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  چكيده

 در بارگيري تأخيرها براي جلوگيري از معطل ماندن كشتي و سفري كشتياجارة در قراردادهاي     
دموراژ نوعي وجه التزام است مبني بر اينكه اگر . شودمييا تخليه شرطي با عنوان دموراژ درج 

 كننده اجاره براي اين منظور طول بكشد، شده مشخصر از مهلت  محموله بيشتةبارگيري يا تخلي
ازا  به نرخ مشخصي مبلغ مابه،ازاي زمان بيشتري كه صرف بارگيري يا تخليه كرده است بايد به

از شروع زمان مهلت بارگيري پيش شود كه  در قرارداد بين طرفين شرط ميمعموالً. را بپردازد
. كند آمادگي را در شرايط خاصي صادر اطالعية) نده كشتيتوسط فرما(يا تخليه مالك كشتي 

از محقق شدن شرايط الزامي آن همواره از داليل اختالفات و پيش  آمادگي اطالعيةصدور 
هاي قضايي و ها و رسيدگيداوريروية در اين پژوهش . دموراژ بوده استزمينة دعاوي در 

 ابتدا در رو ازاين ، چالش تحقيق بوده است وسؤالدكترين ناشي از آنها نسبت به چنان دعاوي 
است، سپس با بررسي شده ات حقوقي موضوع مورد بحث تبيين تأسيسقالب كليات ادبيات و 

روية اند،  اثر بودهمنشأرس  آمادگي پيشاطالعيةهاي اصلي كه در دعاوي مربوط به پرونده
 . شودميداوري و قضايي در مورد چنين اختالفاتي تبيين 

  
 گان كليدي واژ

 .، مهلت بارگيريكشتي، معطلياطالعية آمادگي، دموراژ، اجارة سفري،     
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  مقدمه. 1
 و معطل تأخيراز بايد ممكن حد  تا رو ازاين. است حياتي يدر تجارت كشتيراني، زمان عنصر

 زيرا با معطل ماندن كشتي درآمدهاي زيادي از دست خواهد ،ري كرداماندن كشتي خودد
.  را در بر خواهد داشتچشمگيري سود و نفع ، اگر از كشتي استفاده شودكه ليدرحا ،رفت
 دريايي، راهكارهايي در نظر گرفته ونقل حمل خاص حقوق طور به در حقوق دريايي و رو ازاين

يكي از اين راهكارها . عمل آيد به و معطل ماندن كشتي جلوگيري تأخيرشده است تا از 
  .Stewart, 2002: 235)؛ 112: 1391فيضي چكاب، (كشتي است اجارة ادهاي  در قرارد1 دموراژبيني پيش
 زماني اجارة و 2 سفري كشتيةاجار: استكشتي مطرح اجارة  كلي دو نوع قرارداد طور به
كننده خواهد بود و اجارهاجارة  زماني، كشتي براي زمان مشخصي در اجارةدر . 3كشتي

 ريسك رو  ازاين.شود بايد پرداختبها جارهابراساس مدت زمان مشخص و به نرخ مشخص 
 سفري اما، كشتي براي ةدر اجار.  خواهد بودكننده اجاره بر دوش  و معطلي كشتي تماماًتأخير
در اين مورد ريسك . شود مياجارهيك يا چند محموله تخلية  مشخص براي بارگيري و يسفر
ورت معطل ماندن كشتي اين  و معطلي كشتي بر دوش مالك كشتي خواهد بود و در صتأخير

  .Vandeventer, 1975) ؛1393نجفي اسفاد، (د شومالك كشتي است كه متضرر مي
 و معطل ماندن كشتي ممكن است ناشي از عوامل مختلفي مانند تأخيرريسك ناشي از 

 امور معمول كشتي مانند پاكسازي و آماده كردن آن براي وفتق رتق كشتي جهت داشتن نگه
داشتن كشتي براي انجام تعميرات و ترميم آن، معطل ماندن كشتي براي انجام  هبارگيري، نگ

كشتي و خدمة ، سوار كردن و انتظام بخشيدن به گيري سوختامور اجرايي و عملياتي مانند 
دست  ناشي از ازدحام در بندر و بهتأخير ناشي از شرايط نامساعد جوي، تأخيروظايفشان، 

 :Berlingieri, 1977 ( باشدها در بارگيري و بارگذاري محمولهتأخير پهلوگيري، ةاسكلنياوردن 

از همين رو براي پوشش اين ريسك و جلوگيري از ورود خسارات ناشي از آن به مالك . 498)
ي است با تأسيسكه ناظر بر شود ميها شروطي مقرر  سفري كشتياجارةكشتي در قراردادهاي 

 در تأخير كشتي در ازاي كنندة اجاره كه است مبلغي بر اين اساس دموراژ. عنوان دموراژ
  .به مالك كشتي بپردازدبايد  محموله ةبارگيري يا تخلي

ها و  دموراژ و كيفيات مربوط به آن همواره از داليل رايج دعاوي بين مالكان كشتيةمطالب
ن طرفين بوده  اختالف بيأيكي از مباحثي كه در بسياري از مواقع منش.  بوده استكنندگان اجاره
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 آمادگي صادرشده زودرس و در غير شرايط الزم ةاست، اختالف در موردي است كه اطالعي
  . صادر شده استهاطالعيبراي صحت و اعتبار اين 

 آمادگي بوده است، در ةاز آنجا كه بسياري از دعاوي دموراژ ناشي از اختالف بر سر اطالعي
هاي موجود ها و عرفها و رويهوب دكتريناين پژوهش قصد داريم اين مبحث را در چارچ

 آمادگي و كيفيات آن اطالعية و چالش اصلي اين پژوهش بررسي سؤالبنابراين . كنيمبررسي 
 و كننده اجاره سفري، يعني اجارة به طرف ديگر قرارداد تأخير آن با انتقال ريسك ةو رابط

 زماني كشتي اجارةدادهاي توضيح داده شد كه در قرار( استمتعاقب آن پرداخت دموراژ 
 اجارة لذا طرح دموراژ در قراردادهاي ،گيرد قرار ميكننده اجارهريسك معطلي بر دوش خود 

  .)زماني كشتي مبنايي ندارد
 سپس با ،هاي بحث تبيين شده استدر اين پژوهش ابتدا ذيل كليات، مفاهيم و چارچوب

هاي مربوط به دعاوي ه رويه و دكترينابتنا بر اين مفاهيم و ادراكات به تحوالت مربوط ب
 . آمادگي پرداخته شده استاطالعيةدموراژ و 

 
  كليات. 2

رو در حقوق دريايي  ازاين. استدر روابط تجاري، زمان يك عنصر واجد اهميت و ارزش مالي 
 خصوص به رو ازاين. اي شده است ويژهو كشتيراني همواره بر سرعت انجام گرفتن امور توجه 

ها سازوكار مشخصي براي سرعت بخشيدن به امور و معطل نماندن  كشتي سفري ةدر اجار
كارها، وترين اين ساز شايد بتوان گفت مهم .(Etting, 1884: 153)كشتي در نظر گرفته شده است 

ند، يعني ا  جانبي ديگري كه با آن مرتبطتأسيسدر اين بخش دموراژ در كنار دو . استدموراژ 
 .شود ميبارگذاري، شرح داده /  شروع زمان بارگيري آمادگي واطالعية

 
  دموراژ. 1. 2

ر از زمان مجاز براي ت بيش كه صاحب كشتي بابت معطل ماندن كشتياست دموراژ مبلغي 
  .(Byrne, 2006: 135)د كن مي دريافت كنندة هاجاراز )  سفريةدر اجار (1بارگيري يا تخليه

بارگيري و متعاقب آن بارگذاري مشخص  سفري، كشتي براي سفر مشخص و اجارةدر 
و گيرد تر انجام  براي مالك كشتي مهم است كه اين سفر هرچه سريعرو ازاين. دشو مي هاجار

 عنوان بههمواره  دموراژ رو ازاين. بتواند از كشتي خود استفاده و درآمدزايي بيشتري داشته باشد
در واقع ماهيت و . دشو ميتي درج  سفري كشاجارةيكي از شروط استاندارد در قراردادهاي 

                                                            
1. Laytime for loading or discharge  



  
 1397، پاييز 3، شماره 48 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات       فصلنامه                                     552 

 دموراژ جبران خسارت ناشي از از دست رفتن شانس مالك كشتي براي در اختيار داشتن ةفلسف
  .(Wells, 2008: 77) استآن و درآمدزايي بيشتر 

وجه التزام نوعي شرط ضمن عقد . ماهيت حقوقي دموراژ بيش از هر چيز وجه التزام است
كنند  ميسان كه طرفين عقد شرط بدين. ني يا تضمين تعهد را دارداست كه ماهيت يك كيفر مد

كاتوزيان، ( كه در صورت تخطي متعهد از تعهداتش مبلغ مقطوعي به طرف مقابل پرداخت شود

در برابر طرف ديگر ) كننده اجاره(در مورد دموراژ نيز چنين است، زيرا يك طرف . )213: 1394
 شده مشخص زماني ةكند كه بارگيري يا تخليه را در حيط ميدر قرارداد تعهد ) مالك كشتي(

 تأخير از اين اينكهفارغ از . بپردازدتمام كند؛ وگرنه مبلغ معين يا قابل تعييني را به مالك كشتي 
  .(Etting, 1884: 155 ;Wells, 2008: 84)خسارتي به مالك كشتي وارد شده باشد يا نه 

توان براي تطبيق دموراژ با آن  ميبناي ديگري كه نوشتار حاضر م  بنا به نظر نويسندگان
 كشتي وقتي بيش از زمان متعارف يا كنندة هاجاريعني در واقع ست، استفاده كرد، استيفا

تواند مستحق  ميدارد، مالك كشتي از باب استيفا  مي نگه در قرارداد، كشتي را معطل شده تعيين
ذكر است كه نظر مشهور در اين شايان . ه استازا زماني باشد كه كشتي معطل بود دريافت مابه

 و اگر دعوايي با موضوع دموراژ كه قانون ايران بر استتطابق دموراژ با نهاد وجه التزام زمينه 
  .قواعد ناظر بر وجه التزام مجري باشدبايد  معمول طور به ،آن حاكم است مطرح باشد

هاي  نرخ براساساين مبلغ . ودشميازاي هر روز يا هر ساعت محاسبه  بهمبلغ دموراژ 
 :Mankabady, 1987(است كشتي متفاوت ة كه بسته به نوع و اندازشودميمقياس جهاني محاسبه 

25(. 

 
   آمادگياطالعية . 2. 2

 يا هر شخص ديگري را كننده كشتي، دريافتكنندة هاجاراي است كه  اعالميه1 آمادگياطالعية
 و 3 يا مكان پهلوگيري2 است، از ورود كشتي به بندر كشتي مشخص شدهةكه در قرارداد اجار
در واقع  .(Pellant, 1981: 426)سازد ، آگاه مياست بارگيري يا تخليه ةهمچنين اينكه آماد

 ةشده، پس از اينكه از همه جهت آماد مشخصها پس از ورود به بندر يا مكان پهلوگيري  كشتي
  .كنندگي را صادر  آمادبايد اطالعية ،بارگيري يا تخليه بودند

تواند تابع دو نظام عرفي و قراردادي قرار گيرد كه در ذيل  آمادگي مياطالعيةصدور 
 . جداگانه تبيين خواهد شدطور به
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   آمادگي تحت نظام حقوقي عرفياطالعية صدور .1. 2. 2
براي اينكه بتواند وظايف و  كشتيكنندة هاجار كلي در نظام حقوقي عرفي، ةقاعدبراساس 

از بايد  ،درستي به انجام رساند بهموقع و  بهتعهدات خود، از جمله بارگيري يا بارگذاري را 
تواند از طريق صدور اين آگاهي مي. خبر باشدرسيدن و آماده بودن كشتي در محل پهلوگيري با

نحو ديگري از آماده بودن  به كننده اجارهگيرد يا اينكه  آمادگي از طرف كشتي شكل اطالعية
 آگاهي ،اصلي اهميت داردقاعدة عنوان  بهدر هر صورت چيزي كه . شودكشتي مطلع 

 .(Nasirian,2013: 33)از آماده بودن كشتي است  كننده اجاره

كشتي تصريحي به تعهد مالك كشتي مبني بر صدور ) سفري (اجارةكه در قرارداد  وقتي
مطابق قواعد .  مورد خواهد بود آمادگي نشده باشد، موضوع تابع حقوق عرفي در ايناطالعية

حال شروع مهلت بارگيري يا   اما به هر،مالك كشتي نيستوظيفة  اطالعيهعرفي صدور 
 از اين وضعيت و متعاقب آن كننده اجارهبارگذاري به آمادگي كشتي در محل مناسب و آگاهي 

ري يا  يعني مهلت بارگياست؛ وابستهشروع عمليات بارگيري يا بارگذاري از جانب وي 
بنابراين هرچند .  نسبت به آمادگي كشتي شروع خواهد شدكننده اجارهبارگذاري بعد از آگاهي 
)  آمادگياطالعيةمانند ارسال كتبي ( قابل اثباتي طور به اگر ،اي نداردمالك كشتي چنين وظيفه

بارگيري يا  در كننده اجارهي از جانب تأخير را از آماده بودن كشتي باخبر نسازد و كننده اجاره
 ، مسئوليتي براي پرداخت دموراژ نخواهد داشتكننده اجاره بارگذاري صورت پذيرد، اصوالً

 آماده بودن كشتي را در زمينة كننده اجارهنحو ديگري بتواند آگاهي  بهمگر اينكه مالك كشتي 
سخت اثبات كند كه با توجه به ذهني بودن اين امر اثبات آن به طرز حقوقي و قضايي بسيار 

 ، آمادگي نيستاطالعيةمالك كشتي هرچند در اصل موظف به صدور رو  ازاين. خواهد بود
كند  كتبي صادر صورت به را هاطالعيبهتر است براي مديريت ريسك آن به نفع خودش اين 

(Schofield, 2011: 123-124). 

الك كشتي  م نخست اصالًة آمادگي، در درجاطالعيةمطابق با قواعد عرفي ناظر بر صدور 
 نيست و اگر اين امر را براي حفظ كننده اجاره آمادگي خطاب به اطالعية صدور  بهموظف

 كننده اجاره خاص باب ميل طور بهاي كه اطالعيهحقوق خود انجام دهد نيز موظف نيست 
 آمادگي يعني رسيدن اطالعيةدر واقع همين كه شرايط اصلي براي صحت . است صادر كند
طبق (گيرد و آماده بودن كشتي  بارگيري يا بارگذاري در آن صورت مياًه عرفكشتي به محلي ك

 كند آمادگي را صادر اطالعيةتواند مهيا باشد، مالك كشتي مي) معيارهاي عرفي و معمول
(Rainey, 2009: 152-153)، توجه داشت كه اگر مالك كشتي در شرايطي غير از اين بايد  البته

توان  نميو پيرو آن شد  قلمداد نخواهد مؤثر اي اطالعيه، چنين كند  آمادگي را صادراطالعية
 قبل از رسيدن هاطالعي مثال اگر طور به.  آوردحساب بهشروع مهلت بارگيري يا بارگذاري را 
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 كشتي به محل معمول براي انجام بارگيري يا بارگذاري صادر شود يا قبل از آماده بودن از هر
 آمادگي اطالعية، چنين شود آماده بودن بداند، صادر ة و الزمجهت كه عرف آن را شناسايي

  .واجد اثر نخواهد بود
  

   آمادگي تحت نظام حقوقي قراردادياطالعية صدور .2. 2. 2
 آمادگي توسط مالك اطالعيةمبني بر صدور   ميدر حقوق عرفي هيچ الزاشد چنانكه تبيين 

سان  بدين. كنده براي مالك الزام ايجاد ميكشتي وجود ندارد، و اين يك تعهد قراردادي است ك
در نظام . شود مي بين طرفين شرط اجارة آمادگي در قرارداد اطالعية صدور نحوةكه صدور و 

 :شود دو شرط مقرر مياطالعيهقراردادي نيز براي معتبر بودن اين 

ر قرارداد  كه دموردنظر به محل دقيقاً باشد، يعني 1كشتي مربوطه، كشتي از راه رسيده. 1
  .رسيده باشد) بندر يا مكان پهلوگيري مشخص( مشخص شده است كننده اجاره توسط هاجار

 بارگيري يا تخليه باشد ةآماد) اعم از فيزيكي و حقوقي(نظر كشتي از هر . 2
(Aspragkathou, 2007a: 191;Berlingieri, 1977: 502).  

 و ساير Bpvoy و abstankvoy ،SHellvoy سفري مانند اجارة در نمونه قراردادهاي معموالً
  . آمادگي بايد كتبي باشداطالعيةها مقرر شده كه كش سفري نفتاجارةنمونه قراردادهاي 

 آمادگي در نظام حقوقي قراردادي، تابع اراده و توافق طرفين اطالعيةحال صدور  هر به
 . قرارداد خواهد بود

 يا مهلت بارگيري و بارگذاري 2 تايم آمادگي گام آغازين براي شروع لياطالعيةصدور 
 (Aspragkathou, 2009: 134). است 

  
   آمادگياطالعيةشرايط صحت  .3. 2
   رسيدن كشتي به محل.1. 3. 2

بر اهميتي كه از  عالوهرسيدن كشتي به محل معمول يا مشروط جهت بارگذاري يا بارگيري، 
 به جهت در دسترس نبودن مكان خيرتأ آمادگي دارد، از حيث انتقال ريسك اطالعيةصدور نظر 

 هاجار طرفين قرارداد رو معموالً  ازاين، ترافيك و مانند آن نيز حائز اهميت استدليل به موردنظر
د شوگنجانند تا اين ريسك مديريت شرايطي در مورد محل بارگيري يا بارگذاري در قرارداد مي

  .كه در ادامه توضيح داده خواهد شد
  

                                                            
1. Arrived ship 
2. Lay time 
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 سفري را واجد چهار مرحله ة هر قرارداد اجار2 جوانا اُلدندرفةپروند در 1قاضي ديپالك
  : ازاند عبارتداند كه مي
شده در  عزيمت كشتي براي بارگيري كه در آن كشتي براي بارگيري به محل مشخص .1

 ؛رودقرارداد مي

 ؛شده مشخصانجام عمليات بارگيري از بندر    .2

 ؛ در قراردادشده معينحمل بار به سمت مقصد   .3

 .انجام عمليات بارگذاري در بندر مشخص شده  .4

شده مرز هر مرحله و همچنين انتقال  توافقهاي  رسيدن كشتي به محلمذكور در مراحل 
  .(Nasirian, 2013: 7)كند ريسك به ديگري را تعيين مي

 طور بهكند كه كشتي  را محقق ميموردنظرمالك كشتي زماني شرط رسيدن به محل 
با حصول .  جهت انجام بارگيري يا بارگذاري قرار گيردكننده اجارهاختيار و فوري در مؤثر 

 كننده اجاره از صاحب كشتي به تأخير آمادگي ريسك اطالعيةاين شرايط پس از صدور 
  .شودميمنتقل 

 سفري به سه دسته اجارة نوع مكاني كه كشتي بايد به آن برسد، قراردادهاي براساس
 4 سفري لنگرگاهة، قرارداد اجار3 سفري اسكلهة قرارداد اجار:ند ازا شوند كه عبارتتقسيم مي
تواند حسب  ميكننده اجارههاي مذكور كدام از مدل  در هر.5 سفري بندراجارةو قرارداد 

  .خصوصي را نام ببرد بهمورد اسكله، لنگرگاه يا بندر 
 آمادگي اطالعيةر شده برسد تا امكان صدو معرفي به مكان دقيقاًبايد در هر مورد كشتي 

اگر بنا به داليلي مانند ترافيك دريايي در . شود منتقل كننده اجاره به تأخيرمهيا و ريسك 
 كشتي موفق به پهلوگيري در آن محل نشود، ريسك ناشي وهوا آبشده يا بدي  معرفيمكان 

يلي تواند با طرح دالماند و وي نميمالك كشتي باقي ميعهدة  چنين وقايعي به تأخيراز 
كه چنين مشكالتي نداشته باشد معرفي را بايست مكان مناسبي  ميكننده اجارهمانند اينكه 

كما اينكه همين مورد با چنين . شود كننده اجاره از تأخيركند، مدعي دريافت خسارت 
شد  مطرح 6مورال برادرز عليه شركت معدن تارزيسپروندة ادعايي از سوي مالك كشتي در 

.  قضايي تقويت گرديدةحقي خواهان صادر شد و اين دكترين با روي به بييرأكه در پي آن 
كشتي مكان پهلوگيري را كنندة هاجار شده است كه تأكيد به اين موضوع رأيدر اين 

                                                            
1. Diplock 
2. Johanna Oldendorff 
3. Dock voyage charterparty 
4. Berth voyage charterparty 
5. Port voyage charterparty 
6. Moral Brothers Co. v. Tharsis Sulphur & Copper Co. 
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 ةو اين وظيفكند ميمتناسب با سهولت امر براي ايفا وظايف و استيفا حقوق خود معرفي 
و در صورت عدم تطابق آن با شرايط كند ارزيابي  را شده معرفيمالك كشتي است كه مكان 

 اما اگر مالك كشتي به موجب قرارداد بپرهيزد، خويش از قبول اين مكان موردنظرمساعد 
 .كندبايد مطابق اصل ايفا به عهد به تعهد قراردادي خود عمل  ،كند را قبول شده معرفيمكان 

  
  آماده بودن كشتي. 2. 3. 2

ودن كشتي براي انجام عمليات بارگيري يا بارگذاري شرط دوم صدور چنانكه گفته شد آماده ب
  .شودمي كننده اجارهعهدة  به تأخير آمادگي است كه موجب انتقال ريسك اطالعية

بارگيري يا آمادة  كامالًكشتي بايد هم از لحاظ فيزيكي و فني و هم از لحاظ حقوقي 
 مربوط به صحت عملكرد ،نوان آن پيداستآمادگي فني و فيزيكي چنانكه از ع. بارگذاري باشد

كار بارگيري يا بارگذاري آن، تجهيزات الزم و و عدم نياز به تعمير در مواردي مانند سازو
 در دسترس بودن بار و مهيا بودن شرايط فيزيكي مربوط خصوص بهايمني و ساير موارد فني و 

  .شودرگذاري بدون مشكل فراهم تا جايي كه شرايط انجام عمليات بارگيري يا با. استبه آن 
انجام منظور  بهآماده بودن كشتي به لحاظ حقوقي به معني فراهم بودن اسناد و مدارك الزم 

 مثال موانع ناشي از مقررات محيط زيستي و طور به(بارگيري يا بارگذاري و نبودن منع قانوني 
ه موجب قرارداد الزم باشند تواند باسناد و مدارك الزم مي. است) يا قوانين دريايي كشورها

هاي صحت و سالمت بهداشتي يا به موجب قوانين الزم باشد مانند گواهي. 1مانند بارنامه
 .(Nasiran, 2013: 31) 2كشتي

 
  زمان بارگيري يا بارگذاري. 4. 2

شده توسط طرفين  تعيين زماني ةدور: اند كرده تعريف گونه اين را 3بارگذاري/ زمان بارگيري
 يد و مهياده مي بيشتري ةسفري كشتي كه در خالل آن كشتي بدون تحميل كراياجارة  قرارداد

  .(Pellant, 1981: 424) بارگيري يا بارگذاري خواهد بود
 زمان ممكن بارگيري يا بارگذاري را انجام ترين سريع كشتي موظف است در كنندة اجارة

عارف براي بارگيري يا تخليه در نظر هايي براي كمترين زمان الزم و مت فرمول رو ازاين. دهد
كه با ( بارگذاري/ ضرب نرخ روزانه بارگيريبراي مثال كل بار را بر حاصل. گرفته شده است

 ند؛كن ميهاي بارگيري تقسيم  مدخلها و  دريچهبر تعداد ) شودميتوافق طرفين تعيين 

  

                                                            
1. Bill of lading 
2. Free pratique and quarantine licence 
3. Lay time 
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ارگيري يا بارگذاري از شمار  شرايط مساعد براي بنبوددليل تعطيل بودن يا  بهبرخي روزها 
مگر اينكه طرفين قرارداد، در قرارداد خالف آن را . تخليه استثنا شده است/ روزهاي بارگيري
و بارگيري كند توانست از استثنا استفاده اينكه ميبا  كننده اجارههمچنين اگر . شرط كرده باشند

انجام دهد، آن روز در شمار نكند، با اين وصف بارگيري يا تخليه را در روز استثناشده 
 براي مدت زمان كننده اجارههمچنين اگر . حساب خواهد آمد بهبارگذاري / روزهاي بارگيري

شده به مدت زمان تخليه اضافه  جوييصرفه، زمان كندبارگيري مدت زمان كمتري صرف 
 طور هب در آخر ،هستنددر واقع مدت زمان بارگيري و تخليه هرچند جدا از هم . خواهد شد

 در كننده اجارهشود كه اگر  ميهمچنين در قراردادها شرط . حساب خواهند آمد بهمجموع 
تخليه عمليات بارگيري يا تخليه را به ثمر /  براي بارگيرياعطاشدهمجموع زودتر از مهلت 

شده مستحق دريافت مبلغي باشد كه با همان مبناي تعيين  جويي صرفه وقت ةبرساند، به انداز
 .)(ibid: 426گويند  مي 1، كه به آن پاداش تسريعشودمي تعيين دموراژ

 به معموالً، نيست آمادگي اطالعية همراه با صدور دقيقاًبارگذاري / شروع زمان بارگيري
 آمادگي قبل از ساعت دوازده ظهر صادر شده باشد، مدت زمان اطالعية كه اگر استگونه اين

 آمادگي بعد از ساعت اطالعيةاگر . شود شروع ميظهربعدازبارگذاري از ساعت يك / بارگيري
           دوازده ظهر صادر شده باشد، لي تايم از ساعت شش صبح اولين روز غيرتعطيل شروع 

   .)Aspragkathou, 2007b: 605(د شومي
 
  آمادگياطالعيةدعاوي در زمينة  داوري ةروي. 3

زم است كه دو شرط مهيا باشد؛ اينكه كشتي به  آمادگي الاطالعيةگفته شد كه براي معتبر بودن 
حال اگر .  بارگيري يا تخليه باشدةآمادنظر مقصد معين وارد شده باشد، و ديگر اينكه از هر 

 آمادگي اطالعية بر چنين ، آمادگي صادر شده باشداطالعيةالوصف اين شرايط مهيا نبوده و مع
  چه آثاري مترتب خواهد شد؟

 در انجام عمليات بارگيري و تأخير آمادگي وقوع اطالعيةچنين از صدور پس  اصوالً
 آمادگي مهلت بارگيري يا بارگذاري از اطالعية زيرا بعد از صدور ،بارگذاري نيز رخ خواهد داد

ه دنشنظر مالك كشتي شروع شده و اين در حالي است كه شرايط براي اين امر هنوز مهيا 
 درستي به را اطالعيةلك تعهد خود در مورد صدور اين  ماكننده اجارهاز طرفي از نظر . است

                                                            
1. Dispatch money 
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در چنين شرايط .  به وي انتقال پيدا نكرده استتأخيرريسك رو  ازاينانجام نداده است و 
حلي براي جمع راهبايد ناپذير است و  اجتناباي بروز اختالف بين طرفين قرارداد پيچيده

  . حقوق طرفين ارائه كرد
 آمادگي بدون اينكه اطالعيةاوي مربوط به دموراژ ناشي از صدور  در واقع بسياري از دع

هاي قضايي تحوالتي  بوده است و در اين مورد رويه،فرض محقق شده باشدشرايط پيش
 در ذيل به موارد. هاي متفاوتي را نسبت به اين چالش ايجاد كرده استداشته است كه دكترين

  . شود پرداخته مي،اصلي كه اين تحوالت را ايجاد كرده است
  

 رس آمادگي پيشاطالعيةدكترين نفوذ . 1. 3

 آمادگي كه قبل از حصول دو شرط رسيدن كشتي و اطالعيةاولين دكتريني كه براي حل چالش 
 واقع مؤثرشد، منتها زماني  معتبر تلقي ميهاطالعيگونه بود كه اين  اين،ئه شداآماده بودن آن ار

انداخت كه شرايط مورد نياز براي بارگذاري را به جريان مي/ شد و شروع مهلت بارگيريمي
 .(Aspragkathou, 2007: 191)د شبارگيري يا بارگذاري مهيا مي

در اين دعوي كشتي براي .  همين نظر روا دانسته است2 قاضي ديپالك11در دعوي ماساليا
بايستي ميمربوطه محمولة كشتي پس از بارگيري .  شده بودهاجارآرد محمولة حمل 
 آرد ةمحمولرو  ازاين. كرد بارگيري مي، ديگري بودةكنندهاجار كه از آن  راديگريهاي  محموله

هاي ديگر ابتدا محمولهبايد كه پيشتر بارگيري شده بود، در زمان تخليه دور از دسترس بود و 
 آمادگي العيةاطاما از آنجا كه . گرفت موردنظر در دسترس قرار ميةشدند تا محمولپياده مي

 مقداري گذشته كننده اجارهتخلية بار رسيدن كشتي به محل بارگذاري صادر شده بود، از زمان 
 در دسترس قرار نگرفته بود تا بارگذاري شود، و اساساً بار مربوط به وي هنوز كه درحالي ،بود
، شد مزبور ةكنند اجارهدليل گذشتن از مهلت بارگذاري، مالك كشتي خواهان دموراژ از  به بعداً
 ، آمادگي، بار وي در دسترس نبوده استاطالعيةصدور لحظة  استناد كرد كه در كننده اجاره
دهد كه از ي ميأداور در اين مورد چنين ر. دانستسان ادعاي مالك كشتي را مردود مي بدين

در  آمادگي طالعيةابارگذاري نبوده، آمادة وي محمولة  آمادگي اطالعيةآنجا كه در زمان صدور 
 كننده اجارهثير و نفوذ آن زماني نسبت به أترو  ازاين بوده است، 3رس پيشكننده اجاره اين زمينة

  .بارگذاري باشدآمادة يابد كه بار وي در دسترس قرار گرفته و تحقق مي

                                                            
1. Government of Ceylon v. Societj Franco.Tunisienne d'Armement –Tunis (The Massalia No 
2)  
2. Diplock J. 
3. inchoate notice of readiness 
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شود و تعهد قراردادي  آمادگي معتبر قلمداد مياطالعية چنين رأيدر واقع مطابق با اين 
براي اينكه منتها . شودمي، ايفاشده تلقي كننده اجاره آمادگي براي اطالعيةالك كشتي به صدور م

كه شرايط   آمادگي به بعد از آناطالعيةثير و نفوذ أت ،شود رعايت كننده اجارهبه عدالت نسبت 
  .گيرد تعلق مي،شود وي از هر جهت مهيا ةبراي بارگذاري محمول

مين أنوعي منافع دو طرف را ت بهرسد و در عمل نظر مي بهدالنه ي و رويه عاأهرچند اين ر
ي و رويه را بيشتر متمايل به أتوان اين ر مي، اگر دقت و ظرافت بيشتري به خرج دهيم،كندمي

 آمادگي اطالعيةصدور خصوص  زيرا با اينكه تعهد خود را در ،دانستنفع مالك كشتي 
در . كردميه تلقي گرفت زمينه انجامتعهد وي را در اين  انجام نداده است، اين نظريه درستي به

با وجود كه معنا  بدين عدم نفوذ در حقوق قراردادهاي ايران است، ةواقع اين نظر همانند نظري
و به آن اعتبار كند تواند موجود ناقص متولدشده را كامل نبود رضايت در عقد، رضايت آتي مي

 نبود شرايط اساسي مانند قصد، حتي در آتي نيز بطالن كهنظرية حقوقي بخشد، برخالف 
  .موجود باطل ايجادشده را اعتبار حقوقي بخشدتواند  نمي

 مزبور ادامه داشت تا اينكه دعوي رأيييد أرس با ت آمادگي پيشاطالعية دكترين نفوذ 
 . مزبور را تغيير دادة روي"مكزيكو يك"

  
 رس آمادگي پيشاطالعية دكترين بطالن .2. 3

 اطالعية، رويه مبني بر اين بود كه 1ي دعوي مكزيكو يكأانكه گفته شد، تا زمان صدور رچن
ثيرش را منوط به مهيا شدن شرايط الزم أ تكردند و صرفاًآمادگي زودرس را معتبر قلمداد مي

چنين . كردندمي، استكه همانا رسيدن كشتي و آماده بودن براي بارگيري يا بارگذاري 
 محلي براي كننده اجارهتواند براي با اين حال مي، رسدنظر مي بهعادالنه رويكردي هرچند 

چنان در در واقع در قرارداد طرفين شرايطي را مدنظر دارند كه  .طرح ادعايي باقي بگذارد
) محل پهلوگيري مشخص و آماده بودن كشتي براي بارگيري يا تخليه/ ورود به بندر(شرايطي 
. تواند معتبر باشد آمادگي مياطالعية و تنها در چنان شرايطي شودر  آمادگي بايد صاداطالعية
توان تعهد مالك كشتي  آمادگي ناقص و خارج از شرايط مفروض نمياطالعيةبا يك رو  ازاين

طور كلي درخواست تواند بهكشتي ميكنندة هاجاررو  ازاين. را در اين مورد ايفاشده تلقي كرد
  .ي را مطابق با شرايط مورد توافق داشته باشد آمادگي جديداطالعيةصدور 

بايست ابتدا بارهاي ديگر  در دسترس نبود و ميكننده اجارهدر دعوي مكزيكو يك نيز بار 
 كننده اجاره آمادگي خطاب به اطالعيةبا اين حال . بارگذاري شوند تا در دسترس قرار گيرد

 آمادگي صادرشده اطالعية به كننده رهاجا و بروز اختالف، تأخيرپس از وقوع . صادر شده بود

                                                            
1. Transgrain Shipping B.V v. Global Transporte Oceanico S.A. (The Mexico 1) 
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 از سوي مالك كشتي در دعوايي كه متعاقباً. كردايراد گرفت و آن را از اساس باطل قلمداد 
 و شودمي صادر كننده اجاره مطابق با نظر رأي، در نهايت شودمي مطرح كننده اجارهعليه 
 اطالعيةيابد و ديگر  تغيير مي آمادگياطالعيةسان رويه در اين مورد به دكترين بطالن  بدين

  . رس و قابل نفوذ واجد اعتبار نبودآمادگي پيش
رس معتبر  آمادگي پيشاطالعيةگونه بود كه ديگر در واقع در اين دعوي تغيير رويه به اين
با اين حال با . استنكرده اي ايفا تعهد هاطالعيتلقي نشده و مالك كشتي با صدور چنين 

در واقع تنها . شودمي منتقل كننده اجاره به تأخيرري يا بارگذاري ريسك شروع عمليات بارگي
 .  آمادگي زودرس بوده استاطالعية جديد باطل قلمداد كردن ةتفاوت روي

  
   آمادگي معتبراطالعية دكترين عدول از حق بر دريافت .3. 3

 آمادگي العيةاط مربوط به دعاوي ة نيز يك ديگر از دعاوي بود كه در روي1دعوي شكلفورد
 ناشي از مكزيكو يك، ةتوان گفت كه در دعوي شكلفورد رويالبته نمي. واجد اثراتي بوده است

  .توان گفت ارتقا پيدا كرده استمي، تغيير كرده
در بايد در اين دعوي كشتي وارد بندر شده بود و براي وارد شدن به لنگرگاه موردنظر 

 اطالعية كننده اجارهر لنگرگاه ديگري لنگر انداخت و براي كشتي درو  ازاين ،ماندانتظار باقي مي
بايست پس از ورود به لنگرگاه مشخص و مورد توافق اين كه ميدرحالي. كردآمادگي را صادر 
كه به  را پذيرفت و اعتراضي نكرد، درحالياطالعيه نيز كننده اجارهاز طرفي . دادكار را انجام مي

شده صادر  توافق شرايط  براساساطالعيهدانست  ميبا اينكه  يعني ،شرايط واقف بوده است
پهلوگيري به اجازة دليل مخالفت مقامات محلي  بهدر ادامه نيز . نكرد اما آن را رد ،نشده است

 ة با استناد به رويكننده اجارهگرفته،  در دعوي صورت. تر شدكشتي داده نشد و شرايط پيچيده
ي أ اما در نهايت ر، آمادگي را مطرح كرداطالعيةبطالن ناشي از دعوي مكزيكو يك ادعاي 

  . وي صادر شدةخالف خواستصادرشده بر
 اطالعية با علم به شرايطي كه در آن كننده اجارهي صادرشده آمده است كه أدر استدالل ر

 آن را پذيرفته و در وقت مقتضي نسبت به بطالن آن اعتراضي نكرده ،آمادگي صادر شده است
 آمادگي با چنان شرايطي اطالعية صدور خصوصانگر آن است كه وي از حق خود در و اين بي

 ،اندنوعي طرفين عقد با اعمالي كه صورت داده به يا 2. عدول كرده است،كه در قرارداد آمده بود
اند و شرايط جديدي براي صدور اند كه گويا توافق ضمني ديگري كردهگونه نشان دادهاين

                                                            
1. Surrey Shipping Co Ltd v. Compagnie Continetale (France) S.A. (The Shackleford) 
2. The doctorine of waiver 
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 آمادگي صادرشده اطالعيةشود، ميسبب موجب اند كه بدين در نظر گرفته آمادگي اطالعية
 .شودصحيح و بدون نقص تلقي 

 ال، فسخ و اقاله بايد اصوالًمل اين است كه در حقوق كامنأ قابل تةي نكتأ در مورد اين ر
 ضمني مورد طور بهفسخ، اقاله و جايگزين كردن شروط قرارداد با شروط جديد . صريح باشد

 چنين تلقي كند كه برحسب اوضاع و هكنند  مگر اينكه دادرس يا داور رسيدگي،ييد نيستأت
 ضمني صورت گرفته است و مورد قبول طور به فسخ يا اقاله ةاحوال و عرف حاكم بر قضي

 اقداماتي محرز و مشخص فسخ ضمني براساسبايد است در چنين مواردي نيز دادرس يا داور 
تواند مبناي درستي براي استنباط ال سكوت محض در چنين مواردي نمي مثبراي. ييد كندأرا ت

  .(Beatson, 2010: 462)دادرس يا داور باشد 
رس ارتقا  آمادگي پيشاطالعية مربوط به دعاوي ةاز دعوي شكلفورد رويپس سان  بدين

ك و ي مربوط به مكزيكوةسان كه هرچند همچنان اصل روي و وارد فاز جديدي شد، بدينيافت
كند مبني بر اينكه داند، اما يك استثنا به آن وارد ميرس را معتبر مي آمادگي پيشاطالعيةبطالن 

 قرار نگيرد و براساس كننده اجارهرس مورد اعتراض  آمادگي پيشاطالعيةدر شرايطي كه همين 
اي باشد،  آمادگياطالعيةاي باشد كه مثبت قبول چنان گونه بهالعمل وي اوضاع و احوال عكس

 زيرا بيانگر تعويض ضمني شرايط مربوط به ، آمادگي صحيح و نافذ خواهد بوداطالعيةاين 
  .است جديد ةگرفت  آمادگي با شرايط انجاماطالعيةصدور 

موقع اعتراض  به علم داشته و هاطالعي به شرايط صدور كننده اجارهبا توجه به اينكه آيا 
 مانند اي مسئله صورتوري تغيير كرد و دعاوي زيادي كه هاي داها و ديواندادگاهرأي  ،كرده

 :Aspragkathou, 2007(رو شدند به مشابهي رورأي با ، دعوي شكلفورد داشتندمسئله صورت

(195-198.  

  
وجود شروع عمليات بارگيري يا   باكننده اجاره به تأخير دكترين عدم انتقال ريسك .4. 3

  بارگذاري توسط وي
يك تنها تغيير و تحولي كه در دعاوي ناشي از مكزيكوناشي از روية  در چنانكه بيان شد،

اما اين رويه نسبت . اي بوداطالعيه چنين  آمادگي زودرس داده شد، نامعتبر تلقي كردن اطالعية
كرد و كماكان با شروع بارگذاري يا بارگيري توسط به آثار بعدي تفاوتي را ايجاد نمي

عهدة  پس از آن را به تأخيركرد و ريسك غازشده تلقي مي مهلت وي را آكننده اجاره
  . آمادگي جديدي صادر نكرده باشداطالعيةهرچند مالك كشتي . دادقرار مي كننده اجاره
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دعوي هپي شد،  آمادگي اطالعيةمربوط به دعاوي روية  يارتقاموجب دعوي ديگري كه 
 آمادگي معتبر اطالعيةبر صدور يك در اين قضيه در واقع به اثر تعهد مالك مبني .  بود1دي

 مشخص و ةبعد از رفتن به اسكلبايد  شده اجارهدر اين قضيه كشتي  .توجه شده است
 آمادگي را صادر اطالعيةپهلوگيري در آن با لحاظ ساير شرايط آماده بودن براي بارگذاري، 

 آمادگي را در عيةاطال، كرد ميكه براي ورود به محل پهلوگيري تالش  زمانيكشتي در . كرد مي
رو  ازاين. شود، اما موفق به پهلوگيري نميكندمي صادر 1998 سپتامبر 25 تاريخ 16:30ساعت 
 با.  آمادگي تابع شرايط مورد توافق نبوده استاطالعية آمادگي صادرشده مصداق يك اطالعية

و بارگذاري در  كردحال كشتي در ابتداي ساعت اداري روز بعد، شروع به بارگذاري بار  اين
 روند بارگذاري كند پيش  اينبا وجود.  آغاز شدكننده اجاره توسط 1998 سپتامبر 26صبح روز 

شد كه مالك خواهان پرداخت دموراژ از سبب  تأخيررفت و سه ماه به طول انجاميد و اين 
استناد  داوري با رأيابتدا در . شدشود و در نهايت اختالف به داوري ارجاع  كننده اجارهسوي 
 آمادگي نامعتبر قلمداد شد و حكم اطالعية ،ت گرفته بودأ سابق كه از مكزيكو يك نشةبه روي

رو  ازاين.  داده شد، مشغول بارگذاري شده بودكننده اجارهكه  زمانيبه شروع مهلت بارگذاري از 
ارگذاري توسط  بعد از اينكه بتأخير زيرا ،پرداختدموراژ را ميبايد  كننده اجارهي أمطابق اين ر

با  كننده اجارهاما اين حكم از سوي .  واقع شده بود،وي آغاز و ريسك به وي منتقل شده بود
 آمادگي معتبر از سوي اطالعيةدليل عدم صدور  به زيرا وي معتقد بود ،رو شد هاعتراض روب

 منتقل  به ويتأخير ريسك تبع آن اصالً به مهلت بارگذاري وي آغاز نشده و مالك كشتي اصالً
بابت تمام مهلت مقرر بايد  بلكه مالك ،دموراژ به مالك بپردازدنبايد تنها  نهبنابراين . نشده است

تجديدنظرخواهي دادگاه تجديدنظر با مرحلة در . جهت بارگذاري به وي ديسپچ پرداخت كند
و به نفع وي كند  ميتأييد كننده اجارهتوجه به لزوم ايفاي تعهد از سوي مالك اين ادعا را براي 

مكزيكو يك حداقل در موردي كه مالك تحت روية ، رأيرو پس از اين  ازاين. دهدحكم مي
 ة زيرا به موجب قرارداد اجارشد، آمادگي بود، اصالح اطالعيةنظام قراردادي ملزم به صدور 

 آمادگي معتبر مهلت اطالعيةكشتي، تنها در صورت ايفاي تعهد قراردادي خود مبني بر صدور 
بايد  اينها ةبا هم. شودمي منتقل كننده اجاره به تأخيرو ريسك شود ميلي تايم آغازشده تلقي 

 آمادگي تابع نظام عرفي باشد، قابل استناد اطالعية مكزيكو هنوز در موردي كه ة كه رويگفت
  به هر طريقي كه از آماده بودنكننده اجاره زيرا در اين مورد چنانكه توضيح داده شد، ،است

 به كننده اجارهكند و با شروع عمليات بارگيري يا بارگذاري توسط  كفايت مي،شودكشتي مطلع 
 به وي تعلق تأخيرريسك رو  ازاين ،حداقل در آن لحظه مسلم است كننده اجارهحال آگاهي  هر
 .گيردمي

                                                            
1. Glencore Grain Ltd v. Flacker Shipping Ltd (The Happy Day) 
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  گيري نتيجه .5

معطل ماندن  و جلوگيري از تأخير سفري كشتي براي مديريت ريسك ةدر قراردادهاي اجار
كشتي در زمان بارگيري يا تخليه، شرط قراردادي معروف به دموراژ، از سوي طرفين قرارداد 

 و معطل ماندن كشتي مديريت تأخيرسان ريسك  بدين و شودمي كشتي درج ةدر قرارداد اجار
 در صورت معطل گذاشتن كشتي بيش از حد مجاز مسئول پرداخت مبلغ كننده اجارهشده و 
  .خواهد بوددموراژ 

ش در بارگيري يا تأخير در برابر كننده اجارهدموراژ در واقع نوعي وجه التزام است كه 
 سفري كشتي همچنين مدت زمان ةدر قراردادهاي اجار .بپردازدبايد تخليه به مالك كشتي 

زماني بازة در همان بايد  كننده اجارهكه شود ميمشخصي براي بارگيري يا تخليه تعيين 
شده طول بكشد،  تعييني و تخليه را به انجام برساند و اگر اين امور بيشتر از مدت زمان بارگير
  .ازاي مدت زمان اضافي به نرخ مشخصي مبلغ دموراژ را بپردازد بايد به كننده اجاره

شروع مهلت بارگيري يا تخليه، ترتيبات و تشريفات خاص خودش را دارد كه در قالب 
 قراردادي است كه مالك ي آمادگي تعهداطالعيةصدور . شودميلي  آمادگي متجاطالعيةصدور 

اگر . كند ايفا ،هايي كه در قرارداد توافق شده استكشتي بايد آن را مطابق با شرايط و ويژگي
ها و شرايط مورد توافق صادر شود، به چنين از محقق شدن ويژگيپيش  آمادگي اطالعية
  .گويندرس مي پيش آمادگياطالعيةاي،  آمادگياطالعية

 و دعاوي بين طرفين قراردادهاي ها رس مبناي بسياري از اختالف آمادگي پيشاطالعية
هاي داوري و قضايي در سطح حقوق دريايي در اين مورد رويه. سفري كشتي بوده استاجارة 
ي المللشده در آنها در سطح بين مطرحالمللي و حقوق دريايي كشورهايي كه آراي دعاوي بين
بوده همراه تحوالت بسياري با  ،)آمريكامتحدة مانند انگلستان و اياالت (ساز بوده است  رويه
  .است

رس،  آمادگي پيشاطالعيةدعاوي ناشي از در خصوص داوري و قضايي روية در بررسي 
رس را  آمادگي پيشهاي اطالعيهگونه بود كه  كلي ابتدا رويه اينطور بهچنانكه بررسي شد، 

را به بعد از مهيا شدن شرايط مورد ) تخليه/ شروع مهلت بارگيري( و نفوذ آنها نددانست ميمعتبر 
هاي  هاطالعي كلي چنين طور بهاما پس از دعواي مكزيكو يك، . كردندتوافق موكول مي

 آمادگي معتبر پابرجا اطالعية و تعهد مالك كشتي را مبني بر صدور ندرا باطل دانستاي  آمادگي
 تعهد ،شده نيز بود تجديدنظرخواهي رأي اين دعوا كه يك رأياز پس رو  ازاين. دندقلمداد كر

با وجود . شدنميرس ديگر ايفاشده تلقي آمادگي ناقص و پيشاعالمية مالك كشتي با صدور 
 به وي منتقل شده كننده اجاره پس از شروع بارگذاري يا بارگيري توسط تأخيرريسك اين 
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 رأيدر واقع در .  آمادگي جديد و معتبري صادر نشده باشداطالعية  هرچند،آمدحساب مي به
 طرز تلقي عرفي با نظام قراردادي ناظر بر صدور نوعي بهرسد كه نظر مي بهمكزيكو يك 

 نسبت به كننده اجارهرسد پس از اينكه آگاهي نظر مي به زيرا ، آمادگي تلفيق شده استاطالعية
 ديگر بدون نياز به ،)روع بارگيري يا بارگذاري توسط ويبا ش(شود آمادگي كشتي محرز مي

شود و از  نوشته ميكننده اجاره به پاي تأخير آمادگي جديد مسئوليت ناشي از اطالعيةصدور 
 تأخير تا در صورت شود ميبارگذاري محاسبه / آن زمان به بعد مهلت وي براي بارگيري

  .ازاي آن دموراژ بپردازد به
به اين موضوع توجه شد دعوا در اين . رد نيز همين رويه ارتقا پيدا كرددر دعواي شكلفو

 با وجود اطالع از آن نسبت به آن اعتراضي كننده اجاره ،رس باشد آمادگي پيشاطالعيةكه اگر 
 آمادگي معتبر عدول كرده است و مانند اطالعيةاز حق خود براي دريافت كه نكند و بپذيرد 

 آمادگي توافق اطالعية با مالك كشتي، در مورد شرايط صدور اين است كه گويا در عمل
 بلكه به يك ، نشدتأسيسجديدي قاعدة  كلي طور بهدعوا  اين رأيدر اين . استكرده جديدي 

 كنش و ةوسيل بهتوان گفت كه عدول يا تغيير تعهد  مينوعي بهحقوقي توجه شد و قاعدة 
و اين تحول در واقع تحول اعالمي شد عالم گرفته، مورد توجه قرار گرفت و ا صورتواكنش 
  .مربوطه صورت گرفتزمينة روية  بود كه در يجديد

ي ارس به دعو آمادگي پيشاطالعيةداوري و قضايي در مورد دعاوي روية آخرين تحول 
 آمادگي معتبر و مطابق با شرايط قرارداد، مبناي اطالعيةصدور دعوا در اين . گرددهپي دي برمي
هرچند در عمل بارگيري يا تخليه از قبل . شد مهلت بارگيري يا تخليه قلمداد اصلي شروع

در واقع در دعاوي سابق، بعد از . شروع شده باشد و محموله در حقيقت در حال تخليه باشد
 آمادگي معتبر از اطالعيةديگر مبناي صدور شد، مياينكه بارگيري يا تخليه در عمل شروع 

زمان ) شدهتخليه در عمل آغاز / كه بارگيري زماني( همان زمان حال رفت و به هردست مي
اما در اين . شد تلقي ميكننده اجاره و انتقال ريسك به شدهشروع مهلت بارگيري يا تخليه تلقي 

 صادرشده آغاز مهلت بارگذاري را شناسايي رأي ،قضيه با اينكه تخليه در عمل شروع شده بود
 هرچند تخليه در ، آمادگي معتبر دانستاطالعيةنوط به صدور نكرد و آغاز مهلت تخليه را م

به نفع ) ديسپچ( به پرداخت مبلغ تسريع بارگذاري رأيرو  ايناز. بودشده عمل شروع 
هاي سابق  هپي دي نقص موجود در دكترين و رويهرأيدر واقع با .  داده شدكننده اجاره

 مورد طلب قرار گرفت كه ،كرداد حكم مي آمادگي آنچنان كه نظام قرارداطالعيةبرطرف شد و 
  .كننده اجاره ظريفي بوده است براي حفظ حق قراردادي ةتوان گفت نكتمي
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