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  مقدمه. 1
اين كنترل در . دنظام اقتصادي كشورها تا حد زيادي به كنترل جريان كاال از مرزها بستگي دار

 از مقررات ناظر بر واردات، صادرات و ترانزيت يا عبور كاال از مرزهاي يك يا مجموعهقالب 
و عوارض گمركي و نيز 2ها تعرفه به وضع 1»حقوق گمركي« كه با عنوان رديگ يمكشور صورت 

مال مسئول اع» گمرك «.)Cheng, 2010: 9( پردازد يم يا محدوديت بر جريان كاال تيممنوع
حاكميت دولت در اجراي مقررات گمركي و ديگر مقررات صادرات و واردات و ترانزيت كاال 

 از مرزهاي كشور مستقر شده يا شده نييتع مرزبان اقتصادي كشور در نقاط عنوان بهبوده و 
 مشمول ،شود يم، هر كااليي كه به قلمرو گمركي وارد يالملل نيبدر جريان حمل . است

 به ، صاحب بار استة كه مسئوليت انجام آن تشريفات بر عهدرديگ يمقرار تشريفات گمركي 
 يها تعرفهاين صورت كه كاال بايد توسط صاحب آن اظهار شود و ضمن طي ساير تشريفات، 

با وجود اين، در موارد بسياري . گمركي مربوطه پرداخت و از مراجع گمركي ترخيص شود
ن با مراجع گمركي در طول مسير حمل، انجام اين دليل ارتباط آسا بهخود متصديان حمل 

 عدم اجرا يا اجراي نادرست ةواسط به و ممكن است رنديگ يمعهده  بهوظايف و تشريفات را 
اكنون، اين مسئله . اين تشريفات از سوي متصدي حمل خساراتي به صاحب كاال وارد شود

 تكليفي به انجام اساساً  كه آيا در صورت سكوت قرارداد حمل، متصدي حملشود يممطرح 
 صرفاًبر دوش دارد يا آنكه تعهد او است عهده گرفته  بهتشريفات گمركي باري كه حمل آن را 

 در بارنامه يا مرجع شده نييتعانجام عمليات فيزيكي حمل و تحويل آن به شخص 
يا  انجام اين تشريفات خواه به موجب قرارداد كه يدرصورت؟ است 3 در گمركرندهيگ ليتحو

 متصدي حمل باشد، شرايط، مباني و حدود مسئوليت او در ةوفق عرف و قانون حاكم بر عهد
صورت اجراي نادرست تشريفات گمركي و ورود خسارت به صاحب بار كدام است؟ و آيا 

 مسئوليت متصدي حمل در اين فرض را هم پوشش ونقل حمل يالملل نيب يها ونيكنوانس
  و تابع قانون ملي حاكم خواهد بود؟است تي از شمول آنها خارج  يا آنكه چنين مسئوليدهند يم

 هيچ تعهدي به انجام كه يدرصورتاز سوي ديگر، ممكن است متصدي حمل حتي 
در مقابل صاحب بار مسئول قرار گيرد؛ باشد، تشريفات گمركي باري كه حمل كرده نداشته 
و كرده  حمل تخليه ةرا از وسيل كه كاال شود يماين مسئوليت متصدي حمل در حالتي پديدار 

                                                            
بر آنها، از معاهدات دو يا چندجانبه و حتي مقررات گمرك  حقوق گمركي فقط قوانين ملي كشورها را در بر نگرفته و افزون. 1
  .Gotschlich, 1988: 947: ك.حقوق بين الملل گمركي ربراي آگاهي بيشتر از منابع . رديگ يمي نشأت الملل نيب

كه عنوان گمرك  طوري ، بهشناسند يممنظور دريافت تعرفه   بهصرفاً مرجعي عنوان به را )customs (مرسوم است كه گمرك. 2
  .Doherty, 1987: 302: ك.ر. به تعرفه گره خورده است

صات كمي و كيفي مندرج در بارنامه را تحويل گمرك مقصد شده به مشخ متصدي حمل مكلف است كاالي بارگيري«. 3
  ). 82: 1390احمدي، (» نمايد
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نفع  اما در مهلت مقرر به صاحب بار يا شخص ذيداده باشد، به مرجع گمركي تحويل 
انجام براي  صاحب بار ة نكرده باشد؛ چه، در اثر انقضاي موعد مقرر و عدم مراجعيرسان اطالع

 به  راسنگينيو خسارت شود  ميتشريفات گمركي مربوطه، كاال مشمول مقررات كاالي متروكه 
تعهد «بنابراين، شرايط مسئوليت متصدي حمل در صورت نقض . سازد يمصاحب بار وارد 

 ديگري ةنيز مسئل»  به صاحب كاال در خصوص تاريخ تحويل كاال به انبار گمركييرسان اطالع
  . شداست كه در اين مقاله بررسي خواهد 

 ونقل حملز مسئوليت متصديان هدف از نگارش اين مقاله، آشكار ساختن ابعاد جديدي ا
 و تحليل يالملل نيب ونقل حمل جزء الينفك عمليات عنوان به تشريفات گمركي خصوصدر 

 در حقوق يفيتألدر خصوص موضوع اين مقاله، تحقيق يا . قواعد و مقررات حاكم بر آن است
حقوق چه منابع ( حقوق خارجي نيز ايه باعمل نيامده و حتي در مقاالت و كت بهايران 

 يافت نشد و از اين حيث يفيتأل پراكنده يها ليتحلجز در قالب ) ونقل حملگمركي يا حقوق 
 .  حاضر تازگي داردةمقال

  
   تعهد متصدي حمل به انجام تشريفات گمركي .2

، خروج كاال از اماكن گمركي مستلزم 22/8/1390 قانون امور گمركي مصوب 38 ةبراساس ماد
 در حقوق گمركي، انجام تشريفات شده رفتهيپذ ةبه موجب قاعد. انجام تشريفات گمركي است

گ، صاحب كاال يا .ا. ق39 ةدر حقيقت وفق ماد.  صاحب آن استة كاال بر عهد1گمركي
 گمركي را تكميل و به انضمام اسناد مربوطه تسليم ة او بايد كاال را اظهار و اظهارنامةنمايند

عهدة امه و اسناد تسليمي به گمرك بر گمرك نمايد و مسئوليت صحت مندرجات اظهارن
بنابراين، به موجب قانون امور گمركي ايران، متصدي ). 39 ة ماد2 ةتبصر(صاحب كاالست 

باري كه ) شود يم آن به اظهار كاال مربوط ةكه عمد(حمل تعهدي به انجام تشريفات گمركيِ 
   2.و مسئوليت آن بر دوش خود صاحب بار قرار داردندارد  ،كند يمحمل 

                                                            
كلية عملياتي تعريف شده است كه در اجراي مقررات گمركي « قانون امور گمركي به 1مادة » چ«در بند » تشريفات گمركي«. 1

  .»شود يمانجام 
 اظهارنامة اجمالي وجود رود يمشمار  ي كه از وظايف صاحب كاال بهالبته نبايد فراموش كرد كه در مقابل اظهارنامة تفصيل. 2

 موظفند هنگام ورود وسيله ونقل حملي ها شركت«گ، .ا. ق18براساس مادة . دارد كه تسليم آن بر دوش متصديان حمل است
كل بار و در صورت نياز، اي از فهرست  نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامة اجمالي تنظيم و به هر يك از آنها نسخه

ة كاال تسليم كنند و در رنديگ ليتحوهر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع ) هاي راهنامه(ي ها بارنامه
اين تكليف متصديان حمل در . »...صورت خالي بودن وسيلة نقليه، اظهارنامة اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند 

از سوي قانونگذار معرفي شده كه خود گوياي » تشريفات مقدماتي قبل از اظهار«قانون امور گمركي با عنوان ذيل بخش سوم 
  . باشد يمي قطعي گمركي است، ها هيرومتفاوت بودن آن از تشريفات گمركي كه شامل 
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 به قضيه ، به موضوع نگريسته شودونقل حمل قرارداد ة از زاويكه يدرصورتبا اين حال، 
 متصدي حمل را به انجام صراحت بهگاه ممكن است قرارداد حمل، .  نخواهد بوديسادگ اين 

اما .  ملزم كرده باشدرندهيگ ليتحوتشريفات گمركي بار پس از تحويل آن به مرجع 
 تكليف متصدي حمل ، تشريفات مزبور ساكت باشددر خصوصحمل  قرارداد كه يدرصورت

.  و ترديد خواهد بودسؤال مورد ، استدار عهدهبه انجام تشريفات گمركي باري كه حمل آن را 
 از متصدي حمل كه در ارتباط با مرجع گمركي و آشنا به تر مناسب كس چيهاز يك سو، 

 حمل را تسليم ةلي كاالهاي موجود در وسيل اجماة آن است و پيش از آن، اظهارناميها هيرو
 انجام تشريفات گمركي يالملل نيباز سوي ديگر، چون در عمليات حمل . ، نيستكردهگمرك 

 عقل سليم در صورت سكوت قرارداد به تعهد ست، حمل كاالةو ترخيص كاال از لوازم خاتم
  .دهد يمحكم زمينه متصدي حمل در اين 

كه در ( آن است كه در طول عمليات حمل ،كاهد يماين استدالل در مقابل، آنچه از اعتبار 
 بارگيري، چيدمان مانند، موارد متعددي )شود يم شناخته journey با اصطالح ونقل حملحقوق 

 اتمام عمليات حمل توسط متصدي ة حمل و تخليه وجود دارد كه با اينكه الزمةبار در وسيل
ترديد جدي ) در صورت سكوت قرارداد(آنها  در تعهد متصدي حمل به انجام ،حمل است

 حقوق ملي موضع يكساني در اين يها نظام و نيز يالملل نيب حمل يها ونيكنوانسوجود دارد و 
ويزبي، عمليات بارگيري، - دريايي قواعد الههونقل حملاگرچه در . اند نكردهاتخاذ زمينه 

 ونيكنوانس، )3 ة ماد2بند ( است  وظايف متصدي حمل اعالم كردهةچيدمان و تخليه را در زمر
اصالحي الهه  (1929 و كنوانسيون ورشو )CMR( 1956 كاال يا جاده يالملل نيب ونقل حمل
 ونقل حملدر عين حال در . اند كردهسكوت مورد  حمل هوايي در اين در خصوص) 1955

 بسته صورت به بار كه يدرصورت ميانه را اتخاذ كرده و حل راه 1999ريلي، كنوانسيونِ كوتيف 
 ة بر عهد، واگن كامل باشدصورت به بارگيري و تخليه از تعهدات متصدي حمل و اگر ،باشد

 حقوق ملي يها نظامبرخي ).  كنوانسيون13 ةماد(فرستنده و گيرنده حسب مورد خواهد بود 
 ةمانند فرانسه با توجه به تجربه و مهارت متصدي حمل، او را مسئول بارگيري، چيدمان و تخلي

ديگر همچون اتريش و آلمان، فرستنده و گيرنده را مسئول انجام اي  عده، و 1اند كردهبار اعالم 
 متصدي حمل تنها بايد بر مطابقت اين عمليات با ايمني كه يطور به ،اند كرده اعالم ادشدهيامور 

  .Clarke, 2009: 75)( 2وسيله حمل نظارت كند

                                                            
ستنده يا گيرنده به آنها مجهز مستلزم جرثقيل و تجهيزاتي خاص باشد كه فر) بارگيري و تخليه(مگر آنكه انجام اين امور . 1

   .)Ibid (است و متصدي حمل در اختيار ندارد

  .)Ibid(در حقوق اتريش اگرچه بارگيري بر عهدة فرستنده است، چيدمان در هر حال بر دوش متصدي حمل قرار دارد . 2
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 تشريفات ةيل قطعي نبودن، كمكي به حل مسئلدل به چنين قياسي تنها نهبا وجود اين 
كه با توجه به محوريت (دليل متفاوت بودن جنس تشريفات گمركي  به بلكه ،كند ينمگمركي 

 است، مادي ي از اعمالي چون بارگيري و تخليه كه عمل،) حقوقي استياظهار كاال امر
 مشخص شد كه يالملل نيب ونقل حملبا مراجعه به معاهدات . رود يمشمار  به الفارق مع

 اما ،اند كرده در خصوص اين تعهد متصدي حمل سكوت يكل به حمل دريايي يها ونيكنوانس
 ضمني، تعهد متصدي حمل با انجام طور به توان يم يا جاده هوايي و ونقل حملاز معاهدات 

 راجع به برخي 1929كنوانسيون ورشو  «16 ة مادمانند كرد؛تشريفات گمركي را برداشت 
 كاال از يالملل نيب ونقل حملكنوانسيون راجع به قرارداد  «11 ةو ماد»  هواييونقل حملررات مق

كه براساس آنها فرستنده ملزم است تا اسناد و اطالعاتي را كه براي انجام » )CMR(طريق جاده 
.  در اختيار متصدي حمل قرار دهد،تشريفات گمركي قبل از تحويل كاال به گيرنده الزم است

 اسناد و اطالعات الزم براي ةرچه منطوق اين احكام حكايت از مسئوليت فرستنده براي تهياگ
 مفهوم اين مقررات بر تعهد متصدي حمل به انجام تشريفات گمركي ،تشريفات گمركي دارد

 در مقابل اين سكوت يا عدم 1.كه قبل از تحويل كاال به گيرنده الزم است، داللت دارد
 بار از يالملل نيب راجع به قرارداد حمل CIM 1980كنوانسيون «، يالملل نيبصراحت معاهدات 

 متصدي حمل را به انجام صراحتاًتكليف اين قضيه را روشن ساخته و » آهن راهطريق 
 ليكن مشابه چنين 2. مكلف كرده است،كه كاال در ترانزيت است زمانيتشريفات گمركي در 
 بلكه از ،تكرار نشد)  شده است1980 ةين معاهدكه جايگز (CIM 1999حكمي در كنوانسيون 

 و هوايي پيروي كرده است و همين امر بر شك و ترديد يا جادههمان روش معاهدات حمل 
 قانون 407 ةدر ميان قوانين ملي نيز، تنها ماد. در خصوص اين تعهد متصدي حمل افزوده است

 هر جا يالملل نيبي در حمل تجارت آلمان است كه متصدي حمل را به انجام تشريفات گمرك
 . حقوق ملي مشهور مالحظه نشديها نظام ملزم كرده است و نظير آن در ساير ،ضروري باشد
د و بر اين  كر در باال، حكم قضيه را استخراجادشدهي با توجه به مقررات توان يمبا وجود اين 

ل و در نتيجه، تعهد گاه عمليات حم:  بايد بين دو فرض تفكيك قائل شدرسد يمنظر  بهاساس 
 آنكه در مانند ،ابدي يم در گمرك خاتمه رندهيگ ليتحومتصدي حمل با تحويل كاال به مرجع 

در اين فرض، متصدي حمل .  باشدشده ذكر بندرعباس دريايي صادره، مقصد حمل ةبارنام
 با بايد) صاحب كاال( بارنامه ةتعهدي بيش از تحويل بار به گمرك بندرعباس ندارد و دارند

                                                            
  .ي بعد، توضيحات بيشتري در مورد اين مواد بيان شده استها بخشدر . 1
، در خصوص تعهد متصدي حمل به انجام تشريفات گمركي فاقد صراحت معاهدة CIM 1999كنوانسيون  15البته مادة . 2

  . را اتخاذ كرده استCMR است و همان موضع كنوانسيون ورشو و كنوانسيون 1980
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 را از 1 اصل بارنامه و پرداخت حقوق متعلق به متصدي حمل به او، ترخيصيهةتسليم نسخ
 اما در 2.انجام تشريفات گمركي به گمرك مراجعه كندبراي متصدي حمل دريافت و خود 

 كه يدرحالاز تحويل كاال به گيرنده و به تعبير ديگر پيش مواردي كه تشريفات گمركي بايد 
 توافق ضمني طرفين حكايت از تعهد متصدي حمل به ، است انجام گيرد3كاال در ترانزيت

 مثال، اگر بنا باشد بار از رايب. انجام تشريفات گمركي و ترخيص بار از اماكن گمركي دارد
 توافق ضمني طرفين ،حمل شود) يا جاده ونقل حمل(شهر مسكو به مقصد تبريز با كاميون 

ريفات گمركي بار در گمرك مرزي ايران را نيز خود حكايت از آن دارد كه متصدي حمل تش
 ديگر ة نمون4. قادر به تحويل بار به گيرنده در تبريز نخواهد بود صورتنيا در غير ،انجام دهد

 براي تحويل كاال در شده نييتعآن است كه در حمل دريايي كاال به مقصد بندرعباس، مكان 
اال در آنجا مستلزم ترخيص قبلي كاال از گمرك بارنامه، محلي در همان شهر باشد كه تحويل ك

در حقيقت، در چنين مواردي انجام تشريفات گمركي از لوازم قطعي تعهد . بندرعباس است
در .  و بر دوش متصدي حمل قرار داردرود يمشمار  بهمتصدي حمل به تحويل كاال به گيرنده 

 متصدي حمل ،يات حمل الزم باشدنتيجه، اگر ترخيص كاال از گمرك براي ادامه يا اتمام عمل
 ، قرارداد حمل با تحويل كاال به گمرك خاتمه يابدكه يدرصورت و استموظف به انجام اين كار

  .  صاحب كاال خواهد بودةانجام تشريفات گمركي بر عهد
  
  
 

                                                            
 احراز پس از) كرير و فورواردر (ونقل حملترخيصيه سندي است كه به موجب آن شركت «گ، .ا. ق1مادة » ج«براساس بند . 1

  .»نمايد هويت، بالمانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرندة كاال را به گمرك اعالم مي
 ابدي يم پذيرفته شده است كه تعهد متصدي حمل با تحويل كاال به گيرنده خاتمه ونقل حملاين اصل در حقوق . 2
)Rodiere,1977: 59 .(ري كاال را پس از تحويل آن به عهده بگيرد، بر اين اساس، گفته شده است اگر متصدي حمل نگهدا

  ).Rodiere, 1977: 61 (رديگ ينمچنين عملي داخل در قرارداد حمل قرار 
ترانزيت لزوماً به معناي در حال حركت نيست، بلكه كاال از زمان پذيرش آن براي حمل تا زمان تحويل به گيرنده در . 3

  ).Clarke & Yates, 2004: 144 (رود يمشمار  ترانزيت به
 در شده نييتعمعنا كه در فرض همان مثال فوق كه مقصد  دانست؛ بدين» حمل يكسره «توان يممصداق رايج اين مثال را . 4

بارنامه نه يك شهر مرزي بلكه تبريز است كه در آنجا كه گمرك مجاز و مناسب وجود دارد، كاال بر روي وسيلة حمل به 
). 41: 1396بنايي،  (شود يم و بدون تخليه و تحويل در اين اماكن از آنجا خارج شود يماماكن گمركي شهر مرزي وارد 

 و به همين دليل، كاال در گمرك مرز ورودي شود يمانجام ) تبريز(عبارت ديگر، تشريفات گمركي قطعي در گمرك مقصد  به
 و با انجام ونقل حملي شركت در چنين فرضي، به تقاضا. رديگ ينمتخليه نشده و مشمول تشريفات گمركي قطعي قرار 

 مادة 3تبصرة (صادر نمايد »  حمل يكسرهصورت بهپروانة عبور داخلي «تشريفات مربوطه، گمرك مرز ورودي مكلف است 
البته در اين فرض نيز . و تشريفات قطعي گمركي توسط خود صاحب بار در گمرك تبريز انجام خواهد گرفت.) گ.ا. ق60
 حمل يكسره در گمرك صورت بهمتصدي حمل متعهد به انجام تشريفات صدور پروانة عبور داخلي  استدالل كرد كه توان يم

  .مكن است به مسئوليت او در مقابل صاحب بار منجر شودممرزي است و انجام ندادن همين تكليف نيز 
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  شرايط اجراي تشريفات گمركي از سوي متصدي حمل  .3
اجراي تشريفات گمركي كاالست، حال كه مشخص شد متصدي حمل در چه شرايطي ملزم به 

 صريح يا ضمني طرفين قرارداد حمل ة متصدي حمل از ارادةخواه در موردي كه اين وظيف
 اين الزام، حكم قانونگذار باشد، ليكن از نظر مرجع گمركي متصدي منشأناشي شده باشد يا 

يت او براي حمل زماني قادر به انجام تشريفات گمركي است كه اختيار، صالحيت و نيز اهل
. ا.  ق39 ةكه در ماد(قيد صالحيت از اين جهت است كه بنا به اصل . گمرك احراز شده باشد

 صاحب كاالست و اگر قرار ة، تكليف انجام تشريفات گمركي بر عهد)تصريح شده است. گ
 كارگزار ةپروان« بايد از گمرك ،است شخص ديگري حتي متصدي حمل آن را انجام دهد

تا از نظر گمرك، قادر به نمايندگي از صاحب كاال براي انجام امور كند  دريافت» گمركي
گ، تنها كارگزاران گمركي كه از گمرك .ا. ق128مادة در حقيقت، براساس . مربوطه باشد

 تشريفات گمركي كاالي متعلق به ديگران را به توانند يم اند كرده مخصوص تحصيل ةپروان
ترتيب، صحت اجراي مقررات گمركي با اعمال  بدين وكالت از طرف آنان انجام دهند تا

در راستاي همان . شودتضمين ) بر مسئوليت مدني و كيفري افزون(ضمانت اجراهاي انتظامي 
تضمين اجراي مقررات است كه متصدي حمل بايد از اهليت الزم براي انجام تشريفات 

و از جانب سهامداران متصدي گمركي نيز برخوردار باشد تا با ادعاي بعديِ بطالن اقدامات ا
 عنوان به الزم است اختيار متصدي حمل رو ازاين. نفع مواجه نگردد حمل يا ديگر اشخاص ذي

انجام امور گمركي از جانب صاحب كاال به موجب يك سند منظور  بهيك كارگزار گمركي 
   .مسلم قابل احراز باشد

 كه به موجب سند ونقل حمل يها شركت«: دارد يممقرر . گ.ا. ق130 ة، مادزمينهدر اين 
حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كاال در مقصد به صاحب آن را نيز 

 كارگزار گمركي باشند و در اين ةبر عهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروان
شركت اساسنامة   مشروط به اينكه درگردد يم تلقي نامه وكالت ةمنزل بهموارد سند حمل 

 به شرح زير قانوني ة مهم اين مقرراتنك. » امكان اين فعاليت منظور شده باشدصراحت به
  :است

 قانون امور گمركي پذيرفته است كه در مواردي اجراي قرارداد حمل و تحويل بار نخست،
در مقصد به صاحب آن مستلزم انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال از گمرك توسط 

دانسته و به آن » سند حمل« اين الزام را منشأبا اين حال، قانونگذار . حمل استمتصدي 
 در مبحث قبل استدالل شد كه ممكن است در سند حمل كه يدرحالموضوعيت داده است، 

 اما از اوضاع و احوال و قراين حاكم بر قضيه، تعهد ،هيچ تصريحي به اين تعهد نشده باشد
  . كرد گمركي را احراز متصدي حمل به انجام تشريفات
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 تنها كارگزاران گمركي را واجد صالحيت 128 ة قانونگذار با توجه به آنكه در ماددوم،
 متصديان حمل را نيز از 130 ة، در مادكردهبراي انجام تشريفات گمركي كاالي ديگران اعالم 
 صرفاًت، هرچند اسكرده  كارگزار گمركي ةاين حكم مستثنا نكرده و آنها را ملزم به اخذ پروان

براي رفع . مشمول اين الزام قرار داده است)  تشريفات گمركيةو نه كلي(تشريفات ترخيص را 
گ، متصدي حمل را در ساير تشريفات .ا. ق130 ة مادةهر گونه ابهام از حكم مزبور، تبصر

: استكرده  كارگزار گمركي معاف ة از شرط پروانيست،نگمركي كه متضمن ترخيص كاال 
 حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي صورت بهام تشريفات گمركي كاالي عبور داخلي انج«

در حقيقت، در . ». ... مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي نداردونقل حمل يها شركتتوسط 
تشريفات قطعي ترخيص نه در گمرك شهر مرزي »  حمل يكسرهصورت بهعبور داخلي  «ةروي

نشده تحت نظارت گمرك به گمرك  گمركو كاالي  (دگير يمبلكه در گمرك مقصد انجام 
» ترانزيت« عبور خارجي نيز كه در اصطالح به آن ةيروو در دو  1 )شود يممجاز مقصد منتقل 

 ،شود يماز آن ياد » ترانشيپمنت« با عنوان ونقل حمل كه در حقوق 2 انتقالية و رويشود يمگفته 
 بلكه كاال از قلمرو گمركي تحت ،مركي مصداق ندارد تحويل و ترخيص بار در قلمرو گاساساً

   3.كند يمنظارت گمرك عبور 
گ، كارگزار گمركي براي اثبات نمايندگي و اختيار .ا. ق128 ة مطابق با مادكه يدرحال سوم،

 رسمي به گمرك است كه حدود اختيارات او به تفكيك در آن ةنام وكالت ةخود مكلف به ارائ
و متصدي حمل را كرده  تلقي نامه وكالت ةمنزل بهنگذار سند حمل را  قانو،مشخص شده باشد

توسط اسناد » نامه وكالتنقش و كاركرد «ايفاي . از تنظيم سند رسمي وكالت معاف كرده است
 رسيد دريافت بار از سوي متصدي حمل و مثبت صرفاًحمل در حالي است كه اين اسناد 

 ةرفين آن بوده و در نهايت، در خصوص بارنامانعقاد قرارداد حمل و شرايط حمل ميان ط
 ,Hughes, 1999:137; Anton( است رفته يمشمار  به سند مالكيت كاال )bill of lading(دريايي 

 با اعطاي نقش تنها نه)  آنة و نيز تبصر130 ةماد( بنابراين، قانون امور گمركي .)10 :2010

                                                            
  . گ.ا. ق59مستنبط از مادة . 1
  گ .ا. ق98 و 53وفق مواد . 2
 كه مسئوليت حمل و تحويل شود يممربوط ) express carriers(السير  متصديان حمل سريعاستثناي ديگر قاعدة فوق به . 3

 فقط با ارائة بارنامه و فاكتور به گمرك، عمل اظهار را انجام دهند و كاال را با رعايت ساير توانند يمكاال را بر عهده دارند و 
 شايان ذكر است كه حمل سريع السير در خصوص كاالهاي .)گ.ا. ق131مادة (مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند 

 و تا مكان دريافت بار توسط مشتري شود يمكوچك با مدت حمل كوتاه كاربرد دارد و در غالب موارد از انبار فرستنده شروع 
  .ادامه دارد



  
 377 ي ناشي از اجراي نادرست تشريفات گمركي                     الملل نيبت مدني متصديان حمل مسئولي 

 اسناد عادي ةكه در زمر(بلكه آن را  ، بر كاركردهاي سند حمل افزوده استنامه وكالت
  1. سند رسمي قرار داده و اعتباري استثنايي به آن بخشيده استفيرد هم) شود يممحسوب 

   
  شرايط مسئوليت متصدي حمل در صورت اجراي نادرست تشريفات گمركي .4

متصدي حمل ممكن است در اجراي تشريفات گمركي كاال كه به موجب قرارداد يا قانون بر 
كه به معطلي بار در مرجع گمركي، فاسد شدن بار شود  مرتكب تخلف يا تقصيري ،ده داردعه

در دوران معطلي، يا حتي ضبط بار توسط گمرك مربوط و در نتيجه ورود خسارت به صاحب 
 يا مسئلهشرايط مسئوليت متصدي حمل از جمله مبناي مسئوليت و حدود آن . كاال منجر شود

اخته شود كه آيا تابع همان احكام كلي مسئوليت متصدي حمل در است كه بايد به آن پرد
 كه فرض بر مسئوليت متصدي حمل بوده و يا گونه به ، استيالملل نيب ونقل حملمعاهدات 

يا آنكه اين شق مسئوليت  2 محدود به ميزان مقرر در همان مقررات است؟اصوالًمسئوليت او 
 از شمول اين معاهدات ،آورد يمبار  بهارتي كه متصدي حمل با توجه به ماهيت آن و نوع خس

 ؟استخارج بوده و تابع قوانين ملي 

  
  مبناي مسئوليت متصدي حمل .4.1

 تقصير و فرض ةمباحث زيادي حول مبناي مسئوليت متصدي حمل شامل تقصير، امار
 يالملل نيبمعاهدات .  شكل گرفته استونقل حملدر حقوق ) مسئوليت محض(مسئوليت 

 يها شاخه ة تحوالت حقوقي در كلي،اند نكرده پيروي ي يكسانة اگرچه از قاعدقلون حمل
به سمت فرض ) و البته مسافر در حمل مسافر( در راستاي حمايت از صاحبان كاال ونقل حمل

 كه ديگر از مبناي تقصير و لزوم اثبات تقصير يا گونه به ،اند رفتهمسئوليت متصدي حمل پيش 
 ة خبري نيست و حتي اگر همچنان از برخي معاهدات بتوان نظريهديد انيزمتصدي توسط 

 اثبات عدم يها يدشواردليل نامعلوم بودن علت حادثه و ديگر  كرد، بهفرض تقصير را استنباط 
 فرض مسئوليت متصدي حمل ةتقصير از سوي متصدي، در عمل به حكومت بالمنازع نظري

ي معافيت از مسئوليت بايد ثابت كند كه متصدي حمل برا«بر اين اساس، . منجر شده است

                                                            
كه . گ.ا. ق128درج در مادة  قانونگذار متصدي حمل را از اين شرط منرسد يمنظر  گ به.ا. ق130با توجه به سياق مادة . 1

 درج شود نيز معاف كرده است و همين كه از سند حمل بتوان تعهد نامه وكالتحدود اختيارات كارگزار بايد به تفكيك در 
   .كند يممتصدي حمل را براي ترخيص و تحويل كاال در مقصد استنباط كرد، براي اثبات اختيار متصدي كفايت 

واسطة عدم انجام تشريفات گمركي در مقابل صاحب بار ساكت  وص مسئوليت متصدي حمل بهقانون امور گمركي در خص. 2
اي خالف واقع تنظيم كند كه متضمن زيان مالي دولت  است و تنها حكم فرضي را مقرر كرده كه كارگزار گمركي اظهارنامه

ا ابطال پروانة كارگزار گمركي و يا باشد كه در فرض اخير نيز تنها در صورت عمدي بودن مشمول ضمانت اجراي تعليق ي
  ).گ.ا. ق129مادة (خواهد شد ) در صورت دخالت در ارتكاب عمل قاچاق(مجازات مقرر در قوانين قاچاق 
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 كننده ارسالدليل تلف يا خسارت به كاال در اثر قوه قاهره يا عيب ذاتي كاال يا ناشي از تقصير 
   .)175 :1390؛ كاتوزيان، 26 :1394كاتوزيان، (» يا گيرنده است

 موضوع اين نوشتار در بادي امر زمينةدر خصوص مبناي مسئوليت متصدي حمل در 
تشريفات گمركي يا اجراي نادرست آنها، ذاتي ندادن  كه خسارات ناشي از انجام رسد يمنظر  هب

 بلكه ناشي از تعهد اضافيِ متصدي ،رود ينمشمار  بهجايي كاال  ه جاب، و به بيان ديگرونقل حمل
حمل است كه در مقام ايفاي سمت نمايندگي از سوي طرف قرارداد حمل براي انجام امري 

بار آمده است و بنابراين، مبناي اين نوع مسئوليت همان مبنايي نيست  بهجايي كاال  هجابغير از 
برخي . اند كرده براي مسئوليت متصدي حمل اتخاذ يالملل نيب ونقل حملكه معاهدات 

 كه ماهيت خدماتي كه متصدي حمل بابت اند دهيعقنويسندگان همسو با چنين برداشتي بر اين 
 بنابراين بايد وفق قواعد مسئوليت نماينده با او برخورد ، نمايندگي است،دهد يمگمرك انجام 

 در حقيقت، اين حقوقدانان، خدمات گمركي متصدي حمل را نه در .)Bugden, 1999: 330(شود 
شمار  به )local delivery services(» خدمات تحويل محلي« بلكه در قالب ،ونقل حملذيل عنوان 

ساس، صاحب بار ملزم به اثبات تقصير متصدي حمل در اجراي نادرست  و بر اين ااند آورده
 معتقد است كه چون متصدي ، شهير فرانسويحقوقدان ، روديهنيهمچن. امور گمركي است

همانند وكيل مسئوليت او مبتني بر  «،دنك يمگمركي را ايفا )  كارالعمل حق(حمل نقش كارگزار 
 كاال منشأظهار نادرست كاال در خصوص ماهيت، وزن يا  اسبب به او را توان ينمتقصير است و 

 مسئول جبران ،صورت گرفته است) فرستنده( توسط موكل شده دادهكه براساس اطالعات 
  .(Rodière, 1977: 807)»  دانست كه از سوي گمرك فرض شده استيجرائم

داد قرار در خصوص 1956 كنوانسيون 11 ة ماد3 به بند توان يم اين نظر دييتأدر 
مسئوليت متصدي «آن اساس  استناد كرد كه بر)CMR ( كاال از طريق جادهيالملل نيب ونقل حمل
اي و   جادهةدر بارنام  نادرست از اسناد مذكورةمدهاي ناشي از فقدان يا استفادا در برابر پيحمل

شود در   اختيار متصدي حمل گذاشته ميدرآيد و يا   ميادشدهياسنادي كه به پيوست سند 
 مراد از اسناد مذكور در يا پيوست بارنامه، اسنادي است .»... . باشد حدود مسئوليت نماينده مي

كه فرستنده براي انجام تشريفات گمركي در اختيار متصدي حمل قرار داده و مسئوليت 
.  گمركي براساس اين اسناد استة صحيح از اين اسناد و تكميل اظهارنامةمتصدي حمل استفاد

، 1 در استفاده از آن اسناد توسط متصدي حملريتأخ اثر گم شدن اسناد مربوط يا پس اگر در
 از جمله ضبط كاال يجرائمانجام تشريفات گمركي ميسر نشود و به كاال خسارت وارد شود يا 

 مسئوليت متصدي حمل تابع مسئوليت نماينده است؛ ،توسط مرجع گمركي تحميل گردد

                                                            
 ,Clarke & Yates( شود ي نامناسب از اسناد گمركي شامل تاخير در استفاده هم مةبه نظر برخي حقوقدانان، استفاد. 1

2004: 143(.  
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 بوده و در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است كه تقصير هليوس  بهمعنا كه تعهد او  بدين
  . شوداو ثابت 

 25 ة ماد3و با توجه به نقش نمايندگي متصدي حمل است كه بند زمينه در همين 
، متصدي حمل را بابت خسارات ناشي از گم كردن، عدم استفاده يا CIM 1980كنوانسيون 

. )if it is at fault( كه او مقصر باشد داند يم مسئول  نامناسب از اسناد گمركي در صورتيةاستفاد
 رفع هر گونه ابهام از مبناي مسئوليت منظور به تقصير، شرط  بهچنين صراحتي در اشاره 

 ريلي ونقل حملمتصدي حمل بابت خساراتي است كه در مقام اجراي تشريفات گمركي در 
 اثبات تقصير متصدي حمل با يها يردشواالبته واضعان اين معاهدات از . بار آمده است به

 و شايد به همين دليل بوده است كه در اند بوده غافل ونقل حمل صنعت يها يدگيچيپتوجه به 
 تقصير حتي در فرض ايفاي نقش نمايندگي متصدي ة نظريونقل حملتحوالت اخير حقوق 

 مبناي تقصير  ازCIM 1999 كنوانسيون كه يطور بهحمل جايگاه خود را از دست داده است؛ 
:  اين شق مسئوليت متصدي حمل عدول كرده و به فرض مسئوليت روي آورده استةدربار

 نامناسب از اسناد گمركي ةمتصدي حمل مسئول جبران خسارات ناشي از گم شدن يا استفاد«
نامناسب از اسناد معلول استفادة  گم شدن اسناد يا تلف يا خسارت ناشي از آنكهاست مگر 
 ة ماد3بند (»  است از آنها و نتايج آنها اجتناب كندتوانسته ينمشد كه متصدي حمل شرايطي با

  ). اين كنوانسيون15
كه ( ريلي ونقل حمل و يا جاده ونقل حمل كه جز در خصوص رسد يمنظر  در مجموع، به

 صراحت بهكه مسئوليت مبتني بر نمايندگي و تقصير )  باشدCIM 1980مشمول كنوانسيون 
 در ساير موارد، نظر به اينكه متصدي حمل متعهد به حمل ،م قرار گرفته استموضوع حك

و همين كه سبب خسارت وارده منتسب به متصدي حمل باشد ست  كاالموقع بهايمن و 
 و با توجه به روند تحوالت مقررات آورد يمبار  بهمسئوليت او را بدون نياز به اثبات تقصير او 

لزوم حمايت از صاحبان كاال در مقابل متصديان حمل مستقر شده  كه بر ونقل حمل يالملل نيب
مسئوليت متصدي حمل در تمام اسباب خسارت ولو ناشي از   بايد قائل به يكپارچگي،است

 .اجراي نادرست تشريفات گمركي باشيم

  
   مسئوليت متصدي حملةمحدود .4.2

راي نادرست تشريفات با توجه به تفاوت مبنا و ماهيت مسئوليت متصدي حمل در اثر اج
نظر برسد كه ميزان   حمل، شايد بهيها رشتهگمركي از ساير اسباب مسئوليت او در برخي 

 يالملل نيب يها ونيكنوانسهم، محدود به مبالغ مقرر در نظر مسئوليت متصدي حمل از اين 
 كل خسارات وارده بايد ، وفق قانون ملي حاكم محدود شده باشدكه يدرصورتو جز نيست 
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مبناي  CMR آنكه كنوانسيون با جالب توجه آن است كه ةبا وجود اين، نكت. شودجبران 
متفاوتي براي مسئوليت متصدي حمل در فرض اجراي نادرست تشريفات گمركي معرفي 

 اين 11 ة ماد3بند . همچنان ميزان مسئوليت متصدي حمل را محدود اعالم كرده است ،كند يم
 در ،كند يمتصدي حمل را وفق احكام نمايندگي مسئول اعالم پس از آنكه م CMRكنوانسيون 

 حمل متصدي ةليوس بهغرامت قابل پرداخت  مشروط بر اينكه ميزان... « :ددار يممقرر زمينه اين 
 3همين حكم در بند . »شود تجاوز ننمايد كاال پرداخت مي  تلفةنتيج  ميزان غرامتي كه دراز
 تكرار شده است، CIM 1999 كنوانسيون 15 ة ماد3د  و بنCIM 1980 كنوانسيون 25 ةماد

  . اند كردهسكوت زمينه  در اين ونقل حمل يها ونيكنوانس ديگر كه يدرحال
 يها ونيكنوانس مسئوليت مقرر در ة اگر قائل بر آن باشيم كه محدودرسد يمنظر  به

شريفات گمركي در مورد خسارات مربوط به ت)  حمليها شاخهدر تمام  (ونقل حمل يالملل نيب
 متصديان حمل را به پذيرش تعهد اجراي اين تشريفات تشويق و دلگرم تنها نه است،نيز حاكم 

 ة الزم براي بيمينيب شيپ قابليت ،شود يم كه منافع آن در نهايت نصيب صاحبان بار سازد يم
  .كند يمگران نيز فراهم  بيمهمسئوليت متصديان حمل را از ديد 

به ميزاني كه براي تلف كلي زمينه د مسئوليت متصدي حمل در اين شايان ذكر است تحدي
 مورد انتقاد و حتي عدم پذيرش ، و ريلي مقرر شدهيا جاده ونقل حمل يها ونيكنوانسكاال در 

 نمونه در دعواي رايب .)Clarke & Yates, 2004: 145(در برخي محاكم خارجي قرار گرفته است 
L.G. Hannover دليل اجراي نادرست تشريفات  به در تحويل كاال ريأخت در خصوص خسارت
، به سقف مسئوليت CIM 1980 كنوانسيون 25 ة متناظرِ مادة استناد به ماديجا بهگمركي دادگاه 

 آن كنوانسيون مقرر شده بود و در مقايسه با خسارت تلف 36 ة در تحويل كاال كه در مادريتأخ
 :L.G. Hannover, 24.11.66, Bull, OCTI, 1968(است  حكم داده باشد يمكلي كاال مبلغ كمتري 

 ريتأخ براساس استدالل دادگاه، چه مبنايي دارد كه ميزان مسئوليت متصدي حمل براي .)59-63
 در ،است) معادل ارزش كاال(قاعده كمتر از خسارت تلف كلي كاال براساس در تحويل كاال كه 

 .)Ibid(زان خسارت تلف كلي افزايش يابد خصوص خسارات مربوط به تشريفات گمركي به مي
 حداكثر خسارت قابل CMR و CIM؛ چراكه كنوانسيون رسد يمنظر  بهاستدالل دادگاه درست 

وصول از متصدي حمل را اعالم كرده است كه در خصوص تلف كلي كاال مصداق دارد و اگر 
بايد به باشد،  در حمل ريتأخ صورت بهخسارت ناشي از نقض تعهدات گمركي متصدي حمل 

  . عمل شودريتأخ مسئوليت ناشي از ةمحدود
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  خسارات قابل جبران از سوي متصدي حمل .4.2.1
 مسئوليت متصدي حمل در تمام در زمينة ونقل حمل يالملل نيب يها ونيكنوانساز استقرا در 

 به اين قاعده رسيد كه مصاديق مسئوليت متصدي حمل در قبال توان يم حمل يها شاخه
 در ريتأخ، تلف كلي يا جزئي بار و )آواري(ر محدود به خسارت فيزيكي به بار صاحب با

 CIM كنوانسيون 23 ة، مادCIM 1980 كنوانسيون 36 ة، مادCMR كنوانسيون 17 ةماد( استتحويل بار به گيرنده 
ر انجام نادرست  حال اگر بر اث.)1978 كنوانسيون هامبورگ 50 ة و ماد1929 كنوانسيون ورشو 19 و 18 واد، م1999

 از موعد مقرر به ريتأختشريفات گمركي از سوي متصدي حمل بار در گمرك معطل مانده و با 
 ، يا جزئا فاسد شود يا خسارتي به آن وارد شودكالًگيرنده تحويل شود يا در اين زمان معطلي 

) ل حمة رشتبرحسب( و تابع كنوانسيون مربوط مذكورقواعد اساس مسئوليت متصدي حمل بر
در حقيقت، عدم اجراي صحيح . بوده و ملزم به جبران خسارات وارده به صاحب بار است

حمل كاال (بر تعهد اساسي او ) اجراي تشريفات گمركي(تعهدات جانبي متصدي حمل 
عارض شده و مشمول مقررات حاكم بر خسارات وارده به بار كه ) موقع به سالم و صورت به

ليكن خسارات ناشي از اجراي . گردد يم ، مقرر استونقل حمل يالملل نيبدر معاهدات 
 ضبط صورت بهو ممكن است مذكور نيست نادرست تشريفات گمركي منحصر به مصاديق 

در اين صورت، بعيد است كه مسئوليت متصدي حمل ديگر تحت .  توسط گمرك باشد1بار
 از مصاديق كي چيهول  ضبط كاال مشمچراكه قرار گيرد؛ ونقل حمل يالملل نيبشمول معاهدات 

 شمار نرفته و كاال تلف نشده  به)  در تحويلريتأختلف كلي يا جزئي، آواري و (خسارت 
. گ.ا. ق33 ةو وفق مادنيست  بلكه به دستور مرجع گمركي ديگر قابل تحويل به گيرنده ،است

 توان يم در مقابل، 2.رسد يم و فروش اموال تمليكي به فروش يآور جمعتوسط سازمان 
استدالل كرد كه ضبط كاال نوعي تلف حكمي كاال بوده و در حكم مفقود شدن بار در مسير 

 يا همراه با خشونت كه از افتهي سازمان يها سرقت جز به (كه سرقت كاالطور همانحمل است؛ 
 تحت همين عنوان، تحت .)53 :1393جباري و همكاران، () موارد فورس ماژور تلقي شده است

 . قرار گرفته استونقل حمل يالملل نيب يها نويكنوانسشمول 

  
 
 

                                                            
  .گ.ا. ق105 ة موضوع مادمانند تخلف. 1
دليل مداخلة يك مرجع دولتي اجراي قرارداد حمل ميسر نشده و اجراي مقررات  شايان ذكر است در اين فرض اگرچه به. 2

 :Wilson, 2008( كنند يم نوعي سبب معافيت متصدي حمل تلقي restraint of princesگمركي را تحت استثناي 

دليل عدم رعايت مقررات و تشريفات گمركي  كه ضبط بار يا توقيف آن توسط گمرك به، اما در خصوص مورد از آنجا )268
 و او مسئول جبران رود ينمشمار  از سوي متصدي حمل صورت گرفته و ناشي از تقصير خود متصدي است سبب خارجي به

   .خسارات وارده به صاحب بار است
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  دليل قصور طرف قرارداد بهمعافيت متصدي حمل از مسئوليت  .4.2.2
 قاهره، معاهدات حمل ةدليل قو به از موارد استثناي مسئوليت متصدي حمل نظر صرف 
دليل تقصير فرستنده و  به اجراي نادرست تشريفات گمركي كاال كه يدرصورت 1يالملل نيب

 متصدي حمل را ، در اختيار قرار ندادن اسناد و اطالعات الزم به متصدي حمل باشدصاًمشخ
 براي  الزمدر حقيقت، تكليف فرستنده است تا اسناد و مدارك. اند دانستهاز مسئوليت معاف 

 در اختيار متصدي حمل قرار دهد تا او قادر به انجام تشريفات راانجام تشريفات گمركي 
 متصدي حمل مسئول خسارات تنها نهوقت باشد، در غير اين صورت، مربوط بدون فوت 

بلكه فرستنده مسئول خسارتي خواهد بود كه به متصدي حمل نيست، وارده به صاحب بار 
  . وارد شده باشد)  حملةمانند خسارت معطلي وسيل(

راي  ب الزمتا اسناد و اطالعاتكرده فرستنده را ملزم » 1929كنوانسيون ورشو  «16 ةماد
به . در اختيار متصدي حمل قرار دهدرا انجام تشريفات گمركي قبل از تحويل كاال به گيرنده 

موجب همين ماده، فرستنده مسئول جبران خسارات وارده به متصدي حمل در اثر فقدان يا 
 كنوانسيون 11 ةمشابه همين حكم در ماد.  اسناد و اطالعات مزبور خواهد بودينظم يبنقص يا 

CMR،كنوانسيون 25 ةاد م CIM 1980كنوانسيون 15 ة و ماد CIM 1999 مقرر شده است و  نيز
، مسئوليت متصدي حمل در خصوص بررسي صحت يا كفايت اسناد  اين مقرراتةحتي در كلي

 هر مسئول جبران حملفرستنده در برابر متصدي  و خودشده  نفي يكل بهيا اطالعات مزبور 
 قلمداد شده است شده ارائهترتيبي اسناد و اطالعات  استي يا بيناشي از فقدان، ك  خسارتگونه

تحميل ). مواردي كه خسارت ناشي از اشتباه و تقصير متصدي حمل بوده باشد مگر در(
مسئوليت بر فرستنده به اين دليل است كه او آگاهي و اطالعات بيشتري در مورد كاالي 

 مقايسه با متصدي حمل براي متعهد موضوع حمل داشته و در نتيجه در موقعيت درست در
  . اسناد الزم براي انجام تشريفات گمركي قرار داردةشدن به تهي

 يا پرونده در اين خصوص جالب توجه است؛ در 27/1/1971 دادگاه پاريس مورخ يرأ
 دليل آنكه اسناد كاال به به مرز آلمان رسيده اما موقع بهكه كاميون در مسير فرانسه به آلمان غربي 

فرستنده عليه  ،شود يمچندين روز در گمرك آلمان متوقف ) نه آلماني(به زبان فرانسوي بوده 
استدالل فرستنده آن بود كه متصدي حمل در . كند يممتصدي حمل طرح دعواي خسارت 

 اينكه بايد آن اسناد به زبان آلماني تهيه در مورد اما ،خصوص اسناد الزمه به او مشورت داده
استناد كرده  CMR كنوانسيون 11 ة به مادصرفاًمتصدي حمل .  به او نداده است اطالعي،شود

                                                            
 اسناد و اطالعات الزم جهت ترخيص گمركي را بر عهدة فرستنده  قانون تجارت آلمان هم تهية408 مادة 1 بند 11جزء . 1

 . گذارده است
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 فرستنده گذارده است و دادگاه هم با پذيرش استدالل متصدي ةكه مسئوليت اسناد را بر عهد
 توافق كرده و 11 ة مادبرخالف كه حتي اگر متصدي حمل كند يمحمل، در حكم خود اضافه 
باطل و  CMR كنوانسيون 41 ةدليل مغايرت با ماد به اين توافق ،بودمسئوليت اسناد را پذيرفته 

1 استبالاثر
(Clarke, 2009: 70).  

  
مسئوليت متصدي حمل ناشي از سلب امكان اجراي تشريفات گمركي توسط  .5

  صاحب بار 
 انجام دار عهده پيشين مربوط به زماني بود كه متصدي حمل يها شماره در شده گفتهمالحظات 
 اجراي ناصحيح آن تشريفات خسارتي به صاحب بار ةواسط به گمركي كاال شده و تشريفات

 كه او تعهدي شود يمبر اين، مسئوليت متصدي حمل در فرضي هم مطرح  افزون. سازد يموارد 
دليل تقصير او صاحب كاال نيز قادر به انجام تشريفات  به اما ،به اجراي تشريفات گمركي ندارد

  . شود يم خسارت مزبور نشده و متحمل
 كه رندهيگ ليتحومسئله از اين قرار است كه متصدي حمل كاال را پس از تخليه به مرجع 

و در ازاي آن قبض دهد  ميتحويل ) گ.ا. ق23 ةماد( انبارهاي گمركي را بر عهده دارند ةادار
كه پس از كند  مي دريافت ،شود يم صادر رندهيگ ليتحوكه از سوي مرجع را انباري 

. كند يمهمراه ترخيصيه به گيرنده تسليم  بهو كرده  با گيرنده آن را ظهرنويسي حساب هيتسو
 گمركي انجام ة نوع رويبرحسبگيرنده از اين زمان قادر است تا تشريفات گمركي كاال را 

ليكن مدت مجاز نگهداري كاال در انبارهاي گمركي . كندو كاالي خود را ترخيص دهد 
گ اين مهلت از تاريخ تحويل .ا. ق24 ة وفق مادكه يطور به ،ست قانون محدود ااساسبر

 انبارداري يها نهيهزبا پرداخت (گرفتن كاال سه ماه است و در شرايطي حداكثر تا دو ماه ديگر 
بنابراين، صاحب كاال بايد ظرف اين مهلت محدود . قابل تمديد است) تا تاريخ موافق گمرك

و با پرداخت وجوه متعلقه آن را از انبارهاي گمركي  دهدتشريفات گمركي كاال را انجام 
و توسط شود  مي» كاالي متروكه«، در غير اين صورت، كاال مشمول مقررات كندترخيص 
از آنجا ). گ.ا. ق33 و 24مواد  (رسد يم و فروش اموال تمليكي به فروش يآور جمعسازمان 

 ،ه از زمان تحويل آگاه است و اوست كدهد يمكه متصدي حمل كاال را به انبار تحويل 

                                                            
 Vers R(البته يازده سال بعد دادگاه دوسلدرف با انعطاف بيشتري با اين تكليف فرستنده رفتار نموده و در پروندة . 1

تصدي حمل بدون هيچ اعتراضي خود  كه در آن، فرستنده كارنه تير را براي متصدي حمل تهيه نكرده بود، اما م)1982.302
، دادگاه به مسئوليت متصدي حمل براي جبران خسارات ناشي از ناقص بودن كارنه تير حكم زند يمبه تدارك آن دست 

  . )Ibid( دهد يم
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قانونگذار او را مكلف كرده تا تاريخ تحويل كاال را حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تحويل به 
   1.گيرنده يا صاحب كاال اطالع دهد

 تاريخ اند مكلف كاال ة يا آورندونقل حمل يها شركت«گ، .ا. ق34 ة ماد1 ةبراساس تبصر
 را حداكثر ظرف پنج روز پس از 24 ةمچنين مفاد مادتحويل كاال به انبارهاي گمركي و ه

 به ،كاال مشخص نباشدگيرندة  صاحب يا كه يدرصورت كاال و ةتحويل كاال به صاحب يا گيرند
 كاال به ة يا آورندونقل حمل يها شركت كه يدرصورت.  كاال اطالع دهندةبانك واسطه يا فرستند

 كه از اين راه به باشند يمبران خساراتي تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسئول ج
به اين ترتيب، شرايط اين قسم مسئوليت متصدي حمل به . »شود يمنفع وارد  اشخاص ذي

  : شرح زير است
 محدود به امر موضوعيِ تاريخ تحويل يرسان اطالعنخست، تكليف متصديان حمل به 

مذكور قانونگذار به روش البته . دريگ يبرم را نيز در 24 ةبلكه امر حكمي مقرر در مادنبيست، 
 درج در ظهر قبض انبار توسط مرجع صورت به را يرسان اطالعبسنده نكرده و تكليف 

 ةماد( را از صاحب كاال دفع كند يريگ بهانهگونه   نيز مقرر كرده است تا امكان هررندهيگ ليتحو
   .)گ.ا. ق34

 كاال صورت گيرد و در ةا گيرند نخست بايد به صاحب ية در وهليرسان اطالع آنكهدوم، 
در حقيقت، . رنديگ يم قرار يرسان اطالعصورت مشخص نبودن، بانك واسطه يا فرستنده طرف 

 متعددي دارد كه نفعان يذ ،شود يمكااليي كه توسط متصدي حمل به انبار گمركي تحويل 
گر بارنامه به ؛ به اين شرح كه ارديگ يمتشخيص آنها در غالب موارد براساس بارنامه صورت 

 دريايي مالك كاال ةكه در خصوص بارنام(نام شخص معين صادر شده باشد، تشخيص گيرنده 
كار دشواري نخواهد بود، اما اگر همان بارنامه ظهرنويسي شده يا در وجه ) رود يمشمار  بههم 

اصلي بارنامه به نسخة  گيرنده كسي است كه با در دست داشتن ،حامل صادر شده باشد
 او تشخيص گيرنده ممكن ةو طبيعي است كه تا قبل از مراجعكند دي حمل مراجعه متص

 از آنجا ، پايه، اعتبار اسنادي باشدة روش پرداخت معاملكه يدرصورتدر چنين حالتي، . نيست
شمار  به) متقاضي اعتبار( دريافت مطالبات بانك از گيرنده ةكه كاالي موضوع اعتبار، وثيق

گونه هشدار مربوط به امكان متروكه يا  و هراست نفع  بانك در بقاي كاال ذي بنابراين، ،رود يم
 معين در بارنامه درج ةفرض آخر آن است كه نه گيرند. ضبط شدن كاال بايد به اطالع او برسد

نفع كاال همان فرستنده   طرفين قرارداد پايه باشد كه در اين صورت، ذيةشده و نه بانكي واسط

                                                            
ي رسيدن وسيلة حمل به مقصد رسان اطالعي تحويل كاال به گمرك از تكليف رسان اطالعشايان ذكر است كه تكليف . 1
)notice of arrival( بر عهدة متصدي حمل باشد، متفاوت بوده و مشمول تواند يم ونقل حمل كه به موجب حقوق 

  .يستن ونقل حملهاي  كنوانسيون
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حق در اختيار « از يالملل نيباد حمل بوده و به موجب قوانين ملي و است كه طرف قرارد
 گيرنده براي دريافت كاال يا ةدر شرايطي برخوردار است و در صورت عدم مراجع» گرفتن كاال

رد كاال توسط او يا عدم پرداخت حقوق متصدي حمل توسط گيرنده، متصدي حمل بايد از 
  . كندفرستنده كسب تكليف 

 حمل در صورت نقض اين تعهد قانوني مسئول جبران خسارات وارده به سوم، متصدي
 بلكه از حكم ،اين مسئوليت متصدي حمل، نه از قرارداد حمل. نفع است هر شخص ذي

 1 ةبا توجه به سياق تبصر. رود يمشمار  بهو نوعي مسئوليت قهري گيرد  ميت أقانونگذار نش
مكلف به نكن،  به اين تكليف خود عمل ، همين كه متصدي حملمذكور به شرح 34 ةماد

 ملزم به اثبات تقصير متصدي باشد و به دهيد انيز آنكه يب ،جبران خسارات وارده خواهد بود
فرض مسئوليت يا مسئوليت محض زمينه  مبناي مسئولي متصدي حمل در اين ،تعبير ديگر

  . است
امور گمركي، مبالغي است كه چهارم، منظور از خسارات قابل جبران با توجه به مفاد قانون 

 و فروش اموال تمليكي از محل فروش كاال كسر و استيفا شده است؛ يآور جمعتوسط سازمان 
 ة اشعة انبارداري، هزينيها نهيهز مانند( انجام خدمات مربوطه يها نهيهزشامل حقوق گمركي، 

 متعلقه و از يها مهيجر و...) ، توزين كاال و يبند تعرفهايكس، مهر و موم، باربري، آزمايش و 
 خسارت )گ.ا. ق37 ة ماد2 ةتبصر( آنجا كه مازاد حاصل از فروش كاال به صاحب آن تعلق دارد

 . متصدي حمل نخواهد بودةديگري بر عهد

  
  گيري نتيجه .6

 ة آنكه در زمرليدل هب ليكن است، ونقل حمل حقوق ريناپذ ييجدا، حقوق گمركي جزء گمان يب
 مورد توجه حقوقدانان حقوق خصوصي قرار ندرت به ،رود يمشمار  هبمقوالت حقوق عمومي 

، از زمان تحويل گرفتن كاال از يالملل نيب راه قرارداد حمل ة غافل از آنكه در نقش،گرفته است
فرستنده تا تحويل دادن آن به گيرنده، اجراي تشريفات گمركي جزء ضروري عمليات حمل 

 به اختالل در اجراي قرارداد حمل و ورود خسارت به صحيح آنهاناو در صورت انجام است 
  .شود يمصاحب كاال منجر 

تحقيق در صورت سكوت قرارداد حمل، متصدي حمل مسئول انجام نتايج اين براساس 
از تحويل آن به گيرنده پيش تشريفات گمركي باري است كه در جريان ترانزيت كاال و 

آن دسته از تشريفات گمركي كه مستلزم البته از نظر گمرك در خصوص . ضرورت دارد
 كارگزار ة زماني اين امر مقدور است كه متصدي حمل پروان،ترخيص بار از گمرك است

 امكان اين فعاليت صراحت به ونقل حمل شركت ةگمركي تحصيل كرده باشد و در اساسنام
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 رسمي ةنام توكال ةمنزل بهقانون امور گمركي سند حمل را زمينه در اين . منظور شده باشد
 عطفي در ةمتصدي حمل از جانب صاحب كاال به رسميت شناخته است و اين خود نقط

  . رود يمشمار  به اسناد تجاري عنوان بهقانونگذاري كشور ما جهت ارتقاي اعتبار اسناد حمل 
در هر حال، در صورت عدم انجام صحيح تشريفات گمركي از سوي متصدي حمل و 

در ) الف: ر، شرايط مسئوليت متصدي حمل به اين شرح استورود خسارت به صاحب با
 ملزم دهيد انيز ، باشدCIM 1980 و حمل ريلي كه تابع كنوانسيون يا جاده ونقل حملخصوص 

به اثبات تقصير متصدي با توجه به ماهيت نمايندگي انجام اين تشريفات توسط او و تصريح 
ايي، دريايي و حمل ريلي كه تابع حمل هو( ليكن در ساير موارد است،مقررات حاكم 

 مبني بر حمايت از يالملل نيب نظر به روند تحوالت مقررات ،) باشدCIM 1999كنوانسيون 
 صاحب بار از اثبات تقصير يازين يب كم دستصاحبان بار، بايد قائل به مسئوليت محض و 

 مقرر يمللال نيبمسئوليت متصدي همان است كه در معاهدات محدودة )  ب؛متصدي باشيم
متصدي حمل در صورتي )  ج؛ از ارزش كل كاال فراتر نخواهد رفتتينهادر شده است و 

ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود كه اين خسارات از جنس تلف كاال، خسارت 
شمار  به تلف آن ةمنزل به در حمل بار باشد و خسارت ضبط كاال نيز ريتأخفيزيكي به آن يا 

وليت متصدي حمل منوط به آن است كه فرستنده اسناد و اطالعات الزم براي مسئ)  د؛رود يم
 تنها نه در غير اين صورت ،انجام تشريفات گمركي را در اختيار متصدي حمل قرار داده باشد

 حمل در گمرك ة بلكه اگر خسارتي از اين بابت مانند معطلي وسيل،مسئوليتي نخواهد داشت
  .ستنده ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود فر،به متصدي وارد شده باشد

 اجراي تشريفات ةدر خصوص شرايط مسئوليت متصدي حمل در زمينمذكور نتايج 
 معاهدات ولو ة و ريلي و روح حاكم بر كلييا جادهگمركي از مفاد معاهدات حمل هوايي، 

ن تعهد متصدي  فرعي بودن ايبا وجودشد، كه مالحظه طور همانو شد حمل دريايي استخراج 
 يالملل نيبجايي كاال مسئوليت مترتب بر آن موضوع معاهدات  هحمل نسبت به تعهد اصلي جاب

 ةواسط بهاما قسم ديگر مسئوليت متصدي حمل كه .  صريح يا ضمني قرار گرفته استطور به
  تاريخ تحويل كاال بهيرسان اطالعسلب فرصت انجام اين تشريفات از صاحب كاال در اثر عدم 

 قرار نگرفته است؛ در اين فرض، يالملل نيب يها ونيكنوانس موضوع ،شود يمانبار گمرك ايجاد 
 ةبنا به تصريح و سياق قانون امور گمركي جبران خسارت ناشي از متروكه شدن كاال به عهد

 . نيازي به اثبات تقصير او داشته باشددهيد انيز آنكه يب ،متصدي حمل است

  
  
  



  
 387 ي ناشي از اجراي نادرست تشريفات گمركي                     الملل نيبت مدني متصديان حمل مسئولي 

  منابع
  فارسي) الف

  . ميزان: چ دوم، تهران، حقوق گمركي .)1390( احمدي، عبداهللا .1
  .شركت چاپ و نشر بازرگاني: چ دوم، تهران، گمرك .)1396(بنايي، رضا . 2
  .90ش ، 45 – 27، صص 1دوره ، بازرگاني يها يبررس ةماهنام، »آشنايي با گمرك و ترخيص كاال« .)1373(پورسيد، بهزاد . 3

 كاال و يا جادهبررسي موارد معافيت مسئوليت متصدي حمل «). 1393( واليي، نادر ؛نژاد مجيد حسن ؛جباري، منصور. 4
دوره ، سال دوم،  پژوهش حقوق خصوصيةفصلنام، »)CMR( كاال يالملل نيب ونقل حملنها در كنوانسيون آشرايط استنادي 

  .7ش ، 72 – 39، صص 2
، دوازدهمچ  خاص و مختلط، يها تيمسئول: 2، ج  قرارداد، مسئوليت مدني خارج ازيها الزام .)1394(كاتوزيان، ناصر . 5

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

   .شركت سهامي انتشار: چ ششم، تهراناجراي قرارداد، : 4، ج حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها .)1390 (---------- . 6
 

 خارجي) ب
7. Anton, Grete (2010). Carriage of goods by Sea: UNCITRAL Draft Instrument on Carriage 

of Goods by Sea and the Possibility of harmonization of Carrier Liability Regimes, LAP 
Lambert Academic Publishing. 

8. Bugden, Paul, Freight Forwarding and Goods in Transit, Sweet & Maxwell, 1999. 
9. Cheng, Jiarui (2010). “Customs law of East Asia”, Kluwer Law International. 
10. Clarke, Malcolm A. (2009) International Carriage of Good by Road: CMR, Informa Law 

publication, 5th edition, London. 
11. Clarke, Malcolm and Yates, David (2004). Contract of Carriage by Land and Air, 

Informa Professional. 
12. Gotschlich,Georg Dieter (1988). “The World Wide Developments of International 

Customs Law”, International Business Law journal. 
13.Doherty, Walter E., (1987). “An Introduction to Customs Law and Practice”, Suffolk 

Transnational Law Journal, Vol. 11, Issuel, pp: 300-306. 
14. Hughes, A.D., (1999). Casebook on Carriage of goods by sea, Blackstone Press Limited, 

2nd edition. 
15.Lasok, Dominik, (1998). The Trade and Customs law of the European Union, third 

Edition, Kluwer law International. 
16.Jacobsen, Friedrich Johann (1818). Laws of the Sea: With Reference to Maritime 

Commerce During Peace and War, Published by Edward J. Coale, Baltimore. 
17. Rodière, René (1977). Droit des Transport, Transport terrestres et aériens, Sirey. 
18. ----------------- (1977). Le Contrat de Transport de Marchandises Terrestre et Aerien, 

Centre National de Recherche Scientifique, Paris.  
19.Wilson, John F, (2008). Carriage of Goods by Sea, Pearson Education Limited. 


