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چکیده
انتقالگیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد
ارجاع را ندارد .از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقالگیرنده ،الزام وی به شروط یادشده ممکن است
ناعادالنه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آنها داده شود .از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط بهه
آگاهی طرفین قرارداد باشد ،اطمینان از حقوق و تعههدات ناشهی از قهرارداد از بهین مهی رود .در
جستار حاضر با روش توصیفی -تحلیلی راهحل نظامهای حقهوقی در خصهو مسهئلۀ اعتبهار و
محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاههای ایران نسبت به این مسئله
تبیین گردیده است .درحالی که در برخی از نظامهای حقوقی (ازجملهه امریکها و فرانسهه) ،درج
تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است ،دادگهاهههای
انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختالف) را منوط به ارجاع
خا به آن شروط میدانند .با تعمق در منابع حقوق ایران میتوان به این نتیجه رسید که پاسخ
احتمالی دادگاههای ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

واژگان کلیدی
اطمینان ،بارنامۀ دریایی ،درج از طریق ارجاع ،قرارداد اجارۀ کشتی ،قصد طرفین.
* نویسندۀ مسئول ،فاکس12022090111 :
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مقدمه
دکترین درج از طریق ارجاع ( )Incorporation By Reference Doctrineبه ایهن معناسهت کهه
یک قرارداد شفاهی یا کتبی ،مفاد شفاهی یا کتبی خارج از قرارداد را با ارجاع صریح یها ضهمنی
در متن خود جای دهد؛ به شکلی که مفاد خارجی ارزشی برابر با مفاد مندرج در قرارداد داشهته
باشد ) .)Whitman, 1961, p. 1استفاده از چنهین شهیوهای مزایهای بسهیار دارد ازجملهه اینکهه
طراحی قرارداد را تسریع میکند .ویژگی مشترک اینگونه قراردادها این اسهت کهه مفهاد مهورد
ارجاع و مفاد قراردادی که در آن ارجهاع داده شهده اسهت یهک قهرارداد را تشهکیل مهیدهنهد؛
بهگونهای که گویی همزمان نوشته شدهاند و مفاد قرارداد باید با هم و به صورت یکجها تفسهیر
شوند (.)Barondes, 2012, p. 657
شهرطی کههه بها آن مفههاد سهند یهها قهرارداد دیگههری در قهرارداد درج مههیشهود ،شههرط درج
( )Incorporation Clauseنهام دارد .شهروطی کهه از طریهق ارجهاع در قهرارداد درج مهیشهوند،
درصورتی که شرایط ماهوی و شکلی مقرر در قانون را نداشته باشند ،معتبر نخواهند بهود .بهرای
مثال ،برخی قوانین تنها ارجاع صریح را معتبر میدانند 0یا بر اساس برخی قوانین ،ارجاع باید در
در قرارداد کتبی صورت گیرد.2
قرارداد اجاره در نظام حقوقی کامنال قابل انتقال نیست ،ولی بارنامۀ دریایی (که از این پهس
بارنامه نامیده میشود) یک سند قابل انتقال ( )Transferableاست و در صورت انتقهال ،قهرارداد
میان انتقالگیرنده و متصدی حمل خواهد بود .9از سویی مؤجرین برای تثبیت شهروط قهرارداد
اجارۀ کشتی در طول سفر دریایی ،کلیۀ شروط قرارداد اجاره را در بارنامه بدون کم و کاسهت از
طریق ارجاع درج میکنند .از سوی دیگر ،انتقالگیرندۀ بارنامه که عموماً قرارداد اجارۀ کشتی را
ندیده است و از شروط آن اطالعی ندارد ،با پذیرش بارنامه ریسک بزرگی را میپذیرد .بارنامههها
معموالً برای بخش کوچکی از کاالها و در قرارداد حمل صادر مهیشهوند ،درحهالی کهه قهرارداد
اجاره بهطور معمول برای حمل کاالهای زیاد و بهمنظور اجارۀ کشتی منعقد مهیشهود .قهرارداد
اجاره عموماً شروطی را دربر دارد که به رابطۀ حقهوقی میهان دارنهدۀ بارنامهه و متصهدی حمهل
مرتبط نیست ،لذا نمیتوان چنین فرض کرد که طرفین قصد داشتهانهد ایهن شهروط بهر رابطهۀ
حقوقی آنها اعمال شود.
 .0بند «الف» مادۀ  01قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسالمی ایران مصوب 0912ش
 .2مادۀ  1قانون داوری تجاری بینالمللی جمهوری اسالمی ایران مصوب 0911ش
 .9بارنامه ممکن است پیش از انتقال به شخص ثالث ،قرارداد حمل میان ارسالکننده و حملکننده و یا میان مستأجر
و مالک کشتی باشد .برای مطالعۀ بیشتر ،نک :اربابی ،مسعود و حاتمیپور ،نوید (« ،)0931مطالعۀ تطبیقی
کارکردها و نقش قراردادی بارنامۀ دریایی در حقوق ایران و انگلستان» ،فصلنامۀ تحقیقات حقوقی ،شمارۀ .13
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در این مقاله روی سخن ما عمدتاً مربوط به زمانی است که قرارداد اجارۀ کشتی بین «الف»
(مستأجر کشتی) و «ب» (مالک یا مؤجر کشتی) تحت شروطی منعقد میشود و سپس «الهف»
که خود معموالً کاالیی برای حمل ندارد ،با پرداختن به تصدیگری حمل و نقل دریایی اقدام به
انعقاد قرارداد حمل و نقل دریایی با ارسالکنندگان کاال از طریق دریا و صدور بارنامه برای آنها
و حمل کاالهای موضوع حمل می نماید؛ درحالی که با درج شرطی در بارنامه بعضی از شروط یا
تمامی شروط قرارداد اجارۀ قبلی میان خود و «ب» را در بارنامه میگنجاند و ارسالکننهدۀ کهاال
یا دارندۀ بارنامۀ دریایی را مقید به آنها میسازد؛ یعنی «الف» در قرارداد اول بها «ب» (قهرارداد
اجارۀ کشتی) مستأجر و طرف قرارداد اجارۀ کشتی است و در قرارداد دوم با ارسهالکننهدۀ کهاال
(قرارداد حمل و نقل دریایی) ،متصدی حمل و نقل و طرف قرارداد حمل و نقهل دریهایی اسهت.
لذا درجایی که مالک کشتی ،کشتی خود را اجاره نمیدهد و بنابه دالیلی ترجیح مهیدههد کهه
صرفاً خودش اقدام به حمل و نقل کاال از طریق انعقهاد قهرارداد حمهل و نقهل دریهایی و صهدور
بارنامه نماید ،مطالب این مقاله کاربردی نخواهد داشت؛ مگر اینکه طرفین درج شهروط قهرارداد
اجارۀ کشتی افراد دیگری یا شروط مشابه دیگری را در بارنامۀ صادره اراده نمایند که بسیار نادر
است .همچنین زمانی که مالک کشتی ،کشتی خود را به مستأجرانی اجاره داده است کهه دارای
کاالی زیادی برای حمل هسهتند و در چنهین وضهعیتی مهؤجر بهه لحهاا تقاضهای مسهتأجر و
مساعدت با وی برای انجام اعمال تجاری ،اقدام به صدور بارنامه در کنهار قهرارداد اجهارۀ کشهتی
منعقدۀ قبلی با او نماید ،مادامی که بارنامه بهه شهخص ثالهث منتقهل نشهده باشهد ،ایهن مقالهه
کاربردی نخواهد داشت ،چراکه در چنین وضعیتی بارنامۀ صادره نقش قراردادی نخواهد داشت.
دادگاه ها در رویارویی با قراردادهای حاوی شرط درج ،همچون ههر قهرارداد دیگهری ،وقتهی
قصد طرفین روشن نباشد مفاد قرارداد را تفسیر میکنند .در کامنال برای کشف قصهد طهرفین،
به مالکهای نوعی متوسل میشوند؛ اما دادگاههای فرانسه و ایران همهواره در جسهتجوی قصهد
واقعی طرفیناند  .مبنای دو نظام حقوقی ایران و انگلسهتان در خصهو تشهکیل قهرارداد ،ارادۀ
طرفین است؛ لذا برای تعیین اینکه چه شروطی با الفاا عام در بارنامه درج خواهند شد باید بهه
قصد طرفین رجوع کرد .برای کشف قصد طرفین باید مالک نوعی یا شخصی را بهکار گرفت .در
حقوق انگلستان معیار قصد قراردادی ،معموالً 0عینی یا نوعی است؛ بهگونهای کهه ممکهن اسهت
طرفین بدون اینکه یکی از آنها باطناً قصد انعقاد قرارداد را داشته باشند به قرارداد ملزم شوند.
دادگاههای کامنال بهمنظور حل این مسهئله قواعهد درج ( )Incorporation rulesرا طراحهی
کردهاند .قواعد درج دادگاهها که ریشه در آرای قدیمی دادگهاههها دارد ،در طهول تهاریخ تثبیهت

 .0برای مطالعۀ استثناهای اعمال مالک نوعی در حقوق انگلستان ،ر.ک.

Treitel, Guenter H., 2003, p. 172.
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شدهاند و برای تجار معلوم و معین هستند .قضات در نظام حقوقی کامنال اهمیت زیهادی بهرای
اطمینان تجاری ( )Commercial certaintyقائل شدهاند .0به همین دلیل وقتی یک معنها بهرای
عبارت درج ( )Incorporating phraseدر یک تصمیم قضهایی محهرز مهیشهود ،در پرونهدهههای
بعدی به همان معنا تکیه خواهند کرد .درواقع دادگاههای کامنال بیش از کشف قصد واقعی و یا
حتی تعیین قصد طرفین با مالکهای عینی ،نگران افزایش اطمینان در معامالت تجاری هستند
( .)Treitel and Reynolds, 2005, p. 79ثبات قواعد درج در طول تاریخ باعهث شهده اسهت کهه
شرایط حمل بر اساس بارنامه برای تجار قابل پیشبینی باشد ،بارنامهها قابهل اعتمهادتر شهوند و
قطعیت در تجارت بینالملل افزایش یابد.
تاکنون در هیچیک از نظام های حقوقی ،قانونی در خصو مسئلۀ اعتبار شروط منهدرج بهه
شیوۀ ارجاع تصویب نشده و راه حل این مسئله تنها از خالل آرای قضایی قابل برداشت است .در
میان نظامهای حقوقی ،دادگاههای انگلستان جامع ترین قواعد را در رویارویی بها مسهئلۀ کشهف
قصد طرفین در بارنامۀ حاوی شرط درج دارند .نخست حقوق انگلستان بهطهور مفصهل بررسهی
می شود .در ادامه ،رویکرد دو نظام حقوقی امریکا و فرانسه به مسئلۀ درج از طریق ارجاع مطالعه
خواهد شد .منابع حقوق ایران در خصو این موضوع بسیار فقیر است؛ بهاایهنحهال در پایهان،
راهحل مسئله در حقوق ایران که عمدتاً از مواد قانون مدنی و اصول عام حقهوق قراردادهها قابهل
برداشت است ،بررسی خواهد شد.

اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع در حقوق انگلستان
ازآنجا که عرف و حقوق دریایی ریشه در نظام حقوقی انگلسهتان دارد ،ایهن قسهمت بهر اسهاس
حقوق انگلستان و با بررسی احکام دادگاههای انگلستان نگاشته شهده اسهت .ابتهدا بهه تحهوالت
عرف تجاری و نظام حقوقی انگلستان در مواجهه با مسهئلۀ درج از طریهق ارجهاع ،نگهاهی گهذرا
خواهیم داشت و سپس محدودۀ شمول شرط درج و شرایط اعتبار شروط مندرج به شیوۀ ارجاع
در حقوق انگلستان بررسی میشود.

 .1درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامه در گذر زمان
ارجاع بارنامه به شروط قرارداد اجارۀ کشتی پدیدهای نوظهور نیست و سابقهای بیش از یک قرن

1. Federal Bulk Carrier's Inc v. C. Itoh Ltd (The Federal Bulker) [1989] 1 Lloyd's Rep. 103 at 105, 109,
111.
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دارد .0در قرن نوزدهم مشکل اصلی تحمیل خسارت تخلیۀ کشتی و کرایۀ حمل بهعهدۀ دارنهدۀ
بارنامهای بود که خود طرف قرارداد اجارۀ کشتی نبود .شرط توقف ( )Cesser Clauseدر قرارداد
اجارۀ کشتی ،مالک کشتی را مسهتحق مهیسهاخت تها کرایهه و خسهارت معطلهی کشهتی را از
دریافتکنندۀ بار -نه مستأجر -طلب کند .مؤجر و مستأجر کشتی با درج شروط قهرارداد اجهارۀ
کشهتی در بارنامهه از طریهق ارجهاع ،بههه ههدف خهود یعنهی پرداخههت ایهن هزینهههها از سههوی
انتقالگیرندۀ بارنامه میرسیدند .این امر در حالی صورت میگرفهت کهه در عبهارت ارجهاع روی
بارنامه ،هیچ خبری از شرط توقف نبود و به عباراتی کلی ازجمله «کرایه مطهابق قهرارداد اجهارۀ
کشتی» ( )Freight as per charterpartyاکتفا میشد .امروزه شرط توقف کمتهر در قراردادههای
اجارۀ کشتی دیده میشود؛ کرایه عموماً پیش از حمل دریافت میگردد و برای الزام گیرندۀ کاال
به پرداخت خسارت تخلیۀ کشتی ،راههای دیگری پیشبینی میشود؛ بااینحال رویۀ قضهایی بهر
اساس همان پروندههای قهدیمی شهکل گرفتهه اسهت ( .)Todd, 2016, p. 257مالکهان کشهتی
بهمنظور گسترش شهمول شهرط ارجهاع ،عبهارات جدیهدی ازجملهه« :کرایهه و دیگهر شهرایط»
( )Freight and other conditionsرا بهکار بستند .بعدها عبارت درج باز هم در جههت گسهترش
شهمول شهرط ،بهه «تمهام شهروط و اسهتثنائات» ( )All terms, conditions and exceptionsو
سپس به عبارت «تمام قیود ،شروط و استثنائات» که امهروزه نیهز رایهس اسهت ،تغییهر کهرد .در
تفسیر این عبارت ،آن را دربرگیرندۀ تمامی استثناهای قرارداد اجارۀ کشهتی مهیداننهد .گسهترۀ
واژۀ «قید» ( )Termوسیعتر از واژۀ شهرط ( )Conditionاسهت ( Cooke and others, 2014, p.
)508.؛ برای مثال بهواسهطۀ واژۀ «قیهد» شهرط «دلیهل قطعهی» ( 2)Conclusive evidenceدر
بارنامه درج میشود.9
اگرچه در طول تاریخ برای درج شروط قرارداد اجاره از الفاا عام استفاده شده اسهت ،ولهی
دادگاهها همواره استنباط مضیقی از این شروط داشتهاند ( .)Ozdel, 2015, p. 94امروزه هدف از
درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامه ،تنها الزام گیرندۀ کاال بهه پرداخهت کرایهه نیسهت و
حتی مسائل مربوط به جابهجایی کاال ( ،)Cargo-handlingازجمله بارگیری ،بهارچینی و تخلیهۀ
کاال را نیز دربر میگیرد (.)Todd, 2016, p. 257

 .0برای مطالعۀ یکی از قدیمیترین پروندهها در این زمینه،
و برای دیدن یک نمونۀ جدید ،نک:

نکHamilton v. Mackie, 5 T.L.R. 677 (C.A. 1889) :

Caresse Navigation Ltd v. Zurich Assurance MAROC and others (The Channel Ranger) [2014] EWCA
)1366 (CA

 .2به موجب شرط دلیل قطعی ،امکان اثبات خالف مندرجات بارنامه ازجمله میزان کاالی حملشده از طریق سایر
ادله وجود ندارد.
3. Fort Shipping Co Ltd v. Pederson & Co (1924) 19 L1.L. Rep. 26.
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رویکرد دادگاههای انگلیسی به درج شروط قراردادهای منعقده میان اشخاصهی جهز طهرفین
قرارداد یا میان یکی از طرفین قرارداد و شخص ثالث در بارنامه ،نسبت به سهایر اسهناد ازجملهه
قراردادهای نمونه یا شروط استاندارد سختگیرانهتر است .پر واضح اسهت کهه الهزام متعاقهد یها
متعاقدین به قراردادی که احتماال از شروط آن آگاه نیستند یها بههههیچوجهه نمهیتواننهد از آن
شروط آگاه شوند ،ریسک باالتری دارد .طرفین قرارداد معموالً بهه شهروط و قراردادههای نمونهه
دسترسی دارند ،ولی طرفین قرارداد بارنامه ممکن است هیچگاه شهروط قهرارداد اجهارۀ کشهتی
مورد ارجاع را ندیده و یا حق دسترسی به آن را نداشته باشند.0
مبنای رویکرد سختگیرانۀ دادگاههها بهه درج شهروط قهرارداد اجهاره در بارنامهه ،عهدالت و
عملگرایی توأمان است .از سویی ،تحمیل مسهئولیتههای ناشهی از قهرارداد اجهارۀ کشهتی بهر
تحویلگیرندۀ کاال یا انتقالگیرندۀ بارنامه که احتماال هیچ اطالعی از شروط قرارداد اجارۀ کشتی
ندارد ،عادالنه نیست .از سوی دیگر ،بارنامه بهعنوان یک سند مالکیت قابهل انتقهال همهواره بهه
سبب کارکردهایی که دارد مورد توجه تجار بوده و ابههام در خصهو مسهئولیتههای ناشهی از
قرارداد بارنامه همچون سدی در برابر کارکردهای بارنامه است (.)Carr, 2010, p. 257

 .2محدودۀ شمول شرط درج و شرایط اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع
در حقوق انگلستان برای تعیین حقوق و تعهدات طرفین بارنامۀ حاوی شرط درج باید دو مرحله
طی می شد .ابتدا باید دید چه شروطی وارد قرارداد طرفین شده است .درج برخی از شهروط بهه
استعمال الفاا خاصی در بارنامه نیازمند است؛ در مرحلۀ دوم ،شروط مندرج به شیوۀ ارجهاع در
صورتی معتبر تلقی میشود که شرایط شکلی و ماهوی الزم را داشته باشد.

 .1 .2محدودۀ شمول شرط درج
بر این مسئله که ارجاع ،چه شروطی را در بارنامه درج خواهد کرد ،اصول عام حقهوق قراردادهها
اعمال میشود ،ولی تصمیمات قضایی ( )Authoritiesبسیاری در این خصهو وجهود دارد کهه
ارجاع به آنها بهمنظور تعیین اثر یک شهرط درج ضهروری اسهت ( Aikens, Lord and Bools,
 .)2016, Para. 7.86بهطور کلی سه عامل در تصمیمگیری دادگاه در خصو محهدودۀ شهمول
شرط درج ،مؤثر خواهد بود :نخست ،الفاظی که در شهرط درج اسهتفاده شهده اسهت؛ دوم ،نهوع
شروطی که مورد ارجاع قرار گرفته است؛ و سوم ،الفاا سند مورد ارجاع است.
درج ممکن است با الفاا عام ( )General wordsیا الفاا خها ( )Specific wordsصهورت
1. Finska Cellulosaforeningen v. Westfield Paper Co Ltd [1940] 2 All ER 473.

ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی...

7

گیرد .وقتی لغات شرط درج بارنامه به نام 0یها شهمارۀ 2یهک شهرط بخصهو از قهرارداد اجهارۀ
کشتی ارجاع میدهد ،درج با الفاا خا صورت گرفته ،ولی درصورتی که ارجاع به مجموعهای
از شروط قرارداد اجارۀ کشتی باشد ،9درج با الفاا عام انجام شده اسهت .درج برخهی از شهروط،
منوط به ارجاع خا به آنها است (.)Todd, 2016, p. 264
در مواردی که ارجاع با لفظ خا باشد ،قصد صریح طرفین در قرارداد منعکس شده اسهت،
بنابراین نیازی به تعیین معیارهای نوعی وجود ندارد .هنگامی که برای درج شروط از الفاا عهام
استفاده شود ،قصد طرفین بهصراحت بر ما معلوم نیسهت؛ لهذا قصهد فرضهی طهرفین را درنظهر
میگیریم .برای شناسایی قصد فرضی طهرفین ،الفهاا و عبهارات درج وارد یهک پروسهۀ تفسهیر
قدیمی تثبیت شده ،اعتبار و محدودۀ شمول آنها بر اساس قواعد درج تعیین میگردد.
در خصو اینکه چه شروطی به شیوۀ ارجاع با الفاا عام در بارنامه درج میشود ،دو قاعهدۀ
تفسههیری در حقههوق انگلسههتان وجههود دارد؛ نخسههت اینکههه واژۀ شههرط ( )Conditionمعنههای
مضیق تری نسبت به معنای قراردادی خود دارد و دوم اینکه تنها شروط همبسته ( )Germaneبا
لفظ عام درج میشوند.
واژۀ «شرط» در عبارت «کرایه و سایر شرایط» ( )Freight and other conditionsاز معنهای
قراردادی 0خود فاصله گرفته است 5و در تفسیر ،آن دسته از شروط قرارداد اجارۀ کشتی را دربر
میگیرد که انتقالگیرندۀ کاال میبایست اجرا کند تا به این وسیله حق داشته باشهد از متصهدی
حمل بخواهد تعهد خود را مبنی بر تحویل کهاال ایفها کنهد ( Treitel and Reynolds, 2005, p.
 .)83این شروط نوعاً همانند شرط پرداخت کرایه هستند و عمهدتاً بها مهدت زمهان مقهرر بهرای
بارگیری و تخلیه ،خسارت تأخیر در بارگیری و تخلیه و همچنین کرایه مرتبطانهد .ایهن تفسهیر
امروزه نیز به قوت خود باقی است (.)Todd, 2016, p. 257
قاعدۀ دوم ،اصل همبستگی است .بر اساس این اصل ،تنها شهروطی کهه مسهتقیماً بها موضهوع
 .0برای مثال ،عبارت «(مقصد مطابق قرارداد اجاره) »Destination as per charterparty
 .2برای مثال ،عبارت «(شرط  01از قرارداد اجاره) »Clause 10 of the charterparty
 .9ازجمله Conditions, Exceptions, Terms
 .0شروط قراردادی در حقوق انگلستان به دو دسته تقسیم میشوند :دستۀ اول شروطی است که با نقض آنها از
جانب متعهد ،طرف مقابل حق مییابد تا قرارداد را فسخ کند و از اجرای تعهدات آیندۀ خویش سر باز زند و یا
مطالبۀ خسارت نماید ( .)Conditionدستۀ دوم شروطی هستند که در صورت نقض از سوی یکی از اطراف
قرارداد ،طرف دیگر تنها میتواند مطالبۀ خسارت نماید و حق ندارد قرارداد را فسخ و از زیر بار تعهدات خود
شانه خالی کند (.)Warranty
 .5واژۀ شرط ( )Conditionبه آفتابپرست تشبیه شده است ،چراکه معنای آن با توجه به متن تغییر میکند ،نک:
Skips A/S Nordheim v. Syrian Petroleum Co Ltd (The Varenna) [1984] Q.B. 599 at 618.
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بارنامه مرتبط هستند با الفاا عام در بارنامه درج میشوند .این شهروط همبسهته هسهتند ،چراکهه
تنظیم و تغییر هریک از این شروط در تنظیم و تغییر سایر شروط و کل قرارداد (بارنامه) تأثیرگذار
است .این دو قاعده بیانگر ملزومات ضروری و البته ناکافی درج شرط از طریق ارجاع هستند و تنها
تصریح طرفین میتواند این ضرورت را برطرف سازد ( .)Treitel and Reynolds, 2005, p. 87برای
نمونه ،اگرچه واژۀ شرط اصوالً شرط معافیت از مسهئولیت را دربهر نمهیگیهرد ،امها عبهارت «تمهام
شروط طبق قرارداد اجهاره خواههد بهود ازجملهه شهرط تقصهیر» ( All other Conditions as per
 )charterparty including negligence clauseموجههب درج شههرط معافیههت مالههک کشههتی از
مسئولیت به دلیل عدم قابلیت دریانوردی کشتی ناشی از نبود مراقبت مقتضی شده است.0
شروط بر اساس قانون حاکم بر آنها معنا مییابند؛ به عبهارت دیگهر ،الفهاا و شهروط یهک
قرارداد در هر نظام حقوقی احتماالً معنا و اعتبار متفاوتی خواهند داشت .ازاینرو شرط انتخهاب
قانون حاکم ( )Choice of law clauseنیز جزء شروط همبسته محسوب میشود و با الفاا عهام
در بارنامه درج خواهد شد .شرط داوری ،مرور زمان اقامۀ دعوا ( )Time Barو شرط مرجع صالح
به رسیدگی به اختالفات ( 2)Jurisdiction clauseشروط همبسهته نیسهتند ،چراکهه نسهبت بهه
حمل و تحویل کاال ،فرعی تلقی میشوند.9
ممکن است برای شناسایی شروط همبسته ،تحلیل مفاد قرارداد اجارۀ کشتی ضرورت یابهد.
برخی ( )Aikens, Lord and Bools, 2016, para. 7.107معتقدند پیش از بررسی قرارداد اجهارۀ
کشتی ،باید قراردادی که در آن به شروط قرارداد اجارۀ کشهتی ارجهاع داده شهده اسهت ،یعنهی
بارنامه ،مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بااینحال ممکن است شروط قرارداد اجارۀ کشتی مهورد ارجهاع

1. The Northumbria [1906] p. 292.

 .2دادگاه های انگلیس در شرایط معدودی ممکن است به استناد عهدنامۀ الهه -ویزبی بر بطالن شرط انتخاب
مرجع رسیدگی حکم دهند .بر اساس بند  1مادۀ  9عهدنامۀ الهه -ویزبی ،هر شرطی در قرارداد حمل و نقل
که به کاهش مسئولیت متصدی حمل نسبت به آنچه در عهدنامۀ الهه -ویزبی برای او مقرر شده است
Ozdel, Melis, 2015, p. 179-186.
بینجامد ،باطل و فاقد اثر خواهد بود .نک:
 .9البته این رویکرد سختگیرانه تنها در مواردی اتخاذ می شود که شروط مورد ارجاع در قرارداد منعقده میان
طرفینی جز طرفین قرارداد دارای شرط درج صورت بگیرد .درصورتی که سند مورد ارجاع برای مثال یک
قرارداد نمونه باشد ،شرط داوری و سایر شروط غیرهمبسته با الفاا عام درج خواهند شد .برای نمونه در
پرونده:
Impala Warehousing and Logistics (Shanghai) Co. Ltd v. Wanxiang Resources (Singapore) Pte. Ltd
)[2015] EWHC 25 (Comm
در یک گواهی انبار ( )warehouse certificateشرط شده بود که این گواهی و کلیۀ اختالفات ناشی از آن بر اساس

شروط قرارداد خواهد بود .دادگاه این شرط عام را برای درج شرط صالحیت دادگاه از سندی دیگر کافی
دانست.
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بهگونهای باشد که درج شرط داوری را نیز توجیه کند .0برای مثال یهک شهرط داوری گسهترده
که هرگونه اختالف ناشی از قرارداد اجاره یا بارنامۀ صادره بر اساس ایهن قهرارداد اجهاره را دربهر
میگیرد با الفاا عام در بارنامه درج خواهد شد .این گهروه بهه تصهمیم اکثریهت قضهات دادگهاه
تجدیدنظر در یک پرونده 2به سال 0315م استناد میکنند .در این پرونده یک شهرط درج عهام،
کلیۀ شروط قرارداد اجارۀ کشتی را وارد بارنامه میکرد و در انتهای شرط ،درج عبارت «ازجملهه
شرط  »91وجود داشت .شرط  91قرارداد اجارۀ کشتی هیچ ارتباطی با طرفین بارنامهه نداشهت.
این درحالی است که طرفین قصد درج شرط ( 92مرتبط با داوری) را داشهتند .یکهی از قضهات
دادگاه تجدیدنظر چنین حکم داد :ازآنجا که قصد طرفین شرط  92بوده اسهت ،پهس شهرط 91
میبایست همان شرط داوری تفسیر شود .اما اکثریت قضات چنین حکم کردند که چون شهرط
داوری قرارداد اجاره گسترده است ،9درج صورت گرفته است .این تصمیم قضایی اخیهراً در یهک
پرونده 0مورد انتقاد قرار گرفتهه اسهت؛ چنهانکهه برخهی ()Cooke and others, 2014, p. 506
گفتهاند برای تعیین شروط درجشده دادگاهها عمدتاً باید به تفسیر بارنامه که تنها قرارداد میهان
طرفین است بپردازند و قصد طرفین قرارداد اجارۀ کشتی تأثیری بر حقهوق و تعههدات طهرفین
قرارداد بارنامه ندارد .5آگاهی دارندۀ بارنامه از شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع نیز موجب
درج آنها در بارنامه نخواهد بود.

 .2 .2شرایط اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع
در حقوق انگلستان فرض بر این است که دارندۀ بارنامه به شهروط قهرارداد اجهارۀ مهورد ارجهاع
دسترسی دارد ()Ozdel, 2015, p. 257؛ بنابراین شرط مندرج از طریق ارجاع اصوالً معتبر است.
بااینحال اعتبار شروط مندرج بهشیوۀ ارجاع همچون هر شرط دیگری منوط به رعایهت شهرایط
ماهوی و شکلی معینی است ازجمله:
 کتبی بودن قرارداد مورد ارجاع .براساس دکترین درج از طریق ارجاع ،ممکهن اسهت
شروط یک قرارداد شفاهی در قرارداد جدید از طریق ارجاع درج شود ،ضمن اینکه برای
تحقق عقد ،صرف توافق اراده ها کافی است و به تشریفات دیگری ازجملهه کتبهی بهودن
نیاز نیست .بااینحال ،شروط شفاهی در بارنامه درج نمیشوند .برخی ( Todd, 2016, p.
1. The Varenna [ 1984] QB 592, 597 (CA).
2. The Merak [1965] (CA).

 .9شرط داوری قرارداد اجارۀ کشتی در این پرونده ،افزون بر کلیۀ اختالفات ناشی از قرارداد اجارۀ کشتی ،تمام
اختالفات ناشی از بارنامۀ مبتنی بر قرارداد اجارۀ کشتی را نیز دربر میگرفت.
4. The Channel Ranger [2015] Q.B. 366.
5. Siboti K/S v. BP France SA [2003] 2 Lloyd's Rep 364.
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 )257گفته اند سند مورد ارجاع باید پیش از صدور بارنامه به صورت کتبی تنظهیم شهده
باشد ،اما برخی دیگر ( )Treitel and Reynolds, 2005, p. 92بر این باورند که نیازی بهه
مستثنی کردن درج شروط شفاهی نیست و قاعدۀ عمومی اجرا خواهد شد؛ یعنی شروط
شفاهی تنها نسبت به ارسال کننده معتبر است و در برابهر انتقهال گیرنهده ،قابهل اسهتناد
نیست .این رویکرد اگرچه در راستای تسهیل تجارت بهینالملهل از طریهق قابهل تعیهین
کردن شروط قرارداد بارنامه است ،اما مانع مهمی برای درج شروط قرارداد اجارۀ کشهتی
از طریق ارجاع در بارنامه ایجاد می کند؛ چراکه در رویهۀ تجهاری ،انعقهاد قهرارداد اجهارۀ
کشتی به صورت شفاهی امری رایس است .ضمن اینکه هدف این رویکرد چنهدان روشهن
و مستحکم نیست ،زیرا در اکثر موارد مفاد قرارداد مورد ارجاع ،چه کتبی چه شفاهی ،از
سوی انتقالگیرنده رؤیت نمیشود (.)Todd, 2016, p. 258
معین بودن قرارداد اجارۀ کشتی .تنها مالک یا مستأجر کشتی می توانهد کشهتی را
اجاره دهد .به همین ترتیب ،مستأجر بعهدی خهود مهی توانهد کشهتی را اجهاره دههد.
بنابراین احتماالً ما با سلسله ای از قرارداد اجارۀ کشهتی مواجهه خهواهیم بهود .اگهر در
بارنامه ای که در پی قرارداد اجارۀ کشتی صادر می شود ،تهاریخ یها سهایر ویژگهی ههای
معرف قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع نامعلوم باشد ،این ابهام به وجهود مهی آیهد کهه
شروط کدام قرارداد اجارۀ کشتی باید در بارنامه درج شود .در چنین فرضی در حقهوق
انگلستان قرارداد اجاره به علت نامعلوم بودن باطل شمرده نمی شود ،چراکه این بطالن
قطعاً برخالف قصد طرفین خواهد بود 0و اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشهد ،اصهل
بر ارجاع به نخستین قرارداد اجارۀ کشتی است ( Cooke, Julian and others, 2014,
)p. 510؛ یعنی قراردادی که مالک کشتی و نخستین مسهتأجر طهرفین آن هسهتند.2
مبنای ترجیح قرارداد اجارۀ اولیه ( )Head charterبر قهرارداد فرعهی (،)Sub-charter
لزوم توجه صادرکنندۀ بارنامه به قرارداد اجهاره ای اسهت کهه خهود طهرف آن اسهت.9
صادرکنندۀ بارنامه که خود طرف هر دو قرارداد اصلی و فرعی اجاره است ،باید شروط
قرارداد اجارۀ اصلی را که با مالک کشتی منعقد نموده است ،درنظر بگیرد و در بارنامه
منعکس کند (.)Aikens, Lord and Bools, 2016, para. 7.113
1. The San Nicholas [1976] 1 Lloyd's Rep. 8, 11.
2. The Sevonia Team [1983] 2 Lloyd's Rep. 640.

 .9برخی مبنای ترجیح قرارداد اجارۀ اولیه را قصد مالک کشتی مبنی بر تبیین تعهداتش میدانند که البته این
استدالل یکطرفه و غیرقابل دفاع است؛ چراکه ارسالکنندۀ کاال ممکن است طرف قرارداد اجارۀ کشتی نباشد
و هیچ دلیلی بر برتری قصد مالک کشتی بر قصد ارسالکننده وجود نداشته باشد .نک:
Treitel and Reynolds, 2005, p. 91.
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 تعارض شروط بارنامه با شروط قرارداد اجاار  .مفهاد درج شهده از طریهق ارجهاع
ممکن است با شروط بارنامه مخالف یا متعارض باشد .در صورت ارجاع با الفهاا عهام،
مفاد مخالف یا متعارض قرارداد اجارۀ کشتی با شهروط مصهر در بارنامهه ،در بارنامهه
درج نخواهد شد .0در فرض ارجاع با لفظ خا مسئله باید مطابق فرضی که دو شرط
متعارض یا مخالف در یک قرارداد وجود داشته باشند حل شود؛ البتهه عمومهاً شهروط
سند درج کننده (بارنامه) بر شروط درج شده به شهیوۀ ارجهاع اولویهت خواهنهد داشهت
(.)Aikens, Lord and Bools, 2016, para. 7.93
 تغییر ( )Manipulationمفاد مورد ارجاع از سوی دادگا  .درصهورتی کهه ارجهاع
بارنامه معتبر باشد ،شروط قرارداد اجارۀ کشتی عیناً در بارنامه درج مهی شهود .شهروط
مورد ارجاع برای قرارداد اجارۀ کشتی که طرفین آن مؤجر و مستأجر کشتی هسهتند
تنظیم شده است ،ازایهنرو احتمهاالً بهرای بارنامهه کهه طهرفین آن متصهدی حمهل و
ارسال کنندۀ کاال (دارندۀ بارنامه) هستند مناسب نخواهد بود .برای مثهال ،اگهر شهرط
«مسئولیت پرداخت خسارت ناشی از تهأخیر در تخلیهه و بهارگیری برعههدۀ مسهتأجر
کشتی است» ،در بارنامه عیناً درج شود که هیچکس مسئول پرداخت خسهارت ناشهی
از تأخیر نخواهد بود؛ چراکه از طرفی مستأجر طرف قرارداد بارنامه نیسهت و از طهرف
دیگر برای دارندۀ بارنامه مسئولیتی تعریف نشده است.
دادگاههای انگلستان برای سازگار کردن شروط قرارداد اجهارۀ کشهتی بها چهارچوب جدیهد،
یعنی بارنامه ،مفاد مورد ارجاع را تا حدودی تغییر میدهند؛ البته به شرطی که چنین برداشهت
شود که طرفین قصد داشتهاند چنین تغییری اعمال شهود ( Aikens, Lord and Bools, 2016,
 .)para. 7.94باید دقت داشت که تغییر شروط همواره ضروری نیسهت؛ بهرای مثهال در صهورت
شرط عدم مسئولیت مؤجر نسبت به اداره و جابهجایی کاال ( )FIOST clauseدر قهرارداد اجهارۀ
کشتی و درج آن در بارنامه از طریق ارجاع ،در صورت انتقهال بارنامهه ،مالهک کشهتی در مقابهل
دارندۀ جدید در خصو خسارتهای وارده بر کهاال بهه دلیهل جابههجهایی مسهئولیتی نخواههد
داشت .2در این فرض اگرچه مسئولیت تنها بر مستأجر کشتی تحمیل شده است و انتقالگیرندۀ
بارنامه ضرورتاً مستأجر کشتی نیست ،لیکن تغییر شرط درجشده ضرورت ندارد ،چراکهه بها درج
بدون تغییر این شرط ،مالک کشتی از مسئولیت معاف خواهد شد .تغییر شروط مورد ارجاع یک
قاعده نیست 9و حوزۀ آن بسیار محدود است .0مرز اختیار قضات انگلستان برای تغییر مفاد مورد
1. Gardner v. Trechmann (1884) 15 Q.B.D., p. 157.
2. The Eems Solar [2013] 2 Lloyd's Rep 487.
3. Miramar Maritime Corporation v. Holborn Oil Trading Limited (The Miramar) [1984] AC 676, 688.
4. The Federal Bulker, QBD 1987.
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ارجاع بهمنظور متناسب نمودن آنها با چارچوب جدید (بارنامه) چندان شهفاف نیسهت .برخهی
( )Todd, 2016, p. 266-267معتقدند تغییر شروط نباید موجهب تغییهر در تعههدات قهراردادی
ازپیش موجود گردد .درصورتی که تغییر شرط مورد ارجهاع ،تعههدی را از مسهتأجر بهه دارنهدۀ
جدید بارنامه منتقل کند ،دادگاهها از تغییر این مفهاد خهودداری کهردهانهد .بهرای مثهال ،شهرط
مسئولیت مستأجر به علت خسارت ناشی از تهأخیر در تخلیهۀ کشهتی ،تغییهر نخواههد کهرد 0و
درنتیجه حتی در صورت وجود شرط درج ،هیچ مسئولیتی متوجۀ دارندۀ بارنامه نخواهد شد؛ اما
مفاد شرط «قانون حاکم بر این قرارداد اجاره ،قانون انگلستان خواههد بهود» در صهورت درج در
بارنامه ،تغییر خواهد کرد 2و قانون انگلستان بر بارنامه نیز حاکم خواهد بود ،زیرا هیچ مسئولیت
قراردادی ازپیش موجودی از مستأجر به دارندۀ جدید منتقل نشده است .برخی دیگر ( Aikens,
 )Lord and Bools, 2016, para. 7.98عقل سلیم ( )Common senseرا مالک میداننهد .آنهها
تغییر شروط را درصورتی که برای مثال به تحمیل هزینههای تخلیه و بارگیری کشتی به مالهک
بخش کوچکی از بار کشتی منجر شود ،روا نمیدانند؛ چراکه هیچ عقهل سهلیمی تهوافقی را کهه
موجد چنین مسئولیت سنگینی شود ،نمیپذیرد.
 وجود قرارداد اجارۀ کشتی و تغییر در مفاد آن .بر اساس قاعهدۀ عمهومی حقهوق
قراردادهای انگلستان ،با الفاا عام نمیتوان شروط قراردادی را که تها پهیش از انعقهاد
قرارداد ارجاع دهنده (بارنامه) هنوز شکل نگرفته است ،درج کهرد .مبنهای ایهن قاعهده
ویژگی قابل انتقال ( )Transferableبودن بارنامه است .آگاهی از مفهاد قهراردادی کهه
هنوز شکل نگرفته ،برای انتقالگیرنده غیرممکن است .بااینحال برخی ( Treitel and
 )Reynolds, 2005, p. 93گفتهاند درصورتی که الفاا درج نشاندهندۀ قصد طهرفین
مبنی بر درج شروط قراردادی باشهد کهه هنهوز بهه وجهود نیامهده ،درج معتبهر اسهت.
درصورتی که قرارداد اجارۀ کشتی اصال شود ،تنها آن شروطی از قهرارداد در بارنامهه
درج خواهد شد که تا هنگام صدور بارنامه بر آن ها توافق شده است .9این قاعده حتهی
بر شروطی که عطف بماسبق مهیشهوند نیهز اعمهال مهیگهردد ( Aikens, Lord and
.)Bools, 2016, para. 7.120

1. Miramar Maritime Corporation v. Holborn Oil Trading Limited (The Miramar) [1984] AC 676.
2. The Dolphina, [2012] 1 Lloyd's Rep, [130].
3. Ceval Alimentos S.A v. Agrimpex Trading Co Ltd (The Northern Progress) (No.2) [1996] 2 Lloyd's
Rep. 319 at 327.
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اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع در حقوق امریکا و فرانسه
این بخش با هدف آشنایی با رویکرد دادگاههای دیگر کشورها و یافتن وجهوه اشهتراک و افتهراق
میان نظام های حقوقی در رویارویی با مسئلۀ درج به شیوۀ ارجهاع نگاشهته شهده اسهت .امریکها
بهعنوان یک نظام کامنال و فرانسه بهعنوان نمایندۀ کشورهای دارای نظام حقهوق نوشهته مهورد
مطالعه قرار گرفتهاند.

 .1حقوق امریکا
انجمن داوران دریایی امریکا بهعنوان دومین مرکز مهم در حوزۀ داوری دریهایی بهینالمللهی در
نیویورک واقع شده است ( .)Mota, 2015, p. 80رویکرد دادگاههای امریکایی نسبت بهه مسهئلۀ
درج شروط از طریق ارجاع دقیقاً نقطۀ مقابل دادگاههای انگلستان است؛ درحالی که دادگاههای
امریکایی رویکردی بسیار منعطف به مسئلۀ درج شروط قرارداد اجاره در بارنامه از طریق ارجهاع
دارند ،0رویکرد دادگاههای انگلستان بسیار سختگیرانه است.
درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی تحت قواعد عام حقوق قراردادها است .بر
اساس این اصول ،درج شروط به شیوۀ ارجهاع منهوط بهه اطهالع واقعهی یها قهانونی ( Actual or
 )constructive notice of incorporationبهه دارنهدۀ بارنامهه اسهت (.)Sparka, 2010, p. 110
دارندۀ بارنامه تنها در صورتی به شروط مورد ارجاع ملزم خواهد بود که یا درج شروط از طریهق
ارجاع واقعا به اطالع او رسیده باشد یا شرایط بهگونهای باشد که بتوان فرض کرد دارندۀ بارنامهه
از ارجاع به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مطلع بوده است .پس شروط بارنامه بهه وضهعیت اطهالع
واقعی یا مفروض دارندۀ بارنامه بستگی دارد ( .)Ozdel, 2015, p. 198دادگاهههای امریکها بهرای
ارزیابی اطالع واقعی یا قانونی دارندۀ بارنامه در هر پرونده ،سه عاملِ تصهریح بهه درج ،شناسهایی
قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع ،و گستردگی یا مضیق بودن شهروط قهرارداد اجهارۀ کشهتی را
مورد بررسی قرار میدهند.
نخستین عامل در ارزیابی درج شروط از طریق ارجاع در حقهوق امریکها تصهریح بهه درج در
بارنامه است ( .)Lielbarde, 2010, p. 40-43برخالف حقوق انگلستان که درج برخهی از شهروط
منوط به تصریح در بارنامه بود ،در نظام حقوقی امریکا درج تمامی شروط ،فارغ از فرعی یا اصلی
بودن آنها ،وابسته به ارجاع بهخصو به یک قرارداد اجارۀ کشتی است .بهمنظور اینکه طرفین
قانوناً از ارجاع مطلع فرض شوند ،ارجاع باید صریح باشد ،امها طهرفین مهیتواننهد اطهالع واقعهی
طرف دیگر را به شیوههای دیگری اثبات کنند (.)Sparka, 2010, p. 110
1. Asoma Corp v. M/V Seadaniel 971 F Supp 140 (SDNY 1997).
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دومین عامل و درواقع پیششرط درج شروط به شیوۀ ارجاع ،شناسایی قهرارداد اجهارۀ کشهتی
مورد ارجاع است .اصوالً قرارداد اجارۀ کشتی زمانی قابل شناسایی است که تاریخ ،طهرفین و محهل
قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامه مشخص شده باشد؛ بهااینحهال دادگهاهههای امریکها در بسهیاری از
پروندهها که صرفاً تاریخ قرارداد مورد ارجاع در بارنامه مشخص اسهت و از مجمهوع حقهایق روشهن
است کدام قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع واقع شده است ،قرارداد اجارۀ کشتی را قابل شناسهایی
خواندهاند .0لزوم قابل شناسایی بودن قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع یک استثنا دارد و آن زمهانی
است که دارندۀ بارنامه هیچ مشکلی ( )Confusionدر شناسایی قرارداد مورد ارجاع نداشته باشد.2
سومین عامل برای تصمیمگیری در خصو درج شروط قرارداد اجهارۀ کشهتی در بارنامهه،
عبارت شرط مورد ارجاع است .بهر اسهاس قواعهد درج در حقهوق امریکها ،شهروط بهه گسهترده
( )Broadو محدود ( )Narrowتقسهیم شهده ،تنهها شهروط گسهترده بها ارجهاع در بارنامهه درج
میشوند ( .)Ozdel, 2015, p. 126-127شرطی که اختالفات میهان مسهتأجر و مهؤجر را تحهت
پوشش قرار داده باشد ،9یک شرط داوری مضیق است و شرط داوری که موضهوع آن اختالفهات
ناشی از قرارداد اجارۀ کشتی 0یا مطلق قرارداد 5باشد ،یک شرط گسترده است .اصل بر گسهترده
بودن یک شرط داوری است .1شروط محدود فقط در دو مورد در بارنامه درج میشهوند :نخسهت
اینکه طرفین قرارداد بارنامه ،طرفین قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجهاع ههم باشهند 1و اسهتثنای
دوم ،تصریح طرفین قرارداد بارنامه نسبت به موضوع اسهت؛ یعنهی طهرفین بهه ایهن منظهور در
بارنامه شرط میکنند که «شروط قرارداد اجارۀ کشتی بهر دارنهدۀ بارنامهه اعمهال شهود؛ گهویی
دارندۀ بارنامه ،خود طرف قرارداد اجارۀ کشتی است».1

 .2حقوق فرانسه
بررسی راهحل دادگاههای فرانسوی در خصو مسهئلۀ درج شهروط قهرارداد اجهارۀ کشهتی در
بارنامه ،به دو دلیل دارای اهمیت است :نخست اینکه این کشور پس از انگلستان و امریکا ،یکی از
1. Continental Ins. Co. v. Polish S.S. Co. 346 F.3d 281, C.A.2 (N.Y.), 2003.
)2. Cargill Ferrous International v. Sea Phoenix 2003 AMC 1027, 325 F 3d 695 (5th Cir 2003

در این پرونده ،اگرچه در بارنامه هیچ نشانهای از قرارداد اجارۀ مورد ارجاع دیده نمیشد ،لیکن نظر به اینکه دارندۀ
بارنامۀ خود متصدی حمل و به تبع آن ،طرف قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع بود ،ملزم به شروط مندرج از
طریق ارجاع شد؛ چراکه هیچ شکی دربارۀ شروط مورد ارجاع وجود نداشت.
)3. Production Steel Co of Illinois v. SS Francios LD 1968 AMC 2529 (SDNY 1968
)4. Alucentro Div Dell’alusuisse Italia SPA v. M/V Hafnia 1992 AMC 267, 268 (MDFla 1991
)5. Lowry & Co v. SS Nadir 1965 AMC 1340 (SDNY 1963
)6. Continental Insurance Company v. M/V Nikos N 2002 AMC 1287 (SDNY 2002
7. Continental UK Ltd v. Anagel Confidence Compania Naviera SA 1987 AMC 2012 (SDNY 1987).
8. Limonium Maritime SA v. Mizushima Marinera SA F Supp 2d 1999 WL 46721 (SDNY 1999).
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مراجع مهم در حوزۀ داوری دریایی بینالمللی است ( )Mota, 2015, p. 75و دوم اینکه با توجهه
به مشابهتهای ساختاری و مبنایی دو نظام حقوقی رومهی -ژرمنهی ،ایهران و فرانسهه ،وضهعیت
اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع در حقوق فرانسه بسیار به حقوق ایران شباهت دارد.
در حقوق فرانسه مالک اعتبار ماهوی شروط مندرج به شیوۀ ارجهاع ،قصهد واقعهی طهرفین
است .دادگاهها با استفاده از اصول عام تفسیر ،وجود رضهایت طهرفین مبنهی بهر درج شهروط را
ارزیابی میکنند ( .)Savage, John and Gaillard, 1999, p. 277-278بهر اسهاس رویهۀ قضهایی
فرانسه ،طرفی که به شرط مورد ارجاع علیه او استناد شده ،زمانی به شرط یادشده رضهایت داده
است که از شروط مورد ارجاع آگاه باشد و با درج آنها مخالفت نکرده باشهد ( Mota, 2015, p.
 .)87در حقوق فرانسه ،هیچ حکمی مبنی بر لزوم درج شروط با لفظ خا وجود ندارد .با توجه
به وضعیت خا موجود در حمل و نقل دریایی ،بر اساس حقوق فرانسه معموالً شروط قهرارداد
اجارۀ کشتی با لفظ عام در بارنامه درج نمی شود؛ چراکه دارندۀ بارنامهه از شهروط مهورد ارجهاع
آگاهی ندارد .دادگاه تجدیدنظر پاریس در یک پرونده در سهال 0332م ،0بها ایهن اسهتدالل کهه
نمیتوان قائل به توافق طرفین قرارداد اجارۀ کشتی اولیه به شرط داوری بود ،به عدم درج شرط
داوری قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامه حکم داد .در این پرونده ،در پی یک قرارداد اجارۀ کشتی،
بارنامهای از طرف کاپیتان کشتی (به نماینهدگی از مالهک کشهتی) صهادر مهیشهود .در بارنامهه
بهجای درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی منعقده میان طرفین قرارداد حمل ،یک ارجهاع عهام بهه
شروط قرارداد اجارۀ کشتی ثالث دیده میشد که حاوی شرط داوری بود؛ درحهالی کهه قهرارداد
اجارۀ کشتی منعقدشده میان طرفین اختالف فاقد شرط داوری بود.
اخیراً موضع دادگاههای فرانسه نسبت به مسئلۀ درج از طریق یک ارجاع عام تنها نسبت بهه
شرط داوری تعدیل شده اسهت .دیهوان عهالی فرانسهه در پرونهدۀ «لینهدوس» ،2بها سهه دلیهل،
مرسل الیه را با وجود نبود توافق صریح ،به شهرط داوری ملهزم دانسهت :نخسهت اینکهه طهرفین
فرصت آگاهی از شرط داوری را داشتهاند؛ دوم ،درج شرط داوری در قراردادههای حمهل کهاال از
طریق دریا امری رایس است؛ و سوم در حقوق فرانسه ،شرط داوری جهز درصهورتی کهه بههطهور
آشکار باطل یا غیرقابل اعمال ( )manifestly null or inapplicableباشهد ،معتبهر اسهت .دیهوان
عالی فرانسه در رأی «پال» 9از این نیز فراتر رفت و بدون اشهاره بهه ضهرورت آگهاهی طهرفین از
وجود شرط داوری ،شرط داوری مندرج به شیوۀ ارجاع را معتبر دانست ،چراکه آشکارا باطل یها
غیرقابل اعمال نیست.

1. C.Cass., 7-1-1992, Psichikon Compania Naviera Panama c. SIER, Rev. Arb., 1992, p. 553.
)’2. Court of Cassation, First Civil Chamber, 22 November 2005 (The ‘Lindos
)’3. Court of Cassation, Commercial Chamber, 21 February 2006 (The‘Pella
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اعتبار شروط مندرج از طریق ارجاع در حقوق ایران
وجود مفهوم درج از طریق ارجاع در برخی از قهوانین جدیهد ایهران ازجملهه مهادۀ  1قهانون داوری
تجاری بینالمللی مصوب 0911ش 0و بند «د» مادۀ  2قانون تجارت الکترونیک مصوب
بیانگر این امر است که دکترین درج از طریق ارجاع مباینتی با اصول حقوقی ایران ندارد.
در حقوق ایران برخالف حقوق انگلستان ،مالک شخصی اولویت دارد .در مواد قهانون مهدنی،
عقد تابع ارادۀ واقعی طرفین دانسته شده است (خورسندیان و ذاکری)12 ،0911 ،؛ ازجمله
در مادۀ  019چنین آمده است« :اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیهع نبهوده
است ،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود» .حقوقدانان ایران نیز به پیروی از فقهای امامیه بهه
مکتب اصالت فرد پیوستهاند .9بنابراین بر اساس حقوق ایران در صهورت تفهاوت ارادۀ واقعهی بها
آنچه اعالم شده ،ارادۀ واقعی حاکم است؛ مگر اینکه قانون حکم دیگری داشته باشهد (کاتوزیهان،
 ،0932ش  091و .)092
برابر بند  9مادۀ  031قانون مدنی ،مورد معامله باید برای طرفین معین باشد ،وگرنه معاملهه
باطل خواهد بود؛ بنابراین تنها شروطی در بارنامه درج میشوند که برای دارندۀ بارنامه معلهوم و
معین باشد .این درحالی است که انتقالگیرندۀ بارنامه در اکثهر مهوارد از شهروط قهرارداد اجهارۀ
کشتی اطالعی ندارد و حتی در فرض درج با لفظ خها  ،تنهها بهه نهوع و یها شهمارۀ شهرط در
قرارداد اجارۀ کشتی اشاره میشود و انتقالگیرندۀ بارنامه اطالعات تفصهیلی در خصهو شهرط
درجشده ندارد .در این صورت ،ظاهراً شرط درج هیچگونه شرطی را وارد قهرارداد نمهیکنهد .بها
مراجعه به متون فقهی میتوان فهمید که مبنای بطالن معاملۀ مجهول در حقهوق ایهران قاعهدۀ
نفی غرر است (صفایی .)095 ،0913 ،در هیچیک از مواد قهانون مهدنی غهرر تعریهف نشهده
است .از مجموع کلمات فقها میتوان نتیجه گرفت که غرر ،جهل تهوأم بها خطهر اسهت و معیهار
تشخیص غرر ،عرف است (انصاریپور و دیگران .)21 ،0930 ،بنابراین هرجا عرف تشهخیص
دهد جهل به خطر منجر میشود ،معامله باطل خواههد بهود .اصهوالً قراردادههای اجهارۀ کشهتی
شروط مشخصی دارند که در تمام قراردادها تکرار میشوند .عرف هیچگاه شرط پرداخهت اجهاره
یا شرط پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تخلیۀ کشتی را غرری نمیداند .پس میتوان چنین
نتیجه گرفت که شرط درج تمام شروطی را که انتقالگیرنده از آنها اطالع دارد ،دربر میگیهرد

0912ش2

 .0مادۀ  1قانون داوری تجاری بینالمللی« :موافقتنامۀ داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ...ارجاع
به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزلۀ موافقتنامۀ مستقل داوری خواهد بود».
 .2بند «د» قانون تجارت الکترونیک« :ارجاع در داده پیام ( :)Incorporation By Referenceیعنی به منابعی خارج
از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با مادۀ  01این قانون جزئی از داده پیام محسوب میشود».
 .9برای نمونه ،نک :شهیدی ( ،)0930حقوق مدنی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :نشر مجد.210 ،
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و آن دسته از شروطی که انتقالگیرنده از آنها ناآگاه است در صورتی در بارنامه درج نمیشهود
که عرفاً خطرناک محسوب شود.
بهنظر می رسد بهترین مرجع برای تعیین شروطی که غهرری هسهتند و بها شهرط درج وارد
قرارداد نمیشوند ،حقوق انگلستان باشد .درواقع معیار همبستگی در حقوق انگلستان بسهیار بهه
معیار غرر در حقوق ایران نزدیک است؛ اگرچه مبنای هر دو متفاوت اسهت .امها نتیجهۀ ههر دو،
عدم درج شروطی است که انتقالگیرنده نمیتوانست از آنها آگاه شود و درج آنها برای دارنده
ریسک باالیی به همراه دارد .پس در فرض جهلِ دارندۀ بارنامهه بهه شهروط مهورد ارجهاع ،تنهها
شروط همبسته در قرارداد درج میشوند .درصورتی که شهرط درج بها لفهظ عهام باشهد ،تمهامی
شروط همبسته در بارنامه درج میشوند و در شرایطی که شرط درج با لفظ خا بیاید ،تنها در
صورتی شرط خا مورد ارجاع در بارنامه درج میشود که جزء شروط همبسته باشد.
در تقویت این نظر میتوان به مادۀ  030قانون دریایی ایران مصهوب 0909ش اشهاره کهرد.
این ماده مقرر میدارد« :در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیشبینی نشهده
است مالک اصول و عرف بین المللی خواهد بود» .اگرچه نمهیتهوان بها قطعیهت اعتبهار شهروط
مندرج به شیوۀ ارجاع را جزء مواردی دانست که در قوانین مملکتی پیشبینی نشده اسهت ،امها
این ماده بهروشنی ،توجه قانونگذار را به اهمیت عرف در حقوق دریایی نشان میدهد.

نتیجه
رویکرد نظامهای حقوقی به وضعیت درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی از طریق ارجاع در بارنامهه
را میتوان در طول طیفی از منعطف تا مضیق قرار داد .از یک سو ،طیف منعطفتهرین رویکهرد،
کمترین محدودیت را بر ارادۀ طرفین برای درج شروط از طریق ارجاع قائل میشود .بهر اسهاس
حقوق امریکا آنچه به درج شروط از طریق ارجاع منجر میشود ،اطالع واقعی یا قهانونی طهرفین
از درج است .در قواعد درج حقوق امریکا ،برخالف حقوق انگلستان ،میان شروط فرعهی و سهایر
شروط تفاوتی وجود ندارد و شروط قرارداد اجارۀ کشتی در صورتی در بارنامه درج میشهود کهه
دارندۀ بارنامه واقعاً از درج آن مطلع بوده باشد یا نمیتوانست مطلع نباشد .از سویی دیگر ،طیف
رویکرد مضیق دادگاههای انگلستان وجود دارد که محدودیتهای بسیاری بر آزادی ارادۀ طرفین
برای درج شروط به شیوۀ ارجاع قائل شده اند .بر اسهاس قواعهد درج حقهوق انگلسهتان ،شهروط
فرعی با لفظ عام در بارنامه درج نمیشود.
بیشتر کشورها رویکرد منعطفی نسبت به درج شروط قرارداد اجارۀ کشتی از طریهق ارجهاع
دارند و برخی از حقوق دانان تمایز میان شرایط اعتبار شروط فرعی و سایر شروط یک قرارداد را
غیرقابل توجیه میدانند؛ بااینحال ،دادگاههای انگلستان هنهوز قواعهد درج سهنتی خهود را کهه
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بیش از یک قرن قدمت دارند اعمال میکنند .قواعد درج در نظهام حقهوقی انگلسهتان بهه علهت
پیچیدگی قابل انتقاد هستند ،اما قواعد درج مضهیق اطمینهان بیشهتری نسهبت بهه قواعهد درج
منعطف ایجاد میکنند.
در حقوق ایران در ابتدا بهنظر میرسد شروط مندرج از طریق ارجهاع ،بها توجهه بهه معلهوم
نبودن شروط مورد ارجاع ،باطل است .با موشکافی منابع فقهی میتوان به این نتیجه رسید کهه
مبنای بطالن شروط و قراردادهای نامعلوم ،غرر است .غرر ،جهل همراه با خطر است .با توجه به
اینکه معیار جهل توأم با خطر عرف است ،شروط مورد ارجاع تا حدی در بارنامهه درج مهیشهود
که انتقالگیرنده با پذیرش آنها عرفاً ریسک باالیی را متقبل نشده باشد .با توجه به اینکه رویهۀ
قضایی انگلستان بهترین مرجع برای عرف دریایی است ،بهنظر میرسد شروط فرعی مورد ارجاع
در بارنامه تنها در صورتی در حقوق ایران معتبر هستند که انتقالگیرندۀ بارنامهه از آنهها آگهاه
باشد .بی شک مادامی که این مسئله در قانون دریایی پیشبینی نشهود و یها یهک رویهۀ قضهایی
یکنواخت در این خصو شکل نگرفته باشد ،انتخاب قانون ایران بهعنوان قانون حاکم ،ریسهک
عدم اطمینان از حقوق و تعهدات طرفین قرارداد را بههمراه خواهد داشت.
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