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 چکیده
المللیبار،کاا باهواساعهع اورازمیزهاارک اورهامو او درحملونقلبین

گیید.تکلیا الالیانمااشت اییفاتگمیکایبایوت ییفاتگمیکیقیارمیکنتیل
دوشخودلاحببارقیاردارد.لایکنقاوانینگمیکایدربی اتیک اورها،متصا یان

ان تابهمحا ورودباهقلمایوگمیکای،با واکاا راحملبینالمللیراملزشساخته
باشا .ها اازشازآنتخلیاهباارمیساینمایاظهاراجمالینمودهبهطوررکهتااپای

ازساور«اظهااراجماالیکاا »نگارشاینمقالهروشانسااختنم ناا،شایایآوآ اار
متص رحملاستکهتاکنوندرادبیااتحقاوقیایایانباهآنتوجاهن ا هاسات.باا
ینبیرسیشیایآو مانتاجیارقانونیِاظهاراجمالیازسورمتص رحمل،ابتنارا

تعه بیاسنادحملمیبوطه)بارنامهیاراهنامه(م خصگیدی و ابتش کهتولیفات
فیستن هباردرچنیناسنادرم ناوتعیینکنن همیزانمسئولیتمتص رحمالدرمقابال

گیید.نوآورراینمقالاهدرآناساتکاهیاعقاعا هحقاوقمیاجعگمیکیقیارمی
ونقلوبااتکابهقواع آنموردتمزیهوتحلیلقایارگمیکیرااززاویهحقوقحمل

دادهاست.
 

متصا رحمال،حقاوقگمیکای،مانیفسات،حمالکاا ،اظهارناماهواژگان کلیدی:
اجمالی
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 مقدمه
المللیکا ،انماشت ییفاتگمیکیبیعه هلاحبکا است)شخصیکاهدرحملبین

بهناشاولادریاظهینویسیش هوال تهتیخیصیهنیازنسخهاللیاسنادخیی ونیزاسنادحمل

ارکاهبایا کاا رااظهاارنماودهوباهگوناه8بهناشاوتوسآمتص رحمللادرش هباش (

میبوطهرابپیدازدتاابتوانا کاا رخاودراتایخیصوتحویال2هارگمیکیهاوتعیفههزینه

المللایانمااشایانت اییفاتراباهنماینا گیازبگیید.ال تهممکناستمتصا یانحمالباین

لاحبباربهعه هبگیین کهشیایآومسئولیتناشیازاجایارنادرساتایانت اییفاتدر

مقابللاحبکا مو و نوشتارردیگیاست.لیکنانماشبیخایازت اییفاتگمیکایباه

انااظهاراجمالیکاا باهموجبقانون،الالتابیدوشمتص یانحملقیارگیفتهاستکههم

مح ورودبهقلمیوگمیکیاست.

شودکهباتوجهبهاینکهتعه اللیاظهارگمیکیکا بیعها هحالاینسوالمعیحمی

لاحبآناستومتص رحملبهموجبقیاردادبافیستن ه؛تنهااوظیفاهحمالکاا راباه

اشاوبهاظهاراجمالیکاا درمقابالگمای مقص تعیینش هبیعه هگیفتهاست،م نارالز

چیست؟ازسوردیگی،باتوجهبهاینکهاظهاراجمالیکا ازسورمتص رحملباهپ اتوانه

گیید)کهباتوجهبهقواع حقوقحملونقلازسورفیساتن هتنیایماسنادحمللورتمی

اواقعمسئولیتقاللشا توانبیارمتص رحملدرلورتاظهارخالشود(چگونهمیمی

وآیابههمیندلیلاستکهقانونگذارامکانالاالحاظهارناماهاجماالیرادرماواردربایار

متص رحملبهرسمیتشناختهاست؟درحقیقت،مسائلهایاناساتکاهمسائولیتمتصا ر

هااررود؟آیالیفامح ودباهمنا رجاتبارناماهحملدراظهاراجمالیکا تاکماپیشمی

لادرهاستیاآنکهمسئولیتیفیاتیازآنهابایدوشداردوبایا خاودباهکنکااشوجساتمو

بیاراحیازحقیقتبپیدازد؛همانعورکهبیارسلبمسئولیتخوددررابعهقیاردادرحملو

ورزد؟اینماااساتکاهبایا باهتا ییپاذییرحقاوقنقلبهدرجرزرودربارنامهم اادرتمای
                                                                                                                                                                                                     

ق.ا.گ.8.مستفادازبن شماده8
ارداتایازساورساازمانشودکهبیارهیدساتهازکا هاارو(بهج ولیافهیستعوار یاطالقمیTariff.تعیفه)2

باشا .میساوشاساتکاهگمای هاراقتصادرک اورهادرمعایتتیییایدالمایمایگمی تعیینوباتوجهبهسیاست
(Customsرابهعنوانمیجعیلیفاجهتدریافتتعیفهمی)شناسن بهطوررکهعنوانگمی بهتعیفاهگایهخاورده

 .(Doherty, 1987: 302استر. .به:)
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قواع حقوقحملونقلوپیون ایندورشتهحکمداد.گمیکیاز

درایننوشتار،افزونبیم ناوشیایآمسئولیتمتص رحمالدرلاورتاظهاارخاالا

واقع،نحوهاظهاراجمالیکا ازسورمتص رحملموردت یاینقایارگیفتاهاساتودرایان
فهیساتکال»یبارنامه،سن رباهنااشخصوصمعلوشش کهابتناراظهارنامهاجمالی،افزونب

استکهقانونگذاربهامکانجایگزینیاظهارنامهبااینسان حکامدادهاسات.«بار)مانیفست(

لذابای دی ماهیتحقوقیمانیفستچیستوچهخصولیتیداردکهازنییمیاجعگمیکای
است؟همچنین،بهاینساوالقابلیتجان ینیاظهارنامهاجمالیبهعنوانیعسن ادارررادار

شودکهدرمیانمتص یانحملمتع دکهدرعملیاتانعقادواجیارقیاردادنیزپاسخدادهمی
حملدخالتدارن )متص رحملقیاردادر،متص رحملعملیومتص رمتوالی(تکلیا 

 راباهاظهاراجمالیکا بیعه هچهکسیاست؟متص رحملقیاردادریامتص رکهکاا
هنگاشورودبهقلمیوگمیکیحملکیدهوآنرابهمیجعتحویلگیین هدرگمای تسالیم

ارازحقاوقکن ؟اینتعه متص رحملاگیچهدرقلمیوحقوقگمیکیبهعنوانشاخهمی

عمومیمعیحاستامادرایننوشتاراززاویهحقوقحملونقلماوردتمزیاهوتحلیالقایار
تاکنوندرخصوصمو و اینمقالهتحقیقایدرحقاوقایایانباهعمالنیاما هگیفتهاست.

تحلیلایباودهوازدساتاوردهارمعالعاه-است.روشتحقیقدراینمقالهبهلورتتولیفی
 تع یقیباحقوقگمیکیاتحادیهاروپانیزاستفاده زشبهعملآم هاست.



 تشریفات و نحوه اظهار اجمالی کاال  .1

شودمو او ساسالولمسلمحقوقگمیکی،هیکا ییکهواردقلمیوگمیکیمیبیا

و2گیید.ت ییفاتگمیکیدرراستاراجیارقانونامورگمیکایقیارمی8ت ییفاتگمیکی
                                                                                                                                                                                                     

کلیهعملیاتیتعییا شا هاساتکاهدراجایارمقایرات»قانونامورگمیکیبه8دربن چماده«ت ییفاتگمیکی».8
«.شودگمیکیانماشمی

ناماهشودباههمایاهآیاینازآنیادمی«ق.ا.گ»کهازاینپسبهلورت22/1/8931.قانونامورگمیکیاییانمصوب2
هاارحقاوقهدرحقوقگمیکیاییاناسات.ال تاهحقاوقگمیکایکاهیکایازشااخهاجیاییآنمن عاللیموردمعالع

رودفقآقوانینملیک ورهارادربینگیفتاهوافازونبایآنهاا،ازمعاها اتدویااچن جان اهوحتایعمومیبهشمارمی
هاارگمیکایکاهبیتعیفهگیید.قلمیواینمقیراتبهح رگستیدهاستکهعالوهالمللین اتمیمقیراتگمی بین

ده موانعفنیتمارتواق اماتکنتیلکننا ه،بازرسایق الازحمال،قواعا م ا ا،مقیراتگمیکیرات کیلمیهسته
گیایدودرتمااشماواردبااها اتساهیلتماارتهارتماررحقوقمالکیتفکیرراهمدربایمایهاوحتیجن هیارانه
هاازسورسازمانتمارتجهانیبهنیمدرآما هاسات.بایارآگااهیبی اتیازهاوممنوعیتالمللیورفعمح ودیتبین

 .(Gotschlich, 1988: 947; Cheng, 2010: 9المللگمیکیر. به:)منابعحقوقبین
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مقیراتناظیبیواردات،لادراتوتیانزیتیاع ورکا ازمیزهاریعک ورو عش هو

المللایباار،تلزشانمااشایانت اییفاتاسات.درحمالباینخیوجکا ازاماکنگمیکیمسا

متص یانحملپسازتحویلگیفتنکا ازفیستن هوق لازتحویلآنبهگیین هباهواساعه

ع ورازمیزهارک ور)بههنگااشخاارجیااواردشا ن(ملازشهساتن تااکاا راجهاتطای

 رحملمکل استکا رباارگییرمتص»ت ییفاتگمیکی،دراختیارگمی قیاردهن .

)احم ر،8«ش هبهم خصاتکمیوکیفیمن رجدربارنامهراتحویلگمی مقص نمای 

ارباش کهمتص ربایستیمعابقبااظهارنامه2(.تحویلباربهمیجعتحویلگیین ه8931:12

تفصایلیکاا توساآحملق لازتخلیهباربهگمی تسلیمنمودهاست.ازآنمااکاهاظهاار

کاهمتصا یانحمالباهگمای تسالیمارشودباهاظهارناماهمالعآنیانماین هاوانماشمی

شودکهازدی گاهقانونامورگمیکیباهعناوانتعها اطالقمی9نماین اظهارنامهاجمالیمی

 (.Lyons, 2001: 175)4آی اللیمتص رحملدرق الگمی بهشمارمی

هارحملونقلموظفنا هنگااشورودوسایلهنقلیاهباهشیکت»ق.ا.گ،81مادهبیاساس

ارازفهیساتکالقلمیوگمیکی،دونسخهاظهارنامهاجمالیتنییموبههییعازآنهانسخه

هار)راهنامههار(هیردی ازفهیستکالبااررا امیمهوباهبارودرلورتنیاز،بارنامه

 هکاا تسالیمکننا ودرلاورتخاالیباودنوسایلهنقلیاه،گمی ومیجعتحویالگیینا

                                                                                                                                                                                                     

نباهال تهاینتع ییازتعه متص رحمللحیحنیست؛زیایالزومااورودکاا باهقلمایوگمیکایمنمایباهتحویالآ.8
شودازق یلع ورتیانزیتیکا وآنچهدرحقیقت،بیعه همتص رحملاستاظهاارکاا اساتتااکاا رگمی نمی

-واردش هبهقلمیوگمیکیبیارمیاجعگمیکیشناساییشودکهایناظهاربهلورتتسلیماظهارنامهاجمالیانماشمای

شود.
نگمیکیخلآشوددرحالیکهایندومفهوشبایکا یگیتفااوتدارنا :بای.ممکناستمیجعتحویلگیین هباامکا2

شخصحقوقیاستکهبهموجبقانونیااقیاردادهاارمتکایباه»ق.ا.گ،میجعتحویلگیین ه8اساسجزء ماده
اساتدرقانونمسئولیتتحویلونگه اررکا هارمیبوطبهعموشاشخاصراکاهت اییفاتگمیکایآنانمااشن ا ه

درحاالیکاهامااکن«.آورروفیوشاموالتملیکینیساتاماکنگمیکیبیعه هدارد.اینالعالحشاملسازمانجمع
آهنوهیمحلیامکانیاستکهتحتنیارتهارراهها،ایستگاهها،فیودگاهان ارها،باران ازها،اسکله»گمیکیبهمعنار

.ق.ا.گ(8)بن تماده«شودرکا هاجهتانماشت ییفاتگمیکیاستفادهمیگمی استوبیاران اشتنونگه ار
3. Summary Declaration. 

ازآنماکهتکلی اللیانماشت ییفاتگمیکیازجملهاظهارکا بیعه هلاحبکا )کاهعمومااگیینا هاسات(.4
ازساورقانونگاذار)عناوان«فاتمقا ماتیق الازاظهاارت ایی»باش بهعناوانقیاردارد،آنچهبیعه همتص رحملمی

ما خلدرمو او تماشعملیااتیکاهازجانابشاخصمسائولو ر»بخشسوشقانونامورگمیکی(معیفیش هاست.
)متص رحمل(وازطییقگمی ازلحیهورودوعی هکا درقلمیوگمیکیتازماانیکاهایانکاا تحاتیکایاز

(.8914:225)احم ر،«گیددکیقیارگییدت ییفاتمق ماتی)ت ییفاتغییقععی(محسوبمیهارگمیرویه
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اظهارنامهاجمالیباتصییحبیخالیبودنتسلیمنماین .اظهارنامهاجمالیبای بهزبانفارسیو

نمای ،ب ونحعوارکهگمی اییانباهماهنگیمیاجعتحویلگیین هتهیهمیط قنمونه

8«.الالحوقلمخوردگیتنییمگیدد

شاوداماادراظهاراجمالیهیچن مانن اظهارتفصیلیاولااکا بهگمای اعاالشمای

تماشاطالعاتمیبوطبهکا راشاملن  هبلکهلیفاخصولیاتکلیبارموجاوددروسایله

کا ،وزنوماهیتکا ونیزشیوهحملومکانبارگییرباهگمای بن رنقلیهازق یلبسته

(.اینتکلی بهمح ورودوسایلهحمالباهWendler & others, 2006: 246گیدد)اعالشمی

قلمیوگمیکیبیعه همتص یانحملقایارداردحتایدرفی ایکاهوسایلهحمالخاالیاز

باش اماخودکا می2ارباش وبهاینتیتیب،هیچن مو و اظهاراجمالی،هیگونهمحموله

(همبای ازسورمتص رحملاعالشگیدد.فق انکا )جن هع میآن

شایان کیاستهیچن تعه متص رحمالباهاظهااراجماالیکاا بااتسالیماظهارناماه

شاودوباهمنیاورتنامینلاحتشودامابههمینامیختمنمیاجمالیبهشیحفوقانماشمی

باهطاور امنیازاظهارخود،متص رحملبای تنمینبهگمی بسپارد.اینتعها فیعای

هاارلپیداخاتجییماهمسائو»ق.ا.گقابلبیداشتاستکهبیاساسآن814ماده4ت صیه

هاارمزباورهارحملونقلیکهدراییاننماینا گیدارنا ،نماینا گیفوقدرموردشیکت

هاارحمالونقلایکاهنماینا گیرسامیدرایایانن ارنا گمای استودرموردشیکت

.« هااراحتماالیازحامالکاا تنامین زشرااخاذکنامنیاورولاولجییماهتوان باهمی

بنابیاین،بیاسااسایانحکاممتصا یانحمالاییانایومتصا یانحمالخاارجیکاهدارار
                                                                                                                                                                                                     

مااده8هارحقوقیولوازنو تمارتآزادمقیرش هاستآنچنانکاهبایاسااسبنا م ابهچنینحکمیدرغالبنیاش.8
،هایکاا ییکاهوارد2189یاکت ا3(الاالحیThe Union Customs Codeقانونگمیکایاتحادیاهاروپاا)821

همانمااده،4شودبایستیتحتپوششیعاظهارنامهاجمالیورودرقیارگیید.بهموجببن قلمیوگمیکیاتحادیهمی
اظهارنامهاجمالیکا بای توسآمتص رحملتسلیمگیدد.

لخارجیوبهالعالح،ظیفیکاهکاا ج اازتکلی متص یانحملبهاظهاراجمالیکا ،اظهاراجمالیوسایلحم.2
شایان کیاساتکاه.ق.ا.گ(31گییدنیزبهموجبقانونبیدوشمتص یانحملقیارگیفتهاست)مادهدرآنقیارمی

اینتعه درموردوسایلحملیاستکهدریعک ورخارجیبه  ترسی هوبیارحملونقالداخلایماورداساتفاده
ع ارتدیگی،هیمتص رحملخارجیونیازمتصا یانحمالاییانایکاهوساایلحمالخاارجیرابایارقیارنگیید.به
ان م مولاینتعه هستن امااوساایلحمالخییا اررالمللی)کهم  ایامقص آناییاناست(اجارهکیدهمسییهاربین

مولت اییفاتگمیکایباودهوبایاسااسهارحملاییانییااجارهش هبیارحملونقلداخلیم اش هتوسآشیکت
شود.ق.ا.گومانن کا باآنهابیخوردمی91ت صیهماده
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نماین گیرسمیدراییانهستن ازتکلی سپیدنتنمینمعااهستن امادرسااییماواردباه

تیدیا ساپیدنتنامینبایا درهماانبای8یدهشود.منیورحفظحقوقدولتیبای تنمینسپ

مهلتزمانیتسلیماظهارنامهانماششودتاگمی بام کلدستیسیبهمتص رحملپاساز

عزیمتاومواجهنگیدد.


 مبنای الزام متصدی حمل به اظهار اجمالی کاال .2

یفهیساتق.ا.گمعلوشش کهمتص رحملبایا باهاظهارناماهاجماال81بیاساسماده

هارهیردی ازاینفهیسترا)درلورتنیاز(مننمنمای .حالاینمسئلهکلباروبارنامه

معیحاستکهآیااینتعه متص رحملیعتعه ت عایووابساتهباهاسانادحمالموجاود

استیاآنکهمستقلازآناسنادبیعه هاوقیاردارد؟باهبیااندیگای،آیاامتصا رحمالدر

هارلادرهاتکااکنا یااآنکاهخاودملازشباههایاراهنامهارکا بای بهمن رجاتبارنامهاظه

ک  خصولیاتکمیوکیفیبارموجوددروسیلهحملاستولیانییازمفادبارناماه

 بای معلوماتخودرااظهارنمای .

سمیاتبکلیبارناماهدرآی باتوجهبهانعکاق.ا.گ.بیمی81همانعورکهازمتنماده

فهیستکلبار،تسلیمبارنامهبهاننماشاظهارنامهدرهیحالالزامین اودهوتنهاادرلاورت

شود.اینخودگواهآناستکهم نااراظهااردرمنا رجاتبارناماهنهفتاهنیازبهآنعملمی

ردیا ازاظهارناماههارمیبوطباههایاستومتص رحملتکلیفیبی تیازآنچهدربارنامه

آم هن ارد.درحقیقت،درحملکا باتوجهبهسایعتیکاهما نیایطایفینقایارداداسات

متص رحملامکانتعیینکمیتوکیفیتبارتحویلیبهخودران اشتهونااگزییباهلاحت

هشود.درحقیقات،بارناماهیااتوساآفیساتن اطالعاتاعالشش هازسورفیستن هاعتمادمی

شاودگاذاردلاادرمایشودیابیاساساطالعاتیکهاودراختیارمتص رحملمایتنییممی

(Rodiere, 1977: 380بههمیندلیلغالبکنوانسیون.)المللیحمالونقال،مسائولیتهاربین

ان ،مگیآنکهمتص رحملدرخصاوصهاربارنامهرابیدوشفیستن هگذاردهلحتداده
                                                                                                                                                                                                     

استفادهش هاستامااینحکمقانونگاذاربایاختیاارگمای ...«توان گمی می».اگیچهدرت صیهیادش هازع ارت8
ای بلکهباتوجهبهالللزوشحفظمناافععماومیوکن تابهت خیصخودتنمیناخذنمبیارگیفتنتنمیند لتنمی

باش .دولتیدرحقوقعمومی،اینامیدرخصوصمیاجعدولتیوحاکمیتیالزامیمی
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8جاتاعالشرزرونمودهباش .بیخیازمن ر

بااینحالممکناستازبیخیموادقانونامورگمیکیخالااینادعابیداشتشودباه

ارکهتعه متص رحملبهاظهاراجمالیکا بیاساسعلممستقلخوداوازکا هاارگونه

ازباارازق یالگییدوتنهااگیامکاناحایازولافیبارگییرش هدروسیلهحمللورتمی

ماهیتآنران اشتهباش ،مسئولیتاومح ودبهاعالماتفیساتن هباارخواها باودکاهطای

هاارمسئولیتشایکت»دارد:ق.ا.گمقیرمی81بارنامهبه  ترسی هاست.ت صیهیعماده

باههاارآک نا محا ودحملونقلبههنگاشتنییموتسلیماظهارنامهازنیایمحتویااتبساته

هاربارگییرومهیوموشش هازطایافیساتن ههارمیبوطهاست.بارگنجمن رجاتبارنامه

مفهوشمخال اینمادهحکایتازآنداردکاهجاز«گیدد.کا درحکمبستهآک ن تلقیمی

هارآک ن ،راجعبهساییاولاابار،متص رحملن ای بهاساناددرخصوصمحتویاتبسته

داشتهباش بلکهخوداوموظ استبهبیرسیاولاابارموجوددروسیلهحمالحملتکیه

پیداختهوم تنیبیاطالعاتکسبنمودهاظهارنامهاجمالیتسلیمنمای .

چنینبیداشتیازظاهیت صیهمزبور،بامقتنیاتلنعتحملونقلسازگاررن اردودر

 رحمالدرزماانتنیایموتسالیماظهارناماهتوانچنایناظهاارکایدکاهمتصامقاشجمعمی

اجمالیمکل استمفادبارنامهراباخصولیاتظاهیربارکهبهطاوراجماالیقابالاحایاز

استتع یقدادهوسپسدراظهارنامهدرجنمایا اماادرهایحاال،م نااراظهااراودرمقابال

هارلادرهباظاهیبااربارنامههارلادرهاستمگیآنکهمفادگمی همانمن رجاتبارنامه

موجوددروسیلهحملمیاییتآشکارداشتهباش .

(ه اWendler & Others, 2006: 246ان )بیخالاآنچهبیخیازنویسن گانبیانداشته

آزمااییاظهاارتفصایلیازاظهاراجمالیکا توسآمتص رحملآننیستکهامکانراستی

اهمشود.درواقعاساسااظهاراجمالیکا ازساورمتصا یانحماللاحبکا درآین هفی

گاذاررگییدبلکهاعماالمقایراتگمیکایازق یالارزشم نارت ییفاتگمیکیقیارنمی

کا روارداتییاالاادراتیوولاولحقاوقورودربایم نااراظهارناماهتسالیمیازساور

                                                                                                                                                                                                     

در8323کنوانسایونورشاو81درماوردحمالونقالدریااییکاا ،مااده8311کنوانسایونهاام ورگ81ماده8.بن 8
المللایکاا کنوانسیونقیاردادحملونقلبین1المللی،مادهلونقلهواییبینسازربیخیمقیراتحمخصوصیکسان

.8333(پیوستبکنوانسیونکوتی CIMالمللیریلیکا )قیاردادحملونقلبین1ازطییقجاده،ماده
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ق.ا.گ(.درحقیقات،هماانعورکاه93ادهآی )ملاحبکا واسنادپیوستآنبهعملمی

ه اازتسلیماظهارنامهاجمالیشناساییکا ییاستکه»بیخیازلاح نییانمعتق هستن 

(تاامکانارزیابیخعیات)اعمازامنیتی،Lasok, 1998: 296) «شودبهقلمیوگمیکیواردمی

رواردشودفیاهمگیددوتمهیا اتایمنیوبه اشتی(میبوطبهکا ییکهقیاراستبهک و

بینیشود.اگیاینتعه بیدوشمتصا یانحمالباارشا هاساتباهدلیالاطاال و زشپیش

آگاهیمفیوتآنهاازنو ومق ارکا هاییاستکهتوسآآنهاحملش هاست؛اطالعاتی

اللش هوظنقورکهبیاساسمنافعتماررطیفینقیاردادحملوبهپ توانهاسنادحملح

8بیلحتآنهاوجوددارد.

بهدلیلهمانم ناریادش هاستکهقانونگذارازنیایزماانی،باهلایاورودباهقلمایو

گمیکی،متص یانحملرامکل بهاظهاراجمالیکیدهاست.یعنی،کا درحالیکههناوز

مو و کنتایلگمیکایقایارازوسیلهحملتخلیهن  هوبهاماکنگمیکیواردن  هاست

(؛چه،دریافتاظهارنامهاجمالیدراینمقععزمانی،گمای را8919:91گیید)پورسی ،می

سازدتاارزیابیخعیمیبوطبهکا ازحیثایمنیومقیراتوارداتراق الازتخلیاهقادرمی

لمقیراترااتخاا کنا .کا وورودآنبهاماکنگمی انماشدادهوت ابیی زشبیاراعما

ایندرحالیاستکاهباههمایندلیال،دیگایک اورهاازق یالاتحادیاهاروپااآغاازنیاارت

ان تاارزیابیخعایق الازگمیکیرابهق لاززمانورودکا بهقلمیوگمیکیافزایشداده

لورتکهتسلیم(.بهاینWendler, 2006: 244ورودفیزیکیکا بهسیزمین انمیسیگیدد)

اظهارنامهاجمالیبههنگاشحیکتوسیلهحملازم  ایاازماانیبعا ازآن)بایحسابشایوه

رس کاهقاانونایایانهامازایانجهاتمساتلزشالاالحگییدوبهنییمیحمل(لورتمی

2است.

                                                                                                                                                                                                     

ماالیوساایلنقلیاهبایار.شایان کیاستکهم نارشناساییکا ب وناشارهبهه اشناسایی،درخصوصاظهااراج8
وسایلنقلیاهبایارمقالا »دارد:ق.ا.گ،مقیرمی31آنماکهماده،مقال تماررنیزازسورقانونگذاراعالشش هاست

تمارربههنگاشورودوخیوجفقآیعبیگهاظهارنامهاجمالیورودریاخیوجیب وننیازباهاساناددیگای،باهمنیاور
کنن وبهشیطسپیدنتعه ،شیکتحملونقلاییانایمیبوطاهازوسایلنقلیهبهگمی تسلیممیشناساییوتسویهاین

.«سپیدنتنمینمعاااست
.درانگلستانکپیمانیفستبای ق لازرسی نک تیدراختیارنماین همتص رحملباش تاازتاخییدرشیو عملیاات2

.(Mitchelhill, 1990: 55تخلیهاجتنابگیدد)
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 استثنائات اظهار اجمالی کاال: حمل کاال تحت پوشش کارنه تیر و حمل یکسره .3
هاارگمیکای،متصا رحمالراباهاظهاارونامورگمیکیدرتمااشحاا تورویاهاگیچهقان

(حمالوموقتااTIRتیای)اجمالیکا ملزشکیدهاستامادرلورتیکهکاا تحاتپوشاشکارناه

باشاا .درحقیقاات،بااهموجاابواردک ااورشاا هباشاا متصاا رحماالازچنااینتعهاا رباایرماای
کاه«ارکا تحتپوشاشکارناهتیایالمللیجادهحملونقلبینراجعبه8363کنوانسیونگمیکی»

باهایان8959نهااییگیدیا ه)وک اورماانیازدراولخایداد8316پسازدوباارالاالحدرساال

کنوانسیونملحقش هاسات(متصا رحملایکاهکاا راتحاتپوشاشکارناهتیایحمالنمایا از
معاابودهوکا رموجوددروسیلهحمالنیازدرگمای تکلی تسلیماظهارنامهوسپیدنتنمین

کنوانسایون(.ایانمعافیاتکاهدرت صایه86گیید)ماادهراهی)بنابهالل(موردبازرسیقیارنمیبین
نامهاجیاییقانونامورگمیکینیزماوردتصاییحقایارگیفتاهاسات)کاهبایاسااسآنآیین31ماده
-وننیازبهتسلیماظهارنامهوساپیدنتنامین،ع اور)تیانزیات(مایکا رتحتپوششکارنهتییب »

اردرتیانزیتخارجیبهتصاویبک اورهارسای هاساتوبهمنیورتسهیلحملونقلجاده«(شود
المللیکههماوارهباهواساعهمواناعگمیکایملایبااکنا رونقعهععفیدرارتقارحملونقلبین

(.درایانفایت،کارناهتیایباهTIR Handbook, 2013: 4رود)مارمایاختاللمواجهبودهاستباهشا
راهایقایارگیفتاهودرلاورتالمللایماوردشناسااییک اورهارباینعنوانیعسن گمیکیبین

هاارحفااظتیمیباوطباهپلمپبودنوسیلهحملبههنگاشورودبهگمی م  ا،اجیاردساتورالعمل
هاارمیباوطتوساآموسساه اامن،ناهتنهاابااردرتپوششریساعکانتینیومحفیهبارودرنهای

کن بلکهمتص رحملهمدیگیملزشباهاظهاارباارراهیب ونبازرسیع ورمیگمیکاتک وربین

(.درحقیقات،م ناارایانمعافیاتمتصا رTIR Handbook, 2013: 4وسپیدنتنمیننخواه باود)
مابیاساسقانونالحاقبهکنوانسایونتیای،اتااقبازرگاانیوحمل،تعه موسسه امن)کهدرک ور

هارگمیکیبااراساتباش (بهج یانخساراتمیبوطبهتعیفهلنایعومعادناییانموسسه امنمی
 (.8936:858)ج ارر،2شودایمادمی8کهاینتعه بال ورکارنهتیی

                                                                                                                                                                                                     
8.TIR CARNET،کارنهتییسن گمیکیاستکهازسورک اورم ا الاادرشا هودرحمالونقالازناو تیانزیاتدر

رس ازآنماکهکارنهتیایواجا اولاااشودوبهنییمیراهیکهعنوکنوانسیونتییهستن بهرسمیتشناختهمیک ورهاربین
.کن یاجعگمیکیراازاظهاراجمالیکا توسآمتص رحملبینیازمیکا ووسیلهحملاستاینویژگی،م

.ال تهبیارآنکهموسسه امنبهشیحفوقمتعه گیدد زشاستتامتص رحملبااوقایاردادرمنعقا نمایا وطای2
یداخاتعاوارتوجایایمکاهآنبهاجیارمفادکنوانسیونتیی،استیدادکارنهتییپسازتکمیلعملیاتحملونیازبازپ

.(Wulf & Sokol, 2005: 255توسآموسسه امنج یانش هاستمتعه گیدد)
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 متص رحملبهاظهاراجمالیکاا مورددیگیرکهممکناستدرزمیهاستثنالاتتعه
رغمآنکهباتیانزیت)کاهباهشایحفاوقاست.حملیکسیهعلی«حملیکسیه»قلم ادشود،

ش اهتداردامااناوعیتیانزیاتداخلایوباه8ممکناستتحتشمولکارنهتییانماششود(
جاهباهتوافاقرودکاهبااتوشودودرفی یباهکاارمایعنوانیعرویهگمیکیشناختهمی

طیفینقیاردادحمل،مقص تعیینش هدرسن حملنهیعشهیمیزربلکهیکیازشهیهار
داخلی)مانن الفهان(بودهومتص رحملمکل بهحملبارتامقص تعیینشا هباشا .در

شاودوبا ونحقیقت،درحملیکسیه؛کا بیروروسیلهحملبهاماکنگمیکایواردمای
درایانحالات،اگایدرشاهیمقصا 2شاود.تحویلدرایناماکنازآنماخاارجمایتخلیهو

بارنامهگمی ممازومناسبوجودداشتهباش بهتقا اارشایکتحمالونقالوبااانمااش

ت ییفاتمیبوطه،گمی میزورودرمکلا اساتپیواناهع اورداخلایباهلاورتحمال
ا.گ.(؛زییات اییفاتگمیکایقععایدرگمای ق.51ماده9یکسیهلادرنمای )ت صیه

شودوبههمایندلیال،کاا درگمای مایزورودرتخلیاهن ا هوم امولمقص انماشمی
گیید،لذاممکناستاینشال هپ ی آیا کاهاظهااراجماالیآنهامنازدت ییفاتقیارنمی

کسایهازتکلیا گمی ورودر زشنیست.لیکنحقیقتآناستکههیچچیزدرحمالی

کاها ؛چیاکاهمتص رحملبهتسلیماظهارنامهاجمالیبهمح ورودبهقلمیوگمیکینمی
اربالزوشاظهارتفصیلیدرهمانگمی ن اردوهمانعورکهدربا باهاظهاراجمالیمالزمه

باشا .آناشارهش ه اازاظهاراجمالی،شناساییکا وارزیابیخعیاتمیبوطبهآنمای
بااهایاانتیتیااب،متصاا رحماال،کااا رابااهگماای ماایزورودراظهاااراجمااالینمااودهو

نمای وپسازلا ورپیواناهشایکتحمالونقالدرخواستل ورپیوانهحملیکسیهمی

گیددکا راب وندخلوتصیابهگمی شهیداخلیکهدرگمی مایزورودمتعه می
دریافاتنمایا وبا یهیاساتسااییعملیااتموکاولباهم خصش هتحویلدادهورسای 

9(.8935:48میاجعهلاحبکا وانماشت ییفاتگمیکیقععیخواه بود)بنایی،
                                                                                                                                                                                                     

.عملیاتتیانزیتبهحملکا ازیعک ور)ک ورم  ا(بهک وردیگی)ک اورمقصا (ازطییاقیاعک اور الاث8
.(Ibidشود))ک ورتیانزیت(اطالقمی

ق.ا.گ.8.م لولبن  ماده2
اگیکا رمزبوردرمهلتمقیرکالیاجزلابهگمی مقص واللن ودجازدرماواردقاوهقهییاهم امول»تیدی .بی9

ق.ا.گ(وممازاتمیبوطهمتوجهمتص رحملیاستکهپیوانهحملیکسایهدریافات52)ماده«شودمقیراتقاچاقمی
داربودهاست.وعملیاتحملراازگمی میزورودرتاگمی مقص عه ه
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 متعهد به اظهار اجمالی کاال در میان متصدیان حمل متعدد .4
ارکاهطایحآندراینماا ایورراسااتتعیاینمتصا رحملایاساتکاهانماااشمسائله

یبیعه هاوقیاردارد؛چیاکهدرروابآپیچی هحملونقلممکناساتناهت ییفاتمق مات

یعمتص رحملبلکهاشخاصمتع دردرگییعملیاتحملباشن ؛ازق یلمتصا رحمال

کهقیاردادحملرابالاحبکاا منعقا وحمالآنراباهعها هگیفتاهاساتو8قیاردادر

ردادبالاحبکا )فیستن هیااگیینا ه(باشا کهب ونآنکهطیاقیا2متص رحملعملی

9عملیاتحملکا راانماشدادهاست.
ازسوردیگی،ممکاناساتچنا متصا رحمالباه 

دارشا هباشان وبایا م اخص(عملیاتحملراعها هSuccessive Carrierلورتمتوالی)

هستن ؟شودکهک اشیعازمتص یانحملفوقمکل بهاظهاراجمالیکا 

استفادهکیدهاستکهبااتوجاه«هارحملونقلشیکت»ازع ارت81قانونگذاردرماده

المللی،شخصحقوقیاستکهباهموجابشیکتحملونقلبین»ق.ا.گ،8بهبن سماده
الاعالحوتعییا «.المللایاساتزبهانمااشعملیااتحمالونقالباینمقیراتقانونی،مما

حیثمح ودکیدنمتص یانحملبهاشخاصحقوقی،محلتامالاساتبایقانونگذارکهاز

دها .ازیاعتماشانوا متص یانیادش هدربا قابلیتاطالقداشتهوراهحلیبهدستنمی
گیایدکاهایاناساناد)کاهبایا  امیمهسو،اظهاراجمالیبهاتکاراسنادحماللاورتمای

امناش هاستکهقیاردادحمالرامنعقا یاااولایناظهارنامهگیدد(ازسورمتص رحملی
ازسوردیگی،اظهاراجماالیکاا بایاسااسکامو4بخشعملیاتحملراانماشدادهاست.

گیایدوتعها اظهااراجماالیکی کا هارموجوددروسیلهنقلیهبههنگاشاظهارلورتمی

.بای بیدوشآنمتص رحملباش کهکا رامتصیااست
رسا درحقاوقق.ا.گوواقعیاتحملونقلباهنیایمای81باوجوداین،ازسیاقماده

اییانتنهامتص رحملیکهدرزمانورودوسیلهنقلیهبهقلمیوگمیکیتص رعملیاتحمل
رابیعه هدارد)متصا رحمالعملایویااآخایینمتصا رحمالمتاوالی(مسائولاظهاار

میکیاهمیتین اردکهق لازایانمیحلاهچاهکسایعملیااتگمیکیاستوبیارمیجعگ

حملراانماشدادهویاچهکسیقیاردادحملرامنعق واسنادحملرالادرنمودهاست.لذا
                                                                                                                                                                                                     
1. Contractual Carrier. 
2. Actual Carrier. 
3. René Rodier, 1977: 310-333.  
4. First Carrier. 
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منعق ش هباش وکا توسآشخصدیگیربهقلمایوگمیکای8اگیقیاردادتوسآفیواردر
تسالیمال تاهقانونگاذار2یواردرنخواها باود.واردش هباش تعه اظهااراجماالیبایدوشفا

مااده)اساتپذییفتاهنیزرانقلوحملهارشیکتممازنماین گیسورازاجمالیاظهارنامه
بایفیودگاهیوبن ررگمیکی،هارمسئولیتتماششاملرامیبوطهمسئولیتاما(ق.ا.گ22

است.گذاردهمزبورنماین هعه ه
 

 )مانیفست( در اظهار اجمالی کاال از سوی متصدی حمل جایگاه فهرست کل بار .5
گاهومستن اظهاراجمالیمتص رحمل،فهیستکلبارودرلاورتنیااز،بارناماهتکیه

اربارهبهان ازهنامهبیحسبشیوهحمل(است.اهمیتوجایگاهفهیستکلباردراین)یاراه

پابهامکانجان ینیاظهارنامهاجمالیبافهیساتهارحقوقیازق یلاتحادیهارواستکهنیاش

(.باههماینWalsh and McCarthy, 1996: 80; Bugden, 1999: 124انا )کالباارحکامداده

هیاات5/82/8938ناماهاجیایایقاانوناماورگمیکایمصاوبآیین41ماده2تیتیب،ت صیه

وتکمیلباودنمنا رجاتآنوزییان،م یوطبهقابلانتساببودنمانیفستبهمتص رحمل

درلورتیکاهفهیسات»بیامکانجان ینیاظهارنامهلحهگذاردهاست.بیاساساینت صیه

قانون(اطالعاتمو او اظهارناماهاجماالیرا81کلبار)مانیفست(امناش ه)مو و ماده

یناا بایا شاودولایبایارکا هاارخعداشتهباش بهجاراظهارنامهاجماالیپذییفتاهمای

مقایراتلاادرات،85.همچناین،باهموجابمااده9«اظهارنامهاجمالیج اگانهتسالیمشاود

83/2/8919وارداتواماورگمیکایمناااطقآزادتمااررجمهاورراسااالمیایایانمصااوب

وزرارعنوشورارعالیمناطقآزاد،متص یانحملهواییودریاییولاح انوسایلنقلیه

پیبارنامههیقلمازمحمو تبهاننماشفهیساتکالباارراتسالیمساازمانتنهامکلفن فتوک

شاود.لاذابایا دیا منعقهآزادنمای وتکلیفیبهتسالیماظهارناماهاجماالیکاا دیا هنمای

فهیستکلبارچهخصولیتیداردکهاینارزشبیارآندرنییگیفتهش هاست.

یاادکایدهاساتسان ردر«فهیستکلبار»نباعنوانمانیفستکهقانونگذاراییانیازآ
                                                                                                                                                                                                     
1. Forwarder. 

کهبهاخذتنمینازحاملکا )کسیکهدرزمانورودبهقلمیوگمیکیکاا را814ماده4.ایننییازمفهوشت صیه2
هاستنیزقابلبیداشتاست.کیدهاست(حکمدادحملمی

المللی،حتایمانیفساتگمیکایج اگاناهبایارکا هااربهدلیلاهمیتحملکا هارخعینا ،درعیاحملبین.9
شود.خعینا لادرمی
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کن وچونوجهرایجاساتفادهازحملباراستکهبیبارحملش هدروسیلهحملد لتمی

بیخای2شاود.همگفتهمای8«مانیفستگمیکی»آندرگمی استدرادبیاتخارجیبهآن

انا کاهکاارکیدتعییا کایدهازمیاجع،فهیستکلباررابهعنوانیعسن حمالونقال

هارلادرهتوسآیعمتص رحمالبایارچعلیستداردوخاللهجامعیازتماشبارنامه

درمقابل،بیخیازحقوق اناناینسان راده .یعسفیمعینباوسیلهحملمعینبهدستمی

اسنادحمالبلکاهدرکناراسنادرهمچونگواهیم  ا،کارنهتییوکارنهآتاونهتحتعنوان

(.شاای درراساتارچنایندیا گاهیBugden, 1999: 122انا ) کیکیده9تحتاسنادادارر

انا بودهاستکهبیخیازنویسن گانق یمیفهیستکلباررابهعنوانگذرنامهتلقیکایده

ممو .ازمJacobsen, 1818: 301))آی جزآنکهبهجاراشخاص،مموزورودباربهشمارمی

رغمآنکهفهیستکلبارتوسآمتص رحمالوبایاسااسرس علیاینآراچنینبهنییمی

بارنامهلادرش هوهیردی ازآنبهیاعبارناماهوم خصااتکلایباارونیازفیساتن هو

باهشامارآورد؛4«سن محموله»بلکهبای یع«سن حمل»توانآنراگیین هاشارهدارد،نمی

ها(ت کیلدادهود لتایدرآنرالیفااولااکلیبار)نو باروتع ادبستههیهچیاکهجو

6خصوصشیایآقیاردادحملن ارد.

آی کهمانیفساتتنامینکننا هازمقایسهفهیستکلباربابارنامهایننتیمهبهدستمی

تهمچنااندراینحقیقتاستکهباررکهدرم  ابیروروسیلهحمالباارگییرشا هاسا

زمانیکهوسیلهحملبهمقصا رسای هنیازبایرورآنبااقیاساتوبااتسالیممانیفساتباه

گمی ،متص رحملبهموجودبودنباردرک تیدرزماانورودباهقلمایوگمیکایاقایار

کمبیتحویلگیفتنبارتوسآمتص ردرحالیکهبارنامهبهعنوانسن حملدست5کن .می

در(ودرنهایتبیبارگییرآنروروسایلهحمال)Received for Shipment B/Lیحمل)یعن

                                                                                                                                                                                                     
1. Customs Manifest. 
2.http://tfig.unece.org/contents/manifest.htm, last seen: 30/06/2018. 
3. Official Documents. 
4. Cargo Document. 

ق.ا.گنیزبهطور امنیقابالبیداشاتاساتکاه21.ایناست  لدرخصوصماهیتحقوقیمانیفستازت صیهماده6
هارابیخالاساییمن رجاتمانیفستمح ودبهزمانم خصی)تاق الازتخلیاه(الالحاتمیبوطنو باروتع ادبسته

نمودهاست.
دلیل،اگیاقیارمتص رحملمنع قباحقیقتن ودهومن رجاتاظهارنامهیامانیفستخاالاواقاعدرآیا باا.بههمین5

ق.ا.گمواجهخواه ش .814جیایممن رجدرماده
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Shipped B/Lتوانا دلیالا  اات(د لتدارداماباتوجهبهمخاطیاتمسییحملبارنامه،نمی

قععیبیبقارباردرزمانرسی نبهمقص باش هیچن باتوجهبهماهیترسی باودنبارناماه،

 Pineauان درلورتتل کلییاجزلیباربهاستنادآنمعال هخسارتنمای )توگیین همی

et Lefebvre, 2016: 323.)

گیاید،ازسوردیگی،لیانییازآنکهفهیستکلبارمفاادخاودراازبارناماهواشمای
سامکانالالحآننیزدرمواردر،بهو عیتبارنامهبستگیدارد،بهاینلورتکهبایاساا

الالحفهیستکلبار)مانیفسات(در»نامهاجیاییقانونامورگمیکی،آیین41ماده8ت صیه
ارت اطباناشگیین هوقتیقابلق ولاستکهح اکثیتاسهروزاداررپاسازتخلیاهکاا باه

 ههاراللیبارنامهدراختیاردساتوردهناگمی ارالهومستن بهدستورازم  ابودهونسخه

منیورازدستوردهن هدراینماده،فیستن هاستکهتازمانیکهاللبارنامهدریا او«.باش 
هاارحمال،دارارحاقدراختیاارگایفتنقیارداردبهموجبمقیراتحاکمبایاناوا روش

محمولهوالالحبارنامهازحیثناشگیین هویاتییییمسییحملتازماانیاساتکاهکاا باه
ن هتسلیمن  هاست.بنابیایناگینسخهاللیبارنامهدراختیارگیینا هقایارگیفتاهباشا گیی

دیگیفیستن هحقدراختیارگیفتنباروتییییگیینا هرانخواها داشات.ایانحکامازمااده

قانونتمارتتحتعنوانحقاستیدادنیزقابلبیداشتاست.919
ستکهبیشیایآحمالومالکیاتباار)امایحقاوقی(درهیحالبارنامهیعسن حملا

د لتداردودررابعهطیفینقیاردادحمل،قابلیتاستنادداردامافهیساتکالباارلایفااز
کنا وافازونبایآن،اطالعااتکالشیایآفیزیکیبارازق یلوزنوان ازهبارحکایاتمای

شخاصمختل باش دربیداردودررابعاهتوان متعلقبهابارهارموجوددرک تیراکهمی
بااتوجاهباهتعییفایکاهاز8(.Mitchelhill, 1990: 55بامیاجعگمیکایقابلیاتاساتناددارد)

ق.ا.گ،ارالهش هاسات)اظهارناماهاجماالیسان راسات8اظهارنامهاجمالیدربن پماده

نشیکتحملونقل،فهیستکلیمحمو تیراکهبای تخلیهویاباارگییرکهبهموجبآ
نمایا (ها اازتسالیماظهارناماهشودهنگاشورودیاخیوجوسیلهنقلیهازک اوراعاالشمای

                                                                                                                                                                                                     
(مانیفساتراهماننا world Shipping Council.بیخیازنهادهارخارجیازق یالشاورارجهاانیدریاانوردر)8

کنن هقیاردادحملدانستهان چیاکهبهزعمآنها،بیارم تیطاو نیمیساوشباودهاساتکاهعاالوهبایبارنامهمنعکس
م خصاتبار،ناشگیین هوفیستن ههمدرمانیفستدرجشود.ر. .به:

Comments of World Shipping Council before the United States Customs Services, 
Proposed changes to 19 C.F.R. parts 4 and 113. September 9, 2002, p. 4. 
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شودلذاباوجودفهیستکالبااراجمالیشناساییکا هاییاستکهدروسیلهنقلیهحملمی
توانبهجاارتسالیماظهارناماهشودوبههمیندلیلمیاحساسنمینیازربهاظهارنامهاجمالی

اجمالیبهتسلیمفهیستکلبار)بهشیطامنارمتص رحمل(بهگمی اکتفانمود.



 . ضمانت اجرای اظهار اجمالی نادرست کاال6
قانونامورگمیکیتنهابیارمیاییتیکیازمن رجاتاظهارنامهاجمالی)اختالاتعا اد

ها( مانتاجیاو عنمودهودرهمینموردمح ودهمبهجییماهانتیاامیاکتفااکایدهبسته

است)کهمیزانآنهمقابلمالحیاهنیسات(.ایاندرحاالیاساتکاهامکاانالاالحاظهاار

اجمالیبع ازک  خالاواقعبودنآنهمتحتشیایعیازسورقانونگذارپذییفتهشا ه

رغمو عشیایآمفصلبیاراظهاراجماالیکاا شودکهعلیمت ادرمیاستوچنینبه هن

شاودباش .لذااینبحثمعیحمایا جیاهمنمیاینتعه متص رحملآنچنانج رو زش

تاوانکهآیادرفیتاظهارخالاواقع،هیچمسئولیتیمتوجهمتص رحملن ودهیاآنکهمی

هانتیاامیمقایرشا ه(متصا رحمالراباباتج ایاندرهیحال،)حتیدرفی یکهجییما

خسارتناشیازاظهارخالاواقعخوددرمقابلگمی مسئولدانست؟

پسازآنکهمتص رحملاظهارنامهاجمالیباربهگمی تسلیمنمودبای باررابااهماان

ویالم خصاتیکهدراظهارنامهومانیفساتپیوساتآنتولای نماودهاساتباهمیجاعتح

متص رحملمسئولیتلحتمن رجاتاظهارنامهو8گیین هدراماکنگمیکیتسلیمنمای .

مانیفستتسلیمیبهگمی رابیعه هدارد.بناابیاینبایا دیا اگایدرموقاعتحویالقععای

محمو توسیلهنقلیهبهمیجعتحویلگیینا هوتع یاقآنباااظهارناماهاجماالیومانیفسات

ق.ا.گ28شود؟بهموجبماادهه هشودچهمسئولیتیبیمتص رحملبارمیاختالفیم ا

گاهدرموقعتحویلقععیمحمو توسیلهنقلیهبهمیجعتحویالگیینا هوتع یاقآنبااهی»

هاارمن رجاتاظهارنامهاجمالیوفهیستکلبار میمهآناختالفاتیازحیثتعا ادبساته

نماینا هشایکتحمالورمملسیبهامناللهمیاتبدرلورتتحویلیم اه هشود،بالفا

رسا .درماوردایاناخاتالاباانقلومأمورانمیجعتحویلگیینا هونیاارتگمای مای
                                                                                                                                                                                                     

گیایدوباه.تحویلباربهمیجعتحویلگیین هباتنییمفهیستتحویلوتحولوامنارآنتوسآطایفینلاورتمای8
هآ.ق.ا.گازاینزماناستکهمسئولیتمیجعتحویالگیینا هنسا تباهمقا ارتخلیاهشا هبا42ماده8موجبت صیه

شود.موجبفهیستشیو می
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.«شود(اینقانونرفتارمی814شیکتحملونقلط قماده)

ردوا819همایاهکاا ییکاهباارعایاتماادههیگااهباه»ق.ا.گ،814بهموجابمااده

هاییم اه هشودکاهدراظهارناماهاجماالیوفهیساتکالبااریااگیدی هاستبستهیابسته

هاییدراظهارنامهاجمالیوفهیساتبارنامهوسیلهنقلیه، کیرازآنن  هباش وبستهیابسته

گیین ه،تحویلنگیدی هباش وبایارتو ایحکلباریابارنامه کیشودکهبهمیجعتحویل

وعلتاختالانیزظیاسهماهاسنادوم ار موردق ولگمی ازطایاشایکتحمال

الا ادرماوردا اافهتخلیاهباهگیدد:شیحزییرفتارمینقلکا ارالهن ودحسبموردبه

بادرموردکسیتخلیهباهاخاذجییماهانتیاامی؛شودهارا افیاکتفامی  آبستهیابسته

2«.گیدداینقانوناق اشمی8818معابقماده

حکمقانونگذارازچن نگاهقابلتاملوبیرسیاست:نخست، مانتاجیارمقایربایار

اظهارخالاواقع،مح ودبهپیداختجییمهاستکاهدرفایتا اافهتخلیاهبااردرقالاب
یاساتگیدد.ایندرحالهارا افیولولش هونوعیجییمهعینیمحسوبمی  آبسته

که مانتاجیاریادش هتنهادریعفیتِاظهارِخالاواقعکاههماناااخاتالاازحیاث
هارتحویلیاستمقایرشا هودرخصاوصسااییماوارداخاتالاهایچ امانتتع ادبسته

وانگهی،باوجودآنکهمهلتالالحاظهارنامهاجمالی9بینین  هاست.اجیاییدرقانونپیش

اجاازه814مااده8یشازایناشارهش (،تنهاتاتاریختخلیهباراسات،ت صایه)همانعورکهپ
باارالهاسنادوم ار ماوردق اولگمای ،)سهماه(چنانچهظیامهلتمقیردادهاستتا

 ابتگیددکهنس تباهاخاتالا،ساوءنیتین اودهاسات،گمای اجاازهالاالحاظهارناماه
معنااستکهتیمیمنق تعه باهاظهاارحقیقایبااربااالاالحاینبهآنده .اجمالیرامی

باش وحتیهمان امانتاجایارمحا ود)پیداخاتجییماه(دراظهارنامهاجمالیمیسیمی
                                                                                                                                                                                                     

،ح اقلپانص هزارریالوح اکثییاعمیلیاونریاالاساتکاهبااتوجاهباهحمام881میزانجییمهمن رجدرماده.8
گییدبسیارناچیزاست.م اد تیکهدرتمارتخارجیلورتمی

متصا رحمال،اعاالشجزلیااتکاا .درحقوقانگلستاننیزدرلورتع ش کییعکا درمانیفساتیاااشات اهدر2
مکل استتاجیایمبپیدازدیاتنمینیبسپاردتابتوان ازآنبن رعزیمتکن وحتیدرمواردرممکناساتباهمنزلاه

.(Mitchelhill, 1999: 55شیو بهجیشقاچاقباش )
حبهلورتفلّاهحمالشا هباشا ،درایانبن روبهالعالآی کهممکناستکا ب ونبسته.ال تهاینبحثپیشمی9

ق.ا.گبااتوجاهباهایانفایتمقایر814مااده9کن ؛ت صیهلورتاساسامیاییتاظهارنامهباواقعیتمص اقپی انمی
گیددنیازازنیاینحاوهاقا اشواخاذبن رواردمیمیزانکسیروا افیغییمتعاراکا هاییکهب ونبسته»کیدهاست
«.شودمولمقیراتاینمادهمیجییمهم 
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موردمتص رحملاعمالنخواها شا .تماویزامکاانالاالحاظهارناماهومانیفساتبعا از
رس ؛چیاکهمانیفساتباهگاربهنییمیرسی گیگمی ،باکارکیدایناعمالواسنادناساز

عنوانیعسن رکهدرتمارتحملونقلوتوسآتاجیلادرشا هوماورداساتفادهقایار
گییدبیط ققواع حقوقتمارتبهزیانتاجیقابلاستناداساتوباههمایاهاظهارناماهیاامی

مانیفساتیاااظهارناماهپاسازشود.بهاینتیتیب،تییییمفااداقیارمحسوبمی مستقلازآن،
تسلیمآن،انکارپسازاقیارمحسوبش هون ای مسامو باشا وحکامقانونگاذارم نایبای

تاوانباهپذییشالالحپسازتخلیهوک  میاییتقابلق ولنیست؛درتایی ایننیایمای
مالیرابع ازشایو قانونگمی اتحادیهاروپااستنادکیدکهالالحاظهارنامهاج823ماده

بیرسیازسورگمی غییقابلق ولاعاالشنماودهاسات.بااتوجاهباهماهیاتیاادشا هدر

توانالالحاظهارنامهیامانیفستراتاپایانمهلتتسلیماظهارنامهپاذییفتبااایاننهایت،می
شود.میفیتکهدراینمهلت،اقیارمتص رحملغییقععیبودهوباانقنارمهلتقععی

هارمیبوطاه اباترس درلورتیکهمتص رحملباارالهبارنامهباوجوداینبهنییمی

کن کهاظهاراوبیاساسبارنامهلورتگیفتهاستهمینمعابقتاظهارنامهیافهیساتکال

حباربابارنامهدلیلفق انسوءنیتمتص رحملبهشمارخواه رفتوبای بهامکاانالاال

اظهارنامهاجمالیدرلورتمیاییتباحقیقاتحکامداد.باهبیااندیگای،منیاورازاسانادو

هارمیبوطبههیردی ازفهیستکل،همانبارنامه814ماده8م ار قابلق ولدرت صیه

باراستوهمانعورکهدرم حثم نارالزاشبهاظهاراجمالیبیانش ،ن ای متصا رحمالرا

هارلادرهمکل وملزشدانست.یشازمفادبارنامهبهب

بههیلورت، مانتاجیارمقیردرقانوناماورگمیکایهماانعورکاهدرخاودقاانون

تصییحش ه،یعجییمهانتیامیاستکهبهموردشایعاظهارخالاواقع)میاییتدرتع اد

اقاعمتصا رحمالباهورودها(اختصاصیافتهاستامادرلورتیکاهاظهاارخاالاوبسته

خسارتبهدولت)درا یارزیابینادرستخعیاتمیبوطبهکاا (منمایشاودبایا قالالباه

مسئولیتم نیمتص رحملدرمقابلدولتبود.چنینمسئولیتیبااتوجاهباهناصومفهاوش

م تنیبیتقصییمتص رحملاستباهایانلاورتکاهاگای اباتشاود81ت صیهیعماده

هارموجود،مانیفسترالادرکیدهاستویاآنکهبایاسااسص رحملبیخالابارنامهمت
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هامیاییتآشکارباحقیقتداشتهاماااوباهظاهیبارموجوددروسیلهحمل،من رجاتبارنامه

ایناختالاآشکارتوجهینکیدهاست،متص رحملمسئولاظهارخالاواقعخودخواه 

حمیلمسئولیتدرلورتیکهابزاراحیازحقیقتبایارمتصا رحمالوجاودبود.بنابیاین،ت

مصا اقتکلیا ما یعااق8هارآک نا ن اشتهباش ازق یلاطالعاتمیبوطبهمحتویاتبسته

هاارخواه بودودرچنینماواردرمسائولیتمتصا رحمالمحا ودباهمنا رجاتبارناماه

میبوطهخواه بود.

هااییرحملدرخصوصمن رجاتمانیفسات،مسائوللاحتدادهبهاینتیتیب،متص 

هااییاساتکاهاستکهاظهارنمودهاستهمانعورکهارسالکنن هبارمسائوللاحتداده

المللیحملونقل؛ اامنتوسآاودربارنامهدرجش هاستوبهتصییحغالبمعاه اتبین

ارنامهبهمتص رحملویادیگایانواردخساراتیاستکهدرا ینقصیانادرستیاطالعاتب

2هارتحاویلیباهگمای ش هاست.حالاینمسئولیتدرخصوصا افهیاکسیتخلیهبسته

افزونبیمسئولیتم نی)درلورتورودخسارت(باجییمهانتیامیهمهمیاهخواها باود.

مسائولیتمتصا رهاارا اافهتخلیاهباشا ال تهدرلورتیکهجییمهبهلورت  آبساته

حملدرمقابللاحبکا همایمادخواها شا کاهباهدلیالتقصاییاودرایفااروظاای 

ش هاست.درچنینفی ی،متص رحملقانونیخود،گیین هازدریافتکا رخودمحیوش

بای خسارتواردهبهلاحبکا رانیزج یاننمای .


 گیری  نتیجه

حملونقلوارت اطتنگاتنگقواع ایندورشاتهحقاوقتعاملحقوقگمیکیوحقوق
                                                                                                                                                                                                     

المللایهارمتع دِبارباش وحتیبیخیمعاها اتباینتوان خوددربیگیین هبسته.همچنین،اگیچهکانتینی)بارگنج(می8
ان اماازآنماکهدرغالابماواردوباهجهاتساهولتحمالباهخصاوصدرکانتینیرانوعیوسیلهحملبهشمارآورده

شودوتوافقطیفینقیاردادحملبیبازن  نمهیوموشتوسآمتصا رحمالوسآفیستن همهیوموشمیحملتیکی یت
باش قانونگذار)درادامههمانت صیه(کاانتینیباارگییرومهایوماوششا ه)مگیبهدستورمیاجعگمیکیوبازرسی(می

توسآفیستن هکا رادرحکمبستهآک ن تلقیکیدهاست.
بنا رواردمیازانکسیروا افیغااییمتعاراکااا هاییکاهبا ونبساته»همکهمقیرداشتهاست814ماده9.ت صیه2
نجهاتکاهتنهاادرفایتفقا انآاز«گیددنیزازنیینحوهاق اشواخذجییماهم امولمقایراتایانماادهمی اودمی
اعت ارراست  لیادش هنخواها راحاکمدانستهاستس ببی814بن رمحمولهوآنهماختالاغییمتعارامادهبسته
ش .
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باشا .اظهااربیشازهیجاردیگی،درالزاشمتص رحملبهاظهاراجمالیکاا آشاکارمای

هارمیبوطهباش امااجمالیکا بهموجبقانون؛لزومابای م تنیبیفهیستکلباروبارنامه

هاارلاادرهواولااامیاییتآشکارمیانبارنامهدر منابتناربیاسنادحمل،درلورت

هارمن رجدراظهارنامهبامتصا رحمالاسات.باههماینظاهیربار،مسئولیتلحتداده

قانونامورگمیکیمسائولیتمتصا رحمالرادرخصاوصمحتویاات81دلیل،ت صیهماده

یا باهمفهاوشمخاال چناینهارآک ن بهمفادبارنامهمیبوطهمح ودکیدهاساتاماان ابسته

اراعتمادکایدودرخصاوصسااییمنا رجاتاظهارناماهاجماالییاامانیفسات،مفاادمقیره

هارلادرهراغییقابلاتکادانست،درغییایانلاورتمسائولیتیبایمتصا رحمالبارنامه

گیددکهبامقتنیاتلنعتحملونقلسازگاررن ارد.تحمیلمی

مالیکا درتماشحا تحملحتیحمالیکسایهکاهت اییفاتقععایالزاشبهاظهاراج

شودوجودداردوهمانعورکهدرایننوشتارمالحیاهشا گمیکیبهزمانیدیگیموکولمی

شاودالمللیمیبوطمایارکا تحتپوششکارنهتییدرتیانزیتبینتنهااستثنابهحملجاده

ونیزسپیدنتنمینموردتصییحکنوانسیونتییونیازکهمعافیتمتص رحملازاظهارکا 

مقیراتداخلیماقیارگیفتهاست.

کنا کاهبااازسوردیگی،نقشاساسیرادراظهاراجمالیکا ،فهیستکلبارایفامای

توجهبهآنکهتماشخصولیاتکلیبارهارموجوددروسیلهنقلیهبهموجابایانسان ما لل

ممنیبودن،ارالهآن،متص رراازتنییموتسلیماظهارنامهاجمالینیازگیدددرلورتمی

سازد.همانعورکهدراینمقالهشیحآنآم فهیستکلباار،ناهیاعسان حمالنیازمیبی

بلکهسن محمولهاست؛چیاکهبیخالابارنامهکهبیکلیهشیایآقیاردادحمالد لاتدارد

بیعه هفیستن هباراست،مانیفستلیفاازاولاابار)آنومسئولیتلحتمن رجاتآن

همنهتماشاولاا(حکایتداشتهونوعیاقیارازجانبمتص رحملباهموجاودباودنباار

رود.دروسیلهحملبااولاااظهارش هازسورمتص ربهشمارمی

نقالگاذاردهاساتهارحملوقانونامورگمیکیاظهاراجمالیکا رابیعه هشیکت

آنکهتکلی قنیهرادرروابآپیچی هحملونقلکهافزونبیمتصا رحمالقایاردادر،بی

ممکناستمتص یانحملعملییامتوالیراهمشاملشود،م خصسازد.بیاسااسقواعا 
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حقوقحملونقل،ایننتیمهبهدستآم کهاگیقیاردادحملتوساآیاعشایکتمنعقا 

اماعملیاتحملتوسآیعیاچن متص ردیگیانماشش هباش متصا رحملایش هباش 

باش کهبههنگاشورودبهقلمیوگمیکیمتصیاکاا باودهمکل بهاظهاراجمالیکا می

است.ایننییبیاساسمهلتزمانیاظهاراجمالیکا درحقوقایایانارالاهشا هاساتکاه

ش هوتاق لازتخلیهبارادامهدارد.ورودبهقلمیوگمیکیآغاز

اگیچهازمفادقانونامورگمیکیچنینبیداشتگیدی کهمهلتاظهاراجمالیتاق الاز

تخلیهباراستامادیگیموادقاانونحااکیازآناساتکاهدرلاورتاحایازمیااییتمفااد

لدرلاورتن اشاتنساوءهارتحویلیبهگمی ،متص رحمفهیستکلبارباتع ادبسته

نیت،ممازبهالالحاظهارنامهیافهیستکلبارتسلیمیاست.ممکناستدروهلهنخسات،

اینحکمقانونگذارباماهیتفهیستکلباروقاع همنعانکارپسازاقیارناساازگارباهنیای

تنااراظهااربیس وتعه متص یانحملراازجوهیهخاودخاالین ااندها ،امااباهدلیالاب

اجمالیبیاسنادحمل،درلورتیکهمتص رحملباارالهبارنامهمیبوطهن انده کهاظهار

رسا .بااخالاواقعناشیازاسنادحملبودهاستتمویزالالحاظهارنامهمنعقیبهنییمای

ووجوداین،درلورتیکهقاللبهمسئولیتم نیمتص رحملبیا ایاظهاارخاالاواقاعا

باشیمآ ارنامعلوبحکاِمم تنایبایتساامِحقانونگاذارباهچ امنخواها آما .درحقیقات،

کاا مسائوللاحتمنا رجاتبارناماهوخسااراتناشایازنقاصیااهمانعورکهفیساتن ه

هااییاساتکاهاظهاارنماودهونادرستیآنهااست،متصا رحمالنیازمسائوللاحتداده

قانونامورگمیکایرافاعمسائولیتاوبایارج ایانخسااراتپیداختجییمهناچیزمقیردر

واردهبهدولتنیست.
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