
  
  ) پژوهشيمقاله علمي(      39 - 55   ، صفحات1400، بهار 1، شمارة 51 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة 

 

  

  ونقل حملانقالب كانتينر و آثار آن در حقوق 
  

  مجتبي اشراقي آراني 
   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةاستاديار گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكد

  )18/11/1399 : تاريخ تصويب -  17/3/1399: تاريخ دريافت(
  

  
  چكيده

دليل رقم زدن شرايطي   ديد كه به تحولي را به خودونقل حمل ميالدي، صنعت 1960 ةاز ده     
كانتينر در عين حال كه دستاوردهاي . شود يمتعبير » انقالب كانتينر«متفاوت از گذشته، از آن به 

 ، حمل به ارمغان آوردة افزايش سرعت، ايمني و امنيت حمل كاال و كاهش هزينمانندفراواني 
ماهيت حقوقي . ها همچنان ادامه داردكه مناقشه بر سر آنكرد مسائلي را در دنياي حقوق ايجاد 

 رود يمشمار  به» بسته«اينكه از حيث تعيين ميزان مسئوليت متصدي حمل دريايي يك (كانتينر 
 ة گروپاژ و بارنامةبارنام( متعدد يها بارنامه، تبيين روابط حقوقي ناشي از صدور )يا خير
، تعيين شخص )اسالت(انتينر  جايگاه كةبراي يك كانتينر و نيز قراردادهاي اجار) داخلي

شده در  پلمپ كانتينر كه يدرحال(مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در كانتينر 
و مسئوليت خسارت ناشي از چيدمان نامناسب بار در ) رديگ يماختيار متصدي حمل قرار 

 انقالب در پي مسائلي است كه نيتر مهم ة كشتي در زمرةكانتينر يا چيدن كانتينر در عرش
  . استشده ظهور يافته و در اين مقاله بررسي و تحليل ونقل حملكانتينري در حقوق 

  
  واژگان كليدي 

  .عرشه، كانتينر، گروپاژ ،ونقل حملبارنامه، بسته، چارترپارتي،       
  

  

  

                                                            
 Email: mojtabaeshraghi@ut.ac.ir 



  
 1400، بهار 1 ، شمارة 51، دورة                           فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي                 40 

  مقدمه  .1
 ونقل حملمانند قانون الحاق ايران به كنوانسيون گمركي ( كه در برخي از قوانين ايران 1كانتينر

مانند (و در قوانين جديدتر » محفظه«تحت عنوان )  مشهور به تيرها جاده كاال در يالملل نيب
دليل  بهاز آن ياد شده است و در اين نوشتار » بارگنج«با اصطالح فارسي ) قانون امور گمركي

 ةكارخان، اولين بار نه در آزمايشگاه يا شود يم انگليسي استفاده ة بودن از همان واژمأنوس
دليل مزاياي  ساخته شد و به» نيل مكمالكوم « به نام ي كاميونة بلكه توسط رانند،يساز يكشت

 آورد كه به اين وجود  بهونقل حمل شد و انقالبي در صنعت يساز يتجار سرعت بهفراوان آن 
؛ 2جايي كاال افزود هانقالب كانتينر بر سرعت و سهولت جاب. ابزار حمل موصوف شده است

 و جلوگيري از ورود ها يكشت بار در بنادر و يدزد دله؛ و با محو 3 حمل را كاهش داديها نهيهز
خسارت به كاال در زمان تخليه و بارگيري يا بارچيني، امنيت و ايمني حمل كاال را به ارمغان 

  منجريالملل نيب متداول تجاري يها هيرو و ها عرفاين دستاوردها، از يك سو به تغيير . آورد
 گذشته كه مالكان كاال اعم از فرستنده يا گيرنده با شرط انتقال كاال برخالفآنكه  جمله از شد؛

 كاال  كانتينر در حمليريكارگ به، پس از كردند يممخالفت  4ديگرحمل  ةليوس  بهاز يك وسيله 
كه  يالملل نيب بانكي ة رويهمچنين،. دهند ينمديگر مقاومتي از خود در برابر اين شرط نشان 

 يكي از عنوان به حمل ديگر ةليوس بهپيش از اين، تمايلي به پذيرش تجويزِ شرط انتقال كاال 
 ، است كه متضمن چنين شرطييا بارنامه به پذيرش  نداشت، اكنون)LC(شرايط اعتبار اسنادي 

قال  حتي اگر در مفاد اعتبار اسنادي، انت،مشروط به حمل كاال در كانتينر تغيير جهت داده است
  . UCP600(5 20 ةماد ( حمل ديگر منع شده باشدةليوس بهكاال 

                                                            
1. container 

جايي  ه مخصوص جابيها ليجرثق بلكه با ،مانند ينم كاال معطل ةديگر كشتي و نيز تجار روزها براي اتمام بارگيري يا تخلي. 2
 بر افزايش عالوهحمل كاال از طريق كانتينر . ليات تخليه و بارگيري در كمتر از يك روز قابل انجام استكانتينرها، كل عم

 و بالتبع، )transshipment( ديگر ةليوس  به حمل ة راه از يك وسيلة به سهولت انتقال كاال در ميان،سرعت بارگيري و تخليه
  .)Schramm, 2012: 43(  انجاميده است)door-to-door( خدمات حمل مركب و سراسري تقويت ارائة

. شد با پيدايش كانتينر مرتفع ،گيري مناسب بار در كشتي الزم بودراي قراربندي كه ب  بستهيها نهيهز از يا عمدهبخش . 3
يگزين الجثه جا هاي عظيم كه جرثقيل، چرا تخليه و بارگيري و نيز چيدن بار در كشتي نيز كاهش يافتيها نهيهزمتعاقب آن 

  .)Schmeltzer & Peavy, 1970: 266( شدت كاهش يافت  دستمزد بهيها نهيهزتعداد زياد نيروي انساني شد و 
4. transshipment 

 ة فروشنده براي دريافت ثمن معامله ديگر مجبور نيست تا رسيدن بار به كشتي و صدور بارنام ديگر آن است كهةنمون. 5
 بلكه با تحويل بار به اولين متصدي حمل و دريافت سند حمل صادره قادر به ،نتظر بماند م)on board BL(شده  بارگيري

 كاسته شده و قواعد FOB مانندرو از كاربرد برخي قواعد پركاربرد  ازاين. دريافت وجه در سازوكار اعتبار اسنادي است
FCA و CPTري مورد استقبال تجار قرار گرفته است؛  براي حمل كانتين، در اينكوترمز كه پيش از اين محبوبيتي نداشت

 كه فروشنده در آنجا مستقر است و ديگر نياز به بردن بار تا رديگ يمچون تحويل به متصدي حمل در همان مكاني صورت 
  . شده مرتفع شده است  كاالي بارگيريةبندر يا فرودگاه و بارگيري روي كشتي و دريافت بارنام
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كه  ساخت پديدار ونقل حملدر حقوق را از سوي ديگر، انقالب كانتينري مسائل بسياري 
ماهيت حقوقي .  تحوالت فناوريِ پايه حكايت داردريتأثاز پويايي اين شاخه از حقوق، تحت 

)  نوظهور استيها دهيپدالبته طبيعي (لي بوده است كه  مسائنيتر مهم اولين و ةكانتينر در زمر
 حمل يا ة است كه آيا كانتينر وسيلنزاع آن ةماد. مورد بحث ميان حقوقدانان قرار گرفته است

 كه براي قلمداد كرد 1يك بستهبايد آن را  يا رود يمشمار  بهحمل  ةوسيلجزئي از ساختمان 
 ميزان مسئوليت متصدي در تعييناز اين دو نظر يك  انتخاب هر.رود كار مي بهحفاظت از كاال 

  . خواهد بودمؤثرحمل 
 قبل از شروع سفر دريايي، زمان انعقاد قرارداد (سفر دريايي ساير مسائل در مراحل مختلف

 قبل از سفر،.  قابل طرح است)، زمان بارگيري كاال و حين سفر دريايي)صدور بارنامه(حمل 
  كانتينر منعقدةيا اجار) انتينربر كيها يكشت برداران بهرهتوسط (  سلولةمعامالتي براي اجار

 كشتي با صاحبان كاالهايي كه در كانتينر قرار بردار بهره حقوقي مالك يا ة و بايد رابطشود يم
در زمان انعقاد .  مشخص شود چه كسي در مقابل صاحب كاال مسئوليت داردو بررسي ،دارد

ه كاركرد اصلي كانتينر، تجميع بارهاي متعلق به افراد متعدد در قرارداد حمل، با توجه به اينك
 صدور بارنامه از سوي ، آثار ناشي ازاست» رواردروف«يك كانتينر توسط اشخاصي به نام 
پس از انعقاد قرارداد، نوبت به .  از ابهام قرار دارديا هالهبازيگران متعدد و ارتباط ميان آنها در 

بخشي از خسارات در اثر چيدمان . رسد يمداخل كانتينر و نيز كشتي بارگيري كاال در مرحلة 
در اين . ديآ يمبار  بهكشتي  ةعرشنامناسب بار در كانتينر  يا قرار گرفتن كانتينر بر روي 

، است متكي به شروط قراردادي سلب مسئوليت معموالًخصوص مسئوليت متصدي حمل كه 
 بايد به خساراتي پرداخته شود كه در حين حمل، به در نهايت،. محل نزاع و مناقشه بوده است

 بودنِ كانتينر در زمان تحويل به متصدي پلمپدليل  به اما ،بار داخل كانتينر وارد شده است
حمل، تشخيص زمان ورود خسارت و تعيين شخص مسئول با دشواري فراوان همراه بوده و 

رط متصدي حمل نسبت به بار داخل  حق شمانند، بايد اعتبار برخي توافقات زمينهدر اين 
  .     دشو بررسي ، ابزار رسيدگي به وضعيت كاال براي او وجود نداشته استكه يدرحالكانتينر، 

ترتيب مراحل  بهپس از تعريف و تبيين ماهيت حقوقي كانتينر، مسائل حقوقي مترتب بر آن 
بال شده است كه انقالب زماني سفر دريايي بررسي و اين خط فكري در تمام اين نوشتار دن

اگرچه از وقوع .  بر قلمرو مسئوليت متصديان حمل بر جاي گذاشته استيريتأثكانتينر چه 
 ايران تحقيق جامعي ، در حقوقگذرد يم يا دهه چند ونقل حملاين انقالب در صنعت جهاني 

، جاي  و با توجه به اهميت موضوع صورت نگرفته استدر مورد آثار حقوقي انقالب كانتينر
  . شد يمخالي آن احساس 

                                                            
1. package 
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  تعريف و ماهيت حقوقي كانتينر    .2
 كانتينرهاي فلزي و صورت به ميالدي انواع كانتينر براي حمل مايعات و جامدات 1960 ةاز ده

 صورت بهمكرر و البته گاه  ةاستفاد براي ريپذ انعطافيا حتي چوبي، سخت يا حتي 
 در اين ميان، آنچه .)Schramm, 2012: 42(د  پديدار شدنونقل حمل در صنعت بارمصرف كي

 و با اند شده فلزي غيرمنعطف و مستطيلي ساخته صورت به كانتينرهايي بودند كه ،انقالب آفريد
 ونقل حمل ابزار تنها نهمكرر دارند و  ةاستفادو قابليت  شوند ميابزار مكانيكي از جاي خود بلند 

 براي حفاظت از كاالي يا لهيوس بلكه ،نوع حمل متيها وهيش حمل سراسري كاال با خصوص به
 مشابهي از كانتينر در برخي نسبتاً تعاريف .)Angus, 1968: 398( 1روند يمشمار  بهموجود در آن 

 كانتينرهاي ايمن يالملل نيبكنوانسيون « 2 ةماد 1 بند مانند ارائه شده است؛ يالملل نيبمعاهدات 
1972« )CSC( مشهور ها جاده كاال در يالملل نيب ونقل حملنسيون گمركي نواك« 1 ة ماد»ج«، بند 
 از طريق  يا جزئاًكالً كاال يالملل نيبكنوانسيون قرارداد حمل  «1 ةاد م26بند  و )TIR( »به تير
، تصوير 2 در كنوانسيون تيركاررفته بهاز ميان تعاريف متعدد، تعريف ). 2009روتردام  (»دريا

 اوصاف توان يم كه براساس آن دهد يمدست  بهت اين ابزار حمل  از اركان و مختصايتر روشن
محكم و بادوام بودن، قابليت استعمال در انواع وسايل حمل، : برشمردزير را براي كانتينر 

جايي از وسايل حمل به  هقابليت انطباق با ابزار تخليه و بارگيري و مقاومت در عمليات جاب
، چنانكه رديگ يمت أي استاندارد اين ابزار حمل نشغالب اين خصوصيات از ويژگ. يكديگر

كانتينرها، عامل محرك انقالب كانتينري و بالتبع، توسعه وسايل حمل  ةاندازاستاندارد شدن 
شمار  به و تريلرها و حتي تجهيزات هندلينگ بنادر ها واگن كانتينربر، يها يكشتمانند استاندارد 

   .)Bordahandy, 2005: 343( رود يم
 درون آنها جاي شده يبند بستهاست كه كاالي فله يا  3 حيث مكانيكي، كانتينر ابزار حملاز
ماهيت حقوقي، آنچه  نظرليكن از . شود يمو سپس در ديگر وسايل حمل بارگيري  گيرد مي

                                                            
 آلومينيومي يا فوالدي كه قطعات آن با پرچ يا ة خود كانتينر نيست؛ يك جعبر مورد كانتينر بسيار مهم است قطعاًچيزي كه د«. 1

يك كانتينر استاندارد داراي تمام خصوصيات يك .  با يك كف چوبي و درهاي بزرگ در يك سمتاند شدهجوش به هم وصل 
كانتينر در مركز يك سيستم اتوماتيك براي . به كاربردش است بلكه ،ارزش اين جعبه به خودش نيست. قوطي كنسرو است

  .)11 :1397لوينسون، (» حمل كاال از جايي به جاي ديگر با كمترين هزينه و بيشترين پيچيدگي قرار دارد
 ةتفاددوام و محكم است كه در اسي باا اندازهست كه واجد خصوصيت دائمي است و به  كاالونقل حملكانتينر يك ابزار «. 2

 راه، محتويات آن آنكه در ميانة  بي،وجهيِ كاال طراحي شده استوجهي يا چند طور خاص براي حمل تك مكرر آسيب نبيند؛ به
 ديگر حمل جايي از يك شيوه به شيوة ه در جابخصوص بهبار   بارگيري شود؛ متناسب با ابزارهاي هندلينگ آسانتخليه و مجدداً

)transshipment(بار در آن آسان است و در نهايت ظرفيت داخلي آن يك ةراحي شده كه پر كردن و تخلي است؛ طوري ط 
  .»متر مربع يا بيشتر است

3. ULD (unit load device) 
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 كه همچنان ،رود ينمشمار  بهمانند كشتي يا هواپيما  11» حملةوسيل«مسلم است كانتينر يك 
 ييتنها به زيرا اين شيء ،اند گذاشته دييتأ بر آن مهر )CSC( تير و سي اس سي يها ونيكنوانس

 اما آنچه 2.حمل قرار بگيردة وسيلقابليت حمل كاال را ندارد و ناگزير بايد داخل يا بر روي 
يا د كرحمل و تابع آن تلقي  ةوسيل آنكه آيا بايد كانتينر را جزئي از ساختمان ،محل ترديد است

 ةماد 5بند  (1924 آن؟ اثر چنين توصيفي را بايد در قواعد الهه ةبست عنوان بهاال و جزئي از ك
مالحظه كرد كه مسئوليت متصدي حمل دريايي ) 55 ة ماد5بند (و نيز قانون دريايي ايران ) 4

) ليره استرلينگ( پاوند 100را بابت خسارت وارده به كاال به ازاي هر بسته يا واحد محدود به 
 مسئوليت متصدي حمل بابت ،شمار رود بهبنابراين، اگر كانتينر يك بسته . رده استاعالم ك

 پاوند محدود خواهد بود؛ توصيفي از كانتينر 100 به ،تمام كاالهايي كه در آن كانتينر قرار دارد
  .است مورد حمايت متصديان حمل شك يبكه 

كه در دعاوي  ستا ونقل حمل موضوعات حقوق نيزتريبرانگ چالشاين موضوع، از 
 يك توان ينم اما از دل آراي صادره و نيز دكترين حقوقي ، هم به آن پرداخته شده است3زيادي
بلكه بسته به شرايط حمل و اسناد حمل در هر مورد بايد تصميم  كرد،كلي استخراج  ةقاعد

تينر  برخي، كانزعم به ،عمل آيد به توصيف كانتينر براساس كاركرد آن كه يدرصورت. گرفت
شمار رود  بهو بايد نوعي بسته  است يبند بسته براي نگهداري كاال و شكل جديد يا لهيوس

)Bonassiess, 2009: 58(. ،به لحاظ كاركرد، كانتينر بخشي از رسد يمنظر  به با وجود اين 
كه از آن  دهد مي تشكيل )سلولي (4 كانتينربريها يكشت در خصوص ژهيو بهرا ساختمان كشتي 

 اين 5.ت انفكاك دارد و ممكن است براي چيدن بار در آن، در اختيار فرستنده قرار گيردقابلي
 از ، فرستنده يا گيرنده قرار گرفته باشدارياختكه كانتينر توسط متصدي حمل در  زمانياستدالل، 

 بسته كه به مالك برخالف در حقيقت، .)Bordahandy, 2005: 344(قوت بيشتري برخوردار است 
، در غالب دهد يمعلق دارد و حتي از نظر وزني و جبران خسارت جزئي از بار را تشكيل بار ت

 و از شود يم يا توسط او در كشتي بارگيري و چيده داردموارد، كانتينر به متصدي حمل تعلق 
 جزئي از ساختمان كشتي را ،شمار آيد به آن يبند بستهنظر عرف، بيش از آنكه جزئي از كاال و 
                                                            

1. mode of transport 
 حمل درنظر گرفته شده و مشمول ة وسيلةمنزل  مقررات گمركي، كانتينر از حيث تعلق حقوق ورودي بهةهرچند در حوز. 2
  .رديگ يم ورود موقت و معاف از حقوق ورودي قرار ةوير

3.  Mitsui & Co. v. American Export Lines; Allstate Insurance Co. v. Inversions Nagieras 
Imparca; Croft & Scully Co. v. MIV SKULPTOR VUCHETICH; Matsushita Electric Corp. 
of America v. S.S. Aegis Spirit; Encyclopedia Britannica, Inc. v. S.S. Hong Kong Produce 

  . قرار دارندbreak-bulk و به اصطالح سنتي يها يكشتدر مقابل ) Containerized vessels(  كانتينربريها يكشت. 4

 ، كه دارديا زهيانمكبر كاركرد   كه كانتينر عالوهكند يم دادگاه استدالل Leathers Best v. Mormaclynxدر دعواي . 5
 ,Seymour( كند يمعمل ) they function as removable cargo holds (كشتي جايگاه بار قابل انفكاك در عنوان به

1977 :492(. 
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چنين توصيفي با آثار حقوقي ديگري هم همراه است؛ از يك سو، قرارداد . دهد يمتشكيل 
شمار  به يك قرارداد دريايي ،1كشتي ةبدن بخشي از عنوان به محسوب شدن سبب كانتينر به ةاجار

 ليزينگ يها شركتو اين استدالل ) كه در برخي دعاوي اعالم شده استطور همان (رود يم
 3.سازد يم  نسبت به كشتي حامل كانتينر برخوردار 2مال حق ممتاز درياييكانتينر را از امكان اع

، در خصوص 4كشتي قابليت دريانورديِ نيتأمحمل به از سوي ديگر، تعهد متصدي 
 توصيف كانتينر كه يدرصورتبا وجود اين،  .كانتينرهاي موجود در آن هم اعمال خواهد شد

روشي كه با قواعد عمومي قراردادها (مل آيد ع بهبراساس قصد مشترك طرفين قرارداد حمل 
زيرا جز در حالتي كه در بارنامه به  ،دست خواهد آمد بهديگري  ةنتيج، )سازگاري بيشتري دارد

شده تحويل متصدي  پلمپ بار كه در كانتينر قرار گرفته، اشاره شده باشد، كانتينرها يها بسته
 موجود در آن را ندارد، يها بستهعات  توان دسترسي به اطالعمالً و متصدي دشو يمحمل 

به بيان ديگر، . ندكن كه خود كانتينر را يك بسته حساب اند كردهگويي طرفين قرارداد اراده 
 كه اين وصف را به اقالم نگرند ينم يك بسته يا واحد عنوان بهطرفين قرارداد زماني به كانتينر 

 يها بستهامه محتويات كانتينر و تعداد ديگر اعطا كرده باشند و آن حالتي است كه در بارن
 ضرورت  .)Sharpe & Steiner, 1983: 514; Meagen, 2003: 202(موجود در آن افشا شده باشد 

 كه بار متعلق به شود يم موجود در يك كانتينر زماني نمايان يها بستهاشاره به محتويات و 
 . تجميع و بارگيري شده باشد در يك كانتينرفورواردرافراد مختلف توسط متصدي حمل يا 

به موجب بند . دش اتخاذ 1968شايان ذكر است كه باالخره همين ديدگاه در قواعد الهه ويزبي 
 تجميع كاال از كانتينر يا پالت و وسايل مشابه استفاده منظور بهكه  زماني« اين قواعد، 4 ةماد 5
ن كانتينر آرنامه درج شده كه در  كه در باييها بسته از حيث مقررات اين ماده تعداد شود يم

كه در بارنامه  زماني( بسته يا واحد تلقي خواهد شد و در ساير موارد عنوان به ،قرار گرفته است
اگرچه كشور ما . »دشو يمكانتينر يا پالت، بسته يا واحد محسوب )  اشاره نشدهها بستهبه تعداد 

 اما نظر به پذيرش مالك ، نشده استهمانند برخي ديگر از كشورها به اصالحات ويزبي ملحق
الظهور بايد بر همين اساس  اصالهقصد مشترك طرفين در تفسير قراردادها در حقوق ايران و نيز 

  .دكرقضاوت 
  
  
  

                                                            
1. hold 
2. maritime lien 
3. CTI Container Leasing Corporation v Oceanic Operations Corp. 682 F.2d 377, 1982 AMC 
2541 
4. seaworthiness 
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 قبل از شروع سفر دريايي  .3

سلول  ةاجار از آن تر مهمو )  كانتينرةاجار(كانتينر  ةتهياصلي قبل از شروع سفر دريايي،  ةدغدغ
 اپراتور كانتينري شكل گرفتند كه با يها شركتبا انقالب كانتينر، .  كانتينر استيا جايگاه

 از طريق دريا را به خصوص به بزرگ بخش مهمي از ظرفيت حمل بار يها وميكنسرستشكيل 
 از صرفه به حداكثري و ة براي استفادها شركتليكن اين . حمل كانتينري اختصاص دادند

به اين ترتيب، . دندكر يكديگر يها يكشتظرفيت كانتينري  ةاجارم به ناوگان كانتينري خود، اقدا
چارترپارتي «پس از چارترپارتي سفري و زماني، نوع سومي از قراردادهاي چارترپارتي به نام 

 اسالت بخشي از فضاي يك كشتي .)Cissé, 2004: 427( پديدار شدند 1»)اسالت(سلول 
و موضوع اين نوع اجاره قرار دهد  مي در خود جاي  فوتي را20كانتينربر است كه كانتينر 

    2.رديگ يم
 ،سفري و زماني است ةاجارسلول ضمن آنكه واجد خصوصيات مشترك با  ةاجارقرارداد 

يرا اگرچه ممكن است تعدادي سلول يك كشتي براي زماني معين ، زاز هر دو متمايز است
 ،رديگ يمكشتي موضوع اجاره قرار كه تمام  زماني اجاره برخالف اما ،اجاره شده باشد

 كشتي يبردار بهرهو كنترلي بر  كند مي سلول، تنها بخشي از ظرفيت كشتي را اجاره ةچارتركنند
سفريِ كشتي، موضوع قرارداد تناژ معيني از  ةاجار برخالفهمچنين . )Cissé, 2004: 427(ندارد 

از سوي ديگر، . شود يمه داده  بلكه تعداد مشخصي سلول يا فضاي كشتي به اجار،كشتي نيست
 نوع اخير، خود كانتينر موضوع برخالفزيرا  ،كانتينر خلط كرد ةاجارنبايد چنين قراردادي را با 

 و چارتركننده با شود يماست كه اجاره داده ) سلول( بلكه جايگاه كانتينر ،قرارداد نيست
ي مشتريان خود را حمل  كاالها،او باشد ةاجاركانتينرهايي كه ممكن است در ملكيت يا 

   3.كند يم
 موقعيت حقوقي مالك كشتي و ،شود يم كه در اين نوع چارتر مطرح يا مسئله نيتر مهم

در مقابل صاحبان كاالهايي است كه ) كه همگي اعضاي كنسرسيوم هستند(سلول  ةچارتركنند
شمار  بهحمل سلول در مقابل صاحب كاال متصدي  ةچارتركنندآيا . رديگ يمدر كانتينر قرار 

                                                            
1 . slot charter partyجعفري و مختاري، (ترجمه شده است »  جزئيةاجار«به » اسالت چارترپارتي«ر برخي آثار،  د

1395 :224.(  
هاي   كشتيبرداران بهره است كه مالكان يا )cross charter party( اين نوع قرارداد، چارتر متقابل ةنوع رايج و اولي. 2

به اين ترتيب، . كنند يم جايگاه كشتي يكديگر را با هم مبادله ،كنند يم جغرافيايي فعاليت ة در يك منطقوالًمعمكانتينري كه 
اي آن است كه كساني كه  اما نوع ديگر چنين اجاره.  نه آنكه موضوع فروش قرار گيردشود يم مجاني مبادله صورت بهاسالت 

 slot كه به كنند يمهاي كانتينربر   كشتيبرداران بهره سلول با ة اقدام به اجار،مالك كشتي نيستند يا كشتي آنها كانتينربر نيست

sale charter party معروف است )Reilly, 2001: 506(.   
  .937: 1378اشميتوف، : ك. كانتينر رة اجاريها نامه موافقت ةبراي مالحظ. 3



  
 1400، بهار 1 ، شمارة 51، دورة                           فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي                 46 

، گنجد ينمحقوقي مذكور در اين مجال  ةرابط يا مالك كشتي؟ اگرچه تحليل جامع رود يم
آن است كه ) سفري و زماني كشتي ةاجاردر خصوص  (ونقل حمل در حقوق شده رفتهيپذمعيار 

شمار  به خود او در مقابل صاحب كاال متصدي حمل ،اگر چارتركننده، بارنامه صادر كرده باشد
 ،آن عضوي از كنسرسيوم كه بارنامه را صادر كرده است« رو ازاين .)Reilly, 2001: 510( رود يم

دليل  به شايان ذكر است .)Cissé, 2004: 428(» شمار خواهد رفت بهمتصدي حمل دريايي 
براي قرارداد اسالت  1 و بالتيكيالملل نيباستقبال تجار از اين نوع اجاره، شوراي دريانوردي 

 منتشر كرده كه از 1993در سال را  SLOTHIREرتي فرمت استاندارد معروف به چارترپا
شده در اين قرارداد استاندارد كه در حقيقت،  ارائهفرمول . محبوبيت جهاني برخوردار شده است

آن است كه صدور  ،)Nikaki & Soyer, 2018: 67( عرف جاري اين صنعت است ةدكنندييتأ
 و رديگ يم سلول صورت ة بلكه توسط چارتركنند، كشتيبردار هرهببارنامه نه توسط مالك يا 

 با .)11 ةماد (كند يممالك كشتي تنها در صورت درخواست چارتركننده رسيدي به او ارائه 
و ممكن است از  يستنصدور بارنامه دليل قطعي جهت تعيين متصدي حمل  ةنحووجود اين، 

 متصدي حمل القا عنوان بهود كه مالك كشتي را ديگر شروط و قراين بارنامه تفسيري متبادر ش
 قرارداد استاندارد بيمكو با عنوان مصونيت از خسارت و 13 ةمادبه همين دليل، . دكن

، براي حمايت از مالك كشتي در مقابل دعاوي احتمالي، چارتركننده را به درج 2نمايندگي
طراحان اسالت هاير به اين  3.كند يمبرخي شروط و عدم درج برخي ديگر در بارنامه ملزم 

 از تفسيري كه براساس كل قرائن توان ينم، مذكور كه با وجود شروط اند بودهنكته واقف 
 كند، متصدي حمل تلقي عنوان به كشتي را بردار بهرهحاكم بر قرارداد، ممكن است مالك يا 

ي از چنين ناش 4و به همين دليل، متوسل به شرط مصونيت از آثار و خساراتد كرجلوگيري 
  . اند شدهتفسيري 

  
  

                                                            
1. BIMCO 
2. indemnity and agency 

 identity of carrier(بارنامه نبايد متضمن شرط هويت متصدي حمل «، 13 ة ماد»الف«وجب ذيل بند بر اين اساس، به م. 3

clause(كشتي و صاحبان بار است؛ بارنامه بايد واجد شرط بردار بهره قراردادي ميان مالك يا ةدنبال برقراري رابط  باشد كه به 
حاكم )  تصويب شده استأكدام در كشور مبد هر(ويزبي را -ههباشد كه قواعد الهه يا ال) clause paramount (پارامونت

هاي  در بارنامه مندرج باشد تا منافع و مصونيت) Himalaya clause(د؛ و در نهايت، بايد شرط هيمااليا سازبر روابط 
ل آيد كه بر وجود يك عم  شروط يادشده، اگر تفسيري بهةهمبا وجود .  كشتي هم بشودبردار بهره دريايي شامل مالك يا ةبارنام
 اسالت بايد مالك را در مقابل تمام عواقب چنين ة قراردادي ميان صاحبان بار و مالك كشتي داللت كند چارتركنندةرابط

  . »تفسيري مصون دارد
4. indemnification clause 
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  )صدور بارنامه(در زمان انعقاد قرارداد حمل  .4
 و تجهيزات الزم براي ساتيتأس انقالب كانتينر مقامات بندري و اپراتورهاي ترمينال در پي

 وفور به حمل تاكتيكي ة وسيلعنوان به كانتينربر يها يكشتو دند كرهندلينگ كانتينرها را فراهم 
و بايد بر جريان حمل زميني  كنند به دريا اكتفا توانند ينمالكان كشتي ديدند كه م. ساخته شدند

كانتينرها هم وقوف يابند و به همين دليل حمل كاال را با كانتينر از ابتداي آن بر عهده گرفتند و 
رواردري وف ةحرف خود به تقويت يطلب توسعهيا ترتيبات حمل آن را دادند كه اين تمايالت 

، كنند يم وتاز تاخت بار ونقل حملكه اكنون در صنعت  1رواردرهاو ف.)Glass, 2012: 7( منجر شد
  . دانند يمخود را مديون انقالب كانتينر 
ن كشتي روردارها در تجارت كنوني از محدوديت امكانات مالكاودر حقيقت، نقش اصلي ف
. ستها يكشت به مالكان 2ژخدمات گروپا ةارائ و آن شود يمها ناشي در پر كردن ظرفيت كانتينر

 يآور جمعرواردر بارهاي متعلق به اشخاص مختلف را واين خدمت به اين معناست كه ف
 تا هيچ كانتينري با فضاي خالي در كشتي قرار دهد يمو آنها را در يك كانتينر جاي  كند مي

 ةهزينه به كاهش  بلك،ها يكشت به درآمدزايي بيشتر براي مالكان تنها نهنگيرد و به اين ترتيب، 
بارِ  ندرت به در حقيقت، .)Schramm, 2012: 27( شود يمكرايه حمل براي صاحبان بار منجر 

شود،  مي صادر )Full container load) FCL صورت بهكند و بارنامه  ميفرستنده، يك كانتينر را پر 
 Less than container( دكن يم بار ارسالي او تنها بخشي از ظرفيت كانتينر را اشغال معموالًبلكه 

load/LCL(كاالي ارسالي را با كاالهاي ديگران 3 كانتينرييها ستگاهيارواردر است كه در و و ف ،
  . دهد يمتحويل متصدي حمل را  پرشدهو كانتينر كند  ميتجميع 

 فورواردر اما ،مسئله آن است كه كانتينر اگرچه حاوي بارهاي متعلق به افراد مختلف است
؛ كانتينري كه از ديد متصدي حمل تنها كند يمشده به مالك كشتي تسليم  مهروموم را كانتينر

در مقابل، هر . يك بسته بيش نيست و ملزم نيست براي هر بسته بيش از يك بارنامه صادر كند
 آن به گيرنده او را ة تقاضاي صدور يك بارنامه دارد تا بتواند با ارائبار خودمالك بار نيز براي 

 بهترين راهكار را براي اين تعارض منافع ونقل حملعرف . دساز به دريافت كاال در مقصد قادر
 4گروپاژة بارناميك ) مالك كشتي(است؛ به اين ترتيب كه از يك سو، متصدي حمل ده كرارائه 

                                                            
1. freight forwarders 
2. groupage 

 به ،نها نگهداري شود موقت بار در آصورت بهشتن انبارهاي اختصاصي بود تا  تجميع كردن كاالها در يك كانتينر، داةالزم. 3
دار  هاي انبارداري و خدمات توزيعي متمركز شدند و به اين ترتيب نقش لجستيكي عهده همين دليل فورواردرها در فعاليت

 لجستيك با يها پاركبنادر يا را نزديك ) container freight station (هاي كانتينري اين امر، تشكيل ايستگاه. شدند
د كه شو كانتينري، تسهيالت ترخيص گمركي نيز مستقر يها ستگاهياممكن است در اين . همراه داشت محوريت فورواردرها به
  .افزايد ها مي و سهولت عملكرد فورواردرها انهيپابر نقش لجستيكي اين 

4. master BL يا ocean BL 
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 نيز براي هريك فورواردر و كند يمصادر )  فرستندهعنوان به (فورواردربراي هر كانتينر به نفع 
در . )Brodie, 2013: 167; Nossal, 1995: 78( كند يمصادر  1داخلي ةبارناماحبان بار يك از ص
اين بحث  رو ازاين 2.كند يم و از آن تبعيت شود يمگروپاژ اشاره  ة بارنامةشماراخير به  ةبارنام

  ؟ شود يم كه چه آثاري بر اين دو بارنامه بار شود يممطرح 
 ٣ .Ocean Projects Inc ةپرونددر 

 ةبارنام چند فورواردرمطروحه در دادگاه سنگاپور، 3
. داخلي صادر كرده بود كه فرستندگان براي دريافت وجه به موجب اعتبار اسنادي نياز داشتند

 ةكرايو ) بدون رزرو( تميز صورت بهدر اعتبار اسنادي شرط شده بود كه بارنامه 
 عنوان به دريايي ةز مالك كشتي، بارنامروردار نيز خود اوف. شده صادر شده باشد پرداخت شيپ

 ورشكست ،حمل به مالك كشتي ةكرايپرداخت  قبل از فورواردر. فرستنده دريافت كرده بود
 كاال را تخليه كرد و به انبار سپرد تا براي دريافت ،به مقصد رسيدناز  پيششد و مالك كشتي 

ا دادگاه تجديدنظر سنگاپور دعواي  ام،خود نسبت به كاال استناد كند ةممتاز خود به حق ةكراي
در واقع . دكر رد ،قراردادي ميان صاحب بار و او وجود ندارد ةرابطمالك را به اين دليل كه 

،  اصيل داشتندعنوان به فورواردر با يا جداگانهمالك كشتي و صاحب بار هر دو قرارداد 
 ةبارنام و كند ينمر ايجاد دريايي حقي براي مالك كشتي در مقابل صاحب با ةبارنام رو ازاين

 :Nossal, 1995( شود يمموجد آثار حقوقي سند حمل پذيرفته  ةبارنام ةمنزل به فورواردرداخلي 

،  چنين استداللي با قواعد حاكم بر حقوق عيني سازگار نباشدرسد يمنظر  به با وجود اين، .)78
ستناد است و مالكان بار زيرا حق حبس كاال يك حق عيني بوده و در مقابل هر كسي قابل ا

 خود را از اين حق تعقيب ،اند نبوده به استناد آنكه طرف قرارداد حمل با مالك كشتي توانند ينم
  .و بدون پرداخت مطالبات مالك كشتي، تحويل كاال را مطالبه كنند كردهمستثنا 

 از مالك كشتي كاال ةمطالبداخلي به گيرنده يا منتقل اليه حق  ةبارناماستدالل شده است كه 
بر .  او منتسب و از سوي او صادر نشده استة به ارادچراكه ،)888: 1378اشميتوف، ( دهد ينمرا 

 حقان يذ براي شناسايي صرفاًبلكه  رد،نداداخلي كاركرد سند مالكيت  ةبارناماين اساس، 
 تحويل كاال از متصدي حمل ةافاد و چون شود يمبارهاي موجود در يك كانتينر صادر 

 :Glass, 2013(شمار آيد  به 1924دريايي تابع قواعد الهه  ةبارنام يك عنوان به تواند ينم ،كند ينم

73; Treitel, 2003: 621(.  ،دريايي كه خود  ةبارناممتصدي حمل تنها با دريافت به بيان ديگر

                                                            
1. house bill of lading /HBL  

 صادر "كرد فرستنده به حواله" صورت به اصلي ة داخلي را در سه نسخة فورواردر بارناممعموالً متعارف اين است كه ةروي. 2
 ال سي پس از دريافت طلب خود براي گيرنده ظهرنويسي ة يا از طريق بانك صادركنند و فرستنده آن را مستقيماًكند يم
 دريايي را به مالك ة، آنگاه فورواردر بارنامكند يم او تسليم ة در مقصد به فورواردر يا نمايندن راآ داخلي ة بارنامةگيرند. كند يم

  .شود يمتوسط متصدي حمل صادر ) delivery order( كه پس از آن حواله تحويل دهد يمتحويل ) متصدي حمل(كشتي 
3. Ocean Projects Inc v Ultratech Pte Ltd [1994] SGCA 64, [1994] 2 SLR(R) 245. 
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ي محاكم كه در بسياري از آرا(صادر كرده ملزم به تحويل بار خواهد بود، اما از اين حقيقت 
 خود فورواردرداخلي از سوي  ةبارنام غافل شد كه صدور توان ينم هم 1)اعالم شده است

و آثار  كند ميصاحب بار با متصديان حمل قرارداد منعقد  ةنمايند عنوان بهآن است كه او  ةقرين
را كه  اجراي قرارداد حملي تواند يمصاحب بار رو  ، ازاينشود يماعمال او در دارايي اصيل بار 

 ة بارنامةاو به شمار ةبارنام آنكه در ژهيو بهاز مالك كشتي بخواهد، است  شده  بستهبراي او 
 خود را در مقابل صاحب تواند ينمو مالك كشتي است ارجاع داده شده ) گروپاژ(اصلي 
  .    قلمداد كنديباربر
 

  زمان بارگيري كاال در كانتينر و كشتي  .5
 كه در آنها كانتينرها در چندين طبقه روي شود يم ديده ييها يشتك تصاويري از وفور بهامروزه 

مسئله آن است كه كاالهايي كه روي عرشه حمل . اند شدهسوار  2كشتي ةعرشيكديگر، روي 
ضمني  ةاراد، رو نيازا دريا قرار دارد و هاي بيشتر از ساير كاالها در معرض خطرمراتب به ،شود

ن بار بر روي عرشه است و تخلف از آن نقض اساسي طرفين قرارداد حمل بر عدم چيدما
 1924 به همين دليل، به موجب قواعد الهه .)Tetley, 2008: 191( 3شود يمقرارداد محسوب 

كشتي قرار گيرند و در  ةعرش، كاالهايي كه به موجب قرارداد حمل بايد روي )1 ة ماد»ج«بند (
انسيون خارج است و در نتيجه،  از شمول كنو،عمل هم به اين صورت حمل شده باشند

 شرط عدم مسئوليت تواند يمو از جمله  يستن كنوانسيون يها تيمحدودمتصدي حمل تابع 
 هم در صورت احراز توافق طرفين به حمل كاال روي عرشه و  قضايي ايرانةدر روي. بنمايد

اعالم شده  از مسئوليت جبران خسارت معاف  يا جزئاًكالًورود خسارت به كاال متصدي حمل 
  4.است

                                                            
1.Vastfame Camera Ltd v Birkart Globistics Ltd , 2005 High Court of Hong Kong 117, Stone 
J, 5 October 2005.   
2. on-deck 

 قابليت دريانوردي كشتي را تواند يم بلكه ،دهد يم خود كاال را در معرض مخاطرات دريا قرار تنها نهچيدن بار روي عرشه . 3
 و نيز در اثر برخورد امواج دريا ممكن است واژگوني كنند ميخطر بيندازد؛ چه، كانتينرها در مقابل نيروي باد مقاومت هم به 

  .دنبال داشته باشند  كشتي را بهةكم خراب شدن نيروي محرك كشتي يا دست
در خصوص «: مده استآن چنين  سوم دادگاه عمومي تهراة صادره از شعب27/9/1380 مورخ 1193/80 ة شمارةدر دادنام. 4

 خسارت وارده به كاال به اين خالصه كه وكالي خواهان در تبيين خواسته توضيح دادند كه ة مطالبةبه خواست.. .دعوي آقايان
بوده كه در اثر بارچيني غلط و عدم مواظبت در حين .. . كيلوگرم كاال متعلق به خوهان با كشتي1971711متصدي حمل مقدار 

 پاسخ دادند كه بارچيني كاال در وكيل خوانده دفاعاً.. . در دريا غرق گرديده و خسارت به خواهان وارد شده استحمل كاال
بيني دريا بوده است و  عرشه حسب عرف مسلم دريايي صورت گرفت و علت خسارت وقوع طوفان و تالطم غيرقابل پيش

 عوامل خواهان بر عرشه كشتي صورت گرفته ةليوس بهرگيري كاال به اينكه با دادگاه نظر. باشد ينممسئوليتي متوجه خوانده 
يده است و مطابق اصول و مقررات حقوق بين الملل دريايي مستنبط از دبنابراين موافقت وي با حمل كاال بر عرشه ابراز گر

بيني كه متصدي   خطرات غيرقابل پيش)deck cargo(عرف و قواعد كنوانسيون هاي مربوطه در مورد كاالهاي دك كارگو 
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 كه متصدي كنند يم خود شرط يها بارنامه كانتينري در برداران بهرهبا اين حال، بسياري از 
كشتي خواهد داشت و در عين حال، با درج شرط  ةعرشحمل حق حمل كاال را روي 

بديهي است در . است كه قواعد الهه بر كاالي روي عرشه هم حاكم دارند يم مقرر 1پارامونت
پذيرش شرط پارامونت ديگر مجالي براي متصدي حمل جهت درج شرط عدم صورت 

اما در اعتبار چنين شرطي با توجه به تصريح قواعد الهه ترديد جدي . ماند ينممسئوليت باقي 
 كانتينري، چنين ونقل حملنويسندگان حقوق دريايي، با تمسك به عرف قاطع . وجود دارد

در تجارت كانتينري، چيدن « ايشان، زعم به .)Angus, 1968: 403( اند كردهشرطي را معتبر اعالم 
ضمني فرستندگان بر چنين چيدماني  ةارادبار روي عرشه يك رويه تثبيت شده و مسلم است و 

 .Encyclopedia Britannica. v مشهور ةپروند در هيرو اين .)Angus, 1968: 403(» مفروض است

Steamship Hong Kong Producer ه استشد دييتأ هم .  
 از آن چيدن تر مهم بلكه ،دهد يمنتنها چيدن بار روي عرشه آن را در معرض خطر قرار 

 بلكه كاالي ديگران و نيز قابليت ، براي آن كاالتنها نه بار در خود كانتينر است كه يراصوليغ
در حقيقت، يكي از عوامل اساسي ناوبري كشتي چيدن . دريانوردي كشتي خطرآفرين است

 اشدب مبادا قسمتي از كشتي سنگين و قسمت ديگر سبك كه يطور به ،متعادل بار داخل آن است
و در يرند گيگر قرار و به اين دليل تعادل كشتي به هم بخورد يا بارهاي نامتجانس در كنار يكد

تا قبل از انقالب كانتينر، . دشو بلكه به كشتي خسارت وارد ، به كاالهاتنها نه دريا يها تكانهاثر 
پس از اين . مالك و فرمانده كشتي نقش اساسي در چيدن بار و حفظ تعادل كشتي داشتند

است كه كاال را ) LCLدر حمل  (فورواردريا ) FCLدر حمل ( اين خود فرستنده معموالًپديده، 
شده در اختيار متصدي حمل  پلمپ كرده و كانتينر 2استافدر كانتينر بارگيري يا به اصطالح، 

 دانش و مهارت الزم براي چيدن بار در اين فورواردر فرستنده و حتي كه يدرحال، رديگ يمقرار 
  .ندخصوص را با توجه به لزوم حفظ تعادل و تجانس پس از بارگيري در كشتي ندار

حال بايد ديد كه در صورت ورود خسارت به بار داخل كانتينر در حين حمل يا ورود 
خسارت به كشتي كه ناشي از چيدمان نادرست آن توسط فرستنده باشد، آيا مسئوليتي متوجه 

 آيد، حساب به» بسته« كانتينر كه يدرصورتدر مورد خسارات وارده به بار، ؟ استمتصدي حمل 
 از اسباب ونقل حملمنتسب بوده و براساس قواعد حقوق » يبند بستهنقص «چنين خسارتي به 

                                                                                                                                            
 متصدي عنوان به صاحب كاال تا اين حد قابل توجيه است اما اين امر خوانده را ةحمل در بروز آنها دخالت ندارد به عهد

و در مجموع به تكاليف خود .. .دينما ينمشده در عرشه معاف  ونقل از سعي در انجام مراقبت و معمول از كاالي بارگيري حمل
 علت ورود نتيجتاً... زم در رابطه با حفاظت و حمل محموله عمل ننموده و مرتكب تقصير شده استهاي ال در اعمال مراقبت

  .»...خسارت بارگيري بر عرشه با توافق خواهان و عدم مراقبت كافي از طرف خوانده بوده است
1. clause paramount 
2. stuffing container 
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 قانون دريايي 55 ةماد 2 بند »ن«جزء  (شود يممعافيت از مسئوليت متصدي حمل شناخته 
كانتينري ضمن اشاره به انجام  ةبارنام در غالب موارد، متصديان حمل در همچنين .)ايران

مسئوليت بابت خسارات ناشي از اين اقدام را از خود  هرگونهچيدمان بار توسط فرستنده، 
كه به قبل از زمان بارگيري كاال در كشتي اين دليل بهاين شرط سلب مسئوليت . كنند يمسلب 

  . است معتبر 1 قانون دريايي58 به موجب ماده ،شود يممحسوب 
ت از  مقتضاي قرارداد حمل حكايرسد يمنظر  بهاما در مورد خسارت وارده به كشتي 

 قابليت دريانوردي كشتي و حمل صحيح نيتأمحقيقت ديگري دارد؛ تعهد متصدي حمل به 
كاال به مقصد با چيده شدن درست بار در كشتي مالزمه دارد و انتساب اين عمل به فرستنده يا 

ذاتي او  ةوظيفاز مسئوليت متصدي حمل ناشي از ايراد در اين عمليات كه  2پيمانكار ديگر
  . اهدك ينماست، 

   
  در حين حمل .6

 مبدأ يا در همان رديگ يمشده از سوي فرستنده در اختيار متصدي حمل قرار  پلمپكانتينر يا 
 و اگر در طول مسير حمل به كاال شود يم پلمپ يا متصدي حمل فورواردرحمل تحت نظارت 

ك طبيعي است كه اين خسارت تا قبل از رسيدن كانتينر به مقصد و ف شود،خسارتي وارد 
آنگاه مسئوليت متصدي حمل فرع بر اثبات اين امر است كه .  آن قابل احراز نباشدپلمپ

خسارت در حين حمل رخ داده باشد؛ كاري بس دشوار كه حقوقدان را ناگزير از رجوع به 
  .سازد يمامارات حقوقي 

 مقيد صورت به تميز و حالتي كه بارنامه صورت به كلي، بايد بين حالتي كه بارنامه طور به
 شود يم فرض ، صادر شده باشد3 تميزصورت بهاگر بارنامه .  تفكيك قائل شد،صادر شده است

البته . كه خسارت پس از تسليم كاال به متصدي حمل رخ داده است و فرستنده مسئوليتي ندارد
شده از جانب  پلمپ صورت به  باشد و كانتينر 4اگر خسارت وارده از جنس فقدان جزئي بار

 سالم و مهرومومحمل تحويل گرفته شده و در زمان تحويل به گيرنده هم متصدي 
حال اگر در .  مسئوليتي براي متصدي حمل تصور كردتوان ينم باقي مانده باشد، نخورده دست

تمام مسير، كاال توسط يك شخص حمل شده باشد يا در صورت تعدد يك متصدي حمل 

                                                            
 بار شرايط ةك از مقررات اين فصل مانع از آن نيست كه متصدي باربري و فرستندي هيچ« قانون دريايي، 58 ةبه موجب ماد. 1

بيني كنند كه بر طبق آن، مسئوليت و تعهدات متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان يا خسارات  خاصي را در قرارداد پيش
 .»تي بار تعيين گردد كشةجا كردن بار قبل از بارگيري و بعد از تخلي همربوط به محافظت و مواظبت و جاب

2. stevedor 
3. clean BL 
4. partial loss 
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بارنامة  صادرشده در اين روش حمل به ةبارنامه ك(مسئوليت كل مسير را به عهده گرفته باشد 
 كه شود يممسئله زماني پيچيده . وجود نخواهد آمد بهمشكلي )  شهرت دارد1مستقيم محض

و  اشدب يوجه تك خواه حمل از نوع ،حمل كاال توسط چند متصدي صورت گرفته باشد
 چراكه بوده باشد؛ يجهچندو در آن دخالت داشته باشند يا حمل از نوع 2متصديان حمل متوالي

بايد ديد خسارت در زمان تصدي كدام متصدي حمل رخ داده است كه با توجه به وجود كاال 
 در ، دليل قابل اتكايي ارائه نشودكه يدرصورت رسد يمنظر  به. در كانتينر كار آساني نخواهد بود

، دكرسئول قلمداد استناد و آخرين متصدي حمل را م»  حادثتأخر«حقوق ايران بتوان به اصلِ 
در مقابل، . بار آمده است بهمگر آنكه او ثابت كند كه خسارت در زماني قبل از تصدي او 

گفته شده كه شامل « صادر شده باشد كه شرط رايج آن، 3 مقيدصورت بهممكن است بارنامه 
ر در اين حالت، ديگر مسئوليتي متوجه متصدي حمل نبوده و با. است 4)اس تي سي ( »شود يم

 مهم در اين ةليكن مسئل.  خواهد بوددهيد انيزاثبات وقوع خسارت در حين حمل بر دوش 
 شرط اعتبار ونقل حمل يالملل نيبدر معاهدات . باره، اعتبار اين نوع رزرو يا حق شرط است

، كه براساس بند 1924آن اعالم شده است، از جمله در قواعد الهه » موجه بودن«رزرواسيون، 
دريايي، عالئم، تعداد، مقدار، يا  ةبارنام ملزم نيست كه در  ...صدي حملمت... «آن،  3 ةماد 3

مناسب، براي  ةوسيل موجه، مشكوك بوده، يا به جهاتوزني را قيد نمايد كه صحت آنها، 
 كه حمل بار در رسد يمنظر  بهدر ظاهر امر . » به صحت آنها را در اختيار نداشته باشديدگيرس

 ,Clarke(. آزمايي مندرجات بارنامه است راستيمناسب براي  ةوسيل بارز نداشتن كانتينر مصداق

 تميز داده شود؛ FCL و LCL ليكن به اعتقاد برخي حقوقدانان بايد ميان حمل از نوع ،)67 :2009
 در اختيار شده ليتكم با توجه به اينكه كانتينر ،به اين صورت كه اگر حمل از قسم دوم باشد

، چون متصدي حمل ابزار رسد يمنظر  به موجه اس تي سي، رزرو رديگ يمرار متصدي حمل ق
اما اگر . متعارف براي بررسي مندرجات بارنامه در مورد محتواي كانتينر را در اختيار ندارد

 باشد، چون بارهاي متعلق به مالكان متعدد توسط خود متصدي )LCL(حمل از قسم نخست 
 اصيل و متصدي حمل دهد يمه عمليات گروپاژ را انجام  كفورواردربا فرض اينكه (حمل 

 رسد يمنظر  به چنين ادعايي گزاف ، و در آن بارگيري شده استيآور جمع) تلقي شود
)Bonassies et Scapel, 2007: 624(.  

 بودن كانتينر را مانعي براي بررسي پلمپدر يك رويكرد متفاوت، برخي ا محاكم فرانسوي 
 ,Rouen, 29 juin 1989( اند دانسته و چنين شرطي را درهرحال غيرموجه متصدي حمل ندانسته

                                                            
1. pure through BL 
2. successive carriers 
3. claused  BL 
4. said to contain/STC 
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DMF 1991, 63(. مطابق اين نظر، متصدي حمل از حق بازرسي و بررسي محتواي بار برخوردار 
 بلكه او ،ستين بودن كانتينر از نظر حقوقي مانعي در راستاي اعمال اين حق مهروموماست و 

به همين دليل در . ز كردن كانتينر، محتواي آن را بررسي كند و بامهرومومقادر است با فك 
 ، نوعيشود يم از آن جهت كه بدون بررسي درج اس تي سيحقوق فرانسه، به حق شرط 

  .)Rouen, 29 juin 1989, DMF 1991, 63( شناسند يماطالق كرده و آن را غيرمعتبر  1رزرو استيل
 ة ماد3 بند »ج« لزوم موجه بودن رزرو براساس جزء با وجود رسد يمنظر  بهدر حقوق ايران نيز 

، دشو يمشده تحويل متصدي حمل  پلمپ صورت بهكه بار در كانتينر  زماني قانون دريايي، 54
 مگر در شرايط استثنايي از قبيل ظن به پلمپشرط بنايي طرفين قرارداد حمل، باز نشدن 

، رو نيازا مرتبط با نظم عمومي است و خطرناك بودن كاالي موجود در كانتينر يا نقض مقررات
چنين . رود يمشمار  بهدليل توافق بنايي طرفين بر باز نكردنِ كانتينر موجه  به اس تي سيرزرو 

 كارايي اقتصادي قرارداد حمل نيز نيتأمتفسيري با اصل سرعت در حمل تجاري كاال و 
  .    سازگار است

  
  گيري نتيجه .7

 كه كانتينر ديآ يمدست   اين نتيجه بهشد،نر كه در اين نوشتار اشاره با توجه به آثار انقالب كانتي
 حمل، افزايش سرعت حمل و ةكاهش هزينمانند  اناپذيرجدا از دستاوردهاي اقتصادي انكار

 و هيما دستنفع به ارمغان آورد، بهترين  ارتقاي ايمني و امنيت حمل كه براي تمام افراد ذي
تا از تعهدات  ساخت و ديگر وسايل حمل فراهم ها يكشتابزار حقوقي را براي مالكان 

علت آن بود كه متصديان حمل با .  مسئوليت خود در مقابل صاحبان بار بكاهندقراردادي و تبعاً
 به مقصد و مبدأ مواجه بودند كه تنها مكلف به حمل آن جعبه از يا دربستهسرپوشيده و  ةجعب

 تكليفي به كشف آنكه يب ،بودند) فورواردرار يا صاحب ب (نفع يذتحويل محتويات آن به يك 
  . ماهيت بار موجود در آن جعبه يا احراز صاحب يا صاحبان آن بارها باشند

سبب شده است تا متصدي  شده،كشتي  ةبدندر حقيقت، اين جعبه كه جايگزين بخشي از 
يك كانتينر محدود  موجود در يها بستهحمل مسئوليت خود را به ازاي هر كانتينر و نه به ازاي 

 و بارگيري شده يآور جمع فورواردر؛ اگر بارهاي افراد متعددي در يك كانتينر توسط دساز
 بارنامه صادر ، كه كانتينر را به او تحويل داده استفورواردر براي صرفاً مالك كشتي ،باشد

عهد به تحويل  متفورواردر بلكه در مقابل ، و خود را نه در مقابل صاحبان كاالي متعددكند يم
 همان چارتركننده ، كشتي كانتينربر توسط شخصي چارتر شده باشديها سلول؛ اگر داند يمكاال 

 اجراي تعهدات تواند ينمو صاحب كاال  شود ميدر مقابل صاحب كاال متصدي حمل محسوب 
                                                            

1. réserve de style  
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ز ميزان  در مقصد اشده ليتحوناشي از بارنامه را از مالك كشتي بخواهد؛ اگر ميزان يا تعداد بار 
و گيرنده بايد به فرستنده  يستن اين كسري متوجه متصدي حمل ،اعالمي در بارنامه كمتر باشد

اس تي مراجعه كند؛ اگر به بار موجود در كانتينر خسارت وارد شده باشد و بارنامه با شرط 
صدي  مسئوليتي متوجه مت، مقيد صادر شده باشدصورت بهو ) شود يمگفته شده كه شامل (سي 

 تعيين متصدي حمل ، تميز صادر شده باشدصورت بهحمل نخواهد بود؛ حتي اگر بارنامه 
دليل مجهول بودن زمان ورود خسارت به  به(ِمسئول از ميان متصديان حمل متوالي و متعدد 

كشتي و در كانتينر هم كاال  ةعرشبا توجه به اينكه كانتينر روي  .كار آساني نخواهد بود) بار
 شرط عدم مسئوليت متصدي حمل بابت خسارت وارده به ،شود يمتنده چيده توسط فرس

  . كاالي موجود در كانتينر جايز و معتبر خواهد بود
 كلي، از كاهش مسئوليت متصدي حمل در اثر انقالب طور بهكه  مذكور مالحظات با وجود

 تفسيري يها روش  تا با تمسك به قواعد واند دهيكوش دكترين و محاكم ،كانتينر حكايت دارد
براي محسوب كردن كانتينر (شروط مندرج در بارنامه  تمامي توجه به مانند، ونقل حملحقوق 

 داخلي از سوي يها بارنامهدر صدور ( نمايندگي ة، نظري) يك بسته يا واحد حملعنوان به
 ، لزوم موجه بودن)شود يم كه سبب مسئوليت مالك كشتي در مقابل صاحبان كاال فورواردر

اصل ) شود يمدر مورد كانتينرها  اس تي سي  حق شرطياعتبار يبكه سبب (حق شرط 
 فرستنده يا اشخاص ةولو در صورت مداخل(مسئوليت متصدي حمل از زمان پذيرش كاال 

تعادل ) كاهد ينمديگر در چيدن بار در كانتينر، از مسئوليت متصدي حمل در اين باره 
  .    حقوقي بازگردانند ةرابطانقالب كانتينر را به اين  در اثر رفته ازدستقراردادي 
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