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چکیده
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله ها در دهه های اخیر به سرعت رواج یافته و منجر بهه پیهدای
مفهوم حملونقل چندوجهی گردیده است .این شیوه از حملونقل حهداقل بها ترکیبهی از دو شهیوه مختله
حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت مهیپهذیرد .متأسهفانه در حهال حاضهر ههی قهانون متحدالشهلل
بین المللی در حوزه حملونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظهار ایجهاد چنهین قهانونی در آینهده نزدیهک نیهز
نمی رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون های بین المللی حملونقل یکوجهی در مورد مرحله مرتبط بها آنهها در
حمل ونقل چندوجهی اعمال می گردند .درهرحال در مواردی همپوشانی ههای قابهل تهوجهی میهان مقهررات
الزماالجههرای کنوانسههیونهههای یههکوجههیِ مختله

در مههورد حمههلونقههل چنههدوجهی وجههود دارد و ایههن

همپوشانیها مشلالتی را در زمینه قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی ایجاد مینمایند .بهمنظهور رفه ایهن
مشلل در برخی موارد کنوانسیون های حمل یک وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده اند .این نوشتار با
استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم پوشانی ههایی میهان مقهررات قواعهد ههامبور

و

قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بینالمللی مرتبط با حمل دریایی) در حملونقهل چنهدوجهی و قواعهد
حل تعارض آنها در مورد این همپوشانیها را واکاوی مینماید.
کلیدواژهها :حمل کاال ،حملونقل چندوجهی ،کنوانسیونهای یکوجهی ،تعارض قوانین.
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مقدمه

افزای

وسایل ارتباطی و پیشرفتهای مربوط به حملونقل ،موجب گسترش روابط تجهاری در

عرصه بینالملل شده است و به تب مسائل حقوقی جدیدی در زمینه حقوق تجارت بینالملل پدیدار
گشته است .یلی از جلوههای این گسترش در حوزه حملونقل بینالمللی کاال ،افزای

اسهتفاده از

حملونقل چندوجهی در مبادالت کاالیی میان تجار در عرصه بینالمللی میباشد که البتهه حقهوق-
دانان را با چال های جدیدی در این عرصه مواجه نموده اسهت .توضهیا ایهن کهه در حهال حاضهر
یک کنوانسیون بینالمللی الزماالجرا که روابهط میهان اشهخاد در حهوزه حمهلونقهل بهینالمللهی
چندوجهی کاال را تنظیم نماید ،وجود ندارد و لذا اسناد بینالمللی حمل یهکوجههی در ارتبهاط بها
حملونقل هوایی ،دریایی و زمینی (ریلی و جادهای) میبایست در این حوزه مد نظهر قهرار گیرنهد؛
بنابراین طبیعی است که بر یک قرارداد حملونقل بهینالمللهی چنهدوجهی کهاال ،مقهررات چنهدین
کنوانسیون حمل یکوجهی بین المللی که قواعد متنوعی در موضهوعات مشهابه دارنهد قابهل اعمهال
باشد .به عنوان نمونه یک قرارداد بین المللی حمل چنهدوجهی را در نظهر بریریهد کهه در بخشهی از
مسههیر ،کههاال از طری ه جههاده و در بخشههی دیرههر از طری ه دریهها حمههل مههیگههردد .در ایههن م ههال
کنوانسیونهای مرتبط با حمل جادهای و حمل دریایی باید اعمال شهود ،امها نلتهه قابهل توجهه ایهن
است که در مقررات کنوانسیون سی ام آر به عنوان کنوانسهیون حمهل جهادهای مقهرر گردیهده کهه
چنانچه قسمتی از حمل از طری جاده و قسمتی با وسیله حمل دیرری انجهام گیهرد ،درصهورتیکهه
محموله از وسیله حمل جادهای خارج نشود و وسهیله حمهل جهادهای بهه سهایر وسهایل حمهلونقهل
بارگیری گردد ،کنوانسیون سی ام آر بر کل قرارداد حاکم است ولی مطاب کنوانسیونهای مربوط
به حمل دریایی ،در قسمتی از قرارداد که محموله با وسیله حمل دریایی حمهل مهیگهردد ،یلهی از
اسناد حمل دریایی حاکم است .در این وضعیت نوعی همپوشانی میهان ضهوابط ایهن کنوانسهیونهها
مشاهده میشود .عالوه بر این مملن است در خصود یک نوع خاد از حملونقهل کنوانسهیون-
های مختلفی وجود داشته باشد .برای م ال در زمینه حملونقهل دریهایی ،مقهررات مختلفهی (قواعهد
الهه ،قواعد الهه-ویزبی ،کنوانسیون هامبور

و قواعهد رتهردام) وجهود دارد کهه قواعهد آنهها در

موضوعات واحد متفاوت است .در همین رابطه ضروری است تا ضوابط این کنوانسیونهها بههویههه
آنهایی که قواعدی در زمینه حملونقل چندوجهی دارند بررسی گردد و همچنین تبیین گردد کهه
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در تعارض میان مقررات این کنوانسیون ها با یلدیرر یها بها سهایر مقهررات بهینالمللهی در موضهوع
حملونقل چندوجهی حل تعارض چرونه صورت میگیرد و چه قانونی بر قرارداد حاکم میشود؟
در این راستادر این مقاله ابتدا مفهوم حملونقل چندوجهی (بخه
تبیین میگردد (بخ

شماره )2؛ سهس

شهماره  )1و مشخصهات آن

اسهتفاده از سیسهتم شهبلهای بهرای تعیهین قهانون حهاکم بهر

حمههلونقههل چنههدوجهی بررسههی مههیشههود (بخه

شههماره  )3و درنهایههت مقههررات دو کنوانسههیون

بههینالمللههی حههاکم بههر حمههلونقههل دریههایی (کنوانسههیون هههامبور

و قواعههد رتههردام) در موضههوع

حملونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آنها در رابطه با حملونقهل چنهدوجهی تجزیههوتحلیهل
میگردد( .بخ

شماره )4

پیشینه تحقیق

در زمینه قواعد هامبور

و قواعد رتردام در حوزه حملونقل دریایی بینالمللی و ارتباط آن بها

حملونقل چندوجهی آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله در ادبیات حقوقی خهارجی مشهاهده مهی-
شود .برخی آثار به تبیین مقررات بینالمللی قواعد ههامبور
مقههررات کنوانسههیون هههامبور

و رتهردام پرداختههانهد .در ارتبهاط بها

مقالهههای بهها عنههوان “ Introduction: Origins of the 1978

) Hamburg Rules” (Basnayake, 1979نراشته شده کهه تنهها قواعهد کنوانسهیون مزبهور را بیهان
مهینمایهد .مقالهه “) Multimodal Aspects of the Rotterdam Rules”(Berlingieri, 2009نیهز
جنبههای چندوجهی بودن مقررات رتهردام را بررسهی نمهوده اسهت .پایهاننامههای بها عنهوان “The

”? )Adamsson, 2011( Rotterdam Rules A transport convention for the futureصرفاً بهه
بررسی قواعهد رتهردام در حهوزه حمهل دریهایی و تعیهین اینلهه آیها ایهن مقهررات در حهوزه حمهل
چندوجهی نیز کاربرد دارد ،پرداخته است .لیلن آثار اشاره شده به طور روشن و واضها در حهوزه
قواعد حل تعارض بهمنظهور تعیهین قهانون حهاکم بهر حمهلونقهل چنهدوجهی جامعیهت الزم را دارا
نمیباشند.
البته در ادبیات حقوقی ایران نیز در این زمینه پایاننامه و مقهاالتی نراشهته شهده اسهت .در زمینهه
کنوانسیون حمل دریایی هامبور

مقالهای با عنوان «کنوانسیون  1978سازمان ملل متحد در مهورد

حملونقل دریایی کاال (قواعد هامبور )» ( )Mohammadzadeh, 1994به رشته تحریهر درآمهده
است که صرفاً به ترجمه مقررات کنوانسیون هامبور

میپردازد .مقاله دیرری با عنوان «گسهترش
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قلمههرو حاکمیههت قواعههد دریههایی روتههردام  2009بههه حمههل مرکههب و همزیسههتی آن بهها سههایر
کنوانسیونهای حملونقل» ( )Fayzi Chekab & Azarmehr, 2015به بررسی حدود اعمال قواعد
رتردام پرداخته و البته در مواردی به بررسی قواعد حل تعارض این مقررات با سایر اسناد بینالمللی
نیز اشاره مینماید .آنچه در کتب و مقاالت ارائه شده چندان مورد توجه نبوده است ،رف مشلالت
مربوط به تعیین قانون حاکم بر یک قرارداد حملونقل چندوجهی میباشهد .در واقه ایهن موضهوع
نیازمند تحقی جام و مستقل میباشد که به تفصیل فروض مختل
المللی قواعد هامبور

ایهن موضهوع در دو سهند بهین-

و قواعد رتردام مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

تعریف حملونقل چندوجهی

حمل ونقل چندوجهی یلی از اقسام حمل با توجه به شیوه حملونقل میباشد و به عنهوان یلهی
از شیوههای حملونقل در کنار حمل جادهای ،ریلی ،دریهایی و ههوایی از شهیوهههای نسهبتاً جدیهد
حملونقل میباشد .در این شیوه از حمل که متفاوت از حملونقل یک وجهی است ،حهداقل از دو
شیوه حملونقل متفاوت برای جابجایی استفاده میشود.
در خصود حمل ونقهل چنهدوجهی تعهاری

متعهددی ارائهه گردیهده اسهت .برخهی ( et al.,

 )Mirasi &2012:2معتقدند چنانچه در یک قرارداد حملونقهل ترکیبهی از انهواع حمهل مشهاهده
گردد در صورت وجود برخی شرایط حملونقل مزبور از نوع حملونقل چنهدوجهی مهیباشهد .در
کنفران

اروپایی وزرای حملونقل ،حملونقل چندوجهی ایهنگونهه تعریه

شهده اسهت« :انتقهال

کاالها با استفاده از چند زنجیره حملونقل و به صورت یلسارچهه بهدون آنلهه هنرهام بهارگیری یها
تخلیه بار از یهک زنجیهره بهه زنجیهره دیرهر کاالهها جهابجها شهوند»(;Amuzad Khalili, 2012:3

.)Special Report of Shipping Industry and Multimodal Transportation,2004:65
علیرغم تالشهای سازمانهای بینالمللی در خصود تدوین مقررات بینالمللی الزماالجهرا و
یلنواخت در حوزه حملونقل چندوجهی هی مقررات الزماالجرایی در این زمینه وجود ندارد امها
از جمله مقرراتی که به ارائه تعریفی از حمل ونقهل چنهدوجهی پرداختهه کنوانسهیون ملهل متحهد در
حملونقل بینالمللی چندوجهی کاال مصوب  1980میباشد .کنوانسیون مزبور به دالیلی که شهر
آن در حوصله این نوشتار نیست الزماالجرا نشده است بااینحال بنهد  1مهاده  1ایهن کنوانسهیون در
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تعری

حملونقل چندوجهی مقرر میدارد« :حمل کاال توسط حهداقل دو نهوع وسهیله حمهلونقهل

متفاوت ،از محلی واق در یک کشور که حمل کاال توسط متصدی حملونقل چندوجهی به عهده
گرفته میشود تا محل تعیین شده برای تحویل واق در یک کشور دیرر که بر اساس یهک قهرارداد
حملونقل چندوجهی صورت میگیرد».
شههایان رکههر اسههت در ادبیههات حقههوقی معاصههر در کنههار اصههطال حمههلونقههل چنههدوجهی از
اصطالحات دیرری مانند «حملونقل زنجیرهای» «حمهلونقهل ترکیبهی»« ،حمهلونقهل سراسهری» و
«حملونقل درب به درب» نیز استفاده میشود .این اصطالحات معمهوالً بهه جهای یلهدیرر بهه کهار
میروند و به عنوان حملونقلی که با دو یا چنهد روش حمهل انجهام مهیشهود توصهی
( )Hoeks, 2009: 5البته برخی ( )Jeon, 2013: 12-18مخال

مهیگردنهد

ایهن نظهر بهوده و ههر کهدام از ایهن

اصطالحات را دارای مفهوم جداگانهای به شمار میآورند.
مشخصات حملونقل چندوجهی

با دقت در تعاری

ارائه شده در خصود حملونقل چندوجهی ،ویهگیهایی را میتوان بهرای

این شیوه حملونقل برشمرد:
[

 1-2استفاده از حداقل دو شیوه حملونقل

حملونقل چندوجهی معموالً به عنوان یک شیوه حملونقهل مشهتمل بهر حهداقل اسهتفاده از دو
شیوه حمل مختل

تعری

میشود ( .)De Wit, 1995: 1عنصر اصلی این شیوه حملونقل ،حمهل

کاال از یک کشور به کشور دیرر با استفاده از حداقل دو شیوه مختل

میباشد .درهرحهال صهر

استفاده از دو شهیوه حمهلونقهل در حمهل یهک کهاال بهرای نهامگهذاری آن بهه عنهوان حمهلونقهل
چندوجهی کفایت نمیکند ( .)Jeon, 2013: 13وجود یک قرارداد واحد که منجر بهه ایجهاد یهک
رابطه میان مالک کاال با متصدی حملونقل کاال میگردد از عناصر مهم این شیوه حملونقل اسهت
که در ادامه بررسی میگردد.
 2-2وجود قرارداد واحد حملونقل چندوجهی

عنصر مهم دیرر در حملونقل چندوجهی این است که حمل میبایسهت مبتنهی بهر انعقهاد یهک
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قرارداد واحد میان متصدی حمل ونقل چندوجهی و مالک کاال باشد .این بدان معنی است که یک
قرارداد حمل ونقل چندوجهی قراردادی است که روابهط میهان متصهدی حمهلونقهل چنهدوجهی و
فرستنده یها گیرنهده را تنظهیم مهی نمایهد .البتهه بایهد توجهه داشهت زمهانی کهه متصهدی حمهلونقهل
چندوجهی موافقت مینماید تا مسئولیت حمل کاال از یک کشور بهه کشهور دیرهری را عههده دار
شود بعید است که در کل مسیر ،کاال را با وسایل حملونقل متعل بهه خهود حمهل نمایهد ،بللهه در
این موارد برای حمهل کهاال ،قراردادههای جداگانههای بها متصهدیان حمهلونقهل دیرهر (متصهدیان
حملونقل فرعی) منعقد میسازد .متصدی حمهل ونقهل فرعهی شخصهی اسهت کهه اجهرای قهرارداد
حملونقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حملونقل به او واگذار میشود .در این وضهعیت،
یک قرارداد حملونقل چندوجهی رابطه میان متصدی حملونقل چندوجهی و مالک کاال را تنظیم
مینماید؛ درحالیکه رابطه میان متصدی حملونقل چندوجهی به عنوان صهاحب کهاال و متصهدیان
حملونقل فرعی بر اساس قرارداد منعقده میهان متصهدی حمهلونقهل چنهدوجهی و هریهک از ایهن
متصدیان خواهد بود و مقهررات کنوانسهیونههای حمهل یهکوجههی بهر قراردادههای اخیهر حهاکم
خواهند بود (.)Kindred &Brooks, 1997: 5; Jeon, 2013: 13-14
 3-2مسئولیت متصدی حملونقل چندوجهی برای تمامی مراحل حمل

عنصر دیرر قابل توجه در خصود این شیوه حمهلونقهل ایهن اسهت کهه متصهدی حمهلونقهل
چندوجهی تمامی مسئولیت برای حمل کاال از زمانی که کاال از فرستنده دریافت میشود تها زمهانی
که کاال در مقصد به گیرنده تحویل داده میشهود را عههدهدار اسهت .گرچهه همهانگونهه کهه بیهان
ال بهرای حمهل کهاال قراردادههایی را بها متصهدیان
گردید ،متصهدی حمهل ونقهل چنهدوجهی معمهو ً
حملونقل فرعی منعقد می نماید ،اما چنانچه کاال در جریهان حمهل تله  ،معیهوب یها مفقهود شهود
متصدی حمل ونقل چندوجهی در مقابل مالک کاال مسئول میباشد هرچند که ایهن امهر نهافی حه
مراجعه بعدی وی به متصدی حملی که کاال در دست او تل  ،ناقص یا مفقود گشته نیست.
 -3قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی

یلی از سؤاالت مههم در حهوزه حمهل ونقهل چنهدوجهی تعیهین قهانون حهاکم بهر ایهن شهیوه از
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حملونقل میباشهد .همهان گونهه کهه سهابق ًا بیهان گردیهد ،در حهال حاضهر مقهررات بهینالمللهی در
خصود حملونقل بین المللی چندوجهی کاال وجود ندارد تا بتوانهد بهر ایهن شهیوه حمهلونقهل بهه
عنوان قانون حاکم اعمال گردد .ازاینرو دادگاهها و صاحبنظران حوزه حملونقل بینالمللهی راه-
حلهایی را برای تعیین قانون حاکم در این زمینه ارائه نمودهاند .یلی از راهحلها استفاده از سیسهتم
شبلهای در تعیین قانون حاکم میباشد .سیستم شبلهای از مقهررات مختله

حهاکم بهر روشههای

حملونقل یکوجهی استفاده مینماید و به حملونقل چندوجهی به عنهوان مجموعهه و ترکیبهی از
شیوههای حملونقل یکوجهی مینررد .این سیستم ساختاری را بنها مهینههد کهه براسهاس آن ههر
یک از مجموعه قواعهد حمهلونقهل یهکوجههی بهر آن مرحلهه از حمهلونقهل چنهدوجهی حهاکم
میگردد ( .)De Wit, 1995: 138در این سیستم قواعد قابل اعمال بر هر موضوعی بستری بهه ایهن
دارد که موضوع مورد بحهث در کهدام مرحلهه از مراحهل حمهل ره داده اسهت؛ بنهابراین مقهررات
مختلفی بر بخ های مختل

حمل ونقل چنهدوجهی حهاکم خواههد بهود ،گهویی کهه طهرفین ایهن

قرارداد حمل ،قراردادهای جداگانهای را برای هر یک از مراحل حمل (جهادهای ،ریلهی ،ههوایی و
دریهایی) بها یلهدیرر منعقهد نمهودهانهد ( .)Jeon, 2013: 99بهرای م هال چنانچهه در یهک قهرارداد
حمل ونقل چندوجهی که در بخشی از آن کاال از طری حمل هوایی جابجا مهیگهردد و در مرحلهه
بعدی از طری جاده حمل میگردد ،کاال تل

یا معیوب گردد بسته به اینکه تل

یا نقص در چهه

مرحلهای از مراحل حمل ره داده ،مقررات کنوانسیون ورشو یا مونترال به عنوان مقررات حاکم بهر
حمل ونقل هوایی و یا مقررات کنوانسیون سی ام آر به عنوان مقررات حاکم بر حملونقل جهادهای
در خصود نحوه جبران خسارت حاکم خواهد بود.
مزیت مهم استفاده از سیستم شبله ای این اسهت کهه اعمهال قواعهد مهرتبط بها ههر شهیوه خهاد
حملونقل ،مان اعمال قواعد مرتبط با سایر شیوههای حملونقل نبوده و قواعدی که برای ههر نهوع
از حملونقل اعمال می گردد ،قواعد تعیین شده برای آن شیوه خاد حملونقهل مهیباشهد .مزیهت
دیرر سیستم شبله ای ،همهاهنری در جبهران خسهارت اسهت .بهه ایهن معنها کهه مسهئولیت متصهدی
حمل ونقل چندوجهی در قبال فرستنده یا گیرنده متجاوز از ح مراجعه وی به متصدی حمهلونقهل
فرعی نخواهد بود ( .)Najandimanesh & Lalegani, 2015:168; Chenal, 1978:970بههعهالوه
سیستم شبلهای تالش مینماید تا از تعارض کنوانسیونها جلوگیری نماید و یا تا حد زیهادی آن را
کاه

دهد .برخی صاحبنظران ( )Diamond, 1980: 16نیز اشاره نمودهانهد کهه اسهتفاده از ایهن
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سیستم می تواند ایهن سهؤال را کهه آیها یهک شهیوه حمهل خهاد دارای خصیصههههای حمهلونقهل
چندوجهی و یا حملونقل یکوجهی میباشد را کم اهمیت سازد .مزیت دیرهر اسهتفاده از سیسهتم
شبلهای خاصیت انعطا پذیری آن است .با این توضیا که بهه محها ایهنکهه قواعهد و مقهررات
مربوط به یک کنوانسیون حمل یکوجهی مورد بازبینی و اصال قرار گیرد ،اعمال سیستم شهبله-
ای باعث میشود که مقررات جدید به صورت خودکار در خصود مراحهل مختله

حمهلونقهل

چندوجهی اعمال گردد .درهرحال استفاده از این سیستم خهالی از ابههام و ایهراد نیسهت .مههمتهرین
ایراد این است که با اعمهال سیسهتم شهبله ای قواعهد قابهل اعمهال بهر چرهونری و میهزان مسهئولیت
متصدی حملونقل قابل پی بینی نیست ،بلله از قضیهای به قضیه دیرر متفهاوت خواههد بهود .ایهن
امر باعث میگردد که متصدیان حمل ونقل در صدد کسب حهداک ر پوشه
مسئولیت خود برآمده و هزینههای باالیی را برای پوش
این امر نق

مهمی در افزای

بیمههای در خصهود

بیمهای حداک ر بسردازند .روشن است کهه

مبلغ قرارداد حملونقل داشهته و درنهایهت منجهر بهه افهزای

قیمهت

کاال میگردد.
ایراد دیرر اسهتفاده از سیسهتم شهبلهای ایهن اسهت کهه در یهک سیسهتم شهبلهای بهرای اعمهال
مقررات مسئولیت که مرتبط با یک شیوه حملونقل یکوجهی مهیباشهد ،بایهد روشهن گهردد کهه
خسارت یا تل

در کدام مرحله از مراحل حمل چندوجهی ره داده است درحالیکه تشخیص این

امر گاهی بهراحتی املانپذیر نیست .در مواردی که نمیتوان به طور دقی تعیین نمود که خسهارت
در چه مرحلهای از حمل کاال ره داده و یا در مواردی که خسارت حالهت پهی

یا تل

رونهدهای

دارد ،سیستم شبلهای کارآمد نخواهد بهود .همچنهین در مهواردی کهه اسهباب متعهددی در مراحهل
مختل

حمل در بروز خسارت یا تل

نق

دارند ،اعمال سیستم شبلهای با مشلالتی مواجه میگردد.

 -4مقررات بینالمللی حاکم بر حملونقل دریایی

همانگونه که سابقاً بیان گردید در حوزه حمل دریهایی مقهررات بهینالمللهی مختلفهی تصهویب
گردیده است .کنوانسیون الهه مصهوب  ،11924مقهررات اصهالحی الههه-ویزبهی مصهوب ،21968
________________________________________________________________
1- Hague Rules, 1924.
2- Hague-Visby Rules, 1968.
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کنوانسیون هامبور

مصوب  11978و قواعد رتردام مصوب  22009از این قبیل میباشهند .در ایهن

کنوانسیونها قواعدی در حوزه حملونقل چندوجهی و قاعده حل تعارض این مقررات بهینالمللهی
با سایر شیوههای حمل پی بینی گردیده است که در ادامه بررسی میگردد.
 1-4کنوانسیون هامبورگ

کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل (آنلتاد) که وظیفه تدوین مقررات مربوط به حملونقل
دریایی را به عهده گرفته بود با تأکید به نارضایتی بسیاری از کشورها از قوانین دریایی موجود طهی
گزارشی نیازها و مطالبات صاحبان کاال و مهاللین کشهتی ،در ارتبهاط بها قهرارداد حمهل دریهایی را
روشن نمهود و پیشهنهادهای مفصهلی بهرای اصهال قهوانین الههه و دالیهل الزم مبنهی بهر ضهرورت
اصالحات را ارائه داد و تصمیم گرفت کنوانسیونی مستقل از کنوانسیون الهه و پروتلهلههای آن و
مقررات الهه-ویزبی تهیه نماید .در قطعنامهای که در ایهن مهورد بهه تصهویب رسهید 3مقهرر شهد تها
کنوانسیون مربوط به حمل دریهایی مهورد تجدیهدنظر قهرار بریهرد و کنوانسهیون جدیهدی تصهویب
گردد .در سال  1971یک گهروه کهاری متشهلل از نماینهدگان  21کشهور از سیسهتمههای حقهوقی
متفاوت تشلیل شد و پ
سرانجام پی نوی

از پنج سال کار مداوم بها هملهاری سهازمانههای بهینالمللهی متخصهص

کنوانسیون جدید تهیه و توسط دبیر کل بهمنظور اظهارنظر کشورها و سهازمان-

ها ارسال گردید ( )Mashhadi, 2013:15; Yaghuti, 1994:4این پی نوی

بهه همهراه نظهرات و

پیشنهادهای دولتها و سازمانهای بینالمللی در  1976مورد بررسی قهرار گرفهت و مقهرر شهد کهه
این موضوع در یک کنفران
کنفههران

بینالمللهی مهورد تصهویب قهرار گیهرد (.)Basnayake, 1979: 355

مههذکور در  1978در هههامبور

تشههلیل و قواعههد جدیههدی تحههت عنههوان «کنوانسههیون

هامبور » پذیرفتهه شهد و در  1992الزماالجهرا گردیهد ( .)Hashemzadeh, 1999:2تهاکنون 34
کشور به عضویت کنوانسیون هامبور

در آمدهاند.

4

________________________________________________________________
1- Hamburg Convention, 1978.
2- Rotterdam Rules, 2009.
3- UNCTAD Res. 14(II), 1968.
4-http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html.
Last Visited at 15 August 2016.
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 1-1-4شرایط اعمال قواعد کنوانسیون هامبورگ

به منظور بررسی قلمرو اعمال مقررات کنوانسیون هامبور

بر حملونقل دریهایی نخسهت بایهد

قراردادهای حمل مشمول کنوانسیون و در ادامه موضوع این قراردادها بررسی شود:
 1-1-1-4وجود قرارداد معوض حملونقل

به طور معمول در مقدمه و مواد قانونی ابتدایی هر سند بینالمللی چشمانهدازی از قلمهرو اعمهال
سند مزبور به تصویر کشیده میشود .در کنوانسیون هامبور
در ماده  1کنوانسیون هامبور

با بیان تعهاری

نیز به همین شهیوه عمهل شهده اسهت.

و اصهطالحاتی قلمهرو اعمهال مقهررات کنوانسهیون

هامبور

فراتهر از قواعهد الههه و الههه-ویزبهی رفتهه اسهت .بهه موجهب بنهد  6مهاده  1کنوانسهیون

هامبور

قهرارداد حمهل ونقهل دریهایی عبهارت اسهت از توافه بهین طهرفین (فرسهتنده و متصهدی

حملونقل) که بر اساس آن متصدی حمل ونقهل متعههد بهه حمهل دریهایی کهاال در مقابهل دریافهت
اجرت از یک بندر به بندر دیرری است .البته مواردی که قرارداد حملونقل فراتر از حمل دریایی
رفته و نوع دیرری از حملونقل را در برمیگیرد نیز کنوانسیون هامبور
حمل دریایی باشد حاکم است .با توجه به تعری

تا جهایی کهه مربهوط بهه

قرارداد حملونقل دریایی در مهاده  1کنوانسهیون

قراردادهای حمل دریایی رایران از شمول کنوانسهیون خهارج اسهت (.)Colebunders, 2013: 30
کنوانسیون هامبور

در مقایسه با قواعد کنوانسیون الهه-ویزبی ،نیاز به صدور بارنامهه بهه شهیوهای

که در قواعد الهه -ویزبی مقرر شده ،ندارد .در تعری
هامبور

قرارداد حمهل دریهایی مشهمول کنوانسهیون

صدور بارنامه الزم نیست و قرارداد حمل دریایی مشمول آن تاب شهرایط خاصهی نیسهت

( .)Adamsson, 2011: 20البته چنانچه در قراردادی طرفین بر صدور بارنامه تواف نمایند ایهن امهر
باعث خروج قرارداد از شمول مقررات کنوانسیون نمیشود .در نتیجه کنوانسیون هامبور
تعریه

حههوزه اعمههال خههود را نسهبت بههه مقههررات بههینالمللهی پههی

بها ایهن

از خههود گسههترش داده اسههت

(.)Thempson, 1992: 172; Selving, 1979: 378
مطاب بند  3ماده  2کنوانسیون هامبور

قرارداد اجاره کشتی از شمول مقررات این کنوانسیون

خارج است .البته تحت شرایطی این کنوانسیون بر قرارداد اجاره کشتی حاکم است .با ایهن توضهیا
که چنانچه بارنامه بین دارنده بارنامه و متصدی حملونقل صادر شود درصورتیکه دارنده بارنامهه،
اجارهکننده کشتی نباشد قواعد هامبور

بر قرارداد اعمال میگردد.
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در بند  1ماده  12قلمرو اعمال جغرافیایی کنوانسیون به قراردادهای حمل از طری دریا بهین دو
کشور مختل

محدود شده است ،ازایهن رو قهرارداد حمهل بهین دو بنهدر در یهک کشهور خهارج از

حوزه اعمال مقررات کنوانسیون است (.)Butakova, 2013: 60
در مقایسه کنوانسهیون ههامبور
هامبور

بها قواعهد کنوانسهیون الههه-ویزبهی دامنهه قلمهرو کنوانسهیون

نسبت به قواعد الهه-ویزبی در مهورد دوره مسهئولیت متصهدی حمهل نیهز افهزای

یافتهه

است .در مقررات الهه و کنوانسیون الهه -ویزبی ،از معیار «چنرک تا چنرک» استفاده مهیشهود.
منظور از این معیار این است که مسئولیت متصدی حمل از زمان بارگیری کاالها به کشهتی آغهاز و
در زمان تخلیه کاالها از کشتی خاتمه مییابد؛ اما در کنوانسیون هامبور

از معیار «بنهدر تها بنهدر»

استفاده شده است .بر اساس معیار «بندر تا بندر» دوره مسئولیت متصدی حمهلونقهل دورانهی اسهت
که طی آن کاال در بندر مبدأ بارگیری و در بندر مقصد تخلیه میشود؛ بنابراین مملن است کشهتی
در هنرام ورود محموله کاال به بندر آماده بارگیری نباشد و یا در زمانی کهه کشهتی بها محمولهه بهه
مقصد میرسد ،گیرنده مقدمات تحویل کاال را آماده نلرده باشهد در اینجها تها قبهل از بهارگیری و
تخلیه کاالها ،متصدی حملونقل موظ

به مراقبت از محمولهه مهیباشهد (.)Wilson, 2004: 216

بهعبارتیدیرر در شیوه بندر تا بندر مسئولیت متصدی حملونقل گسترش یافته است .البته ههر چنهد
دریافت و تحویل کاال ،نقطه آغاز و پایان مسهئولیت متصهدی حمهل شهناخته شهده اسهت ولهی ایهن
عملیات باید در بندر بارگیری و تخلیه صورت پذیرد .در نتیجه دریافت کهاال په

از خهروج آن از

بندر تخلیه مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود (.)Taghizadeh, 2010:67
با توجه بند  2ماده  2کنوانسیون باید گفت ویهگی کشتی حمل کاالها و تابعیت طرفین قهرارداد
________________________________________________________________
 -1بند  1ماده  2قواعد کنوانسیون هامبور

بیان میدارد که«:مفاد این کنوانسیون بر کلیه قراردادهای حمل و نقل دریایی بین دو

کشور متفاوت قابل اعمال است اگر:ال  :بندر بارگیری پی بینی شده در قرارداد حمل دریایی در یک کشور متعاهد واق شده
باشد ،یا ب :بندر تخلیه پی بینی شده در قرارداد در یک کشور متعاهد واق شده باشد ،یا ج :یلی از بنادر تخلیه انتخابی
پی بینی شده در قرارداد حمل دریایی بندر واقعی ت خلیه باشد و در یک کشور متعاهد واق شده باشد ،یاد :بارنامه یا هر سند
دیرری حاکی از قرارداد حمل دریایی در یک کشور متعاهد صادر شود یاه :بارنامه یا هر سند دیرر حاکی از قرارداد حمل
دریایی ،پی بینی کند که مفاد این کنوانسیون یا قانون ملی هر کشوری که به این کنوانسیون اثر اجرایی میدهد بر قرارداد
حاکم است».

قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام

67

در حوزه اعمال آن بیتأثیر است ،بند  2ماده  2مقرر میدارد« :مفاد این کنوانسهیون بهدون توجهه بهه
تابعیت کشتی ،متصدی حمل ،متصدی حمل ثانوی ،فرستنده ،گیرنده یا هر شهخص رینفه دیرهر،
قابل اعمال است».
سؤالی که در اینجا مملن است مطر گردد اینله آیا مقررات کنوانسیون میتوانهد بهه عنهوان
شرط ضمن عقد بر قرارداد حمل میان طرفین اعمال گهردد؟ بههعبهارتدیرهر چنانچهه طهرفین یهک
قرارداد حمل دریایی عضو کنوانسیون هامبور

نباشند میتوانند مقررات کنوانسهیون مزبهور را بهر

قرارداد فیمابین حاکم کنند؟ قسمت ه بند  1ماده  2در این زمینه مقرر میدارد« :بارنامه یها ههر سهند
دیرر حاکی از قرارداد حمل دریایی میتواند پی بینی کند که مفاد این کنوانسهیون یها قهانون ملهی
هر کشوری که به این کنوانسیون اثر اجرایی میدهد بر قرارداد حاکم است».
 2-1-1-4موضوع قرارداد حملونقل

در بحث موضوع قرارداد حمل دریایی باید بررسی نمود که کنوانسیون مزبور حمل چهه چیهزی
را مورد توجه قرار می دهد کاال یا انسان؟ و سس

بررسی گردد که نهوع وسهیله حمهل کهاال از چهه

نوع وسایل حملی باید باشد؟
با توجه به بند  5ماده  1کنوانسیون موضوع قرارداد حمل دریایی مشمول کنوانسهیون ههامبور
حمل کاالها میباشد و حمل انسان را در برنمیگیرد .در مقایسه با قواعد کنوانسهیون الههه-ویزبهی
میتوان گفت بر خال

قواعد کنوانسیون الهه-ویزبی که حمل حیوانات زنهده را در برنمهیگیهرد،

بند  5ماده  1کنوانسیون هامبور

بیان میکند این کنوانسهیون حمهل حیوانهات زنهده را نیهز شهامل

میشود .همچنین با توجه به اینله امروزه بارگیری کانتینرهابر روی عرشه کشتی املهانپهذیر اسهت
کنوانسیون هامبور

با پذیرش حمل محموله روی عرشه تحت شرایط خاد حوزه اعمال خود را

نسبت به قواعد الهه-ویزبی توسعه داده است .در همین راستا بنهد  1و  2مهاده  9کنوانسهیون مقهرر
میدارد:
« -1متصدی حمل ونقل مجاز به حمل کاال روی عرشه نیسهت ،مرهر اینلهه ایهن نهوع حمهل بهه
موجب تواف با فرستنده یا عر

تجاری مربوط یا به تجویز مقررات حاکم صورت گیرد.

-2چنانچه متصدی حملونقل و فرستنده تواف کنند که کاال باید یها مهیتوانهد بهر روی عرشهه
کشتی حمل گردد ،متصدی حمل ونقل باید در بارنامه یها مهدرد دیرهری کهه داللهت بهر قهرارداد

68

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره یازدهم (علمی -پهوهشی)

حمل ونقل دریایی دارد ،متذکر این موضوع گردد .در صورت عهدم وجهود چنهین عبهارتی ،اثبهات
تواف قبلی مبنی بر حمل کاال بر روی عرشه کشتی بر عهده متصدی حملونقل میباشد» ... .
در رابطه با وسیله حمل کاال باید گفت قواعد کنوانسیون هامبور  ،قواعد یک سند بینالمللهی
بهمنظور حمل کاالها از طری دریا است البته همانطور که قبالً رکر شد چه بسا قهراردادی فراتهر از
حمل دریایی منعقد گردد و حمل دریایی نیز مشمول آن باشد در این موارد کنوانسیون مقرر نمهوده
که کنوانسیون فقط حمل دریایی را پوش
طری کشتی است پ

میدهد .ازآنجاکه وسیله حمل کاالها از طریه دریها از

قرارداد حملی میتواند مشمول قواعد کنوانسیون باشد کهه وسهیله حمهل در

این قرارداد کشتی باشد .در متن کنوانسهیون و در تعریه

قهرارداد حمهل دریهایی بهه مسهأله حمهل

کاالها با کشتی اشارهای نشده است درهرحال با توجه به اینله معموالً حمل کاالها از طری دریا بها
کشتی صورت میگیرد این مسأله به حد کافی بدیهی است و نیاز به رکهر آن در کنوانسهیون نبهوده
است.
 2-1-4جایگاه حملونقل چندوجهی درکنوانسیون هامبورگ

برخال

قواعدکنوانسیون الهه -ویزبی ،کنوانسهیون ههامبور

در بنهد  6مهاده  1بهه پهی بینهی

حمل چندوجهی پرداخته است .از اینرو زمانی که بحث اعمال قواعد هامبور
چندوجهی به میان میآید ،بخ

بر قهرارداد حمهل

دوم بند  6ماده  1کنوانسیون تبیین میکندکه:

«...قراردادی که مشمول حمل ونقل دریایی و نوع دیرهری از حمهلونقهل باشهد ،یهک قهرارداد
حملونقل دریایی بر طب این کنوانسیون فرض می شهود البتهه تها جهایی کهه مهرتبط بهه حمهلونقهل
دریایی است».
با این عبارات قواعد هامبور

حمل «درب-به-درب» را توضیا مهیدههد و بهه صهراحت بیهان

میکند یک قرارداد حملونقل دریایی مهی توانهد مشهمول انهواع دیرهر حمهل باشهد در حهالی کهه
قرارداد حمل ونقل دریایی باقی بماند و البته مرحله حمل دریایی با بهارگیری کهاال بهه وسهیله حمهل
دیرر پایان مییابد (.)Colebunders, 2013, p.30
دراین حالت قواعد کنوانسیون هامبور

بر تمام قرارداد اعمال نمیشود و فقط بر مرحله حمهل

دریایی بینالمللی اعمال میشود .بهه همهین دلیهل ،بنهد  1مهاده  4کنوانسهیون تأکیهد مهیکنهد دوره
مسئولیت متصدی حملونقل برای کاالها مطاب کنوانسیون به مهدتی کهه کاالهها تحهت حفاظهت و
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مسئولیت متصدی حملونقل با بارگیری آغاز و در بندر تخلیه نیز پایان مییابد ،محدودشهده اسهت.
()Hoeks, 2009, pp.267-268
 2-4قواعد رتردام

در حال حاضر قواعد الزماالجرا در حوزه حمهل دریهایی قواعهد کنوانسهیون الههه ،کنوانسهیون
الهه-ویزبی و کنوانسیون هامبور

میباشد؛ بنهابراین یلنهواختیِ الزم در قهوانین در حهوزه حمهل

دریایی به وجود نیامده است .ازاینرو مقررات رتردام بها ههد

ایجهاد یلنهواختی در ایهن زمینهه و

برای ایجاد یک نظام منسجم و در عین حال جدید و هماهنگ با پیشرفتهای تلنولهویی روز دنیها
در سال  2009تصویب گردید .ایهن مجموعهه قواعهد ،بسهیاری از خ ههای موجهود در حمهلونقهل
دریایی را بر طر
پوش

میکند و با ارائه راهحلهایی مشلالت مربوط به حمهلونقهل چنهدوجهی را نیهز

میدهد .با این حال قواعد رتردام هنهوز الزم االجهرا نرردیهده اسهت زیهرا تهاکنون تنهها سهه

کشور آن را تصویب نمودهاند ولی احتمال اجرایی شدن آن در آینده بسیار زیاد است .سهؤالی کهه
مملن است در این حوزه مطر شود اینله با تصویب قواعد رتردام در حال حاضهر کهدام یهک از
اسناد حمل بینالمللی دریایی الزماالجرا میماند؟ ماده  89قواعد رتردام به سؤال مزبهور پاسهخ داده
است .بر اساس این ماده چنهانچهه کشهوری عضهو کنوانسهیون الههه ،الههه-ویزبهی یها کنوانسهیون
هامبور

باشد و به عض ویت قواعد رتردام در آیهد بایهد از عضهویت سهایر اسهناد در حهوزه حمهل

دریایی انصرا

دهد و این انصهرا

از تهاریخ الزماالجهرا شهدن قواعهد رتهردام تههاثیرگذار اسهت

(.)Najandimanesh & Lalegani, 2015:180
در سایر مواردی که کشورها عضو قواعد الهه و الهه-ویزبی و یا عضهو کنوانسهیون ههامبور
هستند و مقررات رتردام را نسذیرفتند به نظر میرسد ،اسناد اشاره شده به اعتبهار خهود بهاقی مانهده و
بر قراردادهای حمل دریایی اعمال میگردد .با توجه به اینله در حهال حاضهر قواعهد رتهردام هنهوز
الزماالجرا نشده است بنابراین نظامهای حقوقی کشورها به تناسب عضویت در اسناد حمل دریهایی
الهه ،الهه-ویزبی وکنوانسیون هامبور  ،مقررات کنوانسیونهای مزبهور را در قراردادههای حمهل
دریایی خود اعمال میکنند اما پ

از تصویب قواعد رتردام قطعاً قواعد کنوانسیونههای مزبهور در

مورد کشورهای عضو رتردام اجرا نخواهد شد.
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 1-2-4شرایط اعمال قواعد رتردام

به منظور بررسی قلمرو اعمال قواعد رتردام بر حمل ونقل دریایی نخست باید قراردادهای حمهل
مشمول کنوانسیون و در ادامه موضوع این قراردادها بررسی شود:
 1-1-2-4وجود قرارداد معوض حملونقل

قواعد رتردام بر قراردادهای حمل دریایی بینالمللی اعمال میشود و حمل کاالها از مسیر آبهی
جز الینفهک ایهن قراردادهها مهیباشهد ( .)Fayzi Chekab & Azarmehr, 2015: 146البتهه چهون
قراردادهای حمل دریایی مشمول قواعد رتردام به شیوه «درب به درب» انجام میگیهرد ،بایهد شهیوه
حمل ونقل قبل یا متعاقب حمل دریایی نیز مورد توجه قرار گیرد ،ازاینرو به موجب قواعهد رتهردام
در قرارداد عالوه بر حمل دریایی ،سایر شیوهههای حمهل ماننهد حمهل جهادهای ،ریلهی و غیهره نیهز
مشهاهده مهیشهود ( .)Hoeks, 2008: 258; Canrado, 2011: 20وجهود سهایر شهیوهههای حمهل
به منظور اعمال قواعد رتردام الزامی نیست و برای اعمال قواعد رتهردام بهر قهرارداد کهافی اسهت تها
حملونقل دریایی بینالمللی باشهد ( (Fayzi Chekab & Azarmehr, 2015: 147; Berlingieri,
2009: 2

در مورد قراردادهای حمل دریایی مشمول قواعد رتردام باید بهه تعریه

ارائهه شهده در مهاده 1

قواعد رتردام توجه نمود .بند  1ماده  1قواعد رتردام قرارداد حمل را ایهنگونهه توصهی

مهیکنهد:

« قرارداد حمل ،قراردادی است که درآن متصدی حمل در قبال دریافت اجرت متعهد به حمل کاال
از یک ملان به ملان دیرر میشود .قرارداد باید برای حمل از طری دریا منعقدگردد و نیز مملهن
است برای دیرر شیوههای حملونقل ،عالوه بر حمل دریایی منعقد گردد».
همان طور که از تعری

روشن است قرارداد حمل دریایی مشمول قواعد رتردام به حمل کاالها

در مقابل دریافت اجرت اختصهاد دارد و بنهابراین قراردادههای حمهل دریهایی رایرهان از شهمول
کنوانسیون خارج است.
به منظور اعمال قواعد رتردام بر قرارداد ضرورت ندارد حتماً یک بارنامهه دریهایی صهادر شهود
بهعبارتیدیرر برخال

قواعد الهه و الهه-ویزبی که صدور بارنامه را شرط اعمهال مقهررات خهود

بر قرارداد می دانند و شیوه اسنادی را در انعقاد قهرارداد حمهل پذیرفتنهد و یها بهر اسهاس کنوانسهیون
هامبور

که ترکیبی از شیوه قراردادی و اسنادی را در مقررات خود مورد توجه قهرار داده اسهت،
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قواعد رتردام تنها شرط اعمال مقررات خود بر قرارداد حمل دریایی بینالمللی را اراده طرفین مهی-
داند .به منظور تلمیل تعری

قرارداد حمل مشمول قواعد رتردام باید به مهواد  5و  6قواعهد رتهردام

نیز توجه داشت .بند  1ماده  5کنوانسیون در قلمرو اعمال کنوانسیون مقهرر مهیدارد-1« :بها رعایهت
مفاد ماده  ،6این کنوانسیون به قراردادهای حمل که محهل دریافهت و تحویهل کهاال در کشهورهای
باشد و بندر بارگیری حمل دریایی و بندر تخلیه همان حمل دریایی در کشورهای مختله

مختل

باشند ،به شرطی که با توجه به قرارداد حمل هر یک از ملانهای زیر در دولت متعاههد واقه شهده
باشد ،اعمال میشود :ال  -محل دریافت؛ ب -بندر بارگیری؛ ج -محل تحویل؛ د -بندر تخلیه».
همانطور که در بند  1ماده  5آمده الزم نیست حتماً کشور بندر بارگیری یا کشهور بنهدر تخلیهه
عضو کنوانسیون بوده بلله کافی است یلی از مهوارد رکهر شهده در مهاده  5از کشهورهای متعاههد
کنوانسیون باشد .برای م ال جایی که کشور بندر بارگیری و کشهور بنهدر تخلیهه ههی کهدام عضهو
قواعد رتردام نبوده اما یلی از کشورهای محل دریافت یا محهل تحویهل کهاال عضهویت رتهردام را
داشته باشد برای اعمال قواعد رتردام بر قرارداد حمل کافی است .پی بینهی محهل دریافهت کهاال و
محل تحویل کاال در قواعد رتردام به این علت است که این مجموعه قواعد حوزه اعمال خود را از
حملونقل بندر تا بندر به حملونقل درب-به درب گسترش داده است و چه بسا که محل تحویل و
دریافت کاال با بندر بارگیری و تخلیه متفاوت باشد .برای م الً جایی که کاالها در خشهلی تحویهل
گرفته میشود و محل تحویل کاال یک کشور عضو قواعد رتردام است؛ قواعد رتهردام بهر قهرارداد
حمل دریایی بینالمللی اعمال خواهد شد.
پ

از تعیین قراردادهای مشهمول قواعهد رتهردام بایهد بررسهی نمهود چهه قراردادههایی بها چهه

ویهگیهایی از شمول کنوانسیون خارج است؟
به موجب ماده  6قواعد رتردام برخی از قراردادها از شهمول کنوانسهیون خهارج اسهت .مهاده 6
قواعد رتردام مقرر میدارد:
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« -1این کنوانسیون در مهورد قراردادههای زیهر در حمهلونقهل خطهوط مهنظم (خطهی) 1اعمهال
نمیشود:

ال

) قراردادهای اجاره کشتی.

ب) سایرقراردادهای استفاده ازتمام یا بخشی ازفضای یک کشتی.

 -2این کنوانسیون نسبت به قراردادهای حمهل در حمهلونقهل غیرخطهی 2اعمهال نمهیشهود ،بها
وجود این در موارد زیر اعمال میشود:

ال ) قرارداد اجاره یا قرارداد از نوع دیرری برای استفاده از تمام یا بخشی از فضای کشتی بین
طرفین وجود نداشته باشد.
ب) در صورت صدور سند حمل یا یک سند حمل اللترونیک».

بنابراین میتوان گفت که قواعد رتردام در مورد قراردادهای حملونقهل مهنظم (خطهی) اعمهال
میگردد .قراردادهای اجاره کشتی و یا قراردادی که تمام یا بخشی از فضای کشهتی مهورد اسهتفاده
قرار میگیرد از جمله قراردادهای حملونقل منظمی هستند که از شمول کنوانسیون خارج شدهانهد.
به نظر می رسهد علهت ایهن اسهت ناا حمایهت از فرسهتندگان کهاال در مقابهل اجهارهکننهدگان کشهتی
می باشد ،زیرا کسی که کشتی را اجاره میدهد به نسبت فرستنده کاالها سهرمایه بیشهتر و اطالعهات
جام تری دارد ( .)Fayzi Chekab & Azarmehr, 2015: 150; Adamsson, 2011: 39
قسمت ب بند  2ماده  6قواعد رتردام ،قراردادی را مشمول مقرراتِ قواعد رتردام میدانهد کهه
برای آن یک بارنامه صادر شود ،ولی در مباحث پیشین این موضوع مطر گردید که قواعد رتردام
بر خال

قواعد الهه ،الهه-ویزبی و ک نوانسهیون ههامبور

الزمه قرارداد حمل دریایی میداند ،صر

کهه تحهت شهرایطی صهدور بارنامهه را

تواف بین طرفین برای اعمال قواعد رتردام بر قرارداد را

کافی میداند .با این حال یک است ناا وجود دارد و آن هم راج به قراردادهای حملونقل نامنظمی
________________________________________________________________
-1حمل و نقل منظم در بند  3ماده 1کنوانسیون ،چنین تعری

شده است :وایه «حمل و نقل منظم» به معنی خدمات حمل و نقل

است که به طورعموم از طری آگهی یا وسایل مشابه پیشنهاد داده میشود و بوسیله کشتیهایی که بین بنادر مشخص طب
جدول منظم درحرکت میباشند ،مطاب جدول زمانی تاریخ حرکت که برای همه در دسترس است ،تأمین میشود.
 -2به موجب بند  4ماده  1کنوانسیون وایه حمل و نقل غیرخطی« :به معنی هر حملی است که حمل منظم نباشد».
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است که برای اعمال قواعد رتردام نیاز به صهدور بارنامهه دارد؛ بههعبهارتدیرهر خهود قراردادههای
حمل ونقل نامنظم یک است ناا است که تحت شرایطی قواعد رتردام بر آن اعمال میشود و بهر ایهن
است نا ،است نایی دیرر وارد شده است صدور بارنامه است ناا بر اسهت ناا اسهت ،زیهرا در اعمهال قواعهد
رتردام بر قرارداد ،صر

توافه کفایهت مهیکنهد و در اینجها بهر اسهت ناا قراردادههای حمهلونقهل

نامنظم ،است ناا صدور بارنامه وارد شده است.
 2-1-2-4موضوع قرارداد حملونقل

مهاده  7قواعههد رتهردام طههرفین قههرارداد را تعیهین نمههوده اسهت .بههر اسههاس ایهن قواعههد قههرارداد
حمل ونقل دریایی بین متصدی حمل و فرسهتنده منعقهد مهیگهردد در عهین حهال قواعهد رتهردام از
اشخاد ثالث نیز تحت شهرایطی حمایهت مهی کنهد .ایهن قواعهد حمایهت از روابهط بهین گیرنهده و
متصدی حمل ،شخص ناظر و متصدی حمل ،متصدی حمهل و دارنهده سهند را نیهز در برمهیگیهرد؛
بنابراین قواعد رتردام بر روابط قراردادی به است ناا قرارداد اجاره و سایر است نائاتی که پیشهتر بحهث
شد ،حاکم است .ازاین رو مقررات رتردام بر روابط شخص ثالث دارنده سند حملونقل نیز اعمهال
میشود.
در بررسی موضوع قرارداد حمل باید دو مسأله مد نظر قرار گیهرد .اول اینلهه موضهوع قواعهد
رتردام شامل حمل کاالها است و یا حمل انسان را هم در برمیگیرد؟ دیرهر آن کهه وسهیله حمهل
کاالها چه نوع وسیلهای میباشد؟
موضوع قراردادهای مشمول قواعد رتردام تنها حمل کاالهها مهیباشهد و ایهن مجموعهه قواعهد
حمل انسان را در برنمیگیرد .حمل انسان در مهاده  85قواعهد رتهردام از شهمول کنوانسهیون خهارج
گردیهده اسههت .مههاده  85مقههرر مههینمایههد« :کنوانسههیون حاضههر نسههبت بههه قراردادهههای مربههوط بههه
حملونقل مسافر و توشه همراه مسافر اعمال نمیشود» .در توضیا کاال باید گفت به موجب بند 24
ماده  1قواعد رتردام وایه کاال به معنی امهوال بها ههر طبیعتهی اسهت کهه متصهدی حمهل بهه موجهب
قرارداد حمل ،تعهد به جابجایی آن میکند و همچنین بسهتهبنهدی (حفها ) و ههر نهوع تجهیهزات و
کانتینر را شامل میشود که به وسیله متصدی حمل فراهم نشده و یا به حساب او نمیباشد.
در مورد نوع وسیله حملونقل به دلیل اینکه قرارداد مزبور قرارداد حمهل کهاال از طریه دریها
میباشد ،وسیله حملونقل کشتی است و بند  25ماده  1بیان میکند که وایه «کشهتی» بهه معنهی ههر
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وسیلهای است که برای حمل کاال از طری دریا مورد استفاده قرار میگیرد.
سؤال دیرر این که آیا ضرورت دارد حتماً حمهل ونقهل از طریه دریها انجهام گیهرد تها قواعهد
رتردام بر قرارداد حاکم گردد؟ بهعبارتیدیرر چنانچه قرارداد حمل ،بندر بهارگیری و بنهدر تخلیهه
را پی بینی کرده باشد ،اما کاالها در آن بنادر بارگیری و تخلیه نشود ،آیا همچنان قواعد رتردام بر
قرارداد اعمال میشود؟ به نظر میرسد صر

انعقاد قرارداد حمل ،بهمنظور حمهل کاالهها از طریه

دریا و تعیین بنادر بارگیری و تخلیه برای اعمال مقررات رتردام بر قرارداد کافی اسهت اگهر چهه در
عمل کاالها از این طری حمل نشود .حالت عل
قرارداد ،حمل کاال از طری دریها را پهی

آن نیز مملن اسهت ره دههد یعنهی جهایی کهه

بینهی نلهرده امها کاالهها در عمهل از طریه دریها و طبه

مقررات رتردام حمل شده است در اینجا به علت عدم پی بینهی حمهل از طریه دریها در قهرارداد،
قواعد رتردام بر قرارداد قابل اعمال نیست مرر خال
طور ضمنی حمل کاال از طری دریا در قرارداد پهی

آن ثابت گردد یعنی مشخص گهردد کهه بهه
بینهی شهده اسهت ( ;Mankovski, 2010: 17

.) Simaee Sarraf & Yari, 2012:113
 2-2-4جایگاه حملونقل چندوجهی در قواعد رتردام

در مجموعه مقررات رتردام در تعری

قرارداد حمل دریایی مشمول این سند بینالمللی اشهاره-

ای به حملونقل چندوجهی شده است .در تبیین حملونقل چندوجهی بند  1مهاده  1قواعهد رتهردام
مقرر میدارد« :قرارداد حمل ،قراردادی است که در آن ،متصدی حمل در قبال دریافت اجهرت،
متعهد به حمل کاال از یک ملان به ملان دیرر میشود .قرارداد باید برای حمهل از طریه دریها
منعقد گردد و نیز مملن است برای دیرر شیوههای حملونقل ،عهالوه بهر حمهل دریهایی منعقهد
گردد».
با این توضیحات شاید در ابتدا به نظهر برسهد ایهن کنوانسهیون یهک سهند بهینالمللهی در حهوزه
حملونقل چندوجهی است اما باید به این نلته توجه داشهت کهه در بنهد  1مهاده  1قواعهد رتهردام،
کنوانسیون را بر قراردادهای حمل یکوجهی قابل اعمال میداند البته جایی که از سهایر شهیوهههای
حملونقل در قرارداد استفاده میشود ،قواعد رتردام حمل درب به درب را پی بینهی کهرده اسهت.
با این توضیا که چنانچه در یک قرارداد حملونقل چندوجهی ،در طی سفر ،کاالها در بخشهی از
مسیر از طری دریا حمل شود و حمل دریایی دارای وص

بینالمللی باشد ،قواعد رتردام بر مرحله
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حمل دریایی قرارداد حملونقل چندوجهی اعمال میگردد .البتهه پهی بینهی حمهل درب بهه درب
بدان معنا است که در این قرارداد عالوه بر حمل دریایی از روشهای دیرر حمل استفاده مهیشهود
به همین دلیل است که کنوانسیون با نام «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مهورد قراردادههای حمهل
بینالمللی کاالها به صورت کلی یا جزئی از طری دریا» مورد استفاده قهرار مهیگیهرد ( Conrado,

 2011, p.21؛ .)Berlingieri, 2003, p.267در این سند بینالمللی بر خال

سایر اسناد بهینالمللهی

که در حوزه تعارضات احتمالی کنوانسیونهای بینالمللی شفا سازی نرردیهده اسهت ،مهوادی بهه
عنوان قواعد حل تعارض قواعد رتردام با سایر کنوانسیونهای بینالمللی مقرر شده اسهت .مهواد 26
و  82بدین منظور وض گردیده است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 3-4قواعد حل تعارض کنوانسیون هامبورگ و قواعد رتردام در حملونقل چندوجهی

بهمنظور رف تعارضهای احتمالی میان مقررات حمل یهکوجههی در حمهلونقهل چنهدوجهی،
برخی از کنوانسیونهای حمل بینالمللی مقرراتی را به عنوان قواعد حل تعارض پهی بینهی نمهوده-
اند .در همین راستا در ادامه ماده  25کنوانسیون هامبور

و مهواد  26و  82قواعهد رتهردام بررسهی

میگردد.
 1-3-4ماده  25کنوانسیون هامبورگ

بند  5ماده  25قواعد کنوانسیون هامبور

مربهوط بهه تعهارضههای حهوزه حقهوق حمهلونقهل

دریایی است .به موجب این ماده« :هی یک از مقررات این کنوانسیون مان اعمال یک کنوانسهیون
بینالمللی دیرر در مورد قراردادهای حمل ونقهل توسهط یهک کشهور متعاههد کهه عمهدت ًا بهه طهرق
دیرری جز طری دریایی که در حال حاضر و در تاریخ تصویب این کنوانسیون معتبر و الزماالجرا
می باشد ،نیست .این مقررات همچنین در خصود هرگونه تجدیدنظر یا اصال بعهدی کنوانسهیون
بینالمللی مزبور نیز اعمال میگردد» .بر اساس این ماده ،برخی تعارضهای میان اسناد حمل یهک-
وجهی در یک قرارداد حمل چندوجهی حل و فصل میگردد .برای م ال هر تعارض احتمهالی بهین
ماده  2کنوانسیون سی ام آر 1و قواعهد کنوانسهیون ههامبور

بهر اسهاس ایهن مهاده رفه مهیشهود.

________________________________________________________________
1- CMR Convention, 1956.
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چنانچه قرارداد حمل ونقلی منعقد گهردد کهه مهرتبط بها دو کشهوری باشهد و ههر دو کشهور عضهو
کنوانسیون هامبور

و کنوانسیون سی ام آر میباشند و در جریان حمهلونقهل کهاال نیهاز بهه طهی

مسیر دریایی وجود داشته باشد و بدین منظور کاالها با وسهیله حمهل جهادهای (کهامیون) بهه کشهتی
بارگیری شود به موجب ماده  2کنوانسیون سی ام آر به این دلیل که کاال با وسیله حمل جادهای بهه
کشتی بارگیری شده است ،کنوانسیون سی ام آر بر کل قرارداد حمل حاکم است و ازآنجاکهه ههر
دو کشور عضو کنوانسیون هامبور

میباشند کنوانسیون مزبور بهر مرحلهه حمهل دریهایی قهرارداد

حاکم است .در این م ال قاعده حل تعارض بند  5ماده  25کنوانسیون هامبور

راهگشا اسهت و در

نتیجه در م ال مذکور ،کنوانسهیون سهی ام آر بهر اسهاس بنهد  5مهاده  25کنوانسهیون ههامبور

بهر

قرارداد حمهل حهاکم اسهت .در ادامهه ایهن مهاده ،تقهدم سهایر اسهنادی کهه متعاقهب بهر کنوانسهیون
هامبور

تصویب میشود و یا نسخ اصالحی اینگونه اسناد بر کنوانسیون هامبور

تصریا مهی-

گهردد .بهدین ترتیهب قاعهده حهل تعههارض منهدرج در بنهد  5مهاده  25کنوانسهیون ،نسهخ اصههالحی
کنوانسیون کوتی  1را نیز پوش
کوتی

میدهد و درصورتیکه شرایط اعمهال بنهد  1مهاده  3کنوانسهیون

فراهم باشد تعارض میان قواعد کنوانسیون کوتی

و هامبور

را حل و فصل مینماید .به

طور م ال در موردی که در قرارداد حمل چندوجهی مرحله حمل دریایی ململ حمل ریلهی اسهت
و مقررات هر دو کنوانسیون کوتی

و هامبور

به موجب بند  5ماده  25کنوانسیون هامبور

بر آن قابل اعمال است قواعد کنوانسیون کوتی
بر قرارداد حاکم است (.)Hoeks, 2009: 315

 2-3-4مواد  26و  82قواعد رتردام

گر چه در حال حاضر هنوز قواعد رتردام الزماالجرا نرردیده است اما قواعد رتردام مقررات
مناسب و قابل توجهی را در زمینه حل تعارض مقررات اسناد حمل یک وجهی با یلدیرر ارائه
داده است .بدین منظور ضروری است ماده  26و  82قواعد رتردام در این رابطه بررسی شود.
ماده  26قواعد رتردام مقرر میدارد ...« :زمانی که فقدان یا زیان به کاالها یا واقعهه یها اوضهاع و
احوالی باعث تأخیر در تحویل آنها در طول مدت مسئولیت متصدی حملونقل میشود امها قبهل از
________________________________________________________________
1- Cotif Convention, 1999
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بارگیری به کشتی یا بعد از تخلیه از کشتی ،اتفاق بیفتد ،مقررات این کنوانسهیون بهر مقهررات سهند
بینالمللی دیرر حاکم نیست ،درصورتیکه در زمان چنین فقدان ،زیان یاواقعه یا اوضهاع و احهوالی
که موجب تأخیر شده است:
ال ) وف مقررات چنین سند بین المللی کهه در مهورد تمهام یها برخهی عملیهات متصهدی حمهل
اعمال می شود ،فرستنده قراردادی مستقیم و جداگانه با متصدی حمل در مورد مرحلههای خهاد از
حمل که فقدان ،زیان به کاالها یا هر حادثه یا اوضاع و احوالی که باعث تأخیر در تحویل مهیشهود
در آن اتفاق افتاده ،منعقد کرده باشد؛
ب) این سند بین المللی به طور صریا ،مسئولیت متصدی حمل ،محدودیت مسهئولیت یها موعهد
اقامه دعوی را مقرر کند؛ و
ج) وف سند مزبور ،هی گونه نقا قرارداد به زیان فرستنده مجاز نباشد ».
این ماده تالش میکند که تعارض میان مقررات رتردام و سایر اسناد حمل یک وجههی را حهل
و فصل نماید .ماده  26در خصود خساراتی که قبهل از بهارگیری محمولهه بهه کشهتی و یها بعهد از
تخلیه محموله از کشتی ره داده تعیین تللی

نموده است بنابراین در جایی که خسارت در مرحلهه

حمل دریایی ره میدهد و یا در مواردی که تعیین اینلهه خسهارت در کهدام مرحلهه از حمهل ره
داده است با دشواری روبرو شده ،مانند اینله خسارات به تهدریج در مراحهل مختله

حمهل اتفهاق

افتاده ،در این موارد قواعد رتردام حاکم است ( .)Van der Ziel, 2009: 991البته این ماده به طور
کامل تعارضهای احتمالی میان قواعد رتهردام و سهایر اسهناد بهینالمللهی را پهی بینهی نمهینمایهد؛
بهعبارتدیرر چنانچه شرایط ماده  26رتردام در سایر شیوههای حمل وجود داشهته باشهد ،مقهررات
بینالمللی حمل غیر دریایی به تناسب نوع حمل بر همان شیوه اعمال میگردد ازایهنرو بایهد گفهت
این ماده به پی بینی قاعده حل تعارض قواعد رتردام با سایر مقهررات بهینالمللهی مهرتبط بها حمهل
یکوجهی نمیپردازد .البته برخی ( )Adamsson, 2011: 43بر این باورند مواردی که بهه موجهب
مقررات اسناد حمل یکوجهی به موجهب بنهد ب مهاده  26قواعهد رتهردام بهر مسهئولیت متصهدی
حملونقل اعمال میگردد میبایست به طور محدود تفسیر شهود زیهرا مملهن اسهت مقهررات سهند
حمل یکوجهی مورد اعمال بر مسئولیت متصدی حملونقهل قواعهدی فراتهر از قواعهد رتهردام در
خصود مسئولیت متصدی حملونقل بر وی تحمیل نماید و در اینگونه مهوارد بایهد از تهأثیر غیهر
مستقیم این مقررات بر مسئولیت متصدی حملونقل جلوگیری به عمل آید.
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با این حال در کنار ماده  26قواعد رتردام میبایست به ماده  82قواعد رتردام نیهز توجهه داشهت.
ماده  82مزبور یک قاعده حل تعارض در خصود تعارض میان اسناد حمل یکوجهی وض مهی-
نماید .به موجب این ماده چنانچه شرایطی وجود داشته باشد سایر اسناد حمل یکوجهی بر قواعهد
رتردام مقدم میشود.
مهاده  82مقهرر مهیدارد« :ههی مقهرراتهی در ایهن کنوانسهیون ،مهان از اعمهال ههی یهک از
کنوانسیونهای بینالمللی زیر که در زمان الزم االجرا شدن این کنوانسیون ،الزم االجرا بودهانهد و
نیز اصالحیههای بعدی آنها که مسئولیت متصدی حمل در قبال فقدان و خسارات وارد بر کاالها
را تنظیم میکنند ،نخواهد بود:

ال ) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاال از طری هوا ،تها جهایی کهه کنوانسهیون مهذکور
مطاب با مقررات خود ،بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال میشود؛
ب) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاالها از طری جاده ،تا جایی که کنوانسهیون مهذکور
مطاب با مقررات خود ،به حملونقل کاالیی میپردازد که به صورت بارگیری شده بر روی وسیله
نقلیه جادهای مخصود حمل کاالها که خود به وسیله کشتی حمل میشود ،باقی مانده است؛
ج) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقل کاالها از طری راه آهن ،تا جایی که کنوانسیون مذکور
مطاب با مقررات خود ،به حملونقل کاالیی که از طری دریا به عنهوان ملمهل بهرای حمهلونقهل
ریلی حمل میشود ،اعمال میشود؛
د) هر کنوانسیون حاکم بر حملونقهل کاالهها از طریه آبراهههههای داخلهی ،تها جهایی کهه
کنوانسیون مذکور مطاب با مقررات خود ،به حملونقل کاالیی که بدون انتقال آن از یک کشهتی
به کشتی دیرر هم از طری رودخانه و هم از طری دریا حمل میشود ،اعمال میشود».
ماده  82از سویی از نظر موضوعات پی بینی شده فراتر از ماده  26است و از سویی دیرر ،ایهن
ماده مشمول اسناد حمل یکوجهی کنونی و اصالحات بعدی آن میشود .البته روشن است که این
ماده در خصود سایر اسنادی که در آینده مورد تصویب قرار میگیهرد و مملهن اسهت بها قواعهد
رتردام در تعارض باشند تعیین تللی

ننموده است (Adamsson, 2011:43).

به موجب بند  1ماده  82که مربهوط بهه تعهارض قواعهد حمهل دریهایی بها قواعهد حمهل ههوایی
میباشد ،تحت شرایطی قواعد حمل هوایی بر قواعد رتردام مقدم میشود .چنانچه در یک قرارداد
حمل چندوجهی که از دو شیوه حمل دریایی و حمل هوایی برای جابجایی کاالها استفاده میشهود
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کاالها در طول حمل دریایی صدمه ببیند و عامهل ایهن صهدمه و خسهارت در جریهان حمهل ههوایی
بروز نموده است در اینجا باید دید قانون حاکم بر قرارداد چهه قهانونی اسهت؟ بهه موجهب مهاده 26
قواعد رتردام چون صدمه و خسارت در مرحله حمل دریایی ره دادهاست بنهابراین قواعهد رتهردام
بر این موضوع حهاکم اسهت امها بهه موجهب بنهد  1مهاده  18کنوانسهیون مهونترال 1ازآنجاکهه عامهل
خسارت در مرحله حمل هوایی وجود داشته است بنهابراین کنوانسهیون مهونترال بهر قهرارداد حهاکم
است .در این مورد بند  1ماده  82مقرر میدارد که اسناد حمل هوایی مقهدم مهیشهود و کنوانسهیون
مونترال بر قرارداد اعمال میگردد.
بند  2ماده  82فرض رایجتری را مطر مینماید .مقررات این بند راج به تعارض قواعد حمهل
دریایی با قواعد حمل جادهای است .فرض ماده مربوط به جایی است که یک کهامیون بها کهاال بهه
کشتی بارگیری شده و کاالها در طی مسیر حمل با کشتی خسارت میبیند در اینجا به طهور معمهول
باید قواعد رتردام بر قرارداد اعمال گردد؛ زیرا خسارت در مرحله حمل دریایی ره داده اسهت امها
بند  2ماده  82قواعد رتردام مقرر میدارد در چنین وضعیتی مقررات حمل جادهای مقدم است و به
موجب بند 1ماده  2کنوانسهیون سهی ام آر ،قواعهد حمهل جهادهای بهر قهرارداد حهاکم خواههد بهود
(.)Sturley, 2011: 73-74
درنهایت بند  3ماده  82قواعد رتردام به تعارض میان قواعد حمل ریلی با قواعهد رتهردام اشهاره
میکند .ضوابط این بند مشابه بند  2ماده  82میباشد و مقرر میدارد که چنهانچهه در جریهان یهک
حمل ونقل چندوجهی حمل دریایی ململ حمل ریلی باشد ،کنوانسیون مربهوط بهه حمهل راه آههن
که در حال حاضر کنوانسیون کوتی

الزماالجرا میباشد بر قرارداد حاکم است.

نتیجه

حمل ونقل چندوجهی ،حمل کاالها توسط حداقل دو وسیله حمل به موجب یک قرارداد واحد

بینالمللی
میباشد .ازآنجاکه در این حوزه ،مقررات 
تحت مسئولیت متصدی حمل ونقل چندوجهی 

صهاحبنظهران

الزم االجرایی به عنوان قهانون حهاکم بهر قهرارداد حمهل چنهدوجهی وجهود نهدارد،
________________________________________________________________
1 -Montreal Convention
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حلهها اسهتفاده از سیسهتم
دادهاند و یلی از راه 
راه حل های متفاوتی برای تعیین قانون حاکم پیشنهاد 

میباشد .به موجب این روش ،به تناسب نوع حمل مورد استفاده در هر مرحلهه از قهرارداد،
شبله ای 
الزماالجرای همان مرحله ،قانون حاکم بر قرارداد است؛ بنابراین چنانچه یهک
کنوانسیون مصوب و 

قرارداد حمل چندوجهی مشتمل بر یک مرحله حمل دریایی وجود داشهته باشهد قهوانین و مقهررات
مرتبط با حمل ونقل دریایی بر آن بخ

از این قرارداد اعمهال خواههد شهد .در حهوزه اسهناد حمهل

دریایی ،چندین سند بین المللی متفاوت مورد تصویب قهرار گرفتهه اسهت .کنوانسهیون ههامبور

و

قواعد رتردام به عنوان دو سند بینالمللی مربوط به حمل دریایی در برخی مقهررات خهود بهه حمهل
نمودهاند .با این توضیا که کنوانسیون هامبور

چندوجهی اشاره

یک قرارداد حمهل ونقهل را کهه

متضمن یک مرحله حمل دریایی باشد مشمول ضوابط خود می داند هر چند که در این حمهل ونقهل
از سایر روش های حمل نیز استفاده گردد؛ البته در این صورت ضوابط کنوانسیون صهرفاً بهر مرحلهه
حمل دریایی بین المللی حاکم می باشد .قواعد رتردام نیز نلات قابل توجهی در زمینهه حمهل ونقهل
چندوجهی مطر می نماید .قواعد رتردام بر قراردادهای حمل دریایی کهه مملهن اسهت بخشهی از
یک قرارداد حمل چندوجهی باشد اعمال می گردد .اعمال مقررات این دو کنوانسیون مملن اسهت
معارض با اعمال مقررات سایر کنوانسیون های بین المللی در خصود حمل ونقل غیردریهایی باشهد.
در این زمینه دو کنوانسهیون مزبهور بخشهی از تعارضهات را مهدنظر قهرار داده انهد و بهرای آن چهاره
اندیشی نمودهاند.

در زمینه تعارض قوانین بر اساس ضوابط کنوانسیون هامبور
عالوه بر عضویت کنوانسیون هامبور

چنانچه یلهی از طهرفین قهرارداد

یکوجهی پیوسهته باشهد،
بینالمللی حمل 
به سایر مقررات 

به موجب بند  5ماده  25کنوانسیون هامبور

بهینالمللهی
این کنوانسیون مان اعمال سایر مقهررات 

مرتبط به یک نوع خاد حمل (حمل غیر دریایی) بر قرارداد نمی گردد .در تعیین قهانون حهاکم در
قراردادهای حمل چندوجهی قواعد رتردام نیز مقررات قابل توجهی را وض کهرده اسهت .مهاده 26
قواعد رتردام برخی تعارضات مرتبط با مسئولیت متصدی حمل ونقل ،محدودیت مسئولیت و زمهان
اقامه دعوا را مدنظر قرار می دهد و در خصود آن تعیین تللی

می نماید اما ماده  82این سند بهین

المللی به بررسی تعارض قواعد رتردام با سایر کنوانسیون های مربوط به سایر شیوه های حمهل ونقهل
پرداختهه و در برابههر مقههررات حمههلونقههل هههوایی عقههب نشههینی کلههی و در مههورد سههایر شههیوههههای
حمل ونقل در موارد خاصهی عقهب نشهینی محهدودی نمهوده اسهت و در واقه اعمهال مقهررات آن
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.کنوانسیونها را بر اعمال مقررات خود مقدم میدارد
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