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چکيده
کنوانســيون CMR ناظر به حمل و نقل بين المللي کاال از طريق جاده است. از موضوعات 
مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مســئلۀ »راهنامه« است که بررسی احکام و مسائل مربوط به 
آن شايســته می نمايد. اين جستار درصدد بررسی ماهيت، ويژگی ها، شرايط و آثار راهنامه 
است. با توجه به نتيجۀ اين پژوهش، راهنامه که سندی است تجاری، دليل بر مالکيت کاال 
نبوده، قابل توثيق و انتقال نيســت و همچنين نقشی در تشکيل قرارداد حمل ندارد. البته 
از ســويی راهنامه در مقام اثبات ارزش اماره داشــته و از سوی ديگر در مواردی بر حق در 
اختيار گرفتن کاال و انتقال آن به مرسلٌ اليه مؤثر است. همچنين بايد توجه داشت که تنظيم 
راهنامه دارای دو دسته شرايط الزامی و اختياری است که بسته به مورد از ضمانت اجراهای 

ويژه برخوردار است.
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مقدمه
حمل و نقل بين المللي کاال از طريق جاده تابع مقررات کنوانسيون حمل و نقل بين المللي 
کاال از طريــق جاده CMR(1( مصوب 19 مه 1956 در ژنو اســت که در ســال 1961م 
الزم االجرا گرديد )Damar, 2011, p. 220(. دولت جمهوري اســامي ايران نيز در تاريخ 
بيســت و نهم تير 1376 به موجب »ماده واحدۀ اليحۀ الحاق دولت جمهوري اسامي ايران 
به کنوانســيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کاال از طريق جاده و پروتکل اصاحي آن«، 

به کنوانسيون مزبور پيوست2.
بــا توجه به اهميت ژئوپليتيک و موقعيت اســتراتژيک ايــران در منطقه، حمل و نقل 
جاده اي اهميت ويژه اي دارد و از نظر اقتصادي بايد به آن پرداخته شود. با توجه به دسترسي 

1. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 
route )Convention on the Contract for the International Carriage by Road(.

>http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99665< 2.  برای مطالعۀ متن فارسی کنوانسيون، رک.  
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نداشــتن برخي از کشور هاي همســايه به درياي آزاد، قيمت مناسب حمل دريايي و وجود 
مرزهاي زميني ايران با کشور های مزبور، حمل جاده اي مي تواند ارزآوري ويژه اي داشته باشد.

با اين ظرفيت موجود، متأسفانه مشاهده مي شود که در دکترين حقوقي چندان که بايد 
به اين موضوع پرداخته نشده است و ادبيات حقوقی در اين خصوص از غناي کافي برخوردار 

نيست؛ بنابراين پرداختن به موضوعات کنوانسيون CMR ضروري مي نمايد.
از موضوعات مهم اين کنوانسيون، سند »راهنامه« )consigment note( است که در 
جريان حمل و نقل بين المللي کاال استفاده مي شود. سند مزبور با ديگر اسناد حمل )مانند 
بارنامــۀ دريايي، بارنامۀ زميني، بارنامۀ فياتا( تفاوت هايی دارد. جســتار پيش رو در صدد 
اســت تا به اهم مسائل مرتبط با راهنامه بپردازد. به اين منظور ابتدا ماهيت و ويژگي هاي 
اين سند بررسي شده )مبحث نخست(، سپس شرايط الزامي و اختياري آن و در هر مورد، 
ضمانت اجراي تخلف از شرايط مزبور تبيين گرديده است )مبحث دوم( و در نهايت دربارۀ 
آثار راهنامه از جهت اثباتی )اماره بودن( و نيز تأثير اين سند بر حق در اختيار گرفتن کاال 

بحث خواهد شد )مبحث سوم(.
مبحث نخست- ماهيت و ويژگي هاي راهنامه

بحث دربارۀ راهنامه و شــرايط و آثار آن مســتلزم شناسايي ماهيت سند مزبور است )بند 
نخست(. همچنين بايد ديد که اين سند از چه ويژگي هايي برخوردار بوده و چه نقشي در 

تشکيل قرارداد حمل داشته است )بند دوم(.
بند نخست، ماهيت راهنامه

اســناد حمل سابقۀ ديرينه اي در حمل و نقل کاال دارد. ابتدا فرستندۀ کاال نمايندۀ خود 
را برای تحويل کاال به گيرنده مي فرســتاد. ولی با گسترش روابط تجاري و افزايش حجم 
کاالي مبادله شــده، اين روش مشــکاتي را به وجود آورد. برای رفع چنين مشــکاتی، 
نخســتين اســناد حمل به وجود آمد. به اين نحو که صاحب کشــتي در مقابل دريافت 
کاال رســيدي به فرستندۀ کاال مي داد و خود در پايان سفر در زمان تحويل کاال رسيدي 
از گيرنــدۀ کاال دريافت می کرد. اين روش به مرور زمــان به روش فعلي و صدور بارنامه 

.)Sparka, 2010, p. 39 .انجاميد )عرفاني، 1385، ص 111؛ نيز رک
عنواني که براي راهنامه در متن انگليســي کنوانســيون مورد اســتفاده قرار گرفته 
اصطــاح »consignment note« اســت. در ترجمه و برابر نهادۀ آن در زبان فارســي 
اختــاف زيادي وجــود دارد. عناويني مانند راهنامه، ســند محمولــه، راهنامۀ زميني، 
يادداشت ارســال کاال، بارنامۀ زميني، راهنامۀ کاميون، راهنامۀ بين المللي، سند حرکت 

کاال، ســند حمل جاده ای، سند حمل، رسيد کاميون، و بارنامۀ CMR استفاده می شد.
در ترجمۀ رسمي کنوانسيون که ضميمۀ ماده واحدۀ الحاق دولت جمهوري اسامي 
ايران به کنوانســيون مي باشــد، اصطاح Consignment note به بارنامه ترجمه شده 
اســت، اما با توجه به ويژگي هاي متفــاوت راهنامه با بارنامۀ معمول که اين ويژگي ها در 

بند دوم بررســي خواهد شد، استفاده از اصطاح »راهنامه« مناسب تر به نظر مي رسد. 
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راهنامه ســند حمل اســت و البته بايد ديد که آيا اين ســند از اسناد تجاري محسوب 
مي شود؟3 براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت که سند تجاري داراي دو معني عام و خاص 
است. برخي حقوق دانان )اسکيني، 1373، ص 17؛ افتخاري، 1380، ص 36؛ ستوده تهراني، 
1385، ص 17( در تعريف اسناد تجاري به معني خاص بيان نموده اند که اسناد مزبور عبارت 
است از اسنادي که مانند برات نمايندۀ مبلغي وجه نقد بوده و پرداخت آن در سررسيد معين  
يا عندالمطالبه پيش بيني شده و از طريق ظهر نويسي قابل انتقال است. با اين توضيح، راهنامه 
سند تجاري در معناي خاص )اسناد برواتي( نيست، زيرا نه نمايندۀ مبلغي وجه نقد است و 

نه پرداخت در آن موضوعيت دارد.
دربارۀ تعريف عام اسناد تجاري ميان حقوق دانان اختاف نظر وجود دارد. برخي )مهمان 
نواز، 1390، ص 17؛ اســتخر، 1378، ص 3( ويژگي قابليــت معامله، معِرف طلب و داراي 
سررسيد بودن را در تعريف اسناد تجاري عام بيان کرده اند. اين تعريف به دليل عدم قابليت 

انتقال راهنامه، شامل اين سند نمي شود.
بعضی )اخاقي، 1358، ص 9؛ عبادي، 1371، ص 217؛ ستوده تهراني، 1385، ص 15؛ 
رسائي نيا، 1383، ص 329( اسناد تجاري به معنی عام را اسنادي مي دانند که توسط تجار 
و شرکت هاي تجارتي در قلمرو تجارت اســتفاده شده است و برخي ديگر )خزاعي، 1385، 
ص 22؛ ستوده تهراني، 1385، ص 17( اسناد تجاري در معناي عام را اسنادي مي دانند که 
قانون گذار تشريفات خاصي براي تنظيم و صدور آن ها پيش بيني کرده است؛ چنانچه سندی 

داراي اين شرايط نباشد، سند تجاري تلقي نمي شود. 
با توجه به رواج راهنامه ميان تجار و نيز شــرايط شکلي و تشريفاتي که براي صدور اين 
سند در کنوانسيون CMR پيش بيني شده است، راهنامه از اسناد تجاري محسوب مي شود.

بند دوم، ويژگي هاي راهنامه
براي بررسي ويژگي هاي راهنامه، بايد به اين پرسش ها پاسخ داد: آيا سند يادشده داللتي بر 
مالکيت کاال دارد )بند الف(؛ آيا اين ســند قابل انتقال است )بند ب(؛ آيا سند مزبور قابليت 

توثيق دارد )بند ج(؛ و آيا راهنامه نقشي در تشکيل قرارداد حمل دارد )بند د(.

الف( داللت يا عدم داللت راهنامه بر مالکيت کاال
در خصوص داللت ســند حمل کاال بر مالکيت در حقــوق ايران، به اعتقاد برخي )افتخاري، 
1380، ص 37؛ عرفاني، 1385، ص 113؛ محمدي، خرداد 1378، ص 47(، بارنامه )ســند 
حمل جاده اي( سند مالکيت کاال محسوب مي شود. در اين خصوص بند چ مادۀ 1 »آئين نامه 
اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسامي ايران« مصوب 
هجدهم مرداد 1377 شــايان توجه اســت. به موجب اين ماده، »بارنامه سندي است مبين 
مالکيت کاال...«. همچنين مادۀ 2 »قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده 
از صورت  وضعيت مسافري و بارنامه«  مصوب سی و يکم ارديبهشت 1368 از بارنامه به عنوان 

سند کاشف مالکيت کاال ياد کرده است.
3 . با توجه به وضوح انصراف بحث از سند رسمی، به بررسی شمول راهنامه ذيل اين عنوان خودداری می کنيم.
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در اين خصوص بند 5 مادۀ 1 کنوانســيون CMR شــايان توجه است. به موجب اين 
بند، »طرف هاي متعاهد توافق مي کنند که هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون را با توافق هاي 
ويژه بين دو يا چند طرف متعاهد تغيير ندهند، مگر اينکه اجازۀ استفاده از اين کنوانسيون 
را بــه عمليات حملي که تماماً در محدودۀ قلمرو کشورهايشــان تحت بارنامه جاده اي که 

معرف مالکيت کاال4 است بدهند«.
همان گونه که ماحظه مي شود، مقررۀ يادشده ضمن سلب حق توافق کشورهاي عضو، 
به طور استثنايي توافق برخي از کشورهاي عضو مبني بر داللت راهنامه بر مالکيت کاال در 
عمليات حملي را که تماماً در محدودۀ قلمرو کشورهايشــان انجام مي شود، پذيرفته است. 
بنابراين همانطور که برخي حقوق دانان )اشــميتوف، 1390، ص 975؛ ســماواتي، 1380، 
ص 187؛ طارم سري، 1377، ص 167؛ Baytan, 20125( معتقدند، راهنامۀ مشمول اين 

کنوانسيون، اصوالً سند مالکيت کاال محسوب نمي شود.
بنابراين ادعايي که به موجب آن در صورت ذکر عبارت »en route« در متن ســند، 
راهنامه به عنوان سند مالکيت تلقي مي گردد )محمدي، 1379، ص 93(، پذيرفتنی نيست.

ب( قابليت يا عدم قابليت انتقال راهنامه
ويژگي ديگري که ضروري است دربارۀ آن بحث شود، قابليت انتقال راهنامه است. بارنامه هاي 
معمول در حقوق ايران به عنوان يک ســند قابل انتقال شناخته مي شوند )افتخاري، 1380، 
صص 37 و 315؛ محمدي، خرداد 1378، ص 47(. در تأييد اين نظر می توان به مادۀ 532 
قانون تجارت استناد نمود که به موجب آن، فروش کاال از روی بارنامه پذيرفته شده است. به 
موجب اين ماده، »اگر مال التجاره که براي تاجر ورشکسته حمل شده، قبل از وصول از روي 
صورت حساب يا بارنامه که داراي امضای ارسال کننده است به فروش رسيده و فروش صوري 
نباشد، دعوي استرداد پذيرفته نمي شود«. در خصوص داللت اين ماده بايد توجه داشت که 
حکم يادشده شامل تمام انواع حمل و نقل از جمله حمل و نقل جاده ای می شود. همچنين 
بايد گفت هرچند اين ماده در مبحث ورشکســتگی مطرح گرديده، ليکن با توجه به ارتباط 
مستقيم آن به مقولۀ حمل و نقل و داللت التزامی آن بر مطلوب، می توان به آن استناد کرد.
برخاف ســند حمل يادشــده، راهنامۀ موضوع کنوانسيون CMR قابل انتقال نيست 
)عرفاني، 1385، ص 118؛ طارم سري، 1377، ص 167؛ محمدي، ارديبهشت 1378، ص 
286(. البته در کنوانســيون در خصوص امکان يا عدم امکان انتقال ســند مزبور تصريحي 

وجود ندارد. ولی با توجه به اينکه جز در موارد تصريح شــدۀ قانوني، اصوالً اســناد قابليت 
نقل و انتقال ندارند، اين سند غيرقابل انتقال است. به اين ترتيب مي توان گفت راهنامه را 

نمي توان به حواله کرد صادر يا با پشت نويسي منتقل کرد.
4.  تأکيد از نگارنده است.

5. >http://www.mondaq.com/x/170492/Transport+Law+Regulations/The +Content 
+ and+ Functions+of+the+Consignment+Note+under+the+CMR<.

6. )CMR )Consignment Notes( for International Journeys by Road(:
      >http://www.tachopak.co.uk/drivers-consignment-notes.shtm<.
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ج( قابليت يا عدم قابليت توثيق راهنامه
ويژگي ديگر راهنامه که بايد بررسي شود، امکان توثيق آن است. براي بررسي اين موضوع 
بايد يادآور شــد که مال مرهون بايد عين بوده، قابل قبض و فروش باشــد و نيز ارزش و 
منفعــت عقايي داشــته، به نحوي که عرفاً قابليت وصول طلب از آن موجود باشــد )رک. 
کاتوزيان، 1382، ص 539؛ امامي، 1366، ص 336؛ جعفری لنگرودي، 1378، ص 99(.

با توجه به شــرايط يادشــده بايد گفت راهنامه قابليت توثيق ندارد، زيرا از سويي فاقد 
عينيت است. البته ممکن است برخي اسناد همانند اسکناس به قدري با ارزش موضوع خود 
عجين و آميخته شده باشند که در نگاه عرف عينيت پيدا کنند )کاتوزيان، 1382، ص 540(، 
ولی راهنامه چنين پيشــينه و داوري عرفي ندارد. از ســوي ديگر، همان گونه که گفته شد، 
راهنامه فاقد امتياز قابليت انتقال بوده7، در نتيجه قابل فروش نيست؛ بنابر اين راهنامه قابليت 

توثيق ندارد. 
د( نقش راهنامه در تشکيل قرارداد حمل

مســئلۀ مهم ديگر توجه به اين نکته اســت که آيا راهنامه به عنوان يکي از عناصر تشکيل 
قرارداد حمل محســوب مي شود يا خير؟ به ديگر ســخن بايد ديد که آيا راهنامه در انعقاد 

قرارداد حمل نقش ثبوتي دارد؟
بر اساس نظام حقوق ايران اصوالً عقود رضايي اند و وجود قصد مشترک و شرايط اساسي 
صحت قراردادها براي ايجاد قرارداد کافي اســت و نيازي به تشريفات ديگر نيست )شهيدي، 
1386، ص 84؛ صفايي، 1385، ص 42( و اگر در تشــريفاتي يا رضايي بودن اعمال حقوقي 
ترديد شود، قاعدۀ نخست رضايي بودن است و تشريفاتي بودن اعمال حقوقي به دليلی ويژه 
نيــاز دارد )محقق داماد و قنواتي و وحدتي شــبيري و عبدي پور، 1388، ص 190(. در فقه 
اماميه نيز اين اصل مورد پذيرش مشهور فقها است )خويي، بي تا، ص70؛ صفايي، 1385، ص 

42؛ محقق داماد و قنواتي و وحدتي شبيري و عبدي پور، 1388، ص 190(.
از منظر حقوق تجارت بين الملل نيز وضعيت مشــابهی حاکم اســت. مادۀ 2ـ3 اصول 
قراردادهاي تجاري بين المللي در اين خصــوص مقرر می دارد: »يک قرارداد به صرف توافق 
طرفيــن و بي هيچ اقتضای ديگري منعقد و اصاح مي شــود، يا خاتمه مي  يابد« )مؤسســۀ 
بين المللي يکنواخت کردن حقوق خصوصي، 1379، ص 99(. با توجه به مقررۀ يادشده، اصل 

بر رضايي بودن قراردادهاست؛ مگر دليلي بر تشريفاتي بودن وجود داشته باشد.
در عرف تجاري اســتفاده از راهنامه با شکل مخصوص ارائه شده از سوی »اتحاديۀ حمل و 
نقل بين المللي« )IRU( مرسوم است8. اما چنين عرفی وجود راهنامه برای تشکيل قرارداد 
7.  برخی از حقوق دانان که توثيق اسناد تجاری را از شمول عقد رهن خارج دانسته و اين عمل را يک 
تعهد جديد حقوقی می دانند نيز بر ويژگی قابليت انتقال اسناد تجاری برای امکان توثيق اين اسناد 

تأکيد نموده اند )رک. يثربی قمی، پاييز 1389،  ص 126(.
:)CMR )for road transport( .8.  در اين خصوص رک

>http://www.beurtvaartadres.nl/en/waybills/international-consignment-notes/cmr-
road-transport<.
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حمل را ضروری نمی ســازد، زيرا منطوق مادۀ 4 کنوانسيون ظهور در رضايي بودن قرارداد 
حمــل دارد. به موجب اين ماده، »قرارداد حمل با تنظيم بارنامۀ جاده اي تأييد مي شــود. 
فقدان، دسترســي نداشتن به بارنامه جاده اي يا بي نظمي در صدور سند ياد شده لطمه اي 

به وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد«.
بنابراين راهنامه شــرط صحت و تشــکيل قرارداد حمل نيســت )محســني و قبولي 
درافشــان، 1391، ص 199(، بلکه با توجه به آنچه گفته شــد، اساســاً بر اساس مقررات 

کنوانسيون CMR، وجود راهنامه الزامي نيست9. 
هرچند وجود راهنامه در کنوانســيون برای تشــکيل قرارداد الزامي نيست و فقدان، 
دسترسي نداشــتن به راهنامه و يا بي نظمي در صدور سند ياد شده لطمه اي به  وجود و 
اعتبــار قرارداد حمل نمي زند، ليکن در حقوق کنوني ايران با توجه به مادۀ 30 آئين نامه 
وسائط نقليۀ موتوري مصوب در تاريخ سی ام آبان 1321 و مادۀ 1 قانون »الزام شرکت ها 
و مؤسســات ترابري جاده اي به استفاده از صورت  وضعيت مســافري و بارنامه«  مصوب 
سی ويکم ارديبهشت 1368، همراه داشــتن راهنامه برای حمل کاال در خاک جمهوري 
اســامي ايران الزامي است و اگر حمل کنندۀ سند مزبور را به همراه نداشته باشد، اجازۀ 
حمل کاال به او داده نخواهد شــد. بنابراين اگر قرارداد حمل کاال مشــمول کنوانسيون 
CMR بــوده و قرار باشــد کاميون حامل بــار از خاک ايران عبور کند، همراه داشــتن 

راهنامه برای تردد الزامي است.

مبحث دوم- شرايط راهنامه و ضمانت اجراهاي تخلف از آن
طبق مقررات کنوانسيون CMR راهنامه داراي دو دسته شرايط الزامي و اختياري است که 
پس از بررسي اين شرايط )بند نخســت(، از ضمانت اجراهاي تخلف از شرايط مزبور )بند 

دوم( سخن خواهيم گفت.

بند نخست، شرايط راهنامه
هرچند وجود راهنامه الزامي نيســت، در صورت وجود راهنامه، تنظيم آن مستلزم رعايت 
شرايطي اســت. به موجب مادۀ 6 کنوانسيون، اين شرايط بر دو قسم است: شرايط الزامي 

و شرايط اختياري.
شرايط الزامي راهنامه با توجه به موضوع آن ها در چند دسته قابل تقسيم است:

الف ( شــرايط مربوط به تاريخ: 1. تاريخ صدور )جزءالف بند1 مادۀ6(. 2. تاريخ دريافت 
کاال )جزءد بند1 مادۀ6(. تاريخ اخير اصوالً مبدأ احتســاب تاريخ حمل مي باشــد )عرفاني، 

1385، ص 113(.
ب ( شرايط مربوط به اشخاص مرتبط با قرارداد: 1. نام و نشاني فرستندۀ کاال )جزء ب 
بند1 مادۀ6(. 2. نام و نشاني حمل کنندۀ کاال )جزءج بند1 مادۀ6(. 3. نام و نشاني گيرندۀ 

کاال )جزءه بند1 مادۀ6(.

9. )May Low, 2011(:>http://www.lester-aldridge.co.uk/news/news/what-is-cmr-1883<.
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ج ( شــرايط مربوط به کاال و حمل آن: 1. محل دريافت کاال و محلي که براي تحويل 
کاال مشخص شده است )جزءد بند1 مادۀ6(. 2. شرح مصطلح ماهيت کاال و نوع بسته بندي 
و در مــورد کاالهاي خطرناک با شــرحي کــه به طور معمول، چنين کاالهايي شــناخته 
مي شوند )جزءو بند1 مادۀ6(. 3. تعداد بسته ها و عائم و شماره هاي مخصوص آن ها )جزءز 
بند1 مادۀ6(. 4. وزن ناخالص کاال و يا مقدار آن، که به ترتيب ديگري بيان مي شود )جزءح 

بند1 مادۀ6(. 5. دستورهاي ضروري براي تشريفات گمرکي و غيره )جزءز بند1 مادۀ6(.
د ( شــرايط مربوط به امــور مالي: هزينه هــاي مربوط به حمل اعــم از  کرايۀ حمل، 
هزينه هاي تکميلي، حقوق گمرکي، ســود بازرگاني و ســاير هزينه هايي که از زمان انعقاد 

قرارداد تا تاريخ تحويل کاال به وجود مي آيند )جزءط بند1 مادۀ6(.
ه( ديگر شــرايط:.1 تعداد نســخه هاي راهنامه. به موجب بند 1 مادۀ 5 کنوانســيون، 
»بارنامۀ جاده اي حمل در سه نسخه اصلي تنظيم و به امضاي فرستندۀ کاال و حمل کننده 
مي رسد ... نســخۀ اول بارنامۀ جاده اي  به فرستنده تسليم مي شود، نسخۀ دوم همراه کاال 
خواهد بود و نسخۀ سوم توسط حمل کننده نگهداري مي شود«. البته »وقتي که کاالي مورد 
حمل در چند وسيلۀ نقليه بارگيري يا از چند نوع مختلف کاال ترکيب و يا از چند قسمت 
مجزا تشکيل شده باشد، فرستنده يا  حمل کننده حق خواهد داشت درخواست نمايد براي 
هر وسيلۀ نقليه يا براي هر نوع کاال يا قسمت هاي جدا، بارنامه جاده اي جداگانه اي تنظيم 

شود« )بند2 مادۀ5(.
2. امضا يا مهر. به موجب بند 1 مادۀ 5 کنوانسيون، »امضاها ممکن است چاپ شده و 
يا با مهرهاي  فرســتنده و حمل کننده جايگزين شوند؛ مشروط بر اينکه قوانين کشوري که 

سند در آن تنظيم مي شود، چنين کاري را اجازه دهد«. 
در اين خصوص گفتنی است که در نظام حقوقي ايران اصوالً جايگزيني مهر و امضاي 
الکترونيک به جاي امضاي دســتي پذيرفته شــده اســت. به موجب مادۀ 7 قانون تجارت 
الکترونيــک »هر گاه قانون، وجود امضا را الزم بداند امضاي الکترونيکي مکفي اســت.« در 
خصوص مهر نيز بايد گفت که همانند امضا اَبزار اِبراز ارادۀ انشايي است )دمرچيلي، حاتمي 
و قرائي، 1386، ص 488؛ مهمان نواز، 1390، ص 19(. در متون قانوني ايران نه تنها عدم 
اعتبار آن تصريح نشده، بلکه درستی آن در برخي موارد )مانند مادۀ 223 قانون تجارت در 
خصوص برات و ســفته و بند 2 مادۀ 1291 قانون مدنی( پذيرفته شده است. به ويژه توجه 

به پيشينۀ تاريخي مهر در فرهنگ و تاريخ ايران مؤيد اعتبار مهر است10.
3. از ديگر شرايط الزامي راهنامه که در جزء ک بند 1  مادۀ 6 پيش بيني شده، ضرورت 
درج عبارت ذيل اســت: »عبارتي مبني بر اينکه، حمل کاال، با وجود هر شــرط مغايري، 
مشــمول مقررات اين کنوانسيون مي باشد«. اين شــرط به اين معناست که حتي با وجود 

10.  رواج امضا در ايران بعد از قرن سيزدهم است و پيش از اين تاريخ در روابط بين افراد مهر مورد استفاده 
قرار می گرفت )مهمان نواز، 1390، ص 37؛ در خصوص اعتبار اصولی مهر در حقوق ايران رک. جعفری 

لنگرودی، 1348، ص 740(.
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شرط مخالف، در صورت اجتماع شرايط اعمال کنوانسيون11، قرارداد حمل بين المللي کاال 
مشمول کنوانسيون است و اگر شرطي خاف آن شود و از اين ناحيه ضرري به بار آيد، طبق 

بند 3 مادۀ 7 مسئوليت، خسارت وارد شده با حمل کننده است.
در کنار شــرايط الزامي يادشــده، شــرايط اختياري راهنامه که در بند 2 مادۀ 6 
کنوانســيون پيش بيني شده به شرح ذيل اســت:  1. عبارتي حاکي از اينکه انتقال کاال 
از يک وســيلۀ نقليه به وســيلۀ نقليه ديگر مجاز نمي باشد. 2. هزينه هايي که فرستنده 
پرداخت آن را تعهد مي کند. 3. وجوهي که در مقابل تحويل کاال دريافت مي شــود. 4. 
بيان ارزش کاال و مبلغي که بيان کنندۀ نفع خاصی در تحويل باشــد. 5. دســتورهاي 
فرســتنده به حمل کننده در مورد بيمۀ کاال. 6. محدودۀ زماني مورد توافق که طي آن 

حمل کاال بايد به انجام برســد. 7. صورتي از اسناد تحويل شده به حمل کننده.

بند دوم، ضمانت اجراهاي تخلف از شرايط مندرج در راهنامه
حــال  که شــرايط راهنامه تبييــن گرديد، بايد ديــد ضمانت اجراي شــرايط مزبور 
چيســت. در خصوص ضمانــت اجراي شــرايط راهنامه بايد ميان شــرايط الزامي و 
شــرايط اختيــاري تفکيک نمود. در ميان شــرايط الزامي، نبود مهــر و امضا موجب 
مي شــود که برگ موســوم به راهنامه سنديت نداشته باشــد، زيرا مهر يا امضا اصوالً 
رکن هر ســند محســوب مي شــود )کاتوزيان، 1387، ص 318؛ شمس، 1387، ص 
147(. در مورد ساير شــرايط الزامي بايد گفت هرچند به موجب مادۀ 4 کنوانسيون، 
فقدان، دسترســي نداشــتن و بي نظمي در صدور سند ياد شــده لطمه اي به  وجود و 
اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد )رک. UN, 1975, p. 22(، ولی عدم رعايت شــرايط 
مورد بررســي موجب مسئوليت مدني خواهد بود )Cerr, 2005, p. 382(. به موجب 
مادۀ 7 کنوانســيون، »فرســتنده مســئول جبران تمام هزينه ها، خسارات و صدماتي 
خواهد بود که در نتيجۀ نادرســتي يا کافي نبودن مشــخصات در موارد زير ]جزء ب، 
د، ه،  و،  ز، ح و ي بنــد 1 مــادۀ 6 و بند 2 مادۀ 6 کنوانســيون[ به حمل کننده  وارد 

مي شود«.
اثر ديگر فقدان شــرايط الزامي صدور راهنامه، خروج سند مزبور از عنوان »راهنامه« 
بودن اســت. البته چنين نوشته ای اعتبار ســند عادی را داشته، ولی از ويژگی های خاص 

راهنامه برخوردار نخواهد بود.
در خصوص شرايط اختياري، گرچه ذکر شرايط يادشده الزامي نبوده، تکليف محسوب 
نمي شــود، ولی بايد توجه داشــت که ذکر هريک از مندرجات مزبور آثاري در پي دارد و 
متقابًا در صورت عدم ذکر آن ها، اين آثار منتفي مي گردد. در اين راســتا مي توان به نفع 

11.  در خصوص شرايط اعمال کنوانسيون بر قرارداد حمل رک. محسنی و قبولی درافشان، 1391، ص 
:Cioarec, 2007 .و نيز رک Kouladis, 2006, p. 285  .199 به بعد؛ همچنين رک

 >http://www.forwarderlaw.com/library/view.php?article_id=454.<



CMR 131راهنامه در کنوانسيون

ويــژه )special interest( مطابــق بند 1 مادۀ 2612 و خســارت تأخير که در مادۀ 1913 
کنوانســيون بيان شده است اشاره نمود. توضيح اينکه در صورت ذکر نشدن اين موارد در 

راهنامه، ذي نفع احتمالي از حقوق پيش بيني شده در کنوانسيون محروم مي گردد.
در پايان اين قســمت، پاسخ به اين پرسش نيز شايســته است که در صورت تعارض 
مندرجات ســه نســخۀ اصلي راهنامه، راهکار چيست؟ کنوانسيون در خصوص اين مسئله 
ساکت است. به همين جهت بايد پاسخ مسئله را در حقوق ملي جست وجو نمود. در نظام 
حقوقي ايران در مورد تعارض مندرجات نســخه هاي مختلــف راهنامه و عدم احراز واقع، 
مي توان به اصول حقوقي و اصول عمليه اســتناد نمود. برای نمونه وقوف بر قدر متيقن و 
اصل عدم زيادت مي تواند مستند برائت نسبت به تعهد زائد باشد. همچنين اصل عدم تأخر 
حادث راهگشــاي اختاف نسخه هاي متعدد راهنامه از حيث تاريخ است. با اين توضيح در 

فرض تقدم و تأخِر تاريخ نسخه هاي راهنامه، تاريخ مؤخر معتبر خواهد بود.

مبحث سوم- آثار راهنامه
بر راهنامه برخي آثار حقوقي مترتب مي شود. از سويي راهنامه به عنوان اماره بر برخي امور 
داللت دارد )بند نخست( و از سوي ديگر راهنامه به نوعي نسبت به حق در اختيار گرفتن 

کاال مؤثر است )بند دوم(.

بند نخست، اثر راهنامه به عنوان اماره
راهنامه داراي ارزش اثباتي اســت و به موجب کنوانسيون به عنوان اماره بر اموري داللت 

مي کند:
1. راهنامه امارۀ وجود قرارداد حمل اســت )طارم ســري، 1377، ص 166؛ محمدي، 
خرداد 1387، ص 46(. مادۀ 4 کنوانسيون در اين خصوص مقرر نموده که »قرارداد حمل 

با تنظيم بارنامۀ جاده اي تأييد مي شود«.
2. به عاوه راهنامه امارۀ مفروض بر صحت تنظيم قرارداد حمل و شرايط قرارداد است. 
در اين راستا بند1 مادۀ 9 کنوانسيون مقرر نموده است که »بارنامۀ جاده اي امارۀ مفروض 

بر صحت تنظيم قرارداد حمل ... خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت شود«.
3. هرچند در کنوانســيون CMR راهنامه سند مالکيت نيست و قابليت نقل و انتقال 
ندارد، بااين همه اين سند به عنوان امارۀ مالکيت قابل استناد است. در واقع از سويي راهنامه 
امارۀ خروج مالکيت کاال از مالکيت فرســتنده است و از سوي ديگر، راهنامه امارۀ مالکيت 

12.  بند 1 مادۀ 26: »فرستنده می تواند در مقابل پرداخت هزينه های اضافی مورد توافق با حمل کننده 
مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از  مهلت توافق شده با درج اين مبلغ در 

بارنامه جاده ای تعيين نمايد«.
13.  مادۀ 19: »تأخير در تحويل وقتی مصداق پيدا می کند که کاال در مهلت توافق شده و يا درصورتی که 
مهلتی توافق نشده باشد در مدتی که به طور معمول  با در نظر گرفتن شرايط موجود، تحويل نشود و 
به خصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نياز برای تکميل ظرفيت درشرايط عادی از مدت معقولی که 

 برای حمل کننده ساعتی در نظر گرفته می شود تجاوز نمايد«.
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مرســلٌ اليه اســت14. با توجه به اين توصيف، حق مرسلٌ اليه در تحويل کاال از حمل کننده 
نيز توجيه مي شود؛ به ويژه اينکه مرسلٌ اليه رابطۀ قراردادي با حمل کننده ندارد. البته بايد 
توجه داشت که باوجود اين اماره، ارسال کننده در مواردي حق استرداد کاال، تغيير مسير، 
دســتور توقف کاالي در مســير و ... را دارد. اين حق بر اساس حق در اختيار گرفتن کاال 

توجيه مي شود که کنوانسيون مقررات خاصي در اين ارتباط پيش بيني نموده است.
4. راهنامه امارۀ تحويل کاال به حمل کننده است )سماواتي، 1380، ص 8315(. بند 1 
مادۀ 9 کنوانســيون در اين خصوص چنين مقرر مي دارد: »بارنامۀ جاده اي ]امارۀ[ دريافت 

کاال از طرف حمل کننده خواهد بود«.
5ـ طبق بند 1 مادۀ 30، جز در مورد شــرط مخالف، وجود راهنامه امارۀ اين است که 
کاال و بســته بندي آن در وضعيت مطلوبي قرار داشــته و عائم و شماره هاي آن در زمان 

تحويل کاال به حمل کننده با اظهارات مندرج در سند مزبور انطباق داشته است.
6ـ بر اساس بند 2 مادۀ 9 کنوانسيون، در صورت تحويل کاال و قبول آن از سوی گيرنده 
و اســتفاده نکردن از حق رزرو، راهنامه امارۀ تحويل کاال منطبق بر مندرجات يادشده در 
سند مزبور اســت. بر همين اساس، به اعتقاد برخي اقامۀ دعوي راجع به خسارت ظاهري 
عليه حمل کننده پذيرفته نيست )نيک فرجام، 1389، ص 34(. البته بايد توجه داشت که 
داللت راهنامه بر تحويل کاال به حمل کننده )آن هم منطبق بر اوصاف و ويژگي هاي يادشده 

در راهنامه( اماره بوده، خاف آن قابل اثبات است.
در واقع بيشــتر امارات مذکور فرض قانوني بوده، خاف آن قابل اثبات است )در تأييد 
اين نظر رک. jung, 1997, p. 151(. اين مطلب در خصوص برخي از امارات ياد شده، در 
متن کنوانســيون تصريح شده است. در بند 1 مادۀ 9 در خصوص داللت راهنامه بر صحت 
تنظيم قرارداد حمل، شــرايط و تحويل کاال از طرف حمل کننده چنين مقرر شــده است: 
»بارنامــۀ جاده اي امارۀ مفروض بر صحت تنظيم قرارداد حمل، شــرايط قرارداد و دريافت 

کاال از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت  شود«.
همچنيــن بند 2 مــادۀ 7 که مقرر نمــوده »در صورتي که بارنامۀ جــاده اي فاقد حق 
شرط  هاي خاص از طرف حمل کننده باشد، فرض بر اين است که کاال و بسته بندي هاي آن 
در موقع تحويل  وضع خوبي داشته و تعداد بسته بندي ها و عائم و شماره هاي روي بسته ها 

با آنچه که در بارنامه جاده اي قيد شده مطابقت دارد، مگر آنکه خاف آن  ثابت شود«.

بند دوم، نقش راهنامه بر حق در اختيار گرفتن کاال
 right( حق در اختيــار گرفتن کاال ،CMR يکي از حقوق شناخته شــده در کنوانســيون
to dispose of the goods ( اســت. بــه موجب اين حق که در مادۀ 12 کنوانســيون 

14.  در خصوص وجود اين اماره در اسناد حمل، رک.    جعفري، 1378، ص 78. البته گفتنی است که امارۀ 
قضايی مزبور قابل جمع با حق ارسال کننده مبنی بر متوقف کردن حمل يا تغيير مرسل اليه يا تغيير 

مسير می باشد. توضيح اينکه اين حق می تواند مصداقی از حق حبس يا حقوقی مشابه آن باشد.
:Moving goods by road .15.  همچنين رک

> https://www.gov.uk/moving-goods-by-road<.
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تصريح شــده است، اصوالً ارســال کننده و در مواردي مرسلٌ اليه اختيار دارد که خطاب به 
حمل کننده دســتوراتي مبني بر توقف کاالي در مسير، تغيير مسير، تغيير مرسلٌ اليه و ... 
صادر نمايد. همان گونه که بيان شــد حق مزبور اصوالً به ارســال کننده تعلق داشته و در 
مواردي به مرســلٌ اليه منتقل مي شود. برخي از موارد انتقال حق در اختيار گرفتن کاال به 

مرسلٌ اليه، به نوعي دربارۀ راهنامه است.
بــه موجب بند 1 مادۀ 12 کنوانســيون، »فرســتنده حق در اختيــار گرفتن کاال را 
به خصوص به وسيله درخواســت از حمل کننده مبني بر توقف کاالي در حال حمل، تغيير 
محلي که کاال بايد  تحويل شــود و يا تحويل کاال به گيرنده اي غير از گيرندۀ يادشــده در 
بارنامۀ جاده اي را دارد«. بااين همه به موجب بند 2 مادۀ 12 هنگامي که نسخۀ دوم راهنامه 
به دســت گيرندۀ کاال رسيده باشد، اين حق به گيرنده منتقل مي شود )اشميتوف، 1390، 

ص 976؛ طارم سري، 1377، ص 167(.
همچنين اســت در فرضی که گيرنده در مقابل رسيد خود، از حمل کننده بخواهد که 
نسخۀ دوم راهنامه و کاال به او تحويل داده شود )اشميتوف، 1390، ص 976؛ طارم سري، 

1377، ص 167(.
به عاوه مطابق بند 3 مادۀ 12 کنوانســيون، در صورت درج شرطي در راهنامه به منظور 
واگذاري حق در اختيار قرار گرفتن کاال به گيرنده، شخص اخير حق دارد کاال  را بافاصله پس 
از زمان تنظيم راهنامه تصرف کرده يا دستورات الزم را صادر کند )اشميتوف، 1390، ص 976(.

نتيجه
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، بايد گفت در سند بين المللي CMR، راهنامه سندي 
تجاري است ولي سند مالکيت کاال محسوب نمي شود و همچنين قابليت انتقال ندارد و به 
داليلی از جمله ويژگي اخير توثيق پذير هم نيســت. اين سند ثبوتاً نقشي در ايجاد قرارداد 
حمل ندارد. در قراردادهاي حمل مشمول کنوانسيون CMR هرچند وجود راهنامه الزامي 
نيســت، ولی در صورت وجود راهنامه، سند مزبور بايد داراي شرايطي باشد. در اين ميان 
اهميت امضا به قدري است که نبود آن موجب مي شود که برگ موسوم به راهنامه سنديت 
نداشــته باشد. نقض ساير شرايط الزامي، موجب مســئوليت مدني خواهد بود. کنوانسيون 
براي راهنامه شــرايطي اختياري نيز در نظر گرفته اســت که در صورت درج نشدن آن ها 
در راهنامه، بســته به مورد، ذي نفع احتمالي از حقوق پيش بيني شده در کنوانسيون يا آثار 

مترتب بر شرايط مزبور محروم خواهد شد.
هرچند تنظيم راهنامه شرط انعقاد قرارداد حمل نيست، ولی راهنامه داراي آثار اثباتي 
و ثبوتي متعددي اســت. از ســويي راهنامه به عنوان اماره، داللت بر وجود قرارداد حمل 
داشته، امارۀ مفروض بر صحت قرارداد يادشده است. همچنين راهنامه امارۀ قضايی خروج 
مالکيت کاال از دارايي فرســتنده و امارۀ مالکيت مرســلٌ اليه است. به عاوه راهنامه نشانگر 
تحويل کاال به حمل کننده و مطابقت آن با شــرايط نوشته  شده در راهنامه و نيز وضعيت 
مطلوب کاالي تحويل شده است. از سوي ديگر، راهنامه در انتقال حق در اختيار قرار گرفتن 
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کاال به مرســلٌ اليه مؤثر است. توضيح اينکه در موارد ذيل که حق در اختيار گرفتن کاال به 
مرســلٌ اليه منتقل مي شود، نقش راهنامه قابل توجه است: 1. نسخۀ دوم راهنامه به گيرنده 
تحويل  داده شــود. 2. گيرنده در مقابل رســيد از حمل کننده بخواهد که کاال و نسخۀ دوم 

راهنامه را به او تحويل دهد. 3. در راهنامه انتقال حق يادشده به گيرنده شرط شده باشد.
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