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 ؛ احتمال تعارض با ديگررتردامن قلمرو اجراي كنوانسيو
   و عدم پذيرش حق شرطها كنوانسيون

 
  حسين سيمايي صراف

 ميثم ياري

  
 

  چكيده
 يا جزئي از طريق دريا كليصورت  ه بي كاالها الملل بينكنوانسيون ملل متحد در مورد قراردادهاي حمل 

اين .  اما موافق با اقتضائات جديد در صنعت حمل و نقل دارد،خصوص قلمرو اجرا، مقرراتي پيچيدهدر
ي ها  بلكه براي بخش،تنها براي حمل كاالها از طريق دريا امبورگ، نهخالف مقررات الهه و ه كنوانسيون بر

 دوره ده،كر بيني پيشد، مقرراتي را نگير  ميعد از بخش حمل دريايي صورتبحمل غير دريايي كه قبل يا 
 افزايش حمل و نقل . استدادهو قلمرو اعمال اين كنوانسيون افزايش مسئوليت متصدي حمل را افزايش 

ي حاكم بر ديگر الملل بيني ها كنوانسيون با وجود اين، ديگر .كرد مي اين گسترش قلمرو را ايجاب كانتينري،
 خويشعمال خود را فراتر از قلمرو اصلي  قلمرو ا،ايطيي حمل و نقل نيز به نوبه خود و تحت شرها شيوه

ديگر يككن است با  در بعضي مواقع و تحت شرايطي ممها كنوانسيوندر نتيجه، قلمرو . دهند  ميگسترش
 بيني پيش را جلوگيري از ايجاد چنين مواردي، مقرراتي به منظور، رتردامكنوانسيون .  پيدا كنندپوشاني هم

در اين مقاله ضمن بررسي قلمرو كلي اعمال كنوانسيون . اند هآمدآن  كه در فصل ششم و هفدهم كرده
ضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض  و نيز اشاره به استثنائات و ا شرح و تفصيل آن ورتردام

 و در راستاي پيشنهاد پذيرش اين كنوانسيون، نگراني قانونگذار پايان در .پردازيم  ميمندرج در كنوانسيون
 كه  باشد اين كنوانسيون90 از ماده  ناشي در ارتباط با قلمرو اجراي اين كنوانسيون كه ممكن است راداخلي
 كه پذيرش اين كنوانسيون ولو بدون خواهيم كرد و پيشنهاد بررسيپذيرد،   نميطي راگونه حق شر هيچ

 ها  آننقل كه كشور ما به ي حمل وها ي ناظر بر ديگر شيوهها كنوانسيوناعمال هرگونه حق شرط، به 
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  وارداي ه خدش1999 از قبيل مونترال و سيم ،خواهد بپيوندد  مي يا، از قبيل ورشو، سي ام آر و سيم،پيوسته
 با ساير الملل بين در اين بخش از تجارت ايران قوانين  با پيوستن به اين كنوانسيون،ترتيب بدين. سازد نمي

  .خواهد شدكشورها يكسان 
 و رتردام كنوانسيون ي، تعارض در اجرارتردام كنوانسيون ي، قلمرو اجرارتردام كنوانسيون :واژگان كليدي

 حمل چند نوعي،  از در تا درآن، حمل و نقل دريايي، حملحل 

  
  مقدمه

اين گسترش . قلمرو خود را به فراتر از حمل و نقل دريايي گسترش داده استدر مواردي  رتردامكنوانسيون 
. گردد مي گيري اين كنوانسيون بر ي شكلها  به اقتضائات جديد در صنعت حمل و نقل و زمينه،قلمرو

 در ارتباط با .شود مربوط مي مسئوليت متصدي حمل ه برت بيش ،اقتضائات جديد در صنعت حمل و نقل
، براي موجود در اين زمينهي الملل بيني ها كنوانسيونمسئوليت متصدي حمل و نقل، با توجه به مقررات 

به تعيين دوره مسئوليت متصدي حمل و ساير اشخاصي كه تحت نظارت يا به نمايندگي از متصدي حمل 
 تصويب 1924در مقررات الهه كه در سال . دنهايي وجود دار معيارها و مالكپردازند،   مينقل  حمل وكار

. شد  مي استفاده1»چنگك تا چنگك« از معيار ،1968 ويزبي در سال  ـشده بود و همچنين در مقررات الهه
در زمان  و ود كه مسئوليت متصدي حمل از زمان بارگيري كاالها به كشتي آغاز اين ب از اين معيارمنظور

كار ه ي بزرگ به شكل امروزي اختراع و بها  جرثقيلكه اينقبل از . يابد خليه كاالها از كشتي خاتمه ميت
سيله چنگكي كه بر روي خود كشتي نصب شده بود، به درون كشتي وه گرفته شوند، كاالهاي سنگين ب

چنگك تا « را به همين دليل است كه مالك مزبور. شدند  ميو با همان وسيله از آن تخليه بارگيري
ر واقع، در عبارت مزبور، چنگك اول مربوط به زمان بارگيري در مبدأ و چنگك دوم د. ندنام مي» چنگك

  لذا همين كه كاالها توسط چنگك از نرده كشتي به درون كشتي وارد.است مربوط به زمان تخليه در مقصد
  از نرده كشتي توسط چنگك عبوراًشد و همين كه كاالها مجدد  ميشدند، مسئوليت متصدي حمل شروع مي
 نوبت به كنوانسيون ،بعد از اين مقررات .شد  ميشدند، مسئوليت متصدي نيز تمام  ميكردند و تخليه مي

  متصدياساس اين كنوانسيون مدت مسئوليتبر«  آن4 ماده 1 بند موجبه رسيد كه ب) 1978( هامبورگ
  تخليهمقصد  بارگيري، حمل و در بندرر كاال در بندحمل و نقل در مورد كاال مدت زماني است كه طي آن

ي ها داد و ستد زمان مقررات الهه به بعد، از .ناميم  مي2»بندر تا بندر «اين مالك را اصطالحاً. »شود مي
از طريق اصالحاتي نيز كه .  استپيدا كرده چشمگير تغيير طور بهنقل دريايي  تجاري و صنعت حمل و

 

1. tackle to tackle  
2. port to port  
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 كنوانسيون نسبتاً. ورت گرفت، تنها تغييرات اندكي نسبت به مقررات الهه انجام داد ويزبي ص ـمقررات الهه
،  حال با اين. آوردوجودبه  تغييرات اساسي و مهمي را است  سال پيش33جديدتر هامبورگ نيز كه مربوط به 

 ويزبي و نه  ـهنه نويسندگان مقررات الهه و نه اله. اين تغييرات چندان مورد استقبال كشورها قرار نگرفت
يا تأثيرات اين  نقل و  حمل وتوانستند انقالب كانتينري شدن  نميكدام حتي كنوانسيون هامبورگ، هيچ

بدين ترتيب، با انقالب در زمينه حمل و نقل . كنند بيني پيش  راانقالب بر داد و ستدهاي تجاري جديد
 حمل و ي مختلفها  شيوهاز طريقبه تخليه و  كه در جريان آن كاالها بدون نياز 3كاالها از طريق كانتينر

   . آمدوجود به  رتردامند، زمينه براي ظهور كنوانسيون شد  مينقل، حمل
 نتيجه عمدتاً تدوين اين كنوانسيون بايد گفت 4رتردام كنوانسيون گيري شكلي ها درخصوص زمينه

 سازمان الملل بينيون حقوق تجارت ي دريايي و كميسالملل بين كميته  يعني،يالملل بيني دو نهاد ها تالش
 كنوانسيون جديد مربوط به حمل نويس پيش نسخه 2008 ژوئن 26آنسيترال در . است )آنسيترال(ملل متحد 

ي ها كنوانسيون آن با  از تدوين اين كنوانسيون، جايگزين كردنهدف. كاال از طريق دريا را نهايي كرد
و » 1968پروتكل ويزبي « نظيري بعدي آن ها پروتكل و 1924 نظير كنوانسيون الهه مصوب ،موجود

 كه امروزه فقط در محدوده جغرافيايي ـ 1978و كنوانسيون هامبورگ مصوب » 1979آر مصوب  .دي .اس«
 طي 2008 دسامبر 11ل متحد در  مجمع عمومي سازمان ملسرانجام.  ـ بوده استكوچكي كاربرد دارند

 طي مراسم 2009 سپتامبر 23اين كنوانسيون در . كردور را تصويب  كنوانسيون مزب122/63نامه شماره قطع
 دولت هلند در شهر رتردام برگزار شد، براي امضاي كشورها مفتوح و به همين دليل به از سوي كه اي هويژ

 كنوانسيون 6.اند هدكركنون بيش از بيست و سه كشور اين كنوانسيون را امضا  تا.  معروف شد5مقررات رتردام
 

، مرداد 118شماره ، ماهنامه پيام دريا، »عصر حمل و نقل كانتينري«: رجوع كنيد به تر در زمينه حمل و نقل كانتينري براي اطالعات بيش.3
  .34-39ص ، 1382ت ، ارديبهش115، شماره ماهنامه پيام دريا ،»كننده تجارت كانتينري انداز خيره چشم«قدياني، جعفر، ؛ 44-45، ص 1382

ون يي دريايي و كميسالملل بين از قبيل كميته ،ي نهادهاي مختلفها نشست كنوانسيون رتردام و گيري شكلي ها خصوص زمينه  بحث در.4
و هاي تهيه شده  نويس پيش و تحليل ها  آنجلساتها و دستور نشستسي تاريخي اين برر  سازمان ملل متحد، مستلزمالملل بينحقوق تجارت 
  كه از حوصله اين مقاله خارج استهاي مختلف و كشورهاي صاحب تجربه و ادبيات حقوقي در زمينه صنعت دريانوردي  سازماننيز نظرهاي

  : توانند به منابع زير رجوع كنند  ميمندان عالقه. است
Francesco, Berlingieri, “The History of the Rotterdam Rules”, in: Meltem Deniz and Guner - Ozbek, An Appraisal of 

the Rotterdam Rules; Simon Baughon, Shipping Law, Cavendish, 4th ed, 2009, p.150-178. 
  .شود  مي استفاده»رتردامكنوانسيون «يا » مرتردامقررات « از اين پس به جاي ذكر عنوان كامل كنوانسيون، از عبارت .5
 سپتامبر 23(، نروژ)2009 سپتامبر 23(امريكا، اياالت متحده )2009 سپتامبر 23(، اسپانيا)2009 اكتبر 22(نيجر:  اين كشورها عبارتند از.6

، جمهوري دمكراتيك )2009مبر سپتا 23(، توگو)2009 سپتامبر 23(، سوئيس)2009 سپتامبر 23(، سنگال)2009 سپتامبر 23(، لهستان)2009
، )2009 سپتامبر 23(، هلند)2009 سپتامبر 23(، غنا)2009 سپتامبر 23(، گابون)2009 سپتامبر 23(، دانمارك)2010 سپتامبر 23(كنگو
، )2009 سپتامبر 25(ر، ماداگاسكا)2009 سپتامبر 23(، نيجريه)2009 سپتامبر 23(، گينه)2009 سپتامبر 23(، فرانسه )2009 سپتامبر 23(يونان
). 2010 آگوست 31(، لوكزامبورگ)2009 سپتامبر 29(، ارمنستان)2009 سپتامبر 29(، كنگو)2009 سپتامبر 29(، كامرون)2009 اكتبر 26(مالي

 :رجوع كنيد بهتر  براي اطالعات بيش
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 هاي قبلي است، چرا كه دامنه اعمال آن به موضوعاتي فراتر از  يك اصالحيه به كنوانسيون فراتر ازامرترد
كه رژيم  ضمن اين ،در اين كنوانسيون.  گسترش داده شده استي موجودها كنوانسيون مذكور در مفاهيم

 در 7»قل از در تا درحمل و ن«، به موضوعاتي چون اقي مانده كماكان يكي از مفاهيم كليدي ب»مسئوليت«
 از قبيل حمل و نقل كانتينر از طريق دريا و خشكي، انواع مختلف اسناد حمل و سوابق ،همه ابعاد آن

 اشاره »فرستنده«ي به مسئوليت تر بيش تفصيلكنوانسيون همچنين با . الكترونيكي حمل پرداخته شده است
.  وضع كرده است»گيرنده كاال تحويل «و» كننده كاال كنترل«خصوص وظايف  و مقررات جديدي را در

ون قبلي فقط به موضوع يخالف كنوانس  كه بردهد نشان مينگاهي اجمالي به فهرست موضوعات كنوانسيون 
 بلكه كليه روابط قراردادي بين فرستنده و متصدي حمل را تنظيم و اقتضائات ، بسنده نشده»مسئوليت«

  .ده استكرحاظ  ل نيزجديد در زمينه حمل و نقل دريايي را
 ،رتردامترين موضوعات موجود در كنوانسيون  اما موضوع بحث ما در اين تحقيق، بررسي يكي از مهم

قبل از ذكر موضوع و رويكرد ما نسبت به آن بحث، الزم است موضوع مهمي . است يعني قلمرو اعمال آن
  كهطور همان ،در واقع. كند ي م علت انتخاب اين موضوع كمكتبيينكار به  ؛ چرا كه اينشودآوري  ياد
هاي تكنولوژيكي و تقنيني كه  دانيم، قوانين دريايي ايران در زمينه حمل و نقل دريايي كاالها با پيشرفت مي

 نيازمند به روز شدن و همساني با قوانين ، بنابراين ودر اين زمينه در جهان روي داده تا حدودي بيگانه است
وص، به عقيده يكي از صاحبنظران، هر اندازه ظاهر قوانين داخلي كشور با  در اين خص8.هستند يالملل بين

 

Fujita, Tomotaka, “Shipper’s obligations and liabilities under the Rotterdam Rules”, Journal of Law and Politics, Vol. 

8, University of Tokyo, Spring, 2011. 

7. door-to-door transportation 
عبارت فارسي بهتري براي . است» حمل و نقل از در تا در«،  است عبارت التين اين شيوه حمل كه امروزه بسيار متداولاللفظي تحتجمه تر

 پاورقي توضيح دهيم كه  صورت بهجا بياوريم و   را در ايناللفظي تحت بهتر دانستيم كه همان ترجمه رو اين از . شداين اصطالح التين يافت ن
  انبار مبدأ كهها از در  اين است كه كاال، با كانتينري شدن حمل و نقل رواج پيدا كردهعمدتاً منظور از اين شيوه حمل و نقل كه احتماالً

كنار شوند و سپس در   ميكننده كاالها باشد، درون كانتينر چيده ه توليد كاالها يا در مجاورت كارخانهكنند  توليدهان از محل كارختواند جدا مي
، ها  آنيي كه گفتيم در مبدأ يا مقصد هستند، هر دو يا حداقل يكي ازها جا مهم اين است كه بدانيم انبار در اين. شوند  مي انبار مقصد تخليهدر

 "Port to Port" كه معادل التين آن»بندر تا بندر« عبارت ،؛ چرا كه در اين صورتقرار دارند كه در بنادر مبدأ يا مقصد استيي اه غير از انبار
 . رود به كار مي است

 1363 تا 1360هاي در سال.  اما متأسفانه تاكنون كار مثبتي در اين زمينه صورت نگرفته است،ها پيش احساس شده اين نياز البته از مدت.8
 اما اين ،نام رفيع رضا اهل پاكستان مأمور شد كه قانون دريايي ايران را اصالح كنده هيأتي از سوي سازمان ملل متحد به رياست فردي ب

 مدتي نيز بحث اصالح قانون دريايي ،پس از آن. صالح قانون را نيمه كاره رها كرد و رفتا، هيأت پس از حيف و ميل چند صد هزار دالر
سازمان بنادر با آقاي دكتر نجفي اسفاد، استاد دانشگاه علوم قضايي بعد از آن . بندي نهايي نرسيد  اما به جمع،سط قوه قضاييه پيگيري شدتو

تمام ماندن سرانجام نا فصل ششم و هفتم و نويس پيشحاصل اين قرارداد نيز تدوين . كار تهيه گردد ي براي ايننويس پيشوارد قرارداد شد تا 
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ق داشته باشد، به انطبا تر بيشي يراني تجار و عرف و عادت كشتي مربوطها كنوانسيوني و الملل بينمقررات 
ر ما،  كشوكه اين با اين اوصاف و با توجه به 9. از اين زاويه كمتر است صادرات دعاويهمان اندازه مشكالت

 قانوني براي قانون دريايي ايران در تمام فصول و نويس پيش سازمان بنادر و كشتيراني نتوانسته ويژه به
 از سوي آنسيترال و سپس رتردام از سوي ديگر با توجه به تصويب كنوانسيون جديد كند وموضوعات تدوين 

 توصيه ما اين است كه ،الملل بين سازمان ملل متحد، براي عقب نماندن از عرصه تجارت يمجمع عموم
 در ما قوانين ، تا بدين ترتيب10 به تصويب برساند راكنوانسيون مذكور كه مربوط به حوزه حمل و نقل است

 الملل بينخواهد در تجارت   مي كشور ماكه اينبا توجه به در واقع، . شود 11اين زمينه با ساير كشورها يكسان
به لحاظ قانوني هم به لحاظ اقتصادي و سياسي بسترهايي را جهت  هم ،ها سهيم باشد و در برخي زمينه
 ،يالملل بين از جمله تصويب قانون داوري تجاري ، آماده كرده استالملل بينتسهيل حقوقي امر تجارت 

 ، قانون حمايت از اختراعات، قانون تجارت الكترونيك،گذاري خارجي قانون حمايت و تشويق سرمايه
 ضرورت اصالح قوانين دريايي ايران در زمينه حمل و نقل دريايي ،... م تجاري وئهاي صنعتي و عال طرح

 و تسهيل امر تجارت به يك الملل بينشود تا كم كم از لحاظ قوانين مرتبط با تجارت   مي آشكار نيزكاالها
  . مجموعه مدون و منظم برسيم
و تحليل آن، دكترين خود را در اختيار جامعه حقوقي با بررسي اين كنوانسيون پيشنهاد ما اين است كه 

، جوانب مختلف جهت پيوستن يا نپيوستن به ها  آنارزيابيقانونگذار قرار دهد تا قانونگذار داخلي نيز ضمن 
لذا بايد در اين زمينه دكترين حقوقي به اندازه . اين كنوانسيون را در نظر بگيرد و به تصميمي صحيح برسد

تواند براي كشور   ميد كه پيوستن به اين كنوانسيون چه مزايايي راكنذار را مجاب  تا قانونگشودكافي توليد 
  .ما به ارمغان آورد

 و در راستاي اعمال چنين رويكردي، سعي داريم به يكي از موضوعات مهم در اين كنوانسيون رو ايناز 
 مناسبي در حد توان، دكترينه اين موضوع، كه احتمال تعارض و ابهام در آن وجود دارد بپردازيم و نسبت ب

 در زمينه حمل ها كنوانسيون تعدادي ازموضوع از اين قرار است كه كشور ما به . در اختيار قانونگذار بگذاريم
 تعارض يا ابهام در قلمرو كه اين نيز بپيوندد، احتمال رتردامو نقل كاالها پيوسته است كه اگر به كنوانسيون 

 قلمرو اعمال خود را گسترش داده رتردامن است كه كنوانسيون آ علت .ستبسيار ا پيش آيد ها  آناعمال
 

ماهنامه ، »انطباق قانون دريايي با تحوالت فرهنگي و اعتقادي«زريني، جالل، : رجوع كنيد بهتر در اين زمينه  براي اطالعات بيش. بودر كا
  .1381، اسفند 113، شماره پيام دريا

  .23ـ20، ص همان .9
گيرد كه سخن گفتن در مورد همه   مي بر  مسائل و موضوعات متنوعي را در، در اين زمينه بايد خاطر نشان شد كه حقوق دريايي.10

رويكرد ما در اين خصوص .  است از زمينه كاري ما خارج نيزموضوعاتي از قبيل حقوق اداري دريايي. موضوعات از تخصص ما خارج است
  .الملل است بين كه زير مجموعه مباحث حقوق تجارت  استمتمركز بر حقوق حمل و نقل دريايي

11. unify 
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 آمده و مربوط به شيوه وجودبه  كانتينري شدن حمل و نقل ه در نتيجتر بيشاين گسترش قلمرو كه . است
ي ديگر بر ها كنوانسيونعمال تواند در كنار ا  مي،است »حمل از در تا در«جديد حمل و نقل تحت عنوان 

ر د.  بشودها كنوانسيونيك از اين  ديگر حمل و نقل، باعث بروز تعارض و اصطكاك در قلمرو اعمال هرانواع 
 بروز ،با اين اوصاف. كند پيدا 12پوشاني هم ممكن است با همديگر ها كنوانسيونعمال اين و ا قلمر،نتيجه

 90 در ماده رتردامكنوانسيون از سوي ديگر، .  محتمل استها كنوانسيونتعارض و ابهام در قلمرو اعمال اين 
توان گفت  بنابراين نمي . ممنوع دانسته است رااز موضوعاتشيك   حق شرط نسبت به هرگونه خود اعمال هر

 با اعمال حق شرط نسبت به موضوعاتي كه احتمال نگراني قانونگذار داخلي از پيوستن به اين كنوانسيون
 مقررات برخيشويم كه   ميا بررسي مواد كنوانسيون، متوجهب. قابل رفع استبروز تعارض و ابهام دارند، 

 در ويژه به بودن تعارض، مقرراتي جهت حل تعارض ناپذير خصوص اجتناب از تعارض و در صورت اجتناب در
حال بايد ديد .  شده استبيني پيشكنوانسيون  )87 تا ماده 82از ماده ( و فصل هفدهم) 26ماده ( فصل ششم

 بيايد، چگونه بايد حل شود؟ وجود بهآيد يا خير؟ و اگر تعارضي   ميوجود به يين مواد، تعارضكه آيا با وجود ا
توان به قانونگذار پيشنهاد داد كه در اين خصوص نبايد   ميكه اين سئواالت پاسخ داده شوند، در صورتي

  صراحتا89ًا در ماده يممنوع  حق شرط 90چه در ماده  باشد؛ يعني اگر94 ماده 3 و بند 89 ،90نگران ماده 
بيني  پيش، اما با توجه به مقرراتي كه شده مقرر ها كنوانسيونگيري از ساير  مقرراتي در خصوص كناره

 و الحاق به وجود نداردي ديگر، مشكلي ها كنوانسيون، حداقل از حيث قلمرو اعمال و تعارض با قواعد اند شده
  ايجاد13، پيوسته استها  آنيي كه كشور ما بهها نوانسيونك تعارضي با قلمرو اعمال ساير ،اين كنوانسيون

پردازيم و سپس به   مي و استثنائات آنرتردامعمال كنوانسيون ، ابتدا به قلمرو كلي ارو  ايناز . كردنخواهد 
 ، باشدناپذير خصوص اجتناب از تعارض و بعد از آن، در جايي كه بروز تعارض اجتناب مقررات كنوانسيون در

 پس از تشريح قلمرو اعمال كنوانسيون و قواعد .را بررسي خواهيم كرد  كنوانسيون براي حل تعارضمقررات
پردازيم كه آيا قانونگذار داخلي براي تصويب اين   ميمربوط به اجتناب از تعارض و حل تعارض، به اين

 بر ديگر انواع حمل و ي ناظرها كنوانسيونكنوانسيون، از لحاظ قلمرو اعمال و نيز امكان تعارض با ديگر 
  . باشد يا خير مزبور كنوانسيون90نقل، بايد نگران ماده 

 

  

 

12. overlap 

 و البته شدهملحق ) حمل و نقل ريلي( و سيم )اي حمل و نقل جاده(.  آر. ام.، سي)حمل و نقل هوايي( ي ورشوها كنوانسيون كشور ما به .13
 مقررات موجود در زمينه حمل و نقل هوايي، بحث ملحق شدن به اين كنوانسيون يكپارچه ساختنبا توجه به تصويب كنوانسيون مونترال و 

  . براي ما موضوعيت داردرتردام در مقايسه با كنوانسيون ها كنوانسيونلذا پراختن به قلمرو اعمال اين . اردوجود دنيز 
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  استثنائات خاص و اضافات آن؛ رتردام مقررات اعمالقلمرو  .1
هاي تشكيل شده براي  ترين موضوعات بحث شده در مباحث كارگروه  از مهمرتردام مقررات اعمالقلمرو 

گونه دانيم، هر  مي كهطور همان 14. بوده استرتردامنوانسيون  كههاي اولي نويس پيشبررسي و تحليل 
 اولين موضوعي ،اينبنابر. شود شروع اعمالبه يك مسأله حقوقي بايد با تأسيس و ايجاد قواعد قابل  رويكرد

 بايد در نظر گرفته شود، تعيين اين امر است كه چه موضوع يا موضوعاتي رتردامكه در ارتباط با كنوانسيون 
 گيرد و چه موضوع يا موضوعاتي از قلمرو شمول اين كنوانسيون خارج  مي قراررترداملمرو كنوانسيون تحت ق

 كه يالملل بين را در ارتباط با ديگر مقررات رتردام الزم است تا قلمرو اعمال مقررات ،از سوي ديگر. شود مي
وره مسئوليت متصدي حمل به فراتر اين قواعد با گسترش د. كنيمناظر بر حمل و نقل كاالها هستند، تعيين 

حمل و نقل دريايي  (15»حمل و نقل اضافي«، رويكرد »بندر تا بندر«و » چنگك تا چنگك«از معيار 
اين  16.خالف آن توافق كنند توانند بر  مي البته طرفين كهاند هدكررا اتخاذ )  حمل و نقل غير درياييعالوه به

ي الملل بين  بايد حمل و نقل و هم خود حمل و نقل درياييفرايندم دانند هم تما  مي الزمكه حاليقواعد در 
 در كنوانسيون . بر حمل و نقل برون مرزي قابل اعمال هستندنيزد، بر حمل و نقل درون مرزي و نباش

 به بحث قلمرو اعمال و است 7 و 6، 5 در فصل دوم كه شامل سه ماده اي ، در بخش جداگانهرتردام
  بيانكلي  طور  به قلمرو اعمال كنوانسيون را 5 ماده كه  حاليدر .  است شده آن پرداختهاستثنائات و اضافات

 قلمرو 7رد و ماده شم مي بر بعضي از موارد استثنايي و خارج از قلمرو شمول كنوانسيون را 6دارد، ماده  مي
 قلمرو ،رترداميون  كنوانس5ماده . دهد  مياعمال كنوانسيون را به طرفين مشخص و مرتبط با هم گسترش

 محل حمل كه يها قرارداد كنوانسيون به  اين،6 ماده  با رعايت مفاد)1«: دارد  مي چنين بيانرا  آن اعمال
همان حمل  تخليه بندر و  حمل درياييبارگيري بندر و ي مختلف باشد،ها در كشور تحويل كاال و دريافت

 دولت در زير يها مكان از يك هر ،حمل قرارداد به هتوج با به شرطي كه ،كشورهاي مختلف باشند دريايي در
 .تخليه بندر) د يا تحويل؛ محل) پ بارگيري؛ بندر) ب دريافت؛ محل) الف :دشو  مياعمالواقع باشد،  متعاهد

 طرف هر يا و ،گيرنده ،فرستنده ،عامل حمل ،متصدي حمل ،كشتي تابعيت به توجه بدون كنوانسيون اين )2
 )1 «:كند  مي تعريفگونه  قرارداد حمل را اين،1 ماده 1 بند كه  حاليدر  ؛»شود  ميعمالاذينفع ديگري 

 متعهد به حمل كاال از ،كرايه حمل قبال دريافت در  متصدي حمل،كه در آني است اد، قراردحمل قرارداد
 است براي  ممكن نيزو منعقد گردد قرارداد بايد براي حمل از طريق دريا. شود  مييك مكان به مكان ديگر

گرد ي منعقدي حمل دريا عالوه بر،ي حمل و نقلها ديگر شيوه
 

14. Francesco, Berlingieri, op.cit., pp. 10-11. 

15. maritime plus 
16. Unan, Samim, “The Scope of Application of the Rotterdam Rules and Freedom of Contracts”, in: Meltem Deniz 

Guner- Ozbek, op. cit., p. 89-93. 
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  رتردامقرارداد حمل در كنوانسيون  .1ـ1
 كه قرارداد را 1 ماده 1 بند ويژه بهآيد،   مي، به داليلي كه در ذيلرتردام مقررات اعمالخصوص قلمرو  در

 ، مالك، در واقع. بين طرفين منعقد شده باشد بايد يك قرارداد حمل و نقل درياييحتماً كرده استتعريف 
 ويژگي داشته تعدادي باشد، بايد رتردام مشمول كنوانسيون كه اينالبته اين قرارداد براي .  طرفين استهاراد

 ويزبي  مقررات الهه ـ10 ماده 3در بند  شبيه به آنچه اي همقرر 5ماده . پردازيم  ميها  آنباشد كه در ادامه به
د كه شو  ميداشت كه اين كنوانسيون وقتي اعمال  مي ويزبي مقرر ـ مقررات الهه10 ماده 3بند . د ندار،آمده
 17.دادند در يك بارنامه دريايي گنجانده شده باشند  مي يا قوانيني كه به آن مقررات اعتبار و نفوذتشمقررا

يكي حملي نيز كه مورد استفاده  الكترونهده است و هر سند يا سابقكراين كنوانسيون از وجود قرارداد صحبت 
 رتردام از اعمال كنوانسيون  تا بتواندنبال شود رد پاي قرارداد حمل ها  آن بايد قبل يا بعد از،قرار گيرد
  .كردصحبت 

 به نوع خاصي از قرارداد حمل با رتردام كه مقررات است  رويكرد قراردادي در اين كنوانسيون، بدين معنا
 يا كليبه صورت اين نوع قرارداد، شامل حمل كاالها . شود  مياعمال و عملياتي ي خاص اقتصاديها ويژگي

 اين مفهوم بدين .شود  مي ناميده»حمل از در تا در« كه در رويه جاري با عنوان است ي از طريق دريائجز
 قبل ،اييي حمل غير دريها ، بلكه ممكن است از طريق ديگر شيوهاز طريق درياتنها   كه كاالها نهاست معنا

 قرارداد حمل مقرر دارد كه كاالها از طريق دريا حمل كه زمانييا بعد از حمل دريايي نيز حمل شوند و تا 
 به آن صورتي كه در قرارداد آمده واقعاًچه كاالها  گر؛ خواهد بوداعمال قابل رتردامخواهند شد، مقررات 

 حمل و نقل كاالها از طريق دريا واقعاً و ماًحت در اين خصوص بايد گفت كه الزم نيست 18.ده باشندشحمل ن
 بندر عنوان به  را بندر بارگيري و يك بندرعنوان به  راهمين كه قرارداد بتواند يك بندر. صورت گرفته باشد

 حتي اگر ؛ خواهند بوداعمال قابل رتردام، مقررات سازدتخليه كاالها در كشورهاي مختلف مشخص و معين 
 به همين 19. بارگيري يا تخليه نشده بوده باشند، مشخص شده در قرارداد حملبنادر در آن واقعاًكاالها 

بند » ب«و » الف« شق ها و بنادر برشمرده شده در يك از محل  به هيچاي همنوال، اگر در قرارداد حمل اشار
چه   اگر؛بود قابل اعمال نخواهند رتردام كه مقررات كردتوان اين چنين استنباط   مي نشده باشد،5 ماده 1

 است، حمل شده رتردام كه مطابق با مقررات اي ه واقعي از طريق دريا و به شيوبه طورممكن است كاالها 
 يا كليبه طور  انتخاب وسيله حمل و نقل را ،بعضي اوقات، بسياري از قراردادها به داليل مختلف. بوده باشند

 يا را مشخص نكرده اگر قرارداد نوع وسيله حمل در اين حالت،. گذارند  مي مشخص، آزادهبين چندين وسيل
 

17. Ibid., p. 154. 

18. Meltem. Deniz & Guner-Ozbek, op.cit., pp. 126-7. 
19. Ibid., p. 127. 
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 تعيين وسيله حمل را به انتخاب متصدي حمل واگذار كرده باشد، ممكن است اين چنين فرض شده كه اين
 ضمني قابل طوربه  شرط حمل از طريق دريا كه اين اعمال نخواهند شد، مگر رتردامباشد كه مقررات 

.  باشداعمال قابل رتردامي باشد تا مقررات كنوانسيون الملل بينايد حمل و نقل دريايي ب 20.استنباط باشد
يي ها يي به شيوه يا شيوهها عالوه بر حمل و نقل دريايي، ممكن است حمل و نقل يا حمل و نقل همچنين

 ممكن است محل دريافت كاال و محل تحويل ،حال  در عين. غير از حمل و نقل دريايي وجود داشته باشد
 بر اين رتردامجا نيز مقررات   در جايي متفاوت از بندر بارگيري يا تخليه باشد كه در اينها  آنكي ازكاال يا ي

كنوانسيون « رتردامدر واقع، عنوان اصلي كنوانسيون . است اعمال غير دريايي قابل حمل و نقلي ها شيوه
 عبارت . است»زئي از طريق دريا يا جكلي  صورتبه ي كاالها الملل بينملل متحد در مورد قراردادهاي حمل 

  .  جزئي، اشاره به بخش حمل و نقل قبل يا بعد از حمل و نقل دريايي داردصورتبه 
دارنده حمل از  بر  درحتماً اين كنوانسيون، قرارداد حمل بايد به موجب كه در باال اشاره كرديم، طور همان

 همان حمل دريايي در تخليه بندر و حمل دريايي بارگيري بندر. .. «اشاره به شرط اضافي .طريق دريا باشد
كنوانسيون نسبت به قرارداد حملي . ست ا اين ماده نيز مفيد اين معنا1در بند » ...كشورهاي مختلف باشند 

ي ها  اشاره به ديگر شيوه.شود  نميكند، اعمال  مي توصيه به اجبار و نهبه اختياركه حمل از طريق دريا را 
ي حمل و نقل مورد توافق طرفين قرارداد قرار ها با وجود اين، اگر ديگر شيوه. نيستحمل و نقل اجباري 

 هميشه به اين صورت  وضعيت البته كه بر آن نوع حمل و نقل نيز قابل اعمال استرتردامگيرد، قواعد 
  .نيست

رداخت كرايه پ آمده است، بايد از انجام حمل و نقل در مقابل 1 ماده 1 بند چنان كه در آن قرارداد حمل
  كرايه حملي پرداختگونه  حمل و نقل براي اهداف تبليغاتي و امثال آن كه هيچ،اينبنابر. حمل صحبت كند

اگر در قرارداد حمل صحبتي از حمل و نقل دريايي  21.است رتردامشود، خارج از قلمرو اعمال كنوانسيون  نمي
 براي حمل و نقل دريايي  و عرفاً كه نوعاًاي هراي كه قابل پرداخت است با كاي هنشده باشد، اما نوع كراي

 ضمني بر حمل و نقل طوربه شود كه طرفين قرارداد   ميشود مشابهت داشته باشد، چنين تفسير  ميپرداخت
 و كل شود كانتينر بزرگ از نيويورك به كيپ تاون حمل 10 اگر تعداد ،براي مثال. اند هدكردريايي توافق 

 بايد پرداخته شود، در ها  كانتينر آنتر از مبلغي باشد كه براي حمل هوايي يكي از مبلغ قابل پرداخت كم
 منتفي اي ه حمل ريلي و جاد،كه در اين مثال چرا 22،هييم نظر طرفين بر حمل دريايي بودگو  ميچنين حالتي

ان گفت تو  نميخصوص شيوه حمل و نقل ساكت باشد، دركلي  طور  به اگر قرارداد حمل ،در مقابل. است
اما . دكنتواند از حمل دريايي صحبت   نميكه در اين خصوص هيچ كس  چرا، قابل اعمال استرتردامقواعد 

 

20. Ibid 

21. Unan, Samim,op.cit., p. 90. 

22. Ibid., p. 90.  
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 كه مخصوص حمل  راييها  ضمني بتوانيم نشانهطور به كه اي هگون  ه ب،اگر راه براي تفسير وجود داشته باشد
تر از ديگر  ست بخش حمل دريايي، طوالنيالزم ني.  قابل اعمال استرتردامدريايي است پيدا كنيم، قواعد 

 يا بعد از حمل دريايي همچنين الزم نيست كه بخش حمل غير دريايي، قبل. ي حمل و نقل باشدها شيوه
  . به اين موضوعات نشده استاي هكه در مواد كنوانسيون هيچ اشار  چراصورت گيرد،

يا كشتي   بستگي به تابعيت طرفين ورتردام  اشاره شده، اعمال كنوانسيون5 ماده 2 بند  كه درطور  همان
در چنين .  ممكن است تابعيت طرفين قرارداد حمل و تابعيت خود كشتي يكسان باشد، در نتيجه وندارد

، ممكن است  اشاره شده تابعيت كشتيبه در اين بند كه ايناما .  قابل اعمال استرتردامحالتي باز هم قواعد 
 بر روي كشتي شتي است يا كشوري كه پرچمش كشور محل ثبت ك،كه منظوراز اين جهت ايجاد ابهام كند 

حل اين است كه هم كشور محل ثبت و هم كشور صاحب پرچم  نصب است؟ گفته شده است كه بهترين راه
در جايي كه فرستنده چيني با اين،   بنابر23. قابل اعمال باشندرتردامرا كشور متبوع كشتي بدانيم تا قواعد 

 از  به وسيله كشتي داراي پرچم چينكند تا كاالهايي را  ميمنعقد قرارداد حمل ، و نقل چينيمتصدي حمل
 كاالها به يك گيرنده چيني در ايران برسد، نهايتاًبندر شانگهاي به بندر شهيد رجايي در ايران حمل كند، تا 

  . قابل اعمال هستندرتردامقواعد 

  
  حمل و نقلي بودن الملل بين. 1ـ2

  حمل24»ي بودن مضاعفالملل بين« خصلت مستلزم رتردام كنوانسيون 5 ماده كرديم كهحث باال اشاره در مبا
د حمل و نقل دريايي به معناي  و هم خو25 حمل و نقليندافر كه هم تمام است  اين امر بدين معنا.است
 در هلند شروع رتردامبندر  بر حملي كه از رتردام مقررات ،بنابراين، براي مثال 26.ي باشندالملل بين بايد اخص
رود،   ميرسد و سپس از طريق زميني به كابل در افغانستان  مي ايران و به بندر عباس در خليج فارسشود مي

رسد و   مي به بندر عباس در ايران بندر خرمشهر در ايران شروع شده، حملي كه از؛ ولي برشود  مياعمال
  27.نخواهد شد رود، اعمال ي مسپس از طريق زميني به كابل در افغانستان

 ارتباطي با ، حمل و نقلفرايند قرارداد حمل، الزم است كه  مضاعفي بودنالملل بين خصلتعالوه بر 
  استنباط5 ماده 1اين شرط از عبارت پاياني بند . كننده كنوانسيون داشته باشد يكي از كشورهاي امضا

 

23. Ibid., p. 94.  

24. double internationality  
  .اي است ه اعم از هوايي، ريلي و جاد،ي حمل و نقلها  ساير شيوهعالوه به ، حمل و نقل دريايي منظور.25

26. Ibid., p. 92. 

 با توجه به . ملموس بودن بحث از بنادر موجود در كشورمان نام برده شودبراي، سعي شده مقالهكار رفته در اين  ه هاي ب در كليه مثال. 27
  .  نگريسته شود است كشورمان طرف كنوانسيونكه اينها بايد با فرض  ، به اين مثالكنوانسيون ملحق نشدههنوز به اين  ايران كه اين
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 دولت در زير يها مكان از يك هر حمل، قرارداد به توجه با به شرطي كه. ..«: دارد  مي كه مقررشود مي
  .»...واقع باشد  متعاهد
 اين شرط با درج اين قيد كه مكان دريافت كاالها براي حمل، يا بندر بارگيري كاالها، يا 5 ماده 1 بند در

ن واقع شده  كنوانسيوهكنند ها، بايد در يكي از كشورهاي امضايا مكان تحويل دادن كاال بندر تخليه كاالها و
 . شده است بيني پيشباشد، 

  
  28 حمل غير درياييعالوه بهحمل دريايي . 1ـ3

حمل   چنانچه حمل و نقل عالوه بر؛ يعنيشوند  مي اعمال»در تا در«ي از ها  حمل و نقلر برترداممقررات 
 حمل قابل رايندف تمام ر حمل، قبل يا بعد از حمل دريايي باشد، اين مقررات بي اضافيها دريايي شامل شيوه

، با عنوان حمل دريايي  به قراردادهاي حمل از در تا دررتردامگسترش قلمرو اعمال مقررات . اعمال است
، همان بخش رتردامكه مؤلفه اصلي براي اعمال مقررات   چرا؛ حمل غير دريايي شناخته شده استعالوه به

 قابل رتردام طريق دريا صورت نگيرد، مقررات به عبارت ديگر، اگر هيچ جزئي از حمل، از. است حمل دريايي
 را 29»اي همسئوليت محدود شبك« يك سيستم رتردامدر بحث مسئوليت، كنوانسيون . اعمال نخواهند بود

  30.كنداعمال )  حمل غير درياييعالوه بهحمل دريايي ( حمل ه شيواين تا بر كردهانتخاب 
  
  نسيونو اضافات قلمرو اعمال كنوااستثنائات خاص . 1ـ4

، الزم است به استثنائات خاصي كه از قلمرو شمول رتردامخصوص قلمرو كلي كنوانسيون پس از بحث در
خاص و مرتبط لمرو اعمال كنوانسيون را به طرفين و نيز مواردي كه ق) 6ماده ( اند هاين كنوانسيون خارج شد

   :دارند  مياين مواد به ترتيب مقرر. بپردازيم) 7ماده (دهد   ميبا هم گسترش
   استثنائات خاص. 6ماده 

 عمالا 31 خطوط منظم كشتيرانيوسيله به نقل و حمل در قراردادهاي زير رب كنوانسيون اين. 1«
  :دشو نمي

   32؛) دربستصورتبه ( قراردادهاي اجاره كشتي) الف
   . آنيفضااز مقدار  هر يا كشتي يك از براي استفاده ساير قراردادها) ب

 

28. maritime plus 
29. limited network liability 
30. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., p. 127. 

31. liner transportation 

32. charter party 
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 د،شو  نمياعمال كشتيراني نامنظمبه وسيله خطوط  نقل و حمل در حمل قراردادهاي رب كنوانسيون ينا. 2
يا قرارداد ديگري بين طرفين براي   دربست وصورتبه هيچ نوع قرارداد اجاره كشتي ) الف :كه زماني جزب

ه بقسا يا يك و حمل سند  يك)ب و  آن وجود نداشته باشد؛ي فضا ازاستفاده از يك كشتي يا هر مقدار
  .»شود حمل صادر الكترونيكي

  خاص طرفين به اجرا نسبت.  7ماده 
كه  اي هدارند يا كننده كنترل گيرنده، و نسبت به متصدي حمل كنوانسيون اين ،6 ماده با وجود تصريح

، اند خارج شده كنوانسيون اين از شمول حملي كه قراردادهاي ديگر يا  قرارداد اجاره كشتيطرف اصيل
حملي كه مطابق با ماده  قرارداد طرفين اصيل نسبت به كنوانسيون اين ،حال اين با .دشو  ميالاعم ،نيستند

  . دشو  نمياعمال، اند هاز شمول اين كنوانسيون خارج شد 6
از بند اول . اند ه از شمول كنوانسيون خارج شد، در زمينه حمل و نقلها  قراردادبرخي 6 ماده براساس 

 وسيله بهحمل و نقل ( 33 نسبت به قراردادهاي حمل و نقل الينرياصوالًنسيون شود كه كنوا  مياستنباط
 دربست يا ديگر صورتبه  مگر قراردادهاي مربوط به اجاره كشتي ،شود  مياعمال) خطوط منظم كشتيراني

 كه در اين صورت، اين موارد مقدار جا و فضا از يك كشتي هر يا كشتي از يك  استفادهبه منظورقراردادها 
البته در اين خصوص بايد توجه كرد كه اگر قرارداد حملي كه با . هستند  شمول كنوانسيون دامنهخارج از

 آن متصدي ، حال و در عين قرار بگيردرترداممتصدي حمل منعقد شده است، تحت شمول كنوانسيون 
گيرند، منعقد   نمير قرارتردامكه تحت شمول كنوانسيون   قراردادهاي ديگري را با متصديان جزء حمل،حمل
 تحت بنابراين، قراردادي كه ذاتاً. شود  نمي نسبت به قرارداد اصلي متوقفرتردام، اعمال كنوانسيون كند

ر بگيرد، اگر بين متصدي اصلي حمل و يك متصدي جزء منعقد شود   نمي قراررتردامشمول كنوانسيون 
تأثيري ،  استي اصلي و فرستنده منعقد شده و بين متصدبوده رتردامقراردادي كه تحت شمول كنوانسيون 

  :گيرد  مي قراررتردامبر اين اساس، مثال زير تحت قلمرو كنوانسيون  34.ندارد
، با  به بندر شهيد رجايي در ايرانرتردام كانتينر كاال از بندر 10 براي حمل هلندي هكنند يك توليد

  باقبالًم اين قرارداد از متصديان حمل جزء كه  متصدي حمل براي انجا،آنگاه. بندد  ميمتصدي حمل قرارداد
  . كند  مي از نوع چارتر پارتي داشته است، استفادهي قراردادها آن

 

از  (» الينريحمل و نقل« )3 :دندار  مي مقرررتردام كنوانسيون 1 ماده 4 و 3ي ها  بند،الينريردر تعريف حمل و نقل الينري و غي .33
 ارائه  افراد عمومانتشار آگهي يا وسايل مشابه به است كه از طريق سرويس حمل و نقليك  به معناي )طريق خطوط منظم كشتيراني

 سفرهاي ير مشخص شده مطابق با برنامه زمان بين بناد،منظم  زمانيهرنام در يك بي است كهيها  و شامل حمل و نقل توسط كشتيشود مي
  حمل و نقلي غير ازي هرا به معن» كشتيرانينامنظمحمل و نقل از طريق خطوط « )4 .»ندكن  مي است، تردد دسترس عمومكه در دريايي

  .»از طريق خطوط منظم كشتيراني استحمل و نقل 
34. Unan, Samim, op.cit., p. 95.  
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 ي اعمالغيرالينر نسبت به قراردادهاي حمل و نقل اصوالًدارد كه اين كنوانسيون   مي مقرر6 ماده 2بند 
يا قرارداد ديگري بين طرفين براي  ربست و دصورتبه  اجاره كشتي اينكه هيچ نوع قراردادشود مگر  نمي

 سند حمل  آن وجود نداشته باشد و همچنين در اين خصوص يكاز فضاياستفاده از يك كشتي يا هر مقدار 
ي غيرالينر حمل و نقل ساير قراردادهاي ناشي از كه اين نتيجه .شود حمل صادر الكترونيكي هسابق يا يك و

 اوالً الكترونيكي حمل به اين منظور است كه هه به سند حمل و سابق اشار35.شوند  ميمشمول كنوانسيون
 دليلي بر دريافت كاالها ثانياً و  ـ استرتردامكه گفتيم الزمه اعمال مقررات  ـ دليلي بر انعقاد قرارداد حمل

  . توسط متصدي حمل يا عامل حمل باشند
 و در دست اند هكشتيراني صادر شد خطوط نامنظم وسيله بهيي كه در جريان حمل و نقل ها بارنامه

 اصلي كه قرارداد حمل صريحي را با متصدي حمل منعقد ه فرستنديها ، همانند بارنامههستند اشخاص ثالث
 اين ماده، 2بند » الف« شقرسد كه در   مي اين به نظر وجودبا. شوند  ميده است، مشمول كنوانسيونكر

 و از طريق ستفاده از فضاي يك كشتي منعقد ابه منظور كه يغيرالينر ناشي از حمل و نقل قرارداد صريح
 در واقع در ارتباط با طرفين . از شمول كنوانسيون خارج شده استيك سند حمل مثل بارنامه مستدل شده،

 مشمول مقررات الهه ـ، گرچه همين طرفين است اصلي قرارداد، چنين قراردادي خارج از شمول كنوانسيون
  36.شدند ميويزبي 
 قابل  همچنان، عدم صدور سند حملرغمعلي رتردام ويزبي، قواعد خالف مقررات الهه و الهه ـ رب«
 كنوانسيون  شمولاين، مثال زير تحتبنابر. است  در اين خصوص شبيه به كنوانسيون هامبورگو اعمال
  : گيرد  مي قراررتردام

 ظرفيت مورد كنندگان كشتي جارها  از يكيكه علت به اين براي حمل دريايي از سنگاپور تا داكار، 
مالك كشتي در آخرين لحظات قبل از .  كامل پر نكرده است، فضاي كافي وجود داردطوربه اش را  اجاره

 ساعت قبل از 72، طبق سفارش كاالها كه اين را با يك فرستنده مبني بر 37اي هحركت كشتي، قرارداد ويژ
 ،در اين مثال . سند حملي صادر نشده استگونه هيچ .كند مي رسيدن به داكار تحويل داده خواهند شد، منعقد

خصوص   ترديدي درگونه  از سوي ديگر، هيچ.است يالملل بين يعني حمل و نقل ، وجود دارد5شرايط ماده 
كه در شق  هيچ قرارداد چارتر پارتي كه اين ويژه به ؛ وجود ندارد6 در ماده مقررعدم وجود استثنائات خاص 

، شرط اصلي عالوه به 38.» وجود نداردبيني شده،  همين ماده پيش2بند » الف« و شق 6ماده  1بند » الف«
 

يا قرارداد ديگري بين   دربست و صورت به اجاره كشتي هيچ نوع قرارداد ها  آني مربوط به حمل و نقل غيرالينري كه درها  يعني قرارداد.35
  يكها  آنخصوص  كه درشوند در صورتي مشمول كنوانسيون مي ندارد، آن وجود  فضايطرفين براي استفاده از يك كشتي يا هر مقدار از

  .شود حمل صادر الكترونيكي هسابق يا يك و سند حمل
36. Simon, Baughon, op.cit., pp. 154-155.  

37. ad hoc contract 
38. Unan, Samim, op.cit., pp. 95- 6.  
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البته اين . شود ديده نميال ، در اين مثاست  كه انعقاد قرارداد بين طرفينرتردامبراي اعمال كنوانسيون 
فضاي يك كشتي منعقد  استفاده از به منظوري كه غيرالينر ناشي از حمل و نقل قرارداد ويژه، قرارداد صريح

خصوص مثال  در. نيست  مشمول كنوانسيون،6 ماده 2بند » الف« شق به موجب بتوان گفت كه نيست شده
 رتردامكند كه مقررات   مي اشاره7صدر ماده « بدين ترتيب كه . ديگر نيز استدالل شده استاي گونه باال به

 رابطه بين گيرنده ثالث كه حق دريافت ،اين بنابر.شود  مي اعمال39بر روابط بين متصدي حمل و گيرنده ثالث
 حتي اگر ،گيرد  مي قراررتردام مقررات  شمول تحت، قرارداد ويژه دارد و متصدي حملبه موجبكاالها را 

 40.»نباشد  6قرارداد ويژه مطابق با ماده 

در ارتباط با طرفين  برشمرده شد، 6 موارد عدم شمول كنوانسيون را كه در ماده ،6 ماده ه در ادام7ماده 
فقط نسبت به طرفين ) عدم شمول(دارد كه اين استنائات   ميداند و اشعار  نميثالث و فرعي قابل اعمال
ويزبي و كنوانسيون  نيز همچون مقررات الهه ـ رتردامدر اين خصوص، مقررات . اصلي قابل اعمال هستند

ي ها  سند حمل براي حمل و نقلهلثي كه دارندثا. كند  ميهامبورگ، از گيرنده يا گيرندگان ثالث حمايت
جود يا عدم همچنين صرف نظر از و. گيرد  مي قراررتردام، تحت قواعد حمايتي كنوانسيون است يغيرالينر

 نام برده شده نيز در موارد حمل ها  آن ازرتردامصراحت در كنوانسيون  وجود سند حمل، اشخاص ثالثي كه به
 اين اشخاص را 7 ماده 41.شوند  ميمند  بهرهرترداماياي حمايتي كنوانسيون ي از مزغيرالينري ها و نقل

   .داند مي» دارنده«و » كننده كنترل«عبارت از گيرنده، 
براي مثال در جايي كه اختالف ناشي  (است رتردام خارج از قلمرو كنوانسيون ،در جايي كه حمل و نقل

تواند به   ميخص ثالث منتقل شده باشد، اين چنين ثالثي، اگر سند حمل به ش)است از قرارداد چارتر پارتي
  : دهد  ميخوبي شرح مثال زير وضعيت را به.  استناد جويدرتردامقواعد 

 و كشورهاي امريكا با يك متصدي حمل براي حمل و نقل الينري كه بين اياالت متحده اي هكنند توليد
 كانتينر از آن كشتي براي هر سفر 20ي برابر با ظرفيت كند، قراردادي براي استفاده از فضاي  مياروپايي تردد
در اين صورت، امكان دارد كه بعضي از . شود  ميبراي هر كانتينر نيز يك بارنامه صادر. كند  ميدريايي منعقد
 نمايندگان خود را قادر سازد ها  آنوسيله بهنگه داشته شوند تا ) كننده توليد(  توسط فرستندهها آن بارنامه

 به گيرندگان ثالثي منتقل شده ها ممكن است بعضي از آن بارنامه همچنين. ها را در اروپا تحويل گيرندكاال
، تحت رتردام كنوانسيون 7 بين متصدي حمل و اشخاص ثالث براساس ماده هدر اين صورت، رابط. باشند

 

يا شود كه به موجب قرارداد حمل   مي شخصي گفتهبه »گيرنده كاال« : تعريف شده استبه اين نحو، گيرنده ثالث 1 ماده 11 بند در  .39
  . است ذيحقها  نسبت به تحويل گرفتن كاال، الكترونيكي حملهيا سابق يك سند حمل و

40. Ibid., p. 96. 
41. Ibid., p. 97. 
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طبق قرار دارند، ) نمايندگانشيا ( يي كه در دست فرستندهها  اما بارنامهگيرد؛ ميشمول اين كنوانسيون قرار 
خواهند   قراررتردام، خارج از قلمرو شمول كنوانسيون 7و قسمت اخير ماده  6 ماده 1بند » الف«شق 
  42.گرفت

ي دريايي، بارنامه با قيد نام ها  اين است كه اين كنوانسيون نوع قديمي بارنامه7 و 6در مجموع، اثر مواد 
 صورتبه  ولي قراردادهاي اجاره ؛شود  ميرا شامل  در حمل و نقل داخليمهو بارنا )غير قابل انتقال(گيرنده 

 براي صريحالينري، قراردادهاي  غير با وجود اين، در تجارت از طريق حمل و نقل. شود  نميدربست را شامل
، نسبت به اند ه سندي غير از سند حمل و نقل مستدل و منعقد شدبه وسيلهاستفاده از فضاي يك كشتي كه 

از  44 خود80 اين كنوانسيون همچنين در ماده 43.است  قراردادي خارج از شمول كنوانسيون،طرفين اصلي
، رتردامپس از بررسي قلمرو اعمال قواعد . عدول كرده است مقرراتش در ارتباط با قراردادهاي حجمي

 ي حمل و نقلها هي ديگري كه ناظر بر ديگر شيوها كنوانسيوندليل وجود ه  گفتيم بقبالً كه طور همان
اعمال «: دارد  ميمقرر صراحت  نيز كه به90ماده . است ، بروز تعارض و ابهام در قلمرو اجرا، محتملهستند
 راه را براي اجتناب از تعارض از طريق اعمال ،»نيست گونه حق شرطي نسبت به اين كنوانسيون مجاز هيچ

 تعارض و حل تعارض، جهت تكميل مبحث بدين ترتيب، بررسي قواعد اجتناب از. حق شرط بسته است
 كه  بيندازيماير موادي و س90اما قبل از آن بهتر است نگاهي به ماده . است قلمرو اجراي كنوانسيون الزم

  .  عدم امكان اعمال حق شرط به ما كمك كندممكن است براي توجيه
  
  

 

42. Ibid., 97. 

43. Simon, Baughon, op.cit., p. 155. 
 اين ماده تصريح شده، »الف«بند   عدول از مقررات اين كنوانسيون به نحوي كه در)2:  مقررات ويژه براي قراردادهاي حجمي:80ماده  .44

 عدول از مقررات اين كنوانسيون را نافذ و ، آنموجب بهمهم باشد كه اي  ه جملمتضمنقرارداد حجمي )  الف:آور است كهتنها زماني الزام
رارداد حجمي را كه متضمن هاي ق بخش) 2يا  ؛طور مجزا مورد مذاكره قرار گرفته هب) 1 :قرارداد حجمي قراردادي باشد كه) ب؛ معتبر بشناسد

به فرستنده فرصت مناسبي اعالم شده باشد تا بتواند قرارداد حملي متناسب با قيود )  ج است، مشخص سازد؛عدول از مقررات اين كنوانسيون
از طريق ارجاع در نه ) 1عدول از مقررات اين كنوانسيون، )  اين ماده منعقد نمايد؛ دبه موجب بدون امكان عدول ،و شرايط اين كنوانسيون
  .باشدو نه در يك سند الحاقي كه امكان مذاكره در آن وجود ندارد، درج شده ) 2 ،سندي ديگر گنجانده شده

 بين ، اين ماده را رعايت كند2كند، در صورتي كه آن قرارداد الزامات بند   مياي كه از مقررات اين كنوانسيون عدول  شرايط قرارداد حجمي.5
  :شود  مي اعمال، شخصي غير از فرستنده كه داراي شرايط زير باشدمتصدي حمل و هر

طور  ه و باست قرارداد حجمي از مقررات اين كنوانسيون حاكي از عدولطور صريحي  هشخص مذكور اطالعاتي دريافت كرده كه ب) الف
 از قبل در جدول صرفاً ،ايت مذكور در فوقرض)  بملزم گردد؛ ،اساس اين موارد خارج از شمول كنوانسيونصريح رضايت داده باشد كه بر

  .  الكترونيكي حمل درج نشده باشده سند حمل يا سابق،ها و خدمات متصدي حمل عمومي قيمت
 شروط عدول فراهم شده است، كه اين بار اثبات دعوا را مبني بر ، طرفي كه مدعي استفاده از مزاياي عدول از مقررات اين كنوانسيون است.6

  .ردبه عهده دا
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  .شده است

                                                          

  رتردام عدم امكان پذيرش حق شرط نسبت به كنوانسيون .2
  ع طرح موضو.2ـ1

ممكن .  استكرده را ممنوع اعالم 45 اعمال حق شرط90ديم، ماده كر كه در مطالب باال نيز اشاره طور همان
ها از طريق   نزديكي ملت،ال براي ما مطرح شود كه از يك سو، اهداف اعمال حق شرطؤاست اين س

  ديگر نيز و از سوي46است سازي حقوق نيز يكنواخت جانبه وهاي معاهدات چند گسترش جامعه طرف
 حمل و ويژه به ، قواعد و مقررات مربوط به حمل و نقلتر بيشچه  سازي هر صدد همسان  دررتردامكنوانسيون 

 دهش بيني پيش كنوانسيوندر متن   مبني بر عدم پذيرش حق شرط90 حال چرا ماده  ونقل دريايي است
 و مواد ابا بررسي محتو. نسيون جستبه نظر ما علت را بايد در خود مواد و مقررات موجود در كنوا است؟

 همه  كنوانسيون راه را براي اعمال حق شرط بسته، اما90رسيم كه گرچه ماده   ميكنوانسيون، به اين نتيجه
 شدن، همساني االجرا الزمده كه در صورت كر و سند جامعي را ارائه در نظر گرفتهي الزم را ها بيني پيش
كه سعي بر آن  ضمن اين ؛دنبال خواهد داشت بهل و نقل دريايي كاالها ي را در قواعد مربوط به حمتر بيش

با اين توضيح، نگاهي به مواد موجود . شود تعارض جلوگيري گونه  هرن آمدوجود  به از حد ممكنبوده كه تا 
 كه در فصل هفتم تحت است 26ماده  اولين ماده بسيار راهگشا. اندازيم  ميزمينهدر كنوانسيون در اين 

خصوص اين ماده و شرايط و قيود در. آمده است» مقررات تكميلي در ارتباط با مراحل ويژه حمل«وان عن
زم است كه اين ماده جا اشاره به اين نكته ال  در اين. توضيح خواهيم داداي هآن، در ادامه و در مبحث جداگان

كرديم و گفتيم كه كنوانسيون  ياد 47 از آن تحت عنوان حمل و نقل اضافي5 كه در ماده گسترش قلمروي را
 كه مدعي يممكن است بگوييم كه براي كنوانسيون. شود از بين برده است  مي بر اين موارد نيز اعمالرتردام

شود،   ميي حمل و نقل غير دريايي نيز اعمالها  بلكه بر ساير بخش،تنها بر بخش حمل دريايي است نه
 بگوييم كنوانسيون هدف ديگري داشته كه اين مگر 48؛رود شمار مي  به ضعف ه يك نقط26تدوين ماده 

 چون اين ماده حق شرط را به هيچ وجه ممكن ، در واقع.گردد مي  باز 90 به ماده احتماالًاين هدف . است
 90، از شدت و سختي ماده ي الزمها بيني پيش نظر گرفتن  در با26، در ساير مواد از جمله ماده داند نمي

كاسته 
 تا 82 مواد  در،»موضوعات خارج از حاكميت اين كنوانسيون«چنين در فصل هفدهم تحت عنوان  هم

 

ضيائي : رجوع كنيد بهبراي اطالع از اين موضوع .  است حاضر خارجمقالهبحث از حق شرط و تعريف و نكات مربوط به آن از موضوع  .45
   .1387 ،125 -128 ، گنج دانش، ص32 چاپ ،الملل عمومي حقوق بينبيگدلي، محمد رضا، 

  .125. ، صپيشين .46
47. Maritime plus  

توضيح تر  در پاسخ به اين ايراد در صفحات بعدي بيش. گيرند  ميان، از جمله پروفسور ويليام تتلي همين ايراد رابرخي از نويسندگ. 48
  . دادخواهيم
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 82 ماده ويژه به ها و آنتر به  تر و موشكافانه چه دقيق  است كه هرشده بيني پيش قواعد و مقررات جامعي 86
  :زير هستنداين مواد به شرح . شود  ميپذير  نيز توجيه90بنگريم، علت درج ماده 

   موضوعات خارج از حاكميت اين كنوانسيون)فصل هفدهم
  هاي حمل و نقل  كاالها از طريق ديگر روشحمل و نقلي حاكم بر الملل بيني ها كنوانسيون . 82ماده 

ي زير كه در زمان الملل بيني ها كنوانسيونيك از   اعمال هيچ مانع از در اين كنوانسيون،اي ههيچ مقرر
 كه مسئوليت متصدي ها  آني بعديها  و نيز اصالحيهاند ه بوداالجرا الزموانسيون،  شدن اين كناالجرا الزم

  :نخواهد شدد، نكن  ميمقرر بر كاالها را سارات واردحمل در قبال فقدان و خ
 براساسكه كنوانسيون مذكور  ييجا هر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاال از طريق هوا، تا) الف

  شود؛  مي از قرارداد حمل اعمالمقررات خود، بر هر قسمت
 براساسكه كنوانسيون مذكور  ييجا  تا،هر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق جاده )ب

 اي ه جاده بارگيري شده بر روي وسيله نقليصورت  بهپردازد كه   ميمقررات خود، به حمل و نقل كااليي
  شود، باقي مانده است؛  ميمخصوص حمل كاالها كه خود به وسيله كشتي حمل

 براساسكه كنوانسيون مذكور   ييجا هر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق ريل، تا) ج
  يك مكمل براي حمل و نقل ريلي حملعنوان به به حمل و نقل كااليي كه از طريق دريا ،مقررات خود

  شود؛   ميشود، اعمال مي
كه كنوانسيون مذكور  ييجا هاي داخلي، تا  كاالها از طريق آبراههر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل) د

 هم از طريق ، مقررات خود، به حمل و نقل كااليي كه بدون انتقال آن از يك كشتي به كشتي ديگربراساس
  .شود  مي اعمال،شود  ميرودخانه و هم از طريق دريا حمل

   تحديد جهاني مسئوليت . 83ماده 
ي يا قانون ملي كه تحديد الملل بين اعمال هر نوع كنوانسيون  مانع ازكنوانسيون، در اين اي ههيچ مقرر

  .نخواهد بودكند،   ميجهاني مسئوليت مالكان كشتي را تنظيم
   ميانگين كل. 84ماده 

 اعمال شرايط مندرج در قرارداد حمل يا قانون ملي در ارتباط با  مانع از در اين كنوانسيون،اي ههيچ مقرر
  .نخواهد بود  تنظيم ميانگين كلتطبيق و
   همراه مسافرهن و توشا مسافر. 85ماده 

  همراه مسافر اعمالهكنوانسيون حاضر نسبت به قراردادهاي مربوط به حمل و نقل مسافر و توش
  .شود نمي

  اي ه خسارات ناشي از وقايع هست. 86ماده 
يك از   هرموجب به اي هداد هست در قبال خسارات ناشي از روياي هچنانچه اپراتور تأسيسات هست
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 اين كنوانسيون به موجبمسئول باشد، هيچ مسئوليتي در قبال خسارت مذكور   يا قوانين زيرها كنوانسيون
   :ايجاد نخواهد شد

 29، مصوب اي ه كنوانسيون پاريس در مورد مسئوليت شخص ثالث در زمينه انرژي هستبه موجب) الف
 و 1982 نوامبر 16هاي مصوب   و پروتكل1946 ژانويه 28اضافي مصوب  پروتكل به موجب كه 1960 يهيژو
 21مصوب  اي ه كنوانسيون وين در مورد مسئوليت مدني براي خسارات هست؛اصالح گرديد 2004 فوريه 12
 كنوانسيون پاريس عمال كنوانسيون وين اصالح گرديد؛قي در ارتباط با ا پروتكل الحابه موجب كه 1963 مي

 وين در مورد 1963 پروتكل اصالحي براي اصالح كنوانسيون به موجب كه 1988تامبر  سپ21مصوب 
 كنوانسيون غرامت تكميلي  اصالح گرديد؛1997 سپتامبر 12  مصوباي همسئوليت مدني براي خسارات هست

 و ها كنوانسيون اصالحيه به اين گونه هرهمچنين ، و 1997 سپتامبر 12 مصوب اي هبراي خسارات هست
 در قبال خسارات ناشي از رويدادهاي اي هي بعدي در مورد مسئوليت اپراتور تأسيسات هستها انسيونكنو
   ؛ يااي ههست

 به شرطي كه قانون مذكور ،خصوص مسئوليت براي چنين خسارتي در  قانون ملي حاكمبه موجب) ب
، اي هي براي خسارات هست وين يا كنوانسيون غرامت تكميل،در اثر كنوانسيون پاريسحامي افرادي است كه 

  .شوند  ميمتحمل خسارت
دارند كه مقررات اين كنوانسيون در مواردي   ميمواد فوق هر كدام در يك موضوع و حيطه خاص بيان

 مانع از اعمال ... در اين كنوانسيون اي ههيچ مقرر« كه از جمله ايند و داراي عبارات مشتركي شون  نمياعمال
 اثر كنوانسيون در قلمرو 92همچنين در ماده . ، هستند»نخواهد شد ...ون ملي يا مقررات كنوانسيون يا قان

  . استشده بيني پيشگيري و انصراف از كنوانسيون   كناره،96هاي داخلي و در ماده  سرزمين
  
  علل عدم پذيرش حق شرط در كنوانسيون. 2ـ2

داد   مي احتمالرتردام كنوانسيون اوالً گفت توان  ميبا دقت در اين مواد و روح حاكم بر ساير مواد كنوانسيون
 ثانياً .كرده است ارائه ها  آنحل نيز براي  حق شرط اعمال كنند و راهبرخي مواردكه كشورها نسبت به 

دن قواعد و كر هماهنگي و به روز سازي، يكساناش كه  كنوانسيون در راستاي رسيدن به هدف اصلي
 به هدف ها  آندر مورد كه اعمال حق شرط  را، تنها مواردياست الهامقررات ناظر بر حمل و نقل دريايي كا

 موارد ديگر  است كهبدان معناده است و اين كرحل ارائه  ه راها  آن و نسبت بهبيني پيش ندز  نميفوق لطمه
 ملدستورالع نه كنوانسيون يا ،است كنوانسيوناين ، تابع شود، حتي اگر تعارضي نيز ايجاد  نشدهبيني پيشكه 
در واقع، اين امر به خاطر يكپارچه بودن كنوانسيون و ترس از اين حقيقت است كه آزاد . ي ديگرالملل بين

 رتردام كنوانسيون  تدوينگذاشتن كشورها ممكن است به وحدت و هماهنگي مقرراتي كه آنسيترال با
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ي الملل بيني حمل و نقل ها رداد قرااصوالً كه اينتر  دليل سوم و مهم. آوردصدد آن بوده است، لطمه وارد در
زء روابط گردند و لذا ج  مي، مشمول اعمال تصدي محسوبشوند منعقد ها كاالها حتي اگر از سوي دولت

  كه عمالًاي هها، در رابط  هيچ توجيهي براي شناسايي حق شرط براي دولت،اينبنابر. خصوصي افراد است
نفسه باعث ارتقاي طرز تلقي  اين تحليل في. رد، متصور نيست نداها  آنه حاكمانه و آمرانههيچ ربطي به جنب

 آغاز مناسبي براي هد و نقطشو  ميي مربوط به روابط خصوصي و تجاريالملل بينجهاني در مورد مقررات 
  .آيد  ميي به شمارالملل بينها در قوانين حاكم بر روابط تجاري  كنار گذاشتن مداخله بدون منطق دولت

 اجراي آن فصول نسبت به كه اينول چهارده و پانزده كنوانسيون، با توجه به خصوص فص تنها در
، است آن كشورها اعالم رضايت قبليمستلزم  91 ماده 1 بند  ناظر به78 و 74مطابق مواد كشورهاي عضو 

.  حق شرطي را نپذيرفته در تضاد استگونه  كه هيچ90 كه با ماده صورت بگيردممكن است اين برداشت 
 ه از بدن، جدارسد بايد مواد مندرج در فصول مزبور را از يك حيث  ميوص پاسخ به اين تعارض، به نظرخصدر

 يكسان و مطابق با را پيشنهاد يك سيستم حل اختالف اين مواد دانسته، رترداماصلي و مواد كنوانسيون 
  بهبه هر دليلخواهد  حال اگر كشوري ن. بدانيمحمل و نقل دريايي كاالها اقتضاي موضوعات مربوط به

در اين صورت و در فرض بروز اختالفات .  ملتزم نباشدها  آنتواند به  مي بپيوندد، اجباري نيست وها آن
 خصوصي و تعارض الملل بيني دريايي كاالها، مطابق با عمومات حقوق الملل بينمربوط به حمل و نقل 

  . فتار خواهد شدقوانين نسبت به تعيين دادگاه صالح و حل آن اختالفات ر
 ولي موضوع ، كنوانسيون اعمال شوندرات اجتناب از تعارض يا حل تعارضبنابراين، در مواردي كه مقر
در اين .  نيست جز پذيرفتن كنوانسيوناي ه قرار گيرد، بايد گفت چاررتردامباز هم تحت شمول كنوانسيون 

 را رتردامنوانسيون بايد كنوانسيون خصوص بايد اين چنين تفسير كنيم كه براي نيل به هدف اصلي ك
  . هستند  اين موارد نادر.ي موجود ديگر نيز پيش آيدها كنوانسيون تعارضي با مقررات كه اينپذيرفت، ولو 

در اينجا، بررسي قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض موجود در كنوانسيون، جهت تكميل مبحث 
  . شود  مي پرداختهها  آنه به كه در اداماست قلمرو اجراي كنوانسيون الزم

  
  خصوص اجتناب از تعارض  دررترداممقررات كنوانسيون  .3

ي خاصي بوده كه در خود كنوانسيون صورت گرفته ها بيني پيش 90 علت تدوين ماده احتماالً  كه گفتيمطور همان
ناب از تعارض و حل  بايد به قواعد اجترتردامهمچنين گفتيم كه در راستاي بررسي قلمرو كنوانسيون . است

 آمده است كه در 26خصوص اجتناب از تعارض، مقرراتي در ماده  در. تعارض موجود در آن كنوانسيون بپردازيم
اما قبل از آن بهتر است توضيح دهيم كه اين ماده را از آن . پردازيم  مي اين مادهدر و مفاهيم مندرج ها  آنجا به اين

خصوص تعيين قلمرو اعمال، از همان ابتدا و البته تحت شرايطي كه  ميم كه درنا  مي اجتناب از تعارضهجهت مقرر
 : دارد مقرر مي ماده اين. دهد  ميي ديگرالملل بين قواعد گروهي ازدر اين ماده آمده، اولويت را به 
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يا  فقدان يا خسارت به كاالها يا حادثه كه هنگامي :عمليات حمل مقدم يا مؤخر بر حمل دريايي .26ماده 
شود، در طول دوره مسئوليت متصدي حمل، اما   ميها  آناوضاع و احوالي كه منجر به تأخير در تحويل

 از كشتي حادث شود، مقررات اين ها  آن بعد از تخليهمنحصراً قبل از بارگيري كاالها به كشتي يا منحصراً
 زمان بروز آن فقدان يا خسارت يا ي ديگر كه درالملل بين دستورالعملكنوانسيون بر آن دسته از مقررات يك 

  :  زير بوده است، حكمفرما نخواهد بودصورت  بهحادثه و وضع منجر به تأخير از نظر مفاد و محتوا 
خصوص يك مرحله خاص از  ي، چنانچه فرستنده كاال درالملل بينمطابق با مفاد آن دستورالعمل ) الف

نجر به تأخير در تحويل كاالها، در جريان آن مرحله عمليات حمل كه فقدان يا خسارت يا حادثه و وضع م
 مقررات آن ،حادث شده، يك قرارداد جداگانه يا مستقيم با متصدي حمل منعقد نموده بود، در اين صورت

  د؛شو تمام يا بخشي از اقدامات متصدي حمل اعمال ر ببايد يالملل بيندستورالعمل 
ئوليت متصدي حمل، تحديد مسئوليت يا زمان اقامه دعوا، خصوص مس  درمفاد آن دستورالعمل، صراحتاً) ب

  مقرراتي داشته باشد؛ و 
 قرارداد، از كل يا حداقل از بخشي از مقررات به موجبي، نتوان الملل بينمطابق با مفاد آن دستورالعمل ) ج

 .دكركه به ضرر فرستنده كاال باشد، صرف نظر  دستورالعمل مذكور

بر آن مرحله  ني واقع شده و يك كنوانسيون ديگركه خسارت در محل معي جايي ر ددارد  مياين ماده بيان 
به همين ترتيب، به دليل  .د، مقررات خاص آن كنوانسيون قابل اعمال خواهد بواستقابل اعمال  49از حمل

 حمل و نقل، موضوعات خاصي از مسئوليت متصدي اصلي حمل به موجب ه ديگر ناظر بر شيوكنوانسيونوجود 
، )مل ديگري غير از حمل درياييمتصدي شيوه ح(  قرارداد فرضي بين فرستنده و متصدي جزء حمليك
 خصوص تمام سفر دريايي اعمال  دررتردام مقررات ،در غير اين صورت و دشو  مياساس آن كنوانسيون تعيينبر

 ديگري خبري ،يبترت بدين 50.خواهد گرفت  مسئوليت تمام دوره حمل بر عهده متصدي اصلي حمل قرارشده،
  :دكن  ميمثال زير اين وضعيت را تشريح. از متصدي جزء حمل و قرارداد فرضي نيست

كاالها از چين تا ايران از . شوند  ميز چين به عراق حملاعباس در ايران  از طريق بندرمقداري كاال 
سارت در جريان حمل خ. ندشو  مي حملاي ه حمل جادبه وسيلهطريق حمل دريايي و از بندر عباس تا عراق 

  .دهد  مي از بندر عباس تا عراق روياي هجاد
خصوص مرحله خاصي از   تكنيك قرارداد فرضي، اگر فرستنده يك قرارداد جداگانه و مستقيم درموجب به

در اين ( ، روي داده استها  آن يا تأخير در تحويلها آن خسارت به كاالها، فقدان ،حمل كه در جريان آن
كرده  آن مرحله خاص منعقد با متصدي حمل) ريق جاده به تركيهبندر عباس در ايران از طمثال حمل از 

 

  . قبل يا بعد از حمل دريايي صورت گرفته استثانياً غير دريايي است و اوالًاز حمل است كه اي  ه مرحل،جا منظور  در اين.49
50. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., pp. 128-9. 
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 زيرا هم ايران و هم تركيه ؛بر اين خسارت قابل اعمالند .آر .ام .، مقررات مسئوليت در كنوانسيون سيباشد
  شمول قراردادي فرضي كه تحته و خسارت در جريان مرحلهستند 51آر .ام .طرف كنوانسيون سي

  .، اتفاق افتاده استمذكور استكنوانسيون 
  
   53 و مفهوم قرارداد فرضي52اي هسيستم مسئوليت شبك. 3ـ1
 و  نقطه شروعي براي تقنينبه، اي ه يا سيستم مسئوليت محدود شبكاي هم مسئوليت شبكتدر اروپا سيس«

اساس اين قررات موجود بر م وها كنوانسيون . مقررات در زمينه حمل و نقل مركب تبديل شده استتنظيم
ي حمل و نقل اروپايي، بر سيستم ها كنوانسيونرويكرد قراردادي اتخاذ شده در . شوند تدوين مي سيستم
 در اروپا بر مسئوليت متصدي حمل قراردادي تمركز اي هسيستم مسئوليت شبك. اند هگذاشت اثر اي هشبك

ي حمل تك ها كنوانسيون ،كلي به طور. ت به مسئوليت مستقيم متصدي جزء حمل نپرداخته اس،داشته
 اي ه بنابراين، اصل مسئوليت شبك.اند هدكر نتدوين مسئوليت متصدي جزء حمل را تنظيم و مستقيماً، اي هشيو

 تدوين حاكم بر مسئوليت متصدي جزء حمل، قابل تنظيم و اي هكدام از مقررات تك شيو با ارجاع به هيچ
 بين مستقيماًدر عوض، اگر فرستنده و متصدي جزء حمل .  وجود نداردها  آننيست؛ زيرا چنين مقرراتي در

 بر حاكم  در باب مسئوليت به مقررات،اي ه سيستم مسئوليت شبكبه موجبده باشند، كرخود قراردادي منعقد 
 اين قرارداد همان قراردادي 54.»شد ارجاع داده مي) يعني همان قرارداد مستقيم(مسئوليت متصدي جزء حمل 

 بر اين اساس، منظور از قرارداد فرضي،. ماي هدكرت كه براي اعمال سيستم مسئوليت محدود فرض اس

 تحت شرايطي مشمول دستورالعمل يا ،بوده رتردامدادي است كه خارج از قلمرو شمول كنوانسيون رقرا
ده و متصدي حمل  يعني همان قراردادي كه در روابط بين فرستن؛گيرد  ميي ديگري قرارالملل بينكنوانسيون 

در .  وضع شده استاي ه گفتيم كه اين قرارداد فرضي جهت اعمال سيستم مسئوليت شبك55.جزء قرار دارد
تواند جلوگيري از ايجاد   مي آننتايج كه يكي از اي ه اعمال سيستم مسئوليت شبكبه منظور 26 ماده واقع،
ي مختلف ها ي ناظر بر شيوهالملل بيننسيون پوشاني و تعارض در اجراي همزمان مقررات دو يا چند كنوا هم

 

 :اي است در زمينه حمل و نقل جادهي الملل بين  يك كنوانسيونبر گرفته از عنوان فرانسوي) سي ام آر( .C.M.R حروف. 51

"Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route". 

52. network system of liability 
 ها آن يا تأخير در تحويل ها  به آن خسارتكاالها، تك نوعي كه در طول آن، فقدان  مقررات مختلف بسته به مرحله حمل،در اين سيستم

  .دشو  ميروي داده است، اعمال
53. hypothetical contract  
54. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., pp. 127-8. 

توان موارد ديگري را پيدا   ميبر اين اساس. گيرد  ميمول قرارداد فرضي قرارالبته اين مورد، تنها يكي از مصاديقي است كه تحت ش .55
  .توانند تحت شمول قرارداد فرضي قرار بگيرند  ميد كهكر
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   56. گرفته شدكاربه نيز  رتردام مقررات نويس پيشاين شيوه در طرح . بيني شده است پيشحمل و نقل باشد، 
  
 قبل يا بعد از دريايي  غير حملهي و قابل اعمال بر دورالملل بينبايد دستورالعملي . 3ـ2

  حمل دريايي وجود داشته باشد
ي ديگري غير از مقررات الملل بين تكنيك قرارداد فرضي، تنها اگر دستورالعمل به موجب كه بديهي است

 در صورت وجود  و حمل و نقل مركب قابل اعمال باشد،ر قسمت غير دريايي كه ب وجود داشته باشدرتردام
 رتردام مقررات  عدم اعمالآن هم اعمال هنتيجاست و  ، اين ماده قابل استناد و اجرا26ساير شرايط ماده 

منتفي  را .آر.  ام.ي ديگر از قبيل سيها كنوانسيون اجراي 26به عبارت ديگر، مفهوم مخالف ماده . خواهد بود
در « 57.شود  مياعمال رترداميا نباشد، فقط كنوانسيون ه م26 در ماده مقرر چنانچه شرايط ، در واقع.كند مي

 رفته، واژه كار  به 26كه در متن انگليسي ماده  ”instrument“ي قبلي به جاي واژه ها نويس پيش
convention” “ تفاوت بين اين دو واژه در اين است كه .  رفته بودكار  به“instrument” تر است و عام 

 شاملنيز  را اي ههاي منطق جمله مقررات امري سازمان موارد ديگري از “ ”convention عالوه بر
 ي تلقيالملل بيني ها كنوانسيوني در ماده به معناي الملل بيني ها عملال تمام دستور،اين بنابر58.»شود مي
شود نيز بايد در مفهوم   مي صادراي ه كه توسط يك سازمان اقتصادي منطق رااي ه براي مثال، مقرر.شوند مي

سيم /يف كوت. آر. ام.ي جاري از قبيل سيها كنوانسيونبه عبارت ديگر، هم . دكري تلقي الملل بينن يوكنوانس
نحوه تدوين . است رسد، مشمول قلمرو اين ماده  مي كه در آينده در اتحاديه اروپا به تصويباي هو هم مقرر

ي موجود، بلكه ها عملتنها دستورال دهد كه نه  مي نشان، برده شده در آنكاربه  و الفاظ 26ماده 
به . گيرند  ميت شمول اين ماده قرارنيز تح  وجود دارد در آيندهها كه احتمال تصويب آن ييها عملدستورال

 به  ورود خسارت كاالها،عبارت ديگر، اصل اين است كه مقررات مرتبط با دستورالعملي كه در زمان فقدان
براي مثال، اگرچه اكنون اتحاديه اروپا . هستند ست، قابل اعمال ااالجرا الزم  در تحويل يا ايجاد تأخيرها آن 

. دكن را تصويب اي هده كه چنين مقرركرريزي   نقل مركب ندارد، اما برنامهخصوص حمل و  جامعي درهمقرر
 شده، 26د اين دستورالعمل مشمول ماده  برس به تصويبدر اتحاديه اروپااين، اگر در آينده دستورالعملي بنابر

ي ها عملبايد اضافه كنيم كه در اين ماده، تنها از دستورال. »كند  ميقابليت اجرا پيدا در صورت اقتضا

 

56. Francesco,Berlingieri, op.cit., pp. 10-12. 

57. Simon Baughon, op.cit., pp.160-161. 

 :رجوع كنيد بهتر  براي اطالع بيش .58

Francesco, Berlingieri and Simon Baughon, op.cit., p. 161. 
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  59.نيستند  بديهي است كه قوانين ملي قابل اعمال و است شده قابل اعمال نام بردهيالملل بين
باشد و يك يا چند ) اي هچند شيو(  مركب،در پايان اين قسمت بايد اضافه كنيم كه اگر حمل و نقل

هستند نيز وجود داشته ي ديگر حمل و نقل ها ي ديگر كه ناظر بر شيوهالملل بين دستورالعملكنوانسيون يا 
 رتردام قرار نگيرد باز هم مقررات ها كنوانسيون، اگر آن خسارت در قلمرو آن در صورت بروز خسارت ند،باش

 مقرراتي براي اعمال بر  دربردارندهي بايد خودالملل بين دستورالعملكه آن  قابل اعمال خواهند بود؛ چرا
  .خسارت مزبور باشد

  
 يا بعد  در جريان بخش حمل غير دريايي قبلمنحصراًأخير بايد فقدان، خسارت يا ت. 3ـ3

  از حمل دريايي رخ داده باشد
  برده شده در آن قسمت برداشتكار  به آمده و از نوع عبارت و كلمات 26 كه در صدر ماده طور همان
يي رخ داده  قبل يا بعد از حمل دريابحث بايد تنها در جريان دوره حملشود، فقدان يا خسارت مورد  مي

 قبل  بايد در طول بخش حمل غير دريايي، خسارتاي ه اعمال سيستم محدود شبكبه منظوردر واقع . باشند
در اين خصوص، سه شيوه براي تعيين شخص مسئول و بار . يا بعد از بخش حمل دريايي رخ داده باشد

 .كشف خسارت  محلو خسارت وقوع  خسارت، محل علت بروزمحل: ر وي وجود داشتدن مسئوليت بكر
اين محل، محل . دن مسئوليت انتخاب شدكر محل صحيح براي بار عنوان به،  خسارتوقوع  محلنهايتاً

 را بر طرفي كه مسئول است بار اي هتوان نتايج عادالن  ميواقعي بروز خسارت است و در اين محل بهتر
توانيم اثبات كنيم  نمييا جايي كه دهد   مي حمل رويه از يك مرحلتر بيشدر جايي كه خسارت در  60.كرد

) از ابتدا تا انتها( تمام دوره حمل ر برتردام حمل روي داده است، مقررات هكه خسارت در جريان كدام پاي
 بر كه زماني، و در كندبراي مثال، اگر كااليي قبل از بارگيري بر روي كشتي شروع به فساد . شود  مياعمال

 

 قابل شناخت و شفاف  كامالً بايديالملل بين زيرا محتواي دستورالعمل شد،حذف   كه بعداً بود شامل ارجاع به مقررات ملي نيز26ماده  .59
. خاص سخت خواهد بودمات يك مقرره ملي اين رو، كشف مضامين و الزااز .  استمتفاوت  ديگر؛ ولي مقررات ملي از كشوري به كشورباشد

با . كند مي ايجاد الملل بين شامل دانستن قوانين ملي، مانعي بزرگ بر سر راه تجارت  لذا.هستندقوانين و مقررات ملي در هر زمان قابل تغيير 
  : رجوع كنيد به. شد حذف 26ارجاع به مقررات ملي از ماده   ،توجه به مالحظات فوق

Francesco, Berlingieri op.cit. 
 كشف موارد،شود، زيرا در بسياري از اي منجر  هعادالن متعادل و غيربه نتايج نادهيم، ممكن است   اگر زمان كشف خسارت را مالك قرار.60

ي  برا.است قبل از شروع سفر دريايي باشد، ممكن  علت خسارت بروزهمچنين محل. گيرد  ميخسارت بعد از تحويل گرفتن كاال صورت
. باشد آمده به وجودطور نامناسبي در كانتينر چيده است،  هالتجاره را ب كه مالاي  هتوان موردي را مثال زد كه خسارت توسط فرستند  ميمثال
 قانون حاكم، بايد به موجب صحيح سببيتشود اين است كه بحث تعيين رابطه   مي خسارت گرفته علتترين ايرادي كه به محل بروز جدي

  :رجوع كنيد بهدر اين باره .  آيا مقررات اين كنوانسيون يا كنوانسيون ديگري حاكم خواهد بود، حل شودكه اينعيين قبل از ت
 Van der Ziel G, “Multimodal aspects of the Rotterdam Rules”.Unif.L.Rev. 2009, p. 987. 
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 دقيقاً به تمام دوره حمل قابل اعمال خواهد بود؛ چرا كه رتردام، مقررات شود فاسد روي كشتي است كامالً
بايد اضافه كنيم كه با توجه به كانتينري شدن .  وارد شده استاي همشخص نيست خسارت در چه مرحل

 در معموالً، چون كانتينر اند هحمل و نقل، در جايي كه در حمل و نقل مركب كاالها در كانتينر بارگيري شد
 اگر خسارتي به كاالها وارد شده باشد معلوم نيست شود،  نميشود و تا انتهاي سفر باز  ميبسته بتداي سفرا

كنوانسيون ، نيستفراهم 26چون شرايط ماده  ،در اين صورت.  آمده استوجود  بهكه در چه بخشي از حمل 
  . شود  ميي حمل اعمالها  بر تمام شيوهرتردام

  
 مورد اشاره قرار گرفته، بايد امري و 26ي كه در ماده الملل بين دستورالعملمقررات . 3ـ4

  ليت باشندمرتبط با مسئو
 شده در مقررات بيني پيش اي ه اشاره شده است، سيستم مسئوليت شبك26 ماده »ج«  كه در بندطور همان
جمله مقررات از  با مسئوليت متصدي حمل مرتبطند، مستقيماً كه شود  اعمال مي، تنها بر مقرراتيرتردام

يي كه ممكن ها عملدستورال مقررات موجود در ديگر ،رو  ايناز  . تحديد مسئوليت و زمان اقامه دعوامربوط به
 گذارند، از قبيل مقررات مربوط به صالحيت، مشمول سيستم فوقب غير مستقيم بر مسئوليت اثر طور بهاست 
  امري بر حمل و نقل زميني اعمالطور بههمچنين بسياري از مقررات حقوقي ديگري كه . شوند نمي
 براي اعمال بر حمل و طور مشخص به و مستقيماً ها  آنشوند؛ زيرا  نميرتردامگردند، جايگزين مقررات  مي

 براي مثال، .شود  مي بر قراردادي كه شامل حمل دريايي نيز براي اعمال نه،اند هنقل زميني تنظيم شد
تواند بين متصدي حمل و متصدي جزء   مي براي تنظيم سفته،. آر. ام.الزامات شكلي موجود در مقررات سي

 رتردام مقررات به موجبحمل قابل اعمال باشد، اما اعمال اين چنين الزاماتي بر قرارداد اصلي حملي كه 
 براي تمام سفر رتردام مورد نياز توسط مقررات  ـيا سوابق الكترونيكي حملـ تنظيم شده است، با اسناد 

   61.ي ناهماهنگ و ناسازگار استدرياي
مواد ( دادن دستورات به متصدي حمل تباط با حق در ار. آر. ام.به همين منوال، مقررات كنوانسيون سي

تنها در ارتباطات بين متصدي اصلي و متصدي جزء حمل قابل اعمال است كه در اين خصوص ) 14 تا 12
   62.شود مي  فرستنده تلقي،متصدي حمل در مقابل متصدي جزء حمل

 بيان شده است، مقرراتي كه در ارتباط با 26 ماده »ج« بند صراحت در ه كه بطور همان، عالوه به
 امري باشند؛ خصوص تحديد مسئوليت يا زمان اقامه دعوا وجود دارد، بايد ماهيتاً مسئوليت متصدي حمل در
يعني اگر امري نباشند، مطابق با  يستند؛ دادن ن اين مقررات قابل ترتيب اثر،صورت  بدين معنا كه در غير اين

 

61. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., p. 131. 

62. Ibid. 
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  .شوند  نمي ترجيح دادهرتردام بر كنوانسيون 26 ماده »ج«بند 
 آمده است، 26در پايان اين گفتار بايد اضافه كنيم كه به نظر برخي، با توجه به قيودي كه در ماده 

 حمل و نقلي ها گر شيوهكنوانسيون در موارد نادري قابل اعمال بر آن بخش از حمل و نقل از طريق دي
ي ها كنوانسيون اين امر براي جلوگيري از تعارض در قلمرو اجرا با ديگر اوالً در پاسخ بايد گفت كه 63.است

 ثانياً ؛صدد بررسي آن هستيم  كه در اين گفتار و گفتار بعدي دراستي حمل و نقل ها ناظر بر ساير شيوه
ي ناظر بر ها كنوانسيون، موارد زيادي هستند كه در قلمرو ديگر ديمكركه در مباحث باال نيز اشاره  طور همان

ي سه گانه ها گرفتند كه با توجه به تفسير مضيق موارد مندرج در بند  نمي قرارحمل و نقلي ها ديگر شيوه
  .شود  مي اعمالرتردامكنوانسيون  در اين موارد ، نتيجه گرفتيم كه26ماده 

  
  ها كنوانسيونحل تعارض بين . 4
 مسئوليت 64ترين ميزان  يك مقرره براي اجتناب از تعارض و با سيستمي حاكي از كمعنوان به 26ده ما

 آشكار شد كه هنوز ممكن است در اعمال اين كنوانسيون  با وجود اين، بعداً.، تهيه شده بوداي همحدود شبك
 به اين پوشاني همدليل اين  65. آيدوجودبه  پوشاني همي ديگر ها كنوانسيوندر بعضي موارد با قلمرو اعمال 

داراي ابعاد زيادي بودند كه كنوانسيون  66اي هي حمل و نقل تك شيوها كنوانسيونگردد كه  مي برواقعيت 
 را بر اي ه تك شيو حمل و نقلري قابل اجراي ناظر بها كنوانسيون تنها ابعاد و مقررات خاصي از اين رتردام

 شامل مسئوليت متصدي حمل، تحديد مسئوليت و زمان ، خاصمقرراتاين ابعاد و . داد  ميقواعد خود ترجيح
ي ناظر بر حمل و نقل، هم ها كنوانسيون موجود در ديگر با وجود اين، به خاطر ابعاد مركب. است اقامه دعوا

 همزمان بر يك قرارداد طور بهي مرتبط با حمل و نقل، ممكن است ها كنوانسيون و هم ديگر رتردامقواعد 
 ديگر عاجز 26 است و ماده ناپذير در چنين حالتي كه بروز تعارض اجتناب. قل خاص قابل اجرا باشندحمل و ن
  . كند  مي را حل تعارض82، ماده است  تعارض ازاز اجتناب

  
  82حل تعارض در اجرا؛ اعمال ماده . 4ـ1

 در كنار همديگر را 82 و 26، هنگامي كه مواد شد كه در مباحث قبلي نيز كم و بيش اشاره طور همان
 براي جلوگيري از بروز تعارض، البته تنها در حدي اي ه مقررعنوان به 26شويم كه ماده   ميگذاريم متوجه مي

 

63. William, tetly, A Summary of General Criticisms of the UNCITRAL Convention (the Rotterdam rules), December 

20, 2008, p. 1. 

 ها كنوانسيونيت را با رعايت شرايطي كه در خود ماده درج شده، به ساير لوترين ميزان به اين دليل كه جهت جلوگيري از تعارض، او  كم.64
  .داد ها مي دستورالعملو 

65. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., p. 133. 

  .اي، ريلي، دريايي و هوايي  حاكم بر حمل و نقل از طريق يك شيوه از قبيل جاده.66



    1390پاييز ـ زمستان / شماره چهل و پنج/ المللي مجله حقوقي بين  
  

130

اساس اين ماده از بروز تعارض جلوگيري در شرايطي كه نتوانيم بر. كند  ميكه در آن ماده آمده است، عمل
همچنين . شود تلقي مي  حل تعارضه مقرر82 ماده ،حالتدر اين . كند  مي موقعيت اعمال پيدا82، ماده كنيم

كشتي  كه كاالها خارج از يي از فقدان، خسارت يا تأخير در تحويل كاالها در جا26د كه ماده كربايد اشاره 
 82قبل از بررسي ماده . كند  مي از بخش دريايي حمل صحبت82 ماده كه حالي در ،كند  ميهستند صحبت

خورديم كه احتمال ابهام يا تعارض داشت، بايد ال اين ماده باز هم با مواردي بر اعماز بايد بگوييم اگر پس
 ما را از 90 كه مدعي حاكميت بر بخش حمل غير دريايي است اعمال كنيم و ماده  رارتردامكنوانسيون 

  تحت عنوان82ماده . ده استكر كنوانسيون منع بر ولو جزئي ،اعمال حق شرط نسبت به هر موضوعي
 مقرر »ل و نقلهاي حم  كاالها از طريق ديگر روشحمل و نقلي حاكم بر الملل بيني ها كنوانسيون«

ي زير كه در الملل بيني ها كنوانسيونيك از   اعمال هيچ مانع از در اين كنوانسيون،اي ههيچ مقرر«: دارد مي
 كه مسئوليت ها  آني بعديها حيه و نيز اصالاند ه بوداالجرا الزم شدن اين كنوانسيون، االجرا الزمزمان 

  :نخواهد بودند، نك  ميمتصدي حمل در قبال فقدان و خسارات وارد بر كاالها را تنظيم
كه كنوانسيون مذكور مطابق با   ييجا هر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاال از طريق هوا، تا) الف

  شود؛  مي بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال،مقررات خود
كه كنوانسيون مذكور مطابق با   ييجا  تا، كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق جادههر )ب

 اي ه جاده بارگيري شده بر روي وسيله نقليصورت  بهپردازد كه   ميمقررات خود، به حمل و نقل كااليي
  شود، باقي مانده است؛  ميمخصوص حمل كاالها كه خود به وسيله كشتي حمل

كه كنوانسيون مذكور مطابق با   ييجا نسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق ريل، تاهر كنوا) ج
 ،شود  مي مكمل براي حمل و نقل ريلي حملعنوان به به حمل و نقل كااليي كه از طريق دريا ،مقررات خود

  شود؛   مياعمال
كه كنوانسيون مذكور   ييجا تاهاي داخلي،  هر كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق آبراه) د

 به حمل و نقل كااليي كه بدون انتقال آن از يك كشتي به كشتي ديگر هم از طريق ،مطابق با مقررات خود
  .»شود  مي اعمال،شود  ميرودخانه و هم از طريق دريا حمل

به عبارت . ندكن  مي اولويت پيدارتردام نسبت به مقررات ها كنوانسيونمطابق ماده فوق، چهار دسته از 
روز كند، كنوانسيون  بكنوانسيون و هر كدام از آن چهار دسته رتردامديگر، اگر هر نوع تعارضي بين مقررات 

نسبت به مقررات ) كردهخصوص قلمرو اجرا تعارض پيدا   دررتردامكنوانسيوني كه با كنوانسيون (مربوط 
. است ها كنوانسيونمربوط به قلمرو اعمال اين علت بروز اين تعارضات قواعد . شود  مي ترجيح دادهرتردام

آيا مقدم  كه اين، الزم است به موضوعي مهم بپردازيم و آن ونكنوانسيقبل از پرداختن به اين چهار دسته 
  ترجيح دادهرتردامكنند و بر كنوانسيون   مي اجازه اعمال پيدا82 ماده طبقچهار كنوانسيوني كه  دانستن
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  .است  فقدان يا ورود خسارت به كاالهاناشي ازخصوص مسئوليت  راتشان درشوند، محدود به مقر مي
 را در خصوص رتردام قلمرو اعمال مقررات كنوانسيون صرفاً 82ممكن است چنين تصور شود كه ماده 

 از قبيل اسناد حمل، حق كنترل، مسئوليت و موضوعات ديگر كند  ميمسئوليت متصدي حمل محدود
 نويس پيشمروري بر زمينه تاريخي . شود  نميال حقوق، صالحيت و داوري را شاملفرستنده، تحويل، انتق

 به اين شكل درآيد، شامل كه اين قبل از 82ماده . كند  نمي واضح آشكارطور به چنين هدفي را وجود 82ماده 
 ، نقلي ناظر بر حمل وها كنوانسيونخصوص قلمرو مقررات ديگر   درها نگراني. شد  نميها اين محدوديت

 حل تمامي تعارضات ناشي از وجود به منظوربا وجود اين، .  به شكل كنوني بود82دليل اصلي تدوين ماده 
 مربوط به  نبايد تنها محدود به مقررات82ه ، مادها نيو در قلمرو اعمال مقررات ساير كنوانسپوشاني هم

تصدي حمل در قبال فقدان و خسارات  كه مسئوليت م82 عبارت انتهايي صدر ماده احتماالً 67.مسئوليت شود
هاي ناظر بر حقوق حمل و  وني ساختار عرفي و كالسيك كنوانسحاكي از كند،  ميوارد بر كاالها را تنظيم

  اين68.پردازد مي موضوعات مربوط به مسئوليت متصدي حمل  به و قبل از هر چيزبدواًنقل است كه 
  آيا غالب خيارات فقط به بيعكه اينخصوص   درايراناستدالل شبيه استداللي است كه در حقوق داخلي 

  اگر قانونگذار ازگفته شدهجا  در آن. وجود دارد اختصاص دارند يا به ديگر عقود معين نيز قابل تسري هستند،
 دليل بر اختصاص انحصاري خيارات به بيع نيست، بلكه از باب غلبه و شايع بودن آن كرده،عقد بيع صحبت 
 يتعضوبه  فوق را نپذيريم، با توجه ل اگر استدال،در واقع. ده استشت از بيع صحبت ا خيارعقد است كه در

 كند شدت پيدا ميي حمل و نقل، تعارضات ها ي ناظر بر ساير شيوهها كنوانسيون در ديگربسياري از كشورها 
رو خواهد شد؛  هب وبه ممنوعيت حق شرط نسبت به كنوانسيون، اين كنوانسيون با عدم استقبال ر و با توجه

   .موضوعي كه به هيچ وجه خوشايند نيست
شود، بايد در زمان   مي ترجيح دادهرتردام بر مقررات 82 ماده به موجبكنوانسيوني كه  كه اين ديگر هنكت
يي كه ها كنوانسيون اصالحات آتي نسبت به گونه همچنين هر.  باشدقابل اجرا رتردام مقررات االجرا شدن الزم

شود؛ يعني آن   مي82نيز مشمول احكام ماده  اند ه بوداالجرا الزم، رتردام شدن كنوانسيون االجرا الزمقبل از 
با . شوند  مي ترجيح دادهرتردام در تعارض باشند، بر مقررات رتردامكه با كنوانسيون  صورتي  نيز درها اصالحيه

 82ه تصويب برسد، خارج از قلمرو ماده ي حمل و نقل بها خصوص ديگر شيوه وجود اين، اگر كنوانسيوني در
از سوي ديگر . گيرد مي  بررسد نيز در   ميي را كه در آينده به تصويبدستورالعمل گونه  هر26اما ماده . خواهد بود
 دستورالعمل گونه  هركه اين نتيجه .»دستورالعمل« نه واژه ، برده شدهكار  به »كنوانسيون« واژه 82در ماده 

در آن . است 82است از طريق اتحاديه اروپا به تصويب برسد خارج از احكام قلمرو ماده جديدي كه ممكن 
 

خصوص مسئوليت متصدي حمل بدانيم، باز هم تعارضات  ي ديگر درها كنوانسيوناجازه اعمال   محدود بهصرفاً را 82چرا كه اگر ماده  .67
  .ديگر باقي خواهند ماندي ها در زمينه

68. M. D. Guner-Ozbek, op.cit., p. 134. 
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   .سازد هماهنگ رتردام و ديگر مواد كنوانسيون 82 بايد خود را با ماده دستورالعملصورت، آن 
  
  كنند پيدا مي  ترجيحرترداميي كه بر قواعد ها كنوانسيون. 4ـ2

 ها كنوانسيون، فرض تعارض در قلمرو اجرا با چهار دسته از 82ر ماده گانه مندرج دي چهارها  بندبه موجب
 شده است كه در مقام حل تعارض، تحت شرايط مندرج و مستنبط از اين ماده، بر كنوانسيون بيني پيش
  : هستند ي مختلف حمل و نقل و به قرار زيرها  ناظر بر شيوهها كنوانسيوناين . شوند  مي ترجيح دادهرتردام

  
  ر حمل و نقل كاالها از طريق هواي حاكم بها كنوانسيون. 4ـ2ـ1

 يكپارچهبا وجود تصويب كنوانسيون مونترال كه قواعد و مقررات پراكنده ناظر بر حمل و نقل هوايي را 
 راجع به يكنواخت كردن برخي يالملل بين شده است، كنوانسيون االجرا الزم نيز 2003 و از سال ساخته

، معروف به كنوانسيون ورشو، 1929ي كاالها از طريق هوا مصوب الملل بينحمل و نقل مقررات مربوط به 
 كشورهاي متعاهد و عضو آن، كه زمانيشود و تا   مي اعمال69هنوز در بسياري از كشورها از جمله كشور ما

  و18  ماده3بند كنوانسيون ورشو در .  را تصويب نكنند كماكان قابل اعمال خواهد بود70كنوانسيون مونترال
 18 ماده 3بند . كند  مي تعارض ايجادرتردام با كنوانسيون ها  آن حاوي مقرراتي است كه اعمال31  ماده1بند 
 كه خارج از اي ه حمل و نقل از طريق زميني، دريايي يا رودخانگونه دوره حمل هوايي به هر«: دارد  ميمقرر

ود اين، اگر چنين حمل و نقلي در راستاي اجراي با وج. شود  نميگيرد، گسترش داده  ميفرودگاه صورت
 هشود كه در نتيج  ميقرارداد حمل و نقل هوايي صورت گرفته باشد، چنانچه خسارتي روي دهد، چنين فرض

  .»جريان حمل هوايي صورت گرفته است روي داده كه در اي هحادث
تي از آن از طريق هوا و قسمت  مركبي كه قسمحمل و نقلدر مورد «: دارد  مي نيز مقرر31ماده  1بند 

 ديگر حمل و نقل صورت گرفته، مقررات اين كنوانسيون به شرطي كه حمل و نقل هديگر از طريق هر شيو
 ديم، مادهكر كه مالحظه طور همان .»دشو به آن بخش اعمال مي باشد، نسبت 1هوايي مشمول شرايط ماده 

 1جا به تجويز بند  گيرد كه در اين  ميفرودگاه صورت ناظر بر حمل و نقل غير هوايي است كه در داخل 18
 بر حمل و نقل هوايي كه در خارج از 31اما ماده .  اولويت به كنوانسيون ورشو داده شده است،82ماده 

اعمال   و در يك حمل و نقل مركب كه قسمتي از آن از طريق هوايي صورت گرفته است ناظر بودهفرودگاه

 

  . به اين كنوانسيون پيوسته است1354كشور ما در سال  .69
ه به آنچه در  مواردي شبي18  ماده4 و بند 38 ادهدر اين كنوانسيون در م.  استنكرده كشور ما كنوانسيون مونترال را تصويب .70

 كنوانسيون 82 ماده موجب بهما اين كنوانسيون را تصويب كند باز هم  كه كشور  لذا در صورتي و شدهبيني پيش،  داردوجودكنوانسيون ورشو 
  .شود  مي اولويت به كنوانسيون مونترال دادهرتردام،
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 كنوانسيون ،خصوص حمل هوايي توانيم تفسير كنيم و در  مي نيز26ا به وسيله ماده جا به نظر م اين. شود مي
دانيم، بلكه   نميدر واقع در اين مورد كنوانسيون ورشو را بر تمام حمل حاكم. ورشو را حاكم بدانيم

  .ماي ه مقررات ورشو را قابل اعمال دانست،خصوص بخش حمل هوايي در
  
  ل و نقل كاالها از طريق جادهر حمكنوانسيون حاكم ب. 4ـ2ـ2

ي كاالها الملل بيندر اروپا مقررات مربوط به حمل و نقل . وجود دارد . آر. ام.در اين خصوص كنوانسيون سي
اين كنوانسيون در اين زمينه بسيار موفق بوده و در . از طريق جاده، توسط اين كنوانسيون تنظيم شده است

 را اي ه، عمليات حمل جادحال حاضر كه در اي هگون ه ب؛فته استهاي بعد از تصويبش گسترش يا طول سال
 مصوبه به موجبكشور ما نيز . نه تنها در اروپا بلكه در آسيا و خاورميانه تحت حكومت خود در آورده است

 1  ماده1بند اين كنوانسيون در .  مجلس شوراي اسالمي به اين كنوانسيون پيوسته است29/4/1376مورخ 
 كه براي حمل كاالها از است ياين كنوانسيون شامل هر قرارداد« :دارد  مي به ترتيب، بيان2ده  ما1 بند و

شود و محل دريافت كاال و تحويل آن در قرارداد  ميوسيله نقليه به منظور كسب اجرت منعقد  طريق جاده با
 صرفنظر از محل ،دحمل در دو كشور مختلف واقع شده است و حداقل يكي از آن دو، عضو كنوانسيون باش

هايي از سفر را از طريق دريا،   كه وسيله نقليه حامل كاال قسمتمادام«. »اقامت و تابعيت دو طرف قرارداد
 كاال از وسيله نقليه تخليه نشود اين كه اينكند، مشروط بر   مييا هوا طيهاي آبي داخلي  راه آهن، راه

، به است 14جز مواردي كه مشمول مقررات ماده ، بودكنوانسيون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد ب
 يا تأخير در تحويل كاال كه در طي حمل كاال توسط ساير  فقدان، خسارتگونه شرطي كه ثابت شود هر

 بر اثر هتوانست  مي ولي، نبودهاي هكننده جاد يا ترك فعل حمل وسايل حمل و نقل رخ داده، در نتيجه فعل و
كننده  مسئوليت حمل. ه دليل حمل توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده باشديا ب  در حين واي هحادث
 مستقيم بين فرستنده و طور به بلكه اگر قرارداد حمل ، اين كنوانسيون تعيين نخواهد شدبر مبناي اي هجاد

 نعقدقرار كرده محمل كاال توسط آن وسيله نقليه بركننده وسيله ديگر برابر شرايطي كه قانون براي  حمل
 چنانچه شرايط مشروح ياد شده وجود ،در هر حال. شد  مي مسئول شناختهاي هجاد كننده غير شد، حمل مي

  .» به وسيله اين كنوانسيون تعيين خواهد شداي هكننده جاد نداشته باشد، مسئوليت حمل
 به . آر.ام . و كنوانسيون سيرتردامدر اين خصوص به مثال زير توجه كنيم كه تعارض بين كنوانسيون 

  :آيد  ميوجود 
. دشو  مي به بندر شانگهاي حملاي هو از طريق حمل جاد  در پكن بر روي كاميوني بارگيرياي همحمول
 به تهران اي ه از بندر شانگهاي به بندر عباس و از بندر عباس نيز از طريق حمل جاديق كشتيآنگاه از طر

، با فرض به محموله وارد شود ي خسارت،ر عباس تا تهرانحال اگر در اثر تصادفي در مسير بند. دشو  ميحمل
 بر  همزمان. آر. ام. و هم كنوانسيون سيرتردام شده، هم كنوانسيون رتردام  كنوانسيون ايران نيز عضوكه اين
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قابل  رتردام كنوانسيون 26 ماده  و لذا استناپذير جا تعارض اجتناب اين.  قابل اعمال خواهند بوداين تصادف
 را . آر. ام.كنيم كه كنوانسيون سي  مي مراجعه82 ماده »ب« بند  بنابراين، براي حل تعارض به. نيستاعمال

  .ترجيح داده است
  

  االها از طريق ريلي حاكم بر حمل و نقل كها كنوانسيون .4ـ2ـ3
ي ها فقتنامه و مواها كنوانسيون به وسيله تابع مقرراتي است كه عمدتاًي الملل بينحمل و نقل ريلي در سطح «

  بهتوان  مياز جمله.  عضويت داردها  آن و دولت ايران در اغلبشدهي ريلي وضع الملل بينحمل و نقل 
 متحدالشكلو مقررات  هاي اصالحي آن كوتيف ي ريلي و پروتكلالملل بينكنوانسيون حمل و نقل 

 به موجبوي ديگر، مقررات سيم  از س72 ، 71.»اشاره كرد ي ريلي كاالهاالملل بينقراردادهاي حمل و نقل 
. شد اصالح 1999ي كاالها از طريق ريل مصوب الملل بين ناظر بر قرارداد حمل و نقل متحدالشكلمقررات 

 كه هستند  و شروطي حاوي قيود1ماده  4 و 3، 1ي ها ندب، در  معروف شدند1999اين مقررات كه به سيم 
. شود  ميسيم/  و كنوانسيون كوتيفرتردامجراي كنوانسيون  در اپوشاني هم آمدن وجود  بهدر مواردي باعث 

در اين خصوص، . دارد  مي، مقررات سيم را مقدمرتردام كنوانسيون 82 ماده »ج«در چنين حالتي نيز بند 
ي موضوع قرارداد واحدي باشد كه شامل الملل بينوقتي كه حمل و نقل «: دارد  مي بيان1 ماده 4 بند ويژه به

ست باشد، چنانچه  اهاي داخلي كه باعث انتقال از مرزها يايي يا حمل و نقل از طريق آبراهحمل و نقل در
 فهرستهايي كه مشمول  هاي داخلي از طريق سرويس حمل و نقل دريايي يا حمل و نقل از طريق آبراه

  .»ندشول  بايد اعمامتحدالشكل است انجام شده باشد، اين مقررات 24 ماده 1 بند هاي برشمرده در سرويس
 به عضويت اين آينده، اما اگر در نيست 1999 گرچه در حال حاضر، كشور ما عضو كنوانسيون سيم 

لذا پذيرش .  مقدم خواهد بودرتردام كنوانسيون مزبور بر مقررات ، 82كنوانسيون درآيد به تجويز ماده 
 

. Cotif 

 . Ru/Cim 

  . 180-181 ص ،1385 ، آثار انديشه،)ريل-جاده(مسئوليت مدني حمل و نقل زميني عرفاني، توفيق،  .71
 موجب بهها از طريق ريل، المللي كاال بيندر ابتدا حمل و نقل . اي به سابقه تاريخي اين كنوانسيون بكنيم جا بد نيست اشاره در اين .72

 كنوانسيون به موجب بعداً. گرفت  ميصورت 1961ي ناظر بر حمل كاالها از طريق ريل، معروف به سيم مصوب فوريه الملل بينكنوانسيون 
 بخشي از كنوانسيون كوتيف عنوان به، مقررات كنوانسيون سيم 1980ي ناظر بر حمل كاالها از طريق ريل، معروف به كوتيف مصوب لمللا بين

 اشاره 1980سيم / شود كنوانسيون كوتيف  ميلذا اگر امروز گفته.  كنوانسيون كوتيف درآمده است»ب« ضميمه عنوان به سيم ،در واقع. درآمد
 :رجوع كنيد به. خي فوق داردبه سابقه تاري

Schmitthoff, Export trade: The law and practice of international trade (11th edn), London, Sweet & Maxwell, 2007, 

pp. 378- 390. 
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  . كرد مشكلي ايجاد نخواهد1999 در پذيرش آتي كنوانسيون سيم رتردامكنوانسيون 
  
  هاي داخلي كنوانسيون حاكم بر حمل و نقل كاالها از طريق آبراه. 4ـ2ـ4

 لذا .نيست اي هالعمل منطقيا دستور لع هستيم، كشور ما عضو كنوانسيونمط كه ما در اين خصوص تا جايي
و سپس  ملحق رتردام البته اگر كشور ما به كنوانسيون .است  منتفيرتردامفرض ايجاد تعارض با كنوانسيون 

، شود ملحق اي ه، به كنوانسيوني منطقها هاي داخلي و رودخانه در خصوص حمل و نقل كاالها از طريق آب
 تنها مقرراتي كه قبل از زيرا؛ د شدننخواه  ترجيح دادهرتردامطبيعي است كه آن مقررات بر كنوانسيون 

توانند بر مقررات   ميها  آني بعديها الحيه به همراه اصاند ه بوداالجرا الزم، رتردام شدن مقررات االجرا الزم
ي داخلي قانوني داشته باشيم، در ها خصوص حمل و نقل در رودخانه همچنين اگر در.  مقدم شوندرتردام
 شدنجايگزين . شود  مي، اين كنوانسيون جايگزين آن مقرراتشويم ملحق رتردامكه به كنوانسيون  صورتي

يا  شود و  ميست كه اين كنوانسيون جايگزين آن ا مايا قانون دريايي ،هم به اين صورت است كه آن قانون
در اين  كه  يا به تصويب مجلس رسيده مورد نظر قانوناز سوي ديگر، .قانوني غير از قانون دريايي است

 به تصويب يا  وشود تلقي مي و ناسخ آن  مؤخرنسبت به آن  تصويب مجلسرتردام بعد ازصورت كنوانسيون 
، با تصويب اين  كه در اين صورتاست هنام دستورالعمل يا تصويبعنوان مثال در قالب  يده و بهمجلس نرس

 حاكم بر حمل و نقل اي هاما اگر كشور ما عضو كنوانسيون منطق. خواهد شد قانون در مجلس بر آن مقدم
 ماده »د« به تجويز بند هاي داخلي باشد و هر دو كنوانسيون همزمان قابل اعمال باشند، كاالها از طريق آبراه

  .است ، تقدم با كنوانسيون مزبوررتردام مقررات 82
  

  گيري نتيجه
 به منظور تسهيل عمليات حمل و نقل رترداممقررات . است  يك صنعت پيچيده،صنعت حمل و نقل مركب

گيرند،   ميي حمل كه قبل يا بعد از بخش حمل دريايي صورتها جديد و مدرن، قلمرو خود را به ديگر شيوه
از يك سو، گسترش قلمرو باعث بروز موضوع بسيار پيچيده تعارض صالحيت با ديگر .  است هگسترش داد
 اين كنوانسيون 90 از سوي ديگر، ماده  وشود  ميي حمل و نقلها ي حاكم بر ديگر شيوهها كنوانسيون
  اين اعمال حق شرط برتوانند با  نمي كشورها،بنابراين.  استكرده حق شرط را ممنوع گونه اعمال هر

ي، از الملل بيني حمل و نقل ها ي ناظر بر ديگر شيوهها كنوانسيونكنوانسيون، در موارد بروز تعارض با ديگر 
 رتردامخصوص قلمرو كلي اعمال مقررات   را در7 و 6، 5در اين راستا ابتدا مواد . كنندبروز تعارض جلوگيري 

 كه تحت قلمرو اجراي مقررات  را و نيز موارد اضافاتنيستند سيونو موارد استثنائات خاص كه مشمول كنوان
خصوص عدم پذيرش حق شرط گفتيم كه اين امر ممكن است  سپس در. ديمكرگيرند بررسي   مي قراررتردام

اما با دقت در مواد اين . دنبال آورده  را برتردام عدم استقبال كشورها در پذيرش كنوانسيون ،در بادي امر
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ي ها كنوانسيون غلبه بر تعارضات احتمالي در قلمرو اجرا با ديگر به منظورن متوجه شديم كه كنوانسيو
حل « كه مقرره 82 ماده و »اجتناب از تعارض« كه مقرره 26 ماده :اند شده بيني پيش مقررات برخيموجود، 
وط به مسئوليت موجود  فراهم شود، قواعد مرب26 شرايط مندرج در ماده كه هنگامي. دنشو  مي ناميده»تعارض

 مهيا 26ه  از يك سو شرايط مادكه هنگامي اما ؛كنند پيدا مي  ترجيحرتردام بر قواعد ها كنوانسيوندر ديگر 
به يك  ي حمل و نقل، هرها ي ناظر بر ديگر شيوهها كنوانسيون و ديگر رتردام قواعد نيست و از سوي ديگر،

ي ديگر ها كنوانسيون، 82در اين صورت به تجويز ماده  مقررات صحيح خود قابليت اعمال دارند، موجب
ي حاكم بر ساير ها كنوانسيوندر اين خصوص، ديگر . شوند  مي ترجيح دادهرتردامحسب مورد بر كنوانسيون 

 كنوانسيون 82 و با رعايت شرايط ماده قرار گرفت بررسي  موردي حمل و نقل از لحاظ قلمرو اجراها شيوه
و قواعد   مهيا نباشد26بديهي است كه اگر موارد مندرج در ماد . داده شد ها  آنجيح به، اولويت و تررتردام

 به همين منظور نيز 90 خواهد بود و ماده رتردامي ديگر نيز قابل اعمال نباشند ترجيح با قواعد ها كنوانسيون
اين  هدف اصلي ،هو در نتيج محدود نشود رتردام شده است كه بدون جهت قلمرو اعمال مقررات بيني پيش

 دن قواعد و مقررات ناظر بر حمل و نقل دريايي كاالهاكرروز   هماهنگي و بهسازي،  كه يكسانكنوانسيون
 پذيرش اين كه اينخصوص   با اوصاف فوق، جايي براي نگراني قانونگذار داخلي در.محقق گردد است

 قلمرو اجرا، موردي حمل و نقل، در ها ي ناظر بر ديگر شيوهها كنوانسيونكنوانسيون ممكن است با ساير 
 نپيوسته ها  آنيي كه كشور ما هنوز بهها كنوانسيونحتي .  وجود ندارد و موجد ابهام شودتعارض پيدا كند

، اگر در اجرا با اند ه شداالجرا الزم كه البته هر دو نيز )1999هر دو مصوب (است از قبيل مونترال و سيم 
كنيم براي   ميپيشنهاد. خواهند شد  مقدمرترداما كنند نسبت به كنوانسيون  تعارض پيدرتردامكنوانسيون 

دن مقررات خود در زمينه حمل و نقل دريايي كاالها و سهيم شدن در عرصه جديد تجارت كرروز  به
ي دقيق ها  و پس از بررسيقرار گرفته  نهادهاي قانونگذاري پذيرش اين كنوانسيون در دستور كار،الملل بين
 . شودي نسبت به پذيرش آن اقدام حقوق
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