
اي کاال و شرایط  ونقل جاده بررسی موارد معافیت متصدي حمل
  )CMR(المللی کاالونقل بین کنوانسیون حملها در استنادي آن

  ***نادر والئی-**نژادمجید حسن-*منصور جباري
  

  )11/8/93: تاریخ پذیرش –1/12/92: تاریخ دریافت(

  چکیده
تدوین گردیـده   1956لی کاال از طریق جاده که در سال الملونقل بین کنوانسیون قرارداد حمل

و مورد الحاق کشورهاي بسیاري، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شـدن مقـررات، در ایـن    
ونقـل زمینـی بـراي خسـارات وارده بـه       مطابق این کنوانسیون، متصدي حمل. عرصه گردیده است

  .باشد فرستنده و گیرنده کاال مسئول می
هایی در نظر گرفته شده  ونقل معافیت نگام بروز خسارت، در مواردي، براي متصدي حملهبه  
هـا عـالوه بـر فوایـد کـاربردي، آثـار        هاي دفاعی متصدي و شرایط استنادي آن بررسی شیوه. است

که نقـش بسـزایی در درك مبنـاي مسـئولیت حـداکثر مراقبـت        علمی مهمی دربردارد از جمله این
باشد و حتّی به نحو  موارد معافیت مطرح محدود به قوه قاهره نمی. ون مزبور داردمطرح در کنوانسی

تمسـک بـه برخـی از    . ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است قابل توجهی مخاطرات ذاتی حمل
موارد معافیت مستلزم اثبات رابطه سببیت بین موارد یاد شـده بـا خسـارت تحقـق یافتـه اسـت و در       

ونقـل جهـت رفـع     صرف اثبات وجود موارد معافیت مربوط به مخاطرات ذاتی حمـل برخی موراد 
  .بینی شده است عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش مرور زمان نیز به. مسئولیت کافی است

ونقـل   اي، حملونقل جاده ونقل کاال، معافیت از مسئولیت، حمل حمل: کلیدواژگان
  راقبتم المللی، حداکثر وظیفهبین

                                                                                                    
  mansorjabari@gmail.com                                 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی استاد*

  majidhasannejad@yahoo.com               کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی **
  nader.vellaei@gmail.com                     دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی***



40
1393تابستان، هفتمحقوق خصوصی، سال دوم، شماره صلنامه پژوهش ف

  مقدمه
ونقل یکی از ارکان اصلی اقتصـاد، تجـارت، رفـاه اجتمـاعی، امنیـت، حاکمیـت و سیاسـت         حمل

المللی کاال انتقال کاال از کشور مبدأ که اغلب فروشنده است  بـه کشـور مقصـد    ونقل بین حمل. است
ت حمـل از  تکمیل این تعریف باید گفـ  رد (Carr, 2009, p: 158). باشد که اغلب خریدار است می

جـا تحویـل    گیرد تا کشور مقصد کـه بایـد کـاال در آن    کشوري که متصدي حمل کاال را تحویل می
  .باشد گرفته شود می

خود را دارد و داراي  اي نیز جایگاه ویژهونقل جاده ونقل، حمل هاي حملاز بین انواع روش 
ونقل بین کشورهاي  رصد حملد 42، تقریباً 1997عنوان نمونه در سال  به باشدقدمت طوالنی می

ه بیشـتر بـه ایـن بخـش در قلمـرو      توجـ  1.گرفـت  اي صورت می ونقل جاده اروپایی از طریق حمل
کنوانسـیون  در ایـن راسـتا   . طلبـد المللی سازوکارهاي حقوقی آن هم در سطح جهـانی را مـی  بین

لـی کـاال از طریـق    الملونقـل بـین   کنوانسـیون قـرارداد حمـل   (2اي کاال جاده المللیبین ونقل حمل
آن مربـوط بـه    در ژنو تنظیم و منعقد گردید که یکی از موضوعات عمده 1956مه  19در ) جاده

یکنواختی قواعد مزبور و آشـنایی متصـدیان بـا    . اي کاال است ونقل جاده مسئولیت متصدي حمل
بیر و گردد تا ایـن متصـدیان تمـامی تـدا    مبناي مسئولیت و آگاهی از شدت مسئولیت موجب می

کار گیرند و از راهکارهاي موجود از جمله بیمه مسئولیت مدنی بهره مراقبتها را در حمل کاال به
بررسـی مفـاد    1376در سـال   اي کـاال  جاده المللیبین ونقل کنوانسیون حملالحاق ایران به . ببرند

ونقـل   حمـل  نماید تا متصديونقل را ضروري می ویژه  موارد معافیت متصدي حملکنوانسیون به
. کنند با مفاد کنوانسیون آشنا شوندالمللی فعالیت میونقل بین و صاحبان کاال که در عرصه حمل

درخصـوص حمـل    اي کـاال  جـاده  المللـی بـین  ونقـل  کنوانسـیون حمـل  البته باید توجه داشت که 
در ایـن  شـود و  باشد و شامل حمل مسافر و بـار همـراه آن نمـی   المللی کاال از طریق جاده میبین

حـاکم  CVR3المللی مسافر و بار همـراه آن از طریـق جـاده     ونقل بین خصوص کنوانسیون حمل
الزم  1994آوریـل   12تهیه شده است در 1973که در سال  رغم ایناین کنوانسیون علی. باشدمی

  .اند کشور به عضویت آن در آمده 8تا به امروز نیز فقط  االجرا گردید و
                                                                                                    
1. European Commission ,Final Report, The Economic Impact of Carrier Liability on 
Intermodal Freight Transport, London 10 January 2001,p.14.
2. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road(CMR)-
(Geneva, 19 May 1956)
3. Convention on the Contract  for  the International  Carriage  of  Passengers  and  
Luggage by Road (CVR),Geneva ,1 March 1973.
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
گذاري در کشـور متناوبـًا   ونقل در ایران نیز از شروع قانون ردادهاي حملمسائل مربوط به قرا

المللـی و بـه   ونقـل بـین   در حال حاضر در حـوزه حمـل   .موضوع قوانین مختلفی قرار گرفته است
ونقل بین ایران و کشورهاي دیگر، کنوانسیون مزبـور حـاکم اسـت و در حـوزه      عبارتی در حمل

باشـد ولـی در خصـوص     جاده عمدتاً قانون تجـارت حـاکم مـی   ونقل داخلی کاال از طریق  حمل
اي نیـز مـاده    و عـده ) 13،1372اخالقـی، (داننـد   اي قانون تجـارت را حـاکم مـی    عدهحمل مسافر

و قـانون   1379ونقل بار و مسافر بـین شـهري مصـوب     واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل
که ریشه اصلی این اختالفات نیـز سـکوت   ) 29:1388بطحایی،(دانند  مسؤلیت مدنی را حاکم می

ــه  . باشــد ونقــل مســافر مــی قــانون تجــارت مــا در خصــوص حمــل در ایــن خصــوص بــا توجــه ب
  .تر به حال مسافر باشد باید اعمال گرددهاي بیان شده حسب مورد قوانینی را که مناسباستدالل

موارد معافیت متصـدي   و مبناي مسئولیت در آن، این مقاله پس از بررسی مختصر کنوانسیون
اي کاال را با توجه به کنوانسـیون مزبـور مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار         ونقل جاده حمل

ونقـل از دیـدگاه موضـوع ایـن      دهد ولی پیش از بیان این مطالب الزم است تا متصدي حمـل  می
یفی از متصـدي  مقاله تعریف شود؛ شاید به علّت بدیهی بودن مفهوم متصدي، در کنوانسیون تعر

ونقـل بـه تصـویب     هـاي جدیـدي کـه در زمینـه حمـل      کنوانسـیون  وجود ندارد، ولی بـا مالحظـه  
مزبور مشخص  لزوم تعریف واژه) 2009(ونقل دریایی در حمل 1اند مانند مقررات روتردام رسیده

اي هـ  ونقـل  المللـی، مـا شـاهد حمـل     هاي بین ونقل گردد چرا که در دنیاي امروز در اکثر حمل می
مرکب هستیم و متصدي مورد نظر هر کنوانسیون باید مشخص باشد، با عنایت به تعریف موجود 

تـوان   تعریفی از متصـدي بـه ایـن نحـو مـی      cmrمقررات روتردام و کلیات کنوانسیون  1در ماده 
المللی اقـدام بـه   اي و بین کاال جهت حمل کاال در مسیري جاده شخصی که با فرستنده: ارائه داد

  .شود نماید متصدي محسوب می عقاد قرارداد حمل میان
  

  اي کاال ونقل جاده کنوانسیون حملمبناي مسئولیت متصدي در : گفتار اول
هـاي  ونقـل بـا روش   بـراي متصـدي حمـل    اي کاال ونقل جاده کنوانسیون حملمسئولیت مقرر در   

. ف نظــر وجــود داردو در مــورد مبــانی و ماهیــت ایــن مســئولیت اخــتال  شــده اســتمتفــاوت تفســیر 
                                                                                                    

ز طریق دریا صورت المللی کاال که به طور کامل یا بخشی ا کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قرارداد حمل و نقل بین .1
  .گیرد می
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هـا   طـور اختصـار بـه آن    ر ذیـل بـه  هـاي متفـاوتی ارائـه شـده کـه د     درخصوص مبانی مسئولیت نظریـه 
  .پردازیممی

  
  نظریات مطرح -1

ت و حـدود    در خصوص مبناي مورد پذیرش در کنوانسیون تشخیص امکان استناد به موارد معافیـ
تقاد دارند مبناي مسئولیت مدنی در کنوانسـیون  برخی اع. و ثغور آن از اهمیت بسزایی برخوردار است

توانـد   مسئولیت مطلق است؛ مسؤولیت در صورتی مطلق است که هیچ قیدي حتی قوه قاهره هـم نمـی  
تقصـیر  متصدي را مسئولیت معاف کند  اساس این نظریه کـه همـان نظریـه خطـر یـا مسـئولیت بـدون        

که همراه با تقصـیر بـوده اسـت     ي نسبت به ایناي در خصوص رفتار متصدگونه ارزیابی باشد، هیچمی
دیـوان عـالی آلمـان طـی رأیـی مسـئولیت متصـدي را در        ) 25:1386الجـوردي، .(شودیا نه لحاظ نمی

عمـده اسـتدالل ایـن گـروه، وجـود مسـئولیت       . کنوانسیون، یک مسـئولیت عینـی تلقـی کـرده اسـت     
  (Messent and Glass, 2000, pp: 109,110).باشد می 171)1(قراردادي از مبدأ تا مقصد به استناد ماده 

  :هاي زیر از سوي برخی نویسندگان ارائه شده استجهت رد این نظریه نیز استدالل
کنوانسیون توجه شود چه بسا این احتمال تقویت گردد که 17)1(اگر به تنهایی به مفاد ماده «

ست، ولی وقتی به مخـاطرات  مسئولیت متصدي در کنوانسیون از نوع مسئولیت مطلق قراردادي ا
شود که گیرد، نتیجه این میکنوانسیون مورد مالحظه قرار می 173)4(مقرر در ماده  2ذاتی خاص

  .باشد تر از مطلق میمسئولیت متصدي کم
                                                                                                    

کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کاال و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کاال تا  حمل« :17)1(ماده.1
  ».گونه تأخیر در تحویل کاال خواهد بود چنین مسئول هرزمان تحویل دادن آن و هم

شود که ذاتاً داراي مخاطرات بسیاري است و احتمال آسیب دیدن کاال  یهاي مشخصی م این موارد مربوط به حمل و نقل .2
شود ورود خسارت ناشی از همین مخاطرات بوده  باالست، به همین سبب در صورت ایجاد خسارت با شرایطی فرض می

  .است؛ مانند حمل کاال با وسیله نقلیه روباز
بدون پوشش در صورتی که با استفاده از چنین وسایلی به صراحت استفاده از وسایل نقلیه رو باز  - الف  «:17)4(ماده .3

  شده و در بارنامه قید شده باشد، توافق
بسته بندي نبودن یا وجود بسته بندي ناقص در مورد کاالهایی که در صورت نداشتن بسته بندي یا داشتن بسته بندي  -ب 

  شوند،ایعات یا خسارات میدارند متحمل ض ناقص به دلیل طبیعتی که
این کار تحویل و تحول، بارگیري، بار چینی یا تخلیه کاال به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به  - ج 

  .کار گمارده شده، انجام شود
طبیعت بعضی از کاالها که به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی،  -د 
  دهد، لی، آفت یا بیدزدگی قرار میخشکی، نشتی، نقصان معمو نگ زدگی، پوسیدگی،ز
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
کنوانسـیون بـاألخص    17)2(با توجه به استثناها یا موارد مبـري کننـده مسـئولیت منـدرج در مـاده      

توانسته از آن اجتناب کند و نتایج آن اوضـاع و احـوال کـه    متصدي نمی اوضاع و احوالی که«عبارت 
رسد که حوزه استثناهاي مندرج در این مـاده در مقایسـه   نظر می به» توانسته از آن جلوگیري نمایدنمی

در هــر ) 229- 228:1386سـادات حســینی، (.»تـر باشــد بـا حــوزه اسـتثناهاي مســئولیت مطلـق گســترده   
با وجود امکان استناد به موارد معافیت مختلف از سوي متصدي که هم امکـان   رسد نظر می صورت به

عنوان راهکار دفاعی از متصـدي پذیرفتـه    استناد به قوه قاهره و هم موارد دیگري غیر از قوه قاهره را به
  .است، مبناي مسئولیت متصدي نه مسئولیت مطلق است و نه مسئولیت نوعی یا محض

  رشنظریه مورد پذی -2
نظـران مطـرح شـده اسـت و منظـور از آن مسـئول       نظریه حداکثر مراقبت در نظر برخی از صاحب

 کـه وي بـا  انجـام حـداکثر وظیفـه      دانستن شخصی است که خسارت منتسب به فعل اوست مگـر ایـن  
عبـارت دیگـر بـراي تعیـین خسـارات غیـر        به. مراقبتی خویش، قادر به اجتناب از خسارت وارده نباشد

شود و مطـابق بـا    باشد بر عملکرد و وظایف زیان زننده نیز توجه می جتناب که رافع مسئولیت میقابل ا
این رویکرد، زیان زننده باید حداکثر تالش ممکـن را بـراي جلـوگیري از خسـارت، بـه عمـل آورده       

مـورد   ایـن شـیوه عمـًال    1هایی که مسئولیت در آن مبتنی بر خطا نیست باشد؛ بدین ترتیب در اکثر نظام
عمالً در این نوع از مبنـاي   (Michael Faure & Ton Hartlief, 2006, p: 23). گیرد استفاده قرار می

تري نسبت به مبانی دیگري چون مسئولیت نوعی یـا محـض و مسـئولیت    مسئولیت موارد استثناي بیش
ن ایجـاد  مطلق وجود دارد هر چند ویژگی مشترك هر سه نـوع مبنـاي مسـئولیت مـذکور مبتنـی نبـود      

  .شود طور کلی بدان نظام مسئولیت بدون تقصیر گفته می مسئولیت بر وجود تقصیر است که به
بـرده   این نظریه از سوي قاضی موستیل در دعوي سیلبر علیه ایسلندر تراکینگ مطرح شد؛ نام

» could not avoid«الذکر، با ابراز این نظریه، راه میانه را پیمود و از عبارت با رد احتماالت فوق
. باشـد ، مـی 2»توانـد بـا حـداکثر مراقبـت اجتنـاب کنـد      نمی«نتیجه گرفت که این عبارت به معنی 

نهایت نیست، بلکه داللت دارد بـر  یا حداکثر مراقبت به معنی مراقبت بی» utmost care«عبارت 
                                                                                                    

  ،:ها هاي روي بسته الیم و شمارهکافی یا کامل نبودن ع -ه
  ».حمل حیوانات زنده -و 

1. no-fault regimes
2. could not avoid with the utmost care
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اي  نظریـه مسـئولیت در چنـین   . عبارت دیگر غیرممکن نباشد که چنین مراقبتی، عملی باشد بهاین
تري است ولی در مقایسه با مسـئولیت مبتنـی   نسبت به مسئولیت نوعی، داراي موارد معافیت بیش

متصـدي اسـت کـه     تري وجود دارد و نمود این امر در وظیفهگیري بیشبر رفتار متعارف سخت
  )235:همان. (تر از حالت متعارف باشد تواند بیش می

ونقـل در   درخصـوص مبنـاي مسـئولیت متصـدي حمـل      طور که در ابتـداي بحـث بیـان شـد     همان
شـود   تر بدان تمایل نشان داده میچه امروز، بیش کنوانسیون نظرات متفاوتی مطرح شده است ولی آن

باشـد کـه نویسـندگان بـه     بـت مـی  تري بـا کنوانسـیون نیـز دارد، نظریـه حـداکثر مراق     و سازگاري بیش
باشـد و در  نوعی کمی فراتـر از نظریـه فـرض تقصـیر مـی      اند و بههاي گوناگون آن را بیان داشتهزبان

که برخی در این خصـوص بیـان داشـتند کـه مسـئولیت      طوريماهیت امر چندان تفاوتی با آن ندارد به
بـر مبنـاي فـرض مسـئولیت متصـدي اسـتوار        اي کـاال  ونقل جـاده  کنوانسیون حملمتصدي تحت نظام 

. شـود تکمیل می» the duty of utmost care«تاست که با وظیفه متصدي درخصوص حداکثر مراقب
(Damar, 2001, p: 222)    

کـه متصـدي را مسـئول فقـدان، خسـارت یـا تـأخیر در دوره زمـانی بـین           171)1(با عنایت به ماده 
دریافت کاال در مبدأ و تحویل آن در مقصـد قـرار داده اسـت، در واقـع متصـدي داراي یـک وظیفـه        

ه کـاال را در وضـعیت مشـابه زمـان دریافـت بـه شـخص ذیحـق تحویـل          کقراردادي است مبنی بر این
ت مقـرّر در     صورت مرتکب نقض قـرارداد شـده اسـت، مگـر ایـن     نماید، در غیر این کـه مـوارد معافیـ

ري گـردد بـه ایـن ترتیـب مسـئولیت مقـرر در            کنوانسیون را به اثبات برساند تـا بتوانـد از مسـئولیت مبـ
د به نتیجه مقایسه نمود چرا که حسب ماده اخیـر الـذکر متصـدي بـا عـدم      توان با تعه کنوانسیون را می

اي براي رهـایی   شود لیکن شرایط قانونی معاف کننده ي اول مسئول محسوب می تحقق نتیجه در وهله
ه یعنـی تعهـد بـه نتیجـه          از مسئولیت براي متصدي در کنوانسیون لحاظ شده اسـت کـه در مبنـاي اولیـ

  .باشند اً شرایط قانونی معینی جهت دفاع در برابر دعوي مسئولیت مدنی میتأثیري ندارند و صرف
  

  موارد معافیت متصدي از مسئولیت: گفتار دوم
کنوانسـیون  اي از مسئولیت در  ونقل جاده در این بخش به موارد متعدد معافیت متصدي حمل

لفی از کنوانسـیون بـه   خواهیم پرداخت؛ الزم به توضیح است، مواد مخت اي کاال ونقل جاده حمل
                                                                                                    

ها ي مواد را  ها و قسمت هاي  متعدد مواد به تقلید از منابع مختلف، بند تالزم به توضیح است، به دلیل وجود بندها و قسم .1
  .آوریم در داخل پرانتز می
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
ها اختصاص یافته است که در ایـن بخـش بررسـی خواهنـد      موارد معافیت و شرایط استناد به آن

باشـند، ایـن مـوارد در     مطرح می 1»مخاطرات خاص«هاي دفاعی با عنوان  شد؛ برخی از این شیوه
هـاي مـورد    لونقـ  سبب وجود مخاطرات ذاتی در این نـوع حمـل  به. اند مطرح شده 17ماده  4بند 

اگـر   2کلی که مسئولیت اثبـات مـوارد معـاف کننـده  بـا متصـدي اسـت،        توافق، برخالف قاعده
توانسته به یک یا  کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان یا خسارت می حمل«

نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي ) 17(ماده  )4(چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند 
صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند کـه فقـدان یـا خسـارت در     در این. شود ی میمدع

یعنـی صـرف    3».تطور جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده اسـ  کلی یا بهرطو بهحقیقت
توانست علت وقوع خسارت باشـد کـافی اسـت و از ایـن      اثبات این امر که مخاطرات مطرح می

وجود آمده اي از جهت سهولت در اثبات عدم مسئولیت براي متصدي بهجهت ظاهراً امتیاز ویژه
هـا   است؛ البته شرایطی براي تحقق این امر الزم است که در جزء اول و پنجم ایـن بخـش بـه آن   

بـا توجـه بـه ارتبـاط موضـوعی،      » مخاطرات خـاص «برخی از موارد مربوط به . خواهیم پرداخت
  .رار خواهند گرفتتحت عنوان تقصیر مدعی مورد بررسی ق

  تقصیرمدعی -1
کـه فقـدان یـا    درصـورتی «: داردمقـرر مـی   اي کـاال  ونقـل جـاده   کنوانسیون حمل17)2(ماده 

سبب عمل خالف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهاي داده شـده توسـط   خسارت یا تأخیر به
علـت  باشـد یـا بـه    کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شـده  حمل وي، غیر از دستورهایی که

آن نبوده کننده قادر به جلوگیري از ناپذیر که حمل عیب ذاتی کاال و یا اوضاع و احوالی اجتناب
کنـد اثبـات متصـدي اگربه این ترتیب» .خواهد بود يکننده از مسئولیت مبّر حادث شود، حمل

باشـد، شـده تـأخیر یـا خسـارت تلف،بهمنجرکهگرفتهصورتمدعیطرفازبی مباالتیکه
  .شدخواهدمعافمسئولیتازجزئییابه صورت کلیمتصدي
باشـد، ایـن کلمـه نبایـد      مـی  17)2(در ماده 4شاکی جا بررسی کلمهحائز اهمیت در این نکته

طور ادبی تفسیر شود بلکه با توجه بـه مقـررات دیگـر همـین کنوانسـیون منظـور از ایـن کلمـه          به
                                                                                                    
1. Special risks

  18)1(ماده .2
  18)2(ماده.3

4.claimant
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هایی بر حسب موقعیت بدهند که این شخص فرستنده یا  ستورالعملتوانند د کسانی هستند که می
حال اگر گیرنده علیـه متصـدي اقامـه دعـوي کنـد،        (Clarke, 2009, p: 216). باشد گیرنده می

توان متصدي  وي که بارگیري معیوبی که توسط فرستنده انجام شده است، نقشی نداشته، آیا می
به این علّت که مدعی گیرنـده اسـت نـه فرسـتنده، محـروم      را از مورد دفاعی مطرح در این ماده 

کرد؟ با تفسیر ادبی این ماده در فرض مذکور گیرنده مدعی است و خطایی از او سر نزده اسـت  
تقصیر فرستنده را براي معافیـت خـود مطـرح نمایـد      17)2(تواند به استناد ماده  پس متصدي نمی

یر و نتیجه ناعادالنه اسـت و مقصـود مـاده مـذکور     ولی نظر عمومی بر این است که این نوع تفس
(Carr, 2009, p: 387).نبوده است؛ بنابراین باید چنین دفاعی را از متصدي پذیرفت

بندي و بارگیري و مباالتی و قصور مدعی، مربوط به عیوب بستهتر موارد بیدر عمل، بیش   
کنوانسـیون   171بند چهارم مـاده   طور خاص مخاطرات تحت قسمت سوم از باشد که بهتخلیه می

  .شودرا شامل می
  

  بنديعیب در بسته -1-1
بندي نتواند کاال را براي مسیري کـه  آید که چنین بستهحساب میبندي زمانی معیوب بهبسته 

بنـابراین  . 2در قرارداد با وسیله نقلیه مشـخص قـرار اسـت حمـل شـود صـحیح و سـالم نگـه دارد        
بندي معیـوب یـا صـحیح بـه عوامـل گونـاگونی وابسـته        ریف آمده، بستهطور که در این تع همان
بنـدي خـاص را   عنوان مثال مواد شکسـتنی بسـته   شود؛ بهاز جمله نوع کاالیی که حمل می ،است

بندي معمول مورد اسـتفاده در تجـارت از دیگـر شـرایط     چنین طول مسیر سفر و بسته طلبد هممی
شـود کـه    این مورد دفاعی زمـانی پذیرفتـه مـی   . باشد دي میبنمناسب مورد نظر براي صحت بسته

بنـدي نباشـد و یـا عیـب     بندي کاال نقشی نداشته و آگاه بـه معیـوب بـودن  بسـته    متصدي در بسته
  .بندي آشکار نباشدبسته

بنـدي آگـاه   در این خصوص دادگاه استیناف فرانسه رأي داد که متصدي کـه از عیـب بسـته   
 3.قسـمت ج اسـتناد کنـد    4بند  17تواند به دفاع مقرر در ماده باشد نمی بایست آگاهبوده و یا می

                                                                                                    
هاي  کاز هر گونه مسئولیتی است در قبال زیان یا خساراتی است که ناشی از ریس ي، حامل مبر5ّتا  2، بند 18طبق ماده « .1

  :....شود باشد که در یکی از شرایط زیر ایجاد می ذاتی خاصی می
(c) ها صورت گرفته باشد ، بارگیري،چینش و تخلیه کاال توسط فرستنده یا گیرنده یا شخصی به طرفیت آنجابجایی.«  

2.  Tetroc v. Cross –con (International)(1981)1 Loyds Rep.192 , 199,OGH 18.12.1984
3.  Cass.1.12.92 (1993)28 ETL 618.
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
موجب این ماده، اگر خسارت در نتیجه انجام کار تحویل، بارگیري، بارچینی، یـا تخلیـه کـاال    به
انـد صـورت    ها به این کار گمارده شـده  فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آن وسیلهبه

  .مسئولیت مبرّي خواهد بودگیرد متصدي حمل از 
باشد، اسـتناد بـه معیـوب بـودن       با توجه به مبناي مسئولیت کنوانسیون که حداکثر مراقبت می

باشد؛ به  بندي انجام شده توسط فرستنده منوط به احراز حداکثر مراقبت از سوي متصدي میبسته
محمولـه و  هـاي   الخصـوص بررسـی عـددي بسـته    همین سبب رعایت وظایف کلی متصدي علی

هاي نیتروژن مـایع و   متصدي، حامل لوله 2ايدر قضیه. الزم است 1ها بندي آنشرایط آشکار بسته
با . ها آسیب دیدند هاي نیتروژن در زمان حمل، سیمان علّت سوراخ شدن یکی از لولهبه. سیمان بود

کرد که موجب هاي مایع اشاره  بندي معیوب نیتروژنمطرح شدن دعوي علیه متصدي وي به بسته
هیچ قیدي بر این ایراد آشکار وارد  3خسارت شده بود، دادگاه به این علّت که متصدي در بارنامه

هـا از سـیمان انجـام نـداده بـوده اسـت وي را مسـئول         نکرده و مراقبت الزم را با جدا کردن لوله
باشـد کـه    مـی تا جایی  8ي متصدي در بازرسی کاالها بر اساس ماده  ي وظیفه محدوده 4.شناخت

نظر دادگاه مطابق ماده مذکور، اگر متصـدي حمـل در    به. ایراد ظاهري و مشهود را نادیده بگیرد
  .شود هنگام بازرسی کاال، ایراد ظاهري و مشهود را نادیده بگیرد، مسئول شناخته می

توانـد   چنین در خصوص کاالهاي خطرناك گفتـه شـده اسـت کـه، متصـدي حمـل نمـی        هم
بنـدي شـدن مناسـب کـاال را     م شده از سوي فرستنده را کافی بداند یـا اصـالً بسـته   بندي انجابسته

  )212:1387السان،. (ضروري  نداند
  

  چیدمان وتخلیهعیب دربارگیري، -1-2
به صـورت روشـن مشـخص نکـرده اسـت کـه         اي کاال ونقل جاده کنوانسیون حملمقررات 

را بـه اراده طـرفین واگـذار کـرده     ابراین آنبنـ . باشد یا فرسـتنده مسئولیت بارگیري با متصدي می
عنـوان ریسـک    چه  بـه  اگرچه آن. ونقل بر سر این موضوع توافق کنند است که در قرارداد حمل

                                                                                                    
اي از  درستی مندرجات بارنامه جاده - الف :ه باید موارد زیر را تطبیق کندکنند هنگام تحویل گرفتن کاال حمل« :8ماده .1

  »...بندي آنوضعیت ظاهري کاال و بسته -ب هاي آن، و ها و عالیم و شماره تهنظر تعداد بس
2. Cour de Cassation (Ch. Com., fin. ET éco.) (France), SEFEE c. Transports Graveleau 
ET autres. Date: 05.05.2004.
3. Consignment note
4. Cour d’Appel de Douai (France), Sté generali Assurance IARD c. Sté Calbernord, 
date: 20.01.2005.
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شود آن است که چه کسی واقعاً عمل بارگیري را انجـام داده اسـت نـه    خاص در نظر گرفته می
چنین زمـانی کـه عمـل    هم 1.است که عمل بارگیري در توافق طرفین بر عهده چه کسی بودهاین

ها که دچار اشـتباه   گیرد مسئولیت با هر کدام از آنبارگیري توسط خدمه هر دو طرف انجام می
حداکثر مراقبـت متصـدي، وي در هـر صـورت ملـزم بـه        در راستاي وظیفه. باشدشده است، می

رسـیدن بـه    بررسی شرایط بارگیري مناسب خواهد بود؛ در ایـن خصـوص اگـر متصـدي بعـد از     
هـا را   که کاالها را تخلیه کـرده باشـد بـه مقصـد دیگـري کـاال       مقصد به دستور گیرنده بدون این

شود و در این خصـوص نیـز بایـد بـارگیري کاالهـا کـه        حمل کند، گیرنده تبدیل به فرستنده می
  2.اولی صورت گرفته است دوباره کنترل شود توسط فرستنده

هـاي مـورد    اتومبیـل . کنـد  هاي مورد حمل می ه بارگیري اتومبیلفرستنده اقدام ب 3ايدر قضیه
نقـص  . جا نشـده و آسـیب نبیننـد   شدند تا در مدت حمل جابه سازي میحمل باید با ابزاري ایمن

همـین  سازي محموله براي متصدي که در بارگیري مشارکتی نداشت آشکار بود، دادگاه بهایمن
دي که بیان داشته بود مـورد امنیـت قـرار دادن کـاال از     کند و دفاع متص علّت وي را محکوم می

نحو بیـان  سازي کاال بهعملیات بارگیري مجزاست را نپذیرفت هر چند قانون داخلی فرانسه ایمن
در ایـن  . متصدي دانسـته اسـت کـه بـه اشـخاص ثالـث زیـانی وارد نکنـد         شده را تا جایی وظیفه

  4.ام اقدامات پیش گیرانه نیز تأکید شده استخصوص به حرفه اي بودن  متصدي و لزوم انج
تواند باعث تبرئه متصدي از مسـئولیت گـردد البتـه در     چیدمان اشتباه از سوي فرستنده نیز می

متصدي بـه   5این مورد نیز وجود ایراد ظاهري مانع از معافیت متصدي است و البته هشدار شفاهی
هشـدار  (صرف همین مقدار هشدار 6خی مواردفرستنده یا کارکنان او کافی نیست هر چند در بر

بـا مضـمون    7توانـد بـر اسـاس قیـدي     نیز کافی دانسته شده است؛ لیکن متصدي می  )به کارکنان
                                                                                                    
1. OLG Dusseldorf 25 .3.1993, TranspR 1994, 439, OGH 13.2.2003, TranspR 2003.311.
2. Cour de Cassation (France), Transport Cour voisier c. Assurances nationales 
date:09.10.1974.
3. Cour de Cassation (Ch. Com.) (France), Transport de l’Ouest européen c. Sté Peugeot 
ET autres, date: 03.05.1976.
4. Tribunal Supremo (Spain), Plus Ultra, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, 
S.A. v. Nuova Maltra Srl and Assitalia, le Asicurazione d’Italia Spa, date: 22.09.2006.

متصدي به گیرد که تذکر شفاهی  هاي خاصی مورد استفاده قرار می مثًال در بارگیري و چیدمان کاالهاي منجمد شیوه .5
.فرستنده از سوي دادگاه دفاع قابل قبولی تلقی نشد و فرستنده و متصدي را متضامناً مسئول دانست

6. Oberlandesgericht München, 28.7.1995 – (23 U 2646/95), TranspR 1996, 240. And 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.4.1994 – (18 U 53/93), TranspR 1995, 347.
7. reservation
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
کنـد، از ایـراد ظـاهري ناشـی از      اخطار نسبت به بارگیري یا چیدمان اشتباه که در بارنامه ذکر می

  .اشتباه فرستنده یا کارکنان او تبري جوید
نیـز  در صـورتی کـه    )CVR(اي مسـافر  ونقل جـاده  کنوانسیون حمل17ماده  1ند به موجب ب

صـورت کلـی یـا    تواند به خسارت ناشی از بی مباالتی یا عمل خطاکارانه مسافر باشد متصدي می
  .جزئی از مسئولیت معاف شود

  
  سایر اقدامات خطاکارانه مدعی -1-3

نـد قبلـی مـواردي پـیش آیـد کـه عمـل        مطـرح در دو ب  ممکن است عالوه بر موارد عمده   
خطاکارانه مدعی علّت ورود آسیب، تلقی شده و متصدي بتواند از این طریـق از مسـئولیت رهـا    

. تواند موجب خسارت گـردد  هاي اشتباه مدعی است که می العملاز جمله این موارد دستو. شود
مـثًال  . شـود  رتباط دارد اطالق میهایی که با حمل کاال ا العملدستور به کلیه "instruction"واژه 

علّت نامناسـب بـودن  دمـاي کـانتینر صـدمه دیدنـد و       به) موز(هاي حاوي میوه  بسته 1ايدر قضیه
چون ثابت شد که علّت حمل در دماي نامناسب، پیشنهاد فرستنده بوده و تجهیـزات کنتـرل دمـا    

  .وضعیت مطلوب داشتند؛ متصدي حمل از مسئولیت مبرّي شد
توانــد در مــواردي کــه خــود مســبب خطــر شــده اســت و ســپس بــا گــرفتن  صــدي نمــیمت   

هـاي وارده را بـدتر کـرده اسـت بـه خطـاي مـدعی         هایی در آن شرایط که خسارت دستورالعمل
  (.Clarke, 2009, p: 262).هاي اشتباه استناد کند علّت دستورالعملبه

هاي فرستنده موجب زیان باشد  لالعمکه اگر دستور سؤالی که ممکن است مطرح شود این   
سـو اگـر تخطـی نکنـد مطمئنـاً زیـان وارد        تواند از دستورات تخطی کند؟ از یک آیا متصدي می

توان  هاي اشتباه آگاه بوده است، می که  متصدي نسبت به دستورالعمل خواهد شد و با علم به این
دیگـر نقـض تعهـدات     حداکثر مراقبـت خـود را انجـام نـداده اسـت، از طـرف       گفت وي وظیفه

رسد در چنـین حـالتی    نظر می به. تواند مسئولیت قراردادي وي را در پی داشته باشد قراردادي می
متصدي براي مصونیت از هـر گونـه مسـئولیت احتمـالی در صـورت امکـان بایسـت از فرسـتنده         

کـه   14صورت با وحدت مالك از بنـد دوم مـاده  العمل جدیدي تقاضا کند و در غیر ایندستور
چه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کاال تحت شرایطی  نابا وجود این، چن«: دارد مقرر می

                                                                                                    
1.TGI Sarreguemines (Ch. com.) (France), Sté Transcostal Lacassagne Services TLS c. 
Transports Philipp, date:03.02.1998.
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نتواند در فرصت معقول از  کننده اي قید شده انجام شود و حمل چه که در بارنامه جاده غیر از آن
ی دریافـت  دستور مقتضـ  ،حق در اختیار گرفتن کاال را دارد) 12(شخصی که برابر مقررات ماده 

منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تأمین نماید، انجـام خواهـد    نظر وي کند اقدامی را که به
توان انتظار داشت که متصدي انجام امري را که به نفع فرستنده یا گیرنـده اسـت انجـام     می» .داد

.دهد
گـردد بلکـه    مـی هاي اشتباه نیست که سبب مسئولیت مـدعی   ها یا آموزش العملتنها دستور  

هـا را نادرسـت    کـه فرسـتنده وزن محمولـه    موارد دیگري نیز ممکن است رخ دهد، از جمله ایـن 
اعالم کند یا مدارك گمرکی به زبانی غیرقابل فهمی براي مقامات گمرکـی کشـور معـین تهیـه     

ر مقامات گمرکی به دلیل عدم تطابق کاالهاي اعـالم شـده د   1مثالً در موردي (ibid: 260).شود
 تهیـه  دادگاه در ایـن خصـوص وظیفـه   . ها را توقیف کرد بارنامه با کاالهاي مورد حمل، محموله

دلیـل  همـین جهـت متصـدي را بـه    و بـه  2صحیح مدارك مربوطه را از وظایف  فرسـتنده دانسـت  
  .تقصیر فرستنده فاقد مسئولیت اعالم نمود

  
  عیب ذاتی کاال -2

ونقـل نیـز وجـود دارد کـه      هـاي حمـل  کنوانسـیون  دفاعی است که در سایر 3عیب ذاتی کاال
زمـانی کـه   . بینی کرده است پیش 17ماده  2نیز آن را در بند  اي کاال ونقل جاده کنوانسیون حمل

تر کاال در زمـان حمـل    یک کاال از ابتدا به معیوب باشد و همین عیب موجود سبب آسیب بیش
باشـد   می) عیب(اي که داراي ترك  گر مجسمهمثالً ا. شود گردد، به آن عیب ذاتی کاال گفته می

حمل شود و در زمان حمل از قسمت ترك خوردگی مجسمه بشکند، متصدي بـراي معافیـت از   
  .را اثبات کندمسئولیت باید عیب ذاتی کاال و منتسب بودن  خسارت به آن

کاالهاي حسـاس   اي که باید بدان توجه کرد این است که کاالي داراي عیب ذاتی را نباید با نکته
اشتباه گرفته شود؛ چرا کـه طبیعـت کاالهـاي حسـاس مشـمول مـاده        17ماده  4بند )د(مشمول قسمت 

شـوند ولـی عیـب ذاتـی کـاال در       تر دچار خسارت میصورتی است که در حالت طبیعی سریعاخیر به
                                                                                                    
1. Landgericht Hamburg, 10.11.1995 – (404 O 134/95), TranspR 1996, 338.

ی که باید پیش از تحویل کاال انجام شود فرستنده باید اسناد الزم را از لحاظ تشریفات گمرکی و سایر تشریفات« :11ماده .2
  »...همراه با تمام اطالعات مورد نیاز در اختیار حمل کننده بگذارد اي کرده یا آنها را پیوست بارنامه جاده

3. inherent vice of the goods
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شیشـه   مـثًال (R.loowe, 1975, p: 44).خصوص کاالهایی است که در حالت طبیعی مشکلی ندارند

ا نوعـاً مصـالح سـنگ فـرش          نوعاً کاالي حساسی است چرا که به لحاظ فیزیکـی شکسـتنی اسـت امـ
  . عنوان کاالي داراي ایراد ذاتی محسوب خواهد شد حساس نیستند و اگر ترکی در آن باشد به

یوگسـالوي  (هنگـام تحویـل در مقصـد    کاالهاي حمل شده گوشت بودند و بـه  1ايدر قضیه
جایی که استانداردهاي الزم را نداشتند عودت داده شدند، فرستنده با این ادعـا کـه   از آن) سابق

دماي پایین تریلر منجر به انجماد بیش از حد گوشت و از دست رفـتن اسـتانداردهاي الزم شـده    
است علیه متصدي طرح دعوي کرد، براي مشخص شـدن دلیـل آسـیب مطروحـه دادگـاه بـراي       

هـامبورگ ارسـال کـرد، بـر      ز گوشت را به مرکـز تحقیقـاتی واقـع در   هایی ا بررسی علمی، نمونه
متـري  سـانتی  5روز موجب انجماد تا عمـق   7توانسته در عرض  ها، دماي موجود نمی اساس یافته

ها بـود کـه نشـان از معیـوب بـودن  کـاال        هایی در استخوان ها حاکی از وجود لکه شود و بررسی
  . یه متصدي رد شدهمین سبب ادعاي فرستنده علداشت به

البته باید به این نکته توجه کرد که اگر چه عیب ذاتـی لزومـاً بـه معنـاي عیـب پنهـان نیسـت        
صـورت اگـر عیـب    بایست خصوصیت پنهان بودن را داشته باشـد چـرا کـه در غیـر ایـن     ولی می

د توانـد دفـاع مربوطـه را بـه کـار بنـد      واضح باشد و متصدي به آن توجه کافی نداشته باشد نمـی 
رود کـه متصـدي بـه آن    چرا که اگر عیب و خصوصیت خـاص کـاال مشـهود باشـد انتظـار مـی      

را توجه نموده و اقدامات مناسب درخصوص کاال را انجام دهد تـا مـانع خسـارت شـود و یـا آن     
به حداقل برساند و اگر امکانات کافی براي حمل چنین کـاالیی را نداشـته باشـد مـانع بـارگیري      

هاي حاوي مـواد شـیمیایی کـه بـه مـدت دو سـال در انبـار مانـده بودنـد           بشکهاي  در قضیه. شود
چـه همـین عامـل سـبب نشـت مـواد        پـذیر بودنـد چنـان   برخالف انواع معمول، این کاالها آسیب

ها شد و به ایـن ترتیـب باعـث ورود خسـارت گردیـد، دادگـاه بـا ایـن          شیمیایی از یکی از بشکه
 انـد و نماینـده   تنده و انبـاردار از عیـب ذاتـی کـاال آگـاه بـوده      استدالل که در این قضیه تنها فرس

انـد؛ فاقـد    اطـالع بـوده  ارسال و متصدي که از مدت زمان غیـر معمـول نگهـداري ایـن مـواد بـی      
  2.مسئولیت هستند

                                                                                                    
1. Queen’s Bench Division (Commercial Court) (United Kingdom), Centrocoop Export-
Import S.A. and others v. Brit European Transport Ltd. Date: 21.05.1984.
2. Cour d’Appel d’Anvers (Belgium), Conti-Expedan NV, Antwerpse Vereniging van 
Internationale Chauffeurs BVBA, Chemie Pharmacie Holland BV, Zuidnatie NV, 
date:28.06.1999.
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  )فورس ماژور(شرایط و اوضاع و احوال غیر قابل اجتناب -3
ست کـه  نخسـت در قـانون مـدنی فرانسـه      ورس ماژور یا قوه قهریه اصطالحی درحقوق فرانسه اف

درکار رفته و سپس درکشـورهاي دیگـر، همـین لفـظ یـا ترجمـه آن معمـول شـده و        هب) کد ناپلئون(
  )1376:112صفایی،.(است قرار گرفته الملل نیز همین اصطالح مورد استفادهحقوق بین

آیـد و  حساب میبهاي کاال ونقل جاده کنوانسیون حملاین دفاع یک دفاع مهم و کلیدي در 
اي  ونقـل جـاده   کنوانسیون حملمیزان توجه و دقت متصدي در حفاظت از کاال در سیستم  نشانه
بایست خسارت غیر قابل اجتناب باشد و نتایج حاصـل از ایـن   در این خصوص می. باشدمی کاال

کـاال خسـارت    که عنوان مثال در موقع زلزله احتمال این به.وضعیت نیز غیر قابل جلوگیري باشد
ها غیر قابل رانندگی شده و  که احتمال دارد جاده ببیند و یا مسافر صدمه ببیند زیاد هست و یا این

باشند متصدي مسـؤلیتی در   باعث تأخیر در حمل شود،  چون چنین حوادثی غیر قابل اجتناب می
  (Barret, 2011, p:1). این خصوص نخواهد داشت

 utmost(یز بایـد حـداکثر سـعی و تـالش خـود را انجـام دهـد        البته متصدي در این خصوص ن   

care (       حداکثر تالش نیز استانداردي است که از یـک طـرف مسـتلزم احتیـاط و مواظبـت مناسـب در
صـورت معقـول در   بایست بـه باشد و از طرف دیگر یک وظیفه و تعهدي است که میحیطه قانون می

دفاعی مطرح است، وقـوع   که در ارتباط با این شیوه ترین موارديبیش .1آن شرایط خاص انجام شود
تـوان   هاي معمولی نمی دهد که در مورد اکثر سرقت باشد، بررسی آراء نشان می سرقت و تصادف می

نقلیه براي استراحت یـا خـوردن غـذا در     به اجتناب ناپذیري واقعه استناد کرد مثالً پارك کردن وسیله
  2.باشد شرایط غیر قابل اجتنابی تصور نشده است گیر میکه داراي دزد کنار جاده با این

توان از متعهد عمل یا عکس العملی برتر از آن چه که ازشخصـی متعـارف    برخی معتقدند، نمی   
نمـی  «ي  در خصـوص واژه ) 121،1378صـالحی راد، (.در همان شرایط مورد انتظار است طلب نمـود 

توان گفت حداکثر مراقبـت بـه    است از یک طرف می آمده 17)2(که در ماده » توانست اجتناب کند
                                                                                                    
1. Silber v. Islander Trucking (1985)2 Lioyds Rep .243 ,247.per Mustill J .cited in 
Malcolm A. Clarke,Multimodal Transport in the New Millennium, WMU journal of 
Maritime Affairs,2002,no.1.
2. Cour d’Appel de Mons (Belgium), 1. S.C. Etudes Gestion Immobilier v. Pacific 
Employers Insurance Company e.a. 2. Pacific Employers Insurance Company v. N.V. 
Haven van Vlissingen, date:14.05.2002 & Saarländisches OLG (Germany), number:4 U 
908/99-277, date:12.12.2000.Hoge Raad (Netherlands),CONTAINER TRUCKING 
VENLO B.V., EISERES tegen "K" LINE (NEDERLAND) B.V., VERWEERSTER,date
:11.10.2002.
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این معناست که تمامی اقدامات احتیاط آمیز در چهارچوب قانونی صورت گرفته باشد هـر چنـد ایـن    

توان گفت؛ این مراقبت باید مطابق بـا رویـه    اقدامات بسیار سخت و شدید باشد و یا از طرف دیگر می
تري داشته باشـد مـثالً   رسد معیار نخست مقبولیت بیش نظر می معمول یک شخص محتاط باشد، که به

متصدي بر اساس قوانین محدودیت زمانی رانندگی، مجبور به پارك کردن وسیله بـود و   1ايدر قضیه
کنـد و در   اي وجود نداشت، بنابراین وسیله را در کنار جاده پـارك مـی  جا پارکینگ عمومی و در آن

شود هر چنـد در ایـن مـورد دادگـاه متصـدي را فـارغ از        ع میزمان کوتاهی محموله مورد سرقت واق
مسئولیت دانست ولی گفته شده است دادگاه در قضیه مطروحه در جستجوي چیزي فراتـر از مراقبـت   

  (Carr, 2009, p: 387).معمول بوده است
ن زمینـه  در نهایت باید گفت اقدامات پیشگیرانه تا جایی که عقالیی باشد باید انجام گیرد و در ایـ 

بررسی توجیه اقتصادي اقدامات پیشگیرانه نیز مطـرح شـده اسـت تـا حـدود اقـدامات عقالیـی تعیـین         
همین سبب در مواردي مشاهده شده که استخدام راننده دوم را براي حمل بـدون توقـف در   گردد، به

ازمان یافتـه و  هاي س در هر حال وقوع سرقت 2.اقدامات پیشگیرانه، قابل تصور دانسته شده است حیطه
گیـري در پـذیرش   سـخت  3.یا همراه با خشونت اکثراً از موارد غیـر قابـل اجتنـاب فـرض شـده اسـت      

ناپذیر تا حدي است که در موردي دادگاه تجدید نظر تصادف واقع شده را غیـر قابـل   شرایط اجتناب
نداشـتند ولـی    در این پرونده بیان شد هر چند راننده و متصدي خطـایی در تصـادف  . اجتناب ندانست

  4.پیش آمده را توضیح دهندودند علّت اجتناب ناپذیري تصادف قادر نب
البته وظیفه متصدي در این خصوص نه تنها شامل جلـوگیري از وقـوع حادثـه و علـت اولیـه      

  .شودنیز می... باشد بلکه شامل تالش در جهت کاهش میزان خسارت ومی... خسارت و
ــا» کــامن لــو«در « ــهاصــطالح فــورس م ــی مســائل و مــوارد کــار نمــیژور معمــوالً ب رود؛ ول

گـردد؛ ایـن نهادهـاي حقـوقی      ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد یا عدم امکان مطرح مـی فورس
مـاژور دارنـد؛   تـر از فـورس  ویژه قلمـروي وسـیع  ماژور متفاوتند و بهاز لحاظ نظري با نهاد فورس

رسـند کـه کـم وبـیش مشـابه       نظریات به نتایجی میلو با استفاده از این معهذا درکشورهاي کامن
                                                                                                    
1. Michael Galley Footwear Ltd v Dominic Iaboni.
2. Kammergericht, 11.1.1995 – (23 U 377/94), TranspR 1995, 342.
3. Oberlandesgericht Oldenburg, 30.5.1995 – (5 U 63/94), NJW-RR 1996, 359 & 
Landgericht Darmstadt, 28.2.1996 – (9 O 414/94), as yet unpublished (retrieved by 
JURIS online).
4. OLG Düsseldorf (Germany), case number: I-18 U 138/06,date:14.032007.
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المللـی  مـاژور در قراردادهـاي اقتصـادي بـین    وانگهی فـورس . ماژور استنتایج حاصل از فورس
  )115،1364صفایی،(» رود کار مینمایند نیز به که کشورهاي مذکور معتقد می

راي قـرارداد  در حقوق انگلیس دکترین فراستریشـن وجـود دارد کـه مطـابق آن، اگـر اجـ         
اي در قرارداد و اوضاع و احـوال پیرامـون آن رخ دهـد، قـرارداد      ریشه ناممکن گردد و تغییراتی

صـدیقی  . (گـردد  که نیاز به اقدامی از سوي متعاقدین باشد، منحل می طور خودکار و بدون آن به
ی قـوه قـاهره   المللی کاال از طریق جاده مورد دفـاع ونقل بین در کنوانسیون حمل) 41،1375زاده،

ولی مقرراتی نیز براي حاالتی که امکان اجراي قرارداد بـر اسـاس شـرایط     1مورد نظر بوده است
بینی شده است؛ مقرراتی کـه بـه وظـایف متصـدي      بینی شده بارنامه وجود نداشته باشد پیش پیش

دون در ایـن حالـت بایـد بـ     2.براي دریافت دستورالعمل جدید بر اساس شرایط جدید اشاره دارد
که تقصیري از جانب متصدي انجام گرفته باشد، یک سري عوامـل خـارجی مـانع از اجـراي     این

قرارداد ممکن شود؛ بنابراین اگر تقصیر متصدي باعث شـود کـه امکـان اجـراي قـرارداد منتفـی       
  (R.Loowe, 1975, p: 38).را نخواهد داشت 14شود، متصدي حق استناد به ماده 

مقرره مشابهی در این خصوص وضع شده، بدین صـورت کـه بیـان    نیز  CVRدر کنوانسیون 
داشته اگر تصادف در شرایط و اوضاع و احوالی حادث شود که اجتناب از آن غیر مقدور باشد، 

  )11ماده  2بند.(متصدي معاف از مسئولیت خواهد بود
در  بینی شده است بدین صورت که مقرر کـرده  ت پیش.ق 386این مورد از معافیت در ماده 

توانسـت   مواردي که تلف یا گم شدن مربوط به حوادثی باشد که هیچ متصدي مواظبی نیز نمـی 
  .از آن جلوگیري کند متصدي معاف از مسئولیت خواهد بود

    

  عیب وسیله نقلیه -4
در این مورد باید دقت کرد که آیـا وسـیله نقلیـه از زمـان قبـل از بـارگیري و شـروع سـفر حمـل          

که در طـی مسـیر، حمـل معیـوب شـده اسـت چـرا کـه در حالـت اول متصـدي            نمعیوب بوده و یا ای
                                                                                                    

1.)2(17  
 به مقصد به هرعلت یا مکان اجراي قرارداد درصورتی که پیش از ورود کاال- 1«:کنوانسیون مقرر می دارد 14ماده .2

حق در  12براساس شرایط پیش بینی شده در بارنامه ي جاده اي ممکن نباشد، حمل کننده از شخصی که برابر مقررات ماده 
.اختیار گرفتن کاال را دارد درخواس تصدور دستور مقتضی خواهد نمود

ید که حمل کاال تحت شرایط ي غیر از آنچه که در بارنامه جاده اي قید شده با وجود این، چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نما- 2
حق در اختیار گرفتن کاال را دارد دستور   12انجام شود و حمل کننده نتواند در فرصت معقول از شخصی که برابر مقررات ماده 

  ».خواهد دادتامین نماید،انجام  مقتضی دریافت کند اقدامی را که به نظر وي منافع شخص یاد شده رابه بهترین وجه
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چنان مسئول خواهد بود زیرا تجهیز یک وسیله نقلیه متناسب با کـاالي موضـوع حمـل از وظـایف      هم

طور متعارف بررسی و تجهیز شـود ولـی در طـی     باشد ولی اگر وسیله نقلیه قبل از حمل به متصدي می
و غیر قابل اجتناب دچار آسـیب شـود و موجـب خسـارت کـاال شـود،       زمان حمل به دالیل خارجی 

در مسـیر پـاره    اتومبیـل عنوان مثال اگر الستیک  به. باشدعنوان دفاع از طرف متصدي قابل استناد می به
کـه پـارگی السـتیک بـه دالیـل      باشد مشروط بر ایـن شود و ایجاد خسارت کند، متصدي مسئول نمی

  .و یا وجود وسایل تیز در جاده باشدخارجی مانند عیب در تولید 
باشـد،   بسیار سنگین مـی  171)3(مورد استفاده بر اساس ماده  مسئولیت متصدي در قبال وسیله

در برخـی  (اجاره وسیله نقلیه یا خدمات دیگـران   ماده مذکور متصدي هرگز به بهانهبا عنایت به 
کنـد کـه در ایـن     ري اسـتفاده مـی  موارد متصدي اصلی با انعقاد قراردادي از تصدي شخص دیگ

) متصدي ثـانوي موجبـات مسـئولیت متصـدي اصـلی خواهـد بـود        حالت نیز معیوب بودن وسیله
  .تواند از مسئولیت رها شود نمی

 ,Clarke,2009)متصدي باید وسیله مناسب با جاده و ارزش کاالي مورد حمل انتخاب کند؛

p: 290) نقلیه ممکن است معیوب تلقی شود، مثالً در  وسیله عبارت دیگر با توجه به نوع کاال، به
نقلیـه، آلـوده شـده و     علّـت آغشـته بـودن کـانتینر وسـیله     محموله که آثار هنري بود به 2قضیه اي

خسارت دید؛ در این قضیه ممکن بود در حالت عادي وسیله نقلیه سالم تلقی شود ولـی دادگـاه   
  .انستمسئول د 17)3(متصدي را با استناد به ماده 

که فرستنده در خصوص ماهیت کاال اطالعات اشتباهی داده باشد و بـه ایـن دلیـل    درصورتی
  (ibid).توان متصدي را مسئول شناخت وسیله مناسبی تهیه نشود، نمی

تواند با استناد به عیب  در این خصوص صراحتاً بیان داشته که متصدي نمی CVRکنوانسیون 
رسـد چـون موضـوع ایـن      نظر مـی به) 11ماده  3بند (ت رهایی دهد وسیله نقلیه خود را از مسئولی

تـري را  گیري بـیش خاطر حساسیت موضوع کنوانسیون سختباشد به کنوانسیون حمل مسافر می
  . اعمال کرده تا متصدي دقت الزم را در بررسی وسیله نقلیه انجام دهد

                                                                                                    
کند یا به علت اشتباه یا  اي که از آن براي کار حمل استفاده می کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه حمل« :17)3(.1

کرایه کرده و یا اشتباه یا غفلت نمایندگان و کارکنان شخص یاد شده از مسئولیت  غفلت شخصی که وسیله نقلیه را از او 
  ».نخواهد بود يمبّر

2. Cour de Cassation (Ch. Com.) (France),Isy Brachot c. Sté anonyme André Chenue et 
fils,Sté Derenne Art Transport; Adolfo Puerta, Tradisa transportes y distribución, Sté 
Trans Catalunya,22.02.1994.
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  مخاطرات خاص -5
خـاطرات خاصـی اسـت و از آن جـایی کـه      ونقـل کـاال در برخـی مـوارد ذاتـاً داراي م      حمل

گیرد، به نوعی این مخاطرات یـا بـه عبـارتی     ونقل با توافق و قرارداد بین طرفین صورت می حمل
اي کـاال بـا    ونقـل جـاده   کنوانسـیون حمـل  . شود ونقل توسط طرفین پذیرفته می هاي حمل ریسک

ونقـل تعیـین    سایر مـوارد حمـل  ونقل مقررات متفاوتی با  توجه به متفاوت بودن  این نوع از حمل
کـه فقـدان و   درصـورتی «: به این شرح بیـان شـده اسـت    17ماده  4کرده است، این موارد در بند 

کننـده بـا    خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حمل
  :خواهد بود ياز مسئولیت مبّر) 18(ماده) 5(الی ) 2(رعایت بندهاي 

که با استفاده از چنین وسایلی بدون پوشش درصورتیو ستفاده از وسایل نقلیه رو باز ا -الف
  .به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد

بندي ناقص در مـورد کاالهـایی کـه در صـورت نداشـتن      بندي یا وجود بستهبستهعدم –ب 
نـد متحمـل ضـایعات یـا خسـارات      دار بندي ناقص بـه دلیـل طبیعتـی کـه    بندي یا داشتن بستهبسته
  .شوند می

وسیله فرستنده یا گیرنده کار تحویل و تحول، بارگیري، بار چینی یا تخلیه کاال بهانجام –ج 
  باشد و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده

واسـطه شکسـتگی، زنـگ زدگـی، پوسـیدگی،     طبیعت بعضی از کاالها به خصـوص بـه   -د  
کـه تمـام یـا قسـمتی از کـاال را خصوصـاً در        نقصان معمولی، آفت یا بیـدزدگی  خشکی، نشتی، 

  .دنده قرار می معرض فقدان یا خسارت
  ها هاي روي بسته کافی یا کامل نبودن عالیم و شماره -ه

  ».حمل حیوانات زنده -و 
رو  یـه نقل دلیل نوع حمل مثالً حمل بـا وسـیله  در موارد بیان شده احتمال آسیب دیدن کاال به

گیري در مسئولیت متصدي، ناروا است چرا که فرستنده یـا  همین دلیل سختباز، بسیار است، به
اند، پس اگر متصـدي تنهـا اثبـات     گیرنده با آگاهی از خطرات این نوع حمل، با آن توافق کرده

 تواند ناشی از موارد مخاطرات خاص مطرح شده باشـد از مسـئولیت   نماید که خسارت وارده می
معاف خواهد بود، به عبارتی در ایـن مـوارد، متصـدي بـه تناسـب خطراتـی کـه کـاال را تهدیـد          

بندي معیوب و بارگیري و تخلیـه  بسته. تري در اثبات عدم مسئولیت خود داردکند کار آسان می
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
ذیل عنوان عمـل   دلیل ارتباط موضوعیبهباشد که نامناسب نیز جزء مخاطرات خاص مذکور می

هـا در ایـن قسـمت      یا غفلت خواهان بررسی شد، بقیه موارد را  با شرایط اسـتنادي آن خطاکارانه 
  .کنیم بررسی می

  
  وسیله نقلیه روباز -5-1

ن پوشـش باشـد یـک نمونـه بـارز      ها بـدو یک وسیله نقلیه روباز که هم از باال و هم از کناره
این اگـر بـین متصـدي و    دهـد؛ بنـابر  باشد که کاال را در معرض هوا و تلف قـرار مـی  میریسک 

اي را پذیرفتـه  فرستنده چنین توافقی صورت گیرد بدین معنی است که فرستنده چنین خطر ویژه
است در نتیجه اگر خسارتی در نتیجه این توافـق صـورت گیـرد متصـدي مسـئول نخواهـد بـود؛        

تصـدي  ي م چه زیان وارد شده معمول نباشد در این صورت اصوالً جبران خسارت بر عهده چنان
خواهد بود، مثالً حمل ماسه در یک وسیله نقلیه روباز موجب مقـداري خسـارت در اثـر جریـان     

 توان به روباز بودن وسیله هوا خواهد شد ولی اگر خسارت وارده بیش از مقدار معمول باشد نمی
باشـد کـه فرسـتنده بـا آگـاهی از       علّت وجود چنین دفاعی بـر ایـن اسـاس مـی    . نقلیه استناد کرد

روباز، اقدام به توافق بر این نوع از وسیله کرده است و از این جهت متصدي تا  خاطرات وسیلهم
درخصـوص سـایر عوامـل     (Ibid: 129). میزان مخاطرات معمولی از مسئولیت مبرّي خواهد بـود 

عنوان قواعد کلـی   ایجادکننده خسارت مانند عیب در وسیله نقلیه و متناسب نبودن وسیله نقلیه به
  1.ئولیت متصدي کماکان پابرجاستمس

روباز مورد توافق طرفین قرار گرفتـه بـود و بـه دفعـات حمـل کـاال        وسیله نقلیه 2ايدر قضیه
با این وسیله انجام شـده بـود ولـی در آخـرین حمـل، زمـانی کـه متصـدي در         ) هاي استیل ورقه(

سـبب ورود زیـان    کنـد، بـاران   تعطیلی آخر هفته، وسیله را در مکـانی بـدون سـقف پـارك مـی     
شود، در دعوي مطرح شده علیه متصدي، وي به موارد مختلفی از دفاعیـات از جملـه رو بـاز     می

هـاي   کنـد طبـق آمـوزش    کند، ولی دادگاه در رد ایـن ادعـا بیـان مـی     بودن  وسیله نقلیه اشاره می
شـده   هاي مشـابهی در همـین وسـیله حمـل     فرستنده، توقف زیاد متصدي منع شده بود و محموله

توانـد   که آسـیبی وارد شـود و از طـرف دیگـر، تغییـر شـرایط آب و هـوایی نمـی         بود، بدون این
                                                                                                    

، تعمیم یابد درصورتی که کسري غیر عادي یا خسارتی غیر )a(4، بند17ماده  این پیش فرضیات نباید به موارد مذکور در«.1
  ».معمول بر بسته کاال وارد آمده باشد

2. Hoge Raad (Netherlands), Expeditiebedrijf Jac. Bink BV, tegen de commanditaire 
vennootschap H. Kruidenier Hzn. CV, date: 05.01.1979.
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رو باز بـودن  وسـیله    عنوان عیب ذاتی کاال تعبیر شود؛ و متصدي را مسئول اعالم کرد؛ بنابراین به
  .تواند موجب معافیت متصدي گردد در تضاد با شرایط دیگر نمی

  
  کاالهاي حساس -5-2

شـوند و از  باشند که زود دچار خسارت و آسیب مـی اي حساس به معنی کاالهایی میکااله
در واقـع اگـر کـاالیی    . شوندهاي خاص از سال حمل میطریق وسایل نقلیه خاصی در طی فصل

ها به مفهوم کاالهـاي حسـاس مشـمول     طور ویژه در لیست کاالهاي حساس گنجانده شوند آن به
خواهند بود و چنین کاالهایی نباید مدت زمان زیـادي متوقـف شـوند    کنوانسیون   17ماده  4بند 

زدگی و یـا کاالهـاي فاسـد شـدنی     چون ممکن است آسیب ببیند، مانند مواد فلزي مستعد زنگ
، متصـدي،  1ايمـثالً در قضـیه   (.ibid:340). چنـین مـواد شکسـتنی مثـل شیشـه     مثل گوشت و هم

لی به هنگام تخلیه متوجـه زنـگ زدگـی برخـی از     هاي استیل را بدون نقص دریافت کرد و ورقه
دلیل حسـاس بـودن  کاالهـا و    دعوي کرد ولی دادگاه به ها شد، فرستنده علیه متصدي اقامه ورقه

در همـین راسـتا دادگـاه اعـالم     . میزان خسارت قابل انتظار، متصدي را از مسئولیت مبرّي دانست
ند و صرف اثبات این قضیه کـه حسـاس   ها را مشخص ک کرد الزم نیست متصدي علّت خسارت

  .تواند عامل ورود خسارت باشد کافی است بودن کاالها می
نقلیه مجهز به تجهیزاتی باشد که در برابر گرما، سرما، و نوسانات دما یـا رطوبـت    اگر وسیله

هوا محافظت شده باشد، امکان رهایی از مسئولیت صرفاً با اسـتناد بـه ایـن مـورد دفـاعی  وجـود       
شـود   به حساس بودن  محموله که ماهی منجمد بود اشاره مـی  3ايمثالً در قضیه 2.واهد داشتنخ

پـذیرد و   نقلیه امکان استناد به این مورد دفاعی را نمـی  ولی دادگاه با توجه به مجهز بودن  وسیله
هـا بـه نحـوي اسـت کـه       گـاه داد رویه .داند مسئولیت متصدي را بر اساس فرض کلی، پابرجا می

بـه مصـادیق مختلفـی    » وسـیله نقلیـه مجهـز   «کنند که  اي تفسیر می مقررات مورد بحث را به گونه
عنوان تجهیزات خـاص جهـت محافظـت از     شود براي مثال روکش تارپولین را به تسري داده می

  (Messent& glass, 2000, p:152).اند کاالها  از رطوبت هوا در نظر گرفته
                                                                                                    
1. Oberlandesgericht Hamm, 2.11.1995 – (18 U 10/95), TranspR 1996, 335.

اي صورت گیرد که بخوبی در برابر گرما، سرما ونوسانات دما یا رطوبت هوا محافظت  اگرحمل در وسیله نقلیه«-18)4(.2
شرایطی از وي سلب که معلوم شود چنین  به نفع خود استفاده کند مگر این 17ماده4) د(شده باشد، حامل نمیتواند از  بند 

  ».که وي طبق دستورالعملهاي ابالغی رفتار کرده است شده و این
3. Corte di Cassazione (Italy), Caioni Arnaldo c. Amministrazione Mackenzie s.r.l., date: 
04.11.1993.
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
  حمل حیوانات زنده -5-3

اي  المللی جادهونقل بین حمل حیوانات زنده از طریق جاده مشمول مقررات کنوانسیون حمل
هـا وجـود دارد و احتمـال     دلیل خطراتی که طبیعتاً در حمل آنحیوانات زنده نیز به. شود کاال می
ات زنده نیـز  حیوان. اند هاي با مخاطرات خاص محسوب شده ونقل ها باالست جزو حمل تلف آن

اي در کنوانسـیون قـرار   بنـدي جداگانـه  ولـی در طبقـه   1آینـد جزء کاالي حساس به حسـاب مـی  
ها  اند این است که حمل آن اي جداگانه قرار گرفته که حیوانات زنده در دسته اند؛ دلیل اینگرفته

را از  دلیل مهم دیگري کـه باعـث شـده آن   . اي است که اهمیت زیادي داردیکی از موارد ویژه
باشد چرا که دفاع سایر کاالهاي حساس جدا کنند این است که متفاوت از کاالهاي حساس می

مستند به کاالي حساس مشروط به اجراي وظایف متصدي درخصوص تجهیزات خـاص مـرتبط   
که حمل کاال در وسیله نقلیه مخصوص که براي حفاظـت از کـاال از   باشد؛ درصورتیبا کاال می

ز شـده انجـام گیـرد، حمـل کننـده      رما، تغییـرات حـرارت یـا رطوبـت هـوا مجهـ      اثرات گرما، س
بینی شده براي معافیت از مسئولیت در مورد کاالهـاي حسـاس اسـتفاده    تواند از مزایاي پیشنمی

که ثابت کند کـه تحـت شـرایط موجـود تمـام اقـدامات الزم در مـورد انتخـاب،          نماید مگر این
هیزاتی از طرف او رعایت شده و هر دستور خاص صادر شده به نگهداري و استفاده از چنین تج

  (R.loowe, 1975, p: 49).او انجام شده است
و شـرایط اسـتفاده از    در خصوص شرایط استنادي به حمل حیوانـات زنـده  مشابهی نیز  البته مقرره

 کنـد؛ در خصـوص شـرایط    بینی شده اسـت، کـه فرضـیه فـوق را تضـعیف مـی       این مورد دفاعی پیش
توانــد از مزایــاي  کننـده نمــی  حمــل«پـذیرش مخــاطرات خــاص در خصــوص حمـل حیوانــات زنــده   

استفاده نماید مگـر اینکـه ثابـت کنـد کـه تحـت شـرایط        ) 17(ماده ) 4(بند) و (بینی شده در جزو  پیش
طور عادي بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شـده بـه او    اقداماتی که به موجود تمام

بـا بنـد   ) در خصوص کاالهاي حسـاس (18ماده  4تفاوت مهم بحث شده بین بند  2».ایت شده استرع
                                                                                                    

دت حمل و عدم تهیه ي شرایط اي که آهوهاي کوهی در مدت حمل تلف شدند فرستنده طوالنی تر شدن م مثالً در قضیه.1
کند، ولی  دادگاه دفاع متصدي را که مستند به  ها عنوان  می مناسب براي راحتی و امنیت آهوها را علّت مرگ برخی از آن

)f)(4(17 ت زمان خارج از برنامه را دلیل اتالف ندانست بلکه  بود میاسترس طبیعی پذیرد چون بر اساس مدارك موجود مد
  .حمل   این حیوان را دلیل این واقعه تشخیص داداز  ناشی

Corte di Cassazione (Italy),Caioni Arnaldo c. Amministrazione Mackenzie s.r.l.date:
17.06.1997

  18)5(ماده .2
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باشـد کـه در    مـی » اقـدامات الزم متعـارف  «وجود عبارت ) در خصوص حیوانات زنده(پنجم آن ماده 
جهت اقدامات الزم براي کاالهـاي حسـاس قیـد نگردیـده اسـت، برخـی       » متعارف«بند چهارم، واژه 

ي متعـارف سـطح مسـئولیت متصـدي      اند زیرا واژه دلیل اختالف همین واژه متفاوتدو به معتقدند این
کاهد و علّت این تفاوت بین کاالهاي حساس و حیوانات زنده آن اسـت   را در قبال حیوانات زنده می

توانـد بـه    متصدي نمیتواند سطح مناسبی از مراقبت را داشته باشد ولی که متصدي با تجهیز وسیله می
ایـن اسـتدالل از سـوي    (clarke, 2009, p: 347)همان سطح برحیوانـات زنـده کنتـرل داشـته باشـد؛      

اثـر دانسـته شـده اسـت و رژیـم حـاکم بـر        دیگر به دلیل حاکمیت مسئولیت کلی حداکثر مراقبت بـی 
مسئولیت متصدي در قبال حیوانات زنده و کاالي حساس یکسان انگاشته شده و گفته شده است چـه  

ــل    بســا ــز غیرقاب ــده نی ــات زن ــیمیایی از حیوان ــاي حســاس ش ــرلکااله ــر باشــند؛ کنت  &Messent)ت

glass,2000, p: 174)  چه در خصوص علّت این تفـاوت قابـل قبـول اسـت اشـاره بـه اختالفـات         آن
) اي کـاال  جـاده  المللـی بـین  ونقـل  کنوانسـیون حمـل  پـیش از  ( 1CIMموجود در تصویب کنوانسـیون  

جا معتقـد بودنـد نبایـد حیـوان زنـده را کـاال محسـوب کـرد و جـدا کـردن            در آن باشد که برخی می
به این علّت یـک  اي کاال جادهالمللی بینونقل  کنوانسیون حملحیوانات زنده از کاالهاي حساس در 

  (.Clarke, 2009, p: 346). راهکار سیاسی بوده است
  

  کاالهاي خطرناك -6
وقتـی فرسـتنده کـاالیی را بـا ماهیـت       - 1«:دارد رر میدرخصوص کاالهاي خطرناك مق 22ماده 

کننده را از نوع دقیـق خطـر و در صـورت لـزوم از      دهد باید حمل کننده تحویل می خطرناك به حمل
اي  در صـورتی کـه ایـن اطالعـات در بارنامـه جـاده      . عمل آید مطلع سازدکه باید به اقدامات احتیاطی

حمـل کـاالي مـورد بحـث     کننده از نوع خطـري کـه در   ه حملکذکر نشده باشد مسئولیت اثبات این
  ».وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دالیل دیگر به عهده فرستنده یا گیرنده خواهد بود

ایـن مـاده آگـاه    ) 1(کننده از وجود کاالي با ماهیت خطرناك موضوع بند چه حمل ناچن -2
یـا آن را از بـین بـرده و یـا      اال را تخلیـه کـرده  زمان و در هر مکانی کتواند در هر نشده باشد می

عالوه بر این فرستنده کـاال مسـئول جبـران     ؛که غرامتی از این بابت بپردازدخنثی نماید بدون این
منظور حمل یـا از حمـل   است که از تحویل چنین کاالیی به هاییها، فقدان یا خسارت تمام هزینه

                                                                                                    
1. International Carriage of Goods By Rail
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
عنـوان   تواند با کمـک آن، بـه   ه متصدي چگونه میکند کاین ماده مشخص می» .آن حادث شود

ونقل  کاالهایی ماهیت خطرناك دارند که در یک مسیر حمل. یک دفاع از مسئولیت رهایی یابد
شوند؛ بنابراین چنین کاالهایی ذاتاً خطرناك طور سریع منشا خسارات مالی و جانی می عادي، به

شـوند؛ بـراي مثـال    یل بـه کـاالي خطرنـاك مـی    که در شرایط کـامالً اسـتثنایی تبـد    هستند نه این
که درست باربندي نشـود، در سـرباالیی و   صورتیهاي معدنی بزرگ مثل سنگ آهن، در سنگ

کـس چنـین کـاالیی را در زمـره     اي بـه بـار بیاورنـد امـا هـیچ      توانند خطـرات عمـده   سراشیبی می
  )208السان،پیشین،(.دارد کاالهاي خطرناك محسوب نمی

چنـین تفسـیرهایی از   . هایی عالوه بر وسیله نقلیه و بار باید متوجه اموال مردم باشدخطر چنین کاال
شود که کنوانسـیون بیـان خاصـی در خصـوص کـاالي خطرنـاك        کاالي خطرناك در حالی بیان می

شـوند بلکـه    ندارد، در کامن ال کاالهایی که ذاتاً خطرناك هستند تنها کاالي خطرناك محسوب نمی
هاي عادي نیز در شرایط خاص کاالي خطرناك محسوب شـوند مـثالً در مـواردي    ممکن است کاال

بـراي تعیـین کاالهـاي تحـت     . علّت موقعیت خاصش کاالي خطرناك محسوب شـده اسـت  گندم به
(.Carr, 2009, p: 389).شمول این کنوانسیون دکترین نقش بسزایی دارد

این ماده آگاه نشـده   1وضوع بند چه حمل کننده از وجود کاالي با ماهیت خطرناك م چنان
تواند در هر زمان و در هر مکانی کاال را تخلیه کرده یـا از بـین بـرده و یـا خنثـی نمایـد       باشد می

هـا،  براین فرستنده کاال مسئول جبران تمام هزینـه عالوه. که غرامتی از این بابت بپردازد بدون این
منظـور حمـل یـا از حمـل آن حـادث      یی بههایی است که از تحویل چنین کاالفقدان یا خسارت

ها را تنها مواد شیمیایی  محموله مواد شیمیایی سمی بوده است که فرستنده آن 1ايدر قضیه. شود
ي ارسال نیز به متصـدي اعـالم    شود، واسطه ها نمی کند، و متذکر ماهیت خطرناك آن معرفی می

شـود و   کاالهاي دیگري نیز بارگیري می باشد، در کنار این محموله کند که محموله دارو می می
شـود؛   هاي دیگر و تریلی آسـیب وارد مـی   ها، محموله در طول حمل به علّت نشتی یکی از بشکه

در نهایــت دادگــاه علّــت وقــوع حادثــه را عــدم اطــالع نماینــده فرســتنده و متصــدي از ماهیــت  
  .ناسدش کند و فرستنده را تنها مسئول حادثه می خطرناك کاال اعالم می

آزادي متصدي درخصوص تخلیه و انهدام مواد خطرنـاك مطلـق نیسـت بلکـه بایـد شـرایط       
محیط زیستی و سالمت عمومی را در نظر بگیـرد و در ایـن خصـوص هـیچ تعهـد قـراردادي در       
                                                                                                    
1. Cour d'Appel de Bruxelles (Belgium), Société Continental Pharma, Transports de 
Jaeger a.o., date25.01.1978.
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هاي متحمل شـده از طـرف متصـدي    فرستنده، مسئول هزینه. مقابل طرف قرارداد نخواهد داشت
ین اگر خساراتی به متصدي وارد گـردد ماننـد خسـارت بـه وسـیله نقلیـه،       عالوه بر ا. باشدنیز می

  .گونه خسارات را نیز باید جبران کند فرستنده این
نیز عیب ذاتی کاال  و داشتن ماهیت خطرنـاك را از مـواردي دانسـته کـه       CVRکنوانسیون 

 2بنـد  . (معـاف کنـد   طورکلی یا جزئی از مسـئولیت  ها خود را به تواند با استناد به آن متصدي می
  )   14ماده 

در حقوق ایران در این مورد مقرره خاصی در مورد معافیـت ناشـی از حمـل خطرنـاك از طریـق      
هیـأت وزیـران،    22/12/1380نامـه اجرایـی مصـوب جلسـه      آیـین  5جاده وجود دارد؛ به موجب ماده 

ل کــاال طــی ونقــفرسـتنده کــاال و محصــول خطرنــاك مکلــف اســت پــیش از تنظــیم قــرارداد حمــل 
چـه متصـدي    و چنـان اي متصـدي حمـل ونقـل را از حمـل کـاالي خطرنـاك مطلـع نمایـد          اظهارنامه

ونقل از وجود کاالي خطرناك آگاه نشده باشد پس از وقـوف بـه موضـوع بایـد بـا همـاهنگی       حمل
العموم حـوزه قضـایی محـلّ    سازمان حفاظت محیط زیست یا واحدهاي تابع آن و کسب اجازه مدعی

نسبت به تخلیه محموله اقدام نماید و یا به محلّ بارگیري عودت نماید؛ در این شرایط صـاحب  توقف 
هایی است کـه از تحویـل چنـین     ها و هزینه کاال مطابق قوانین و مقررات موجود، مسئول کلیه خسارت

ونقـل، شـخص ثالـث، یـا دولـت وارد گردیـده اسـت و در چنـین وضـعیتی           کاالیی به متصدي حمـل 
  .باشد ونقل نمیه مسئولیتی از نظر پرداخت خسارت متوجه متصدي حملگونهیچ

  
  وجود مانع براي تحویل -7

رسد عدم امکان تحویل کاال، به نوعی صورتی از عدم امکان اجراي قرارداد باشـد ولـی    نظر می به
 15ده وجود مانع در تحویل کاال شـود مـا  تواند منجر به دلیل اهمیت موضوع و فروض مهمی که میبه
که پـس از ورود کـاال بـه مقصـد     صورتیدر - 1«: اي براي این موضوع داردطور مجزا مقررات ویژه به

کننـده از فرسـتنده، درخواسـت صـدور      تعیین شده اوضاع و احوال مانع از تحویـل کـاال شـود، حمـل    
کـه  ون ایـن که گیرنده از گـرفتن کـاال امتنـاع ورزد، فرسـتنده بـد     درصورتی. خواهد نمود دستورها را

  .کاال را خواهد داشتدر اختیار گرفتن اي باشد، حّق مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده
تواند درخواست تحویل کاال را تا  حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کاال امتناع کرده باشد می -2
  .نکرده است بنمایدکننده دستورهاي مغایري از فرستنده دریافت که حملزمانی
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
که اوضاع و احوال مانع از تحویل کاال شـده بعـد از صـدور دسـتور از طـرف      صورتیرد -3

مبنـی بـر تحویـل کـاال بـه      ) 12(مـاده ) 3(بینی شده براي او در بند گیرنده در اعمال حقوق پیش
کـه گیرنـده، فرسـتنده اسـت و     این ماده بـا فـرض ایـن   ) 2(و ) 1(شخص دیگر رخ دهد، بندهاي 

  ».بود افذ خواهدشخص دیگر، گیرنده ن
گیـرد در  صـورت مـی  ) وجـود مـانع بـراي تحویـل    (باید توجه داشت که وقتی چنین ادعایی 

مرحله اول باید دقت کرد که آیا اصالً چنین اتفاقی صورت گرفته است یا خیـر؟ چـرا کـه عـدم     
کـه تحقـق   اول ایـن : باشد بلکه نسبی است و به چند عامـل بسـتگی دارد  امکان تحویل مطلق نمی

نین وضعیتی به شرایط مندرج در قرارداد بستگی دارد؛ براي مثال اگر تحویل به الف یـا ب در  چ
قرارداد درج شده باشد و تحویل به الف غیر ممکن گـردد، هنـوز امکـان تحویـل بـه ب وجـود       

عنوان  دوم، متصدي مکلف نیست تمامی اقدامات ممکن براي تحویل کاال را انجام دهد به. دارد
یرنده از تحویل کاال اجتناب کند، متصدي مکلف نیست مدت زمان طوالنی بـه امیـد   مثال اگر گ

که نظر گیرنده عوض شود منتظر بماند؛ به محـض اینکـه گیرنـده از تحویـل     اندك شانس به این
.کاال امتناع کند، غیر ممکن شدن درخصوص تحویل محقق خواهد شد

دانـد تحویـل غیـرممکن تلقـی     ل را نمـی با این وجود وقتی که متصدي آدرس صحیح محلّ تحوی
.بر و مشکل باشدوجو کند، حتی اگر زمانشود؛ در این حالت متصدي باید تحقیق و پرسنمی

اگر گیرنده از تحویل گرفتن کاال امتناع کند، شـرایط بـراي در اختیـار گـرفتن کـاال توسـط       
گوید فرسـتنده  ر این حالت میشود؛ زیرا دتسهیل می 15ماده   1فرستنده به وسیله جمله دوم بند 

اي باشد، حق در اختیار گرفتن کاال را خواهد که مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جادهبدون این
البته این مقرره کامالً منطقی است؛ زیرا ممکن است نسخه اول بارنامه در اختیار گیرنـده  . داشت

ن کـاال عـوض شـود و بخواهـد کـاال را      باشد، به هر حال اگر نظر گیرنده مبنی بر تحویل نگـرفت 
رالعمل مغایري از طرف فرستنده به متصدي نرسیده باشد واضح اسـت کـه   تحویل بگیرد و دستو

  )15ماده   2بند . (متصدي باید کاال را به گیرنده تسلیم کند
اگر مانع تحویل، عدم دریافت کاال از سـوي گیرنـده نباشـد، بـرخالف سـهولت مـذکور در       

اگر فرستنده نتواند ایـن کـار را انجـام     1.رستنده باید اولین نسخه بارنامه را ارائه دهدحالت قبلی ف
زیرا متصدي از یک طرف مکلف است آن را از فرستنده . دهد، کار با مشکل مواجه خواهد شد

                                                                                                    
  12ماده .1
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توانـد حمـل   بخواهد و از طرف دیگر فرستنده قادر به ارائه آن نیست؛ در این حالت متصدي می
تکلیـف   16و در نهایـت بنـد سـوم مـاده      1ده و به حساب گیرنده کاال را تخلیـه کنـد  را خاتمه دا

تواند بـدون   کننده میکه کاال فاسدشدنی باشد حملدرصورتی«: متصدي را مشخص کرده است
بـه   در اختیـار گـرفتن کـاال را دارد بشـود، آن را     حـّق  ،که منتظر وصول دستور شخصـی کـه  این

هـاي   که وضع کـاال چنـین اقـدامی را ایجـاب نمایـد یـا هزینـه       صورتیچنین درفروش رساند، هم
تواند دست به چنـین کـاري    کننده می حملانبارداري کاال در مقایسه با قیمت آن نامتناسب باشد

کننـده پـس از پایـان مـدتی معقـول دسـتوري        کـه حمـل  بر موارد یاد شده درصورتیعالوه. بزند
باید صادر کند از طرف شخصی کـه حـق در اختیـار گـرفتن     طور منطقی  چه که به مخالف با آن

  . »کاال را دارد دریافت ندارد اقدام به فروش کاال خواهد نمود
مشکل دیگري که ممکن است پیش آید این است که متصدي از فرستنده دستورات الزم را 

تخـاذ  کنـد از ا درخواست کند ولی فرستنده که احتماالً دیگـر سـودي در کاالهـا احسـاس نمـی     
دستورات الزم امتناع کنـد؛ در ایـن خصـوص نـص خاصـی وجـود نـدارد و در چنـین مـواردي          

  .تواند به ترتیبی که در حالت اخیر براي انحالل قرارداد گفته شد، اقدام کند متصدي  می
  

  معافیت ناشی از مرور زمان -8
  مرور زمان یک ساله -8-1

هاي مشابه بـراي اقامـه   همانند سایر کنوانسیوناي کاال جاده المللیبین ونقل کنوانسیون حمل
کنوانسیون یک مهلت یک ساله براي طـرح   322ماده . هایی در نظر گرفته استدعوا محدودیت

                                                                                                    
تواند فوري کاال را به حساب شخصی  کننده می حمل) 15(و ماده ) 14(ماده ) 1(در موارد گفته شده در بند «:16)2(ماده .1

کننده کاال را  پس از آن حمل. هد شدنموده و با این کار حمل پایان یافته تلقی خوا که حق در اختیار گرفتن آن را دارد تخلیه
تواند نگاهداري کاال را به  کننده می درهرحال حمل .شود نگاهداري خواهد کرد از طرف شخصی که صاحب آن شناخته می

اینکه باید در انتخاب  کننده نخواهد بود جز در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه حمل. شخص ثالثی واگذار نماید
ها در برابر تحویل کاال  اي و سایر هزینه هاي تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده هزینه. عقول به عمل آوردشخص ثالث دقت م

  ».دریافت خواهد بود قابل
  - 32ماده  «.2
با وجود این در مورد خالف عمدي . مهلت اقامه دعاوي ناشی از حمل کاال برابر مقررات این کنوانسیون یک سال است -1

قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خالف عمدي تلقی شده، مهلت آن  ور که طبقیا ناشی از قص
  .سه سال خواهد بود

  :شود، مهلت یاد شده از تاریخهاي زیر آغاز می 
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المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
سـپري  : تواند دو اثر متفاوت داشته باشـد  تعیین این محدودیت زمانی میدعوا مقرر نموده است؛ 

عوي است که در این صورت نیـازي  شدن مدت مرور زمان یا به خودي خود مسقط حق طرح د
مـانعی   که مسقط حق طرح دعوي نبـوده و تنهـا ایجـاد کننـده     باشد و یا این به استناد خوانده نمی

کنوانسـیون  رسد هدف مقـررات  مینظر  به. براي طرح دعوي است که مستلزم ایراد خوانده است
ي جبران خسارت مانعی ایجاد اسقاط حق با مرور زمان نیست، بلکه برا اي کاال ونقل جاده حمل

تـوان گفـت کـه ایـن یکـی از      نفـع بایـد بـه آن اسـتناد کنـد؛ بـا ایـن وجـود مـی         کند کـه ذي  می
در ایـن   اي کـاال  جـاده المللـی  بـین ونقـل   کنوانسـیون حمـل  باشد که خصوصیات، مرور زمان می

وانین باشد؛ بنابراین قوانین ملی در این خصوص حـاکم خواهـد بـود و در قـ    خصوص ساکت می
ملی اکثر کشورهاي اروپایی دفاع مرور زمان باید از طرف خوانده مورد ایراد واقع شود تـا مـانع   

حـق طـرح دعـوا و مطالبـه خسـارت       صورت بـه خـودي خـود مسـقط    رسیدگی شود در غیر این
  (Clarke, 2009, p: 304). باشدنمی

  
  مرور زمان سه ساله در مورد تخلف عمدي -8-2

بیـان شـده اسـت بـدین      32مـاده   1سـاله در جملـه دوم بنـد     1دوره  یک اسـتثنا درخصـوص  
صورت که مقرر کرده است در مورد خالف عمـدي یـا ناشـی از قصـور کـه طبـق قـانون محـل         
دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خالف عمدي تلقی شده مهلت اقامه دعوي 

  .سال خواهد بود 3
                                                                                                    

  در مورد فقدان قسمتی از کاال، خسارت یا دیرکرد تحویل، از تاریخ تحویل کاال، - الف  
ام کاال از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد از شصتمین در مورد فقدان تم -ب 

  کننده، حمل روز تاریخ تحویل کاال به
شود جزو  روزي که مهلت از آن شروع به احتساب می .در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل - ج 

  .مهلت نخواهد بود
کننده و اعاده اسناد مربوط به حال  کتبی موجب خواهد شد که این مهلت تا تاریخ رد کتبی ادعا از طرف حملادعاي  -2

ادعا پذیرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوز مورد اختالف است  چنانچه قسمتی از. تعلیق درآید
به آن و یا اعاده اسناد، به عهده طرفی خواهد بود که به مراتب  سخمسئولیت اثبات وصول ادعا یا پا. دوباره آغاز خواهد شد

  .جریان مهلت با ادعاهاي دیگري با همان محتوا تعلیق نخواهد شد. کند یاد شده استناد می
ال باال اعم) 2(تمدید مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن جریان دارد با رعایت مقررات بند  -3

  .شود حاکم خواهد بود همچنین بر موارد حق اقامه دعواي جدیدي که ایجاد می قانون یاد شده. خواهد شد
  ».توان از طریق ادعاي متقابل یا تهاتر اعمال نمود حق اقامه دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است نمی -4



66
1393تابستان، هفتمحقوق خصوصی، سال دوم، شماره صلنامه پژوهش ف

هاي متعددي را براي نفوذ تقلب در حمل بار  انتینري زمینهامروزه حجم روز افزون تجارت ک
شـوند تـا رسـیدن بـه      بندي میحتی ممکن است کاالهایی که در یک کشور بسته. کند فراهم می

مقصد خود، در کشور دیگري باز شوند؛ ودر این میان با وجود ایراد خسارت متصدي از اطـالع  
.وجــود آمــده بشــودشــدن وي از خســارت بــهبــه صــاحب کــاال امتنــاع کنــد و مــانع از متوجــه  

بنابراین الزم است تا مهلت زیـادي در ایـن خصـوص بـراي مـدعی در نظـر       ) 242،1382کیایی،(
  .بگیریم تا بتواند بعد از متوجه شدن خسارت طرح دعوا بکند

شکل فریب صـورت گرفتـه بـود بـدین صـورت کـه متصـدي        تخلف عمدي به 1ايدر قضیه
کار برده بود که یک شرکت دیگري نیز بـا همـان نـام وجـود     از نامی بهحمل، در قرارداد حمل 

داشته است و متصدي آدرس آن شـرکت را در قـرارداد آورده بـود، کـه باعـث شـد  شناسـایی        
را در یک سـال غیـر مقـدور سـاخت بنـابراین      آدرس و اقامه دعوا غیر ممکن نشود ولی اقامه آن

  .سال خواهد بود نه یک سال 3ه دعوا در این خصوص دادگاه مقرر کرد دوره زمانی براي اقام
  

  .اندالیه نشدهمرور زمان درخصوص کاالهایی که خسارت دیدند ولی تحویل مرسل- 3- 8
شود با این وجود کاال بـه گیرنـده   طورکلی تلف نمی بیند ولی بهدر بعضی مواقع کاال خسارت می

شـود تـا   رسد و یا به فرستنده بازگردانده میروش میعنوان اوراقی به ف شود بلکه یا بهتحویل داده نمی
کـه آیـا کنوانسـیون    درخصـوص ایـن  . هـا را دوبـاره بفروشـد    ها را تعمیر کند و یا اینکه احتماالً آن آن

شـود یـا   هاي مقرر در آن شامل چنین کاالهایی میشود به تبع آن مرور زمانشامل چنین کاالهایی می
کـه  باشـد   تري دارد بدین صورت میچه که مقبولیت بیش ولی آن.داردهاي متفاوتی وجود نه دیدگاه

فرستنده این حق را دارد تا کاال را متوقف کند، مکان تحویـل را   12ماده  1گفته شده است مطابق بند 
بنابراین اگر فرسـتنده بعـد از شـنیدن خبـر خسـارت،      . تغییر دهد و یا حتی تحویل گیرنده را تغییر دهد

خواهـد   32مـاده   1باشد بنابراین مشمول بنـد  ا را صادر کند، تحویل مطابق قرارداد مییکی از دستوره
بود که هدف این ماده این است که یک مدت زمان قابل تشخیص را براي طرح دعـوا معـین سـازد و    

(Clarke, 2009, p: 44).تر در عمل پذیرفته شده استطور که گفته شد این نظر بیش همان

 3نسبت به فوت و جراحات بدنی مـدت زمـان    CVRمان نیز کنوانسیون در خصوص مرور ز
ساله در نظر گرفته با این توضیح که این مدت زمان از تاریخ آگاهی از صدمه بدنی خواهد بـود  
                                                                                                    
1. Cour de cassation (France), Marratextil - Transports Chupin, Laribière et Coste 
(CLC), date:12.12.1989, number: 88-12772.



67
...ها اي کاال و شرایط استنادي آنجادهونقل بررسی موارد معافیت متصدي حمل

المللی کاالونقل بین کنوانسیون حمل
) 22مـاده   1بند . (تر نخواهد بود سال از تاریخ تصادف بیش 5ولی در هر حال این مدت زمان از 

  )22ماده  2بند . (سال خواهد بود 1ر زمان در خصوص سایر موارد نیز مرو
  

  عدم امکان استناد به دفاعیات: گفتار سوم
ونقل مسئول هرگونه خسارت، تأخیر یا فقـدان محمولـه    طور که بیان شد متصدي حمل همان

توانسـت بـا   باشد ولی تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی متصـدي مـی  در طی سفر حمل می
د از دفاعیـات بیـان شـده خـود را از مسـئولیت برهانـد، ولـی متصـدي         استناد به یک یا چند مـور 

-ونقل گاهی اوقات با انجام اعمالی یا ترك برخی وظایف چنین حقی را از خود سلب می حمل
دهـد؛ در ایـن   کند، به عبارتی حـق اسـتناد بـه دفاعیـات مـذکور در کنوانسـیون را از دسـت مـی        

  :داردکنوانسیون بیان می 29خصوص ماده 
چه خسارت وارد شده به کاال در نتیجه قصور یا خالف عمـدي از ناحیـه حمـل کننـده      نانچ

کند در حکـم خطـاي   بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع رسیدگی می
کننده حق اسـتفاده از مقـررات ایـن فصـل را کـه      عمدي تلقی شده باشد در چنین صورتی حمل

  .کند نخواهد داشتکند یا بار اثبات را از گردن او ساقط میا محدود میمسئولیت او را رفع ی
که قصور یا خالف عمدي از طرف نمایندگان و کارکنان و سایر مقررات بند باال درصورتی

کند رخ داده باشـد، مـادامی   ها در کار حمل استفاده می اشخاصی که حمل کننده از خدمات آن
خاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند نیـز  که نمایندگان و کارکنان یا اش

براین در چنین موردي نمایندگان، کارکنـان یـا اشـخاص مـورد بحـث      جاري خواهد بود؛ عالوه
.استفاده کنند) 1(حق ندارند نسبت به مسئولیت شخصی خود از مقررات فعلی یاد شده در بند 

ونقـل   کنوانسـیون حمـل  اي ابـداعی  ه چنـین مقـرره  رسد کـ نظر می ابتدا ذکر این نکته الزم به
ها شبیه این ماده چنین سایر کنوانسیون باشد بلکه در اکثر قوانین کشورها و همنمی  اي کاال جاده

گویـد جبـران خسـارت در    مـی  1936عنوان نمونه در حقوق فرانسه قانون مصوب  وجود دارد، به
آن قـانون  معـین کـرده اسـت، امـا رویـه قضـایی        تواند فراتر از سقفی باشد که صورتی نمیهیچ

سـقف تعیـین شـده بـراي جبـران خسـارت را در مـورد تقصـیر          1فرانسه بر اساس قاعده معروفـی 
                                                                                                    
1. Lata culpa aequiparatur dolo means gross negligence is equal to fraud and intentional 
tort
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عمد قابل اعمال ندانسته اسـت؛ نهایتـاً از زمـان تغییـر قـانون در سـال       ) معادل(سنگین یا در حکم 
رد دیگـر هـم جبـران نامحـدود     بینی شده است که عالوه بر مورد تقلـب در یـک مـو   پیش 1986

. ونقـل اسـت   شود و آن هـم خطـاي سـنگین و نابخشـودنی متصـدي حمـل      ها اعمال میخسارت
  )94:1386امانی،(

هـاي ورشـو و مـونترال در خصـوص      هماننـد کنوانسـیون   اي کاال ونقل جاده کنوانسیون حمل
درخصـوص مفهـوم   اي را ونقل هوایی در برابـر مسـافر و کـاال، ضـابطه     مسئولیت متصدیان حمل

تقلب و تقصیر سنگین ارائه نداده است و آن را بر عهده قاضی یا داور رسیدگی کننده قرار داده 
است تا مطابق حقوق ملی خود عمل کند، مثالً در حقـوق کشـور آلمـان و فرانسـه وجـود قصـد       

 دهتصـحیح نشـ   براي تحقق سوءرفتار عمدي الزم است ولی دادگاه فدرال آلمان بر اساس نسخه
کنوانسیون ورشو، در هر حال تقصیر سنگین را تحت عنوان عمل هم طراز بـا سـوءرفتار عمـدي    

(Damar, op cit: 231).دانسته است

دارد اگر خسارت و ضرر و زیـان ناشـی از تخلـف عمـدي یـا       نیز مقرر می CVRکنوانسیون 
طـور   ئولیت او را بـه تواند به مواردي از کنوانسیون کـه مسـ   تقصیر سنگین متصدي باشد، وي نمی

  .  )18ماده  2بند . (کند استناد کند کلی یا جزئی محدود می
  

  نتیجه 
ترین رکـن کنوانسـیون، بـدون بررسـی مـوارد معافیـت        عنوان اساسی یافتن مبناي مسئولیت به

منــدرج در آن ممکــن نیســت و در عــین حــال تــأثیر متقابــل مبنــاي مســئولیت انتخــاب شــده در  
بررسـی مـواد مخلتـف    . معافیت از این مسئولیت غیر قابل چشم پوشـی اسـت   کنوانسیون و موارد

ونقل از مسئولیت ارتباط دارد نشان داد که نظریه حداکثر  کنوانسیون که با معافیت متصدي حمل
ونقل را مکلـف بـه تـالش حـداکثري بـراي       این نظریه متصدي حمل. مراقبت قابل پذیرش است

  .رو شباهت بسیاري با فرض تقصیر دارد د و از ایندان جلوگیري از وقوع خسارت می
مـواردي  : ي اثباتی به دو دسته تقسیم نمود توان بر اساس شیوه موارد معافیت متصدي را می   

که در آن متصدي باید ضمن اثبات حداکثر مراقبت خود مورد دفاعی خـویش را نیـز بـه اثبـات     
علّت همین مورد بوده اسـت کـه ایـن مـوارد      اي که اثبات کند خسارت وارده به برساند به گونه

نقلیه، خطرناك بـودن  کـاالي    قاهره، معیوب بودن  وسیله اند از عیب ذاتی در کاال، قوه عبارت
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مورد حمل،  وجود مانع براي تحویل کاال و برخی از مصادیق تقصیر مدعی که مشمول عیب در 

دوم شامل مواردي است که به خـاطر   هدست. شود بسته بندي و بارگیري ناشی از عمل مدعی نمی
سـبب  ونقل، کافی است متصـدي اثبـات کنـد، خسـارت وارده احتمـاالً بـه       مخاطرات ذاتی حمل

مبناي . شود یاد می» هاي خاص ریسک«عنوان   همین مخاطرات، وارد شده است؛ از  این موارد به
داراي خطـر اسـت و وقـوع     ونقلی است که ذاتاً این تفاوت به خاطر توافق طرفین در مورد حمل

خسارت تا حدودي غیر قابل اجتناب است مثالً اگر توافق بر حمل ماسـه بـا وسـیله نقلیـه رو بـاز      
صورت بگیرد به نوعی طرفین  به مخاطرات ذاتی ناشی از جریان باد کـه طبیعتـاً تـا حـدودي بـر      

انـد؛ مـوارد دفـاعی     رفتهکاال آسیب وارد خواهد کرد؛ اشراف داشته و زیانی تا حد معقول را پذی
بندي، بارگیري و چیدمان منتسب به مدعی، وسیله نقلیه روباز، مطرح در این زمینه، عیب در بسته

  .شود حمل کاالهاي حساس و حیوانات زنده می
کنوانسـیون بـراي    گیرانـه دست آمد نگرش سـخت چه از برررسی تمامی موارد معافیت به آن

ی در موارد مخاطرات ذاتی کاال الزم اسـت تـا شـرایطی  بـر     مسئولیت متصدي است چرا که حتّ
تواند بـه حسـاس    حمل مجهز باشد، متصدي نمی حسب مورد رعایت شده باشد، مثالً  اگر وسیله

بودن  کاال که از موارد مخـاطرات خـاص اسـت، اسـتناد کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب حتّـی در مـوارد           
بینـی   حداکثر مراقبت متصدي اسـت، پـیش   فهمخاطرات ذاتی، معیارهایی که خود حاکی از وظی

  .شده است و در عمل نیز تفاوت چندانی بین موارد مختلف مورد دفاع ایجاد نشده است
نوع دیگري از دفاع مطرح در کنوانسیون به غیر از موارد یاد شده در گفتاري مجـزا بررسـی   

ربوط به یک ایراد شکلی در باشد، این نوع دفاع در واقع م شد که این مورد تحقق مرور زمان می
کنـد، دو نـوع مـرور     باشد و دادگاه را از ورود به ماهیت دعوي منع می هاي قضایی می رسیدگی

جایی بینی شده است، مرور زمان سه ساله مربوط به زمان یک ساله و سه ساله در کنوانسیون پیش
بوط بـه جـایی اسـت    طور عمدي بوده است و مرور زمان یک ساله مر است که ورود خسارت به

نکته حائز اهمیـت دیگـر لـزوم اسـتناد خوانـده بـه مـرور زمـان         . باشد که خسارت غیر عمدي می
  .باشد جهت استفاده از این راهکار دفاعی می

که خسارات وارده ناشی از عمد متصدي حمـل یـا کارکنـان وي باشـد یـا تقصـیر       درصورتی
ه باشـد کـه در حکـم عمـد محسـوب شـود،       ایشان در ایجاد خسارت چنان با بی احتیـاطی همـرا  

  .ونقل حقّ استناد به موارد معافیت و محدودیت مسئولیت را نخواهد داشت متصدي حمل
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اي توانسـته   ونقـل جـاده   المللی در خصوص موارد معافیت متصدي حمـل در کل مقررات بین
داخلـی مـا،   است تا حدودي منافع طرفین مخصوصاً  صاحب کاال را تضمین کند ولی در حقوق 

چنان صورت قدیمی خود را حفظ کرده است و این امـر   قانون تجارت در بخش عمده خود هم
شوند بـراي   باعث شده است که نواقص متعددي در آن مالحظه شود که حقوق دانان مجبور می

رفع مشکل به قواعد عام قانون مدنی مراجعه کنند فلذا اصالح مقـررات در ایـن زمینـه ضـروري     
  .باشد می
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