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 ترکیبی و تک نوعی کاال ونقلحملتبیین تعهدات متصدیان 

 Darooei.co@gmail.com /کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد/هنگآ امیر حسین خنک شب

 

 

 

 چکیده

نسیون کنوا موجببهترکیبی  ونقلحملایجاد خواهد شد. در این میان تبیین تعهدات متصدیان  فرعی وهر قراردادی، تعهدات اصلی  موجببه

دریایی،ریلی،زمینی و هوایی دارای اهمیت زیادی است.به نحوی که از هر  هایکنوانسیونژنو و همچنین سایر  1980ترکیبی  ونقلحمل

ینکه او صرف نظر از  گرددمیتعهد ضمنی هر قرارداد محسوب  عنوانبهرسانیدن کاال به مقصد  موقعبه، تعهد به سالم و ونقلیحملقرارداد 

امری مورد توافق، در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته یا نداشته است.همچنین ماهیت  عنوانبهتعهدات مذکور در متعلق قصد طرفین قرارداد 

دریایی،ریلی،زمینی، هوایی و ترکیبی به دلیل تفاوت در عملکردها و بسته به اینکه در مورد کدام تعهد مورد  ونقلحملتعهدات متصدیان 

متصدی مورد نظر است و در برخی دیگر نتیجه مورد نظر مالک تحقق  یوسیلهبهتعهد  هاآنسخن هست،متفاوت خواهد بود و در برخی از 

 خواهد بود. ونقلحملمسئولیت متصدی 

  متصدی حمل و نقل تک نوعی کاال ترکیبی ، ونقلحمل، متصدی  : تعهداتد واژهکلی
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 مقدمه

لحاظ  و از باشدمی عهدکه تعهد از نظر لغوی به معنای وصیت،سوگند،غم خواری،قول و پیمان،تکلیف و التزام به  اندکردهحقوقدانان بیان 

شخصی را که انجام یا ترک  تواندمیتعهد به سود اوست)متعهد له(  آن شخصی که موجببهحقوقی بین دو شخص که  یرابطهاصطالحی 

)متعهد( ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انتقال دادن فعل یا ترک عمل معینی)متعهد به( بکند)جعفری گرفتهبرعهدهعمل را 

 ( 1378لنگرودی، 

باب تفعل و در لغت به معنای به عهده گرفتن،خود را مدیون و موظف کردن  که تعهد مصدر اندکردهدیگران در تعریف مفهوم مذکور نقل 

آمده است.در اصطالح حقوقی دارای دو معنای مصدری و اسم مفعولی است.در معنی مصدری،تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا 

 حو قانونیبه نحقوقی که  یوظیفهفعولی،تعهد عبارت است از دیگری،خواه در برابر عوض باشد یا نباشد و در معنی اسم م برابر درترک عملی 

مرجع قضایی،ملزم به انجام آن  یوسیلهبهانجام آن،به تقاضای متعهد له و  ازکه در صورت خودداری  شودمیبر عهده شخص متعهد ثابت 

 (1393خواهد شد)شهیدی،

 یابطهرمبنی بر اینکه تعهد عبارت است از  اندکردهلکن اکثر حقوقدانان بدون تفکیک کردن میان معانی تعهد به نحو فوق، تعریفی ارائه 

خص و یا التزام ش شودمیآن شخصی در برابر دیگری ملزم به انتقال یا تسلیم مال یا انجام دادن کاری یا ترک عملی  موجببهحقوقی که 

 (1387یا خودداری از کاری که ناشی از قرارداد یا قانون باشد )کاتوزیان،به انجام 

قراردادی است،شکی وجود ندارد.زیرا قرارداد فی مابین  ونقلحملبا صاحبان کاال در قرارداد  ونقلحملمتصدیان  یرابطهموضوع که  این در

متفاوتی را  هاینتیجهاست که نقض هر کدام  فرعی وات اصلی اساس هر قراردادی دارای تعهد همین برحاکی از این قضیه هست. هاآن

تعهدات را به پس از بروز خسارات فقط معطوف نکنیم زیرا تعهدات در برخی شرایط  یمسئلهالزم به ذکر است که  (1386.)کاتوزیان،دهدمی

( واضح است 1387بران خسارات را ندارند.)السان،مسئولیت ج ینتیجه.بنابراین فقط تعهدات گرددمیمنجر به ایجاد حقوق و وظایف دیگری 

 به مقصدی مبدأکاال از  و سالم کاال را منعقد کرده است؛خود را متعهد به تحویل صحیح  ونقلحملکه قرارداد  ونقلیحملکه هر متصدی 

فوق دارای تعهدات دیگری  که برایش تعیین شده است؛در طول زمانی که در قرارداد مشخص شده است؛ کرده است. وی عالوه بر تعهد

.همچنین در این مقاله در مورد افزایش یا کاهش تعهدات سخن باشیممی مقالهدر این  هاآنو بررسی ماهیت  هاآناست؛ که ما درصدد بیان 

 خواهیم گفت.

 انواع تعهدات متصدی(1

 حالدرعیناینکه با کدام روش حمل کاالها به عهده گرفته است؛ تعهدات ویژه و متفاوتی از یکدیگر دارند  اساس بر ونقلحملمتصدیان 

دارند که هر متصدی باربری وظیفه به انجام آن را دارند.اهمیت مشخص نمودن و ذکر انواع تعهدات متصدی حمل  عهده برآنان تعهداتی را 

 .بنابراینشودمی ونقلحملمتفاوت متصدیان  هایمسئولیتام هر کدام منجر به ضمانت اجرای که عدم انج شودمیو نقل در جایی معلوم 

 ییژهوما درصدد آن هستیم که در این گفتار تعهدات مشترک هر متصدی حمل و نقلی را بیان کنیم و در گفتار بعد از آن در مورد تعهدات 

 ترکیبی سخن بگوییم.  ونقلحملمتصدی 

 کتعهدات مشتر(1.1

کاال به  موقعبه وکرد؛تعهد به تحویل سالم  توانمیکاال:اولین تعهدی که متصدی باربری برایش متصور  موقعبهالف(تعهد به تحویل سالم و 

حمل کننده باید با دقت و به نحو صحیح کاال را »کنوانسیون الهه مقرر شده است 3 یماده 2. به نحوی که در بندباشدمی گیرنده 

با حفظ تعهدات کنوانسیون  11و  5همچنین کنوانسیون هامبورگ در مواد« راندازی،جابجا،چیدن،نگه داری،حفاظت و تحویل بدهدبارگیری،با

صورت عدم رعایت آن وی  در وقرارداد،کاال را تحویل بدهد  یشدهباید بر طبق زمان طراحی  ونقلحملکه متصدی  اندداشتهالهه،مقرر 

باید تمامی کارهای  ونقلحملکلی، متصدی  یقاعده عنوانبهروتردام،  کنوانسیون در (.Berlingieri,2003)باشدمی دارای مسئولیت

طوری توافق کرد که کسان  توانمیزمان مقرر کاالها را به صاحبان آن تحویل بدهد .اما  درمذکور در کنوانسیون الهه را انجام بدهد و باید 
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مثل باراندازی، یا بارگیری یا چیدن کاال و... انجام بدهند.البته شایان ذکر  هاآنبه انجام برخی از  شروط فایوست مبادرت اساس بردیگری 

 وانسیونکندر « بندر به بندر»الهه و نیز معیار کنوانسیوندر « جرثقیل به جرثقیل»در حمل ونقلحملمتفاوت  معیارهایاست که به دلیل 

 یدوره.به نحوی که رسدمیروتردام تعهد به تحویل کاال متفاوت به نظر  کنوانسیون« دربدرب به »هامبورگ و باالخره معیار متفاوت

ابق مسئولیت متصدی باربری مط یدوره همچنینبرای بارگیری و باراندازی است و  هاجرثقیلالهه از زمان استفاده  کنوانسیونمسئولیت در 

 ونکنوانسی. در حالی که در باشدمیدریایی  ونقلحملمحدود به  هاآنهر دوی  شده و در هر صورت ترگستردهبا کنوانسیون هامبورگ کمی 

دیگر و از طریق دیگری  هایروشو حتی در زمان حمل با  باشدمیمسئولیت خارج از دریا و از طریق روش دیگر متصور  یدورهروتردام،

 (1393زمانی و مکانی مسئولیت وجود دارد.)سیمایی صراف، یدوره

هوایی،ریلی و زمینی وجود دارد.به نحوی که مطابق با کنوانسیون ورشو متصدی باربری در  المللیبین هایکنوانسیونهدات در همین تع

لوازم شخصی هر مسافر دارای تعهدی است؛ که همچون متصدی دلسوزی تمامی تعلیمات الزم را در قبال حفظ و  همچنینقبال کاال و 

وی دارای مسئولیت خواهد بود.همچنین وی دارای تعهد به رسانیدن کاال در  صورت ایننجام بدهد در غیر سالم رسانیدن کاالها به مقصد ا

و در صورتی که هفت روز از زمان مقرر کاال نرسیده باشد،صاحب کاال دارای حق اجرایی نقض تعهد در برابر متصدی  باشدمیموعد مقرر 

با این تفاوت که عالوه بر حکم به جبران  خوردمیبه چشم  تعداددر کنوانسیون مونترال همین  همچنین خواهد داشت.ورا  ونقلحمل

در  ( 1394باید مبلغی مازاد مطابق با کنوانسیون مونترال بپردازد.)کریمی، ونقلحملخسارت در صورت عدم انجام تعهدات، متصدی 

،متصدی تعهد به سالم رسانیدن کاال در زمان مقرر در قرارداد را دارد  17 یماده آر بر اساس بند اول امسی المللیبین ونقلحمل کنوانسیون

.بنابراین کنوانسیون مذکور تعهد متصدی باربری را قراردادی در نظر گرفته است که باشدمیوی دارای مسئولیت وی  صورت اینو در غیر 

 اساس بر  کنوانسیون( و در  1383)سادات حسینی،شودمین گیرش ادر صورت تخلف از آن مسئولیت قراردادی و ناشی از نقض تعهد گریب

وجود دارد و با این تفاوت که انجام تعهد مذکور مفروض شده، در نظر گرفته  ونقلحملبه بعد آن تعهد بیان شده برای متصدی  23مواد 

زم ر السببیت و یا انجام فعل زیان با یرابطهینکه بدون ا آیدمیریلی به وجود  ونقلحملشده است و فقط با اثبات ضرر، مسئولیت متصدی 

 ( 1390به اثبات باشد)تقی زاده،

با این تفاوت که کنوانسیون مذکور  شودمیدیده 16و  14 هایمادهترکیبی در  ونقلحملتعهد به تحویل کاال در زمان مقرر در کنوانسیون 

در تحویل کاال، فرض را بر تقصیر وی کرده است و دیگر آنکه  تأخیرصورت  بار اثبات مسئولیت متصدی باربری را بر عکس کرده است و در

با توجه به معیار خاص آن افزایش یافته است؛به عبارت  هاکنوانسیوننسبت به سایر  ونقلحملزمانی و مکانی مسئولیت متصدی  یدوره

 که با کدام روش حمل کندنمیو فرق  باشدمیاز زمان تحویل گرفته تا زمان تحویل دادن کاالها دارای مسئولیت  ونقلحملدیگر متصدی 

روزه برای تحویل  90 تأخیرترکیبی ژنو در صورت  ونقلحملکنوانسیون  16 یماده 3بند  اساس برکاالها بر عهده گرفته است.در ضمن 

 (1379،وادقانیمحمد زاده شکایت کرد) ونقلحملتلف کاالها برعلیه متصدی  اساس بر توانمیو  شودمیکاال، کاال تلف شده در نظر گرفته 

 :ونقلحملب(تعهد به فراهم کردن وسایل 

الزم را به شرح ذیل  هایمراقبتمتصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن »کنوانسیون الهه  3 یماده 2و1مطابق با بند 

ارها شایسته تهیه و فراهم کند.ج(انب طوربهرد: الف(کشتی را برای دریانوردی آماده کند. ب(کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به عمل آو

ه مفاد ب توجه باکند همچنین  آمادهمرتب و  گیرندمیدیگر کشتی را که برای حمل کاال مورد استفاده قرار  هایقسمتو کلیه  هاسردخانهو 

 « دقت و به نحو مطلوب محموالت را بارگیری ،جابجا ،حمل ، محافظت ، مواظبت نماید باکمالموظف است  ونقلحملمتصدی  5 یماده

کردن کشتی،کارکنان و تجهیزات آن  آمادهالزم را در جهت فراهم نمودن وسایل حمل که اعم از  هایمراقبتبنابراین متصدی باربری باید 

همچون متصدی دلسوزی اقدامات  وانتقالنقلالزم این است که وی در جهت آماده کردن وسایل  هایمراقبتاز ؛ اعمال کند و منظور باشدمی

مقتضی را انجام بدهد بنابراین فقط در فرض اثبات تقصیر وی ،متصدی باربری دارای مسئولیت است .تعهد وی در این باب مسئولیت شخصی 

و همچنین وی در برابر کارکنان خویش و نمایندگانش همان تعهد را برخوردار است و  اشدبنمیاست و قابل تفویض و انتقال به دیگری 

 (1353جام نداده است؛برهاند)امید،خود را از مسئولیت، به سبب اینکه خود به مباشرت آن را ان تواندنمی

 هایاقبتمرباید قبل از سفر از قابلیت دریانوردی و قابلیت دریافت کاال  ونقلحملدریایی، متصدی  ونقلحملدر جهت فراهم نمودن وسایل 

و در صورتی که انجام  باشدمیفنی، داشتن کارکنان مجرب  مسائلالزم را انجام بدهد.منظور از قابلیت دریانوردی عالوه بر شامل شدن 
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ر این باب خواهد بود و اما مالک برای قابلیت دریافت ثابت گردد،وی بدون مسئولیت د ونقلحملالزم از جانب متصدی  هایمراقبت

وجود  ونقلحملچیده شده باشند، در هر صورت مسئولیت متصدی  غلطبهو در حالتی که کاالها  باشدمیکاال،چیدن درست و اصولی کاالها 

 (Wilson,1988.)باشدمیخواهد داشت.به عبارت دیگر در این موضوع تعهد وی تعهد به نتیجه  

نقلیه تعهدات بسیار سنگینی دارد و وی موظف است  یوسیلهآر متصدی باربری در قبال  امسیکنوانسیون  17 یماده 3بند  اساس بر

لیه نق یوسیلهمناسب حمل را انتخاب کند و در صورتی که به سبب نقص ناشی از قبل از سفر  یوسیلهمتناسب با جاده و ارزش کاال 

الزم را قبل از سفر در  هایمراقبتو تنها در صورتی که وی اثبات کند که  آیدمی؛ مسئولیت متصدی به وجود خساراتی به کاال وارد آید

( 1393باری،)جباشدمی اتی به بار آید؛وی فاقد مسئولیت نقلیه در حین سفر خسار یوسیلهنقلیه انجام داده و به سبب ایراد  یوسیلهمورد 

 ونقلملح.و زمانی بسته بندی معیوب است که کاال برای مسیر باشندمیبه بسته بندی درست کاال همچنین متصدی باربری زمینی موظف 

که  یآنجایمعین شده نتواند سالم برسد.بنابراین نوع کاال، مسیر و نوع وسیله حمل کننده در نقض تعهد وی نقش دارند.از  یوسیلهبا 

باب وی وظیفه دارد که تعداد و وضعیت ظاهری بسته بندی  این درالزم دانسته و  آر حداکثر مراقبت از سوی متصدی را امسیکنوانسیون 

( در این 1393)جباری،باشدمیروز خسارت مسئول صورتی که وضعیت ظاهری محموله دارای ایراد باشد وی در صورت ب در ورا چک کند 

 به وضعیت ظاهری و آشکار کاال محدود است.  ونقلحملمتصدی  یوظیفه یمحدودهاشاره کرده که  8 یمادهآر در  امسیباب کنوانسیون 

نجر به م رعایتانسفر داشته باشد و عدم  برایریلی باید شرایط خاصی  ینقلیه یوسیلههمچنین در مقررات کوتیف دیده شده است که 

 روی خطوط راه تواندمیه وسایل یاد شده باید بازدید شود ک آهن. به نحوی که راه شودمی ونقلحملفرض نقض تعهدات از جانب متصدی 

 (1393سیر و با چند نفر هدایت شوند)تقی زاده، وسیلهبهباید  تندرهاو  لوکوموتیوهاآهن حرکت کند و همچنین در مورد 

ل دادن کاال برای تحوی ونقلحملاز عبارت انجام اقدامات الزم توسط متصدی  20 یماده اساس برهوایی ورشو  المللیبیندر کنوانسیون 

 یشارها.البته همین باشدمی  ونقلحملکه وی دارای تعهد به فراهم کردن وسایل الزم برای  گرددمیصحیح و سالم چنین استنباط  طوربه

ومات لزاز م ونقلحملتعهد بر فراهم کردن وسایل الزم برای انجام  اینکه برو نظر وجود دارد مبنی  شودنمیضمنی در مقررات مونترال دیده 

 یترجمه ندولیو)باشدمیدر این باب  ونقلحملمونترال مطلق جلوه دادن تعهدات متصدیان  المللیبینآن است و دلیل عدم ذکر کنوانسیون 

 ( 1383بنانیاسری ،

 یوظیفهترکیبی  ونقلحملکه عامل  گرددمیبرمی آید(،استنباط  16تا14ژنو)از مواد  1980ترکیبی  ونقلحملروح کنوانسیون  اساس بر

 سالمساماندهی حمل تا رسیدن آن به مقصد اعم از انتخاب مسیر خوب و مطمئن و کنترل و انجام اقدامات الزم برای تحویل دادن صحیح 

 خصاًشباشد و همچنین در صورتی که خود نتواند  تفاوتبیدارد.وی نسبت به بسته بندی و بیمه کردن بار نباید  عهده بر کاال به مقصد 

در تحویل کاالها  تأخیر ترینکوچکبگیرد.به نحوی که نباید منجر به  عهده برحمل بار را انجام دهد؛ باید توسط دیگری تداوم اجرا را 

 ( 1372،وادقانی  بگردد.)محمد زاده

 شودمیرکیبی متعهد ت ونقلحملترکیبی عامل  ونقلحملتجارت جهانی در مورد  متحدالشکلقواعد  5 یمادهبند دال  اساس برهمچنین 

 ایندهپرودر  مثالًفراهم بکند. را آنرسیدن کاال به مقصد را انجام بدهد و یا ترتیب انجام  از سالماقدامات الزم را برای اطمینان  یکلیهکه 

( (C&F طوربهسپانیایی ایرانی مقداری کاال از فروشنده ا یواردکننده:باشدمیترکیبی بدین شرح  ونقلحملراجع به  یپرونده هادهمیان 

 بند که از طریق کشتی وقرارداد  می انگلیسی  ونقلحملآن شرکت با شرکت  کندمیخود)فورواردر( رجوع  ینماینده.فروشنده به خردمی

 مقصد ورا بارسلون بندر تخلیه را هوپا در ترکیه  مبدأترکیبی بندر  ونقلحمل یصادرهکامیون بار را به ایران انتقال بدهد.وی دربارنامه ی 

کت را با قراردادی به شر ایجادهو دلیلش این بود که شرکت انگلیسی حمل  شودنمیرا تهران  معرفی کرد.اما پس از مدتی کاال تحویل داده 

به  که شرکت انگلیسی کندمیاستدالل واگذار کرده ولی شرکت ترکی ورشکسته شده و امکان ارسال بار نداشته است.دادگاه  ایترکیه

رسانیدن کاال را عمل نکرده  موقعبهعمل کرده است ولی با این حال مسئول است زیرا تعهد  ونقلحملتعهدش در مورد فراهم نمودن وسایل 

 (1372،وادقانی  محمد زادهاست)
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 ج(تعهد به حفاظت و نگهداری از کاال 

ربری این است که از زمان تحویل کاالها تا زمان رسانیدن آن به صاحبش متعهد بر حفاظت از آنان یکی دیگر از تعهدات اصلی هر متصدی با

 نقلوحمل قراردادهایعرف چنین تعهد ضمنی در هر  حکمبهاین قضیه در متعلق قصد دو طرف وارد شود بلکه  حتماً.و الزم نیست باشدمی

بدان اشاره شده؛ که ما در ذیل مباحث تعهد متصدی به سالم  المللیبین هایونکنوانسی( در عین حال در 1368وجود دارد.)کاتوزیان،

ادرت به که مب ونقلیحملرسانیدن کاالها به مقصد بدان اشاره کردیم.همچنین واگذاری تعهد به دیگری منجر به سلب مسئولیت متصدی 

 (1386حقوقی است)کاتوزیان، یقاعده انعقاد قرارداد با صاحبان کاالها بسته است؛نخواهد شد و این یک

 هایملحترکیبی با توجه به تعریف متفاوت محموله نسبت به سایر  ونقلحملالزم به ذکر است که تعهد به حفاظت و نگه داری کاال در 

دون ت کند.ب،باید حفاظکه کاالها در آن قرار گرفته است ایوسیلهترکیبی  از  ونقلحملکه متصدی  طوریبه.باشدمیتک وجهی و ساده 

را تا رسانیدن به مقصد باز کند.بنابراین وی باید به دستورات فرستنده و نیز بررسی ظاهری محموله از جهت صحت .سقم  هااینکه درب آن

بند دوم آن  اساس برژنو  1980ترکیبی  ونقلحملکنوانسیون  14 یماده(در همین راستا در Zhu Ling ,2012 دقت الزم را روا دارد.)

ترکیبی عمل  ونقلحملحتی با تحویل گرفتن بار توسط دیگری و یا تحویل دادن آن توسط ثالث که تحت شرایط کنوانسیون 

،آن است که آیا متصدی کندمیکه در ذیل این مبحث به ذهن خطور  سؤالی. اما 1ترکیبی وجود دارد  ونقلحمل؛مسئولیت عامل اندنموده

؟ در صورت آری بودن جواب،وی تا  باشدمیمتناع گیرنده از تحویل گرفتن کاال بازهم دارای تعهد به حفاظت از کاالها در صورت ا ونقلحمل

 ؟باشدمیچه حد دارای اختیار الزم جهت مشخص نمودن وضعیت کاال 

 د(تعهد به حفاظت از کاال در فرض امتناع برای تحویل کاال

تحویل  .باشدمیبر حفاظت از کاال در فرضی که با امتناع مرسل الیه در دریافت کاال روبرو شده؛  ،تعهد ویونقلحملیکی از تعهدات متصدی 

هزینه  به تواندمی.گیرنده ملزم به دریافت کاالهاست  و اگرنه عامل رسدمیدادن عمل حقوقی است که با انجام آن،مسئولیت عامل به پایان 

د محمحتی برای مزایده کاالها مهلت و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.) کشورهاعد عام او کاالها را تخلیه کند.در قوا  مسئولیت و

دیده شده است و متصدی را متعهد به نگه داری کاالی ارسال  389 یمادهدر قانون تجارت در  خوبیبه( این موضوع 1379وادقانی،زاده 

ق.ت به وی تکلیفی بر فروش کاالهایی که در معرض  385 یماده ساسا برشده، پس از اطالع به ارسال کننده کرده است و همچنین 

نه امانی نه ضمانی است  التجارهمالبر  ونقلحملکلی تصرف متصدی  طوربه( 1369داده شده است)عرفانی، ،باشندمیتضییع و یا تلف ن

وضعیت متصدی باربری است.زیرا تصرف زمانی امانی است که عدم مسئولیت وی مفروض  یدربارهجدید قانون تجارت  تأسیسبلکه تابع 

ر هر که متصرف د گرددمیباشد در حالی که اصل بر مفروض بودن مسئولیت وی است و از طرف دیگر در صورتی تصرف وی ضمانی تلقی 

سببیت میان فعل خویش با ضرر وارده  را ثابت  یرابطهعدم احراز  تواندمیصورت مسئول تلف،نقص یا عیب مال باشد در حالی که وی 

 یماده اساس بر تواندمیزیرا وی   گرددمیامانی تلقی  ونقلحملارسال شده را نپذیرد، ید متصدی  کاالیکند. اما در حالتی که مرسل علیه 

در صورتی که مال تلف گردد،فقط در فرض تقصیر  را پس از اطالع ارسال کننده ، نزد خویش یا ثالثی نگه دارد. و التجارهمالق.ت  384

 (1378.)شهیدی،باشدمیدارای مسئولیت ن

آر مقرر شده است در صورتی  امسیکنوانسیون  12 یماده اساس بر مثالًچنین مقرر شده است. المللیبین هایکنوانسیوندر همین راستا در 

اال حق در ک یفرستندهگیرنده باشد، بدون صدور نسخه بارنامه  امتناعمستند به  ایجاد گردد و آن یگیرندهکه مانعی برای تحویل کاال به 

ر وی عمل بکند و د دستورالعمل اساس براختیار گرفتن کاال را دارد و حمل کننده باید در هر صورت وضعیت را به فرستنده اطالع بدهد و 

 ( 1393را به فروش برساند)جباری،حق دارد محموله  ونقلحملصورتی که کاال فاسد شدنی باشد،متصدی 

 دادن قرارکه با امتناع گیرنده متصدی باربری روبری شود؛  موردی،در 14 یمادهترکیبی مطابق با بند دوم و سوم  ونقلحملدر کنوانسیون 

 ونقلحملعامالن  معموالًراستا  این درتجاری محل تحویل پیش بینی شده است. قانون وعرف  اساس برشخص ثالث  یا وکاال در اختیار وی 

،ص 1379وادقانی،محمد زاده )شوندمیپیش قدم  هاهزینهآوردن  دست بهترکیبی با پیش بینی حق حبس در جهت حصول اطمینان در 

مراحل  یکلیهبارنامه، یصادرکنندهمسئولیت  متحدالشکلمقررات  298و نشریه  المللیبینمقررات اتاق بازرگانی  اساس بر(همچنین 84
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و گیرنده ملزم به دریافت  گرددمیثالثی صورت بگیرد شامل  ونقلحملحمل را اعم از اینکه تمام یا بخشی از مراحل حمل توسط شرکت 

ین با هزینه و مسئولیت گیرنده اقدام به تخلیه کند و در ا تواندمیولی اگر مرسل الیه حاضر به تحویل گرفتن کاال نباشد عامل  باشدمیکاال 

ه یا شخص ثالثی ک صالحذیترکیبی یا عرف تجاری حاکم بر محل تحویل کاال، با تحویل به یک مقام  ونقلحملر اساس قرارداد موارد ب

 (1385مطابق مقررات محل تحویل کاال باید کاال به او سپرده شود پیش بینی گردیده است.)عرفانی،

 (تعهدات ویژه:1.2

 کاال موقعبهه جهت وصول الف(تعهد بر اقدامات پیشگیرانه و معقوالن

.اما اشدبمیکاال به گیرنده  موقعبهآمد؛ وی متعهد بر تحویل  ونقلحملیک اصل در تعهدات مشترک تمامی متصدیان  عنوانبهکه  طورهمان

ول ه امکان حصترکیبی عالوه بر رعایت تعهد فوق، باید تمامی اقدامات پیشگیرانه و معقوالنه جهت احراز اتفاقاتی ک ونقلحملمتصدی 

کاال  موقعبهدر رسانیدن  تأخیر؛ باید انجام دهد.به عبارت دیگر وی موظف است حوادثی که منجر به کندمیکاال را به مقصد فراهم  موقعبه

 یقضیهدر  مثالًآگاهی دارد. تأخیرترکیبی از اسباب قابل پیش بینی در  ونقلحملمتصدی  شودمی، شناسایی کند بنابراین فرض شودمی

 بها موظف ترکیبی ر ونقلحملشد،دلیل موجه ندانست و متصدی  تأخیرماکساگا دادگاه قرار گرفتن کشتی در ترافیک بندر را که منجر به 

-Malmberg,2007آوردن آگاهی از وضعیت بندر تخلیه بار در نظر گرفت و وی را مسئول برای جبران خسارات به بار آمده کرد) دست

2008) 

ترکیبی، وی فقط  ونقلحملکنوانسیون  16 یماده اساس بر ونقلحملبه دلیل وجود فرض قانونی مبنی بر فرض تقصیر متصدی  بنابراین

 دلیل خواهد کرد. یارائهبه وی دعوا را منقلب خواهد کرد و طرف دیگر را برای مسئول قلمداد کردن موظف به  تأخیربا اثبات عدم انتساب 

 (1380باید معلوم باشد)تقی زاده، تأخیر یحادثهعلی و معلولی را ثابت کند.به عبرات دیگر علت  یرابطهید عدم وی با رسدمیو به نظر 

 ب(تعهد به رعایت دستورات قانونی و قراردادی:

به جبران خسارت  بهترچهترکیبی،ایجاد فضایی است که صاحبان کاال برای دست یابی هر  ونقلحملیکی از ابداعات کنوانسیون 

در برابر آنان در صورت نقض آن تعهدات ویژه بشوند.همچنین  ونقلحملبا ایجاد دستورات خاصی سبب مسئولیت متصدی  توانندمیخویش،

کرده  ترکیبی عمل ونقلحملبا ذکر شرط هیماالیا سبب گسترش مسئولیت متصدی به اشخاص ثالثی که از جانب عامل  توانندمیآنان 

این  بگردند و در هاآن،سبب تعهد وی به رعایت ونقلحملویژه برای متصدی  هایگزارهبا ایجاد  توانندمینود.بدین ترتیب افراد است، بش

کامن لو و همچنین رویکرد حاکمیت نسبی قرارداد و شروط  کشورهایباب دو رویکرد حاکمیت مطلق قرارداد و شروط ضمن آن توسط 

است که شرط هیماالیا منجر به سقوط  حالتی در( این موضوع Sturly,2007-2008شرقی وجود دارد) ایکشورهتوسط   قراردادضمن آن 

ن مطابق ولیک گرددمیدریایی  هایکنوانسیوندر کنوانسیون الهه و محدود شدن مسئولیت متصدی در سایر  ونقلحملمسئولیت متصدی 

معاف  هامسئولیتترکیبی از برخی از  ونقلحملترکیبی در صورت شرط قراردادی یا وضعیت کفالت متصدی  ونقلحملبا کنوانسیون 

برخالف تعهدات اجباری که کنوانسیون  اینکه برثالثی که به نمایندگی وی عمل نموده است،خواهد بود مشروط  یعهدهو بر   گرددمی

 ونقلحملکنوانسیون  28 یمادهبند دوم  موجببه(.در همین راستا Sweeney,1990ترکیبی بر وی مستولی کرده، نباشد ) ونقلحمل

ده است، از آنچه توسط این کنوانسیون وضع ش ترسنگینبا توافق فرستنده،مسئولیت و تعهدات  تواندمیترکیبی  ونقلحملعامل »ترکیبی

 «به عهده بگیرد

ارت گردد، متصدی فاقد مسئولیت است مگر آنکه وی عالوه بر آن تخطی مدعی سبب خس هایدستورالعملبدیهی است که در صورتی که 

تی اگر ح باشدمیدستورات صاحب کاال  ازکرده باشد و آن اعمال منجر به تشدید خسارت شده باشد و باید اذعان کنیم که اصل بر تبعیت 

که از اوضاع و احوال برآید که وی حق در اختیار  بداند که با رعایت دستورات وی سبب خسارت شود. و فقط در صورتی ونقلحملمتصدی 

 (1993ی خسارت عمل بکند)جباری،بر خالف دستورات مدع تواندمیگرفتن دستورات مقتضی را برای جلوگیری از خسارت را دارد؛ وی 

بند  اساس بربه نحوی که ترکیبی را موظف به رعایت دستورات قانونی کرده است؛  ونقلحملترکیبی عامل  ونقلحملهمچنین کنوانسیون 

ه .اینجاست کگرددمیحتی در صورت توافق بر خالف آن دستورات قانونی، اشاره به بطالن و فاقد االثر بودن شروط مذکور  28 یمادهاول 

جناب دکتر فخاری قائل به آمره بودن قوانین راجع به دستورات قانونی در مورد اشخاص دخیل در  ونقلحملحقوق  یفرهیختهاستاد 
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در صورت بیمه نکردن بار توسط صاحبان کاال  مثالًشده است و در صورتی که خالف آن توافقی صورت گیرد،کأن لم یکن است  ونقلحمل

 االجراالزم( دستورات قانونی 1385بار بیمه گردد)فخاری، حتماًشد که حتی اگر شرط شده با شودنمیمنجر به عدم مسئولیت متصدی 

( شامل گسترش 1992 سیسی)آی  المللیبیناتاق تجارت  متحدالشکلقواعد  5 یمادهترکیبی مطابق با  ونقلحملتوسط متصدی 

چنین در رسانیدن کاالها و هم تأخیراال یا در فرض تحقق ضرر یا خسارت به ک ونقلحملترکیبی در تمام مسیر  ونقلحملمسئولیت متصدی 

اقدامات الزم برای اطمینان از تحویل کاال  یکلیهرسانیدن کاال به دستان گیرنده و انجام  موقعبهتعهد وی به انجام کلیه خدمات الزم جهت 

 .باشدمی ونقلحملبه نحو مقرر در قرارداد 

تعهدات  یدورهرد در ابتدا و در انتها حمل،کاال را کنترل کند و چنانچه در زمان ترکیبی حق دا ونقلحملدر همین راستاست که  عامل 

 یماده اساس برکاال باشد و یا اینکه نسبت به اعالم ارزش کاال  یفرستندهوی خسارت یا ضرری به کاال برسد که ناشی از اظهارات نادرست 

ولیت خواهد د مسئو فاق گرددمیل نسبت به تعهدات خویش وفادار محسوب ترکیبی تقلب صورت گرفته باشد، عام ونقلحملکنوانسیون  12

ترکیبی دارای حقی است که از وجود کاالهای خطرناک مطلع گردد تا برای سالم رسانیدن  ونقلحملهمچنین عامل  (1385بود)عرفانی،

اب وسایل مناسب برای حمل آن کاالی خطرناک و کاالها به مقصد با دقت تعهدات مربوط به بسته بندی، انتخاب کارکنان شایسته، انتخ

ی و قبول و ونقلحملهمچنین عالمت گذاری آن کاالها برای تفکیک از سایر اجناس برنامه ریزی کند.بنابراین در صورت آگاهی متصدی 

( 1387،نوعی آمده است)السان تک المللیبین هایکنوانسیوندر  تفصیلبهبرای حمل کاال به مقصد معین،وی دارای تمامی تعهداتی است که 

کاالی خطرناک به طریق مقتضی خطرناک  یفرستنده.1»کندمیژنو مقرر  1980ترکیبی  ونقلحملکنوانسیون  23 یمادهدر همین راستا 

ترکیبی قرار  ونقلحمل.فرستنده زمانی که کاالی خطرناک را در اختیار عامل 2کندمیبودن کاال را با عالمت گذاری یا نصب نشانه مشخص 

احتیاطی که باید به عمل بیاید،مطلع  اقداماتعامل را از وضعیت کیفیت کاالی خطرناک مطلع سازد و در صورت لزوم  باید دهدمی

ترکیبی به نحو دیگری به کیفیت خطرناک کاال آگاهی نیابد الف(فرستنده  ونقلحملفرستنده تعهد مزبور را انجام ندهد و عامل  چنانچهسازد.

مرکب مسئول زیان ناشی از ارسال چنین کاالهایی است. ب( کاالهای مزبور در هر لحظه،حسب مقتضیات قابل  ونقلحملمقابل عامل  در

مرکب با علم به  ونقلحمل. شخصی که در جریان 3،بدون اینکه غرامتی از این بابت پرداخت شود.باشندمیشدن  خطربیتخلیه،انهدام یا 

. در مواردی که مقررات قسمت ب بند 4این ماده استناد کند 2به مقررات بند تواندنمی،گیردمیل آن را به عهده کیفیت خطرناک کاال حم

یا اموال را در معرض خطر واقعی قرار دهد  اشخاصاین ماده قابل اجرا نباشد یا نتواند مورد استفاده قرار گیرد،چنانچه کاالهای خطرناک،  2

واقعی که م استثنایبهنمود بدون اینکه غرامتی از این بابت پرداخت شود، خطربیی مزبور را تخلیه،منهدم یا کاالها توانمیحسب مقتضیات 

 « مسئول باشد 16 یمادهمرکب حسب مقررات  ونقلحملتعهد به مشارکت در خسارت مشترک وجود داشته باشد یا اینکه عامل 

 باشدمیفرستنده کاال  یعهدهچیدن،جابجایی،عالمت گذاری و بسته بندی بر مشترک همچون  تعهدهایترکیبی  ونقلحملبنابراین در 

دستورات فرستنده قبول نماید.در هر صورت آگاهی از ماهیت محموله شرط مسئولیت و تعهدات  اساس برمگر اینکه متصدی این تعهدات را 

 (1385)عرفانی،باشدمی ترکیبی  ونقلحملمتصدی 

 ماهیت تعهدات متصدی.2

ارد.به د وسیلهبه، وی در برخی موارد تعهد به نتیجه را داراست و در برخی دیگر وی تعهد ونقلحملک تفکیکی میان تعهدات متصدی در ی

کوشش و احتیاط در سر انجام رسیدن آن کار باشد؛وی  ناظر به تهیه مقدمات الزم و  ونقلحملعبارت دیگر در صورتی که تعهد متصدی 

 کندیمخود خطای متعهد را ثابت  ونقلحمل. در حالی که در تعهد به نتیجه نرسیدن به نتیجه مقرر در قرارداد باشدمی وسیلهبهدارای تعهد 

 ( 1380)کامیار،گرددمیسببیت میان ضرر وارده و افعال وی فاقد مسئولیت در نظر گرفته  یرابطهو وی با اثبات عدم 

در نظر گرفته  وسیلهبهترکیبی ژنو تعهد متصدی را تعهد  ونقلحملکنوانسیون  رسدمیبه نظر در مورد تعهد به سالم رسانیدن کاال به مقصد،

؛ بودیم.حال آنکه در صورتی که تعهد وی تعهد به نتیجه گرددمیاست.زیرا وی با اثبات انجام اقدامات الزم،فاقد مسئولیت در نظر گرفته 

 مسئولیتی غیرمترقبه یحادثهمتعهد له ، تقصیر ثالث و  قاهره، تقصیر یقوهاست از  خارج از اراده وی که عبارت ایحادثهوی با اثبات 

که اثبات نداشتن تقصیر منجر به  فرمایندمی ونقلحمل( اینجاست که دکتر کاتوزیان در باب تعهدات 11،ص 1390نداشت.)تقی زاده،

ه نی است مبتنی بر سالم رسانیدن کاال به مقصد به دستان گیرندبلکه تعهد وی تعهدی ضم شودنمیاز مسئولیت  ونقلحملمعافیت متصدی 

 (1378)کاتوزیان،باشدمی
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 .شرط کاهش تعهدات3

مطابق با قواعد عمومی به میزان خسارات وارده یا ضرری که به متضرر رسیده باشد، عامل ضرر یا خسارات باید جبران ضرر یا خسارت 

 که فقط در صورت توافق طرفین آیدمیاز اصول حقوقی بر  حالدرعینرفته باید جبران کند.بکند.همچنین وی باید تمامی منافع از دست 

وارده را محدود کرد مشروط بر اینکه مسئول با تقصیر عمدی یا سنگین فعل زیان بار را انجام نداده  ضررهای وجبران خسارات  توانمی

ژنو سقف قانونی  1980ترکیبی  ونقلحملاز جمله کنوانسیون  ونقلحملربوط به باشد.اما باید اذعان کرد که برخالف قواعد عمومی، قواعد م

برای جبران خسارت در نظر گرفته است و توافق مبنی بر کاهش این سقف قانونی را کان لم یکن در نظر گرفته است.در عین حال افزایش 

( اینجاست که حقوقدان برجسته 1379وادقانی،مد زاده مح.)اندکردهترکیبی را صحیح تلقی  ونقلحملسقف قانونی مسئولیت متصدی 

به نحوی که توافق بر خالف آن باطل تلقی  اندشده ونقلحملمرحوم جناب دکتر فخاری قائل به آمره بودن قواعد مربوط به 

 (1385)فخاری،گرددمی

 .شرط افزایش تعهدات4

یزانی مسئولیت به م یهاسقفترکیبی ،  ونقلحملترکیبی با توافق فرستنده و عامل  ونقلحملکنوانسیون  18 یمادهبر اساس بند ششم 

 یهانظامترکیبی خواهد بود. بنابراین صرف نظر از  ونقلحملاین ماده مقرر شده، قابل تعیین در سند  3و2و1 یبندهاباالتر از آنچه در 

 محدود کند. آن را تواندینمد و کسی داخلی هر کشور چنینی توافقی دارای اعتبار در دنیای حمل دار

توافقی معتبری را ایجاد کنند چون آنان اشراف  توانندیمکه بر مبنای آزادی طرفین در قراردادها،خود طرفین  اندکردهدر همین راستا بیان 

ده است به نحوی که در حقوقی این اصل کلی محدود ش یهانظامبیشتری بر مصالح خویش نسبت به دیگری دارند. و فقط در برخی از 

قانون مدنی در صورتی که  قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد،فاقد  975و  10یمادهحقوق ایران بر اساس 

فتن فوق توافق مذکور را منجر به از بین ر هاییتمحدود( اما در کشور فرانسه عالوه بر 1390ضمانت اجرای حقوقی خواهد بود.)تقی زاده،

و در صورتی که توافق مذکور خیلی گزاف یا ریشخند آمیز تلقی گردد، از طریق  گیرندیمامارات قانونی بر علیه حمایت شدگان در نظر 

 (1390تعدیل قضایی گردد)مقصودی، توانیمعالی این کشور  یهادادگاه

ست:اول اینکه ارزیابی خسارت باید قراردادی باشد و در صورتی ق.م فرانسه برای دخالت قضایی وجود سه قید الزم ا 1152 یمادهبا توجه به 

ی از جبران خسارت ناش باهدف بایستمیقانونی داشته باشد،دخالت قضایی منتفی است و دوم اینکه ارزیابی خسارت  یجنبهکه ارزیابی 

 تصرف وگزاف بودن شرط ، دخل  یبهانهبه  تواندنمیدر کار نباشد،قاضی  متعهدتخلف متعهد باشد و در صورتی که تخلفی که منتسب به 

نتفی دخالت قضایی م صورت اینخسارت توافقی در نظر گرفته شود در غیر  عنوانبهدر میزان خسارت بکند و سوم اینکه باید مبلغی پول 

 (1390مقصودی،خواهد بود)

زان ترکیبی میزان کرایه با می ونقلحمل یپدیدهاما با  شدمیتعهدات و مقصد مشخص  اساس بر ونقلحملعلی رغم اینکه در گذشته کرایه 

 عنوانبهخواه خود  گیردمیترکیبی هم خوانی ندارد و وی برای تمام مسیر مسئولیت و تعهدات را بر گردن  ونقلحملتعهدات متصدی 

 ونقلملححملی نباشد و در  یوسیلهاحب هیچ ص اصالًشرکت داشته و یا اینکه  جزئیکلی یا  طوربه ونقلحمل یپروسهمتصدی واقعی در 

 (Proctor,1996شرکت نکرده باشد) اصالً

 ند؟درخواست ک ونقلحملمازاد بر مبلغ مقرر را از متصدی  تواندمیاین است که آیا ارسال کننده  کندمیکه در اینجا به ذهن خطور  سؤالی

آمده باشد؛واضح است که امکان گرفتن مبلغ مازاد وجود دارد. اما در صورتی که  خسارات واقعی  ونقلحملدر صورتی که شرط در قرارداد 

صدی باربری، مبلغ مازاد را درخواست تنبا اثبات تعدی و تفریط مت تواندمیبیش از مبلغ تعیین شده در قرارداد باشد؛ ارسال کننده 

 که متصدی گونههمانبه بیش از فرض قراردادی مسئولیت محکوم کرد  وانتمیکند.بنابراین در صورت اثبات تقصیر متصدی وی را 

ئولیت ؛ مسکندمیسببیت را قطع  یرابطهبا اثبات فورس ماژور و یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا اموری که  تواندمی ونقلحمل

 (1378دی،شهیف این مقرره در متعلق قصد مشترکشان اثبات گردد.)خویش را منتفی کند.البته نباید از قراین و عبارت موجود در قرارداد خال
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 نتیجه

اعم از  هاآن.و در این میان باید هر کدام از باشدمیبه مقصد  موقعبه وصحیح و سالم  طوربهمتعهد به رسانیدن کاال  ونقلیحملهر متصدی 

اه را جهت انتخاب بهترین وسیله،ر ایمعقوالنه، قبل از سفر باید اقدامات الزم و کنندمیاینکه با کدام روش مبادرت به حمل کاالها به مقصد 

ترکیبی با صراحت بدان، در صورت عدم انجام اقدامات  ونقلحملحمل و انتخاب کارکنان مناسب باید انجام بدهد.در عین حال کنوانسیون 

وجود  آن به موجببه تأخیرقب خواهد بود اعم از اینکه تلف،خسارت یا ترکیبی مسئول تمام حوادث متعا ونقلحملالزم و معقوالنه متصدی 

 یناو سالم به مقصد موظف کرده است در غیر  موقعبهترکیبی را به اثبات اقدامات الزم جهت حفظ و رسانیدن  ونقلحملآید و متصدی 

خویش را به اثبات برساند.همچنین ید متصدی وی دارای مسئولیت هست حتی اگر عدم تقصیر  تأخیر، در صورت بروز خسارت یا صورت

متعارف را جهت حفظ کاالهای سپرده شده به  هایکوششدر مورد حفاظت از کاالهای حمل شده، امانی است و وی باید تمامی  ونقلحمل

در  یرتأخاال به مقصد یا وی، مبادرت ورزد لیکن تعهد وی در مورد رسانیدن کاال به مقصد تعهد به نتیجه بوده، و در صورت عدم رسیدن ک

ولیت و بار اثبات عدم مسئ گرددمیرسیدن کاال به مقصد و رسیدن کاال با وضع ناقص و خسارت دیده به مقصد منجر بر فرض مسئولیت وی 

 واجب است ونقلحملخواهد بود.الزم به ذکر است تعهد بر رعایت دستورات قانونی و قراردادی بر هر متصدی  ونقلحملمتصدی  یعهدهبر 

 .همچنین دستورات و شروط صاحبانشودمیترکیبی  ونقلحملترکیبی منجر به افزایش مسئولیت متصدی  ونقلحملاما عدم رعایت آن در 

.البته در صورت مسبب شدن وی در کندمیترکیبی را فراهم  ونقلحملمتصدی  جزبهکاال، امکان منجر شدن به مسئولیت سایر افراد 

 هایکنوانسیونپذیرفته است مگر اینکه با قوانین آمره ی  ونقلحملخسارت این امکان وجود دارد.شرط کاهش مسئولیت متصدیان 

لیت وترکیبی، شرط کاهش تعهدات مسئ ونقلحملدر تعارض باشد.در همین راستا به دلیل تعارض با قوانین مسئولیت متصدی  المللیبین

 .باشدیمدر صورت مسبوق بودن به توافق ،مورد قبول   المللیبین هایکنوانسیونکأن لم یکن خواهد بود.و شرط افزایش مسئولیت در تمامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

 فهرست منابع

 کتب

 دریایی ،انتشارات مجمع علمی مجد،چاپ اول ونقلحمل( ، حقوق 1389.تقی زاده ،ابراهیم، )1 

 ، انتشارات فروزش ،چاپ سوم  هوایی المللنیبحقوق  ( ،1391، ) منصور، .جباری2

 دانش گنج انتشارات ترمینولوژی حقوق، در ، مبسوط (1378) ،دمحم لنگرودی، جعفری .3

 (، مجموعه مقاالت حقوقی  ، نشر حقوقدانان با همکاری عصر حقوق ، چاپ دوم 1378.شهیدی،مهدی ،)4

 و تعهدات،جلد سوم،انتشارات مجد ،چاپ دوم قراردادها(آثار 1383. شهیدی،مهدی،)5

 و تعهدات،جلد اول،انتشارات مجد ،چاپ دهم قراردادها(تشکیل 1393.شهیدی،مهدی،)6

صر ، ) 7 ضمان قهری (، جلد اول ،   یهاالزام( ،حقوق مدنی 1386.کاتوزیان، نا سه   خارج از قرارداد) س شگاه تهران،     یمو شارات و چاپ دان انت

 چاپ هفتم 

 ( قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم1387ان،ناصر، ).کاتوزی8

 ، چاپ سوم زمینی ،تهران ،انتشارات پیشبرد ونقلحمل(مسئولیت مدنی متصدیان 1385..عرفانی، توفیق ،)9

 ( حقوق تجارت، جلد اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ چهارم ، 1369.عرفانی،محمود، )10

 ،حقوق دریایی، جلد اول، تهران ، مدرسه عالی بیمه (1353.امید،هوشنگ ،)11

 مقاالت:
صطفی    .1 سان، م صدی  ایمنی تعهد( ، 1387) ال شنامه  ، خطرناک کاالهای ونقلحمل قرارداد در ونقلحمل مت  سال  نقل، و حمل پژوه

 223-207،صسوم شماره پنجم،

 56-29، ص4، سال ششم، شماره ونقلحملترکیبی ، پژوهشکده  ونقلحمل، مسئولیت متصدی  1388. تقی زاده، ابراهیم،)2

 44-29،ص42  یشمارهتخصصی فقه و حقوق بابل ،  یمجله( مبنای مسئولیت متصدی حمل در اسالم ، 1390.تقی زاده، ابراهیم،)3

ش . 4 ضا )   یتفر سی ،کامیار ،محمد ر صدی    1380، محمد عی سئولیت مت سیون   ونقلحمل( ، مبنای م  یالمللنیبترکیبی  ونقلحملدر کنوان

 35-21، ص4 یشماره 5 یدوره مطالعات حقوق خصوصی یفصلنامهآن با حقوق ایران ،  یسهیمقاکاال و 

 نقل و حمل قرارداد کنوانسیون  در کاال یاجاده نقل و حمل متصدی  مسئولیت  مبنای بررسی  ) 1385( نیحس  دیس  حسینی،  . سادات 5

 237-199،ص42 شماره حقوقی، تحقیقات مجله انگلیس و ایران حقوق با آن مقایسه و جاده طریق از کاال یالمللنیب

سین  ،صراف  سیمایی  .6 سئول  و تعهدات( 1393،یاری ، میثم ) ح صدی  یهاتیم سیون  در دریایی نقل و حمل مت  مطالعه روتردام کنوان

 144-113،ص66 شماره حقوقی تحقیقات مجله، هامبورگ و بروکسل یهاونیکنوانس ایران، دریایی قانون با تطبیقی

 در هاآن اسووتنادی شوورایط و کاال یاجاده ونقلحمل متصوودی معافیت موارد بررسووی (1393حسوون نژاد ،مجید ،) منصووور، جباری، .7

 72-40هفتم،ص  شماره دوم، سال خصوصی، حقوق پژوهش فصلنامه آر( امیسکاال ) یالمللنیب ونقلحمل کنوانسیون

روز آمد و ادغام شووده  یهاجنبه(کنوانسوویون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از 1383،) ماشووالاه. دو لیون، پابلو ، مترجم بنانیاسووری ،8

 312-259،ص31 یشمارهجمهوری اسالمی ایران ،  یالمللنیبسیستم ورشو ،مجله حقوقی نشریه خدمات 

سین ،)  .9 سخنی  1385فخاری، امیر ح صدی     ینهیزمرأیی که در  یدرباره( ،  سئولیت مت ست ، مجله       ونقلحملم شده ا صادر  دریایی 

 83-55،ص49تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 

همایش ملی  دومین (ای جاده-ریلی)زمینی و دریایی،هوایی نقل و حمل متصدیان مسئولیت  تطبیقی بررسی ( ،1394. کریمی ،مسعود ) 10

 17-1ص(، حقوق و فقه ، اخالق عدالت،

 129 - 103،ص دوم  یشمارهحقوقی ، ینامه( تعدیل وجه التزام در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس،پژوهش  1390.مقصودی،رضا ،)11

( ،ترابری چند نوعی و نارسایی قانون داخلی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،      1372).محمد زاده وادقانی، علیرضا ، 12

 135 -101،ص30 یشماره
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ضا ، 13 سئولیت و حقوق عامل  1379).محمد زاده وادقانی، علیر شکده حقوق و علوم  1980ترکیبی در معاهده ژنو  ونقلحمل( ،م ، مجله دان

 87-62،ص50 یشمارهسیاسی دانشگاه تهران ، 

سمانه )  هیبت اه . نژندی منش،14 صلنامه ،  کاال المللیبین چندوجهی ونقلحمل قراردادهای بر حاکم قانون( ،1394،ه گانی،  پژوهش  ف

 190-155،ص4 شماره شانزدهم، سال عمومی، حقوق
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