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نشست «اثبات مسئولیت متصدی حملونقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کاال» در کانون وکالی دادگستری برگزار شد

حملونقل قانونی

ضرر باید ثابت شــود شــخصی که ضرر رسانده
کوتاهی کرده و علت ،عامل یا ســبب ضرر است.
در حملونقل نیازی به اینکه حتما باید تقصیر را
ثابت کرد ،وجود ندارد .قانونگذار میگوید همین
که ضرر ثابت شــد ،تقصیر از نظر من ثابت شده
اســت .حتی در برخی از حوزههای حملونقل از
این موضوع جلوتر میرویــم آن هم به این دلیل
است که ما گفتهایم غیر از تقصیر باید رابطه علیت
بین ضرر و عامل زیان هم اثبات شــود .چهبسا در
حوزه حملونقل اساسا نیازی به اثبات این رابطه
هم نباشد.
مسئولیت در قراردادها
در قانون مدنی در رابطه با قراردادها اگر طرفی
از قرارداد آن را انجام ندهد ،مسئول است .ممکن
ش آید در دعوایی که مبنای
است این ســوال پی 
آن قرارداد نیست ،تکلیف چیست؟ در حملونقل
ممکن است کاال به شرکت حملونقل الف تحویل
داده شود .شرکت حملونقل هم معموال همیشه
خودش الزاما عمل حمــل را انجام نمیدهد .اکثر
شــرکتهای حملونقل کارگزار هستند ،به این
معنی که کاال را میگیرند و بعد سند حمل صادر
میکنند ،به اینصورت که حمــل واقعی ممکن
است با شرکت دیگری باشــد .در اینجا قرارداد
فــردی منعقد شــده ،ولی حمل را فــرد دیگری
انجام داده که صاحــب کاال این کار را به او واگذار
کرده اســت .اگر وکالی زیاندیــدگان بخواهند
دعوا را واگذار کنند ،باید این دعوی علیه شرکت
حملونقل مطرح شود ،اما اگر تشخیص داده شود
که بهتر است دعوا علیه حملکننده واقعی اقامه
شــود ،در اینجا رابطه قراردادی بین صاحب کاال
و حملکننده واقعی وجــود ندارد .در این صورت
این سوال پیش خواهد آمد که آیا از مزیتی که در
دعوای حملونقل قراردادی وجود داشت ،در این
دعوی هم برخوردار هستیم؟ آیا میتوانیم معاف
از اثبات تقصیر شویم؟ در این مورد ابهاماتی وجود
دارد ،ولی آنچیزی که درواقع از مجموعه قوانین
و مقررات استخراج میکنیم مقررات حملونقل
بینالمللی اســت بهطــور مثــال در حملونقل
جادهای قانونگذار اجازه داده اســت که خواهان

از این مزیتها در دعوایی کــه علیه حملکننده
واقعی هم اقامه شده ،استفاده کند .قانونگذار در
بند  2ماده  28کنوانسیون حملونقل جادهای به
صراحت اشاره کرده است که خواهان عین اینکه
دعوا را علیه طرف قرارداد طرح کرده بود ،در این
مورد هــم از همان مزیت برخوردار شــود .اما در
کنوانســیونهایی که ایران در حوزه حملونقل
به آن پیوسته است ،چنین صراحتی وجود ندارد.
به هر حال رویــه قضائی پذیرفته اســت که این
امتیاز برای خواهان و زیاندیــده وجود دارد که
از اثبات تقصیر حتی آن کســی که طرف قرارداد
نیست و حمل واقعی را انجام داده ،معاف شود .در
دعوای شبهجرم هم که مبتنی بر قرارداد نیست،
برخالف اصول کلی اســتثنا ،در حوزه حملونقل
صاحب کاال معاف از اثبــات تقصیر و همان اثبات
وقوع ضرر کافی است.
تقصیر در قوانین حمل و نقل
در کشــور ما حملونقل داخلی و عمومی تابع
قوانیــن تجــارت و حملونقلهــای غیرتجاری
تابع قانون مدنی اســت .بهطور مثال شــخصی از
شخصی دیگر تقاضا میکند وسیلهای را تا منزلش
حمل کند ،اما شخص حملکننده در راه تصادف
میکنــد و به کاالی آن شــخص خســارت وارد
میشــود .حال موضوع این اســت که آن شخص
حملکننده ،یــک حملکننده تجاری نیســت.
اما میتوان این بســته را از طریق شــرکتهای
حملونقل به مقصد رســاند که این شــرکتها
درواقع شــرکتهای تجاری هســتند و از قانون
تجارت تبعیت میکنند .حوزه حملونقل تجاری
چهار سال تابع قانون مدنی بوده است ،اما درحال
حاضر و بعد از تصویب قانون تجارت این تبعیت از
بین رفته و قانون مدنی اعتبــار خودش را در این
حوزه همچنان حفظ کرده است.
در قانون مدنی و قانون تجــارت حکم در مورد
تقصیــر متفاوت اســت .فرض تقصیــر در قانون
مدنی وجود نــدارد .در مــاده  516قانون مدنی
گفته میشــد که تقصیر باید ثابت شود ،پس در
حملونقل داخلی غیرتجاری باید تقصیر خوانده
حتما ثابت شود ،اما در حملونقل تجاری داخلی
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شهروند حقوقی| از گذشته تا امروز موضوع
حملونقل و مبادله کاالها موضوع بســیار مهمی
بوده اســت .با پیشــرفت تکنولوژی و گسترش
مرزها و افزایش تعداد کشــورها ،دیگر حملونقل
و مبادله کاال به روشهای قدیمی کارســاز نبود،
به همین منظور شــرکتهایی بــرای حملونقل
کاالها در عرصه بینالملل به وجــود آمدند .با به
وجود آمدن این شرکتها اختالفهایی هم میان
صاحبان کاال و متصدی حمل اعم از خســارت یا
از بین رفتن کاال به وجــود آمد .به دنبال به وجود
آمدن این مشــکالت قوانینی هم بــرای حل این
مشکالت تصویب شد که چگونگی روابط درست
میان صاحــب کاال و متصدی حمل را مشــخص
میکــرد .کمیســیون آمــوزش کانــون وکالی
دادگســتری به همین منظور نشســتی با عنوان
«اثبات مسئولیت متصدی حملونقل در دعاوی
تلف کلی و جزیی کاال» و به سخنرانی محمدرضا
کامیار تشــکیل داده و در این نشست به بررسی
مشکالت و قوانین داخلی و بینالمللی حملونقل
پرداخته است که در ادامه آن را خواهیم خواند.
مسئولیت متصدی حملونقل
بحث در مــورد اثبــات مســئولیت متصدی
حملونقــل در دعاوی تلف کلــی و جزیی طرف
کاالست .قاعده کلی اثبات به این صورت است که
ابتدا مدعی باید ادعای خــودش را ثابت کند .در
حوزه مسئولیت هم کســی که مدعی است به او
خسارتی وارد آمده اســت و باید طرف مقابل این
خسارت را جبران کند ،باید این ادعا را اثبات کند.
اما در حوزه حملونقل این موضوع چگونه است؟
آیا قاعده کلــی اثبات دعوا در حــوزه حملونقل
هم عینا وجــود دارد و آیا بایــد خواهان دعوای
حملونقل هم مانند خواهــان هر دعوای دیگری
موضوع را ثابت کنــد یا خیر؟ در حوزه حملونقل
یک طرف دعــوا متصدیان حملونقل هســتند.
این افرد توانمندی اقتصــادی فراوانی دارند ،این
تکلیف دعاوی مبتنی بر قرارداد
توانایی میتواند وسیله حمل آنها باشد .بهعنوان
در دعاوی خســارت حملونقل دو نوع دعوی
مثال ممکن است یک شــرکت از این سرمایه در
قابل پیشبینی اســت .نخست دعوایی که مبتنی
مقابل فرســتندگان یا صاحبان کاالیی که الزاما
بر قرارداد اســت و دوم دعوایی که قراردادی برای
توانمندی ندارند و در حد متصدی هم نیستند و از
آن وجود ندارد .حال سوال اینجاست در دعاوی
سوی دیگر نیازی هم به حمل کاالهایشان دارند،
کــه مبتنی بر قــرارداد حملونقل اســت؛ آنچه
استفاده کند .همیشــه از این موقعیت نابرابر در
خواهان باید ثابت کند چیست؟ نخست خواهان
طول تاریخ حملونقل استفاده میشد ،همچنین
باید خودش را ثابت کند که صاحب حق اســت،
متصدیان حملونقل مقررات را به نحوی تنظیم
به این معنی که در دعوا ذینفع اســت .زمانی این
میکردند که بنابر معافیت آنها از مســئولیت بود.
موضوع اثبات میشــود که نــام خواهان در یک
در گذشته ســعی بر این بوده است که اگر به کاال
طرف قرارداد ذکر شــده باشــد یا اگر نامش ذکر
خســارتی وارد شــود منجر به معافیت متصدی
نشــده اســت ،نفــع او در آن
حق از مسئولیت شــود .البته
قرارداد اثبات شود .در قرارداد
این دوران تاریخــی با دخالت
درقانونمدنیوقانونتجارت
حملونقل ممکن اســت متن
قانونگذاران که عرف را تبدیل
حکمدرموردتقصیرمتفاوت
کتبی بهعنوان قــرارداد وجود
به قانون کردهانــد ،تغییراتی
است.فرضتقصیردرقانون
نداشــته باشــد ،اما آن چیزی
ایجاد کــرد و ایــن تغییرات
مدنیوجودندارد.درماده516
که در اکثر مــوارد حتما وجود
موقعیتــی را فراهم کــرد تا از
قانونمدنیگفتهمیشدکه
دارد ،بارنامــه یا ســند حمل
شرایط افراطی گذشته فاصله
تقصیربایدثابتشود،پسدر
اســت .در این بارنامه باید نام
بگیرد .در گذشــته کافی بود
حملونقلداخلیغیرتجاری
خواهان بهعنوان فرســتنده یا
کــه متصــدی حمــل حاضر
بایدتقصیرخواندهحتماثابت
گیرنده درج شــده باشد یا این
نباشــد کاال را حمل کند ،در
شود،امادرحملونقلتجاری
بارنامه به نفع او ظهرنویســی
آن صورت فرستنده و صاحب
داخلیبراساسماده386
شــده باشــد؛ اگر ایــن موارد
کاال هیچ وسیلهای برای انتقال
قانونتجارتبهنظرمیرسد
وجود داشــته باشــد میتوان
کاال از یــک بنــدر در خارج از
هیچنیازیبهاثباتتقصیر
او را بهعنوان ذینفع دانســت،
کشور به داخل کشور نداشت.
متصدیحملوجودندارد
ولی اگر ســند بهعنــوان وجه
این اتفاقات تاریخی به سمتی
حامل باشــد تصرف آن سند و
رفت تا مقرراتی وضع شــود و
در آن مقررات مســائل راجع
اختیارش به این معناســت که
او صاحب حق اســت ،بنابراین ابتدا خواهان باید
به مســئولیت از حالت افراطی که وجود داشــت
سمت خودش را اثبات کند .اما مواردی هم وجود
به حالت تعادلی برســد .این حالت تعادل در قرن
دارد که سند حمل صادر نشده ،ولی با این وصف
نوزدهم برقرار شد و بعد از آن به سمت حمایت از
خواهان توانسته ســمت خود را ثابت کند .نکته
فرستنده و صاحب کاال رفت .آن هم به این دلیل
دومی که باید ثابت شــود اثبات وجــود قرارداد
بود که توانمندی اقتصادی متصدی در دادرســی
است.
و دعاوی باعث میشد فرســتنده کاال همیشه در
برای اثبات مسئولیت باید ضرر ،رابطه علیت و
برزخ قرار گیــرد .بنابراین در وضعیتی که درحال
ارتباط بین ضرر و فعل فاعل ثابت شود .نخستین
حاضر با آن مواجه هستیم ،یعنی در مورد دعاوی
امری که در حملونقل باید ثابت کنیم ،ورود ضرر
حملونقل کــه امروزه مطرح اســت ،مقررات به
اســت .در کنار اثبات وقوع ضــرر باید تقصیر هم
نحوی تنظیم شــده که به نفع فرستنده و صاحب
به اثبات برســد .در برخی از دعاوی بعد از اثبات
کاال است.
یا

دد

نقش سند در ادله اثبات دعوا
آزيتا قربانیرحيم

حقوقدانومدرس
دانشگاه

يكی از ادله اثبات دعوا ســند است كه برمبنای
ماده  1284قانون مدنی چنين تعريف شده« :سند
عبارت است از هر نوشــته كه در مقام دعوا يا دفاع
قابل استناد باشــد ».پس درواقع سند نوشتهای
اســت كه در اثبات اعمال حقوقی بــه كار میرود
و در صورتی اين نوشته ســند است كه به وسيله
اشخاصی تنظيم و امضا شود كه در ايجاد آن اعمال
اثر دارند .اطالعات كسانی كه عمل حقوقی را انجام
ندادهاند ،اگر با نوشــتهای اعالم شود ،شهادتنامه
است ،نه سند.
هر ســند اصوال دارای دو قســمت است :يكی
محتويات كه شــامل :عبارات ،امضاها ،مهرها و اثر
انگشتهاست و ديگری مندرجات كه شامل :مفاد و
معنای عبارات است كه در سند نوشته شده است.

اين سند ممكن است به دو صورت باشد؛ عادی يا
رسمی .سند رسمی ،سندی است كه در اداره ثبت
اسناد و امالك ،توسط ماموران رسمی يا سردفتران
اسناد رســمی ،در حدود صالحيت آنان و مطابق
با قانون تنظيم میشــود هر سندی كه با غير اين
شــرايط تنظيم شده باشد ،ســند عادی است كه
بايد توجه کرد نسبت به سند رسمی فقط میتوان
ادعای جعل كرد ،مناط اعتبار در شــرايط ســند
رسمی برای اثبات اعمال حقوقی تاريخ تنظيم آن
است ،البته بايد دانست كه رسمی بودن سند اعتبار
مفاد آن را تضمين نمیكند و تنها انتساب سند به
امضاكننده آن و وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر
میسازد كه اصوال مفاد ســند چه در اسناد عادی
و چه در اسناد رسمی نبايد مخالف اخالق حسنه
و نظم عمومی باشــد واال از درجه اعتبار ســاقط
میشود .بايد دانســت كه سند رسمی بعد از فسخ
و اقاله باطل نمیشود ،فقط از اعتبار ساقط میشود.
گاهــی پيش میآيد كــه بين اســناد تعارض
حاصل میشــود ،از آنجايی كه درخصوص ادله

اثبات دعوی كه سند هم يكی از اين ادله محسوب
میشود ،تعارض اســناد يا ادله به معنای تقابل و
تضاد بين اسناد و ادله ارایه شده به نحوی است كه
عمل به هر دو يا جمع بين آنها امكانپذير نباشد،
برای اينكه بين دو ســند تعارض وجود داشــته
باشد ،چند عامل نيازمند است -1 :حتما دو سند
در مقابل هم باشند -2 .دو سند بايد منافی هم بوده
و همديگر را تكذيب كنند -3 .اســناد بايد وحدت
موضوع داشته باشــند -4 .دو سند متعارض بايد
قابليتاستنادداشتهباشند.
قانونگذار درســال  1310بــا تصويب قانون
ثبت اســناد و امالك دو هدف عمــده را دنبال
میكرد كه يكی تامين امنيــت قضائی افراد در
جامعه بود و ديگری اعتبار بخشــيدن به اسناد
رســمی و از اين رو برای حل تعارض بين اسناد
عادی و رسمی مقرر شد مفاد اسناد رسمی بين
تنظيمكنندگان قابل انــكار نبوده و عدول از آن
بهطور استثنا تابع شرايط خاص است ،اما گاهی
پيش میآيد كه دارنده ســند عادی میتواند در

مقابل دارنده ســند رســمی ادعای عدم اعتبار
سند رسمی کند كه در اين حالت برمبنای قانون
آيين دادرسی مدنی خوانده میتواند تا نخستين
جلسه دادرسی نســبت به سند ارایهشده ادعای
جعليت اســناد را مطرح كند كه با اثبات اين امر
برای دادگاه محرز میشــود سند از اعداد داليل
طرف مقابل خارج شده و تعارض بين اسناد هم
از بين میرود .گاهی هم ممكن اســت موضوع
ســند عادی مشــتمل بر اجــرای تعهدی در
راستای سند رسمی باشد كه در اين صورت هم
با اثبات موضوع ارزش ســند عادی باالتر از سند
رسمی قرار میگيرد.
در نهايت میتوان گفت در جايی كه ثبت رسمی
درخصوص امــاك ،منافع و حقوق ثبتشــده
اجباری شده ،سند عادی از سوی ادارات و محاكم
قابل پذيرش نيســت مگر اينكه بیاعتباری سند
رسمی برای دادگاه ثابت شود تا دادگاه بتواند سند
عادی را دارای ارزشی باالتر از سند رسمی قلمداد
كند.

بین حجم و اندازه و تعداد بســتهها وجود ندارد.
علت اثبات میزان خسارت این است که در حوزه
حملونقل محدودیت مســئولیت وجود دارد که
اگر از آن محدوده رد شود ،دیگر نیازی به پرداخت
خسارت نیست ،البته استثنایی هم دارد و آن این
اســت که در بارنامه ارزش واقعی کاال ذکر شود.
بهطور مثال گفته شــود این کاالهــا چه میزان
ارزشی دارد و در آن صورت کرایه و بیمه هم تابع
ارزش ،پرداخت میشــود .اما در مقابل ارزشــی
که در بارنامه ذکر شــده ،مبنای حکم اســت .در
صورتی که در بارنامه ارزش ذکر نشود که معموال
هم ذکر نمیشــود؛ به صرف شمارشی که واحد
شمارش کاالســت ،بهعنوان مثال برای هر بسته
 100پوند باید پرداخت شــود .اما ممکن است با
ذکــر ارزش در بارنامه این محدودیت برداشــته
شود.
اثبات وقوع ضرر چگونه مقدور است
در حوزه حملونقل برای اینکــه دعوا ،دعوای
تجاری است و درواقع یکی از اصول تجارت تسهیل
و ســرعت اســت؛ باید به دو مســأله توجه شود؛
نخست تاجر برایش بسیار سخت است که همیشه
در معرض خطر طرح دعوا باشــد ،زیرا باید زودتر
تکلیف دعوا روشــن و معلوم شــود که آیا مسئول
است یا خیر؟ دلیلی که میتوان در این مورد مطرح
کرد این اســت که آیا طرح دعــوا مقرون به صرفه
بودن فعالیت تجاری را زیر ســوال میبرد ،از طرف
دیگر هم باید به صورت آســان و راحت به مســأله
رسیدگی شود .به همین علت در کنوانسیونهای
بینالمللی که ایران به آن پیوســته است (از جمله
کنوانسیون  1924بروکســل یا مشهور به مقررات
الهه در مــورد حملونقل دریایی یا کنوانســیون
حمل جــادهای یا کنوانســیون ورشــو در مورد
حملونقل هوایی و کنوانســیون حملونقل ریلی)
بهطورکلی برای اثبات ضرر صاحب کاال کافی است
یک اعالمیه بدهد .حال ســوال اینجاست که چه
زمانی باید اعالمیه بدهد؟ در پاســخ باید گفت به
براساس ماده  386قانون تجارت به نظر میرسد
محض اینکه کاال به او تحویل داده شد و همزمان
هیچ نیازی به اثبات تقصیر متصدی حمل وجود
با تحویــل کاال باید اعالمیه بدهد کــه اگر به کاال
ندارد .در این ماده آمده اســت «اگر مالالتجاره
خسارتی وارد شده اســت بالفاصله متصدی حمل
تلف یا گم شــود ،متصدی حملونقل مســئول
به صــورت کتبی اعــام کند کــه کاال را تحویل
قیمت آن خواهد بود .مگر اینکه ثابت شــود تلف
گرفته است .بهطور مثال به جای  300بسته271 ،
یا گم شــدن مربوط به جنس خود مالالتجاره یا
بســته تحویل گرفته که درواقع  27بسته کسری
مستند به تقصیر ارسالکننده یا گیرنده یا ناشی
وجود دارد .همیــن اعالمیــه و اخطاریه بهعنوان
از تعلیماتی بوده که یکی از آنهــا دادهاند ».بنابر
دلیل اثبات خســارت کفایت میکند .این اعالمیه
این فــرض ،تقصیر اســت .اثبــات تقصیر طرف
باید در مورد خســارتهایی که به چشــم میآید
مقابل وظیفه خوانده دعواســت کــه درواقع این
یا به اصطالح آشکار اســت ،داده شود .قانونگذار
موضوع خالف اصول کلی آیین دادرســی است.
در مورد خســارتهای پنهان
اما قانون مدنــی در این مورد
فرصــت بیشــتری داده و آن
میگوید «شــخصی که حمل
درگذشتهسعیبراینبوده
فرصت بیشــتر بــه این جهت
اشــیا را به عهــده میگیرد،
استکهاگربهکاالخسارتی
است که ممکن در زمان تخلیه،
مسئولیتش همانند امانتداران
واردشودمنجربهمعافیت
صاحــب کاال خســارت وارد
است ،بنابراین در طول تعدی
متصدیحقازمسئولیت
شــده را رویت نکرده باشــد و
و تفریط مســئول تلف است».
شود.البتهایندورانتاریخیبا
خسارت زمان دیگری مشخص
بنابراین باید تعــدی و تفریط
دخالتقانونگذارانکهعرف
شــود .حال برای آنکــه کار
ثابت شــود .بعد از اثبات وقوع
راتبدیلبهقانونکردهاند،
غیرعادالنهای صــورت نگیرد،
ضرر دیگــر نیازی بــه اثبات
ایناتفاقاتتاریخیبهسمتی
فرصت  6روزه برای حملونقل
تقصیــر متصــدی در حــوزه
رفتتامقرراتیوضعشودو
جادهای و فرصت سه روزه برای
حملونقــل وجود نــدارد .اما
درآنمقرراتمسائلراجعبه
حملونقــل دریایی پیشبینی
چیز دیگری که باید ثابت شود
مسئولیتازحالتافراطیکه
شــده اســت .باید ظرف ســه
اثبات میزان خســارت است و
وجودداشتبهحالتتعادلی
روز از تاریــخ دریافــت کاال در
درواقع موضــوع دعوا ،مطالبه
برسد
مــورد خســارتهای پنهــان
خسارت است .باید ثابت شود
اعالمیه داده شــود .اما برخی
کــه چه میــزان خســارت به
اوقات خسارت آشــکار است و
کاال وارد شــده است .زیرا باید
اگر اعالمیه در روز ســوم داده شــود ،فایده ندارد.
خواسته معین باشد ،اما در حوزه حملونقل علت
بنابراین اعالمیه ممکن است داده شود ،اما دادگاه
دیگری هم دارد و آن این اســت که همانطور که
بگوید چون این اعالمیه راجع به خسارت آشکار
این مزایا برای صاحــب کاال در حوزه حملونقل
بوده و باید همزمان با تخلیه کاال داده میشــد،
علیه متصدی حمل وجــود دارد ،از آن طرف هم
ارزش اثباتی ندارد .اما در مورد خســارت پنهان
برای حفظ تعادل مزایایی نیز برای متصدی حمل
ارزش اثباتی دارد .این اخطاریــه صاحب کاال را
در نظر گرفته شده اســت تا زمانی که ثابت شد،
از اثبات دلیل معــاف میکند و طرف مقابل دیگر
الزم نیست همه خسارت را پرداخت کند.
نمیتواند خالف آن قضیــه را ثابت کند و بگوید
در حــوزه حملونقــل بینالمللی مســئولیت
کاال خســارت ندیده اســت .متصدی حمل در
محدود به یک عدد خاص است و این عدد خاص
این صورت باید به دنبال اثبات عدم مســئولیت
در حــوزه حملونقــل دریایی بهازای هر بســته
خودش باشد.
صد پوند اســت .از نظر کنوانســیون هیچ تفاوتی

