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  مقدمه. 1
 و مبادله به ناگزير رو همين از و نبود خود نياز مورد كاالهاي تمامي توليد به قادر ديرباز از بشر

 و نمانـد  بـاقي  خـود  ابتـدايي  سـطح  همـان  در رابطـه  اين. شد خود همنوعان ديگر با دادوستد
 امـر  اين مسافر، و كاال ونقل حمل شمگيرچ بهبود ضمن حمل، وسايل فني پيشرفت با رفته رفته
 كـشوري  بـه  آن ورود و كشور يك از كاال خروج. شد آميخته هاپيچيدگي و هادشواري انواع با

 هادولت ،داشت همراه به خود با كه اجتماعي و اقتصادي سياسي، گوناگون تبعات دليل به ،ديگر
 بـا  مـرتبط  هـاي   طـرف  تعهـدات  و وقحق تا انداخت خاصي قوانين و ها نظام تدوين فكر به را

 هـا محمولـه  اينكه به نظر ديگر، طرف از. سازد مندقاعده بيشتر هرچه را گمركات و ونقل  حمل
 در مراحـل  اين از كدام هر در و گيردمي قرار گوناگون اشخاص اختيار در جايي  جابه يندافر در

 گمركـي  تـشريفات  طـي  جـز  ايچـاره  كـاال  صاحبان ،دارد قرار تلف يا خسارت بروز معرض
 كاالهـاي  از محافظـت  مـسئوليت  حـد  چـه  تـا  كـدام  هر ونقل حمل متصديان و گمرك. ندارند
 زمـان  چـه  تـا  و شـود   مي آغاز زمان چه از مسئوليت اين و دارند عهده به را خود به شده  سپرده
 بـه  درقـا  اينكـه  دليـل  بـه  دريـا  طريق از حمل نيز ونقل  حمل هايشيوه انواع بين در دارد؟ ادامه
 اسـتقبال  مـورد  و بيـشتري دارد   تيـ اهم ،اسـت  زمان يك در هاكاال از زيادي حجم جايي  جابه

 انيمتـصد  اين مسئوليت دوران دقيق تعيين بنابراين. گيرد مي قرار كاال صاحبان سوي از بيشتري
 بـروز  صـورت  در توانـد مـي  و اسـت  مهم بسيار گمرك مسئوليت دوران از آن تفكيك و حمل

 شـده  نيتـدو  گوناگون هاي كنوانسيون ميان در همچنين. كند تر  شفاف را آن جبران راه خسارت
 لـزوم  ةدهنـد  نـشان  مسئله همين كه شودنمي مشاهده رويه وحدت دريايي ونقل حمل ةزمين در

  .بكاهد اختالف موارد از امكان حد تا كه آنهاست از تفسيري ةارائ و ها كنوانسيون اين بررسي
 سـه  در را دريـايي  حمـل  متـصدي  مـسئوليت  دوران تفكيـك،  بـه  اول بخش در مقاله اين

 در و اسـت  كـرده  مقايسه ايران داخلي قانون با و بررسي تردامور و هامبورگ الهه، كنوانسيون
 ارائـة  بـا  گمـرك،  و افـراد  ايـن  مـسئوليت  ميان تداخل عدم يا وجود بررسي ضمن دوم بخش

 هرچه ساختن جهت هم و اختالف موارد كاهش بر سعي مصلحت، بر منطبق و منطقي تفسيري
   .است كرده ها كنوانسيون اين در موجود قواعد بيشتر
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  يايي درونقل حمل ي متصدمسئوليت يانزمان آغاز و پا .2
 كاالهـا در  ييجا جابه يي حمل كاال، از آنجا كه تواناهاييوه از ش يكي عنوان  به يايي در ونقل  حمل

الزم است حدود و     ،رو  ازاين.  در جهان است    حمل ةويش تريني اقتصاد ، باال را دارد   يارحجم بس 
 زمـان   يـين  خصوص، تع  ينگام اول در ا   .  شود مشخص خوبي  به حمل   يان متصد مسئوليتثغور  

 منظور در ادامه در سه گفتـار مجـزا   ينبد.  اشخاص است ين ا مسئوليت ة دور يان آغاز و پا   يقدق
  .شود مي ي بررسيايي درقلون حمل ةين موجود در زمهاي يون كنوانسترينمهم

   الههمقررات .1. 2
 قـانون  تـصويب  با و حمل متصديان مسئوليت ةزمين در كشورها قوانين نبودن يكنواخت دليل به

 دليـل  بـه  كانادا و نيوزلند ،اياسترال مانند ديگري كشورهاي در دريايي قوانين و آمريكا در هارتر
ـ  در مشكالت ا،آنه ميان موجود هايمغايرت بعضاً و گوناگوني  المللـي بـين  ونقـل   حمـل  ةزمين
 پررنـگ  پيش از بيش را زمينه اين در موجود قوانين شدن يكپارچه لزوم كه شد تشديد دريايي
 در سرانجام صحنه، اين اندركاران  دست ميان متعدد هاينشست هلسلس از پس رو  ازاين. ساخت
 هماهنـگ  در يمهمـ  گام كه رسيد تصويب به نام همين با كنوانسيوني الهه شهر در 1921 سال
  1.برداشت عضو كشورهاي در دريايي ونقل حمل قوانين كردن

 بروكـسل  شهر در 1924 تا 1922 هاي سال طي كنوانسيون اين ابتدايي، تصويب اين از پس
 ولـي  ؛)1391:26 پـور، ملك( كنندمي ياد هم بروكسل كنوانسيون عنوان با آن از رو ازاين ؛شد بازبيني
 حقـوقي  نظـام  ةدربردارنـد  بيـشتر  مقـررات  ايـن . است الهه مقررات عنوان با آن تربيش شهرت
 بـدان  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  جملـه  از كـشورها  از زيـادي  شـمار  حال اين با ،الستكامن

 يروزرسـان   به و اصالح ويزبي در 1968 سال در ادشدهي مقررات. 2)1387:111 فرد،اعالي( اند  وستهيپ
 سـال هفتاد   حدود گذشت با همچنان كنوانسيون اين. شد مشهور ويزبي-الهه مقررات به و شد
 وادقـاني،  دزادهممح( است دريايي ونقل  حمل بر حاكم خود نخستين ساختار با كماكان خود، عمر از

 متـصدي  مـسئوليت  و دريـايي  حمـل  زمينة در 1343 مصوب دريايي قانون مفاد. )254و1373:253
 ايـن  مـواد  ةترجمـ  مـواد،  برخـي  و دارد شـباهت  بروكـسل  كنوانـسيون  به زيادي حد تا حمل

 دريـايي  قـانون  مـورد  در مقـررات  ايـن  در ذكرشـده   موارد ةكلي كه يطور   به ،ندهست كنوانسيون
 .است صادق نيز كشورمان

                                                            
      http://iranway.com/fa/rail-association  هيك- يا- الهه- كنوانسيون. 1 
 .كنوانسيون ملحق شدبه اين ) م1966 (1344ايران در سال  .2
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 ايـن  براسـاس . پردازدمي دريايي حمل دوران تعريف به خود 1 ةماد 5 بند در الهه مقررات
 1.يابدمي ادامه كشتي از هيتخل زمان تا و شود  مي آغاز بارگيري نزما از كاال حمل دوران تعريف
بارگيري «. است كرده تعريف مشابه عباراتي با را حمل تدم 52 مادة در نيز ايران دريايي قانون

بـارگيري   ةآمـاد  كه چنگال جرثقيل باري را كه فرسـتنده      شود  مي معمول از زماني شروع      طور  به
ري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بـدين منظـور                بارگي منظور  به ،كرده است 

 ابهـامي در مـورد زمـان        شـده   ارائـه  بـا تعـاريف      2.»مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايـد        
 تعاريفي مـشابه    يي نيز كنوانسيون و قانون دريا     هيتخل ةدر خصوص واژ  . ماندبارگيري باقي نمي  

يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسـكله و يـا بارانـداز يـا     ماني خاتمه ميتخليه ز «: اندارائه داده 
 ةدهنـد نـشان  اين تعاريف    3.»وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد          

 متصدي  مسئوليت ،عبارت ديگر  به. ستا متصدي حمل دريايي نيز      مسئوليتزمان آغاز و پايان     
كـه   و تا زمانيشود  مي آغاز ،گيردبراي بارگيري در چنگال جرثقيل قرار مي  كه بار در مبدأ      زماني
از همـين رو    . يابـد  ادامـه مـي    ،گيـرد  در چنگال جرثقيل قـرار مـي       هيتخل در مقصد براي     داًدمج

  4. متصدي طبق اين كنوانسيون به چنگال تا چنگال معروف استمسئوليت
 پروتكل الهـه، متـصدي   مفادت اينكه طبق  نخس؛آيددست مي به دو نتيجه ذكرشدهاز موارد   

 قـرار دارد و از      كـشتي كه كاال بـر روي       زمانيتر  عبارت دقيق  بهحمل تنها در زمان حمل كاال يا        
 بلكـه حتـي     ، مقصد در حركت است، مسئول مراقبت و نگهداري از كاالها نيـست            يسو  بهمبدأ  

بـراي  . سـت  باز هـم پاسخگو ،شود نيز خسارتي به محموله وارد     هيتخلاگر در زمان بارگيري يا      
مثال اگر كاال هنگام بارگيري از چنگال جرثقيل رها شود و در دريا افتد و خسارتي بـر آن وارد               

 يتـ ح است ممكن اينكه دوم؛  (Wilson,2008:181) ي حمل است  دمتص ةعهدشود، جبران آن بر     
 كنترل و نظارت تحت كم  دست ا ي متصدي اختيار در محموله نيز زماني ةباز اين از پس يا پيش
 بنـدر  در حاكم قانون به را مسئله و نكرده تكليف تعيين خصوص اين در مقررات اين. باشد او

  .است كرده واگذار مربوط
  

  5 هامبورگيونكنوانس. 2.2
 ةزمينـ  در شـده   مطـرح  هـاي   پرسـش  تمـامي  يگوپاسـخ  الهـه  پروتكل شد اشاره كه گونه  همان

 تا بارگيري زمان بررسي با تنها چراكه ،نبود مسئوليت ينا دوران نيز و حمل متصدي مسئوليت
                                                            

1. "Carriage of goods" covers the period from the time when the goods are loaded on to the 
time they are discharged from the ship. 

 . قانون دريايي52 دة ما9بند . 2

 . قانون دريايي52 دة ما9بند . 3
4. Tackle to tackle 
5. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg Rules) 
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 از پـيش  جملـه  از هـا زمـان  سـاير  بـه  پـرداختن  از چنگال، تا چنگال تردقيق عبارت به يا تخليه
 ايـن  تدوين هنگام ،ديگر طرف از (Selvig, 1981:299). بود مانده غافل تخليه از بعد و بارگيري
 از دليـل  همين به و هبود جهان قدرتمند كشورهاي عماراست تحت كشورها از بسياري پروتكل،
 اسـتقالل  رفتـه   رفته كشورها اين آن، از پس ولي. بودند محروم آن تصويب و تدوين در شركت
 ةعرصـ  در شـدن  مطرح و جهاني اقتصاد و تجارت ةعرص به بازگشت براي و افتنديباز را خود
 تالش با دليل همين به. نبود آنها دهندةشپوش اين پروتكل  كه كردند مطرح يهاينظر الملليبين
 كنوانـسيون  جايگزيني جهت هامبورگ كنوانسيون 1978 سال در سرانجام كشورها از دسته اين

 حركتـي  ايجاد سبب كنوانسيون اين هرچند. شد االجراالزم 1992 اكتبر در و شد هيته بروكسل
ـ  بـا  ،شد ونقل  حمل زمينة در جهان فقير كشورهاي ميان در  خـاص  شـرايط  دليـل  بـه  حـال  ناي

 كنوانسيون رو  ازاين. شود پيشين كنوانسيون جايگزين كامل طور به نتوانست آن عضو كشورهاي
 محمـدزاده ( اسـت  برخوردار قبولي قابل اجرايي قدرت از دريايي  حمل زمينة در كماكان بروكسل

  .)256و1373:255وادقاني،
 م،دمقشريفي( داد افزايش را حمل متصدي مسئوليت زمان مدت حدي تا هامبورگ كنوانسيون

 يدمتـص  ه،دما اين 1 بند طبق. است زمان مدت اين كنندةبيان كنوانسيون اين 4 مادة. )1368:105
 كاالهـا  قبـال  در مقـصد  بندر در و حمل مدت طول در ،أمبد بندر در كاال گرفتن تحويل هنگام

 بـه  مقـصد  بنـدر  در كاال كه داندمي انيزم را متصدي مسئوليت پايان نيز 2 بند 1.دارد مسئوليت
 مـشاهده كـه     گونـه  همان 2.شود تحويل صالح مقامات به مواردي در يا او نمايندة يا آن صاحب

 ةواژ از آن يجـا   بـه  بلكـه  ،نيست تخليه و بارگيري از صحبتي ديگر كنوانسيون اين در شود  مي
 عنـوان   بـه  آن دادن تحويـل  و كـاال  گرفتن تحويل ،ديگر عبارت به. است شده استفاده »تحويل«

 عبـارت  مفهـوم  خصوص در اما. است شده گرفته نظر در متصدي مسئوليت پايان و آغاز ةّنقط
  .شود بررسي است الزم كه دارد وجود نكاتي »تحويل«

                                                            
كننده در مورد كاال مدت زماني است كه طي آن كاال در بندر              ونقل براساس اين كنوانسيون مدت مسئوليت حمل     «): 1 (4مادة  . 1

ونقـل   ر مـورد حمـل     د 1978كنوانـسيون   «محمدزاده، عليرضـا،    . »باشد  بارگيري، زمان حمل و بندر تخليه، تحت حفاظت او مي         
 .259، ص32، ش1373، تير فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي، »)قواعد هامبورگ(دريايي 

   …شود كننده محسوب مي ونقل  اين ماده كاال تحت حفاظت حمل1مطابق بند «): 2(4مادة . 2
  :كننده كاال را به انحاي زير تحويل دهد نقل و كه حمل تا زماني) ب

  يك؛ تحويل به گيرنده يا
نمايد، قرار دادن كاال در اختيار وي مطـابق بـا قـرارداد يـا قـوانين يـا        دو؛ در مواردي كه گيرنده از تحويل گرفتن كاال امتناع مي        

  عرف تجاري حاكم در بندر تخليه، يا 
ـ      سه؛ تحويل به يك مقام ذي      » ...ل گـردد صالح يا شخص ثالثي كه مطابق قوانين و مقررات در بندر تخليه، بايد كاال بـه او تحوي

، فصلنامة مطالعـات حقـوق خـصوصي      ،  »)قواعد هامبورگ (ونقل دريايي     در مورد حمل   1978كنوانسيون  «محمدزاده، عليرضا،   (
 ).260، ص 32، ش1373تير 
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 ،دارد وجـود  كمتـري  نظـر   اخـتالف  مبدأ بندر در متصدي به كاال تحويل زمان خصوص در
 فـرد،  اعالئـي ( دانـد مي وي به كاال تحويل ةمنزل به را 1بارنامه صدور صرف كنوانسيون خود چراكه

. شـود   مـي  مـشخص  داده ارائـه  بارنامـه  از كنوانسيون اين كه تعريفي از موضوع اين 2.)1387:126
 و دريـايي  ونقـل   حمل قرارداد وجود آن موجب به كه است سندي بارنامه تعريف، اين براساس
 دحـ  تـا  نيـز  بارنامه تاريخچة 3.شود  مي اثبات او توسط الكا بارگيري ا ي متصدي به كاال تحويل
 عنوان  به ميالدي هفدهم قرن در بار نياول سند اين چراكه ،باشد مسئله اين مؤيد تواندمي زيادي
 شــد صــادر ،كـرد نمــي ســفر كـااليش  بــا خــود كـه  تــاجري توســط كـاال  دادن تحويــل دليـل 

(Wilson,2008:115) .صـرف  حمـل،  متـصدي  طستو كاال گرفتن يلتحو معناي از فارغ بنابراين 
 جملـه  از هـا كنوانـسيون  ساير در. اوست طستو كاالها گرفتن تحويل بر اي  اماره بارنامه، صدور

 روشـي  نيـز  1980 مـصوب  كـاال  الملليبين مركب ونقل حمل مورد در ملل سازمان كنوانسيون
 بارنامـه،  بـا  مركـب  نقـل و  حمـل  سـند  جـايگزيني  با كنوانسيون اين در. شود  مي مشاهده مشابه

 وادقـاني،  محمـدزاده ( اسـت  شـده  محـسوب  حمـل  يدمتـص  توسط كاال دريافت مثبت آن دريافت

 در است ممكن ولي ،است متصدي مسئوليت آغاز بر قاطع دليلي بارنامه صدور البته 4.)1377:110
 داليـل  بـا  بايـد  فـرض  اين كه شود آغاز نيز بارنامه صدور از پيش مسئوليت اين اوقات ايپاره
  .)1389:67زاده،تقي( رسد اثبات به ديگر
 تـسليم  با همزمان كه حمل متصدي مسئوليت پايان ديگر عبارت به يا حمل دوران پايان اما

 بيشتر بررسي نيازمند است، كنوانسيون 4 دةما 2 بند در مذكور مقامات به كاالها دادن تحويل يا
  .است

 را مقـصد  بنـدر  در كـاال  ةتخليـ  الهـه  قـررات م شـد،  اشـاره  قبـل  مبحـث  در كه گونه  همان
 گـاه  كـه  شـود  مـي  مـشاهده  عمـل  در ولي. داندمي دريايي حمل متصدي مسئوليت بخش انيپا

 كنوانـسيون  رو  ازايـن . )57و56: 1389زاده،تقـي ( كنـد نمي دريافت را آن ،تخليه محض به كاال ةگيرند
 ايـن  ديـ مؤ موضـوع  همين. كرد هتخلي جايگزين را تحويل ةواژ نقص، اين رفع براي هامبورگ

  .دارد وجود تفاوت واژه دو اين ميان كه است نكته

                                                            
 ونقل دريايي كاال، تحويل كاال و يا بارگيري        شود كه داللت بر قرارداد حمل       اصطالح بارنامه به سندي اطالق مي     «): 7 (1مادة  . 1

، »)قواعـد هـامبورگ   (ونقل دريـايي      در مورد حمل   1978كنوانسيون  «محمدزاده،    (» ...كننده دارد  نقل و آن در كشتي توسط حمل    
 ).258، ص32، ش1373، تير فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي

 حقـوقي آن، اسـتاد       دريـايي و آثـار     ةفريدون، شريفي مقدم، بارنامـ    : ك.هاي دريايي ر   بارنامه در خصوص  بيشتر   ةبراي مطالع . 2
 .67-68  ص حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،ةارشد، دانشكد  كارشناسيةنام  پايان،امير حسين فخّاري: راهنما

3. 1(7): (Bill of lading is) a document which evidences a contract of carriage by sea and the 
taking over or loading of the goods by the carrier and by which the carrier undertakes to 
deliver the goods against surrender of the documents. 

 . كنوانسيون10 دة ما»الف«بند . 4
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 حقـوقي  بـار  فيزيكي، امر اين بر عالوه تحويل ولي ،است فيزيكي امر يك كنندةبيان تخليه،
 و كشتي از محموله شدن خارج صرف ،ترروشن عبارت به. )1387:162 فرد،اعالئي( دارد همراه به نيز

ايـن   به تحويل كه يدرحال ،شود  مي محسوب تخليه ديگر تجهيزات يا اسكله روي آن واگذاردن
 بندر در مذكور فرايند صرف رو  ازاين. است ديگر اي مرحله انجام نيازمند و شود  نمي ختم عمل
 به محموله كه يابد  مي تحقق زماني برائت اين بلكه ،شودنمي متصدي ةذم برائت موجب مقصد
 همـين  هـم  انـصاف . شـود  تحويل اند،شده شناخته حق يذ كنوانسيون در كه اشخاصي از يكي
 و دارد را كاال كنترل توان گيرنده كه است تحويل زمان از واقع  به چراكه ،كندمي حكم را مسئله
 بنـدر  در تنهـا  كـاال  كه زماني يعني آن از پيش تا كه يدرحال ،آورد عمل به مراقبت آن از تواندمي

 حقوق در شايد. داشت نگهداري انتظار او از تواننمي و ندارد آن بر نترليك گيرنده شده، تخليه
 انجـام  بـر  عـالوه  هـم  تـسليم  چراكه ،دانست تسليم با مترادف حدي تا را تحويل بتوان داخلي
 تـسليم  «كـه  شـده    اعـالم  مـدني  قـانون  367 ةماد در. است حقوقي آثار منشأ فيزيكي، ياتيعمل

 انتفاعـات  و تـصرفات  انحا از متمكن كه نحوي به مشتري تصرف به مبيع دادن از است عبارت
 همـراه  بـه  خود با حقوقي آثار برخي كه است تسليم زمان يعني نقطه اين ،ديگر طرف از. »باشد
 مـوارد  در مگـر  آن تلـف  يـا  نقـص  گونه هر مشتري به مبيع تسليم از پس اينكه جمله از. دارد
 بحـث  ايـن  مـالك  وحـدت  از. شود مي امبر مسئوليت از عباي و گيردمي قرار او عهدة بر استثنا
 واقـع  در. كـرد  اسـتفاده  نيـز  او مـسئوليت  پايان و آغاز زمان و حمل متصدي مورد در توانمي

 شـده  تـسليم  يـا  تحويـل  او بـه  كاالها كه شود  مي آغاز زماني از كاال ةگيرند به مسئوليت انتقال
 و اسـت  »تصرفات انحاء از متمكن «مدني قانون يرتعب به او كه است زمان همين در زيرا ،باشند

 وارده خـسارات  قبـال  در و آورد عمـل  به محافظت آن از تواندمي نتيجه در. دارد استيال كاال بر
  .باشد مسئول
بـرده   نـام  ،هـستند  كـاال  دريافت محق كه افرادي نيز ايران دريايي قانوني 65 و 64 مواد در
 تحويـل  اگـر . داشـت  خواهد پي در اجرا ضمانت آنها غير به الكا تحويل كه يا  گونه  به ،اند شده
 يمعرفـ  بـه  نيـازي  ديگر ،كردمي كفايت تخليه صرف و نداشت يتيموضوع مقصد بندر در كاال

 هـم  دليل همين به. نبود آن انجام عدم براي اجرا ضمانت بينيپيش يا تحويل حق ذي اشخاص
 تأخير نه دانند مي اليهمرسل به آن تحويل تأخير يمعنا به را كاال تحويل تأخير حقوقدانان برخي
  .)1383:132 دمرچيلي،( بندر در تخليه
 زمـان  متـصدي  مـسئوليت  آغـاز  ةنقطـ  كـه  شود  مي عايد نتيجه اين شده  گفته موارد جمع از
 كـاال  دادن تحويل زمان آن پايان ةنقط و بارنامه صدور تردقيق عبارت به يا كاالها گرفتن تحويل

 توضـيحاتي  بعـد  قسمت آن در  مصاديق و افراد اين ماهيت خصوص در. است نفع ذي افراد به
  .شد خواهد ارائه
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  روترداميونكنوانس. 3. 2

 جـايگزيني  مـانع  كـه  بـود  مشكالت ايپاره دچار هامبورگ كنوانسيون ،شد اشاره كه گونه همان
 بـا  مزبـور  كنوانـسيون  كـه  بود اين مشكالت آن نيتر مهم از يكي. شد الهه مقررات با آن كامل

 تدوين ضرورت دليل همين به. نشد رو روبه ،بودند دريايي ناوگان داراي كه كشورهايي استقبال
 عمـدتاً  كـه   را دريـايي  ناوگان داراي كشورهاي رضايت بتواند هم كه شد احساس كنوانسيوني
 .)1392:171 وادقـاني،  محمـدزاده ( كنـد  جلـب  را كـاال  داراي كـشورهاي  هـم  و ندا  صنعتي كشورهاي
 .رسيد تصويب به 2008 دسامبر در 1تردامور كنوانسيون سرانجام

 وي مـسئوليت  دوران و حمـل  متصدي وظايف خصوص در كنوانسيون اين 12 و 11 مواد
 12 ةماد 2.است گيرنده به كاال تحويل وظايف او  از كي ي 11 دةما پاياني قسمت براساس. است
 بـه  آن دادن تحويل زمان تا حمل يدمتص توسط كاال نگرفت تحويل زمان از را حمل دوران نيز

 يـا  قـانون  موجـب  بـه  كـه  نيـز  را صالح مقامات يا ثالث شخص ماده اين ذيل 3.داندمي گيرنده
 مالحظـه  كه گونه  همان. داندمي گيرنده حكم در ،دارند را كاال گرفتن تحويل حق محل، مقررات

 حـد  تا و ندارد چنداني تفاوت هامبورگ وانسيونكن در شده  درج مواد با مواد اين مفاد ،شود  مي
 خـصوص  در شـده  گفتـه  نكـات  از بـسياري  رو ازايـن . اسـت  مطالـب  همـان  ةكنندبيان زيادي

 آغـاز  نيز كنوانسيون اين در. كندمي صدق هم كنوانسيون اين خصوص در هامبورگ كنوانسيون
. اسـت  مقـصد  در آن ويـل تح آن پايـان  و مبدأ در كاال گرفتن تحويل متصدي مسئوليت دوران

 به  كه  ندا مقاماتي يا ثالث شخص بلكه گيرنده تنها نه نيز مقصد در كاال دريافت به محق اشخاص
 يجـا   بـه  تحويـل  ةواژ از نيز كنوانسيون اين بنابراين. دارند را حق اين مقررات يا قانون موجب
 سـاير  از پررنـگ  تـردام ور كنوانـسيون  خـصوص  در نكتـه  اين شايد. است كرده استفاده تخليه

 تفـاوت  خـصوص  در ترديـدي  آن، خاص تيماه و باشد نقلو   حمل به مربوط هايكنوانسيون
 كـه  اسـت  كاالهـايي  حمـل  مـورد  در كنوانـسيون  اين چراكه ،نگذارد باقي تخليه و حمل ةواژ
 شـامل  كنوانـسيون  ايـن  ،ديگـر  عبارت به. شوندمي حمل دريا طريق از ييجز ا ي يكل صورت  به

 تنهـا   نـه  كاال حمل كه معناست بدين رويه اين. شود  مي 4»مبدأ تا مقصد   از حمل «نام به ايرويه

                                                            
1. Rotterdam (united nation convention on contracts for the international carriage of goods 
wholly or partly by sea. 

تصدي حمل وفق شرايط مقرر در اين كنوانسيون و مطابق با شرايط قرارداد حمل، كاالها را به محل مقصد حمل                    م«: 11 ةماد .2
فـصلنامة  ،  »)1(تـردام   وكنوانـسيون ر  « كـاردان، كتـايون،      ؛محمدزاده وادقاني، عليرضـا   (. »دهد  آن را به گيرنده تحويل مي       كرده و 

 .263، ص1391، بهار 1، ش42 ة، دورمطالعات حقوق خصوصي
 كاالهاي موضوع حمل را دريافـت    ةكه وي يا طرف اجراكنند     متصدي حمل به موجب اين كنوانسيون از زماني       «): 1(12 ةماد  .3

محمـدزاده وادقـاني، عليرضـا، كـاردان، كتـايون،          (. »شـوند، داراي مسـسوليت اسـت        كه كاالها تحويل داده مي     كنند تا زماني    مي
 .).263، ص1391، بهار 1، ش42 ة، دور مطالعات حقوق خصوصيفصلنامة، »)1(تردام وكنوانسيون ر«

4. Door to door 



  
 293                 مرك                نقل دريايي و تداخل آن با مسئوليت گودوران مسئوليت متصدي حمل 

ـ گ يبرمـ  در نيـز  را دريـايي  حمـل  از بعـد  يا قبل حمل هايروش ساير بلكه ،دريايي حمل  ردي
 در آن ةتخلي نه است گيرنده به كاال تحويل است مهم آنچه بنابراين. )1390:112 ياري، صرّاف،سيمايي(

 صـورت  دريـايي  حمـل  از پـس  ديگـري  حمل پايان در است ممكن تحويل اين و مقصد بندر
  .گيرد

  
   و نقل و گمركيايي حمل دري متصدمسئوليتتداخل  .3

 گونـاگون حـال نوبـت بـه         هـاي يون حمـل در كنوانـس     ي متصد مسئوليت دوران   ي از بررس  پس
 يـن  ايـان  مي تـداخل ياآ ذكرشده كه با توجه به نكات   رسدي م ياساس پرسش ين به ا  گوييپاسخ
 پاسـخ   يـشين  پ ياق به سـ   يز فصل ن  ين گمرك وجود دارد؟ در ا     مسئوليت و دوران    مسئوليتبازه  

  .كنيميجو مو  گوناگون جستهاييون پرسش را در ارتباط با كنوانسينا
  
   الههمقررات. 1. 3
 در  را هاكاال كه زماني از متصدي مسئوليت ،مقررات اين موجب به كه شد بيان پيشين قسمت در

 از بنـابراين . دارد ادامـه  مقـصد  بندر در تخليه زمان تا و شود  مي آغاز كندمي دريافت مبدأ بندر
 او متوجـه  يتيمسئول ،كند بارگيري و گيرد اختيار در را محموله متصدي اينكه از پيش تا طرفي
 كـه  رنـد دا اختيـار  در را آنهـا  كه است اشخاصي يا شخص عهدة به مسئوليت اين بلكه ،نيست
 اختيـار  در الزم تـشريفات  انجـام  بـراي  كاالهـا  كـه  زماني تا. است گمرك اشخاص اين از يكي

  .دارد عهده به نيز را آنها از مراقبت مسئوليت مرجع اين خود است، گمرك
 محمولـه  تمـامي  ةتخليـ  كه است بديهي. است صادق نيز تخليه زمان مورد در مسئله همين

 متـصدي  مسئوليت نشده، تخليه و است باقي كشتي در آن از داريمق كهزماني تا و است مالك
 يا گمرك به مسئوليت اين كاالها، تمامي شدن خارج محض به ولي. )1389:53 زاده، تقي( دارد ادامه
  .كند مي پيدا انتقال محموله ةگيرند
 نميـا  تـداخلي  الهـه،  مقررات مطابق كه شودمي عايد نكته اين شده گفته مطالب مجموع از

 دارد ادامـه  بارگيري از پيش تا گمرك مسئوليت .ندارد وجود حمل متصدي و گمرك مسئوليت
 مـسئوليت  ،تخليـه  محـض  به هم طيف سر آن در. افتدمي حمل متصدي دوش بر آن از پس و

  .شود مي منتقل ،است گمرك مواقع از بسياري در كه گيرنده به يدمتص
 مسئوليت دوران كه آنجا از. خوردمي چشم به يزن ايران دريايي حقوق در گيرينتيجه همين
 رو   ازايـن  ،شده  گفته الهه مقررات در كه است همان 1343 مصوب دريايي قانون طبق متصدي

  .داشت نخواهد وجود گمرك و حمل متصدي مسئوليت ميان زمانيتقارن  هم قانون اين در
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   هامبورگيونكنوانس. 2. 3
 آن ةتخلي جايگزين مقصد در كاال تحويل ةواژ هامبورگ، سيونكنوان در ،شد اشاره كه گونه  همان
 بـر  عالوه ،ديگر طرف از. است شده در نظر گرفته   متصدي مسئوليت پايان ةنقط عنوان  به و شده
 و شده محسوب گيرنده به تحويل آنها، به كاال تحويل كه شده برده نام ديگري افراد از ،رندهيگ

 مقامـات  و ثالث اشخاص از اند عبارت افراد اين. شود يم حمل متصدي مسئوليت ةخاتم سبب
 است الزم ماده اين خصوص در. دارند را كاال تحويل حق مقررات و قانون موجب به كه صالح

 در گمـرك  كه گرفت نتيجه توانمي ماده اين از آيا اينكه نخست ؛شود داده پاسخ پرسش دو به
 در گمـرك  گرفتن قرار اصوالً آيا اينكه دوم و رددا قرار ماده اين در مذكور صالح مقاماتزمرة  
 شـود   مـي  ونقل  حمل متصدي مسئوليت ةخاتم سبب هابدان كاال تحويل كه صالح مقامات ةزمر
  خير؟ يا است مصلحت به

 شود گفته است ممكن صالح مقامات از يكي ةزمر در گمرك گرفتن قرار و ماده به هجتو با
 صـاحب  بـه  را كاال كه دارد ادامه زماني تا حمل متصدي يتمسئول شده   گفته مزبور ةماد در كه
 در صـالح  قـوانين  موجب به كه ثالث اشخاص و مقامات يا او طرف از شده نييتع نمايندة يا آن

 متبـادر  ذهـن  بـه  مطلـب  ايـن  مـاده  نگـارش  سياق و سبك از. دهد تحويل هستند، كاال گرفتن
 تحويـل  صـالح  مقامـات  بـه  محمولـه  كـه  مواردي كردن محدود در سعي قانونگذار كه شود  مي
 كـاال  ةگيرند خود كه است اين بر فرض ماده اين براساس ديگر عبارت به. است داشته شود،  مي
 قـوانين،  طبق كه است محدودي موارد در تنها و شوندمي حاضر كاال تحويل براي او ةنمايند يا

 گـرفتن  تحويل از كاال گيرندة كهزماني مانند. هستند كاال دريافت به مجاز صالح مقامات برخي
 .كنـد  آنهـا  نماينـدگان  يا صالح مقامات تسليم را آن است ناگزير يدمتص و كرده خودداري آن

 ورود بـراي  گمركي تشريفات طي موارد، غالب در موجود قوانين و شرايط براساس كهدرحالي
 تخليـة  از پـس  كـه  اسـت  گمـرك  ايـن  مـوارد  بيشتر در بنابراين. است الزامي كاالها صدور يا

 بنـابراين . كندمي عمل آن قبال در خود وظايف به و گيرد  مي اختيار در را آن كشتي، از محموله
  .ندارد همخواني ماده استثنايي سياق و سبك با گمرك به صالح مقامات شمول
 سـياق  و سـبك . ندارد همخواني موجود تيواقع با كه گفت توانمي مذكور استدالل رد در

 ايـن  اصـل  واقـع  در. كنـد نمـي  متبادر ذهن به را صالح مقامات به كاال تحويل تيودمحد ه،دما
 آن خالف آنكه مگر ،است گيرنده بار، دريافت براي صالح شخص ترينصالح و نياول كه است
 داشـتن  اصـالت  بـر  تأكيـد  دليـل  بـه  ماده در نظرآمده به تيمحدود بنابراين. باشد شده بيني پيش

 كـه  گرفـت  نتيجـه  آن از تـوان نمـي  و نيست اين از بيش مطلبي ويحا و است گيرنده شخص
 نـدرت  بـه  گمرك از غير به اين بر افزون. دارد استثنايي حالتي صالح مقامات به كاال دادن تحويل
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 ونقـل  حمـل  متـصدي  از كـاال  گـرفتن  تحويـل  براي صالح كه يافت را ديگري مقامات توانمي
  .باشند
 كنوانسيون اين در مذكور صالح مقامات زمرة در گمرك ادند قرار آيا اينكه خصوص در اما
 صـالح  مقامـات  ةزمـر  در گمـرك  كه شود پذيرفته گاه هر گفت بايد ،خير يا است مصلحت به

 پايان به متصدي مسئوليت او به كاال دادن تحويل با و است متصدي از كاال گرفتن تحويل براي
 كـاال  صـاحب  نتيجـه  در و كاالهاسـت  از دارينگه دارعهده گمرك بار، ةتخلي از پس رسد،مي

 ولـي  ،اسـت  دولتي نهاد ك ي عنوان  به گمرك به مراجعه از ناگزير وارده خسارت گونه هر براي
 صـاحب  بـراي  ،ديگـر  عبارت به. است دشوار معموالً دولتي مرجعي چنين از خسارت دريافت
 اختيـارش  در را خـود  يكـاال  و كـرده  اطمينـان  او به حمل متصدي تخصص دليل به كه كااليي
. نمايـد  مطالبـه  او از را خـود  خـسارت  و كنـد  مراجعه او به كه است ترآسان مراتب  به گذاشته
 گمـرك  كـه  اسـت  فرضـي  از بيشتر مراتب  به نيز دعوايي چنين در كاال صاحب كاميابي احتمال
 صالح تمقاما ةزمر در گمرك كه كند  مي اقتضا كاال صاحب مصلحت بنابراين. باشد دعوا طرف
 مقامات زمرة در گمرك كردن داخل بنابراين. نشود محسوب كنوانسيون 5 دةما 2 بند در مذكور
 بـه  را محمولـه  اسـت  موظـف  يدمتص نتيجه در و نيست صحيح كاال گيري تحويل براي صالح
 مبـرا  مـسئوليت  از طريـق  بـدين  و رسـاند ب) بارنامه در مذكور ةگيرند (كاال صاحب خود دست
  .شود

 موضـع  از گمـرك  مقابـل  در كاال ةگيرند هرچند گفت توانمي شده  گفته ادعاي به خپاس در
 در مـسئله  اين كمتري دارد،  توفيق امكان گمرك عليه دعواي در و است برخوردار تريضعيف

 مقابـل  در گيرنـده  هم و متصدي هم ،ديگر عبارت به. است صادق نيز حمل يدمتص خصوص
گيرنده را مرجح    ميان اين در كه ندارد وجود دليلي و ارندبرخورد تريضعيف جايگاه از گمرك
 خـود  تخـصص  به توجه با كه است شخصي هم حمل يدمتص. كرد جانبداري او از و دانست
 فراتر مسائلي پاسخگوي تواندنمي و شده گرفته كار به ديگر مكان به مكاني از كاال حمل براي
 از غيـر  كـشوري  در بايـد  كـاال  كـه  الملليينب ونقل  حمل ةعرص در ،ديگر طرف از. باشد آن از

 كـشور  گمركـي  هـاي رويه و قوانين به بهتر و بيشتر گيرنده ،شود تحويل يدمتبوع متص  كشور
 كه نيست مصلحت بنابراين. كند حركت آنها چارچوب در تواندمي ترآسان و دارد آگاهي خود

ـ  كه يدرحال ،بدانيم كاالها از حفاظت به موظف را متصدي  كـه  انـد شـده  ديگـري  مقـام  لتحوي
 متـصدي كـاال را در       كـه  يهنگام از منظر عملي هم      .ناآشناست وي براي آن نظامات و مقررات

گمرك تخليه كرده، تحويل آن مرجع داده و قبض انبار دريافت كرده است، امكـان حفاظـت از                  
ي امكان حفاظـت    كه كاالها در انبار گمرك هستند، متصد        عبارت ديگر، هنگامي   به. آنها را ندارد  

 در ايـن دوران     واردشـده هـاي      منطقي نيست كـه در قبـال خـسارت         رو  ازايناز آنها را ندارد و      
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 بـر  عـالوه  وشـود     مي متصدي براي تيامن عدم احساس ايجاد موجب مسئله اين. مسئول باشد 
. باشـد  داشـته  پـي  در بيـشتري  زيانبـار  عواقـب  تواندمي او، هايتيفعال راه سر بر مانعي ايجاد

  .كاالست صاحبان زيان به نهايت در كه مسئوليت عدم گزاف شروط بينيپيش همچون عواقبي
 ةزمـر  در گمـرك  هـامبورگ  كنوانـسيون  طبـق  گفـت  بايـد  مذكور هاياستدالل به توجه با

 متـصدي  مـسئوليت  او، بـه  كـاال  تحويل با و دارد قرار كاال گرفتن تحويل براي صالح اشخاص
  با .است مصلحت مطابق هم و ديآ يبرم ماده ظاهر از هم كه است وعيموض اين. يابدمي خاتمه
 كنوانـسيون  در حمـل  متـصدي  و گمـرك  مـسئوليت  ميـان  موجـود  ظـاهري  تداخل تفسير اين

  .رودمي ميان از نيز هامبورگ
 

  تردامو ريونكنوانس. 3. 3
 پـيش  در بورگهـام  كنوانـسيون  همچون ايرويه نيز تردامور كنوانسيون ،شد گفته كه گونه همان
 كاال  دادن تحويل و گرفتن تحويل زمان را دريايي حمل متصدي مسئوليت پايان و آغاز و گرفته
 ونقـل   حمل به كاال صاحبان اعتماد افزايش كنوانسيون تدوين اهداف از يكي كه آنجا از. داندمي

. شـود   مـي  ترپررنگ ميان اين در كاال تحويل تعهد نقض،  (Ozbek,Deniz,2011:141) بود دريايي
 اشـخاص  بـه  كـاال  تحويـل  از پـس  حمـل  متـصدي  مسئوليت دوران ةخاتم با ،ديگر عبارت به

 .گرفت خواهد قرار نقصان يا تلف معرض در كمتر كاالها كنوانسيون، در ذكرشده

 هـامبورگ  كنوانـسيون  خـصوص  در شـده   گفتـه  توضـيحات  كلية ، مذكور نكات به توجه با
 و هـستند  كاال گرفتن تحويل به قادر كه اشخاصي يمعرف يل،تحو زمان تحويل، معناي پيرامون
 نيـز  تـردام ور كنوانـسيون  مـورد  در ،خير يا گيردمي قرار اشخاص اين ةزمر در گمرك آيا اينكه
 ايـن  در موجـود  مـصالح  دليـل  به كه گفت بايد بنابراين. نيست آن تكرار به نياز و است صادق

 سـت، ها محمولـه  از بيـشتر  هرچـه  مراقبـت  و كاال نصاحبا اعتماد افزايش همان كه كنوانسيون
 گمـرك . دهد تحويل صالح مقامات يا اشنماينده يا آن صاحب به را كاال است فظمو يدمتص
 هامبورگ كنوانسيون و كنوانسيون اين تمايز وجه ولي. دارد قرار صالح مقامات اين زمرة در نيز

 تـردام ور كنوانـسيون  طبـق  دريا طريق از كاال حمل تيمحدود عدم در ،شد اشاره كه گونه  همان
 طريـق  از حمل به و كاالهاست مركب حمل خصوص در كنوانسيون اين ،ديگر عبارت به. است
 پس است ممكن گاهي. شودمي آغاز امر پيچيدگي نقطه همين در دقيقاً و شودنمي محدود دريا
 از ايمرحلـه  گمركـي،  اتمقامـ  بـه  آن تحويل يتح يا بندر در آن ةتخلي و كاال دريايي حمل از

 فـرض  ايـن  در آيـا  كـه  اسـت  ايـن  سؤال حال. باشد يدمتص دوش بر نيز غيره ا ي زميني حمل
 پاسـخ  اگـر  يابد؟مي خاتمه بندر در گمركي مقامات به كاال تحويل صرف با متصدي مسئوليت

  است؟ مرجع كدام ةعهد بر آن از پس كاال از حفاظت مسئوليت ،است مثبت
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 مجـدداً  گمـرك  بـه  كـاال  تحويل از پس دست اين از فروضي در كه آنجا از رسدمي نظر به
 بخـش  خاتمه را گمرك مقامات به تحويل صرف نبايد ،گيردمي قرار يدمتص اختيار در محموله

 ايـن  گيرنـده،  به كاال تحويل زمان تا كه شد بدان قائل توانمي بلكه ،دانست متصدي مسئوليت
 او به مراجعه حق گيرنده خسارت، ورود صورت در و است استوار متصدي دوش بر مسئوليت

 قـبض   اصـوالً  با توجه به اينكـه       خصوص به با تحويل كاال به گمرك و        ،عبارت ديگر  به. دارد را
 متـصدي بـه پايـان    ةفـ يوظشـود،   انباري توسط متصدي حل به صاحب كاال تحويـل داده نمـي   

. مل به مقصد نهايي از گمرك تحويـل بگيـرد   حمنظور به كاال را    مجدداً او بايد    چراكه رسد،  نمي
 رجـوع  قحـ  بوده، گمركي مقامات اختيار در كاال كه دهد رخ دوراني در خسارت اين اگر حال
 خـصوص  در كـه  اسـت  بحثـي  شـبيه  مورد اين واقع در. است محفوظ مقامات اين به يدمتص
 متصدي ،شود وارد او نمايندگان ةليوس  به ضرر اگر كه دارد وجود نمايندگانش و حمل يدمتص

 حقـوق  تضمين براي مسئله اين واقع در. كند  مي مراجعه خاطي شخص به سپس و كرده جبران
 .)1379:105 اميني،( است ديدهزيان

  
  نتيجه. 4

 خـصوص  در گوناگوني مواضع دريايي ونقل  حمل زمينة در شده  نيتدو گوناگون هايكنوانسيون
 را دوران ايـن  آغـاز  الهـه  مقـررات . انـد گرفتـه  پيش در دريايي حمل متصدي مسئوليت دوران
 ايـن  منظـر  از دوران ايـن  پايـان . گيردمي قرار حمل متصدي اختيار در كاالها كه داندمي زماني

 دوران اينكـه  و »تخليـه  «معنـاي  بـه  توجـه  بـا . اسـت  مقـصد  بندر در كاال ةتخلي زمان مقررات
 از خـارج  كـه  اتفاقي هر ،است گالچن تا چنگال  از مذكور مقررات در حمل متصدي مسئوليت

 بـه  كه زماني تا شده بلند زمين از جرثقيل چنگال ةليوس  به كاالها كه زماني عني ي -زماني بازة اين
 حيطـة  از ،بيفتـد  كاالهـا  بـراي  -گيـرد  قـرار  كـشتي  از خـارج  بـارگيري  ةوسيل در طريق همان

 دريـايي  قـانون . بـود  آن براي ديگري مسئول در پي  بايد و بوده خارج حمل متصدي مسئوليت
  .است مشابه احكام داراي شده اقتباس الهه مقررات از كه نيز ايران

 متصدي مسئوليت دوران پايان كه دارند قرار تردامور و هامبورگ هايكنوانسيون مقابل، در
 گـرفتن  تحويـل  به صالح اشخاص. دانندمي مقصد بندر در» كاال تحويل «زمان را دريايي حمل
 دو ايـن  ميـان  نيـز  تفـاوتي  شـباهت،  ايـن  وجـود  بـا . اندشده ذكر هاكنوانسيون اين در نيز كاال

 بـدين  ؛اسـت  تـردام ور كنوانسيون در ونقل حمل بودن يبيترك آن و شود مي مشاهده كنوانسيون
 را حمـل  طـرق  ساير و نيست دريا طريق از كاال حمل ةدربردارند تنها اخير كنوانسيون كه معنا
  .رديگ يبرم در نيز
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 متـصدي  و گمرك مسئوليت ميان تداخلي اول وهلة در شايد هامبورگ كنوانسيون مورد در
 گـرفتن  تحويـل  به قادر كه صالحي مقامات از مناسب تعريفي ةارائ با ولي ،شود مشاهده حمل
 .كـرد  جلـوگيري  تـداخل  ايـن  از تـوان مي ،آنها در گمرك كردن داخل و هستند مقصد در كاال

  .است متصدي مسئوليت دوران ةخاتم مقصد بندر در گمرك به كاال تحويل صرف بنابراين
 مقامـات  بـه  تحويـل  صـرف  ،شـده  گفتـه  ةنكت به توجه با و تردامور كنوانسيون مورد در اما
 آن، از پـس  اسـت  ممكـن  چراكـه  ،دانـست  متصدي مسئوليت دوران پايان تواننمي را گمركي
. شـوند  ارسـال  گيرنـده  يسـو   به دريا از غير طريقي از تا گيرند قرار او اختيار در كاالها مجدداً

 تـا  كه باشد اين ،دارد ههمرا به كاال صاحب براي را آسودگي بيشترين كه يحل راه رسدمي نظر به
 او دوش بـر  را خـسارت  جبـران  و دانـست  مـسئول  را يدمتـص  گيرنـده،  به كاال تحويل زمان

 مراجعـه  قح باشد، شده وارد است ركگم اختيار در كاال كه دوراني در ضرر اگر ولي ،گذاشت
  .است محفوظ نيز گمرك به
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