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چکیده
یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کاالی حملشده از طریق دریا ،قاعدۀ ارائۀ سندد
حمل است؛ به این معدا که تحویل کاال از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائۀ سدد حمنل از
سوی مطالبهکدددۀ دریافت کاال صورت پذیرد .مبدای تأسیس اینن قاعنده وگنوییری از تعنیی
حق صاحب واق عی کاال ،حصول اطمیدان از اورای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل
در برابر مسئولیتهای پیشبیدی نشده است .مقنررات کنامنال و قنوانین حمنل و نقنل درینایی
انگگستان بسته به نوع سدد صادرشده رویکرد متفاوتی به موارد یادشده دارند .در قنانون درینایی
ایران به قاعدۀ ارائه بهصراحت اشاره نشده است و در مقایسنه بنا دو نظنام دیگنر ،داینرۀ شنمول
محدودتری دارد .همچدین برخالف نظامهای پیشیفته ،رویکرد کگی قانون دریایی ایران نسنبت
به حق تحویل کاال دارای ابهام است .بدابراین ،در این نوشتار تالش شده است با روش توصیفی-
تحگیگی از طریق بررسی مقررات داخگی اینران ،انگگنیس و قواعند کنامنال ،عنالوه بنر تشنریح و
تفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعنده و بررسنی اسنت داهای وارده بنر نن در حمنل و نقنل
دریایی کاال ،وععیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شنده ،پیشندهادهایی در
راستای رف ابهامات و ایرادات مووود ارائه یردد.

واژگان کلیدی
ارائۀ سدد ،بارنامه ،حوالۀ تحویل ،راهدامۀ دریایی ،مطالبۀ کاال.
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مقدمه
عموماً هر قرارداد حمل دریایی کاال 0با یک هدف مشخص مدعقد میشود و نن هم دریافت کناال
از یک شخص ،حمل نن بهوسیگۀ شداور و تحویل نن به شخص دیگری اسنت .درنتیهنه ،هندف
غایی ارسالکدددۀ کاال 2و متصدی حمل 9از انعقاد قرارداد حمل ،تحویل کاال به فردی بنهعدنوان
مرسلالیه 4مطابق با مفاد قرارداد است .این شخص یا بهعدوان فردی که کاال باید بنه او تحوینل
داده شود در سدد حمل 5مشخص میشود و یا با انتقال سدد حمل بنه او ،حنق مطالبنۀ تحوینل
کاال 8به او مدتقل مییردد.
عرف بازریانی از یذشته تاکدون به این شیوه بوده که متصدی حمل کاال از طریق دریا ،یک
سدد حمل -که عموماً بارنامه 9است -برای ارسالکدددۀ کاال صادر میکدد که این سندد ،کناالی
حملشده از طریق کشتی را پوشش میدهد .نقش اساسی اسداد حمل در تهارت بینالمگل ،هم
قابل تعقیب در یذشتههای دور است بهطوری که استفاده از بارنامه از قنرن شنانزدهم منیالدی
متداول بوده است ( ،)Bennett, 1914, p. 16و هم در دنیای امروزِ حمل و نقل وایگاهی روشنن
و غیرقابل کتمان دارد.
«قاعدۀ ارائۀ سدد حمل» 1بهعدوان یکی از قواعد بدینادین حقنوق درینایی و بنهوینهه کنامنال3
بهطور کگی مقرر میدارد که تحویل کاال به شخص مطالبهکددده صرفاً در قبال ارائۀ سندد از واننب
او صورت میپذیرد .ماندد سایر قواعد حقوقی به مرور زمان اسنت داهایی نینز در منورد اینن قاعنده
ابداع و بهکار یرفته شد که البته خالی از ایراد نبوده و یاه باعث ایهناد نسنیبهنای دیگنری شنده
است .قاعدۀ ارائۀ سدد حمل به این صورت در ادبیات حقوق دریایی ایران شداختهشده نیسنت ،لنذا
هدف اولیه از نگارش این مقاله ،معرفی و شرح اینن قاعنده و شنمول حاکمینت نن اسنت .سن س
ایرادها و چالشهای اعمال این قاعده در هریک از اسداد حمل (و اسداد مشابه) بررسی خواهد شد.
ننچه بهطور کگی در این نوشتار مد نظر است ،شرح و بررسی لزوم یا عدم لزوم ارائۀ بارنامه و
اسداد حمل مشابه از سوی فرد مطالبهکدددۀ کاال برای تحوینل ینرفتن کناال از متصندی حمنل
1. Contract of Carriage of Goods by Sea
2. Shipper/Consignor
3. Carrier
4. Consignee
5. Transport Document
6. Right to Claim Delivery of Goods

این حق به اختصار در متون انگگیسی » »right of deliveryنیز خوانده میشود که میتوان نن را به صورت حق تحویل
(کاال) نیز ترومه کرد که در این نوشتار از «حق مطالبۀ تحویل کاال» بهعدوان ترومۀ مداسب استفاده شده است.
7. Bill of Lading
8. The Rule of Presentation
9. Common Law
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است .برای روشن شدن این مطگب ،وععیت بارنامههای عادی ،راهدامههای دریایی ،0بارنامههای
مستقیم 2و حوالههای تحویل کاالی کشتی 9در حقوق انگگستان و بهویهه مفاد قانون حمل کناال
از طریق دریا مصوب 0332م 4و مقررات کامنال بررسی میشود تا ننچنه در حقنوق درینایی بنا
عدوان «قاعدۀ ارائۀ سدد حمل» شداخته میشود در مورد هریک از این اسداد تحنت نظنامهنای
یادشده مورد تهزیه و تحگیل قرار ییرد .درنهایت وععیت اینن قاعنده در قنانون درینایی اینران
تبیین شده ،ایرادات ناشی از خأل و نیز محدودیت قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد .این
نوشتار با پیشدهادهایی با هدف بهبود رویکرد قانون ایران به قاعدۀ ارائه و نیز رف ابهام در منورد
حق تحویل کاال به پایان میرسد.

کامنال و حقوق انگلستان
 .1قاعدۀ ارائه در بارنامه
بارنامه سددی است که توسط یا از طرف متصدی حمل برای شخصی که طرف قرارداد حمل واقن
شده است و معموالً با عدوان فرستدده (ارسالکددده) شداخته میشود ،صادر مییردد .5بهطور کگی
سه کارکرد اصگی برای بارنامه درنظر یرفته شده است :نخست ایدکه بارنامه دلیل ووود یک قرارداد
حمل است8؛ دوم ،رسید کاالی حملشده است (9)Carr, 2013, p. 181؛ سنوم ،سنددِ قابنل انتقنال
مالکینت کناال اسنت (Hughes, 1999, p. 137؛ Ivamy and Payne, 1989, p. 81؛ Treitel and
others, 2012, para.1-009؛  .1)Howard, 1993, p. 181متعاقب این کارکردها ،یکی از ویهییهای
متمایز بارنامه این است که تحویل کاال بایستی در قبال ارائۀ سدد حمل صورت پذیرد.3
قاعدۀ کگی کامنال حکم منی کدند کنه متصندی حمنل نبایند بندون ارائنۀ بارنامنه از طنرف
مرسلالیهی که بارنامه به نام او صادر شده است ،کاال را به وی تحویل دهد ( Eder and others,
1. Sea Waybills
2. Straight Bills of Lading
3. Ship’s Delivery Orders
4. The UK Carriage of Goods by Sea Act 1992

 .5بارنامۀ دریایی انواع مختگفی دارد ،اما ننچه در این نوشتار مد نظر است  ،بارنامۀ عادی قابل انتقال و قابل معامگه
است که یا به دستور و حوالۀ شخص صادر میشود یا به دستور و حوالۀ بدون نام و یا در ووه حامل.
 .8برخی نویسددیان نظیر کار ( )Carrمعتقدند این کارکرد بارنامه تا زمانی صحیح است که دارندۀ بارنامه همان
ارسال کددده باشد .به محض ایدکه بارنامه به نام شخص ثال ی ظهرنویسی شود ،خودِ بارنامه درواق قرارداد
حمل در دست نن شخص است.
7. Crooks v Allan [1879] 5 QBD 38
8. Document of Title
9. Motis Export Ltd v Dampskilbsselskapet AF 1912 [1999] 1 Lloyd's Rep 837, 840
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 .0)2011, para.13-008درنتیهه در کنامنال اینن روینه وونود دارد کنه تحوینل کناال از سنوی
متصدی حمل بدون ارائۀ بارنامه یا سدد از سوی تحویلییرنده ،نقنض قنرارداد حمنل از واننب
متصدی حمل تگقی شده ،خطر و پیامدهای بعدی نن متووۀ متصدی حمل است .2بهطور کگنی
دو هدف از وع این قاعده دنبال میشود :نخسنت ،پنس از تحوینل کناال در قبنال ارائنۀ سندد،
وظایف متصدی حمل در خصوص کاال (بار) به پایان میرسد .دوم ،به دارندۀ اصگی بارنامنه اینن
اطمیدان را می دهد که متصدی حمل مطابق مفاد قرارداد حمل ،مگزم است کاال را در قبال ارائۀ
سدد تحویل دهد (.)Wilson, 2011, p. 158
تا پیش از تصویب قانون 0332م ،حق مطالبنۀ تحوینل کناال ینا بنر اسناک کنارکرد بارنامنه
بهعدوان سدد مالکیت بود و یا بر اساک حق دارندۀ بارنامه بهعدنوان اماننتینذار .9تصنویب اینن
قانون باعث شد تاکدون حق مطالبۀ تحویل کاال بر مبدنای خنود قنرارداد حمنل اسنتوار شنود و
درحقیقت بهرسمیت شداختن این حق ناشی از ماهیت قرارداد حمل تگقنی شنود ( Debattista,
 .)2008, para.2-7درواق برخالف امانت /ودیعه که در نن ،بارنامه یا سدد حمل بهعدنوان نشنانۀ
امانت /ودیعه کاربرد دارد و برای اثبات رابطۀ امانی باید ارائه شود ،قنرارداد حمنل نیناز بنه ارائنۀ
سدد را ازبین میبرد .حال سؤال این است که نیا شخصی که تحویل کاال را مطالبه میکدد بایند
از «قاعدۀ ارائه» پیروی کدد؟
بر مبدای دو دلیل ،پاسخ به سؤال پیشین م بت اسنت :نخسنت ایدکنه یکنی از نثنار انتقنال
بارنامه ،انتقال حق تحویل کاالست .حال ممکنن اسنت در بدندر تخگینه ،تحوینل کناال از سنوی
مدتقلالیهی مطالبه شود که برای متصدی حمل شداختهشده نباشد .درنتیهه بایند مکانیسنمی
برای شداسایی شخصی که قانوناً مستحق دریافت کاالست ووود داشته باشد .دوم ،برابنر بدند 0
مادۀ  2قانون 0332م 4حقوق مددرج در اسداد حمل که شامل حق تحویل کاال نیز میشنود ،بنه
1. The Stettin [1889] 14 DP 142; London Joint Stock Bank Ltd. v British Amsterdam Maritime Agency
Ltd. (1910) 11 Asp MLC 571
2. SA Sucre Export v Northern River Shipping Ltd. (The Sormovskiy 3068) [1994] 2 Lloyd’s Rep. 266,
272

درنتیهه متصدی حمل خاطی ،از محدودیتها و معافیتهای قراردادی مسئولیت محروم میشود .همچدین ر.ک.
Sze Hai Tong Bank Ltd v Rambler Cycle Co Ltd (the SS Glengarry) [1959] AC 576
3. Bailor

 .4بدد  0مادۀ  : 2مشروط به مقررات بخش زیر ،الف) شخصنی کنه دارنندۀ قنانونی بارنامنه شنود؛ ب) شخصنی کنه
متصدی حمل مطابق مفاد قرارداد ،بایستی کاالیی که در راهدامۀ درجشده را (بندون ایدکنه نن شنخص طنرف
اصیل قرارداد حمل باشد) به او تحویل دهد؛ ج) شخصی که مطابق تعهدی که در حوالۀ تحویل کناالی کشنتی
درج شده است باید تحویل کاالی مددرج در نن حواله به او صورت پذیرد؛ بایسنتی (چنه دارنندۀ قنانونی شنده
باشد و چه قرار باشد تحویل به او صورت پذیرد) تمام حقوق دادخواهی مددرج در قرارداد حمنل بنه او مدتقنل
شده ،به وی وایذار شود؛ انگار که او از ابتدا یکی از طرفین قرارداد حمل بوده است.
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دارندۀ قانونی بارنامه 0مدتقل مییردد .بنهعنالوه ،منتن قنانون در بدند  2منادۀ  25در بخشنی از
تعریفِ «دارنده» مقرر میدارد که مطالبهکدددۀ کاال باید شخصی دارای بارنامه 9باشد.
بر مبدای ننچه یفته شد ،میتوان نتیهه یرفت که شخصی که تحویل کاال را مطالبه میکدد
یرچه به سبب «دارندۀ بارنامه بودن» حقوق مدندرج در نن را تصناحب کنرده اسنت ،امنا بنرای
دریافت کاال باید سدد را به متصدی حمل ارائه کدد .همچدین در منواردی کنه متصندی حمنل
شروط قراردادی را با تحویل کاال به شخصی بدون ارائۀ بارنامه نقض میکدد ،فرستدده میتوانند
عگیه متصدی حمل در قالب تحویل غیرقانونی 4طرح دعوی کدد.5

 .2استثناهای قاعدۀ ارائه
با ووود اورای سختییرانه و عواقب شدید قاعدۀ ارائه در مورد طرفین قرارداد حمنل ،بنهماندند
بیشتر قواعد حقوقی است داهایی نیز به این قاعده وارد است .8برای شنروع منیتنوان بنه عنرف و
عاداتی که در بددر مقصد یا بارییری ووود دارد اشاره کرد که ممکن اسنت روینههنایی خنالف
ننچه که این قاعده حکم میکدد اعمال کددد ،9یا حتی قانون صالح و حاکم بر فعالیتهای بدندر
1. Lawful Holder of the Bill of Lading

 .2بدد  2مادۀ  :5ارواعات این قانون به دارندۀ بارنامه ،ارواع به هر کدام از افراد زیر است:
الف) شخص دارای بارنامه -که به حکم مشخص شدن در بارنامه -مرسلالیه کناالیی اسنت کنه بارنامنه بنه نن
مرتبط است.
ب) شخصی که در نتیهۀ تکمیل ظهرنویسیهای بارنامه و تحوینل بارنامنه بنه او ،دارای بارنامنه اسنت و ینا در
نتیهۀ انتقال بارنامه در ووه حامل به او ،دارای بارنامه شده است.
ج) شخصی که در نتیهۀ هر تراکدشی که بنه حکنم نن او منیتوانسنت بنهعدنوان دارننده در یکنی از بدندهای
پیشیفته قرار ییرد ،ایر نن تراکدش ،زمانی که داشتن بارنامه دیگر حقنی عگینه متصندی حمنل در خصنوص
مالکیت کاالی مددرج در نن بارنامه اعطا نمیکرد ،اتفاق نیفتاده باشد.
و در راستای اهداف این قانون ،شخص زمانی بهعدوان دارندۀ قانونی بارنامه شداخته میشود کنه بنا حسنننینت
دارای بارنامه شده باشد.
3. A Person with Possession of the Bill
4. Wrongful Delivery
5. The Stettin [1889] 14 DP 142

 .8به طور کگی ،دعوای خریداری که دریافت کاال را مطالبه کرده است در صورت عدم تصرف بارنامه رد میشود.
برای م ال ،درخواست خریدار مبدی بر صدور دستور موقت در پروندۀ «Trucks & Spares, Ltd v Maritime
» Agencies (Southampton) Ltd [1952] 2 All ER 982از سوی دادیاه تهدیدنظر به این عگت رد شد که
بارنامه به نف او ظهرنویسی نشده بود و همچدین او بارنامه را در اختیار نداشت .در نن پرونده ،متصدی حمل
با موافقت فروشدده ،به عگت بدهکاری خریدار بارنامه را نزد خود نگه داشته بود.
 .9در پروندۀ « »The Sormovskiy 3068متصدی حمل ،کاال را بدون ارائۀ بارنامه تحویل داد و مدعی مطالبهکدددۀ
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مقصد ممکن است در مواردی اوازه دهد یا اصالً متصدی را مگزم کدد که بدون ارائۀ بارنامه کاال
را تحویل دهد ( .0)Debattista, 2008, para.2-20همچدین مفاد قرارداد ممکن است لنزوم ارائنۀ
بارنامه را در برخی نظامهای حقوقی و حوزههای قعایی مگغی کدد .2
بهعدوان نخرین است دای قابل فرض ،میتوان به موردی اشناره کنرد کنه بارنامنه ینم شنده
باشد .9این اتفاقی بود که از سوی قاعی کنالرک در پرونندۀ « «The Sormovskiy 3068مطنرح
شد؛ وایی که وی به لزوم ووود برخی است داها در شرایطی که ممکن است بارنامه یم شنده ینا
دزدیده شده باشد اشاره کرد .همچدین کالرک پیشدهاد داد که میتوان شرطی تعبینه کنرد دال
بر ایدکه م الً زمانی که متصدی حمل بهطور مدطقی قان شود که شخصی کنه تحوینل کناال را
مطالبه میکدد واقعاً همان فردی است که مستحق داشتن بارنامه است و همنینطنور در منورد
اتفاقی که برای بارنامه افتاده نیز مهاب شود ،میتواند کاال را بدون نیاز بنه ایدکنه بارنامنه ارائنه
شود تحویل دهد؛ یرچه نحوۀ انهام و ماهیت دقیق این امر نیاز به بررسی بیشتری دارد.4
کاال برای وبران خسارت ناشی از فقدان کاال عگیه متصدی اقامۀ دعوی کرد .متصدی حمل ادعا کرد که تعهد
خود در قبال تحویل کاال را ایفا کرده ،چراکه او مطابق عرف به رویه و مقررات قانونی بددر مقصد (در روسیه)
عمل کرده است .قاعی کالرک ( )Clarkeعمن تمییز بین عرف و قانون محگی ،قائل به پذیرش این است دا بر
قاعدۀ ارائه شد .درواق اینیونه مقرر شد که ایر عرف بددر حکم میکدد کاال بدون ارائۀ بارنامه تحویل یردد،
متصدی حمل همچد ان در قبال تحویل کاال مسئول است .ایر قانون محگی حاکم بر بددر مقصد این مسئگه را
مگزم میکدد ،متصدی حمل دیگر مسئولیتی در قبال تحویل کاال بدون ارائۀ سدد ندارد .قاعی کالرک در
ادامه بیان کرد که هیچ مقررهای در قانون روسیه ووود ندارد که تحویل کاال بدون ارائۀ بارنامه را مگزم بداند،
درنتیهه متصدی را به عگت تحویل کاال به غیرمستحق ،مسئول وبران خسارت ناشی از نبود کاال دانست ،زیرا
مشخص شد اشخاصی که کاال را تحویل یرفتهاند ،نمایددۀ صاحب کاال (مدعی مطالبۀ کاال) نبودهاند.
 .0برای م ال ،خریدار میتواند برای طفره رفتن از اورای شرط ارائۀ بارنامه ،قرارداد خرید کاال را به صورت «تحویل
کاال در بددر مقصد بر روی کشتی» ( )Delivered ex ship (DESمدعقد کدد ،درنتیهه فروشدده موظف به
تخگیۀ کاال از کشتی میشود و خریدار کاال را از فروشدده تحویل میییرد ،نه متصدی حمل.
 .2ر.ک .پروندۀ « »Motis Export Ltd v Dampskilbsselskapet AF 1912 [2000] 1 Lloyd's Rep. 211در انگگیس
که به تشخیص قاعی ،مالک کشتی به عگت ووو د یک شرط مقتعی در قرارداد توانسته بود از مسئولیت در
مورد تحویل کاال در قبال ارائۀ بارنامۀ وعگی معاف شود .همچدین برای مورد مشابه ،ر.ک .پروندۀ
« »Chilewich Partners v MV Alligator Fortune [1994] 2 Lloyd's Rep. 314در ایاالت متحدۀ امریکا.
 .9قاعی دی الک ( )Diplockدر پروندۀ « ]Barclays Bank Ltd v Commissioners of Customs and Excise [1963
 »1 Lloyd’s Rep 81مییوید « :تا زمانی که بارنامه به متصدی ارائه نشده و تا زمانی که به هر روش ممکن
غیبت بارنامه توویه نشده باشد ،متصدی محق است کاال را در تصرف خود نگه دارد و ایر کاال را به کسی
تحویل داد که مستحق دریافت کاال نیست ،این کار را با ریسک و مسئولیت خود انهام داده است».
4. The Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyds Rep 266, 274

در چدین شرایطی ،به متصدی حمل توصیه میشود که یک غرامتنامه (تعهدنامۀ وبران غرامت) بهعدوان ابزاری
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هرچدد در نگاه اول ممکن است این راهحل ،کاربردی و نسبتاً بیاشکال باشد ،اما شایان ذکر
است که این موعوع همچدان در حقوق انگگستان دارای ابهام اسنت .ازومگنه منوارد منبهم اینن
است که مشخص نیست نیا این شرط باید در قرارداد حمل مورد توافق قرار ییرد ینا در بارنامنه
یدهانده شود .همچدین معگوم نیست شرایطی که ممکن اسنت تحنت نن متصندی حمنل اینن
امکان را پیدا کدد که بدون نیاز به رؤیت بارنامه کاال را تحویل دهد باید دارای چه ویهینیهنایی
باشد .نیا همینکه متصدی قان شود بارنامه یم شده یا دزدیده شده ،کافی است؟ یا باید طرفنی
که ادعا میکدد ،برای مهاب کردن متصدی حمنل تالشنی مدطقنی بنهکنار بدندد .من الً ایدکنه
مشخص کدد بارنامه نخرین بار چه زمانی و در چه مکانی رؤیت شده است.
عالوه بر این ،نیا مالک صرفاً قان شدن یا نشدن متصندی اسنت؟ اینر ایننطنور باشند کنه
عادالنه بودن این شرط زیر سؤال میرود و بعید است صاحبان کاالیی که قدرت چانهزنی بناالیی
دارند حاعر به پذیرش چدین شرطی شوند .ایراد نخر ایدکه مشنخص نیسنت کنه نینا متصندی
حمل زمانی که مدطقاً از ووود بارنامه و استحقاق فرد مطالبنهکددنده بنهعدنوان دارنندۀ قنانونی
بارنامه ای که یم شده یا دزدیده شده است مهاب شد ،مگزم به تحویل کاالست و ینا صنرفاً اینن
اختیار را دارد که در راستای انهام وظیفهاش و ختم دوران مسئولیت ،کاال را تحویل دهد.
بهطور کگی ایرادی که به این است داها وارد است ایدست که اعمال ننها ممکن است به بروز
عدم قطعیت مدهر شود .برای م ال در همین مورد اخیر ،امکنان دارد درعمنل مشنکالتی بنرای
متصدی حمل به ووود نید ،چراکه باید مکانیسمی برای تشخیص ایدکنه نینا فنردی کنه مندعی
دریافت کاالست ،واقعا پیش از یم شدن یا دزدیده شدن بارنامه ،قانوناً دارندۀ نن سدد بوده است
و ایر پاسخ م بت است ،نیا این همان شخصی است که نامش بهعدوان نخرین دارنده در بارنامنه
ذکر شده است؟ مشخص نیست که مدعی دزدیده شدن یا یم شدن بارنامه باید چه نوع مدرکی
برای اثبات ادعای خود به متصدی حمل ارائه کدد تا بتواند او را مهاب کدد که وی واقعاً و قانوناً
مستحق دریافت کاالست .درحقیقت بدابه همین دالیل و ابهامات است که اینن اسنت داها هرینز
حمایت کافی قعات را در صدور نرا بههمراه نداشتهاند. 0
برای محافظت از خود در شرایطی که کاال را بدون ارائۀ بارنامه به فرد مطالبهکددده تحویل میدهد ،از او
دریافت کدد .همچدین متصدی می تواند دریافت این تعهدنامه را از طریق حکم دادیاه درخواست کدد .مورد
اخیر از سوی قاعی وانسون ( )Johnsonدر پروندۀ « »Carlsberg v. Wemyss (1915) S.C. 616و نیز قاعی
لگات ( )Leggattدر پروندۀ « Kuwait Petroleum Corp v I & D Oil Carriers (The Houda) [1994] 2 Lloyd's
 »Rep 541تأکید شده است.
 .0در پروندۀ « »Motis Export Ltd v Dampskilbsselskapet AF 1912قاعی ریکس ( )Rixبیان میکدد« :بهنظر
میرسد حمایت کافی از این مفهوم که میتوان مالک کشتی را مگزم به تحویل کاال نه در قبال ارائۀ بارنامه،
بگکه در مقابل ارائۀ یک توعیح مدطقی دربارۀ یم شدن نن نمود ،ووود ندارد».
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به هر ترتیب ،مسائگی که پیرامون الزام به ارائۀ بارنامه از سوی مرسلالیه 0وونود دارد و نینز
تأخیر در تحویل فیزیکی بارنامه ،به ابداع راهحلهایی انهامید .م الً برای کاهش یا ازبنین بنردن
تأخیر در روند تخگیۀ کاال ،زمانی که کشتی حامل کاال پیش از بارنامه به بددر تخگینه منیرسند،
متصدی حمل ممکن است با تحویل کاال در قبال دریافت غرامتنامه (تعهدنامۀ وبران غرامت)2
به وای رؤیت بارنامه موافقت کدد .9راهحل دیگری که بنرای وگنوییری از تنأخیر در تحوینل و
تخگیۀ بار و بیشتر در حمل و نقل محمولههای نفتی مورد استفاده قرار میییرد اینن اسنت کنه
بارنامه در چدد نسخۀ اصگی تدظیم و یکی از نسخه ها از سوی کشتی حمل شده ،در بددر مقصد
به مرسلالیه تحویل داده میشود تا او بتواند نن را ارائه کرده ،محموله را تحویل بگیرد.4

 .3راهنامۀ دریایی
راهدامۀ دریایی 5بیشتر در مواقعی بهعدوان وایگزین بارنامه منورد اسنتفاده قنرار منییینرد کنه
صاحب کاال (معموالً خریدار) قصد فروش کاال حین حمل را ندارد .اینن دسنت اسنداد غیرقابنل
انتقال اند و درنتیهه متصدی حمل موظف است کاال را صرفاً بنه شخصنی کنه ننامش بنهعدنوان
مرسلالیه بر روی راهدامه درج شده است تحویل دهد .از دید صاحب یا ذینف در کناال ،فایندۀ
استفاده از راهدامههای دریایی بهوای بارنامه ،مصون بودن از مشکالتی است که به دنبال تأخیر
در رسیدن بارنامه ایهاد میشود.
قاعدۀ کامنال در باب ارائۀ سدد ،زمانی که راهدامه صادر میشود این اسنت کنه مرسنلالینه

 .0مرسلالیه ممکن است کاال را هدگام حمل به شخص دیگری بفروشد؛ بدابراین ممکن است به عگت تأخیر در
تحویل مسئول شداخته شود .همچدین او ممکن است کاریزاری را برای دریافت کاال از کشتی و انبار کردن نن
پیش از تحویل به خریدار بعدی استخدام کدد که تأخیر در تحویل ،باعث افزایش هزیدههای مرتبط میشود.
2. Letter of Indemnity
»Hansen-Tangens Rederi III A/S v Total Transport Corp (The Sagona) [1984] 1

 .9رأی صادره در پروندۀ
 »Lloyd's Rep 194به این صورت بود که در مورد حمل محمولۀ نفتی ،عرف رایج میان کاپیتانهای کشتی
این است که بر ارائۀ بارنامه از سوی مطالبهکدددۀ محموله اصرار نورزیده ،صرفاً از ننها تعهدنامۀ وبران غرامت
طگب نمایدد .دلیل تهیۀ غرامتنامه این ا ست که متصدی حمل در مقابل مدعی دارای حق بهتر (با ارائۀ
بارنامه) نسبت به کسی که محموله به او تحویل داده شده محافظت شود .برای نمونه ،نک:

Laemthong International Lines Co Ltd v Artis (The Laemthong Glory) [2005] EWCA Civ 519
]4. Mobil Shipping & Transportation Co v Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd (The Mobil Courage) [1987
2 Lloyd's Rep. 655

 .5قانون مصوب 0332م ،راهدامۀ دریایی را سددی میداند که بارنامه نیست ،اما دلیل دریافت کاالست و
دربردارندۀ شروط قراردادی است که مطابق نن شخصی که باید کاال از سوی متصدی حمل به او تحویل داده
شود در قرارداد تعیین هویت شده است.
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برای ایدکه مستحق دریافت کاال شداخته شود ،صرفاً بایند بنه نحنوی هوینت خنود را بنهعدنوان
شخصی که نامش در راهدامه درج شده است به متصدی حمل ثابنت کدند .نتیهنۀ اعمنال اینن
قاعده درواق فایدۀ اصگی استفاده از راهدامه است که همانا اسنت دا کنردن شنمول قاعندۀ ارائنه
میباشد .0لذا ،مرسل الیه برای ایدکه استحقاق مطالبه و دریافت کاال را پیدا کدد ،بنه ارائنۀ اصنل
سدد حمل به متصدی حمل مگزم نیست.
تا پیش از تصویب قانون 0332م ،پاسخ این سؤال روشن نبود که نیا مرسلالیهی که ننامش
در راهدامه درج شده است ،با عدوان امانتیذار حنق مطالبنۀ کناال را دارد ینا ننه .بدنابراین اینر
خریدار از قاعدۀ ارائۀ سدد بهعدوان مکانیسمی برای نشان دادن حق تصرف قانونی بر کاال پیروی
نمیکرد ،برای متصدی حمل -با ایدکه به فروشدده (فرستددۀ کاال) قول داده بود کاال را تحوینل
میدهد -راه دیگری برای تحویل کاال به مرسلالیه (خریدار) ووود نداشت ( Debattista, 2008,
 .)para.2-26یکی از راهحلهای پیشدهادی برای حل این مععل این بود که بین متصدی حمنل
و مرسلالیه قراردادی مدعقد شود تا به این وسیگه مرسلالیه حق تحویل کاال را بهعدوان یکی از
طرفین قرارداد حمل دریافت کدد .از نمونههای اعمال این راهحل میتوان بنه شنروط اسنتاندارد
برای راهدامههای دریایی که از سوی شورای عمومی کشتیرانی بریتانیا 2تدوین شنده بنود و ینا
قواعد یکسان  CMIبرای راهدامههای دریایی مصوب 0331م 9اشاره کرد.
پس از تصویب قانون سال 0332م ،این مشکالت از طریق بدد  9مادۀ  0این قانون رف شند.
این بدد مقرر میدارد« :تمام حقوق مددرج در قرارداد حمل» که شامل حق مطالبۀ تحویل کناال
نیز میشود به «شخصی تعگق میییرد که تحویل کاال مطابق راهدامه باید به او صورت پنذیرد».
)1. Law Commissions, Rights of Suit in Respect of Carriage of Goods by Sea (Law Com No 196, 1991
para 5.7

در این نوشتار با عدوان کمیسیونهای حقوقی یاد میشود.
در پارایراف  5.9بیان شده است« :مزیت اصگی راهدامۀ دریایی این است که برخالف بارنامه نیازی به انتقال به
مرسلالیه برای تسگیم کاال از سوی متصدی حمل به محض رسیدن کاال ووود ندارد».
2. General Council of British Shipping

برای نمونه ،یکی از این شروط مقرر میدارد« :فرستدده ،شروط استاندارد را از طرف خود و مرسلالیه و صاحب
کاال میپذیرد و تعمین میکدد که دارای صالحیت انهام این کار است .مرسلالیه با ارائۀ این راهدامه یا
مطالبۀ تحویل کاال ،تمام مسئولیتهای فرستدده را برعهده میییرد و این امر مدافاتی با تعهد فرستدده نسبت
به مسئولیتهای خودش به عدوان فرستدده ندارد .مزایای قراردادی که این راهدامه دلیل بر ووود نن است،
بدیدوسیگه به مرسلالیه یا هر فردی که این راهدامه را ارائه کدد مدتقل میشود».
3. Comité Maritime International Uniform Rules for Sea Waybills 1990

مادۀ  9این مهموعۀ قواعد مقرر میدارد« :فرستدده ،قرارداد حمل را نهفقط برای خودش بگکه بهعدوان نمایدده و از
طرف مرسلالیه نیز مدعقد میکدد و به متصدی حمل این تعمین را میدهد که دارای صالحیت انهام این
کار میباشد».
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برابر این یزاره ،شخصی که با عدوان مرسلالیه در راهدامۀ دریایی درج شده است ،تا زمنانی کنه
مرسلالیه باقی میماند 0مطابق قسمت دوم از بدد  0مادۀ  2این قانون ،حق قراردادی مبتدی بنر
مطالبۀ تحویل کاال را دارد .عالوه بر این ،یروهی از نویسددیان معتقدند که متصدی حمل برابنر
مفاد قرارداد نیز موظف است کاال را به مرسلالیهی که در بارنامه مشنخص شنده اسنت تحوینل
دهد ( .)Aikens and others, 2006, para.5-52با این وصف ،مرسلالیهی که ننامش در راهدامنۀ
دریایی درج شده ،توأمان -مطابق قانون و بدابر قرارداد -دارای حق مطالبۀ تحویل کاال است.
پیشتر یفته شد که مطابق قواعد کامنال ،فردی که بهعدوان مرسلالیه در راهدامنۀ درینایی
نام برده شده است ،برای مطالبۀ کاال به ارائۀ سدد حمل به متصدی مگزم نیست و صرفاً بایند بنه
نحوی به متصدی حمل ثابت کدد که او همان شخصی است کنه ننامش در راهدامنه درج شنده
است .همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از این موارد وایی است که قصدی برای فروش مهدد
کاال حین حمل به خریداران ودید دیگر ووود ندارد .این به نن معداست که صرفاً ینک خریندار
برای کاال ووود دارد که نن هم مرسلالیه مددرج در راهدامه است و درنتیهه کاال فقط متعگق به
اوست و معموالً خود این شخص یا نمایددهای از طرف اوست که تحویل کاال را از متصدی حمل
مطالبه میکدد .لذا بهنظر میرسد که دلیل عدم لزوم یادشده ،بیشتر ودبۀ بازریانی دارد.
یرچه این حقیقت که تحوینل کناال بایند بنه شنخص ذیحنق صنورت پنذیرد نبایند منورد
بی تووهی قرار ییرد .زمانی که الزم است سدد موردبحث تحویل متصدی شود و ینا بنه او ارائنه
شود ،نن سدد بهترین وسیگۀ اثبات تعگق کاال به فرد مطالبهکددده است .امنا زمنانی کنه چدنین
الزامی ووود ندارد ،بسیار اهمیت دارد که متصدی حمل با وستهو و درخواسنت مطمنئنتنرین
مدرک (احراز هویت) تمام تالش خود برای شداسایی شخصی که ادعا میکدد ذیحنق دریافنت
کاالست ،بهکار بددد.
نکتۀ پایانی در باب لزوم یا عدم لزوم پیروی از قاعدۀ ارائۀ سدد در منورد راهدامنههنای درینایی
تحت حاکمیت قانون 0332م است .از بررسی مفاد نن بهنظر میرسد که این قانون ،مقرراتی بنرای
الزام چدین پیششرطی در مورد مرسلالیه مددرج در راهدامنۀ درینایی پنیشبیدنی نکنرده اسنت.
افزون بر نن ،ایر یزارش کمیسیونهای حقوقی را بهعدوان کارهای مقندماتی 2تندوین اینن قنانون
درنظر بگیریم ،باید اشاره کرد در مقابل اورای قاعدۀ ارائنۀ سندد در منورد بارنامنه ،اسنت دا کنردن
راهدامه از این قاعده بهعدوان مزیت اصگی استفاده از این نوع سدد درنظر یرفتنه شنده اسنت .9لنذا

 .0یاهی ممکن است فرستدده عمن دستورالعمل ودیدی که به متصدی حمل میدهد از او درخواست کدد تا کاال
را به مرسلالیه ودیدی تحویل دهد.
2. Travaux Préparatoires
. Law Commissions Report, para 5.7

9

قاعدۀ ارائۀ سند حمل و حق مطالبۀ تحویل کاال...

913

میتوان اینیونه نتیهه یرفت که برابر قانون 0332م ،مرسلالیهی کنه ننامش در راهدامنۀ درینایی
درج شده است ،برای مطالبۀ تحویل کاال مگزم به ارائۀ سدد به متصدی حمل نیست.

 .4بارنامۀ مستقیم
یکی از انواع مرسوم سدد حمل ،0بارنامۀ مستقیم است که البته کمتر از راهدامنۀ درینایی منورد
استفاده قرار میییرد .بارنامۀ مستقیم ،سددی غیرقابل انتقال برای تحویل کناال بنه مرسنلالینه
نامبرده در سدد ،بدون درج عبارات «به حواله» یا «به دستور» است .2بارنامۀ مستقیم نیز ماندند
راهدامه در مواردی صادر میشود که مرسلالیه در حین حمل و یا در هدگام رسیدن بنه مقصند
قصد فروش مهدد کاال را ندارد .مورد دیگر استفاده از بارنامههای مستقیم در وابهوایی کاال بین
شعب شرکتهای بزرگ در نقاط مختگف وهان است .از دیگر مصادیق بهرهییری از این نوع سدد
می توان به روابط تهاری ثابت و دادوستد متداول با سابقۀ طوالنی بین بازریانانی اشاره کرد کنه
برای هم شداختهشده و نیز مورد اعتماد یکدیگرند (.)Gaskell and others, 1999, para.1-47
در کامنال ،مرسلالیه بارنامۀ مستقیم نسبت به مطالبۀ تحویل کاال دارای حقنی قطعنی اسنت.
این قطعیت بر مبدای ویهییهای خاص و نیز نثار قانونی نشئتیرفتنه از ماهینت بارنامنۀ مسنتقیم
است .بارنامۀ مستقیم سددی غیرقابل انتقال است ،به این ترتیب ،فرستددۀ کاال نمیتواند بارنامنه را
به شخصی غیر از مرسلالیه مشخصشده در سدد انتقال دهد و از متصدی حمل درخواسنت کدند
که کاال را به شخص ودیدی تحویل دهد .مهمتر ایدکه کاالیی که در بارنامنه مسنتقیم ذکنر شنده
صرفاً به مرسلالیه نامبرده در همان سدد قابل تحویل است .درنتیهنه ،متصندی حمنل بنر اسناک
تعهدی که در قرارداد حمل نسبت به فرستدده دارد ،موظف است کاال را صرفاً به همان فنردی کنه
بهطور مشخص در بارنامه -که یواهی قرارداد حمل است -درج شنده اسنت تحوینل دهند ،ننه بنه
دستور یا حوالۀ فردی که مستحق تحویل کاال است که این فرد اغگب همان فرستددۀ کاال است.
در مورد رویکرد قانون 0332م باید اشاره کرد که این قانون ماهیتاً بارنامۀ مستقیم را بارنامه
محسوب نمیکدد .درواق بنه سنبب قسنمت اول بدند  2منادۀ  ،90اینن ننوع بارنامنه از شنمول
حاکمیت این قانون مست دی شده است؛ به این معدا که فردی که نامش بهعدوان مرسنلالینه در
بارنامۀ غیرقابل حواله یا بارنامۀ بدون درج «به حواله» ذکر شده است ،از نظر این قانون بهعدوان
 .0یرچه در سال 0324م درج نشدن این کگمات در بارنامه امری غیرمعمول شداخته میشد ،ر.ک.
Thrige v United Shipping Co Ltd (1924) 18 Ll. L. Rep. 6, 8
2. The Rafaela S [2005] HL 11; [2005] 2 A.C. 423, 461

 .9بدد  2مادۀ  :0ارواعات این قانون به بارنامه :الف) شامل ارواعات به سددی که قابگینت انتقنال بنا ظهرنویسنی را
ندارد و یا در قالب بارنامه در ووه حامل با تحویل بدون ظهرنویسنی قابنل انتقنال نیسنت ،نمنی باشند؛ امنا ب)
مشروط به نن ،شامل ارواعات به بارنامۀ کاالی دریافتشده برای ارسال میشود.

912

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0992

دارندۀ قانونی سدد شداخته نمیشود و درنتیهه نمیتواند مستحق دریافت کاال از طریق سازوکار
تعبیهشده در این قانون باشد .عواقب ناشی از این عدم شمول میتواند بسنیار شنگفتنور باشند،
چرا که به ایهاد موقعیت عهیبی مدهر میشود که تحت نن ،خریدار کاالیی که برای فروشدده و
متصدی حمل شداختهشده است ،صرفاً به این دلیل که بارنامهای غیرقابل حواله در دسنت دارد،
مستحق دریافت کاالی متعگق به خود نخواهد بود.
پر واعح است چدین برداشتی بنا قصند کمیسنیونهنای حقنوقی از شداسنایی بارنامنههنای
غیرقابل انتقال بهعدوان راهدامه در دایرۀ شمول قانون 0332م در تعاد اسنت0؛ چدنانکنه نظنر
کمیسیون این بوده است« :در هر موردی که بارنامه غیرقابل انتقال باشد ،بدون شک در شنمول
تعریف راهدامۀ دریایی مددرج در بدد  9مادۀ  0منییدهند» .2بنر اسناک اینن تعرینف ،راهدامنۀ
دریایی سددی غیر از بارنامه است که  .0رسید دریافت کاال بنهنحنوی کنه در نن درج شنده ینا
مدرک م بت قرارداد حمل دریایی کاالست؛  .2شخصی که متصدی حمنل بایند کناال را مطنابق
قرارداد به او تحویل دهد ،مشخص و شداسایی میکدد .9با مرور مفاد این مقرره ،روشن میشنود
که قصد کمیسیونهای حقوقی این بوده است کنه مرسنلالینه ننامبرده در بارنامنۀ مسنتقیم را
مشمول تعریف «دارندۀ قانونی» بارنامه قرار نداده ،بگکنه او را بنهعدنوان مرسنلالینه ننامبرده در
راهدامۀ دریایی بشداسدد که از این طریق حق مطالبۀ تحویل کاال از متصدی حمل را به او اعطنا
کددد (.)Debattista, 2008, para.2-33
البته در مورد فرض مشروحه دو بحث مطرح میشود :نخست ایدکه مادۀ موردنظر بهصراحت
در مورد راهدامههای دریایی است؛ دوم ،هیچ بخشی از ادبیات استفادهشده در قسمت دوم بدد 0
مادۀ  2قانون 0332م ،حاکی از قابگیت تفسیر موس این مقرره برای شمول بارنامههای مستقیم
نیست .درست است که کمیسیونهای حقوقی بر این عقیده بودهاند که بارنامۀ مستقیم بهننوعی
تداعیکدددۀ راهدامه است ،اما این نظر صرفاً در راستای قانونیذاری صنورت یرفتنه اسنت ،ننه
تعاریف ماهوی .4در پاسخ به این دو ایراد ،میتوان اینیونه بیان کرد که بدون شک هدف تدوین
و تصویب این قانون ،تسهیل انتقال حقوق قراردادی به اشخاص ثالث ذینف اسنت .لنذا ،ایدکنه
ماده بهصراحت نامی از بارنامۀ مستقیم نبرده و یا ادبیات نن به نحوی است کنه قابگینت تفسنیر
موس ندارد ،بیشتر ودبۀ ساختاری و شکگی دارد تا ماهوی ،و درنهایت خدشهای به هدف غنایی
از تفسیر این قانون وارد نمیسازد که همان اعطای حقوق قراردادی و بهخصنوص حنق مطالبنۀ
تحویل کاال به مرسلالیه از طریق اعمال سازوکار تعبیهشده در مادۀ  2این قانون است.
1. Law Commissions Report, paras 2.50 and 4.12
2. Ibid, para 2.50

 .9بدد  9مادۀ  0قانون 0332م
4. Law Commissions Report, para 4.12
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ننچه در مورد بارنامههای مستقیم بحثبرانگیز است ،عدم قطعیت اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد در
مورد این نوع از بارنامهها است .به بیان دیگر ،سؤال ایدست که نینا کسنی کنه ننامش بنهعدنوان
مرسلالیه در بارنامۀ مستقیم درج شده است باید برای مطالبۀ کاال سندد را بنه متصندی حمنل
ارائه دهد یا خیر؟ تا پیش از پروندۀ » «The Rafaela Sنرا و نظریات مرو در حقوق انگگسنتان
در این باب محل اختالف بود و از رویۀ یکسانی پیروی نمیشد .از طرفی ،قاعی هینل ( )Hillدر
پروندۀ «Evans & Reid v Cornouaille» 0اظهار داشت زمانی که بارنامه به نام مرسلالیه صادر
میشود ،متصدی حمل مکگف است کاال را صرفاً در برابر ارائۀ سدد به مرسلالینه تحوینل دهند.
این نظریه چدد سال بعند از سنوی قاعنی دین الک ( )Diplockدر پرونندۀ »Barclays Bank v
 «Commissioners of Customs & Exciseتأیید شد .2از سوی دیگر ،نظریناتی از قبینل ننچنه
قاعی اسکروتُن ( )Scruttonدر پروندۀ «Thrige v United Shipping Co Ltd» 9بیان کرده نینز
ووود دارد که عمن ارواع به پروندۀ » »4The Stettinبه عرورت بررسنی بیشنتر اعمنال قاعندۀ
ارائۀ سدد در مورد بارنامههای مستقیم اشاره کرده است.5
در حقوق انگگستان به ورأت میتوان پرونندۀ « »The Rafaela Sرا نقطنه عطفنی در روینۀ
حقوقی مرتبط با بارنامههای مستقیم دانست .موعوع اصگی این پرونده در ابتندا پاسنخ بنه اینن
پرسش بود که نیا بارنامههای مستقیم مشمول حاکمیت قواعد الهه /الهه-ویزبی 8منیشنوند ینا
خیر؟ و مسئگۀ اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد در مورد این نوع بارنامهها در قالب اظهارات ودبی 9قعات
بیان شده بود .بارنامۀ مورد بررسی در این پرونده مقرر میداشت« :یکی از بارنامهها باید به نحنو
مقتعی ظهرنویسی شده ،در قبال دریافت کاال یا حوالۀ دریافت کاال به متصندی حمنل تحوینل
داده شود» .در دادیاه بدوی ،قاعی لدگگی ( )Langleyعمن بیان این مطگب که به دلینل ایدکنه
این عبارات میتواند هم برای بارنامۀ مستقیم (غیرقابل انتقال) مورد اسنتفاده قنرار یینرد و هنم
برای بارنامۀ عادی و قابل انتقال ،اعالم کرد که ارائۀ بارنامه برای دریافت کاال عروری نیست. 1
در دادیاه تهدیدنظر ،قاعی ریکس ( )Rixبا این نظر مخالفت کرد و اظهار داشت« :فرستدده
میتواند با اعالن قبگی به متصدی حمل ،تغییر مسیر و هدایت مهدد محموله 3را درخواست کدد
و ایرچه اعالن قبگی عروری است ،تدها راه مطمئن برای فرستدده و همینطور متصندی حمنل
1. (1921) 8 Ll L Rep 76, 77
2. Barclays Bank Ltd v Commissioners of Customs & Excise [1963] 1 Lloyd's Rep 81, 89
3. (1924) 18 Ll L Rep 6
4. (1889) 14 PD 142
5. (1924) 18 Ll L Rep 6, 9; The Brij [2001] 1 Lloyd’s Rep 431
6. The Hague/Hague-Visby Rules
7. Obiter
8. [2002] 2 Lloyd’s Rep 403, 407
9. Redirect the Goods
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وهت اداره کردن و نظارت بر دستورالعملهای ودید ،اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد است .به هر ترتیب،
چدانچه مدرک احراز هویت مورد نیاز باشد که درعمل مطابق عرف نیز چدین است ،چه سنددی
بهتر از خود بارنامه میتواند بهعدوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار ییرد؟» .0قاعنی وناکوب
( )Jacobدر موافقت با این نظر بیان کرد« :درست است که بدون عبارات درج شده در این بارنامه
هم متصدی حمل میتوانست با تحویل کاال به مرسلالیه مددرج در بارنامه تعهد خود را ایفا کدد،
اما این عبارات ،نظم و ترتیب بیشتری را مقرر میکدد و ننهم این است که نبایند تنا زمنانی کنه
مرسلالیه بارنامۀ اصگی را ارائه نکرده ،به او کاالیی تحویل داده شود».2
در مهگس اعیان (مرحگۀ فروامخواهی) ( ،9)House of Lordsعالوه بر لرد استین (،4)Steyn
لرد بیدگهام ( )Binghamنیز اظهارات قاعی ریکس را تأیید کرد و بیان داشت« :ایر اینن الزمنۀ
انهام کار بود ،من ارائۀ بارنامه را بهعدوان یک پیششرط عروری به هدگنام درخواسنت دریافنت
کاال اعالم میکردم حتی دروایی که هیچ عبارت صریحی در این بناره وونود نداشنته باشند».5
ایرچه خواستۀ اصگی در پروندۀ » «The Rafaela Sبررسنی لنزوم اعمنال قاعندۀ ارائنۀ سندد در
بارنامه های مستقیم نبود ،اما اظهارات ودبی قعات عالوه بر ایهاد رویه در حقوق انگگسنتان ،در
نظامهای قعایی برخی کشورهای دیگر نیز مورد پیروی قرار یرفت.8
به غیر از مراو رسمی و قانونی انگگستان ،دیدیاههای مؤلفان و نویسددیان حقوقی مختگف
نیز در این باره متفاوت است .ویگیام تتگی ( )William Tetleyبدون هیچ درنگی معتقد است کنه
مرسلالیه مددرج در بارنامۀ مستقیم فقط با تحویل 9سندد منیتوانند کناال را از متصندی حمنل
تحویل بگیرد .بهطور مشخص این شرط از ننچه که قاعدۀ ارائۀ سدد حکنم منیکدند بنه مراتنب
سختییرانهتر است .نکته ایدهاست که وی به طور کگنی مخنالف اینن عقینده اسنت کنه قنانون
0332م با بارنامۀ مستقیم بهم ابۀ راهدامۀ دریایی رفتار میکدند .تتگنی اسناک نظرینهاش را بنر
غیرقابل انتقال بودن این نوع بارنامه بدا میکدد ،لذا عمن رد نظر مؤلفان مخنالف خنود ،معتقند
1. [2004] QB 702, 752
2. [2004] QB 702, 753

 .9از سال 2113م این نهاد که در انگگستان از نظر سگسگهمراتب نخرین مرحگۀ تصمیمییری قعایی بهشمار
میرود ،به دیوان عالی ( )Supreme Courtتغییر نام داد.
4. [2005] UKHL 11; [2005] 2 AC 423, 459
در پروندۀ »Voss v APL Co Pte Ltd [2002] 2

همچدین وی بیان کرد که تصمیم دادیاه تهدیدنظر در سدگاپور
 »Lloyd’s Rep 707در مورد لزوم ارائۀ بارنامۀ مستقیم برای مطالبۀ تحویل کاال صحیح بوده است.

5. [2005] UKHL 11; [2005] 2 AC 423, 449
« »Beluga Shipping GmbH v Headway Shipping Ltd [2008] FCA 1791در

 .8برای م ال میتوان به پروندۀ
استرالیا و پروندۀ
 »HKLRD» 409در هدگکدگ اشاره کرد.

Carewins Developments (China) Ltd v Bright Fortune Shipping Ltd [2009] 3
7. Surrender
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است ننها از ماهیت بارنامۀ مستقیم بهعدوان سدد مالکیت غفگت کنردهانند (
 .)446-448در کتاب اشمیتف ( )Schmitthoffنیز نویسددیان همین نظریه را تأیید کردهاند؛ بنه
این صورت که بیان شده است« :حتی بارنامهای که به صورت غیرقابل انتقنال صنادر شنده هنم
میتواند بهعدوان سدد مالکیت مورد استفاده قرار ییرد ،چراکه مرسلالیه مددرج در نن ،فقط در
صورتی میتواند کاال را از متصدی حمل تحویل بگیرد که امکان ارائنۀ بارنامنه را داشنته باشند»
(.)Murray and others, 2012, p. 336
از سوی دیگر ،دباتیستا ( )Debattistaاین بحث را مطرح میکدد که اظهارات ودبی بیان شنده
از سوی قعات در پروندۀ « »The Rafaela Sتشکیلدهددۀ رأی صادرۀ نهنایی نیسنت و تصنمیمی
که در این پرونده اتخاذ شده صرفاً در راستای تبیین قنانون 0390م بنوده اسنت .0درنتیهنه بینان
میکدد که دایرۀ اعمال شرط ارائۀ سدد باید محدود به بارنامههای مستقیمی شود که در خود سدد
درج شده باشد که برای تحویل کاال الزم است سدد بنه متصندی حمنل ارائنه شنود ( Debattista,
 .)2008, para.2-34تریتل ( )Treitelدر کتاب کارور ( )Carverنیز اعالم منیکدند در منواردی کنه
کاال باید به مرسلالیهِ مشخصشده در بارنامه تحویل داده شود ،متصندی حمنل نینازی بنه رؤینت
سدد برای تشخیص هویت فردی کنه مسنتحق دریافنت کناال اسنت ،نندارد ( Treitel and others,
 .)2012, para.6-017او در ادامه مییوید که بهترین توعیح برای قاعدۀ ارائه این است که لنزوم ینا
عدم لزوم اعمال این قاعده بر مبدای شرط صریح یا عمدی مووود در بارنامه تشخیص داده شود.
در این میان ،دیدیاههای میانهرویی هم از سوی برخی صاحبنظران بیان شده اسنت .بنرای
نمونه ،ییروین ( )Girvinبا درنظنر ینرفتن اظهنارات بینانشنده در پرونندۀ «»The Rafaela S
بهعدوان «معیار قابلتووهی از یک ارچگی» پیشدهاد میکدد که در صورت ووود شنرطی مبدنی
بر نیاز به تحویل بارنامه ،قاعدۀ ارائۀ سدد باید اعمال شود .ایر چدین شرطی ووود نداشته باشند
یا ایر شرطی در بارنامه مهوز تحویل کاال بدون ارائۀ سدد را صادر کدد ،این مسئگه بایند بیشنتر
تبیین شود ،چراکه چدین شرطی ممکن اسنت خصوصنیت بارنامنه بنهعدنوان سندد مالکینت را
دستخوش تغییر کدد (.2)Girvin, 2011, para.10-19
بههرحال ،میتوان یفت که عدم قطعیت مربوط به قاعدۀ ارائه ناشی از این واقعیت است کنه
بهطور کگی در حقوق دریایی هیچ اصل حقوقی مرسلالیه مددرج در قرارداد حمنل -چنه دلینل
نن سدد حمل باشد و چه سدد حمل دربردارندۀ نن باشد -را به ارائۀ سندد بنرای دریافنت کناال
مگزم نکرده است .درنتیهه ،چدانچه قرارداد حمل را بهم ابۀ یک رابطۀ امانی 9قگمنداد کدنیم ،بنه
Tetley, 1000, p.

1. The Carriage of Goods by Sea Act 1971

 .2برای مطالعۀ فروض بیشتر در این زمیده ،ر.ک .پارایرافهای  5.93و  5.41در:
Aikens, Richard and Lord, Richard and Bools, Michael (2006) Bills of Lading, Informa
3. Bailment
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این صورت که متصدی حمل بهعدوان امین 0به فرستدده بهعدوان امانتیذار قول منیدهند کنه
کاال را به مرسلالیه بهعدوان شخص ثالث تحویل دهد ،2امین برای ایفنای تعهند خنود و اونرای
قرارداد با تحویل کاال به شخص ثالث ،او را به ارائه یا تحویل هیچ سددی که دلیل یا دربردارنندۀ
رابطۀ امانی باشد ،مگزم نمیکدد .درواق  ،هیچ اصگی در حقوق چدین شنرطی را الزم نمنیدانند
(.)Benjamin, 2014, para.18-097
واقعیت نن است که بارنامۀ مستقیم نه قابل انتقال است و نه قابل دادوستد؛ بدابراین زمنانی
که کاال در حال حمل است فرستدده نمیتواند سدد را به شخصی غیر از مرسلالیه مدتقل یا بنه
سود نن شخص ظهرنویسی کدد .عالوه بر این ،فرستدده صرفاً مسیر هدایت محموله را با اطنالع
دادن به متصدی حمل میتواند تغییر دهد .درنتیهنه مرسنلالینه بعندی ینک فنرد مشنخص و
شداختهشده برای متصدی حمل است .بدابراین ،بهطور مدطقی نیازی به ارائۀ اصنل سندد حمنل
ووود ندارد ،زیرا ننچه اهمیت دارد انهام مورد قرارداد و ایفای تعهد قراردادی اسنت کنه همنان
تحویل صحیح کاال است .در چدین شرایطی نن چیزی کنه منورد نیناز اسنت بنه ننچنه کنه در
استفاده از راهدامۀ دریایی مورد نیاز است بسیار شبیه میباشد که درواق صرف وونود مندرکی
مداسب برای احراز هویت فردی است که تحویل کاال را از متصدی حمل مطالبه میکدد .به این
ترتیب که فرد مطالبهکددده اثبات کدد همان شخصی است که نامش در سدد حمنل ینا دسنتور
ودیدتر فرستدده درج شده و مستحق دریافت کاال است.
فرعیۀ مخالف استدالل یادشده که قائل به لزوم درخواست بارنامۀ مستقیم از سوی متصدی
حمل است بیشتر بر مبدای دیدیاه عمگی استوار است؛ با این توعیح کنه بنههنرحنال متصندی
حمل باید این اطمیدان را حاصل کدد که شخصی که کاال را مطالبه میکدند درحقیقنت همنان
فردی است که مطابق مفاد قرارداد مستحق دریافت کاال است تا از این طریق بتواند تعهد خنود
نسبت به فرستدده مبدی بر تحویل کاال به شخص ثالث ذیحق را ایفا کدد .همچدنین ،تقاعنای
ارائۀ سدد حمل این انتخاب را به فرستددۀ کاال میدهد که در شنرایط مقتعنی و بنرای نموننه،
زمانی که خریدار (مرسلالیه) ثمن را پرداخت نکرده است ،بتواند با حبس سدد حمل ،هندایت و
سرنوشت کاال را دردست ییرد.
بهطور خالصه میتوان یفت ایرچه کفۀ نرای صادره از سوی دادیاهها بیشتر به سمت لنزوم
1. Bailee
Barclays Bank Ltd v Commissioners of Customs & Excise [1963] 1 Lloyd's

 .2قاعی دی الک در پروندۀ «
 » Rep 81, 88مییوید« :قرارداد حمل دریایی کاال که دلیل نن سدد حمل باشد ،یک قرارداد مرکب از امانت و
حمل و نقل است که مالک کشتی (متصدی حمل) مطابق با نن ،تصرف کاال را از فرستدده قبول میکدد و نن
را حمل کرده ،به مقصد مشخصشده در قرارداد میرساند و ننها نن تصرف را به شخصی که مطابق مفاد
قرارداد حق أخذ تصرف کاال از مالک کشتی (متصدی حمل) را دارد تحویل میدهد».
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ارائۀ بارنامۀ مستقیم از سوی مرسلالیه و یا همان اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد در منورد بارنامنههنای
مستقیم سدگیدی میکدد ،اما عاقالنه بهنظر میرسد ایر اینیونه بیان کدیم کنه چدانچنه شنرط
عمدی یا صریحی در خصوص لزوم ارائۀ سدد در قنرارداد وونود داشنت ،طنرفین قنرارداد بایند
مطابق نن عمل میکردند ،و ایر چدین شرطی در قرارداد تعبینه نشنده بنود ،نینازی بنه النزام و
اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد وونود نداشنت .همنانطنور کنه از سنوی نویسنددیان کتناب بدهنامین
( )Benjaminهم توصیه شده ،برای تعیین لزوم ارائنۀ سندد بایند «شنرطی مبدنی بنر نن» را در
بارنامه وستهو کرد که «بهنظر میرسد توعیح قابل اطمیدانتری نسبت به ننچه که بنر اسناک
مالحظۀ مصگحت فرستدده و متصدی حمل بداشده» اسنت (.)Benjamin, 2014, para.18-099
به هر ترتیب ،ما با قراردادی روبرو هستیم که حاصل توافق طرفین اسنت و نشنکارا امنارهای بنر
قصد و نیت طرفین است .حقیقت این است که بارنامۀ مستقیم یک کارکرد سناده دارد و نینازی
به پیچیده کردن نن نیست.

 .5حوالۀ تحویل کاالی کشتی
زمانی که کاال به صورت فگه 0فروخته میشود و بیش از یک دریافتکددده ،مدتظر رسیدن کاال به
مقصد و دریافت بخشی از بار فگه که متعگق به ننهاست هستدد ،انتقال بارنامه بهنسنانی ممکنن
نخواهد بود .2به همین عگت ،در فرعی که فروشدده قسمتهای مختگفی از بنار را بنه خرینداران
متعدد می فروشد ،ازننهایی که او موظف به تحویل سدد حمل به هریک از خریداران است تا بنه
وسیگۀ نن کاال را از متصدی حمل مطالبه کددد ،فروشدده ممکن است بنهونای بارنامنه ،حوالنۀ
تحویل کاالی کشتی تهیه کرده ،در اختیار خریداران قرار دهد .درواق حوالۀ تحویل کاال با هدف
تسهیل اورای قرارداد ،پاسخی است به تأخیر در ارسال یا رسیدن بارنامه .حوالۀ تحوینل کناالی
کشتی مطمئنترین نوع حوالۀ تحویل از دید خریدار است ،چراکه متصدی را موظف میکدد تنا
مقدار معیدی از کاالی مرسوله را به فردی که نامش در سدد درج شده است تحویل دهد.9
قاعدۀ کگی کامنال این است که حوالۀ تحویل کاالی کشتی باید حناوی ینک شنرط صنریح ینا
عمدی مبدی بر تعهد متصدی حمل به تحویل کاال به شخصی که حواله به نام او صادر شده اسنت،
باشد ( .4)Zweigert, 1981, p. 20بدابراین در کامنال حوالۀ تحوینل کناالی کشنتی بایند از سنوی
1. Bulk
2. Re Keighley Maxtead & Co and Bryant Durant & Co (No 2) (1894) 70 LT 155

 .9بدد  4مادۀ  0قانون 0332م

4. Waren Import Gesellschaft Krohn & Co v Internationale Graanhandel Thegra N.V. [1975] 1 Lloyd’s
Rep 146
همچدین ر.ک .پروندۀ «  «Colin & Shields v W. Weddel & Co [1952] 2 All ER 337که حوالۀ موردبحث
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متصدی حمل یا فرستددۀ کاال صادر شود و در صورت اخیر ،باید عمیمۀ نن یک اوازۀ انتقال حنق
به مالک ودید 0به اعافۀ تعهد متصدی حمل مبدی بر تحویل کاال به مرسنلالینه ینا شخصنی کنه
حواله به سود او صادر شده است ،باشد . 2یرچنه خریندار ینا مرسنلالینه -بنه عگنت ایدکنه طنرف
بالواسطه قرارداد حمل مدعقدشده بین فروشدده (فرستدده کاال) و متصدی حمل نمیباشد -دارای
حق قراردادی مطالبۀ تحویل کاال نیست .اما در مقام شخصی که بهواسطۀ مشخص شدن در حوالۀ
تحویل کاال بهعدوان فردی که متصدی با دریافت اوازه از فروشدده (فرستدده) ،حق دریافت کاال را
به او بهعدوان مالک ودید مدتقل میکدد ،مستحق مطالبۀ تحویل کاال میشود.
وععیت اما در قانون 0332م متفاوت است ،9به این شرح که قسمت سوم بدد  0مادۀ  2این
قانون «تمام حقوق قراردادی مووود در سدد حمل را به شخصی اعطا میکدد که کاالی مدندرج
در حوالۀ تحویل کاالی کشتی ،باید مدطبق بر تعهد مووود در حواله به او تحوینل ینردد» .اینن
قانون در بدد  4مادۀ  ،0حوالۀ تحویل کاالی کشتی را سددی میداند که ننه بارنامنه اسنت و ننه
راهدامۀ دریایی ،اما حاوی تعهدی است بر ذمۀ متصدی حمل که کناالی مدندرج در سندد را بنه
شخصی که در سدد مشخص و معرفی شده است تحویل دهد .با این تعریف ،فنردی کنه بنا اینن
ویهییها در حوالۀ تحویل کاالی کشتی مشخص شده ،توأمنان دارای حنق قنانونی و قنراردادی
مطالبۀ تحویل کاال است (.)Debattista, 2008, para.2-41; Girvin, 2011, para.4-18
س س مطابق تعریف ،سایر حوالههای تحویل از شمول حاکمیت قانون 0332م خارج شنده،
بهعدوان حوالۀ تحویل کاالی کشتی شداخته نشد؛ به این عگت که در نن شرطی مبدی بر تعهد متصدی حمل
به تحویل کاال تعبیه نشده بود.
1. Attornment

یکی از نهادهای حقوق امالک در نظام حقوقی انگگستان است که در کاربرد عام به معدی تصدیق مالک ودید مگک مورد
اواره از سوی مستأور بهعدوان مؤور ودید در نتیهۀ انتقال عین مستأوره است .در این نوشتار ،از  attornmentدر
معدای اخص نن استفاده شده است؛ به این معدی که فرستددۀ کاال بهعدوان مالک کاال حق مالکیت خود را از طریق
متصدی حمل به مرسلالیه مدتقل میکدد .ایر بدابر مقایسه با مورد اواره باشد ،میتوان یفت که در این فرض،
متصدی حمل وایگاه مستأور در فرض قبگی را دارد ،فرستددۀ کاال مالک سابق و مرسلالیه مالک ودید است.
درواق متصدی حمل واسطۀ انتقال حق مالکیت (عین مستأوره در فرض قبگی) کاالی مورد حمل به مرسلالیه
میشود .حق مالکیت بهماندد عین مستأوره به قوت خود باقی است و صرفاً از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا
میکدد ،اما قرارداد اواره تصدیق شده ،ادامه پیدا میکدد .در فرض خاص موردنظر ما ،قرارداد اواره همان قرارداد
حمل کاالست که تا پیش از  attornmentبین فرستددۀ کاال و متصدی حمل برقرار بوده ،حاال با  attornmentیا
همان تهویز انتقال حق به مالک ودید ،بین مرسلالیه و متصدی حمل برقرار میشود.
2. Laurie & Morewood v Dudin & Sons [1926] 1 KB 223, 236-238.

 .9حوالۀ تحویل کاالی کشتی به مووب پیشدهاد کمیسیونهای حقوقی به این عگت در قانون 0332م در قالب
یکی از اسداد مورد حمایت این قانون قرار یرفت که باعث تقویت موقعیت خریداری شود که قسمتی از بار فگه
را خریداری کرده ،نمیتواند بارنامه را تحصیل کدد ،زیرا برای تحویل بار حوالههای متعددی صادر شده است.
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باید بر اساک قواعد کامنال به ننها رسیدیی شود .تفاوت نن از دید صاحب کاال این اسنت کنه
ایر حوالۀ تحویل کاال در حیطۀ تعریفشنده از قنانون 0332م قنرار نگینرد ،او نمنیتوانند عگینه
متصدی حمل حقی را اعمال کدد .بدابراین ،یا باید این حقوق را از طریق قرارداد عمدی 0و یا بنا
انتقال حق از وانب متصدی به او و تبدیل تعهد صرف به قرارداد 2وویا شود ،که بهنظر میرسند
چدین امری از دید متصدی حمل مدطقی و توویهپذیر نباشد ،زیرا احتمنال نن زیناد اسنت کنه
حقوق انتقالیافته عگیه خود او اعمال شود.
در مورد اعمال قاعدۀ ارائۀ سدد در خصوص حوالههای تحویل کاالی کشنتی بایند یفنت تنا
پیش از تصویب و اورای قانون 0332م ،ارائۀ حوالۀ تحویل کاال به متصدی حمل بنرای دریافنت
کاال از سوی فردی که نامش در حواله مشخص شده بود عروری شمرده میشند .9بنا رونوع بنه
ادبیات مورد استفاده در قسمت اول بدد  0مادۀ  2قانون 0332م که اعطای حقوق قراردادی را به
شخصی که در سدد «هویتش مشخص شده» 4درنظر یرفته است ،میتوان اینیونه نتیهه یرفت
که شخصی که نامش در حوالۀ تحویل کاال نمده است ،برای دریافت کاال صرفاً باید مندرکی دال
بر معرفی خود به متصدی حمل برای احراز هویت ارائه کدد .البته باید ایننچدنین توصنیه کنرد
زمانی که حوالۀ تحویل کاال به دستور شخص 5صادر میشنود ،متصندی حمنل بایند بنه دنبنال
پوشش محافظتی بیشتری باشد تا خود را نسبت به مسئولیتهای پیشبیدی نشده مصون سازد.

قاعدۀ ارائه در قانون ایران
برخالف کامنال ،رویکرد حقوق ایران نسبت به حق مطالبۀ تحویل کاال بر اساک کارکرد بارنامنه
بهعدوان سدد مالکینت نبنو ده اسنت .همچدنین سنازوکاری شنبیه ننچنه کنه در قنانون 0332م
انگگستان برای انتقال حق تحویل کاال به مرسلالیه درنظر یرفتنه شنده اسنت نینز در مقنررات
مربوطه در ایران مشاهده نمیشود .این مسگم است که قانون دریایی ایران به هر عگتی 8کنارکرد
1. Brandt v Liverpool, Brazil and River Plate Steam Navigation Co Ltd [1924] 1 KB 575
 «Cremer v General Carriers S.A. [1974] 1 WLR 341رأ ی به ووود قرارداد بین خریدار و

 .2در پروندۀ «
متصدی حمل صادر شد؛ بر این مبدا که بارنامه دلیل شروط قرارداد حمل و یا دربردارندۀ شروط قرارداد حمل
بوده و این شروط بهصراحت در حوالۀ تحویل یدهانده شده است.

3. Waren Import Gesellschaft Krohn & Co v Internationale Graanhandel Thegra N.V. [1975] 1 Lloyd’s
Rep 146, 155
4. Identified
5. To Order

 .8برخی نویسددیان حقوقی (امید ،0959 ،ص  )299-292معتقدند که تعریف بارنامه در بدد  9مادۀ  54قانون
دریایی ایران ،ترومهای است از بدد  9مادۀ  9قواعد الهه که در نن در خصوص بارنامۀ دریایی از نوع کاالی
بارییری شده ( )Shipped Bill of Ladingبعد از اشاره به بارنامه ،از «چدین سدد مالکیتی» یاد کرده ،اما در
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بارنامه بهعدوان سدد مالکیت را بهرسمیت نشداخته است ،اما در شق دوم منادۀ  ،80بنه صنورت
عمدی به قابل انتقال بودن بارنامه اشاره کرده است .این مناده چدنین مقنرر منیدارد« :بارنامنۀ
دریایی ممکن است  ...به نام شخص معین یا حامل یا حوالهکرد صادر یردد» ،با وونود اینن ،در
مورد ماهیت حقوق مددرج در قرارداد حمگی که بارنامه دلیل ووود نن یا دربردارندۀ نن اسنت و
یا نحوۀ انتقال نن در این ماده هیچ توعیحی ارائه نشده است.
درواق قانون ایران موععی کامالً متفاوت نسبت به ننچه که بررسی شد اتخاذ کنرده اسنت.
مادۀ  84این قانون به تشریح حقوق دارندۀ بارنامه یا تحویلییرنده میپردازد ،به این صورت کنه
مقرر میدارد« :دارندۀ نسخۀ اصگی بارنامۀ درینایی حنق دارد تحوینل بنار را از فرمانندۀ کشنتی
خواستار یردد» .این قانون «تحویلییرنده» را مطابق بدد  8مادۀ  52شخصی میدانند کنه «بنه
مووب بارنامه حق دریافت بار را دارد» .از طرف دیگر ،بدد  9همین ماده به تعهد متصدی حمل
به تحویل بار به تحویلییرنده اشاره میکدد .همچدین این تعهند ذینل منادۀ  10اینن قنانون در
خصوص فرماندۀ کشتی نیز تأکید شده است.
از بررسی مواد یادشده بر مینید که حق مطالبۀ تحویل کاال در حقوق درینایی اینران حقنی
قانونی است ،هرچدد تحقق نن مدوط به شرایطی است؛ نخست ننکه تحویلییرنده بایند دارنندۀ
نسخۀ اصگی بارنامه باشد .برابر مادۀ  82این قانون ،بارنامه باید الاقل در چهار نسخه تهینه شنود،
اما صرفاً نسخهای که برای فرستددۀ بار صادر میشود «نسخۀ اصگی» بهشمار مینید .لذا صاحبِ
حقِ مطالبۀ تحویل کاال در فرض اول ،فرستددۀ بار است که دارندۀ نسنخۀ اصنگی بارنامنه اسنت.
ننچه با مراوعه به قسمت اول مادۀ  80قانون دریایی روشنن منیشنود ،اینن اسنت کنه بارنامنه
می تواند به نام شخص معین ،به حواله و یا در ووه حامل صنادر شنود .بنا اینن فنرض ،چدانچنه
بارنامه به نام مرسلالیه بهعدوان شخص معین صادر شود و یا به حوالۀ او ،وی میتواند برابر مادۀ
 ،84بهعدوان دارندۀ بارنامه و تحویلییرنده ،تحویل کاال را از متصدی حمل مطالبه کدد.
شرط دوم ،تحقق این حق به «مووب بارنامه» است .برابر بدد  8مادۀ  ،52حق دریافت بار از
سوی تحویلییرنده بایستی مدطبق بر مفاد بارنامه باشد .قاعدتاً مدظور قانونیذار از این عبنارت
این است که تحویل کاال و اورای مورد قرارداد باید مطابق با ننچه در قرارداد حمگی کنه -دلینل
ووود نن یا دربردارندۀ نن ،بارنامه است -مورد توافق متصدی و فرستددۀ بار قنرار یرفتنه اسنت،
باشد .لذا ایر نام شخص دیگری بهعدوان مرسلالیه در بارنامه درج شده باشد ،ادعای فردی دیگر
مبدی بر دریافت بار غیرقانونی خواهد بود؛ مگر ایدکه بارنامه به حوالهکرد مندعی صنادر و ینا در
ووه او ظهرنویسی شده باشد.

ترومۀ صورتیرفته از سوی قانونیذاران ایران واژۀ «مالکیت» حذف شده است.
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همانطور که پیشتر بررسی شد ،در برخی موارد ماندد زمانی که از ونایگزینهنای بارنامنه
بهعدوان سدد حمل و یا حوالۀ تحوینل کناال اسنتفاده منیشنود ،و ینا در منواردی کنه مشنمول
است داهای قاعدۀ ارائۀ سدد حمل مییردد ،صرف احنراز هوینت و اثبنات ایدکنه مطالبنهکددندۀ
تحویل کاال درواق همان فرد نامبرده در سدد است ،برای دریافت کاال کفاینت منیکدند .شنرط
پایانی و موردنظر قانون دریایی ایران ،درواق تدها اشارۀ عمدی این قانون بنه قاعندۀ ارائنۀ سندد
حمل است .قسمت دوم مادۀ  84بیان میکدد« :تحویل بنار بنا احنراز هوینت کامنل و نشنانی و
سمت تحویلییرنده صورت خواهد یرفت».
از ظاهر این ماده بهنظر می رسد که مطابق قانون ایران ،برای دریافت کاال نیازی به پیروی از
قاعدۀ ارائۀ سدد حمل نیست و احراز هویت بهتدهایی برای قانونی و مشروع بودن مطالبۀ تحویل
کاال کافی است .اما با عدایت به سایر مواد پیشیفته ،و مرور دو شرط نخست بنرای تحقنق اینن
حق ،باید اینیونه بیان کرد که تا زمانی که تحویلییرنده دارندۀ نسخۀ اصگی نباشند نمنیتوانند
دریافت کاال را از متصدی حمل مطالبه کدد و تدها راهی که برای اثبات این امر ووود دارد ،اینن
است که نسخۀ اصگی بارنامه را به متصدی حمل ارائه کدد .درنتیهه با ایدکه قانون دریایی اینران
بهصراحت به تأسیس و لزوم قاعدۀ ارائه ن رداخته ،اما به صورت عمدی اعمال نن را وزء شنروط
تحقق حق مطالبۀ تحویل کاال دانسته است.
همچدین باید به این نکته اشاره شود کنه در قنانون درینایی اینران ،برابنر منادۀ  ،85در شنرایطی
میتوان تحویل کاال را بدون ارائۀ بارنامه درخواست کرد و ننهم زمانی است که کاال به مقصد نرسیده
است و امکان تسگیم نسخۀ اصگی بارنامه بنه متصندی حمنل وونود نندارد کنه در چدنین وعنعیتی،
قانونیذار مهوز «تحویل بار در قبال وثیقۀ کافی برای وبران خسارت احتمالی» را صادر میکدد.
بهطور کگی ،سه ایراد عمده در خصوص مباحث مطرحشدۀ پیشین به قنانون درینایی اینران
وارد است :نخست ایدکه اسداد حمل غیر از بارنامه ،نظیر راهدامۀ دریایی یا بارنامنۀ مسنتقیم ینا
اسداد مشابهی ماندد حوالۀ تحویل کاالی کشتی را بهصراحت تحت پوشش خود قرار نداده است.
تدها اشارات این قانون در بدد  2مادۀ  52در تعریف قنرارداد بناربری 0و بدند  9همنین مناده در
تعریف بارنامۀ دریایی است .2در سایر موارد و بهویهه موادی که پیشتر اشناره شند ،تدهنا اشنارۀ
قانونیذار به بارنامه است و سخدی از اسداد مشابه بهمیان نیامده است.
 .0قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساک بارنامۀ دریایی یا اسداد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کاال
از طریق دریا صورت میییرد ،مدعقد میشود و نیز هر بارنامۀ دریایی یا اسداد مشابه دیگری که به استداد
قرارداد اوارۀ کشتی رابطۀ بین متصدی باربری و دارندۀ بارنامه یا سدد یادشده را از زمان صدور تعیین نماید،
قرارداد باربری تگقی مییردد.
 .2بارنامۀ دریایی یا اسداد مشابه نن بهمدزلۀ رسید دریافت بار است.
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ایراد دوم ،ابهام در مادۀ  10قانون دریایی است که به تحویل بار از واننب فرماننده اشناره دارد.
مشخص نیست که فرمانده باید کاال را تحویل چه کسی بدهد و یا این تحویل تحت چنه شنرایطی
صورت پذیرد که از نظر عرف بینالمگگی حمل و نقل ،یک «تحویل صحیح» 0بهوقوع ب یوندد.
ایراد پایانی ،خأل قانونی در خصوص انتقال حقوق مددرج در قرارداد حمل بنهواسنطۀ انتقنال
سدد حمل است .همان طور که اشاره شد ،قانون دریایی اینران در منورد قابگینت انتقنال بارنامنه
مقررات صریحی ندارد و به طریق اولی در مورد اسداد مشابه بارنامه نیز مبهم است .ایدکه به چه
صورت حقوق قراردادی که شامل حق مطالبۀ تحویل کاال نیز میشود ،میتواند به شخص ثنال ی
غیر از طرفین اصگی قرارداد حمل (متصدی حمل و فرستدده) مدتقل شود ،محل بحث است .نیا
صرف ظهرنویسی بارنامه برای انتقال نن کافی است؟ ایر چدین است ،حکم اسداد مشابه بارنامنه
چیست؟ در صورت انتقال سدد حمل ،چه حقوقی مدتقل شده و وععیت حقوق فرستدده پس از
انتقال سدد حمل به فردی دیگر به چه صورت خواهد بود؟ و سؤالهایی از این دست که عمندتاً
پاسخهای روشن و قابل اتکایی تحت مقررات کامنال و بیشتر در قوانین دریایی انگگسنتان بنرای
ننها متصور است.

نتیجه
مسگم است که اعمال «قاعدۀ ارائۀ سدد حمل» یک هدف مؤثر را دنبال میکدد و نن تحویل کاال
به صاحب قانونی نن است .درواق تمام سختییریهای پیشبیدی شده در رویۀ منورد پنذیرش
کامنال با این دیدیاه همراه است که موعوع قرارداد حمل کاال بهدرستی از طریق ایفنای تعهند
متصدی حمل به تحویل کاال به فرد مستحق دریافت انهام شود .هرچدد یاهی تشدید این تدابیر
ممکن است مووب تأخیر در اورای قرارداد شود که مدطقاً و عقالً مورد نظر مراو صاحبنظنر
در تشکیل رویههای کامنال نیست .است داهای درنظر یرفتهشده در مورد دایرۀ حاکمیت قاعندۀ
ارائه نیز توانسته است تا حدی پاسخگوی نیاز اساسی بازریانان یعدی «قطعیت» باشد.
از سوی دیگر ،ننچه بهعدوان سازوکار در قنانون 0332م انگگسنتان تعبینه شنده ،درواقن
ماحصل بررسی ایرادات مووود در مقررات کامن ال و تنالش بنرای رفن نسنیبهنای متنأثر از
اعمال سختییرانۀ قاعدۀ ارائه است .توسعۀ شمول حاکمیت سازوکار انتقال حقوق قنراردادی
عالوه بر دارندیان بارنامه و راهدامۀ دریایی به دارندیان حوالنۀ تحوینل کناالی کشنتی ،خنود
بیانگر این مهم است که تسهیل و تسری اورای قرارداد حمل کاال و تقویت روابط بازریانی از
طریق محافظت دوسویه از طرفین قرارداد و نیز ارائۀ راهکار برای احراز دقیقتنر هوینت فنرد
1. A Good Discharge
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مطالبه کددده برای وگوییری از تعیی حق ذی نف واقعی و قانونی کناال از اهنداف تصنویب و
اورای این قانون بوده است.
درواق اورای صحیح سازوکارهای مقرر در این قانون میتواند تا حد زیادی متعمن حنل و
فصل مشکالت ناشی از پیچیدییها و شدت عمل متنداول قواعند کنامنال باشند .یرچنه یناهی
ماندد ننچه در مورد عدم شمول قانون 0332م در خصنوص حوالنههنای تحوینل غینر از حوالنۀ
تحویل کشتی اشاره شد ،ممکن است در اورای قانون با خأل روبرو شده ،اوباراً متوسل به اعمال
قواعد مووود در کامنال شویم ،امنا ننچنه دارای اهمینت بیشنتری اسنت ،اطمیدنان از «اونرای
عدالت» در نتیهۀ اعمال مقرراتی است که در قانون 0332م پیشبیدی شده است.
با بررسی قانون دریایی ایران مشخص شد که دایرۀ شمول حاکمیت اینن قنانون در مسنئگۀ
موردنظر ما بسیار محدودتر از مقررات کامنال و حقوق انگگستان است و اینن محندودیت باعنث
خروج بسیاری از اسداد متداول مورد استفاده در حمل و نقنل درینایی از حاکمینت اینن قنانون
میشود .بهعالوه ،اشخاصی که مطابق قرارداد حمل صاحب واقعی و ذینف قانونی کاال محسوب
میشوند ،به عگت صدور سددی به غیر از بارنامه ،نمیتواندد از قطعیت قانونی مورد انتظنار خنود
بهره مدد شوند .این عدم قطعیت قانونی ،قابگیت پنیشبیدنی بازرینانی را کنه از اصنول بدینادین
تهارت است زیر سؤال برده ،مووب افزایش احتمنال مخناطرات و پیامندهای ننایوار در زمیدنۀ
فعالیت و کسب و کار تهار میشود.
مزید بر نن ،ایرادات و ابهامهای دیگری است که پیشتر مطرح شد .حال سؤال این است که
در چدین شرایطی ،برای م ال مبدای حق مطالبۀ تحویل کاالی دارندۀ راهدامۀ دریایی را باید در
چه مدبعی وستهو کرد؟ نیا در صورت رووع به سایر مقررات و قوانین و اصول و قواعد حقنوقی
ایران ،اطمیدان الزم برای وگوییری از تعیی حق صاحب واقعی کاالیی که از طریق دریا حمنل
میشود ووود دارد؟ نیا با اعمنال قنوانیدی کنه ممکنن اسنت بنهخنوبی بنا ماهینت و مقتعنای
قراردادهای حمل دریایی مدطبق نباشد ،میتوان اورای عدالت و انصاف را تعمین کرد؟ مسنگماً
عدم قطعیتی که در پاسخ به این پرسشها پدید مینید ،میتواند یکی از نسیبهای قابل توونه
این قانون بهشمار نید.
به هر ترتیب ،باید اذعان کرد که مسائل مربوط به حقوق دریایی با ننچه به صورت عنرف در
عمل رواج پیدا میکدد بسیار درنمیخته است؛ بهطوری که در برخی از موارد ،عرفِ محل تهارت
فراتر از قانون عمل کرده ،پیروی از نن ،بیشتر از متابعت از قانون ،محافظ مداف اشنخاص فعنال
نن صدعت است .به همین دلیل ،اوتدابناپذیر است که قنانونی کنه در سنال 0332م تندوین و
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تصویب شده است ،پاسخگوی برخی چالشهای حال حاعر صدعت حمل و نقل دریایی نباشند.0
اما همواره باید تووه داشت که هیچ قانونی بدون ایراد نیست و قانونی میتواند مداف متوسنگین
به نن مرو را بهتر تعمین کدد که تا حد ممکن سازوکار حل و فصنل و رسنیدیی بنه مسنائل
اساسی و بدیادین امر تحت حاکمیت خود را فراهم کرده باشد.
به طور کگی ،قانون دریایی ایران باید بازنگری شود .مواردی که برشنمردیم ،نموننۀ انندکی از
ابهامات و خألهای مووود در این قانون است .باید پذیرفت که این قانون متداسنب بنا مسنائل و
عرورتهای روز تدوین و تدظیم شده و از نن تاریخ تاکدون حنداقل دو کدوانسنیون بنینالمگگنی
دریایی 2تدوین شده است کنه هرکندام بنا توونه بنه تقاعنای صندعت حمنل و نقنل درینایی و
فعالیتهای مرتبط و اقتعای زمان خود تدظیم شدهاند .در طول بیش از پدج دهنه از تصنویب و
اورایی شدن قانون دریایی ایران ،تحوالت زیادی در حمنل و نقنل درینایی صنورت یرفتنه کنه
نیازمدد تبیین ،تدظیم و قاعدهمددسازی از طریق قانونیذاری مقتعی است .با اینن توعنیح ،در
پایان به ارائۀ پیشدهادهایی با هدف رف ابهام از این قانون در خصوص حق تحویل کاال و قاعندۀ
ارائۀ سدد حمل میپردازیم:
 انواع بارنامهها و اسداد حمل مشابه ،به تفکینک تعرینف و تبینین شنده ،مدندروات و
کارکرد ننها مشخص شود.
 اسداد قابل انتقال و قابل معامگه و نیز اسداد غیرقابل انتقال و غیرقابنل معامگنه معنین
شده ،نحوۀ انتقال اسداد قابل انتقال با سازوکاری روشن مشخص شود.
 سازوکار انتقال حقوق مددرج در قرارداد حمل و نینز حقنوقی کنه بنه موونب اسنداد
حمگی که دلیل ووود قرارداد حمل و یا دربردارنندۀ قنرارداد حمنل نیسنتدد ،تعرینف
شود .همچدین حقوقی که با انتقال اسداد به شخص یا اشخاص غیر از طرفین قنرارداد
مدتقل میشود ،تبیین شود.
 شخص یا اشخاص ذیحقِ تحویل کاال ،بسته به نوع سدد صادر شده ،تعیین یردد .در
این راستا میتوان نهاد «دارندۀ قانونی بارنامه» تعبیهشده در قانون 0332م انگگسنتان
و شرایط احراز نن را مورد تووه قرار داد و نهادی بهعدوان ذیحق مطالبۀ تحویل کاال
با مالکهای مشابه ،اما مدطبق بر اصول و قواعد حقوق ایران تأسیس کرد.
 تعریف تحویلییرنده مورد بازنگری قرار یرفته ،با تووه به نوع سدد صنادره ،حقنوق و
مسئولیتهای تحویلییرنده معین شود.
 .0برای م ال ،زمانی که حوالۀ تحویل کاال به دستور شخص صادر میشود ،ممکن است متصدی حمل با اتکا به مواد قانونی،
خود را در معرض سوءاستفاده برخی اشخاص قرار داده ،در نیدده با مواردی پیشبیدی نشده از مسئولیت روبرو شود.
 .2کدوانسیون هامبورگ مصوب 0391م و قواعد روتردام مصوب 2111م
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 وععیت حقوق و مسئولیتهای انتقالدهددۀ سدد پس از انتقال سدد تبیین شود.
 شرایط تحویل کاال ،بسته به نوع سدد صادرشده ،بنه تفکینک مشنخص شنود و لنزوم
اعمال قاعدۀ ارائه در هر مورد بررسی و تبیین یردد .موارد نیازمدد به احنراز هوینت و
نحوۀ نن و نیز موارد نیازمدد به ارائۀ سدد و یا تسگیم سدد مشخص شود.
 دستورالعمل یا عوابطی برای رسیدیی به مواردی که بارنامه ینا سندد حمنل بنه هنر
دلیگی قابل ارائه نیست ،درنظر یرفته شود.
موارد مطرحشده میتواند در قالب اصالح قانون دریایی تدوین و اعمال شود تا با برنامهریزی
دقیق ،طرح وام بازنگری قانون دریایی ایران مطابق با استانداردهای بنینالمگگنی بنهروز شنده،
حمل و نقل دریایی و نیازهای این صدعت بهاورا درنید.
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