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چکیده
. و نقل چنـدوجهی از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت     تعیین قانون حاکم بر قراردادهاي حمل 

ونقل قابل هاي حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهاي موجود راجع به حملکنوانسیون
. ها نسبت به قـرارداد حمـل و نقـل چنـدوجهی قابـل اعمـال نیسـتند       این کنوانسیون. باشنداعمال می
الملـل پذیرفتـه شـده    که در سـطح بـین  المللی خاصی بیناالجراي که هیچ کنوانسیون الزمازآنجایی

در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یـک دعـواي   باشد 
وجود برخی از این بااین. است، امر آسانی نیست-و یا قانون حاکم-حقوقی، چه قانونی قابل اعمال

تـوان تصـور   انـد لـذا مـی   ل چندوجهی فراهم کـرده ونقها مقررات خاصی در مورد حملکنوانسیون
ونقل یک وجهی را در مورد دعواي هاي حملنمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیون

.توان حاکم دانستمورد بحث می
پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختالفات ناشـی از حمـل   

و نقـل تـابع   در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشـی از یـک حمـل   . و نقل چندوجهی پرداخته است
اي، ونقل جـاده بر این اساس چنانچه یک کاال توسط حمل. قانون حاکم مرتبط با همان بخش است

شود که خسارت در کـدام یـک از مراحـل حمـل     ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی می
اي بوده است، مقـررات مربـوط   ونقل جادهحملصورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به 

همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقـررات حـاکم در   . اي بر آن حاکم استونقل جادهبه حمل
.پردازدهاي راجع به حمل و نقل چندوجهی میکنوانسیون
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مقدمه.1
,Wang & Ruijgrok).»حمـل و نقـل شـریان حیـاتی تجـارت اسـت      « 1994: رو، از همـین (10

همواره بشر در جستجوي راهی سریع، مطمئن و مؤثرتر براي حمل و نقـل بـوده اسـت تـا بتوانـد      
مـل  کمپانی متحد هند شرقی نقش مهمی در توسعه ح. تر و مؤثرتري را داشته باشدتجارت موفق

:Hoeks, 2009و نقــل و درنهایــت تجــارت داشــته اســت 1) تکامــل و کــارایی حمــل و نقــل ) .
این امر تـا حـدودي، بـه واسـطه     . المللی کاالها در چند دهه اخیر به سرعت افزایش یافته استبین

)(Glass, 2004: 1.است1کاربرد فزاینده از کانتینر
کانتینرهـا را شـروع کردنـد چراکـه ایـن ابـزار       کنندگان کاال اسـتفاده از  ارسال1950در دهه 

ورود (Nasseri,1988: 232)کردنـد  ها تأمین میهاي اقتصادي و عملیاتی مهمی را براي آنمزیت
هـا بـه سـطح بـاالیی از اسـتاندارد      کانتینر به سیستم حمل و نقل باعث شد تا فرایند حمل محمولـه 

سیاري از مشکالت فنی مربوط به انتقـال کاالهـا بـا    اندرکاران این فرایند بتوانند بر ببرسد و دست
هـاي جزئـی   دزديحال استفاده از کانتینرها سبب کاهش درعین. کشتی یا وسایل دیگر فائق آیند

کانتینر ابزاري را فـراهم  . از محموله در خالل حمل و همچنین کاهش زمان بارگیري و تخلیه شد
هاي حمل جا به جـا نمـود؛ بنـابراین،    وسیله همه شیوهتوان بهنمود که به وسیله آن محموله را می

را مهیـا  2»درب تا درب«توسعه کانتینر پیدایش متصدیانی را تسهیل نمود که ترانزیت روان و نرم 
.نمودند

هـاي  ونقل چندوجهی در واقع زاییده انقالب کانتینر بوده است که با توسعه کشتیرویه حمل
RO-RO هــا در ایـن شــناورها، بــه عنـوان پــل ارتبــاطی   مـل کــامیون ، شـناورهاي چنــدمنظوره و ح

ایده ترکیب و ادغام دو مبحث فنّاوري حمـل بـا کـانتینر و    . خشکی به دریا و برعکس، ایجاد شد
. ونقل چندوجهی برگرفته از تجارت جهانی است و با همین مفاهیم ترویج پیـدا کـرد  پدیده حمل

ونقـل  اي کـه خـدمات حمـل   گونـه ناپذیرنـد بـه  ونقـل دو مفهـوم جـدایی   دو واژه تجارت و حمـل 
المللی معاصر مستلزم آن اسـت کـه کاالهـا در    تجارت بین. نیاز تجارت موفق هستکارآمد پیش

ترین زمان ممکن، بدون تأخیر غیرضروري و نامعقول، از فروشـنده بـه خریـدار انتقـال داده     سریع
در عمـل،  . باشـد » درب به درب«و به شکل » دقیقاً به موقع«شوند؛ بنابراین، حمل و نقل مؤثر باید 

دریـا، هـوا، جـاده،    (منظور این است کـه کاالهـا بایـد بـه وسـیله دو یـا چنـد شـیوه حمـل و نقـل           
.نامندچنین روشی را حمل و نقل چندوجهی می. حمل شوند) رانی داخلی و ریلیکشتی
اشاره دارد که از آن ونقل هاي مختلف حملالمللی به اتصال بخشونقل بینطورکلی حملبه

1. Container
2. Door to Door
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ونقل نام برد که در این زنجیـره هـر یـک در    هاي مختلف حملتوان از ارتباط بین شیوهجمله می
ونقل کاال را چه در کشور مبـدأ، چـه در کشـور    حوزه خود عملیات جابجایی، نگهداري و حمل

هنـگ، زبـان و   بـا توجـه بـه تنـوع در فر    . دهنـد و یا در کشور مقصد انجام می) ترانزیت(گذرگاه 
ونقــل چنــدوجهی و نتــایج پیچیــده آن در هــاي تجــاري کشــورهاي مختلــف درگیــر حمــلرویـه 

دهـی و  صـالح جهـت پـذیرش مسـئولیت سـازمان     ونقل، تعیین یـک مرجـع ذي  هاي حملزنجیره
.رسدعواقب حقوقی براي کل زنجیره حمل کاال از مبدأ تا مقصد نهایی، منطقی به نظر می

ونقـل یـا   ونقل یک وجهی و فضاي حقوقی حاکم بر آن کاربران حمـل در شرایط فعلی حمل
انـد تـا بتواننـد از آن طریـق تقاضـاي      ونقل را آغاز کـرده همان فورواردرها نظام جدیدي از حمل

مشتریان خود را تأمین و خـدمات رقـابتی خـود را ارائـه نماینـد و از آن طریـق بـا ارائـه خـدمات          
از زمـان انقـالب   . را به شـکل کارآمـدتري تسـهیل نماینـد    ونقل چندوجهی فرآیند تجارتحمل

طــور المللــی بــهکــانتینر و در پــی آن ظهــور پدیــده تبــادل الکترونیکــی اطالعــات، تجــارت بــین 
اي را فـراهم آورد تـا   اي که این امـر زمینـه  گونهروزافزونی به تراکنش الکترونیکی وابسته شده به

ونقـل چنـدوجهی واحـد    ها و نیز اسناد حمـل اعتبارنامهاسناد واحدي ازجمله قراردادهاي تجاري،
.المللی رایج شونددر تجارت بین

ونقل با قبول مسئولیت حمـل کـاال از مبـدأ بـه مقصـد، از      این امر کمک کرد که کاربر حمل
اسناد واحدي جهت حمل کاال از کشورهاي مختلف استفاده نموده و در زمان کمتري با چـالش  

هـاي مهـم   یکـی از بحـث  )2: 1391سعیدي پور، . (دست خریدار نهایی برساندکمتري کاال را به 
تـر، در  به عبارت دقیـق . است» تعیین قانون حاکم«حقوقی در مورد حمل و نقل چندوجهی بحث 

گیرد که قانون ماهوي حاکم بر یک قـرارداد حمـل   این پژوهش این مسئله مورد بررسی قرار می
شود؟ ضـرورت تعیـین ایـن قـانون از حیـث مشـخص نمـودن        و نقل چندوجهی چگونه تعیین می
در چارچوب یک قرارداد حمـل و  . هاي چنین قراردادي استحقوق، تعهدات و مسئولیت طرف

نخسـت از ایـن منظـر کـه قـانون      : نقل بحث قانون ماهوي مناسب از دو زاویه قابل بررسـی اسـت  
با کدام شیوه حمل حاکم است؟ کدام دولت حاکم است؟ دوم از این منظر که مقررات متناسب 

بـه  . هـاي بنیـادین را بحـث نماینـد    بنابراین، در این پژوهش نگارندگان تالش دارند تا این پرسش
، بحـث در مـورد تعیـین قـانون     )2(همین خاطر، ضمن تأملی بر قرارداد حمل و نقـل چنـدوجهی   

گسـتره اجرایـی   پـس از آن، . یابـد ادامـه مـی  ) 3(ونقـل چنـدوجهی   حاکم بر مسـئولیت در حمـل  
. گیـرد مورد بحـث قـرار مـی   ) 4(ونقل نسبت به قرارداد چندوجهی هاي حملمقررات کنوانسیون

.شودارائه می) 5(گیري در نهایت نتیجه
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ونقل چندوجهیتأملی بر قرارداد حمل.2
براي تبیین بهتر مفهوم قرارداد حمل و نقل چندوجهی، الزم است تا در ابتـدا مفهـوم قـرارداد    

سپس به بررسی تعریف و مفهوم حمل و نقـل چنـدوجهی   . طورکلی، بررسی شودو نقل، بهحمل 
.و در نهایت قرارداد حمل و نقل چندوجهی پرداخته شود

مفهوم قرارداد حمل و نقل.2-1
. حمل و نقل قراردادي میان اشخاص اسـت کـه مسـئولیت ناشـی از آن نیـز قـراردادي اسـت       

لیل ماهیت آن، در شناخت مسئولیت متصدي حمل و نقل مـؤثر  تعیین نوع عقد حمل و نقل و تح
. است چراکه مسئولیت متصدي حمل و نقل به نحوه تعهدي که متقبل شـده اسـت، وابسـته اسـت    

اي از خدمات کـه  در حال حاضر، قرارداد حمل دیگر صرفاً مجموعه) 40: 1390زاده باقی، نقی(
اگرچــه میـان قــرارداد حمــل و  . یـد، نیســت نمامتصـدي حمــل در بســیاري از کشـورها ارائــه مــی  

هاي زیادي وجـود دارد، امـا   قراردادهاي مربوط به خدمات، مثل اجاره اشخاص یا اشیاء، شباهت
دانند که نیازمنـد قواعـد خـاص    هاي حقوقی قرارداد حمل را نوع خاصی از قرارداد میاکثر نظام

از ) طـورکلی بـه (قـرارداد حمـل   بر این اساس، در این قسمت از این پژوهش تعریـف . خود است
.شودربط، به طور مختصر، بحث میالمللی مرتبط و قوانین ملی ذيهاي بینمنظر کنوانسیون

المللیهاي بینتعریف قرارداد حمل و نقل در کنوانسیون. 2-1-1
المللی معموالً در مواد اول خود به ذکر تعریف قـرارداد حمـل و   هاي بینبرخی از کنوانسیون

بـراي  . تواند بر گستره اجرایی آن کنوانسیون تأثیر بگـذارد پردازند چراکه این تعریف میقل مین
هـر قـراردادي   ... «: قواعد هامبورگ قرارداد حمل عبـارت اسـت از  1ماده 6نمونه، بر اساس بند 

که به موجب آن متصدي در قبال پرداخت کرایه متعهد به حمل کاال از طریق دریا از یـک بنـدر   
قـرارداد  «1.آي.ان.ام.کنوانسـیون سـی  1مـاده  1همچنین، به موجب بند . »...شوده بندر دیگر میب

حمل عبارت است از هرگونه قراردادي، از هر نوع که به موجب آن متصـدي در قبـال پرداخـت    
سـی آي ام -کوتیـف 6مـاده  1در بند . »شودکرایه متعهد به حمل کاال از طریق آبراه داخلی می

متصدي، با انعقاد قرارداد حمـل، متعهـد بـه حمـل کاالهـا در      «دارد رد حمل ریلی، بیان میدر مو
1. The Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland
Waterway of 22 June 2001

:ن بنگرید بهبراي دستیابی به متن انگلیسی این کنوانسیو
http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/cmni_en.pdf.

:بنگرید به. االجرا شده استالزم2005این کنوانسیون در اول آوریل 
http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_cmni_legalinst.html <last visit 18/Sep./2014>
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. »ها به دریافت کننده استقبال دستمزد به محل مقصد و تحویل آن
ایـن کـه آیـا    «. ویژگی مشترك همه این تعاریف، رضایی بودن ماهیت قـرارداد حمـل اسـت   

ک قرارداد حمل است یا خیر همچنان جـاي تأمـل   تعهد به پرداخت کرایه یا دستمزد عنصر الینف
برخالف اسناد ذکر شده در فوق که به ارائه تعریف از قـرارداد حمـل   (Hoeks, 1996: 26).»دارد

. کنندالمللی کاال قرارداد حمل را تعریف نمیهاي راجع به حمل بینپرداختند، دیگر کنوانسیون

قوانین ملیتعریف قرارداد حمل و نقل بر مبناي.2-1-2
اگرچه تعریف ارائه شده در . هاي حقوقی داخلی نیز قرارداد حمل تعریف شده استدر نظام

انـد، امـا دقیقـاً یکـی     ها ارائـه داده قوانین داخلی تا حدود زیادي شبیه تعریفی است که کنوانسیون
دي کـه بـه   رغم شـباهت زیـا  ، علی1براي نمونه در حقوق آلمان، تعریف قرارداد حمل. باشندنمی

ها دارد، اما دقیقـاً تعریـف قـرارداد حمـل نیسـت، بلکـه خالصـه        تعریف ارائه شده در کنوانسیون
407HGBماده 1در بند . تعهدات ناشی از یک قرارداد حمل است

قـرارداد  «: مقرر شـده اسـت  2
حمل کاال متصدي را متعهد به حمل کاال به مقصد توافق شـده و تحویـل آن بـه دریافـت کننـده      

دریافت کننده متعهد بـه پرداخـت کرایـه توافـق     «همین ماده، 2همچنین به موجب بند . »نمایدیم
.»شده است

8BWماده 20در هلند بند 
... «: دهـد تعریف کلی از قرارداد حمـل بـه شـرح زیـر ارائـه مـی      3

بـراي  4خـود را متعهـد بـه حمـل اشـیاء     ) متصـدي حمـل  (قراردادي که به موجب آن یک طرف 
در این تعریف، بر خالف موضـع قـانون آلمـان، از ذکـر     . »نمایدمی) دریافت کننده(ر طرف دیگ

در حقـوق ایـران، قـوانین مختلفـی قـرارداد      . هرگونه تعهد به پرداخت کرایه خودداري شد است
به بیان اقسام 5135براي نمونه قانون مدنی در ماده . اندحمل و نقل را مورد توجه قرار داده) عقد(

بـه  . شخاص پرداخته و تصدي به حمل و نقل را به عنـوان یکـی از اقسـام آن آورده اسـت    اجاره ا
منـد اسـت،   موجب این ماده، مسافر یا صاحب کـاال کـه از خـدمات متصـدي حمـل و نقـل بهـره       

در ) 250: 1387شـهیدي،  (.شـود مستأجر است و متصدي حمل و نقل به عنـوان اجیـر تلقـی مـی    
د حمل و نقل تابع همان شرایطی است که بـراي اعتبـار و صـحت    حقیقت، صحت و اعتبار قراردا

شود تا کار مـورد تعهـد را بـر طبـق     در این قرارداد متصدي متعهد می. دیگر قراردادها الزم است
1. Frachtvertrag.
2. Handelsgesetzbuch (German Commercial Code).
3. Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code)

الفظی کلمه کاال در زبان هلندي چرا که ترجمه تحت(Goods)» کاال«ذکر شده و نه (Things)»اشیاء«در این مقرره .4
»Goederen«شوداست که شامل هم اشیاي ملموس و هم مطالبات می.
التجاره اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال-2: ... اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است«بر اساس این ماده .5

.»اعم از راه خشکی یا آب و هوا
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شـود، انجـام   بینی و مشخص شده و یا عرفـی و قـانونی بـر وي تحمیـل مـی     آنچه در قرارداد پیش
داري نماید باید مانند یک فرد امـین از کـاال نگـه   ال میکه متصدي تعهد به حمل کاهنگامی. دهد

. کند و به محض مطالبه مالک یا نماینده وي آن را تحویل دهد
377به موجب ماده 1.به عالوه قانون تجارت نیز به تعریف قرارداد حمل و نقل پرداخته است

یگـري و یـا اخـذ    قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل قراردادي است که یک طـرف در مقابـل د  
عـالوه در قـوانین خـاص دیگـري نیـز      بـه . شـود دار مـی اجرت معین حمل اشیاي معینـی را عهـده  

قرارداد حمل و نقل تعریف شده است که بهتر است در هر مورد خاص، همان تعریف خاص بـر  
.تعریف عام در قانون مدنی ترجیح داده شود

هـا  دي است که از طریق رضایت طرفتوان گفت قرارداد حمل و نقل، قراردادرمجموع می
شود بدون این که نیازي به رعایت تشریفات خاصی از قبیل تسلیم کاال یـا تنظـیم اسـناد    منعقد می

طرفین مسـتقر  در قرارداد حمل و نقل کاال، تعهدات صریح و ضمنی بسیاري بر ذمه«. حمل باشد
این تعهد ضمنی در حمـل و  . یگر استنقطۀ دبه ها حمل کاال از یک نقطه ترین آنشود؛ مهممی

) 10:  1390یزدانیـان،  . (»نقل نیز نهفته است که کاال را بایـد سـالم و بـه موقـع بـه مقصـد رسـانید       
دریافـت  (به حمل کاال براي طرف دیگـر  ) متصدي حمل و نقل(توان آن را تعهد یک طرف می

:اند ازتعهدات اصلی متصدي حمل عبارت. تعریف کرد) کننده
؛)به مقصد توافق شده(جایی فیزیکی کاال از یک محل به محل دیگر تعهد به جابه:الف

تعهد به تحویل کاال در یک وضعیت مناسب؛: ب
. تعهد به انجام کاري در ظرف یک محدوده زمانی محدود: ج

برخـی بـر ایـن باورنـد     . جایی کاال هدف اصلی قرارداد حمل استاز میان این سه تعهد، جابه
جایی کاال هدف اصلی قرارداد حمل کاال است و اگر غیر از این باشد، چنین قـراردادي  که جابه

:Rodière,1977. (قرارداد حمل نیست هاي مهم قرارداد حمل این اسـت کـه   یکی از ویژگی)262
واقع، متصدي بـا انعقـاد قـرارداد حمـل خـود را مسـئول       در. مسئولیت متصدي حمل فوري است

متصـدي  . وجود، قرارداد حمل قرارداد قائم به شـخص نیسـت  اینبا.نمایداجراي موفق حمل می
:Rodière,1977.(.حمل مجاز است تا کسان دیگري را براي اجراي عینی قرارداد بـه کـار گیـرد   

دیگر ویژگی قراردادهاي حمل این است که تعهد متصدي حمل و نقـل، تعهـد بـه نتیجـه     . )264
بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادها حمل و نقل «، )1371(اخالقی، بهروز، : در این خصوص به طور کلی بنگرید به.1

؛ اخالقی، 1371، 157و 156ه کانون وکال، تهران، کانون وکالي دادگستري مرکز، شماره ، مجل»از دیدگاه حقوق تجارت
، نشریه دانشکده حقوق و »بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهاي حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی«، )1372(بهروز، 

ررات قانون مدنی و تجارت در مورد برخورد مق، )1385(شهیدي، مهدي، : ، و همچنین بنگرید به29علوم سیاسی، دوره 
.، چاپ نخست، مجموعه مقاالت حقوقی، تهران، مجدقرارداد حمل و نقل
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سئولیت متصـدي حمـل و نقـل در زمـره قواعـد امـري هسـتند و        عالوه قواعد حاکم بر مبه. است
متصدي حمل عموماً مجاز به عدول از مقررات ناظر بر مسـئولیت خـود در قبـال مالـک     «بنابراین 

:Hoeks, 2009(.»کاال نیست 38(

تعریف حمل و نقل چندوجهی و قرارداد حمل و نقل چندوجهی.2-1-3
اینک به بررسی قرارداد حمـل و نقـل چنـدوجهی    با مشخص شدن نماي کلی قرارداد حمل،

. پیش از آن الزم است تا مفهوم حمل و نقل چندوجهی تبیین شود. شودکاال پرداخته می

تعریف حمل و نقل چندوجهی.2-1-3-1
حمل و نقل چندوجهی عبـارت اسـت از حمـل و نقـل     1.سی.تی.کنوانسیون ام1بر طبق ماده 

وه متفـاوت حمـل و نقـل بـر مبنـاي یـک قـرارداد حمـل و نقـل          کاال به وسیله دسـت کـم دو شـی   
حمـل و نقـل   ) اپراتـور (چندوجهی از یک مکان در کشور محل تسـلیم کـاال، بـه وسـیله مجـري      

افـزون بـر عبـارت    2.چندوجهی به مکانی که براي تحویل در کشور دیگري مشخص شده اسـت 
و نقل بین وجهی، حمل و نقل هاي دیگري نظیر حمل حمل و نقل چندوجهی یا ترکیبی، عبارت

خانه تا خانه و حمل و نقل درب تا درب براي تشریح و توصیف حمل و نقل چندوجهی بـه کـار   
هـاي  وجهی یا دیگر انـواع قـرارداد حمـل کـاال، ویژگـی     در مقایسه با حمل و نقل تک3.رودمی

ل بـراي حمـل   دو یا چند شیوه حمل و نقـ ) الف: (اساسی حمل و نقل چندوجهی عبارت است از
تمام حمل و نقل تحت یک قرارداد واحد است که مانع وجود دیگـر  ) ب(شود؛ کاال استفاده می

یک طرف که معمـوالً متصـدي حمـل و نقـل چنـدوجهی نامیـده       ) ج(شود؛ پیمانکاران جزء نمی
.شود، نسبت به کل حمل و نقل مسئولیت داردمی

1. Multimodal Transport Convention; United Nations Convention on the Multimodal
Transportation of Goods, concluded on 24 May 1980, UN Doc.TD/MT/CONF/16,
reprinted in 19 ILM 938 (1980).

. را پذیرفته است1975تعریف قواعد اتاق بازرگانی بین المللی مصوب . سی.تی.امذکر این نکته الزم است که کنوانسیون .2
.این قواعد مجموعه قواعد استاندارد قراردادي می باشند که تا به امروز در مستندات حمل و نقل چندوجهی قید می شوند

از جمله می توان به . وجود دارد(Multimodal Transport)گري مشابه حمل و نقل چندوجهی اصطالحات دی.3
جا به جایی کاال در یک واحد بارگیري یا وسیله نقلیه جاده اي که ) (Intermodal Transport(حمل و نقل میان وجهی 

Combined)و نقل ترکیبی یا حمل) به ترتیب دو یا چند شیوه حمل و نقل بدون عوض کردن شیوه حمل و نقل
Transport)) حمل و نقل چندوجهی از حیث وسیله که بخش عمده مسافرت اروپایی به وسیله قطار، آب راههاي داخلی

نیز (Door-to-door)» درب به درب«یا (House-to-house)به عالوه، اصطالحاتی مثل خانه به خانه  ). یا دریاست
:بنگرید به. به کار برده می شودبراي توصیف حمل و نقل چندوجهی

Tetley, William, Marine Cargo Claims, 4th ed., Vol.2. 2008, p. 2257; Wilson, John F.,
Carriage of Goods by Sea, 6th ed., 2008, p.246; Schoenbaum, Thomas J., Admiralty and
Maritime Law, Vol.1, 4th ed.,2007 p.589
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للــی و حمــل و نقــل مــدرن در اکثــر المهــاي گذشــته شــاهد توســعه ســریع تجــارت بــیندهــه
مسائل حقوقی مربوط به حمل و نقل چندوجهی به طور مستمر مطـرح  . کشورهاي دنیا بوده است

حال در طول حمل ها به شیوه بسیار ایمنی حمل شوند، درعینامروزه حتی اگر محموله. شوندمی
اي خسـارت یـا زیـان    ولـه کـه محم هنگـامی . شـوند بیننـد یـا مفقـود مـی    و نقل غالباً یا خسارت می

. شودبیند، مالک آن محموله متحمل زیان و ضرر میمی

تعریف و ماهیت قرارداد چندوجهی .2-1-3-2
براي این که بتوان قراردادي را چنـدوجهی نامیـد، بایـد قـرارداد بـه واسـطه اجـراي عملـی و         

وجهی را بـه شـرح   ونقـل چنـد  توان قـرارداد حمـل  بر این اساس می. واقعی حمل چندوجهی باشد
:زیر تعریف کرد

ونقل واحد که به وسـیله آن یـک متصـدي حمـل بـه ارسـال کننـده تعهـد         یک قرارداد حمل
:دهد تا کاال را حمل نماید که یامی

دهد؛دست کم استفاده از دو شیوه متفاوت حمل و نقل را اجازه می) الف(
که دو یا چند شیوه حمـل  درحالیدهدیا استفاده از بیش از یک شیوه حمل را اجازه می) ب(

.شوندعمالً در مرحله اجرا به کار گرفته می
ونقـل چنـدوجهی را   اي از قراردادهـاي حمـل  صـورت موقـت طیـف گسـترده    این نوع تعریف بـه 

این نکته نیز حائز اهمیت اسـت کـه نـوع اجـراي قـرارداد در برخـی مواقـع بـر ویژگـی          . شودشامل می
تـوان بـا   مـی ) ب(در بنـد  . گـذارد ظر بر مسـئولیت متصـدي حمـل تـأثیر مـی     قرارداد و رژیم حقوقی نا

ها را قراردادهاي اختیاري نامید کـه متصـدي امکـان اسـتفاده از     توان آنقراردادهایی مواجه شد که می
.هاي خاص خود را داراستچند روش حمل را دارد و در صورت استفاده، قواعد و مسئولیت

هـاي  ونقل چنـدوجهی بایـد حـائز شـرایط و ویژگـی     قرارداد حملشده،بر مبناي تعریف بیان
صورت یک قرارداد واحـد  خاص خودش باشد؛ یک ویژگی قرارداد مزبور این است که باید به 

ونقـل چنـدوجهی،   کـه یـک متصـدي حمـل    هنگـامی . بین متصدي حمـل و فرسـتنده کـاال باشـد    
هـاي ناشـی از آن نیـز موافقـت     مسـئولیت کنـد، درواقـع بـا    پذیرد که کار ارسال کاال را قبول می
بسیار بعید است که متصدي نیز کـاال را  -گونه که پیش از این نیز گفته شدهمان-نماید؛ البتهمی

ونقل خود حمل کند و معموالً از طریق قراردادهـاي فرعـی ایـن امـر را بـه      از طریق وسایل حمل
.نمایددیگر افراد مرتبط محول می

ونقـل دریـایی انجـام    ونقـل چنـدوجهی توسـط متصـدیان حمـل     ادهـاي حمـل  غالباً اکثر قرارد
شـوند کـه فرسـتنده کـاال بـا      بدیهی است که این نوع قـرارداد شـامل قراردادهـایی نمـی    . شودمی
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در ایـن  . هـاي گونـاگون قـرارداد جداگانـه منعقـد نمایـد      ونقل به روشهریک از متصدیان حمل
االهاي خود به مقصد مشخص بـا هرکـدام از متصـدیان    طور مثال براي حمل کحالت فرستنده، به

حمل با کشتی، حمل با قطار و حمل با کامیون یک قرارداد مجزا دارد که تمامی ایـن قراردادهـا   
,Kindred & Brooks).شـوند در نوع خـود یـک وجهـی محسـوب مـی      1997: دیگـر ویژگـی   (5

ونقـل  مل از چنـد روش حمـل  ونقل چندوجهی استفاده متصدي حضروري در یک قرارداد حمل
اي، ریلـی،  ونقـل جـاده  تـوان شـامل حمـل   ونقل را میهاي گوناگون حملروش. گوناگون است

.هاي آبی عنوان نموددریایی و راه

ونقل چندوجهیتعیین قانون حاکم بر مسئولیت در حمل.3
نقـل  گونه که در عنوان این پژوهش مطرح شده است، تعیـین قـانون حـاکم در حمـل و     همان

اگرچه قانون حاکم، در یک معناي عـام، شـامل قـانون    . چندوجهی محور اصلی این نوشتار است
شود، اما در این نوشتار بحث اصلی نگارنـدگان در خصـوص قـانون مـاهوي     ماهوي و شکلی می

سـپس بـه بررسـی    . براي تبیین موضوع، الزم است تا ابتدا تعریفی از قانون حاکم ارائه شود. است
.ي حقوقی حاکم بر حمل و نقل پرداخته شود) هانظام(ها رژیم

تعریف قانون حاکم.3-1
. کننـده نـوع قـانونی هسـتند کـه بایـد اعمـال شـوند        اصـوالً، مسـائل موضـوعی پرونـده تعیـین     

هـاي چنـدوجهی قابـل اعمـال     باوجوداین، اصول دیگـري نیـز وجـود دارد کـه در مـورد پرونـده      
مصـوب  (1قانون حمل و نقل کاال از طریـق دریـا  «ت متحد آمریکا براي نمونه، در ایاال. باشندمی

شوند تـا زمـانی کـه    به طور اجباري و الزامی از زمانی که کاالها در کشتی بارگیري می2»)1936
به طور الزامی و اجباري خارج از 3که قانون هارترشود؛ درحالیاز کشتی تخلیه شوند، اعمال می

.باشــندکــه کاالهــا در تصــدي متصــدي حمــل و نقــل مــی لیشــود درحــاایــن زمــان اعمــال مــی
(Schoenbaum 2007: 597- 649)

.شــودحـال، قــانون هـارتر در مـورد حمــل و نقـل داخــل قلمـرو آمریکـا اعمــال نمـی       درعـین 
(Sturley, 2008: 526)         عالوه بر اجراي الزامی قـانون حمـل و نقـل کـاال از طریـق دریـا یـا قـانون
قل کاال از طریق دریا و قواعد الهه مشخصاً به طرفین قرارداد حمل و نقـل  هارتر، قانون حمل و ن

دهند تا قانون حمل و نقل کاال از طریق دریا، قانون هارتر یا هرگونه محدودیت رژیـم،  اجازه می
مسئولیت را در مورد پیمانکاران خارج از ساحل مثل متصدیان بـارگیري و بارانـدازي، متصـدیان    
1. Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) in 1936
2. 46 U.S.C. App. § 1312.
3. Harter Act
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,COGSA(.مرزي تسري دهندداران و متصدیان درونها، انبارپایانه بنابراین، مالحظـه  ) 52 :1307
افـزون بـر   . تواند تعیین کننده این باشد که چه قانونی حاکم استشود که نوع حمل و نقل میمی

حـال توافـق طـرفین    آن، هرچند در برخـی مـوارد قواعـد و مقـررات امـري وجـود دارد، درعـین       
1.ین کننده باشدتواند تعیقرارداد می

قانون ماهوي حاکم بر قرارداد عبارت است از قانونی که با رعایـت اصـول حقـوقی و قواعـد     
قانون حاکم گاه از حیـث  . امري و همچنین توافق طرفین در مورد یک موضوع قابل اعمال است

بـراي نمونـه، در   . موضوع قرارداد محل بحث است و گاه از حیـث وجـود یـک عنصـر خـارجی     
اي، دریـایی  وضوع این پژوهش، این که حمل و نقل به چه شیوه حمل، مثالً ریلـی، جـاده  بحث م

اي، شود، حسب مـورد، تـابع مقـررات مربـوط بـه حمـل و نقـل ریلـی، جـاده         یا هوایی، انجام می
حال، اگر همین قرارداد متضمن یـک عنصـر خـارجی، مـثالً     درعین. دریایی یا هوایی خواهد بود

شود که کدام قانون ماهوي حاکم است؟ ین مسئله مطرح میپدیده مرز باشد، ا
قراردادي است که به وسیله آن یک متصدي حمل -بنا بر تعریف-یک قرارداد حمل و نقل

المللـی  و نقل چندوجهی، در ازاي دریافت کرایه، متعهد به اجرا یا تأمین اجراي حمل و نقل بـین 
شود که دسـت کـم   تنها این بحث مطرح میدر حمل و نقل چندوجهی ملی. شودچندوجهی می

المللی عـالوه  اند؟ در حمل و نقل چندوجهی بیندر خصوص دو شیوه حمل مقررات حاکم کدم
بر بحث تعیین قانون حاکم در مورد شیوه حمل، در برخی موارد ممکن است قانون داخلی یـک  

.کشور خاص نیز قابل اعمال باشد
ممکن است قانون یک کشور دیگر یـا مقـررات یـک    قانون حاکم، از حیث عنصر خارجی، 

در خصوص زیان یا خسارتی کـه در یـک کشـور    «ربط باشد؛ بنابراین، المللی ذيکنوانسیون بین
المللـی ممکـن اسـت اعمـال     شود، یک قانون خـارجی یـا یـک کنوانسـیون بـین     خارجی واقع می

,Schoenbaum).»شود 2007: فـایر و خطـوط کـانتینري    در پرونـده شـرکت بیمـه هـارتفورد    (599
بسـته دوچرخـه و لـوازم یـدکی آن از     301اي براي حمل یـک کـانتینر   فرامرزي اورینت، بارنامه

Oconomowoc در ایالتWisconsin آمریکا بهSpijkenisse  در هلند صـادر شـد.(Schoenbaum,

2007: و حمــل بــارگیري شــد و بــه وســیله کــامیون بــه شــیکاگOconomowocکــانتینر در (552
در مـونترال،  . از شیکاگو، کانتینر به وسیله قطار بـه مونترالـف، در کانـادا، منتقـل گردیـد     . گردید

خواندگان کـانتینر را از طریـق   . وارد شدM/V OOCL Braveryکانتینر به کشتی خواندگان به نام 
مخالف با قوانین ) مخالف با نظم عمومی و اخالق حسنه باشد؛ ب) الف: در حقیقت، حاکمیت اراده تا جایی است که.1

محدودیت دارند، اگر اتفاق نظر در ها در انتخاب قانون حاکم همچنین طرف. تقلب نسبت به قانون نباشد) آمره نباشد و ج
قانون حاکم بر ) توانند انتخاب نمایند که با قرارداد ارتباط داشته باشد و بتنها قانونی را می) الف: این خصوص وجود ندارد

).     115-1391:121شریعت باقري، (قرارداد باید قانون داخلی یک دولت باشد
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ه قرار بـود  دریا از مونترال به آنتورپ، در بلژیک، حمل کردند و سپس آن را به متصدي دادند ک
ــه محــل ارســال شــونده در    ــا کــامیون ب ــدSpijkenisseآن را ب ــدگان شــرکت . حمــل نماین خوان

DeBrock Gebr.مـرزي در اروپـا   هاي خود بـین آنتـورپ و مقصـدهاي درون   را به عنوان کامیون
، به عنوان پیمانکار جزء، براي حمل کانتینر مزبـور  Groeningheانتخاب کردند، اما این شرکت با 

کــامیون ایــن شــرکت جدیــد کــانتینر را از کشــتی  . قــرارداد بســتSpijkenisseاز آنتــورپ بــه 
در غروب همان روز، سارقان کامیون را، به همـراه کـانتینر   . خواندگان در آنتورپ بارگیري کرد

درواقـع ایـن   . دوچرخه، بعد از این که کـامیون در کنـاره جـاده عمـومی توقـف کـرد، دزدیدنـد       
در بلژیـک  Deurneیچ محافظ یـا نگهبـانی در نزدیکـی اقامتگـاه راننـده در شـهر       کامیون بدون ه

بسته مسـروقه را ردیـابی نمایـد، امـا بقیـه آن      301تا از 30پلیس توانست تقریباً . متوقف شده بود
هـاي گـم شـده مطـرح کـرد     خواهـان شـکایتی را بـراي مطالبـه ارزش بسـته     . هرگز کشف نشـد 

Schoenbaum, 2007: 552-553).(
به بعد قانون حمل و نقل دریایی آمریکـا  1300هاي دادگاه بخش تصمیم گرفت که بخش

بر تمام حمل و نقل بین وجهی از مقصد تا مبدأ حاکم است و بنابراین مقـررات ایـن قـانون در    
شود ولو این که محموله بعد از تخلیه از کشـتی در اروپـا بـا کـامیون     مورد مسئولیت اعمال می

در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ابتدا تصمیم گرفت که در این . ، به سرقت رفته باشدشدحمل می
بر حمل دریایی است و بنابراین اختالف را » فرع«پرونده بارنامه متضمن حمل زمینی است که 

سپس، دادگاه تصمیم گرفت که قانون حـاکم  . دهدخارج از صالحیت دریایی دادگاه قرار می
صوص مفقود شدن کاال در بلژیک کنوانسـیون راجـع بـه حمـل و نقـل      به موجب بارنامه در خ

است، نه قانون آمریکا در مـورد حمـل و نقـل از طریـق     ) 1956(المللی کاال از طریق جاده بین
.(Schoenbaum, 2007: 555-559)دریا

در مـورد همـه   ) 1986(مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حمل و نقل چندوجهی کـاال  
: کـه شـوند درصـورتی  دهاي حمل و نقل چندوجهی بین چند محل در دو کشور اعمال میقراردا

کـه در  نحـوي دار شدن حمل کاال به وسیله متصدي حمل و نقل چنـدوجهی بـه  محل عهده) الف
بینی شده در یکی از کشورهاي متعهد واقـع شـده اسـت؛ یـا     قرارداد حمل و نقل چندوجهی پیش

کـه در قـرارداد حمـل و    نحويمتصدي حمل و نقل چندوجهی بهمحل تحویل کاال به وسیله) ب
) 2ماده (بینی شده است در یک کشور متعهد واقع شده است نقل چندوجهی پیش

که محل ارسال کاال یا محل تحویل کاال در یـک  در حقیقت بنابراین کنوانسیون،  درصورتی
همـین کنوانسـیون،   3بنا بـر مـاده   . کشور متعاهد باشند، مقررات این کنوانسیون قابل اعمال است

که قرارداد حمل و نقل چندوجهی منعقد شده باشد که تابع مقـررات ایـن کنوانسـیون    درصورتی
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باشـند  باشد، مقررات این کنوانسیون به طور الزامی و آمرانه در مورد چنین قراردادي حـاکم مـی  
یا قانون ملـی مـرتبط بـا تنظـیم و     ربط دیگرالمللی ذيهمچنین اجراي هر کنوانسیون بین). 1بند (

هـر  ). 4مـاده  1بنـد  (کنترل عملیات حمل و نقل با اجراي این کنوانسیون ناسازگار نخواهـد بـود   
تواند عملیات حمل و نقل چندوجهی در سطح ملی حق خـود  کشور طرف این کنوانسیون نیز می

ل و نقل چندوجهی باید قـانون  متصدي حم). 4ماده 2بند (را مبنی بر تنظیم و کنترل اعمال نماید 
نماید و همچنین مقررات ایـن کنوانسـیون را اعمـال    قابل اعمال کشوري را که در آن فعالیت می

تواننـد بـه عنـوان    ؛ بنابراین، هم قانون ملی و هم مقررات این کنوانسـیون مـی  )4ماده 3بند (نماید 
.قانون حاکم قلمداد شوند

اي شـد کـه   هاي فنی حقوقی ویـژه نقل موجب بروز جنبهوهاي متفاوت حملاستفاده از روش
اگرچـه بـه خـاطر اسـتفاده از     . المللی منافات داشتونقل بینبا وضعیت کنونی نظام حقوقی حمل

هاي گوناگون میسر شـد، لـیکن ایـن امـر هـیچ      ونقل یک کاال از طریق روشکانتینر امکان حمل
هایی که بـراي ایجـاد   کدام از تالشهیچ. شتتأثیري در سازگاري آن با نظام حقوقی موجود ندا

ونقل چندوجهی صورت گرفته اسـت تـاکنون بـا موفقیـت     یک نظام حقوقی یکپارچه براي حمل
المللـی در حـوزه مسـئولیت متصـدي حمـل نقـل       روبرو نشده است و به خاطر نبود یک رژیم بین

یوسـفی نـژاد   .(ه اسـت المللـی بـه وجـود آمـد    اي و بـین چندوجهی، مقررات و حقوق ملی، منطقه
در . در مورد حمل و نقل، امروزه، از یک دید کلـی، دو نظـام حقـوقی حـاکم اسـت     ) 36، 1387

.شودها پرداخته میادامه به بررسی این نظام

نظام مسئولیت حاکم بر قرارداد چندوجهی .3-2
تالش براي برقـراري یـک رژیـم حقـوقی متحدالشـکل بـراي تضـمین توسـعه حمـل و نقـل           

1المللی یکنواخـت سـازي حقـوق خصوصـی    المللی به وسیله موسسه بینوجهی در سطح بینچند

ها و توسعه آن، این بخش از حقوق نسـبت بـه   با کانتینري شدن محموله. شروع شد1930در دهه 
هـایی در جهـت ایجـاد یـک     براي هماهنگی با این واقعیـت، تـالش  2.تر شدتر و مهمگذشته مهم

صـورت گرفـت و   3المللـی ل و نقل چندوجهی به وسیله کمیته دریایی بینرژیم حقوقی براي حم
اگرچـه قواعـد   . تهیه شد4»قواعد توکیو-کنوانسیون راجع به حمل و نقل ترکیبی«1969در سال 

قواعـد متحدالشـکل   «هاي اسـتاندارد از قبیـل   هاي تهیه شده قبلی در بارنامهمذکور در کنوانسیون
1. The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
2. United Nations Conference on Trade and Development,  The Economic and
Commercial Implications of the Entry into Force of the Hamburg Rules and the
Multimodal Transport Convention, p.22.
3. Comité Maritime International (CMI)
4. Convention on Combined Transport – Tokyo Rules
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یافـت  بازتاب مـی -کردالمللی تنظیم میکه اتاق بازرگانی بین-1»کیبیبراي اسناد حمل و نقل تر
کنوانسـیون ملـل   «بـود کـه   1980المللی، اما تنهـا در سـال   ها در سطح بینرغم دیگر تالشو علی

بـاوجوداین،  . مورد پذیرش قـرار گرفـت  2»المللی چندوجهی کاالمتحد در مورد حمل و نقل بین
3.االجـرا شـدن تـأمین نمایـد    تـا اسـناد تصـویب الزم را بـراي الزم    کنوانسیون مزبـور موفـق نشـد   

االجــرا نخواهــد شــد، دبیرخانــه کــه مشــخص شــد ایــن کنوانســیون احتمــاالً هرگــز الزمهنگــامی
کارگروه مشترکی را بـا اتـاق بازرگـانی    ) آنکتاد(کنفرانس ملل متحد در مورد تجارت و توسعه 

.نمونه براي اسـناد حمـل و نقـل چنـدوجهی تشـکیل داد     المللی براي تبیین و تشریح مقرراتبین
(Faghfouri, 1995: 99)  را 4این کارگروه مشترك کار تهیه قواعد اسناد حمل و نقـل چنـدوجهی

ایـن قواعـد بـه طـور     5.االجـرا شـدند  الزم1992ایـن قواعـد در سـال    . تکمیل کرد1991در سال 
اشکال استاندارد قرارداد مثل بارنامه فیاتـا  .گسترده مورد پذیرش صنعت حمل و نقل قرار گرفتند

کـه قواعـد مزبـور ماهیتــاً    ازآنجـایی . باشــندمتضـمن ایـن قواعـد مـی    MULTIDOC-95و ) 1992(
,Hancock. ها محدود استباشند، نقش آنقراردادي می 2008: 486)   (

: شـود براي حل مشکالت حمل و نقل چندوجهی، دو الگوي متفاوت مسـئولیت اسـتفاده مـی   
بر اساس نظام متحدالشـکل، یـک رژیـم    . 7اي مسئولیتو نظام شبکه6نظام متحدالشکل مسئولیت
بـه  . شود منصرف از بخشی که در آن خسارت یا زیان وارده شد اسـت مسئولیت واحد اعمال می

اي، کـاال خسـارت   تر، این که در کدام مرحله از حمل و نقل، مثالً دریـایی یـا جـاده   عبارت دقیق
.یا مفقود شده است، حائز اهمیت نیستدیده

اي، قواعد متفاوتی بر حسـب بخشـی کـه در آن خسـارت یـا زیـان واقـع        بر اساس نظام شبکه
در این نظـام، بـر حسـب ایـن کـه کـاال در کـدام        (Hancock, 2008: 488).شوندشده، اعمال می

در حقیقـت، در  . باشـند یفرما مبخش یا مرحله خسارت دیده یا مفقود شده، قواعد متفاوتی حکم
خسـارتی  (اي، مسئولیت متصدي حمل و نقل چندوجهی بـراي خسـارت محلـی شـده     نظام شبکه

المللـی  تابع مقررات کنوانسیون بین) که در طول یک مرحله خاص از حمل و نقل صورت گرفته
1. Uniform Rules for the Combined Transport Document
2. United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods (1980)

:بنگرید به. االجرا نشده استاین کنوانسیون هنوز الزم
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-E-1&chapter=
11&lang= en (last visit 30June 30, 2015)

:در مورد پیشینه تاریخی این کنوانسیون به طور کلی بنگرید به.3
UN Document:  IMCTRAD/SDTE/TLB/2, “Implementation of Multimodal Transport”,
report prepared by the UNCTAD secretariat, p.9.
4. UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents
5. UNCTAD/ICC, Rules for Multimodal Transport Documents, Publication No:481,
1992.
6. Uniform System of Liability
7. Network System of Liabilty
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وجهی حمل نقـل اسـت کـه در طـول آن خسـارت      یا قانون ملی قابل اعمال در مورد مرحله تک
)(Sik Kwan, 2014: 2.قع شده استوا

ونقـل  اي این اسـت کـه در هـر بخشـی از یـک حمـل      توان گفت منظور از نظام شبکهبنابراین، می
بر ایـن اسـاس چنانچـه یـک کـاال      . چندوجهی، هر بخش تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است

شـود کـه خسـارت در    ی مـی اي، ریلی و دریایی حمل شده باشـد، ابتـدا بررسـ   ونقل جادهتوسط حمل
اي ونقـل جـاده  یک از این مراحل حمل صورت گرفته اسـت و اگـر خسـارت مربـوط بـه حمـل      کدام

کدام از قوانین متحـد مـرتبط   اگر هیچ.  اي بر آن حاکم استونقل جادهبوده، مقررات مربوط به حمل
نیـز برخـی از قـوانین ملـی     در این مورد کاربرد نداشته باشند، قانون ملی حاکم است که در این شرایط

در اروپا تنهـا آلمـان و هلنـد، قـوانین مشخصـی      «. باشندونقل چندوجهی میفاقد قواعد مربوط به حمل
)(Hoeks, 2014: 13.»ونقل چندوجهی دارنددرزمینۀ حمل

مزیـت نظـام متحدالشـکل ایـن اسـت کـه بـراي        . هر نظام مزایا و معایب خـاص خـود را دارد  
اما عین این نظـام  )  (Hancock, 2008, 489.حمل و نقل ساده و شفاف استهاي درگیر درطرف

براي متصدي حمل و نقل متعاهد این است که حق وي براي توسل به پیمانکـار جـزء بـر حسـب     
اي از سوي دیگر، مزیت نظـام مسـئولیت شـبکه   .دوجهی قابل اعمال متفاوت خواهد بورژیم تک

این اسـت کـه مسـئوولیتش در قبـال ارسـال کننـده فراتـر از        براي اپراتور حمل و نقل چندوجهی
باشـد چراکـه، در تجـارت    مسئولیت متصدي حمل نیست؛ اما این نظام به زیان ارسال کننـده مـی  

کانتینري، زیان غالباً مخفی است چراکه کـانتینر بـه محـض رسـید مهـر و مـوم اسـت و تـا زمـان          
حتـی اگـر خسـارت مشـخص     . محلـی نشـود  شود؛ بنابراین، خسارت ممکن استتحویل باز نمی

در نتیجـه، هرگونـه نظـام    . شود، ممکن است به تدریج یـا در دو بخـش حمـل و نقـل واقـع شـود      
اي باید به وسیله قواعد پیش فرض تکمیل شود، در غیـر ایـن صـورت، از حیـث مسـئولیت      شبکه

.تواند وجود داشته باشدوجهی خالئی میهاي تکبین کاربردهاي کنوانسیون
و کنوانسـیون مـونترال   Warsaw Convention(1(المللـی چـون کنوانسـیون ورشـو     معاهدات بـین 

)Montral convention(،2 دهنـد؛ قواعـد الهـه    ونقـل هـوایی را پوشـش مـی    حمـل)Hague Rulse(،3

ونقـل  مـرتبط بـا حمـل   Hamburg Rulse(5(و قواعد هامبورگ 4)HVR)Hagne-visby Rulseقواعد 
1. The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage
by Air, signed atWarsaw on 12 October 1929
2. Montreal Convention; Convention for the Unification of Certain Rules for
International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 1999
3. The Hague Rules; The Brussels Convention for the Unification of Certain Rules of
Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924
4. The Hague-Visby Rules; the Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol of 23
February 1968
5. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA,
1978
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. اي وجــود داردونقـل آبــی داخـل منطقـه   منظــور حمـل ن ترتیبــات گونـاگونی بـه  دریـایی و همچنـی  
COITM-CIM

ونقـل  گـذاري حمـل  در جهـت قـانون  . آي.ان.ام.ونقـل ریلـی و سـی   درزمینۀ حمـل 1
درزمینـۀ  آر.ام.سـی 2تـوان بـه کنوانسـیون   آبی داخل سرزمینی به وجود آمد و درنهایـت نیـز مـی   راه

انـد  ها در اواخر قرن گذشته تدوین شـده ي این کنوانسیونتقریباً همه. اي اشاره کردونقل جادهحمل
و بر اساس دالیل تاریخی هرکدام رویه و مقررات متفاوت خودشـان را توسـعه دادنـد و بـاوجودي     

وجـود کمبـود یـک نظـام حقـوقی      اند ولی بـا ایـن  روزرسانی شدههاي اخیر بهها در سالکه اکثر آن
(Hill, 1975:  600-618).شودونقل چندوجهی احساس میي حملیکپارچه در مسئولیت متصد

توان تعیـین  راحتی نمیونقل چندوجهی بهبه دلیل فقدان یک رژیم حقوقی یکپارچه در حمل
عوامـل متفـاوتی در ایـن مـورد     . کرد که در مسئولیت متصدي حمل، کـدام قـانون حـاکم اسـت    

ونقـل تصـریح شـده در    حمـل، روش حمـل  براي نمونـه ماهیـت و شـروط قـرارداد     . دخیل هستند
هـام در تعیـین   در عمـل آب . باشـند ازجمله عوامل مؤثر در تعیـین قـانون حـاکم مـی    ... قرارداد و 

کـه در  تواند منشا سوءاستفاده براي متصدي یـا طـرفین قـرارداد باشـد و درحـالی     قانون حاکم می
ونحـوه حمـل مـذاکره کنـد، در     تواند در مورد شـرایط مورد کاالهایی باحجم زیاد، فرستنده می

وجـود در  بـااین . سایر موارد حمل کاال با میزان هاي کوچک یا متوسط این قابلیت وجـود نـدارد  
طول سالها، قواعـد عمـومی واسـتانداردهاي کلـی وضـع شـده اسـت کـه منجـر بـه درج حـداقل            

د ونقــل یــک وجهــی شــده اســت ولــی ایــن امــر در مــورهــاي حمــلمســئولیتهایی در کنوانســیون
اي وجود با استفاده از رویکـرد شـبکه  بااین. ونقل چندوجهی همچنان با کاستی مواجه استحمل

3.ونقل چندوجهی حاکم نمودتوان حداقل استانداردهایی را نیز بر حملمی

ونقل نسبت به قرارداد چندوجهی هاي حملگستره اجرایی مقررات کنوانسیون.4
ونقـل عمـدتاً در مـواد اولیـه آن کنوانسـیون      حمـل گستره مقررات حاکم در یک کنوانسیون

در مقایسـه  . ها با یکـدیگر کـامالً یکسـان نیسـتند    گستره اجرایی این کنوانسیون. شودمشخص می
طـور خـاص بـه    ونقـل بـه  هـاي حمـل  مثال باوجودي که اکثر کنوانسـیون عنوانتوان دید که بهمی

وانسـیون حمـل هـوایی ایـن مـورد وجـود       ونقل اذعان دارند در کنشرط وجود یک قراردادحمل
همچنـین در  . کاربرد وصـالحیتش گسـترده تـر از سـایرین باشـد     شود دامنه ندارد که موجب می

1. The Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 as
amended by the Protocol of Modification of 3 June 1999 (Vilnius) –Appendix B (CIM)
2. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, done at
Geneva 19 May 1956
3. UNCTAD, ‘Multimodal Ttransport: The Ffeasibility of an Iinternational Llegal
Iinstrument’, UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, 13 January 2003, p. 10. Available at:
www.unctad.org
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کـه در  کنوانسیون مونترال و ورشو دامنه کاربرد به حمل مسافران نیز کشیده شده اسـت درحـالی  
از دیگـر سـو گسـتره    . ده اسـت ونقل کاال اشاره شـ ها به جز کوتیف تنها به حملسایر کنوانسیون

بسیار کمتر است و وجود اسنادي چون صورت حساب بـارگیري را  Hague-Visbyقواعد الهه و 
.دانندضروري می

شـده  نماید که آیا در یک دعوي شـرایط ولـوازم بیـان   گستره اجرایی کنوانسیون مشخص می
کـه پاسـخ مثبـت باشـد     در کنوانسیون بـراي قابلیـت اجرایـی آن وجـود دارد یـاخیر؟ درصـورتی      

همچنـین گسـتره اجرایـی کنوانسـیون، دعـوي      . توان مقررات آن کنوانسیون را حاکم دانسـت می
المللـی تـابع مقـررات    فقط دعوي مـرتبط بـین  . کندالمللی متمایز میصرفاً داخلی را از دعوي بین

اعد نحوه اجـراي یـک   در این میان نیاز به وجود تفسیر واحد از قو. باشدالمللی میکنوانسیون بین
هاي حقوقی متفاوت غالباً تفسیر هـاي متفـاوتی از   شود چراکه در نظامکنوانسیون نیز احساس می

دستیابی به تفسیري واحد مستلزم اجـراي  . شودونقل ارائه میگستره کاربرد یک کنوانسیون حمل
ایـن مـواد   1.اشـد بمـی ) 1969(کنوانسیون وین راجع به حقـوق معاهـدات   33تا 31مقررات مواد 

هایی براي رسیدن بـه یـک تفسـیر واحـد در یـک کنوانسـیون ارائـه        کنوانسیون وین دستورالعمل
.نمایدمی

.آر. ام. ونقل چندوجهی کنوانسیون سیجنبه حمل. 4-1
ونقـل  ونقل است کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا حمـل     هاي حملاي یکی از روشونقل جادهحمل

از یک جهت اهمیت ایـن بحـث   . کنداي ایفا میاي آن نقش ویژهچندوجهی دارد و در قرارداده
هـا و ممکـن بـراي انتقـال کـاال از بنـدرگاه     اي تنهـا وسـیله   ونقل جـاده در آن است که غالباً حمل

هاي مربوط به حمل و نقل و به ویـژه تحـوالت   ضرورت. آهن استهاي راهایستگاهها وفرودگاه
اي مقـررات  ردید که درزمینـۀ حمـل و نقـل جـاده    صورت گرفت در سیستم حمل و نقل سبب گ

کنوانسیون راجع به قرارداد حمـل  «یکی از اسناد مهم در این زمینه . اي تنظیم شودالمللی ویژهبین
محسـنی و قبـولی درافشـان،    . (اسـت ) آر.ام.موسوم به سـی (» المللی کاال از طریق جادهو نقل بین

190(
ونقل چنـدوجهی در  اي در یک قرارداد حملجادهونقلصرف نظر از آنکه کنوانسیون حمل

ونقـل  هـاي زیـادي نیـز از آغـاز پیـدایش حمـل      بخش حمل در جاده کاربرد دارد، موجب بحـث 
هـام در مقـررات کنوانسـیون وکـاربرد     ها که بیشتر به خـاطر آب این بحث. چندوجهی شده است

دیوان بین المللی دادگستري در رویه قضایی . نمایندمقررات راجع به تفسیر یک معاهده بین المللی را ارایه میمواد مزبور.1
. آور می باشندها الزامخود نشان داده است که مقررات مزبور از ماهیت عرفی برخودار می باشند و بنابراین، براي همه دولت
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.توان در دو پرونده زیر مشاهده نمودآن است را می
ایـن  . ونقـل یـک جرثقیـل سـیار از قـاهره بـه گلـین در هلنـد بـود         ل مربوط به حملپرونده او

) بلژیـک (اي از اسکندریه به آنتورپ ونقل از قاهره به اسکندریه در مصر توسط حمل جادهحمل
اي از قـاهره بـه   در حمـل جـاده  . توسط دریا و ازآنجا به گلین دوباره توسط جاده صورت گرفت

دادگــاه روتــردام رأي بــه 1992در ایــن پرونــده در ژانویــه ي . بینــداســکندریه کــاال آســیب مــی
در پرونده ي دوم که بسیار به وضـعیت پرونـده ي اول شـبیه بـود     . آر داد.ام.صالحیت قواعد سی

با این تفسیر . دهدآر می.ام.رأي به عدم قابلیت اعمال قواعد سی1998دادگاه روتردام در مارس 
پرونـده دوم در  . کنوانسـیون وجـود نـدارد   1بینـی شـده در مـاده    شکه در این پرونده شـرایط پـی  

بـود کـه در آن   ) هلنـد (بـه اسـپیجکینس   ) ایتالیـا (موضوع انتقال کاالهاي داروخانه اي از کپونگو 
اي دوبـاره بـین   اي کپونگو به میالن، حمل ریلی بـین مـیالن وروتـردام و حمـل جـاده     حمل جاده

اي بـین کپونگـو   که زیان وارد شده درحمل جـاده ازآنجاییروتردام به اسپیجکینس مطرح بود و
المللی وجود ندارد دادگـاه روتـردام قواعـد    به میالن صورت گرفت و در این حمل هیچ مرز بین

)(Hoeks, 2010: 19.آر را حاکم ندانست.ام.سی
ون هم از سوي یک دادگاه، گستره قابلیت اعمال کاربرد کنوانسـی در این دو رأي متفاوت آن

دادگـاه، در رأي دوم، عبـور کـاال از مـرز     . آر به یک صـورت مشـابه تفسـیر نشـده اسـت     .ام.سی
کـه در رأي اول عبـور کـاال از    اي الزم دانسـت؛ درحـالی  المللی را در یک مرحله حمل جادهبین

آر کـافی  .ام.ونقـل بـراي قابلیـت اعمـال مقـررات کنوانسـیون سـی       ابتدا تـا انتهـاي فرآینـد حمـل    
.ه شدتشخیص داد

بـه  . این کنوانسیون مشخص شـده اسـت  1ماده 1آر در بند .ام.گستره اجرایی کنوانسیون سی
این کنوانسیون در مورد هر قـرارداد  «-که مبتنی بر یک رویکرد قراردادي است-موجب این بند

شـود کـه محـل    حمل کاال از طریق جاده توسط وسـایل نقلیـه در قبـال کرایـه زمـانی اعمـال مـی       
شده در قرارداد در دو کشور مختلف باشـندکه حـداقل یکـی از    ومقصد تخلیه مشخصبارگیري 

. »هـا و تابعیـت طـرفین قـرارداد    آن ها کشور قرارداد باشد، باید اجـرا شـود، منصـرف از اقامتگـاه    
شده است تا بتواند اي بیانونقل جادهشود که در این ماده شروطی براي قرارداد حملمالحظه می
ی به خود بگیرد و نوع اقامتگاه و تابعیت طرفین قرارداد در این خصـوص تـاثیري   المللوصف بین

,Loewe).ندارد 1975: 16)

دارد دارد و مقـرر مـی  ، کنوانسیون جنبه چندوجهی خود را اظهـار مـی  2افزون بر آن در ماده 
ریـا، ریـل،   که وسیله نقلیه اي که کاال در آن است در بخشی از سفر به وسیله ددرصورتی. 1«: که

قابـل اعمـال باشـند،    14شود و جز در جایی کـه مقـررات مـاده    هاي داخلی یا هوا حمل میآبراه
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اگـر تـا   . کاال از وسیله نقلیه تخلیه نشوند، این کنوانسیون باید در مورد کل محمولـه اعمـال شـود   
ز حدي اثبات شود که هرگونه خسارت، زیـان یـا تـأخیر در تحویـل کـاال کـه در خـالل حمـل ا        

هاي حمل اتفاق می افتد ناشی از فعـل یـا تـرك فعـل متصـدي از طریـق جـاده        طریق دیگر شیوه
نبوده، بلکه تنها در مسیر آن حمل و بـه دلیـل آن حمـل از طریـق آن وسـیله حمـل و نقـل بـوده،         

اي بر اساس این کنوانسـیون مشـخص نخواهـد شـد بلکـه بـه       مسئولیت متصدي حمل و نقل جاده
شود که مسئولیت متصدي دیگر وسایل حمل ونقل مشخص خواهـد شـد اگـر    شیوه اي تعیین می

قرارداد حمل کاال تنها به وسیل ارسال کننده با متصدي آن شـیوه حمـل و نقـل بـر طبـق شـرایط       
بـاوجوداین،  . مقرر شده به وسیله قانون حمل کاال به وسیله آن شیوه حمل و نقل تنظیم شده باشد

اي بـر اسـاس ایـن    اشـد، مسـئولیت متصـدي حمـل و نقـل جـاده      اگر چنین شرایطی مقرر نشـده ب 
.»...کنوانسیون تعیین خواهد شد

اي کـه در مرحلـه قبـل اسـتفاده شـده،      بر اساس این ماده، کاالهـا نبایـد از وسـیله نقلیـه جـاده     
دیگـر، کنوانسـیون   عبـارت بـه . که مرحله جدیدي از حمل کلی شروع شود، تخلیه شـوند هنگامی

شـود یـا کـاال و    شود که کل وسیله نقلیه همراه با کاالها بـارگیري مـی  اعمال میآر زمانی.ام.سی
,Clarke(.شوندتریلر به شیوه دیگري ارسال می 2004: باوجوداین، مواردي از حمـل و نقـل   ) 5-6

شـوند،  شـوند و در کشـتی گذاشـته مـی    وجود دارد که کاالها از وسیله نقلیه و تریلر بارگیري می
دادگاه تجدیدنظر در پرونـده  .که قرارداد تابع یک قرارداد جداگانه باشد یا خیرمنصرف از این

Quantum Corp. Inc. v. Plane Trucking Ltd    آر، . ام. کنوانسـیون ســی 1بـا اسـتناد بــه مـاده
,Hoeks).مقررات این کنوانسیون را اعمال کرد همچنین دادگاههـاي هلنـد نیـز ایـن     (2010:120

در مقابل، در آلمـان در قراردادهـاي چنـدوجهی    Haak)(25-24 :2009.مال کردندرویکرد را اع
قـانون  2شود؛ بلکه کنوانسیون مزبور به واسـطه مـاده   آر قید نمی.ام.کنوانسیون سی1گستره ماده 

، در مـورد قراردادهـاي   452ملی آلمان، یعنی قانون اصالح حقـوق حمـل و نقـل آلمـان، بخـش      
.دشوچندوجهی اعمال می

ونقـل  ونقـل بـر حمـل   هـاي حمـل  هـاي کنوانسـیون  آر یکی از جنبـه .ام.کنوانسیون سی2ماده 
هایی کـه بـه وسـیله ي حمـل     ونقلشده است که در مورد حملدر این ماده بیان. چندوجهی است

شـود، کنوانسـیون بـر تمـامی     با بار وارد کشـتی و در مقصـد از آن خـارج مـی    ) تریلی و کامیون(
در ایـن مـاده   . م است حتی در مرحله اي که کاال بـا کشـتی حمـل شـده اسـت     مراحل حمل حاک
ونقل فـراهم  اي سیستم مسئولیت واحدي را براي این نوع خاص حملونقل جادهکنوانسیون حمل

اگر بتوان اثبات کرد که هرگونه خسـارت، زیـان یـا    «) 42: 1384،سادات حسینی. (کرده است
اي نبود بلکه ناشی از تقصـیر دیگـر شـیوه حمـل بـوده،      جادهتأخیر از طرف متصدي حمل و نقل 
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ربط قابل اعمـال در مـورد   اي بر طبق مقررات هر کنوانسیون ذيآنگاه متصدي حمل و نقل جاده
,Day and Griffin(.»شودآن شیوه حمل مشخص می نـویس ایـن   در زمان تهیـه پـیش  ) 1993:101

ونقل یک وجهی و چنـدوجهی صـورت گرفـت    کنوانسیون، مباحث بسیاري پیرامون تمایز حمل
ونقل چندوجهی در آینده کنوانسـیون مسـتقلی شـکل خواهـد     وعمأل عنوان شد که درزمینۀ حمل

مـیالدي و در  1950ونقـل چنـدوجهی در دهـه ي    وجود به دلیل آنکه مسائل حمـل با این. گرفت
ز کـرده بـود وتهیـه    ونقل بروصورت جدي در عرصه ي حملنویس کنوانسیون بهزمان تهیه پیش
سال آینده هـیچ کوشـش   50نویس نیز این احتمال را می دادند که ممکن است تا کنندگان پیش

ونقل چندوجهی صورت نگیرد لذا به نحوي این ماده موفقی در تصویب کنوانسیون مستقل حمل
وفصـل دعـاوي مربـوط بـه     آر بتوانـد حـداقل نقـش بیشـتري در حـل     .ام.را تنظیم نمودنـد تـا سـی   

البتـه مـاده دو، کـاربرد    . ونقـل داشـته باشـد   ونقل چندوجهی نسبت به سایر کنوانسیون حملحمل
ونقل چندوجهی است که به وسـیله تریلـی وکـامیون بـا     محدودي دارد و مرتبط با حالتی از حمل

ونقـل چنـدوجهی   نمایـد و در مـورد انـواع حمـل    شود و مسیر آبی را طـی مـی  بار وارد کشتی می
,Loewe. (ساکت است 1975: هـا و  حمل و نقل کاال از طریق ساز مان1ماده 3به موجب بند ) 16

شده کـه حمـل   نیز تصریح 1ماده 1در بند . نهادهاي دولتی نیز تابع مقررات این کنوانسیون است
و نقل باید در ازاي پرداختی صورت گیرد که این پرداخت ضرورتی ندارد کـه بـه صـورت نقـد     

.تواند پرداخت تلقی شوده ازاي منفعتی میهرنوع ما ب. باشد
آر مبنـی بـر   .ام.توان به این نتیجه رسید که هدف کنوانسـیون سـی  با عنایت به موارد گفته شده، می

المللـی،  المللی کاال از طریق جاده با اجراي قواعد آن در مورد حمل و نقـل بـین  تنظیم حمل و نقل بین
بـدیهی اسـت کـه منظـور ایـن نیسـت کـه ایـن         . شـود مـی ولو این که چنـدوجهی باشـد، بهتـر محقـق     

کنوانسیون قادر به پاسخگویی تمام مشکالت احتمالی ناشـی از اجـراي آن در مـورد قـرارداد حمـل و      
آر در مـورد بخشـی از   .ام.حال، مشکالت ناشی از اجـراي کنوانسـیون سـی   درعین. نقل چندجانبه باشد

.ندارد و به طور مسلم قابل حل هستندیک قرارداد حمل و نقل چندوجهی اهمیت چندانی

.ام.آي.سی-ونقل چندوجهی کنوانسیون کوتیفهاي حملجنبه. 4-2
ــین  المللــی ریلــی قــدیمی تــرین ســند حقــوق  کنوانســیون کوتیــف در مــورد حمــل و نقــل ب

آر .ام.تـا حـدود زیـادي یـک کنوانسـیون اروپـایی مثـل سـی        . باشـد متحدالشکل حمل و نقل مـی 
حـال برخـی از کشـورهاي    باشـند؛ درعـین  ي آن عمدتاً کشـورهاي اروپـایی مـی   باشد و اعضامی

نسـخه اصــلی  1.آفریقـاي شـمالی و همچنـین خاورمیانــه نیـز ایـن کنوانسـیون را تصــویب کردنـد       
باشند که این کنوانسیون را تصویب ایران از جمله کشورهاي غیراروپایی میترکیه، تونس، مراکش، سوریه، عراق و .1
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مـورد  1999تنظیم گشت و آخرین بـار در سـال   1980کوتیف پس از یک دهه مذاکره در سال 
رر ایـن کنوانسـیون آن بـود کـه تهیـه کننــدگان      علـت بـازنگري هـاي مکــ   . بـازبینی قـرار گرفـت   

بینــی کــرده بودنــد کــه ایــن کنوانســیون ماننــد قــوانین ملــی مرتبــأ نــویس کنوانســیون پــیشپــیش
. روزرسانی شودبه

هــاي مطــرح شــده در مــورد حقــوق حمــل و نقــل هــوایی یــا دیگــر حقــوق   هماننــد پرســش
یـا نسـخه   1980کـه آیـا نسـخه    متحدالشکل دیگر، در مورد کوتیف نیز این سؤال مطـرح اسـت   

این کنوانسیون در برخی موارد باید اعمـال شـود یـا خیـر؟ در مـواردي کـه همـه اعضـاي         1990
1969کنوانسـیون ویـن   30مـاده  4معاهده سابق، اعضاي معاهـده الحـق باشـند، بـه موجـب بنـد       

ی ترین رژیم است یعنـ در این خصوص مخرج مشترك قدیمی. مخرج مشترك قابل اعمال است
دیگـر،  عبـارت بـه . این کنوانسیون اسـت 1999است و جدیدترین آن نسخه 1980کوتیف نسخه 

دارد که جدیدترین معاهده که هر دو دولت محـل ارسـال   کنوانسیون وین بیان می30ماده 4بند 
. باشند، بر قرارداد حمل و نقل ریلـی مـورد بحـث حـاکم اسـت     و محل مقصد کاال طرف آن می

) 43: 1385،عرفانی(
ــا حمــل کاالهــا را مــی   ــوان در ســینتیجــه پروتکــل ویلنیــوس در رابطــه ب ضــمیمه . ام.آي.ت

ــرد   ــاهده ک ــف مش ــیون کوتی ــد . کنوانس ــاده 1بن ــی1م ــی . ام.آي.س ــرر م ــد  «: داردمق ــن قواع ای
متحدالشکل در مورد هر قرارداد حمل و نقل کاال به وسیله ریل در قبال دریافـت اجـرت اعمـال    

محل تسلیم کاال و محل تعیین شده براي تحویـل کـاال در دو کشـور مختلـف     شود زمانی کهمی
همـین  3در بنـد  ».هاي قرارداد حمل و نقـل عضو باشند، منصرف از محل فعالیت و تابعیت طرف

المللـی موضـوع یـک قـرارداد واحـد      که متصدي حمل و نقل بینهنگامی«: ماده مقرر شده است
المللی یـک دولـت عضـو    هاي داخلی در ترافیک بینا آبراهاست که شامل حمل از طریق جاده ی

بـر اسـاس بنـد    ».شوندبه عنوان مکمل حمل فرامرزي از طریق ریل است، این مقررات اعمال می
المللی کـه موضـوع قـرارداد حمـل و نقـل واحـدي اسـت        که متصدي حمل و نقل بینهنگامی«4

هـاي داخلـی بـه عنـوان مکملـی بـراي       بـراه شامل حمل از طریق دریا یا حمل فرامرزي به وسیله آ
شوند که حمل و نقـل  باشند، این مقررات یکنواخت در صورتی اعمال میحمل از طریق ریل می

شـود کـه در فهرسـت خـدمات     هاي داخلی در خصوص خدماتی اجـرا مـی  از طریق دریا یا آبراه
.»کنوانسیون ذکر شده است24ماده 1بینی شده در بند پیش

داند بلکه گستره اجرایی را در مقایسـه  وسیله حمل و نقل خاصی را ضروري نمی.ام.آي.سی

:بنگرید به. تصویب کردند2013کشور نسخه جدید این کنوانسیون را تا سپتامبر 48درمجموع . کردند
http://www.otif.org/en/about-otif/list-of-member-states.html<last visit 18/Sep.2014>
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اي جـز قطـار عمـالً    بدیهی است کـه حمـل و نقـل بـا ریـل بـا وسـیله       . دهدآر توسعه می.ام.با سی
هم محل تسلیم کاال و هم محل معین شده بـراي  . ام.آي.همچنین بر اساس سی. پذیر نیستامکان

تـوان  دلیـل ایـن رویکـرد محـدود را مـی     . شورهاي عضو واقـع شـده باشـد   تحویل کاال باید در ک
. باشـند در شرق دانست که کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین طرف آن میSMGSکنوانسیون 

SMGSدر مورد حمل و نقل ریلی بـین کشـورهایی کـه هـر دو طـرف      . ام.آي.تحمیل قواعد سی

رسـید کـه ناعادالنـه    است، بـه نظـر مـی   COTIF-CIMکه تنها یکی از این کشورها طرف درحالی
دارد کـه قواعـد ایـن سـند همچنـین در صـورتی اعمـال        مقرر مـی . ام.آي.سی1ماده 2بند . باشد

. ام.آي.هاي یک قرارداد حمل و نقل ریلی توافق نمایند که قـرارداد تـابع سـی   شوند که طرفمی
یـا کشـور محـل تحویـل کـاال طـرف       است، ولو این که تنها کشور محل تسلیم کاال براي ارسال 

توانند توافق نمایند که قواعـد  هاي متعاهد میطرف1999. ام.آي.بر اساس سی. باشد. ام.آي.سی
در مورد یک حمل و نقل ریلـی از مـراکش بـه کـامرون اعمـال شـوند ولـو ایـن کـه          . ام.آي.سی

نــی بــر حقــوق کــه چنــین تــوافقی مبتازآنجــایی.  را تصــویب نکــرده باشــد. ام.آي.کــامرون ســی
شود که تابع مقررات داخلی مربوط به متحدالشکل است، صرفاً یک شرط قراردادي قلمداد نمی
شود که یک قاعده حقوقی اسـت کـه   اعتبار و صحت چنین شرطی باشد؛ بلکه چنین برداشت می

در غیر ایـن صـورت   . است که باید وجود داشته باشد. ام.آي.خواستار یکی از شرایط اجراي سی
تـوان  درمجمـوع مـی  .  تواند حقوق داخلی امـري را نادیـده بگیـرد   ها نمیتوافق بین طرفصرف

عالوه، بر اساس این مقرره کسـی  به. کوتیف رویکرد اروپایی را بازتاب نماید1ماده 1گفت بند 
گیرد مـادام کـه ایـن خـدمت     قرار می. ام.آي.کند مشمول سیآهن خدمت میکه در ایستگاه راه

. تعارض خواهد داشت. آر. ام. در غیر این صورت، با گستره سی. ستفرامرزي نی

هاي مونترال و ورشوونقل چندوجهی کنوانسیونهاي حملجنبه. 4-3
هـایی کـه   شود، میزان محمولـه در مقایسه با حجم کاالهایی که از طریق دریا حمل و نقل می

:Day and Grifin,1993. (شوند بسیار ناچیز استاز طریق هوایی حمل می ونقـل  همـین حمـل  ) 92
بـه همـین دلیـل بسـیاري از     . گیـرد هـا صـورت مـی   اندك کاال از طریـق هـوا تنهـا بـین فرودگـاه     

ونقـل چنـدوجهی   ونقل کـاال از طریـق هـوایی، بخشـی از یـک قـرارداد حمـل       قراردادهاي حمل
کـاال بـه   ونقـل لورود و خروج کاال از فرودگاه به مقصد مورد نظر قاعـدتاً الزمـه حمـ   . باشندمی

ونقل بـر مبنـاي قـراردادي    که این بخش از حمل با حملهنگامی. باشندیک فرودگاه یا از آن می
توان گفت که حمـل و نقـل مـورد بحـث بـه      شود، میمشابه قرارداد حمل و نقل هوایی انجام می

.شدحمل و نقل چندوجهی تبدیل می
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اولـین سـند   . ایی تاریخچـه کوتـاهی دارد  ونقل هوونقل دریایی و زمینی، حملبرخالف حمل
این کنوانسیون تنها در . بود1929ونقل هوایی کنوانسیون ورشو در سال المللی مرتبط با حملبین

االجـرا شـدنش دسـتخوش تحـوالت     یک سند به زبـان فرانسـوي تهیـه شـده بـود و از زمـان الزم      
و حتی یک کنوانسیون جداگانـه  هاي بسیاري این کنوانسیون توسط پروتکل1.فراوانی شده است
و پروتکـل مـونترال   19553ونقـل چنـدوجهی پروتکـل الهـه     درزمینـۀ حمـل  2.اصالح شده است

کـه در ایـن پـژوهش بـه مبحـث      ازآنجایی. باشندطور ویژه شایان ذکر میبه19984سال 4شماره 
وانسـیون ورشـو،   اي بـه کن شود بنابراین هرگونه ارجاع و اشـاره ونقل چندوجهی پرداخته میحمل

مـونترال  4و پروتکـل شـماره   1955اشاره و ارجاع به کنوانسیون اصالحی توسط پروتکـل الهـه   
.است

شده را تصویب نکردند، این امر منجـر  ي دول عضو تمامی اصالحات انجامکه همهازآنجایی
اي بـه خـود بگیـرد؛ و بـه همـین منظـور در حاکمیـت ایـن         شد کـه کنوانسـیون وضـعیت پیچیـده    

بایسـت لحـاظ شـود کـه کـدام بخـش از کنوانسـیون و        ونقـل یـک کـاال مـی    کنوانسیون به حمل
اصالحات آن قابلیت اجرایی دارد به دلیل پیچیدگی کنوانسیون ورشو و مجموعه اصـالحات آن  

ایـن  . وعدم امکان ایجاد یک نظام یکپارچه از طریق آن یک کنوانسیون جدید جایگزین آن شـد 
نسخه یکسان تنظیم شـد و در مقدمـۀ   6در 1999می 28نسیون مونترال در کنوانسیون جدید کنوا

طـور کامـل   ي نیازهـاي کنوانسـیون ورشـو را بـه    آن عنوان گردید که این کنوانسیون جدید همـه 
ي اعضاي اتحادیۀ اروپا بـه کنوانسـیون مـونترال ملحـق شـدند امـا تقریبـاً        همه. تأمین خواهد نمود

نســیون ورشــو ایــن کنوانســیون جدیــد را تصــویب کردنــد و از  نیمــی از کشــورهاي عضــو کنوا
بینـی نکـرده اسـت    که کنوانسیون مونترال هیچ نظامی را براي فسخ کنوانسیون قبلی پـیش آنجایی

تـوان گفـت   طـورکلی مـی  به. نمایندموازات یکدیگر عمل میهر دو کنوانسیون در حال حاضر به
,Chengهاي مشابهی دارندکه هر دو کنوانسیون فلسفه، ساختار و ویژگی 2004: 856) .(

یک نکته مهم در بحث تعیین قـانون حـاکم در حمـل و نقـل هـوایی ایـن اسـت کـه از میـان          
کـه  یک به عنوان قانون حاکم باید اعمال شود؟ درصـورتی هاي موجود مقررات کدامکنوانسیون

:عات بیشتر در این خصوص بنگرید بهبراي اطال.1
B. Cheng, ‘A New Era in the Law of International Carriage by Air.
2. Convention Supplementary to the Warsaw Convention for the Unification of Certain
Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the
Contracting Carrier signed in Guadalajara, 18 September 1961.
3. Protocol to Amend the Convention for the Unification of  Certain Rules Relating to
International Carriage by Air done at The Hague, 28 September 1955.
4. Montréal Protocol No. 4 to Amend the Convention for the Unification of Certain
Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929,
as amended by the Protocol done at The Hague on 28 September 1955 signed at
Montreal, 25 September 1975.
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ایـد کـرد؟ در خصـوص    تعارضی بین این مقررات وجود داشته باشد، براي رفع این تعارض چـه ب 
این که در یک پرونده کدام کنوانسیون باید حاکم باشد، اعم از کنوانسیون مونترال، کنوانسـیون  
ورشو یا نسخه اصالح شده کنوانسیون ورشو، باید از حوزه حقوق خصوصی فراتر رفت و پاسـخ  

مـاده  . در مورد حقوق معاهـدات جسـتجو کـرد   1969کنوانسیون وین 30این پرسش را در ماده 
نماید که عضو معاهـدات الحـق   کنوانسیون وین حقوق و تعهدات کشورهایی را مشخص می30

کنوانسـیون ویـن در   30بـه موجـب بنـد چهـارم مـاده      . باشـند در خصوص موضـوع واحـدي مـی   
شوند حد یقـین مشـترك   ي اعضاي کنوانسیون سابق عضو کنوانسیون الحق نمیمواردي که همه

ردي، مقررات معاهده سـابق، در اینجـا کنوانسـیون ورشـو، قابـل اعمـال       در چنین مو. غالب است
صـورت مشـترك متعهـد    ها دست کم نسبت به مفـاد آن بـه  دولتاست چراکه به طور یقین همه

.االجرا استها الزماند و کنوانسیون براي آنشده
ون مـونترال، ایـن   کنوانسی55به موجب ماده . این قاعده با مقررات مونترال نیز هماهنگی دارد

کنوانسیون تنها در مواردي حاکم است که هر دو کشـور عضـو کنوانسـیون مـونترال و همچنـین      
هـاي  کنوانسیون ورشـو، پروتکـل الهـه، کنوانسـیون گاداالجـارا، پروتکـل گواتمـاال و پروتکـل        

کـه فقـط یکـی از دول عضـو     مـونترال باشـند و بنـابراین درصـورتی    4و شماره 3و 2و 1اضافی 
ي این اسناد باشد، کنوانسیون مـونترال حاکمیـت مطلـق نخواهـد داشـت و بایـد بـا توجـه بـه          همه

.شرایط خاص هر پرونده به تعیین قانون حاکم اقدام کرد
توان گفت، هدف کلی رژیم حمل و نقـل هـوایی در مـورد تمـام حمـل و نقـل       در نهایت می

تـر باشـد، امـري بـدیهی و روشـن      هوایی، حتی اگر بخشی از یک حمل و نقل چندوجهی بزرگ
هـا در مـورد چیـزي جـز حمـل و نقـل هـوایی اعمـال         همچنین بدیهی است که ایـن رژیـم  . است
حمـل و نقـل   «کند، توسعه مفهوم هام میآنچه در حوزه حمل و نقل هوایی ایجاد آب. شوندنمی

سـوم و چهـارم مـاده    توان عمدتاً در بندهاي هام را میمنشأ این آب. ها استدر این رژیم» هوایی
کنند و حتـی  این مقررات گستره اجرایی کنوانسیون را مشخص می. کنوانسیون مونترال یافت18

حـال، ایـن مقـررات در یکـی از مـواد مربـوط بـه        درعین. دهنددر برخی شرایط آن را توسعه می
شـوند  مربوط میاياند؛ بلکه به ماده، ذکر نشده38و ماده 1گستره اجرایی کنوانسیون، مثل ماده 

ایـن مـاده،   . پـردازد که به بحث مسئولیت متصدي در قبـال خسـارت یـا زیـان وارده بـه کـاال مـی       
در حـال  . نمایـد مند و تنظـیم مـی  آید، تنها مسئولیت متصدي را قاعدهکه از عنوانش برمیچنانآن

38که مـاده  لیدهد؛ درحاگستره کنوانسیون را به فراتر از حمل هوایی تسري می18حاضر، ماده 
دارد کـه حمـل و نقـل هـوایی بایـد در      نماید اما چنین بیـان مـی  می18ماده 4خود را مقید به بند 

.باشد که بر اساس آن الزم است که حمل و نقل از طریق ناوگان هوایی باشد1چارچوب ماده 
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ی هـاي وروشـو و مـونترال کـه حمـل و نقـل هـوای       این دیـدگاه پذیرفتـه شـده در کنوانسـیون    
هاي حمل و نقل در قرارداد قید شـود، نشـان   المللی ولو این که دیگر شیوهالمللی کماکان بینبین

در ایـن  . باشـد دهنده یک رویکرد عمل گرا و ملموس نسبت به مسئله حمل و نقل چندوجهی می
خصوص یادآوري این نکته الزم است که قرارداد حمل و نقل چندوجهی یـک قـردارد ترکیبـی    

هـاي مسـتقل   توان آن را بـه جنبـه  ر مبناي تفاوتهاي ملموس بین مراحل حمل و نقل میاست که ب
از سوي دیگر، قرارداد حمل و نقل چندوجهی یک قرارداد ترکیبـی خـاص   . ملموس تقسیم کرد

وجـود  . شـوند باشند و بـه حمـل مربـوط مـی    یکی میهاي مختلف آن اساساًباشد چراکه جنبهمی
از وجهـی را در مـورد یـک مرحلـه معینـی     رداد، اجراي یک رژیم تـک هاي متفاوت در قراجنبه

وجهـی بـر ایـن اسـت کـه      هاي تـک سازد چراکه تمرکز رژیمیک قرارداد چندوجهی دشوار می
هـاي حمـل و نقـل هـوایی از ایـن حیـث       رژیـم . حمل و نقل باید تنها به وسـیله یـک شـیوه باشـد    

نماینـد و حتـی قصـد    چندوجهی را تصدیق میها وجود حمل و نقلاین رژیم. باشندمتفاوت نمی
دارنـد،  المللی که بخشی از چنین قراردادي است، ابراز مـی خود را مبنی بر تنظیم حمل و نقل بین

مقررات راجع به حمل و نقل ترکیبـی یـا   . وجهی تمرکز دارندحال بر حمل و نقل تکاما درعین
اي مـل و نقـل چنـدوجهی را بـه شـیوه     هاي حمل و نقـل هـوایی تنهـا ح   چندوجهی در کنوانسیون

باشـند کـه گسـتره    نمایند؛ در حقیقت این مقررات صرفاً قواعدي مـی اي و فرعی تنظیم میحاشیه
هـا همـواره در خصـوص اجـراي     دیگر مقررات ایـن رژیـم  . دهنداجرایی کنوانسیون را تسري می

رحلـه هـوایی حمـل    باشـند چراکـه صـرفاً بـر م    مرحله هوایی حمل و نقل چندوجهی مناسب نمـی 
هـا تنهـا بـر حمـل و نقـل هـوایی یـک قـرارداد چنـدوجهی          علی الظاهر ایـن رژیـم  . تمرکز دارند

، امـا بررسـی دقیـق    )داردکنوانسیون مـونترال بیـان مـی   38آن گونه که ماده (باشند تاثیرگذار می
وط باشـند کـه بـه تمـام حمـل مربـ      ها درصـدد تنظـیم موضـوعاتی مـی    دهد که این رژیمنشان می

آر، در اینجا نیـز بایـد مـورد بـه مـورد و بـر اسـاس        .ام.با این همه همانند کنوانسیون سی. شوندمی
.گیري کردشرایط خاص هر مورد تصمیم

هاي حمل و نقل دریاییجنبه حمل و نقل چندوجهی کنوانسیون. 4-4
ی تبلـور  المللـ نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی، امروزه، دست کم در سـه سـند بـین   

نماینـد  بینـی مـی  المللی حمل و نقل دریایی را پیشدر حقیقت این اسناد، سه رژیم بین. یافته است
از این سه رژیم تنهـا قواعـد هـامبورگ اسـت کـه مـتن آن       . شوندکه در کنار یک دیگر اجرا می

(Hoeks, 2008: 281).دهدعمالً امکان حمل و نقل چندوجهی را مورد توجه قرار می
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1ویزبی-قواعد الهه و قواعد الهه. 4-4-1

قواعـد  «. اندویزبی دقیقاً براي حمل و نقل چندوجهی طراحی نشده-قواعد الهه و قواعد الهه
1921گردد، اساسا متفـاوت از قواعـد الهـه    بر می1968ویزبی، اگرچه سابقه شان به سال -الهه
از . هـا را برطـرف نماینـد   گ قرار است آنباشندکه مقررات هامبورباشند و داراي معایبی مینمی

ویزبـی مبنـاي   -نخست ایـن کـه قواعـد الهـه    :  توان به این موارد اشاره کردجمله این معایب می
بینی نمی نمایند بلکه بر شرط قابلیت حمل از طریق دریـا  واحدي را براي مسئولیت متصدي پیش

دوم ایـن کـه قواعـد    (Day and Griffin, 1993: 42). »نماینـد و برخی استثناهاي دیگـر اسـتناد مـی   
سوم ایـن کـه قواعـد الهـه بـه      2.شوندمزبور صرفاً در مورد قرارداد حمل و نقل دریاي اعمال می

پروتکـل امضـاي قواعـد الهـه بـه      . باشندالمللی به خودي خود قابل اجرا نمیعنوان یک سند بین
را از طریق جـذب در حقـوق داخلـی    دهد تا کنوانسیون کشورهاي امضاء کننده این امکان را می

بسیاري از کشورهاي طرف این کنوانسیون جـذب قواعـد   . یا وضع یک قانون خاص اجرا نمایند
الهه در قانون داخلی خود را انتخاب کردند و قواعد مزبـور را بـا نیازهـا وخواسـته هـاي داخلـی       

سـازي الزم میـان ایـن    در نتیجـه همـاهنگی و همسـان   (Zwolle, 1973: 1-28).خود تطبیـق دادنـد  
از ایـن رو مشـاهده   . قوانین، به ویژه در خصـوص محـدودیت مسـئولیت متصـدي، وجـود نـدارد      

. باشندشود کامال شبیه هم نمیهاي ملی قواعد الهه که در عمل اجرا میشود نسخهمی
هـاي  هـاي حمـل و نقـل، رژیـم    ذکر این نکته الزم است که بر خالف بسیاري از دیگر رژیـم 

هـا را بـه مقصـد    اي کـه آن گیـرد تـا لحظـه   از لحظه اي کـه متصـدي کاالهـا را تحویـل مـی     الهه 
ویزبـی تنهـا در زمـان    -در مقابـل، قواعـد الهـه و الهـه    . باشـند رساند، الزامـی و اجبـاري نمـی   می

براي قراردادهاي حمل و نقل چنـدوجهی، ایـن   . باشنداجباري و الزامی می3»چنگک تا چنگک«
توانـد در ظـرف زمـانی کـه متصـدي      تا حدودي ناخواسته به همراه دارد و مـی امر نتیجه خاص و 

. چندوجهی باید مسئولیت داشته باشد، بسیاري از خالءها را پر نماید

قواعد هامبورگ. 4-4-2
به وسیله کنوانسیون ملل متحد در مورد حمل کـاال از طریـق   1978قواعد هامبورگ در سال 
بـا ایـن حـال، کشـورهاي زیـادي      (Day and Griffin, 1993: 42).ددریا در هامبورگ پذیرفته شـ 

در اروپـا تنهـا کشـورهاي اتـریش، جمهـوري چـک،       4.انـد قواعد هـامبورگ را تصـویب نکـرده   

1. Hague and Hague-Visby Rules
2. Article 1(b) Hague and Hague-Visby Rules.
3. Tackle to Tackle

.االجرا شده استالزم1992این کنوانسیون در سال .4
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انــد و بــه جــز رومــانی، بقیــه ایــن کشــورها، مجارســتان و رومــانی ایــن قواعــد را تصــویب کــرده
د هـامبورگ تـاثیري چشـمگیري بـر     در نتیجـه قواعـ  . باشـند کشورهاي محصـور در خشـکی مـی   

. المللی ندارندتجارت دریایی بین
6در رابطه با حمل و نقل چندوجهی، قواعد هامبورگ موضع خود را به طور صـریح در بنـد   

هر «بر اساس این مقرره، قرارداد حمل و نقل از طریق دریا عبارت است از . بیان می دارند1ماده 
شـود تـا کـاال را از طریـق     ي در مقابل دریافت کرایه متعهـد مـی  قراردادي که به وسیله آن متصد

حـال در همـین مقـرر تاکیـد شـده اسـت کـه        درعین.»دریا از یک بندر به بندر دیگر حمل نماید
باشـد، از نظـر   قراردادي که متضمن حمل کاال به وسیله دریا و همچنـین دیگـر ابـزار حمـل مـی     «

مزبور تنها تا جایی که مربوط به حمل از طریق دریـا  شود که قرارداد کنوانسیون حاضر فرض می
بنابراین، بـر اسـاس ایـن مقـرره، مقـررات      .»گرددشود، قرارداد حمل از طریق دریا قلمداد میمی

.شوندکنوانسیون تنها در مورد حمل و نقل دریایی اعمال می

قواعد روتردام.4-4-3
ــامبر 11در  ــد    2008دس ــل متح ــازمان مل ــومی س ــع عم ــورد  «مجم ــد در م ــیون جدی کنوانس

را مورد پذیرش قـرار داد و  1»المللی کلی یا جزئی کاال از طریق دریاقراردادهاي حمل و نقل بین
اجازه داد تا جلسه امضاي کنوانسیون در روتردام برگزار شود و توصیه نمود که ایـن کنوانسـیون   

16بـه وسـیله   2009سـپتامبر  23کنوانسـیون جدیـد در   . شـناخته شـود  » قواعد روتـردام «جدید به 
المللی موجود در رابطه با قرارداد حمل و در حقیقت، قواعد روتردام قواعد بین.کشور امضاء شد

هدف این کنوانسیون، یا به طـور مختصـر   . نماینددهند و به روز مینقل دریایی کاال را توسعه می
ل دریایی شود و بنابراین در ایـن  هاي فعلی حمل و نققواعد روتردام، این است تا جایگزین رژیم

ایـن کنوانسـیون الزم   98در ایـن راسـتا، بـر اسـاس مـاده      . حوزه نوعی همسان سازي ایجاد نماید
. ویزبی و هامبورگ را نسخ نمایند-است تا اعضاي جدید مقررات الهه، الهه

کـه اجـراي   که گستره توسعه یافته اجرایـی ایـن سـند در ابتـدا بـه دنبـال ایـن نبـود         آنجاییاز
اي در کنوانسیون موجود راجع به حمل و نقل را خدشه دار نماید، لذا یک نظام مسـئولیت شـبکه  

,Berlingieri. بینی گردیـد این سند جدید پیش 2009: هـاي طـوالنی، در مـورد    بعـد از بحـث  ) (2
ــام  ــبکه«نظ ــدودش ــت   » اي مح ــرار گرف ــاع ق ــورد اجم ــردام م ــد روت ــراي قواع ــر  . ب ــد دیگ همانن

1. Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by
Sea, New York, 2008.

، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد )مترجم(میرمحمدصادقی، محسن : نوانسیون به زبان فارسی بنگرید بهدر مورد این ک
. 1391قراردادهاي حمل بین المللی کلی یا جزئی کاال از طریق دریا، تهران، 
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هاي موجود اروپایی درزمینۀ حمل و نقل، قواعد روتردام رویکرد قـراردادي را اتخـاذ   سیونکنوان
قـراردادي  ... «این قواعد قرارداد حمـل و نقـل عبـارت اسـت از     1بر اساس بند الف ماده . کردند

که در آن متصدي حمل و نقل، در قبال پرداخت کرایه، متعهد به حمـل کـاال از یـک مکـان بـه      
توانـد حمـل و   بینی نمایـد و مـی  این قرارداد باید حمل از طریق دریا را پیش. شودمیمکان دیگر 

.»بینی نمایدهاي حمل و نقل را عالوه بر حمل و نقل دریایی پیشنقل به وسیله دیگر شیوه
الزم اسـت  6است بر اسـاس مـاده   ) (Plus, 2009: 981» مثبت دریایی«این ایده که موسوم به 

شـود کـه قواعـد    گفتـه مـی  . المللـی باشـد  اال و همچنین حمل دریایی باید بینکه هم کل حمل ک
انـد بلکـه بـا قصـد تنظـیم و      طورکلی به عنوان یک کنوانسیون چنـدوجهی تهیـه نشـده   روتردام به

ها متصدي حمـل  اند که در آنمند نمودن قراردادهاي حمل و نقل از طریق دریا تنظیم شدهقاعده
.دهدهاي حمل و نقل تسري و بسط میدیگر شیوهو نقل خدمات خود را به

که در قواعد روتردام به کـار رفتـه، مقـررات خاصـی کـه در      » اي محدودنظام شبکه«بر طبق 
شوند که نسبت به قواعد قابل اعمال در مـورد  مرزي حمل و نقل اعمال میهاي درونمورد بخش

حمـل قبـل و   «است با عنوان 26ت ماده از جمله این مقررا. باشندحمل و نقل دریایی متفاوت می
در جایی کـه کنوانسـیونی در مـورد حمـل و     ) الف: (که بر اساس آن» بعد از حمل و نقل دریایی

قــرارداد «قواعـد آن کنوانســیون در مـورد مسـئولیت بـه موجـب      1مـرزي وجـود دارد،  نقـل درون 
در این بخش از حمـل و  زیان یا خسارت «که شود البته درصورتیاعمال می» مختلط حمل و نقل

اگـر مقـررات قواعـد روتـردام بـا      ) ب(و (Van der Ziel, 981: 983)؛»نقل صورت گرفتـه باشـد  
بـه ایـن صـورت کـه ممکـن اسـت بـر طبـق         -ها تعـارض داشـته باشـند   مقررات دیگر کنوانسیون

دیگـر کنوانسـین هـاي    -مقررات خاص خود در مورد قـرارداد مـورد بحـث قابـل اعمـال باشـند      
,Rosaeg(25-24.قواعد روتردام مقـدم خواهنـد بـود   82ور در ماده مذک گونـه کـه   همـان ) :2009

متضـمن  . ام. آ.سـی / هـاي کوتیـف  آر؛ و هـم کنوانسـیون  . ام. پیشتر گفته شد، هم کنوانسیون سی
باشـند؛ بنـابراین، مـوارد زیـادي از حمـل و نقـل       باشند که داراي تاثیرات متقابلی مـی مقرراتی می

هـا وجـود   به ویژه دریا و جاده و یا ریلی خواهد بود که امکان تعـارض ایـن کنوانسـیون   ترکیبی،
.خواهد داشت

اي بهتـر  چنین نظامی، از نظر تدوین کنندگان، نسـبت بـه یـک نظـام متحدالشـکل و غیـر شـبکه       
این کنوانسیون متضـمن بـذرهاي تعارضـات    . تواند نیازهاي صنعت حمل و نقل را برآورده سازدمی

هاي از طریق آبراه؛ کنوانسیون کوتیف و کنوانسیون بوداپست راجع به حمل و نقل .آر. ام. از جمله کنوانسیون سی.1
.داخلی
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این سـؤال قابـل طـرح    1هاي مثبتی که این کنوانسیون داردبا همه ویژگی. باشدها میکنوانسیونبین
باشـد یـا خیـر؟    است که آیا کنوانسیون مزبور براي حمـل و نقـل چنـدوجهی مفیـد و بـا ارزش مـی      

نمایـد کـه مشخصـا بـراي     بینی میهرچند این سند در نهایت قواعد امري را در مورد مسئولیت پیش
تـوان انتظـار   هاي مثبت این نظام نسبت بـه آنچـه مـی   باشند، اما حتی جنبهو نقل چندوجهی میحمل

این که کنوانسیون قواعد امري را براي پر کردن خـالء مربـوط بـه زیـان محلـی      . داشت کمتر است
اي از قواعـد  صنعت حمل و نقـل از مجموعـه  . باشدنماید به طور مسلم یک مزیت مینشده ارائه می

کند که درمجموع به نظر می رسد متضمن راه حلهـایی در خصـوص   اندارد قرارادي استفاده میاست
این راه حلها ظاهرا تا حدود زیادي بـر طبـق حقـوق عـام حمـل و      2.وضعیتهاي زیان غیرمحلی باشند

افـزون بـر آن، راه حـل    3.طورکلی مطابقـت دارنـد  باشند و با رویه حمل و نقل چندوجهی بهنقل می
در . نوانسیون جدید در مورد زیان غیرمحلی خطر ایجـاد تعـارض منـافع را نیـز بـه همـراه دارد      این ک

انتساب زیان یا صدمه به یک مرحله خاص از حمل و نقـل، متصـدي حمـل ممکـن اسـت مـدارك       
که وي با ارائه این مـدارك خـود را در   درصورتی. مربوط به تعیین شیوه مسئول زیان را ارائه ننماید

وولیتی بیشـتر از میـزان غرامـت قـرار دهـد، احتمـال انـدکی وجـود دارد کـه وي منـافع           معرض مسئ
توان کنوانسیون مزبـور را  بنابراین، نمی(Brooks, 1997: 158).محموله را با این مدارك تأمین نماید

.براي حمل و نقل چندوجهی مفید و مؤثر دانست

.آي. ان. ام. جنبه حمل و نقل چندوجهی کنوانسیون سی.4-5
راههاي آبی داخل سرزمینی از زمان هاي دور بـراي حمـل و نقـل کـاال مـورد اسـتفاده قـرار        

بـدین منظـور، عـالوه بـر اقـدامات قانونگـذاري داخلـی، در        (Donovan, 2000: 322).گرفـت مـی 
تـوان بـه   هـایی در ایـن راسـتا صـورت گرفتـه اسـت کـه از جملـه مـی         المللی نیز تالشعرصه بین

موسـوم بـه   (4»هاي داخلیبوداپست در مورد قرارداد حمل و نقل کاال از طریق آبراهکنوانسیون «
ضـرورت و مطلوبیـت تاسـیس    «هـاي طـرف ایـن کنوانسـیون     دولـت . اشاره کـرد .) آي.ان.ام.سی

قواعدي همسان از طریق توافـق مشـترك در رابطـه بـا قراردادهـاي حمـل و نقـل کـاال از طریـق          
هاي مثبت به عنوان برخی از ویژگی» اينظام مسئوولیت شبکه«و پیش بینی » به روز بودن این قواعد«توان به از جله می.1

.اشاره کرد
.کردالمللی براي اسناد حمل و نقل چندوجهی اشاره اتاق بازرگانی بین/توان به قواعد استاندارد آنکتاداز جمله می.2
:بنگرید به. باشدبارنامه فیاتا نمونه خوبی در این خصوص می.3

C. Gillespie, ‘Multimodal Transport: Electronic Contract of Carriage and Transport
Document’, Speech at the 5Th Symposium of Lawyers, Members of the IRU Legal
Assistance Network in Lisbon 2004, www.iru.org
4. The Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland
Waterway of 22 June 2001.
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ایـن کنوانسـیون   2مـاده  1بر اساس بند 1.و شناسایی قرار دادندرا مورد پذیرش » هاي داخلیآب
کنوانسیون حاضر در مورد هر قرارداد حمل و نقلی که بر اساس آن بندر محل بارگیري یا محل «

انـد کـه   تحویل کاال به متصدي و بندر تخلیه یا محل تحویل کاال در دو کشور مختلف واقع شده
کـه قـرارداد   درصـورتی .باشد، قابل اعمال استوانسیون میها طرف این کندست کم یکی از آن

بینـی نمایـد، بنـدر محـل تخلیـه یـا       انتخاب چندین بندر محل تخلیه یا محل تحویل کـاال را پـیش  
تـوان گفـت   می» .کندتحویل کاال که در آن عمالً کاال تحویل داده شده، انتخاب را مشخص می

) الـف (به گسـتره جغرافیـایی ایـن کنوانسـیون، بایـد      بر اساس این مقرره، عالوه بر شرایط مربوط
قـرارداد  ) ج(این قرارداد باید متضمن کاال باشـد؛ و  ) ب(قرارداد حمل و نقل وجود داشته باشد؛ 

باید تصریح نماید که کاال باید در کجا بارگیري یا تحویل گرفته شود و در کجـا بایـد تخلیـه یـا     
بینـی شـده   چند بندر براي تخلیه یا تحویل کاال پیشکهدر حقیقت درصورتی2.تحویل داده شود

. باشد، باید دید که عمالً بار در کدام بندر تحویل داده شده است
:2ماده 2بر اساس بند 

کنوانسیون در صورتی قابل اعمال است که هدف قرارداد حمل و نقل، حمل کاالها، بـدون  «
هـایی باشـد کـه    هـاي داخلـی و هـم در آب   راه، هـم در آبـ  3انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگري

:شود، مگر این که، مقررات دریایی اعمال می1ها، به موجب شرایط مقرر در بند نسبت به آن
یک بارنامه دریایی بر طبق قانون دریایی قابل اعمال صادر شده باشد، یا ) الف

شـوند،  رد آن اعمال میها باید پیموده شود و مقررات دریایی در مواي که در آبفاصله) ب
.»بیشتر است

بنابراین محموله موضوع قرارداد حمل باید به وسیله یک کشتی حمل شود و نباید بـه کشـتی   
اعمـال  . آي.ان.ام.دیگري یا وسیله دیگري انتقال داده شـود؛ در غیـر ایـن صـورت مقـررات سـی      

. شوندنمی
بعیت، محل ثبت یا بندر کشـتی یـا   این کنوانسیون منصرف از تا«بر اساس بند سوم همین ماده 

هـاي داخلـی اسـت و    منصرف از این که کشتی یک کشتی دریانوردي دریایی یا مربـوط بـه آب  
منصرف از تابعیت، اقامتگاه، محل ثبت یا محل اقامت متصدي، حمـل کننـده کـاال بـا کشـتی یـا       

.»شوددریافت کننده اعمال می

.بنگرید به دیباچه این کنوانسیون.1
شود؛ هنگامی که دار یا توشه یا وسایل نقلیه مسافران نمیهاي یدكشامل کشتی» کاال«کنوانسیون، واژه 1بر اساس ماده .2

شوند، کاال شامل این اشیاي حمل و نقل یا بسته بندي میشوند یا بستهکاالها در یک کانتینر یا محفظه دیگري جاي داده می
. شود البته در صورتی که ارسال کننده تحویل دهدمی

3. Transshipment
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ــی  ــوع م ــیون  درمجم ــلی کنوانس ــز اص ــت تمرک ــوان گف ــیت ــازي  . آي.ان.ام.س ــده مندس قاع
1بـر اسـاس بنـد    (Hoeks, 2008: 257-280).هـاي داخلـی اسـت   قراردادهاي حمل و نقل در آبراه

ماده کنوانسیون مزبور، کنوانسیون در مورد هرگونه قـرارداد حمـل و نقـل اعمـال     1و بند 1ماده 
کاال و بندر تخلیه یـا محـل   شود که بر اساس آن بندر محل بارگیري یا محل در اختیار گرفتنمی

ها طرف این کنوانسیون باشـد؛  تحویل کاال در دو کشور مختلف باشند که دست کم یکی از آن
شـود کـه بـه وسـیله آن متصـدي      که قرارداد حمل و نقل هر نوع قراردادي را شـامل مـی  درحالی

.شودهاي داخلی میحمل در قبال پرداخت کرایه متعهد به حمل کاال از طریق آبراه
در مــورد گســتره . آي.ان.ام.آر؛ و مقــررات ســی.ام.کــه مقــررات کنوانســیون ســیازآنجــایی

در مـورد آن مرحلـه از حمـل و نقـل     . آي.ان.ام.توان گفت که سیباشند، میاجرایی شبیه هم می
شـود چراکـه قراردادهـاي    گیـرد، اعمـال نمـی   هـاي داخلـی صـورت مـی    چندوجهی کـه در آب 

ها متصدي ملزم به حمل کاال در قبـال پرداخـت   نیستند که به موجب آنچندوجهی قراردادهایی 
تـوان کنوانسـیون   آر، مـی .ام.البتـه هماننـد کنوانسـیون سـی    . هاي داخلی باشدکرایه به وسیله آبراه

هاي داخلی بر مبناي یـک قـرارداد   را در مورد حمل و نقل فرامرزي از طریق آبراه. آي.ان.ام.سی
. انستچندوجهی قابل اعمال د

نتیجه.5
ونقـل، امکـان اسـتفاده از روش    بیش از چند دهه نیست که با حضور کانتینر در عرصـه حمـل  

. ونقل چندوجهی را فـراهم آورده اسـت  ونقل میسر شده است و پدیده حملهاي گوناگون حمل
ونقـل شـده اسـت کـه بـه طـور       هاي تازه اي در عرصه حملاین پدیده جدید موجب بروز چالش

هـاي یـک   حقـوق و تعهـدات هـر یـک از طـرف     . از طریق قوانین موجود قابل حل نیسـت عادي
هـا بـر مبنـاي قـانون مـاهوي حـاکم بـر قـرارداد تعیـین          قرارداد حمل و نقل و میزان مسـئولیت آن 

اصــوالً . شــود؛ بنــابراین، تعیــین قــانون حــاکم از اهمیــت و جایگــاه خاصــی برخــوردار اســتمـی 
توانند بر اساس حاکمیت اراده تـا جـایی   المللی میل چندوجهی بینهاي قرارداد حمل و نقطرف

شـکی نیسـت کـه    . دهد، قانون حاکم را انتخاب نماینـد که قواعد امري و اخالق حسنه اجازه می
المللـی خصوصـی اسـت؛ امـا در مـواردي      انتخاب قانون حاکم بر قـرارداد از مسـائل حقـوق بـین    

هـاي حقـوقی   بـه عـالوه نظـام   . رارداد انتخاب نشـده باشـد  ممکن است به هر دلیلی این قانون در ق
هـاي قـرارداد در انتخـاب قـانون حـاکم      رویکردي واحـدي در خصـوص حاکمیـت اراده طـرف    

قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقد را تـابع قـانون محـل وقـوع     968براي نمونه، ماده . ندارند
ها حاکم بر قرارداد باشد اند با توافق طرفتوقانون خارجی تنها در صورتی می. عقد دانسته است
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تـوان در یـک قـرارداد    حال این سؤال پیش می آید که چگونـه مـی  . که متعاقدین خارجی باشند
المللی قانون حاکم را تعیین کـرد؟ در مـواردي کـه ماهیـت قـرارداد،      حمل و نقل چندوجهی بین

ه هـر بخـش از آن ممکـن اسـت     اي است کـ همانند قراردادهاي چندوجهی حمل و نقل، به گونه
در حـال حاضـر، یـک    . باشـد تابع مقررات خاصی باشد، بنابراین، تعیین قانون حاکم دشوارتر می

االجرا در مورد حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد؛ بنابراین، در حـال حاضـر بـا    کنوانسیون الزم
تمــامی . نـه پرداخـت  تـوان بـه تعیــین قـانون حـاکم در ایـن زمی     اي مـی اسـتفاده از رویکـرد شـبکه   

ونقـل داراي دامنـه ي کـاربرد و    ها و مقررات متفاوت حاکم بـر انـواع مختلـف حمـل    کنوانسیون
تواننـد بـر   کند تـا چـه حـد مـی    ها تا حدودي مشخص میصالحیت خاصی هستند که بررسی آن

اي بـا بهـره گیـري از دامنـه     رویکـرد شـبکه  . ونقل چندوجهی حاکم باشندوضعیت ناشی از حمل
هاي مورد استفاده از حمل ونقل به بررسی ربرد مقررات موجود، بسته به انواع گوناگون روشکا

پردازد کـه بـا توجـه بـه مکـان و روش مـورد اسـتفاده در زمـان وقـوع حادثـه یـا            این موضوع می
که دعواي مربـوط  یک از مقررات موجود حاکم خواهد بود؛ بنابراین، درصورتیخسارت، کدام
ربـط طـرح شـود، مقـررات حـل تعـارض       ادي در یک کشور عضو کنوانسیون ذيبه چنین قرارد

بینـی شـده و جـزو قواعـد حـل تعـارض قـوانین کشـور مزبـور نیـز           قوانین که در کنوانسیون پیش
مسـائل مربـوط بـه    نقص در وجود یک قانون یکپارچه کـه همـه  . باشندکننده میباشند، تعیینمی

.دهدورت استفاده از این رویکرد را افزایش میونقل چندوجهی را پوشش دهد، ضرحمل
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