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رارداد حمل و نقل آثار تخلف متصدي حمل و نقل از ق

 المللي كاال و بيناي داخلي   جاده
 

 *علي غريبه

 

 چكيده
، متصدي حمل و نقل كاال از طريق جاده را اعم از داخلي و CMRقانون تجارت و كنوانسيون 

داند، ولي در  المللي، مسئول تلف، فقدان، نقص كاال و خسارت تأخير در رساندن كاال به مقصد مي بين

مورد مسئوليت متصدي در صورت امتناع از حمل و يا عدم تحويل كاال بعد از حمل ساكت است كه 

م تحويل كاال نيز رسد با توجه به اصول كلي حقوقي حاكم بر قراردادها، امتناع از حمل و يا عد نظر مي هب

باشد. ضمانت اجرايي تخلف متصدي حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل  موجب مسئوليت متصدي مي

كاال نيز در همه موارد يكسان نيست و بايد در بين موارد مسئوليت متصدي قابل به تفكيك شد : در 

عنوان خسارت  هب صورت فقدان، تلف، نقص و تأخير در تحويل كاال، متصدي مسئول پرداخت قيمت

باشد و در موارد امتناع از حمل و تحويل كاال به جهت الزم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام  مي

تعهد خواهد بود. البته در مواردي اين آثار متوجه شخص متصدي نخواهد بود. در جائيكه ضمن قرارداد 

ي شده باشد و ايشان نيز با استفاده از بين حمل و نقل براي متصدي حق فسخ قرارداد حمل و نقل پيش

عنوان آثار مسئوليت متصدي، منتفي خواهد  هنمايد، الزام او به انجام تعهد ب اين حق از حمل كاال امتناع 

بود و همينطور در صورت شرط عدم مسئوليت، وجود عيب ذاتي در كاال، دخالت مخاطرات ذاتي خاص، 

خسارت ناشي از تعليمات فرستنده يا گيرنده كاال و دخالت قوه دخالت فعل ثالث، خطاي فرستنده كاال، 

 قاهره متصدي الزامي به پرداخت خسارت نخواهد داشت. 

 

 ها كليد واژه
 حمل و نقل –پرداخت خسارت  –الزام به انجام تعهد  –مسئوليت  -نقض قرارداد  –متصدي 

  

                                                           
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز .  *
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 مقدمه

صورت ابتدايي از همان  هصنعت عظيم باهميت حمل و نقل امروزه بر كسي پوشيده نيست، اين 

اوان پيدايش بشر با او همراه و همزاد بوده و نقش فعالي را در زندگي اجتماعي ايفاء نموده 

 است.

المللي كاال و خدمات بدون تصور حمل و نقل غير ممكن بوده و  توسعه تجارت و مبادالت بين

اي  موضوع مهم دارد. هر توليد كنندهچرخش اقتصاد همه جوامع بشري ارتباط تنگاتنگي با اين 

به اميد اينكه كاالي خود را با استفاده از صنعت حمل و نقل در بازارهاي داخلي و خارجي 

 پردازد. عرضه خواهد كرد به توليد مي

اند تا  ها مقررات خاصي براي آن اختصاص داده با توجه به اهميت اين موضوع در همه كشور

يز در اين زمينه از مقررات مادر يعني قانون مدني فاصله گرفته و گذار ايران ن اينكه قانون

 مقررات خاصي براي آن در نظر گرفته است.

المللي بوده و  المللي نيز چون تعدد قوانين در اين زمينه مانع توسعه روابط بين در روابط بين

وحدت حقوقي، ها براي رفع اين مانع و تحقق  لذا كشور ؛گردد موجب بروز تعارض قوانين مي

 CMRاند كه نمونه بازر آن كنوانسيون  هايي در اين زمينه كرده مبادرت به انعقاد كنوانسيون

 1باشد. مي

نظريه پيچيدگي اين صنعت و اهميت آن، هم در قانون تجارت و هم در كنوانسيون مزبور، براي 

يت امين در بيني گرديده كه متفاوت از مسئول اي پيش متصدي حمل و نقل مسئوليت ويژه

 قانون مدني است.

متصدي را مسئول تلف، فقدان، خسارت وارده به  CMRاينك كه قانون تجارت و كنوانسيون 

گردد و اين وجيزه نيز در صدد پاسخگويي  داند سئوالي كه مطرح مي كاال و خسارت تأخير مي

حمل و نقل باشد اين است كه ضمانت اجراي تخلف متصدي حمل و نقل از قرارداد  به آن مي

 گر چه آثار حقوقي بر مسئوليت متصدي حمل و نقلAباشد به عبارت دي اي كاال چه مي جاده

المللي مترتب است و اينكه اين آثار هميشه و در همه موارد  اي در روابط داخلي و بين جاده

 جريان دارد يا خير؟

                                                           
 Convention relative au contrat de، مههوص ا تع واهه تا سوت :هه     CMRكلمهها تصارهه     .1

transport international des merchandises par route       كا ت :ي ا  تجع بها رهوت دتد لمه  ق   ه(

د  ژ   با تر يب  سيده ق د  كشه     1191ما  11ب شد. م و تت تين كا ت :ي ا د   ت  ك اله ( مي تلمللي ج ده بين

 تصالح شد. 1131ژقئيا  9با تر يب مجلس ش  ت  تسالمي  سيد ق با م جب پوقتك   1731تيوتا  يز د  س ل 
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 مطالعه قرار بگيرد.:براي پاسخ دادن به سئواالت مزبور الزم است مطالب به شرح ذيل مورد 

 

 مبحث نخست : جريان ضمانت اجراي قانوني

اي كاال در مواد  در حقوق ايران، آثار تخلف متصدي حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده

بيني گرديده است. مطابق اين مواد در صورت تلف و گم شدن كاال،  ق.ت پيش 683و  683

يده و در صورت تأخير در تسليم و نقص كاال، مسئوليت متصدي محدود به پرداخت قيمت گرد

ليكن  قانون تجارت در  ؛بيني گرديده است عنوان ضمانت اجراي آن پيش هپرداخت خسارت، ب

زمينه دو مسئوليت عمده متصدي حمل و نقل يعني حمل و تحويل كاال و نيز ضمانت اجراي 

ست آثار عدم حمل و تحويل باشد كه الزم ا )عدم حمل و تحويل كاال( متضمن حكمي نمي آنها

نيز آثار مترتبه بر مسئوليت متصدي، پرداخت  CMRكاال نيز روشن گردد. در كنوانسيون 

 غرامت است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 683و  683قبل از بررسي آثار مزبور، الزم به ذكر است كه قانون تجارت ايران در مواد 

داده است ظاهراً بر خالف قواعد عمومي و مسئوليتي  مسئوليتي را كه بر عهده متصدي قرار

داري است. البته با توجه به ماهيت عمل حمل، نه تنها مسئوليت مقرر ناعادالنه  بيش از امانت

متصدي داده  لچه آنگاه كه كاال تحوي ؛باشد بلكه معقول و موافق قواعد عمومي نيز مي ،نيست

گردد و در اين وضعيت اگر اصول  تجاره قطع ميال  شود كنترل صاحب كاال نسبت به مال مي

چه امين  ؛ماند حاكم در عقد امانت را جاري سازيم، بسياري از خسارات جبران نشده باقي مي

بودن متصدي، صاحب كاال را در صورت تلف، نقص و تأخير تحويل در وضعيت مدعي قرار 

ات تعدي و تفريط متصدي بپردازد و دهد و او براي وصول خسارات وارده، ناچاراً بايد به اثب  مي

ويژه آنكه وقتي كه كاال در  هآيد ب ترين امري است كه هر كس از عهده آن بر نمي اين سخت

شود، صاحب كاال در محل و در لحظه  معرض تلف، نقص قرار گرفته يا با عامل تأخير مواجه مي

 ن است مثبت ادعاي او شود.اي بپردازد كه ممك وقوع حادثه حضور ندارد تا به جمع آوري ادله

عالوه در هر قرارداد حمل و نقل تعهد ضمني وجود دارد كه متصدي كاال را سالم و به موقع  هب

به مقصد برساند و اين تعهد، يك تعهد به نتيجه است و صرف عدم انجام اين تعهد و عدم تحقق 

بر پذيرش فرض تقصير بنابراين حكم قانون تجارت مبني  ؛گردد نتيجه نقض قرارداد حاصل مي

باشد. البته بديهي است چنانچه  متصدي و مسئول دانستن وي منطبق با قواعد عمومي نيز مي

تقصير منتسب به متصدي نبوده و مربوط به عوامل خارجي باشد با اثبات اين عوامل، از 

 مسئوليت بري خواهد شد.
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 13ماده  1نيفتاده است. بند نيز به دور  CMRاين موضوع از نظر تنظيم كنندگان كنوانسيون 

كنوانسيون حمل كننده را مسئول فقدان تمام يا قسمتي از كاال و خسارات وارد شده به آن و 

همچنين مسئول تأخير در تحويل كاال دانسته و معافيت متصدي را منوط به اثبات عوامل معاف 

 1.شناخته است 13ماده  2كننده مندرج در بند 

متصدي مسئول فقدان، تلف  CMRبنابراين مطابق مقررات قانون تجارت ايران و نيز كنوانسيون 

باشد كه  و تأخير در تحويل كاال بوده و آثار آن مسئوليت نيز پرداخت قيمت و خسارت وارده مي

 حده رسد الزام به انجام تعهد باشد بطور علي نظر مي هدر كنار اثر عدم حمل و تحويل كاال كه ب

 گيرند : مورد بحث و بررسي قرار مي

 

 الزام به انجام تعهد( الف

كه گفته شد تعهد اصلي متصدي حمل و نقل، حمل كاال به مقصد مقرر در قرارداد است.  چنان

شود اين است كه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد، متصدي از حمل كاال  حال سئوالي كه مطرح مي

وجود دارد؟ در مورد امكان مطالبه خسارت، در صورت نقض خودداري نمايد چه ضمانت اجرائي 

قرارداد از سوي متصدي و ورود خسارت به طرف قرارداد و نيز مطالبه وجه التزام در صورت 

تواند براي مطالبه خسارت و يا وجه التزام  ديده مي تعيين وجه التزام، بحثي وجود ندارد و زيان

ليكن بحث در اين است كه آيا  ؛د زيان مراجعه نمايدمقرر به شخص ناقض قرارداد و عامل ورو

 توان متصدي را به حمل كاال الزام و اجبار كرد؟ مي

پاسخ صريح و روشني به اين سئوال  CMRدر قانون تجارت ايران و نيز مقررات كنوانسيون 

وجود ندارد و در فقدان نص صريح، ارائه پاسخي روشن و دقيق قدري مشكل است و اين مشكل 

شود كه در حقوق ايران، بخصوص در مورد حمل و نقل داخلي با دو نوع  ز آنجا ناشي ميا

از يك طرف قانون مدني مقرراتي را به حمل و نقل اختصاص داده و از  ؛مقررات مواجه هستيم

 طرف ديگر قانون تجارت.

  دشوار  له راپاسخ به مسئ دو قانون متفاوت با آثار و احكام متفاوت در خصوص حمل و نقل،  وجود

زيرا قانون مدني حمل و نقل را از اصناف عقد اجاره دانسته و به پيروي از فقه  ؛كرده است

 كه قانون اماميه، احكام و مسائل راجع به حمل و نقل را در مبحث اجاره آورده است. در حالي

                                                           
و نقل مبتنيي رير ضيرق تقصيير      حملنيز مسئوليت متصدي  (1)و حقوق سوئيس (2)ردر حقوق لبنان و مص .2

 راشد.   مي
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مل و ، قرارداد ح638بيني كرده و در ماده  تجارت مقررات خاصي راجع به حمل و نقل پيش

 نقل را تابع مقررات وكالت دانسته است.

بنابراين پاسخ سئوال مزبور بستگي به اين دارد كه قرارداد حمل و نقل را از اصناف عقد اجاره 

را مانند وكالت  دانسته و آن را عقد الزم بدانيم و يا اينكه آن را در قالب وكالت توجيه كرده و آن

 عقدي جايز محسوب نمائيم.

به پيروي از قانون مدني، در تأليفات خود، ضمن تعريف عقد  (6)مؤلفين حقوق مدنياساتيد و 

اجاره و شرح ماهيت و احكام و آثار عقد مذكور، از قرارداد حمل و نقل نيز سخن به ميان 

اند، برخي آن را از اصناف عقد اجاره اشياء، برخي ديگر از مصاديق عقد اجاره اشخاص و  آورده

 اند. نيز آن را مخلوطي از عقد اجاره اشياء و اشخاص به حساب آوردهاي  باالخره عده

مؤلفين حقوق تجارت، تاكنون عنايت چنداني نسبت به موضوع نداشته و پاسخ صريح و روشني 

 اند. به پرسش مزبور نداده

قرارداد حمل و نقل تابع »اند كه :  ق.ت اظهار داشته 638برخي با توجه به نص صريح ماده 

وكالت است مگردر مواردي كه قانون تجارت استثناء نموده كه در صورت شق اخير  اترمقر

 (4).«رعايت قوانين تجارت الزم است

قرارداد حمل و نقل مانند »اند كه :   برخي ديگر مستنداً به ماده ياد شده چنين نتيجه گرفته

رسال كننده كاال ا بالعمل كاري است و در واقع متصدي حمل و نقل وكيل و ناي داللي و حق

تواند وكيل را عزل نمايد  باشد ولي عقد وكالت عقدي است جايز و هر وقت موكل بخواهد مي مي

باشد و  و حال آنكه قرارداد حمل و نقل در هر حال و تحت هر گونه شرايط قابل فسخ نمي

ل و نقل تواند كاالهاي بازرگاني را كه هنوز در اختيار متصديان حم فرستنده كاال هنگامي مي

 (5).«هايي را كه متصدي حمل و نقل كرده است به او بپردازد. است پس بگيرد كه هزينه

اند كه  اند، و به صراحت و دقيقاًً روشن نكرده اين نويسندگان مسئله را با ابهام و اجمال رها كرده

 قرارداد حمل و نقل قراردادي الزم است يا جايز.

از حقوق، در انطباق قرارداد حمل و نقل با عقد وكالت شك و اي ديگر از مؤلفين اين رشته  پاره

زيرا  ؛رود موضوع ارتباطي با وكالت نداشته باشد تصور مي»اند كه :  ترديد كرده، بر اين عقيده

موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي  هوكالت عقدي است كه ب»ق.م :  353طبق ماده 

و در مورد حمل و نقل به هيچ وجه چنين چيزي صدق « دهد  انجام امري نايب خود قرار مي

 (3)«.كند. بعالوه وكالت عقدي است جايز و قرارداد حمل و نقل چنين نيست نمي

اند ولي مبنا و داليل نظر خود را بيان  درستي قرارداد حمل و نقل را عقدي الزم دانسته هايشان ب

 باشد. شان خالي از استدالل مي اند و نظر نداشته
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اند و با تحليل مختصري از قرارداد  تر با مسئله برخورد داشته صورت جدي هين ديگري بمؤلف

تطبيق اين دو عقد با يكديگر مانند »اند كه :  ه حمل و نقل و عقد وكالت به اين نتيجه رسيد

زيرا اختالف  ؛رساند مي« قرارداد وكالت»توجهي مقنن را به  و بي (3)«.موارد ديگر آسان نيست

ليكن آنان نيز پاسخ روشن به مسئله نداده و  (8)؛مهمي بين اين دو نوع قرارداد مشهود است

 اند كه اين قرارداد الزم است يا جايز؟ مشخص نكرده

 رسد در پاسخ به مسئله بايد چند نكته مورد توجه قرار بگيرد : به نظر مي

ام از قراردادهاي اجاره و وكالت نبوده و ماهيت قرارداد حمل و نقل قابل انطباق با هيچكد -1

 (9)باشد. يك قرارداد خاص و معين بوده كه مولود قانون تجارت مدرن مي

زيرا  ؛ق.ت براي قرارداد حمل و نقل ماهيت وكالت قائل نشده است 638گذار در ماده  قانون -2

ت خواهد قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكال»در ماده مزبور مقرر گرديده است كه : 

و روشن است كه قرارداد حمل و نقل در جايي كه  مقررات خاصي نداشته باشد تابع  «.بود

مقررات وكالت پيش بيني شده است. به عبارت ديگر قرارداد حمل و نقل در حكم وكالت در 

 عنوان عقد وكالت. هنظر گرفته شده است نه ب

از سرگرداني و تعيين تكليف او در انطباق اي موارد به منظور رهايي دادرس  گذار در پاره قانون

فيه با مقررات قانوني، عمل حقوقي خاصي را در حكم عمل حقوقي مشخص  موضوع متنازع

دهد تا در جايي كه براي آن عمل حقوقي خاص مقررات خاص وجود نداشته  ديگري قرار مي

گذار نه تنها در  باشد، مقررات عمل حقوقي ديگر كه مشخص و روشن است اجراء گردد. قانون

كاري نيز از همين شيوه پيروي كرده است و در ماده  العمل نقل بلكه در حق مورد حمل و

جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات »ق.ت مقرر كرده است كه :  658

د در حاليكه تفاوت فاحشي بين عق« كاري نيز رعايت خواهد شد. راجعه به وكالت در حق العمل

كاري وجود دارد، از جمله اينكه عقد وكالت مبتني بر نظريه نمايندگي است  العمل وكالت و حق

شود و آثار معامله نيز متوجه اصيل يعني موكل  و وكيل به عنوان نماينده با ثالث وارد معامله مي

شود و  يعنوان اصيل با ثالث وارد معامله م هكار ب العمل كاري، حق  ولي در حق العمل ؛شود مي

 باشد. العمل كار مي  گير شخص حق آثار آن نيز دامن

قانون تجارت هدف شناختن ماهيت وكالت براي حمل و نقل و  658و  638پس در موارد 

كاري در  العمل بلكه هدف اجراي مقررات وكالت در حمل و نقل و حق ،كاري نيست العمل حق

 موارد سكوت قانون تجارت است.
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توان از  اص قرارداد حمل و نقل و عدم انطباق آن با عقد وكالت، نميبا توجه به ماهيت خ -6

نظر خصوصيت الزم و جايز بودن، قرارداد حمل و نقل را تابع عقد وكالت دانست، زيرا وقتي 

صورت مستقل به تعيين  هقرارداد حمل و نقل يك قرارداد معين خاص است بايد ب

زم و جايز بودن يك عقد، بايد آن را خصوصيت آن مبادرت كرد و در تعيين خصوصيت ال

 مگر اينكه دليل خاصي بر جايز بودن آن وجود داشته باشد. ،عقد الزم دانست

گذار نه تنها معتقد به جايز بودن قرارداد  شود كه قانون با بررسي مقررات قانون تجارت معلوم مي

زيرا صرفاً با محدوديت بسيار شديد مقرر  ؛بلكه نظر بر الزم بودن آن دارد ،باشد حمل و نقل نمي

اليه داده است و اين استثناء  استثنائاً اختيار فسخ قرارداد را به مرسل 682در ماده  686در ماده 

گذار نظر بر جايز  باشد. اگر قانون خود دليل بر حكومت اصل لزوم بر قرارداد حمل و نقل مي

شد  وارد مانند عقد وديعه، عاريه و وكالت متذكر ميبودن اين قرارداد داشت آن را همانند ساير م

اليه آن هم تحت شرايط خاص نظر به الزم بودن قرارداد  و با شناختن حق فسخ صرفاً به مرسل

و  682ير موارد مقرر در مواد حمل و نقل دارد. آوردن استثناء به اين معني است كه در سا

حال قرارداد حمل و نقل قابل فسخ  ق.ت و نيز نسبت به متصدي حمل و نقل در هر 686

ق.ت مقررات  686و  682گذار با وضع مقررات مواد  توان گفت قانون عالوه مي هب؛ باشد نمي

توان قرارداد حمل و نقل را از اين  بيني كرده است و نمي خاصي را در خصوص لزوم و جواز پيش

لزوم و جواز قرارداد حمل و جهت تابع عقد وكالت دانست. مقررات ويژه قانون تجارت در باب 

اليه تحت شرايط خاصي حق فسخ قرارداد را دارد و مفهوم آن اين  نقل اين است كه فقط مرسل

اليه نيز در ساير موارد مقرر در قانون تجارت از حق  است كه متصدي حمل و نقل اصالً و مرسل

 باشد. فسخ برخوردار نمي

قرارداد حمل و نقل قابل انطباق با عقد وكالت  (10)ننتيجه اينكه بر خالف نظر بعضي از حقوقدانا

ق.م و مقررات قانون تجارت بوده و نيز عقدي الزم  10نبوده و يك قرارداد خاص طبق ماده 

است و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد، متصدي از انجام تعهد مبني بر حمل كاال امتناع نمايد، 

 الزام ممتنع را به انجام تعهد دارد. طرف قرارداد حق مراجعه به مرجع قضايي جهت

الزم به ذكر است كه هر چند به جهت طوالني بودن روند دادرسي در ايران، طرح دعوي الزام به 

انجام تعهد بر خالف اصل سرعت در امور تجاري است و معموالً تجار از استفاده از اين حق 

نمايند و  از حمل، موافقت ميكنند و به ناچار با امتناع متصدي حمل و نقل  نظر مي صرف

شود كه قرارداد حمل و نقل جايز بوده و امكان  شود ولي از اين عمل نتيجه نمي قرارداد اقاله مي

 الزام به انجام تعهد وجود ندارد.
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در خصوص ضمانت اجراي عدم تحويل كاال بعد از حمل نيز گرچه قانون تجارت ساكت است 

توان گفت كه چنانچه متصدي بدون عذر موجه از تحويل   يولي با توجه به اصول كلي حقوقي، م

خسارت   هكاال به شخصي كه حق در اختيار گرفتن كاال را دارد، امتناع نمايد، عالوه بر مطالب

 باشد. وارده، اجبار وي به انجام تعهد مقدور مي

 

 پرداخت خسارت (ب

وارد آيد يا كاال با تأخير به چنانچه كاال تلف يا گم شود و يا در حين حمل خسارتي به كاال 

مقصد برسد و متصدي مسئول تشخيص داده شود بايد ديد كه متصدي چگونه بايد خسارت 

اي براي تعيين خسارت  پرداخت نمايد و قيمت چه زمان و مكاني مالك خواهد بود و چه ضابطه

اين مسائل  تأخير تحويل و يا خسارت وارد شده به كاال وجود دارد كه الزم است در ذيل به

 پرداخته شود :

 

 نحوه پرداخت خسارت – 1

ق.ت در صورت تلف مال يا گم شدن آن، متصدي به منظور جبران خسارت  683طبق ماده 

 شناخته شده است.« قيمت كاال»صاحب كاال، مسئول پرداخت 

 زيرا ؛باشد مي 628حكم مزبور در قانون تجارت بر خالف مقررات قانون مدني مذكور در ماده 

قانون مدني رجوع به قيمت مال تلف شده را منوط به تعذر رد مثل دانسته است و با امكان رد 

گذار رجوع به  رسد. شايد دليل اينكه قانون مثل مال تلف شده، نوبت به رجوع به قيمت نمي

قيمت را در طول رجوع به مثل ندانسته و متذكر مسئوليت متصدي به رد مثل نشده است اين 

كاالهاي « مثل»اوالً؛ چون حمل و نقل يكي از اعمال تجاري است و چه بسا يافتن  باشد كه :

تلف شده متضمن اتالف وقت و مضي مدت زمان طوالني و تحميل هزينه گزاف و بيش از ارزش 

لذا اصل سرعت در اعمال تجاري، پذيرفتن پرداخت قيمت را ايجاد  ؛كاال براي متصدي باشد

 كرده است.

و تعيين  (11)بوده ءجه به اينكه تعيين كاالي قيمي و مثلي از موارد اختالفي بين فقهاثانياً؛ با تو

مصاديق آن نسبت به ازمنه و امكنه مختلف، متفاوت است و با اين تحليل، تعيين قيمي يا مثلي 
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 1داشته است،بيان  950بودن نيز مستلزم رجوع به عرف بوده كه قانون مدني آن را در ماده 

صرف وقت به اين صورت، هرگز در معامالت تجاري به صرفه طرفين نبوده، اشكاالتي را در امر 

 تجارت فراهم خواهد آورد.

عنوان طريقه جبران  هرويه قضايي نيز براي احتراز از اشكاالتي كه در خصوص تعيين مثل ب

 6و ماده  (12)دارند.« پرداخت قيمت»آيد، تمايل به دادن حكم به  خسارت ممكن است پيش

 ها تجويز نموده است. قانون مسئوليت مدني نيز چنين اختياري را به دادگاه

تواند در جبران خسارت مربوط به  رسد تعيين قيمت مي با توجه به مراتب فوق به نظر مي

مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت تلف يا فقدان كاال، راه معقول و موافق اصول معامالت 

 تجاري باشد.

عنوان خسارت  همورد خسارت وارده به كاال و يا تأخير در تحويل كاال، هر چند قيمت كاال ب در

ق.ت متصدي را مسئول پرداخت خسارت نموده  683شود و ماده  به صاحب كاال پرداخت نمي

التجاره مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. حتي  ليكن در محاسبه خسارت مزبور، قيمت مال ؛است

تواند از خسارتي كه ممكن بود  ذيل ماده مزبور تصريح دارد كه خسارت مزبور نميگذار در  قانون

بنابراين مستفاد از مقررات مزبور  ؛آن شود تجاوز نمايد التجاره حكم به  در صورت تلف شدن مال

 اين است كه در تعيين و محاسبه خسارت، قيمت كاال بايد لحاظ گردد.

 

 توافق طرفين در ميزان خسارت – 2

چنانچه طرفين قرارداد حمل و نقل در خصوص ميزان خسارت تراضي نموده باشند، اين توافق، 

ق.م( معتبر و نافذ بوده ودادگاه نيز بر اساس همان توافق حكم به 10بنابر اصل حاكميت اراده )م

 ق.م( 260قانون تجارت و ماده  683پرداخت خسارت خواهد داد)مواد 

تواند باشد : نخست اينكه ممكن است در هنگام انعقاد قرارداد  اين توافق به اشكال مختلف مي

بيني نموده و نسبت به  التجاره را پيش حمل و نقل طرفين احتمال ورود خسارت و يا افقاد مال

قيمت كاال يا ميزان خسارت وارده تراضي كرده و در قرارداد مزبور منعكس نمايند. ديگر اينكه 

ارداد حمل و نقل و در حين حمل كاال، طرفين راجع به ميزان امكان دارد بعد از انعقاد قر

طور  خسارت به توافق برسند و قراردادي را به عنوان متمم قرارداد اوليه تنظيم نمايند. همين

                                                           
عيه د ق شه يع     مثلي كا د  تين ر   ا اكو شده وب  ت تع م لي تست كا تشب ه ق  ظ يو آا   وه   »ق.م    199م ده . 1

 ووف تست. ب شد م  اد لب ب ت ق  ح  آا ق ريمي م  ب  آا تست، مع اتلك تشخيص تين معاي ب 
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ممكن است كه بعد از وقوع حادثه و تلف شدن كاال يا خسارت ديدن آن، چنين توافقي حاصل 

 گردد.

ورد توافق، ممكن است كمتر يا بيشتر از قيمت كل كاال و نكته ديگر اينكه ميزان خسارت م

طور خسارت وارده باشد. در اعتبار چنين توافقي در حقوق داخلي از جمله حمل و نقل  همين

گذار در موارد متعددي افزايش مسئوليت را مورد  گونه ترديدي وجود ندارد و قانون هيچداخلي 

 1پذيرش قرار داده است.

تحت شرايطي طرفين را براي  CMRكنوانسيون  24و  23المللي نيز ماده  در حمل و نقل بين

 CMRپروتكل اصالحي كنوانسيون  2بيني شده در ماده  جبران خسارت، بيش از ميزان پيش

 جايز دانسته است.

 26ماده  6 كه جايگزين بند CMRپروتكل اصالحي كنوانسيون  2ماده  2 مطابق بند

واحد محاسبه براي هر كيلوگرم كسري  66/8ميزان خسارت نبايد از كنوانسيون گرديده است، 

ليكن اين محدوديت مسئوليت هنگامي قابليت اجرائي دارد كه  ؛از وزن ناخالص كاال تجاوز كند

 24طرفين تحت شرايط مقرر در كنوانسيون، بر خالف آن تراضي ننموده باشند. زيرا ماده 

دارد:  اين ماده مقرر مي ؛لغ مزبور را تجويز نموده استكنوانسيون مزبور توافق بر بيش از مب

هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي حمل كننده  تواند در برابر پرداخت هزينه فرستنده مي»

( براي 26) ( ماده6) اي ارزشي بيش از ميزان مقرر در بند  تعيين خواهد شد، در بارنامه جاده

 «.يان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بودكاال بيان نمايد، در چنين صورتي مبلغ ب

شود و  در خصوص توافق به ميزان كمتر از ارزش واقعي كاال نيز در كنوانسيون منعي ديده نمي

 باشد. چنين توافقي معتبر مي

 

 عدم توافق طرفين در ميزان خسارت – 3

التجاره در  اتفاقاً مالگاه طرفين قرارداد در مورد ميزان خسارت سكوت اختيار نموده باشند و  هر

طول حمل و مدت قرارداد دچار حادثه شده و از بين برود و يا گم شود و يا ناقص گردد و 

طرفين نيز راجع به قيمت كاال يا ميزان خسارت وارده به توافق نرسند در اينصورت سئوالي كه 

ه و محاسبه شود اين است كه قيمت كاال و يا خسارت وارده با چه معياري سنجيد مطرح مي

 خواهد شد؟

                                                           
 ق.ت 711م ده  –ق.م  146شوط ضم ا م:اعيو د  م ده  .1
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كه حقوق تجارت رشته  دهد ولي از آنجائي  قانون تجارت ايران در اين خصوص راه حلي ارائه نمي

مخصوصي از حقوق خصوصي بوده و با توجه به اينكه حقوق مدني، مادر ساير شعب حقوق 

ساكت لذا از لحاظ اصول كلي حقوق، در مواردي كه قانون تجارت  ؛آيد شمار مي هخصوصي ب

 (16)نمائيم. باشد، براي يافتن راه حل به مقررات حقوق مدني رجوع مي

اشاره داشته « قيمت»قانون مدني در موارد متعددي در خصوص جبران خسارت به پرداخت 

ولي عموماً به اينكه قيمت كدام روز بايد پرداخت شود، تصريح نكرده است. در اين حالت 

رداد از انواع قيمتي كه بر حسب چند معيار به نظر طبيعي است كه هر يك از طرفين قرا

ق.م براي غاصب،  612باشد كه بيشتر به صرفه اوست. هر چند ماده  مدعي آن نوعي 1رسد، مي

توان از اين معيار در خصوص مانحن  ليكن نمي ؛پرداخت قيمت يوم االداء را تكليف نموده است

ت خاص، كه احكام خاصي نيز براي آن فيه سود جست چرا كه مسئوليت غاصب، مسئوليتي اس

تواند وحدت مالك قرار بگيرد. البته بعضي از حقوقدانان معتقد به اعمال  حاكم است و نمي

 (14)باشند. مقررات مزبور در خصوص اين مورد نيز مي

بيني نشده است.  شود كه در قانون مدني نيز معيار مشخصي پيش به اين ترتيب مالحظه مي

 (15)اند. ارائه داده« قيمت مال تلف شده»ات مختلفي در خصوص نيز نظري ءفقها

شود، ميزان خسارت پرداختي به فراخور معيار انتخابي،  اختالف نظرهاي موجود باعث مي

ها، به دليل  متفاوت باشد. در مورد حمل و نقل، اين تفاوت معيارها و در نتيجه اختالف قيمت

هاي انعقاد قرارداد، اجراي آن،  ت هر يك از محلدخالت عوامل ديگري از قبيل، تفاوت قيم

محل تلف، محل مفقود شدن و يا صدمه ديدن، محل تحويل گرفتن يا تسليم كاال با يكديگر و 

 تري برخوردار خواهد بود. ها، از ابعاد وسيع مسئله چند نرخي قيمت

نقل، تابع  طريقه محاسبه قيمت مال را در حمل و 1613قانون بيمه مصوب  22ماده  1بند 

قيمت كاال در مقصد نموده است. اين قانون به عنصر مكان توجه نموده ولي به عامل زمان يعني 

 اينكه قيمت كدام زمان در مقصد معين در نظر گرفته شود، توجهي ننموده است.

خسارت بر حسب نرخ بورس و در صورت عدم  CMRكنوانسيون  26ماده  2و  1مطابق بند 

ر اساس قيمت روز بازار و يا در صورت نبودن هيچكدام، بنا به ارزش رايج و وجود نرخ بورس، ب

متداول كااليي از همان نوع و جنس كه در محل و زمان قبول كاال براي حمل جاري بوده 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

                                                           
القيم)رياالتري  قيميت از    ياري يك ميا((، عليي   التلف، يوم االداء، يوم الرد، يوم االعواز)قيمت روز كم قيمت يوم . 2

 روز تلف تا پرداخت خسارت(
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بيني كرده  كنوانسيون معيار دقيقي را براي تعيين قيمت مال و خسارت وارده به كاال پيش

دهند، با توجه   دست نمي هولي قانون تجارت و قانون مدني ايران در اين زمينه راه حلي ب ،تاس

المللي  ص حمل و نقل بينبه الحاق كشور ايران به كنوانسيون مزبور، اين مقررات در خصو

اي داخلي نقص  جاده ايران نيز اجرا خواهد شد ولي در زمينه حمل و نقل  در كشوراي  جاده

رسد تبعيت از مقررات مزبور در حمل و نقل داخلي  نان مشهود است كه به نظر ميمزبور همچ

با هيچ اشكالي مواجه نباشد و محاكم و كارشناسان در هنگام تعيين قيمت مال تلف شده و يا 

 محاسبه خسارت وارده به كاالها به معيار مزبور توجه نمايند.

 

 دي حمل وارسال كنندهنحوه جبران خسارت درصورت اجتماع تقصيرمتص - 4

م متصدي حمل ونقل و ارسال اگاهي وقوع تلف ، نقص و يا تاخير تحويل كاال ناشي ازتقصير تو

كننده كاال مي باشد و دربحث نحوه جبران خسارت اين سوال مطرح مي شود كه دراين حالت 

 ه كسي مي باشد ؟چمسئوليت موارد مزبور با 

مرتبط دانست. به اين معنا كه « قاعده اقدام»نوعي با در حقوق ايران، شايد مسئله را به 

ديگران را نمي توان مسئول تلقي  خوذ به آن است ودام به امري نمايد مااگركسي عليه خود اق

 كرد.

، از حقوقدانان بزرگ رم منسوب است يكي« پومپونيوس»اي كه به  حقوق رم، طبق قاعده در

ازطرف ديگر مطالبه كرده باشد ديگر نمي تواند  ضرر شركت همين كه متضرر با تقصير خود در

 (13)يرش يكي از اسباب ورود ضرر باشد.ي اگر تقصخسارت كند، حت

كه با  متضرري 1«اشتراكيغفلت »طبق قاعده  حقوق قديم انگلستان نيز قاعده همين بود و در

 در ليكن امروزه (13)؛تواند مطالبه خسارت نمايد ، نمياب تقصير در تحقق ضرر شركت داشتهارتك

بلكه تمايل به تقسيم و تسهيم  ،هاي مختلف حقوقي گرايش به حذف مسئوليت نيست نظام

نقل و  صورتي كه متصدي حمل و رسد در حقوق ايران به نظر مي مسئوليت است، ازجمله در

دو در ورود  دو مرتكب تقصير شده باشند، به جهت دخالت تقصير آن ارسال كننده كاال هر

كه  CMRكما اينكه كنوانسيون  (18)؛سئوليت بين آنان به نسبت تقصير تقسيم گرددخسارت، م

به آن ملحق شده است، قائل به تقسيم مسئوليت به طور نسبي با  1633كشور ايران در سال 

كنوانسيون چنين مقرر  13ماده  5زيرا بند  ؛باشد توجه به سهم عامل در ايجاد خسارت مي

برابر مقررات اين ماده، درمواردي كه حمل كننده نسبت به بعضي از عوامل موجب »دارد :  مي

                                                           
1. Contributory negligence 
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فقدان، خسارت، تاًخيرمسئول نبوده باشد نسبت به عوامل ديگر فقط تا حدي مسئول است كه 

 «اند. كاال سهيم بوده ، خسارت و تاًخير فقدا عوامل ياد شده در

هنگام رسيدگي  از اين نتيجه برخوردار بوده و 1«ديده زيان تقصير»حقوق فرانسه نيز نظريه  در

ديده از اسباب ورود زيان باشد، حكم  نقض قرارداد، در صورتي كه فعل زيان به خسارت ناشي از

 (19)شود. به معافيت متعهد از پرداخت قسمتي از خسارت مي

كرد توسط  معاف ميحقوق انگلستان قاعده غفلت اشتراكي كه خوانده را از پرداخت خسارت  در

چه در  اين شد كه چنان بر نظر تعديل گرديد و 2«آخرين فرصت واقعي»ها با قاعده  دادگاه

توانست از وقوع حادثه جلوگيري نمايد ولي خواهان از اين امكان  ميهنگام بروز حادثه خوانده 

 با 1945درسال خوانده بايد خسارت را به نحو كامل پرداخت نمايد. ولي  نبوده باشد، برخوردار

ها در صورت  كرد كه دادگاه بيني كرد و مقرر را پيش 3«تسهيم خسارت»قاعده  تصويب قانوني،

ديده در وقوع حادثه دخيل  حدي كه تقصير زيان بايد تا ديده در وقوع زيان، دخالت تقصير زيان

 (20)از ميزان غرامت قابل وصول كسر نمايد. بوده،

 ،شود ها نيز ديده مي پرداخت خسارت در نقض ساير قراردادگرايش به توزيع مسئوليت 

وين چنين  1980كنوانسيون بيع بين المللي  80و39، 34طوري كه مفسرين از مواد  همان

 (21)اند. استنباطي كرده

اين مورد  ها از جمله لبنان و مصر قاعده تسهيم مسئوليت در بعضي از كشور البته هنوز در

نتيجه  حسب اينكه خسارات وارده در يت خسارت وارده به كاال برمسئول شود و اعمال نمي

چنانچه خسارت  نقل بوده باشد بر عهده آنان است و تقصير ارسال كننده يا متصدي حمل و

متصدي حمل  ۀبرعهد وارده ناشي از تقصير مشترك آنان باشد، مسئوليت جبران خسارت صرفاً

 (22)و نقل خواهد بود.

 

 تحديد و عدم جريان ضمانت اجراي قانونيمبحث دوم : موارد 

صورت  هبعضي موارد عليرغم تلف و يا ناقص شدن كاالي مورد حمل، ضمانت اجراي قانوني ب در

 شود و حدود قيود و شروطي محقق مي جاري شده ومسئوليت متصدي حمل ونقل در محدود

ين موارد در ذيل مورد باشد كه ا نقل مسئول خسارات وارده نمي يا اينكه اصالً متصدي حمل و

 گيرد :  تحليل قرار مي

                                                           
1. Fau de la victim 

2  . The rule of last opportunity =Last clear chance doctrin 

3  . Apportionment of the loss  
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 موارد محدوديت جريان ضمانت اجراي قانوني (الف

اين محدوديت ممكن است ناشي از اراده طرفين و يا مقررات قانوني باشد. گاهي ارسال كننده و 

متصدي حمل و نقل ميزان خسارتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد و ايجاد خسارت بايد 

مثالً در قرارداد مقرر شود كه براي هر روز تأخير در  ؛نمايند خت شود، از پيش تعيين ميپردا

ريال مبلغ پرداخت  Xتسليم كاال يك ميليون ريال پرداخت خواهد شد و يا در صورت تلف كاال 

 خواهد شد.

 ها با نظم عمومي و اخالق حسنه گفته شد، جز در مواردي كه به دليل خاص اجراي اين توافق

 ها نبايد ترديد كرد. گونه توافق منافات دارد، در اعتبار اين

الزم به ذكر است كه طرفين در تعيين خسارت مقطوع از آزادي خاص برخوردار هستند و 

و  683ه و در قسمت اخير مواد گذار اراده طرفين قرارداد حمل و نقل را محدود نكرد قانون

 ش كاال را تجويز نموده است.ق.ت تعيين خسارت به مبلغ بيشتر از ارز683

نمايند محدوديت  بديهي است وقتي كه طرفين به مبلغ كمتري از خسارت واقعي توافق مي

 نمايد. مسئوليت متصدي مصداق مي

 1حداكثري تعيين گرديدهدر خصوص ميزان خسارت قابل مطالبه  CMRاگر چه در كنوانسيون 

 ينكه در راهنامه ارزشي بيش از مبلغ مقرر درو مطالبه بيش از آن مبلغ تحت شرايطي از جمله ا

گونه ممنوعيتي در تعيين خسارت به مبلغ  بيني شود، مقدور است ولي هيچ كنوانسيون پيش

كمتر از ميزان واقعي خسارت وجود ندارد و محدوديت كنوانسيون ناظر به حداكثر خسارت بوده 

صل حاكميت اراده تعيين مبلغ و در مورد حداقل خسارت حكمي مقرر نكرده است و بنا به ا

 باشد. مقطوع كمتر از خسارت واقعي امكان پذير مي

بلكه حداكثري براي مسئوليت  ،نمايند گاهي طرفين به تعيين خسارت مقطوع اقدام نمي

ريال مبلغ خواهد بود.  Xشود كه مسئوليت متصدي تا  گيرند مثالً مقرر مي متصدي در نظر مي

حداكثر محدود به مبلغ تعيين شده خواهد بود اگر چه خسارت  در اينصورت مسئوليت متصدي

 وارده بيش از حداكثر مزبور باشد.

ديده را از اثبات ميزان  از جمله مزاياي تعيين خسارت مقطوع در اين خصوص اين است كه زيان

كه در فرض اخير ميزان خسارت بين حداقل و حداكثر در  كند در حالي خسارت معاف مي

التجاره را ثابت  و متضرر بايد براي دستيابي به خسارت، ميزان ضرر وارده به مالنوسان است 

 نمايد. اين شكل از محدوديت مسئوليت به محدوديت مسئوليت به معني اخصّ معروف است.
                                                           

 همان كنوانسيون. 12و ماده  CMRپروتكل اصالحي كنوانسيون  1ماده  1رند . 2
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گذار  محدوديت مسئوليت ممكن است ناشي از حكم قانون باشد، غالباً در چنين مواردي قانون

ق.ت در خصوص  683اينكه در ماده  كند كما خسارت مقرر ميحداكثري را براي ميزان 

خسارت ناشي از تأخير تسليم يا نقص كاال يا خسارت بحري، حداكثر ميزان خسارت قابل 

مطالبه، به ميزان ارزش كل كاالست. به عبارت ديگر حداكثر مبلغ قابل مطالبه، مبلغي است كه 

باشد. البته اين حكم در حالتي است كه طرفين  در صورت تلف شدن تمام كاال، قابل مطالبه مي

 بيني نكرده باشند. خالف آن را پيش

پروتكل اصالحي مقرر گريده كه حداكثر  2ماده  2نيز به موجب بند  CMRدر كنوانسيون 

 واحد محاسبه براي هر كيلوگرم از وزن ناخالص خواهد بود. 88/6ميزان غرامت مورد حكم، 

 

 ت اجراي قانونيموارد عدم جريان ضمان (ب

 شرط عدم مسئوليت – 1

در خصوص اينكه آيا با شرط عدم مسئوليت در قرارداد حمل و نقل، متصدي از پرداخت 

شود يا خير، اتفاق نظر وجود  خسارت، در صورت ورود خسارت به كاال يا تلف آن، معاف مي

گذار در  زيرا قانون ؛استگذار به ما نحن فيه  ندارد و اين اختالف نظر ناشي از عدم تصريح قانون

بيني كرده ولي از شرط عدم  صراحتاً محدوديت مسئوليت متصدي را پيش 683ذيل ماده 

 مسئوليت نامبرده سخني به ميان نياورده است.

زيرا  غرسد كه شرط عدم مسئوليت در قرارداد حمل و نقل معتبر و نافذ نباشد به نظر مي

ائل آن و نابرابري طرفين قرارداد حمل و نقل ايجاب ماهيت قرارداد حمل و نقل و پيچيدگي مس

نمايد كه شخص ضعيف در مقابل طرف قوي يعني متصدي حمل و نقل كه هم از نظر  مي

گذار باشد. اگر  اقتصادي و هم از نظر فني در وضعيت خيلي بهتري قرار دارد، مورد حمايت قانون

ل و نقل با تحميل اين شرط به شرط عدم مسئوليت مورد پذيرش قرار بگيرد، متصديان حم

 طرف ضعيف يعني ارسال كنندگان، به راحتي از زير بار مسئوليت در خواهند رفت.

زيرا  ؛گذار نيز چنين شرطي را مورد قبول قرار نداده است به خاطر همين مالحظات، قانون

نظر به ق.ت در مقام بيان موارد مسئوليت متصدي بوده و چنانچه  683گذار، در ماده  قانون

دادند  اعتبار شرط عدم مسئوليت داشتند، مانند ساير موارد عدم مسئوليت مورد تصريح قرار مي

اند، پس نظر به عدم اعتبار شرط عدم مسئوليت  و چون در مقام بيان از ذكر آن خودداري كرده

 اند.  داشته
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كم به عدم اعتبار توان ح قانون دريايي ايران نيز مي 54ماده  8عالوه از وحدت مالك بند  هب

زيرا همان داليلي كه شرط عدم مسئوليت را در حمل و نقل دريايي  ؛شرط عدم مسئوليت كرد

 اي نيز وجود دارد. كند در حمل و نقل جاده توجيه مي

نيز در خصوص شرط عدم مسئوليت متصدي مطلقاً مطلبي ذكر نشده  CMRدر كنوانسيون 

 است.

 

 عيب ذاتي كاال – 2

را در پي   تواند تلف، نقص و همچنين تأخير تسليم ديگر از مواردي است كه ميعيب كاال يكي 

سازند در قانون تجارت بيان شده  داشته باشد. عيوبي كه چنين موجباتي را براي كاال فراهم مي

توان آن را به دو دسته، عيوب ذاتي و غير ذاتي تفكيك نمود. در خصوص عيوب غير  كه مي

 در قسمت تقصير ارسال كننده بحث خواهد شد. )عيوب عدل بندي( ذاتي

)كالً يا جزئاً( هنگام  شود كه در وجود كاال اي اطالق مي زيادتي يا نقيصهعيوب ذاتي كاال به 

تحويل آن به متصدي موجود بوده است و تفاوتي از اين جهت كه اين عيوب قابل مشاهده باشد 

هاي ميوه، مقداري از آنها فاسد شده باشد،  داخل صندوق كند مثالً ممكن است در يا خير، نمي

كه فساد جزئي آن با طي مسير حمل به ساير محصوالت نيز تسري يافته و باعث فساد بقيه نيز 

التجاره، كااليي باشد كه ظاهري سالم ولي حقيقتاً معيوب باشد مانند شير  بشود، و يا مال

يش متوجه شوند كه داراي نوعي قارچ رسد ليكن هنگام آزما سالم به نظر مي  خشكي كه ظاهراً

گونه موارد متصدي بايد ثابت  اندازد. در اين باشد كه سالمتي مصرف كننده را به مخاطره مي مي

كند كه تلف يا نقص كاال مربوط به عيب ذاتي كاال بوده است تا از مسئوليت معاف شود، اين 

 ق.ت بيان شده است. 683و  683حكم در مواد 

نيز عيب ذاتي كاال را در كنار ساير موارد معاف كننده  CMRكنوانسيون  13ماده  2بند 

 بيني نموده است. پيش

طور در كنوانسيون مزبور، اثبات اينكه ورود خسارت يا فقدان كاال ناشي از عيب ذاتي كاال  همين

 1باشد. ميبوده است، با متصدي حمل و نقل 
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 دخالت مخاطرات ذاتي خاص – 3

گرديده است چنانچه در موارد خاص فقدان و خسارت ناشي از  مقرر CMR 1در كنوانسيون 

 مزبور از 2كنوانسيونمخاطرات ذاتي خاص باشد متصدي حمل و نقل تحت شرايط مقرر در 

 پرداخت غرامت معاف خواهد شد.

مواردي كه در كنوانسيون، دخالت مخاطرات ذاتي خاص، متصدي را از مسئوليت معاف 

 اند از : عبارتنمايد.  مي

استفاده از وسايل نقليه رو باز بدون پوشش، در صورتي كه با استفاده از چنين وسايلي به  –الف 

 صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد.

بندي ناقص در مورد كاالهايي كه در صورت نداشتن  بندي نبودن يا وجود بسته بسته –ب 

ص به دليل طبيعتي كه دارند متحمل ضايعات يا خسارات بندي ناق بندي يا داشتن بسته بسته

 شوند. مي

وسيله فرستنده يا گيرنده و يا  هكار تحويل و تحول، بارگيري، بار چيني يا تخليه كاال ب –ج 

 ه شده، انجام شود.دشخصي كه از طرف آنان به اين كار گمار

را در معرض فقدان يا خسارت به ويژه تمام يا قسمتي از آنها  هطبيعت بعضي از كاالها كه ب –د 

زدگي، پوسيدگي، خشكي، نشتي، نقصان معمولي، آفت يا  واسطة شكستگي، زنگ هخصوص ب

 دهد. بيدزدگي قرار مي

 ها هاي روي بسته كافي يا كامل نبودن عالئم و شماره –هـ 

 حمل حيوانات زنده –و 

كند  ستفاده نمايد و ادعا ميا 13ماده  4وقتي كه متصدي قصد دارد از معافيت مذكور در بند 

بوده است، كنوانسيون  13ماده  4كه خسارت ناشي از مخاطرات ذاتي خاص مذكور در بند 

مزبور فرض صحت ادعاي او را كرده است و چنانچه از اوضاع و احوال قضيه چنين برآيد كه 

نسبت  13ماده  4توانسته به يك يا چند مورد از مخاطرات ذاتي خاص موضوع بند  خسارت مي

)متصدي( صحيح تلقي شده و بار اثبات اينكه ورود  داده شود، در اين حالت ادعاي مدعي

خسارت منتسب به يكي از مخاطرات ذاتي مزبور نبوده است، بر عهده مدعي دعوي خسارت 

                                                           
 CMRكنوانسيون  21ماده  2رند  .1
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البته اين فرضيه يعني فرض صحت ادعاي متصدي در خصوص مورد الف  1.قرار داده شده است

 2گردد. اعمال نمي 13ماده  4از بند 

 5و بند  4نيز منوط به رعايت شرايط مقرر در بند  13ماده  4بند « و»و « د»استفاده از موارد 

 3باشد. كنوانسيون مي 18ماده 

بيني  نحو مستقل پيش هكنوانسيون ب 13ماده  4در قانون تجارت ايران موارد مذكور در بند 

از مصاديق تقصير ارسال  13ماده  4توان گفت كه موارد ب و ج از بند   ليكن مي ،نگرديده است

كنوانسيون نيز با اندكي  13ماده  4 از بند« د»تجارت ايران و مورد كننده مذكور در قانون 

 مسامحه مربوط به عيب ذاتي مقرر در قانون تجارت باشد.

 

 دخالت فعل ثالث – 4

 (26)باشد. كه واجد شرايط قوه قاهره باشد، در حكم قوه قاهره مي دخالت شخص ثالث، در صورتي

شود كه طرف عقد واقع نشده و قائم مقام  ثالث در قرارداد حمل و نقل به هر شخصي اطالق مي

ايجاب را  طرفين نيز نيست و اين همان حكمي است كه اصل نسبي بودن قراردادها آن

گذار اعمال كساني را كه از طرف متصدي مأموريت حمل كاال را بر عهده  قانون (24)كند. مي

نظر از نوع رابطة  )صرف گونه اشخاص نيز گيرند، منتسب به متصدي دانسته است. لذا اين مي

ق.ت(  688 )ماده (25)شوند. حقوقي مأمور و آمر( در قرارداد حمل و نقل بيگانه محسوب نمي

ي را كه در طول حمل از خدمات آنها تكاركنان و مأموري نيز CMR 4كنوانسيون  6 ماده

                                                           
 همان كنوانسيون 21ماده  1رند  . 2

 اي  نوشته 11: رجوع شود ره صفحه  21ماده  2مورد الف از رند . 1

در صورتيكه كه حمل كاال در وسيله نقليه مخصوص كيه ريراي   »  2دارد: رند  كنوانسيون مزرور مقرر مي 21ماده  5و   2رند . 8

توانيد از مزايياي    نميي   تغييرات حرارت يا رطورت هوا مجهز شده انجام گيرد حمل كننيده حفاظت كاال از اثرات گرما و سرما، 

استفاده نمايد مگر اينكه ثارت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات الزم در مورد   21ماده  2ريني شده در جزء)د( رند  پيش

« ه و هر دستور خاص صادر شده ره او انجام شده استانتخاب، نگاهداري و استفاده از چني  تجهيزاتي از طرف او رعايت شد

استفاده نمايد مگر اينكه ثارت كنيد كيه تحيت     21ماده  2ريني شده در جزو)و( رند  تواند از مزاياي پيش حمل كننده نمي» 5رند 

و رعاييت شيده   شرايط موجود تمام اقداماتي كه ره طور عادي رر عهده او روده انجام شده و هر دستور خاص صادر شيده ريه ا  

 «است.

دارد: از لحاظ اي  كنوانسيون حمل كننده مسئو( ضعل يا ترك ضعل نمايندگان، كاركنان يا  مي مقرر CMRكنوانسيون  8ماده . 2

كند، خواهد رود. ماداميكه اي  نمايندگان، كاركنان يا اشخاص  هر شخص ديگري كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده مي

 ضعل يا ترك ضعل ناشي از عملكرد خود او راشد. ديگر در چهارچوب وظيفه شغلي خود عمل نموده راشند مثل آن است كه
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شود، بعنوان نماينده متصدي دانسته و مسئوليت اعمال آنها را بر دوش متصدي  استفاده مي

 كند. نهاده است بنابراين كنوانسيون مزبور نيز همانند قانون تجارت، اين افراد را ثالث تلقي نمي

تا زماني كه اين مسئوليت را بر عهده متصدي  CMRكنوانسيون  6نكته جالب توجه اينكه ماده 

 قرار داده است كه اشخاص مذكور در چهارچوب وظيفه شغلي خود عمل نموده باشد.

بيني بوده  براي اينكه اعمال شخص ثالث در حكم قوه قهريه باشد بايستي عمل، غير قابل پيش

التجاره توسط  مثالً به يغما رفتن مال ؛نيز نتواند از آن جلوگيري نمايدو هيچ متصدي مواظبي 

اي خالي از سكنه، دزديده شدن كاال در طول اجراي قرارداد كه حالت شديد  اوباش در منطقه

شمار  هثالث ب هاي بارزي از فعل شخص باشد، نمونه آن قطاع الطريق يا سرقت مسلحانه مي

 آيند. مي

سازد و عدم  ه سببيّت ميان فعل متصدي و عدم اجراي قرارداد را منتفي مياعمال مذكور، رابط

گذارد كه از او به ثالث تعبير شد. دخالت ثالث بايد علت  اجراي قرارداد را بر عهده كسي مي

لذا هرگاه متصدي خطا نموده و يا با وجود سارقان، توانايي  ؛منحصر ورود ضرر محسوب گردد

ولي در انجام اين امر قصور نمايد، او از  ؛را از مخمصه داشته باشدالتجاره  خالص كردن مال

 مسئوليت مبري نخواهد بود.

وجه نبايد مستقيم يا غير مستقيم منسوب به متصدي يا عوامل و  فعل شخص ثالث به هيچ

التجاره ناشي از تباني بين  براي مثال در صورتيكه سرقت رفتن مال ؛كاركنان او بوده باشد

بلكه از نظر كيفري  ،كاركان او با سارق باشد متصدي نه تنها مسئوليت مدني دارد متصدي يا

 تواند تحت تعقيب واقع شود. نيز مي

 

 خطاي فرستنده كاال – 5

كند، اطالعاتي را كه براي اجراي صحيح و بهينه قرارداد  ظف ميوگذار فرستنده كاال را م قانون

دهد. عدم توجه به اين تكاليف، مسئوليت ناشي از حمل ضروري است در اختيار متصدي قرار 

شرطي كه متصدي ثابت نمايد  هنهد، ب تلف، گم شدن، تأخير در تسليم و نقص را بر عهده او مي

و  680، 639التجاره ناشي از اين موارد است. تكاليف مذكور در مواد  كه خسارت وارده به مال

 قانون تجارت ايران بيان گرديده است. 684

اليه، محل تسليم  ق.ت مكلف است آدرس صحيح مرسل 639ال كننده، مطابق ماده ارس

بايد در آن   ها، مدتي كه مال التجاره، تعداد عدل و طرز عدل بندي، وزن و محتوي عدل مال

عمل آيد، همچنين قيمت اشياء گرانبها را  هراهي را كه حمل بايد از آن راه ب  مدت تسليم شود،
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اي در تحقق  ساند. دقيق و صحيح بودن هر كدام از موارد مزبور، نقش عمدهبه اطالع متصدي بر

 نمايد. نحو سالم و به موقع به مقصد( ايفاء مي ه)رسيدن كاال ب خواست طرفين قرارداد

با شمردن مشخصاتي كه هر بارنامه بايد حائز آن باشد،  13نيز در ماده  CMRكنوانسيون 

ها، خسارات و صدماتي كه در نتيجه نادرستي يا كافي  نهفرستنده را مسئول جبران تمام هزي

كنوانسيون مذكور  3داند. موارد مذكور در ماده  نبودن مشخصات اعالم شده باشد، مي

به  1قانون تجارت ايران ذكر شده است. مضافاً اينكه در بند  639هايي هستند كه در ماده  همان

طرناك، شرحي كه به طور معمول چنين كند در خصوص كاالهاي خ ارسال كننده تكليف مي

 شناساند را نيز قيد نمايد. كاالهايي را مي

كنوانسيون مذكور نيز موارد عدم مسئوليت متصدي را كه از تقصير  13ماده  4و  2هاي  بند

)ورود خسارت( ناشي از  شود، برشمرده است منتهي اثبات اينكه اين امر ارسال كننده ناشي مي

زماني كه خالف ادعاي  و تا 1است.ها بوده است بر عهده متصدي  بند عوامل مذكور در آن

 باشد. متصدي ثابت نشود، فرض بر صحت ادعاي او مي

شود چنانچه ورود خسارت منتسب به تقصير فرستنده بوده باشد نه  به اين ترتيب مالحظه مي

 بلكه كليه خساراتي را كه از تقصير او ،نمايد تنها متصدي از مسئوليت برائت حاصل مي

الزم به توضيح است هر گاه گيرنده  (23)گردد نيز بايد جبران كند. )فرستنده( متوجه متصدي مي

كاال، دچار تقصير شده، از اين راه ضرري به كاال و متصدي وارد شود بديهي است كه مسئوليت 

 گردد. جبران ضررهاي وارده بر عهده او واقع مي

 

 خسارت ناشي از تعليمات فرستنده يا گيرنده كاال باشد. – 6

تواند در حدود اختياراتي كه قانوناً دارند تعليماتي در خصوص  اليه مي ارسال كننده و مرسل

هايي باشد كه در  تواند در كليه زمينه  نحوه اجراي قرارداد به متصدي بدهند، اين دستورات مي

كه متصدي نيز ملزم به اجراي آنهاست، چه بسا  آنجائيجريان حمل، ممكن است حادث شود، از 

 دستورات به سود ذينفع نبوده، براي كاال ايجاد خسارت نمايد.

التجاره، دچار آسيب شده و  گاه اطاعت از دستورات صادره و اجراي آن، سبب شود كه مالهر

اي كه در معاف  صحيح و سالم و به موقع به مقصد نرسد متصدي مسئوليتي ندارد و تنها وظيفه

ساختن خود از مسئوليت دارد اين است كه ثابت كند خسارت وارده، در نتيجه دستورات ارسال 

 ق.ت( 683)ماده . اليه بوده است كننده يا مرسل
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التجاره سريع  ها، دستور دهد كه مال گاه ارسال كننده در جهت كاهش هزينهبراي مثال هر

دار حمل شود، متصدي تكليفي در استفاده از   چالالفساد بدون استفاده از كانتينرهاي يخ

كننده ندارد و در صورت فساد كاال نيز چون مطابق  هاي خنك هاي مجهز به دستگاه كاميون

مگر اينكه صاحب كاال ثابت كند فساد  ؛دستور عمل نموده است از مسئوليت مبري است

 او نداشته است. اي با دستور التجاره مربوط به امر ديگري بوده كه رابطه مال

نيز متصدي مبري از مسئوليت ناشي از خسارتي دانسته  CMRكنوانسيون  13ماده  2در بند 

 شده است كه در اثر اطاعت متصدي از دستورات ارسال كننده به كاال وارد گرديده است.

 

 قوه قاهره – 7

در قوانين متعددي مورد را  دست بدهد، آن هگذار بدون اينكه تعريفي از عبارت قوه قاهره ب قانون

استفاده قرار داده و بعضاً نيز مصاديق آن را ذكر كرده و آن را از اسباب معافيت متعهد از 

 1مسئوليت دانسته است.

حوادث غير »و « حادثه»قانون مدني از قوه قاهره تحت عنوان  1612ماده  4و  2بندهاي 

اي كه  حادثه»و « علت خارجي» ن همين قانو 229و  223كند همچنين مواد  ياد مي« مترقبه

 كند. را به عنوان موارد معاف كننده متعهد ذكر مي« دفع آن خارج از حيطة اقتدار متعهد است

گذار بدون  در قانون تجارت و در مبحث راجع به قرارداد حمل و نقل همانند ساير مقررات، قانون

كند كه  بيان مي 683و  683را در مواد  اينكه خود را نيازمند تعريفي از قوه قاهره بداند، مواردي

 حوادث مربوط به قوه قاهره نيز از آنها قابل استنباط است.

پس از بيان ساير عوامل معاف كننده  CMRكنوانسيون  13ماده  2در قسمت اخير بند 

به « اوضاع و احوال اجتناب ناپذيري كه حمل كننده قادر به جلوگيري از آن نبوده»متصدي، 

 ه قاهره ذكر شده است.عنوان قو

در تعريف قوه قاهره، حقوقدانان با لحاظ  CMRگذار ايران و كنوانسيون  عليرغم سكوت قانون

به حادثه خارجي  (23)اي اند. عده  مصاديق و اوصاف مصرح در قانون، در صدد تعريف آن بر آمده

غير ممكن سازد قوه قاهره بيني نبوده و قابل اجتناب نيز نباشد و اجراي قرارداد را  كه قابل پيش

اند و گروهي ديگر به مانع و حالت اجتناب ناپذيري كه در اوضاع و احوال خاص پديده  گفته

                                                           
 2رند « حوادث و رالياي غير مترقبه» دارسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب را عبارت   قانون آئي  181ماده . 1

ماده  –دريايي ايران  قانون 282و  25مواد  –قانون ريمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايط نقليه موتوري  22ماده 

 قانون كار. 83

Archive of SID

www.SID.ir



 المللي كاال اي داخلي و بين  آثار تخلف متصدي حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده

 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

 

 

 

 

 

120 

ت
دانشنامه حقوق و سياس

 

شماره 
21

، پاييز و زمستان 
2811
 

 

اند كه اين  اند و بيان داشته ه  هاي خارجي است فورس ماژور اطالق كرد آمده و ناشي از رويداد

عريف قوه قاهره اظهار تعدادي نيز در ت (28)شود. از مسئوليت مي  مانع موجب معافيت متعهد

بيني نمود و در صورت وقوع،  توان وقوع آن را پيش اي است خارجي كه نمي دارند كه حادثه مي

 (29.)مقاومت در برابر آن ناممكن است

اي تحت قوه قاهره تلقي  ق.م اين است كه حادثه 229و  223رسد كه مستفاد از مواد  به نظر مي

گردد كه واجد سه وصف خارجي بودن، غير   صدي ميشده و موجب معافيت از مسئوليت مت

بيني بودن باشد. همچنين از مقررات مزبور به ويژه مقررات  قابل اجتناب بودن و غير قابل پيش

ماژور  گذار از قوه قاهره يا فورس آيد كه منظور قانون بر مي CMRكنوانسيون  13ماده  2بند 

شود و معني خاص آن كه صرفاً شامل  آن است كه شامل عمل شخص ثالث نيز مي 1معني عام

 باشد. گذار نمي حادثه ناشي از نيروهاي طبيعي است، مراد قانون

اگر متصدي حمل بخواهد براي معاف شدن از مسئوليت به قوه قاهره استناد نمايد، اينكه او 

بلكه بايد ثابت كند كه خسارت ناشي از آميزي مرتكب نشده، كافي نيست  ثابت كند عمل تقصير

 (60)بيني و نيز غير قابل اجتناب بوده است. حادثه خارجي بوده كه غير قابل پيش

 

 نتيجه گيري

 آيد : دست مي هاز مطالب پيش گفته نتايج ذيل ب

متصدي بعد از انعقاد قرارداد حمل و نقل مؤظف  CMRمطابق قانون تجارت و كنوانسيون  – 1

به حمل كاال به مقصد معين است و در كنار اين تعهد اصلي موظف است كه طبق مفاد قرارداد 

التجاره مواظبت نمايد و نيز كاال را در  و عرف و عادت تجاري و در تمام مدت قرارداد از مال

التجاره را به كسي كه در قرارداد ذكر شده  المدتي كه مقرر شده است به مكان مقرر برساند و م

 است تحويل دهد.

 683نقض هر كدام از تعهدات مزبور موجب مسئوليت متصدي است، قانون تجارت در مواد  – 2

موارد مسئوليت متصدي را محدود به تلف، گم شدن،  13در ماده  CMRو كنوانسيون  683و 

ند و در مورد اينكه آيا عدم حمل و عدم تحويل ا تأخير در تسليم، نقص و خسارت بحري نموده

اند. گفته شد كه  باشد يا خير، سكوت اختيار كرده كاال توسط متصدي موجب مسئوليت وي مي

                                                           
رينيي و غيير    قوه قاهره ره معني عام عبارتست از هر حادثه خارج از حيطه قدرت متعهيد و غيرقاريل پييش   . 2

نيام)يعني غيير منتسيه ريه شيخص       ايست ري قارل اجتناب كه مانع اجراي تعهد راشد و در معني خاص حادثه

 (82)ريني و غيرقارل اجتناب. غير قارل پيشمعي  و صرضاً ناشي از نيروهاي طبيعي(، 
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باشد  قرارداد حمل و نقل نيز مانند هر قرارداد ديگر تابع اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد مي

باشند  ظف به پيروي از مفاد قرارداد ميواد ماز جمله طبق اصل لزوم وفاي به عهد طرفين قرارد

ترين وظيفه متصدي حمل كاال و تحويل آن به شخص ذينفع  و در قرارداد حمل و نقل كه عمده

 است صرف عدم انجام اين تعهد معين موجب مسئوليت متصدي خواهد بود.

خسارت ثار مسئوليت متصدي در مورد تلف، گم شدن، تأخير در تسليم، نقص كاال و آ – 6

باشد. ميزان خسارت تابع توافق طرفين است و در  عنوان خسارت مي هبحري، پرداخت قيمت ب

صورت فقدان چنين توافقي مستفاد از مقررات مزبور اين است كه در تعيين خسارت بايد قيمت 

كاال لحاظ گردد ولي اينكه قيمت كدام زمان و مكان بايد در نظر گرفته شود قانون تجارت 

ليكن با توجه به الحاق  ؛بيني نكرده است ت و قانون مدني نيز معيار مشخصي را پيشساكت اس

توان راه حل مقرر در آن را كه ميعار دقيقي است، اعمال كرد.  مي CMRايران به كنوانسيون 

كنوانسيون مزبور خسارت بر حسب نرخ بورس و در صورت عدم  26ماده  2و  1مطابق بند 

كدام، بنا به ارزش رايج و  قيمت روز بازار و يا در صورت نبودن هيچ وجود نرخ بورس، براساس

متداول كااليي از همان نوع و جنس كه در محل و در زمان قبول كاال براي حمل جاري بوده 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ولي مقررات قانون تجارت و كنوانسيون در مورد آثار مسئوليت متصدي در مورد عدم حمل و 

رسد با توجه به اصل لزوم قرارداد و خصوصيت الزم  نظر مي هحويل كاال ساكت است كه بعدم ت

بودن قرارداد حمل و نقل و اصل لزوم وفاي به عهد ضمانت اجراي امتناع متصدي از حمل و 

 تحويل كاال، الزام ممتنع به انجام تعهد خواهد بود.

ل حق فسخ مقرر شده باشد و ايشان در جايي كه در قرارداد حمل و نقل براي متصدي حم – 4

با تمسك به اين حق و اعالم فسخ قرارداد، از حمل كاال امتناع نمايد، امكان الزام او به انجام 

تعهد وجود نخواهد داشت. بديهي است فسخ قرارداد، تكليف متصدي را به تحويل كاال به 

است كه كاال را يا در مبدأ  سازد و الزمه فسخ نيز اين شخص مقرر شده در قرارداد منتفي نمي

 اليه تحويل نمايد. به ارسال كننده يا در مقصد به مرسل

همينطور در صورت شرط عدم مسئوليت، وجود عيب ذاتي در كاال، دخالت مخاطرات ذاتي 

خاص، دخالت فعل ثالث، خطاي فرستنده كاال، خسارت ناشي از تعليمات فرستنده يا گيرنده، 

 دار پرداخت قيمت و يا خسارت نخواهد بود. ه متصدي عهدهكاال و دخالت قوه قاهر
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