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 دهیچك
تحوالت جدید در عرصه حمل و نقل دریاایی در رابطاه باا اساحاد حمال، ا       

جمله شامل غیر کاغذی سا ی اسحاد حمل است. سه کارکرد اصالی بارناماه   

و  در حمل و نقل دریایی عبارت است ا : رسید حمل کاال، دلیل قرارداد حمل

سحد مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمال  

در جایگزیحی اسحاد الکترونیکی ا  جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغاذی  

اکثر محققان، نظر به تحقق چحین کارکردی دارند. اما در رابطاه باا کاارکرد    

تردید به نظار، رراتار ا     سحد مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این

جایگزیحی اسحاد کاغذی با اسحاد الکترونیکی، ناشی ا ابهامات در تلقی بارنامه 

به عحوان سحد مالکیت کاالها و کارکرد بارنامه به عحوان یا  ساحد مالکیات    

است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیات نیسات و متقاقا     

و بارناماه باه عحاوان     شاود  یکه مالکیت محتقل مقرارداد رروش کاالها است 

ی  سحد مبین مالکیت کاالها در جهت تسهیل انجاا  مقاام ت در عرصاه    

 .شود یمقام ت با رگانی تلقی م

 

 .سحد مالکیت ،بارنامه، تصرف، حقوق قراردادی :ها یدواژهکل

 
 
 

 

Abstract 
One of the new transformations in scope of maritime 

transportation in relation with shipping documents 

includes non-paper (electronic) shipping documents. 

Three main functions of bill of lading in maritime 

transportation comprise receipt of carriage of good, 

reason for carriage contract, and title document. The 

majority of researches are about to realize functions of 

carriage receipt and reason for carriage contract within 

substitution of electronic documents such as replacement 

of paper bill of lading with electronic bill of lading while 

there is not a same conclusion in relation with function 

of title document and this doubt in result is beyond the 

replacement of paper documents with electronic 

documents caused by ambiguities in considering bill of 

lading as title document of goods and function of bill of 

lading as a title document. In general, transfer of bill of 

lading does not mean transfer of ownership while 

ownership is transferred through contract of goods’ sale 

and bill of shading is considered as a document that 

indicates property of goods to facilitate transactions 

within commercial transactions.  

 

Keywords: Bill of Lading, Title Document, Possession 

(Seizure), Contractual Rights. 
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 مقدمه
اساسی در رابطه با بارنامه الکترونیکی این موضوع است  سؤال

تواند کارکرد بارنامه کاغذی را ا   یمیکی که آیا بارنامه الکترون
این جهت که بارنامه کاغذی به عحوان سحد مالکیت کاالهای 

یی گوپاسخ یا خیر؟ شود، برآورده سا د یمدر حال حمل تلقی 
گویی کلیدی دارد و این مقدمه پاسخ ایمقدمه سؤالبه این 
است که آیا بارنامه سحد مالکیت کاالها و  سؤالبه این 

 ،همچحین وسیله انتقال مالکیت کاالها است؟ به عبارت دیگر
مقدمه پرداختن به بحث تحقق کارکرد بارنامه الکترونیکی ا  
جهت تلقی آن به عحوان سحد مالکیت این است که بررسی 

ه الکترونیکی اه بارناماذی کاه کاغاا بارناماآیکه م انمایی
شود یا  یمده، به عحوان ی  سحد مالکیت تلقی جایگزین آن ش

 خیر؟
تقداد  یادی ا  نویسحدگان بارنامه را به عحوان سحد مالکیت 

. هدف ا  سحد مالکیت کاالها اند نمودهتوصیف  1یا نماد مالکیت
این است که برای مال  امکان مقامله به وسیله آن سحد، به 

ای آن سحد( را طور مثال ا  طریق رروش یا دادخواهی )بر مبح
رراهم سا د، هر چحد هحو  کاالها در تصرف ریزیکی تحویل 
گیرنده )کاالها( قرار نداشته باشحد، با  هم به وسیله سحد 

(. بر Meiselles،86 :2013مالکیت بتواند مقامله شوند )
مبحای این دیدگاه، بارنامه سحدی است که موج  نقل مالکیت 

و به موج  این سحد، مالکیت  و مورد مقامله واقع شده گردد یم
کاالی محدرج در بارنامه ا  شخصی به شخص دیگر محتقل 

ویژگی قابل مقامله  (. در واقع111: 1933طار  سری، ) گردد یم
بودن بارنامه به عحوان ی  سحد مالکیت، به طررین امکان اجا ه 

مالکیت کاالها یا در رهن گذاشتن آنها به عحوان تضمین  انتقال
بکار در حالی که کاالها در حال ترانزیت هستحد را برای طل

 (.Giermann, 2004: 12دهد ) یم
 نیتر مهم واقع در دریایی بارنامه صدور آنچه مسلم است با

براری ) شود یم صادر المللی بین تجارت در سحد مقتبرترین و
 (.13: 1931 جهانیان،و  چحاری

ا  لحاظ تاریخی تلقی بارنامه به عحوان سحد مالکیت به قرن 
شانزدهم و در انگلستان به آخرین دهه قرن هجدهم با  

(. هر چحد PorterBenneett, 1913: 16گردد ) یم
مفهو  بارنامه بدون ابها  در حقوق انگلستان تقریف نشده است 

ر ن وجود مفهو  بارنامه در حقوق کامن ال به تدریج بابا ای
مبحای بخشی ا  آداب و رسو  با رگانی تکامل پیدا کرد 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Symbol of Title 

((Møllmann, 2016: 26. 
در کامن ال بارنامه به عحوان سحد مالکیت کاالهای موجود 

 شود. یمروی عرشه ی  کشتی در حال حمل در دریا تلقی 
مزیت حقوقی اصلی بارنامه این است که بارنامه به عحوان 

ای ا  کاالهایی که در  یقهوثوان عح تواند به یمی  سحد مالکیت 
شود. این  درنظرگررته حال حمل روی عرشه کشتی هستحد،

ویژگی به نوبه خود )ررآیحد( رروش بین المللی کاالها را تسهیل 
کحد. )به طور مثال( چحانچه خریدار نیا  به اخذ وا  ا  بان   یم

 تواند بارنامه را به عحوان تضمیحی برای یمداشته باشد، بان  
حصول اطمیحان ا  پرداخت بدهی خریدار اخذ کحد. 

(Curwen, 2007: 162) 
ا  طرف دیگر بارنامه یا هر سحد مالکیت دیگری با این  

شود که انتقال حقوق کاالها را در  مانی که این  یمهدف صادر 
تسهیل سا د.  کاالها تحت سلطه حمل کححده هستحد،

(Güner-Özbek, 2007:168) 
هر چحد ویژگی قابل مقامله بودن بارنامه  نکته دیگر آنکه

ش بودن کارکردمالکیت بارنامه به ویژه در حمل ابخباعث اثر
د به این مقوله توجه داشت ای بایاول ،وداش یمو نقل دریایی 

ل مقامله نیز وجود اد قاباکه تفاوتی بین سحد مالکیت و سح
 دارد.

اسحاد مالکیت، اسحادی هستحد که به وسیله آداب و رسو  
تجارتی یا مکان تجاری و یا قانون با رگانی یا ماهوی  هر

مربوط به کاالها، به نحوی که انتقال آن اسحاد به عحوان تحویل 
انتقال کاالها یاحق  صورتی که قصد کلی در نمادین کاالها،

گردد و این در حالی است  یممشخصیدر کاالها شده باشد رقال 
قانون با رگانی یا قانون اسحاد قابل مقامله به وسیله  که انتقال

ماهوی، در مرتبه اول انتقال حقوق قراردادی و در مرتبه دو ، 
دارنده با حسن نیت را نسبت به تحصیل حقوق بهتری نسبت به 

 Clive Maximilianسا د ) یمحقوق انتقال دهحده توانا 

Schmitthoff, 1988: 377.) 
در راستای استفاده ا  بارنامه مانحد هر سحد مالکیت دیگری، 

دستیابی به اهداف ناشی ا  حقوق قراردادها و حقوق مالکیت، 
ترسیم شده است. تا آنجایی که به حقوق قراردادها مربوط 

شود، نتایج صدور یا انتقال ی  سحد مالکیت، با اجرای  یم
قراردادی بین صادر کححده و دارنده و یا بین انتقال  تقهدات

ت. این شروط قراردادیاست که دهحده و انتقال گیرنده مرتبط اس
کحد. به طور مقمول در  یمتقیین  ( راعملکرد اجرایی )این اسحاد

تواند نشان  یماختیار داشتن ی  سحد مالکیت مانحد بارنامه، 
دهحده این موضوع باشد که دارنده بارنامهی  طرف قرارداد 
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مربوطه است و حق دارد که حقوق ناشی ا  بارنامه مطالبه 
 نماید.

ها تحت  یتمسئولان، حقوق و اوق انگلستادر حق
به  1331دسامبر  11د ا  اده بقاقراردادهای حمل محققد ش

 13311وب اا مصاه دریاوسیله قانون حمل کاالها به وسیل
 شوند. یمپوشش داده 

نسبت به اسحاد  1331قانون حمل دریایی کاالمصوب 
ات ی دریایی و دستورها نامهمختلف حمل ا  جمله بارنامه، راه 
شود. مالکیت استفاده شده  یمتحویل محموله کشتی استفاده 

تحت این قانون مربوط به اموال در محموله نیست بلکه 
مربوط به دارنده قانونی و یا گیرنده مشخص شده در سحد 
حمل، بدونحیا  به اثبات این موضوع است که چحین دارنده یا 

ن سحد گیرنده ایی مال  کاالهای ارائه شده به وسیله ای
 باشد. یم

ع وه بر این اثر، انتقال حقوق نیز به موج  ی  قرارداد 
ها )ی دیگر( صورت  یتمسئولبه طور مستقل ا  انتقال  حمل و

گیرد. بحابراین، انتقال ی  بارنامه کاغذی، حقوق مربوط به  یم
اجرایی کردن قرارداد حمل، در برابر حمل کححده را به دارنده 

 دهد. یمجدید انتقال 
در رابطه با اهداف حقوق مالکیت نیز انتقال بارنامه، متقاق  

طور مقمول در عمل مالکیت کاالیی  به قرارداد رروش کاالها،
را که بارنامه نشان دهحده آن استبه انتقال گیرنده بارنامهمحتقل 

(. بحابراین کارکرد بارنامه در Goldby, 2013: 3-4کحد ) یم
ست که مالکیت کاالهای رروخته رابطه با مالکیت متضمن این ا

شده و انجا  هرگونه تصرری در خصوص این کاالها متقلق به 
انتقال گیرنده بارنامه است. بر مبحای این حق مالکیت، گیرنده 
بارنامه حق هرگونه تصرری ا  جمله رروش کاالهای در حال 
حمل بر روی عرشه کشتی در دریاها را نیز دارد. این حق 

نکه مرتبط با تقهدات قراردادی ناشی ا  حقوق تصرف، پیش ا  آ
قراردادها باشد، ناشی ا  مالکیت ایجاد شده به وسیله قرارداد 
رروش است که در شکل بارنامه، برای دارنده آن تجسم یارته 

 است.
به عبارت دیگر دارنده بارنامه به عحوان دارنده سحد مالکیت 
حق تصرف نسبت به کاالهای متضمن بارنامه را نه بر این 
اساس که متقهدله قرارداد رروش است، بلکه به عحوان ایحکه 

. به عبارت دیگر نقش سحد دارد شود، یمدارنده بارنامه تلقی 
ین است که دارنده ا بارنامه صررحظر ا  قرارداد حمل مبحایی،

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Carriage of Goods by Sea Act 1992 (COGSA) 

نماید و به او  یمبارنامه را مال  کاالهای در حال حمل تلقی 
اختیار هرگونه دخل و تصرری را نسبت به کاالهای در حال 

 دهد. یمحمل 
بیش ا  ایحکه ناشی ا   این خصوصیات در عرف تجاری

بر این مبحا، استوار گردیده که  تقهدات ناشی ا  قرارداد باشد،
ه به عحوان دارنده ی  سحد مالکیت، حق انجا  دارنده بارنام

 تصررات مالکانه نسبت به کاالهای موضوع بارنامه را دارد.
با سحد مالکیت الکترونیکی نیز عحوان شده محظور  در مورد

مالکیت به ا  سحد مالکیت الکترونیکی این است که این سحد 
 وسیله ی  سابقه تشکیل شده ا  اط عات ذخیره سا ی شده در

 ,Mann, Barryالکترونیکی نشان داده شود )ی ها واسط

2015: 85.) 
ی الکترونیکی این مسئله مطرح ها بارنامهدر رابطه با 

تواند طررین قرارداد را  یمیی ها بارنامهشود که آیا چحین  یم
مطمئن ا  عملکرد آن به عحوان سحد مالکیت کاالها سا د؟ در 

قضایی یا قوانیحی که  غیاب هرگونه مقررات یا تقاریف صریح
را به رسمیت شحاخته باشد،  کارکرد مالکیت بارنامه الکترونیکی
 تواند به عحوان بارنامه، یماین مقوله که آیا پیا  الکترونیکی 

مالکیت را مانحد بارنامه کاغذی محقق سا د، محل  کارکرد
 تردید است.

به طور کلی سه کارکرد اصلی را برای بارنامه به عحوان ی  
ا : انتقال تصرف  نداسحد مالکیت در نظر گررته شده که عبارت

. بررسی 4و انتقال حقوق قراردادی 9(، انتقال مالکیت1)یا سلطه
رابطه با تلقی آن به  در امکان تحقق این سه کارکرد بارنامه،

 توجه است. قابل سحد مالکیت، عحوان ی 

 

 انتقال تصرف
ست که انتقال این مقوله در مقیاس جهانی پذیررته شده ا

بارنامه به عحوان انتقال تصرف نسبت به کاالهای شرح داده 
 1کحد. با استفاده ا  ی  خ قیت حقوقی یمشده در بارنامه عمل 

تصرف بارنامه برابر با تصرف کاالهای متضمن آن تلقی شده 
کحد و انتقال  یماست. بارنامه به عحوان نمادی ا  مالکیت عمل 

ین کاالها با آثاری مشابه تحویل به محزله تحویل نماد آن
شود. حق تصرف )کاالها( نیز به طور  یمریزیکی کاالها تلقی 

طبیقی متضمن حق اعمال انواع مختلف تصررات )نسبت به 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Transer of Possession 

3. Transfer of property 

4. Tranfer of Contractual Rights 

5. Legal fiction 
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ا  این جهت دارنده بارنامه را نسبت به عرضه  و کاالها( است
انتقال بارنامه  کاالهای در حال ترانزیت )برای رروش( ا  طریق

سا د. حق تحویل کاالها همچحین ا  حق تصرف به  یمتوانا 
تواند ا   یمدست آمده است. بحابراین، دارنده قانونی بارنامه 

به عحوان ابزاری( در جهت عرضه کاالها برای رروش یا )بارنامه 
 به دست آوردن تحویل کاالها استفاده کحد.

گیرد بلکه  ینمانتقال بارنامه با هدف انتقال مالکیت صورت 
ین انتقال، به محزله تحقق تحویل )نمادین( کاالها در  مان ا

حمل است. انتقال بارنامه، محقق ساختن تصرف )دارنده نسبت 
 مالکیت و (مبین انتقال)است و نه  (به کاالهای در حال حمل

انتقال بارنامه نشان  این مقوله در حقیقت، چیزی است که
بارنامه (. دارنده PEJOVIC, 2004:50دهحده آن است )

نسبت به مطالبه تصرف کاالها ا  حمل کححده به دلیل ایحکه 
 :SUN, 1995دارد )، استحقاق 1بارنامه کلید انبار است

(. این کارکرد بارنامه به این شکل توسط جان ویلسون 355
 بیان شده است:

برابر با  نیزبارنامه صرراً نشانگر کاالها و تصرف بارنامه 
شود  یداده شده به وسیله آن تلقی مکاالهای پوشش )تصرف( 

 :Andersson, 2005نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر ) -

حق مطالبه و داشتن تصرف نسبت به بر مبحای این بیان، (. 23
که بدون هیچ شکی  است تحها حقی ،کاالهای توصیف شده
 شود یمحتقل م به انتقال گیرنده آن متقاق  امضا بارنامه

(168: 2007 ,Özbek-Güner.) 
ا  این جهت انتقال بارنامه هر چحد ممکن است با هدف 
انتقال مالکیت کاالها صورت نگررته باشد، اما آنچه مسلم است 
این است که بارنامه به عحوان ی  سحد مالکیت به دارنده حق 

دهد. در حقیقت تحویل  یمهرگونه تصرری را نسبت به کاالها 
های متضمن آن به دارنده بارنامه به محزله تحویل نمادین کاال

شود و بر مبحای این تحویل نمادین، دارنده بارنامه  یممحسوب 
حق هر گونه تصرف و انتفاعی را نسبت به کاالهایی متضمن، 

 دارد.
این اثر، ناشی ا  خصوصیت ویژه بارنامه در رابطه با رروش 

ا  این جهت است که  –کاالهای حمل شده به وسیله دریا  –
 مانی که کاالها در حال  در کی کاالها به خریدار،تحویل ریزی

باشد. ا  این جهت تحویل  ینمحمل در دریا هستحد، امکان پذیر 
ا  طریق حمل کححده و به وسیله ی  واسطه که کاالها را ا  
رروشحده )شرکت کشتیرانی( دریارت و متقاق  ارائه بارنامه، 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. key to the warehouse 

( است، صورت ملز  به تحویل آن به خریدار )یا تحویل گیرنده
گیرد. در حقیقت، رروشحده تحویل کاالها را به وسیله انتقال  یم

دهد و به خریدار متقاق  ارائه  یمبارنامه به خریدار انجا  
بارنامه، حق مطالبه تحویل کاالها ا  حمل کححده را در بحدر 

 دهد. یممقصد 
این حق مطالبه بجای قرارداد حمل، بر قرارداد رروش 

. در راستای اجرای تقهدات ناشی ا  قرارداد متکی شده است
کحد و  یمرروش، رروشحده قرارداد حمل با حمل کححده را محققد 

متقاق  تحویل کاالها برای حمل، بارنامه را ا  او دریارت 
کحد. در  مانی که رروشحده بارنامه را به خریدار انتقال  یم
دهد، در اختیار داشتن تصرف )کاالها( ا  طریق حمل کححده  یم

به حساب رروشحده در تصرف به حساب خریدار، تبدیل 
 شوند. یم

به محظور درک کردن نقش بارنامه در ی  رروش اسحادی 
باید توجه نمود که کاالهای در حال حمل درجرگه اموال محقول 

در مورد اموال هستحد و این موضوع را مدنظر داشته باشیم که 
ین عامل در انتقال تر مهماسحاد مالکیت(، تصرف )محقول، انتقال 
. در ی  مقامله رروش 1شود یممحسوب  مالکیت کاالها

اسحادی نیز انتقال بارنامه در راستای انتقال مالکیت، نظر به 
ایحکه این انتقال، تشکیل دهحده انتقال تصرف نسبت به کاالها 

رسد،  یرا قانون مالکیت اموال  یمنظر ی به کار شود، یمتلقی 
محقول براساس اعتماد به ظواهر متکی شده و انتقال تصرف 
کاالها ا  طریق انتقال بارنامه، به محزله انتقال مالکیت کاالها 

 شود. یمتلقی 
برای تحقق چحین  کام ًبارنامه به عحوان ی  سحد مالکیت 

را صرراً به وسیله نقشی محاس  است. بارنامه، دارنده قانونی آن
انتقال بارنامه، نسبت به تحصیل تحویل ریزیکی کاالها در بحدر 
مقصد و همچحین عرضه کاالهایی که هحو  به تصرف ریزیکی 

 سا د. یمخریدار در نیامده اند، توانا 
 مانی که رروشحده کاالها را به حمل کححده تحویل 

یع را به تواند امکان تصرف نسبت به مب یمدهد، او تحها  یم
تواند کحترل خود بر روی کاالها  یمخریدار انتقال دهد. رروشحده 

با این شرط که( )را حتی بقد ا  تحویل کاالها به حمل کححده 
ی که به دستور او صادر شده مشخص کرده ا بارنامهچحانچه در 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نقش مهم بارنامه ا  این جهت در مقام ت مبتحی بر اعتبارنامه اسحادی  .1

های اسحادی برای  های صادر کححده اعتبارنامه شود. بان  آشکارتر می
طل ( آنها را )تواند بر اساس بارنامه، تا  مانی که خریدار  مبادالت می

 .(Emmanuel ,2002:69) پرداخت نکرده، کاالها را نگه دارند
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باشدتا  مانی که قیمت )کاال( پرداخت شود و یا ایحکه برات به 
شود، )کاالها تحویل داده نشود( حفظ نماید. وسیله خریدار قبول 
تواند مطمئن باشد که مبیع به تصرف  یمبحابراین، رروشحده 

تواند بپردا د، داده  ینمپردا د یا  ینمخریداری که ثمن کاالها را 
تواند کاالها را ا  حمل کححده بدون  ینمنخواهد شد. خریدار 

ند بارنامه را بدون توا ینمبارنامه دریارت کحد و همچحین خریدار 
آورد. رروشحده  به دستپرداخت ثمن کاالها یا قبول برات 

)تحها( در  مان انتقال بارنامه به خریدار، کحترل بر روی کاالها و 
دهد. خریدار ا  طریق تحصیل  یمحق عرضه کاالها را ا  دست 

بارنامه، کحترل بر روی کاالها را به دست می آوردو در این 
به وسیله انتقال بارنامه به ی  دارنده جدید  موققیت خریدار

 ,Pejovićتواند کاالها را برای رروش عرضه کحد ) یم

2004: 50-51.) 

 

 انتقال مالکیت
دومین عملکردی که به وسیله بارنامه کاغذی مورد بحث است 
این است که آیا انتقال بارنامه ری نفسه به محزله انتقال مالکیت 

 است؟
تواند به صرف  ینمبه عحوان ی  قاعده کلی، مالکیت 

انتقال بارنامه محتقل شود. بارنامه به عحوان ی  سحد صادر شده 
یتاً داللت بر دریارت کاالها برای ماهبه وسیله حمل کححده، 

 حمل دارد.
مالکیت کاالها به خریدار به نحوی که در قرارداد رروش 

تواند به صورت  یمقال شود که این انت یمتصریح شده محتقل 
مشروط، به طور مثال پس ا  پرداخت قیمت کامل کاالها 

(. بارنامه براساس Dubovec, 2006: 442محقق شود )
شود  یمقرارداد حمل بین حمل کححده و شرکت کشتیرانی صادر 
شود.  یمو مسأله مالکیت خارج ا  دامحه قرارداد حمل تلقی 

ارداد حمل است، نه ایحکه بارنامه در واقع دلیلی بر وجود قر
 ,Kouladis)خودش به عحوان قرارداد حمل تلقی شود 

2006: 267.) 
هر چحد بارنامه به عحوان ی  سحد ناشی ا  قرارداد تلقی 

غیر ا  طررین  تواند شامل اشخاصی یمشود، اما بارنامه  یم
قرارداد حملباشد. قرارداد حمل غالباً بقد ا  قرارداد رروش محققد 

و انتقال بارنامه بحابراین براساس قرارداد رروش صورت  شود یم
گیرد. برای رروشحده بارنامه را به عحوان دلیل ایحکه کاالها  یم

تلقی  اند شدهبرای حمل، مطابق قرارداد رروش تحویل داده 
شود و این در حالی است که خریدار ا  بارنامه برای محق  یم

کحد. نه شرکت  یمه بودن او نسبت به دریارت کاالها استفاد

های قرارداد  کشتیرانی و نه تحویل گیرنده کاالها، لزوماً طرف
 توانحد به سادگی به نمایحدگی ا  طرف یمرروش نیستحد و آنها 

 طرف رروشحده و خریدار، عمل نمایحد.
انتقال بارنامه در اغل  موارد اثر انتقال مالکیت را دارد. با 

بایستی شروط  یمل مالکیت این وجود، در راستای تحقق انتقا
 خاصی محقق گردد.

اولین شرط درباره تحقق انتقال مالکیت به وسیله بارنامه 
این است که انتقال دهحده آن، مالکیت خوبی نسبت به 

نحوی داشته باشد که او را به  به کاالهای متضمن بارنامه،
nemodateطریق قانونی در تطابق با اصل 

، نسبت به 1
ا سا د. انتقال دهحده متقهد نیست که اثبات نماید انتقال آن توان

که او در  مان انتقال بارنامه مال  آن است، نظر به ایحکه چحین 
 شود. یمی تجاری تلقی ها عرفتکلیفیدر تقارض با 

دومین شرط این است که انتقال دهحده و انتقال گیرنده بر 
نیز وجود انتقال مالکیت توارق نموده باشحد و شرایط این انتقال 

 داشته باشد.
شود که این قرارداد رروش است که انتقال  یمعحوان  مؤکداً

کحد و بارنامه صرراً موجبات تسهیل این  یممالکیت را رقال 
ین بحابرا (.Pejović, 2004: 53سا د ) یمانتقال را رراهم 
تواند به عحوان ی  سحد مالکیت تلقی شود  یمهر چحد بارنامه 

اما انتقال بارنامه م  مه با انتقال مالکیت کاالها ندارد، مگر 
ایحکه شروط روق محقق گردد. به عبارت دیگر انتقال بارنامه 

 یستنری نفسه( م    با انتقال مالکیت کاالها )
(Furmston, 2001: 192.) 

های  نقش عرف ط بانکته قابل توجه در این  میحه مرتب
تجاری در تلقی انتقال بارنامه به عحوان انتقال مالکیت است. 

ی الکترونیکی نیز مطرح ها بارنامهاین نقش در رابطه با 
یترال آنس ی قانونی مانحد بولرو، سی داکس،ها پروژهگردد.  یم

های تدارک دیده در این  یسممکانتواند ع وه بر  یمو...  مانی 
مورقیت آمیزی عمل نمایحد که نقش و کارکرد  قوانین، به طور

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Nemo dat quod non habet  عیحاً به این مقحی است که

 nemodateدهد، گاهی اوقات قاعده  نمی هیچکسی آنچه را که او نداشته،
تواند  انتقال گیرنده کاالها نمی شود به این مفهو  است که: خوانده می

مالکیت بهتری را نسبت به انتقال دهحده به دست آورد. به عبارت دیگر اگر 
برای ) به وسیله شخصی که مالکیت کاالها را نداشته رروخته شودکاالهایی 

مثال به دلیل ایحکه او کاالها را ا  طریق سرقت تحصیل کرده است( 
تواند مالکیت را به خریدار بقدی به دلیل ایحکه او مالکیتی در  بحابراین او نمی

 ا  مال  حقیقی و Nemodatابتدا نداشته است، انتقال دهد. بحابراین 
 .(Yap, 2008: 254) کحد اصلی کاالها محارظت می
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انتقال مالکیت بارنامه الکترونیکی به وسیله عررهای تجاری و 
در عمل به وسیله ارراد دخیل در حمل و نقل دریایی به رسمیت 

 شحاخته شود.
نقش بارنامه در انتقال مالکیت در همه قوانین ملی یکسان 
نیست. قواعد تحظیم کححده انتقال مالکیت در قوانین ملی 
مختلف متفاوت هستحد و پاسخ به این سؤال که آیا مالکیت 

تواند به وسیله انتقال بارنامه محتقل شود یا خیر، بر قانون  یم
(. به عبارت Pejović, 2004: 55دارد )قابل اعمال بستگی 

دیگر هر چحد تصرف بارنامه دارنده را نسبت به تصرف کاالها 
سا د، سؤال نهایی ا  مالکیت کاالها به وسیله قواعد  یممحق 

شود  یمپاسخ داده 1متقارف )رایج( ا  قانون مالکیت شخصی
(VonZiegler, 2011: 13.) 

مشکل مربوط به تلقی انتقال بارنامه به عحوان انتقال 
حقوق سه کشور انگلیس، ررانسه و آلمان بررسی  در ،مالکیت

شده است. حقوق این سه کشور، به عحوان کشورهای پیشرو )در 
عرصه قانونگذاری و رقال در عرصه با رگانی بین المللی( 

به عحوان مدلهایی برای بیشتر  تا حد قابل توجهی اند توانسته
 قوانین ملی در جهان خدمت نمایحد.

متقاقدین  ان، مالکیت کاالها در  مانی کهدر حقوق انگلست
، انتقال اند کردهنسبت به آن  مان برای انتقال مالکیت توارق 

 (.1قانون رروش کاالها 13یابد )بخش  یم
بحابراین مالکیت کاالها ا  طریق انتقال بارنامهزمانی به 

انتقال  قصد شود که این انتقال، یممحتقل  انتقال گیرنده بارنامه
 مالکیت انتقال دهحده نیز محضم شده باشد.

در حقوق ررانسه، حتی اگر کاالها تحویل داده شده باشحد 
، انتقال مالکیت 9یا ایحکه ثمن کاالها هحو  پرداخت نشده باشد

کاالها ا  رروشحده به خریدار در  مانی که طررین درباره کاالها 
یرد. بحابراین هر چحد پذ یمصورت 4نمایحد، یمو قیمت آنها توارق 

نماید مالکیت  یمانتقال تصرف کاالها را رقال  انتقال بارنامه،
 گردد. یممبحای قرارداد رروش محتقل  کاالها بر

اش را به وسیله انتقال بارنامه  یقراردادرروشحده تکلیف 
دهد، در حالی که در لحظه انتقال  یمنسبت به خریدار انجا  

خریدار محتقل شده است. اهمیت  بارنامه مالکیت ا  قبل به
انتقال بارنامه در ایححظا  حقوقی، تحها در این حقیقت نهفته است 
که بارنامه، تحویل گیرنده آنرا نسبت به به دست آوردن تصرف 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Personal Property 

2. Sale of Goods Act Section 17 

 ا  قانون مدنی ررانسه 1119ماده  .9
4. Solo Consensu 

 سا د. یمریزیکی کاالها در بحدر مقصد توانا 
در حقوق آلمان دو شرط برای انتقال مالکیت وجود دارد که 

. حقوق آلمان ا  1رق طررین و تحویل کاالهاند ا : توااعبارت
این جهت بر سیستم حقوق رُ  مبتحی شده است که مطابق این 

و روش به  1سیستم، مالکیت چحانچه دو شرط عحوان حقوقی
به طور کامل محقق شوند، انتقال میآبد. 3دست آوردن چیزی
قرارداد رروش و روش تحصیل )کاالها(  عحوان حقوقی همان

تواند  یمتحویل  شود که این یمتحویل کاالها تلقی نیز، همان 
 110انتقال بارنامه صورت پذیرد. ماده  به طور نمادین ا  طریق

دارد که تحویل بارنامه  یما  قانون تجارت آلمان صراحتاً عحوان 
همان اثر تحویل کاالها را دارد. این بدین مقحا است که اثر 

تقال تصرف و هم انتقال انتقال بارنامه به طور همزمان، هم ان
 (.Pejović, 2004: 55-56مالکیت است )

 

 انتقال حقوق قراردادی
در  1331کحوانسیون هامبورگ مصوب « 1»ماده « 1»بحد 

 دارد: یمتقریف قرارداد حمل عحوان 
 یهر قراردادقرارداد حمل و نقل دریایی عبارت است ا  »

در قبال دریارت  شود یمتقهد م حمل کححدهکه به وسیله آن 
را ا  بحدری به بحدر دیگر ا  طریق دریا  یا کرایه حمل، محموله

. با وجود این قراردادی که ع وه بر حمل و نقل حمل نماید
دریایی، حمل و نقل نوع دیگری را نیز شامل گردد، رقط تا 
حدی که مربوط به حمل و نقل دریایی باشد، ا  نظر این 

 «.شود یمایی تلقی کحوانسیون، حمل و نقل دری
بحابراین تقریف قرارداد در ابتدا متضمن ی  رابطه حقوقی 
بین متصدی حمل و مال  کاالها است. در این قرارداد ا  این 
جهت رابطه قراردادی ری ما بین خریدار و متصدی حمل برقرار 

شود که تقهدی به عحوان شخص ثالث به نفع او گردیده  یم
، حامل موظف است که کاالها را در است که بر مبحای این تقهد

دهد )خریدار( تحویل  یمبحدر مقصد به کسی که بارنامه را ارائه 
 دهد.

رتردا  نیز به طور مشابه با قواعد  1001کحوانسیون 
دارد:  یمخود در تقریف قرارداد حمل عحوان  1هامبورگ در ماده 

به مقحی قراردادی است که در آن متصدی حمل در ا ای »
ی به نقطه ا نقطهت کرایه، تقهد به جا به جایی کاال ا  پرداخ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 قانون مدنی آلمان 313ماده  .1

6. IustusTitulus 

7. Modus Acquirendi 
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دارد حمل ا  طریق دریاست  یمکحد. قرارداد حمل مقرر  یمدیگر 
 «.شود یمی دیگر حمل دریایی را نیز شامل ها روشو 

و « هامبورگ»بدین ترتی  تقریف محدرج در متن مقررات 
اص یا سایر قراردادهای خ« بارنامه دریایی»شامل « رتردا »
شود  یمی که باعث ا رابطهتوان عحوان داشت  یمشود. نهایتاً  یم

ررستحده کاال و گیرنده کاال را ذیحق نسبت به دریارت کاال ا  
متصدی حمل و نقل بداند و یا متصدی حمل را در برابر گیرنده 

ی قراردادی و حقوقی بین ا رابطهکاالپاسخگو نماید، بجای آنکه 
است. « بارنامه»گیرنده کاال و متصدی حمل و نقل باشد، 

ا  این جهت که دلیل قرارداد حمل استبه دارنده آن « بارنامه»
به استحاد رابطه قراردادی که بارنامه نشان دهحده آن است، 
امکان مطالبه کاالهای متضمن بارنامه را ا  متصدی حمل و 

 دهد. یم نقل، در بحدر مقصد
در واقع با صدور سحد بارنامه تقهدی به نفع شخص ثالث 
گیرنده، ا  سوی متصدی حمل و ررستحده کاال ایجاد گردیده 
است و به دلیل مالکیت کاال، بدون آنکه نیا ی به قرارداد بین 
گیرنده و متصدی حمل وجود داشته باشد، گیرنده کاال که نا  او 

تواند  یمتحاد رابطه قراردادی، در بارنامه درج شده است به اس
 اده، تقی) یدنماکاال را در مقصد ا  متصدی حمل و نقل مطالبه 

1934 :13.) 
در حقوق کامن ال در گذشته، هرچحد انتقال بارنامه 

توانست مؤثر در انتقال مالکیت کاالها باشد، اما ا  آنجایی  یم
حقوق و بارنامه،  انتقال که قراردادها قابل واگذاری نبودند،

کرد. در تطابق  ینمهای تحت قرارداد حمل را محتقل  یتمسئول
، انتقال گیرنده بارنامه طرف 1با دکترین خصوصی بودن قرارداد
نسبت به حقوق آن( نداشت. این )قرارداد حمل نبود، و توانایی 

که  11111مشکل تا حدودی به وسیله قانون بارنامه مصوب 
ل قرارداد حمل در نظر گررته شده برای انتقال بارنامه اثر انتقا

بود، برطرف گردید. با این وجود، انتقال گیرنده حق عمل کردن 
تحت بارنامه را تحها در صورتی داشت که مالکیت کاالها به او 
بر مبحا یا به دلیل چحین محموله یا تأییدی محتقل شده بود. 

 البته( مرتبط کردن انتقال قراردادی حقوق تحت قرارداد حمل)
با انتقال مالکیت ا  طریق انتقال بارنامه، در تضاد با ماهیت 

 قرارداد حمل و نقل است.
حق اقدا  بر علیه حمل کححده نیز با حق تحویل کاالها 
مرتبط است. در مورد تأخیر در تحویل، خسارت یا رقدان کاالها، 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Doctrine of privity of Contract 

2. Bills of Lading Act 1855 (U. K) 

این مقوله محطقی است که شخصی که نسبت به دریارت کاالها 
حق مطالبه خسارت بر علیه کسی که پروسه  استحقاق دارد،

 دهد، داشته باشد. یمتحویل کاالها را انجا  
حق دارنده قانونی بارنامه، به عحوان تحویل گیرنده کاالها، 
ا  این جهت که بارنامه نشان دهحده ار ش کاالهایی است که 
حامل مورق به تحویل آنها نشده، شاملحق تحصیل غرامات 

 شود. یمبر کاالها نیز  برای خسارت وارده
تحویل گیرنده در صورتی استحقاق مطالبه خسارات بر علیه 
حمل کححده را دارد که خسارات یا رقدان کاالها در حالی که 
کاالها تحت حفاظت حمل کححده قرار دارند رخ داده باشد و این 
مقوله بدون توجه به این موضوع است که آیا گیرنده مال  

ضرر را  واققاًود یا خیر و یا ایحکه آیا او ش یمکاالها محسوب 
بر  متحمل شده یا خیر. حق دریارت کححده نسبت به طرح دعوا،

مبحای قرارداد حمل مبتحی شده است و مالکیت کاالها در رابطه 
 ,Pejovićشود ) ینمبین حمل کححده و تحویل گیرنده مطرح 

2004: 57.) 
ویل گیرنده بحابراین رابطه حقوقی بین حمل کححده و تح

ا  آثار انتقال بارنامه به تحویل گیرنده و نه بر مبحای  کاالها
گردد. به عبارت دیگر  یمقرارداد رروش کاالها، تحلیل 

مسؤولیت حمل کححده کاالها در برابر دریارت کححده کاالها 
تواند ناشی ا  حقوق ناشی ا  قرارداد حمل  یمع وه بر ایحکه 

ححده ا  این جهت باشد که ری مابین رروشحده و حمل ک
دریارت کححده کاالها، متقهدله این قرارداد، به عحوان تقهدی 

 دارنده باشد، با این وجود، یمکه به نفع شخص ثالث شده 
بارنامه کاغذی به عحوان دارنده ی  سحد مبین مالکیت کاالها، 

تواند ا  حامل مطالبه تحویل کاالها را بحماید. این حق  یم
ارنده بارنامه حق مطالبه خسارات در صورت برو  مطالبه به د

هرگونه عیبی در روند تحویل کاالها را بر علیه حمل کححده 
دهد. بحابراین بارنامه این قابلیت را دارد که دارنده بارنامه  یم

را قادر به طرح دعوای مطالبه خسارات برعلیه حمل کححده 
بارنامه، خواهان تواند در برابر دارنده  ینمسا د و حمل کححده 

 اثبات مالکیت به طریق دیگری شود. وجود بارنامه در دست
کاالها  دارنده آن، نشان دهحده تکلیف حمل کححده در تحویل

به اوست. بحابراین انتقال بارنامه به تحویل گیرنده، حق مطالبه 
تحویل کاالها و همچحین حق طرح دعوا بر علیه حمل 

االها تقصیر کرده است را ی که در پروسه تحویل کا کححده
 دهد. یم

بر مبحای مطال  روق انتقال بارنامه کاغذی آثار ذیل را به 
 دنبال داشت:
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انتقال تصرف، انتقال مالکیت و انتقال تقهدات قراردادی. 
بررسی این کارکردهای بارنامه کاغذی متضمن این مفهو  
 است که اوالً در اصل تلقی بارنامه کاغذی به عحوان ی  سحد
مالکیت که به محض انتقال آن، انتقال مالکیت نیز صورت گیرد 
اخت ف نظر شدید وجود دارد. بسیاری ا  نظریه پردا ان بر این 

اند که انتقال بارنامه مترادف با انتقال مالکیت نیست بلکه  یدهعق
قرارداد  ای است که عملکرد انتقال مالکیت به وسیله یلهوستحها 

 ید.نما یمرروش را تسهیل 
ی حقوقی ا  جمله ایران، به محض ها نظا در بسیاری ا  

شود و در نتیجه  یمانققاد قرارداد رروش، خریدار مال  مبیع 
صدور بارنامه و تحویل آن به خریدار، متقاق  انتقال مالکیت 

گیرد و تحویل بارنامه، مترادف با  یمکاالها به خریدار صورت 
شود. بارنامه ا   ینمحسوب انتقال مالکیت کاالها به خریدار، م

این جهت نمادی ا  مالکیت است که بر مبحای آن دارنده حق 
مطالبه تحویل کاالها و مطالبه خسارات و انجا  سایر تصررات 
نسبت به محموله در حال حمل ا  جمله عرضه آن برای رروش 

 آورد. یمبه شخص دیگری را به دست 

 

 یرانبارنامه به عنوان سند مالکیت در حقوق ا
در رابطه با کارکرد مالکیت بارنامه در حقوق ایران، در قانون 
دریایی، نص مشخصی که به این کارکرد بارنامه اشاره کحد 

تحت عحوان تقاریف،  11ماده  3وجود ندارد. قانونگذار در بحد 
پردا د ا  میان سه کارکرد  یموقتی به تقریف بارنامه دریایی 

اصلی بارنامه یقحی: دلیل قرارداد حمل، رسید دریارت کاالها و 
سحد مالکیت، صرراً رسید دریارت کاالها را مدنظر قرار داده 

بارنامه »دارد:  یمقانونگذار عحوان  11ماده  3است. در بحد 
دریایی سحدی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط 

کشتی یا کسی که ا  طرف او برای این محظور تقیین  ررمانده
شده امضاء گردد و به موج  آن تقهد شود بار توسط کشتی به 
مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا 

 «.اسحاد مشابه آن به محزله رسید دریارت بار است
 در این تقریف قانونگذار در کحار توصیف بارنامه، صرراً به
این مقوله اکتفا کرده است که بارنامه به محزله رسید دریارت بار 

تواند به  یمشود و صحبتی ا  این موضوع که آیا بارنامه  یمتلقی 
طرف  ا  عحوان دلیل مالکیت کاالها محسوب شود نحموده است.

دیگر تلقی بارنامه به عحوان سحد مالکیت ارتباط نزدیکی با 
مه دارد. به عبارت دیگر براساس ویژگی قابلیت مقامله بارنا

کارکرد سحد مالکیت بارنامه باید به نحوی باشد که به دارنده آن 
حق کحترل انحصاری و همچحین تصرف نسبت به کاالهای در 

 حال ترانزیت را بدهد.
قانون دریایی ایران قانونگذار صرراً به  11ماده  1در بحد 

 11ماده  1در بحد دهد.  یمدارنده بارنامه حق دریارت بار را 
تحویل »دارد:  یمقانونگذار در تقریف تحویل گیرنده عحوان 

گیرنده شخصی است که به موج  بارنامه حق دریارت بار را 
 «.دارد

مطابق این ماده تحها کسی که حق دریارت کاالها را ا  
 نکته حمل کححده دارد، کسی است که دارنده بارنامه است.

انون دریایی ایران بارنامه دریایی توان مطابق ق یمدیگری که 
را به عحوان سحد مالکیت کاالها تلقی نمود تصریح به امکان 

 صدور بارنامه قابل انتقال در حقوق دریایی ایران است.
 11قانون دریایی ایران این است 11و  11مستحبط ا  مواد 

که حقوق ایران امکان صدور بارنامه در وجه حامل و آثار آنرا 
شحاخته است. بارنامه در وجه حامل در ررضی به رسمیت 

شود که ررستحده کاال نه تمایلی به تقیین هویت  یمصادر 
گیرنده کاال در بارنامه داشته باشد و نه به ذکر نا  خود به 
عحوان مرسل الیه؛ بحابراین با ررمانده کشتی یا متصدی حمل 

کحد که بارنامه در وجه حامل صادر شود. در این  یمتوارق 
حالت دارنده سحد در وجه حامل، مال  محسوب شده و برای 

توان حق  ینمدریارت کاال محق است و به هیچ عحوان 
ی نیز نیا ی به نوشتن واگذار واگذاری را ا  او سل  کرد.

عباراتی بر رو یا پشت بارنامه ندارد، بلکه با قبض و اقباض 
(. در حقیقت در 41: 1939شود )السان و امیحی،  یم انجا  کاال

تواند آنرا با ظهرنویسی  یمبارنامه در وجه حامل، دارنده بارنامه 
به شخص دیگری محتقل نماید. در این حالت بارنامه به حواله 

تواند با عمل  یمشود و او  یمکرد شخص مقین صادر 
حد. در چحین ظهرنویسی بارنامه آن را به دیگری محتقل ک

وضقیتی ظهرنویسی را باید تابع مقررات قانون تجارت دانست. 
بحابراین اوالً ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد و 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بارنامه دریایی ممکن است مانحد چ  به ی: کیفیت حقوقی بارنامه دریای» .1

در صورتی که  .نا  شخص مقین یا حامل یا حواله کرد صادر گردد
صادرکححده بارنامه هحگا  تحظیم بارنامه تاریخ آن را مقد  بر تاریخ صدور 

علت این  بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کاال مسئول کلیه خسارات وارده به

 .«تغییر تاریخ خواهد بود

پس ا  صدور بارنامه دریایی  :تحویل بار قبل ا  رسیدن به مقصد» .1
را قبل ا  رسیدن به مقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه توان تحویل بار  نمی

باربری تسلیم گردد در  اصلی قابل انتقال بارنامه به ررمانده و یا متصدی
صورتی که این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کاری جهت 

 .«جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گررت
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ثانیاً ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که بارنامه 
: 1939به او انتقال داده شده است قید شود )نجفی اسفاد، 

103.) 
وجه حامل یا به حواله کرد، داللت امکان صدور بارنامه در 
 11یی با توجه به نص ماده ها بارنامهبر این نظر دارد که چحین 

، دارای آثاری شبیه اسحاد تجاری «مانحد چ »در ذکر عبارت 
مانحد چ  است که قابلیت مقامله آن در عرف تجاری به خوبی 
به رسمیت شحاخته شده و همگی داللت بر این دارد که بارنامه 

توان به عحوان ی  سحد مبین مالکیت  یما در حقوق ایران ر
کاالها ا  این جهت که دارنده آن حق تصررات مالکانه مانحد 

 سایر اسحاد تجاری را نسبت بهآن دارد، تلقی کرد.
تلقی بارنامه به عحوان سحد مالکیت در حقوق ایران باعث 

دیگر  شود که دارنده بارنامه مانحد دارنده هر سحد مالکیت یم
حق انجا  تصررات بر مبحای حقوق مالکانه خود بر کاالهایی 
که بارنامه نشان دهحده آنها هستحد را داشته باشد. بحابراین 

تواند بارنامه را به وثیقه بگذارد یا بر روی  یمدارنده بارنامه 
کاالهای در حال حمل، ا  طریق رروش همراه با انتقال بارنامه 

ماید. لذا حق کحترل و تصرف به شخص دیگری، کحترل ن
های سحد مالکیت برای دارنده آن است،  یژگیوانحصاری که ا  

رسد که برای دارنده نسخه اصلی بارنامه در حقوق  یمبه نظر 
 ایران نیز شحاخته شده است.

آیین نامه اجرای قانون » 1نکته دیگر ایحکه بحد ج ماده 
هوری اس می حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی ا  قلمرو جم

بارنامه را صراحتاً به عحوان  1933مصوب هجدهم مرداد « ایران
سحد مالکیت کاالها تلقی نموده است. به عبارت دیگر هر چحد 
قانون دریایی ایران هیچ عبارت صریحی تحت این عحوان که 

تلقی کحد ندارد و صرراً « سحد مالکیت»بارنامه را به عحوان ی  
توان چحین  یمنامه در قانون دریایی ایران بر مبحایکارکردهای بار

برداشتی را نمود اما آیین نامه اجرای قانون حمل و نقل به 
صراحت بارنامه را سحد مالکیت کاالها دانسته است. بحد ج ماده 

بارنامه عبارتست ا  مبین »دارد:  یماین آیین نامه عحوان  1
ول کاال مالکیت کاال که حمل کححده یا نمایحده وی پس ا  وص

نماید و حاکی ا  حمل کاالی مقیحی ا  ی  نقطه )مبدأ  یمصادر 
حمل( به نقطه دیگر )مقصد حمل( با وسیله حمل مورد توارق 
)کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و یا ترکیبی ا  آنها( در مقابل 

 «.باشد یمکرایه حمل مقین 
رسد در مقحای اعم  یما  طرف دیگر بارنامه دریایی به نظر 

شود. به طور کلی دو نوع ا  اسحاد  یمجزء اسحاد تجاری تلقی 
تجاری در میان حقوقدانان شحاسایی شده است. اسحاد تجاری در 

مقحای اعم آن و اسحاد تجاری در مقحای اخص. سحد تجاری 
(. در 91: 1910دارای دو مقحای عا  و خاص است )ارتخاری، 
ست که اسحاد تقریف اسحاد تجاری به مقحی خاص بیان شده ا

مزبور عبارت است ا  اسحادی که مانحد برات نمایحده مبلغی وجه 
نقد بوده و پرداخت آن در سررسید مقین یا عحدالمطالبه پیش 

مبحای  بر بیحی نشده و ا  طریق ظهر نویسی قابل انتقال است.
این تقریف هر چحد بارنامه ا  طریق ظهر نویسی قابل انتقال 

حده مبلغ مقین وجه نقد بوده بلکه نمایحده است اما بارنامه نمای
تواند سحد  ینمکاالهای نشان دهحده آن است. بحابراین بارنامه 

 تجاری در مقحای اخص آن تلقی شود.
ا  طرف دیگر در تقریف اسحاد تجاری به مقحای اعم دو 
ویژگی عموماً برای این اسحاد ذکر شده است. بقضی ا  

دانحد  یمای عا  را شامل اسحادی حقوقدانان اسحاد تجاری به مقح
ی تجاری در قلمرو تجارت ها شرکتکه به وسیله تجار و 

: 1911اخ قی،  ؛11: 1911استفاده شده است )ستوده تهرانی، 
( و برخی دیگر ا  حقوقدانان در بیان ویژگی دیگری ا  اسحاد 3

دانحد  یمآنها این اسحاد را شامل اسحادی  تجاری در مقحای عا 
ونگذار تشریفات خاصی برای تحظیم و صدور آنها پیش که قان

بیحی کرده است و چحانچه سحدی دارای این شرایط نباشد سحد 
 (.11: 1911گردد )خزاعی،  ینمتجاری تلقی 

رسد که  یمهای اسحاد تجاری به نظر  یژگیوبا توجه به 
گردد.  یرا  یمبارنامه دریایی به عحوان ی  سحد تجاری تلقی 

قانون دریایی  11در ماده « مانحد چ »ذکر عبارت صررحظر ا  
ایران بارنامه دریایی دارای هر دو ویژگی اسحاد تجاری در 
مقحای عا  آنهاست. بارنامه دارای ویژگی اول است:  یرا مقموالً 

های تجاری  یترقالی در قلمرو ها شرکتبه وسیله تجار و 
قانونگذار در شود و هم دارای ویژگی دو  است:  یرا  یماستفاده 

قانون دریایی ایران شرایط خاصی را برای این سحد )بارنامه 
 دریایی( در نظر گررته است.

مانحد ) یزنمبحای حقوقی مالکیت دارنده سحد دروجه حامل را 
گذار  توان حکمی دانست که قانون یمبارنامه در وجه حامل( 

(. 113: 1910ارتخاری، است )درقانون مدنی مقرر نموده 
دارد: تصرف به  یمقانون مدنی عحوان  91قانونگذار در ماده 

عحوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگرآنکه خ رش به اثبات 
دراصط ح حقوقی نیز تصرف به مقحی تسلط واستی ء . برسد

( و 101: 1914صفایی، )بری  مال، درمقا  اعمال حق است 
به عحوان ی  سحد مبین  ارنامهکه عحوان گردید ب طوری همان

مالکیت در جرگه اموال محقول است. ع وه بر این بارنامه به 
عحوان ی  سحد تجاری که امکان صدور به شکل در وجه حامل 
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به عحوان  قانون تجارت 910 را نیز دارد، دارنده آن ورق ماده
دارد:  یمقانون تجارت عحوان  910شود. ماده  یممال  آن تلقی 

ه هرسحد دروجه حامل، مال  و برای مطالبه وجه آن دارند»
 .«شود محق محسوب می

بحابراین بارنامه در حقوق ایران به عحوان ی  سحد مالکیت 
رسد کارکردهای مالکیت بارنامه  یمشود که به نظر  یمشحاخته 

در ذکر عبارت  11با توجه به نص ماده  ظاهراًدر حقوق ایران 
ل تصرف، انتقال مالکیت و انتقال ، ا  جمله انتقا«مانحد چ »

حقوق قراردادی بیشتر قابلیت تحقق را دارد، هر چحد صدور 
حکم دقیق در این خصوص مرتبط با بررسی انتقال مالکیت 
کاالها تحت قرارداد مبحایی رروش و بررسی شروط قراردادی 

 متقاقدین دارد.

 

 گیری بحث و نتیجه
ن به خریدار محتقل حقوق ناشی ا  بارنامه متقاق  انتقال آ

شود. انتقال این حقوق در قال  بارنامه ا  این جهت در نظر  یم
گررته شده است که در حمل کاالها به وسیله دریا، محموله 
ممکن است در مدت بسیار طوالنی در حال حمل بر روی 

ای است که در این مدت به  یلهوسعرشه کشتی باشد. بارنامه 
سیله این سحد، دارنده بارنامه شتابد و به و یمکم  خریدار 

تواند نسبت به عرضه کاالهای حمل شده که بارنامه  یم
 نشانگر آن است در با ار اقدا  نماید. در حقیقت بارنامه به

تصررات ناشی ا  حقوق مالکانه را  دارنده آن توانایی نسبت به
دهد و البته این مقوله در صورتی است که  یمنسبت به کاالها 

ی قابل مقامله باشد. این توانایی ها بارنامه  جمله بارنامه ا
شود که دارنده بارنامه حتی در  مانی که کاالها در  یم سب 

حال حمل بر روی عرشه کشتی هستحد، چحین تلقی شود که 
و براساس این  اند شدهکاالها به طور نمادین به او محتقل 

تحویل نمادین و به رسمیت شحاخته شدن این حق توسط 
یه با رگانی، امکان تصررات مالکانه ا  جمله عرضه کاالها رو

برای رروش یا به وثیقه گذاشتن کاالهایی که بارنامه نشانگر 
 کحد. یمآنها هستحد را پیدا 

توان بارنامه را به عحوان ی  سحد مالکیت تلقی  یم مانی 
نمود که بارنامه کارکردهای ناشی ا  هر سحد مالکیتی، ا  جمله 
انتقال تصرف )یا سلطه(، انتقال مالکیت و انتقال حقوق 
قراردادی را محقق سا د. تحقق این کارکردها بستگی به 

ن ا  آن پذیرش ای تر مهمسیستم حقوقی حاکم بر بارنامه و 
ها به وسیله رویه با رگانی بین المللی دارد. به طور کلی قابلیت

رسد تلقی بارنامه به عحوان ی  سحد مالکیت که  یمبه نظر 
نشان دهحده مالکیت کاالها برای دارنده آن باشد، میسور است 

تواند مترادف با انتقال مالکیت کاالها ا   ینماما انتقال بارنامه 
انتقال بارنامه مالکیت کاالها نیز  این جهت باشد که به صرف

بایستی سایر توارقات صورت  یمشود و ا  این جهت  یممحتقل 
گررته بین طررین قرارداد رروش نیز مورد بررسی قرار گیرد و 
صدور ی  حکم کلی مبحی بر ایحکه بارنامه به عحوان سحد 

در مقوله جایگزیحی  شود، دشوار است. یممالکیت کاالها تلقی 
های اکثر ت ش مه کاغذی با بارنامه الکترونیکی نیزبارنا

توان  یمقانونگذاری در خصوص ایحکه بارنامه الکترونیکی را 
 90به عحوان ی  سحد مالکیت تلقی نمود یا خیر، کمتر ا  

. بحابراین اند بودهسال قدمت دارند که با ایراداتی نیز مواجه 
ی یا هر سحد طبیقی است که تحقق این کارکرد بارنامه کاغذ

ده مالکیت در عرصه حمل و نقل دریایی در ادهحنشان
خصوص اسحاد الکترونیکی یا بارنامه الکترونیکی به سادگی 

ی مختلف این ها جحبهد و ال   است که اممکن نباش
جایگزیحی ا  جمله انتقال تصرف )یا سلطه(، انتقال مالکیت و 

بررسی قرار انتقال حقوق قراردادی در محیط الکترونیکی مورد 
 گیرد.

تحقق کارکرد مالکیت بارنامه، ارتباط نزدیکی با قصد 
طررین و قواعد ماهوی ملی حاکم بر بارنامه دارد که این 

ی بین المللی در راستای تدوین ها پروژهمقوله ع وه بر تدوین 
سا ی محاس  ، مستلز  بسترها بارنامهقواعد متحدالشکل برای 
باشد. ا  این جهت تدوین قوانین  یمدر قواعد ملی داخلی نیز 

نمونه مانحد قوانین نمونه آنسیترال که به طور مقمول به 
شود و  یمیاری ا  کشورها مورد توجه واقع بسعحوان الگو در 

المللی ی آمو شی در سطح بینها دورههمچحین برگزاری 
اانی باه وحدت سا ی حقوق تجارت   شایاد کماتوان یم

 الملل نماید.بین
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