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  چكيده
بـديهي اسـت   . كننده كاال اين است كه كاال را سالم، كامل و به موقع به مقصـد برسـاند   ين تعهد حملتر مهم

در ايـن  . كننده است تلف، مفقودي، آواري و تأخير در رساندن كاال به مقصد اصوالً موجب مسؤوليت حمل
اي مشـمول  ي محاسـبه غرامـت و سـقف و اسـتثنائات مربـوط بـه سـقف غرامـت، در قراردادهـ          تحقيق شـيوه 

مبنـاي محاسـبه غرامـت ناشـي از فقـدان و آواري، ارزش      . مورد بررسي قرار گرفته اسـت  CMRكنوانسيون 
براي هر كيلـوگرم كسـري از    SDR 33/8كننده است كه حداكثر  كاال در زمان و مكان تحويل آن به حمل
البتـه  . دل كرايه حمـل اسـت  سقف غرامت ناشي از تأخير نيز معا. وزن ناخالص كاال قابل محاسبه خواهد بود

تري براي كـاال در بارنامـه ذكـر نمـوده يـا بـراي تحويـل         كننده ارزش بيش سقف مزبور در فرضي كه ارسال
چنين در فرض ارتكـاب عمـد يـا خطـاي در حكـم عمـد        اي در بارنامه مقرر كرده باشد و هم كاال، نفع ويژه
  .كننده يا اجزاء و خدمه وي رعايت نخواهد نشد توسط حمل

  
  CMRكننده، غرامت، فقدان، آواري، تأخير، كنوانسيون  حمل :كليدي هاي هواژ

  
  JEL:  K12, K33طبقه بندي 
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Abstract 
The most important obligation of the carrier of the goods is to deliver it safe, perfect 
and well timed to the destination. Obviously the loss, missing and delay of the 
deliver of goods to the destination leads to carrier’s liability. In this paper we 
examine the calculating method of compensation and its maximum and its 
exceptions in international contracts that involved of cmr convention. Criterion of 
calculating of the compensation resulting from missing and loss is the value of the 
goods at the place and time of delivery of them to carrier at which equals 8.33 SDR 
per one kilogram of good’s gross weight. Also the maximum compensation resulting 
from the delay is equal to the fare of carriage. Of course this maximum amount of 
compensation has not been regarded in these situations: the sender has noted a 
higher value for goods in the consignment, or has provided special interest about 
delivery of the goods in the consignment and also when carrier or his servants 
commit intentional misconduct or commit default equivalent to intentional 
misconduct.      
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  مقدمه. 1
اعـم از  (بنابراين تلف كـاال  . كننده متعهد است كاال را سالم، كامل و به موقع تحويل دهد حمل

، مفقودي، خسارات آواري و تـأخير در تحويـل كـاال موجـب مسـؤوليت      )تلف كلي و تلف جزئي
بينـي شـده ولـي در     چهـار مفهـوم مزبـور در قـانون تجـارت ايـران پـيش       . متصدي حمل خواهد شد
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به آن ملحـق   1376كه جمهوري اسالمي ايران نيز در سال  1956مي  19مصوب  CMR كنوانسيون
در زبـان  ) loss(البتـه كلمـه   . مطرح شـده اسـت  ) 2فقدان(، تلف و مفقودي تحت عنوان واحد 1شده

تحويل (ليكن در كنوانسيون در معنايي اعم از تلف و گم شدن . انگليسي به معني مفقود شدن است
كننده را مسؤول فقدان تمام يا قسـمتي   كنوانسيون، حمل 17بند يك ماده . ته استبه كار رف) ندادن

بنـابراين بايـد   . دانـد  از كاال، خسارات وارد شـده بـه آن و نيـز مسـؤول تـأخير در تحويـل كـاال مـي        
يكي از مسـائل مهـم در   ). مبحث نخست(هاي قابل مطالبه و نحوه تعيين آن مشخص گردد  خسارت

البتـه  ). مبحـث دوم (از حمل كاال، تشخيص سقف خسارت قابل مطالبـه اسـت    تعيين خسارت ناشي
  ).مبحث سوم(سقف مورد نظر داراي استثنائاتي است كه تبيين آن نيز شايسته است 

  
  ها تبيين و تعيين خسارت -مبحث نخست

 هاي ناشي از حمل كاال كه موضوع مقاله ها الزم است ابتدا خسارت براي تبيين و تعيين خسارت
هـاي مزبـور    بـديهي اسـت مطالبـه خسـارت    ). بند نخست(باشد را مورد شناسايي قرار داد  حاضر مي

نحوه تعيين خسارت و شيوه جبران خسارت نيز ). بند دوم(باشد  نفع مي منوط به اثبات آن توسط ذي
هـاي قابـل    در پايـان نيـز سـاير خسـارت    ). بند سـوم (داراي قواعدي است كه تبيين آن شايسته است 

  ).بند چهارم(مطالبه قابل ذكر خواهد بود 
  

  ها تبيين مفهومي خسارت - بند نخست
فقـدان كـاال،   (كننده را در برابر سـه نـوع خسـارت     حمل CMRكنوانسيون  17بند نخست ماده  

  .داند مسؤول مي) آواري و تأخير در تحويل كاال
تلـف نيـز بـر دو    . ر رفته اسـت كا  فقدان در متن كنوانسيون، به معنايي اعم از تلف و مفقودي به

چنين تغييراتـي در كـاال    هم. منظور از تلف كلي، نابودي فيزيكي كاالست. نوع كلي و جزئي است
 بنـابراين بـال  . كه آن را غير قابل استفاده و بدون مصرف گرداند مصداق تلف كلي محسوب است
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  )214-189، صص1391محسني و قبولي درافشان، . (در خصوص قلمرو اجرايي كنوانسيون و شرايط اعمال آن، رك -1
2- Pert (f). loss of the goods (e). 
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شكسـتني، جملگـي    استفاده شدن كاغذ در اثر نشت آب، سوختن پارچه يـا شكسـته شـدن كـاالي    
در مقابل، تلف جزئي ناظر به فرضي است كه قسمتي از كاال از بـين رفتـه   . مصداق تلف كلي است

  .يا از قابليت استفاده افتاده باشد
منظور از مفقودي نيز گم شدن تمام يا قسمتي از كاال يا تحويل آن به شخصـي غيـر مجـاز و يـا     

رغـم بقـاء كـاال و وجـود آن، امكـان رسـاندن آن بـه          باشد كه به سقوط آن در دريا و امثال آن مي
  .نفع وجود ندارد ذي

ولي با توجه به تفاوت ماهوي آن دو، بعضـاً  . اصوالً احكام مفقودي با احكام تلف يكسان است
به عنوان نمونه، در تلف بـه دليـل سـلب وصـف ماليـت از      . ها وجود دارد هايي در احكام آن تفاوت

ليكن درخصـوص مفقـودي، دور بـودن مالـك از مـال، موجـب       . شود مي كاال، رابطه مالكيت قطع
  .شود سلب مالكيت او نمي

به اين جهـت در قـانون تجـارت ايـران نيـز در      . در لغت به معني خسارات دريايي است 1آواري
ليكن در اصطالح حقـوق تجـارت، آواري   . كنار خسارات آواري از خسارات بحري ياد شده است

البته اين اصطالح ناظر به تلف يا فقدان جزئـي و  . 2شود به كاال محسوب ميشامل هرگونه خسارت 
در مـتن انگليسـي كنوانسـيون بـه جـاي      . شود كلي نيست و خسارات ناشي از تأخير را نيز شامل نمي

  .استفاده شده است» damage«از اصطالح » آواري«
. سـالم بـوده اسـت   آواري عبارت است از وضعيت بـد كـاالي بـه مقصـد رسـيده كـه در مبـدأ        

 بنابراين ورود خسـارت فيزيكـي بـه كـاال بـه     . 3تر شدن وضعيت كاال چنين است تشديد و وخيم هم

كـه اسـتفاده مجـدد از آن مسـتلزم       نحوي كه در اثر آن ارزش اقتصادي كاال كـاهش يافتـه يـا ايـن     
شديد به  در نتيجه، ورود خسارت. محسوب است) معيوب شدن كاال(پرداخت هزينه باشد، آواري 
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1- Avarie 

  .، آواري عبارت است از خسارت مادي مربوط به يك كاالي معين)Cornu, 1992: 88(هنگ حقوقي كورنو موجب فر  به -2
، فرضي مطرح شده كـه بـه موجـب آن، چنانچـه ارزش     )CA Paris, 2 oct. 2003(عنوان نمونه در رويه قضايي فرانسه   به -3

آور، در  وپا در نظر گرفته شده، در شرايط مالي بسيار زيـان خارج از قلمرو ار] عرضه به بازار[شده كه براي تجارت   كاالي حمل
بيني شده در بارنامه، بر كاالهـا تحميـل    خاطر تغييرات دمايي شديد مازاد بر حد پيش  هم ريختگي زنجيره سردي هوا كه به پي به

  ).v. Legros, 2011: no 11(شده، كاهش يافته و در شرايط مزبور كاال مناسب براي تجارت در آن منطقه نبوده است 
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  .باشدزيرا كاال هنوز داراي ارزش اقتصادي مي. شود كاال تلف محسوب نمي
در واقع يا مهلت مقرر براي تحويـل  . بيني شده است كنوانسيون پيش 19منظور از تأخير در ماده 

  .كاال در مقصد مورد توافق قرار گرفته يا اين كه در اين خصوص توافقي صورت نگرفته است
كنوانسيون، ممكن است محدوده زماني مورد توافق كه طي آن  6ماده  2بند » و«موجب جزء   به

در اين صورت تأخير از مهلت مقرر، مصداق تـأخيرِ  . حمل كاال بايد به انجام برسد، مشخص گردد
  .1موجب مسؤوليت است

نظر برسد اين است كه آيا مهلت توافق شـده ضـرورتاً     سؤالي كه در اين قسمت ممكن است به
رسد توافـق درخصـوص مهلـت، هـيچ تشـريفاتي نداشـته        نظر مي  ايد در بارنامه ذكر شده باشد؟ بهب

صورت مطلق بيان نمـوده    بيني نكرده و به در اين خصوص قيدي پيش 19زيرا از سويي، ماده . باشد
رفتـه  و براي نحوه توافـق تشـريفاتي در نظـر نگ   » ...تحويل نشود ... كاال در مهلت توافق شده ...«كه 
كه  ضمن اين. اصل وجود بارنامه ضروري نيست CMRموجب كنوانسيون   از سوي ديگر، به. است
بيني شده را  پيش 2بند » و«كنوانسيون نيز در مقام بيان شرايط بارنامه، ذكر مهلت كه در جزء  6ماده 

ته، متعهـد بـه آن   كننده مهلتي را پذيرف بنابراين در مواردي كه اثبات شود حمل. الزامي ندانسته است
چنـين بايـد گفـت،     هـم . 2باشد حتي اگر مهلت توافقي مزبور در بارنامه ذكـر نشـده باشـد    مهلت مي

چنانچه در بارنامه مهلتي مقرر شده باشـد ولـي بعـد از آن طـرفين بـر مهلـت ديگـري توافـق كننـد،          
  .كننده متعهد به حمل كاال مطابق مهلت مقرر جديد است حمل

لي درباره مهلت، بايد داراي شرايط قانوني الزم بـراي توافقـات قـراردادي    بديهي است توافق قب
، ايـن كـه   3به همـين دليـل، بـه موجـب رأيـي در فرانسـه      . باشد و مورد اراده قطعي قرار گرفته باشد

ساعت نمـوده، دليـل    72الي  24هاي تبليغاتي خود سخن از تحويل ظرف  اي در كتابچه كننده حمل
كننـده مزبـور فاقـد وصـف قطعـي و امـري        را مهلت مزبور در ارتباط با ارسالزي. بر تعهد وي نيست

________________________________________________________________ 

مهلت توافق شده متضـمن زمـان الزم بـراي    ) CA Paris, 28 févr 1989و  CA Paris, 27 mai 1980(به موجب رأي  -1
  ).Legros, 2011: no 14(انجام تشريفات گمركي نيز هست 

 Legros, 2011: no(مؤيد اين برداشت است ) CA Paris, 23 mars 1978و  BT Toulouse, 4 juin 1981(رأي  -2

15.(  
3- CA Paris, 29 janv. 1997: BT 1997, p. 492, cité par Legros, 2011: no 16. 
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  .است
 19موجـب مـاده     بينـي نشـده باشـد، بـه     مهلتي براي تحويل كـاال پـيش  ) بارنامه(اگر در قرارداد 

طور معمول با در نظر گـرفتن    كنوانسيون، متصدي مكلف است در مدتي كاال را تحويل دهد كه به
بديهي است مهلت متعـارف و معقـول بـا در نظـر     . بايست تحويل صورت پذيرد شرايط موجود، مي

در ايـن  . چون مسير، فاصله و امثال آن مورد ارزيابي قرار خواهـد گرفـت   گرفتن عوامل مختلف هم
بـار   طور معمول براي تكميل ظرفيت وسـيله نقليـه در حمـل خـرده      خصوص توجه به فرصتي كه به

  .رسد، ضابطه ارزيابي عوامل مختلف نوعي استر حال به نظر ميدر ه. وجود دارد، ضروري است
. هاي مختلف ناشي از حمل تبيين گرديـد، تبيـين يـك مسـأله ضـروري اسـت       حال كه خسارت

عنوان نمونه تـأخير    به. ممكن است تأخير در تحويل محموله، موجب فساد كاال يا خرابي آن گردد
مدت، ممكن است موجـب انقضـاء تـاريخ     ف كوتاهدر تحويل محموله خوراكي داراي تاريخ مصر

نتيجـه   ارزش شدن كاال گردد يا باقيمانده تـاريخ مصـرف محـدود شـده، در     نتيجه بي مصرف و در
سؤالي كه در اين قبيل مـوارد  . تأخير در تحويل محموله موز از اين قبيل است. ارزش كاال كم شود

اشي از تـأخير محسـوب اسـت يـا بسـته بـه       آيد اين است كه آيا خسارات مزبور خسارت ن پيش مي
  آيد؟ شمار مي  مورد، فقدان و آواري به

چند علت فقدان و  هاي مزبور را بايد از نوع فقدان و آواري دانست، هر رسد خسارت به نظر مي
از سـويي،  . البته بايد گفت خسـارات مزبـور داراي دو حيثيـت اسـت    . آواري، تأخير در حمل باشد

توانـد بـا خسـارت تـأخير      وان فقدان يا آواري قرار گيرد و از سـوي ديگـر، مـي   تواند مشمول عن مي
بـديهي اسـت در چنـين مـواردي انتخـاب وصـف خسـارت در صـالحيت مـدعي          . توصيف گـردد 

هـاي مزبـور را از    در تأييد اين نظر بايد گفت، چنانچه مسؤوليت مربوط به خسـارت . است) نفع ذي(
شويم كه حداكثر غرامـت ناشـي از    ، با اين تالي فاسد مواجه مينوع مسؤوليت ناشي از تأخير بدانيم

طور معمول، غرامـت ناشـي     در حالي كه به! تلف كاال كه در اثر تأخير ايجاد شده، بسيار نازل باشد
  .1تر از غرامت مربوط به تأخير است از فقدان يا آواري بيش

________________________________________________________________ 

) CA Agen, 26 nov. 1985: BT 1986, p. 235 cité par Legros, 2011: no 19(رسـد رأي   نظـر مـي    بـه  -1
موجـب   را) cas de la pourriture de la marchandise suite au retard(گنديدگي و پوسيدگي كاال در اثر تأخير 

  .شمار آورده است  مسؤوليت از نوع تأخير به
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  اثبات خسارت - بند دوم
بـراي تسـهيل   . از فقدان كـاال، فقـدان بايـد احـراز گـردد     بديهي است براي مطالبه غرامت ناشي 

توضيح اين كه يـا  . بيني نموده است كنوانسيون فرض فقدان را پيش 20اثبات اين امر، بند يك ماده 
در فرض نخسـت،  . 1بيني نشده است بيني شده يا پيش اليه پيش در بارنامه، زمان تحويل كاال به مرسل

در فـرض دوم كـه مهلـت    . شده، امـاره فقـدان كاالسـت     توافق روز پس از پايان مهلت 30گذشت 
امـاره   ، 2كننـده  روز از تاريخ تحويل محموله به حمل 60بيني نشده، گذشت  تحويل در بارنامه پيش

  .فقدان كاال دانسته شده است
بينـي نشـده    در قانون تجارت ايران فرض تلف يا مفقودي در اثر انقضـاء مـدت مشخصـي پـيش    

كـه شـرط ضـمني    (رسد بايد انقضاء مهلت مقرر قراردادي يا مهلت عرفـي   ن به نظر ميبنابراي. است
ويژه اين كه بـر اسـاس     به. شمار آورد  را قرينه تلف يا مفقودي به) قراردادي طرفين محسوب است

شـود كـه قـرار     قانون تجارت، مرور زمان دعوي تلف يا مفقودي كاال از روزي شروع مي 393ماده 
  .ه مقصد برسدبوده كاال ب

نفـع بـا اثبـات     به ديگـر سـخن، ذي  . در خصوص فقدان و آواري، ورود خسارت مفروض است
بنـابراين فقـط الزم اسـت ميـزان خسـارت را      . فقدان يا آواري، ضرر وارده را نيز اثبات كرده اسـت 

خصوص تـأخير، صـرف اثبـات تـأخير      ليكن در. برآورد نمود كه قواعد آن در بند بعد خواهد آمد
خسـارات ناشـي از تـأخير    . نفع مكلف است خسارت ناشي از آن را نيز اثبات نمايد افي نبوده، ذيك

چون از دست دادن يك معامله يا تنزل ارزش كاال در اثر تـأخير   معموالً از نوع خسارت تجاري هم
در مـوارد ديركـرد، در   «: چنـين مقـرر نمـوده اسـت     23مـاده   5بنـد  ) Legros, 2011: no 19(است 
كننـده   هايي از اين بابت بـه او وارد شـده اسـت، حمـل     رتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارتصو

بنابراين عالوه بر اثبات تـأخير،  . »هايي را كه بيش از كرايه حمل نباشد، جبران خواهد نمود خسارت
________________________________________________________________ 

اليه، جزء شرايط بارنامه دانسته شده و معموالً مهلت  كنوانسيون، مهلت تحويل كاال به مرسل 6ماده  2چند طبق جزء و بند  هر -1
كنوانسـيون، فقـدان يـا نامرتـب بـودن سـند بارنامـه         4موجب ماده   گيرد، ليكن بايد توجه نمود كه به مزبور مورد تصريح قرار مي

بينـي مهلـت تحويـل را نيـز بررسـي       بنابراين بايد فرض عدم پـيش . تأثيري بر اعتبار قرارداد حمل و شمول كنوانسيون بر آن ندارد
  . نمود

  .كنوانسيون، تاريخ تنظيم بارنامه، تاريخ تحويل كاال محسوب است 9 ماده 1موجب بند   به -2
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يـل،  بـه همـين دل   .1خسارت وارده و نيز رابطه عليت بين تأخير و خسارت وارده نيز بايد اثبات شـود 
معنـي خـاص كلمـه      ، تأخير را خسارت بـه  (Legros, 2011: no 12)برخي از نويسندگان فرانسوي

  .دانند نمي
نفع از  همين مناسبت، ذكر اين نكته نيز شايسته است كه شرط امكان مطالبه غرامت توسط ذي  به
زوم در كننــده ايــن اســت كــه در مواعــد قــانوني، مراتــب خســارت را اعــالم نمايــد و عنــدالل حمــل
البتـه تبيـين مواعـد مزبـور و مـرور      . هاي معين شده براي مرور زمان، دعوي خود را اقامه كند مهلت
  .هاي مذكور نيازمند تحقيقي جداگانه است زمان

موجـب    بـه . نفـع غرامـت اسـت    در پايان اين قسمت بايد گفت، اثبات امـور فـوق بـه عهـده ذي    
كاال، صاحب كاال نيست بلكه شخصي اسـت كـه    نفع غرامت ناشي از فقدان ، ذيCMRكنواسيون 

كننـده و در بعضـي مـوارد     حق مزبور اصـوالً متعلـق بـه ارسـال    . را دارد» حق در اختيار گرفتن كاال«
  .2اليه است متعلق به مرسل

  
  نحوه محاسبه خسارت -بند سوم

لـي  در صـورت فقـدان ك  . مبناي محاسبه غرامت، ارزش كاال و ساير خسارات قابل مطالبه است
عنـوان غرامـت     كاال، ارزش كل كاال و در صورت فقدان جزئي كاال، ارزش همان مقدار از كاال به

  .3روشني بين تلف كلي كاال و تلف جزئي آن تفكيك نموده است  به 17ماده  1بند . شود تعيين مي

________________________________________________________________ 

  ).Legros, 2011: no 12(در تأييد اين نظر صادر شده است ) CA Paris, 5e ch., 23 mai 1980( رأي -1
  .حده است تعيين دارنده حق در اختيار گرفتن كاال و آثار شناسايي آن، مستلزم تحقيقي علي -2
زيـرا بـه طـور    . بل پذيرش استرغم عدم تصريح اين تفكيك در قانون تجارت، در نظام حقوقي ايران نيز تفكيك مزبور قا به -3

طبيعي مسؤوليت جبران خسارت، ناظر بر ميزان خسارت وارده بوده و پر واضح است كـه در فـرض فقـدان كـل كـاال، خسـارت       
.  وارده حداقل معادل ارزش كل كاال است و در فرض فقدان قسمتي از كاال، خسارت وارده بـر همـان مبنـا محاسـبه خواهـد شـد      

كنوانسيون، مبدأ مرور زمان در مورد تلـف جزئـي بـا تلـف      32موجب ماده   عنوان نمونه به  به. ثاري استتفكيك مزبور داراي آ
اليه، اصـوالً حـق    ، دريافت بدون قيد و شرط كاال توسط مرسل391موجب ماده   همچنين در حقوق ايران، به. كلي متفاوت است

. تلف جزئي كاال صادق است ولي درباره تلف كلي مصداق نـدارد  اين حكم در مورد. برد مراجعه به متصدي حمل را از بين مي
 .شدبايست تحويل داده ميشود كه كاال ميزيرا در فرض اخير مرور زمان از تاريخي انجام مي
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. تبيني شده اس كنوانسيون پيش 23در تعيين ارزش كاال چند مطلب در بندهاي يك تا سه ماده 
از . گيـرد  كننده مـورد ارزيـابي قـرار مـي     از سويي، ارزش كاال در زمان و مكان تحويل آن به حمل

در صورت فقدان . سوي ديگر، در زمان و مكان مزبور، قيمت بورسي كاال مالك عمل خواهد بود
قيمت بورسي، بر اساس قيمت روز بازار و در صورت نبـود آن، بـا در نظـر گـرفتن ارزش معمـولي      

شـود، مـالك    گونه كه مالحظه مـي  همان. گيرد يي از همان نوع و كيفيت، ارزيابي صورت ميكاال
كننده است و زمان و مكان انعقاد قرارداد حمـل تـأثيري    ارزيابي، زمان و مكان تحويل كاال به حمل

  .در مسأله ندارد
ه بر مطالبه غرامـت  نفع اقامه دعوي عالو ، ذي20ماده  2موجب بند   البته الزم به ذكر است كه به

سـال از تـاريخ     كننده تقاضا نمايـد كـه چنانچـه كـاال ظـرف يـك       تواند از حمل ناشي از فقدان، مي
در ايـن   .اين درخواسـت بايـد كتبـي باشـد    . پرداخت غرامت، پيدا شد، مراتب را به وي اعالم نمايد

نفع اعـالم   ه ذيكننده مكلف است مراتب را ب سال پيدا شود، حمل صورت چنانچه كاال ظرف يك
نامـه، از  روز از تـاريخ دريافـت اطـالع    30نفـع حـق دارد ظـرف     ذي 20ماده  3موجب بند   به. نمايد
در ايــن صــورت نــامبرده بايــد غرامتــي را كــه از . كننــده تحويــل كــاال را درخواســت نمايــد حمــل
 .كننده دريافت نموده، پس از كسر هزينه معموله مسترد نمايد حمل

كه كاال ظـرف   رساني مذكور در فوق را ننمايد يا ايناقامه دعوي تقاضاي اطالعنفع  چنانچه ذي
روز  30نفـع ظـرف    رسـاني توسـط متصـدي، ذي   كـه پـس از اطـالع    سال پيدا نگردد و يا ايـن   يك

تقاضاي تحويل محموله را نكند، كنوانسيون مستقيماً تكليفي مقرر ننموده و موضوع را به قانون ملي 
-در فروض مـذكور، حمـل   20ماده  4موجب بند   به. محموله محول نموده است كشور محل وقوع

  .كننده حق خواهد داشت برابر قوانين محلي كه كاال در آن قرار دارد، عمل نمايد
و غرامـت قابـل پرداخـت،    ) آسيب به تمام يا قسمتي از كاال(هاي آواري  براي محاسبه خسارت

بنابراين معيار زماني و مكـاني محاسـبه   . دهد ارجاع مي 23اده م 4و  2، 1به بندهاي  25بند يك ماده 
كننده است كـه بـر اسـاس     غرامت ناشي از آواري، ارزش كاال در زمان و مكان تحويل آن به حمل

قيمت بورس و در صورت نبود آن، قيمت روز بازار و در صورت نبود آن، با در نظر گرفتن ارزش 
  .ن خواهد شدكااليي از همان نوع و كيفيت، تعيي

هاي مربوط به تأخير، كنوانسيون جز تعيين سـقف خسـارت    در خصوص نحوه محاسبه خسارت
  .اي ندارد كه در مبحث بعد از آن سخن گفته خواهد شد، قاعده
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  هاي قابل مطالبه ساير خسارت -بند چهارم
ق دريافـت  نفع نه تنهـا مسـتح   كنوانسيون، در فرض فقدان كاال، ذي 23موجب بند چهار ماده   به

تواند ساير خسارات مربوط به هزينه حمل، حقوق گمركي، سود بازرگاني و  غرامت است، بلكه مي
هـايي   منظور از هزينـه . وجود آمده را نيز مطالبه نمايد  هايي كه در ارتباط با حمل كاال به ساير هزينه

كـار و   العمـل  ه دالل و حـق الزحمـ  هايي از قبيل حق وجود آمده، هزينه  كه در ارتباط با حمل كاال به
هاي مزبور قابل مطالبه است و در فرض  البته در فرض فقدان كل كاال، تمام هزينه. باشد امثال آن مي

  .باشد فقدان قسمتي از كاال، به همان نسبت، خسارات مزبور قابل مطالبه مي
چـون  . ايـد نم هاي مزبور در كنوانسـيون ضـروري و منطقـي مـي     بيني غرامت ناشي از هزينه پيش
. هاي مزبور نيز شده اسـت  كه كاالي خود را از دست داده، متحمل هزينه  كننده عالوه بر اين ارسال

بنـابراين  . كنـد  غرامت ناشي از فقدان كاال صرفاً خسارت مربوط به از دست دادن كاال را جبران مي
  .ها بايد جداگانه محاسبه و پرداخت شود ساير هزينه

ــواي   ــتا، دع ــن راس ــه » James Buchanan and Company Limited«در اي  Babco«علي

Forwarding and Shipping (UK)  «موضوع ايـن پرونـده حمـل يـك محمولـه      . قابل ذكر است
به سـرقت  » وولويچ«نوشابه از گالسكو به ايران بود كه محموله مزبور از يك پاركينگ كاميون در 

مالـك و  (ود ولي مقامـات گمركـي از بوكانـان    پوند ب 7000ها حدود ارزش صادراتي نوشابه. رفت
مستقيم مطالبه كـرده بودنـد كـه بوكانـان مكلـف بـه        پوند ماليات غير 30000) كننده محموله ارسال

مجلس اعيان ادعاي مزبور را موجه تشخيص داد و دادگـاه چنـين رأي داد   . پرداخت آن بوده است
 37000ر دارد و در نتيجـه حكـم بـه پرداخـت     قرا 23ماده  4مستقيم در محدوده بند  كه ماليات غير

  ).980: 1378اشميتف، (پوند به عنوان خسارت صادر نمود 
هـاي قابـل تصـور را قابـل      كليه خسارت 23ماده  4البته در خصوص رأي مزبور بايد گفت، بند 

وجـود   داند كه در ارتباط با حمل كاال بـه  هايي را قابل مطالبه مي بلكه خسارت. مطالبه ندانسته است
هاي مزبور در ارتباط با حمل ايجاد شده اسـت   به ديگر سخن، بايد ديد كه آيا خسارت. آمده باشد

النفع ناشي از فقدان كـاال قابـل مطالبـه     با توجه به آنچه بيان شد، عدم. يا ارتباطي به آن نداشته است
  .نخواهد بود

دهـد، بـراي    ارجـاع مـي   23مـاده   4و  2، 1كنوانسيون كه به بندهاي  25با توجه به بند يك ماده 
محاسبه غرامت ناشي از آواري نيز ارزش كـاال بـا احتسـاب هزينـه حمـل، حقـوق گمركـي، سـود         
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وجـود آمـده، مـورد نظـر قـرار خواهـد        هايي كه در ارتباط با حمل كـاال بـه    بازرگاني و ساير هزينه
  .گرفت

اعـم از غرامـت ناشـي از    (هاي مذكور در فـوق، تـأخير در پرداخـت غرامـت      عالوه بر خسارت
مدعي حق مطالبه « ،27ماده  1موجب بند  به . گردد موجب تعلق بهره نيز مي) فقدان، آواري يا تأخير

درصـد از تـاريخ    5اي بـه ميـزان سـاليانه     چنين بهـره . بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت
صورت نگرفته باشـد، از تـاريخي   كننده يا در صورتي كه چنين ادعايي  ارسال ادعاي كتبي به حمل

  .»كه اقدامات قانوني انجام شده، تعلق خواهد گرفت
  

  ها سقف خسارت -مبحث دوم
هاي قابـل مطالبـه، سـقف     براي غرامت CMRچون كنوانسيون  هاي حقوقي هم در برخي از نظام

ن كنوانسـيون و نيـز نخسـتين پروتكـل اصـالحي كنوانسـيون متضـم        25و  23مـواد  . شـود  تعيين مـي 
البتـه  ). بنـد نخسـت  (مقرراتي در اين خصوص است كه در ادامه به تبيـين آن پرداختـه خواهـد شـد     

گويد كه تبيين مسايل مربـوط بـه    سخن مي SDRاي به نام پروتكل اصالحي مزبور از واحد محاسبه
  ).بند دوم(نمايد  آن شايسته مي

  
  تبيين مقررات كنوانسيون در خصوص سقف خسارت - بند نخست
نظر از استثنائاتي كه در مبحث سوم تبيين خواهد شد، كنوانسـيون در خصـوص هـر سـه      صرف 

   .براي غرامت قابل دريافت سقف مقرر نموده است) فقدان، آواري و تأخير(نوع خسارت 
 25نمود كه در هر حال غرامت نبايـد از   مقرر مي) قبل از اصالحات(كنوانسيون  23بند سه ماده 

 1طـال  منظور از فرانك، فرانك. رم كسري از وزن ناخالص كاال تجاوز نمايدفرانك براي هر كيلوگ
  .در هزار بود 900گرم با درجه خلوص  31/10به وزن 

تصويب شـد،   1978ژوئيه  5موجب پروتكل الحاقي به كنوانسيون كه در تاريخ  مقرره مزبور به 
 23زير جايگزين بند سـه مـاده    متن«پروتكل الحاقي،  2ماده  1موجب بند   به. اصالح گرديده است

________________________________________________________________ 

1- Gold - Franc  
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واحد محاسـبه بـراي هـر كيلـوگرم كسـري از       33/8با وجود اين ميزان غرامت نبايد از  -3: شودمي
  .»وزن ناخالص كاال تجاوز كند

پروتكـل   2موجـب مـاده    كه بـه  (كنوانسيون  23الحاقي به ماده  7منظور از واحد محاسبه در بند 
واحد محاسـبه مـذكور در ايـن    «مزبور،  7موجب بند   به. استمشخص شده ) الحاقي اضافه گرديده

المللـي پـول تعريـف     ، كه توسـط صـندوق بـين   1كنوانسيون عبارت است از حق برداشت مخصوص
اين ماده به پول رايج ملي كشوري كه دادگاه مـأمور رسـيدگي   ) 3(بند  مبلغ ياد شده در . شده است

پول مذكور در تاريخ صدور حكم يا تاريخ مورد تراضـي  به دعوا در آن قرار دارد، بر مبناي ارزش 
ارزش پول ملي بر حسب حق برداشت مخصوص كشـوري كـه عضـو    . دو طرف تبديل خواهد شد

المللي پول در تـاريخ   وسيله صندوق بين المللي پول باشد، برابر رويه تعيين ارزش كه به  صندوق بين
  .ت، محاسبه خواهد شدمورد بحث براي خدمات و معامالت آن پول مجرا اس

المللـي   ارزش پول رايج ملي برحسب حق برداشت مخصوص كشوري كـه عضـو صـندوق بـين     
  .»شود شود، محاسبه مي وسيله آن كشور تعيين مي اي كه به  پول نيست بر اساس رويه

المللي پول نيسـت   ، كشوري كه عضو صندوق بين23الحاقي به ماده  8موجب بند   همه به با اين 
تواند اعـالم نمايـد    دهد، مي را نمي 23الحاقي به ماده  7نون آن كشور اجازه اجراي مقررات بند و قا

واحد پـولي موضـوع   . باشد واحد پولي مي 25، 23ماده  3بيني شده در بند  كه حدود مسؤوليت پيش
  .باشد در هزار مي 900گرم طال با درجه خلوص  31/10اين بند معادل 

  :چند مطلب قابل استنباط است با مالحظه مقررات فوق،
اصـالحي، بـر اسـاس پـول ملـي رايـج        23ماده ) 3(بند  از سويي، سقف خسارت تعيين شده در 

  .كننده به محاسبه خواهد شد كشور متبوع دادگاه رسيدگي
از سوي ديگر، مالك تقويم و ارزيابي مزبور، تاريخ صدور حكـم يـا تـاريخ مـورد تراضـي دو      

  .باشد طرف مي
  :ه، در خصوص تبديل ارزش پول، وضعيت كشور مزبور از سه حالت خارج نيستبه عالو

________________________________________________________________ 

 Special Drawing Right (SDRs)-Droits de Tirage Spéciaux (DTS)حق برداشت مخصـوص ترجمـه    -1
  .است
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در ايـن صـورت، تبـديل برابـر رويـه      . 1المللي پول اسـت  كشور مورد نظر عضو صندوق بين -1
المللي پول در تاريخ مورد نظر براي خـدمات و معـامالت آن    وسيله صندوق بين تعيين ارزش كه به 

المللـي   موجب رويه محاسباتي صـندوق بـين   به عنوان مثال، به . د شدپول مجرا است، محاسبه خواه
. ريـال ايـران اسـت    7/40379معـادل   SDRارزش هـر   )2014آگوسـت   4(پول، در شرايط كنوني 

بنابراين چنانچه دادگاه ايران بخواهد حكـم بـه پرداخـت غرامـت بدهـد، بابـت هـر كيلـوگرم وزن         
ريال مورد حكم قرار خواهـد   901/336362 مبلغي معادل ناخالص كاال كه تلف يا مفقود گرديده، 

  .2داد
المللي پول نيست ولـي كشـور مزبـور بـراي تبـديل حـق        كشور مورد نظر عضو صندوق بين -2

در اين صـورت بـر اسـاس    . اي را تعيين نموده است برداشت مخصوص به پول ملي رايج خود رويه
  .همان رويه عمل خواهد شد

اي نيز براي تبديل حق برداشـت   المللي پول نيست و رويه صندوق بين كشور مورد نظر عضو -3
واحـد پـولي خواهـد     25در اين صورت سـقف مسـؤوليت   . مخصوص به پول ملي رايج خود ندارد

در هـزار   900گـرم طـال بـا درجـه خلـوص       31/10منظور از واحد پـولي در ايـن بنـد، معـادل     . بود
  .باشد مي

با اين تفاوت كه در . قابل اعمال دانسته شده است 23سه ماده  در فرض اخير، مقررات سابق بند
سـخني از   1978فرانك مطرح شده بود ولي اصالحات سـال   25قبل از اصالحات،  23بند سه ماده 

واحد پولي مشابه  25البته تعريف و ضابطه . واحد پولي مطرح شده است 25فرانك به ميان نيامده و 
  .فرانك است 25تعريف و ضابطه 

اي انجـام كـه    ، در دو فـرض اخيـر تبـديل بايـد بـه گونـه      23الحـاقي بـه مـاده     9موجـب بنـد    به 
  .سان باشد  يك SDR 33/8االمكان ارزش بيان شده در پول ملي كشور با ارزش  حتي

چنين بايد توجه داشت كه سقف غرامت تعيين شـده در ازاي يـك كيلـوگرم وزن ناخـالص      هم
اخالص معيار قرار گرفته ايـن اسـت كـه نوعـاً وزن خـالص كـاال قابـل        كه وزن ن علت اين . باشد مي

________________________________________________________________ 
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البتـه درخصـوص كسـري    . شـود  ارزيابي نيست و معموالً در بارنامه وزن ناخالص محموله ذكر مـي 
هاي متعارفي است كه درنتيجه تبخير  وزن نيز بايد توجه داشت كه كسري مزبور منصرف از كسري

  .شود يصورت معمول حادث م و امثال آن به
موجب  به . چون غرامت ناشي از فقدان، داراي سقف قانوني است غرامت ناشي از آواري نيز هم

كنوانسيون، حداكثر غرامت قابل دريافت در خصوص آواري بستگي به اين دارد كه  25ماده  2بند 
ر حـداكثر غرامـت قابـل دريافـت، مبلغـي اسـت كـه د       . تمام كاال يا قسمتي از آن آسيب ديده باشد

بنابراين هر آن چه در مورد غرامت ناشي از . فرض فقدان آن مقدار از كاال ممكن بود مطالبه گردد
  .فقدان بيان شد، درباره غرامت ناشي از آواري نيز قابل استفاده است

قـانون تجـارت تعيـين     387در خصوص سقف غرامت ناشـي از آواري در حقـوق ايـران، مـاده     
ين ماده، اصوالً خسارات مزبور از خسارتي كه ممكن بـود از تلـف   موجب ا به . تكليف نموده است

  .توانند خالف اين ترتيب را مقرر نمايند ليكن طرفين مي. نمايد كاال حاصل شود، تجاوز نمي
، 23مـاده   5موجـب بنـد     به. كنوانسيون براي غرامت ناشي از تأخير نيز سقف تعيين نموده است

  .كرايه حمل استسقف خسارت ناشي از تأخير معادل 
التجاره در حقوق ايران متفاوت از حكم مقـرر در   سقف خسارات ناشي از تأخير در تحويل مال

قـانون تجـارت، حـداكثر خسـارت ناشـي از تـأخير تسـليم،         387موجـب مـاده    به . كنوانسيون است
نيز امري البته اين قاعده . التجاره ممكن است تعلق گيرد مقداري است كه در صورت تلف تمام مال

 .توانند برخالف آن، ترتيب ديگري مقرر نمايند نبوده، طرفين مي
زيـرا ممكـن اسـت    . تـر اسـت  حل پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران منطقـي  رسد راهبه نظر مي

بنـابراين، تحديـد   . آوردتأخير در رساندن كاال بـه مقصـد، خسـاراتي بـيش از كرايـه حمـل بـه بـار         
در مقابـل تعيـين ارزش كـاال بـه     . مبلغي معادل كرايه حمل منطقي نيسـت  خسارت ناشي از تأخير به

زيـرا قطعـاً خسـارت ناشـي از تحويـل بـا تـأخير كـاال، بـيش از          . عنوان سقف خسارت منطقي است
  .خسارت ناشي از تلف كاال نخواهد بود

  
  SDRتبيين مسايل مربوط به  - بند دوم

به همين جهـت فرانـك   . وجود نداشت SDRواحد ) 1956سال (در تاريخ تصويب كنوانسيون 
لـيكن در تـاريخ تصـويب    . به عنوان واحد محاسبه براي تعيين سقف غرامت در نظر گرفته شده بود
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بـه عنـوان يـك واحـد محاسـبه در سـطح جهـاني         SDRاز سـويي،  ) 1978سال (پروتكل اصالحي 
 1999يـورو در سـال   شناخته شده بود و از سوي ديگر، واحد پولي فرانك با تأسـيس واحـد پـولي    

واحد ) ويژه بند سه ماده مزبور به (كنوانسيون  23به همين جهت در اصالحات ماده . منتفي شده بود
واحـد   33/8جايگزين گرديـد و سـقف غرامـت بـراي هـر كيلـوگرم وزن ناخـالص         SDRمحاسبه 
س از براي تشخيص دقيق سقف تعيين شده مزبـور، شايسـته اسـت پـ    . تعيين گرديد) SDR(محاسبه 

دهـي بـه ارزهـاي     ، شيوه تعيـين ارزش آن و نحـوه وزن  )بند الف( SDRبيان مختصر پيشينه پيدايش 
  ).بند ب(مربوط تبيين گردد 

  
  SDRپيشينه پيدايش  -الف

از زمـان اجـرا در پايـان جنـگ      1المللـي بـرتن وودز  اكثر اقتصاددانان معتقدند كه نظام پولي بين
تجـارت جهـاني در خـالل ايـن دوره،     . خوبي عمل كـرده اسـت  به  1950جهاني دوم تا اواسط دهه 

هاي حاصل از جنگ جهاني دوم را افزون بر اين ژاپن و اروپا خرابي. رشد نسبتاً سريعي داشته است
هـايي  رغم اين موفقيت ظاهري، نشـانه  ليكن به. بازسازي كردند و رشد اقتصادي در دنيا حاصل شد

در ايـن دوره بـه   . در سيستم بـرتن وودز ظـاهر شـد    1960دهه  از نوعي نارسايي و كمبود از اواسط
دليل  افزايش سريع نرخ رشد اقتصادي در اروپا و ژاپن، موضع رقـابتي كشـورهاي صـنعتي درقبـال     

ها از جمله فرانسه از سوي برخي از كشور از طرف ديگر نظام پولي برتن وودز. يكديگر تغيير كرد

________________________________________________________________ 

1- Bretton Woods  
المللـي تـاريخي در بـرتن وودز، واقـع در نيوهـام      شد، يك كنفرانس بيندر حالي كه جنگ جهاني دوم به پايان خود نزديك مي

كشور ديگر گرد هم جمع شـدند   42هاي آمريكا،  انگلستان و گان كشوردر اين سال نمايند. برگزار گرديد 1944ر، در سال شاي
دالر  -نظام برتن وودز در واقع يك نظام پايـه طـال  . گيري كنندالمللي پس از جنگ جهاني دوم تصميمتا در مورد نظام پولي بين

آمريكـا ارزش دالر را  . شدهاي ديگر بر حسب دالر تعريف ميال تعريف شده بود و تمام پولدر اين نظام، دالر بر حسب ط. بود
گونه محـدوديتي  برابر يك سي و پنجم اونس طال تعيين كرد و اعالم نمود كه آمادگي تبديل هر ميزان دالر به طال را بدون هيچ

هـاي  سپس ساير كشورها ارزش پـول . باشدگرم طال مي 34/28قابل ذكر است كه هر اونس طال برابر با . در نرخ تعيين شده دارد
 ).1384پورمقيم، (خود را بر حسب دالر تعريف كردند 
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عقيـده   2و  ژاك روئـف  1هـاي  فرانسـوا پـرو   ددان فرانسوي به نـام دو اقتصا. مورد انتقاد قرار گرفت
المللي باشد، ارز مسـلط اسـت   داشتند كه دالر آمريكا پيش از آن كه ارز كليدي در سيستم پول بين

و نظام موجود به آمريكا اين امتياز بزرگ را داده است كه بدون تالش بانك مركزي ايـن كشـور،   
از سـوي  . المللـي پـول ارزش دالر را حفـظ كننـد    ي صـندوق بـين  هاي مركزي ساير كشورهابانك

رفـت  داد، همواره بـيم آن مـي  المللي را عمدتاً طال و دالر تشكيل ميديگر، از آن جا كه ذخاير بين
عرضـه  . گوي حجم تجارت جهاني باشـد  كه سرعت افزايش ذخاير، آن قدر نباشد كه بتواند جواب

در سال در حال رشد بود در حالي كه تجارت جهاني % 5/1تا % 1طال در اقتصاد جهاني فقط با نرخ 
به همين دليل اين نگراني به وجود آمـد  . كرددر سال رشد مي% 7با نرخي نزديك به  1960در دهه 

اپليـارد و  (ها الزم است، رشد نكنـد  كه ذخاير طال به سرعتي كه براي مقابله با كسري تراز پرداخت
  ). 1383، سالواتوره ؛1378فيلد، 

مـدت ادامـه يابـد، كمبـود     توانسـت در بلنـد  هاي آمريكا نمياز آن جا كه كسري تراز پرداخت
باعـث شـد    1960ي جنـگ ويتنـام نيـز در دهـه    . المللي نزد كشورها به وجود آمـد شديد ذخاير بين

شـده  عالوه دالرهـاي نگهـداري     به. حجم دالر بيش از ارزش طالي ذخيره در آمريكا افزايش يابد
تري در مقايسه با موجـودي طـالي آمريكـا شـروع بـه       هاي مركزي اروپا به ميزان بيشتوسط بانك
. 3هاي آمريكا در حال كاهش بـود اين موجودي طال نيز به دليل كسري تراز پرداخت. افزايش كرد

ي هـا از آن جا كه آمريكا ذخيره كافي نداشت، سعي كرد با افزايش نرخ بهره، ذخاير دالري بانك
بنابراين نوعي بي اعتمادي نسـبت بـه دالر بـه وجـود آمـد؛      . مركزي كشورهاي ديگر را جذب كند

المللـي  در نتيجـه، نظـام پـولي بـين    . يعني سلب اعتماد از چيزي كه ذخيره اصلي نظام پولي شده بود
  ).60: 1380نژاد،ابراهيمي(اي شد نيازمند واحد پول تازه

المللي پول درخواست شد هاي عضو صندوق بيناز كشور 1967به دنبال اين رويدادها، در سال 
________________________________________________________________ 

1- Francois Peru  
2- Jacques Rueff 

گرفتند تمام دالرهاي خود را به طال تبديل كنند، آمريكا طـالي كـافي بـراي    هاي مركزي اروپايي تصميم مياگر كليه بانك -3
تري نيز خـارج از آمريكـا در دسـت افـراد خـارجي بـود كـه بـه          هاي دالري بيشعالوه بر اين، سپرده. دالرها نداشت تبديل اين

  .توانستند متقاضي تبديل دالر به طال داشته باشندها نيز ميصاحبان اين سپرده. دالرهاي اروپايي معروف شد
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تا بخشي از اساسنامه سازمان را مورد تجديدنظر و اصالح قرار دهند تا بـدين وسـيله بـا ايجـاد يـك      
اجرا شد و هدف جديـدي را بـه    1969پيشنهاد مذكور در سال . المللي موافقت شودنوع ذخيره بين

المللي به منظـور   ول افزود كه عبارت بود از مديريت نقدينگي بينالمللي پاهداف اوليه صندوق بين
جلوگيري از بروز ركود اقتصادي، تورم و به طور كلي هرگونه بحران مستمر كه بر اثـر اخـتالالت   

گر چه حق برداشـت مخصـوص در ايـن زمـان بـه      . المللي ممكن بود به وجود آيدپولي و مالي بين
در چنين تـاريخي، رخـداد مهمـي در    . ايفا كرد 1971اوت  15از  وجود آمد اما نقش اصلي خود را

هـا،  تـراز پرداخـت   در آن سال به دليل ادامـه كسـري  . خصوص عملكرد نظام برتن وودز اتفاق افتاد
تشديد تورم و كاهش رشد اقتصادي، نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكـا قابليـت دالر بـه طـال را     

و  1378اپليارد و فيلد، (ذاشتن محور اصلي نظام برتن وودز بود اين عمل به مفهوم كنار گ. لغو كرد
تـر   تر و حق برداشت مخصوص به طور جديبدين ترتيب نقش دالر كم اهميت). 1383سالواتوره، 
  . مطرح شد

  
  SDRشيوه تعيين ارزش  -ب

يعنـي برابـر بـا    (در ابتداي ايجاد حق برداشت مخصوص، ارزش آن معادل يك دالر 
35
يـك   1

كشـور   16سبدي از پـول ملـي    SDRبه منظور تعيين ارزش  1980تا  1974از سال . بود) اونس طال
بـيش از يـك درصـد     1972ي پنج ساله منتهي به سـال  كه حجم صادرات و واردات آنها طي دوره

 SDR حجم كل تجارت جهاني بود، انتخاب شد و با محاسبه ميانگين وزني اين سـبد ارزي، ارزش 
دهنـده حـق برداشـت     هـاي تشـكيل  الزم بـه ذكـر اسـت كـه ارز    . شـد به صورت روزانـه تعيـين مـي   

مخصوص، هر كدام با احتساب ضريبي كه متناسب بـا اهميـت كشـور مربوطـه در تجـارت جهـاني       
هاي سبد حق برداشت درجه اهميت ارز ).316: 1367ماجدي و گلريز، (است، در سبد قرار داشتند 

 5/12درصـد، مـارك آلمـان     23دالر آمريكا : به اين صورت بود 1974-1978ه مخصوص در دور
 6درصـد، دالر كانـادا    5/7درصـد، فرانـك فرانسـه     5/7درصد، ين ژاپـن   9درصد، پوند انگلستان 

 5/2درصـد، كـرون سـوئد     5/3درصد، فرانك بلژيك  5/4درصد، گيلدر هلند  6درصد، لير ايتاليا 
درصد، پزوتا اسپانيا  5/1درصد، كرون نروژ  5/1درصد، كرون دانمارك  5/1درصد، دالر استراليا 

 ). 66: 1380نژاد،ابراهيمي(درصد  1درصد و راند آفريقاي جنوبي  1درصد، شيلينگ اتريش  5/1
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ي كشـوري كـه در دوره   16نظر قرار گرفت و پول ملـي   مورد تجديد 1978اين روش در سال 
از يك درصد حجم كـل صـادرات جهـان بـود، برگزيـده      ها بيش  حجم صادرات آن 1976-1972
در اين دوره ريال ايران و ريال عربستان وارد سبد شدند و در مقابـل كـرون دانمـارك و رانـد     . شد

دهنده حق برداشت مخصوص  به طوري كه سبد ارزي تشكيل. آفريقاي جنوبي از سبد خارج شدند
  :به صورت زير بود

 5/7درصـد، يـن ژاپـن     5/7درصد، پوند انگلسـتان   5/12ان درصد، مارك آلم 33دالر آمريكا 
درصـد،   5درصد، گيلدر هلنـد   5درصد، لير ايتاليا  5درصد، دالر كانادا  5/7درصد، فرانك فرانسه 

درصـد، دالر   2درصد، ريال ايران  2درصد، كرون سوئد  3درصد، ريال عربستان  4فرانك بلژيك 
درصـد   5/1درصد و شيلينگ اتريش  5/1صد، پزوتا اسپانيا در 5/1درصد، كرون نروژ  5/1استراليا 

 ).1385جباري، (
-ي بـين ، نرخ بهـره SDRارز داخل سبد  16به دليل اين كه براي برخي از  1980سپتامبر  17در 

المللي پول نمود، صندوق بينرا با مشكل مواجه مي SDRالمللي وجود نداشت و محاسبه نرخ بهره 
هايي پنج پول مزبور متعلق به كشور. ارز را در سبد منظور كند 5ارز تنها  16تصميم گرفت به جاي 
 ي تجديـد ي منتهي بـه آخـرين سـال دوره   ساله 5ي ها و خدماتشان طي دورهبود كه صادرات كاال

اين پنج ارز عبـارت بودنـد از دالر آمريكـا، مـارك آلمـان،      . ترين ارزش را دارا بود نظر شده، بيش
، 1981برطبق اين تصميم مقرر شد كه از اول ژانويه سـال  . ين ژاپن و پوند انگلستانفرانك فرانسه، 
هر پنج سال يك بار مـورد تجديـد نظـر قـرار      SDRها در  هاي آني و درصد وزنفهرست سبد ارز

گيري مزبور اين بود كه تركيب پايدار سبد، حداقل براي يك دوره زماني پـنج  علت تصميم. دگير
المللـــي پـــول  بـــر اســـاس اطالعـــات ارائـــه شـــده توســـط صـــندوق بـــين  . ســـاله حفـــظ شـــود

)www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx(،    درجه اهميت پول پنج كشور بـزرگ
  .باشد هاي مختلف به شرح جدول ذيل مي در محاسبه حق برداشت مخصوص طي دوره

  
  1996- 1998  1991- 1995  1986- 1990  1981- 1985  واحد پول

  39  40 42 42 ر آمريكادال
  21  21 19 19 مارك آلمان
  18  17 15 13 ين ژاپن

  11  11 12 13 فرانك فرانسه
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  11  11 12 13 پوند انگلستان
  

، هيـات مـديره   1999به دنبال معرفي يورو به عنوان پول واحد مشترك اروپايي در ابتداي سـال  
از يورو به جاي مارك و فرانك استفاده  ،SDRالمللي پيشنهاد كرد كه در ارزيابي سبد صندوق بين

ها و خدمات كه با آن ارز انجام شده ضريب اهميت هر ارز نيز بر اساس حجم صادرات كاال. گردد
هاي مـذكور تعيـين   المللي پول به ارزو ميزان ذخاير ارزي نگهداري شده توسط اعضاء صندوق بين

گـذاري   اعالم كرد كـه روش ارزش  2000تبر اك 12المللي پول در بر اين اساس، صندوق بين. شود
SDR  بدين معنا كـه ارزش  . كندتغيير مي 2001از تاريخ اول ژوئنSDR      ماننـد گذشـته بـر اسـاس

شود؛ با اين تفاوت كه همانند قبـل، معيـار انتخـاب يـك ارز     ميانگين وزني چهار ارز مهم تعيين مي
ها و خدمات كه با آن ارز انجام شده، بر اساس حجم صادرات كاال SDRبراي لحاظ شدن در سبد 

ها و خدمات در ميـان اعضـاء اتحاديـه    حجم صادرات كاال هاي پولي،اما در مورد اتحاديه. باشدمي
هماننـد قبـل،    SDRدومين معيار انتخاب يك ارز براي لحاظ شدن در سبد . شوددر نظر گرفته نمي

اي مورد استفاده قرار گيـرد  ي به صورت گستردهالمللهاي بيناين است كه اوالً آن ارز در پرداخت
المللي به طور وسيع مبادله شود و ثانيـاً ميـزان ذخـاير ارزي نگهـداري     هاي ارز و مالي بينو در بازار

 گيــرد هــاي مــذكور نيــز مــد نظــر قــرار مــيالمللــي پــول بــه ارزشــده توســط اعضــاء صــندوق بــين
)http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm(. 

بـراي يـك    SDRهاي واقع در سـبد  ذكر اين نكته ضروري است كه وزن و درصد اهميت پول
نظـر   ها مورد تجديـد  گذاري آنشود و بعد از اتمام اين دوره، ارزشدوره زماني پنج ساله تعيين مي

ــي ــرار مـ ــردقـ ــين   . گيـ ــندوق بـ ــط صـ ــده توسـ ــه شـ ــات ارائـ ــاس اطالعـ ــر اسـ ــول   بـ ــي پـ المللـ
)www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx( وزن هر كدام از چهار پول براي دوره ،

  .در جدول ذيل معين شده است 1999-2015زماني 
  

  2011- 2015  2006- 2010  2001- 2005  1999-2000  واحد پول
  9/41  44 44 39 دالر آمريكا

  4/37  34 31 32 يورو
  4/9  11 14 18 ين ژاپن

  3/11  11 11 11 پوند انگلستان
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  استثنائات مربوط به سقف خسارت -مبحث سوم
از . اصالحي كنوانسيون در چند مـورد بـا اسـتثنا مواجـه اسـت      23سقف مذكور در بند سه ماده 

بنـد  (تـري در بارنامـه بـراي كـاال ذكـر نمـوده باشـد         كننـده ارزش بـيش   سويي، ممكن است ارسال
بينـي   اي در بارنامـه پـيش   ويل كاال، نفع ويژهتواند براي تح كننده مي از سوي ديگر، ارسال). نخست

كننده مرتكـب عمـد يـا خطـاي در حكـم عمـد        به عالوه در فرضي كه حمل). بند دوم(كرده باشد 
  ).بند سوم(شود  هاي كنوانسيون از وي برداشته مي شود، حمايت مي

  
  تر براي كاال ذكر ارزش بيش - بند نخست

هاي اضافي كـه ميـزان    تواند در برابر پرداخت هزينه ميفرستنده «كنوانسيون،  24موجب ماده  به 
ميزان مقـرر در بنـد    اي ارزشي بيش از  كننده تعيين خواهد شد، در بارنامه جاده آن با تراضي با حمل

در چنين صورتي مبلغ بيان شـده جانشـين ميـزان مقـرر خواهـد      . براي كاال بيان نمايد) 23(ماده ) 3(
  .»بود

تـري   تواند برخالف واقع قيمت بـيش  كننده مي كه آيا ارسال رح است اينسؤالي كه در اينجا مط
براي كاال در بارنامه ذكر نمايد؟ در اين صورت آيا مسؤوليت متصدي بر اساس قيمـت ابـراز شـده    

  در بارنامه است يا بر اساس قيمت واقعي كاال در زمان و مكان تحويل كاال به متصدي حمل؟
كر ارزش مازاد بـر قيمـت واقعـي و مسـؤول دانسـتن متصـدي بـر        در پاسخ بايد گفت، تجويز ذ

  .اساس قيمت ابراز شده، به منزله پذيرش شرط افزايش مسؤوليت براي متصدي حمل است
شود كه اگر ارزش مذكور در بارنامه كه به امضـاي   با توجه به مطلب فوق، اين سؤال مطرح مي

كه وفق جـزء د بنـد     ويژه اين اي دارد؟ به  هطرفين هم رسيده مالك باشد، پس تعيين سقف چه فايد
در پاسخ بايد گفت شـرط مزبـور   ! شود اي ذكر مي كنوانسيون، ارزش كاال در بارنامه جاده 6ماده  2

در صورت لـزوم،  «كنوانسيون،  6ماده  2موجب بند   به. در زمره شرايط اختياري تنظيم بارنامه است
بنـابراين اصـالً ذكـر    . »...بيـان ارزش كـاال و    -د : ... باشد اي بايد داراي مشخصات زير بارنامه جاده

باشـد كـه ارزش    در نتيجه عمالً تعيين سقف در فرضي مفيد مي. ارزش كاال در بارنامه الزامي نيست
  .اي در كار نباشد كاال در بارنامه ذكر نگردد يا اصالً بارنامه
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تر از  مت ذكر شده در بارنامه كمسؤال ديگري كه پاسخ به آن ضروري است اين كه چنانچه قي
قيمت واقعي كاال باشد، آيا قيمت مذكور در بارنامه معيار پرداخت خسارت خواهـد بـود يـا قيمـت     

  واقعي كاال؟
. در پاسخ به اين سؤال از سويي، ممكن است مالك مسؤوليت، قيمت واقعي كاال دانسـته شـود  

 23ماده  1بنابراين حكم مقرر در بند . مره است، مقررات كنوانسيون آ41موجب ماده  زيرا اصوالً به 
كننـده تعيـين نمـوده،     كه مالك خسارات را قيمت واقعي كاال در زمان و مكان تحويل آن به حمل

كـه سـخن از ارزش    24مـاده  (بينـي شـده    آمره است و جز در مواردي كه در خود كنوانسيون پيش
  .فق نمودتوان بر خالف آن توا ، نمي)تر مطرح نموده است بيش

تـر از قيمـت    از سوي ديگر، ممكن است مالك مسؤوليت قيمت مذكور در بارنامه باشد كه كم
ابـزار  ) الأقل در برخـي مـوارد  (كننده  اوالً حمل: در توجيه اين احتمال بايد گفت. واقعي كاال است

  .عتماد كندكننده ا كافي براي بررسي قيمت واقعي كاال ندارد و مجبور است به قيمت اعالمي ارسال
كننـده مجبـور    بـه ديگـر سـخن، حمـل    . كننده تكيفي به بررسي قيمت واقعي نيز ندارد ثانياً حمل

توضيح ايـن كـه   . نيست صحت و سقم قيمت اعالمي در بارنامه را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد
يـين  كننده بـه بررسـي اطالعـات منـدرج در بارنامـه تع      كنوانسيون در خصوص تكليف حمل 8ماده 

كننده بايد مـوارد   هنگام تحويل گرفتن كاال حمل«ماده مزبور،  1موجب بند  به . تكليف نموده است
هـا و عاليـم و    اي از نظـر تعـداد بسـته    درسـتي منـدرجات بارنامـه جـاده     -الـف  : زير را تطبيـق كنـد  

بنــابراين كنتــرل صــحت و ســقم » .بنــدي آن وضــعيت ظــاهري كــاال و بســته -هــاي آن و ب شــماره
هاي آن و نيز وضعيت ظاهري كاال  ها و عاليم و شماره اي از حيث تعداد بسته طالعات بارنامه جادها

مـاده مـورد    3موجـب بنـد    چنـين بـه      هم. كننده است بندي آن در زمره تكاليف قانوني حمل و بسته
ه ترتيـب  تواند به هزينه خود، بررسي وزن ناخالص كاال يـا مقـدار آن را كـه بـ     بررسي، فرستنده مي

در اين صـورت  . كننده درخواست نمايد ها را از حمل ديگري بيان شده و نيز وارسي محتويات بسته
. كننده تكليف به بررسي مطابقت مندرجات بارنامه با واقعيـت خـارجي را خواهـد داشـت     نيز حمل

كننده بـه   كنوانسيون كه در مقام بيان موارد تكليف حمل 8شود، در ماده  گونه كه مالحظه مي همان
  .شود بررسي مندرجات بارنامه است، سخني از بررسي قيمت واقعي كاال مشاهده نمي

شود، تأثير مستقيم در هزينه حمل داشته و  ثالثاً قيمت اعالمي كاال كه معموالً در بارنامه درج مي
  .يكي از عوامل مهم تعيين هزينه حمل است
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اي را كـه بـر اسـاس قيمـت اعالمـي در بارنامـه،        كننـده  رسد كه حملبنابراين منطقي به نظر نمي
كرايه حمل دريافت كرده و تكليفي به وارسي قيمت واقعي نداشته و حتي بعضاً ابـزار آن را نيـز در   

) متفاوت بـا قيمـت اعالمـي در بارنامـه    (اختيار ندارد، ملزم به جبران خسارت بر اساس قيمت واقعي 
كه مالك غرامت قابل پرداخـت   23ماده  1مذكور در بند بنابراين بايد معتقد بود كه حكم . دانست

را ارزش كاال در مكان و زمان قبول آن براي حمل تعيين نموده، منصرف از فرضي است كه قيمت 
  .اي ذكر شده است كاال در بارنامه جاده

در ) تـر بـراي كـاال    ذكر ارزش بيش(آن چه به عنوان استثنا بر سقف غرامت در اين بند بيان شد 
ليكن استثناي مزبور در خصوص غرامـت ناشـي   . ورد غرامت ناشي از فقدان و آواري صادق استم

زيرا بـرخالف غرامـت ناشـي از فقـدان و آواري كـه اصـوالً بـر اسـاس         . از تأخير قابل تصور نيست
شود، سقف غرامت ناشـي از تـأخير بـر     تعيين مي) واحد محاسبه 33/8با رعايت سقف (ارزش كاال 
  .شود و ربطي به ارزش كاال ندارد حمل تعيين مي اساس كرايه

  

  اي براي تحويل كاال ذكر نفع ويژه - بند دوم
مورد ديگري كه ممكن است متصدي حمل به پرداخت غرامتي بـيش از سـقف مقـرر محكـوم     

. بيني كـرده باشـد   اي پيش كننده در بارنامه براي تحويل كاال، نفع ويژه شود، فرضي است كه ارسال
هـاي اضـافي    توانـد در مقابـل پرداخـت هزينـه     فرستنده مـي «كنوانسيون،  26بند يك ماده  موجب به 

كننده، مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از مهلـت   مورد توافق با حمل
  .»اي تعيين نمايد توافق شده با درج اين مبلغ در بارنامه جاده

تواند عـالوه   نفع مي بيني نفع ويژه در تحويل كاال، ذي ورت پيش، در ص26ماده  2موجب بند   به
قـانون  (مـتن ترجمـه   . بر غرامت مربوط به فقدان، تا ميزان سـود بيـان شـده، خسـارت دريافـت دارد     

روشني داللتي بر استقالل غرامت مربوط به نفع ويـژه از غرامـت مربـوط بـه       دقيق نيست و به) ايران
  .1فقدان كاال ندارد

________________________________________________________________ 

  :و متن اصلي بدين شرح است) قانون ايران(متن ترجمه  -1
، در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده باشد، در 25و  24، 23بيني شده در مواد  نظر از غرامت پيش صرف  -2... « 26ه ماد

  .»برابر فقدان يا خسارت اضافي تحقق يافته، ممكن است غرامتي تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود
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. اي براي تحويل كـاال در بارنامـه، نـاظر بـه كليـه غرامـات اسـت        اي ناشي از ذكر نفع ويژهاستثن
تواند بابت رسيدن كاال به مقصد و يا سالم رسيدن آن و نيز به موقـع   كننده مي توضيح اين كه ارسال

كننـده ملـزم باشـد كـه      رسيدن آن به مقصد نفع ويژه مقرر نمايد كه در صورت نقض تعهـد، حمـل  
  .نفع پرداخت نمايد ه بر غرامت قانوني، خسارتي تا سقف نفع ويژه به ذيعالو

نفع غرامت مربوط بـه   البته سؤالي كه در اين خصوص ممكن است مطرح شود اين است كه ذي
اليه نيـز ممكـن اسـت     نفع است يا مرسل كننده در اين خصوص ذي نفع ويژه كيست؟ آيا فقط ارسال

  نفع باشد؟ ذي
زيـرا  . نفع غرامت مزبور شخصي است كه حق در اختيار گرفتن كـاال را دارد  يرسد ذ به نظر مي
تواند دستور توقف يا تغيير محل تحويل كاال را صادر نمايد، نفع در تحويل به موقع در  اگر وي مي

بنابراين خسارت ناشي از نقض تعهد مربـوط و نفـع ويـژه آن بـه وي     . محل مقرر نيز متعلق به اوست
  .تعلق دارد

  
  كننده در ورود خسارت عمد يا خطاي در حكم عمد حمل -بند سوم

توان مطالبه نمود، همـان اسـت كـه در     حداكثر خساراتي كه از بابت فقدان، آواري يا تأخير مي
در مـواردي كـه برابـر     -1«كنوانسـيون،   28موجـب مـاده    بـه  . كنوانسيون يا قرارداد مقرر شده است
خير ناشي از حمل، برابر مقررات اين كنوانسيون موجـب ادعـايي   قانون حاكم، فقدان، خسارت يا تأ

تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسؤوليت او بوده يـا   كننده مي اضافه بر قرارداد شود، حمل
در مواردي كه ادعايي اضـافه   -2. كند استفاده نمايد ميزان غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي

بـا   3ابر فقدان، خسارت يا تأخير متوجه يكي از اشخاصي كه بر اساس شرايط مـاده  بر قرارداد در بر
تواند از مقررات اين كنوانسـيون كـه    كنند شود، چنين شخصي نيز مي كننده كار مي مسؤوليت حمل

كنـد، اسـتفاده    كننده بوده يا ميزان غرامت تعلق گرفته را تعيين يـا محـدود مـي    رافع مسؤوليت حمل

                                                                                                   
Art. 26- «… 2. S’il y a eu déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, 

indépendamment des indemnités prévues aux art. 23, 24 et 25, et à concurrence du montant 
de l’intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est 
apportée». 
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  .»نمايد
كننـده يـا اجـزاء و خدمـه      بته بايد توجه داشت كه اين حكم منصرف از فرضي است كه حملال

چنانچه خسارت  -1«كنوانسيون  29موجب ماده   به. وي مرتكب عمد يا خطاي در حكم عمد شوند
كننده بوده باشد و برابر قانون محل  وارد شده به كاال در نتيجه قصور يا خالف عمدي از ناحيه حمل

كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد، در چنين  يا ديواني كه به موضوع رسيدگي مي دادگاه
كنـد   كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسؤوليت او را رفع يا محدود مـي  صورتي حمل

مقررات بند باال در صورتي كه قصـور   -2. كند، نخواهد داشت يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي
كننده از خدمت آنها در  ف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمليا خال

كند، رخ داده باشد، مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص يـاد شـده در    كار حمل استفاده مي
عالوه بر اين، در چنـين مـوردي    . حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند، نيز جاري خواهد بود

دگان، كاركنان يا اشـخاص مـورد بحـث حـق ندارنـد نسـبت بـه مسـؤوليت شخصـي خـود از           نماين
  .»استفاده كنند 1مقررات فصل ياد شده در بند 

هـاي تبيـين شـده بـه عنـوان       بنابراين در فرض عمد يا خطـاي در حكـم عمـد، سـقف خسـارت     
  .محدودكننده مسؤوليت، رعايت نخواهد شد

  
  گيريبندي و نتيجهجمع

نمايـد، بابـت    مبـادرت بـه حمـل كـاال مـي      CMRاي كه تحت حاكميت كنوانسيون  كننده حمل
اعم از فقدان كلي يا جزئي، آواري و تأخير در تحويل كاال مسـؤول  ) تلف و گم شدن(فقدان كاال 

شـود، بـراي مطالبـه غرامـت ناشـي از       نفسه ضرر محسـوب مـي   رغم فقدان و آواري كه في به . است
در . مقصد عالوه بر اثبات تحقق تأخير، اثبات ورود ضـرر نيـز الزم اسـت    تأخير در رساندن كاال به

روز پس از پايان مهلت توافق شده بـراي رسـيدن كـاال بـه مقصـد يـا        30پس از انقضاء  CMRسند 
كننده در فرض عدم توافق در خصوص مهلت، كاال  روز از تحويل محموله به حمل 60سپري شدن 

مبنـاي محاسـبه غرامـت ناشـي از فقـدان و آواري،       CMRيون در كنوانس. تلف شده محسوب است
كننـده اسـت كـه بـر اسـاس قيمـت بورسـي و در         ارزش كاال در زمان و مكان تحويل آن بـه حمـل  

صورت فقدان آن، بر اساس قيمت روز بازار و در صورت نبود آن، با در نظر گرفتن ارزش معمولي 
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  .گيرد كااليي از همان نوع و كيفيت، ارزيابي صورت مي
هاي قابل مطالبه مقيد به سقف قانوني  موجب كنوانسيون و مقررات اصالحي آن، غرامت البته به 

براي هـر كيلـوگرم كسـري از     SDR 33/8غرامت ناشي از فقدان و آواري اصوالً حداكثر تا . است
وزن ناخالص كاال است كه بر مبناي ارزش پول كشـور متبـوع دادگـاه در تـاريخ صـدور حكـم يـا        

المللـي پـول    چنانچه كشور مورد نظر عضـو صـندوق بـين   . شود تاريخ مورد تراضي طرفين تعيين مي
در غير اين صورت بر اساس رويـه كشـور متبـوع    . گيرد باشد، تبديل برابر رويه صندوق صورت مي

اي در اين خصوص وجـود نداشـته باشـد، سـقف خسـارت       دادگاه عمل خواهد شد و چنانچه رويه
سـقف  . در هزار خواهـد بـود   900گرم طال با درجه خلوص  31/10پولي به ارزش  واحد 25معادل 

  .غرامت ناشي از تأخير معادل كرايه حمل است
كننـده   وقتـي ارسـال  . شـود  در چند مورد سقف خسارت تعيين شده در كنوانسيون رعايـت نمـي  

اي در بارنامـه   ژهتري در بارنامه براي كـاال ذكـر نمـوده يـا بـراي تحويـل كـاال، نفـع ويـ          ارزش بيش
اين مسـأله نشـان   . بيني كرده باشد، سقف غرامت تعيين شده در كنوانسيون رعايت نخواهد شد پيش
چنـين در   هـم . كننـده در كنوانسـيون پذيرفتـه شـده اسـت      دهد كه شرط فزوني مسؤوليت حمـل  مي

د، كننده يا اجزاء و خدمه وي مرتكب عمـد يـا خطـاي در حكـم عمـد شـده باشـ        مواردي كه حمل
گـذار نخواسـته اسـت كـه      در واقع قـانون . شود سقف غرامت تعيين شده در كنوانسيون رعايت نمي

ضمن اين كه فعل يا ترك فعل اجـزاء و خدمـه   . كننده متقلب گردد هاي قانوني شامل حمل حمايت
  .كننده در حكم فعل يا ترك فعل خود وي محسوب است حمل
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