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 المللی و اسناد بین
 

  ∗چناری براری یوسف
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 مقدمه
 کننـده تعیـین  و مهـم  ارکان از دریایی، نقل و حمل آن رأس در و نقل و حمل امروزه
 از کنـد.  می پیدا بیشتری نمود الملل بین تجارت در امر این که شود می محسوب تجارت
 و کـاال  زیـاد  وزن و حجـم  حمـل  قابلیـت  کـاال،  نقلوحمل ارزان قیمت آن دالیل جمله

 وسـیله  بـه  تجاری کاالهای اعظم بخش امروز، دنیای در باشد.می خطر بی و سریع انتقال
 در ای ویـژه  ایگـاه ج از تجـاری  حمـل  دریـایی  ناوگآنهـای  لذا شود. می حمل آبی هایراه

 در سـرعت  و امنیـت  به توجه باشند. می برخوردار المللی بین تتجار به بخشیدن سرعت
 مـورد  حمـل  طـرفین  رابطـه  کنندهتنظیم اسناد گردیده موجب کاال المللی بین مبادالت
 بـا  و گردیـده  متحـول  زمـان  گذشـت  بـا  همزمـان  اسناد این بگیرد. قرار بیشتری توجه
 دریـایی  بارنامـه  به توان می اسناد این جمله از اند؛ یافته سازگاری نجها تجاری نیازهای
 معـامالت  یافتن سرعت و امنیت موجب خود ساله چندین حیات طول در که کرد اشاره
 دریـایی  قانون وضع از قبل است. شده فراوانی حقوقی آثار منشأ طرفی از و گردیده کاال
 قـانون  نداشـت،  وجـود  مـدونی  قـانون  چـون  رسید، تصویب به 1343 سال در که ایران

 و دریا خشکی، راه از نقل و حمل قانون، این 2 ماده 2 بند اساس بر شد.می اعمال تجارت
 و خریـد  و سـازی کشـتی  2 ماده دهم بند در شد.می محسوب تجاری معامالت جزو هوا

 تجـاری  معـامالت  زءـج آنها، معامالت و یـخارج و یـداخل رانی یـکشت و کشتی فروش
 شـکل  مشـابه  دریـایی  بارنامـه  از استفاده آغاز میالدی 16 قرن اوایل آمد. می حساب به

 ذکـر  بـا  کشـتی  فرمانـده  طـرف  از کـه  بود سندی بارنامه زمان این در باشد.می امروزی
 صـادر  نسـخه  سـه  در و شـد  می انجام بارگیری آن طبق و تهیه محموله کیفیت و مقدار
 دریـایی،  بازرگـانی  رشـد  بـا  ولـی  بـود.  دادوستد قابلغیر سند یک منزله به و گردید می

 و گردیـد  احسـاس  خریدار نام به بارنامه ظهرنویسی عمل با کاال مالکیت انتقال ضرورت
 را خـود  جـای  تجـارت  دنیای در واگذاری و انتقال قابل سند بعنوان بارنامه ترتیب بدین

 چـه  اگـر  گرفـت.  رقـرا  اسـتفاده  مـورد  جهـانی  شـکل  به سند این 1919 سال از یافت.
 پذیرفتند. قانونی سند یک عنوان به را آن سختی به ها دادگاه
 خصیصـه  کـه  کـاال  دریایی نقلوحمل به مربو  مقررات و قوانین ماهیت لحاظ به

 معـین  کشـور  یـک  قلمـرو  بـه  محـدود  که آن مقررات و احکام اجرای و دارد المللی بین

 صـدد  در کشـورها  اغلـب  الملـل،  بـین  روابـط  و بازرگـانی  توسـعه  لحـاظ  به و گردد نمی

 هایکنوانسیون و ندبرآمد درصد دریایی ونقلحمل به مربو  قوانین نمودن متحدالشکل

 توسـط  1924 سـال  اوت 25 در الهـه  قـوانین  ترتیـب  بـدین  .ندنمود تصویب را چندی

 1924 اوت مـاه  در مذکور قرارداد متن گرچه رسید. امضا به بسیاری کشورهای نمایندگان

 امـر  ابتـدای  در اینکـه  به نظر رسید، بروکسل کنفرانس در کنندهشرکت دول تصویب هب
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 اسـناد  در و تجاری عرف در گرفت، قرار مذاکره مورد و مطرح الهه کنفرانس در قرارداد

 1شود.می برده نام الهه مقررات عنوان به مقررات این از نقل و حمل و بیمه قراردادهای و

 المللـی  بـین  کنوانسـیون  هفت به الحاق با 1344 سال ماه بهمن در نیز ایران گذارقانون

 های بارنامه قوانین برخی کردن یکنواخت به راجع بروکسل 1924 کنوانسیون به دریایی

 کنوانسـیون  مـاهوی  مقـررات  کلیـه  آن از قبـل  سال یک چند هر گردید. ملحق دریایی

 زمـان  گذشت با بود. نموده داخل 1343 مصوب دریایی قانون چهارم فصل در را مذکور

 1968 سـال  فوریـه  در مـذکور  کنوانسیون اصالح موجب جدید مشکالت و هانیازمندی

 سـازمان  توسعه و تجارت کنوانسیون طریق از نهایتاً شد. ویزبی ـ الهه قوانین به معروف

 بروکسـل،  1924 کنوانسـیون  کـردن  جـایگزین  منظـور  به 1978 سال در 2متحد، ملل

 بـه  ایـران  .3گردیـد  اإلجـرا  الزم 1992 سـال  در و تصویب و تهیه بورگهام کنوانسیون

 است. نشده ملحق هامبورگ و ویزبی ـ الهه مقررات

 تعاریف . 1 

 دریایی نقل و حمل قرارداد تعریف .1-1

 بروکسـل  1924 کنوانسـیون  1 مـاده  ـ    بنـد  از اقتبـاس  بـا  ایران دریایی قانون

 اسـت  قراردادی فقط باربری قرارداد» کند: می تعریف چنین را دریایی نقل و حمل قرارداد

 دریـا  طریق از کاال ونقلحمل برای که دیگری مشابه اسناد یا دریایی بارنامه براساس که

 قـرارداد  اسـتناد  بـه  کـه  دیگـر  مشابه اسناد یا دریایی بارنامه هر نیز و شود منعقد است

 صـدور  زمان از را مذکور سند یا هبارنام دارنده و باربری متصدی بین رابطه کشتی اجاره

 4«.گردد می تلقی باربری قرارداد نماید، تعیین

 است: چنین گرفت توان می فوق تعریف به که ایرادهایی
 قـانون  چهارم فصل مقررات که ونقلیحمل قرارداد مصادیق و موارد مذکور تعریف

 کـه  ای نکتـه  نقل،وحمل قرارداد خود تعریف نه کند می بیان را است حاکم آن بر دریایی
 «کـاال » نقـل  و حمـل  را بـاربری  قـرارداد  انعقـاد  از هدف گذارقانون اینکه کرد توجه باید

 نیـافتن  توسـعه  و بازرگـانی  رانـی  کشتی در کاال حمل اساسی نقش ظاهراً است. دانسته
 مقابـل  در دریـایی  مسـافربری  هـای  شـرکت  هایفعالیت بودن ناچیز و مسافر ونقلحمل

 
 .187، ص. 1353ات مدرسه عالی بیمه، ، تهران، انتشار1امید، هوشن ، حقوق دریایی، جلد  .1

2  . UNCTAD. 
، مجله دانشکده حقوق و علوم «نقل دریایی و در مورد حمل 1978کنوانسیون »محمدزاده وادقانی، علیرضا، . 3

 . 253، ص. 1373، 32سیاسی دانشگاه تهران، شماره 
 قانون دریایی. 52ماده  2. بند 4
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 در و کـرده  غافـل  مسـافر  حمـل  به پرداختن از را گذارقانون دریایی، باربری هایشرکت
 است. کرده منحصر باربری به را دریایی نقل و حمل نتیجه

 چنـین  را دریـایی  نقل و حمل قرارداد هامبورگ، 1978 کنوانسیون یک ماده 6 بند
 آن براسـاس  که قراردادی هر از است عبارت دریایی نقل و حمل قرارداد» کند: می تعریف

 دیگـر  بنـدر  بـه  بنـدری  از را کـاال  دریایی حمل کرایه، دریافت ازای در کننده نقل و حمل
 دیگـری  نوع نقل و حمل دریایی، نقل و حمل بر عالوه که قراردادی این وجود با کند. تعهد
 ایـن  نظـر  از باشـد،  دریـایی  نقـل  و حمـل  به مربو  که حدی تا فقط گردد، شامل نیز را

 «.شود می تلقی دریایی نقل و حمل ن،کنوانسیو
 دارد: می مقرر هامبورگ کنوانسیون 18 ماده
 کاال دریافت مدرك عنوان به بارنامه از غیر دیگری سند کننده نقل و حمل چنانچه»
 انعقـاد  مثبـت  مخـالف،  دلیـل  وجود عدم صورت در مزبور، سند کند، صادر حمل جهت
 کننـده  نقـل  و حمـل  توسـط  آن در مشـروح  یکـاال  دریافـت  و دریایی نقل و حمل قرارداد
 «.باشد می

 دریایی بارنامه تعریف .1-2

 بیـان  حقـوق  اسـاتید  از یکـی  اسـت.  شده ارائه گوناگونی تعاریف دریایی بارنامه از

 نقـل  و حمـل  متصدی یا ناخدا طرف از که است ای اقرارنامه کشتی بارنامه اصوالً» دارد: می

ـ  و شود می کاال فرستنده تحویل  خوانـده  connaissement فرانسـه  در جهـت  همـین  هب

 کـه  سـندی  از اسـت  عبارت آن » کند: می تعریف چنین مؤلفان از دیگر یکی 1«.شود می

 را نقـل  و حمـل  قـرارداد  او بـا  کـه  کسی برای کاال واقعی کنندهحمل جانب از یا وسیله به

 2«.دریاسـت  طریـق  زا کاال نقل و حمل سند دریایی بارنامه یک شود. می صادر است بسته

 آبـان  تا شهریور های)ماه کشور ترابری هماهنگی عالی شورای 117 تا 113 مصوبات در

 گونـه ایـن  بارنامـه  المللـی،  بین نقل و حمل بر حاکم ضوابط مجموعه پیرامون (1370سال

 کنندهحمل که کاال مالکیت مبین و انتقال قابل است سندی بارنامه» است: شده تعریف

 یـک  از معینـی  کاالی حمل از حاکی و نماید می صادر کاال وصول از پس وی هنمایند یا

ـ  از ترکیبـی  یا و هواپیما آهن،راه کامیون، )کشتی، توافق مورد حمل( )مبدأ نقطه  ها(ـآن

 1855 سـال  مصـوب  انگلسـتان  بارنامـه  قانون در «.باشد می معین حمل کرایه مقابل در

 کشـتی  بـا  که است باری رسید دریایی بارنامه» است: شده تعریف چنین دریایی بارنامه

 
 .59، ص. 1344وایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ستوده تهرانی، حسن، حقوق دریایی و ه 1.
، 1379 های بازرگانی،المللی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش اله، حقوق معامالت بین سماواتی، حشمت 2.

 .177ص. 
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 نماینده یا سازد می منعقد کاال حمل برای را باربری قرارداد که شخصی طرف از و حمل

 قبـال  در کـاال  آن موجـب  بـه  کـه  است شرایطی کتبی دلیل منزله به و شود می امضا او

 از ای ترجمـه  کـه  ایران دریایی قانون 52 ماده 7 بند«.گردد حمل معینی کرایه پرداخت

 مقـام  در باشد، می 1807 سال مصوب فرانسه تجارت قانون دوم کتاب در بارنامه تعریف

 کامـل  اتـمشخصـ  که است سندی دریایی بارنامه» دارد: می بیان دریایی بارنامه تعریف

 تعیـین  منظـور  این برای او طرف از که کسی یا یـکشت فرمانده طـتوس و قید آن در بار

 و حمـل  مقصـد  به کشتی توسط بار شود دـتعه آن موجب به و رددـگ اامض است دهـش

 بـار  دریافت رسید منزله به آن مشابه اسناد یا دریایی بارنامه شود. داده گیرنده تحویل به

 تعریف چنین دریایی بارنامه آن 1 ماده 7 بند در هامبورگ 1978 کنوانسیون در «.است

 نقـل  و حمـل  قـرارداد  بر داللت که شود می قاطال سندی به بارنامه اصطالح» است: شده

 دارد. کننـده  نقـل  و حمـل  توسـط  کشـتی  در آن بـارگیری  یـا  و کاال تحویل کاال، دریایی

 این باشد. می آن تسلیم ازای در کاال تحویل به کننده نقل و حمل تعهد از حاکی همچنین

 بـه  یا معین شخص به باید کاال دارد می مقرر که است سند در عبارتی قید از ناشی تعهد

 از هـامبورگ  کنوانسیون تعریف گفت توان می «.گردد تحویل سند حامل به یا کرد حواله

 کـه  را دریایی های بارنامه اساسی خصوصیات و است جامعی نسبتاً تعریف دریایی بارنامه

 بارنامـه  شـود، می مشاهده که گونههمان دربردارد. را گیرند می قرار استفاده مورد امروزه

 نیسـت.  حمـل  قـرارداد  خـود  ولـی  حمـل،  قـرارداد  وجود بر مبنی است گواهی و تأدیه

 1شود.می صادر حمل قرارداد انعقاد از پس بنابراین

  کشتی موقت رسید تعریف .1-3

 کشـتی  مالک تحویل اسکله در حمل جهت را خود محموله کاال مالک که هنگامی

 موقـت  رسـید  را آن کـه  نمایـد  مـی  فتدریا رسیدی آن قبال در دهد، می وی نماینده یا

 در کشـتی  مالک نماینده شد، بارگیری کشتی در محموله اینکه از پس نامند. می کشتی

 موجـب  بـه دهد. مـی  ارائـه  کاال فرستنده به هشد امضا بارنامه مذکور، رسید دریافت قبال

 از پـس  سـاعت  چهـار  و بیسـت  ظـرف  بایـد  دریایی بارنامه ایران، دریایی قانون 63 ماده

 انجامیـدن  طول به علت به کشتی فرمانده چنانچه برسد. امضا به و شده تنظیم بارگیری

 نمایـد،  صـادر  موقت رسید یا و رسید قبض بار، از قسمت هر دریافت مقابل در بارگیری

 رسـید  یا و قبض دریایی، بارنامه دریافت از پس است موظف بار فرستنده یا کاال صاحب

 دارد. دمستر فرمانده به را موقت

 
 .51، ص. 1373نقل،  و کارکن، محمدرضا، تحلیل مفاد کنوانسیون هامبورگ، تهران، صنعت حمل .1
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 روابـط  در سـند  منزلـه  بـه  رسید این نشده، معاوضه بارنامه با موقت رسید که زمانی تا

 بارنامـه  مشـابه  کـامالً  مـذکور  سـند  شـود. مـی  تلقی حمل متصدی و کاال فرستنده مابین فی

 باشـد می شده بارگیری کاالی معرفی توانایی و انتقال قابلیت عدم آن، علت و باشدنمی دریایی

   1باشد.می دریایی بارنامه صدور تقاضای جهت آن دارنده به توانایی اعطای آن، مزیت تنها و

 دریایی قانون در بار .1-4

 تـنسبـ  کـه  ودهـنم کاال یا بار از خاصی تعریف ایران دریایی قانون 52 ماده 3 بند

 و لامـوا  از اعم محموله هرگونه شامل بار» شکل: بدین باشد. می محدودتر آن عرفی معنی به

 قـرارداد  مفـاد  طبق بر که بارهایی و زنده حیوانات استثناء به باشد می دیگر کاالی هر و اشیاء

 ایـن  «.باشـد  شـده  حمـل  ترتیـب  بدین هم عمالً و شود حمل کشتی عرشه روی باید باربری

 در تغییـری  هیچگونـه  بـدون  کـه  2باشـد  مـی  بروکسـل  کنوانسیون متن ترجمه عیناً تعریف

 گـردد  مـی  مستفاد فوق تعریف از که همانطور است. شده پذیرفته نیز کسلبرو 1968 پروتکل

 شـامل:  دارد یـدریای باربری به اصـاختص که ایران دریایی قانون چهارم فصل در بار اصطالح

 شـود  حمـل  کشتی عرشه روی باید که )کاالهایی ای رشهـع کاالهای ـ2 و زنده حیوانـات ـ1

 شود. نمی باشد( شده حمل ترتیب بدین هم عمالً و

 1 مـاده  5 بنـد  در و دهـد  مـی  ارائه کاال از ریـت عام تعریف 1978 ونـکنوانسی اما
 دارد: می بیان

 تهیه کاال فرستنده توسط که است هایی بسته یا حمل قابل اقالم کلیه شامل کاال»
 وسـایل  سـایر  یا پالت یا کانتینر صورت به که کاالهایی و زنده حیوانات شامل نیز و شده
 شود می مشاهده تعریف از که گونههمان «.باشد می بندی بسته یا حمل قابل دیگر مشابه

 و دهد می قرار کاال اصطالح تعریف مشمول نیز را «زنده حیوانات» هامبورگ کنوانسیون
 حیوانـات  نگهـداری  و مواظبـت  در را حمل متصدی مسئولیت 5 ماده 5 بند در عالوه به
 مقـررات  تر ساده بیان به کند. می ذکر کاالها سایر مورد در وی مسئولیت مانند عیناً زنده

 از فـوق  تعریـف  در امـا  اسـت.  دانسـته  کاالهـا  سایر زمره در را زنده حیوانات هامبورگ،
 مـذکور  کنوانسـیون  یعنـی  است. نیامده میان به ای عرشه کاالی از ذکری کاال، اصطالح
 تعریـف  مشـمول  را ای عرشـه  کاالهای ایران دریایی قانون و بروکسل کنوانسیون همانند
 ای عرشـه  کـاالی  بـا  رابطـه  در مذکور کنوانسیون 9 ماده در بلکه داند؛ نمی کاال اصطالح
 بیـان  وی مسـئولیت  عدم موارد و حمل متصدی هایمسئولیت به راجع خاصی مقررات
 کارکنـان  جـان  حفظ دریایی، سوانح ایجاد از جلوگیری قانونی منع این علت است. شده

 
1. Dobson, Paul, Bussiness Law, London, Sweet Maxwell, 1991, p. 610.  

 کنوانسیون بروکسل. 1ماده  cبند  .2
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 و خسـارت  ایجـاد  از احتراز و کشتی در کاال کردن جابجا برای مانع ایجاد عدم و کشتی
 باشد. می کاال به لطمه

 دریایی بارنامه صدور .2

 دریایی بارنامه صدور نحوه .2-1

 المللـی بین تجارت در سند معتبرترین و ترینمهم واقع در دریایی، بارنامه صدور با
 و شـرایط  کلیـه  رعایـت  بـا  و دقـت  کمال با باید دریایی مهبارنا صدور لذا شود.می صادر
 ردـگیـ مـی  اختیار در را کاال حمل، دیـمتص که یـهنگام ود.ـش انجام یـقانون ترتیبات

 کـاال  فرسـتنده  تحویـل  و صادر دریایی بارنامه است موظف کاال، فرستنده درخواست به

 هـامبورگ  کنوانسـیون  کـه  یکشـورهای  در ایـران(.  دریایی قانون 54 ماده 3 )بند نماید
 کنـد، مـی  فرسـتنده  از را حمایـت  حداقل مقررات این اینکه به توجه با است، االجرا الزم

 را دریایی بارنامه است ممکن او البته کند.نمی دریایی بارنامه صدور درخواست مشارالیه
 جـب مو بـه  1باشـد.  داشته نیاز حمل حال در کاالهای فروش مانند دیگر مقاصد دلیل به
 تنظـیم  بـارگیری  از پـس  سـاعت  24 ظرف باید دریایی بارنامه» دریایی: قانون 63 ماده
 در بـارگیری  انجامیـدن  طـول  بـه  علـت  به کشتی فرمانده چنانچه برسد. امضا به و شده
 یـا  کاال صاحب نماید صادر موقت رسید یا و رسید قبض بار از قسمتی هر دریافت مقابل

 حیث از ماده این مفاد رعایت )با دریایی بارنامه دریافت از پس است موظف بار فرستنده
 3 مـاده  3 بنـد  «دارد. ردمسـت  فرمانـده  بـه  را بـار  موقـت  رسـید  یا و رسید قبض مدت(
 بارنامـه  صـدور  بـودن  الزامی به نیز هامبورگ کنوانسیون 14 ماده 1 بند و الهه مقررات

 کـاال  فرسـتنده  درخواست و وا نماینده یا حمل متصدی توسط کاال دریافت از پس دریایی
 شـود  مشـخص  تکـالیف  و حقـوق  ایجـاد  منشـأ  ایبارنامـه  چنین اینکه برای و دارد اشاره
 مقـررات  ایـن  شـود.  رعایت آن در شده معین الهه مقررات در که خاصی نکات بایستی می
 مهلـت  فـوق  کنوانسـیون  اگرچـه  اسـت.  شـده  تکرار نیز ویزبی ـ الهه قوانین وسیله به عیناً
 طـی  و بالفاصـله  باید بارنامه صدور گفت باید اما است نکرده تعیین را دریایی بارنامه رصدو
 فرسـتنده  اظهـارات  و نامـه  درخواست مندرجات صحت بررسی برای که معقول مهلت یک
 هـامبورگ  کنوانسـیون  براسـاس  بارنامـه  صـدور  عدم یا صدور البته شود. صادر است، الزم
 گـاه  الهـه  مقـررات  براسـاس  اگرچـه  ندارد. حمل متصدی مسئولیت دوره آغاز در تأثیری
 مسـئولیت  دوره آغـاز  اعـالم  منزلـه  بـه  واقـع  در شده بارگیری کاالی دریایی بارنامه صدور

 نبایـد  را دریایی بارنامه صدور برای مهلت تعیین عدم لذا آمد،می حساب به حمل متصدی
 

1. Ramberg, Jan, “The Vanishing Bill of Lading & the Hamburg Rules Carrier”, 
The American Journal of Comparative Law, Vol. 27, 1979, p. 391.  



20 

 

 

ت اسال
رویکرد قانون مجازا

ب 
صو
ی م
م

1392
به قسامه
 

ن
ن ایران و اسناد بی

ی در قوانی
ت بارنامه دریای

صدور و مندرجا
 

ی
الملل

 

 مثـل  دیگـری  اسـناد  صـدور  لهوسـی  بـه  قبالً اگر مخصوصاً آورد؛ حساب به ای عمده اشکال
 از باشـد.  شـده  مسـلم  و روشن حمل دیـمتص به کاال لـتحوی انبار رسید یا تـموق رسید
 پذیرد.می پایان آن تحویل و مقصد به کاال رسیدن با حمل متصدی مسئولیت دیگر طرفی

 رانی کشتی سازمان توسط و باشدمی متحدالشکل و خاص شکل به که بارنامه فرم

 امـا  شـود؛ مـی  تکمیـل  کـاال  فرستنده وسیله به ابتدا گیرد،می قرار استفاده ردمو و تهیه
 امـا  کند. امضا را بارنامه زیر باید حمل متصدی خود االصولعلی و نیست الزم او امضای
 اشخاص معموالً برسد. حمل متصدی خود امضای به بارنامه که آید می پیش کمتر عمالً
 کنوانسـیون  14 مـاده  2 بنـد  کنند.می امضا را بارنامه کشتی فرمانده گاه و دیگری مجاز

 امضـا  را بارنامه تواند می کننده نقل و حمل طرف از مجاز شخص» دارد:می بیان هامبورگ
 حسـاب  بـه  کـه  اسـت  آن مثابـه  بـه  بارنامـه  در کـاال  حامل کشتی ناخدای امضای کند.

 انجـام  مختلـف  هـای شکل به تواندمی بارنامه امضای «.است شده امضا کننده ونقلحمل

 یـا  عالمـت  یـا  نشان ردن،ـک منگنه ردن،ـک مهر گراور، چاپ ه،ـنوشت دست از مـاع شود،
 دریـایی  بارنامه صادرکننده کشور قوانین با منافاتی که الکترونیکی یا مکانیکی وسیله هر

 هامبورگ(. کنوانسیون 14 ماده 3 )بند گیرد انجام تواند می باشد، نداشته

 امـا  اسـت.  نکرده خاصی بینیپیش الکترونیکی بارنامه صدور خصوص در ،ما قانون
 هـامبورگ  قواعـد  هم شود؟می محسوب قانونی المللیبین مقررات منظر از عمل این آیا
 را نقـل  و حمـل  متصدی (3 ماده 3 )بند ویزبی ـ الهه کنوانسیون هم و (14 ماده 1 )بند
 مسـئله  امـا  انـد، نمـوده  کاال فرستنده استدرخو براساس دریایی بارنامه صدور به موظف
 ایـن  غالـب  نظـر  باشد؟ خود سنتی و کاغذی شکل به باید حتماً بارنامه آیا که است این
 کنـد  درخواست کاال فرستنده اینکه مگر نیست، بارنامه بودن فیزیکی به لزومی که است
 طـرف،  یـک  از رسـد. مـی  نظر به بعید امر این که گردد صادر مذکور شکل به بارنامه که

 اسـت  بعید و نبود پیشرفته امروز اندازه به تکنولوژی شدند، وضع فوق مقررات که زمانی
 3 بنـد  نه دیگر، طرف از اند.داشته نظر در نیز را الکترونیکی بارنامه واضعین، بگوییم که

 مقرر صراحتاً هامبورگ کنوانسیون 14 ماده 1 بند نه و ویزبی ـ الهه کنوانسیون 3 ماده
 فـوق  مقـررات  بـرعکس،  باشـد.  فیزیکی و کاغذ صورت به باید بارنامه حتما که اندکردهن

 کـه  انـد داشـته  بیـان  را اسـت  الزم فیزیکـی  و مکتـوب  بارنامـه  صدور برای که شرایطی
 و معمـول  صـورت  به باید «صدور» واژه اساس، این بر باشد.می کاال فرستنده درخواست
 صـادر  الکترونیکـی  بارنامه بتواند حمل متصدی که رسد می نظر به و شود ترجمه عرفی
 رسمیت به زیر دالیل به را بارنامه این هامبورگ کنوانسیون گفت باید این بر عالوه کند.

 شـامل  دارد:مـی  بیان «نوشته» تعریف در مذکور مقرره 1 ماده 8 بند ـ1 است: شناخته
 بارنامـه  از نـامی  احتاًصـر  14 مـاده  3 بنـد  اگرچـه  شـود. می تلکس و تلگرام «از جمله»
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 عنـوان  بـه  را تکنولـوژی  از اسـتفاده  فـوق  تعریـف  گفت باید اما است نبرده الکترونیکی
 اسـت  نـممکـ  بارنامه ایـامض که داردمی مقرر 14 ماده 3 بند ـ2 است. پذیرفته نوشته
 آنجـا  در بارنامه که کشوری قانون با مغایرتی اینکه شر  به باشد، الکترونیکی صورت به
 «الکترونیکـی  امضـای » بـه  مربـو   مطلـب  ایـن  گرچـه  باشـد.  نداشته است شده ادرص

 چیـزی  الکترونیکـی  بارنامـه  صدور برای الزم شرایط سایر مورد در اینکه بدون باشد، می
 پذیرفته را الکترونیکی بارنامه صدور ضمنی صورت به 14 ماده مذکور بند اما باشد گفته
 اسـت.  غیرممکن فیزیکی صورت به و کاغذ روی نیکیالکترو امضای انجام واقع در است.
 از بسـیاری  که دلیل این به «شده صادر آنجا در بارنامه که کشوری قانون» قید چند هر

 1.باشدمی نامعلوم اند،نشناخته رسمیت به را الکترونیکی سند و امضا هنوز کشورها

 دریایی بارنامه صدور صور .2-2

 61 مـاده  باشد.می انتقال قابل و معین اجناس یا ربا وجود از حاکی سندی بارنامه

 معین شخص نام به چک مانند است ممکن دریایی بارنامه» دارد:می مقرر دریایی قانون

 بارنامـه  تنظیم هنگام بارنامه صادرکننده کهصورتی در گردد. صادر کرد حواله یا حامل یا

 کلیـه  مسـئول  کـاال  گیرنـده یـل تحو مقابـل  در بگذارد صدور تاریخ بر مقدم را آن تاریخ

 «.بود خواهد تاریخ تغییر این علت به وارده خسارات

 زیـر  اشـکال  از یکـی  بـه  است ممکن دریایی بارنامه مذکور، ماده به باتوجه

 گردد: صادر

 دالیلـی  بـه  بنـا  کاال فرستنده است ممکن گاهی حامل: وجه در دریایی بارنامه ـ1

 درخواسـت  حمل متصدی از و باشد نداشته دریایی مهبارنا در گیرنده نام درج به تمایلی

 او بـه  بایـد  کـاال  کـه  واقعـی  شخص نام بارنامه این در کند. حامل وجه در بارنامه صدور

 حامـل،  بـه  کـاال  سـاده  طور به که دهدمی دستور فقط بلکه است، نشده ذکر شود واگذار

 قـبض  صرف به حامل وجه در بارنامه شود. تحویل است بارنامه دارنده که شخصی یعنی

 چنـین  سـرقت  و شـدن  مفقـود  خطـرات  امـا  گیرد.می قرار انتقال و نقل مورد اقباض، و

 صـدور  تقاضـای  کمتـر  عمـل  در شود می موجب که است مشکالتی از یکی هاییبارنامه

 تجاری اسناد برخالف مشکالت این مورد در گذارقانون که ویژه به شود، ایبارنامه چنین

 اختیـار  سکوت و ننموده ارائه هاییحل راه تجارت( قانون بعد به 261 مواد) برات قبیل از

 قیـد  دریـایی،  قـانون  60 مـاده  5 بنـد  در گـذار قـانون  که است ذکر به الزم است. کرده

 آمـره  جنبـه  بـه  توجه با و است دانسته الزامی بارنامه در را بار گیرندهتحویل مشخصات

 
1. Ma, Winnie, “Lading without Bills: How Good is the Bolero Bill of Lading in 

Australia”, Bond Law Review, Vol. 12, Issue 2, 2000, p. 218.  
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 نبایـد  قیـد  این با واقع در و باشدمی بار گیرنده نام قید به مکلف بارنامه صادرکننده آن،

 حامل، وجه در بارنامه در که چرا شود صادر کرد حواله به حتی یا و حامل وجه در بارنامه

 شناسـایی  قابـل  آن گیرنـده  کـاال  تحویـل  لحظـه  در فقـط  و نیست مشخص گیرنده نام

 قیـد  آن در شـخص  نـام  ور،صـد  ابتـدای  در گرچه کرد حواله قید با بارنامه در و باشد می

 شـد.  نخواهد قید آن گیرنده مشخصات دیگر اخیر، شخص انتقال صورت در اما شودمی

 بـا  دانسـته،  الزامی بارنامه در را گیرندهتحویل مشخصات قید که 60 ماده 5 بند بنابراین

 نظـر   بـه  متعـارض  کـرده  تجـویز  را کرد حواله و حامل وجه در بارنامه صدور که 61 ماده

 طور به هم دانانحقوق از یکی کهچنان شود؛می گذارقانون مسامحه بر حمل که رسدمی

 1است. داده قرار تأیید مورد را عقیده این ضمنی

 و خـاص  شخص نام به بارنامه حالت این در معین: شخص نام به دریایی بارنامه ـ2

 خـود  توانـد مـی  شخص این که گردد می محسوب کاال گیرنده او و گرددمی صادر معین

 اصـلی  نسخ ارائه با تواندمی مذکور شخص حالت این در باشد. ثالثی شخص یا فرستنده

 بـا  اسـت  موظف کشتی فرمانده و گردد خواستار را کاال تحویل کشتی فرمانده از بارنامه

 دهد. تحویل وی به را کاال او، کامل هویت احراز

 اشـکال  از دیگـری  قسم هم وردم این معین: شخص کرد حواله به دریایی بارنامه ـ3

 معـین  شـخص  ایـن  گردد.می صادر معین شخص کرد حواله به که باشدمی بارنامه صدور

 ظهـر  بـا  توانـد می که باشد ثالثی شخص یا فرستنده خود است ممکن قبل، بند همانند

 صـدور  دهـد.  انتقـال  دیگـری  شخص به را بارنامه موضوع کاالی مالکیت امضا، و نویسی

 است. گرفته قرار تأیید مورد نیز آمریکا حقوق در فوق، شکل سه از یکی هب بارنامه

  دریایی بارنامه نسخ .3–2

 نسـخه  چهـار  در بایـد  الاقل دریایی بارنامه ایران، دریایی قانون 62 ماده موجب به

 نسـخه  چهـار  از بـیش  در بارنامـه  صدور که فهمید توانمی «الاقل» لفظ از گردد. صادر

 بـرای  اسـت  اصـلی  کـه  اول نسـخه » دارد:مـی  بیـان  ادامـه  در مذکور هماد است. ممکن

 سـوم  نسـخه  است، شده صادر او نام به بارنامه که شخصی برای دوم نسخه بار، فرستنده

 نسـخ  کلیـه  او، قانونی نماینده یا و کشتی مالک برای چهارم نسخه کشتی، فرمانده برای

 امضـا  شده تعیین منظور این برای او طرف از که کسی یا و کشتی فرمانده توسط بارنامه

 اسـت.  شـده  ذکـر  ... و دوم اول، نسـخه  عبـارت  بارنامـه  از نسـخه  هر روی ...«. گرددمی

 بـرای  کـاال  حمل اسناد سایر همراه به کاال فرستنده وسیله به بارنامه اصلی نسخه معموالً
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 بارنامـه  اصلی نسخه ارائه با بتواند گیرنده کاال وصول محض به تا گرددمی ارسال گیرنده

 دریـایی  بارنامـه  اصـلی  نسـخ  تعـداد  نمایـد.  اقـدام  کاال تحویل به نسبت مدارك سایر و

 رونوشـت  هاینسخه و انتقال قابل بارنامه اصلی نسخ معموالً شود. قید آن در بایستی می

 1باشد.می واگذاری و انتقال غیرقابل

  دریایی بارنامه مندرجات .3

 و باربری متصدی تعهدات و حقوق جمله از کاال، حمل یطشرا دریایی بارنامه در
 معمـوالً  اسـت.  شـده  ذکـر  ریـز  کـامالً  چـاپی  حـروف  بـا  آن جزئیات با کاال فرستنده
 جوابگـوی  کـه  را دریـایی  بارنامه از هایینمونه کاال حمل برای رانی کشتی های شرکت
 فرسـتندگان  دسـترس  در و نمـوده  انتخاب آنهاست خاص اقتصادی و تجاری نیازهای
 کلـی  طـور  بـه  آنهـا  عمومی شرایط و اصول که داد تذکر باید ولی دهند.می قرار کاال

 از حمـل  به ناظر احکام دریایی، بارنامه طبق کاال حمل صورت در زیرا است یکنواخت
 و نمایند اجتناب و انحراف آن از توانندنمی قرارداد طرفین و بوده آمره مقررات جمله
 فرسـتنده  حمـل،  متصدی مشخصات دریایی بارنامه روی نمایند. فقتوا آن برخالف یا

 نـر   کـاال،  شناسـایی  عالئـم  و وزن به مربو  اطالعات وی، آدرس و کاال گیرنده کاال،
 بارنامه ظهر یا پشت در شود.می ذکر ... و کشتی نام تخلیه، و بارگیری بندر نام کرایه،
 شـود. مـی  ذکـر  جزئیـات  بـا  کـاال  فرستنده و حمل متصدی تعهدات و حقوق دریایی،
 مـنعکس  بارنامه ظهر در گیردمی صورت بار حمل آنها براساس که شرایطی همچنین

 اسـت  ممکـن  مقـررات  ایـن  اسـت.  معـروف  «بارنامـه  ظهـر  مقـررات » بـه  و گرددمی
 تحویـل  استثناءشـده،  مخـاطرات  حمل، کرایه مبلغ مسیر، انحراف قبیل از موضوعاتی
 بحث مورد را غیره و قرارداد طرفین بین روابط بر حاکم قانون مقصد، بندر در محموله
 دریـایی  بارنامـه  در باید زیر نکات ایران، دریایی قانون 60 ماده بـموج به 2دهد. قرار
  گردد: درج

 و عالمـت  ــ 3 مقصد. درـبن نام و بارگیری اریخت و مبدا بندر نام ـ2 کشتی. نام ـ1
 بـار.  انـدازه  و غیرخالص و خالص وزن ـ4 آنها. معج و بسته تعداد و بار نوع و مشخصات

 و بـارگیری  شـرایط  ــ 6 گیرنـده. تحویـل  و باربری متصدی بار، فرستنده نشانی و نام ـ5
   بارنامه. نسخ تعداد ـ7 نر . واحد و بار حمل

 گردیده نسخ اینک که فرانسه سابق تجارت قانون 281 ماده از اقتباس با ماده این
 هماننـد  کـه  ایـران  دریـایی  قـانون  54 ماده 3 بند به توانمی نهمچنی است. شده وضع

 
1. Ramberg, Jan, “The Vanishing Bill of Lading & the Hamburg Rules Carrier”, 

the American Journal of Comparative Law, Vol. 27, 1979, p. 213.  
 .194امید، پیشین، ص.  .2
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 1924 کنوانسیون 3 ماده 3 بند ترجمه فرانسه 1966 دسامبر 31 نامه تصویب 35 ماده
 ودـشـ مـی  صـمشخ ایران یـدریای قانون 54 ماده 3 دـبن مطالعه با 1نمود. ارهـاش است،
 نموده بیان مجدداً را گرددمی ذکر قانون همان 60 ماده در که را موضوعاتی قسمتی، در

 کـه  اسـت  ایـن  54 مـاده  3 بنـد  در مطالـب  تکـرار  علـت  شد گفته که گونه همان است.
 منسـو   حاضـر  حـال  در کـه  1807 مصـوب  فرانسـه  تجـارت  قانون از 60 ماده مقررات
 دریـایی  قانون 54 ماده 3 بند مقررات که حالی در است، شده ترجمه و اقتباس گردیده
 عـدم  موجـب  منـابع  بـودن  متعدد بنابراین باشد.می بروکسل 1924 وانسیونکن ترجمه
 در کـاال  فرسـتنده  اظهارات اصوالً است. شده بارنامه، برای الزم مندرجات بین هماهنگی
 ایـن  خـالف  که صورتی در لکن گردد. می صحت بر حمل کاال خصوصیات بیان خصوص
 اثـر  در چنانچـه  و است مسئول حمل متصدی قبال در کاال فرستنده شود ثابت بعداً امر

 خسـارات  جبران مسئول باشد، شده وارد حمل متصدی به خسارتی او نادرست اظهارات
 دریافـت  از پـس  بروکسـل،  1924 کنوانسـیون  3 ماده 3 بند موجب به د.بو خواهد وارده
 بارنامـه  کـاال،  فرسـتنده  تقاضای حسب بر است موظف او نماینده یا حمل متصدی کاال،
 نماید: صادر را است شده درج زیر نکات آن در که ییدریا

 کـه  است عالیمی آن است، ضروری کاال شناسایی جهت که ایمشخصه عالئم ـ1
 بدون کاال که صورتی در است. شده تهیه کتباً کاال بارگیری از قبل کاال فرستنده توسط
 شـود  داده نشان حواض طور به یا و شده مهر کاال روی بر مذکور عالئم باید است روپوش

 شـود  نقش طوری باید عالئم است گرفته قرار صندوق در یا و است روپوش با کاال اگر و
 برحسـب  وزن یـا  مقدار قطعات، یا و هابسته تعداد ـ2 بماند. باقی خوانا سفر پایان ات که
 ظـاهری  وضعیت ـ3 است. دهـش تهیه اًـکتب کاال دهـتنفرس وسیله به که طوری انـهم مورد
 جهـات  بـه  حمل متصدی نماینده یا و کشتی فرمانده یا حمل متصدی که صورتی در اال:ک

 اسـت  شـده  بیـان  بارنامـه  در کـه  آنچـه  بـا  شـده  معرفی کاالی مطابقت مورد در معقول
 بارنامـه  در نیسـت  ملزم باشد، نداشته آن بررسی برای مناسب وسیله یا و باشد مشکوك
 نماید. تصریح را وزن یا مقدار تعداد، ،عالئم دریایی

 کـه  اینکتـه  کـرد.  اشاره هامبورگ قواعد 15 ماده به باید زمینه این در همچنین
 1924 کنوانسـیون  مقـررات  در نـه  و ایـران  دریـایی  قانون در نه که است این گفت باید

 3 بند است. نشده بینیپیش اجرا ضمانت دریایی بارنامه در مندرج نکات روی بروکسل،
 از مـورد  چند یا یک فقدان» دارد:می بیان صراحت به هم هامبورگ نکنوانسیو 15 ماده
 وارد خللـی  بارنامـه  عنـوان  بـه  سـند  اعتبـار  بـه  بارنامـه،  در مـاده  ایـن  در مذکور موارد
 7 بنـد  «.باشـد  شده رعایت 1 ماده 7 بند شرایط حال هر در اینکه بر مشرو  سازد، نمی
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 کـه  شـود مـی  اطـالق  سـندی  به بارنامه حاصطال» دارد:می بیان کنوانسیون این 1 ماده
 توسـط  کشـتی  در آن بارگیری یا و کاال تحویل کاال، دریایی نقل و حمل قرارداد بر داللت
 ازای در کـاال  تحویـل  به کننده نقل و حمل تعهد از حاکی همچنین دارد. کننده نقل و حمل
 داردمـی  مقـرر  هک است سند در عبارتی قید از ناشی تعهد این باشد.می سند آن تسلیم
 «گردد. تحویل سند حامل به یا کرد حواله به یا معینی شخص به باید کاال

 معمـوالً  و گـردد مـی  قیـد  دریایی بارنامه در صریحاً که نکاتی ابتدا قسمت این در
 م.ـکنیـ مـی  بیان را دـکنن می درج را آن رانی یـکشت هایشرکت همه که است واردیـم
 اسـت  متفـاوت  دیگر شرکت به شرکت یک از دریایی بارنامه محتویات که توضیح این با
 بارنامـه  در ضـمنی  تعهـدات  بـه  سـپس  دارد. وجود آنها در زیر عمومی موارد معموالً اما

 پردازیم. می دریایی

 گرددمی قید دریایی بارنامه در صریحاً که نکاتی .3-1

  کاال شناسایی جهت الزم عالئم درج .3-1-1

 بارنامـه  در بایـد  حمـل  متصـدی  اینکـه  بیـان  از بعد دریایی قانون 54 ماده 3 بند
 ایمشخصـه  عالئم الف:» دارد:  می بیان خود الف قسمت در کند درج را زیر موارد صادره
 از قبـل  بار فرستنده توسط که است عالیمی همان است ضروری بار شناسایی جهت که

 عالئم روپوش بدون بار وردم در اینکه بر مشرو  است، شده تسلیم کتباً بارگیری شروع
 صـندوق  در بار اگر باشد شده داده نشان وضوح طور به یا و شده نقش بار روی بر مذکور
 خوانـا  سفر پایان تا که شود نقش طوری به باید عالئم باشد پوشش دارای یا و گرفته قرار
 مـورد  در دشـمار می بر را دریایی بارنامه مندرجات که نیز دریایی قانون 60 ماده «.بماند
 کـرده  بینـی پـیش  54 مـاده  کـه  نموده مطالبی تکرار به مبادرت بار مشخصه عالئم قید
 نشـده  بنـدی  بسته کاالی خصوص در دریایی قانون در که است الزم نکته این ذکر است.
 تخلیـه  و بـارگیری  غیـره  و مکنـده  هـای  دستگاه طریق از که مایعات یا فله کاالی )مثل
 در کـه  اشـتباهی  بـه  شـود مـی  مربـو   نقـص  این و است شده اختیار سکوت شوند( می

  1است. بوده ایران دریایی قانون ترجمه
 اسـت  اهمیت دارای جهت این از کاالها روی مشخصه عالئم وجود که است واضح

 بـرای  و داده تشـخیص  آسـانی  بـه  را آنهـا  مقصـد  در بتوانـد  حمل متصدی نماینده که
 نمایـد.  ارسـال  اسـت  گردیـده  قیـد  دریـایی  هـای امـه بارن در آنهـا  نام که کاال گیرندگان
 کـاال  شناسایی جهت الزم عالئم درج نیز هامبورگ 1978 و بروکسل 1924 کنوانسیون

 کـه  کنـد مـی  بیـان  بروکسل 1924 کنوانسیون 3 ماده a قسمت 3 بند دانستند. الزم را

 
 . 37، ص. 1378فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق دریایی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  .1
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 دیگـر  یطرقـ  بـه  یـا  مهـر  صورت به که هستند میعالئ کاال، شناسایی جهت الزم عالئم
 کـه  صورتی )در پاکت یا جعبه روی یا باشد( پوشش بدون کاال که صورتی )در کاال روی
 بمانـد  بـاقی  خوانـا  و واضـح  سـفر  پایـان  تـا  که نحوی به باشد( پاکت یا جعبه درون کاال

 گـردد.  مـی  تهیـه  بـارگیری  از قبـل  کـاال  فرستنده وسیله به عالئم این گردد.می منقوش
 حـاوی  بایـد  بارنامـه » دارد:مـی  بیان نیز هامبورگ کنوانسیون 15 ماده 1 بند a قسمت
 الزم اساسـی  عالئـم  کـاال،  عمـومی  کیفیـت  ـ الف باشد: ذیل نکات جمله از چند نکاتی
 هـا بسته تعداد کاال، خطرناك کیفیت صریح اعالم اقتضا صورت در کاال، شناسایی جهت
 مزبـور  اطالعـات  است. گردیده اراظه دیگری نحو به که آن مقدار یا کاال وزن قطعات، یا

 کاال مشخصه عالئم درج عدم شد گفته که گونه همان «.باشدمی فرستنده اظهارات طبق
 5 بنـد  هـامبورگ(.  کنوانسـیون  15 مـاده  3 )بند شد نخواهد بارنامه اعتباریبی موجب
 فرانسـه  1966 دسـامبر  مور  نامه تصویب 31 و 19 مواد و ایران دریایی قانون 54 ماده
 دریـایی  دربارنامـه  حمـل  هنگام که نحوی به را عالئم صحت بار فرستنده دارد:می بیان
 اثـر  بـر  کـه  صـورتی  در و نمایـد مـی  تضـمین  باربری متصدی قبال در است شده اظهار
 وارده زیـان  جبـران  مسـئول  شـود  وارد باربری متصدی به خسارتی او نادرست اظهارات
 مطلب این ذکر از بار فرستنده و بوده اشتعال قابل کاال چنانچه ترتیب این با بود. خواهد

 در را آن کـاال  ماهیـت  از اطـالع  عـدم  علت به باربری متصدی نتیجتاً و نماید خودداری
 نیسـت  کاالها نوع این حمل برای مناسب ایمنی لحاظ از که کشتی انبارهای از قسمتی
 مسـئول  کـاال  سـتنده فر گـردد،  بـاربری  متصـدی  متوجه ضرری بابت این از و دهد قرار

 بارنامـه  دارنـده  بـه  نادرسـت  اطالعات اثر بر که صورتی در اینکه بر عالوه بود. خواهد
 و ضـرر  اسـت  یافته انتقال او به کاال ظهرنویسی وسیله به که شخصی جمله از دریایی
 جبـران  را او خسـارات  گـردد  مجبـور  بـاربری  متصـدی  بابت این از و شود وارد زیانی
 کنـد؛  مراجعـه  کاال فرستنده به خسارت دریافت برای تواندمی اربریب متصدی نماید،
 ایـن  با و است داده بار فرستنده که بوده نادرستی اطالعات خسارت وقوع علت آنکه چه

 بنـابراین  1گـردد. مـی  تلقی مطمئن وثایق جمله از تجاری لحاظ از دریایی بارنامه ترتیب
 استفاده مورد آنها از یک هر علیه همچنین ندهکن حمل و فرستنده دارنده، نفع به بارنامه
   گیرد.می قرار

  مورد حسب بر وزن یا مقدار یا قطعات یا هابسته تعداد قید .3-1-2

 را بارنامه در درج برای الزم موارد جمله از دریایی قانون 54 ماده 3 بند ب قسمت

 طـرف  از کتبـاً  کـه  نحـوی  بـه  مورد حسب بر وزن یا مقدار یا قطعات یا هابسته تعداد»
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 صـراحت  به توجه با که است بدیهی کند.می بیان «است شده تسلیم و تعیین بار فرستنده
 اسـت.  اوتـمتفـ  حمل وردـم کاالی بـبرحس وزن یا مقدار یا قطعات یا تعداد قید ماده،
 دربـاره  کـه  صورتی در باربری، متصدی عامل یا فرمانده که داشت توجه باید حال هر به

 است شده اظهار بار فرستنده طرف از که نحوی به کاال کیفیت یا و هابسته تعداد مقدار،

 کـاال  دهـفرستنـ  اراتـاظه صحت به دگیـرسی برای یـمناسب وسیله یا و باشد مشکوك
 و کنـد  خودداری هابسته تعداد یا و وزن مقدار، ذکر از تواند می باشد نداشته باره این در
 در مطلـب  ایـن  نمایـد.  اکتفـا  (unknown) «نـامعلوم » ارتعبـ  ذکر به فقط بارنامه روی
 است. گرفته قرار تأکید مورد نیز آمریکا حقوق

 اینکـه  از پـس  بروکسـل،  1924 کنوانسـیون  3 مـاده  b قسـمت  3 بند موجب به

 موظـف  کـاال  فرسـتنده  تقاضای حسب کرد دریافت را کاال وی نماینده یا حمل متصدی

 را کـاال  وزن یـا  مقـدار  یـا  قطعات یا هابسته تعداد اییدری بارنامه در مورد برحسب است

 خصـوص  در معقـول  جهـات  بـه  وی نماینـده  یا حمل متصدی چنانچه البته نماید. قید

 ایشان برای کاال بررسی جهت الزم امکان اینکه یا نمایند تردید کاال وزن یا مقدار تعداد،

 کـاال  وزن یا مقدار یا قطعات یا هابسته تعداد درج به موظف صورت این در نباشد، فراهم

 بود. نخواهد بارنامه در

 وزن یـا  مقـدار  یـا  هاقطعه ها،بسته تعداد قید خصوص در بروکسل 1968 پروتکل

 تغییری و اصالح بدون را بروکسل 1924 کنوانسیون مقررات عیناً دریایی بارنامه در کاال

 1 بنـد  و 15 مـاده  1 بند a قسمت ویزبی(. ـ الهه مقررات 3 ماده 4 )بند است پذیرفته

 است. داشته اشاره مطلب این به نیز هامبورگ کنوانسیون 16 ماده

 از کمتـر  محمولـه  مقدار یا و وزن کاال، تحویل موقع در چنانچه گفت باید انتها در

 کـاال  فرستنده برعهده باشد، گردیده اظهار دریایی بارنامه در کاال فرستنده طرف از آنچه

 درج بارنامـه  در که بوده مقداری به تحویلی کاالی بارگیری، موقع در کند ثابت که است

 در اظهارکننـده  کـه  وزنـی  سـندیت  عـدم  به دریایی قانون 67 ماده که چنان است. شده

 اثبـات  مسئولیت دیگر عبارت به دارد. اشاره حمل متصدی علیه کرده قید و ذکر بارنامه

 64 مـاده  اخیـر  بند در حکم همین گردد.می منتقل کاال فرستنده به باربری متصدی از

 جـنس  و مقـدار  و وزن بارنامـه  در اگر» است: شده بیان شرح این به ایران دریایی قانون

  «.بود خواهد بار فرستنده عهده به ادعایی ارقام اثبات گردد ذکر تشخیص غیرقابل کاال

  دریایی بارنامه در کاال ظاهری وضع ذکر .3-1-3

 نبـودن،  یا بودن روپوش با یعنی کاال خارجی وضع کاال، ریظاه وضعیت از منظور
 وضـعیت  باشـد. مـی  ... و کـاال  هـای  صـندوق  بودن کثیف یا تمیز بودن، شکسته یا سالم
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 رسـید  که بارنامه باشد.نمی هاصندوق داخلی محتوای و کاال ماهیت به ناظر کاال ظاهری
 متضـمن  اسـت  معروف یهحاش به که خود خالی بخش در کاالهاست برای کشتی مالک
 گیرنـده  زیرا باشد، بارنامه کل از بخش ترینحیاتی شاید توصیف این کاالهاست. توصیف
 بـا  بارنامـه  انتقـال  طریـق  از کاالها خرید خواهان که بارنامه ظهرنویسی ذینفع یا کاالها

 سـقم  و صـحت  بـه  رسـیدگی  بـرای  فرصتی معمول طور به است، او نام به ظهرنویسی
 و نـدارد  آنهـا  بررسـی  طریـق  از کاالهـا  کیفیت و کمیت وردـم در دارـریخ اراتـاظه
 آورده، عمـل  به کاالها از بارنامه در کشتی مالک که توصیفی اتکای به را خرید قیمت
 مالک اندکرده تالش موفقیت با اغلب مأیوس، خریداران بسیار، موارد در کند.می تسلیم
 مالـک  وقتـی  دهنـد.  قـرار  مسئول بارنامه در کاالها نادرست توصیف واسطه به را کشتی
 انـد، شـده  دریافـت  «خوب ظاهری وضعیت و ترتیب» در کاالها که کندمی تأیید کشتی
 باشـد،  شـده  قیدی به مقید عبارت این وقتی و کندمی صادر «قیدوشر  بی» بارنامه یک
 نسـیون کنوا 3 مـاده  3 بنـد  c قسـمت  موجـب  به است. مشرو  ای بارنامه مزبور امهبارن

 وضـعیت  دارد ضـرورت  دریـایی  دربارنامـه  آن قید که مطالبی جمله از بروکسل، 1924
 کـاال  ظـاهری  وضعیت درج خصوص در دریایی قانون در متأسفانه باشد.می کاال ظاهری
 اثـر  در امـر  ایـن  کـه  رسـد مـی  نظـر   به و است نیامده میان به ذکری دریایی بارنامه در

 کنوانسـیون  15 مـاده  1 بنـد  b قسـمت  موجـب  بـه  .است بوده مقنن تسامح و اغماض
 ظـاهری  وضـع  ودـشـ  درج دریـایی  هـبارنام در بایستیمی که یـنکات از یکی ورگـهامب
 است. کاال

 دریایی بارنامه در کاال کیفیت ذکر .3-1-4

 کنوانسـیون  و ایـران  دریـایی  قـانون  در بارنامـه  در کاال کیفیت ذکر خصوص در
 60 مـاده  3 شق در مذکور «نوع» کلمه از بتوان شاید اما ندارد وجود تصریحی 1924
 باشدمی دریایی بارنامه در کاال کیفیت ذکر همان گذارقانون منظور که دریافت را این
 رد کـاال  کلـی  ماهیت که شده بینیپیش هامبورگ کنوانسیون 1 بند a قسمت در اما
 مربـو   رـامـ  یک ل،ـاص رد کاال تـکیفی صـتشخی گردد. ذکر دـبای یـدریای هـبارنام
 کیفیـت  به نسبت توانندنمی معمولی افراد لذا دارد تخصص به نیاز و است کارشناسی به
 حدی در کاال سطحی بررسی اینجا در کیفیت از مقصود بنابراین نمایند اظهارنظر کاال
 عـدم  و فساد مثل کاال داخلی حالت و باشدمی درك قابل متعارف افراد برای که است
 کـاال  کیفیـت  بـه  راجـع  دریـایی  بارنامه در که مواقعی در بنابراین باشد. نمی آن فساد
 و خـوب  راًـظاهـ  کـاال  تـکیفیـ  کـه  شودمی دـقی یا و رودمی ارـبک «نامعلوم» عبارت
 مالحظـه  کـه  نحـوی  بـه  کـاال  کیفیـت  که است این مراد آید،می نظر  به صـنق بدون
 منظـور  الّـا و آیـد  می نظر به خوب است تشخیص لقاب سطحی بازرسی با یا و شود می
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 نیـز  ال کـامن  در اسـت.  نقص و عیب بدون کاال واقعی کیفیت و ماهیت که نیست این
 متعهـد  را کشتی مالک دریایی، بارنامه در کاال کیفیت توصیف با کشتی فرمانده اصوالً
 فـرض  کـه  اسـت  ایـن  خصوص این در باربری متصدی مسئولیت عدم دلیل کند. نمی
 عینـاً  گرفتـه  تحویـل  حمـل  جهت که را کاالیی حمل متصدی که است این بر قانون
 یـا  کـاال  صـاحب  عهده به لـاص این خالف اتـاثب و است داده لـتحوی را کاال انـهم

 1باشد.می مدعی

  الزم عالمت و برچسب با خطرناک کاالهای کردن مشخص .3-1-5

 دهـفرمان ری،ـبارب متصدی ههرگا» دارد:می بیان یـدریای ونـقان 55 ماده 6 بند

 علـم  بدون را خطرناك یا و ارـانفج و الـاشتع قابل اسـاجن باربری متصدی عامل یا و

 عللـی  بـه  آنهـا  کیفیـت  و وعـن از بعداً و دـنمای بارگیری آن وعـن و کیفیت از اطالع و

 صـالح  کـه  محلـی  هـر  در مقصد در تخلیه از قبل و موقع هر در توانند می شوند، آگاه

 و مستقیم طور به است ممکن که ای هزینه یا و غرامت گونههیچ پرداخت بدون بدانند

 یـا  و نـابود  یـا  و هـتخلیـ  را آنها ودـش ادـایج وادیـم نـچنی حمل از مـغیرمستقی یا

  ...« کنند بالاثر

 کاالهـای  مـورد  در دارد، اشـاره  نیـز  هامبورگ کنوانسیون که گونه همان بنابراین،

 و نمایـد  مشـخص  را آن مناسـب  برچسـب  یـا  عالمت با بایستی کاال دهفرستن خطرناك

 ماهیت از را او باید دهدمی تحویل حمل متصدی به حمل و بارگیری جهت را آنها وقتی

 تهدیـد  کاالها این اینکه دلیل به است. روشن نیز امر این علت نماید. آگاه کاال خطرناك

 کاالها این جمله از آید.می حساب به آن های محموله و کشتی و خدمه جان علیه جدی

 55 مـاده  ورـمذکـ  بنـد  کـه  آنجـا  از رد.ـب نام را رهـمنفج مواد و نـبنزی و نفت وانـت می

 وقـفـ  عبـارت  عین باشد،می 1924 ونـکنوانسی 4 ادهـم 6 بند هـترجم یـدریای ونـقان

 مقـررات  15 مـاده  1 بنـد  a قسـمت  موجب به اما است شده بیان مذکور کنوانسیون در

 ود.ـشـ  ذکـر  بارنامـه  در صریحاً باید باشد خطرناك کاال کیفیت که صورتی در هامبورگ

 روی فرسـتنده  توسـط  گـذاری عالمـت  ضـرورت  از مـذکور  کنوانسـیون  13 مـاده  1 بند

 توسـط  اطالعـات  دادن لـزوم  بـه  کنوانسـیون  این 2 بند و دارد اشاره خطرناك کاالهای

 اقدامات لزوم صورت در و کاال خطرناك کیفیت مورد در نقل و حمل متصدی به فرستنده

 فرسـتنده  تکلیف این اجرای ضمانت ادامه در و دارد اشاره آید عمل به باید که احتیاطی

 کند.می بیان گونه این را
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 دریایی بارنامه در تاریخ قید .3-1-6

 یـا  حمل متصدی توسط باید که است تاریخ بارنامه، در مندرج مهم نکات جمله از

 یـا  حمـل  متصدی توسط باید گذاری تاریخ که است ذکر به الزم گردد. درج وی نماینده

 مـذکور  شـخص  صـورت  ایـن  غیـر  در گیـرد.  انجـام  صحیح و واقعی طور به وی نماینده

 دارد:مـی  انـبیـ  راسـتا  نـهمیـ  در دریایی قانون 61 ماده اخیر قسمت باشد.می مسئول

 تـاریخ  بـر  مقـدم  را آن تـاریخ  بارنامـه  تنظـیم  هنگام بارنامه صادرکننده که صورتی در»

 تغییر این علت به وارده خسارات کلیه مسئول کاال گیرندهتحویل مقابل در بگذارد صدور

 «.بود خواهد

 بنـدر  در کـاال  تحویل تاریخ درج به هامبورگ کنوانسیون 15 ماده 1 بند f قسمت

 تخلیـه،  بنـدر  در کـاال  یـل تحو مهلـت  یا تاریخ» درج به مذکور بند n قسمت و بارگیری

 دارد. اشاره «باشد شده واقع طرفین صریح توافق موضوع تحویل، مهلت یا تاریخ چنانچه

   دارد. اشاره بارنامه صدور تاریخ قید ضرورت به تلویحی طور به هم دریایی قانون 61 ماده

  دریایی بارنامه امضا .3-1-7

 رسـم  یـا  دو هـر  یـا  خـانوادگی  منـا  یا نام نوشتن» است: شده تعریف اینگونه امضا

 سـند  متن تأیید برای اسناد و اوراق ذیل در عالمت صاحب هویت بیان عنوان به عالمت

 1«.شد خواهد نوشته امضا از بعد یا و است شده نوشته که

 یـا  و کشتی فرمانده توسط بارنامه نسخ کلیه »... دریایی: قانون 62 ماده موجب به

 قـانون  63 مـاده  ...« گـردد مـی  امضـا  شـده  تعیین منظور این برای او طرف از که کسی

 تنظـیم  بـارگیری  از پـس  ساعت 24 ظرف باید دریایی بارنامه» دارد:می بیان نیز مذکور

 معمـوالً  دریـایی  نقـل  و حمـل  بـزرگ  هـای کمپـانی  عمـل  در ...«. برسـد  امضا به و شده

 بارنامـه  صـدور  و امضـا  بـه  که نمایندمی استخدام کار این برای هاکشتی در را کارمندی

 2ورزد.می مبادرت دریایی

 آیـا  گیـرد.  انجـام  باید صورت چه به امضا که است این شودمی مطرح که سئوالی

 دریایی قانون خصوص این در که گفت باید پاسخ در خیر؟ یا گیرد صورت دست با لزوماً

 تأییـد  بـا  رگهـامبو  کنوانسیون 14 ماده 3 بند اما اندکرده سکوت 1924 کنوانسیون و

 نویس،دست صورت به تواندمی بارنامه امضای»دارد:می بیان بارنامه امضای ضرورت عدم

 الکترونیکـی  یـا  مکـانیکی  وسـیله  هـر  به یا سمبل شکل به مهر، وسیله به یا ان  فکس،

 
 .636، ص. 1386، تهران، انتشارات گنج دانش، 1جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسو  در ترمینولوژی حقوق، جلد . 1
 .33کارکن، پیشین، ص.  .2
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 بارنامه صدور محل قانون با استفاده، مورد طریقه اینکه به مشرو  گیرد؛ صورت دیگری

 «.شدنبا تعارض در

 فاقـد  دریـایی  بارنامـه  اعتبـار  قانونی، نص نبودن لحاظ به ایران حقوق در چند هر

 از یکـی  بـار  فرسـتنده  امـا  گیرد قرار بررسی و بحث مورد تواندنمی بار فرستنده امضای

 برسـد.  نیـز  او امضـای  بـه  بارنامـه  که است الزم بنابراین باشد.می حمل قرارداد طرفین

 شود.می بارنامه اعتبار باعث که است تجه این به او امضای شر 

 گردد:می درج دریایی بارنامه در که دیگری نکات .3-1-8

 نـام  قیـد  دریـایی  قـانون  60 مـاده  1 بنـد  موجب به شد ذکر که مواردی بر عالوه

 بیـان  کشتی تعریف مقام در دریایی قانون 52 ماده 4 بند است. الزامی بارنامه در کشتی

 کـار  بـه  دریـا  در بـار  حمـل  بـرای  کـه  شودمی اطالق ایوسیله ره به کشتی» دارد:می

 قاعـدتاً  و دانسـته  الزم را کشتی نام درج دریایی قانون 60 ماده 1 بند چند هر «.رود می

 امـا  کند قید بارنامه در را کشتی نام بخواهد حمل متصدی از که دارد حق کاال فرستنده

 تعیـین  بـرای  هابارنامه در اگرچه معموالً و ندارد وجود آن برای اجرایی ضمانت عمل در

 براسـاس  کـه  دارد وجود شرطی همواره ولی است، شده داده اختصاص جایی کشتی نام

 قطـع  کنـد؛  بـارگیری  دیگـری  کشتی در را کاالها که است مجاز نقل و حمل متصدی آن

 و ریبـارگی  مرحله در خواه دارد، عهده به را حمل و بارگیری عملیات که کمپانی از نظر

 15 مـاده  g و f بنـد  و مـذکور  قـانون  60 مـاده  2 بنـد  موجب به 1سفر. هنگام در خواه

 همچنـین  است. الزامی بارنامه در مقصد بندر و مبدأ بندر نام درج هامبورگ کنوانسیون

ــانون مــاده 5 بنــد ــایی ق ــه دری ــام درج ب ــار، فرســتنده نشــانی و ن ــاربری، متصــدی ب  ب

 اصـطالحات  دریـایی  قـانون  52 مـاده  6 و 5 و 1بند دارد. اشاره بارنامه در گیرنده تحویل

 است. نموده تعریف را مزبور

 در «نـر   واحـد  و بـار  حمـل  و بـارگیری  شرایط» درج نیز 60 ماده 6 بند طبق

 و شـده  داده توضـیح  کـافی  اندازه به قبالً بار اصطالح خصوص در است. الزامی بارنامه

 حمل و بارگیری شرایط اصطالح گذریم.می در آن بیشتر تفصیل از قسمت این در لذا

 تحویـل  زمـان  از را نقل و حمل به مربو  شرایط تمامی و است مبهم و گسترده بسیار

 7 بنـد  گیرد.می دربر را کاال گیرنده به آن تسلیم زمان تا نقل و حمل متصدی توسط کاال

 بـا  دریـایی  نقـانو  62 مـاده  کـه  دانـد مـی  الزم را بارنامه نسخ تعداد قید هم 60 ماده

 معمـوالً  دریـایی  بارنامـه  در همچنـین  است. پرداخته بارنامه نسخ به بیشتری تفصیل

 
 .55فخاری، پیشین، ص.  .1
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 و مقصـد  بـه  محمولـه  وصـول  بـر  مبنی گیرنده کردن مطلع بر حمل متصدی تکلیف

 1است. شده بینی پیش نیز آن طریق

  دریایی بارنامه در ضمنی شروط و تعهدات .2–3

 داده توضـیح  بـاال  در و شـود مـی  قید بارنامه در صریح طور به که مواردی بر عالوه

 در کـه  طورهمان عبارتی به دارد. وجود دریایی بارنامه در نیز چندی ضمنی شرو  شد،

 منـدرجات  هماننـد  اعتبـاری  ضـمنی  شـرو   و احـوال  و اوضاع و شرایط قراردادها سایر

 معاملـه  وردمـ  مـال  آن طبق بر که ضمنی شر  است. چنین نیز بارنامه در دارد، صریح

 خریـدار  اینکـه  یا و باشد نداشته آن بر حقی گونههیچ ثالث شخص یعنی باشد آزاد باید

 ایـن  در باشـد. مـی  مطلـب  این هایمثال جمله از باشد. معامله مورد تصرف به قادر باید

 را فرسـتنده  ضـمنی  تعهـدات  سـپس  و نقل و حمل متصدی ضمنی تعهدات ابتدا قسمت

   یم.دهمی قرار بررسی مورد

 نقل و حمل متصدی ضمنی تعهدات .3-2-1

 دریانوردی قابلیت نمودن فراهم .3-2-1-1

 باشـد می 1924 کنوانسیون 3 ماده 1 بند ترجمه که دریایی قانون 54 ماده 1 بند

 هـای مراقبـت  آن شروع در و سفر هر از قبل است مکلف باربری متصدی» دارد:می مقرر

 کارکنـان  ــ  ب کند. آماده دریانوردی برای را کشتی ـ الف آورد: عمل به ذیل شرح به را الزم

 هـا سـردخانه  و انبارها ـ جآورد. فراهم و تهیه شایسته طور به را کشتی تدارکات و تجهیزات و

 مرتب گیرد،می قرار استفاده مورد کاال حمل برای که را کشتی دیگر هایقسمت کلیه و

 سـفر  آغـاز  تـا  بـارگیری  شـروع  زمـان  مـدت  از بایـد  متصـدی  بنـابراین  «.کنـد  آماده و

 دارد. وجود ال کامن در حکم همین مشابه آورد. عمل به را الزم های مراقبت

  معقول سرعت .3-2-1-2

 است این دارد وجود دریایی هایبارنامه در ضمنی طور به که شروطی از دیگر یکی

 قراردادهـای  کلیـه  در شـود.  انجـام  مناسـب  و معقول سرعت با بایستی دریایی سفر که

 صـریحاً  خصـوص  ایـن  در قـرارداد  طـرفین  هرگاه کشتی اجاره قراردادهای و نقل و حمل

 و شـروع  در نـامعقولی  تـأخیر  نباید که دارد وجود ضمنی شر  این باشند نکرده توافقی

 گیرد. صورت سفر انجام
 

1. Williston, Samuel, Ownership of Goods Shipped Under a Bill of Lading to the 
Seller Order, the University of Pennsylvania Law Review, Vol. 32, 1993, p. 12.  
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  مسیر انحراف عدم .3-2-1-3

 اینکه مگر نیست جازم حمل متصدی برای مسیری انحراف گونههیچ کلی طور به

 4 بند ترجمه که ایران دریایی قانون 55 ماده 4 بند باشد. موجه مسیری تغییر چنین

 دریـا  در کشـتی  مسیر تغییر هرگونه» دارد:می بیان باشدمی الهه کنوانسیون 4 ماده

 کشتی معقول انحراف هرگونه یا و اموال و آدمی جان حفظ در مجاهدت و نجات برای

 مسـئول  باربری متصدی و نیست باربری قرارداد و فصل این مقررات زا تخلف و نقض

 اگر کشتی مسیر تغییر بنابراین «بود. نخواهد آن از یـناش وارده تارـخس یا و دانـفق

 مبنی است دیـتعه متضمن دریایی بارنامه ال،کامن در است. مجاز باشد باال دالیل به

 انحـراف  مثالً باشد توجیه قابل مگراینکه ستنی مجاز قرارداد مسیر از انحراف اینکه بر

 در باشـد.  دریـایی  سـفر  انجـام  برای ضروری مقاصد یا و سفر ایمنی جان، نجات برای

 عمـل  بـه  مسـیر  از انحراف مقررات با رابطه در اساسی تغییرات انگلیس 1971 قانون

 حفـظ  یبـرا  مسـیر  از انحـراف  است حاکم قانون این که مواردی در که توضیح بدین آمد.

 گـردد.  نمی تلقی حمل قرارداد نقض مسیر از انحراف این و است توجیه قابل دریا در اموال

 قـرارداد  از تخلـف  مسـیر،  از معقـول  انحـراف  هـر  کـه  داردمـی  مقـرر  همچنین قانون این

 واقعیـات  بـه  بسـتگی  نه یا است معقول مسیر از انحراف یک اینکه وعـموض باشد. نمی

 1دارد. مورد هر

  دریایی بارنامه در کاال فرستنده ضمنی تعهدات .3-2-2

 1924 کنوانسـیون  4 مـاده  همچنـین  و ایـران  دریایی قانون 55 ماده 6 بند طبق

 اختیـار  کشـتی  فرمانـده  یا و حمل متصدی شد، داده توضیح قبالً که همانطور بروکسل

 کیفیت از انآن اطالع و علم بدون که را خطرناك یا و انفجار و اشتعال قابل اجناس دارد

 باشـد  آنـان  متوجـه  مسـئولیتی  هیچگونـه  اینکـه  بدون است گردیده بارگیری آن نوع و

 نمایند. اقدام خطرناك کاالهای کردن خنثی یا و تخلیه یا و انهدام به نسبت

 ضـرر بـی  برای ضمانت معنای به ضمنی تعهد این واقعی ماهیت که شودمی تصور

 فرسـتنده،  اطـالع  طبق که شود می ضمانت مسئله این تنها بلکه نیست کاال مطلق بودن

 عمـل  بـه  مـورد  ایـن  در اطمینـان  کسب برای معقولی دقت وی و نیست خطرناك کاال

 2است. آورده

 
، 1375. آیوامی، هاردی، حقوق حمل و نقل دریایی کاال، ترجمه دکتر منصور پورنوری، تهران، انتشارات ماجد، 1

 .90ص. 
 .91همان، ص.  .2
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 گیرینتیجه

 بارنامـه  گیرد،می قرار استفاده مورد کاال دریایی حمل در که متعددی اسناد میان

 و کـاال  گیرنـده  کاال، فرستنده مابین یف روابط و است برخوردار ایویژه جایگاه از دریایی

 اسـت  سـندی  بارنامه کند.می تنظیم حمل متصدیان با را گیرندگانانتقال و ظهرنویسان

 قرارداد طرفین مشخصات نیز و حمل مورد کاالی کرایه و خصوصیات و میزان و نوع که

 یا قلن و حمل متصدی طرف از قبیل این از مواردی و کشتی حرکت مقصد و مبدأ حمل،

 مـورد  قـانون  نـوع  براسـاس  واقـع  در و گرددمی صادر آنان امضای به و درج وی نماینده

 و نقـل  و حمل متصدی هایمسئولیت و تکالیف موردنظر، دریایی بارنامه بر حاکم انتخاب

 تعیـین  و معلـوم  حمـل  مورد کاالی و بارنامه با درگیر ثالث اشخاص نیز و کاال فرستنده

 شده قید آن در که اوصافی با کاال کندمی ثابت که است مدرکی ریایید بارنامه شود.می

 کـاال  اوصاف است. شده تحویل وی نماینده یا و حمل متصدی به کاال فرستنده وسیله به

 کاال کیفیت و کاال شناسایی عالئم کاال، ظاهری وضعیت کاال، وزن یا مقدار تعداد، شامل

 رسید کاال، ظاهری وضعیت رسید کاال، کمیت رسید دریایی بارنامه آن حسب بر و است

 دیگـر  خصیصـه  گـردد. مـی  محسـوب  کاال کیفیت رسید و کاال شناسایی عالئم به راجع

 بارنامـه  نـوع  3 میان از و شودمی محسوب کاال مالکیت سند که است آن دریایی بارنامه

 قابـل  یگـر د نـوع  دو معین، شخص وجه در بارنامه جز دریایی، قانون 61 ماده در مذکور

 قابـل  نیـز  اقباض و قبض با حامل وجه در بارنامه البته است. ظهرنویسی طریق از انتقال

 کـه  پراکنـده  قـانونی  مواد بر عالوه مذکور، سند بر حاکم قانون ما کشور در است. انتقال

 قـانون  اسـت،  رسـیده  تصـویب  بـه  نقـل  و حمل زمینه در تجارت قانون و مدنی قانون در

 بروکسـل  1924 کنوانسـیون  بـه  ایران آن، بر عالوه و باشدمی نیز 1343 مصوب دریایی

 کـه  52 مـاده  2 بنـد  بـه  توانمی ایران قانون ضعف نقا  جمله از است. شده ملحق نیز

 گـذار قانون ماده این در کرد. اشاره باشد،می 1924 کنوانسیون 1 ماده b بند از اقتباسی

 شایسـته  که حالی در داردمی بیان را آن قمصادی دریایی، حمل قرارداد از تعریف بجای

 کـه  اسـت  حـالی  در این کرد.می ارائه اصطالح این از مناسبی تعریف یک گذار قانون بود

 کـه  تعریفـی  مـا  عقیـده  به است. نموده ارائه تعریفی هامبورگ کنوانسیون 1 ماده 6 بند

 قواعـد  مشـمول  ستا قراردادی مزبور قرارداد که است این نمود اصطالح این از توانمی

 شـیء  معـین،  مبلغی مقابل در که کندمی تعهد حمل متصدی آن در که دریایی، خاص

   نماید. حمل دیگر نقطه به نقطه یک از را معین( شخص )یا

 در منـدرج  نکـات  روی کـه  اسـت  این ایران دریایی قانون مهم ضعف نقا  از یکی
 کنوانسـیون  مقـررات  بـر  ضـعف  ایـن  است. نکرده بینیپیش اجرا ضمانت دریایی بارنامه
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 خـود،  15 مـاده  3 بنـد  در هـامبورگ  کنوانسـیون  کـه  حالی در است. وارد نیز بروکسل
 تواندمی گذارقانون مشکل این رفع برای است. داشته بیان را مزبور نکات اجرای ضمانت

 نایـ  قـانون  ایـن  بـه  ایتبصره افزودن یا و فعلی قانون اصالح یا ایواحده ماده تصویب با
   سازد. برطرف را اشکال

 کنوانسـیون  بـرخالف  دریـایی  قانون در متأسفانه اینکه گفت باید که دیگری نکته
 (،15 مـاده  1 بند b )قسمت هامبورگ کنوانسیون و (3 ماده 3 بند C )قسمت بروکسل

 و اسـت  دهـنیامـ  میان به ذکری دریایی بارنامه در کاال ظاهری وضعیت درج خصوص در
 اهمیت بر عالوه زیرا است. بوده مقنن تسامح و اغماض اثر در امر این که رسدمی نظر  به
 را آن مـا  گـذار قـانون  اما باشد شده ذکر بروکسل کنوانسیون در موضوعی اینکه امر، این
 بـا  تـوان می خصوص این در خورد.نمی چشم به دیگری مشابه مورد باشد، نداشته مقرر
 اقـدام  نقیصـه  ایـن  رفـع  بـه  نسبت قانون اصالح حتی یا و مشورتی و تفسیری نظر ارائه
 باشـد نمی امر این به نیازی بروکسل کنوانسیون به ایران الحاق به توجه با چند هر نمود.
 حکـم  در اساسی، قانون اصول طبق است، شده ملحق آنها به ایران که هاییمعاهده زیرا
 آنهـا  بـه  کشـورمان  لـی داخ قـانون  هماننـد  توانمی و مدنی( قانون 9 )ماده است قانون

 نمود. استناد
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