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 چکیده
سندد   ۀارائ ۀشده از طریق دریا، قاعداز قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کاالی حملیکی 

سدد حمنل از   ۀمتصدی حمل صرفاً در قبال ارائ از سویبه این معدا که تحویل کاال  ؛حمل است
بدای تأسیس اینن قاعنده وگنوییری از تعنیی      مدریافت کاال صورت پذیرد.  ۀکدددسوی مطالبه

عی کاال، حصول اطمیدان از اورای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل حق صاحب واق
ال و قنوانین حمنل و نقنل درینایی     بیدی نشده است. مقنررات کنامن  های پیشدر برابر مسئولیت

متفاوتی به موارد یادشده دارند. در قنانون درینایی    رویکرد شدهبسته به نوع سدد صادر انگگستان
صراحت اشاره نشده است و در مقایسنه بنا دو نظنام دیگنر، داینرۀ شنمول       ائه بهایران به قاعدۀ ار

یفته، رویکرد کگی قانون دریایی ایران نسنبت  های پیشمحدودتری دارد. همچدین برخالف نظام
 -به حق تحویل کاال دارای ابهام است. بدابراین، در این نوشتار تالش شده است با روش توصیفی

ح و یشنر ال، عنالوه بنر ت  ی مقررات داخگی اینران، انگگنیس و قواعند کنامن    تحگیگی از طریق بررس
وارده بنر نن در حمنل و نقنل     هایتفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعنده و بررسنی اسنت دا   

، وععیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شنده، پیشندهادهایی در   دریایی کاال
 ت مووود ارائه یردد.راستای رف  ابهامات و ایرادا
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 مقدمه

شود و نن هم دریافت کناال  با یک هدف مشخص مدعقد می 0عموماً هر قرارداد حمل دریایی کاال
هندف   اسنت. درنتیهنه،   یشداور و تحویل نن به شخص دیگر ۀوسیگاز یک شخص، حمل نن به

عدنوان  از انعقاد قرارداد حمل، تحویل کاال به فردی بنه  9و متصدی حمل 2کاال ۀکدددغایی ارسال
عدوان فردی که کاال باید بنه او تحوینل   مطابق با مفاد قرارداد است. این شخص یا به 4الیهمرسل

ینل  تحو ۀشود و یا با انتقال سدد حمل بنه او، حنق مطالبن   مشخص می 5داده شود در سدد حمل
 یردد.به او مدتقل می 8کاال

بوده که متصدی حمل کاال از طریق دریا، یک  شیوهین ه اعرف بازریانی از یذشته تاکدون ب
کدد که این سندد، کناالی   کاال صادر می ۀکدددبرای ارسال -است 9که عموماً بارنامه -سدد حمل

المگل، هم تهارت بیندهد. نقش اساسی اسداد حمل در کشتی را پوشش می از طریقشده حمل
طوری که استفاده از بارنامه از قنرن شنانزدهم منیالدی    های دور است بهقابل تعقیب در یذشته
(، و هم در دنیای امروزِ حمل و نقل وایگاهی روشنن  Bennett, 1914, p. 16متداول بوده است )

 و غیرقابل کتمان دارد.
 3الکنامن  وینهه هدینادین حقنوق درینایی و بن    عدوان یکی از قواعد ببه 1«سدد حمل ۀارائ ۀقاعد»

سندد از واننب    ۀکددده صرفاً در قبال ارائدارد که تحویل کاال به شخص مطالبهطور کگی مقرر میهب
نینز در منورد اینن قاعنده      هاییپذیرد. ماندد سایر قواعد حقوقی به مرور زمان اسنت دا میاو صورت 
شنده  هنای دیگنری   ایراد نبوده و یاه باعث ایهناد نسنیب  کار یرفته شد که البته خالی از ابداع و به

شده نیسنت، لنذا   سدد حمل به این صورت در ادبیات حقوق دریایی ایران شداخته ۀارائ ۀ. قاعداست
معرفی و شرح اینن قاعنده و شنمول حاکمینت نن اسنت. سن س        ،هدف اولیه از نگارش این مقاله

 د.خواهد شز اسداد حمل )و اسداد مشابه( بررسی های اعمال این قاعده در هریک او چالش هاایراد
بارنامه و  ۀنظر است، شرح و بررسی لزوم یا عدم لزوم ارائ طور کگی در این نوشتار مدهننچه ب

تحوینل ینرفتن کناال از متصندی حمنل       برایکاال  ۀکدددفرد مطالبه از سویاسداد حمل مشابه 

                                                           
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 

توان نن را به صورت حق تحویل شود که مینیز خوانده می ««right of deliveryاین حق به اختصار در متون انگگیسی 
 مداسب استفاده شده است. ۀعدوان ترومبه« تحویل کاال ۀحق مطالب»)کاال( نیز ترومه کرد که در این نوشتار از 

7. Bill of Lading 

8. The Rule of Presentation 

9. Common Law 
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های بارنامه ،0های دریاییی عادی، راهدامههااست. برای روشن شدن این مطگب، وععیت بارنامه
مفاد قانون حمل کناال   ویههدر حقوق انگگستان و به 9های تحویل کاالی کشتیو حواله 2مستقیم

 بنا د تا ننچنه در حقنوق درینایی    شوال بررسی میو مقررات کامن 4م0332از طریق دریا مصوب 
هنای  هریک از این اسداد تحنت نظنام   شود در موردشداخته می« سدد حمل ۀارائ ۀقاعد»عدوان 
درینایی اینران    قنانون مورد تهزیه و تحگیل قرار ییرد. درنهایت وععیت اینن قاعنده در    یادشده
این  خواهد شد. مطرح خصوصقانونی در این و نیز محدودیت  ناشی از خأل ایرادات شده، تبیین

اعدۀ ارائه و نیز رف  ابهام در منورد  نوشتار با پیشدهادهایی با هدف بهبود رویکرد قانون ایران به ق
 رسد.حق تحویل کاال به پایان می

 

 ال و حقوق انگلستانکامن
 ارائه در بارنامه ۀقاعد. 1

بارنامه سددی است که توسط یا از طرف متصدی حمل برای شخصی که طرف قرارداد حمل واقن   
طور کگی هب. 5دیردود، صادر میشکددده( شداخته میشده است و معموالً با عدوان فرستدده )ارسال

بارنامه دلیل ووود یک قرارداد  نخست ایدکه :سه کارکرد اصگی برای بارنامه درنظر یرفته شده است
قابنل انتقنال    دِ، سند سنوم  ؛9(Carr, 2013, p. 181شده است )رسید کاالی حمل دوم، ؛8حمل است

 Treitel and ؛ Ivamy and Payne, 1989, p. 81؛Hughes, 1999, p. 137) اسنت مالکینت کناال   

009-others, 2012, para.1؛ Howard, 1993, p. 181)1.  های این کارکردها، یکی از ویهییمتعاقب
 .3سدد حمل صورت پذیرد ۀمتمایز بارنامه این است که تحویل کاال بایستی در قبال ارائ

رنامنه از طنرف   با ۀکدند کنه متصندی حمنل نبایند بندون ارائن       ال حکم منی کگی کامن ۀقاعد
 ,Eder and others، کاال را به وی تحویل دهد )است الیهی که بارنامه به نام او صادر شدهمرسل

                                                           
1. Sea Waybills 
2. Straight Bills of Lading 

3. Ship’s Delivery Orders 

4. The UK Carriage of Goods by Sea Act 1992 

، بارنامۀ عادی قابل انتقال و قابل معامگه است نظر مد نوشتار نیا در ننچه اما ،دارد یمختگف انواع ییایدر ۀبارنام .5
 شود یا به دستور و حوالۀ بدون نام و یا در ووه حامل.ور و حوالۀ شخص صادر میاست که یا به دست

بارنامه همان  ۀمعتقدند این کارکرد بارنامه تا زمانی صحیح است که دارند( Carrکار )رخی نویسددیان نظیر . ب8
مه درواق  قرارداد بارنا د، خودِوکددده باشد. به محض ایدکه بارنامه به نام شخص ثال ی ظهرنویسی شارسال

 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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008-2011, para.13)0 . از سنوی کنه تحوینل کناال    وونود دارد   هروین  اینن ال درنتیهه در کنامن 
واننب   ییرنده، نقنض قنرارداد حمنل از   بارنامه یا سدد از سوی تحویل ۀمتصدی حمل بدون ارائ
طور کگنی  هب. 2متصدی حمل است ۀخطر و پیامدهای بعدی نن متوو ،متصدی حمل تگقی شده

سندد،   ۀپنس از تحوینل کناال در قبنال ارائن      نخسنت، شود: دو هدف از وع  این قاعده دنبال می
اصگی بارنامنه اینن    ۀبه دارند دوم،رسد. می پایانکاال )بار( به خصوص  وظایف متصدی حمل در

 ۀدهد که متصدی حمل مطابق مفاد قرارداد حمل، مگزم است کاال را در قبال ارائمی اطمیدان را
 (.Wilson, 2011, p. 158سدد تحویل دهد )

تحوینل کناال ینا بنر اسناک کنارکرد بارنامنه         ۀ، حق مطالبن م0332تا پیش از تصویب قانون 
. تصنویب اینن   9ینذار اننت عدنوان ام بارنامه به ۀبود و یا بر اساک حق دارند عدوان سدد مالکیتبه

تحویل کاال بر مبدنای خنود قنرارداد حمنل اسنتوار شنود و        ۀقانون باعث شد تاکدون حق مطالب
 ,Debattistaرسمیت شداختن این حق ناشی از ماهیت قرارداد حمل تگقنی شنود )  به حقیقتدر

7-2008, para.2.) ۀعدنوان نشنان  ودیعه که در نن، بارنامه یا سدد حمل به واق  برخالف امانت/در 
 ۀامانی باید ارائه شود، قنرارداد حمنل نیناز بنه ارائن      ۀبرای اثبات رابط و ودیعه کاربرد دارد امانت/

کدد بایند  این است که نیا شخصی که تحویل کاال را مطالبه میسؤال برد. حال سدد را ازبین می
 پیروی کدد؟« ارائه ۀقاعد»از 

یکنی از نثنار انتقنال     نخسنت ایدکنه   بت اسنت:  م سؤال پیشینبر مبدای دو دلیل، پاسخ به 
 از سنوی بارنامه، انتقال حق تحویل کاالست. حال ممکنن اسنت در بدندر تخگینه، تحوینل کناال       

شده نباشد. درنتیهه بایند مکانیسنمی   د که برای متصدی حمل شداختهشوالیهی مطالبه مدتقل
 0بدند   برابنر  دوم،ته باشد. برای شداسایی شخصی که قانوناً مستحق دریافت کاالست ووود داش

شنود، بنه   حقوق مددرج در اسداد حمل که شامل حق تحویل کاال نیز می 4م0332قانون  2 ۀماد

                                                           
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 

 .ک.شود. همچدین رهای قراردادی مسئولیت محروم میها و معافیتدرنتیهه متصدی حمل خاطی، از محدودیت
Sze Hai Tong Bank Ltd v Rambler Cycle Co Ltd (the SS Glengarry) [1959] AC 576 
3. Bailor 

: مشروط به مقررات بخش زیر، الف( شخصنی کنه دارنندۀ قنانونی بارنامنه شنود؛ ب( شخصنی کنه         2مادۀ  0. بدد 4

رف شده را )بندون ایدکنه نن شنخص طن    متصدی حمل مطابق مفاد قرارداد، بایستی کاالیی که در راهدامۀ درج

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      

ج در قرارداد حمنل بنه او مدتقنل    باشد و چه قرار باشد تحویل به او صورت پذیرد( تمام حقوق دادخواهی مددر

 شود؛ انگار که او از ابتدا یکی از طرفین قرارداد حمل بوده است.شده، به وی وایذار 
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در بخشنی از   52 ۀمناد  2عنالوه، منتن قنانون در بدند     د. بنه یردمدتقل می 0قانونی بارنامه ۀدارند
 باشد. 9رای بارنامهکاال باید شخصی دا ۀکددددارد که مطالبهمقرر می« دارنده» تعریفِ

کدد توان نتیهه یرفت که شخصی که تحویل کاال را مطالبه میشد، می یفتهبر مبدای ننچه 
 بنرای حقوق مدندرج در نن را تصناحب کنرده اسنت، امنا      « بارنامه بودن ۀدارند»یرچه به سبب 

 دریافت کاال باید سدد را به متصدی حمل ارائه کدد. همچدین در منواردی کنه متصندی حمنل    
توانند  کدد، فرستدده میبارنامه نقض می ۀشروط قراردادی را با تحویل کاال به شخصی بدون ارائ

 .5طرح دعوی کدد 4غیرقانونی عگیه متصدی حمل در قالب تحویل
 

 ارائه ۀقاعد هایاستثنا. 2

ماندند  ارائه در مورد طرفین قرارداد حمنل، بنه   ۀییرانه و عواقب شدید قاعداورای سخت با ووود
تنوان بنه عنرف و    برای شنروع منی   .8نیز به این قاعده وارد است هاییقواعد حقوقی است دا یشترب

هنایی خنالف   عاداتی که در بددر مقصد یا بارییری ووود دارد اشاره کرد که ممکن اسنت روینه  
های بدندر  یا حتی قانون صالح و حاکم بر فعالیت ،9کدد اعمال کدددننچه که این قاعده حکم می

                                                           
1. Lawful Holder of the Bill of Lading 

 : ارواعات این قانون به دارندۀ بارنامه، ارواع به هر کدام از افراد زیر است:5مادۀ  2. بدد 2

الیه کناالیی اسنت کنه بارنامنه بنه نن      مرسل -که به حکم مشخص شدن در بارنامه -امهالف( شخص دارای بارن

 مرتبط است.

های بارنامه و تحوینل بارنامنه بنه او، دارای بارنامنه اسنت و ینا در       ب( شخصی که در نتیهۀ تکمیل ظهرنویسی

 نتیهۀ انتقال بارنامه در ووه حامل به او، دارای بارنامه شده است.

عدنوان دارننده در یکنی از بدندهای     توانسنت بنه  ر نتیهۀ هر تراکدشی که بنه حکنم نن او منی   ج( شخصی که د

 خصنوص  در حمنل  یمتصند  هین عگ یحقن  گرید بارنامه داشتن که یزمان تراکدش، نن ایریفته قرار ییرد، پیش

 ، اتفاق نیفتاده باشد.کردینم اعطا بارنامه نن در مددرج یکاال تیمالک

نینت  شود کنه بنا حسنن   عدوان دارندۀ قانونی بارنامه شداخته میقانون، شخص زمانی به و در راستای اهداف این

 دارای بارنامه شده باشد.
3. A Person with Possession of the Bill 
4. Wrongful Delivery 
5. The Stettin [1889] 14 DP 142 

شود. در صورت عدم تصرف بارنامه رد می است طور کگی، دعوای خریداری که دریافت کاال را مطالبه کردههب. 8
 Trucks & Spares, Ltd v Maritime» ۀدرخواست خریدار مبدی بر صدور دستور موقت در پروند ،برای م ال

Agencies (Southampton) Ltd [1952] 2 All ER 982» دادیاه تهدیدنظر به این عگت رد شد که  از سوی
و همچدین او بارنامه را در اختیار نداشت. در نن پرونده، متصدی حمل  بارنامه به نف  او ظهرنویسی نشده بود

 با موافقت فروشدده، به عگت بدهکاری خریدار بارنامه را نزد خود نگه داشته بود.

 ۀکدددبارنامه تحویل داد و مدعی مطالبه ۀمتصدی حمل، کاال را بدون ارائ «The Sormovskiy 3068»ۀ در پروند .9
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کاال  هبارنام ۀمتصدی را مگزم کدد که بدون ارائ ممکن است در مواردی اوازه دهد یا اصالًمقصد 
 ۀهمچدین مفاد قرارداد ممکن است لنزوم ارائن   .0(Debattista, 2008, para.2-20) را تحویل دهد

 .2 های قعایی مگغی کددهای حقوقی و حوزهبارنامه را در برخی نظام

توان به موردی اشناره کنرد کنه بارنامنه ینم شنده       می ،بل فرضقا یعدوان نخرین است دابه
مطنرح   »The Sormovskiy 3068» ۀپرونند  در کنالرک  قاعی از سویاین اتفاقی بود که . 9باشد

در شرایطی که ممکن است بارنامه یم شنده ینا    هابه لزوم ووود برخی است دا ویشد؛ وایی که 
توان شرطی تعبینه کنرد دال    که می دادیشدهاد پکالرک دزدیده شده باشد اشاره کرد. همچدین 
طور مدطقی قان  شود که شخصی کنه تحوینل کناال را    هبر ایدکه م الً زمانی که متصدی حمل ب

طنور در منورد   کدد واقعاً همان فردی است که مستحق داشتن بارنامه است و همنین مطالبه می
کاال را بدون نیاز بنه ایدکنه بارنامنه ارائنه      توانداتفاقی که برای بارنامه افتاده نیز مهاب شود، می

 .4دارد یانهام و ماهیت دقیق این امر نیاز به بررسی بیشتر ۀیرچه نحو ؛شود تحویل دهد

                                                                                                                                        
دعوی کرد. متصدی حمل ادعا کرد که تعهد  ۀان خسارت ناشی از فقدان کاال عگیه متصدی اقامکاال برای وبر

رویه و مقررات قانونی بددر مقصد )در روسیه( به  چراکه او مطابق عرف ،خود در قبال تحویل کاال را ایفا کرده
پذیرش این است دا بر  عمن تمییز بین عرف و قانون محگی، قائل به( Clarkeکالرک ) عمل کرده است. قاعی

بارنامه تحویل یردد،  ۀکدد کاال بدون ارائیونه مقرر شد که ایر عرف بددر حکم میارائه شد. درواق  این ۀقاعد
ان در قبال تحویل کاال مسئول است. ایر قانون محگی حاکم بر بددر مقصد این مسئگه را همچدمتصدی حمل 

در کالرک  سدد ندارد. قاعی ۀقبال تحویل کاال بدون ارائ کدد، متصدی حمل دیگر مسئولیتی درمگزم می
بارنامه را مگزم بداند،  ۀای در قانون روسیه ووود ندارد که تحویل کاال بدون ارائادامه بیان کرد که هیچ مقرره

زیرا ، کاال دانست نبوددرنتیهه متصدی را به عگت تحویل کاال به غیرمستحق، مسئول وبران خسارت ناشی از 
 اند. کاال( نبوده ۀصاحب کاال )مدعی مطالبۀ اند، نمایددخص شد اشخاصی که کاال را تحویل یرفتهمش

تحویل »بارنامه، قرارداد خرید کاال را به صورت  ۀتواند برای طفره رفتن از اورای شرط ارائخریدار می ،برای م ال .0
دعقد کدد، درنتیهه فروشدده موظف به م Delivered ex ship (DES)) «کاال در بددر مقصد بر روی کشتی

 ییرد، نه متصدی حمل.د و خریدار کاال را از فروشدده تحویل میشوکاال از کشتی می ۀتخگی

در انگگیس  «Motis Export Ltd v Dampskilbsselskapet AF 1912 [2000] 1 Lloyd's Rep. 211» ۀپروند ر.ک. .2
د یک شرط مقتعی در قرارداد توانسته بود از مسئولیت در که به تشخیص قاعی، مالک کشتی به عگت ووو

  ۀپروند ، ر.ک.وعگی معاف شود. همچدین برای مورد مشابه ۀبارنام ۀمورد تحویل کاال در قبال ارائ
«Chilewich Partners v MV Alligator Fortune [1994] 2 Lloyd's Rep. 314 »مریکا.ا ۀدر ایاالت متحد 

 Barclays Bank Ltd v Commissioners of Customs and Excise [1963]» ۀدر پروند( Diplock) دی الک قاعی. 9

1 Lloyd’s Rep 81» تا زمانی که بارنامه به متصدی ارائه نشده و تا زمانی که به هر روش ممکن »یوید: می
اال را به کسی غیبت بارنامه توویه نشده باشد، متصدی محق است کاال را در تصرف خود نگه دارد و ایر ک
 .«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 
عدوان ابزاری وبران غرامت( به ۀنامه )تعهدنامشود که یک غرامتدر چدین شرایطی، به متصدی حمل توصیه می
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ذکر  شایاناما  ،اشکال باشدیحل، کاربردی و نسبتاً بدر نگاه اول ممکن است این راه هرچدد
ازومگنه منوارد منبهم اینن      هام اسنت. ان در حقوق انگگستان دارای ابهمچداست که این موعوع 

است که مشخص نیست نیا این شرط باید در قرارداد حمل مورد توافق قرار ییرد ینا در بارنامنه   
نیست شرایطی که ممکن اسنت تحنت نن متصندی حمنل اینن       عگومیدهانده شود. همچدین م

هنایی  دارای چه ویهینی امکان را پیدا کدد که بدون نیاز به رؤیت بارنامه کاال را تحویل دهد باید 
ست؟ یا باید طرفنی  ا کافی ،که متصدی قان  شود بارنامه یم شده یا دزدیده شدهباشد. نیا همین

من الً ایدکنه    .کنار بدندد  مدطقنی بنه   یمهاب کردن متصدی حمنل تالشن   برایکدد، که ادعا می
 مشخص کدد بارنامه نخرین بار چه زمانی و در چه مکانی رؤیت شده است.

طنور باشند کنه    قان  شدن یا نشدن متصندی اسنت؟ اینر اینن     این، نیا مالک صرفاً عالوه بر
زنی بناالیی  رود و بعید است صاحبان کاالیی که قدرت چانهال میؤعادالنه بودن این شرط زیر س

دارند حاعر به پذیرش چدین شرطی شوند. ایراد نخر ایدکه مشنخص نیسنت کنه نینا متصندی      
قنانونی   ۀعدنوان دارنند  کددنده بنه  د بارنامه و استحقاق فرد مطالبنه حمل زمانی که مدطقاً از ووو

اینن   ای که یم شده یا دزدیده شده است مهاب شد، مگزم به تحویل کاالست و ینا صنرفاً  بارنامه
 اش و ختم دوران مسئولیت، کاال را تحویل دهد.اختیار را دارد که در راستای انهام وظیفه

ها ممکن است به بروز وارد است ایدست که اعمال نن هاست داطور کگی ایرادی که به این اهب
درعمنل مشنکالتی بنرای     امکنان دارد شود. برای م ال در همین مورد اخیر، مدهر عدم قطعیت 

ووود نید، چراکه باید مکانیسمی برای تشخیص ایدکنه نینا فنردی کنه مندعی      متصدی حمل به
نن سدد بوده است  ۀشدن بارنامه، قانوناً دارندواقعا پیش از یم شدن یا دزدیده  ،دریافت کاالست

عدوان نخرین دارنده در بارنامنه  و ایر پاسخ م بت است، نیا این همان شخصی است که نامش به
ذکر شده است؟ مشخص نیست که مدعی دزدیده شدن یا یم شدن بارنامه باید چه نوع مدرکی 

اند او را مهاب کدد که وی واقعاً و قانوناً برای اثبات ادعای خود به متصدی حمل ارائه کدد تا بتو
هرینز   هامستحق دریافت کاالست. درحقیقت بدابه همین دالیل و ابهامات است که اینن اسنت دا  

 . 0اندهمراه نداشتهحمایت کافی قعات را در صدور نرا به

                                                                                                                                        
از او  ،دهدکددده تحویل میبارنامه به فرد مطالبه ۀمحافظت از خود در شرایطی که کاال را بدون ارائبرای 

تواند دریافت این تعهدنامه را از طریق حکم دادیاه درخواست کدد. مورد دریافت کدد. همچدین متصدی می
 و نیز قاعی «Carlsberg v. Wemyss (1915) S.C. 616» ۀدر پروند( Johnsonوانسون ) قاعی از سویاخیر 
 Kuwait Petroleum Corp v I & D Oil Carriers (The Houda) [1994] 2 Lloyd's» ۀدر پروند( Leggatt) لگات

Rep 541» ه است.شدکید أت 

 نظربه»کدد: بیان می( Rix) ریکس قاعی «Motis Export Ltd v Dampskilbsselskapet AF 1912» ۀ در پروند .0
 ،بارنامه ۀتوان مالک کشتی را مگزم به تحویل کاال نه در قبال ارائایت کافی از این مفهوم که میرسد حممی

 «.ووود ندارد ،یم شدن نن نمود ۀیک توعیح مدطقی دربار ۀبگکه در مقابل ارائ
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رد و نینز  وونود دا  0الیهمرسل از سویبارنامه  ۀبه هر ترتیب، مسائگی که پیرامون الزام به ارائ
د. م الً برای کاهش یا ازبنین بنردن   انهامیهایی حلتأخیر در تحویل فیزیکی بارنامه، به ابداع راه

رسند،  کاال، زمانی که کشتی حامل کاال پیش از بارنامه به بددر تخگینه منی   ۀتأخیر در روند تخگی
 2وبران غرامت( ۀنامه )تعهدناممتصدی حمل ممکن است با تحویل کاال در قبال دریافت غرامت

بنرای وگنوییری از تنأخیر در تحوینل و      حل دیگری کهراه .9به وای رؤیت بارنامه موافقت کدد
ییرد اینن اسنت کنه    های نفتی مورد استفاده قرار میبیشتر در حمل و نقل محموله تخگیۀ بار و

 مقصد ها از سوی کشتی حمل شده، در بددرهاصگی تدظیم و یکی از نسخ ۀبارنامه در چدد نسخ
 .4محموله را تحویل بگیرد ،بتواند نن را ارائه کرده اوشود تا میالیه تحویل داده به مرسل
 

 دریایی ۀراهنام. 3
یینرد کنه   عدوان وایگزین بارنامه منورد اسنتفاده قنرار منی    بیشتر در مواقعی به 5دریایی ۀراهدام

اینن دسنت اسنداد غیرقابنل     حمل را ندارد.  حینصاحب کاال )معموالً خریدار( قصد فروش کاال 
عدنوان  اند و درنتیهه متصدی حمل موظف است کاال را صرفاً بنه شخصنی کنه ننامش بنه     انتقال
 ۀنف  در کناال، فایند  تحویل دهد. از دید صاحب یا ذی است الیه بر روی راهدامه درج شدهمرسل

که به دنبال تأخیر  وای بارنامه، مصون بودن از مشکالتی استهای دریایی بهاستفاده از راهدامه
 شود.در رسیدن بارنامه ایهاد می

الینه  شود این اسنت کنه مرسنل   زمانی که راهدامه صادر می ،سدد ۀال در باب ارائکامن ۀقاعد

                                                           
 خیر درأبدابراین ممکن است به عگت ت ؛حمل به شخص دیگری بفروشد هدگامالیه ممکن است کاال را مرسل .0

دریافت کاال از کشتی و انبار کردن نن  برایتحویل مسئول شداخته شود. همچدین او ممکن است کاریزاری را 
 د.شوهای مرتبط میباعث افزایش هزیده ،خیر در تحویلأپیش از تحویل به خریدار بعدی استخدام کدد که ت

2. Letter of Indemnity 

 «Hansen-Tangens Rederi III A/S v Total Transport Corp (The Sagona) [1984] 1 ۀی صادره در پروندأر. 9

Lloyd's Rep 194» های کشتی نفتی، عرف رایج میان کاپیتان ۀبه این صورت بود که در مورد حمل محمول
وبران غرامت  ۀها تعهدنامصرفاً از نن ،محموله اصرار نورزیده ۀکدددبارنامه از سوی مطالبه ۀاین است که بر ارائ

 ۀست که متصدی حمل در مقابل مدعی دارای حق بهتر )با ارائا نامه اینغرامت ۀطگب نمایدد. دلیل تهی
 :نک ،بارنامه( نسبت به کسی که محموله به او تحویل داده شده محافظت شود. برای نمونه

 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 

اما دلیل دریافت کاالست و  ،داند که بارنامه نیستدریایی را سددی می ۀ، راهدامم0332 مصوب قانون. 5
متصدی حمل به او تحویل داده  از سوینن شخصی که باید کاال  شروط قراردادی است که مطابق ۀدربردارند

 شود در قرارداد تعیین هویت شده است.
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عدنوان  بنه  رابرای ایدکه مستحق دریافت کاال شداخته شود، صرفاً بایند بنه نحنوی هوینت خنود      
اعمنال اینن    ۀی حمل ثابنت کدند. نتیهن   شخصی که نامش در راهدامه درج شده است به متصد

ارائنه   ۀاصگی استفاده از راهدامه است که همانا اسنت دا کنردن شنمول قاعند     ۀقاعده درواق  فاید
اصنل   ۀبنه ارائن   ،الیه برای ایدکه استحقاق مطالبه و دریافت کاال را پیدا کددلذا، مرسل. 0باشدمی

 نیست.مگزم سدد حمل به متصدی حمل 
الیهی که ننامش  که نیا مرسل سؤال روشن نبود، پاسخ این م0332قانون تا پیش از تصویب 
کناال را دارد ینا ننه. بدنابراین اینر       ۀیذار حنق مطالبن  امانتبا عدوان  است، در راهدامه درج شده

نشان دادن حق تصرف قانونی بر کاال پیروی  برایعدوان مکانیسمی سدد به ۀارائ ۀخریدار از قاعد
کاال( قول داده بود کاال را تحوینل   ۀبا ایدکه به فروشدده )فرستدد -ی حملکرد، برای متصدنمی
 ,Debattista, 2008الیه )خریدار( ووود نداشت )تحویل کاال به مرسل برایراه دیگری  -دهدمی

para.2-26)های پیشدهادی برای حل این مععل این بود که بین متصدی حمنل  حل. یکی از راه
عدوان یکی از الیه حق تحویل کاال را بهوسیگه مرسل ینه ای مدعقد شود تا بالیه قراردادو مرسل

توان بنه شنروط اسنتاندارد    حل میهای اعمال این راهطرفین قرارداد حمل دریافت کدد. از نمونه
تدوین شنده بنود و ینا     2رانی بریتانیاشورای عمومی کشتی از سویهای دریایی که برای راهدامه
 اشاره کرد. 9م0331های دریایی مصوب برای راهدامه CMI قواعد یکسان

این قانون رف  شند.   0 ۀماد 9بدد  مشکالت از طریقاین  م،0332پس از تصویب قانون سال 
تحویل کناال   ۀکه شامل حق مطالب« تمام حقوق مددرج در قرارداد حمل» :دارداین بدد مقرر می

«. ال مطابق راهدامه باید به او صورت پنذیرد ییرد که تحویل کاشخصی تعگق می»شود به نیز می

                                                           
1. Law Commissions, Rights of Suit in Respect of Carriage of Goods by Sea (Law Com No 196, 1991) 

para 5.7 

 شود. های حقوقی یاد میعدوان کمیسیون بادر این نوشتار 
دریایی این است که برخالف بارنامه نیازی به انتقال به  ۀمزیت اصگی راهدام: »شده استبیان  5.9رایراف در پا

 .«متصدی حمل به محض رسیدن کاال ووود ندارد از سویالیه برای تسگیم کاال مرسل

2. General Council of British Shipping 

الیه و صاحب دده، شروط استاندارد را از طرف خود و مرسلفرست»دارد: نمونه، یکی از این شروط مقرر می رایب
این راهدامه یا  ۀالیه با ارائ. مرسلاستکدد که دارای صالحیت انهام این کار پذیرد و تعمین میکاال می
ییرد و این امر مدافاتی با تعهد فرستدده نسبت عهده میهای فرستدده را برتحویل کاال، تمام مسئولیت ۀمطالب
 ،عدوان فرستدده ندارد. مزایای قراردادی که این راهدامه دلیل بر ووود نن استهای خودش بهمسئولیتبه 

 .«شودالیه یا هر فردی که این راهدامه را ارائه کدد مدتقل میبدیدوسیگه به مرسل

3. Comité Maritime International Uniform Rules for Sea Waybills 1990 
عدوان نمایدده و از فقط برای خودش بگکه بهفرستدده، قرارداد حمل را نه»دارد: قواعد مقرر می ۀاین مهموع 9 ۀماد

دهد که دارای صالحیت انهام این کدد و به متصدی حمل این تعمین را میالیه نیز مدعقد میطرف مرسل
 .«باشدکار می
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دریایی درج شده است، تا زمنانی کنه    ۀالیه در راهدامعدوان مرسل ااین یزاره، شخصی که ب برابر
این قانون، حق قراردادی مبتدی بنر   2 ۀماد 0مطابق قسمت دوم از بدد  0ماندالیه باقی میمرسل
 برابنر از نویسددیان معتقدند که متصدی حمل  یروهیدارد. عالوه بر این، را تحویل کاال  ۀمطالب

تحوینل   اسنت  الیهی که در بارنامه مشنخص شنده  مفاد قرارداد نیز موظف است کاال را به مرسل
 ۀالیهی که ننامش در راهدامن  با این وصف، مرسل (.Aikens and others, 2006, para.5-52دهد )

 .استتحویل کاال  ۀدارای حق مطالب -قرارداد برمطابق قانون و بدا -توأمان ،دریایی درج شده
درینایی   ۀالیه در راهدامن عدوان مرسلال، فردی که بهتر یفته شد که مطابق قواعد کامنپیش

سدد حمل به متصدی مگزم نیست و صرفاً بایند بنه    ۀکاال به ارائ ۀمطالب برای، است نام برده شده
ست کنه ننامش در راهدامنه درج شنده     نحوی به متصدی حمل ثابت کدد که او همان شخصی ا

وایی است که قصدی برای فروش مهدد  یکی از این موارداشاره شد  ترپیشطور که است. همان
ن معداست که صرفاً ینک خریندار   ه ندیگر ووود ندارد. این بودید حمل به خریداران حین کاال 

درنتیهه کاال فقط متعگق به  الیه مددرج در راهدامه است وبرای کاال ووود دارد که نن هم مرسل
ای از طرف اوست که تحویل کاال را از متصدی حمل اوست و معموالً خود این شخص یا نمایدده

 بازریانی دارد. ۀبیشتر ودبیادشده، دلیل عدم لزوم رسد که نظر میلذا به کدد.مطالبه می
د منورد  حنق صنورت پنذیرد نباین    یرچه این حقیقت که تحوینل کناال بایند بنه شنخص ذی     

تووهی قرار ییرد. زمانی که الزم است سدد موردبحث تحویل متصدی شود و ینا بنه او ارائنه    بی
کددده است. امنا زمنانی کنه چدنین     اثبات تعگق کاال به فرد مطالبه ۀشود، نن سدد بهترین وسیگ

تنرین  الزامی ووود ندارد، بسیار اهمیت دارد که متصدی حمل با وستهو و درخواسنت مطمنئن  
حنق دریافنت   کدد ذیک )احراز هویت( تمام تالش خود برای شداسایی شخصی که ادعا میمدر

 کار بددد.کاالست، به
هنای درینایی   سدد در منورد راهدامنه   ۀارائ ۀدر باب لزوم یا عدم لزوم پیروی از قاعد پایانی ۀنکت

 بنرای مقرراتی  رسد که این قانون،نظر میاست. از بررسی مفاد نن به م0332تحت حاکمیت قانون 
بیدنی نکنرده اسنت.    درینایی پنیش   ۀالیه مددرج در راهدامن شرطی در مورد مرسلالزام چدین پیش

تندوین اینن قنانون     2عدوان کارهای مقندماتی های حقوقی را بهایر یزارش کمیسیون افزون بر نن،
، اسنت دا کنردن   سندد در منورد بارنامنه    ۀارائن  ۀدرنظر بگیریم، باید اشاره کرد در مقابل اورای قاعد

لنذا   .9عدوان مزیت اصگی استفاده از این نوع سدد درنظر یرفتنه شنده اسنت   راهدامه از این قاعده به

                                                           
دهد از او درخواست کدد تا کاال ل مییاهی ممکن است فرستدده عمن دستورالعمل ودیدی که به متصدی حم .0

 الیه ودیدی تحویل دهد.را به مرسل

2. Travaux Préparatoires 
. Law Commissions Report, para 5.79 
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درینایی   ۀالیهی کنه ننامش در راهدامن   ، مرسلم0332قانون  برابریونه نتیهه یرفت که توان اینمی
 نیست. سدد به متصدی حمل ۀبه ارائمگزم تحویل کاال  ۀمطالب برای، است درج شده

 

 مستقیم ۀبارنام. 4
درینایی منورد    ۀمستقیم است که البته کمتر از راهدامن  ۀبارنام ،0یکی از انواع مرسوم سدد حمل

الینه  تحویل کناال بنه مرسنل    برایمستقیم، سددی غیرقابل انتقال  ۀییرد. بارناماستفاده قرار می
مستقیم نیز ماندند   ۀبارنام .2ستا« به دستور»یا « به حواله»نامبرده در سدد، بدون درج عبارات 

هدگام رسیدن بنه مقصند   در حمل و یا  در حینالیه شود که مرسلدر مواردی صادر می راهدامه
وایی کاال بین ههای مستقیم در وابقصد فروش مهدد کاال را ندارد. مورد دیگر استفاده از بارنامه

ییری از این نوع سدد دیق بهرههای بزرگ در نقاط مختگف وهان است. از دیگر مصاشعب شرکت
طوالنی بین بازریانانی اشاره کرد کنه   ۀتوان به روابط تهاری ثابت و دادوستد متداول با سابقمی

 (.Gaskell and others, 1999, para.1-47شده و نیز مورد اعتماد یکدیگرند )برای هم شداخته
تحویل کاال دارای حقنی قطعنی اسنت.     ۀمستقیم نسبت به مطالب ۀالیه بارنامال، مرسلدر کامن

مسنتقیم   ۀیرفتنه از ماهینت بارنامن   تئهای خاص و نیز نثار قانونی نشاین قطعیت بر مبدای ویهیی
تواند بارنامنه را  کاال نمی ۀفرستدد به این ترتیب، ،مستقیم سددی غیرقابل انتقال است ۀاست. بارنام

ل دهد و از متصدی حمل درخواسنت کدند   شده در سدد انتقاالیه مشخصبه شخصی غیر از مرسل
تر ایدکه کاالیی که در بارنامنه مسنتقیم ذکنر شنده     که کاال را به شخص ودیدی تحویل دهد. مهم

الیه نامبرده در همان سدد قابل تحویل است. درنتیهنه، متصندی حمنل بنر اسناک      صرفاً به مرسل
ال را صرفاً به همان فنردی کنه   تعهدی که در قرارداد حمل نسبت به فرستدده دارد، موظف است کا

تحوینل دهند، ننه بنه      اسنت  درج شنده  -که یواهی قرارداد حمل است -مشخص در بارنامهطور به
 کاال است. ۀهمان فرستدد اغگبفردی که مستحق تحویل کاال است که این فرد  ۀدستور یا حوال

مستقیم را بارنامه  ۀارناماشاره کرد که این قانون ماهیتاً ب دبای م0332در مورد رویکرد قانون 
اینن ننوع بارنامنه از شنمول      ،09 ۀمناد  2کدد. درواق  بنه سنبب قسنمت اول بدند     محسوب نمی

الینه در  عدوان مرسنل ین معدا که فردی که نامش بهه اب ؛حاکمیت این قانون مست دی شده است
عدوان ر این قانون به، از نظاست ذکر شده« به حواله»بدون درج  ۀغیرقابل حواله یا بارنام ۀبارنام

                                                           
  ر.ک. ،شداین کگمات در بارنامه امری غیرمعمول شداخته مینشدن درج  م0324یرچه در سال  .0

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 

 را یسن یظهرنو بنا  انتقنال  تین قابگ که یسدد به ارواعات شامل( الف: بارنامه به قانون نیا ارواعات: 0مادۀ  2. بدد 9
( ب امنا  باشند؛ ینمن  ،سنت ین انتقنال  قابنل  یسن یظهرنو بدون لیتحو با حامل ووه در بارنامه قالب در ای و ندارد

 .شودیم ارسال یبرا شدهافتیدر یکاال ۀبارنام به ارواعات شامل نن، به مشروط
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تواند مستحق دریافت کاال از طریق سازوکار درنتیهه نمیشود و میقانونی سدد شداخته ن ۀدارند
 ،نور باشند تواند بسنیار شنگفت  . عواقب ناشی از این عدم شمول میباشدشده در این قانون تعبیه

یی که برای فروشدده و شود که تحت نن، خریدار کاالمیمدهر چرا که به ایهاد موقعیت عهیبی 
 ،ای غیرقابل حواله در دسنت دارد شده است، صرفاً به این دلیل که بارنامهمتصدی حمل شداخته

 .نخواهد بودمستحق دریافت کاالی متعگق به خود 

هنای  هنای حقنوقی از شداسنایی بارنامنه    واعح است چدین برداشتی بنا قصند کمیسنیون    پر
کنه نظنر   ؛ چدنان 0در تعاد اسنت م 0332شمول قانون  ۀدر دایرعدوان راهدامه غیرقابل انتقال به

در هر موردی که بارنامه غیرقابل انتقال باشد، بدون شک در شنمول  » است: کمیسیون این بوده
 ۀبنر اسناک اینن تعرینف، راهدامن      .2«یدهند منی  0 ۀماد 9دریایی مددرج در بدد  ۀتعریف راهدام

نحنوی کنه در نن درج شنده ینا     د دریافت کاال بنه رسی .0دریایی سددی غیر از بارنامه است که 
شخصی که متصدی حمنل بایند کناال را مطنابق      .2مدرک م بت قرارداد حمل دریایی کاالست؛ 

شنود  با مرور مفاد این مقرره، روشن می .9کددمشخص و شداسایی می ،قرارداد به او تحویل دهد
مسنتقیم را   ۀامبرده در بارنامن الینه نن  کنه مرسنل   است های حقوقی این بودهکه قصد کمیسیون
الینه ننامبرده در   عدنوان مرسنل  بگکنه او را بنه   ،بارنامه قرار نداده« قانونی ۀدارند»مشمول تعریف 

تحویل کاال از متصدی حمل را به او اعطنا   ۀدریایی بشداسدد که از این طریق حق مطالب ۀراهدام
 .(Debattista, 2008, para.2-33کددد )

صراحت بهنظر مورد ۀماد نخست ایدکه :شودمشروحه دو بحث مطرح می البته در مورد فرض
 0شده در قسمت دوم بدد ، هیچ بخشی از ادبیات استفادهدوم ؛های دریایی استدر مورد راهدامه

های مستقیم شمول بارنامه برایحاکی از قابگیت تفسیر موس  این مقرره  م،0332قانون  2 ۀماد
ننوعی  مستقیم به ۀاند که بارنامهای حقوقی بر این عقیده بودهوننیست. درست است که کمیسی

، ننه  اسنت  یذاری صنورت یرفتنه  راهدامه است، اما این نظر صرفاً در راستای قانون ۀکدددتداعی
یونه بیان کرد که بدون شک هدف تدوین توان ایندر پاسخ به این دو ایراد، می. 4تعاریف ماهوی

نف  اسنت. لنذا، ایدکنه    انتقال حقوق قراردادی به اشخاص ثالث ذی و تصویب این قانون، تسهیل
مستقیم نبرده و یا ادبیات نن به نحوی است کنه قابگینت تفسنیر     ۀصراحت نامی از بارنامبهماده 

ای به هدف غنایی  خدشه تنهایدرو  ،ساختاری و شکگی دارد تا ماهوی ۀموس  ندارد، بیشتر ودب
 ۀخصنوص حنق مطالبن   بهسازد که همان اعطای حقوق قراردادی و از تفسیر این قانون وارد نمی

 این قانون است.  2 ۀشده در مادالیه از طریق اعمال سازوکار تعبیهتحویل کاال به مرسل

                                                           
1. Law Commissions Report, paras 2.50 and 4.12 
2. Ibid, para 2.50 

 م0332قانون  0 ۀماد 9بدد  .9
4. Law Commissions Report, para 4.12 
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سدد در  ۀارائ ۀبرانگیز است، عدم قطعیت اعمال قاعدهای مستقیم بحثننچه در مورد بارنامه
عدنوان  ایدست که نینا کسنی کنه ننامش بنه     سؤال ان دیگر، ست. به بیا هامورد این نوع از بارنامه

کاال سندد را بنه متصندی حمنل      ۀمطالب برایباید  است مستقیم درج شده ۀالیه در بارناممرسل
نرا و نظریات مرو  در حقوق انگگسنتان   «The Rafaela S» ۀارائه دهد یا خیر؟ تا پیش از پروند

در ( Hill) هینل  د. از طرفی، قاعیشنی پیروی نمییکسا ۀدر این باب محل اختالف بود و از روی
الیه صادر اظهار داشت زمانی که بارنامه به نام مرسل »Evans & Reid v Cornouaille« 0ۀپروند
الینه تحوینل دهند.    سدد به مرسل ۀشود، متصدی حمل مکگف است کاال را صرفاً در برابر ارائمی

 «Barclays Bank vۀدر پرونند ( Diplock) کدین ال  قاعنی  از سنوی این نظریه چدد سال بعند  

Commissioners of Customs & Excise « از سوی دیگر، نظریناتی از قبینل ننچنه    . 2شدیید أت
بیان کرده نینز   »Thrige v United Shipping Co Ltd« 9ۀدر پروند( Scrutton) اسکروتُن قاعی

 ۀورت بررسنی بیشنتر اعمنال قاعند    به عر «The Stettin4« ۀووود دارد که عمن ارواع به پروند
  .5های مستقیم اشاره کرده استسدد در مورد بارنامه ۀارائ

 ۀرا نقطنه عطفنی در روین    «The Rafaela S» ۀتوان پرونند در حقوق انگگستان به ورأت می
های مستقیم دانست. موعوع اصگی این پرونده در ابتندا پاسنخ بنه اینن     حقوقی مرتبط با بارنامه

شنوند ینا   منی  8ویزبی-الهه های مستقیم مشمول حاکمیت قواعد الهه/نیا بارنامهبود که پرسش 
قعات  9ها در قالب اظهارات ودبیسدد در مورد این نوع بارنامه ۀارائ ۀاعمال قاعد ۀو مسئگ ؟خیر

به نحنو   ها بایدیکی از بارنامه»داشت: مورد بررسی در این پرونده مقرر می ۀبارنام بیان شده بود.
دریافت کاال به متصندی حمنل تحوینل     ۀدر قبال دریافت کاال یا حوال ،ی ظهرنویسی شدهمقتع

عمن بیان این مطگب که به دلینل ایدکنه   ( Langley) لدگگی در دادیاه بدوی، قاعی .«داده شود
مستقیم )غیرقابل انتقال( مورد اسنتفاده قنرار یینرد و هنم      ۀتواند هم برای بارناماین عبارات می

 . 1دریافت کاال عروری نیست برایبارنامه  ۀعادی و قابل انتقال، اعالم کرد که ارائ ۀامبرای بارن
فرستدده »با این نظر مخالفت کرد و اظهار داشت: ( Rix) ریکس در دادیاه تهدیدنظر، قاعی

را درخواست کدد  3تواند با اعالن قبگی به متصدی حمل، تغییر مسیر و هدایت مهدد محمولهمی
طور متصندی حمنل   عالن قبگی عروری است، تدها راه مطمئن برای فرستدده و همینو ایرچه ا

                                                           
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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سدد است. به هر ترتیب،  ۀارائ ۀهای ودید، اعمال قاعدوهت اداره کردن و نظارت بر دستورالعمل
چدانچه مدرک احراز هویت مورد نیاز باشد که درعمل مطابق عرف نیز چدین است، چه سنددی  

 وناکوب  قاعنی  .0«عدوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار ییرد؟تواند بهمیبهتر از خود بارنامه 
(Jacob ) :درست است که بدون عبارات درج شده در این بارنامه »در موافقت با این نظر بیان کرد

الیه مددرج در بارنامه تعهد خود را ایفا کدد، توانست با تحویل کاال به مرسلهم متصدی حمل می
کدد و ننهم این است که نبایند تنا زمنانی کنه     ات، نظم و ترتیب بیشتری را مقرر میاما این عبار

  .2«اصگی را ارائه نکرده، به او کاالیی تحویل داده شود ۀالیه بارناممرسل
 ،4(Steyn) استین عالوه بر لرد ،9(House of Lords) خواهی(فروام ۀدر مهگس اعیان )مرحگ

 ۀایر اینن الزمن  »یید کرد و بیان داشت: أرا ت ریکس ارات قاعینیز اظه (Bingham) بیدگهام لرد
شرط عروری به هدگنام درخواسنت دریافنت    عدوان یک پیشبارنامه را به ۀانهام کار بود، من ارائ

 .5«کردم حتی دروایی که هیچ عبارت صریحی در این بناره وونود نداشنته باشند    کاال اعالم می
سندد در   ۀارائن  ۀبررسنی لنزوم اعمنال قاعند     «The Rafaela S» ۀاصگی در پروند ۀایرچه خواست

های مستقیم نبود، اما اظهارات ودبی قعات عالوه بر ایهاد رویه در حقوق انگگسنتان، در  بارنامه
 .8های قعایی برخی کشورهای دیگر نیز مورد پیروی قرار یرفتنظام

یسددیان حقوقی مختگف ن و نوامؤلف ایهدیدیاهبه غیر از مراو  رسمی و قانونی انگگستان، 
بدون هیچ درنگی معتقد است کنه   (William Tetley) نیز در این باره متفاوت است. ویگیام تتگی

توانند کناال را از متصندی حمنل     سندد منی   9مستقیم فقط با تحویل ۀالیه مددرج در بارناممرسل
د بنه مراتنب   کدن سدد حکنم منی   ۀارائ ۀمشخص این شرط از ننچه که قاعدطور بهتحویل بگیرد. 

طور کگنی مخنالف اینن عقینده اسنت کنه قنانون        هب ویتر است. نکته ایدهاست که ییرانهسخت
اش را بنر  اسناک نظرینه   کدند. تتگنی  دریایی رفتار می ۀراهدام ۀم ابمستقیم به ۀبا بارنام م0332

معتقند   ن مخنالف خنود،  اکدد، لذا عمن رد نظر مؤلفغیرقابل انتقال بودن این نوع بارنامه بدا می

                                                           
1. [2004] QB 702, 752 
2. [2004] QB 702, 753 

شمار ییری قعایی بهتصمیم ۀمراتب نخرین مرحگاین نهاد که در انگگستان از نظر سگسگه م2113از سال . 9
 تغییر نام داد.  (Supreme Court) رود، به دیوان عالیمی

4. [2005] UKHL 11; [2005] 2 AC 423, 459 
 «Voss v APL Co Pte Ltd [2002] 2 ۀبیان کرد که تصمیم دادیاه تهدیدنظر در سدگاپور در پروندوی همچدین 

Lloyd’s Rep 707» تحویل کاال صحیح بوده است. ۀمستقیم برای مطالب ۀبارنام ۀدر مورد لزوم ارائ 
5. [2005] UKHL 11; [2005] 2 AC 423, 449  

 در «Beluga Shipping GmbH v Headway Shipping Ltd [2008] FCA 1791» ۀندتوان به پروبرای م ال می. 8
 Carewins Developments (China) Ltd v Bright Fortune Shipping Ltd [2009] 3 ۀاسترالیا و پروند

HKLRD» 409» کدگ اشاره کرد.در هدگ 

7. Surrender 
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 .Tetley, 1000, pانند ) عدوان سدد مالکیت غفگت کنرده مستقیم به ۀها از ماهیت بارناماست نن

بنه   ؛اندیید کردهأنیز نویسددیان همین نظریه را ت (Schmitthoff) اشمیتف در کتاب (.448-446
هنم  ای که به صورت غیرقابل انتقنال صنادر شنده    حتی بارنامه: »است این صورت که بیان شده

الیه مددرج در نن، فقط در چراکه مرسل ،عدوان سدد مالکیت مورد استفاده قرار ییردتواند بهمی
« بارنامنه را داشنته باشند    ۀتواند کاال را از متصدی حمل تحویل بگیرد که امکان ارائن صورتی می

(Murray and others, 2012, p. 336). 
کدد که اظهارات ودبی بیان شنده  را مطرح میاین بحث  (Debattista) از سوی دیگر، دباتیستا

نهنایی نیسنت و تصنمیمی     ۀرأی صادر ۀدهددتشکیل «The Rafaela S» ۀقعات در پروند از سوی
درنتیهنه بینان   . 0اسنت بنوده   م0390که در این پرونده اتخاذ شده صرفاً در راستای تبیین قنانون  

های مستقیمی شود که در خود سدد ارنامهسدد باید محدود به ب ۀاعمال شرط ارائ ۀکدد که دایرمی
 ,Debattistaدرج شده باشد که برای تحویل کاال الزم است سدد بنه متصندی حمنل ارائنه شنود )     

34-2008, para.2). تریتل (Treitel) در کتاب ( کارورCarver)  کدند در منواردی کنه    نیز اعالم منی
اده شود، متصندی حمنل نینازی بنه رؤینت      شده در بارنامه تحویل دمشخص الیهِکاال باید به مرسل

 ,Treitel and others) نندارد  ،سدد برای تشخیص هویت فردی کنه مسنتحق دریافنت کناال اسنت     

2012, para.6-017.) ارائه این است که لنزوم ینا    ۀیوید که بهترین توعیح برای قاعداو در ادامه می
 ود در بارنامه تشخیص داده شود.عدم لزوم اعمال این قاعده بر مبدای شرط صریح یا عمدی موو

نظران بیان شده اسنت. بنرای   برخی صاحب از سویرویی هم میانه هایدیدیاه ،در این میان
 «The Rafaela S» ۀشنده در پرونند  با درنظنر ینرفتن اظهنارات بینان     (Girvinن )نمونه، ییروی

ووود شنرطی مبدنی    کدد که در صورتپیشدهاد می« تووهی از یک ارچگیمعیار قابل»عدوان به
 ه باشند سدد باید اعمال شود. ایر چدین شرطی ووود نداشت ۀارائ ۀبارنامه، قاعد بر نیاز به تحویل

، این مسئگه بایند بیشنتر   کددسدد را صادر  ۀیا ایر شرطی در بارنامه مهوز تحویل کاال بدون ارائ
مالکینت را   عدنوان سندد  خصوصنیت بارنامنه بنه   اسنت  چراکه چدین شرطی ممکن  شود،تبیین 

 .2(Girvin, 2011, para.10-19دستخوش تغییر کدد )
ناشی از این واقعیت است کنه   هارائ ۀتوان یفت که عدم قطعیت مربوط به قاعدحال، میهربه

چنه دلینل    -الیه مددرج در قرارداد حمنل طور کگی در حقوق دریایی هیچ اصل حقوقی مرسلهب
دریافنت کناال    بنرای سندد   ۀرا به ارائ -نن باشد ۀندنن سدد حمل باشد و چه سدد حمل دربردار

بنه   ،قگمنداد کدنیم   9امانی ۀیک رابط ۀم ابده است. درنتیهه، چدانچه قرارداد حمل را بهکرمگزم ن

                                                           
1. The Carriage of Goods by Sea Act 1971 

 در: 5.41و  5.93های پارایراف ر.ک. ،فروض بیشتر در این زمیده ۀمطالعبرای . 2
Aikens, Richard and Lord, Richard and Bools, Michael (2006) Bills of Lading, Informa 
3. Bailment 



 0992، بهار و تابستان 0، شمارۀ 01مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     908

 

دهند کنه   یذار قول منی عدوان امانتبه فرستدده به 0عدوان امیناین صورت که متصدی حمل به
امین برای ایفنای تعهند خنود و اونرای      ،2حویل دهدعدوان شخص ثالث تالیه بهکاال را به مرسل

 ۀقرارداد با تحویل کاال به شخص ثالث، او را به ارائه یا تحویل هیچ سددی که دلیل یا دربردارنند 
 دانند کدد. درواق ، هیچ اصگی در حقوق چدین شنرطی را الزم نمنی  مگزم نمی ،امانی باشد ۀرابط

(Benjamin, 2014, para.18-097 .) 
مستقیم نه قابل انتقال است و نه قابل دادوستد؛ بدابراین زمنانی   ۀنن است که بارنام واقعیت

الیه مدتقل یا بنه  تواند سدد را به شخصی غیر از مرسلکه کاال در حال حمل است فرستدده نمی
سود نن شخص ظهرنویسی کدد. عالوه بر این، فرستدده صرفاً مسیر هدایت محموله را با اطنالع  

الینه بعندی ینک فنرد مشنخص و      تواند تغییر دهد. درنتیهنه مرسنل  تصدی حمل میدادن به م
اصنل سندد حمنل     ۀطور مدطقی نیازی به ارائهشده برای متصدی حمل است. بدابراین، بشداخته

زیرا ننچه اهمیت دارد انهام مورد قرارداد و ایفای تعهد قراردادی اسنت کنه همنان     ،ووود ندارد
چدین شرایطی نن چیزی کنه منورد نیناز اسنت بنه ننچنه کنه در         . دراستتحویل صحیح کاال 
باشد که درواق  صرف وونود مندرکی   میبسیار شبیه دریایی مورد نیاز است  ۀاستفاده از راهدام

کدد. به این مداسب برای احراز هویت فردی است که تحویل کاال را از متصدی حمل مطالبه می
مان شخصی است که نامش در سدد حمنل ینا دسنتور    کددده اثبات کدد هترتیب که فرد مطالبه

 ودیدتر فرستدده درج شده و مستحق دریافت کاال است.
مستقیم از سوی متصدی  ۀکه قائل به لزوم درخواست بارنام یادشدهمخالف استدالل  ۀفرعی

حنال متصندی   هنر با این توعیح کنه بنه   ؛حمل است بیشتر بر مبدای دیدیاه عمگی استوار است
کدند درحقیقنت همنان    این اطمیدان را حاصل کدد که شخصی که کاال را مطالبه میحمل باید 

فردی است که مطابق مفاد قرارداد مستحق دریافت کاال است تا از این طریق بتواند تعهد خنود  
حق را ایفا کدد. همچدنین، تقاعنای   نسبت به فرستدده مبدی بر تحویل کاال به شخص ثالث ذی

دهد که در شنرایط مقتعنی و بنرای نموننه،     کاال می ۀخاب را به فرستددسدد حمل این انت ۀارائ
، بتواند با حبس سدد حمل، هندایت و  است الیه( ثمن را پرداخت نکردهزمانی که خریدار )مرسل

 سرنوشت کاال را دردست ییرد.
ها بیشتر به سمت لنزوم  دادیاه از سوینرای صادره  ۀتوان یفت ایرچه کفطور خالصه میهب

                                                           
1. Bailee 

 Barclays Bank Ltd v Commissioners of Customs & Excise [1963] 1 Lloyd's »ۀ در پروند دی الک قاعی .2

Rep 81, 88  »قرارداد حمل دریایی کاال که دلیل نن سدد حمل باشد، یک قرارداد مرکب از امانت و »یوید: می
کدد و نن حمل و نقل است که مالک کشتی )متصدی حمل( مطابق با نن، تصرف کاال را از فرستدده قبول می

و ننها نن تصرف را به شخصی که مطابق مفاد  رسانددر قرارداد می شدهمشخص به مقصد ،را حمل کرده
 «.دهدخذ تصرف کاال از مالک کشتی )متصدی حمل( را دارد تحویل میأقرارداد حق 
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هنای  سدد در منورد بارنامنه   ۀارائ ۀالیه و یا همان اعمال قاعدمرسل از سویمستقیم  ۀبارنام ۀائار
یونه بیان کدیم کنه چدانچنه شنرط    رسد ایر ایننظر میهکدد، اما عاقالنه بمستقیم سدگیدی می

سدد در قنرارداد وونود داشنت، طنرفین قنرارداد بایند        ۀعمدی یا صریحی در خصوص لزوم ارائ
، و ایر چدین شرطی در قرارداد تعبینه نشنده بنود، نینازی بنه النزام و       کردندمینن عمل  مطابق

 بدهنامین  نویسنددیان کتناب   از سنوی طنور کنه   . همنان شنت سدد وونود ندا  ۀارائ ۀاعمال قاعد
(Benjamin)  را در « شنرطی مبدنی بنر نن   »سندد بایند    ۀهم توصیه شده، برای تعیین لزوم ارائن

تری نسبت به ننچه که بنر اسناک   رسد توعیح قابل اطمیداننظر میبه»بارنامه وستهو کرد که 
(. Benjamin, 2014, para.18-099) اسنت « شدهمصگحت فرستدده و متصدی حمل بدا ۀمالحظ

ای بنر  به هر ترتیب، ما با قراردادی روبرو هستیم که حاصل توافق طرفین اسنت و نشنکارا امناره   
مستقیم یک کارکرد سناده دارد و نینازی    ۀت که بارنامقصد و نیت طرفین است. حقیقت این اس

 .نیستبه پیچیده کردن نن 
 

 تحویل کاالی کشتی ۀحوال. 5
کددده، مدتظر رسیدن کاال به شود و بیش از یک دریافتفروخته می 0زمانی که کاال به صورت فگ ه

نسنانی ممکنن   امه بهدد، انتقال بارنهست هاستمقصد و دریافت بخشی از بار فگ ه که متعگق به نن
های مختگفی از بنار را بنه خرینداران    به همین عگت، در فرعی که فروشدده قسمت. 2نخواهد بود
فروشد، ازننهایی که او موظف به تحویل سدد حمل به هریک از خریداران است تا بنه  متعدد می

 ۀمنه، حوالن  ونای بارنا نن کاال را از متصدی حمل مطالبه کددد، فروشدده ممکن است بنه  ۀوسیگ
تحویل کاال با هدف  ۀدر اختیار خریداران قرار دهد. درواق  حوال ،تحویل کاالی کشتی تهیه کرده

تحوینل کناالی    ۀتسهیل اورای قرارداد، پاسخی است به تأخیر در ارسال یا رسیدن بارنامه. حوال
کدد تنا  چراکه متصدی را موظف می ،تحویل از دید خریدار است ۀترین نوع حوالکشتی مطمئن

 .9تحویل دهد است شده از کاالی مرسوله را به فردی که نامش در سدد درج یمقدار معید
تحویل کاالی کشتی باید حناوی ینک شنرط صنریح ینا       ۀال این است که حوالکگی کامن ۀقاعد

 ،عمدی مبدی بر تعهد متصدی حمل به تحویل کاال به شخصی که حواله به نام او صادر شده اسنت 
 از سنوی تحوینل کناالی کشنتی بایند      ۀال حوالبدابراین در کامن .4(igert, 1981, p. 20Zweباشد )

                                                           
1. Bulk 

2. Re Keighley Maxtead & Co and Bryant Durant & Co (No 2) (1894) 70 LT 155 

 م0332قانون  0 ۀماد 4بدد . 9
4. Waren Import Gesellschaft Krohn & Co v Internationale Graanhandel Thegra N.V. [1975] 1 Lloyd’s 

Rep 146 
موردبحث  ۀکه حوال Colin & Shields v W. Weddel & Co [1952] 2 All ER 337» »ۀ پروند .ک.همچدین ر
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انتقال حنق   ۀنن یک اواز ۀکاال صادر شود و در صورت اخیر، باید عمیم ۀمتصدی حمل یا فرستدد
الینه ینا شخصنی کنه     تعهد متصدی حمل مبدی بر تحویل کاال به مرسنل  ۀبه اعاف 0به مالک ودید
بنه عگنت ایدکنه طنرف      -الینه یرچنه خریندار ینا مرسنل    .  2باشد ،و صادر شده استحواله به سود ا

دارای  -باشدشده بین فروشدده )فرستدده کاال( و متصدی حمل نمیبالواسطه قرارداد حمل مدعقد
 ۀمشخص شدن در حوال ۀواسطاما در مقام شخصی که به .تحویل کاال نیست ۀحق قراردادی مطالب

فروشدده )فرستدده(، حق دریافت کاال را  ه ازاوازدریافت فردی که متصدی با  عدوانتحویل کاال به
 د.شوتحویل کاال می ۀکدد، مستحق مطالبعدوان مالک ودید مدتقل میبه او به

این  2 ۀماد 0به این شرح که قسمت سوم بدد  ،9متفاوت است م0332وععیت اما در قانون 
کدد که کاالی مدندرج  سدد حمل را به شخصی اعطا میتمام حقوق قراردادی مووود در »قانون 
اینن   .«تحویل کاالی کشتی، باید مدطبق بر تعهد مووود در حواله به او تحوینل ینردد   ۀدر حوال

داند که ننه بارنامنه اسنت و ننه     تحویل کاالی کشتی را سددی می ۀ، حوال0 ۀماد 4قانون در بدد 
متصدی حمل که کناالی مدندرج در سندد را بنه      ۀاما حاوی تعهدی است بر ذم ،دریایی ۀراهدام

شخصی که در سدد مشخص و معرفی شده است تحویل دهد. با این تعریف، فنردی کنه بنا اینن     
تحویل کاالی کشتی مشخص شده، توأمنان دارای حنق قنانونی و قنراردادی      ۀدر حوال هاویهیی
 (.Girvin, 2011, para.4-18;Debattista, 2008, para.2-41 تحویل کاال است ) ۀمطالب

 ،خارج شنده  م0332های تحویل از شمول حاکمیت قانون مطابق تعریف، سایر حواله س س

                                                                                                                                        
حمل به این عگت که در نن شرطی مبدی بر تعهد متصدی  ؛تحویل کاالی کشتی شداخته نشد ۀعدوان حوالبه

 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 
در  attornment. در این نوشتار، از استوره أانتقال عین مست ۀور ودید در نتیهؤعدوان مور بهأمست از سویاواره 

عدوان مالک کاال حق مالکیت خود را از طریق کاال به ۀبه این معدی که فرستدد ؛عدای اخص نن استفاده شده استم
توان یفت که در این فرض، مقایسه با مورد اواره باشد، می رکدد. ایر بدابالیه مدتقل میمتصدی حمل به مرسل

الیه مالک ودید است. اال مالک سابق و مرسلک ۀور در فرض قبگی را دارد، فرستددأمتصدی حمل وایگاه مست
الیه وره در فرض قبگی( کاالی مورد حمل به مرسلأانتقال حق مالکیت )عین مست ۀدرواق  متصدی حمل واسط

از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا  وره به قوت خود باقی است و صرفاًأماندد عین مستشود. حق مالکیت بهمی
نظر ما، قرارداد اواره همان قرارداد کدد. در فرض خاص موردادامه پیدا می یق شده،اره تصدکدد، اما قرارداد اومی

یا  attornment حاال با ،کاال و متصدی حمل برقرار بوده ۀبین فرستدد attornment حمل کاالست که تا پیش از
 ود. شالیه و متصدی حمل برقرار میهمان تهویز انتقال حق به مالک ودید، بین مرسل

2. Laurie & Morewood v Dudin & Sons [1926] 1 KB 223, 236-238. 

در قالب  م0332های حقوقی به این عگت در قانون تحویل کاالی کشتی به مووب پیشدهاد کمیسیون ۀحوال. 9
ه یکی از اسداد مورد حمایت این قانون قرار یرفت که باعث تقویت موقعیت خریداری شود که قسمتی از بار فگ 

  های متعددی صادر شده است.تواند بارنامه را تحصیل کدد، زیرا برای تحویل بار حوالهنمی ،را خریداری کرده
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ها رسیدیی شود. تفاوت نن از دید صاحب کاال این اسنت کنه   ال به ننبر اساک قواعد کامن دبای
گینه  توانند ع قنرار نگینرد، او نمنی    م0332قنانون   ازشنده  تعریف ۀتحویل کاال در حیط ۀایر حوال

و یا بنا   0متصدی حمل حقی را اعمال کدد. بدابراین، یا باید این حقوق را از طریق قرارداد عمدی
رسند  نظر میکه به ،وویا شود 2متصدی به او و تبدیل تعهد صرف به قرارداد از وانبانتقال حق 

ه زیرا احتمنال نن زیناد اسنت کن     ،پذیر نباشدچدین امری از دید متصدی حمل مدطقی و توویه
 یافته عگیه خود او اعمال شود.حقوق انتقال

های تحویل کاالی کشنتی بایند یفنت تنا     حواله خصوصسدد در  ۀارائ ۀدر مورد اعمال قاعد
دریافنت   بنرای تحویل کاال به متصدی حمل  ۀحوال ۀ، ارائم0332پیش از تصویب و اورای قانون 

بنا رونوع بنه     .9شند می مردهشفردی که نامش در حواله مشخص شده بود عروری  از سویکاال 
که اعطای حقوق قراردادی را به  م0332قانون  2 ۀماد 0ادبیات مورد استفاده در قسمت اول بدد 

یونه نتیهه یرفت توان ایندرنظر یرفته است، می 4«هویتش مشخص شده»شخصی که در سدد 
باید مندرکی دال   ، برای دریافت کاال صرفاًنمده استتحویل کاال  ۀکه شخصی که نامش در حوال

چدنین توصنیه کنرد    احراز هویت ارائه کدد. البته باید اینن  برایبر معرفی خود به متصدی حمل 
شنود، متصندی حمنل بایند بنه دنبنال       صادر می 5تحویل کاال به دستور شخص ۀحوالکه زمانی 

 د. سازبیدی نشده مصون های پیشپوشش محافظتی بیشتری باشد تا خود را نسبت به مسئولیت
 

 ارائه در قانون ایران ۀقاعد
تحویل کاال بر اساک کارکرد بارنامنه   ۀال، رویکرد حقوق ایران نسبت به حق مطالببرخالف کامن

 م0332ده اسنت. همچدنین سنازوکاری شنبیه ننچنه کنه در قنانون        نبنو عدوان سدد مالکینت  به
نینز در مقنررات   اسنت  الیه درنظر یرفتنه شنده   انگگستان برای انتقال حق تحویل کاال به مرسل

کنارکرد   8مسگم است که قانون دریایی ایران به هر عگتیاین شود. مربوطه در ایران مشاهده نمی

                                                           
1. Brandt v Liverpool, Brazil and River Plate Steam Navigation Co Ltd [1924] 1 KB 575 

ی به ووود قرارداد بین خریدار و رأ Cremer v General Carriers S.A. [1974] 1 WLR 341» »ۀ در پروند .2
شروط قرارداد حمل  ۀبر این مبدا که بارنامه دلیل شروط قرارداد حمل و یا دربردارند ؛متصدی حمل صادر شد

 تحویل یدهانده شده است. ۀصراحت در حوالبهو این شروط وده ب
3. Waren Import Gesellschaft Krohn & Co v Internationale Graanhandel Thegra N.V. [1975] 1 Lloyd’s 

Rep 146, 155 
4. Identified 
5. To Order 

قانون  54 ۀماد 9که تعریف بارنامه در بدد  معتقدند (299-292، ص 0959)امید،  برخی نویسددیان حقوقی .8
 یاالک نوع ازخصوص بارنامۀ دریایی قواعد الهه که در نن در  9 ۀماد 9بدد ای است از دریایی ایران، ترومه

اما در  کرده، ادی« یتیسدد مالک نیچد»( بعد از اشاره به بارنامه، از Shipped Bill of Lading) شده یریباری
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، بنه صنورت   80 ۀاما در شق دوم مناد  ،رسمیت نشداخته استعدوان سدد مالکیت را بهبارنامه به
 ۀبارنامن »دارد: منی عمدی به قابل انتقال بودن بارنامه اشاره کرده است. این مناده چدنین مقنرر    

اینن، در  وونود  با  ،«کرد صادر یردددریایی ممکن است ... به نام شخص معین یا حامل یا حواله
 و نن اسنت  ۀمورد ماهیت حقوق مددرج در قرارداد حمگی که بارنامه دلیل ووود نن یا دربردارند

 ده است.شهیچ توعیحی ارائه ندر این ماده انتقال نن  ۀیا نحو
کامالً متفاوت نسبت به ننچه که بررسی شد اتخاذ کنرده اسنت.    موععین ایران واق  قانودر
پردازد، به این صورت کنه  ییرنده میبارنامه یا تحویل ۀاین قانون به تشریح حقوق دارند 84 ۀماد

کشنتی   ۀدرینایی حنق دارد تحوینل بنار را از فرمانند      ۀاصگی بارنام ۀنسخ ۀدارند»دارد: مقرر می
بنه  »دانند کنه   شخصی می 52 ۀماد 8را مطابق بدد « ییرندهتحویل». این قانون «خواستار یردد

ماده به تعهد متصدی حمل همین  9از طرف دیگر، بدد «. مووب بارنامه حق دریافت بار را دارد
اینن قنانون در    10همچدین این تعهند ذینل منادۀ     کدد.ییرنده اشاره میبه تحویل بار به تحویل
 نیز تأکید شده است.خصوص فرماندۀ کشتی 

اینران حقنی    درینایی  تحویل کاال در حقوق ۀنید که حق مطالببر می یادشدهاز بررسی مواد 
 ۀییرنده بایند دارنند  نخست ننکه تحویل ؛قانونی است، هرچدد تحقق نن مدوط به شرایطی است

 ،نسخه تهینه شنود  چهار  باید الاقل در این قانون، بارنامه 82 ۀماد برابراصگی بارنامه باشد.  ۀنسخ
 نید. لذا صاحبِشمار میبه« اصگی ۀنسخ»شود بار صادر می ۀای که برای فرستدداما صرفاً نسخه

. اسنت اصنگی بارنامنه    ۀنسنخ  ۀبار است که دارند ۀفرستدد ،تحویل کاال در فرض اول ۀمطالب حقِ
ه بارنامنه  شنود، اینن اسنت کن    قانون دریایی روشنن منی   80 ۀماد اولننچه با مراوعه به قسمت 

تواند به نام شخص معین، به حواله و یا در ووه حامل صنادر شنود. بنا اینن فنرض، چدانچنه       می
 ۀماد برابرتواند او، وی می ۀعدوان شخص معین صادر شود و یا به حوالالیه بهبارنامه به نام مرسل

 طالبه کدد.ییرنده، تحویل کاال را از متصدی حمل مبارنامه و تحویل ۀعدوان دارندبه ،84
از ، حق دریافت بار 52 ۀماد 8بدد  برابراست. « مووب بارنامه»شرط دوم، تحقق این حق به 

یذار از این عبنارت  ییرنده بایستی مدطبق بر مفاد بارنامه باشد. قاعدتاً مدظور قانونتحویل سوی
دلینل   -حمگی کنه این است که تحویل کاال و اورای مورد قرارداد باید مطابق با ننچه در قرارداد 

 ،بار قنرار یرفتنه اسنت    ۀمورد توافق متصدی و فرستدد -نن، بارنامه است ۀووود نن یا دربردارند
، ادعای فردی دیگر اشدالیه در بارنامه درج شده بعدوان مرسلباشد. لذا ایر نام شخص دیگری به

کرد مندعی صنادر و ینا در    ؛ مگر ایدکه بارنامه به حوالهمبدی بر دریافت بار غیرقانونی خواهد بود
 ووه او ظهرنویسی شده باشد.

                                                                                                                                        
 حذف شده است.« مالکیت» واژۀ ایران یذارانقانون از سوییرفته صورت ۀتروم
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هنای بارنامنه   تر بررسی شد، در برخی موارد ماندد زمانی که از ونایگزین طور که پیشهمان
شنود، و ینا در منواردی کنه مشنمول      تحوینل کناال اسنتفاده منی     ۀعدوان سدد حمل و یا حوالبه

 ۀکددند هوینت و اثبنات ایدکنه مطالبنه     یردد، صرف احنراز سدد حمل می ۀارائ ۀقاعد هایاست دا
کدند. شنرط   تحویل کاال درواق  همان فرد نامبرده در سدد است، برای دریافت کاال کفاینت منی  

سندد   ۀارائن  ۀعمدی این قانون بنه قاعند   ۀموردنظر قانون دریایی ایران، درواق  تدها اشار پایانی و
احنراز هوینت کامنل و نشنانی و      تحویل بنار بنا  »کدد: بیان می 84 ۀحمل است. قسمت دوم ماد

 «.ییرنده صورت خواهد یرفتسمت تحویل
رسد که مطابق قانون ایران، برای دریافت کاال نیازی به پیروی از نظر میاز ظاهر این ماده به

تحویل  ۀتدهایی برای قانونی و مشروع بودن مطالبسدد حمل نیست و احراز هویت به ۀارائ ۀقاعد
، و مرور دو شرط نخست بنرای تحقنق اینن    یفتهپیشا عدایت به سایر مواد کاال کافی است. اما ب

توانند  اصگی نباشند نمنی   ۀنسخ ۀییرنده دارندیونه بیان کرد که تا زمانی که تحویلحق، باید این
دریافت کاال را از متصدی حمل مطالبه کدد و تدها راهی که برای اثبات این امر ووود دارد، اینن  

بارنامه را به متصدی حمل ارائه کدد. درنتیهه با ایدکه قانون دریایی اینران   اصگی ۀاست که نسخ
شنروط   ءارائه ن رداخته، اما به صورت عمدی اعمال نن را وز ۀصراحت به تأسیس و لزوم قاعدبه

 تحویل کاال دانسته است. ۀتحقق حق مطالب
، در شنرایطی  85 ۀمناد  رابنر بد کنه در قنانون درینایی اینران،     شوهمچدین باید به این نکته اشاره 

 هم زمانی است که کاال به مقصد نرسیدهبارنامه درخواست کرد و نن ۀتوان تحویل کاال را بدون ارائمی
اصگی بارنامه بنه متصندی حمنل وونود نندارد کنه در چدنین وعنعیتی،          ۀو امکان تسگیم نسخ است
 .کددرا صادر می« ارت احتمالیوبران خس برایکافی  ۀتحویل بار در قبال وثیق»یذار مهوز قانون
به قنانون درینایی اینران    ۀ پیشین شددر خصوص مباحث مطرحایراد عمده طور کگی، سه به

مسنتقیم ینا    ۀدریایی یا بارنامن  ۀاسداد حمل غیر از بارنامه، نظیر راهدام : نخست ایدکهوارد است
خود قرار نداده است.  صراحت تحت پوششبهتحویل کاالی کشتی را  ۀاسداد مشابهی ماندد حوال

ن مناده در  یهمن  9و بدند   0در تعریف قنرارداد بناربری   52 ۀماد 2تدها اشارات این قانون در بدد 
 ۀتر اشناره شند، تدهنا اشنار    موادی که پیش ویههبهدر سایر موارد و  .2دریایی است ۀتعریف بارنام

  ه است.میان نیامدیذار به بارنامه است و سخدی از اسداد مشابه بهقانون

                                                           
ی که برای حمل و نقل کاال دریایی یا اسداد مشابه دیگر ۀقرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساک بارنام .0

دریایی یا اسداد مشابه دیگری که به استداد  ۀشود و نیز هر بارناممیمدعقد  ییرد،صورت میاز طریق دریا 
 ،را از زمان صدور تعیین نماید یادشدهبارنامه یا سدد  ۀبین متصدی باربری و دارند ۀکشتی رابط ۀقرارداد اوار

 .دیردقرارداد باربری تگقی می
 .رسید دریافت بار است ۀمدزلدریایی یا اسداد مشابه نن به ۀبارنام. 2
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قانون دریایی است که به تحویل بار از واننب فرماننده اشناره دارد.     10ایراد دوم، ابهام در مادۀ 
مشخص نیست که فرمانده باید کاال را تحویل چه کسی بدهد و یا این تحویل تحت چنه شنرایطی   

 د.وقوع ب یوندبه 0«تحویل صحیح»المگگی حمل و نقل، یک صورت پذیرد که از نظر عرف بین
واسنطۀ انتقنال   ایراد پایانی، خأل قانونی در خصوص انتقال حقوق مددرج در قرارداد حمل بنه 

طور که اشاره شد، قانون دریایی اینران در منورد قابگینت انتقنال بارنامنه      سدد حمل است. همان
 مقررات صریحی ندارد و به طریق اولی در مورد اسداد مشابه بارنامه نیز مبهم است. ایدکه به چه

تواند به شخص ثنال ی  می شود،صورت حقوق قراردادی که شامل حق مطالبۀ تحویل کاال نیز می
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  

صورت انتقال سدد حمل، چه حقوقی مدتقل شده و وععیت حقوق فرستدده پس از چیست؟ در 
هایی از این دست که عمندتاً  انتقال سدد حمل به فردی دیگر به چه صورت خواهد بود؟ و سؤال

ال و بیشتر در قوانین دریایی انگگسنتان بنرای   های روشن و قابل اتکایی تحت مقررات کامنپاسخ
 ها متصور است.نن
 

 تیجهن
کدد و نن تحویل کاال ثر را دنبال میؤیک هدف م «سدد حمل ۀارائ ۀقاعد»مسگم است که اعمال 

منورد پنذیرش    ۀبیدی شده در رویهای پیشییریبه صاحب قانونی نن است. درواق  تمام سخت
درستی از طریق ایفنای تعهند   همراه است که موعوع قرارداد حمل کاال به دیدیاهال با این کامن

تصدی حمل به تحویل کاال به فرد مستحق دریافت انهام شود. هرچدد یاهی تشدید این تدابیر م
نظنر  ممکن است مووب تأخیر در اورای قرارداد شود که مدطقاً و عقالً مورد نظر مراو  صاحب

 ۀحاکمیت قاعند  ۀشده در مورد دایردرنظر یرفته هایال نیست. است داهای کامندر تشکیل رویه
 باشد.« قطعیت»پاسخگوی نیاز اساسی بازریانان یعدی توانسته است تا حدی نیز ارائه 

انگگسنتان تعبینه شنده، درواقن       م0332عدوان سازوکار در قنانون  از سوی دیگر، ننچه به
ثر از أهنای متن  ال و تنالش بنرای رفن  نسنیب    ماحصل بررسی ایرادات مووود در مقررات کامن

 وق قنراردادی شمول حاکمیت سازوکار انتقال حق ۀست. توسعارائه ا ۀقاعد ۀییراناعمال سخت
خنود   ،تحوینل کناالی کشنتی    ۀدریایی به دارندیان حوالن  ۀعالوه بر دارندیان بارنامه و راهدام

بیانگر این مهم است که تسهیل و تسری  اورای قرارداد حمل کاال و تقویت روابط بازریانی از 
تنر هوینت فنرد    احراز دقیق برایراهکار  ۀنیز ارائ طریق محافظت دوسویه از طرفین قرارداد و

                                                           
1. A Good Discharge 
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نف  واقعی و قانونی کناال از اهنداف تصنویب و    کددده برای وگوییری از تعیی  حق ذیمطالبه
 اورای این قانون بوده است.

تواند تا حد زیادی متعمن حنل و  درواق  اورای صحیح سازوکارهای مقرر در این قانون می
ال باشند. یرچنه یناهی    ها و شدت عمل متنداول قواعند کنامن   دییفصل مشکالت ناشی از پیچی

 ۀهنای تحوینل غینر از حوالن    حوالنه  خصنوص در  م0332ننچه در مورد عدم شمول قانون  انددم
متوسل به اعمال  اًاوبار ،روبرو شده ممکن است در اورای قانون با خأل ،تحویل کشتی اشاره شد
اونرای  »اطمیدنان از   ،اهمینت بیشنتری اسنت    ارایدال شویم، امنا ننچنه   قواعد مووود در کامن

 است. بیدی شدهپیش م0332اعمال مقرراتی است که در قانون  ۀدر نتیه« عدالت
با بررسی قانون دریایی ایران مشخص شد که دایرۀ شمول حاکمیت اینن قنانون در مسنئگۀ    

محندودیت باعنث   ال و حقوق انگگستان است و اینن  موردنظر ما بسیار محدودتر از مقررات کامن
خروج بسیاری از اسداد متداول مورد استفاده در حمل و نقنل درینایی از حاکمینت اینن قنانون      

نف  قانونی کاال محسوب عالوه، اشخاصی که مطابق قرارداد حمل صاحب واقعی و ذیشود. بهمی
نتظنار خنود   تواندد از قطعیت قانونی مورد اشوند، به عگت صدور سددی به غیر از بارنامه، نمیمی
بیدنی بازرینانی را کنه از اصنول بدینادین      مدد شوند. این عدم قطعیت قانونی، قابگیت پنیش بهره

تهارت است زیر سؤال برده، مووب افزایش احتمنال مخناطرات و پیامندهای ننایوار در زمیدنۀ      
 د.شوفعالیت و کسب و کار تهار می
این است که سؤال حال تر مطرح شد. های دیگری است که پیشمزید بر نن، ایرادات و ابهام

دریایی را باید در  ۀراهدام ۀتحویل کاالی دارند ۀدر چدین شرایطی، برای م ال مبدای حق مطالب
چه مدبعی وستهو کرد؟ نیا در صورت رووع به سایر مقررات و قوانین و اصول و قواعد حقنوقی  

ی کاالیی که از طریق دریا حمنل  ایران، اطمیدان الزم برای وگوییری از تعیی  حق صاحب واقع
خنوبی بنا ماهینت و مقتعنای     شود ووود دارد؟ نیا با اعمنال قنوانیدی کنه ممکنن اسنت بنه      می

توان اورای عدالت و انصاف را تعمین کرد؟ مسنگماً  قراردادهای حمل دریایی مدطبق نباشد، می
های قابل توونه  نسیبتواند یکی از نید، میپدید می هاپرسشعدم قطعیتی که در پاسخ به این 

 شمار نید.این قانون به
باید اذعان کرد که مسائل مربوط به حقوق دریایی با ننچه به صورت عنرف در   ،به هر ترتیب

محل تهارت  طوری که در برخی از موارد، عرفِبه ؛نمیخته استدرکدد بسیار عمل رواج پیدا می
تابعت از قانون، محافظ مداف  اشنخاص فعنال   پیروی از نن، بیشتر از م ،فراتر از قانون عمل کرده

تندوین و   م0332ناپذیر است که قنانونی کنه در سنال    نن صدعت است. به همین دلیل، اوتداب
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. 0های حال حاعر صدعت حمل و نقل دریایی نباشند تصویب شده است، پاسخگوی برخی چالش
تواند مداف  متوسنگین  نی میقانواما همواره باید تووه داشت که هیچ قانونی بدون ایراد نیست و 

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.

طور کگی، قانون دریایی ایران باید بازنگری شود. مواردی که برشنمردیم، نموننۀ انندکی از    به
های مووود در این قانون است. باید پذیرفت که این قانون متداسنب بنا مسنائل و    ابهامات و خأل

المگگنی  های روز تدوین و تدظیم شده و از نن تاریخ تاکدون حنداقل دو کدوانسنیون بنین   عرورت
تدوین شده است کنه هرکندام بنا توونه بنه تقاعنای صندعت حمنل و نقنل درینایی و            2دریایی
اند. در طول بیش از پدج دهنه از تصنویب و   ان خود تدظیم شدههای مرتبط و اقتعای زمفعالیت

اورایی شدن قانون دریایی ایران، تحوالت زیادی در حمنل و نقنل درینایی صنورت یرفتنه کنه       
با اینن توعنیح، در    یذاری مقتعی است.سازی از طریق قانونمددنیازمدد تبیین، تدظیم و قاعده

ابهام از این قانون در خصوص حق تحویل کاال و قاعندۀ   پایان به ارائۀ پیشدهادهایی با هدف رف 
 پردازیم:ارائۀ سدد حمل می

 ها و اسداد حمل مشابه، به تفکینک تعرینف و تبینین شنده، مدندروات و      انواع بارنامه
 ها مشخص شود.کارکرد نن

     اسداد قابل انتقال و قابل معامگه و نیز اسداد غیرقابل انتقال و غیرقابنل معامگنه معنین
 ه، نحوۀ انتقال اسداد قابل انتقال با سازوکاری روشن مشخص شود.شد

        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      

یر از طرفین قنرارداد  شود. همچدین حقوقی که با انتقال اسداد به شخص یا اشخاص غ
 شود، تبیین شود.مدتقل می

 حقِ تحویل کاال، بسته به نوع سدد صادر شده، تعیین یردد. در شخص یا اشخاص ذی
م انگگسنتان  0332شده در قانون تعبیه« دارندۀ قانونی بارنامه»توان نهاد این راستا می

حق مطالبۀ تحویل کاال یعدوان ذو شرایط احراز نن را مورد تووه قرار داد و نهادی به
 های مشابه، اما مدطبق بر اصول و قواعد حقوق ایران تأسیس کرد.  با مالک

 ییرنده مورد بازنگری قرار یرفته، با تووه به نوع سدد صنادره، حقنوق و   تعریف تحویل
 ییرنده معین شود. های تحویلمسئولیت

                                                           
 ی،قانون مواد به اتکا با حمل یمتصد است ممکن شود،می صادر شخص دستور به کاال لیتحو ۀحوال که یزمان ،م ال یراب. 0

 .شود روبرو تیمسئول از نشده یدیبشیپ یموارد اب ددهین در ،داده قرار اشخاص یبرخ سوءاستفاده معرض در را خود
 م2111م و قواعد روتردام مصوب 0391هامبورگ مصوب  کدوانسیون. 2
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 ال سدد تبیین شود.دهددۀ سدد پس از انتقهای انتقالوععیت حقوق و مسئولیت 

       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.

 رسیدیی به مواردی که بارنامه ینا سندد حمنل بنه هنر       دستورالعمل یا عوابطی برای
 دلیگی قابل ارائه نیست، درنظر یرفته شود.

ریزی تواند در قالب اصالح قانون دریایی تدوین و اعمال شود تا با برنامهه میشدموارد مطرح
ده، روز شن المگگنی بنه  دقیق، طرح وام  بازنگری قانون دریایی ایران مطابق با استانداردهای بنین 

 اورا درنید.حمل و نقل دریایی و نیازهای این صدعت به
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