرادره توسرط    

، 91،صر   1383ژورنوري،) 1343قانون دريايي مصوب  194   143  استناد مواد اين دادگاه ب

از اين ر ، در حال حاضر با توج  بر   . نيز موي  نسخ ضمني مقررا  مذكور مي باش ( 134   96

سكو  قانون در خصوص مهلت مجاز بارگيري   تصلي    خسرارا  ناشري از تراخير در آن   بر      
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، اين موضوع تاب  شرايط مورد توافرق  1343ن دريايي ايران مصوب قانو 194  143استناد مواد 

 .المللي خواش  بودطرفين   مرف   ر ي  بين

تشرصي  مسرو ل ژرداخرت دمروراژ در      رس بر شمين اساس در بحث حاضر، شرچن  ب  نظر مي

گرردد،  يبارگيري   يا تصلي  مر كنن ه رهمواردي ك  با انعقاد قرارداد اجاره سفري، كاال توسط اجا

ب  سادگي ميسر خواش  بود، اما از آنجائيك  مسو ليت ژرداخت دموراژ تاب  شر ط متنوع قرارداد 

كراال   انجرام ممليرا     كان ص  ر بارنام    خرير    فرر ش   اجاره بوده   شمچنين با توج  ب  ام

ير گي  توان  از ژيچبارگيري   تصلي  توسط اشصاص ثالث، بحث از مسو ليت ژرداخت دموراژ مي

مكرن اسرت   شاي بسيار برخوردار باش ، ب  گون  ايك ،شر ط قراردادي   ا ضاع   احوال حراكم، م 

نسبت ب  ژرداخت دموراژ گردي ه   يا در مواردي م م مسو ليت  موجب مسو ليت اشصاص ثالث

وضوع در مررف   ر ير    از اين ر  ب  منظور تبيين قوام  حاكم بر م. كنن گان را سبب شوداجاره

مسو ليت "   "كشتيمسو ليت اجاره كنن ه"نوشتار حاضر در د  بصش تحت منوان المللي، بين
شراي  با ر يكردي تطبيقي ب  بحث   بررسي مسو ليت ژرداخت دمروراژ در نظرام   "اشصاص ثالث

 .ژردازدحقوقي انگلستان   فرانس  مي

 مسوولیت اجاره كننده كشتی:بخش اول

باشر ، اصروالً مسرو ليت ژرداخرت     برگيرن ه شرط دموراژ مي در يک قرارداد اجاره سفري ك  در

با  جود اين، ص  ر بارنام    . باش كنن ه   تاب  شرايط من رج در آن ميدموراژ بر مه ه يِ اجاره

امكان توج  مسو ليت ژرداخت دموراژ ب  اشصاص ثالرث، ممكرن اسرت سربب شرود مسرو ليت       

از ايرن ر ، جهرت   . گرفت    يا دستصوش تغيير گرردد  كنن ه در اين حالت مورد تردي  قراراجاره

، "كننر ه ثر در مسو ليت اجراره ؤشر ط قراردادي م"يِ اين موضوع، با بررسي بررسي شم  جانب 

 .را نيز، مورد مطالع  قرار خواشيم داد "كنن ه در صور  ص  ر بارنام مسو ليت اجاره"

 كننده شروط قراردادی موثر در مسوولیت اجاره: گفتار اول

شمانگون  ك  در مق م  اشاره ش ، با ژيش بيني دموراژ در قرارداد اجاره، مسو ليت ژرداخرت آن  

يِ اين اما از آنجائيك  دموراژ تاسيسي است قراردادي، دامن . گيردكنن ه قرار مييِ اجارهبر مه ه

تررين مروارد آن   ي مسو ليت نيز تاب  شر ط   من رجا  قرارداد خواش  بود ك  در اين گفتار، شا

 .را مورد بحث   بررسي قرار خواشيم داد

 حق حبس .1

بطور كلي، حق حبس مبار  است از حق يک طرف قرارداد مبني برر نگه اشرتن امروال طررف     

ميني براي انجام تعه    در بحث حاضر، حق حبس حراكي از حرق خرودداري    أمقابل ب  منوان ت

  يا دارن گان بارنام ، جهت تضرمين ژرداخرت دمروراژ    كنن ه مالكان است از تحويل كاالي اجاره

، مالكران  بيني حق حبس در قررارداد   م م ژيشكي  است ك  شرچن  در صورأشايان ت. متعلق 
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شاي نجا  برخوردار ال، از اين حق بابت كراي ، سهم زيان شمگاني   شزين ب  موجب قوام  كامن

بيني قرارداد یرامت معطلي، صرفاً درصور  ژيشخواشن  بود، اما اممال اين حق جهت دموراژ   

شمچنين اممال حق حبس تنها نسبت ب  ديون مسلم   حال،   آن شم ترا  . ممكن خواش  بود

از ايرن ر ، در  . زماني قابل تصور است ك  كاال از كنترل   تصرف مالكران خرارج نشر ه باشر     

مه ه يِ اجاره كنن ه قررار  بر صورتي ك  تعه  ژرداخت دموراژ در زماني ژس از خاتم  تصلي  

باش    اممال آن ژرس  اممال حق حبس كاال توسط مالكان، ژيش از تصلي  ميسور نميگيرد، 

گيرد نيز تنها در صورتي كنن ه قرار مياز تصلي    در زماني ك  ژرداخت دموراژ بر مه ه اجاره

ا نماينر گان ايشران،   لكران   ير  ممكن خواش  بود ك  كاال در انباري تحت كنترل انحصاري ما

. امري ك  خود بستگي ب  قوانين محلري دارد . تصلي  ش ه   از تصرف ايشان خارج نش ه باش 

ك  قوانين   ر ي  حاكم در برخي بنادر، ممكن است اممال حرق حربس را تراب  قوامر         چرا

شائي خاص دانست    يرا تصلير  كراال را در انبراري تحرت كنتررل مالكران، تجرويز         مح  ديت

 (Kimball, Martowski, Lambert, 1993, p. 343).ننماين 

باشن ، اممرال ايرن   در مواردي ك  مالكان از حق حبس كاال در قبال دموراژ متعلق  برخوردار مي

حسب مورد، افرزايش  ي، خود موجب معطلي بيشتر كشتي   حق   نگه اشتن كاال بر ر ي كشت

ليت آن بر مه ه اجاره كننر ه مري باشر ، البتر      دموراژ   يا یرامت معطلي خواش  بود ك  مسو 

مشر ط ب  اينك ، تصلي  كاال در انباري تحت تصرف   كنترل مالكان كشتي بر  موجرب قروانين    

 محلي ممكن نبوده   يا در صور   جود چنين امكاني، با توج  ب  شزين  انبرارداري، نگه اشرتن  

 برورال گَرس  در ژر ن ه  (.Evans J) اِ انزبر شمين مبنا، قاضي . كاال بر ر ي كشتي، منطقي باش 
(The Boral Gas)       ك  مالكان حق حبس خود را ژس از  ر د كشرتي بر  دمروراژ اممرال نمروده

بودن ، ايشان را مستحق دريافت دموراژ بابت تاخير صور  گرفت  در ژي اِممالِ قانوني   منطقري  

 (Lloyd’s Rep., 1988, p. 342). حق حبس دانست

بيني حق حبس كاال بابت دموراژ در قرارداد اجراره، صررفاً موجرب اسرتحقاق     ن، ژيشبا  جود اي

مالكان كشتي نسبت ب  نگه اشتن كاال در تصرف خود مي شود   بر  شريچ  جر  حرق مالكران      

نسبت ب  فر ش كاال   يا طرح دموي ملي  مالكانِ كاال را جهت  صرول دمروراژ در ژري نصواشر      

حقوقي براي مالكان، منوط ب  ساير شر ط من رج در بارنامر      ب يهي است  جود چنين. داشت

ب ان خواشيم  "مسو ليت اشصاص ثالث"قرارداد اجاره خواش  بود، ك  در بصش د م تحت منوان 

از اين ر ، در مواردي ك  با توج  ب  شر ط قرارداد اجراره   بارنامر ، حرق فرر ش   يرا      . ژرداخت

بيني نش ه باش    مالكان صرفاً از حرق حربس   دموراژ ژيشطرح دموي ملي  صاحبين كاال بابت 

برخوردار گردي ه باشن ، در صور  خودداري ايشان از اممال حق حبس، تنها راه باقيمان ه براي 

كنن ه خواش  بود ك  آن نيز، بست  بر  اينكر  دليرل مر م      صول دموراژ، طرح دموي ملي  اجاره
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شرط شمچون أثير شر طي از قرارداد اجاره حت تاممال حق حبس چ  بوده است، ممكن است ت
 .منتفي گردد (Cesser Clause) بازدارن ه

 شرط بازدارنده.2

 جرود   كنن ه خود ذينف  در كراال نباشر    يرا حتري برا     از آنجائيك  در ممل، ممكن است اجاره

د ترا برا   مالكيت كاال، قص  فر ش آن را ب  ديگري داشت  باش ، اين امكان براي ايشان  جرود دار 

بر  موجرب ايرن    . درج شرطي در قرارداد، مسو ليت ژرداخت دموراژ را از مه ه خود خارج كنر  

كننر ه در ژري برارگيري    معر ف است، اجراره  (Cesser Clause) شرط بازدارن هشرط ك  ب  

 .شودكاال، از مسو ليت ژرداخت شاي مشص  ش ه اي ك  باي  ب  مالكان صور  گيرد، مبرا مي

-شا مصتلف   برا مرتن  توان  در قالبجائيك  چنين شرطي صرفاً جنب  قراردادي دارد، مياما از آن

با  جود اين، در . شاي متفا   مطرح شود   در نتيج  ژيام شاي مصتلفي نيز در ژي داشت  باش 

كنن گان ب  اين شرط   ادماي م م مسو ليت، منروط بر  شررايطي خراص     استناد اجارهممل 

شرون  كر    لكان كشتي صرفاً در مواردي حاضر ب  قبول شرط بازدارن ه ميچراك  ما. گرددمي

از اين ر ، بررسي صورتهاي مصتلف . ژذير ببينن مطالب  حقوق خود را از طريق ديگري امكان

ب  مبار  ديگر، . شر ط بازدارن ه، حاكي از منوط ش ن آن ب  حق حبس مالكان گردي ه است

كنن گان   يا ب  مبارتي شرط م م طرح دموي ملي  اجاره مالكان  اگذاري حق خود نسبت ب 

ژذيرن  كر  بتواننر  برا اممرال حرق حربس       مسو ليت اجاره كنن گان را مشر ط ب  حالتي مي

 ب  منروان مثرال  . نسبت ب  كاال، مطالبا  خود را از ساير اشصاص ذينف  در كاال  صول نماين 

 GENCON)1976جِرنكُن   رداد نمونر  منر رج در قررا   بازدارن ه   حربس  قسمت اخير شرطِ

 :دان م م مسو ليت اجاره كنن گان را منوط ب  شناسائي   امكان اممال حق حبس مي (1976

متعلقر   ( شامل یرامت معطلري )كنن گان شمچنين مسو ل ژرداخت كراي    دموراژ اجاره ..."
ل حرق حربس قرادر بر      در بن ر تصلي  خواشن  مان ، اما صرفاً تا ب ان ح  ك  مالكان برا اممرا  

 ". صول مبالغ مربوط  نباشن 
-شايان ذكر است ك  شرچن  مالكان ب  ن ژيش(  جود حق حبس)در خصوص ژيش شرط ا ل 

ال از حق حبس كاال بابت كراي ، سهم زيان شمگراني    بيني قرارداد   تنها ب  موجب قوام  كامن

اژ   یرامت معطلي تنهرا در صرورتي   شزين  نجا  برخوردار مي باشن ، اما چنين حقي بابت دمور

 .متصور است ك  صراحتاً ب  موجب قرارداد مورد توافق قرار گرفت  باش 

ب  موجب شرط قراردادي، مالكان از حق حبس كاال نسربت   (The Athinoula)آتينوالدر ژر ن ه 

وراژ شمچنين ب  موجب شرط ديگرري از قررارداد اجراره، مطالبر  دمر     . ب  دموراژ برخوردار بودن 

 قراي  نگاشرت      (Laytime Calculation) محاسربا  لري ترايم   منوط ب  ارائ  م اركي از جمل  
برا ايرن    (.Mocatta J) موكاتابر شمين اساس، قاضي . ش ه بود (Statement of Facts-SOF)بن ر
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است الل ك  اساسًا ارائ  اين اسناد مستلزم اتمرام ممليرا  تصلير  مري باشر ، اظهرار داشرت از        

ائيك  مالكان حق مطالب  دموراژ ژيش از اتمام تصلي  را ن اشت  انر ، حرق ايشران نسربت بر       آنج

شررط  كنن گان ب  استناد باش    در نتيج  ادماي م م مسو ليت اجارهحبس كاال نيز منتفي مي
 (Lloyd’s Rep., 1980, p. 487). را مرد د دانست بازدارن ه

رارداد اجاره، مالكان نسبت ب  ص  ر بارنام  نيرز اقر ام   شايان ذكر است در مواردي ك  با  جود ق

تراب  شرر ط   ( اشرصاص ثالرث  )نماين ، از آنجائيك  رابط  مالكان كشتي   دارنر گان بارنامر    مي

بارنام  خواش  بود، مالكان نمي توانن  در مقابل دارن گان بارنام ، ب  ژريش بينري قررارداد اجراره     

استناد نماين ، مگر اينك  اين حق صراحتاً در بارنامر  ذكرر    مبني بر حق حبس كاال بابت دموراژ

ش ه باش    يا اينك  شر ط قرارداد اجاره، طبق ضوابطي كر  در مباحرث آتري خواشر  آمر ، در      

از  (The KavoPeiratis)كررا ل ژِيرراتيس در ژر نر ه  . شرر ه باشر   (Incorporate)بارنامر  منر رج   

ر ط قرارداد اجراره در خصروص حرق حربس كراال نبروده       آنجائيك  بارنام  صادره در برگيرن ه ش

 (Lloyd’s Rep., 1977, p. 344). است، دادگاه شرط بازدارن ه را قابل استناد ن انست

، حتي در مواردي ك  از لحاظ نظري، شرط بازدارن هاما با توج  ب  د مين ژيش شرط استناد ب  

است ايرن حرق در مقرام ممرل، مروثر       مالكان از حق حبس كاال برخوردار مي باشن  نيز، ممكن

از . توسط اجاره كننر گان گرردد   شرط بازدارن ه نباش    در نتيج  موجب سلب امكان استناد ب 

داد ش ن حق حبس مورد اشاره قرار  جمل  مواردي ك  مي توان ب  منوان مانعي براي موثر  اق 

  يرا مر م امكران اممرال حرق      مبار  است از بيشتر بودن ميزان مطالبا  مالكان از ارزش كاال 

 .حبس ب  دليل قوانين   يا مرف محلي در بن ر تصلي 

با اشاره بر  اينكر     (The Sinoe) سينوئ در ژر ن ه   (Lord Denning)لُرد دنينگبر شمين مبنا، 

كاالي بارگيري ش ه بر ر ي كشتي متعلق ب  د لت حاكم در مقص  بروده   د لرت نيرز تمرامي     

ان را قرادر بر    د شرايط اضطراري، ب  حالت تعليرق درآ رده بروده اسرت، مالكر    قوانين را ب  استنا

د جهت استناد ب  شررط  بر ر ي كشتي   يا خشكي ن انست   تصريح نمو اممال حق حبس كاال

. باير  مروثر  اقر  شرود    حرق حربس مري   جنب  نظري، از جهرت مملري نيرز،     مال ه بربازدارن ه، 
(Lloyd’s Rep., 1972, p. 201) 

ضرمن رد ادمراي اجراره     (The Tropwave) ترراپ  يرو  نيرز در ژر نر ه    (.Parker J)ژاركر قاضي

كنن گان مبني بر اينك  با توج  ب  م م تالش مالكران در جهرت اممرال حرق حربس در زمران       

تصلي  محمول  در بن ر شاژور، ديگر ايشان نمي توانن  ب  م م امكان اممال حرق حربس اسرتناد    

چ  در اين خصوص حائز اشميت است، موثر نبودن حرق حربس در مقرام    نماين ، اظهار داشت آن

ممل مي باش ، ب  گون  ايك  حتي در صور  اممال حرق حربس از سروي مالكران نيرز،  صرول       

 (Lloyd’s Rep., 1981, p. 166). مطالبا  ممكن نبوده است
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اتمام برارگيري،   معموالً ب  موجب شر ط بازدارن ه، مسو ليت اجاره كنن ه با شايان ذكر است ك 

  اين مبار  در صور  م م  جود شرط خالف، ب ين معنري خواشر  برود كر      . متوقف مي شود

گيرن گان كاال ن  تنها مسو ل ژرداخت دموراژ بن ر تصلي  مي باشرن ، بلكر  مسرو ليت دمروراژ     

ملير    نشَنسِر بر شمين مبنا، راي صادره در ژر ن ه . بن ر بارگيري نيز بر مه ه ايشان خواش  بود

نيز مقرر داشت ك  قص  طرفين اين بوده است ك  مسو ليت شراي   (Hansen v. Harrold)شَر ل 

اجاره كنن ه در زماني ك  كشتي بارگيري ش ، متوقف شود   بجاي آن، مالكران از حرق حربس    

در ژر نر ه  . كاال بابت تمامي كراي    دموراژ متعلق  ب  موجرب قررارداد اجراره برخروردار گردنر      

نيز ب  موجب شرط بازدارن ه، مقرر گردير ه برود    (Francesco v. Massey)مَسيملي   نچسكوفرا

با برخورداري فرمان ه   مالكان از حبس كاال بابت كراي    دمروراژ، مسرو ليت اجراره كننر ه برا      

اتمام بارگيري متوقف مي شود، بر شمين اساس، دموي مالكان برر ملير  اجراره كننر گان بابرت      

با توجر  بر    ": در اين ژر ن ه دادگاه چنين است الل نمود.  ر بارگيري مرد د امالم ش دموراژ بن
قرارداد اجاره   ا ضاع   احوال حاكم، نمي توان گفت مالكان از حق حبس كاال بابت دموراژ بن ر 
بارگيري برخوردار نمي باشن    از سوي ديگر نمي توان ژذيرفت ك  مواردي ك  ب  موجب شرط 

 ه، مسو ليت اجاره كنن گان متوقف مي گردد، شمان مواردي نيست كر  مالكران از حرق    بازدارن
 (Schofield, 1996, p. 352)".باشن حبس برخوردار مي

 (Lien and Cesser Clause) شرط بازدارن ه   حبسبا  جود اين، مي توان اين شرط را شمچون

نمود ك  م م مسو ليت اجاره كنن گان ب  گون  اي تنظيم 1976جِنكُن من رج در قرارداد نمون  

 :ت دموراژ بن ر بارگيري سبب نشودرا باب

مالكان از حق حبس كاال بابت كراي ، كراي  از دست رفت ، دموراژ   یرامرت معطلري برخروردار    "
( شرامل یرامرت معطلري   )كنن گان نيز مسو ل كراي  از دست رفت    دمروراژ  اجاره. خواشن  بود

 "....گيري خواشن  مان  متعلق  در بن ر بار

 مسوولیت اجاره كننده در صورت صدور بارنامه: گفتار دوم

  منجرر بر  صر  ر    در ژي انعقاد قرارداد اجاره، ا ضاع   احوال مصتلفي را مي توان تصور نمود ك

المللي كاال، فر شرن ه  ب  منوان مثال، ممكن است در ژي انعقاد قرارداد بي  بين .گرددبارنام  مي

در چنين حرالتي، خرير ار مكلرف بر      . (FOB)   ب  تحويل كاال بر ر ي مرش  كشتي گرددمتعه

انجام اق اما  الزم جهت حمل كاال از بن ر مب اء ب  بن ر مقص  مي باش    ممكن است در ايرن  

از سوي ديگر، فر شن ه نيز در ژري  . راستا مبادر  ب  انعقاد قرارداد اجاره كشتي با مالكان نماي 

 Shipped on)بارنام  كاالي بارگيري ش هنماي  تا ي كاال، از مالكان كشتي در خواست ميبارگير

Board B/L)  كننر ه ارسرال در ايرن بارنامر ، فر شرن ه بر  منروان      . را صادر نماين  (Shipper)  

 امرا، اگرر در  . مورد اشاره قرار مي گيرن ، (Consignee)الي  ب  منوان مرسل ( كنن هاجاره)خري ار 



 
  1391ستان تاب   بهار، 1، شماره 3، د رهحقوق تطبيقيمطالعا  مجل   118

 مجل  حقوق تطبيقي 008

صور  ژذيرد، با توج  بر    (Letter of Credit /LC)شمين مثال، ژرداخت از طريق امتبار اسنادي

بر  منروان    (Opening Bank) گشايش كننر ه نقش بانک در جريان امتبارا  اسنادي، نام بانک 

در بارنام  ذكر مي گردد   ژس از مبادل  اسرناد   نهايتراً تسروي  حسراب خرير ار برا        مرسل  الي 

 .، بانک با ظهرنويسي، بارنام  را ب  خري ار منتقل مي نماي بانک

شمچنين مي توان تصور نمود ك  ب  موجب قرارداد بي ، حمل برر مهر ه فر شرن ه قررار گيررد      

(C&F) يا حتي فر شن ه مكلف ب  تحويل كاال در بن ر مقص  گردد   (CIF) .  ، ك  در شر صرور

در ايرن حالرت،   . داد اجاره برا مالكران كشرتي نماير     ممكن است فر شن ه مبادر  ب  انعقاد قرار

باشر    يرا    ارسال كننر ه ب  منوان ( اجاره كنن ه)بارنام  صادره ممكن است حا ي نام فر شن ه 

اينك  نامي از اجاره كنن ه، در بارنام  نباش    آن در صورتي است كر  برارگيري برا در خواسرت     

 .صور  گرفت  باش فر شن ه، توسط شص  حقيقي   يا حقوقي ديگري 

مت باشر     سِر  ينكت  ك  اجاره كنن ه ممكن است نسبت ب  بارنامر  دارا  نيبا توج  ب  ااز اين ر ، 

ب يهي است در .ميريگ يم يد  حالت ژ نيژرداخت دموراژ را در ا مبني برشانيا تينباش ، مسو ل اي

  يا نماينر ه مجراز ايشران    ( موجر)بحث حاضر، سصن از بارنام  شايِ صادره از سوي مالكان كشتي 

 .باش است   بارنام  شايِ صادره از سوي اجاره كنن ه   يا اشصاص ثالث، از شمول بحث خارج مي

 نده، فاقدِ سِمت نسبت به بارنامهاجاره كن .1

با توج  ب  نقش اثباتي بارنام  ب  منوان دليل قرارداد حمل، ملي االصول در مرواردي كر  اجراره    

ارنام  سِمتي ن ارد، اين سن  نمري توانر  مروثر در رابطر  قرراردادي ايشران         كنن ه نسبت ب  ب

مالكان كشتي باش ، مگر اينك  ا ضاع   احوال حاكم بر ص  ر بارنام  ب  گون  اي مثبِرتِ اراده يِ  

از  (Bools, 1997, pp.3-8) .كنن ه   مالكان كشتي مبني بر تغيير مفاد قرارداد اجاره باشر  اجاره

شرچن  با ص  ر بارنام    حسب مفاد آن، مسو ليت ژرداخرت دمروراژ ممكرن اسرت برر       اين ر ،

الي  بارنام  نيز قررار گيررد،   الي    يا منتقل كنن ه كاال، مرسل مه ه اشصاص ثالثي شمچون ارسال

كنن ه نسبت ب  ژرداخت دموراژ  طبق مفاد قرارداد اجاره، ب  قو  خود براقي  اما مسو ليت اجاره

در قرارداد اجاره   در چارچوب آن، مسو ليت  شرط بازدارن هبود   تنها در صور   جود  خواش 

 (Tiberg,1979, p. 598) .كنن ه ممكن است مح  د   يا متوقف گردداجاره

كنن ه بر  ژرداخرت   شاي حقوقي، مسو ليت اجارهبا  جود اين، دكترين   ر ي  قضائي در برخي از نظام

كننر ه   شرم   ب  منوان نمون  در حقوق فرانس ، شم اجراره . دانن ص  ر بارنام  ميدموراژ را تحت تاثير 

اما دكترين   ر ي  قضرائي ايرن كشرور،    . باشن گيرن ه كاال، شر د  متضامناً مسو ل ژرداخت دموراژ مي

كنن ه را از مصاديق مسو ليت ضامن دانست    مالكان كشتي در صورتي حرق مطالبر    مسو ليت اجاره

كنن ه خواشن  داشت ك  در ابت ا ب  گيرن ه كاال مراجع  نمروده   موفرق بر   صرول     اژ را از اجارهدمور

 (Julien, 1996, p. 73). دموراژ نش ه باشن    يا اينك  كاال مرجوع گردي ه باش 



 

 

  119 مسؤ ليت ژرداخت دموراژ در قراردادشاي اجاره كشتي براي سفر معين

 مجل  حقوق تطبيقي 009

 اجاره كننده، واجدِ سِمت نسبت به بارنامه .2

كنن ه رابط  متص ي حمل   افراد يمگردد   تنظشرچن  بارنام  دليل قرارداد حمل محسوب مي

چراكر  منر رجا    . باش ، اما نباي  از  يوگي اثباتي د گانر  بارنامر  یافرل مانر     ذينف  در آن مي

 Prima Facie)بارنام    شرايط ظَهر آن، در ارتباط بين طرفين قرارداد حمل، صرفاً دليل ظاشري

Evidence)  امرا  . خرالفِ آن، امكران ژرذير اسرت    گرردد كر  اثبرا     شرايطِ توافق ش ه تلقي مري

من رجا  آن در ارتباط بين متص ي حمل   اشصاص ثالثِ ذينف  در بارنام  ك  طررف قررارداد   

محسوب شر ه   اثبرا     Conclusive Evidence)) ان ، دليل قطعيحمل با متص ي حمل نبوده

 (Dockray,1987, pp. 511-512) .باش خالفِ آن، از سوي متص ي حمل ممكن نمي

توان استباط نمود ك  شرايط منر رج در بارنامر ، حر اكثر بر  منروان يرک دليرل        از اين ر ، مي

كننر ه  چراك  اجراره . كنن ه   مالک كشتي باش ظاشري مي توان  حاكي از رابط  قراردادي اجاره

تواننر  برا   باش    شر يرک از د  طررف مري   با مالكان مي( قرارداد اجاره)خود طرف قرارداد حمل 

 .كنار بزنن موجود در بارنام  را اد قرارداد اجاره، شر طِ مغايرِ استناد ب  مف

 .President of India v)مِتكرالف شريپينگ  ملير    ژرِزي نت آف اينر يا بر شمين مبنا، در ژر ن ه 

Metcalfe Shipping Ltd)  ضمن تائي  راي صادره توسط دادگاه مرالي، تاكير  نمرود     دنينگلرد

اره كنن ه   مالک كشتي، بارنام  صرفاً ب  منوان رسي  كاال محسوب مي گرردد    ك  در رابط  اج

در اين ژر ن ه، د لت شن  مبرادر   . باش ب  شيچ منوان دليل  جود رابط  قراردادي ديگري نمي

اي از يک فر شن ه ايتاليائي كرده   متعاقب آن قرارداد اجاره را نيز با مالكان ب  خري  ا ره كيس 

بارنام  صادره نيز با ظهر نويسري فر شرن ه   . هت حمل كاال ب  مَ رَس منعق  نموده بودكشتي ج

اما در ژي كسري تصلي  در بن ر مقص ، اين اختالف ب  دادگراه  . ب  د لت شن  منتقل گردي ه بود

كنن ه، دارن ه بارنام  نيز برود، حرل ايرن    اما از آنجائيك  د لت شن ، ب  منوان اجاره. ارجاع گردي 

مسئل  منوط ب  اين گردي  ك  ابت ا مشص  شود رابط  اجاره كنن گان تاب  قرارداد اجاره اسرت  

 (Lloyd’s Rep., 1969, p. 476).   يا بارنام  صادره

الي  بارنام  نيز مري باشرن ، حرق مالكران     ب  شمين ترتيب در مواردي ك  اجاره كنن گان، مرسل 

جاره خواش  بود   شر ط مغاير من رج در بارنام ، مروثر در  مبني بر مطالب  دموراژ، تاب  قرارداد ا

كنن كان   مالكران، تغييرر   اين رابط  نمي باش ، مگر اينك  بتوان ثابت نمود قص  مشترک اجاره

 .اجاره ب  موجب بارنام  بوده استبرخي مفاد قرارداد 

د در ارتباط برا اينكر    شاي موجوبررسي ر ي  قضائي انگلستان، حاكي از اين است ك  اكثر ژر ن ه

  يرا   د اجاره، ب  مسئل  خسرار  بر  كراال   باش    يا قرارداحمل تاب  شر ط من رج در بارنام  مي

انر   شائي ك  ب  مسئل  دموراژ ژرداخت ان    از جمل  مع  د ژر ن هحاكميت شرط دا ري ژرداخت 

 .Love and Stewart Ltd v) را تُرر استيمشريپ  ملير    ال  انر  اسرتيوار   توان بر  ژر نر ه    مي
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Rowtor steamship Co Ltd) كنن گان، خري ار محمول  بروده  در اين ژر ن ه، اجاره .اشاره نمود

  ب  موجب قرارداد اجاره، مهلرت مجراز ممليرا  برارگيري   تصلير  شرر يرک، سريزده ر ز بر           

(Reversible)ژذيربرگشتصور 
رگيري ظررف نُر    اما با  جود اينك  ممليا   با. تعيين ش ه بود1

توانستن  از اين چهرار ر ز باقيمانر ه نيرز در بنر ر     كنن گان مير ز خاتم  ژي ا كرده بود   اجاره

كنن ه ژذيرفت  ش ه   ب  نف  خري اران تصلي  استفاده نماين ، اما، بارنام  صادره ك  توسط ارسال

ه براي بارگيري را ب  اشرتباه  ش  نويسي قرار گرفت  بود، زمان استفادهمورد ظهر( كنن گاناجاره)

بر اين مبنا، از آنجائيكر  ممليرا  تصلير  شفر ه ر ز   نريم بطرول       . سيزده ر ز تعيين نموده بود

اما مجلس اميان، . انجامي ه بود، مالكان ب  استناد بارنام ، م مي چهار ر ز   نيم دموراژ گردي ن 

دموراژ بابت نصف ر ز دانسرت   تاكير     با نقض رايِ دادگاه اسكاتلن ، مالكان را مستحق دريافت

 (Schofield, 1996, pp.343-344) .باشن كرد مالكان تاب  شرايط قرارداد اجاره مي

باشر ،  كننر ه مري  ي بارنام ، نماين ه   يا زيرمجموم  يِ اجارهشمين حكم در مورادي ك  دارن ه

ب  نام خود، اما ب  نماينر گي از   كنن ه بارنام  راشمچنين در مواردي ك  اجاره. حاكم خواش  بود

كننر گان  شص  ثالثي دريافت نموده است، چنين شص  ثالثي نيرز در شمران  ضرعيت اجراره    

 (Mocatta,Mustill, Boyd, 1984, p.59) .خواش  بود

انر   كنن ه كشتي بر اين بروده با  جود اين، در برخي موارد ممكن است ثابت شود مالكان   اجاره

ب يهي اسرت در چنرين مرواردي،    . ام ، برخي شر ط قرارداد اجاره را تغيير دشن ك  با ص  ر بارن

بارنام  خود مي توان  ب  منروان الحاقير  اي بر  قررارداد اجراره محسروب گرردد   تراثير آن در         

اما اين امر منروط بر  اثبرا     . كنن گان ب  ژرداخت دموراژ، قابل انكار نصواش  بودمسو ليت اجاره

 .  بودچنين قص ي خواش

كننر گان    حاكميت قرارداد اجاره بر رابطر  يِ اجراره  )اما يكي از استثنائا   ارد بر اين قام ه كلي 

الي  يا گيرن ه كراال بروده   شررايط قررارداد     كنن ه، خود مرسل ، حالتي خواش  بود ك  اجاره(مالكان

   شررط بازدارنر ه  سرتناد بر    كنن گان حرق ا در اين حالت، اجاره. اجاره نيز من رج در بارنام  باش 

شرچن  در چنين حالتي، بست  ب  . ادمايِ م م مسو ليت بابت دموراژ بن ر تصلي  را نصواشن  داشت

 .بن ر بارگيري قابل استناد باش  ، ممكن است اين شرط در خصوص دموراژشرطِ بازدارن همفاد 

با  (Gullischen v. Stewart Brothers) استيوار  برادِرزملي   گوليشِنبر شمين مبنا، در ژر ن ه 

كننر ه برا اتمرام    مبني برر توقرف مسرو ليت اجراره     جود درج شرط بازدارن ه در قرارداد اجاره، 

                                                 
ز دتر از مهلت  كنن ه اين امكان داده شود ك  در صورتيك  ممليا  بارگيري را در زمانيبا اين شرط ب  اجاره 0

مهلت مقرر  از اين ر ،. مقرر خاتم  داد، بتوان  از زمان باقيمان ه نيز در ممليا  تصلي  استفاده نماي    يا بالعكس

اي  اح  براي ناي محاسب   نموده   سپس حاصل ب ست آم ه مبمبراي ممليا  بارگيري   تصلي  را با شم ج

 (Schofield, 1996, p. 277). گيردقرار مي( بارگيري   تصلي )ممليا  كاال 
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بارگيري كاال، از آنجائيك  در بارنام  شر ط قرارداد اجاره من رج گردي ه بود   تصريح شر ه برود   

باشن ، مالكان ادمراي  رارداد اجاره ميك  گيرن گان كاال متعه  ب  ژرداخت كراي    ساير شرايط ق

الي  بارنام  طرح نمودن    دادگاه استيناف نيز كنن گان ب  منوان مرسل دموراژ خود را ملي  اجاره

كنن گان ب  شرط بازدارن ه را مرد د دانست   ايشران را مسرو ل ژرداخرت دمروراژ     استناد اجاره

ژاسريفيک اسرتيم   ملير    سرانگينِتي ، در ژر ن ه اما در خصوص دموراژ بن ر بارگيري. امالم نمود
رط بازدارنر ه  دادگاه استيناف، ش (Sanguinetti v. Pacific Steam Navigation Co) نَويگِيشين

در آن ژر ن ه برا جود اينكر  مالكران از     .بن ر بارگيري قابل استناد دانسترا در خصوص دموراژ 

دن ، اما در بن ر تصلي ، نسربت بر  اممرال حرقِ     حق حبس كاال بابت كراي    دموراژ برخوردار بو

خود بابت دموراژ بن ر بارگيري اق امي صور  نگرفت   ژس از اتمام ممليا  تصلي ، نسربت بر    

اما دادگاه امالم داشت، تنها راه  صول دموراژ . طرح دموي دموراژ ملي  گيرن ه كاال اق ام نمودن 

بوده اسرت كر  مالكران از اممرال آن خرودداري      بن ر بارگيري، اممال حق حبس نسبت ب  كاال 

 (Kimball,et al., 1993, pp. 352-353). ان كرده

ي دمروراژ بنر ر برارگيري از    قوانين برخي از كشورشا مانن  آلمان نيز مالكان را از حق مطالب 

 ان ، مشر ط ب  اينك  ايشان از اممال حقاجاره كنن ه ژس از اتمام ممليا  تصلي ، من  نموده

رسر  ايرن قامر ه    اما ب  نظر مري  (Simon, 1998, p. 205). حبس كاال خودداري نموده باشن 

قانوني، صرفاً يک قام ه تكميلي باش    در صورتي قابرل اممرال خواشر  برود كر  در قررارداد       

 .اجاره، خالف آن شرط نش ه باش 

 مسوولیت اشخاص ثالث: بخش دوم

ب  ژرداخت دموراژ ك  در قسمت ژيشرين مرورد بحرث    كنن گان نسبت مال ه بر مسو ليت اجاره

ي اشصاص قرار گرفت، با ص  ر بارنام    انتقال مالكيت كاال، ممكن است اين مسو ليت بر مه ه

اما، از آنجائيك  ممكن است در ژري قررارداد اجراره تنهرا يرک بارنامر    يرا        . ثالث نيز قرار گيرد

كلي حاكم بر مسو ليت اشرصاص ثالرث نسربت بر       شاي متع دي صادر گردد، ابت ا اصولبارنام 

مرورد بررسري قررار داده   سرپس مسرو ليت       "ص  ر بارنام   اح "ژرداخت دموراژ را در صور ِ

 .، ژي خواشيم گرفت"شاي متع دص  ر بارنام "اشصاص ثالث را در صور ِ

 صدور بارنامه واحد:گفتار اول

موجب توج  مسو ليتِ ژرداخرت دمروراژ بر  اشرصاص     توان  شمانگون  ك  اشاره ش ، ص  ر بارنام  مي

اما با توج  ب  اينك  دموراژ تاسيسي كامالً قراردادي اسرت، توجر  مسرو ليت بر  اشرصاص      . ثالث شود

ان ، منوط بر  ايرن خواشر  برود كر  مسرو ليت ژرداخرت        يِ كشتي نبودهثالثي ك  طرف قرارداد اجاره

منر رج  يِ صرادره    يا اينك ، شر ط قرارداد اجاره، در بارنامر  دموراژ، صراحتاً در بارنام  قي  ش ه باش  
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مسرو ليت  "، "درج شرر ط قررارداد اجراره در بارنامر     "ضمن بحث ژيرامون از اين ر ، . گردي ه باشن 

 .ام  مورد بررسي قرار خواشيم داددر ادرا  "كنن ه   گيرن گان كاالرسالا

 درج شروط قرارداد اجاره در بارنامه .1

تروان  باشر ، مري  ي شرط مهلت مجاز   دمروراژ مري  دارن هصراحتاً در براردي ك  بارنام  خود در مو

اما از آنجائيك  معموالً . تعه  قراردادي افراد ذينف  در بارنام  را مبني بر ژرداخت دموراژ احراز نمود

اطرراف  باشن ، ا لين قر م در بررسري مسرو ليت    شاي صادره فاق  چنين شر ط صريحي ميبارنام 

مرتبط با بارنام ، اين خواش  بود ك  ببينيم آيا آن دست  از شر طِ قراردادِ اجراره كر  در ارتبراط برا     

 .است، من رج گردي ه است يا خير اي ك  مبتني بر آن صادر ش هباشن ، در بارنام دموراژ مي

ژر نر ه   در (Pearson LJ) لررد ژيِرسرون  در ژاسخ بر  ايرن سروال در نظرام حقروقي انگلسرتان،       

 (Fidelitas Shipping Co.Ltd v. V/O Exportchleb) اِكسپور  چلِب ملي  في ِليتاس شيپينگ

بارنامر   جرود دارد   آن   شائي در درج شر ط قرارداد اجاره در دارد ك  مح  ديتصراحتاً ابراز مي

باشرن ،  مناسرب مري  دست  از شر ط قرارداد اجاره را ك  ب  منوان شرطي از بارنام ، بي مفهروم   يرا نا  

ب   "تمامي شر ط بر مبناي قرارداد اجاره"در اين ژر ن ه، مبار ِ . نباي  من رج در بارنام  دانست

نمرود    اي را ب  خود جلب مري گون  اي  اضح بر ر ي بارنام  تايپ ش ه بود ك  توج  شر بينن ه

كر  برا قبرول ايرن بارنامر ،       توانست اين حس را ب  ارسال كنن ه   يا گيرن ه كاال القاء نماير  مي

، برا درنظرر   لررد ژيِرسرون  از ايرن ر ،  . ژرذيرد شائي، ميشر ط قرارداد اجاره را، البت  با مح  ديت

ب  نظر مري رسر    " :داردامالم ميشاي مرج ، نهايتا ره ب  ژر ن هگرفتن محتويا  ژر ن ه   با اشا
اال بابت تحول كاال باي  بپردازد مروثر  حق حبس كاال بابت دموراژ، از آنجائيك  در آنچ  گيرن ه ك

ترين چيزي باش  ك  با درجِ شر طِ قررارداد اجراره   است، ازجمل  شرايطِ مناسب،   شاي  مناسب
 (Lloyd’s Rep., 1963, pp.124-125) ".گردددر اين سن من رج مي در بارنام ،

داد اجراره در بارنامر ،   توان گفت كر  درج شرر ط قررار   با توج  ب  راي صادره در اين ژر ن ه مي

شرود حرقِ حربسِ كراال بابرت دمروراژ،       آنگون  ك  در اين ژر ن ه صور  گرفت  است، موجب مي

تروان  اما اين سوال شمچنان باقيست كر  آيرا در ايرن حالرت، مري     . من رج در بارنام  تلقي گردد

باشر ، آيرا در   شر ط قراردادي مرتبط با دموراژ را نيز من رج در بارنام  دانسرتب   اگرر چنرين    

-مرسرل  "، "كننر ه ارسرال "شود، مي توان اشاره مي "اجاره كنن ه"تمامي اين شرايط، شرجا ب  

را بجاي آن قرار دادب ژاسخ اين سوال را در راي مجلس اميان انگلستان  "گيرن ه كاال"  يا  "الي 

 .مي توان يافت (The Miramar) ميراماردر ژر ن ه 

يم ش ه بود   مراده  تنظ (Exxonvoy) 1969اكسانولي جاره تحت فرمت در اين ژر ن ه، قرارداد ا

آن  21ب  موجب ماده . اجاره كنن گان را مسو ل ژرداخت ديموري  امالم مي نمود قرارداد نيز 8

. نيز، مالكان از حق حبس كاال بابت كراي ، كراي  از دست رفت    دموراژ برخوردار گردي ه بودنر  
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 .......اين حمل، تحت شرايط قرارداد اجاره مرورخ  ": صادره قي  گردي ه بوديِ شمچنين در بارنام 
شود   تمامي شرايط مقرر در آن، بجز نرخ   ژرداخت كراي ، حراكم برر حقروقِ اطررافِ     انجام مي

دموراژ در بن ر تصلي   بر شمين مبنا، در ژي  ر د كشتي ب  مرحل  ".باش مرتبط با اين حمل مي

، مالكان نسبت ب  اممالِ حقِ حبسِ كاال بابتِ دموراژ اق ام نمودن    نهايتراً برا     در جريان تصلي 

يكص    ژنجراه  ي بر اينك  در صور  مسو ليت، تا ، مبناي از سوي گيرن گان كاالارائ  تعه  نام 

در ژري آن، مالكران   . جريران يافرت  خت نماين ، ممليا  تصلير  مجر داً   شزار دالر ب  مالكان ژردا

. دالر، ملي  گيرن گان كاال   با استناد بارنام  مطرح نمودنر   251،111وراژ را ب  ميزان دموي دم

دادگاه مالي   دادگاه استيناف، بر اساس من رجا  قرارداد اجاره   بارنام    برا توجر  بر  اينكر      

ده است، كنن گان قرار دايِ اجارهقرارداد اجاره، مسو ليت ژرداخت دموراژ را تنها بر مه ه 8ماده 

باش ، اما اين امر ب ين معني اظهار داشتن  ك  شرچن  شر ط قرارداد اجاره من رج در بارنام  مي

، موجب تحميرل شمران   8كنن گان ب  ژرداخت دموراژ ب  موجب ماده نيست ك  مسو ليت اجاره

اره در قررارداد اجر   8ب  مبار  ديگر، درج كلم  ب  كلم  ماده . مسو ليت ب  گيرن گان كاال گردد

شمچنرين   .كننر ه در ژري نصواشر  داشرت    بارنام  نيز، چيزي بيشتر از توج  مسو ليت ب  اجراره 

امكران  گرردد،  اجراره در بارنامر  درج مري    ضمن تائي  اين نكت  ك  در موارديك  شر ط قررارداد 

در شر ط قرارداد اجاره با بارنام  بصور  مح  د  جود دارد، اما  (Manipulation) سازگار نمودن

تغيير داد، چراك  در اينجا، مبار   "گيرن ه كاال "را ب   "كنن هاجاره"توان كلم  اين ژر ن ه نمي

مسو ليت ژرداخت دمروراژ را متوجر     از اين ر . باش ر با بارنام  ميدرج ش ه، خود گويا   سازگا

اال بر   ساير اشصاص ن انست    ضمن رد ادماي مالكان مبني بر مسو ليت شصصي گيرنر گان كر  

ژرداخت دموراژ، مسو ليت گيرن گان را صرفاً ناشي از حق حبس مالكان دانستن  ك  آن نيز بر   

امتراض ب  راي صادره توسرط مجلرس   . دالر مح  د ش ه بود 151،111موجب توافق، ب  ميزان 

نيرز   (Diplock)لررد ديرپالک  . اميان نيز مرد د امالم ش    راي صادره مورد تائير  قررار گرفرت   

درج شر ط قرارداد اجراره در بارنامر ، سربب نمري شرود آن      ": حتاً در اين زمين  ابراز داشتصرا
دست  از شر ط قرارداد اجاره را ك  در ارتباط با بارگيري، حمل   تحويل كاال بروده   مسرو ليت   

گيرنر گان  "دشن ، برا قرراردادن   قرار مي "كنن هاجاره"تعه ا  ناشي از آن را مستقيماً بر مه ه 
 (Lloyd’s Rep., 1984, p. 134) ".، من رج در بارنام  تلقي نمود"كنن هاجاره"بجاي  "كاال

در نتيج ، فارغ از مواردي ك  بارنام  خود در بر دارن ه يِ شرط دموراژ مي باش ، درج شرر ط قررارداد   

ر بارنامر   اجاره در بارنام  تنها در صورتي موجب توج  مسو ليت دموراژ بر  اشرصاصِ ثالرثِ ذينفر  د    

 .كنن ه قرار نگرفت  باش يِ اجارهگردد ك  اين مسو ليت ب  موجب قرارداد اجاره، تنها بر مه همي

ممكن است صررفاً بر  قررارداد     (Incorporating Clause) شرط درج كنن هشايان ذكر است ك  

ير    تمرامي   كرا": ماننر  . اجاره اشاره داشت  باش  ب  ن اينك  قرارداد اجراره را مشرص  نماير    
حال اگر بيش از يک قرارداد اجاره  جود داشت  باش ، تشصي  . "شر ط بر اساس قرارداد اجاره
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-در اين حالت، فرض بر اين خواش  برود كر  شررط درج   . شودقرارداد اجاره با دشواري ر بر  مي

 .گرددكنن ه، ب  قرارداد اجاره اي اشاره دارد ك  تحت آن بار حمل مي

 كننده و گیرندگان كاالسالمسوولیت ار .2

رس  اين خواشر  برود   با فرض ص  ر بارنام  توسط مالكان كشتي، ا لين ژرسشي ك  ب  ذشن مي

نفر  در بارنامر    كنن ه كاال   يرا سراير افرراد ذي   ك  چ  رابط  اي فيمابين مالكان كشتي   ارسال

  جود خواش  داشتب

رداد حمل تلقي نمود، چراك  صر  ر بارنامر ، در ژري    توان قراشمانگون  ك  اشاره ش ، بارنام  را نمي

از ايرن ر  بارنامر  صررفاً    . ل استبارگيري كاال صور  مي گيرد ك  خود منوط ب  انعقاد قرارداد حم

يِ طرفين قررارداد حمرل، دليلري    ب  منوان دليل قرارداد حمل تلقي مي گردد   اين دليل در رابط 

باشر  نيرز،   يِ كشتي نمري كنن ه يِِ كاال، اجاره كنن هسالدر فرض حاضر ك  ار. ظاشري خواش  بود

صرف بارگيري كاال بر ر ي كشتي   ص  ر بارنام  ب  نامِ ارسال كنن ه، خود حاكي از  جود تروافقي  

با مالكان كشتي است   بارنام ، بهترين دليل براي مفاد اين قرارداد محسروب  ( قرارداد حمل)قبلي 

ه مي توان  با اثبا  ا ضاع   احوال حراكم   توافقرا  صرور  گرفتر ،     مي شود، شرچن  ارسال كنن 

با  جود اين، در مواردي ك ، من رجا  بارنام  توسط ارسرال كننر ه   برر    . خالفِ آن را ثابت نماي 

گردد   ب  امضراء متصر ي حمرل   يرا نماينر ه مجراز       شاي از ژيش تهي  ش ه تكميل مير ي فرم

قبرول منر رجا  ژشرت   ر ي بارنامر      اي تكميل ش ه بارنام  ب  منزل  رس ، ارائ  فرم شايشان مي

گردد، مگر اينك  بارنام  حا ي شرطي متعارض با شر ط راي  باشر     توسط ارسال كنن ه تلقي مي

اي در بارنام  درج ش ه باش  ك  نوماً مورد توج   اق  نش ه   مالكان نيز  جود اين شرط را ب  گون 

 (Mocatt, et al., 1984, pp. 55-57). يِ كاال نرساني ه باشن نن هب  اطالع ارسال ك

يِ كاال   مالكان كشتي ب  موجبِ داللرت  حال با منايت ب  رابط  قراردادي فيمابين ارسال كنن ه

برود  كنن ه، تنها در صورتي مسو ل ژرداخت دموراژ خواش  توان گفت ارساليِ صادره، ميبارنام 

شر ط قرارداد اجاره در بارنام  من رج باش    يا اينك   ي شرط صريح دموراژبارنام  خود حا ك  

جاره البت  شمانگون  ك  اشاره گردي ، در حالت اخير، شرط دموراژ موجود در قرارداد ا. ش ه باش 

كنن گان را مسو ل قلم اد نكرده باشر    بتروان   اي تنظيم ش ه باش  ك  صرفاً اجارهباي  ب  گون 

 .آن، مسو ليت را متوج  ذينف ِ بارنام  نيز دانستب  موجب 

يِ كراال را  شمچنين در مواردي ك  بارنام  بصور  مسرتقيم   يرا یيرر مسرتقيم، ارسرال كننر ه      

دان ، اين سوال قابل طرح خواشر  برود كر  برا  اگرذاري بارنامر  بر         مسو ل ژرداخت دموراژ مي

يِ توان اين مسو ليت را متوج  دارن هسي، ميالي    يا انتقال بع ي آن ب  موجب ظهر نويمرسل 

 سن    گيرن ه يِ كاال دانستب
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شرا   اصرل نسربيت    وجب قوامر  ممرومي حراكم برر قرارداد    آنچ  مسلم است اين است ك   ب  م

بر  فررض در صرور  انعقراد قررارداد      )طرفين قررارداد حمرل    ،(Privity of contract) قراردادشا

د ش نمي توانن  تعه ي را ب  نف  يكري از طررفين قررارداد برر     ( نكنن ه   مالكافيمابين ارسال

تروان قائرل بر     با رضايتِ  ي   تنها در اين صرور  اسرت كر  مري     اشصاص ثالث بار نماين  مگر

 (Halstead, 1964, p.1). اي قراردادي بين متعه   ل    آن شص  ثالث ش رابط 

داخت دموراژ تنها در صرورتي متوجر  مرسرل     از اين ر ، در نظام حقوقي انگلستان، مسو ليت ژر

مشر ط ب  اينكر   )اي را احراز نمود الي    يا منتقل  الي  بارنام  خواش  بود ك  بتوان چنين رابط 

در اين راستا، ر ي  قضائي اين كشور، ارائر   (. ايشان طرف قرارداد حمل با متص ي حمل نباشن 

بر   (   يا دارن ه بارنام  در  جر  حامرل     يا منتقل  الي  الي مرسل )يِ سن  بارنام  راتوسط دارن ه

متصر ي  )متص ي حمل جهت تحويل كاال، موج  رابط  يِ قراردادي ج ي ي فيمرابين مالكران   

يِ كاال در مقابل تحويل كاال، تعهر ا     دان  ك  ب  موجب آن، گيرن هيِ كاال مي  گيرن ه( حمل

توانر  ژريش از   يِ بارنام  مري البت  در چنين حالتي، دارن ه. ژذيردشر ط من رج در بارنام  را مي

ارائ  بارنام  جهت تحويل كاال، م م قبول مسو ليت در قبال كراي    يرا دمروراژ را بر  متصر ي     

ب يهي است در اين صور ، اگر متص ي حمل مبادر  ب  تحويل كاال نماير ،  . حمل امالم نماي 

شايان ذكر است ك  در اين زمين ، ر ي  قضرائي برين   . بودمسو ليتي متوج  گيرن ه كاال نصواش  

گيري كاال، بارنام  را در اختيار دارد   يا حالتيك  بارنام  شنروز  حالتي ك  گيرن ه در زمان تحويل

ب  دست ا  نرسي ه است   متعه  مي گردد ب  محض  صول بارنامر ، آن را بر  متصر ي حمرل     

 (Schofield, 1996, p. 342). تسليم كن ، تفا تي قائل نش ه است

در اين نظام حقوقي، ارائر  بارنامر  از سروي    . در حقوق فرانس  نيز دي گاشي مشاب   جود دارد

يِ الحاق ايشان بر  قررارداد حمرل تلقري شر ه  در      گيرن گان كاال ب  متص ي حمل، ب  منزل 

 ,Bonassies).شتشاي ناشي از آن را ب  گيرن گان كاال در ژي خواش  دانتيج  توج  مسو ليت

Scapel, 2006, p. 599) 
خصوص انگلستان نيز، در  (Bill of Lading Act 1855) 1855قانون بارنام  شايان ذكر است ك  

انتقال مسو ليت شاي ناشي از بارنام  ب  حرالتي خراص اشراره دارد كر  صِررفِ  اگرذاري   يرا انتقرالِ         

بر  موجرب مراده يِ ا ل ايرن     .  بارنام  خواش  برود  بارنام ، موجب مسو ليت مرسل  الي    يا دارن ه يِ

الي  بارنام ، ك  بر  دليرلِ   الي  كاالي موضوع بارنام    يا شر منتقل شر مرسل ": قانون مقرر گردي ه است
گرردد، تمرامي حقروقِ    اين  اگذاري   يا ظهرنويسي، مالكيت كاالي من رج در آن ب   ي منتقرل مري  

شراي مررتبط برا كراال خواشر  برود       گذار خواش  گردي    تاب  مسو ليتطرحِ دموي ب   ي منتقل    ا
 ".شمانن  حالتي ك  قرارداد من رج در بارنام  با خودِ  ِي منعق  گردي ه باش 

چر  بروده اسرت     "بر  دليرلِ ايرن  اگرذاري   يرا ظهرنويسري      "در اينك  منظورِ مقنن از مبار ِ 

كر    چررا  .شا بروده اسرت  اختالف نظر حقوق انتردي شائي مطرح ش ه   از شمان ابت اء، موضوع 
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گذشرت ،  باش    ن  سن ِ مالكيتِ كاال   از آن مي(Document of Title)  دليلِ سمتبارنام  صرفاً 

 لوير  امرا قاضري   . گرردد مالكيت كاال ب  موجب قراردادِ منعق هِ فيمابين خري ار   فر شن ه منتقل مي
(Lloyd J.)  سِولنيا تيمدر ژر ن ه(The Sevonia Team)        ضمن اشاره بر  د  تفسريرِ تحرت اللفظري

دارد ك  ب  موجب اين تفسير، آنچر  الزم اسرت ترا    موس  از اين مبار ، با تائي  تفسير موس ، ابراز مي

مسئل  مشمول اين قانون گردد،اين خواش  برود كر  مالكيرت كراال بر  موجرب قرراردادي كر  سربب          

در شرر حرال،    (Lloyd’sRep.,1983, p.640) .باش ، منتقل گرردد   اگذاري   يا ظهرنويسي بارنام  مي

 اگذاري   يا انتقال بارنام  ب  مرسل  الي    يا منتقل  الي  در صورتي كر  مشرمول قرانون فروق باشر ،      

موجب توج  مسو ليت ژرداخت دموراژ ب  ايشان خواش  بود   ديگر نيازي ب  احرراز رابطر  قرراردادي    

 .يرن ه كاال نصواش  بودكشتي   گ بين مالكان

الير   شمانگون  ك  اشاره ش ، طبق قام ه مام،  اگذاري   يا انتقال بارنام  موجب مسو ليت مرسل 

يِ قراردادي ج ير ي اسرت   الي  نصواش  بود   مسو ليت ايشان صرفاً ب  موجب رابط   يا منتقل 

توان نتيج  گرفرت كر  شصصري    ر ، مياز اين . گردديِ بارنام    تحويل كاال ايجاد ميك  با ارائ 

دارد، در صورتيك  آن را با ظهرنويسي ب  ديگري منتقل ك  بارنام  را از ارسال كنن ه دريافت مي

نصواش  داشت   شمرين حكرم نسربت بر  سراير       كن ، شيچگون  مسو ليتي بابت ژرداخت دموراژ

 .سان بارنام  نيز حاكم خواش  بودظهرنوي

 1855قرانون بارنامر    شرود كر    مرواردي نيرز مري   ن، اين حكرم شرامل   م حقوقي انگلستادر نظا

 (Smurthwaite v. Wilkins)  يلكينرز ملير    اسمارتوِيتبا توج  ب  ژر ن ه . انگلستان حاكم است

در صورتي ك  مرسل  الي    يا منتقل  الي ، با ظهرنويسري بارنامر  را بر  ديگرري منتقرل كننر ،       

در بارنام  را نيز اگذار مي نماين    ديگر مسرو ليتي متوجر    شاي خود تمامي حقوق   مسو ليت

  (Schofield, 1996, p.341).ايشان نصواش  بود

-را ك  معموالً ارسال( متص ي حمل)با  جود اين، مسو ليتِ طرفِ اصلي قرارداد حمل با مالكان

  يرا انتقرال   رسر  برا  جرودِ  اگرذاري     توان تاب  اين حكم دانست   ب  نظر ميكنن ه است، نمي

بارنام  توسط ايشان ب  ديگري، مسو ليت ايشان جهت ژرداخت دموراژ شمچنان بر  قرو  خرود    

 گريرک ژتر ليروم جرورج مامير اكيس    ملير     گرادانرو انر  جيرامپيِري   در ژر نر ه  . براقي باشر   

(Gardano&Giampieri v. Greek Petroleum George Mamidakis& Co.)   مَرک نرايِر  قاضري 
(McNair J.) كنن ه حتي ژس از انتقال    اگذاري بارنام ، دارد ب  موجب قانون، ارسالمي امالم

س   سرپ . از حق طرح دموي ملي  متص ي حمل بابت خسارا ِ  ارده بر  كراال برخروردار اسرت    

ژس مسو ليت ايشان بر    چنين است الل مي كن  ك  اگر حق طرحِ دموي ب  قو  خود باقيست،

 (Lloyd’s Rep., 1961, p.259). ب  قو  خود باقي باش  ژرداخت دموراژ نيز باي 
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 های متعددصدور بارنامه: گفتار دوم

با توج  ب  اينك  ممكن است براي محمول  بارگيري ش ه بر ر ي كشرتي تحرت قررارداد اجراره،     

چن ين بارنام  صادر گردد، در اين قسمت ب  اين مسئل  خواشيم ژرداخرت كر  در مرواردي كر      

بر مه ه دارن گان بارنام  شاي متع دِ صادره تحت قرارداد اجراره قررار    داخت دموراژمسو ليت ژر

 . گيرد، محاسب  ميزان   م   دموراژ چگون  خواش  بودمي

 محاسبه واحد یا متعدد .1

معموالً در مواردي ك  ب  موجب قرارداد اجاره، محموال  فل  بر ر ي كشتي بارگيري مي شون ، 

در جريان حمل، كاال را ب  چن ين خري ار بفر ش    متعاقرب آن چنر ين   ممكن است فر شن ه 

حرال، اگرر بارنامر  شرا داراي شررط      . بارنام  صادر گردد ك  شر يک متضمن بصشي از كاال باش 

دموراژ باشن    يا شرط دموراژ قرارداد اجاره در آنها من رج ش ه باشر ، خرير اران كراال ممكرن     

از اين ر ، اين سوال مطرح خواش  ش  ك  آيا م   . ناخت  شون است مسو ل ژرداخت دموراژ ش

دموراژ تاب  شمان محاسب  اي است ك  بر اساس قرارداد اجاره صور  گرفت  است   يا براي شرر  

 .يک از بارنام  شا   بر اساس ميزان كاالي من رج در آنها، باي  محاسبا  ج اگان  صور  گيرد

در ژر نر ه  (.Pearson J)ژيِرسرون ب  راي  صرادره توسرط قاضري     ر ي  قضائي انگلستان با استناد

، محاسب  صور  گرفت  بر اساس قرارداد اجاره را مبنا قرار داده   قائل بر   (The Azuero)آز ئِر 

 فيالدلفيررا در ايررن ژر نرر ه كشررتي محمولرر  یررال  را در بنرر ر . باشرر محاسررب  متعرر د نمرري
(Philadelphia) استبِلف بارگيري   در بنادر(Belfast)   اَ لنما ث (Avonmouth)    تصلير  نمروده

براي محمول  نيز چهارده بارنام  صادر ش ه بود ك  ششت مورد از آنها در دست يک گيرن ه . بود

در . قرار داشرت  اَ لنما ثبود   شش بارنام  ديگر در اختيار چهار گيرن ه كاال در  بِلفاستكاال در 

 1111قرارداد اجاره من رج بوده   ب  موجب آن، نرخ تصلير ،   تمامي بارنام  شاي صادره، شر ط

   حرق حربس  تعيين گردي ه برود   شرامل    (Weather Working Day) ر ز شواي كاريتن در 

مالكان نيز م مي لز م محاسبا  متع د در شريک از بنادر تصلير  بودنر    . نيز بود شرط بازدارن ه

بر اين ادما بودنر   ( ان كاال در يِلفاست طرف دموي نبودن گيرن گ) اَ لنما ثاما گيرن گان كاال در 

سرريعتر     بِلفاسرت با توج  ب  اينك  سرمت تصلي  در بن ر . ك  تنها يک محاسب  باي  صور  گيرد

انر   كمتر از نرخ ژيش بيني ش ه در قرارداد اجاره بوده است، اگر محاسربا  ج اگ  اَ لنما ثدر بن ر 

گرفرت   مبلرغ   ديسرپاچ تعلرق مري    بِلفاسرت ان كاال در گب  گيرن  ،براي شر بن ر صور  مي گرفت

اگر تنها يک محاسب  براي شر د  بن ر تصلي  صرور   افزايش مي يافت، اما  اَ لنما ثدموراژ در بن ر 

در اين ژر ن ه نهايتاً با بررسي شرر ط قررارداد اجراره   برا     . يافتمي گرفت، مبلغ دموراژ كاشش مي

اينجا تنها يک قرارداد اجاره  جود دارد   نمي توان زمان حفرظ شر ه در يرک    اين است الل ك  در 

بن ر را در محاسب  دموراژ براي تاخير صور  گرفت  در بن ر ديگر، لحاظ نكرد   اگر طرفين چنرين  
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ره قرار مري دادنر ، ادمراي    داشتن ، مي بايست آن را بصورتي صريح در قرارداد مورد اشاقص ي مي

 (Lloyd’s Rep., 1957, p. 324). گرفت   لز م محاسب   اح  مورد تائي  قراررد ش ه مالكان 

در ژر ن ه ديگري ك  در دا ري لن ن مطرح گردي ، كشتي محمول  ذر    سويا را بارگيري 

چهار ر ز شواي كراري برا   ب  موجب قرارداد اجاره، مهلت مجاز بارگيري مشصصاً . نموده بود
تعيرين شر ه    (weather working days of 24 consecutive hours 4)سامت ژي در ژي 24

نررخ   "با  جود اين، شرطِ قرارداد در خصوص مهلت مجراز تصلير ، مقررر نمروده برود      . بود
ادمراي  .   سپس نرخ تصلي  ذر    نرخ تصلي  سويا را مشص  كررده برود   "متوسط تصلي 

امرا دا ران برا رد   . ور  گيررد مالكان بر اين بود ك  باي  براي شر كاال، محاسب  ج اگان  صر 

ادماي مالكان، اظهار داشتن ، ر ش درست اين خواش  بود ك  با توج  ب  ميزان محمروال   

چراكر  اگرر در   . بارگيري ش ه، يک م د مشص  ب  منوان مهلت مجاز تصلي  تعيين گردد

زمان انعقاد قرارداد اجاره، ميزان دقيق شر يرک از محمروال  مشرص  برود، طررفين مري       

وانستن  ب  راحتي، نرخ متوسط تصلي    يا مهلت زماني مشصصي را برراي تصلير  تعيرين    ت

 (London Arbitration 24/92- LMLN 336, 19 September 1992). نماين 

 بلغ قابل پرداخت دموراژم .2

شرچن  در صور  تع د بارنام ، تنها يک محاسب  صور  مي گيرد، اما آيا شرر يرک از دارنر گان    

  متعه  ب  ژرداخت تمام مبلغ دموراژ خواشن  بود   يا شر يک ب  نسبت كراالي منر رج در   بارنام

بارنام  خود، مسو ليت خواشن  داشتببررسي ر ي  قضائي انگلستان حاكي از اين است كر  حر    

 . اقل در تئوري، شر يک از دارن گان بارنام  مسو ل ژرداخت تمام مبلغ دموراژ خواشن  بود

در دادگراه   (.Thesiger L.J)تِسريگِر ، لررد  (Porteus v. Watney) اتنري ملي   تِئوسژوردر ژر ن ه

باشر    حرالتي كر  شرر ط     استيناف، بين حالتي ك  بارنام  خود دربردارن ه شررط دمروراژ مري   

از نظر ايشران، در حالرت ا ل،   . قرارداد اجاره در بارنام  من رج گردي ه است، قائل ب  تفكيک ش 

  تحويرل كراال، موجرب انعقراد قررارداد      ( متصر ي حمرل  )با ارائ  سن  ب  مالكان  دارن ه بارنام 

ج ي ي مي گردد مبتني بر شر ط بارنام    از اين جهت مسو ل ژرداخرت تمرام مبلرغ دمروراژ     

اين حكم نسبت ب  ساير دارن گان بارنام  نيز حاكم بوده   در صور  ژرداخرت دمروراژ   . باش مي

ساير دارن گان بارنام  از مسو ليت مبرا نمي گردن    مسو ليت ايشران  توسط يكي از دارن گان، 

اما در مواردي ك  شر ط قرارداد اجراره در بارنامر  منر رج گردير ه     . شمچنان ژابرجا خواش  بود

تواننر   است، با ژرداخت مبلغ دموراژ توسط يكي از دارن گان بارنام ، ساير دارن گان بارنامر  مري  

ت  باشن  ك  تعه  ايشان صرفاً اجراي شرط منر رج در قررارداد اجراره بروده     اين است الل را داش

است   حال ك  اين شرط از قرارداد اجاره اجرا ش ه است ديگر، مالكان مستحق مطالب  اجرراي  

. گرردد از ايرن جهرت مسرو ليت سراير دارنر گان بارنامر  سراقط مري        . مج د آن نصواشنر  برود  
(Mocatta, et al., 1984, pp. 329-330) 
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شر يک از دارن گان بارنام  ژيِرسون نيزك  ژيشتر مورد اشاره قرار گرفت،  قاضي آز ئِر در ژر ن ه 

، مسرو ل ژرداخرت   (بارنامر  صرادره   14دارن گان شش بارنامر  از  )را ك  خوان ه يِ دموي بودن  

توافرق  دانست، اما با  جود اين، طرفين دموي نسربت بر  مبلرغ قابرل ژرداخرت      مبلغ دموراژ مي

 (Lloyd's Rep., 1957, p. 312) .نمودن 

رس  در چنين مواردي، از لحاظ نظري، شر يک از دارنر گان بارنامر  بر     ب ين ترتيب ب  نظر مي

اما در مقام ممل، شرگاه مالكان كشتي دموي خود را . تنهائي مسو ل ژرداخت دموراژ خواش  بود

نام  طرح نماين ، خوان ه دموي مي توانر  نسربت   بابت دموراژ متعلق ، ملي  يكي از دارن گان بار

رسر  بريش از يرک    ب  جلب ساير دارن گان بارنام  ب  دموي اق ام نماي    دادگاه نيز ب  نظر نمي

شاي  شمين امر نيز موجرب شر ه باشر     . بار مالكان را مستحق دريافت تمامي مبلغ دموراژ ب ان 

 .هي ب  چنين حكمي نشودك  تا كنون شيچ يک از ژر ن ه شاي مطر ح  منت
 

  نتیجه

با تحقق دمروارژ بر  منروان مبلرغ توافرق شر ه   قابرل         توج  ب  آنچ  گ شت، مي توان گفت با

ژرداخت ب  مالكان بابت تاخير در بارگيري   تصلي  كشتي، مسو ليت ژرداخت آن ب  منوان يرک  

بر  شرر ط قرراردادي     لكن برا توجر   . تاسيس قراردادي بر مه ه اجاره كنن ه قرار خواش  گرفت

متع د   متنوع از يک سو   امكان ص  ر بارنام  از سروي ديگرر، ممكرن اسرت ايرن مسرو ليت       

 .دستصوش تغيير گردد

از جمل  شر ط قراردادي موثر در اين مسو ليت مي توان ب  حق حبس مالكان نسبت ب  كراالي  

رداخت دمروراژ بصرورتي یيرر    بارگيري ش ه بابت دموراژ اشاره نمود ك  با اممال آن، مسو ليت ژ

البت  با جود ژيش بيني حق حبس در قرارداد اجاره، . مستقيم متوج  گيرن گان كاال خواش  ش 

اممال آن در مقابلِ اشصاص ثالثي ك  دريافت كنن ه كراال مري باشرن ، تنهرا در صرورتي ميسرر       

قررارداد اجراره بر      خواش  بود ك  اين حق صراحتاً در بارنام  ژيش بيني ش ه باش    يا شررايط 

 .گون  اي مناسب در بارنام  من رج ش ه باش 

شمچنين با ژيش بيني شرط بازدارن ه در قرارداد اجاره   تحت مفراد ايرن شررط، ممكرن اسرت      

مسو ليت اجاره كنن گان مبني بر ژرداخت دموراژ برا اتمرام ممليرا  برارگيري متوقرف گرردد،       

حق حبس كاال، امكان اممال آن نيز در بن ر تصلي   مشر ط بر اينك  ضمن برخورداري مالكان از

از اين ر ، حتي با  جود شرط بازدارنر ه    .  جود داشت    اممال آن موثر در  صول دموراژ باش 

حق حبس، در مواردي ك  اممال حق حبس در بن ر تصلي  ميسر نبوده   يا اممال آن مروثر در  

شمچنرين  . گردن و ليت ژرداخت دموراژ معاف نميكنن گان از مسباش ، اجاره صول دموراژ نمي

در مواردي ك  اجاره كنن ه، خود گيرن ه كاال نيز مي باش ، امكان استناد بر  شررط بازدارنر ه      

 .م م مسو ليت را نصواش  داشت
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در صور  ص  ر بارنام  نيز مسو ليت اجاره كنن گان كماكان تاب  قرارداد اجاره خواش  بود، مگر 

ن ثابت نمود طرفين با ص  ر بارنام  در ص د تغيير مفاد قرارداد اجاره بوده ان  كر  در  اينك  بتوا

كننر گان    اين صور ، مفاد بارنام  بعنوان الحاقي  اي بر قرارداد اجراره، مروثر در رابطر  اجراره    

اما، در صورتيك  بارنام  حا ي شرط صريحي در خصوص مسو ليت ژرداخرت  . مالكان خواش  بود

باش    يا مفاد قرارداد اجاره ب  نحو مناسبي در بارنام  من رج گردي ه  باشر ، مسرو ليت    دموراژ

ژرداخت دموراژ متوج  ارسال كنن ه نيز خواش  بود   اين مسو ليت حتري در صرور  انتقرال      

  اگذاري بارنام  ب  ديگري نيز باقي خواش  بود

يا گيرن ه كاال مبني برر ژرداخرت دمروراژ     با  جود اين، در چنين حالتي، مسو ليت مرسل  الي   

تاب  رابط  قراردادي ج ي ي خواش  بود ك  با ارائ  بارنام    دريافت كاال فيمابين ايشان   مالرک  

از اين ر  ايشان مي توانن  در زمان ارائ  بارنام ، م م مسرو ليت خرويش   . كشتي ايجاد مي شود

الي    يا منتقرل  الير     ، در مواردي ك  مرسل بر شمين اساس. در خصوص دموراژ را شرط نماين 

خود مبادر  ب  تحويل كاال نكرده   نسبت ب  انتقال بارنام  ب  ديگري اق ام مي نماين ، ب  دليل 

 .م م ايجاد اين رابط  قراردادي، شيچگون  مسو ليتي متوج  ايشان نصواش  بود
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