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به حمل  2009گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 
  هاي حمل و نقلهمزیستی آن با سایر کنوانسیونمرکب و

  
  **آذرمهرمهسا –*غالم نبی فیضی چکاب
  

  )25/11/1393: تاریخ پذیرش 19/6/1393: تاریخ دریافت(

  چکیده
قواعـد روتـردام سـعی    . ربرد اسـت و در عین حال پرکـا  صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده 

ي  هایی روبرو شده و در واقـع راه حـل مناسـبی را بـراي نیازهـاي گسـترده       کرده است با چنین پیچیدگی
ي اجرایـی و گسـتره خـود را از پـیش از شـروع       بنـابراین محـدوده  . صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید

گسترش قلمرو حاکمیـت روتـردام خـواه    . تعملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده اس
هـاي   اي شده که ناشی از برخـورد قواعـد روتـردام و سایرکنوانسـیون     ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده

را  26فصـل آنهـا، قواعـد روتـردام مـاده      این مسائل و حل ومنظور روبرو شدن بابه. باشدحمل و نقل می
را جهت حل تعارضـات پـیش آمـده، در مجموعـه مـواد       82ه جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماد

هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همـان رسـیدن بـه نظـام     . خود گنجانده است
در این مقاله سعی شده است ضمن تبیـین گسـتره حاکمیـت    . متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست
هاي حمـل و  چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونزمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، 

  .نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد
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  مقدمه
المللـی قـرار    ت نظارت چندین کنوانسیون بینالمللی کاال تح امروزه، حمل و نقل دریایی بین

اي  ها با هدف تأسیس یک نظام متحدالشکل حقوقی و داشـتن رویـه   در واقع دولت. گرفته است
هـاي چنــدي در   نامــه ونقــل دریـایی درصــدد تنظـیم قراردادهــا و توافـق    ي حمـل  واحـد در زمینــه 

اي اختالفـات و تعـارض    یل وجود پـاره اما به دل. اند المللی برآمده اي و بین هاي ملی، منطقه حوزه
ونقـل آبـی    ناپـذیر در طریـق حمـل    اي اجتناب هاي خاصی که به گونه ها و پیچیدگی منافع دولت

.  انـد  وجود دارد، هنوز در جهت دست یازیدن به این مهم، آن چنانکه شایسته است، موفق نبـوده 
ونقـل هـاي داخلـی و     ي حمـل با لحاظ کردن این واقعیت کـه در دنیـاي امـروز، رویـه و الگوهـا     

هاي اند؛ شرکت هاي روز قرار گرفتهآوريالمللی به شدت تحت تأثیر ابزارهاي پیشرفته و فن بین
ي  کارگیري این تکنولوژي، رفته رفته محدودهبر بهفعال در این عرصه نیز، مطابق با نیازها، عالوه
بـه ایـن   . دهنـد  یان خـود ارائـه مـی   تري را به مشـتر  فعالیت خود را گسترش داده، تسهیالت وسیع

بایسـت محمولـه خـود را در محـل تعیـین شـده توسـط         صورت کـه اگـر در گذشـته، افـراد مـی     
هـا هسـتند کـه مطـابق بـا      دادنـد؛ امـروز، ایـن شـرکت     ها، به ایشان تحویل مـی نمایندگان شرکت

و سـپس   درخواست مشتریان، کاالها را در مکان تعیین شده توسط صاحب کاال، دریافت کرده
بنابراین ضروري است که مجموعه قواعد مرتبط نیز همسـو  . دهند به گیرنده موردنظر تحویل می

  .Doug Marcello , 2011,pp210-215)(با تکنولوژي مدرن پیش رفت نماید 
هاي ماقبل خود یعنی قواعـد   قواعد هامبورگ توانست تغییرات قابل توجهی را در کنوانسیون

ي اعمال مسئولیت متصدي حمل  قواعد هامبورگ ابتدا محدوده. عمال کندویزبی ا -الهه و الهه
همچنین هامبورگ موفق به در . گسترش داد "بندر -تا -بندر"به  "چنگک -تا  -چنگک"را از 

ونقل دریایی به استثناي قرارداد اجاره کشـتی شـد، چـرا کـه تـا       بر گرفتن همه قراردادهاي حمل
گرفتند که در انعقاد آنهـا بارنامـه    ی، تنها قراردادهایی را در بر میویزب -پیش از آن الهه و الهه 

هـا حمـل کـاال بـر روي عرشـه کشـتی، از دیگـر        بر اینعالوه. یا اسنادي شبیه آن صادر شده بود
از دیگر تحوالت قواعد هامبورگ، قلمرو . موضوعاتی بود که در قواعد هامبورگ گنجانده شد

شد کـه بنـدر مبـدأ،     یش از آن تنها زمانی کنوانسیون الهه اعمال میپ. اجرایی این کنوانسیون بود
اما در اعمال قواعد هامبورگ، اگر هر یـک از  . بود یکی از کشورهاي ملحق شده به کنوانسیون 

رغـم   اما علی. بنادر مبدأ یا مقصد، عضو کنوانسیون باشند، مواد کنوانسیون قابل اجرا خواهند بود
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در قواعد هامبورگ اعمال شد، این کنوانسیون نتوانست با واقعیت دنیاي  کلیه تغییرات مثبتی که
عنـوان مثـال قلمـرو زمـانی اعمـال      بـه . ونقـل دریـایی روبـرو شـود     مدرن امـروز در عرصـه حمـل   
یعنی هـامبورگ قبـل از رسـیدن کـاال بـه      . است "بندر -تا -بندر"کنوانسیون هامبورگ به شیوه 

مقصد، حمایتی از فرستنده و محموله نداشته و تکلیفـی در ایـن   بندر و پس از رسیدن آن به بندر 
که تجارت دنیاي امـروز ایجـاب مـی کنـد کـه بسـیاري از       درحالی. خصوص تعیین نکرده است

-door""قراردادها به شـکل   to- door           منعقـد شـوند و بـه عبـارت دیگـر صـاحبان کـاال خواهـان
  .مل و نقل هستندحمایت، تسهیالت و اطمینان بیشتري از متصدیا ح

از دیگر موضوعات مطـرح در تجـارت فعلـی خصوصـاً بازرگـانی بـین المللـی، تجـارت بـه          
عــدم لحــاظ قواعــد مــرتبط در ایــن زمینــه، از دیگــر نــواقص قواعــد  . ي الکتریکــی اســت شــیوه

  . هامبورگ است
ور و نیـاز  اند به آن جامعیتی کـه در خـ   المللی نتوانسته ونقل دریایی بین لذا، هنوز قوانین حمل

ونقل دریایی کـاال،   و باید پذیرفت که هم اکنون حمل. صنعت تجارت کنونی است دست یازند
. هـاي تکنولـوژي روز اسـت    فاقد یک نظام منسجم و در عین حال مدرن و هماهنگ با پیشـرفت 

ورود هر چه بیشترکانتینرها ، استفاده از اسناد حمل الکترونیکی و ورود تجارت الکترونیکـی بـه   
ونقــــل دریــــایی مســــیر حرکــــت تجــــارت امــــروز را تغییــــر داده اســــت   رصــــه حمــــلع
)TeresaThorp,2011,PP32-38  .(که با وجود همه اهتمام صورت از دیگر نقایص هامبورگ این

اي و ریلـی و هـوایی،  همچنـان     هـاي جـاده   گرفته در خصوص ایجاد توازن فیمـابین کنوانسـیون  
  .را بالتکلیف گذاشته است door-to-door""نقل به شیوه تناقضات کثیري باقی مانده که حمل و 

هـا بـر آن شـدند تـا     رانی جهت رفع این کاستی هاي صاحب کاال و صنعت کشتی لذا، دولت
هاي صورت گرفته در این زمینه نهایتاً منجـر   و تالش. مجموعه قوانین دیگري را وارد عمل کنند

در واقع قواعد روتردام حاصل ایـن نگرانـی   . شد 2008دسامبر  11به تصویب قواعد روتردام در 
و نقل کاال از طریق دریا، فاقد یک نظام منسجم، یکپارچـه   بزرگ است که در حال حاضر حمل

هــاي ســریع و  رشــد بــیش از حــد کشــتی. هــاي تکنولــوژي روز، اســت و هماهنــگ بــا پیشــرفت
، قراردادهـاي حمـل   ونقـل  ي حمـل  هاي مجهز، ورود هر چـه بیشـتر کانیتنرهـا بـه عرصـه     بندرگاه

ي اسـنادي،   رنگ شـدن رویـه   ي قراردادي و کم ، جایگزین شدن رویه "door to door"موسوم به
استفاده از اسناد حمل الکترونیکی و حضور پررنـگ تجـارت الکترونیـک در ایـن زمینـه، مسـیر       
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,IbId)(برانگیزي کرده اسـت   حرکت تجارت دریایی امروز را دستخوش تغییر و تحوالت بحث

p49-52 .هاي رسـیدن بـه   المللی یکی از راه هاي بین در این راستا باید گفت که تنظیم کنوانسیون
هـا بـر ایـن باورنـد کـه پـذیرش و       المللـی اسـت و دولـت    تفاهم و تعادل در روابط بازرگانی بـین 

ونقل دریـایی، گـاهی جهـت در     ي حاکم بر قراردادهاي حمل تصویب مجموعه قوانین یکپارچه
هاي تجاري و دسترسی آسان به بازارهاي جهانی و پیشرفت در سطح ملـی   تن فرصتدست گرف

کمیتـه دریـایی   (CMI، 1999لذا در جهت نائل شدن به این اهداف، در سـال  . المللی است و بین
پس از گذشت سه سال و نیم و انجام مطالعات ) Commite Maritime International-المللی بین

ونقل، شـروع بـه تـدوین مجموعـه قـوانینی بـا موضـوع         ي حقوق حمل مینهو تحقیقات الزم در ز
آنسیترال تصمیم گرفت تا ابتدا یک نگاه کلی بر مجموعه متن پیشنهاد . قراردادهاي دریایی کرد

پـس  . داشته و سپس کنوانسیون را به صورت ماده به ماده و جزئی تنظـیم کنـد   CMIشده توسط 
، کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهاي 2008اکتبر  11نشست، نهایتاً در  21ازبرگذاري 

المللی کاال که تماماً یا بخشی ازحمل از طریق دریا انجـام شـود، بـراي تصـویب      حمل و نقل بین
 Rotterdam(این کنوانسیون که به قواعـد روتـردام   . دولتها در مجمع عمومی آنسیترال ارائه شد

Rules ( هـا مفتـوح   به منظور امضاي نماینـدگان دولـت   2009تامبر سپ 23معروف است، از تاریخ
  ). .Alexander von ziegler, 2011,pp10-13(گذاشته شد 

المللـی کـه    قواعد روتردام با هدف حکومت بر روابط بین متصدي و فرستنده کاال در تجارت بین
د بتوانـد در بـین   اگر این مجموعه قواعـ . شود، تأسیس شد حداقل بخشی از آن از طریق دریا حمل می

هاي فرستنده کـاال، مقبولیـت پیـدا کنـد، نـه تنهـا       هاي صاحب کشتی و چه دولت ها، چه دولت دولت
توانـد   شـود، بلکـه مـی    ویزبـی و هـامبورگ مـی    - هاي قبلی همچون الهـه، الهـه   جایگزین کنوانسیون

  )Francesco Berlingieri,2011, p76(.نیاز کند اي بی ها را از به کارگیري قوانین ملی و منطقه دولت
  

  قواعد روتردام، اولین قواعد حمل و نقل دریایی مرکب-1
ونقـل مطمـئن کـاال را در     موجبات رشد صنعت حمـل  "Door-to-Door"حمل کاال به روش

هـاي   گـذاري در سـرزمین   این شیوه حمل، امکان سرمایه. هاي طوالنی فراهم آورده است مسافت
هاي تولید کننده دیگر نیـازي بـه    شرکت. زان را میسر ساخته استدور از دریا و با نیروي کار ار

و تنها ارتباط با یـک متصـدي   . انعقاد چندین قرارداد حمل با چندین شرکت حمل و نقل ندارند
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. دهد، کافی است گیرد و در مقصد به گیرنده تحویل می که کاالرا در محل کارخانه تحویل می
ونقل ترکیبی و زنجیـروار اسـت    ي حمل وه مذکور، یک شیوهبنابراین  انجام عملیات حمل به شی

اي غیرمستقیم باعـث رشـد   ونقل، به گونه تر نمودن عملیات حمل که با سرعت بخشیدن و مطمئن
ونقـل ترکیبـی بـه عمـل آمـده،       معتبرترین تعریفی که از شـیوه حمـل  . گذاري خواهد شد سرمایه

ایـن مـاده   . آورده شـده اسـت   1980ی مصـوب  المللـ  کنوانسیون بـین  1تعریفی است که در ماده 
ونقـل   المللی به معنی حمل کاال بوسیله حداقل دو وسـیله حمـل   ونقل ترکیبی بین حمل«: گوید می

متفاوت است که براساس یک قرارداد منعقد شده از یک نقطه در یک کشور که محل دریافت 
ــل دادن کا     ــک نقطــه دیگــر در کشــور دیگــري کــه محــل تحوی ــا ی الســت انجــام کاالســت ت

کند، حاصل مطالعـه   ونقل ترکیبی را به طرزي متفاوت بیان می قواعد روتردام که حمل1».شود می
ونقل ترکیبی گذشـته، قـوانین داخلـی، عـرف تجـارتی کنـونی و        هاي حمل و بررسی کنوانسیون

ونقـل   هـاي حمـل  تفاوت قواعـد روتـردام بـا سـایر کنوانسـیون     . هاي صنعت بازرگانی است خالء
یبی در این است که جهت اعمال حاکمیت خود بر عملیـات حمـل، بایسـتی حـداقل بخشـی      ترک

توسعه قلمـرو قواعـد روتـردام مربـوط بـه دوران      . ها انجام شودونقل از طریق آب ازمراحل حمل
از جمله نتایج و آثار گسترش این قلمـرو، مسـئله برخـورد    . قبل و بعد از انجام سفر دریایی است

. ها است ا سایر کنوانسیونقواعد روتردام ب
هاي مختلف اسـت کـه هـر یـک از      ونقل به روش اي از حمل عملیات حمل ترکیبی مجموعه

هـاي   کنوانسـیون . تواند مشمول کنوانسیون یا قـانون داخلـی کشـوري باشـند     این مراحل خود می
بارتند از الهه، پردازند، عالمللی که تنها به یک شیوه دریایی، زمینی، ریلی یا هوایی می حمل بین

 CIMاي، کوتیـف و   ونقـل جـاده   بـراي حمـل   CMRویزبی و هامبورگ در حمل دریایی،  -الهه
هرچنـد بعضـی از   . ونقـل هـوایی   آهن و ورشو و مونترال براي حمـل  ونقل از طریق راه براي حمل
، اندها در مرحله عملیاتی، گاهی حیطه عملشان را به بیش از یک روش گسترش دادهکنوانسیون

اما در نهایت براي هر شیوه حمل و نقل یک نظام مسئولیتی جداگانه به کار رفته و به ایـن گونـه   
عبـارت دیگـر، غیـر از قواعـد روتـردام مفـاد       بـه . نبوده که یک قاعده بر کل مسیر حـاکم بشـود  

لزومـاً دربرگیرنـده   : الذکر متضمن این امـر نبـوده اسـت کـه اوًال    هاي فوقهیچیک از کنوانسیون
                                                                                                    
1. "International multimodal transport means the carriage of goods by at least two 
different nodes of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place 
in one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport 
operator to a place designated for delivery in different".
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یک نظام : هاي حمل و نقل بشود و ثالثاً شامل سایر روش: ثانیًا. مل و نقل از مسیر دریایی باشدح
لذا قواعدروتردام از این جهت بـه طریقـی منحصـر بـه     . واحد مسئولیتی را در کل مسیر اجرا کند

  .)Meltem Deniz) Guner Oz-bek,2012,pages126-146فرد عمل کرده است
  .م مسئولیتی که بر قرارداد حمل و نقل ترکیبی حکومت دارنداصوالً سه نوع نظا 

  Uniform System of liability )متحدالشکل،(سیستم مسئولیتی یکپارچه  -الف
نظر از مراحل مختلف حمل و همچنین نوع خسـارتی کـه   براساس این نظام مسئولیتی، صرف

زیان و خسارت شود یـا اینکـه بـا    شود یعنی چه کاال تلف شده باشد و چه دچار  به کاال وارد می
و اصـالً اهمیتـی نـدارد کـه مکـان      . شود تاخیر به مقصد برسد، یک نوع قاعده حقوقی اعمال می

این نهاد مسئولیتی، یـک نهـاد سـاده و شـفاف اسـت،      . ورود خسارت مشخص یا نامشخص باشد
برخـورد بـا آن    چرا که قبل از ایجاد حادثه هرگونه و به هر کیفیتی که باشـد، نـوع و چگـونگی   

و به همین دلیل که ابتـداً همـه چیـز    . مشخص است و نیازي به بررسی پس از وقوع حادثه نیست
امـا متقـابالً ایـن سیسـتم آنچنـان بـه نفـع        . باشـد معلوم و معین است، به نفع فرستنده و گیرنده می

از مسـئولیت بـا   بینی بودن خطر و یا رهـایی   متصدي نیست چرا که امکان استناد به غیر قابل پیش
  .هاي خاص وجود ندارد تمسک به استثنائات و موقعیت

  )Network System of liability(نظام مسئولیتی شبکه اي  -ب
براساس این سیستم مسئولیتی، محل ایجاد ضرر و خسارت در هر مرحله از حمـل و نقـل کـه    

کـان تشـخیص دقیـق    کـه ام و زمـانی . شود باشد، قوانین مخصوص آن نوع حمل و نقل اعمال می
fall-back( محل ایجاد خسارت نباشد، قانون اصلی

(Rule    گیـري خواهـد بـود    یا جایگزین که بیشتر به نفع متصدي تنظـیم شـده مـالك تصـمیم .
شـوند،   مخصوصاً در عصر کنونی و در روش حمل کاال به وسیله کانتینرها که در مبدأ بسـته مـی  

لـذا در  . ناپـذیر اسـت   بسـیار مشـکل و حتـی امکـان    محل دقیق ایجاد خسارت یا تلف شدن کـاال  
اي در اکثـر مـوارد بـار اثبـات مسـئولیت متصـدي بـه دوش فرسـتنده          اي یـا زنجیـره   سیستم شبکه

  .باشد می
  )Modified System of liability-تعدیل شد(نظام مسئولیتی متعادل  -ج

در . شـود  یل شده اجـرا مـی  به علت نواقص موجود در دو سیستم قبلی، عمالً سیستم مسئولیتی تعد
نظر از مرحله، مکان و یا چگونگی ایجاد خسارت اعمـال و در مـواقعی   این نظام، بعضی قوانین صرف

Archive of SID

www.SID.ir



143
...به حمل مرکب 2009گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 

هـم امکـان اسـتناد بــه قـانون خـاص یـک مرحلــه وجـود دارد کـه در واقـع تعــادلی اسـت بـین نظــام            
ت تـوازن بـین تمـامی    مزیت این دیدگاه در این است که توانسته یـک حالـ  . اي متحدالشکل و زنجیره

هرچنـد  . وجـود آورد طور منافع دو طرف قرارداد حمل یعنی فرستنده و متصدي بـه ها و همیندیدگاه
هـا و مشـکالتی در انتخـاب نـوع مسـئولیت و       تواند موجب پیچیـدگی  همین مزیت از طرف دیگر می

انون حمـل و نقـل   با این حال هر دو کنوانسـیون حمـل ترکیبـی یعنـی هـم قـ      . مسائل مرتبط دیگر باشد
ایـن مجموعـه قـوانین در    . اند و آنکتاد، این سیستم حقوقی را برگزیده ICCهم و قانون  1980مصوب 

سوزي در کشتی یا عدم حفـظ قابلیـت    هاي متصدي در خصوص آتش مورد مبناي مسئولیت، معافیت
. انـد  کـرده نظر از مکان ورود خسارت تکلیـف را مشـخص   رانی یا اشتباهات دریانوردي صرفکشتی

اما در مورد تحدید حدود مسئولیت، بسته به مکان ایجاد ضـرر و زیـان کـه در مسـیر دریـایی باشـد یـا        
کنوانسـیون روتـردام بـه دلیـل     . شـود  هاي مناسب با موقعیت اتخاذ مـی  حل زمینی یا هر مسیر دیگر، راه

لـی را بـه نیازهـاي    هـاي حمـل و نقـل مرکـب روبـرو شـود و در واقـع راه ح        اینکه بتواند با پیچیـدگی 
ي اجـرا و گسـتره خـود را از پـیش از شـروع       ي صنعت حمل و نقل امروز ارائه کند، محدوده گسترده

هرچنـد طـرفین قراردادهـاي حمـل و     . عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده اسـت 
تواننــد  خــود مجـاز بـه محــدودتر کـردن قلمـرو زمــانی قـرارداد خـود بــوده و مـی       R.Rنقـل مشـمول   

1.قراردادشان را به شکل بندر تا بندر یا حتی چنگگ تا چنگگ منعقد کنند

ي  اي در زمینـه  گسترش قلمرو زمانی روتـردام خـواه نـاخواه منجـر بـه ایجـاد مسـائل پیچیـده        
براي روبرو شـدن و غلبـه کـردن بـر     . االجرا شده است هاي الزم تعارض حاصله مابین کنوانسیون

را  82را جهـت اجتنـاب از تعارضـات احتمـالی و مـاده       26د روتردام مـاده  اینچنین مسائل، قواع
طـور کـه در بنـد    همـان 2.جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده اسـت 

. شـود  آمده، این ماده مسائل مربوط به مسئولیت متصدي و حـدود آن را شـامل مـی    26دوم ماده 
بینـی   فراهم شود قبل از ایجـاد تعـارض درمـوارد پـیش     26لذا در مواردي که جایگاه اعمال ماده
و زمـانی کـه هـم    . المللی مالك عمل قرار خواهنـد گرفـت   شده در ماده مذکور، سایر اسناد بین

روتردام  82قواعد روتردام و هم سایر کنوانسیون ها بتوانند در مورد یک مسئله اجرا شوند، ماده 
هرچنـد ایـن   . دانـد  ها را ارجح می یون، سایر کنوانسیوندر رفع تعارض پیش آمده بین دو کنوانس

                                                                                                    
1. Door------------to--------------Door,
            Port---------to---------Port,    
2.-Rotterdam Rules have  two systems, conflict avoiding Art 26 and conflict solving Art 
.82
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روش حل تعارض، آنچنان با اهداف یک کنوانسیون که همان رسـیدن بـه نظـام متحدالشـکل و     
اي نزدیـک بـه    دانان در این است که بتوانند در آیندهیکپارچه است، منطبق نیست و سعی حقوق

.الملل دست یازند آل صنعت حمل و نقل بین ایده

توسعه قلمرو موضوعی قواعد روتردام-2
طـور زمـانی قواعـد روتـردام بـا      پیش از مشخص شدن قلمرو جغرافیـایی یـا مکـانی و همـین    

روتـردام در ایـن خصـوص، الزم اسـت کـه وارد قلمـرو موضـوعی کنوانسـیون          5ي ماده  مطالعه
نظـر از مکـان و یـا    بدین معنی که بایستی ابتداً به این مهم پرداخته شود که اساساً، صـرف . شویم

زمان اعمال قواعد روتردام، اساساً چه موضـوعاتی مشـمول کنوانسـیون بـوده و روتـردام در ایـن       
. حیطه چه تغییراتی نسبت به مجموعه قوانین پیش از خود داشته است

  
  قواعد روتردامقراردادهاي مشمول  .1-2

این تعریف اختصـاص داده و  را به  1از ماده  1فصل اول روتردام در مقررات کلی خود، بند 
بـه معنـی قـراردادي اسـت کـه در آن      » قـرارداد حمـل  «از نظـر ایـن کنوانسـیون واژه    ":گوید می

اي بـه منطقـه دیگـر     در ازاي پرداخت کرایه، تعهد بـه جابجـایی کاالهـا از منطقـه     متصدي حمل
وه بـر حمـل   هاي دیگر حمل عـال  دارد حمل از طریق دریاست و روش قرارداد مقرر می. کند می

  ".تواند شامل شود دریایی را نیز می
توان گفت، براي حاکمیت این قواعد روتردام، می 5باعنایت به تعریف فوق و توجه به ماده 

  .عنصر زیر داراي اهمیت ویژه هستند 3مقاله قواعد بر قرارداد 
  انعقاد قرارداد -1
  المللی بودن قرارداد بین -2
لیالمل ونقل دریایی بین حمل -3
  

  1انعقاد قرارداد -1
بـر بنـد اول مـاده    عـالوه . تمرکز روتردام، بر انعقاد قرارداد مابین متصدي و فرستنده کاالست

واژه متصـدي حمـل بـه معنـی     «: گویـد  یک قواعد روتردام در بند پنجم و هشـتم بـه ترتیـب مـی    
                                                                                                    
1. Contractual approach not documentary approach.
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به معنی شخصی واژه فرستنده «و » کند شخصی است که با فرستنده کاال قرارداد حمل منعقد می
پس براي اجراي روتردام انعقاد قـرارداد  . »کند است که با متصدي حمل قرارداد حمل منعقد می

ونقلی که یا کل عملیات حمل یـا قسـمتی از آن از طریـق مسـیر آبـی انجـام شـود کفایـت          حمل
الحاً ي روتـردام را اصـط   ایـن رویـه  . کند و حتماً نیازي به صدور بارنامه یا سند دیگري نیست می

. نامند نه اسنادي، چراکه تاکید بر انعقاد قرارداد حمل مـا بـین طـرفین اسـت     ي قراردادي می رویه
قواعـد هـامبورگ صـدور بارنامـه در کشـور متعاهـد یکـی از مـوارد          2رغم اینکـه در مـاده    علی

ن روتردام ذکري از بارنامه یا محـل صـدور آ   5شمولیت یافتن قواعد هامبورگ بود، اما در ماده 
برده نشده و در واقع براي اجراي کنوانسیون محل صدور بارنامه یا شـروط قیـد شـده در بارنامـه     

 که در قواعد هامبورگ تـا حـدي و در قواعـد الهـه و اصـالحیه     حال آن. مطرح نظر نبوده است
امـا در روتـردام ایـن قیـد از میـان برداشـته شـده        . ي اسنادي پذیرفته شده است ویزبی مطلقاً رویه

فـرد نیسـت و بیشـتر     اي منحصـر بـه   ي قراردادي اتخاذ شده در روتردام، رویـه  لیکن رویه. 1ستا
و  CIM1999 ،CMNI، کوتیــف،  CMRالمللــی هماننــد هــامبورگ، هــاي حمــل بــین کنوانســیون

ي قـراردادي پیـروي    تر، از رویـه  اي باالتر یا پایین کنوانسیون مونترال هر کدام به نوعی در درجه
  .2اند کرده

مطلب دیگر در رابطه با اهمیت انعقاد قرارداد در قواعد روتردام، این است که مالك عمل، 
و همین که این قرارداد منعقد شد، قواعـد روتـردام بـا وجـود     . انعقاد قرارداد حمل دریایی است

 حتی اگر بالواقع قرارداد از طریق مسـیر دریـایی انجـام   . اجرا خواهد شد سایر شرایط الزم دیگر،
ونقل واقعی نیسـت بلکـه آنچـه کـه در قـرارداد       در واقع عامل اصلی اجراي روتردام حمل. نشود

کنیم، فرض کنیـد کـه    براي روشن شدن موضوع مثالی ذکر می. شود مالك نظر است نوشته می
اي مشـتمل بـر درخـت کریسـمس و سـایر وسـایل مـورد         طرفین قرارداد توافق به حمـل محمولـه  

با ایـن قیـد کـه کاالهـا بایسـتی      . اند نو میالدي از طریق حمل دریایی کردهاستفاده در جشن سال 
هـا بـه معـرض    هـا و فروشـگاه  دسامبر به مقصد رسیده و در نمایشگاه 25هفته زودتر از  3حداقل 

اما به دلیل اختالل حاصـله در مسـیر دریـایی یـا نقـص در کشـتی،       . بازدید و فروش گذاشته شود
گیـرد بـراي رسـیدن بـه موقـع       و متصدي تصمیم می. طریق مهیا نیست امکان حمل کاالها از این

رغـم انجـام   در چنـین مـواقعی علـی   . کاالها آنها را از طریق هواپیما به مقصد مـورد نظـر برسـاند   
                                                                                                    

  کنوانسیون الهه b(6(و ماده  10ماده .1
.ها رجوع شود ها به مبحث تعارض کنوانسیون براي آشنایی با سایر کنوانسیون.2
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همچنـان پابرجاسـت و قـرارداد مشـمول      R.Rونقل بـه روشـی غیـر از مسـیر آبـی،       عملیات حمل
ي کـاال بـه هـر علتـی یـا در همـین مسـئله         ي و فرسـتنده امـا اگـر متصـد   . ماند کنوانسیون باقی می

ونقـل هـوایی منعقـد کننـد، دیگـر روتـردام        بخواهند قرارداد اولیه را فسخ کرده و قرارداد حمـل 
امـا  . کنـد  ونقل هوایی صالحیت اعمال پیدا می حاکم بر قضیه نبوده و کنوانسیون مربوط به حمل
قعی هیچ تاثیري در اعمال یا عدم اعمال قواعد مطالب فوق به این معنی نیست که روش حمل وا

در بعضی از موارد قرارداد حمل منعقد میشود بدون اینکه ابتـداً نـامی از   . روتردام نخواهد داشت
ونقـل   در چنین مواقعی است که تعیین نـوع حمـل  . ونقل برده شود چگونگی انجام عملیات حمل

و در مصـداق دیگـر اگـر در قـرارداد     .  ودشـ  در اجراي کنوانسیون مرتبط بـا آن مـؤثر واقـع مـی    
ونقل دو بندر به عنـوان بنـدر بـارگیري و تخلیـه معرفـی شـوند امـا بعـد از شـروع عملیـات            حمل
ونقل، بارگیري یا تخلیه از بنادر دیگري غیر از آنچه که در قرارداد نام بـرده شـوند، انجـام     حمل

اما اگر نامی از بنـادر در قـرارداد   . رفتشود، این قرارداد همچنان مشمول روتردام قرار خواهد گ
المللـی   برده نشود اما بالواقع حمل از طریق بنادري واقع در دو کشور متفاوت یعنی به شـکل بـین  

.انجام شود، روتردام قابلیت اجرا نخواهد داشت
  

  المللی بودن قرارداد بین -2
ونقـل   قراردادهـاي حمـل  کنوانسـیون ملـل متحـد بـر انعقـاد      «قواعد روتردام که نام کامل آن 

المللـی   در ماده پنج خود یک نظام بـین  1»الملی کاال به صورت کالً یا جزئاً از طریق دریاست بین
که نه تنها بندر بارگیري و بندر تخلیه کـاال  . را برگزیده است double internationality)(دوگانه 

کردن و تحویل دادن کـاال کـه   بایستی در دو کشور متفاوت واقع شده باشد بلکه مکان دریافت 
ممکن است این عملیات در خشکی یـا دریـا انجـام پـذیرد، هـم بایسـتی در دو کشـور متفـاوت         

.بینی شده باشد پیش
  

  ونقل دریایی حمل -3
ونقـل از طریـق مسـیر آبـی جـزء       طور که از نام کامل کنوانسیون مشخص اسـت، حمـل  همان

اما به دلیل اینکه قراردادهاي  maritime plus approach).(ونقل است  الینفک کل قرارداد حمل
                                                                                                    
1. United Nations convention on contracts for the international carriage of goods wholly 
or partly by sea.
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ونقل قبـل یـا    ي حمل شوند بایستی طریقه انجام می "Door-to-Door"ي  مشمول روتردام به طریقه
ونقل الزامـی   هر چند که وجود سایر طرق حمل. بعد از انجام سفر دریایی هم در نظر گرفته شود

امـا ایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه        . مل متغیر اسـت نبوده و بسته به نوع مسیر و کاالي مورد ح
هاي حمل مثل حمل از طریق مسیرهاي هوایی یا ریلی در اعمـال   وجود یا عدم وجود سایر روش

ونقـل از طریـق    یا عدم اعمال روتردام تاثیري نخواهند داشت و آنچه که مالك نظر است حمـل 
کل مسیر از طریق آبی و بین المللی طـی   یعنی اگر در قراردادي. المللی است دریاها به شکل بین

توانـد مشـمول    شود و هیچ مسیر زمینی یا هوایی در قرارداد در نظر گرفته نشود، این قـرارداد مـی  
المللی  اي به صورت بین اما اگر قراردادي از سه طریق هوایی، ریلی، جاده. کنوانسیون قرار بگیرد

  . واند مشمول روتردام قرار گیردت هاي داخلی انجام شود، نمیو در عین حال آب
با این حال قواعد روتردام شامل برخی از قراردادها حتـی بـا داشـتن سـه شـرط فـوق الـذکر        

  .کند کنوانسیون روتردام تحت عنوان استثنائات ویژه چنین مقرر می 6ماده . شودنمی
مـال  اع) خطـی (ونقـل خطـوط مـنظم     این کنوانسیون در مورد قراردادهـاي زیـر در حمـل    -1
  :شود نمی

  .کشتی قراردادهاي اجاره -الف
  .سایر قراردادهاي استفاده از تمام یا بخشی از فضاي یک کشتی -ب
شـود، بـا    ونقل غیرخطـی اعمـال نمـی    این کنوانسیون نسبت به قراردادهاي حمل در حمل -2

  :شود وجود این در موارد زیر اعمال می
یگري براي استفاده از تمـام یـا بخشـی از فضـاي     قراردادهاي اجاره یا قرارداد از نوع د -الف

  .کشتی بین طرفین وجود نداشته باشد
  .در صورت صدور سند حمل یا یک سند حمل الکترونیک -ب

  :کنوانسیون، بند سوم، چنین تعریف شده است 1ونقل منظم در ماده  حمل
یق آگهی یا ونقل است که به عموم از طر به معنی خدمات حمل» ونقل منظم حمل«واژه  3-1

بنادر مشخص طبق جـدول مـنظم    هایی که بین شود و بوسیله کشتی وسایل مشابه پیشنهاد داده می
باشند، مطابق جدول زمانی تاریخ حرکت که براي همه در دسترس اسـت، تـامین    در حرکت می

  .شود می
  :را چنین گفته است» ونقل غیرمنظم واژه حمل«4و بند 
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  .به معنی هر حملی است که حمل منظم نباشد» ظمونقل غیرمن حمل«واژه  -4-1
شود که ضمن لزوم انعقاد قرارداد در ایـن کنوانسـیون،    گیري می از تعاریف فوق چنین نتیجه

 6مـاده   1شوند و این نتیجه کامالً از منطوق بند  ونقل منظم مشمول روتردام می قراردادهاي حمل
نقل خطی یا منظم را بـه عنـوان یـک اصـل کلـی      و این بند، قراردادهاي حمل. قابل استنباط است

کشتی و سایر قراردادهایی که در رابطه با استفاده  مشمول کنوانسیون دانسته و تنها قرارداد اجاره
در . شوند را مستثنی از این اصل قرارداده اسـت  یک کشتی منعقد می 1از تمام یا بخشی از فضاي

گوید که این کنوانسـیون نسـبت    ایید کرده و صراحتاً میاي مفهوم بند اول را ت بند دو نیز به گونه
بـا وجـود ایـن در مـواردي کـه      . شـود  ونقل غیرخطـی اعمـال نمـی    به قراردادهاي حمل در حمل

ونقل غیرخطی با موضوع اجاره کشـتی یـا قـرارداد از نـوع دیگـري کـه بـراي         قراردادهاي حمل
ونقـل   حمل(چه، اگر در این نوع قراردادها استفاده از تمام یا بخشی از فضاي کشتی نبوده یا چنان

صادر شده باشد می توان این نوع قرارداد را مشـمول   2سند حمل عادي یا الکترونیکی) غیرخطی
قرارداد اجاره کشتی، قراردادي است که میان مالـک کشـتی و مسـتاجر،    . قواعد روتردام دانست

گـاه  . شـود  مدت زمان معینی منعقد می به منظور استفاده از کشتی براي یک یا چند سفر، یا براي
نیز ممکن است قراردادي بـراي اجـاره یـک قسـمت از کشـتی بـراي حمـل کـاال در یـک سـفر           

چـارتر پـارتی   «ممکـن اسـت   » چارتر پارتی«بنابراین . مشخص یا در ظرف یک مدت معین باشد
که براسـاس آن،    »چارتر پارتی زمانی«شود یا  که براي یا چند سفر معینی اجاره داده می» سفري

شود و یا در چارتر پـارتی زمـانی بـه شـرط تملیـک       کشتی براي یک مدت معینی اجاره داده می
که طی آن مالکیت کشـتی، موقتـاً بـراي مـدت زمـان معـین، بـه        ) اجاره کشتی به صورت لخت(

ل در چارتر پارتی سفري و زمانی، صاحب کشتی متعهد به حم. کند، باشد مستاجر انتقال پیدا می
کاالي مستاجر به نقاط تعیین شده می باشد و اداره کشتی، از هر نظـر بـه عهـده صـاحب کشـتی      

، مستاجر، کشتی را به صورت خالی تحویل »چارتر پارتی زمانی به شرط تملیک«است، لکن در 
در این گونـه قـرارداد   . نماید گرفته و فرمانده و خدمه را خود استخدام نموده و آن را رهبري می

شـاید ایـن ایـراد وارد    . 3گونه مسئولیتی در قبال حمل کاال نـدارد  ه کشتی، مالک کشتی هیچاجار
                                                                                                    
1. Partial Chart or space charter or slot charter

  .رجوع شود به مبحث مفاهیم و تعاریف.2
  .براي مطالعه کاملتر قرارداد اجاره کشتی رجوع کنید به کتاب دکتر نجفی اسفاد، مرتضی، حقوق دریایی،انتشارات سمت .3
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ونقل غیرخطی ارائـه داده اسـت آنچنـان کامـل و جـامع       باشد که تعریفی که کنوانسیون از حمل
چنـین اسـتنباط   » ونقـل مـنظم   حمل«توان از مفهوم مخالف تعریف  اما با قبول این ایراد می. نیست

  :ونقلی است که واجد شرایط زیر باشد ونقل غیرخطی، قرارداد حمل ملکرد که ح
)Meltem Deniz Guner- Oz bek,2012, Pages: 94-96-84, 89(  
  .به عموم پیشنهاد نشده باشد -1
  .هاي عمومی و سایر ارتباطات مشابه عنوان نشده باشد در رسانه -2
  .ریزي قبلی انجام نشود نامهونقل در مسیرهاي منظم و تعریف شده و با بر حمل -3
  .1مطابق جدول زمانی مشخص، تاریخ حرکت در دسترس همگان قرارداده نشده باشد -4

نکته حائز اهمیت این است که اگر قرارداد حمل و نقلی که ما بین متصدي و فرستنده منعقد 
ر مانع ازآن نیسـت  شده از انواع قراردادهایی باشد که روتردام در آنها قابلیت اعمال دارد، این ام

که متصدي بتواند با فرد دیگري به عنوان متصدي دوم قراردادي منعقد کند که مشمول روتردام 
کشـتی باشـد، ایـن     یعنی اگر قرارداد دوم به عنـوان مثـال از نـوع قـرارداد اجـاره     . قرار نمی گیرد

اول که مابین متصـدي   ونقل گیرد اما با این وجود قرارداد حمل قرارداد مشمول روتردام قرار نمی
مانـد و در واقـع قـرارداد دوم بـر      و فرستنده منعقده شده بود همچنان مشـمول روتـردام بـاقی مـی    

کـه کـالً قراردادهـاي     6ماده  2در خصوص بند . قرارداد ما قبل خود هیچ تاثیري نخواهد داشت
کشـتی   به اجارهونقل غیرخطی را از شمول کنوانسیون خارج دانسته مگر آنهایی که مربوط  حمل

ونقـل صـادر شـده باشـد، ایـن توضـیح الزم اسـت کـه بـرخالف           نباشد و یا براي آنها سند حمل
کنوانسیون الهه و یا الهه ویزبی، روتردام بدون توجه به صدور یا عدم صدور بارنامه یا هر سـند  

عیت در واقـع وجـود بارنامـه در روتـردام فاقـد موضـو      . حمل دیگري بر قرارداد اعمال می شـود 
اما در یک مورد استثناء روتردام صادر کردن بارنامه یا سند حمل دیگري با ایـن کـاربرد   . 2است

ونقل غیرخطی را مشمول کنوانسیون قرار  را الزم دانسته و آن زمانیست که بخواهد قرارداد حمل
  ). روتردام 6از بند دوم ماده  bقسمت . (دهد

قرارداد اجاره کشتی و موضوعیت داشتن قرارداد  درباره مفهوم قرارداد حمل و تفاوت آن با
در قواعد روتردام بحث کردیم همچنان که گفتیم در قراردادهاي حمل صاحبان کاال به حمایت 
                                                                                                    

  .ل غیرمنظم بودن، در نظر گرفته شده بودونق نویسی روتردام در آنیسترال تنها شرط سوم براي حمل در پیش.1
  .اند در خصوص موضوعیت نداشتن بارنامه، روتردام و هامبورگ، به طور نسبتاً مشابه عمل کرده.2
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کسـانی کـه اقـدام بـه اجـاره کشـتی       چـون معمـوالً   . بیشتري نیاز دارند تا اجاره کنندگان کشـتی 
د حمل از جهت سرمایه و اطالعات فنی و کنند برخالف ارسال کنندگان کاال از طریق قراردامی

المللی راجع بـه روابـط   هاي بینبه همین دلیل اصوالً کنوانسیون. تخصصی در حد مطلوب هستند
بین متصدیان حمل و صاحبان کاال هستند و سعی دارند بـا وضـع مقرراتـی، روابـط مزبـور را بـه       

اال در برابر متصدیان حمل حفظ هاي مربوط به حقوق صاحبان کاي تنظیم کنند که حداقلگونه
ویزبی و هامبورگ نیز در مورد قرارداد حمل می باشد -هاي الهه، الههمقررات کنوانسیون. شود

: داردده دو قواعد هامبورگ نیز مقرر میبند سوم ما. و فقط در قراردادهاي حمل حکومت دارند
  "...شودمفاد این کنوانسیون در مورد قرارداد اجاره کشتی اعمال نمی "

الزم به ذکر است که مطالب فوق الذکر به این معنی نیسـت کـه قراردادهـاي بـاربري تحـت      
ماده دو کنوانسیون در ادامه بند دوم مقرر . قرارداد اجاره نیز از شمول مقررات مزبور خارج باشد

شـود تـا   اي طبق قرارداد اجاره کشـتی صـادر مـی   با وجود این، هنگامی که بارنامه.... ": می دارد
شود، مفاد ایـن کنوانسـیون   حدي که به روابط بین حمل و نقل کننده و دارنده بارنامه مربوط می

  ."بر بارنامه مزبور حاکم خواهد بود، مشروط بر اینکه دارنده بارنامه اجاره کننده کشتی نباشد
ــه مقــررات    در تکمیــل ایــن مبحــث و گســترش قلمــرو موضــوعی قواعــد روتــردام نســبت ب

والهه به شمول یا عدم شـمول مجموعـه قواعـد پیشـین نسـبت بـه قراردادهـاي حمـل          هامبورگ
مقررات الهه، فقط نسبت بـه حمـل و نقلـی    . پردازیمخارج از قالب بارنامه یا اسناد مشابه آن می

امـا قواعـد هـامبورگ    . اعمال می شود که بین طرفین آن بارنامه یا سند مشابه صـادر شـده باشـد   
از این جهت افزایش داده است و مقررات آن نسـبت بـه هـر نـوع قـرارداد       قلمرو شمول خود را

بند ششم ماده یـک  . حمل، حتی اگر سند حمل یک راهنامه غیر قابل انتقال باشد اعمال می شود
بـدین ترتیـب مالحظـه مـی شـود کـه مقـررات هـامبورگ         . کنوانسیون به ایـن امـر تصـریح دارد   

دهـد و از لحـاظ کمـی، عمـالً از     شمول خود قـرار مـی   قراردادهاي حمل و نقل بیشتري را تحت
حقوق تعداد بیشتري از صاحبان کاال حمایت می کند و از این جهت رویکردي تقریباً یکسان با 

توان چنین گفـت کـه تعهـدات طـرفین بـر پایـه انعقـاد         پس نتیجتاً می. روتردام اتخاذ کرده است
ونقـل   شخصاً در خصوص تعریـف قـرارداد حمـل   ویزبی تعریفی م قوانین. گیرد قرارداد شکل می

بـه همـین دلیـل    ) 1مـاده   -الهـه (بیند  ارائه نداده است و قرارداد را تنها از منظر صدور بارنامه می
امـا در قواعـد   . ویزبـی یـک رویـه اسـنادي اسـت نـه قـراردادي        -است که گفته شده رویه الهـه 
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و کنوانسیون تعریف شده و در واقـع در  هر د 1ونقل در ماده  هامبورگ و روتردام، قرارداد حمل
 اي قراردادي اتخاذ شده است منتها بـا ایـن تفـاوت کـه هـامبورگ حیطـه       ها رویه این کنوانسیون

داند اما روتردام این محدوده را گسـترش داده   قلمرو قراردادي را از بندر مبداء تا بندر مقصد می
داء و مکـانی دیگـر بـه عنـوان مقصـد      و آن را از مکان مشخص شده توسط طرفین به عنـوان مبـ  

  . معرفی کند که در این موضوع در مبحث قلمرو زمانی کنوانسیون، مفصالً صحبت خواهیم کرد
  

  طرفین قرارداد .2-2
  :کنوانسیون روتردام در مورد طرفین قرارداد منعقده چنین گفته است 7ماده 

ون در روابط بین متصدي حمل و ، این کنوانسی6با وجود ماده : اعمال نسبت به طرفین معین"
گیرنده، شخص ناظر، یا دارنده که طرف اولیه قرارداد اجـاره کشـتی یـا قـرارداد حمـل نیسـتند،       

هـاي اولیـه قـرارداد حمـل اعمـال      در عوض این کنوانسیون در روابط بین طـرف . شود اعمال می
  .1"اند خارج از شمول کنوانسیون عنوان شده 6شود که طبق ماده  نمی

ــه  قوا ــده همــان روی ــردام در خصــوص حمایــت از گیرن ــده کــه قواعــد   عــد روت اي را برگزی
کنـد، روتـردام    بر آن تاکید مـی  7طور که ماده همان. اند ویزبی انتخاب کرده -هامبورگ و الهه

کشتی یا سایر مواردي که در مبحث قبل به عنوان اسـتثنائات   بر روابط قراردادي خارج از اجاره
و حاکمیت خود را نه تنها ما بین متصدي و فرسـتنده بلکـه در   . شد، حاکم استکنوانسیون ذکر 

طـور متصـدي و دارنـده سـند اعمـال      روابط متصدي و گیرنده، متصدي و شخص نـاظر و همـین  
لذا حمایت روتردام از شخص ثالث دارنده سند حمـل و نقـل در خطـوط نـامنظم بـاقی      . کند می

نظـر از   ونقل و صرف بر دارنده سند حملطرف دیگر، عالوهاز ). 6ماده  2از بند  bقسمت (است 
مسـتقیماً از   7ونقل دیگر، اشـخاص ثـالثی کـه مـاده      صدور یا عدم صدور بارنامه یا هر سند حمل

ونقل غیـرمنظم یـا    ها نام برده است مثل گیرنده محموله یا شخص ناظري که در خطوط حمل آن
پـس نتیجتـاً اگـر اختالفـی در     . گیرنـد  یون قرار میکنند، تحت قلمرو کنوانس غیرخطی فعالیت می

 Slot Charter(ونقلی که مشمول کنوانسیون نیسـت مثـل اجـاره قسـمتی از کشـتی       عملیات حمل

                                                                                                    
1. .Notwithstanding article 6, this convention applies a between the holder that to not an 
original party to the charter party or other contract of carriage excluded from the 
application of this convention. However, this convention does not apply as between the 
original parties to a contract of carriage excluded pursuant to article 6.
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Contract( صراحتاً حمایت  7، رخ دهد،و در عین حال براي شخص ثالثی غیر از افرادي که ماده
تواند در مـورد   اشد، این شخص ثالث میونقل صادر شده ب خود از آن را اعالم کرده، سند حمل

  .تر کند تواند موضوع را روشن مثال زیر می. حل این اختالف به کنوانسیون تکیه کند
کـانتینر از   20اسـت بـراي حمـل     ي پشـم شیشـه   فرض کنید آقاي الـف کـه مالـک کارخانـه    

به اروپاي ونقل منظم از آمریکا  محموله خود با متصدي حملی که در اجاره کشتی خطوط حمل
کند، که براي حمل هر کانتینر، بارنامه مستقل  باشد اقدام به بستن قرارداد می شرق در حرکت می

و تعـدادي بـراي گیرنـده    ) صاحب کارخانه(هاي براي فرستنده  تعدادي از بارنامه. شود صادر می
ده بـر  کنوانسیون در این مثال به علت حمایتی که از شخصی ثالث بـه عمـل آور  ). شخص ثالث(

امـا بـا   ) قسـمت اول  7مـاده   7و  6ماده  2با توجه به بند (شود  روابط گیرنده و متصدي اعمال می
در عوض این کنوانسیون در روابط بین طـرفین  «گوید  روتردام که می 7توجه به جمله آخر ماده 

به روابط نسبت . »شود مشمول کنوانسیون نیستند اجرا نمی 6اولیه قرارداد حملی که براساس ماده 
  .قرارداد است، حاکم نخواهد بود متصدي و فرستنده، هر چند که فرستنده یکی از طرفین اصلی

  .بندي ذیل توجه کنید روتردام به دسته 7و  6براي درك بیشتر و جمع مواد 
The R.R applies in Liner transportation except: 
1- Charter party
2- Slot Charter Contract ,  Only between the original parties.
The R.R does not apply in non-liner transportation except:
1-The carriage contracts other than charter partly or slot charter 
2- A transport document or an electronic transport record is issued.

اند، تنهـا مربـوط بـه روابـط طـرفین اصـلی        بینی شده پیش 6ی که درماده تر استثنائات به عبارت ساده
  .قرارداد معینی متصدي حمل و فرستنده شده و اشخاص ثالث مشمول این استثناء نخواهند بود

  
قواعد روتردام) جغرافیایی(توسعه قلمرو مکانی-3

در واقـع  . است منظور از قلمرو مکانی مسئولیت متصدي، قلمرو جغرافیایی اعمال کنوانسیون
ونقل قبل از هر چیز دیگـري   هاي حمل ترین نکته و یا معیاري که در همه کنوانسیون اولین و مهم

بـه ایـن معنـی کـه اولـین شـرط اجـراي        . المللـی بـودن آنهاسـت    به آن پرداخته شده موضوع بین
سـتی  کنوانسیون این است که قرارداد محلی که براساس یـک کنوانسـیون منعقـد شـود حتمـاً بای     

امـا شـرایط و قیـود هـر کنوانسـیون در ایـن خصـوص بـا یکـدیگر          . متصل به چندین کشور باشد
.(Francesco Berlingieri,2009,pp20-25)متفاوت است 
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، محـدوده جغرافیـاي اعمـال ایـن     »قلمرو کلی اجـرا «کنوانسیون روتردام تحت عنوان  5ماده 
  :کند المللی را چنین بیان می مجموعه مقررات بین

  
  1قلمرو کلی اجرا: 5ماده 
، این کنوانسیون بر قراردادهاي حملی که در آن محل دریافت و محل 6با رعایت ماده -1

تحویل، همچنین بندر بارگیري یک بار دریایی و بنـدر تخلیـه همـان بـار دریـایی در کشـورهاي       
شـور  هـاي زیـر در ک   شود؛ اگر طبـق قـرارداد حمـل یکـی از مکـان      مختلف قرار دارند اعمال می

  )255-275، صفحات 1391علیرضا محمدزاده وادقانی و کتایون کاردان، (: متعاهد واقع شود
  محل دریافت. الف

  بندر بارگیري. ب
  محل تحویل. ج
  بندر تخلیه. د

  :، وجود چهار شرط براي اجراي کنوانسیون روتردام الزم است5R.Rبا در نظر گرفتن ماده 
  2.باشد قرارداد حمل و نقل منعقد شده -1
محل دریافت کاال و همچنین محل تحویل دادن کاال بایستی در دو کشور متفـاوت واقـع    -2

  .شده باشند
  .ي کاال در دو کشور مختلف باشند مکان یا بندر بارگیري کاال و بندر تخلیه -3
حداقل یکی از کشورها یا بنادر محل، دریافت، تحویل، بارگیري و تخلیـه کـاال، کشـور     -4

  .انسیون باشدعضو کنو
، محـل  3ونقل منعقد شده مابین متصدي حمـل و فرسـتنده   یعنی چنانچه براساس قرارداد حمل

دریافت کاال، محل تحویل دادن کاال، بنـدر بـارگیري و بنـدر تخلیـه واقـع شـده در کشـورهاي        
مختلف باشند و یکـی از ایـن کشـورها متعاهـد کنوانسـیون باشـد، مقـررات ایـن کنوانسـیون بـر           
                                                                                                    

آن متصدي حمل در ازاي پرداخت کرایه، تعهد به جابجایی کاالها از به معنی قراردادي است که در » قرارداد حمل«واژه .1
هاي دیگر حمل عالوه بر حمل دریایی  دارد حمل از طریق دریاست و روش قرارداد مقرر می. کند اي به نقطه دیگر می نقطه

.تواند شامل شود را نیز می
  ).1-1(ماده یک کنوانسیون روتردام .2
قرارداد حمل و نقل بایستی ما بین متصدي و فرستنده یا شخصی دیگر به توصیه فرستنده منعقد بر اساس قانون روتردام .3

  . شود
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یعنی اگر دو قرارداد حمل دریـایی منعقـد شـده    . شود دهاي حمل بین دو کشور حاکم میقراردا
باشد که یکی ما بین دو بندر واقع شده در کشـور الـف و دیگـري مـابین دو بنـدر در کشـور ب       

اي به هم متصل شده باشند، این قرارداد مشـمول   باشد و این دو مسیر دریایی از طریق حمل جاده
ي چــوب بــه منظــور ســاختن کاغــذ از بنــدر       مــثالً یــک محمولــه  . ودشــ  کنوانســیون نمــی 

در ایاالت متحده آمریکا به مقصد بندر سـیاتل در همـان کشـور بـارگیري     ) Honolulu(هونولولو
پس از اینکه کاالها به بندر سیاتل واقع در ایاالت متحده رسیدند تخلیه شده و از طریق . شود می

پـس از بـارگیري کـاال در ونکـوور،     . شـوند  کانادا منتقـل مـی  کامیون به بندر ونکوور در کشور 
. کنـد  کشتی ونکوور را به مقصد بندر مونترال که این بندر هم در کانادا قرار گرفتـه، تـرك مـی   

 R.Rتوانسـت مشـمول    شد، نمی این قرارداد حتی اگر به صورت یک قرارداد واحد هم تنظیم می
المللی انجام  ام اینست که سفر دریایی حتماً به شکل بینقرار گیرد چرا که معیار در قوانین روترد

. شود حال آنکه دیدیم که سفرهاي دریایی در این قرارداد هر دو به شکل داخلـی انجـام شـدند   
آهـن   ونقـل از طریـق راه   اي یـا هـوایی یـا حمـل     هاي حمل مثـل حمـل جـاده    در واقع سایر روش

شـد؛ ضـمن اینکـه وجـود یـا عـدم وجـود طـرق         المللـی با  تواند هم به شکل داخلی و هم بین می
مـالك  . رونـد  ونقل غیردریایی کاال در کنوانسیون روتردام از عناصر اصـلی بـه شـمار نمـی     حمل

-Meltem Deniz Gunerالمللـی اسـت   ونقـل از طریـق دریـا بـه شـکل بـین       اصـلی حمـل   Ozbek)

حمولـه چــوب  اي همــین م بـرعکس اگـر بــراي مثـال طـی قــرارداد منعقـد شـده      2012,310-313).
در بلژیـک  ) (Antwrepاي بـه آنتـرپ   کاغذسازي از بندر برلین در آلمان به وسـیله حمـل جـاده   

منتقل شده و سپس کاال در بندر آنترپ به مقصد بندر مونترال در کانادا بـارگیري و در مـونترال   
 قـرار  R.Rتخلیه شده و از طریق خطوط ریلی به شیکاگو حمل شوند، چنـین قـراردادي مشـمول    

چرا که اوالً محل دریافت کردن و تحویل دادن کاال در دو کشور متفاوت بـوده  . خواهد گرفت
1.المللی انجام شده است ونقل دریایی به شیوه بین و ثانیاً مسیر حمل

  
  

                                                                                                    
1. Rotterdam Rules Article 5 adopts the "double internationality" principle, This 
principle States that:
For the Sea Carriage the port of loading and port al discharge must be in different & 
must be in different States. In addition, the place of receipt and place of delivery must be 
in different states.
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گـاه متـأثر از تابعیـت طـرفین قـرارداد یـا        و مطلب آخر اینکه اجراي کنوانسیون روتردام هیچ
طـور   باشد و ممکن است که هـر دو طـرف قـرارداد حمـل و همـین      نمی کشتی حمل کننده کاال

ونقل همگی داراي تابعیت مشترك باشند و این موضـوع مـانعی در جهـت اعمـال      ي حمل وسیله
ونقـل منعقـد    بنابراین قرارداد حمـل . باشد الذکر نمی این کنوانسیون بر قرارداد باشد با شرایط فوق

ي اهل چین که با کشتی یـا هواپیمـایی کـه پـرچم چـین را       شده با یک متصدي چینی و فرستنده
توانـد مشـمول قـوانین روتـردام قـرار       شود مـی  اند، انجام می افراشته و یا در کشور چین ثبت شده

قـوانین سـابق در ایـن حیطـه نیـز       توسعه قلمرو حاکمیت روتـردام در مقایسـه بـا مجموعـه    . گیرد
ات قواعد هامبورگ، این کنوانسیون بر قراردادهاي مقرر 2توان چنین شرح داد که طبق ماده می

بینی  که بندر بارگیري و یا بندر تخلیه پیششود درصورتی حمل بین دو کشور مختلف اعمال می
شده در قرارداد حمل و یا یکی از بنادر تخلیه انتخابی که بندر واقعی تخلیه است در یک کشور 

همچنین اگر بارنامه یا هر سند دیگـري کـه   . (Signatory State)متعاهدکنوانسیون واقع شده باشد
حاکی از قرارداد حمل است در یک کشور عضو کنوانسیون صادر شود یا حتی اگـر در بارنامـه   

بینی شود که مقررات این کنوانسیون یا قوانین داخلی  یا هر سند دیگر حاکی از قرارداد تنها پیش
هـد، حـاکم بـر قـرارداد باشـد، قواعـد هـامبورگ        د کشوري که به این کنوانسیون اثر اجرایی می

  . شود االجرا می الزم
مالحظه شد که در قواعد روتردام عالوه بر بندر بارگیري و تخلیه، محـل دریافـت کـردن و    

ونقل و مـدت   اند؛ چرا که اصوالً شیوه حمل تحویل دادن کاال هم مشمول کنوانسیون دانسته شده
-Port"تـا بنـدر یـا همـان      زمان اعمال مسئولیت از شیوه بنـدر  to- Port")    ،محمـد رضـا، کـارکن

-Door")درب تا درب یا  منزل به منزل(درکنوانسیون هامبورگ به شیوه )121،شماره 1382 to-

Door" هر چند که ممکن است محل دریافت کـاال و تحویـل   1.در روتردام تغییر پیدا کرده است
  . دادن آنها در خشکی واقع شده باشد

تفاوت عنوان شده صدور بارنامه در قواعد هامبورگ و عدم توجه بـه وجـود یـا عـدم     دیگر 
که این موضوع به علـت اتخـاذ رویـه قـراردادي بـه جـاي رویـه        . وجود بارنامه در روتردام است

ها صـحبت   در این خصوص در مبحث قلمرو موضوعی کنوانسیون. اسنادي در روتردام می باشد
  . شد

                                                                                                    
.مسئولیت متصدي در مبحث قلمرو زمانی مفصالً به این مضمون خواهیم پرداخت.1
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اعد روتردامتوسعه قلمرو زمانی قو-4
ــه    پــس از پــرداختن بــه گســترش قلمــرو موضــوعی و مکــانی کنوانســیون روتــردام نســبت ب

. شـویم  ي آن مـی اکنون وارد مبحث قلمرو زمـانی روتـردام و آثـار توسـعه     هاي ماقبل کنوانسیون
هدف روشن نمودن این مطلب است  که اساساً کنوانسیون از چه زمانی شـروع بـه اعمـال خـود     

آیا از همان لحظه انعقاد قرارداد مـابین طـرفین، یعنـی متصـدي و     . کند ونقل می ملدر عملیات ح
ونقـل و عملیـات اجرایـی آن را آغــاز     فروشـنده، کنوانسـیون حاکمیـت خـود بـر قــرارداد حمـل      

منظــور از دوران . عمــل آورده شــودخواهــد کــرد یــا بایســتی توافــق دیگــري در ایــن زمینــه بــه 
انسـیون، مـدت زمـانی اسـت کـه بـا شـروع آن، مسـئولیت         مسئولیت متصدي حمل در یـک کنو 

شـود و بـا پایـان یـافتن آن، ایـن مسـئولیت        حمل و نگهداري کاال بـه متصـدي حمـل منتقـل مـی     
ایـن مـدت، شـامل    » بروکسـل «کنوانسـیون  » یک«از ماده » هـ«براساس پاراگراف . یابد خاتمه می

در واقـع آنچـه در   . یابـد  خاتمـه مـی   مدتی است که با بارگیري شروع و با تخلیه کـاال از کشـتی  
یعنــی محــدوده بــین بــارگیري و تخلیــه، کنوانســیون بروکســل مــالك نظــر قــرار گرفتــه اســت، 

برگرفته از الگوهاي اولیه بود که در آن فرستندگان، کاالي خود را هنگـامی کـه کشـتی آمـاده     
آوردنـد و گیرنـده نیـز بـه محـض تخلیـه کـاال، آن را تحویـل          بارگیري بود به کنـار کشـتی مـی   

، آوردن کـاال بـه کنـار    ولی با توسعه تجارت، افزایش فعالیـت بنـادر و شـلوغی آنهـا    . گرفت می
از ایـن  . نمـود  کشتی براي بارگیري و دریافت کاال در زمان تخلیه براي گیرنده امري مشکل مـی 

رو فرستندگان، قبل از اینکه کشتی آماده بارگیري شود، کاال را در بندر به انبـار متصـدي حمـل    
زمـان پـس از    دادند و به همـین ترتیـب در بنـدر تخلیـه نیـز متصـدي حمـل در مـدت         تحویل می

داد، و ایـن مـدت زمـان قبـل از      تخلیه تا تحویل به گیرنده، کاال را تحت مراقبت خـود قـرار مـی   
بـا ایـن   . بارگیري و پس از تخلیه تا تحویل به گیرنده کاال را تحـت مراقبـت خـود قـرار مـی داد     

حال مدت زمانی که متصدي حمل کـاال را در اختیـار قـرار داشـت، خـارج از شـمول مقـررات        
، دوره زمــانی مســئولیت مــورد »هــامبورگ«از ایــن رو در تهیــه قواعــد . گرفــت الهــه قــرار مــی

بازنگري قرار گرفت و همگام با ایـن تحـوالت، طـرز تفکـر و اندیشـه متحـول شـده و بـه جـاي          
صـحبت بـه عمـل    » زمـان «بحث بر سر مکان شروع و خاتمه مسئولیت متصدي حمل دریـایی، از  

ایـن کنوانسـیون، دوره زمـانی مسـئولیت متصـدي حمـل بـا        » 4«ماده  اي که براساس بگونه. آورد
شـود و تـا    دریافت کاال از فرستنده کاال یا نماینده او یا یک مقام مجاز در بندر مبـدأ شـروع مـی   
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زمانی که کاال را در بندر تخلیه به گیرنده یا نماینده قانونی او، یک مقام مجاز یـا شـخص ثـالثی    
.یل داده شود، تحویل دهد، ادامه یابدکه کاال باید به او تحو

.در این بخش سعی بر آن است تا به سواالت مطروحه پاسخی جامع و مانع داده شود   
  :روتردام با عنوان مدت مسئولیت متصدي حمل چنین مقرر داشته که 12ماده 

متصدي حمل به موجب این کنوانسیون از زمانی که وي یا طرف اجـرا کننـده کاالهـاي     -1
شـوند، داراي مسـئولیت    کند تا زمانی که کاالها تحویـل داده مـی   وضوعی حمل را دریافت میم

  .است
اگر قانون یا مقررات محل دریافت مقـرر دارد کـه کاالهـا بـه یـک مقـام مجـاز یـا         : الف -2

شخص ثالث دیگر تحویل داده شود که متصدي حمل بتواند کاالهـا را از آنهـا تحویـل بگیـرد؛     
مل از زمانی شروع میشود که متصدي حمل کاالهـا را از آن مقـام یـا شـخص     مدت مسئولیت ح
  .گردد ثالث تحویل می

اگر حقوق و مقررات محل تحویل مقرر دارد متصدي حمل کاالها را به مقـام صـالح یـا    : ب
شخص ثالث دیگر تحویـل دهـد کـه گیرنـده از آنهـا کـاال را تحویـل بگیـرد، مـدت مسـئولیت           

  .گیرد که کاالها را به آن مقام یا شخص ثالث تحویل دهد می متصدي حمل وقتی پایان
تواننـد روي زمـان    هـاي قـرارداد مـی   منظور تعیین مدت مسئولیت متصدي حمل طـرف به -3
با وجود این مقـرر کـردن شـروط زیـر در قـرارداد      . و دریافت و تحویل کاالها توافق کنند حمل
  .باطل است حمل

  از شروع بارگیري اولیه مقرر در قرارداد حمل باشدو  زمان دریافت کاالها بعد -الف
  .زمان تحویل کاالها قبل از اتمام تخلیه نهایی مقرر در قرارداد حمل باشد -ب

ویزبی، از زمـان   - طور اصالحیه آن الهه مدت زمان مسئولیت متصدي در کنوانسیون الهه و همین
کـه ایـن مـدت زمـان بـه دوره مسـئولیت       . دبارگیري محموله شروع و تـا زمـان تخلیـه کـاال ادامـه دار     

اي که قالب جرثقیـل بـار را گرفتـه و در کشـتی      یعنی از لحظه. چنگک تا چنگک شناخته شده است
پـذیرد و   ي بار پایان می دارد و به اصطالح تخلیه دهد تا زمانی که جرثقیل بار را از کشتی برمی قرار می

  .شود ونقل گسترده می ولیت متصدي حملبه عبارتی از چنگک تا چنگک قلمرو زمانی مسئ
روتردام در این مورد صحبت شده، متصدي حمل از زمانی کـه   12طور که در ماده اما همان

شـوند، داراي مسـئولیت    کند تا زمانی کـه کاالهـا تحویـل داده مـی     را دریافت می موضوع حمل
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ج از بنـدر بـارگیري یـا    تواند هـر جـایی ولـو خـار     که این مکان دریافت و تحویل کاال می. است
در واقـع قـوانین روتـردام مـدت زمـان      . تخلیه کاال و دور از دریا یا هر مسیر آبی واقع شده باشد

قـرار داده و طبـق آن متصـدي حمـل در      "Door-to-Door"1اعمال مسئولیت متصدي را به شـیوه  
یـین شـده توسـط    ونقل معموالً از زمان دریافـت کـاال در محـل تع    تمام دوره انجام عملیات حمل

بندي کاال است تا زمان تحویل دادن آنها در  فرستنده که اغلب در محل کارخانه و یا مکان بسته
ونقـل   کشور مقصد، مسئول حفظ و نگهداري کاالهاست و به همین علـت در طـول دوره حمـل   

ونقـل زمینـی، ریلـی یـا      هاي حمل همچـون حمـل   ونقل دریایی، سایر وسیله عالوه بر روش حمل
و چنانچه در مبحث قبل گفته شده شرط الزم این است کـه بـا   . شوند ایی نیز به کار گرفته میهو

المللـی انجـام    ونقل غیردریایی که چه به صورت داخلی چه به شـکل بـین   وجود سایر طرق حمل
  .المللی انجام شود گیرند، روش حمل دریایی حتماً به صورت بین

در نظـر گرفتـه    ""Door-to-Doorروتـردام بـه شـکل    ونقل در  با وجود اینکه که طریقه حمل
تواننـد بـه صـورت     ونقل نبوده و مـی  ي حمل شده اما طرفین قرارداد ناگزیر از برگزیدن این شیوه

هر چنـد در  . Teresa Thorp,2011,pp17-19 )(چنگک تا چنگک یا بندر تا بندر هم توافق کنند 
ونقـل بـه طـرزي غیـر از      ر روش هـاي حمـل  ونقل امروز و با وجود کانتینرهـا، دیگـ   صنعت حمل

"Door-to-Door"چـه اینکـه کاالهـا در محـل کارخانـه      . انـد  ، عمالً کارایی خود را از دست داده
شـود   بندي شده در کانتینرها قرار داده شده و در مقصد به گیرنده تحویل داده می صورت بستهبه

بـه همـین دلیـل در بیشـتر مـوارد      . دشـون  صورت بسـته حمـل مـی   و در تمام این مدت کانتینرها به
هوایی و ریلی قبل از بارگیري کاال در کشتی و پس از تخلیه کاال در  ونقل به شکل زمینی، حمل

ي درب تا درب هر چند کار را  ونقل به شیوه اتخاذ شیوه جدید حمل. شود بندر مقصد، انجام می
هـا بخواهنـد بـا وجـود مشـکالت و      براي فرستندگان بسیار آسان کرده و دیگر الزم نیست که آن

عهـده گیرنـد و   ونقل کاال تا قسمتی از مسـیر را بـه   هاي موجود در این زمینه، خود حمل درگیري
تنها کافیست با قرار دادن آنها در کانتینر در محل مشخص شده توسط خودشـان، محمولـه را بـه    

شده تا در عمـل بـا سـایر    اما همین گستردگی قلمرو زمانی روتردام باعث . مقصدي تحویل دهند
و اساسـاً ایـن سـوال    . ونقـل دچـار تعـارض شـود     االجرا در سایر روش حمل هاي الزم کنوانسیون

ها اثر اجرایی خود را از دست مطرح می شود که آیا با تصویب قواعد روتردام، سایر کنوانسیون
                                                                                                    

-placeي  نویس روتردام به شیوه درب تا درب یا منزل به منزل که البته در پیش.1 to- place عنوان شده بود.  

Archive of SID

www.SID.ir



160
1393پاییز، هشتموم، شماره ، سال سصلنامه پژوهش حقوق خصوصیف

وانسیون  حمل نخواهند داد؟ و اگر پاسخ منفی است، در مواقعی که خسارت تحت شمول دو کن
اي اتفاق افتاده  مثالً اگر خسارتی در طول سفر جاده. گیرد، کدام یک ارجح استو نقل قرار می

و تقصیر متصدي ثابت شود آیا ایـن مسـئولیت بایسـتی تحـت قواعـد روتـردام بررسـی شـود یـا          
  ؟ CMR)(اي ونقل جاده االجرا در حمل هاي الزم کنوانسیون

  
  هاض با سایر کنوانسیوناجتناب از ایجاد تعار .1-4

رانـی، کنوانسـیون    نه تنها در خطوط نامنظم بلکه در خطوط منظم کشـتی  1921زمانی که در سال 
بـه ایـن معنـی کـه قلمـرو      . شدند الهه پذیرفته شده معموالً کاالها در کنار کشتی بارگیري و تخلیه می

ا تا چنگـک کشـتی مقصـد ادامـه     ویزبی تنها از چنگک کشتی مبد - زمانی کنوانسیون در الهه و الهه
هـر  . شـد  عبارت دیگر مدت زمان مسئولیت متصدي محدود به این دوره زمانی محـدود مـی  به. داشت

چند پس از گذشت چند سال نواقص این رویه از جمله حدوث تاخیر در جابجـایی کاالهـا منجـر بـه     
سـط فرسـتنده یـا گیرنـده     تغییر رویه و دریافت و تحویل کاال در بندر یا محل مشخص شـده دیگـر تو  

لـذا خطـرات پـیش    . هر چند که قانون مرتبط با این امر هنوز دست نخورده بـاقی مانـده بـود   . کاال شد
آمده در این مدت معین قبل از بارگیري یا بعد از تخلیه، با مراجعه بـه قـوانین ملـی هـر کشـور حـل و       

از بین برد، تنظیم و نگارش قـوانین   حلی که تا حدي توانست این دوگانگی قانونی را راه. شد فصل می
ونقـل   هامبورگ بود که با افزایش دوره زمانی مسئولیت متصدي از بندر مبداء تـا بنـدر مقصـد، حمـل    

کاال قبل از رسیدن به چنگک کشتی ها را پوشـش داد و موجبـات اطمینـان خـاطر بیشـتر فرسـتنده را       
بینی همه مسائل نبود چرا که در خیلی از مـوارد  اما هامبورگ موفق به از بین بردن و پیش. فراهم آورد

ي  شــدند و اساســاً رویــه محـل تحویــل دادن و دریافــت کــردن کـاال مکــانی غیــر از بنــادر تعیـین مــی   
تري را طلـب   ونقل با تغییراتی که به علت ورود کانتینرها پیدا کرده بود، قوانین به روزتر و مدرن حمل

، بـه علـت نیـاز    1971در سـال  . ل مدت قـرارداد را پوشـش دهـد   قوانینی که صراحتاً تمام طو. کرد می
ونقـل را بـدون در نظـر     ونقل به داشتن یک نظام واحد که بتواند تمـام طـول مسـیر حمـل     صنعت حمل

نوعی از بارنامه را صادر کرد که کل مسـیر   )(BIMCOي حمل پوشش دهد، بیمکو گرفتن نوع وسیله
مسئولیت متصدي و تمدید حدود آن ایـن طـور مقـرر کـرده بـود       شد اما در رابطه با تعیین را شامل می

توانند بـه هـر    که پس از مشخص شدن مکان ایجاد خسارت یا تلف کاال، متصدي و فرستنده کاال می
مثالً اگر خسارت در مسیر هـوایی  . کنوانسیون یا قانون ملی که در آن محل حاکمیت دارد استناد کنند
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االجـرا در آن زمینـه    شد، بایستی به قـانون ملـی یـا کنوانسـیون الزم     ثابت میافتاد و این مسئله  اتفاق می
  .شد مراجعه می

المللی و آنکتاد به ایـن نتیجـه    ، اتاق بازرگانی بین1991ي بیمکو در ماه جون  سال بعد از بارنامه 20
د کـه حـداقل   المللی مناسـبی هـم وضـع شـو     المللی، قوانین بین رسیدند که بایستی براي چنین اسناد بین

ي حمـل متفـاوت و بـا در نظـر گـرفتن همـه        ونقل انجام شده با دو نوع وسـیله  بتواند قراردادهاي حمل
المللـی،   در مجموعه قوانین مدنظر آنکتاد و اتاق بازرگانی بین. مسائل مربوط به مسئولیت را دربر گیرد

قـانون الهـه    4وارده از مـاده  قانون هامبورگ و در مـورد خسـارت    5در مورد مبناي مسئولیت از ماده 
و تصمیم به افزایش دوره مسئولیت متصدي یعنـی بـیش از آنچـه در هـامبورگ     . الهام گرفته شده بود

ونقـل کاالهـا بـه     درصـد از حمـل   50، 2002شد، از آنجا قدرت گرفت کـه تقریبـاً در سـال     عمل می
فرستنده تا محل تعیین شـده توسـط   دریایی و از طریق کانتینر از محل تعیین شده توسط  - طریقه زمینی

در واقـع تفکــر نگـارش روتــردام بـا ایــن هـدف شــکل نگرفـت کــه تمــامی      . شــد گیرنـده انجــام مـی  
هاي مرکب را دربرگیرد بلکه با این انگیـزه اندیشـیده وتنظـیم شـد کـه صـرفاً قراردادهـاي         ونقل حمل

احتیاج به نوع دیگـري از   ر دریایی،حمل دریایی را شامل شود منتها قراردادهایی که قبل یا بعد از مسی
نقطـه اتصـال مشـخص شـده و      4کنوانسـیون روتـردام    5به همـین سـبب در مـاده    . ونقل نیز باشد حمل

به این ترتیـب  . اند عالوه بر محل بارگیري و تخلیه، محل تحویل و دریافت کاال نیز در نظر گرفته شده
ل ترکیبی دریایی را از ابتدا تا انتها تحت پوشـش  روتردام اولین مجموعه قوانینی است که صراحتاً حم

جواب مانده که در مورد عملیات حمل قبل یـا بعـد از مسـیر دریـایی،      اما این سئوال بی. خود قرار داده
هاي مصوب در آن زمینه چگونه خواهد بـود آیـا روتـردام بـر تمـام       ي عملکرد سایر کنوانسیون طریقه

  حاکمیت خواهد داشت؟هاي موجود تا به االن  کنوانسیون
بینـی چنـین مـوادي بـه منظـور       اند چرا که پیش روتردام به این سوال پاسخ داده 82و  26ماده 

ونقل کاال  در مورد حمل 26ماده . آمده در روتردام بسیار ضروري بوده است حل تعارضات پیش
رخـورد  در خصـوص چگـونگی ب   82و ایجاد خسارت اندکی قبل یا بعد از حمل دریایی و مـاده  

  .دهد ها توضیح می با سایر کنوانسیون
زمانی که فقدان یا زیان به کاالها یا واقعه یا اوضاع و احوالی که باعث تاخیر در تحویل آنها 

شود در طول مدت مسئولیت متصدي حمل، اما قبل از بارگیري آنها به کشتی یا بعد از تخلیه  می
المللـی دیگـر غالـب     نسـیون بـر مقـررات سـند بـین     آنها از کشتی اتفاق بیافتد، مقررات ایـن کنوا 
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که در زمان رخـداد چنـین فقـدان، زیـان یـا واقعـه و اوضـاع و احـوالی کـه          شود، درصورتی نمی
  :موجب تاخیر شده است 

المللی که در مورد تمام یا برخی عملیات متصدي حمـل اعمـال    وفق مقررات سند بین -الف
داگانه با متصدي حمل در مـورد ایـن مرحلـه خـاص از     شود، فرستنده، قراردادي مستقیم و ج می

شود  حمل که فقدان یا زیان به کاالها یا حادثه و اوضاع و احوالی که باعث تاخیر در تحویل می
  .در آن اتفاق افتاده، منعقد کرده باشد

طور صـریح، مسـئولیت متصـدي حمـل، محـدودیت مسـئولیت یـا        المللی به این سند بین -ب
  .ا را مقرر کندموعد اقامه دعو

  .گونه نقض قرارداد به ضرر فرستنده مجاز نباشد وفق سند مزبور هیچ -ج
دهد کـه اگـر تلـف شـدن کـاال یـا خسـارت وارده بـه آن یـا موقعیـت و            توضیح می 26ماده 

شرایطی که عامل تاخیر در رسیدن کاال هستند، در طی مدت مسئولیت متصدي امـا تنهـا انـدك    
ي محموله از کشتی  االها به درون کشتی و یا اندك زمانی پس از تخلیهزمانی قبل از بارگیري ک

ونقل دیگري هستند، اتفـاق بیافتـد؛    ي حمل که کاالها بیرون از کشتی یا هر نوع وسیلهو درحالی
اي صـورت   که مابین متصدي و فرستنده براي این مقطع زمانی توافق مجزا و جداگانـه درصورتی

المللی حـاکم باشـد،    اگر خسارت قبل از بارگیري بوجود آید سند بین گرفته باشد که براي مثال
هـر چنـد بـراي یـک     . المللی توافـق شـده حاکمیـت دارد    در این مورد به جاي روتردام، سند بین

المللی که مدعی است توانسته تمام طـول قـرارداد را دربرداشـته باشـد ضـعف بـه        کنوانسیون بین
وبـه   26المللـی بـرود؛ امـا در مـورد اعمـال مـاده        انین بـین آید کـه بـه سـراغ سـایر قـو      حساب می

یعنـی اوالً کـه سـایر اسـناد     . کارگیري سایر اسـناد بـین المللـی، رعایـت چنـد شـرط الزم اسـت       
توانند وارد عمل شوند که قوانین در نظر گرفتـه شـده در آنهـا متنـاقض بـا       المللی تا جایی می بین

المللی دیگري با کنار زدن روتردام  واهد بود که سند بینقواعد روتردام نباشد یعنی این چنین نخ
خسارت حاصـله حتمـاً بایسـتی     26ثانیاً براي اعمال ماده . به طورکلی بخواهد جایگزین آن شود

شود که بـه طـرق مطمـئن     قبل و یا بعد از مسیر دریایی ایجاد شده و این موضوع زمانی محقق می
ده باشـد، در غیـر ایـن صـورت، قـوانین روتـردام       حدوث خسارت در این دوره زمـانی ثابـت شـ   

و در بیشتر موارد با وجود کانتینرها و بسته ماندن آنها از لحظه دریافت یـا  . حاکمیت خواهند شد
تحویل کاال اثبات این که دقیقاً خسارت کمی قبل یـا بعـد از حمـل دریـایی بـه کـاال وارد شـده        
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ی از خسـارت در خشـکی و نیمـی از آن در دریـا     بنابراین در موقعیتی که نیم. بسیار دشوار است
اتفاق افتاده یا در مواردي که اصالً مشخص نیست کـه خسـارت چـه زمـانی و چگونـه رخ داده      

کـه شـرایط   درصـورتی  26مـاده  : ثالثـًا . است، قوانین روتردام قضیه را حل و فصل خواهـد کـرد  
ي دخالت داده اسـت و قـوانین ملـی     زهالمللی اجا الذکر وجود داشته باشند، تنها به اسناد بین فوق

تـوان   پس می. وجود آورندتوانند براي اعمال قوانین روتردام محدودیتی به در این صورت ، نمی
  :توانند اجرا شوند که  قوانین روتردام زمانی می ،26نتیجه گرفت بادر نظر گرفتن ماده 

  .اده باشدونقل به صورت ترکیبی اتفاق افت خسارت در طول دوران حمل -1
  .زمان ایجاد خسارت مشخص نباشد -2
  .المللی دیگري اتفاق نیفتاده باشد ي حاکمیت هیچ سند بین خسارت در محدوده -3

  :صه کردرا چنین خال 26توان شرایط اعمال ماده  بند نهایی می در جمع
  تنظیم قرارداد)الف

المللـی دیگـري غیـر از     ندهد، براي اعمال سـند بـی   توضیح می 26طور که بند اول ماده همان
اي صورت گرفته باشد، بایستی براي  بر اینکه باید در این خصوص توافق جداگانهروتردام عالوه

قـرار  : بـراي مثـال  . المللی نیز تصویب شـده باشـد   آن دوره از مرحله زمانی توافق شده، قانون بین
در ترکیـه  ) (Mersinیناست یک محموله گل مریم ارغوانی از چین به عراق از طریق بندر مرسـ 

کاالها از چین تا مرسین از طریق کشتی و از ترکیه تـا عـراق از طریـق کـامیون حمـل      . برده شود
ها دچار پژمردگی شده و دیگـر قابـل   اما به علت باال بودن درجه حرارت کامیون، گل. شوند می

ه شـده واضـح   براسـاس توضـیحات گفتـ   . عرضه در نمایشگاه برگزار شده در عراق نخواهند بود
اي کـرده باشـند،    اي توافق جداگانه ي کاال در مورد حمل جاده است که اگر متصدي و فرستنده

بر توافق انجام شـده  شود چرا که عالوه احتمال می R.Rبه جاي  CMRدر مورد خسارت حاصله، 
هــم کشــور چــین و هــم عــراق هــر دو عضــو   و اثبــات حــدوث خســارت در ایــن دوره زمــانی،

رغـم الحـاق هـر     اما اگر طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، علـی . هستند CMRکنوانسیون
  .شود اعمال می R.R، براي تبیین مسئولیت و سایر مسائل CMRدو کشور به 

  المللیوجود سند بین)ب
المللی براي مـدت زمـان قبـل یـا بعـد از       ، وجود سند بین26یکی دیگر از شرایط اعمال ماده 

یعنی صرف نظر از اینکه قوانین ملی مشمول این ماده نیستند، هـر سـند دیگـر بـه      .بارگیري است
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المللـی   تواند موضوع توافـق طـرفین باشـد و الزم نیسـت ایـن سـند بـین        المللی بودن می شرط بین
قابـل فهـم    26نکته دیگري که از طـرز نگـارش مـاده    . حتماً به شکل کنوانسیون تنظیم شده باشد

تصـویب و مـورد پـذیرش طـرفین      R.Rالمللی اشاره شده لزوماً نبایـد قبـل از   است اینکه سند بین
توانـد مـالك    تنظیم شود مـی  R.Rالمللی دیگري هم که بعد از  قرار گرفته باشد بلکه هر سند بین

بـه جـاي واژه سـند از لفـظ کنوانسـیون       R.Rنـویس   که در متن پـیش درصورتی. عمل قرار گیرد
االجـرا در آمـده    المللی دیگر که بـه صـورت الزم   دیگر هر قانون بین عبارتبه. استفاده شده بود

طـور مختصـر بـه    و مسئله دیگر که به. قرار خواهد گرفت 26باشد یا درخواهد آمد مشمول ماده 
آن اشاره شد، قانون داخلی حتی اگر مورد توافق طرفین واقع شـده باشـد، مشـمول ایـن مـاده از      

R.R انین ملـی هـر کشـوري بـراي خـودش قابـل شناسـایی و پـذیرش         چرا که قـو . گیرد قرار نمی
یـک کشـور   ) national law(است و به ندرت امکان توافق دو کشور متفاوت بـر قـانون داخلـی   

المللـی از ثبـات و قـدرت عمـل      ي قـوانین بـین   از طرف دیگر قوانین ملی بـه انـدازه  . وجود دارد
توانـد مـانعی    و رجوع بـه قـانون ملـی، مـی    . اردبرخوردار نبوده و امکان تغییر آن همیشه وجود د
المللـی اسـت،    ها که همان سهولت تجارت بین براي رسیدن به هدف اصلی وضع این کنوانسیون

  .محسوب شود
  زمان وقوع خسارت)ج

در . ، بایستی خسارت وارده بعد یا قبل از سفر دریایی اتفـاق افتـاده باشـد   26براي اعمال ماده 
  :   د داردگزینه وجو 3این مورد 

که به نظر   مکان کشف خسارت، -2مکان ایجاد خسارت  -2مکان ایجاد علت خسارت  -1
چرا که این انتخـاب منطقـی   . گیري است دانان مکان ایجاد خسارت بهترین مالك تصمیمحقوق

گونه قابل استنباط اسـت کـه ضـرر    از متن ماده این. تر از دو معیار دیگر است و واقعی و منصفانه
ونقل اما قبل از بارگیري یا بعد از تخلیه کـاال رخ   ارت وارده حتماً بایستی در طی مسیر حملخس

صورت تدریجی در تمام دوره سفر اتفاق بیافتد و نتوان زمـان  یعنی اگر زیان وارده به. داده باشد
مـثالً اگـر محمولـه،    . دقیق وقوع آن را مشخص کرد، در این مواقع روتردام حـاکم خواهـد بـود   

محصوالت لبنی بوده و این مواد قبل از بارگیري دچار فساد شده باشـند امـا تـدریجاً و در طـول     
گیري و تعیین میزان خسارت و مسـئولیت متصـدي بـه     طور کامل فاسد شوند براي تصمیمسفر به

  .روتردام رجوع خواهد شود
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    عنصر مسئولیت)د
بر داشتن شود، عالوه وتردام اجرا میطور محدود و کنترل شده در راي که به این نظم زنجیره

به این ترتیـب کـه ایـن سیسـتم تنهـا      . شرایط ذکر شده بایستی یک عامل دیگر هم در نظر بگیرد
شود که موضوع توافق شـده، مربـوط بـه مسـئولیت متصـدي باشـد و موضـوعات         زمانی اجرا می

 26مشـمول مـاده    طور غیرمستقیم مربوط به مسـئولیت متصـدي باشـند   دیگري که ممکن است به
منظور از متصدي همان شخصی است که مستقیماً در قرارداد منعقده نـام وي بـه   . گیرند قرار نمی

لـذا سـایر مسـائل مربـوط بـه      . گیرد شود و مقابل شخص فرستنده قرار می عنوان متصدي ذکر می
انسـیون  در کـل مـتن کنو   مسئولیت که بدون در نظر گرفتن رابطه قراردادي متصدي و فرسـتنده، 

المللـی   ضمن اینکه اسناد بـین . گیرند اند، مشمول ماده ما نحن فیه قرار نمی مورد بحث قرار گرفته
  .االجرا بودن به این معنی است که قانونی غیر از آن قابل توافق نباشد الزم. بایستی الزامی باشند

  
  هاحل تعارض حاصله با سایر کنوانسیون .2-4

ها ایجـاد نشـده   شود که هنوز تعارضی بین کنوانسیون زمانی اعمال می 26دانستیم که در واقع ماده 
گیـري   به این هدف در روتردام پیش بینی شده کـه از ایجـاد تعارضـات احتمـالی پـیش      26یعنی ماده 

تواند مالك عمل قرار گیرد نوبـت   نمی 26اما در موقعیتی که تعارض واقعی وجود داشته و ماده . کند
در بخش هفدهم کنوانسیون جاي گرفته اسـت و ایـن بخـش     82ماده . خواهد رسید82به اعمال ماده 

  1.گیرد از روتردام مواردي را متذکر شده که مشمول کنوانسیون قرار نمی
االجـرا   هـاي الزم  هیچ بخشی از این کنوانسیون بـر اعمـال کنوانسـیون   :دهد شرح می 82ماده 

حات آتـی حاصـله در کنوانسـیون اخیرالـذکر     این مبحث شامل اصال. گذارد مذکور تأثیري نمی
  .شود که مربوط به مسئولیت متصدي در ازاي خسارت یا تلف کاال باشد هم می

هر کنوانسیونی که حاکم بر حمل و نقل هوایی باشد، تا جـایی کـه مقـررات کنوانسـیون      -1
  .دهند اجازه اعمال آن در قرارداد حمل و نقل را می

اي باشد، تا جایی که مقـررات کنوانسـیون    بر حمل و نقل جادههر کنوانسیونی که حاکم  -2
حتی کاالیی که در کامیون بـارگیري شـده   . دهند اجازه اعمال آن در  قرارداد حمل و نقل را می

  .شود شود نیز مشمول این کنوانسیون می اما این کامیون به وسیله کشتی حمل می
                                                                                                    
1.-Chapter 17 of R.R: matters not governed by this convention.
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ق خطـوط راه آهـن باشـد، تـا جـایی کـه       هر کنوانسیونی که حاکم بر حمل و نقل از طری -3
مقررات کنوانسیون اجـازه اعمـال آن در قراردادهـاي حمـل و نقلـی کـه خطـوط ریلـی مکمـل          

  .دهد مسیرهاي دریایی هستند را می
هر کنوانسیونی که حاکم بر حمل و نقل از طریق مسیرهاي آبی داخلـی باشـد، تـا جـایی      -4

راردادهاي حمل و نقل چه از طریـق دریـاي داخـل    که مقررات کنوانسیون اجازه اعمال آن در ق
  .دهد چه مسیرهاي آبی داخلی را می

دسـته تقسـیم کـرده و     4المللی را به  هاي حمل و نقل بین کنوانسیون 82مالحظه شد که ماده 
از  R.Rبه بیان دیگر هرگاه تعارضی بـین  . در اولویت قرار داده است R.Rدسته را نسبت به  4این 

کدام از چهار کنوانسیون مذکور پیش آید، کنوانسیون مربوطه قبل از روتردام، یک طرف و هر 
براي اعمال این حق اولویت، هیچ محدودیتی یـا مـرزي قائـل     82ضمن اینکه ماده . شود اجرا می

طـور مثـال   نظر از موضوع پیش آمده که بهاي که تعارضی ایجاد شود صرف نشده و در هر مسئله
صدي باشد یا نباشد کنوانسیون مربوط به آن نوع حمل و نقل مالك حمل مربوط به مسئولیت مت

در بند مقدمه به مسئولیت متصدي اشاره کرده است؛ اما بـر    82هرچند ماده . قرار خواهد گرفت
محدود به قوانین مرتبط با  82گونه برداشت شود که ماده خالف تصور اولیه که ممکن است این

ي تصویب ایـن مـاده در مـتن اولیـه روتـردام، چنـین نظـري را         شینهمسئولیت متصدي است اما پی
ها اعـم از مسـئولیت متصـدي،     و سایر کنوانسیون R.Rنداشته و هر نوع تعارض حاصله در اعمال 

مسئولیت فرستنده، تحویل دادن و دریافـت کـردن کاالهـا، تحدیـد حـدود مسـئولیت، داوري و       
شود که این  لذا نتیجه گرفته می. شود شامل می صالحیت مرجع رسیدگی، حق نظارت و غیره را

  ). (Meltem) Deniz Guner Ozbek,2012,412-414ماده به صورت مطلق تصویب شده است
  

  تعارض با کنوانسیون حمل ونقل هوایی)الف
صـورت  در قواعد روتردام، ترکیب حمل و نقل هوایی آنچنان مورد بحث قرار نگرفتـه و بـه  

اما مونترال این نـوع قـرارداد حمـل و    . ن یک مورد نادر به آن پرداخته شدهعنواخیلی جزئی و به
  :گوید خود می 38بینی و صراحتاً در ماده  نقل را پیش

در مواقعی که یک قرارداد حمل به صورت مرکب منعقد شود و قسـمتی از عملیـات   : 1-38
هـا انجـام    سـایر روش حمل از طریق مسیر هوایی و بخشی دیگر از عملیات حمل و نقل از طریق 
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همـین   18)4(مونترال تنظیم شده باشد و بـا در نظـر داشـتن مـاده      1شود، اگر قرارداد مطابق ماده 
  1.کنوانسیون، در مسیر حمل هوایی کنوانسیون مونترال حاکم خواهد شد
تنها مـونترال را بـراي    R.Rاین مطلب نیز نباید فراموش شود که اگرچه نویسندگان متن اولیه 

ها و نقل هوایی و امکان تعارض آن را با روتردام در نظر گرفته بودند، اما بسیاري از دولتحمل 
لـیکن بایـد گفـت کـه کنوانسـیون      . کننـد  به مونترال ملحق نشده و کنوانسیون ورشو را اعمال می

  .با مونترال هم عقیده بوده است 1و  18و  31ورشو نیز در  ماده 
  

  ايقل جادهتعارض با کنوانسیون حمل ون)ب
CMR اي نـه تنهـا در ایـن رشـته از حمـل و نقـل        کنوانسیون تنظیم شده در حمل و نقل جاده

طـور در آسـیاي شـرقی هـم بـه       بسیار موفق عمل کرده و نه تنها در اروپا، بلکه در آسـیا و همـین  
ل با کنوانسیون حمل و نق R.Rبینی تعارض  روتردام نیز در پیش. شود اي اعمال می شکل گسترده

یادآوري این نکتـه  . را در نظر داشته و در مواقع تعارض آن را مقدم داشته است CMRاي،  جاده
زمانی رخ خواهد داد که کشور مورد نظر بـه هـر    R.Rیا  CMRالزم است که تعارض در اجراي 

در  82دو کنوانسیون ملحق شده باشد و امکان اجراي هر دو کنوانسیون باشد منتها به علت مـاده  
 R.Rصورت یعنی اگر کشور الف فقـط بـه   در غیر این. اولویت پیدا خواهد کرد CMRردام، روت

  .پیوسته است، محل تعارضی پیش نخواهد آمد CMRملحق شده یا فقط به 
  
  هاي داخلیتعارض با کنوانسیون حمل و نقل ریلی وآب)ج

یـا  ) (COTIF ICMفآهن، کنوانسیون کوتی در اروپا در انعقاد قراردادهاي حمل از طریق راه
CIM گویـد کـه اگـر     بخـش سـوم مـی    1کوتیـف نیـز در مـاده    .گیري خواهد بود مالك تصمیم

                                                                                                    
1.-18(4): The period of the carriage by air does not extend to any carriage by land/ by sea 
or by inland waterway performed outside an airport. If, however, such carriage takes 
place in performance of a contract for carriage by air, for the purpose of loading, 
delivery or transshipment, any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to 
have been the result of an event which took place during the carriage by air. If a carrier, 
without the consent of the consigner, substitutes carriage by another made of transport 
for the whole or part of a carriage intended by the agreement between the parties to be 
carriage by air, such carriage by another mode of transport is deemed to be within the 
period of carriage by air.
1.Article 1:This convention applies to all international carriage of persons, baggage or 
cargo performed by aircraft for reward.
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آهن  قرارداد حملی به صورت ترکیبی منعقد شود، در آن بخشی از حمل که از طریق خطوط راه
  1.شود، کوتیف اعمال خواهد شد انجام می

ت کـه بـراي حمـل و نقـل کـاال از      ، کنوانسیونی اس Budapest (CMNI)کنوانسیون بوداپست
الملل خود را مطرح  موضوعات بین 2و  1مسیرهاي آبی داخلی تنظیم و تصویب شده و در مواد 

  .کرده است
کـامالً متفـاوت    26بـا مـاده    82در خاتمه الزم به ذکر است که هم حیطه و هم ادبیات مـاده  

االجرایی که  هاي الزمست، کنوانسیونها نام برده ا در متن خود تنها از کنوانسیون 82ماده . است
انـد هرچنـد    االجـرا شـده   قبل از روتردام تنظیم، تصـویب و بـراي کشـورهاي ملحـق شـونده الزم     

. قرار خواهد گرفت 82شوند نیز مشمول ماده  ها ایجاد می اصالحات بعدي که در این کنوانسیون
 R.Rتوانـد بـرا جـراي     نوانسـیون نمـی  اما اگر کنوانسیونی بعد از قانون روتردام تنظیم شود، این ک

بــه جــاي لفــظ  26امــا در مــاده . نخواهــد بــود 82تـاثیري داشــته باشــد و در واقــع مشــمول مــاده  
المللـی اعـم اسـت از کنونسـیون،      المللی استفاده شـده کـه سـند بـین     کنوانسیون، از واژه سند بین

المللـی تنظـیم شـده     ه صورت بیننامه، میثاق و هر مجموعه مقرراتی که ب نامه، پروتکل، عهد آیین
شود لزوماً نباید قبل از روتردام تصویب  می 26المللی که مشمول ماده  ضمن اینکه سند بین. باشد

بـه صـورت کـامالً نـو، نگـارش و مـابین        R.Rالمللی کـه پـس از تنظـیم     شده باشد و هر سند بین
توانـد   و طرف قرارداد مـی بوده و در صورت توافق د 26کشورها تصویب شود، نیز مشمول ماده 

  .روتردام را متاثر از خود کند
  

  گیري نتیجه
 1924هاي بـین المللـی قواعـد    با وجود اینکه تا کنون معیار عملکرد کشورها در حمل و نقل

الهه و هامبورگ بوده است و هر کدام سعی بـر درك نیازهـا و تطـابق بـا آنهـا داشـته انـد؛ امـا         
در واقع . اندامالً متناسب با مقتضیات تجارت امروز عمل کردهتوان گفت که این مقررات کنمی

ها و مشکالت حاصله در اجراي این قواعـد، عامـل تـدوین مجموعـه قـوانین دیگـري در       کاستی
قواعد روتردام با حفظ برخی از مواد قواعد هامبورگ، با افزودن . زمینه حمل و نقل دریایی شد 

                                                                                                    
1.-when international carriage being the subject of a single contract of carriage includes 
carriage by sea or transfrontier carriage by inland waterway as a supplement to carriage by 
rail, these uniform rules shall if the carriage by sea or inland waterway is performed on 
services included in the list of services provided for in article 24 and 1 at the convention
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قواعد روتردام با جایگزین نمودن رویـه  . دست زده است و کاستن موضوعات به تغییرات مثبتی 
قراردادي به جاي اسنادي موجبات توسعه قلمرو حاکمیت روتردام شده و ایـن امکـان را فـراهم    
آورده تا قراردادهاي بیشتري بدون نیاز بـه تشـریفات زائـد تحـت حمایـت ایـن کنواسـیون قـرار         

تر به متصدي، امکان حمل کاال را بـا آسـایش و   قواعد روتردام با اعطاي آزادي عمل بیش. گیرند
فــراغ خــاطري بیشــتر بــراي متصــدي حمــل فــراهم آورده اســت؛ ضــمن آنکــه در جــاي خــود   

در حقیقـت  . فرستندگان کاال را نیز از یاد نبرده و توجهی در خور نسبت به صاحبان کـاال داشـته  
اري بیشـتر از مقـررات پیشـین    ي طرفین قرارداد حمل و عرف تجقواعد روتردام به توافق و اراده

بـراي مثـال در   . توجه نموده و بدین صورت موجبات رونق چرخه تجارت را فراهم نموده اسـت 
مورد صدور سند حمل ، در صورتی که طرفین توافق کنند کـه سـند حملـی صـادر نشـود یـا در       

نـدارد ،   عرف استفاده از سند حمل رایج نباشد ، متصدي حمل هیچ الزامی به صدور ایـن اسـناد  
یا در مورد حمل حیوانات زنده ، متصدي حمل می تواند با توافق طرفین در قرارداد از مسئولیت 

که در مجموعه قواعد پیشـین عـدم آزادي و قـدرت انتخـاب بـراي طـرفین       حال آن. معاف شود
انین نه قرارداد، مانع به کارگیري مقررات بین المللی شده و اجباراً طرفین را به روي آوردن به قو

که به کار گیـري قـانون ملـی در قراردادهـاي ملـی، خـود موجـد        . چندان کامل ملی سوق میداد
گـري  رغبـت بـه تصـدي   . اختالف و سر در گمی عامالن حمل و نقل و نهایتاً از بین رفـتن میـل   

  . خواهد شد
رجـاع  مسائلی چون حل و فصل اختالفات با توافق طرفین بعد یا قبل از بروز اختالف براي ا 

به داوري یا تعیین دادگاه صالح ، تمدید مهلت اقامه دعوا و مـوارد اقامـه دعـوا خـارج از مهلـت      
توانـد سـیطره خـود را بـر     بینی آنهـا مـی  مذکور از جمله مواردي است که قواعد روتردام با پیش

  . کشورهاي صاحب کاالو کشتی گسترش دهد
با توسعه قلمـرو زمـانی و مکـانی خـود،     بر گسترش قلمرو موضوعی روتردام، روتردام عالوه

اطمینـان  . نیـاز کنـد  کارگیري سایر قوانین ملی و بین المللـی دیگـر بـی   می تواند کشورها را از به
دهد، باعث رغبت آنها بـه  طور به متصدي حمل میخاطري که روتردام به فرستنده کاال و همین
کـارگیري یـک مجموعـه    آشنایی و بـه  در حقیقت. انعقاد قرارداد و توافق با یکدیگر خواهد شد

زنی و عدم اطمینان قوانین براي هر دو طرف قرارداد، باعث برابري دو کف ترازو شده و از چانه
طور که مفصالً توضیح داده شد، بسط قواعد روتردام باعـث  هرچند همان. طرفین خواهد کاست
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و  26روتردام در مواد . شده است برخورد این مجموعه قوانین با قوانین الزم االجراي ماقبل خود
ایـن حقیقـت را   . خود سعی بر ایجاد توازن و همزیستی خود با سایر کنوانسیون ها شده است 82

هـا  نباید از یاد برد که قواعد روتردام هرچند کامل و منصفانه تنظیم شده باشد، باز جذب دولـت 
اند راه خود را در عرصـه حمـل   انستهها توبراي یک قانون نوپا در برابر قوانین کهنی که طی سال

یـک  . اما نقطه روشن نیاز به پیشرفت و تکامل است. نمایدو نقل هموار نمایند، اندکی دشوار می
هـاي  یتوانـد از گـذر زمـان و پیشـرفت    قانون هرچند که در زمان تنظیم خود جـامع باشـد امـا نـم    

ها هرچند نیازمند گـذر زمـان، امـا    لذا پذیرش روتردام از ناحیه کشور. مقتضی آن ممانعت نماید
طور کلی بسط حیطه حاکمیت روتردام نسبت به قوانین قبلی، به. در هر حال اجتناب ناپذیر است

تر شدن مسایل و موضوعات حمل و نقل دریایی شـده  تر شدن و گاه نیز پیچیدهگاه سبب روشن
روتردام با توجه به مقتضیات نظر می رسد قواعد اما در همین بررسی ظاهري و اجمالی به. است 

امیـد اسـت همـه کشـورها بـا توجـه بـه        . امروز حمل دریایی قابلیت پذیرش بیشتري داشته باشـد 
تـرین  نیازهاي جدیدي که در زمینه تجارت بین المللی کاال از طریق دریا به عنوان یکـی از مهـم  

انسیون پرداخته و با توجه تر این کنوهاي حمل و نقل کاال بوجود آمده به بررسی هرچه دقیقراه
  . گیري نمایندبه منافع و مصالح بین المللی در این زمینه خاص تصمیم
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  منابع
  کتب فارسی

، جلـد دوم، ترجمـه دکتـر بهـروز     الملـل حقـوق تجـارت بـین   ، 1378، اشمیتوف، کالیـوام - 1
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