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پیشگفتار

بارنامه از جمله اس��ناد تجاری اس��ت که در حمل 
ونقل بین المللی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته 
است و مانند سایر اس��ناد تجاری از جمله چک، برات، 
سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. با توجه 
به اهمیتی که بارنامه در توسعه تجارت بین الملل دارد، 
چگونگ��ی صدور و مندرج��ات و محتویات آن با توجه 
به قانون حمل و نقل ایران و کنوانس��یون های مختلف 
بی��ن الملل��ی و تأثیری ک��ه در میزان تعه��دات بعدی 
طرفی��ن دارد، حائز اهمیت اس��ت. از آن جمله میتوان 
ب��ه تعداد نس��خ بارنامه و به ویژه اش��کال مختلف آن 
یعنی بارنامه های در وجه ش��خص معین، به حواله کرد 
ش��خص معین و در وجه حامل اشاره کرد. در خصوص 
مندرجات بارنامه نیز، برخی از شروط و عبارات صریحا 
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ذکر می ش��ود و برخی دیگر به شکل ضمنی.همچنین 
یارنام��ه دریایی نه تنها نس��بت به ص��ادر کننده آن و 
طرفین قرارداد موثر می باش��د بلکه نسبت به اشخاص 
ثالثی که در روند ایجاد این س��ند دخالتی نداش��ته اند 
نیز قابل اس��تناد است،اما میزان این اثرگذاری متفاوت 
اس��ت.یکی دیگر از آثار حقوقی بارنامه به عنوان س��ند 
مالکیت کاال می باش��د که قابلیت ظهر نویس��ی دارد و 

منجر به افزایش ارزش و اعتبار بارنامه می گردد.
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مقدمه

تج��ارت بی��ن المللی به لح��اظ اهمیتی ک��ه دارد 
متضمن حمل و نقل کاال از کش��وری به کش��ور دیگر 
اس��ت. این حم��ل و نقل از طریق دریا، ه��وا، راه آهن، 
جاده و یا ترکیبی از اینها میسر است. یکی از مهم ترین 
روش هایی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد، 
حمل و نقل دریایی می باشد. در هر روشی که به منظور 
حمل و نقل از آن بهره گرفته ش��ود، یک س��ند حمل و 
نقل نیاز اس��ت، از جمله اس��ناد کلیدی در حمل و نقل 
دریایی، بارنامه دریایی است که از جایگاه حقوقی مهمی 
در حمل و نقل کاال برخوردار می باشد. این سند با وجود 
رونق دیگر روش ه��ای حمل و نقل کماکان مهم ترین 

سند حمل در معامالت بین المللی می باشد.

بارنامه از اسناد کلیدی است که در تجارت، کاال از 
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طریق آن حمل و نقل می گردد و می توان آن را سندی 
دانست که مبین انعقاد قرارداد حقوقی حمل ونقل، بین 
فرستنده کاال و حامل آن به منظور حمل سالم و بدون 
عی��ب کاال از مبدا مش��خص به مقص��د معین در برابر 

پرداخت کرایه حمل می باشد.

بند 7 ماده 25 قان��ون دریایی ایران در تعریفی که 
از بارنامه دریایی ارائه کرده است مقرر می دارد: بارنامه 
دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید 
و توسط فرمانده کش��تی یا کسی که از طرف او برای 
ای��ن منظور تعیین ش��ده، امضا گ��ردد و به موجب آن 
تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل 
گیرنده داده شود. بارنامه دریایی به همراه اسناد مشابه 

آن به منزله رسید دریافت بار است.

بارنامه ها اع��م از زمینی، دریایی و هوایی منعکس 
کنن��ده قرارداد حمل و نقل بوده و به عنوان یک س��ند 
بین الملل��ی و اصلی در گش��ایش اعتبارات اس��نادی 
)ورودی یا صدوری( تحقق دهنده قرارداد حمل و نقل 
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می باشند. )احمدی، 1387،76(

می��ان قرارداد حمل و نقل دریایی و بارنامه دریایی 
تف��اوت وج��ود دارد و بارنامه دریایی حاک��ی از وجود 
یک ق��رارداد حمل و نقل دریایی میان فرس��تنده کاال 
و متصدی حمل اس��ت و قرارداد حمل که حتی ممکن 
است به صورت شفاهی نیز منعقد شود، موجودیتی جدا 

از بارنامه دارد. )تقی زاده، 1389،48(

بند 5 ماده 25 قانون دریایی ایران در تعریف قرارداد 
حمل و نقل مقرر می دارد: قرارداد باربری فقط قراردادی 
است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری 
که برای حمل و نقل کاال از طریق دریاست، منعقد شود 
و نیز هر بارنامه دریایی یا اس��ناد مش��ابه دیگری که به 
استناد قرارداد اجاره کشتی، رابطه بین متصدی  باربری 
یا دارنده بارنامه با س��ند مذکور را از زمان صدور تعیین 

نماید، قرارداد باربری نامیده می شود.

این تعریف با اقتباس از جزء ب ماده یک کنوانسیون 
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بی��ن المللی به منظور هماهنگ س��ازی برخی قوانین 
بارنامه دریایی مصوب 16 اوت 1924 بروکسل، تهیه و 

تدوین شده است. )نجفی اسفاد، 1387، 104(

ب��ا توجه به جای��گاه مهم حمل و نق��ل دریایی در 
ایران، بررس��ی ماهیت و آث��ار بارنامه دریایی به عنوان 
یکی از مهم ترین اس��ناد تجاری که در فرآیند حمل و 
نقل کاال از طریق دریا مورد استفاده قرار می گیرد، حائز 
اهمیت می باشد. شباهت بارنامه دریایی به چک،حواله 
و قبض انبار باعث ش��ده است که برخی آن را در قالب 
این اس��ناد تفس��یر نمایند، اما این سند تجاری به رغم 
داشتن شباهت با این اسناد از ماهیتی مستقل برخوردار 
اس��ت. از طرف دیگر، بارنامه دریایی واجد آثار حقوقی 
نیز می باشد که از جمله مهم ترین این آثار می توان به 
قابلیت ظهرنویس��ی آن اشاره کرد. این سند تجاری در 
رابطه با امضاکنندگان آن و نیز اش��خاص ثالثی که در 
فرآیند ایجاد آن دخالتی نداشته اند نیز واجد آثار حقوقی 

اثباتی می باشد.
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فصل اول : 

بررسی انواع 
بارنامه دریایی
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علی االصول بارنامه های دریایی به هر ش��کلی که 
تنظیم ش��ده باش��ند، تعیین کننده ویژگی ها و وضعیت 
کاالیی خواهند بود که قرار است توسط متصدی حمل 
و نقل از مبدأ مشخص به مقصد معینی حمل شود و به 
عنوان یک س��ند تعهد آور محسوب می شود. از طرفی 
دیگر باعث برقراری یک رابطه حقوقی بین فرس��تنده 
کاالی مندرج در بارنامه و گیرنده همان کاال می ش��ود 
و آث��ار حقوقی خاص��ی را به دنبال خواهد داش��ت که 
مختص به این سند بوده و در سایر اسناد به این کیفیت 
و گستردگی وجود ندارد. بارنامه دریایی محدود به نوع 
خاصی نیست و می توان آن را از جهات مختلف تقسیم 
بن��دی نمود و به خاطر گس��ترده بودن اقس��ام بارنامه 
دریایی، در ای��ن مبحث به مهم ترین و کاربرد ی ترین 
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روش هایی که برای تقس��یم بندی بارنامه های دریایی 
وجود دارد، اشاره خواهد شد.

گفت�ار اول: بارنام�ه دریای�ی از نظر 
موقعیت کاالی مورد حمل

از جمل��ه روش های��ی که ب��رای تقس��یم بندی و 
شناس��ایی انواع بارنامه های دریایی وجود دارد، تقسیم 
بندی این س��ند بر مبنای موقعی��ت کاالهای موضوع 
بارنامه که در روی بارنامه درج ش��ده است می باشد. بر 
این اساس بارنامه های دریایی به بارنامه دریایی کاالی 
بارگیری ش��ده و بارنامه دریایی کاالی دریافت ش��ده 

تقسیم می شود.
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بند اول: بارنامه دریایی کاالی بارگیری شده

پ��س از بارگی��ری کاال در کش��تی، در صورتی که 
ارسال کننده کاال درخواس��ت نماید، متصدی حمل یا 
نماین��ده وی بارنامه دریایی کاالی بارگیری ش��ده را 
ب��رای وی صادر خواهد ک��رد. در بند 7 ماده 54 قانون 
دریایی ایران مقرر ش��ده اس��ت: » بعد از بارگیری، به 
تقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه ای که برای 
او به توسط متصدی باربری، فرمانده کشتی و یا عامل 
متصدی باربری صادر شود، جمله “بارگیری شده” قید 
گردد مش��روط بر اینکه اگر فرس��تنده بار قبال سند یا 
مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داش��ته است، آن را 
مسترد نماید ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در 
سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتی های 
حامل ب��ار و تاری یا تواری حمل بار توس��ط متصدی 
بارب��ری و عامل او و یا فرمانده کش��تی ذکر ش��ود، در 
این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است 
و مفاد بند : این ماده در آن رعایت ش��ده است، بارنامه 
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دریایی کاالی بارگیری شده محسوب می گردد«.

بارنامه دریایی کاالی بارگیری ش��ده در کش��تی، 
مطمئن ترین نوع بارنام��ه از دیدگاه واردکننده و بانک 
درگیر در : معامله است، چراکه نشان می دهد بار در چه 
تاری و به کدام کشتی فرستاده شده است.)طارم سری، 

)1377،157

 از حیث اعتب��ار باید گفت که این نوع از بارنامه ها 
معتبرترین نوع بارنامه می باشند و علت چنین اعتباری 
این اس��ت که صدور چنی��ن بارنامه ای ن��ه تنها دلیل 
تحوی��ل کاال به متص��دی حمل و نقل اس��ت بلکه با 
توجه ب��ه اینکه زمان صدور این ن��وع از بارنامه ها بعد 
از بارگیری می باشد، دلیل بارگیری کاال در کشور مبدأ 
هس��تند و علی االصول به این معنی اس��ت که کاالی 
من��درج در بارنامه از تصرف متصرف س��ابق آن خارج 
شده و در مس��یر حمل به مقصد قرار گرفته است. این 
ن��وع از بارنامه ها از حیث اعتب��ار با بارنامه های کاالی 
دریافت ش��ده قابل مقایسه نیس��تند و از جهت متداول 
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ب��ودن از عمومیت بیش��تری برخوردار هس��تند و قابل 
ظهرنویسی و نقل و انتقال می باشند و از جهت اعتبار و 
اصل سرعت و تسهیل در گردش سرمایه و نیز اعتماد 
ممک��ن اس��ت مادامی که کاال در مس��یر حمل بوده و 
به مقصد نرسیده اس��ت چندین بار به مالکان متعددی 
منتقل گردد )به نقل از ملکوتی و دیگران،1389،150(

بند دوم: بارنامه دریایی کاالی دریافت شده

در کنار بارنامه دریایی کاالی بارگیری شده، بارنامه 
دریایی کاالی دریافت شده جهت حمل وجود دارد. این 
بارنامه بیانگر این مطلب اس��ت که کاال دریافت ش��ده 
ولی هنوز به داخل کش��تی منتقل نش��ده است و ظاهر 
آن نش��ان می دهد بس��ته های کاال سالم و بدون عیب 
می باش��د. این نوع از بارنامه ه��ای دریایی در صورتی 
صادر می شوند که کاال برای حمل از طریق شناور های 
کوچک تر، از بندر به کش��تی اصلی حمل کاال، ارسال  
می گ��ردد و این فرآیند ممکن اس��ت چند روز به طول 
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بیانجامد.)حضرتی،1386،60(

این ن��وع از بارنامه ه��ا در عرف تج��اری از اعتبار 
زیادی برخوردار نمی باش��ند، زیرا هنوز کاال در کشتی 
بارگیری نش��ده است و این احتمال وجود دارد که کاال 
هرگز بارگیری و حمل نشود. به همین جهت به راحتی 
مورد ظهرنویس��ی و انتقال ق��رار نمی گیرد.)به نقل از 

ملکوتی و دیگران،1389،151(

 ب��ر مبنای آنچه گفته ش��د، بارنامه دریایی کاالی 
دریافت ش��ده فقط تأیید می نماید که متصدی حمل و 
نق��ل، کاال را برای حمل دریافت کرده اس��ت و در این 
حالت ممکن اس��ت کاال در یک کش��تی یا انبار تحت 
کنترل او نگهداری ش��ود و بر این اس��اس بارنامه های 
وصولی برای حمل، کم ارزش تر از بارنامه های ارسالی 
هستند؛ زیرا مؤید این مطلب نیست که حمل کاال آغاز 

شده است.)اشمیتوف،1378،871(

در این ن��وع از بارنامه های دریای��ی معمواًل تاری 
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حمل و نقل کاال از طریق دریا پیش بینی نش��ده و بر 
این اس��اس بدیهی است که چنانچه به موجب قرارداد 
فروش، کاال باید در زمان معینی تحویل گردد و حمل 
صورت نگیرد، فروش��نده کاال مکلف ب��ه جبران ضرر 
و زی��ان وارده خواهد بود و چون معلوم نیس��ت که آیا 
کاال یقینًا حمل خواهد ش��د یا نه، در عرف بازرگانی و 
ب��ه لحاظ حقوقی ارزش بارنامه کاالی بارگیری ش��ده 
را نخواهد داش��ت. بنابرای��ن این ن��وع از بارنامه ها از 
حیث اعتبار در مرتبه ای پایین تر از بارنامه های کاالی 
بارگیری شده قرار دارند و هیچ اطمینانی مبنی بر اینکه 
کاال توسط متصدی باربری حمل شده و کاال در مسیر 

حمل می باشد ایجاد نمی کند.

گفت�ار دوم: بارنامه دریای�ی از جهت 
تعداد مراحل حمل

یک��ی دیگر از تقس��یم بندی هایی که در خصوص 
بارنامه دریایی ارائه شده است، مربوط به تعداد مراحلی 
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می باش��د که ممکن اس��ت در فرآیند ناشی از حمل و 
نقل و ج ابه جایی کاال از مبدأ معین تا مقصد مشخص 
مورد اس��تفاده قرارگیرد و در پی آن کشتی حامل کاال 
تغیی��ر یابد. در این راس��تا بارنامه های دریایی از جهت 
تعدد وس��ایل حمل و نیز مرات��ب آن به بارنامه دریایی 
مس��تقیم و بارنامه دریایی غیر مس��تقیم یا سراس��ری 

تقسیم می شوند.

بند اول: بارنامه دریایی مستقیم

بارنامه دریایی مس��تقیم عبارت از بارنامه ای است 
که ناظر ب��ر حمل کاال از بندری ب��ه بندر دیگر بدون 
تغییر کش��تی حامل کاال می باش��د و داللت بر ارسال 
مس��تقیم کاال به گیرنده آن دارد. این نوع از بارنامه ها 
یک ابتکار از س��وی آمریکایی ها بوده است به طوری 
ک��ه ابتدا به وس��یله قان��ون بارنامه ف��درال آمریکایی 
مصوب 1916 تنظیم ش��ده بود و امروزه رویه استفاده 
از این نوع از بارنامه ها ش��ایع شده است. از طرفی این 
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نوع از بارنامه ها در مرکز توجهات قضاوت های اخیر در 
چندین کشور آسیایی راجع به ارسال کاالها قرار گرفته 
اس��ت. در واقع بارنامه غی��ر قابل معامله به عنوان یک 
سند مرکب می باشد که حاوی عناصر بارنامه دریایی و 
Pejo� )ااهنمای مسافر نسبت به شخص معینی است. 

)13 :2006 vic

پیرامون خصای��ص و ویژگی های مرب��وط به این 
نوع از بارنامه های دریایی گفته می شود که این نوع از 
بارنامه ها غیر قابل معامله و غیر قابل انتقال هستند، به 
ط��وری که بر روی آن ها عبارت غیر قابل معامله ثبت 
شده است. عدم وجود قابلیت ظهرنویسی در این قسم 
از بارنامه های دریایی این نتیجه را در پی خواهد داشت 
که اگر برخالف این عدم قابلیت عمل ش��ود و عملیات 
ظهرنویس��ی بر روی این قبیل بارنامه ها صورت گیرد، 
پشت نویس��ی صورت گرفته هیچ گونه حق اضافی را 
برای ش��خصی که بارنامه مذکور به او منتقل می شود 

ایجاد نمی کند.)مشهدچی،1364،60(
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مس�تقیم  غی�ر  دریای�ی  بارنام�ه  دوم:  بن�د 
)سراسری یا یکسره( 

بارنامه سراس��ری بارنامه ای است که دارای شروط 
چاپی ب��وده و برای حمل سراس��ری یا ق��راردادی بر 
مبنای شرایط و مقررات خطوط کشتیرانی منظم صادر 
می شوند. این نوع بارنامه وقتی به کار می رود که یا راه 
مس��تقیم بین مبدأ و مقصد وجود ندارد و یا سرعت در 

تحویل کاال مالک است.)دستباز،1374،154(

رواج این ن��وع از بارنامه ها به ابتدای قرن نوزدهم 
می��الدی برمی گ��ردد، در اوای��ل این ق��رن، تجارت 
وس��یع پنبه از جنوب ایالت متحده آمری��کا به اروپای 
غرب��ی رواج یافت��ه بود و در پ��ی آن عدل های پنبه از 
طری��ق قط��ار از کارخانج��ات پنبه پاک کن��ی تا بندر 
حمل می ش��دند و سپس از طریق کش��تی به سواحل 
اروپای غربی وارد ش��ده و در نهایت از طریق وس��ایل 
نقلی��ه زمینی تا راه آهن حمل ش��ده و در کارخانجات 
ریس��ندگی به گیرنده کاال تحویل داده می ش��دند و در 
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پی انجام یک چنین فرآین��دی متصدیان حمل و نقل 
برای این قبیل محموله ها بارنامه هایی صادر می کردند 
که مب��دأ آن کارخانجات پنبه پ��اک کنی و مقصد آن 
کارخانجات ریس��ندگی بود و لذا به جای اینکه در این 
بارنامه ها عبارت بندر به بندر نوشته شود، عبارت درب 
کارخانه به درب کارخانه را می نوش��تند. برای نخستین 
بار در س��ال1805 دادگاه اس��تیناف انگلستان اینگونه 
بارنامه ها را تأیید و تصدیق نمود و سپس قانون 1825 
انگلس��تان که در خصوص بارنامه های دریایی اس��ت، 
نس��بت به این نوع از بارنامه هم جاری گردید.)اعالئی 

فرد،1387،116(

بارنامه سراس��ری در واقع س��ندی است که حاکی 
از انعق��اد چند ق��رارداد حمل و نقل میان فرس��تنده و 
متصدی حمل و نقل می باشد اما متصدی حمل و نقل 
فقط نس��بت به آن دسته از خس��اراتی مسئولیت دارد 
ک��ه در مس��یر دریا بر کاالهایی ک��ه او وظیفه حمل و 
نقل آن ها را به عهده گرفته اس��ت وارد شود و در سایر 
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مراحل یعنی در مواردی که کاال با دیگر وس��ایل حمل 
و نق��ل اعم از زمینی، هوایی و ریلی حمل می ش��ود و 
او ب��ه نمایندگی از طرف ارس��ال کنن��ده کاال آن ها را 
حمل می کند نیز مس��ئول می باش��د. بنابراین ارس��ال 
کننده ای که یک بارنامه سراسری صادر می کند، فقط 
با متصدی حملی که بارنامه سراسری را امضا می نماید 
طرف معامله اس��ت و این متصدی حمل متعهد اس��ت 
که ترتیب انتقال محموله از یک وسیله نقلیه به وسیله 

نقلیه دیگر را با متصدیان حمل در ادامه بدهد.

گفتار س�وم: بارنامه دریای�ی از لحاظ 
وضعیت کاال

بارنام��ه دریایی از جهت وضعی��ت کاال و وجود یا 
ع��دم وجود نقص یا عیب در کاالهایی که قرار اس��ت 
حم��ل گردند به بارنامه دریایی تمی��ز و بارنامه دریایی 

غیر تمیز تقسیم می شوند.
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بند اول: بارنامه دریایی تمیز یا غیر مخدوش

هنگامی که معامله تحت شرایطی صورت می گیرد 
و پرداخ��ت کرایه حمل دریایی جزء وظایف فرس��تنده 
کاال می باش��د، در چنین فرضی خریدار کاال درخواست 
می نماید که فروش��نده بارنامه بدون قید و قابل انتقالی 
را از متص��دی حم��ل دریافت نمای��د و در صورتی که 
پرداخت کرایه حمل از طریق اعتبار اس��نادی باشد این 
روش  غیر قابل تغییر اس��ت. از جمله مزیت های چنین 
بارنامه ای برای فروش��نده این است که ثابت می نماید 
بر طبق مفاد قرارداد عمل کرده اس��ت و این اطمینان 
را ب��ه گیرنده کاال می دهد ک��ه کاال در زمان حمل از 
هرجه��ت مطلوب بوده اس��ت و امکان نق��ل و انتقال 
بارنامه را مادامی که کاال بر روی عرش��ه و در مس��یر 

حمل است فراهم می سازد.)دستباز،1374،156(

بارنام��ه دریایی تمیز به س��هولت مورد معامله قرار 
گرفت��ه و بانکی که واس��طه خریدار اس��ت نس��بت به 
پرداخت قیمت کاال ب��ا اطمینان خاطر از مقدار و وزن 
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کاال اق��دام می نماید. بارنامه دریایی پس از صدور باید 
دالل��ت بر دریافت کاال یا بارگیری آن روی کش��تی و 
نیز مش��خصات نوع بسته بندی و تعداد و عالمت کاال 
بکن��د به نحوی که در هنگام تخلیه بتوان کاال ها را به 
راحتی تشخیص داد. اگر روی بارنامه ذکری از معیوب 
بودن کاال یا بس��ته بندی آن نشده باشد، بارنامه تمیز 
یا غیر مخدوش محس��وب می شود. این نوع بارنامه در 
عرف تجاری از اهمیت باالیی برخوردار است و توسط 
بانک ها و تجار به سهولت مورد استفاده قرار می گیرد.

بند دوم: بارنامه دریایی غیر تمیز یا مخدوش

بارنامه دریایی مخدوش بارنامه ای است که به طور 
صریح، معرف نقص و عیب موجود در کاال و یا بس��ته 
بندی آن می باشد. در صورتی که فرمانده کشتی امکان 
کنترل کاال را نداشته باشد و یا کاال به گونه ای باشد که 
کنترل آن نیاز به تخصص خاص داشته باشد، می تواند 
از صدور بارنامه تمیز خودداری نموده و در این صورت 
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بارنامه صادره، بارنامه مش��روط یا غیر تمیز خواهد بود. 
عرف تجاری بر این اس��ت که در صورت نقص کاال به 
هنگام بارگیری آن نقص را در بارنامه کشتی درج نماید 
و در ص��ورت عکس به صراحت قی��د می کند که کاال  

بدون نقص بارگیری شده است.)خزائی،1386،173(

گفتار چهارم: ان�واع بارنامه دریایی از 
نظر قابلیت انتقال

منظور از قابلیت انتقال بارنامه دریایی این است که 
چون دارنده بارنامه مالک کاال اس��ت، نامبرده می تواند 
حقوق خود را ب��ه دیگری واگذار کرده و انتقال گیرنده 
در ص��ورت تمای��ل می تواند آن را به ش��خص ثالث و 
ش��خص ثال��ث آن را به ش��خص چه��ارم و به همین 
ترتیب هر دارنده ای آن را به نفرات بعدی منتقل نماید.

)امید،1353،222(

 بارنامه ه��ا به لح��اظ قابلیت انتقال ب��ه بارنامه در 
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وجه ش��خص معین، بارنامه در وجه حامل و بارنامه به 
حواله کرد تقسیم می ش��وند. در این خصوص در ماده 
81 قانون دریایی ایران آمده است : » بارنامه. . دریایی 
ممکن اس��ت مانند چک، به نام شخص معین یا حامل 
ی��ا حواله کرد صادر ش��ود...«. هرچن��د در این ماده به 
چک اش��اره ش��ده اس��ت اما باید گفت که بین چک و 
بارنام��ه تفاوت وج��ود دارد و بارنامه حاکی از وجود بار 
یا اجناس معین و یا مش��خصات معین می باش��د حال 
آنک��ه چک حاک��ی از وجود وجه نقد اس��ت و نه کاال. 

)فرمانفرمائیان،1349،148(

بند اول: بارنامه دریایی در وجه حامل

گاهی اوقات ممکن اس��ت فرس��تنده کاال نه مایل 
ب��ه تعیین تحویل گیرن��ده کاال در بارنامه باش��د و نه 
میل��ی به ذک��ر نام خود به عنوان مرس��ل الیه داش��ته 
باش��د، لذا با فرمانده کش��تی یا متص��دی حمل توافق 
می کن��د که بارنامه را در وجه حامل صادر کند، در این 
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حالت دارنده بارنامه، مالک و برای تحویل گرفتن کاال 
محق ش��ناخته می شود و حق واگذاری را به هیچ وجه 
نمی توان س��لب کرد. در واگذاری هم نیاز به نوش��تن 
عبارتی بر روی بارنامه نیس��ت بلکه با قبض و اقباض 
کاال را واگ��ذار می نماید. در اینصورت متصدی باربری 
کاال را ب��ه آورنده و حامل بارنامه که بارنامه مذکور در 
دس��ت او می باش��د تحویل خواهد داد. به موجب ماده 
320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل، مالک 
و برای مطالبه وجه آن محق محس��وب می شود، مگر 

در صورت ثبوت خالف.

مس��تند مالکی��ت دارنده اس��ناد در وج��ه حامل را 
می توان ماده 35 قانون مدنی دانست که مقرر می دارد: 
» تص��رف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت اس��ت،مگر 

خالف آن ثابت شود«.

اس��ناد در وجه حامل محدود به نوع خاص نبوده و 
محصور نمی باشند و از این رو، بارنامه حمل و نقلی که 
در وجه حامل صادر ش��ود، دراین دسته جای می گیرد. 
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)افتخاری،1384،260(

 زمان��ی ک��ه بارنامه دریایی، در وج��ه حامل صادر 
می ش��ود، حق واگ��ذاری را به هیچ وج��ه نمی توان از 
ش��خص س��لب کرد. این نوع از بارنامه ه��ا به صرف 
قب��ض و اقباض، مورد نقل و انتقال ق��رار می گیرند و 
نیاز به ظهرنویس��ی ندارند ام��ا خطراتی از قبیل مفقود 
شدن و س��رقت چنین بارنامه هایی از جمله مشکالت 
آن محس��وب می ش��ود و از آنجای��ی ک��ه ارائه دهنده 
نس��خه اصلی بارنامه می تواند تقاض��ای دریافت آن را 
بنماید و ادعای مالکیت نس��بت ب��ه کاالی مندرج در 
بارنام��ه را مطرح نماید، در عمل ب��ه منظور جلوگیری 
از چنین خطرات و س��وء اس��تفاده های احتمالی کمتر 
تقاضای صدور چنین  بارنامه هایی می ش��ود. )اس��دی 

تیله نوعی،1379،34(

بند دوم: بارنامه دریایی به حواله کرد

یکی از حاالتی که قانون گذار بر اس��اس ماده 61 


