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المللی کاال براساس  ای در حمل و نقل بین کنندگان جاده مسئولیت حمل

 CMRهای  شناسی بیمه و آسیب  CMRکنوانسیون 

 

 مقدمه: -1

شود. از آنجا که  المللی کاال از طریق جاده بین کشورهای مختلف انجام می بخش قابل توجهی از حمل و نقل بین

ای کشورها با یکدیگر تفاوت دارد، تعریف روابط حقوقی میان فرستنده،  جادهقوانین و مقررات ناظر بر حمل و نقل 

کننده و سایر ذینفعان با توجه به قوانین مختلف کشورها امری دشوار و چالش برانگیز است. در یک  گیرنده، حمل

بر آنها در المللی کاال حداقل دو کشور )کشورمبداء حمل و کشور مقصد حمل( و قوانین حاکم  حمل و نقل بین

 حمل و نقل دخیلند. روابط حقوقی

سازی و تعریف روابط حقوقی  با هدف یکسان( CMRای کاال ) المللی جاده قرارداد حمل و نقل بین کنوانسیون

به  شمسی 6731نیز از سال میالدی شکل گرفت و ج. ا. ایران  6591مشخص برای ذینفعان حمل و نقل در سال 

المللی که بخشی از  ای بین های جاده حملکلیه  برای CMRشرایط کنوانسیون  این کنوانسیون پیوست. در نتیجه

 افتد )واردات، صادرات و ترانزیت( حاکم است.  اتفاق می ایران حمل در کشور

های  بیمهاز نفعان های کریر( در قبال صاحبان کاال و سایر ذی ای )شرکت مسئولیت متصدیان حمل و نقل جادهبیمه 

ای در هنگام حمل کاال در داخل خاک ایران )مبداء و مقصد در  های حمل و نقل جاده شرکتدر کشور است. متداول 

داخل خاک ایران( اقدام به صدور بارنامه داخلی کرده و مسئولیت خود را در قالب بیمه مسئولیت متصدیان حمل و 

نموده و  CMRبارنامه  المللی کاال اقدام به صدور راه هنگام حمل بین نمایند و در ای داخلی بیمه می نقل جاده

ها براساس  نامه نمایند. هردو این بیمه بیمه می  CMRدر قالب بیمه موسوم به بیمهمسئولیت خود را 

کشور اجباری بوده و متصدی حمل و نقل ملزم به بیمه ای  های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده دستورالعمل

 های خود است. نمودن مسئولیت

کننده در قالب این کنوانسیون بررسی  های حمل و مسئولیت CMRبه صورت مختصر کنوانسیون  ابتدادر این مقاله 

های آن  چه مواردی هستند و محدودیتکننده  های حمل شود تا نشان دهد براساس این کنوانسیون مسئولیت می
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های حمل و  شرکت بیمه که از شرکت 8از  CMRقرارداد بیمه  61ررسی پس از آن نتایج مقایسه و بکدام است. 

  شوند. ارایه می ،های قراردادهای موجود کاستیشناسی و شناسایی  با هدف آسیب ،اند نقل مختلف دریافت شده

 متصدی حمل و نقل از منظر قانون: تمسئولی -2

شود، مسئولیت  حمل و نقل تعریف می مبنای قرارداداز آنجا که رابطه میان متصدی حمل و نقل با فرستنده بر 

هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد بر اساس تعریف؛ متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است. 

شکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از  و پیمان

 نامند. یا مسئولیت قراردادی میقرارداد 

قانون تجارت کشور  781پردازد. ماده  به قرارداد حمل و نقل می 751تا  733باب هشتم قانون تجارت مواد 

التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل  اگر مال"دهد:  مسئولیت متصدی حمل و نقل را چنین شرح می

نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت 

و یا مربوط  اند و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده الیه کننده یا مرسل مستند به تقصیر ارسال

تواند  توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی

 ."التجاره معین نماید ان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالبرای میز

 در این ماده موارد ذیل قابل استنباط است:با دقت بیشتر 

)جلوتر شرح داده خواهد شد( که در آن مسئولیت متصدی  CMRالمللی مانند  های بین برخالف کنوانسیون -6

شود در قانون تجارت ایران مسئولیت متصدی حمل و نقل معادل ارزش کاال است. البته  حمل و نقل محدود می

دهد برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت  به طرفین قرارداد حمل اجازه میه دهمین مادر انتهای 

 لتجاره تعیین کنند.ا  کامل مال

در نظر گرفت شده است. بدین معنی که متصدی حمل و نقل در قبال  "فرض مسئولیت"در این ماده سیستم  -2

بتواند اثبات کند علت وقوع خسارت ناشی از دالیل مندرج در این  خسارت وارد به کاال مسئول است مگر آن که

باخته نیست بلکه درصورت عدم پذیرش مسئولیت توسط  ماده است. به عبارت دیگر بار اثبات مسئولیت با مال

 .کننده خواهد بود حملحمل بار اثبات عدم مسئولیت با متصدی 
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است،  بینی شده پرداخت قیمت پیش -7رد بدل و  -2رد عین،  -6با آن که براساس قوانین عام مدنی سه شیوه  -7

 شده است. گرفتهدر نظر  "پرداخت قیمت"در این ماده تنها شیوه جبران خسارت 

 ای براساس آن: کنندگان جاده و مسئولیت حمل CMRکنوانسیون  -3

که مبداء و مقصد حمل کاال کشور ایران باشد، مبنای مسئولیت متصدی حمل در حمل و نقل داخلی کاال در ایران 

اما حی شده است. ن حمل و نقل داخلی بر آن اساس طراو نقل قانون تجارت ایران است و بیمه مسئولیت متصدیا

های  در حرکت است کنوانسیونالمللی کاال که کاال در حداقل دو کشور )مبداء و مقصد(  در حمل و نقل بین

المللی به منظور تنظیم  های بین ها و روابط ذینفعان حمل و نقل هستند. سازمان کننده مسئولیت لمللی تعیینا بین

 های حمل و نقل مودن مفاد قراردادهای حمل به تدوین کنوانسیونهای حمل با مشتریان و یکنواخت ن روابط شرکت

چنین  های حمل و نقل و هم گویی شرکت و موارد پاسخ ها ها وظایف و مسئولیت اند. در این کنوانسیون اقدام کرده

لذا برای هر شیوه حمل حداقل یک کنوانسیون وجود دارد و  تعهدات و وظایف مشتریان حمل مشخص شده است.

نامه شرکت فورواردر یا کریر و  ه با صدور هر بارنامه یا را شوند. ها صادر می اد حمل به پشتوانه این کنوانسیوناسن

 پذیرد. چنین صاحب کاال سقف غرامت و تعهدات مذکور در کنوانسیون مربوط به آن سند حمل را می هم

یس به منظور یکنواخت کردن شرایط و پنج کشور اروپایی هلند، انگلیس، فرانسه، بلژیک و سوئ 6591در سال 

المللی جاده  کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین"ای کاال  المللی جاده ادهای حمل و نقل بینمقررات حاکم بر قرارد

6ای کاال
دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون  2008و  6539را پایه گذاشتند. در سال های  CMRموسوم به  "

نخست راجع به اصالح سقف خسارت قابل مطالبه و پروتکل دوم راجع به بارنامه الکترونیک افزوده شد. پروتکل 

(eCMR.بود ) 

پیوست. این کنوانسیون در کلیه موارد حمل و نقل به این کنوانسیون  6731دولت جمهوری اسالمی ایران در سال  

 ایی دارد.های پستی، اثاثیه منزل و جنازه قابلیت اجر ای به استثنای حمل  جاده

 ن داده شده است.نشا 2060انسیون براساس آمار سال کشورهای پیوسته به این کنو -6در شکل 

                                                           
1 Convention Merchendise Road 
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CMR convention signatories- Date: 13 April 2010 

 CMRکشورهای پیوسته به کنوانسیون  1-شکل

ای کاال که طی آن بخشی از  جاده المللی ه است، کلیه حمل بیندولت ج. ا. ایران به این کنوانسیون پیوستاز آنجا که 

 شود، انجام می حمل کاال از خاک ایران )واردات کاال به ایران، صادرات کاال از ایران، ترانزیت کاال از خاک ایران(

اند و یا خیر، مشمول شرایط  پیوسته CMRای به کنوانسیون  مستقل از آن که سایر کشورهای درگیر در حمل جاده

دود نمودن سقف مسئولیت متصدی حمل به مح CMRاز نکات مهم در کنوانسیون  .خواهد بوداین کنوانسیون 

77/8 6SDR  به ازای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاال است. البته این محدودیت مسئولیت در موردی است که ناشی از

امل خسارت صاحب ک نکننده مسئولیت وی جبرا کننده نباشد و در صورت عمد یا تقصیر حمل عمد و تقصیر حمل

 کاال خواهد بود.

براساس این  ( است.strict liabilityکننده در این کنوانسیون براساس نظریه مسئولیت مطلق ) مسئولیت حمل

بایست در هر صورت نسبت به جبران  نظریه وظیفه جبران خسارت، منوط به اثبات تقصیر متعهد نیست و وی، می

مطلق مصداق  مسئولیت و سقف مسئولیت تنها در موارد و مصادیق( 63ده ما 6خسارت وارده اقدام نماید )بند 

                                                           
1 SDR  و مشتعمل بر سبد پولی از درصدهای متفاوتی از واحد پولی صندوق بین المللی پول و دالر  "حق برداشت ویژه"به معنای

تجدیدنظر بار در رابطه با سهم هر ارز از سبد  باشد که هر چند سال یک آمریکا، مارک آلمان، پوند انگلیس، فرانک فرانسه و ین ژاپن می

 دالر است. 3/66حدود  SDR 77/8دالر و در نتیجه  1/6حدود  SDRشود. در حال حاضر هر  می

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Map-CMR.svg
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تواند به سقف مسئولیت استناد  شود، متعهد نمی یابد و در نتیجه در مواردی که مسئولیت از تقصیر ناشی می می

 (.25نماید )ماده 

در گردد؛  لیت وی محدود میتر هرگاه مسئولیت یکی از طرفین بر تقصیر استوار نباشد، میزان مسئو به بیان ساده

ای متصدی  درصورت تقصیر حرفه در موارد تقصیر و تقلب ممکن نیست.سقف مسئولیت امکان استناد به  نتیجه

حمل اساساً امکان استناد به سقف مسئولیت فراهم نیست و متصدی حمل متعهد به جبران تمامی خسارت واقعی 

 وارد به صاحب کاال است.

 به شرح زیر است: CMRکننده براساس کنوانسیون  های حمل مسئولیت

  (؛6بند -63هرگونه خسارت وارده به تمام یا قسمتی از کاال )ماده 

  (؛6بند -63خسارت تاخیر در تحویل کاال )ماده 

  (؛20خسارت ناشی از مفقودی کاال )ماده 

 (؛1بند  27به وجود آمده )ماده  هایی که بابت حمل کاال استرداد مخارج حمل، حقوق گمرکی و سایر هزینه 

  خساراتی که از بابت تاخیر در تحویل کاال به مدعی وارد شده باشد )بار اثبات با مدعی است( تا سقف کرایه

 (؛9بند  -27حمل )ماده 

 (؛21بارنامه )ماده  مبلغ نفع خاص در صورت درج در راه 

  (؛6بند  -29افت ارزش کاال ناشی از خسارت )ماده 

  ؛23ماده  -%(9دیرکرد نسبت به غرامت قابل پرداخت )سالیانه جریمه 

 بندی در زمانی که  خسارت وارده به اشخاص، تجهیزات یا کاالهای دیگر و هرگونه هزینه ناشی از نقص بسته

کننده در این  کننده شناخته شده باشد و حمل این نقص در موقع تحویل کاال آشکار بوده یا برای حمل

 ( و60مالحظاتی قید نکرده باشد )ماده گونه  خصوص هیچ

 بارنامه و اسناد ضمیمه  مسئولیت در قبال عواقب ناشی از فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در راه

 (.7بند  -66شود )ماده کننده سپرده می آن یا اسنادی که به حمل
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 به شرح زیر است: CMR کننده براساس کنوانسیون  مسئولیت حمل همحدود

 (؛6بند  -63)ماده استاز زمان تحویل گرفتن تا تحویل دادن کاال کننده  محدوده مسئولیت حمل 

 کند که کاال در مهلت توافق شده تحویل نگردد. در صورت عدم  تاخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می

هد بود )مدت برد مالک خوا توافق در مورد مهلت، مدت زمانی که به طور معمول برای تحویل کاال زمان می

 ؛65ماده  -کننده ساعی( زمان حمل توسط حمل

 روز از انقضای مدت توافق شده و در صورت عدم  70کند که کاال ظرف  مفقودی کاال وقتی مصداق پیدا می

 (؛6بند  20کننده، تحویل نشود )ماده  روز از تاریخ تحویل کاال به حمل 10وجود توافق، ظرف 

 اساس ارزش کاال در مکان و زمان قبول آن برای حمل محاسبه خواهد شد  غرامت خسارت وارد بر کاال بر

 (؛6بند  27ماده )

  ارزش کاال بر اساس قیمت بورس کاال، یا در صورت نبود چنین قیمتی، بر اساس قیمت روز بازار و در

شود  صورت نبود چنین قیمتی، با در نظر گرفتن ارزش معمول کاالیی از همان نوع و کیفیت تعیین می

 (؛2بند -20)ماده 

  77/8غرامت خسارت وارد بر کاال نباید از SDR  برای هر کیلو وزن ناخالص کاال تجاوز کند )اصالحیه ماده

 (؛6539سال  نامه اصالحی مقاوله 7بند  20

  77/8محدودیت ارزش یا SDR تواند توسط فرستنده با پرداخت هزینه اضافی،  برای هر کیلوگرم می

 ( و21اده برداشته شود )م

 تواند در مقابل پرداخت هزینه اضافی، مبلغ نفع خاص در تحویل، بابت تلف، خسارت یا تجاوز  فرستنده می

 (.21بارنامه درج کند و در زمان بروز خسارت طلب نماید )ماده  از مهلت توافق شده را تعیین و در راه

  مرور زمان اقامه دعوی ناشی از حمل کاال طبق کنوانسیونCMR ، یک سال است. در مورد تخلف یا قصور

 های ذیل است: (. مبدا مرور زمان از تاریخ72عمدی )طبق نظر دادگاه( مرور زمان سه سال خواهد بود )ماده

o در مورد تلف قسمتی از کاال، خسارت یا تاخیر در تحویل؛ از تاریخ تحویل کاال؛ 
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o صورت نبود مهلت مورد توافق از  امین روز مهلت توافق شده )در در صورت تلف کلی کاال از سی

 کننده( و شصتمین روز تاریخ تحویل کاال به حمل

o در موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ تنظیم قرارداد حمل. 

 به شرح زیر است: CMRکننده براساس کنوانسیون  استثنائات مسئولیت حمل

 ( کننده است آن با حمل بار اثبات 6بند  68بر اساس ماده  در صورتی که خسارت ناشی از موارد زیر باشد:) 

o  (2بند  -63غفلت مدعی یا خسارت ناشی از دستورات داده شده توسط ایشان )ماده عمل خالف یا 

o  ( و2بند  -63عیب ذاتی کاال )ماده 

o کننده قادر به جلوگیری از آن نبوده )ماده  اوضاع و احوال غیر قابل اجتناب و پیامدهایی که حمل

 (.2بند -63

  بند  -63خاص در یک یا چند حالت زیر ناشی شده باشد )ماده  مخاطراتدر صورتی که تلف یا خسارت از

 کننده است: با حملآن بار اثبات  2بند  68که بر اساس ماده ( 1

o  استفاده از وسایل نقلیه روباز بدون پوشش در صورتی که استفاده از این وسیله صراحتاً مورد توافق

ماده  -کسر غیر عادی کاال و یا فقدان هر بسته ءاستثنابه بارنامه قید شده باشد )قرار گرفته و در 

 (؛7بند -68

o بندی مناسب  بندی ناقص )در مورد کاالهایی که در صورت نداشتن بسته بندی، بسته عدم بسته

 مستعد خسارت هستند(؛

o رنده یا اشخاصی که از گذاشت و برداشت، بارگیری، بارچینی یا تخلیه کاال به وسیله فرستنده، گی

 طرف ایشان به این کار گماشته شده باشند؛

o  طبیعت برخی کاالها، که به واسطه شکنندگی، زنگ زدگی، پوسیدگی، خشکیدگی، نشتی، ضایعات

گیرند ) استثناء حمل کاال در وسایل نقلیه  زدگی در معرض خسارت قرار می عادی، آفت یا بید
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گرما، سرما، تغییرات دما یا رطوبت هوا مگر آن که مخصوص برای حفاظت کاال از اثرات 

 (؛9و  1بند  -68کننده اثبات کند تمام اقدامات الزم را انجام داده است ماده  حمل

o ها و های روی بسته عدم کفایت، ناقص بودن عالئم و شماره 

o .حمل حیوانات زنده 

 کننده است به شرح زیر است: عهده حمل بر همچنان شوند و خسارت ناشی از آن مواردی که استثناء محسوب نمی

  (؛7بند  -63عیب وسیله نقلیه )ماده 

 (؛7بند  -63کننده، وسیله نقلیه را از وی کرایه کرده )ماده  عمل خالف و غفلت شخصی فردی که حمل 

 کننده، وسیله نقلیه را از وی کرایه کرده  عمل خالف، غفلت خدمه و غفلت نمایندگان فردی که حمل

 (؛7بند  -63)ماده

 در حکم تخلف  ،دار رسیدگی به دعوی کننده و یا قصوری که طبق قانون، دادگاه عهده تخلف عمدی حمل

 عمدی تلقی کند و

 کننده از خدمت آنها در عملیات حمل  تخلف عمدی یا قصور نمایندگان یا خدمه یا سایر اشخاصی که حمل

 رخ داده باشد، مادام که ایشان در حیطه وظیفه شغلی خود عمل کرده باشند. کند میاستفاده 

 :کننده مسئولیت آنها را بر عهده دارد حمل CMRاشخاصی که بر اساس کنوانسیون 

 ترک فعل نمایندگان، خدمه یا هر شخص دیگری که در جریان عملیات حمل از  یاکننده مسئول فعل  حمل

کند خواهد بود؛ تا زمانی که ایشان در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده  خدمات آنها استفاده می

 (.7باشند )ماده 

 :CMRسایر شرایط مرتبط کنوانسیون 

 یا هر شرطی که بار اثبات ادعا را به دیگری  ای به سود حمل کننده، هر شرط مشابه دیگر شرط نفع بیمه

 (.2بند  -16منتقل کند، باطل خواهد بود )ماده 



 11 از 9 صفحه

 

 کننده نسبت به بعضی از عوامل بروز خسارت یا تاخیر مسئول نباشد، نافی مسئولیت  در صورتی که حمل

 (؛9بند  -63وی در خصوص عوامل موجد مسئولیت وی در خسارت یا تاخیر نیست )ماده 

 (:1بند -6)ماده  CMRموارد عدم شمول کنوانسیون 

 شوند؛ المللی پستی انجام می هایی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین حمل 

 ای و محموالت جنازه 

 .جابجایی اثاثیه منزل 

 

 موجود در کشور: CMR های قراردادهای فعلی بیمه  کاستی -1

 کند براساس صادر می CMRبارنامه  کننده زمینی که راه های حمل پیشتر اشاره شد که بیمه نمودن مسئولیت

ای اجباری است. اما سوال کلیدی اینجاست آیا  داری و حمل و نقل جادهمقررات وضع شده توسط سازمان راه

راردادهای بیمه موجود تمامی براساس ق، کند نامه اجباری را خریداری می متصدی حمل و نقل که این بیمه

ای که خریداری نموده  نامه آیا در هنگام بروز خسارت بزرگ، بیمه را پوشش داده است؟ دپذیر خو های بیمه ریسک

 کند؟ است از وی در قبال خطر از دست رفتن منابع عظیم مالی حمایت می

 8این قراردادها توسط  .شرکت حمل و نقل دریافت شد CMR  61 برای پاسخ به سواالت فوق قراردادهای بیمه

ون از منظر های این قراردادها در مقایسه با یکدیگر و متن کنوانسی شرکت بیمه صادر شده بودند. در ادامه کاستی

 گذار بررسی شدند. ای به بیمه ارایه پوشش کامل بیمه

به دلیل تمایل شرکت بیمه جهت کنترل ضریب خسارت ها  البته باید توجه داشت که احتماال بخشی از این کاستی

تر شکل گرفته است. لذا  گذار به دریافت پوشش حداقلی با حق بیمه پایین و بخشی دیگر به دلیل پافشاری بیمه

مقصر دانست. ضمن به تنهایی را توان هیچ یک از طرفین این قراردادها )شرکت بیمه و یا شرکت حمل و نقل(  نمی

های شرکت حمل و نقل براساس  با تمامی مسئولیتگذار  گر و بیمه آن که نباید عنصر ناآگاهی و عدم آشنایی بیمه

از نگاه  آل های قراردادهای موجود با یک قرارداد فرضی ایده کنوانسیون را در این بین نادیده گرفت. در ادامه کاستی

 ها عبارتند از: کاستیاین  شود. گذار شرح داده می بیمه
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 تعیین محدودیت سقف تعهد شرکت بیمه در کل قرارداد؛  -الف

گر سقفی برای پرداخت خسارت در کل قرارداد در نظر گرفته بود. با آن  در بسیاری از قراردادهای بررسی شده، بیمه

بسیار کم درج شده شود که این روشی برای کنترل ضریب خسارت و کاهش حق بیمه است اما اعداد  که درک می

میلیون تومان  100گر قابل دفاع نیست. به عنوان مثال در قراردادی سقف تعهد شرکت بیمه  جهت کل تعهد بیمه

شود که بدانیم  گذار( درج شده بود. ناکافی بودن این عدد هنگامی مشخص می های یک ساله بیمه ی کل حمل)برا

ف تومانی، سق 1200به ازای هر کیلوگرم ناخالص کاال و براساس نرخ دالر  SDR 77/8براساس محدودیت مسئولیت 

 تنی حدود یک میلیارد تومان است.  20یک کامیون فرضی  فقط مسئولیت شرکت حمل و نقل روی

در طول  CMRبارنامه  ضمن آن که سقف کل خسارت زمانی معنا دارد که مشخص باشد این سقف برای چند راه

بارت دیگر شرکت بیمه در قبال دریافت حجم مشخصی حق بیمه )مشخص بودن تعداد به ع یک سال است.

( سقف معینی برای مسئولیت خود تعیین کند اما در برخی قراردادهای موجود مستقل از تعداد CMRبارنامه  راه

 بارنامه صادره سقف تعیین شده بود. راه

ر از محدودیت موجود در تعیین محدودیت سقف تعهد شرکت بیمه در هر خسارت کمت -ب

 گذار(؛ کنوانسیون )سپردن بخش بزرگی از ریسک به بیمه

اخت خسارت در هر خسارت تعیین کرده بود. گر سقفی برای پرد ررسی شده، بیمهدر بسیاری از قراردادهای ب

شده برای کنترل ضریب خسارت و کاهش حق بیمه است. اما اعداد بسیار کم درج مشخص است که این نیز روشی 

یک تا سقف به ازای هر کامیون گذار  که بیمه یدر حملگر روی هر خسارت نیز قابل دفاع نیست.  جهت تعهد بیمه

میلیون تومان بسیار عجیب است. ممکن  10تومان مسئولیت دارد، درج سقف تعهد شرکت بیمه معادل  میلیارد

کند و پوشش ارایه  حمل می کاالهای کم ارزشی ارایه شده است که داد به شرکتراست استدالل شود که این قرا

 کند، اما متاسفانه واقعیت چنین نبود. شده کفایت می
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 کارشناسی خسارت به کارشناسان شرکت بیمه در ایران؛ نسپرد -پ

المللی ارزیابی خسارت امری  با آن که سپردن کارشناسی خسارت واقع شده در خارج از ایران به موسسات بین

شود، عمده قراردادها  اما هنگامی که خسارت در کشور ایران واقع میصنعت بیمه ایران است،  پذیرفته شده در

این بدان معنی است که به جای آن که مستندسازی  اند. شرکت بیمه را مسئول ارزیابی خسارت دانسته کارشناس

انجام شود، توسط  دار زم و با به کارگیری اشخاص صالحیتمیزان خسارت توسط مدعی و با رعایت استانداردهای ال

های بیمه و پذیرش آن که قریب به  با احترام به تمامی کارکنان شرکت گردد. گذار تعیین می گر مسئولیت بیمه بیمه

توان انکار کرد که در ارزیابی خسارت توسط  کنند، نمی ایشان وظایف خود را به درستی و حسن نیت اجرا میاتفاق 

و اکنون که ارزیابان مستقل خسارت تحت نظارت بیمه  ه موضوع تضاد منافع قابل طرح استکارکنان شرکت بیم

 کشور بهتر است به ایشان سپرده شود. مرکزی ج. ا. ایران مشغول فعالیت هستند، موضوع ارزیابی خسارت در داخل

 کننده در قرارداد؛ رخ ارز قابل خریداری توسط حملتر از ن بنا قرار دادن نرخ ارز پایینم -ت

ی که اسناد  قراردادهای بررسی شده قید شده است که پرداخت خسارت به ریال خواهد بود و در موارددر تمامی 

محاسبه نرخ تسعیر ارز، مقدار قید شده در قرارداد مالک خواهد بود. با مبنای  ،مطالبه خسارت به ارز دیگر باشد

هم  تومان پرداخت کند باز 1200درک این نکته که حتی اگر شرکت بیمه خسارت واقع شده را به نرخ رسمی دالر 

، خواهد بود مشکل با نرخ آزاد غیررسمی دچار قابل ارایه به زیان دیده غیر ایرانیارز شرکت حمل و نقل جهت تهیه 

کننده  قراردادهای بررسی شده نگران بسیاری از نرخ رسمی دولتی درمشاهده مقادیر نرخ تسعیر ارز بسیار کمتر از 

تومان مشاهده شده و عمده این قراردادها  1200تومان! تا  6000است. در این قراردادها نرخ تبدیل دالر از حداقل 

باال به  بسیار پنهاناین قراردادها به نوعی فرانشیز در ن داشتند. در واقع توما 1200تر از  نرخ تبدیل دالری پایین

 ازای هر خسارت وجود داشته و بخش بزرگی از ریسک نزد شرکت حمل و نقل باقی مانده است. 

تومانی خسارت وارده به کاال را به صاحب کاالی خارج از  1200با فرض آن که شرکت حمل و نقل بتواند با دالر 

خودش بایست  می ،تومانی قرارداد داشته باشد 7100ایران پرداخت کند، در زمانی که مثال با نرخ تسعیر دالر 

% 20پرداخت کند. در این مثال باید حدود  ؛التفاوت نرخ تسعیر دالر موجود در قرارداد بیمه را تا نرخ واقعی مابه

بر عهده گیرد. در این میان تصور کنید که برای بیمه، خسارت را به غیر از فرانشیز احتمالی موجود در قرارداد 
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تومان قرارداد بسته است، خسارت بزرگی حادث شود. به نظر  6 000دالر  تسعیرشرکت حمل و نقلی که با نرخ 

 نامه وجود ندارد. رسد در این حالت تفاوت چندانی با نداشتن بیمه می

 ؛کننده در قراردادهای موجود لای قابل بیمه شدن حمه عدم شمول تمامی مسئولیت -ث

و کننده  در بسیاری از قراردادهای بررسی شده یک یا چند موضوع ذیل که همگی براساس کنوانسیون بر عهده حمل

 وجود نداشتند:های قراردادهای بیمه  در پوشش با شرایط مشخص قابل بیمه شدن هستند،

 خسارت در تاخیر 

 مخارج حمل 

 حقوق گمرکی 

 افت ارزش 

  وارد به دلیل تاخیر در تحویلخسارت 

 .جریمه دیرکرد 

ها  از خسارتبسیاری پرداخت وجود بندهایی در استثنائات که قابل تفسیر بوده و در  -ج

 کند؛ ایجاد تردید می

ای و ...  ماژور، خسارت ناشی از تشعشعات هسته عالوه بر بندهای متداول در استثنائات قراردادهای بیمه مانند فورس

تواند به عاملی جهت  بندهای قابل تفسیری مشاهده شد که در صورت تمایل شرکت بیمه، می اراردادهدر برخی ق

که راننده. باید توجه شود نیت  به عنوان مثال خسارات ناشی از عمد و سوء .دنتبدیل شوخسارت عدم پرداخت 

صورتی که خسارت ناشی از  راننده حکم کارمند شرکت حمل و نقل را ندارد و براساس اصول بیمه مسئولیت در

عمد راننده باشد، شرکت بیمه باید خسارت را به ذینفع پرداخت و براساس اصل جانشینی علیه راننده خاطی اقامه 

 دعوی نماید.

در قبال صاحب کاال کننده  است. اشاره شد که مسئولیت حمل "سرقت و دزدی"استثناء دیگر مشاهده شده 

است و وی به جز موارد مشخص شده در کنوانسیون در قبال صاحب کاال  "عیمسئولیت قط"براساس کنوانسیون 
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گذار )شرکت حمل و نقل(  از قرارداد بیمه بدین معنی است که بیمه "سرقت و دزدی"مسئول است. استثناء کردن 

 .کند در صورت وقوع این ریسک در قبال صاحب کاال مسئول است اما شرکت بیمه چنین خسارتی را پرداخت نمی

 تر آن که در پایان بخش استثنائات یکی از این قراردادها ذکر شده بود: و نکته عجیب

گر الزم االتباع خواهد  گذار در مصادیق ذکر شده در ماده استثنائات، نظر بیمه گر و بیمه بین بیمهدرصورت اختالف "

 !"بود

 

 بندی جمع -5

بیمه مناسب تمامی  باید توجه کند که ضمن پرداخت حقگذار  یک قرارداد بیمه مناسب از یک سو بیمهدر تعریف 

هایی که  و پوشش گر باید توجه کند که براساس شرایط به درستی پوشش یافته است و بیمهپذیرش  های بیمه ریسک

ای که ضمن جذب بازار، ضریب  به گونه ،داده استطلب کرده است، نرخ حق بیمه مناسب و رقابتی ارایه گذار  بیمه

 . خواهد داشتای  ترل شدهخسارت کن

توان استنباط کرد که  گونه می سد که در قراردادهای بررسی شده چنین تعادلی رعایت نشده است و این ر به نظر می

 گذار برای در فشار بیمههای بیمه برای جذب بازار بیشتر و کنترل ضریب خسارت و  میان شرکت  فشار رقابتدر 

پذیر را پوشش  های بیمه گر کل ریسک اند که بیمه به سمتی رفته CMRکاهش حق بیمه، عمده قراردادهای بیمه 

 گذار )شرکت حمل و نقل( باقی بماند. های تحت پوشش نیز سهم بزرگی همچنان برای بیمه ندهد و در مورد ریسک

اجباری به چشم یک هزینه  CMRه به بیمه در این میان یافتن مقصر کار دشواری است. آیا شرکت حمل و نقلی ک

کند که حق بیمه کمتر دارد، مقصر  ای را انتخاب می کند و بدون توجه به مفاد قرارداد، قرارداد بیمه سربار نگاه می

با هدف جذب حداکثری بازار و  CMRای که با توجه به گستردگی مسئولیت در کنوانسیون  و یا شرکت بیمه ؟است

 پذیرد؟ های اشاره شده را در قراردادهای خود می نامه، بسیاری از کاستی ازار رقابتی این بیمهبیشتر در ب فروش

  های قراردادهای موجود بیمه در این مقاله تنها سعی شده است تا کاستیاین مقاله به دنبال یافتن مقصر نیست. 

CMR   بررسی شود تا شرکت حمل و نقلی که تمایل دارد با پرداخت حق بیمه مناسب، خدمات مناسبی را بگیرد و
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ارایه دهد،  ،به مشتریان آماده برای پرداخت حق بیمه متناسب ،محصول مناسب داردای که تمایل  یا شرکت بیمه

 خوب چه هستند؟ CMRقرارداد بیمه  یکبدانند که نکات مهم در 

 منابع:

 6751ل، و نقل، محمد رسولی، انتشارات جنگ حقوق حمل -6

 6751های خاص در صنعت بیمه ایران، علیرضا عسگرزاده، پژوهشکده بیمه،  های مسئولیت و طرح بیمه -2


