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چکیده
ارزش اثباتی مندرجات بارنامه در خصوص مشخصات بار از سوی تمام کنوانسیونهاای حماو و
نقو بین المللی (با اختالف در برخی اوصاف بار) پذیرفته شده است .این کارکرد تا زمانی به قوت
خود باقی است که متصدی حمو با درج شروطی که «حق شرط /رزرو» نامیده میشود آن را از
اعتبار ساقط نکرده باشد .اینکه چنین شرطی از جانب متصدی حمو که بهطاور یا جانباه در
بارنامه درج شده و به نحوی مسئولیت احتمالی متصدی را منتفی میکناد ،تاا چاه حاد اعتباار
دارد ،مسئله ای است که کمتر در ادبیات حقوقی به آن پرداخته شده است .به این ترتیب ،ضمن
بررسی مشروعیت رزرو از حیث برخورد با مقررات آمرۀ حمو و نقو ،باید دید که آیا اعتبار رزرو
مستلزم کسب رضایت فرستنده است؟ آیا رزرو باید موجه باشد و نیازی به لزوم تصریح به جهت
رزرو در بارنامه وجود دارد؟ از سوی دیگر ،در مواردی ممکن اسات متصادی حماو راساا یاا باا
توافق با فرستنده از درج رزرو در بارنامه خودداری کند و به دریافت سندی به نام «ضمانتناما
جبران خسارت» از او اکتفا نماید .لذا الزم است تا ضمن بررسی اعتباار ساند اخیار ،مسائولیت
متصدی حمو در مقابو دارندۀ بارنامه در صورت عادم درج اختیااری رزرو ماورد بررسای قارار
گیرد .در این مقاله ،از ی سو ،مشروعیت و شرایط اعتبار حق شرط و از سوی دیگار آثاار حاق
شرط نفیا و اثباتا با مطالع تطبیقی حقوق فرانسه و انگلیس و نیز مقایس معاهدات باینالمللای
حمو و نقو (دریایی ،هوایی و زمینی) تجزیه و تحلیو میشود.

واژگان کلیدی
بارنامه ،جبران خسارت ،حق شرط ،رزرو ،ضمانتنامه ،متصدی حمو.
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مقدمه
مهمترین کارکرد بارنامه در تمام شیوههای حمو ،آن است که رسید دریافت کاال باا مشخصاات
تعیینشده در آن بهشمار میرود؛ بهگونهای که معاهدات بینالمللی و نظامهاای حقاوقی ،ارزش
اثباتی ویژه ای برای بارنامه در مورد خصوصیات کاال (که معموال از سوی فرستنده تهیاه و اعاالم
میشود) قائو شده اند و متصدی حمو در مقابو اشخاص ثالث نمیتواند حتی خالف منادرجات
بارنامه را اثبات کند .این ارزش البته در مورد بارنامه ای صادق است که مشتمو بار اههاار نظار
منفی متصدی حمو راجع به خصوصیات بار نباشد .در حقوق حمو و نقو به چناین شارطی از
جانب متصدی حمو راجع به مندرجات بارنامه« ،رزرو» یا «حق شارط» اطاالق مایشاود و باا
عباراتی از قبیو «گفته شده که شامو میشود» (« ،)said to containوزن ناامعلوم»« ،وزن باار
بررسینشده» و  ...در بارنامه هاهر میشود .بارنامه ای که فاقد رزرو باشد به بارنام تمیز ()clean
شهرت دارد و درصورتی که متضمن رزرو باشد با عنوان بارنامه مخدوش یا مقید ( claused bill
 )of ladingاز آن یاد میشود .بارنام اخیر از نگاه بان ها (در سازوکار اعتبارات اسانادی) و نیاز
خریداران کاال فاقد اعتبار و ارزش اسات و معاهادات باینالمللای نیاز از دریافات بارناما تمیاز
بهعنوان حق فرستنده یاد کردهاند.
مسئله آن است که رزرو به هاهر ی نوع شرط ضمن بارنامه است که بنابه فرض بر شارایط
قرارداد حمو داللت دارد و هدف از درج آن در بارنامه خالصی از مسائولیت احتماالی متصادی
حمو در مقابو گیرنده و دارندگان بارنامه است .این درحالی اسات کاه ایان شارط باه صاورت
ی جانبه از سوی متصدی حمو در بارنامه اعمال شده و راه سوءاستفاده از ایان موقعیات بارای
متصدی حمو باز است .لذا نخستین پرسش آن است که با وجود اعاالم بطاالن هرگوناه شارط
عدم مسئولیت متصدی حمو در اسناد حمو از سوی کلی معاهدات حمو و نقاو باینالمللای،
میتوان رزرو را معتبر شناخت؟ درصورت پاسخ مثبت ،شرایط صحت آن کدام است؟
مسئل مهم دیگری که باز در ادبیات حقوقی داخلی جای خالی آن احساس مایشاود ،آثاار
درج رزرو و مهم تر از آن ،آثار عدم درج رزرو در حالتی است که متصدی حمو میبایست نسبت
به این امر اقدام می نمود .درصورتی که متصدی حمو راسا یا در اثر توافاق باا فرساتنده از درج
و تقصایر
رزرو در بارنامه خودداری کند ،این پرسش مهم باقی می ماناد کاه آیاا ایان تارْ فعا ر
محسوب شده ،مسئولیتی برای متصدی حمو بهبار میآورد؟ درنهایت به مسئل شایع در صنعت
حمو و نقو با عنوان «ضمانتنام جبران خسارت» ( )letter of indemnityپرداخته میشود که
با توجه به آثار زیانبار آن برای دارندگان بارنامه و یاا حتای بانا هاا و شارکتهاای بیماه آیاا
میتوان چنین سندی را معتبر و یا مؤثر در حقوق اشخاص ثالث دانست؟
در این تحقیق ،نظام های حقوقی انگلیس و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار میگیرند و باا
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آنکه تکی اصلی در موض وع این مقاله ،بارنام دریایی و مقررات حمو و نقو دریایی است ،اماا از
احکام مقرر در دیگر کنوانسیونهای حماو و نقاو در شایوههاای حماو زمینای و هاوایی نیاز
بهره برداری شده است .شایان ذکر است رزرو در بارنامه به حق شارط از ساوی متصادی حماو
محدود نبوده ،بلکه گیرنده نیز به هنگام دریافت بار از متصدی حمو از امکان رزرو و قیاد عادم
سالمت کاال برخوردار است؛ هرچند این نوشتار به بررسی نوع نخست رزرو اختصاص یافته است.1

 .1اعتبار حق شرط
در این بخش ابتدا به مشروعیت حق شرط با توجه باه ماهیات حقاوقی آن و موضاع معاهادات
بینالمللی پرداخته میشود و سپس شرایط صحت و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .1 .1مشروعیت حق شرط
در هاهر امر ،رزرو متصدی حمو نوعی شرط ضمن قرارداد حمو اسات کاه سابب مایشاود او
مسئولیتی بابت اختالف باری که در مقصد به گیرنده تحویو میدهد با مندرجات بارنامه نداشته
باشد .ازاینرو می توان بر این باور بود که رزرو اگرچه باهصاراحت مسائولیت متصادی حماو را
سلب نمی کند ،اما نوعی شرط عدم مسئولیت ضمنی بهشمار مای رود .درصاورتی کاه باه قصاد
متصدیان حمو از درج رزرو در بارنامه توجه شود بهخوبی آشکار مایگاردد کاه آنهاا تنهاا باه
انگیزۀ رهایی از مسئولیت احتمالی دست به این کار میزنند .متصدی حماو نمایخواهاد بابات
اههارات فرستنده که احتمال ناصحیح بودن آنها وجود دارد ،مؤاخذه شاده ،در مقاباو گیرناده
مسئول جبران خسارت ناشی از مغایرت قرار گیرد .لذا به جاای آنکاه باهصاراحت شارط عادم
مسئولیت را در صورت بروز خسارت درج نماید از سبب حقاوقی مسائولیت جلاوگیری نماوده،
بهطور ضمنی و غیرمستقیم عدم مسئولیت خود را تحصیو میکند.
اثری که بر این توصیف حق شرط بار می شود ،عدم اعتبار رزرو به دلیو مغایرت با معاهدات
حمو و نقو بین المللی است که در قریب به اتفاق آنها هرگونه شرط عدم مسائولیت متصادی
حمو باطو و بی اثر اعالم شده است .شایان ذکر است روی قضایی فرانسه در اوایو قارن بیساتم
(از قبیو رأی مورخ  4نوامبر  1190دیوان عالی فرانسه) به چنین تعبیری از رزرو تمایو زیاادی
نشان داده و آن را نوعی شرط عدم مسئولیت دانسته است (.)Rodiere, 1970, p. 78
این درحالی است که روی قضایی انگلیس برخالف این مسیر حرکت کرده و در پروندۀ The
) Mata K» «(1998رزرو را نوعی شرط عدم مسئولیت که مشمول بناد  8ماادۀ  9قواعاد الهاه
 .1در خصوص حق رزرو گیرنده ،ر .ْ.فخاری و مفیدیان ،1981 ،ص 111.-191
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 1124می شود ،ندانسته است ،بلکه به تعبیر قاضی کالرْ در این دعوا ،عدم مسئولیت متصدی
حمو در اثر سلب مسئولیتهای اولیه ( )primary liabilitiesحاصو میشاود ( Gaskell, 2000,
 .)p. 238این تعبیر حقوق انگلیس ،با گذشت زمان باه نظاام حقاوق فرانساه هام راه ماییاباد،
بهگونهای که حقوق دانان شهیر این کشور بر این باورند که تکنی حقوقی ،تفسیر رزرو به شرط
عدم مسئولیت را برنمیتابد ( .)Rodiere, 1970, p. 77از دید این دساته از حقاوقداناان ،قصاد
متصدیان حمو از درج چنین شروطی ،از دو حالت خارج نیست :یا چنین قصدی ،خاودداری از
بهعهده گرفتن برخی تعهدات و به تعبیری «کاهش تعهدات قراردادی» ( une clause allégeant
 )les obligationsاست؛ تعهد متصدی به تسلیم رسیدی به طرف دیگر قارارداد کاه کااالیی باا
مشخصات معین دریافت کرده است و یا اینکه بهموجب رزرو ،متصدی مانع از آن مایشاود کاه
بارنامه نقش اثباتی خود در مورد خصوصیات بار را ایفا نماید و باه هماین دلیاو ،رزرو را ناوعی
«قرارداد مربوط به دلیو» ( )conventions relative à la preuveنامیدهاند (.)Ibid
بر اساس نظر اخیر ،دیگر رزرو ی نوع شرط عدم مسئولیت نیست تا باه علات مغاایرت باا
کنوانسیونهاای باین المللای باطاو پنداشاته شاود و افازون بار آن ،چاه رزرو را ناوعی شارط
کاهش دهندۀ تعهد متصدی حمو بدانیم و یا توافق مربوط به دلیو اثبات ،در هر دو حالات ایان
شرط معتبر خواهد بود؛ زیرا در فرض نخست ،تعهد به تسلیم رسید به ذات قرارداد حمو و نقو
مربوط نمی شود تا نوعی شرط مغایر با ذات قرارداد حماو تلقای و باطاو (و مبطاو) شاود و در
فرض دوم ،موضوع اثبات به نظم عمومی ارتباطی ندارد تا رزرو به علت مغایرت با نظام عماومی
بیاثر شناخته شود و ازاینرو ،حق شرط دارای اعتبار حقوقی است.
دلیو دیگری که مشروعیت رزرو را زیر سؤال میبرد عدم شناسایی رسمی آن در کنوانسیونهاای
مهم حمو و نقو بینالمللی است؛ بهگونهای که مهمترین کنوانسیون حمو و نقو دریایی یعنی قواعاد
الهه 1124م درست درجایی که میتوان به رزرو توسو جست ،راهکار دیگاری جاز رزرو ارائاه کارده
است .بر اساس جزء «پ» بند  9مادۀ  9قواعد الهه « ...متصدی حمو ،فرمانده ،یاا نماینادۀ متصادی
حمو ،ملزم نیست که در بارنام دریایی ،عالئم ،تعداد ،مقدار ،یا وزنی را قید نماید کاه صاحت آنهاا،
به جهات موجه ،مشکوْ بوده ،یا وسیل مناسب برای رسیدگی به صحت آنها را در اختیاار نداشاته
باشد» .لذا متصدی حمو صرفا حق دارد تا در خصوص کمیات یاا کیفیات کااال در بارناماه اههااری
نکند؛ نه آنکه مجاز به درج رزرو در بارنامه باشد! (.)Pejović, 2015, p. 131
با وجود این ،استدالل مخالفانِ مشروعیت رزرو به دالیو زیر معتبر بهنظر نمیرسد:
نخست آنکه دیگر کنوانسیونهای حمو و نقو دریایی به امکان درج رزرو تصریح کردهاند؛ از
قبیو کنوانسایونهاای هاامبور 1118م (ماادۀ  )11.1و کنوانسایون روتاردام 2001م (ماادۀ
 )40.1که از این جهت با روی تجاری نیز سازگاری بیشتری دارند (.)Giermann, 2004, p. 55
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دوم ،تجویز رزرو را از همان قواعد الهه 1124م نیز میتوان استنباط نمود ،زیارا بار اسااس
همان مادۀ  9نمیتوان بارنامه ای صادر کرد که فاقد عالیام ،تعاداد ،مقادار و یاا وزن باار باشاد؛
چراکه این مندرجات برای وجود بارنام دریاایی ضاروری اسات ( .)Ibidدرعماو نیاز اطالعاات
مربوط به کاال از سوی فرستنده تهیه و برای امضا در اختیار متصدی حمو گاذارده مایشاود و
متصدی حمو ناگزیر به درج آن اطالعات در بارنامه است ،اما او حق دارد تا آن منادرجات را در
صورت وجود شرایط یادشاده توصایف نمایاد کاه ایان توصایف باا درج رزرو میسار مایشاود
( .)UNCTAD Report, 1991, p. 130بنابراین ،منظور طراحان قواعد الهه از عدم الزام متصدی
حمو به قید اوصاف بار در بارنامه ،عدم تأیید آن اوصاف به هر طریقی است که رایجتارین روش
به این منظور درج رزرو در بارنامه است.
سوم ،معاهدات مربوط به حمو و نقاو ریلای و جاادهای باهصاراحت از امکاان درج رزرو در
بارنامه سخن گفتهاند؛ از قبیو مادۀ  8کنوانسیون 1151 CMRم در خصوص حمو جادهای کاال
و نیز مواد  11و  12ضمیم «ب» ( )CIMکنوانسیون کوتیف 1111م در خصوص حمو و نقاو
ریلی .با توجه به مجموع معاهدات یادشده ،این نتیجه حاصو میشود که مشروعیت حق شارط
به ی قاعدۀ کلی در حقوق حمو و نقو بینالمللی تبادیو شاده اسات .شاایان ذکار اسات در
حقوق ایران با آنکه جزء ج از بند  9مادۀ  54قانون دریاایی عیناا از قواعاد الهاه تبعیات کارده
است ،نشانی از امکان حق شرط در بارنامه برای متصدی حمو در این قانون دیده نمیشاود .باا
وجود این ،نه تنها مشروعیت حق شرط در عرف دریانوردی پذیرفته شده است ،بلکه میتاوان از
مادۀ  58قانون که هرگونه شرط قراردادی را در خصوص خسارات مربوط به پیش از باارگیری و
پس از تخلیه مجاز دانسته است ،پذیرش ضمنی حق شرط را استنباط نمود؛ زیرا موضاوع حاق
شرط راجع به وضعیت کاال قبو از بارگیری است و حتی اگر اثر مستقیم رزرو ،سلب مسائولیت
متصدی حمو باشد ،او میتواند مسئولیت یا تعهد خود را نسبت به این زمان سلب کند.

 .2 .1شرایط اعتبار حق شرط
در خصوص شرایط اعتبار رزرو ،این مسئله کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است که آیا
رزرو به صرف اعالم ارادۀ متصدی حمو واقع میشود و یا آنکه چون نوعی شرط ضمن عقد است،
با توجه به ماهیت شرط ،مستلزم توافق طرف دیگر قرارداد (فرستنده) است .از ساوی دیگار ،بار
اساس شرط نخست ،باید دید تا چه حد ،اعتبار حق شرط مستلزم «موجه بودن» آن است.

 .1 .2 .1توافق فرستنده با رزرو
به موجب حکم مقرر در بسیاری از معاهدات حمو و نقو بینالمللی ،بارنامه سندی است دال بار
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انعقاد قرارداد حمو و شرایط آن (( )Mc Nair, 1964, p. 9مادۀ  11کنوانسایون ورشاو 1121م،
مادۀ  8کنوانسیون 1151 CMRم ،و مادۀ  18کنوانسیون هامبور 1118م) .از چناین حکمای
که به قاعدۀ عمومی قراردادهای حمو در تمام شاخههای حمو تبدیو شاده اسات ایان مفهاوم
دریافت میشود که هر شرطی که در بارنامه دیده میشود در اثر توافق طرفهای قرارداد حماو
پدید آمده و به بیان دیگر ،منتسب به توافق ارادههای افراد درگیر در آن است .بااینحال برخای
از قیود و مندرجات بارنامه بهگونهای است که درعمو و بارخالف هااهرِ یادشاده ،تنهاا بار ارادۀ
ی جانب متصدی حمو استوار است که باارزترین ایان شاروط ،هماناا «رزرو» مایباشاد .ایان
ی جانبه بودن رزرو از این حقیقت ناشی می شود که مشخصات مربوط به ماهیات ،وزن ،تعاداد
بستهها و نظایر آن بر اساس اعالمات فرستنده در بارنامه درج میشود؛ خاواه از ساوی متصادی
حمو درج شده باشد و خواه از سوی خود فرستنده ،و در این صورت به امضای متصادی حماو
رسیده باشد .حال اگر این مندرجات با حقیقت مطابقت نداشته و یا متصدی حمو به هر دلیلای
به صحت آنه ا مشکوْ باشد ،باید این اختیاار را داشاته باشاد کاه باه صاورت یا جانباه آن
مندرجات را نسبت به خود از حجیت بیندازد .نگاه نظام حقوقی کامنال به بارنامه نیز مؤید ایان
دیدگاه است که بارنامه ماهیت نمادین دارد و مندرجات آن بیشتر از آنکه جنب قراردادی داشته
باشد برای ثبت خصوصیات موضوع بارنامه است ( .)Bools, 1997, p. 119بهنظر میرسد حقاوق
ایران نیز از همین موضع حقوق انگلیس پیروی کرده است؛ چراکه بند  1مادۀ  52قانون دریایی،
بارنامه را با عنوان رسید دریافت بار شناسایی میکناد و دادن رساید ،عملای یا جانباه تلقای
میشود که رسیددهنده می تواند اههارات خود را نیز ضمن آن درج کند .لذا ،حق شارط بادون
نیاز به جلب رضایت فرستنده و به صرف درج در بارنامه معتبر است.
در تأیید این برداشت از انعقاد رزرو ،برخی نویسندگانر ( )Sornchai, 2001-2002, p. 6رزرو
از جانب متصدی حمو را با رزرو نسبت به کنوانسیونهای بینالمللی به مفهوم مقرر در ماادۀ 2
«کنوانسیون وین 1111م در خصوص حقوق معاهادات» مقایساه کارده و آن را ناوعی اعاالم و
انشای ی جانبه پنداشته اند که به صرف اعالم از سوی متصدی حمو مؤثر میشود .درحقیقات،
همان طور که اعتبار حق شرط نسبت به معاهدات بینالمللی از سوی ی دولت مستلزم رضایت
یا توافق دیگر دولت های عضو آن معاهده نیست ،رزرو از جاناب متصادی حماو نیاز باه جلاب
رضایت طرف دیگر قرارداد حمو نیازی ندارد.
کنوانسیونهای حمو و نقو بین المللی هم باه هنگاام اعاالم شارایط رزرو ،کساب رضاایت
فرستنده را برای اعتبار رزرو شرط نکردهاند .بااینحال ،کنوانسیون حمو و نقاو جاادهای CMR
حکمی را مقرر کرده است که این قابلیت را دارد تاا باهعناوان قاعاده در حقاوق حماو و نقاو
شناخته شود و ازاین رو بر دامن تردیدها در خصوص شرایط اعتبار رزرو افزوده است .باهموجاب
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ذیو بند  2مادۀ  8این کنوانسیون ... « ،حق شرطهای یادشاده در بارناما جاادهای های گوناه
الزامی برای فرستنده کاال ایجاد نخواهد کرد مگر اینکه فرستنده با تعهادی کاه در نتیجا وارد
کردن مالحظات در سند حمو برای او ایجاد میشود به صاورت صاریح موافقات کارده باشاد».
همان طور که برخی نویسندگان معتقدند ،موافقت صاریح فرساتنده باا رزرو باه صارف امضاای
بارنامه که در مادۀ  5کنوانسیون مقرر شده اسات حاصاو نمایشاود و نیازمناد تصاریح قباولی
فرستنده در خود بارنامه است (.)Clarke and Yates, 2014, p. 25
از هاهر مقررۀ پیشگفته چنین دریافت می شود که در صورت عدم موافقت فرساتنده ،رزرو
هی تأثیری از خود برجای نمی گذارد و نافذ نیست؛ درنتیجه ،متصدی حمو در صورت اصرار بر
رزرو خود ،چاره ای جز فسخ قرارداد حمو و تخلیا کااال نخواهاد داشات .بااوجودایان ،تفسایر
صحیح تر آن است که (همان طور که برخای نویساندگان هام بار ایان باورناد) رزرو بار اسااس
کنوانسیون  ،CMRدرصورتی که به موافقت فرستنده نرسیده باشد همچنان معتبر بوده ،اثر خود
را در بی اثر ساختن مندرجات مربوط به موضوع رزرو خواهد داشت و تنها برای فرستنده الزام یا
تعهدی ایجاد نخواهد کرد ( .)Clarke, 2009, p. 67این تفسیر به آن معنا است که بایاد در اثار
رزرو نسبت به فرستنده و اشخاص ثالث ازجمله گیرنده (درصورتی که گیرنده را طارف قارارداد
حمو ندانیم) تفکی نموده ،درهر حال ،آن را نسبت به اشخاصی غیر از فرستنده معتبار و نافاذ
تلقی کنیم .این نظر با واقعیت عملی قراردادهای حمو هم مطابقت بیشتری دارد؛ زیرا بهنادرت
میتوان از فرستنده انتظار داشت که موافقت صریح خود را با رزرو متصدی حمو اعالم نماید.1

 .2 .2 .1موجه بودن رزرو
حق شرط اگر بدون هی قید و شرطی معتبر باشد ،بهخصوص اگر قائو به آن باشیم کاه اعتباار
رزرو منوط به جلب رضایت فرستنده نیست ،ممکن است مورد سوء استفادۀ متصدی حمو قارار
گرفته و غرض از آن که تأمین اعتبار بارنامه است ،حاصو نگردد .هی کس نمیتواند منکار ایان
واقعیت شود که متصدیان حمو در هنگام درج رزرو منافع خود را درنظار گرفتاه ،باا توجاه باه
اینکه مطابق معاهدات بینالمللی نمی توانند به شروط عدم مسئولیت دست یازند ،به هر بهانهای
در صدد بهره بردن از این ابزار حقوقی برمیآیند تا اعتباار منادرجات بارناماه را باه ساود خاود
متزلزل سازند .ازاین رو ،نباید دست متصدی حمو باز گذارده شود تا باه هار نحاو کاه خواسات
 .1ممکن است امضای بارنامه و یا صرف دریافت آن از سوی فرستنده دلیو رضایت او بر رزرو تلقی گردد ،اما در
چنین توافق عملی نسبت به رزرو تردید جدی وجود دارد ،چراکه فرستنده در تمام موارد ملزم به امضای
بارنامه است؛ خواه او رزرو را پذیرفته باشد یا خیر و درنتیجه از امضای او چنین مفهومی دریافت نمیشود که
به هر رزرو بخصوصی در بارنامه رضایت داده است (.)Loewe, 1976, Para. 104 cited by Clarke, op. cit.: 67
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اعمال رزرو کند ،بلکه باید این عمو کامال موجه باشد .در حقوق فرانسه ،بهموجب «آئیننام 91
دسااامبر  1111در خصااوص قراردادهااای چااارتر و حمااو و نقااو دریااایی» ،رزرو بایااد خاااص
( )spécialeو موجه ( )motivéeباشد .درعمو نیز آن دسته از رزروها کاه مشاخا اسات بادون
بررسی الزم و به صورت سیستمی و استاندارد بر روی بارنامههاا درج مایشاود ،باهعناوان رزرو
استیو ( )réserve de styleو درنتیجه ،غیرمعتبر شاناخته شاده اسات ( Bonassies et Scapel,
 .)2007, p. 623; Pineau, 1986, p. 179از این قبیو است رزروهای از نوع «گفته شده کاه »...
(  )Said to be/que dit etreیا «شمارش و بارگیری از ساوی فرساتنده» ( shipper’s load and
 )countکه دادگاههای فرانسوی در دعاوی متعدد ،آنها را به اندازۀ کافی موجاه ندانساته ( une
 )réserve insuffisamment motivéeو درنتیجه ،به این نوع رزرو ترتیب اثر ندادهاند (.1)Ibid
معاهدات بین المللی که به امکان درج رزرو تصریح کردهاند هامزماان ،موجاه باودن رزرو را
ضروری دانسته و در این راستا ،شروطی را مقرر کردهاند .2این شرط برای نخستین بار در قواعاد
الهه 1124م مقرر شده است که بر اساس بند  9مادۀ  9آن ...« ،متصدی حمو  ...ملازم نیسات
که در بارنام دریایی ،عالئم ،تعداد ،مقدار ،یا وزنی را قید نماید که صحت آنها ،بهجهات موجه،
مشکوْ بوده ،یا وسیل مناسب برای رسیدگی به صحت آنها را در اختیار نداشته باشد» .9ایان
حکم به آن معناست که متصدی حمو یا بار را بررسی کرده ،در نتیج آن با دالیاو منطقای در
صحت دادههای فرستنده تشکی میکند و یا آنکه اساسا ابزاری به این منظور در اختیار نادارد.
در سایر موارد ،متصدی حمو مجاز به اعمال رزرو نیست؛ هرچناد فرایناد بررسای باا دشاواری
همراه باشد .برای مثال ،اگرچه ضرورت سرعت در جابهجاایی باار ،متصادی حماو را از چناین
بررسیای بازمیدارد ،اما این مصلحت نمیتواند توجیهکنندۀ حق شرط قرار گیرد.
در فرض نخست ،نیازی نیست تا متصدی حمو به نادرستی اههارات فرستنده یقین حاصاو
کند ،بلکه هن یا تردید در این باره نیز کافی خواهد بود تا او مجاز به اعماال رزرو گاردد .فارض
دوم (داشتن ی وسیل مناسب) نیز ی مسئل موضوعی است و مصداق بارز آن نیز زمانی است
که بار در کانتینر حمو و به دلیو رعایت مقررات گمرکای ،آن کاانتینر مهار و ماوم شاده و در
اختیار متصدی حمو قرار گرفته و متصدی حمو نیز امکان بااز کاردن مهار و ماوم و بازرسای
1. Cass 29.1.80, DMF 1981. 267; Cass. Com. 22 Fevre. 1984.

 . 2در آرای قدیمی حقوق انگلیس ،درصورتی که متصدی حمو راسا -نه به درخواست فرستنده -بارنامه صادر
میکرد ،می توانست هر رزروی را بدون نیاز به توجیه در بارنام خود درج نماید ( Canadian Co V. Canadian
.)Steamships 1947
 .9بند  4مادۀ  12ضمیم «ب» کنوانسیون کوتیف در خصوص حمو و نقو ریلی ( )CIMنیز مقرر داشته است
حق شرط موجه ( reasoned
که ارزش اثباتی بارنامه در خصوص اوصاف کاال تنها در صورت وجود ی
 )reservationزایو میشود.
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محتویات آن را نداشته باشاد ( .)Clarke, 2009, p. 67درحقیقات ،پاس از انقاالب ،کاانتینر در
صنعت حمو و نقو یکی از مصادیق رایج رزرو از سوی متصدیان حمو ،به صورت شرط «گفتاه
شده که شامو میشود» ( )said to containشکو گرفته است .البته در حمو کانتینری به اطالق
نمیتوان این رزرو را موجه تلقی نمود ،بلکه باید دید حمو از ناوع less than container ( LCL
 )loadاست یا )full container load( FCL؛ درصورتی که حمو از قسم دوم باشد ،باا توجاه باه
اینکه کانتینر تکمیوشده در اختیار متصدی حمو قرار میگیرد ،رزرو  STCموجه بهنظر میرسد،
چون متصدی حمو ابزار متعارف برای بررسی مندرجات بارنامه در مورد محتوای کاانتینر را در
اختیار ندارد .اما اگر حمو از قسم نخست ( )LCLباشد ،چون بارهای متعلق به مالکان متعادد از
سوی خود متصدی حمو جمعآوری ( )groupageو در آن جایگیری شده است چنین ادعاایی
گزاف بهنظر میرسد ( .)Bonassies et Scapel, 2007, p, 624باایانحاال ،محااکم فرانساوی در
خصوص شرط موجه بودن ،نهایت سختگیری را اعمال نموده،حتی پلمب بودن کانتینر را مانعی
بارای بررسای متصادی حماو ندانساتهاناد (.)Rouen, 29 juin 1989, DMF 1991, p. 638
درحقیقت ،از نظر قضات یادشده ،متصدی حمو از حق بررسی محتوای بار برخوردار است و مهر
و موم بودن کانتینر از نظر حقوقی مانعی در راستای اعمال این حق نیست ،بلکه او قادر است باا
ف ّ مهر و موم و باز کردن کانتینر ،محتوای آن را بررسی کند. 1
موضع قواعد الهه از این جهت که متصدی حمو ملزم نشده است تاا جهاات موجها حاق
شرط را در بارنامه ذکر کند با نق ِد بسایار مواجاه باوده اسات؛ باه هماین دلیاو در کنوانسایون
هامبور 1118م (مادۀ  )11ضمن تأکید بر همان شاروط مااهوی ،نقاا یاادشاده برطارف و
متصدی حمو ملزم به ذکر دالیو مربوطه در بارنامه شده اسات .در بناد  2ماادۀ  8کنوانسایون
حمو و نقو جادهای ( )CMRبر این الزام نیز تصریح شده است.

 .2اثر حقوقی حق شرط
همان طور که پیش از این به آن اشاره شد ،درج رزرو مسئولیت متصدی حمو را سلب نمیکند،
بلکه تنها اثر آن ،زایو نمودن حجیت بارناماه در خصاوص منادرجات مربوطاه اسات ( Clarke,
 ،)2009, p. 66; Wilson, 2010, p. 119اما آنچه اهمیات بیشاتری دارد آثاار عادم رزرواسایون
است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 .1در تأیید این روی قضایی فرانسه ،نظر یکی از حقوقدانان مشهور فرانسوی قابو مالحظه است« :مسئله در اینجا
به شیوۀ خاص مطرح است؛ رزرو پیشبینی شده در مقررات حمو و نقو دریایی برای موقعیتهای استثنایی و
غیرعادی قابو درْ است نه برای سیستمی که در آنجا تردید خود ی قاعده است» ( M, Rémond Guilloud,
.)Droit Maritime, 2nd Edition: 325, cité par Bonassies et Scapel, Ibid
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 .1 .2مسئولیت متصدی حمل ناشی از عدم اعمال حق شرط
پرسش مهمی که باقی میماند در خصوص آثار عادم درج رزرو و صادور یا بارناما تمیاز در
حالتی است که جهات موجه برای متصدی حمو در خصاوص عادم صاحت منادرجات بارناماه
وجود داشته است؛ آیا متصدی حمو در مقابو گیرنده و دیگر دارنادگان بارناماه مسائول تلقای
خواهد شاد؟ در پرونادۀ » «Naviera Vascongada V Churchillکاه در آن محمولاه در حاال
انتظار برای حمور آغشته به نفت شده بود و فرماندۀ کشتی با وجود ایان وضاعیت ،یا بارناما
تمیز صادر کرده بود ،دادگاه رأی داد که مال کشتی در مقابو دارندۀ بارنامه از اثباات حقیقات
قضیه (خالف مندرجات بارنامه) ممنوع است و مبنای توجیه این اساتاپو هام اعتمااد متعاارف
اشخاص به بارنامه اسات ( .)Wilson, 2010, p. 124باه بیاان دیگار ،متصادی حماو در مقاباو
گیرنده ،مسئول جبران خساراتی (نقا یاا خساارت وارده باه باار) خواهاد باود کاه درواقاع او
مسئولیتی نسبت به آن ها نداشته است؛ چراکه این خسارات قبو از حماو وجاود داشاته اسات
(.)Bonassies et Scapel, 2007, p. 622
اما این تمام ماجرا نیست؛ استاپو صرفا متصدی حمو را به جبران خسارت وارده به گیرناده
بر اساس بارنامه ملزم می کند ،لیکن مسئولیتی برای جبران دیگر خسارات وارده برعهادۀ او باار
نمیکند .برای مثال ،اگر گیرنده به اعتماد بارنام تمیز کو مبلغ قارارداد خریاد را باه فرساتنده
(فروشنده) پرداخته باشد ،آیا نمی توان گفت متصدی حمو مرتکب تقصیر شده اسات و بایاد از
پس خسارت گیرنده برآید؟ رودیه بر این عقیده است که «در صاورت عادم درج رزرو ،متصادی
حمور خود نخستین و البته تنها قربانی تقصیر خویش است که با وجود آگااهی از حقیقات ،باه
فرستنده بی جهت اعتماد و مندرجات بارنامه را علیه خود قابو استناد نموده اسات؛ ناه آنکاه او
مرتکب تقصیر شده و ملزم به جبران خسارت دیگران باشد» ( .)Rodiere, 1970, p. 90استدالل
این نویسنده شایسته توجه و تأمو است .ایشان روی قضایی بلژی را به باد انتقاد میگیارد کاه
در موارد متعدد ،متصدی حملی را که باوجود وضعیت نامطلوب کاال ،بارنام تمیز صادر کرده به
پرداخت خسارات وارده به گیرنده محکوم نموده اسات؛ باهخصاوص اگار گیرناده باه فروشانده
(فرستنده) مبلغی بیشتر از حالتی که بارنامه به وضعیت واقعی کاال اشااره کارده باود پرداخات
کرده باشد ( .)Bruxelles, 10 juin 1965, J.P.A. 208از نظر او «این در راساتای نفاع متصادی
حمو است که در شرایط خاص مجاز به اعمال رزرو گردیده است اما او تکلیفای باه ایان عماو
ندارد .اگر زمانی که او می توانسته درج رزرو کند از این کار امتناع ورزیده ،بار این تقصیر را خود
او به دوش خواهد کشید؛ چه در اثبات خالف مندرجات بارنامه با مشکالت بسیار مواجه خواهاد
شد و در مقابو اشخاص ثالث دارندۀ بارنامه از چنین امکانی محروم خواهد بود؛ اما نه فرساتنده
و نه گیرنده نمیتواند خسارت ناشی از عدم رزرو را از او مطالبه کند» (.)Rodiere, 1970, p. 91
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«وانگهی ،دادگاههای بلژی میان قرارداد حمو و قرارداد بیع خلط کاردهاناد؛ متصادی حماو در
رابط قراردادی فرستنده و گیرنده (بهموجب قرارداد بیع) بیگانه است و نبایاد باه سابب آن مسائول
قلمداد گردد» ( .)Ibidحقیقت قضیه آن است که گیرناده از اجارای نادرسات قارارداد بیاع از ساوی
فروشنده (فرستنده) متضرر شده است و تنها باید به او رجوع کند و هی سببی برای مسائول قلماداد
کردن متصدی حمو وجود ندارد؛ مگر آنکه بپذیریم متصدی حمو نمایندۀ گیرنده در تحویو گارفتن
بار بوده و در انجام وهایف نمایندگی (کنترل بار و درج رزرو) مرتکب تقصیر شده است.1
استدالل رودیه با اصو استقالل قرارداد حمو از قرارداد پایه (بیع) و جوهرۀ قرارداد حماو و
نقش متصدی حمو انطباق دارد .بدون ش اگر خسارتی هم به گیرنده وارد شده باشد خسارت
از عدم اجرای صحیح قرارداد حمو ناشی نشده است و ارتباط مستقیم آن بیش از آنکه با فقدان
رزرو متصدی حمو باشد با عادم اجارای صاحیح قارارداد بیاع از ساوی فروشانده اسات و لاذا
مسئولیت متوج ناقض عقد بیع خواهد بود .وانگهی ،قرارداد حماو هرگاز نقاش باازرس را باه
متصادی حماو اعطااا نمایکنااد تاا در مقاام نمایناادۀ گیرناده ،کاااال را بازرسای و نتااایج آن را
اطالع رسانی نماید ،بلکه اگر گیرنده در این باره نگرانی دارد بر حساب عارف تجاارت مایتواناد
قرارداد بخصوصی را با اشخاص یا شرکتهای بازرسی منعقد کناد ،ناه آنکاه متصادی حماو را
مفروض به چنین تکلیفی بداند.
بااینحال ،واقعیتهای کنونی حمو و نقو ذهن را به سوی دیگری رهنمود میسازد؛ چراکاه
بارنامه در شمار اسناد تجاری شناخته شده است که اعتماد مشروع اشخاص ثالاث را نسابت باه
مفاد آن به همراه دارد .عملکرد گذشت متصدیان حمو در اعمال رزرو (در صورت احراز عیب یاا
عدم مطابقت) نیز بر این اعتماد متعارف افزوده است؛ بهگونه ای که در نظر تجار ،اگار بارناماهای
فاقد رزرو و به اصطالح «تمیاز» باشاد ،اعتباار بیشاتری داشاته ،منادرجات تنظیمای از ساوی
فرستنده از مهر تأیید شخا بی طرفی برخوردار شده است .به همین دلیو در مهامتارین روش
پرداخت بین المللی (اعتبار اسنادی) ،تسلیم بارنام تمیز به ی پای اساسی برای اجرایی شادن
تعهد بان ها تبدیو شده است .حال اگر متصدی حماو عامداناه از درج رزرو خاودداری ورزد و
این اعتماد مشروع را خدشهدار سازد ،مرتکب تقصیر شده و طبق قواعد مسئولیت قهری ملزم به
جبران خسارات وارده است.2
 .1چنین تفسیری فاقد مبنای حقوقی است؛ چراکه متصدی حمو در زمان دریافت بار نظری به گیرنده ندارد و منافع
خود را لحاظ میکند و چنین نمایندگی نه بهصراحت و نه ضمنی از قرارداد حمو قابو استنباط نیست .متصدیان
حمو صرفا مأمور حمو کاالیی هستند که دریافت کردهاند ،اما نمایندۀ تجاری گیرندگان کاال نیستند .رودیه
درنهایت ،حتی توسو به نفع اقتصادی عمومی را نه مستمسکی برای مسئول دانستن متصدی حمو میداند و نه
مسئولیت قراردادی ،بلکه هی سببی را هم برای مسئولیت قهری متصدی حمو شناسایی نمیکند (.)Ibid
 . 2رودیه اگرچه به این نقش اساسی رزرو در تقویت اعتماد عموم توجهی نداشته و مسئولیتی برای متصدی حمو
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اما حقوق نسبتا جدید فرانسه راهکار دیگری برای کنترل این رفتار متصدی حماو درپایش
گرفته است .بر اساس مادۀ  20قانون مصوب 1111م که در ذیو مادۀ  5422-5کد حمو و نقو
فرانسه قرار گرفته است «  ...درصورتی که متصدی حمو در زمان امضای بارناماه از نقاا کااال
آگاه بوده یا باید میبوده است و عامدانه از درج رزرو مربوط به آن خودداری کرده باشد از هرگونه
معافیت یا تحدید مسئولیت محروم خواهد شد» .جبران کاماو خساارات صااحب باار ،ضامانت
اجرایی مناسبی برای عدم درج عمدی رزرو بهشمار میرود و بهنظر میرسد که در حقوق ایاران
هم اگرچه گیرنده یا دارندۀ بارنامه در صورت اثبات آگاهی متصدی حمو از نقاا کااال و عادم
درج رزرو می تواند بر اساس عمومات مسئولیت مدنی و تسابیب باه متصادی رجاوع کناد ،اماا
قانون گذار باید در قوانین ملی ازجمله قانون دریایی نیز چنین متصدی حملی را از امکان استناد
به اسباب معافیت یا محدودیت محروم نماید تا جنب بازدارندگی این قاعده تقویت شود.

 .2 .2جانشینی رزرو با ضمانتنامۀ جبران خسارت
در تجارت بین الملو اصوال پرداخت مبلغ کاال از طریق اعتبار اسنادی صورت میگیرد و بر طبق
قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی (مادۀ  ،)UCP600 21فروشانده بارای دریافات آن مبلاغ بایاد
بارنام تمیز و بدون رزرو به بان ارائه کند که ازجمله در آن از سوی متصدی حمو اعالم شاده
باشد که کاال در شرایط مطلوب دریافت گردید ( .)Wilson, 2010, p. 123لاذا فرساتندگان باار
برای دریافت مبلغ کاالی خود ،چارهای جز تسلیم بارنام تمیز به بان ندارند و ازاینرو ،در ازای
صدور بارنام تمیز ،به جبران خسارات او متعهد میشوند .این تعهد فرستنده بهطور معماول ،در
قالب سندی به نام «ضمانتنام جبران خساارت» (1)letter of indemnity / lettre de garantie
تجلی مییابد.
درحقیقت با توجه به اینکه عدم درج رزرو در بارنامه ،آن را سندی به ضارر متصادی حماو
ساخته است که باید از پسِ خسارت وارده به ذی نفع برآید و از سوی دیگر ،صدور بارنامه مقیاد
قائو نیست ،اما در دو مورد استثنایی ،مسئولیت متصدی حمو را اعالم نموده است؛ نخست ،تبانی متقلبان
متصدی حمو با فرستنده برای صدور بارنام تمیز است که به حکم قاعدهای که از اخالق نشئت میگیرد،
«تقلب تمام عمو را فاسد میکند» ( ،)fraus omnia corrumpitمتصدی حمو باید خسارات ناشی از این تقلب
را جبران نماید ( .)Rodière, 1970, p. 92دوم ،زمانی است که متصدی حمو از فرستندۀ ضمانتنام جبران
خسارت دریافت میکند که تفصیو آن در قسمت بعد آمده است.
 .1بن اسی ( )bonassiesبهدرستی این ضمانتنامه را «ضمانتنام زمان بارگیری» ( lettre de garantie au
 )chargementمینامد تا از ضمانتنام زمان تخلیه که جایگزین اصو بارنامه بهشمار میرود ،تمییز داده شود
(.)Bonassies et Scapel, 2007, p. 626
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به رزرو نیز حکایت از عدم مطابقت کاالی تسلیمی از ساوی فرساتنده (در مقاام فروشانده) باا
شرایط قرارداد پایه (بیع) دارد ،درعمو برای جمعِ این دو مصلحتْ چناین توافاق مایشاود کاه
متصدی حمور بارنام تمیز و بدون رزرو صادر کناد و فرساتنده نیاز در ازای آن« ،ضامانتناما
جبران خسارت» به او تسلیم نماید تاا در صاورت محکومیات متصادی باه پرداخات خساارت
(خسارتی که درواقع نه به زمان تصدی به حمو ،بلکه به قبو از آن مربوط میشاود) ،فرساتنده
ملزم به جبران آن خسارت باشد (.)Arizon and Semark, 2014, p. 2
این مبادله اگرچه به هاهر صرفا مؤثر در رابط فرستنده و متصدی حمو اسات ،اماا درواقاع
توافقی به زیان گیرنده و دارندگان بعدی بارنامه است .درحقیقت ،همانطور که پایشتار اشااره
شد ،درصورتی که کاال به دلیو تقصیر فرستنده (فروشنده) از ابتادا نااقا باوده ،اماا باه دلیاو
چنین توافقی با فرستنده ،متصدی حمو از اعمال رزرو خودداری کند ،بار مسائولیت در مقاباو
زیاندیده ،از دوش فرستنده به متصدی حمو منتقو میشود ،چون فرض بر این است که چنین
خسارتی در طول مدت حمو رخ داده است .حال ،اگر چنین محمولهای کموزن اما گرانقیمات
باشد ،گیرنده (خریدار) با نظام مسئولیت محدود متصدی حمو مواجه میشاود و بخاش عمادۀ
خسارات او بیجبران می ماند؛ درحالی که دعوای او علیه فروشنده می توانست به جباران کاماو
خسارت او منجر شود.1
از سوی دیگر ،این مبادله درنهایت به زیان بیمهگران و بان ها نیز تمام میشود ،زیرا شرکت
بیمه باید به موجب بیم مسئولیت متصدی حمو ،خسارتی را که درواقع مربوط به زماان حماو
نبوده است جبران کند؛ بهخصوص آنکه وجود چنین ضمانتنامه یا توافقی در زمان طارح دعاوا
علیه متصدی حمو و بیمهگر او اصوال کتمان میشود .بانکی هم که برای پرداخت مبلاغ فاروش
آن کاال اعتبار اسنادی باز کرده است و از نظر او کاالی موضوع بارنامه نقش وثیق ثانوی یا حتی
اولی مطالباتش را ایفا میکند ( ،)Arizon and Semark, 2014, p. 32اعتبار اسانادی را مبتنای
بر کاالیی قرار داده که ارزش وثیقه ای آن کاال به دلیو نقا کمتر از مبلغ اعالمشده در قارارداد
 .1البته ممکن است صدور ضمانت نامه به جای درج رزرو ،با اطالع و حتی به درخواست خود گیرنده صورت گرفته
باشد؛ بهگونه ای که خریدار از وضعیت واقعی کاال اگاهی داشته باشد و نمایندۀ او در بندر بارگیری بر صدور
بارنام تمیز در ازای ضمانت جبران خسارت فرستنده اصرار نماید! دادگاههای روتردام در موارد متعددی
چنین بارنامهای را بهعنوان بارنام تمیز به رسمیت نشناخته و آثار اعمال رزرو را بر آن بار کردهاند
( .)Rodiere,1970, p. 95چنین مصداقی از ضمانتنام جبران خسارت در تجارت بینالملو ممکن است زیاد
هم باشد و اتفاقا در کشورهایی مانند ایران که منابع ارزی خاص و متنوع از طریق افتتاح اعتبار اسنادی برای
واردات کاالها تخصیا داده میشود ،رواج بیشتری دارد و بهنظر میرسد برای دفع این فساد اقتصادی در
کشور ما ،میتوان همان ضمانت اجرایی را که دادگاههای هلندی برای سلب وصف تمیز از بارنامه اعمال
کردهاند (که اثر بازدارندگی نیز دارد) ،بهکار گرفت تا ذینفعان نتوانند از آثار ی بارنام تمیز بهرهمند شوند.
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اسات1

و اعتبار است و در صورت ورشکستگی متصدی حمو و فرستنده ،خسارت بانا قطعای
( .)Rodiere, 1970, p. 94بر این اساس ،روی اخیرِ غالب باشگاههای حمایات و غرامات ( P & I
 )clubsبر نفی پوشش بیمه ای در صورت چنین توافقاتی از جانب متصدیان حمو مساتقر شاده
است .2)Arizon and Semark, 2014, p. 2( .حال ،آیا میتوان چناین ضامانتناماهای را معتبار
شناخت یا در صورت اعتبار بین طرفین ،در مقابو اشخاص ثالث نیز قابو استناد است؟
حقوق کامنال باهموجاب رأی صاادره از دادگااه اساتیناف انگلساتان (1151م) در دعاوای
» «Brown Jenkinson V. Percy Daltonچنااین ضاامانتنامااهای را نااامعتبر شااناخته اساات
( . 9)Treitel and others, 2011, p. 9-161در ایان پروناده کاه متصادی حماو بارای دریافات
خسارت پرداختی به گیرنده ،بر اساس ضمانتنام جبران خسارت باه فرساتنده مراجعاه کارده
بود ،دادگاه چنین استدالل می کند که خواهان دعوا به درخواسات خواناده در بارناماه اههااری
میکند که آنها میدانند نادرست و گمراهکننده است و لذا هرگونه توافق باه جباران خساارات
ناشی از این اههار فریبکارانه نیز نامشروع و باطو است .از نظر قاضی موریس معناای ایان ساند
آن است که «اگر تو به دروغ اههار کنی ،اههاری که دارندگان بارنامه و بان ها را فریب داده باه
اشتباه می اندازد ،ما نیز تو را در مقابو هرگونه خسارت مصون خواهیم داشت؛ دادگااه نبایاد باه
چنین معاملهای ترتیب اثر بدهد» (.)Ibid
به بیان دیگر ،با این استدالل ،چون جهت چنین معاملهای نامشروع است نباید آن را صحیح
دانست و این درحالی است که صرف نظر از نتیج ضرری این توافق ،ممکن است هدف طارفین
همواره فریب و اضرار به دیگران نباشد و در این صورت باید آن را صاحیح پنداشات .باه هماین

 .1هنگامی که در مقابو ضمانت جبران خسارت بارنام تمیز صادر شده باشد ،درحالی که کاال دارای عیب یا نقصی
است ،بان به اتکای بارنام تمیز که در زمرۀ اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی است و بهنوب خود بیانگر
انطباق کاال با شرایط قرارداد بیع است ،وجه اعتبار را پرداخت میکند یا درست درزمانی که در شرف پرداخت
است با اخطار و اعتراض خریدار (متقاضی اعتبار) مواجه می شود که به دلیو تقلب در اسناد و عیب کاال بان
را از پرداخت اعتبار منع می کند .در هر دو حالت ،یا روند مطلوب اجرای اعتبار اسنادی خدشهدار میشود و
موقعیت بان بهخطر میافتد (در صورت توقف پرداخت) یا اگر پرداخت کرده باشد به هنگام مراجعه به
متقاضی و امتناع او ،کاالی موضوع بارنامه ارزش وثیقهای کافی برای پوشش خسارات بان نخواهد داشت و به
این ترتیب ،زیان بان ها در این سازوکار محرز و مشخا است (.)Arizon and Semark, 2014, p. 32
 .2شاید به دلیو همین مشکالت بوده است که برخی از حقوقدانان پیشنهاد کردهاند تا بان ها از اساس بهتر است
روی خود را تغییر داده ،به صرف مشاهده رزرو در بارنامهای ،آن را رد نکنند تا چنین توالی فاسدی در صنعت
حمو و نقو ایجاد نگردد (.)Pineau, 1986, p. 189
 .9بعد از صدور این رأی ،دادگاههای لندن برای مد تی از صدور و امضای دوم بر روی تعهدنامههای جبران خسارت
که برای کسب بارنامههای تمیز مورد نیاز بود خودداری میکردند (کالیو ام اشمیتوف ،1918 ،ص .)111
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دلیو ،در حقوق فرانسه با تفکی ضمانتنامههای خوب از ضمانتنامههای بد (متقلباناه) ،آنهاا
را حسب مورد ،معتبر یا باطو اعالم مایکنناد ( .)Bonassies et Scapel, 2007, p. 627توجیاه
چنین موضعی نیز این بوده است که ضمانتنام جبران خسارت لزوما بهمنظور تقلاب و آسایب
رساندن به دیگران صادر نمیشود ،بلکه گااه بارای تساهیو اماور ازجملاه کااهش هزیناههاای
معامالتی به هنگام صدور بارنامه و اجتناب از مذاکرات طوالنی در مورد قاباو قباول باودن رزرو
مورد توافق فرستنده و متصدی حمو قرار میگیرد و باید چنین ضمانتنامهای را معتبر شناخت
( .)Rodiere, 1970, p. 94به این ترتیب ،ضمانتنام جبران خساارت در رابطا خاود متصادی
حمو و فرستنده معتبر و الزم االجرا است؛ مگر آنکه متقلبانه باودن یاا قصاد فریاب و اضارار از
چنین توافقی اثبات گردد .لیکن در مقابو اشخاص ثالاث ،چناین ساندی درهارحاال غیرقاباو
استناد است .بر اساس مادۀ  5422-5کد حمو و نقو فرانسه« ،هرگونه ضمانتنامه یا توافقی که
بر اساس آن ،فرستنده ملزم به جبران خسارات متصدی حملی میگردد که او یا نمایندهاش باه
تسلیم بارنامه بدون رزرو رضایت داده است ،در مقابو اشخاص ثالث ،باطاو و بایاثار اسات ،اماا
اشخاص ثالث میتوانند در مقابو فرستنده به آن استناد کنند».
مفاد حکم یادشده درحقیقات ،برگرفتاه از ماادۀ  1921قاانون مادنی فرانساه در خصاوص
«اسناد مخفی» ( 1)contre-lettreاست که بر اساس آن این اسناد جز در رابط میان طرفین آن
هی تأثیری نسبت به ثالث نمی تواند داشته باشد .به نظر نویسندگان فرانساوی ،سرنوشات ایان
اسناد در اختیار اشخاص ثالث است که به کدام سند ،سند آشاکار (در اینجاا بارناماه) یاا ساند
پنهان (در اینجا ضمانتنامه) استناد کرده ،به آن اعتباار بخشاند ( .)Rodiere, 1970. P. 97باه
بیان دیگر ،با این حکم قانون گذار ،وضعیت گیرنده یا دارندۀ بارنامه از دو حالت خاارج نیسات و
در هر دو حال ،حقوق او تحت حمایت است :یا ضمانتنام یادشده برای او افشا شده اسات کاه
به استناد آن می تواند از فرستنده در مقام فروشنده حساب بخواهد یا آنکه این سند در رابط دو
طرف دیگر مخفی باقی مانده است که در ایان حالات باه صارف فقادان رزرو (از روی تقصایر)،
خسارت او از جانب متصدی حمو به طور کامو جبران خواهد شد؛ زیرا متصدی حمو به استناد
ذیو مادۀ  20همان قانون نمی تواند به اسباب تحدیاد یاا سالب مسائولیت خاود اساتناد کناد
(.)Bonassies et Scapel, 2007, p. 627
از میان معاهدات بین المللی تنهاا قواعاد هاامبور 1118م اسات کاه در ماادۀ  11باه دو
پرسش باال به صورت جداگانه پاسخ داده است .بهموجب بند  9مادۀ پایشگفتاه در کنوانسایون
هامبور « ،چنین ضمانت نامه یا توافقی علیه فرستنده معتبر خواهد باود ،مگار آنکاه متصادی
 «contre-lettre» .1ی سند مکتوب و مخفی تعریف شده است که با هدف اصالح محتوا یا آثار ی
دیگر میان طرفین آن امضا میشود (.)Guillien et Vincent, 1981, p. 120
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حمو یا نمایندۀ او با حذف رزرو در بارنامه قصد تقلب نسبت به شخا ثالث ازجمله گیرنادهای
را داشته که با تکیه بر اوصاف کاال مندرج در بارنامه اقدام نموده است .»... .بنابراین ،کنوانسایون
هامبور جز درصورتی که قصد تقلب و اضرار به اشخاص ثالث از جانب متصادی حماو ثابات
گردد ،اصو اعتبار ضمانت جبران خسارت را پذیرفته و از ساوی دیگار ،ایان ساند را در مقاباو
اشخاص ثالث صرف نظر از نیت یا هادف طارفین آن ،غیرقاباو اساتناد دانساته اسات .باهنظار
می رسد این موضع کنوانسیون هامبور از حقوق فرانسه الهام گرفته و منطبق با قواعد عمومی
قراردادها است.

نتیجه
حق شرط در بارنامه ابزاری برای متصدی حماو بارای دفااع از دعااوی احتماالی صااحبان باار
بهمنظور مطالب خسار اتی است که درحقیقت به متصدی حمو منتسب نیست .ازآنجا که نتیج
این عمو حقوقی ،سلب مسئولیت متصدی حمو است که کلی معاهدات بینالمللی به مخالفات
جدی با آن برخاستهاند و در مشروعیت آن تردید جدی وجاود دارد ،اماا دقات در ماهیات رزرو
مشخا نمود که موضوع مستقیم اعمال رزرو ،سالب مسائولیت متصادی حماو نیسات ،بلکاه
متصدی حمو با این کار تعهدات اولی خود را کاهش میدهد و مانع از آن میشود که بارنامه به
دلیلی علیه او تبدیو گردد و به همین دلیو ،آن را نوعی «قرارداد مربوط به دلیو» نامیدهاند.
ازآنجا که رزرو به منزل شرطی از شرایط بارنامه و مؤثر در حقوق کلی اطراف قرارداد حماو
است ،به حکم منطق باید به موافقت فرستنده برسد تا واجد اعتبار تلقی گردد .اما حقاوقداناان
این عمو حقوقی را ذاتا نوعی اقدام ی جانبه دانستهاند که بدون موافقت فرستنده مؤثر اسات و
بر این اساس ،معاهدات بینالمللی هم چنین شرطی را برای صحت آن ضروری ندانستهاند .تنهاا
استثنا ،کنوانسیون حمو و نقو جادهای ( )CMRاست که رضاایت فرساتنده را نسابت باه رزرو
متصدی حمو شرط کرده است ،اما مشخا گردید که این کنوانسیون ،تنهاا اثرگاذاری رزرو را
نسبت به فرستنده به موافقت او مشروط دانسته ،اما در مقابو دارندگان بارنامه و دیگر اشاخاص
ذینفع ،رزرو با ارادۀ ی جانب متصدی حمو معتبر است .از سوی دیگر ،با توجه به اینکاه رزرو
با ارادۀ ی جانب متصدی حمو معتبر میشود ،ممکن است به ابزاری برای سوءاستفادۀ او از این
موقعیت تبدیو شود و حقوق فرساتنده و دیگاران باهخطار افتاد؛ باه هماین دلیاو ،معاهادات
بینالمللی به اتفاق ،اعتبار رزرو را به موجه بودن آن مقید دانستهاند و در معاهدات جدیادتر درج
وجه رزرو در بارنامه هم ضروری اعالم شده است.
درصورتی که متصدی حمو مبادرت به درج رزرو در بارنامه نمایاد ،حجیات بارناماه (خاواه
هاهری و یا قطعی) در خصوص مندرجات موضوع رزرو بهخودی خود ازبین رفته ،بار اقام دلیو
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از دوش متصدی حمو به صاحب بار منتقو می شود .لیکن در صورت عدم اعمال رزرو ،با وجاود
حصول هن عدم صحت مندرجات بارنامه ،متصدی حمو نهتنها مندرجات بارنامه را به زیان خود
قابو استناد گردانیده ،بلکه به دلیو ایجاد اعتبار بیپایه و دروغین برای بارنامه -که مورد اتکاای
اشخاص ثالث و به ویژه دارندۀ بارنامه در معامالت مربوط به آن کاال است -مرتکب تقصیر شاده،
باید خسارات آنها را جبران نماید .درصورتی که امتناع از درج رزرو و صدور بارنام تمیز در ازای
توافق با فرستند ه برای جبران خسارات متصدی حمو باشد ،چنین توافق یا ضمانتنام جباران
خسارت در میان طرفین آن ،معتبر است؛ مگر آنکه انگیزۀ طرفین از چنین توافقی ،تقلب و فریب
اشخاص ثالث از قبیو دارندگان بارنامه باشد .درهر حال (اگرچه در صورت عدم تقلب) ،توافق یاا
سند یادشده در مقابو اشخاص ثالث غیرقابو استناد است؛ هرچند ایان اشاخاص مایتوانناد در
مقابو فرستنده به توافق یادشده استناد نموده ،جبران کامو خسارات را از او بخواهند.
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