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 چکیده

نقل وها، حملوهترين شیج. يکی از رايابداع شدنقل وهای جديد حملوهشی ،موازات پیشرفت علمبه
اين شیوه اين است که  مورد مهم دررود. سؤال نقل کاال به کار میوويژه در حملچندوجهی است که به
المللی در خصوص نقل چندوجهی کاال کدام است؟ فقدان قانون يکنواخت بینوقانون حاکم بر حمل

های حقوقی، چالش از نظامنقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری وحمل
 ايجاد کرده است. پاسخ به اين سؤالاساسی در 

عنوان وجهی را بههای يکای و استفاده از مقررات کنوانسیونمقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه
ها هايی میان قواعد اين کنوانسیونها و تعارضپوشانید. البته در مواردی همکنحل پیشنهاد میراه

وجهی و قواعد مقرر در ماده های يکود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیونشمشاهده می
گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در راه ،راجع به حقوق معاهدات وينکنوانسیون  93

 شود.ها میمانع بروز برخی تعارض ،نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکموحمل
 

 دیواژگان کلی
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 مقدمه
نقل وحمل برخوردار است. المللدر عرصه تجارت بینای نقل کاال از جايگاه ويژهوموضوع حمل

ه، دو ها و وسائل نقلیراه. های انسانی در جوامع بشری بوده استترين فعالیتدر واقع يکی از مهم
نقل هستند. زمانی که انسان به تولید مازاد بر نیاز خود پرداخت و خواستار ورکن اساسی حمل

هايی با مشخصات های بهتر و جادهنوعان خود شد، نیاز به راهمبادله اين مازاد با تولیدات ساير هم
ها رفت در راهبه تناسب اين پیش .نقل پیشرفته ايجاد شدوفنی و مناسب و همچنین وسايل حمل

نقل نیز ابداع شد که طبیعی است با ابداع هريک از وهای مختلف حملنقل، شیوهوو وسايل حمل
ها و مسئولیت فعاالن در اين انبوهی از سؤاالت در زمینه نحوه استفاده از اين شیوه ،هااين شیوه

ز اين قاعده مستثنا نقل چندوجهی کاال نیز اودانان قرار گرفت. حملحوزه، پیش روی حقوق
وجهی است ولی نقل يکوهای حملنقل چندوجهی، ترکیبی از انواع مختلف شیوهونیست. حمل

نقل چندوجهی وحملنقل است. وهای حملهای خاص خود، متمايز از ساير روشبه لحاظ ويژگی
واقع در يک نقل متفاوت، از محلی وحمل کاال توسط حداقل دو نوع وسیله حملعبارت است از 

واقع در يک کشور  ،شده برای تحويلنقل چندوجهی تا محل تعیینوکشور توسط متصدی حمل
بر اساس اين تعريف، استفاده از . گیردنقل چندوجهی صورت میوديگر که بر اساس قرارداد حمل

، وجود قرارداد واحد حملِ چندوجهی و مسئولیت متصدی حمل نقلوحداقل دو شیوه حمل
کیفیت بهتر نقل است. وهای اين شیوه حملازجمله ويژگی ،جهی برای تمامی مراحلچندو

خدمات، سرعت انتقال کاال از يک وسیله به وسیله ديگر، ايمنی کاال در اين انتقال، کاهش اسناد 
نقل، مسئولیت کامل متصديان وهای نسبتاً مناسب اين نوع حملحمل و تشريفات اداری، هزينه

نقل چندوجهی است. در حال وهای شیوه حملازجمله مزيت ،جويی در انرژیو صرفهنقل وحمل
 ژنوکنوانسیون المللی يکنواختی وجود ندارد. مقررات بین ،نقل چندوجهیوحاضر در زمینه حمل

المللی در حمل چندوجهی است اما اين مقررات به داليلی ازجمله مقررات بین 13231مصوب 
ترين نقل چندوجهی، مهموالمللی در خصوص حملبه دلیل فقدان قانون بین. االجرا نشدالزم

های پرسش در اين حوزه، تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل چندوجهی و رفع تعارض
 احتمالی قوانین حاکم بر اين نوع قراردادهاست. 

و قواعد  قوانینتعارض  گويی به اين پرسش مهم، مقاله حاضر در ابتدا به موضوعپاسخ برای
نقل چندوجهی پرداخته و سپس به تعیین قانون حاکم بر حمل چندوجهی با ودر حمل حل تعارض

وجهیِ قابل اعمال بر های حمل يککنوانسیون ،در ادامه .پردازدای میتوسل به سیستم شبکه
میان  دهد و ازآنجاکه ممکن استای را توضیح میحمل چندوجهی با استفاده از سیستم شبکه

 
1. The United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, (MT Convention), 
1980. 
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پوشانی وجود داشته باشد، قواعد حل تعارض اين مقررات ها تعارض يا هممقررات اين کنوانسیون
شود. در بخش پايانی، ساير منظور تعیین قانون حاکم بر قرارداد، تجزيه و تحلیل میالمللی بهبین

الملل ها برای حل تعارض و کاهش بروز تعارض در اين حوزه تشريح و موضع حقوق بینشیوه
 شود. وجهی کاال تبیین مینقل چندوخصوصی ايران در خصوص قانون حاکم بر حمل

 

 نقل چندوجهیو. مفهوم تعارض قوانین و بروز آن در حمل7
نقل وهرگاه افرادی از يک کشور به کشورهای ديگری سفر کنند يا اموال و اشیاء با وسايل حمل

المللی توسعه آيد. هرچه روابط بینرض قوانین پیش میاز کشوری به کشور ديگر منتقل شود، تعا
شود. موضوع تعارض تر میبیشتری يابد، موارد تعارض قوانین بیشتر شده و اهمیت آن نمايان

شود که يک مسئله حقوقی، الاقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت قوانین، هنگامی مطرح می
ه حقوقی بايد حداقل يک عامل خارجی وجود داشته ديگر، برای بروز تعارض قوانین در يک رابط

و در اثر وجود عامل خارجی، احتمال اعمال دو قانون )داخلی و خارجی( مطرح شود. بنابراين  باشد
توان گفت هرگاه رابطه حقوقی با قوانین دو يا چند کشور ارتباط پیدا در تعريف تعارض قوانین می

به نحوی که نتیجه  ،طور يکنواخت حکم ننمايدوضعیت بهکند و قوانین اين کشورها نسبت به آن 
اعمال قانون يکی از اين کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه اعمال قانون 

آيد و در رفع اين تعارض و کشور ديگر در همان مورد متفاوت باشد، تعارض قوانین به وجود می
الملل خصوصی، کدام قانون حل تعارض حقوق بین اختالف بايد بررسی کرد که با توجه به قواعد

فیه حاکم خواهد شد تا تعارض قوانین حل شود. به عبارتی بايد در هر وضعیت بر مسئله متنازع
قوانین حل تعارض يک سیستم  ،د. بنابراينکرحقوقی، قاعده حل تعارض مربوط به آن را جستجو 

کنند تا در را اعمال می ها آنه دادگاهحقوقی شامل آن دسته از قواعد ملی يک کشور است ک
ده و سپس بر اساس قانون کردعوايی که در آن عنصر خارجی وجود دارد، قانون حاکم را تعیین 

المللی، قواعد برای مثال در حوزه حقوق قراردادهای بین ،ند. بنابراينکنفصل اختالف وحاکم، حل
رداد که دارای عنصر خارجی است مورد منظور تعیین قانون حاکم بر يک قراحل تعارض به
 8گیرد.استفاده قرار می

ونقل پس از بررسی مفهوم کلی تعارض قوانین، بايد به بررسی موضوع تعارض قوانین در حمل
المللی چندوجهی پرداخت. به عبارت ديگر، تعارض قوانین مورد بحث در پژوهش حاضر، تعارض بین

نقل چندوجهی است؛ با اين وجهی در يک قرارداد حملوهای حمل يکمیان قواعد کنوانسیون
 1323نقل چندوجهی پس از مذاکرات فراوان، سرانجام در سال وتوضیح که در رابطه با حمل

 
مجله ، «قانون حاکم در تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده»تعارض قوانین در قراردادها »نیکبخت، حمیدرضا؛  .2

 .3، ص 1921 تابستانـ  بهار ،98، شماره المللیخدمات حقوقی بین نشريه دفتر، حقوقی
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نقل وکنوانسیون سازمان ملل متحد در حمل»المللی تحت عنوان ، يک سند بینژنومیالدی در شهر 
های قبلی در اين انسیون به داليلی مانند تالش. درهرحال، اين کنوتصويب شد« چندوجهی کاال

االجرا نشد. ازجمله داليل عدم موفقیت اين کنوانسیون، لزوم تصويب حداقل ثمر بود و الزمحوزه بی
االجراشدن کنوانسیون بود که حد نصاب بااليی برای تصويب يک مقررة کشور برای الزم 93
نعتی از اين مقررات استقبال نکردند زيرا ضوابط شود. همچنین کشورهای صالمللی محسوب میبین

نقل در پیش گرفته وای در خصوص مسئولیت متصدی حملگیرانهکنوانسیون، رويکرد نسبتاً سخت
، مقرراتی را در حوزه محدوديت مسئولیت متصدی ژنوکنوانسیون  129است؛ با اين توضیح که ماده 

 131ولیت متصدی حمل تعیین شده است اما ماده نقل وضع کرده و بدين ترتیب، حدود مسئوحمل
دارد که چنانچه خسارات در مرحله کنوانسیون، به مسئله محل ورود خسارات توجه کرده و مقرر می

ای در اين خصوص االجرا يا قانون ملی آمرهمجزا و الزم نقل رخ دهد و کنوانسیونِوخاصی از حمل
کند، همان کنوانسیون نقل تحمیل میوبر متصدی حملتری وجود داشته باشد که مسئولیت سنگین

 
زيان ناشی از تلف يا خسارت وارد بر کاال،  در موردمرکب نقل ومسئولیت عامل حمل»ژنو:  1323کنوانسیون  12ماده  .9

واحد محاسبه برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاالی  57/8واحد برای هر بسته يا هر واحد بار يا  383به مبلغ  11مطابق ماده 
 اجرا خواهد بود. شود، باالترين سقف قابلشده يا خسارات محدود میتلف

 شود:ه، باالترين سقف، مطابق قواعد ذيل محاسبه میاين ماد 1. از نظر بند 8
الف. هرگاه يک کانتینر، پالت يا هر وسیله مشابه ديگری برای بارگیری استفاده شده باشد، هر بسته يا واحد باری که در سند 

واحد بار تلقی عنوان يک بسته يا نقل مرکب ذکر شده است، به همان نحوی که در وسیله حمل بارگیری شده است، بهوحمل
 شود. می

نقل مرکب نداشته يا وکه خود وسیله حمل، مفقود يا معیوب شده باشد، چنانچه وسیله مزبور، تعلق به عامل حملب. درصورتی
 شود.عنوان يک واحد بار مجزا تلقی میاينکه به نحو ديگری آن را تهیه نکرده باشد، به

نقل از طريق ونقل دريايی يا حملوالمللی، مطابق قرارداد حملنقل مرکب بینوحمل اين ماده، اگر 8و  1. باوجود مقررات بند 9
واحد محاسبه برای هر کیلوگرم وزن  89/2نقل مرکب، حداکثر به مبلغ وهای داخلی را شامل نشود، مسئولیت عامل حملآب

 شود.ديده محدود میناخالص کاالی مفقودشده يا خسارت
برابر کرايه  7/8به مبلغ  11زيان ناشی از تأخیر در تحويل، حسب مقررات ماده  در موردنقل مرکب ول. مسئولیت عامل حم1

کرايه قابل  مشروط بر اينکه مبلغ مزبور، متجاوز از کلّ ،اند محدود استقابل پرداخت برای کاالهايی که با تأخیر تحويل شده
 نقل مرکب نباشد.وپرداخت مقرر در قرارداد حمل

تواند از سقف اين ماده نمی 1و  9يا بندهای  1و  1نقل مرکب، حسب بندهای ومجموع غرامات پرداختی عامل حمل. 7
 کاال تجاوز کند. اين ماده در صورت تلف کلّ 9يا  1شده طبق بند تعیین

اين ماده مقرر  1و  9،1دهای های مسئولیت به میزانی باالتر از آنچه در بننقل مرکب و فرستنده، سقفو. با توافق عامل حمل1
 نقل مرکب خواهد بود.وشده، قابل تعیین در سند حمل

 «.91عبارت است از واحد محاسبه مذکور در ماده « واحد محاسبه. »5

نقل مرکب رخ ووقتی که تلف يا خسارات وارده بر کاال در قسمت معینی از مسیر حمل»ژنو:  1323ن وکنوانسی 13ماده . 3

سقف مسئولیت باالتری نسبت به سقف مقرر حسب  ،ایاجرا يا قانون ملی آمرهالمللی قابلق يک کنوانسیون بیندهد که مطاب
نقل مرکب برای اين تلف يا خسارت با توجه به مقررات وتعیین شده باشد، میزان مسئولیت عامل حمل 12ماده  9تا  1بند 

 «.دشوکنوانسیون مزبور يا آن قانون ملی آمره تعیین می
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يا قانون ملی مزبور بر آن بخش از قرارداد حاکم است. دلیل ديگر عدم موفقیت کنوانسیون، زمان 
نقل چندوجهی، ونامناسب تصويب کنوانسیون بود زيرا در زمان تصويب کنوانسیون، شیوه حمل

اشت و کشورها ضرورتی در پیوستن به اين کنوانسیون نقل کاال ندوجايگاه چندانی در حوزه حمل
 7ديدند.نمی

المللی چندوجهی از يک سو و نقل بینواالجرا در حملنبود مجموعه مقررات يکنواخت الزم
وجهی و اعمال آن از سوی ديگر، موجب بروز مشکالتی نقل يکوالمللی حملتدوين اسناد بین

وجهی های حمل يکوت و تعارض میان قواعد کنوانسیونازجمله اعمال قواعد مسئولیتی متفا
نقل چندوجهی در تعیین قانون حاکم با وشود. بنابراين در هنگام انعقاد يک قرارداد حملمی

به تناسب شیوه حمل مورد استفاده در هر مرحله از مراحل قرارداد  چون شودمشکل ايجاد می
شود. بر آن بخش از قرارداد اعمال می ،یوة حملالمللی مربوط به همان شحمل، کنوانسیون بین

وجهی به چه نحو بر يک قرارداد واحد حمل يک المللیِحال بايد ديد اوالً، اين اسناد بینبااين
فراتر از  ،المللیهای بینشود و ثانیاً، در برخی موارد، اين کنوانسیونحمل چندوجهی اعمال می

های ی حمل نیز اعمال و اين منجر به تعارض کنوانسیونهابر ساير شیوه ،شیوه حمل مورد نظر
حل رفع اين تعارض چگونه شود. در اين مورد نیز بايد ديد راهوجهی با يکديگر میحمل يک

 است. 

 

 نقل چندوجهیو. تعیین قانون حاکم بر حمل2
های حمل المللی يکنواخت، تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادبه علت نبود کنوانسیون بین

رو شده است. چندوجهی و به تبع آن، تعیین مسئولیت متصدی حمل چندوجهی با دشواری روبه
اعمال مقررات  ،بینی شده است. يکی از راهکارهادر اين خصوص، راهکارهای متعددی پیش

حل با وجهی بر مراحل مختلف قرارداد حمل چندوجهی است. از اين راههای حمل يککنوانسیون
های شود. اين سیستم از مقررات مختلف حاکم بر روشياد می 1«ایسیستم شبکه»عنوان 

عنوان مجموعه و ترکیبی از نقل چندوجهی بهوو به حملکند میوجهی استفاده نقل يکوحمل
نهد که بر اساس آن، نگرد. اين سیستم، ساختاری را بنا میوجهی مینقل يکوهای حملشیوه

نقل چندوجهی حاکم وبر آن مرحله از حمل ،وجهینقل يکواعد حملهريک از مجموعه قو
 
نقل ترکیبی در وهای موجود در مسئولیت عامل حملچالش»میرزانژاد جويباری، اکبر و محسن مرادی گوارشکی؛  .5

 پايیز ـ زمستان ،9و  8ل اول، شماره ، ساسیاسیوعلومپژوهشنامه حقوق، «( و تأملی در حقوق ايران1323کنوانسیون ژنو )
 .115، ص 1927

-Asariotis, R., et al. “Intermodal Transportation and Carrier Liability”, Office for Official Publications of 

the European Communities, 1999, p. 22; Hoeks, Marian, Multimodal Transport Law (The Law Applicable 

to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods), Breda, 2009, pp. 17-18. 
6. Network System 
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بستگی به اين دارد که موضوع مورد  ،در اين سیستم، قواعد قابل اعمال بر هر موضوعی 5شود.می
های مقررات مختلفی بر بخش ،بحث در کدام مرحله از مراحل حمل رخ داده است. بنابراين

واهد بود؛ گويی که طرفین اين قرارداد حمل، قراردادهای نقل چندوجهی حاکم خومختلف حمل
ای، ريلی، هوايی و دريايی( با يکديگر منعقد ای را برای هريک از مراحل حمل )جادهجداگانه

صورت کاال به ،نقل چندوجهی که در بخشی از آنومثالً چنانچه در يک قرارداد حمل 2.اندکرده
شود، کاال تلف يا معیوب حله بعدی از طريق جاده حمل میشود و در مرجا میحمل هوايی جابه

ای از مراحل حمل رخ داده، مقررات کنوانسیون شود، بسته به اينکه تلف يا نقص در چه مرحله
 سی.ام.آرنقل هوايی يا مقررات کنوانسیون وعنوان مقررات حاکم بر حملبه مونتراليا  ورشو

 ای در خصوص نحوه جبران خسارت حاکم خواهد بود.ادهنقل جوعنوان مقررات حاکم بر حملبه
ای اين است که اعمال قواعد مرتبط با هر شیوه خاص مزيت مهم استفاده از سیستم شبکه

نقل نبوده و قواعدی که برای هر وهای حملنقل، مانع اعمال قواعد مرتبط با ساير شیوهوحمل
نقل است. مزيت وشده برای آن شیوة خاص حملشود، قواعد تعییننقل اعمال میونوع از حمل

ای، هماهنگی در جبران خسارت است؛ به اين معنا که مسئولیت متصدی تر سیستم شبکهمهم
الیه، متجاوز از حق مراجعه وی به متصدی کننده يا مرسلنقل چندوجهی در مقابل ارسالوحمل
کند تا از تعارض تالش می ایسیستم شبکه ،عالوهبه 3نقل فرعی نخواهد بود.وحمل

نظران نیز اشاره يا تا حد زيادی آن را کاهش دهد. برخی صاحبکند ها جلوگیری کنوانسیون
اند که استفاده از اين سیستم، اهمیت اين سؤال را که آيا يک شیوه حمل دارای هکرد

ديگر  مزيت 13دهد.وجهی است، کاهش مینقل يکونقل چندوجهی يا حملوهای حملخصیصه
محض اينکه پذيری آن است؛ با اين توضیح که بهای، خاصیت انعطافاستفاده از سیستم شبکه

وجهی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد، قواعد و مقررات مربوط به يک کنوانسیون حمل يک
صورت خودکار در خصوص مراحل شود که مقررات جديد بهای باعث میاعمال سیستم شبکه

 نقل چندوجهی اعمال شود. ومختلف حمل
نقل چندوجهی کاال، دو وای برای تعیین قانون حاکم بر حملدر کنار استفاده از سیستم شبکه

 
7. De Wit, Ralph, Multimodal Transport, Lloyd’s of London Press, 1995, p. 138. 

8. Jeon, Haedong, “Coping with Muddles and Uncertainty in the Field of Multimodal Transport 

Liability”, Unpublished Thesis, University of Southampton, 2013, p. 99. 

فصلنامه ، «المللی کاالنقل چندوجهی بینوقانون حاکم بر قراردادهای حمل»گانی؛  و سمانه للـهاهللمنش، هیبتنژندی .9
 .112، ص 1931 بهار ،11، شماره پژوهش حقوق عمومی

Chenal, Thomas K., “Uniform Rules for a Combined Transport Document in Light of the Proposed 
Revision of the Hague Rules”, Arizona Law Review, No. 20, 1978, p. 970. 

10. Diamond, Anthony, “Legal Aspects of the Convention in: Multimodal Transport the 1980 UN 

Convention”, Papers of a One Day Seminar Held by Southampton University’s Faculty of Law on 
September 12th 1980, p. 16. 
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 ،نیز برای تعیین قانون حاکم 18«سیستم میانه»و  11«سیستم يکنواخت»موسوم به  ،سیستم ديگر
نقل وعد واحدی بر حملنظران حقوقی قرار گرفته است. در سیستم يکنواخت، قوامورد توجه صاحب

فارغ از اينکه خسارت به کاال  ،عنوان مثال، متصدی حمل چندوجهیشود و بهچندوجهی حاکم می
يا تلف آن در کدام مرحله )ريلی، دريايی، هوايی و زمینی( از مراحل حمل چندوجهی رخ داده، 

، کاال تلف شود يا تر، چنانچه در مسیر حملمسئول خسارات وارده خواهد بود. به عبارت روشن
نقل بر اساس قواعد واحدی مسئول جبران خسارت خواهد بود و وخسارت ببیند، متصدی حمل

جايی که کاال در طی آن تلف شده يا آسیب ديده میزان مسئولیت وی با توجه به نوع حمل و جابه
اده از اين ترين مزيت اين سیستم، سادگی و شفافیت آن است. با استفمهم 19است متفاوت نیست.

کننده مسئولیت متصدی ازجمله قواعد تعیین ،نقل چندوجهیوسیستم، قواعد قابل اعمال بر حمل
کننده مسئولیت ای قواعد تعییناز همان ابتدا مشخص بوده و برخالف سیستم شبکه ،نقلوحمل

ا خسارت در نقل در قبال خسارت به کاال يا تلف آن، بستگی به اين ندارد که تلف يومتصدی حمل
ويژه در زمینه خسارات کدام مرحله از مراحل حمل چندوجهی رخ داده است. استفاده از اين شیوه به

غیرمتمرکز يعنی خساراتی که مشخص نیست در کدام مرحله از مراحل حمل اتفاق افتاده يا 
از حمل ای تدريج در مراحل مختلف حمل آشکار شده و امکان تعیین دقیق مرحلهخساراتی که به

 گشاست. بسیار مفید و راه ،که خسارت در آن رخ داده ممکن نیست
خورد. نکته اول اين رغم مزايای سیستم يکپارچه، در اعمال آن، معايبی نیز به چشم میعلی

نظر از روش حملی که خسارات در آن مرحله رخ است که چنانچه قواعد مسئولیت يکنواخت، صرف
تر ـ که در چندوجهی قادر نخواهد بود از قواعد مسئولیتی خفیف داده اعمال شود، متصدی حمل

مند شود. نکته دوم آنکه در شد ـ بهرهصورت اعمال هر کنوانسیون به تناسب نوع حمل برخوردار می
ای، نقل جادهونقل چندوجهی از خدمات متصديان حملونقل چندوجهی کاال، متصدی حملوحمل

 ،شودبه آن متصديان حمل فرعی اطالق می ،نقل چندوجهیودر حملريلی، دريايی و هوايی که 
کند. در اين صورت، جهت انجام تعهد خود مبنی بر حمل کاال از مبدأ به مقصد استفاده می

های نقل چندوجهی بر اساس ضوابط کنوانسیونومسئولیت متصديان فرعی در مقابل متصدی حمل
انچه قواعد يکسانی بر اساس سیستم يکنواخت در وجهی تعیین خواهد شد. حال چنحمل يک

ممکن است در مواردی وی به دلیل تلف يا  ،نقل اعمال شودوخصوص مسئولیت متصدی حمل
که متصدی الیه، مسئول جبران خسارت باشد درحالیکننده يا مرسلآسیب کاال در مقابل ارسال

بر اساس ضوابط کنوانسیون  ،داده حمل فرعی که خسارت يا تلف در زمان حمل کاال توسط وی رخ
نقل چندوجهی مسئول نبوده يا کمتر از آنچه متصدی ووجهی در مقابل متصدی حملحمل يک

 
11. Uniform System 

12. Modified System 

13. De Wit, Ralph, Multimodal Transport, Lloyd’s of London Press, 1995, p. 143. 
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عنوان خسارت به الیه پرداخته بهکننده يا مرسلعنوان خسارت به ارسالنقل چندوجهی بهوحمل
نقل وانگیزه متصديان حملنقل چندوجهی بپردازد. بديهی است چنین احتمالی بر ومتصدی حمل

 11نقل چندوجهی تأثیر منفی خواهد داشت.وجهت انعقاد قراردادهای حمل

نقل پیشنهاد شده است وسیستم ديگری که برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل
سیستم میانه است. مطابق اين سیستم ـ که در واقع، حاصل نوعی مصالحه میان دو سیستم 

فارغ  ،نواخت است ـ برخی قواعد در خصوص تلف، خسارت يا تأخیر در تحويل کاالای و يکشبکه
نقل چندوجهی اعمال ودر يک حمل ،از توجه به شیوه حملی که در طی آن اين امور رخ داده

 ،که اعمال برخی قواعد ديگر، وابسته به نوع شیوه حملی است که در طی آنشود درحالیمی
 تحويل کاال حادث شده است. تلف، خسارت يا تأخیر در 

مزيت مهم اين سیستم آن است که در واقع منجر به نوعی مصالحه میان طرفداران دو 
ای نقل چندوجهی را تا اندازهوشده و همچنین منافع هر دو طرف قرارداد حملگفته پیشسیستم 

و حتی  17م استحال، اعمال اين سیستم، همراه با نوعی پیچیدگی و ابهاکند. درعینتأمین می
مند است و نه طور کامل از منافع اعمال سیستم يکنواخت بهرهتوان گفت چنین سیستمی نه بهمی

نقل وای برخوردار است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در حملاز تمامی نقاط قوت سیستم شبکه
يکی از  از اين سیستم در تدوين ضوابط خود پیروی نمود و شايد 1323چندوجهی کاال مصوب 

داليل عدم اقبال کشورها برای تصويب اين کنوانسیون نیز پیچیدگی نهفته در اعمال قواعد بر 
 اساس اين سیستم بوده است. 

نقل وهای مزبور برای تعیین قانون حاکم بر حملرغم معايب هريک از سیستمدرهرحال، علی
ای به دلیل منافع بسیاری که شبکهحال، سیستم ها طرفدارانی دارد. بااينچندوجهی، هريک از آن

ها و ها در همین نوشتار بیان شد، بسیار مورد توجه بوده و آرای متعددی از دادگاهبرخی از آن
نقل چندوجهی صادر شده ومراجع داوری مبتنی بر اين سیستم در خصوص قانون حاکم بر حمل

رو نوشتار حاضر نیز با تکیه بر شود. ازاينها در ضمن مباحث آتی اشاره میکه به برخی از آن
نقل چندوجهی کاال ودر تعیین قانون حاکم به بررسی تعارض قوانین در حمل ،ایسیستم شبکه

 پردازد.می
نقل ووجهی و سپس جايگاه حملالمللی يکهای حمل بیندر ادامه، هريک از کنوانسیون

 شود. چندوجهی در اين مقررات بررسی می
 

 
14. Marian Hoeks, Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the 

Carriage of Goods – Kluwer Law International, 2010 – ISBN: 9041132465.  

به حمل مرکب و همزيستی  8333گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دريايی روتردام »فیضی چکاب، غالم نبی و مهسا آذرمهر؛  .75

 .119، ص 1939 پايیز ،2، سال سوم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، «نقلوهای حملآن با ساير کنوانسیون
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 وجهیهای حمل یکنقل چندوجهی در کنوانسیونو. جایگاه حمل9
های ای و با تحقق شرايط خاصی اين احتمال وجود دارد که کنوانسیونبا استفاده از سیستم شبکه

وجهی در يک اختالف مرتبط، با حمل چندوجهی اعمال شوند. طبیعی است که يکمتعدد حمل 
دهد و هريک ز ابتدا تا انتها را پوشش نمیقرارداد حمل چندوجهی ا تنهايی کلّهر کنوانسیون به

کنوانسیون  ه،بر همان مرحله از حمل قابل اعمال است. در ادام ،به تناسب نوع حمل مورد استفاده
در حوزه حمل هوايی، کنوانسیون  مونترالو  ورشو، کنوانسیون سی.ام.آرای موسوم به حمل جاده

در  روتردامو قواعد  هامبورگ، کنوانسیون ويزبی الهه ـ، الههدر زمینه حمل ريلی، قواعد  کوتیف
نقل چندوجهی بررسی وحوزه حمل دريايی و نحوه اعمال هريک از مقررات مزبور بر حمل

 شود.می
 

 نقل چندوجهی کاالو. کنوانسیون سی.ام.آر و حمل7ـ9
مشاهده نقل وهای حمل است که تقريباً در اکثر قراردادهای حملای يکی از شیوهحمل جاده

شود و لذا با حمل چندوجهی نیز مرتبط است. ازجمله مزايای اين شیوه حمل، سرعت و ارائه می
های های مناسب و ظرفیتالبته ساختن جاده و نبود راه .خدمات متنوع و هزينه پايین است

ها، مسائل مربوط به اخذ پروانه عبور از کشورهای مسیر حمل و عدم استحکام کافی متفاوت آن
 11های اين نوع حمل است.ازجمله محدوديت ،های سنگینها جهت حمل محمولهها و پلجاده

المللی کاال از طريق نقل بینوای، کنوانسیون قرارداد حملدر حال حاضر در زمینه حمل جاده
کنوانسیون  1وجود دارد. بر اساس ماده  1371مصوب  سی.ام.آر،جاده، موسوم به کنوانسیون 

موضوع اعمال  مرتبط با قراردادهای حمل معاوضی کاال از طريق جاده است. مقررات، مزبور، اين
موضوعی است که از زمان ظهور  ،نقل چندوجهیوبر قرارداد حمل سی.ام.آرمقررات کنوانسیون 

صورت جزئی به حمل به سی.ام.آرحمل چندوجهی مورد توجه قرار گرفته است زيرا کنوانسیون 
کند. اشاره می 8در ماده  15رول آن ـ رول آفست و در اين زمینه به حمل چندوجهی پرداخته ا

هايی از سفر را از که وسیله نقلیة حامل کاال قسمتمادامی»دارد: کنوانسیون مقرر می 8ماده 
کند، مشروط بر اينکه کاال از وسیله نقلیه های آبی داخلی يا هوا طی میآهن، راهطريق دريا، راه

جز مواردی که مشمول اين کنوانسیون درهرحال شامل تمام طول سفر خواهد بود بهتخلیه نشود، 

 
 .813، ص 1921، آريان، نقل زمینی، هوايی، دريايیوحقوق حملربیعی، فرانک؛  .71

71 .roll on, roll off  است. در اين نوع  سوپرپوسيا حمل  مود ـ آن ـ موديکی از اشکال حمل  رول آفـ  رول آنحمل

 رول آن ـ رول آفدر حمل  .شودمیگر، بارگیری از طريق يک نوع وسیله حمل دي ،ای حاوی کاالهاحمل، وسیله حمل جاده
 ایِوسیله نقلیه جاده ،کند. در اين نوع حملها هیچ حرکتی نمیشود و يکی از اين وسیلهحداقل از دو وسیله حمل استفاده می

  شود.ای توسط وسايل ديگر، حمل میصورت منفعالنهحاوی کاالها به
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چنانچه شرايط مقرر در اين ماده محقق گونه که روشن است، همان«. است... 11مقررات ماده 
و غیر آن  رول آن ـ رول آفمراحل حمل، اعم از حمل  بر کلّ سی.ام.آرباشد، مقررات کنوانسیون 

آهن، تواند از طريق دريا، راهشود که بخشی از سفر میه اول ماده بیان میدر جمل حاکم است.
الزم  سی.ام.آرهای داخلی يا هوا باشد. اين بدان معناست که در اعمال مقررات کنوانسیون آب

استفاده شود و همچنین اين امر که  رول آن ـ رول آفنیست که در حمل کاال صرفاً از شیوه 
يا اين موضوع که حمل دريايی، هوايی و ريلی در مرحله ابتدايی،  انجامدحمل چقدر به طول می

يک مثال قابل توجه در اين زمینه، اختالف میان  12اهمیتی ندارد. ،نقل استومیانی يا پايانی حمل
نقل کاالست. بر ودر خصوص يک قرارداد حمل ايرفرانسو شرکت هواپیمايی  کوانتومشرکت 

يک محموله هارد ديسک رايانه  ،ايرفرانسکنند که شرکت فین توافق میمبنای اين قرارداد، طر
موجب بارنامه هوايی از سنگاپور به ايرلند حمل کند. بارنامه هوايی مذکور به شرکت را به

نقل محموله را از طريق جاده انجام دهد. بنابراين واجازه داده بود که مراحلی از حمل ايرفرانس
به ايرلند از طريق جاده صورت  پاريسبه شیوه هوايی و حمل از  ريسپاحمل از سنگاپور به 

و راننده، برخی از هارد  ايرفرانسای، يکی از کارکنان شرکت در مسیر حمل جادهگرفت. 
مدعی دريافت تمامی خسارات  کوانتومسو شرکت  ها را دزديدند. در اين مسئله از يکديسک

از سوی ديگر، شرکت هواپیمايی با استناد به  ؛شد سی.ام.آر کنوانسیون 1وارده با استناد به ماده 
شرط محدوديت مسئولیت مندرج در بارنامه مدعی بود جبران خسارات کامل بر عهده شرکت 
هواپیمايی نیست. در اين اختالف، دادگاه تجاری و دادگاه تجديدنظر، آرای متفاوتی صادر کردند. 

ای اين قرارداد حاکم بر مرحله حمل جاده سی.ام.آرن نظر دادگاه تجاری اين بود که کنوانسیو
نقل چندوجهی وتنها به نوع خاصی از حمل سی.ام.آرکنوانسیون  8با اين استدالل که ماده  ،نیست
ماده  1به استناد بند  سی.ام.آرکند. بنابراين اعمال کنوانسیون ( اشاره میرول آن ـ رول آف)حمل 

ای يک قرارداد حمل چندوجهی ممکن نیست و اين ماده جاده اين کنوانسیون بر مرحله حمل 1
حال، قضات دادگاه تجديدنظر، گیرد. بااينای مطلق را دربر میصرفاً قراردادهای حمل جاده

را تفسیر  سی.ام.آرکنوانسیون  1ماده  1، مقرر در بند «قرارداد حمل کاالها از طريق جاده»عبارت 
ای تنها در مواردی که طرفین بر حمل جادهنه سی.ام.آرسیون و اعالم کردند که مقررات کنوان

اختیار انتخاب نوع حمل در حمل چندوجهی را دارد  ،بلکه در مواردی که متصدی ،کنندتوافق می
 ،ایازآنجاکه حمل جاده ،کند نیز قابل اعمال است و در اين موردای را انتخاب میو حمل جاده

ای اين بر حمل جاده سی.ام.آررا دارد، کنوانسیون  سی.ام.آرانسیون المللی مقرر در کنوويژگی بین

 
18. Hill, Donald James, Messent, Andrew D., and Glass, David Alan, CMR: Contracts for the 

International Carriage of Goods by Road, Lloyd's of London Press, 2000, pp. 39-44. 
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های هلند نیز در موارد مشابه، چنین برخی ديگر از دادگاه 13قرارداد حمل چندوجهی حاکم است.
 83اند.دهکرنظری اتخاذ 

 

 نقل چندوجهی کاالو. کنوانسیون ورشو و مونترال و حمل2ـ9
نزديک به يک  ،المللی در اين زمینهرخوردار است و قواعد بینشیوه حمل هوايی از قدمت زيادی ب

نقل در دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و بر واين نوع حمل 81قرن قدمت دارند.
نقل در حوزه تجارت جهانی کاال از طريق ودرصد حمل 13تا  99ها حدود اساس برخی گزارش

 88گیرد.نقل هوايی انجام میوحمل
 1383مصوب  ،ورشوحمل هوايی، کنوانسیون  در موردشده المللی تنظیممقررات بیناولین 

 ،ورشوبعد از تصويب کنوانسیون  89اند.کشور به آن ملحق شده 178است که در حال حاضر 
، 1377مصوب  ،الههپروتکل مقرراتی در جهت اصالح يا تکمیل کنوانسیون مزبور تصويب شد. 

، 1351مصوب  ،گواتماالسیتی، پروتکل 1311مصوب  ،اراگواداالخکنوانسیون تکمیلی 
 اند.از اين زمره 1357مصوب  ،مونترال 1و پروتکل شماره  مونترال 9و  8، 1های شماره پروتکل

هايی در رغم وجود اين مقررات متعدد در زمینه حمل هوايی در بسیاری از کشورها، نارضايتیعلی
رو کنوانسیون جديدی مل هوايی وجود داشت. ازاينخصوص میزان و نوع مسئولیت متصديان ح

برای رفع اين نقايص تصويب شد. همه کشورهای عضو  1333در  مونترالبا عنوان کنوانسیون 
کشور، عضويت  183را تصويب کردند. در حال حاضر  مونترالاتحاديه اروپا کنوانسیون 

و  ورشوالمللی کنوانسیون دو سند بین ،بنابراين در حال حاضر 81اند.را پذيرفته مونترالکنوانسیون 
 87االجرا هستند.نقل هوايی الزمودر زمینه حمل مونترالکنوانسیون 

هر نوع  مونترال،کنوانسیون  1ماده  1و همچنین بند  ورشوکنوانسیون  1ماده  1بر اساس بند 
ابل دريافت المللی اشخاص، لوازم شخصی و کاال که از طريق هواپیما و در مقنقل بینوحمل

 
19. Quantum Corporation Inc and Ors v. Plane Trucking Ltd and Anr [2002] EWCA Civ 350 (27th 

March, 2002) Available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/350.html. 
20. Dutch Courts. Rb Haarlem 9 July 2008, S&S 2009, 9. 

21. Hoeks, Marian, op. cit., p. 177. 

22. Report by the UNCTAD Secretariat, (2006). United Nations Conference on Trade and Development: 

“Carriage of Goods by Air: A Guide to the International Legal Framework”, p. 4, available at: 

http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20061_en.pdf, last visited: 16 April 2017. 

23. http://www.icao.int/Secretariat/legal/Lists/Current%20lists%20of%20parties/allitems.aspx. last visited 

at 15 August 2016.  

24. http://www.icao.int/Secretariat/legal/Lists/Current%20lists%20of%20parties/allitems.aspx.last visited at 

15 August 2016. 

سال ، نامه هفته پژوهشويژه، «المللی هوايینقل بینونقش تقصیر يا عمد در مسئولیت متصدی حمل»جباری، منصور؛  .25

المللی هوايی و سیر تحول نقل بینومروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل»همو؛  ،88، ص 1923 پايیز ،93، شماره دوازدهم
 . 13، 15، 17 ص، ص1922 تابستان ،81، شماره يازدهم دوره، پژوهش حقوق و سیاست، «آن
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دهد، نقل انجام میونقل رايگانی که متصدی حملواجرت صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل
روشنی مشخص شده و هاست. ماهیت قرارداد در اين تعريف بهمشمول قواعد اين کنوانسیون

ين دهند از شمول مقررات انقلی که متصديان مأمور به خدمات دولتی انجام میوقراردادهای حمل
اين ابهام مطرح  ،طبیعی است با پیدايش شیوه حمل چندوجهی 81ها خارج است.کنوانسیون

نقل چندوجهی که وتحت چه شرايطی بر حمل مونترالو  ورشوشود که مقررات کنوانسیون می
 85 91ماده  1بخشی از آن دربردارنده حمل هوايی است اعمال خواهد شد؟ بر اساس بند 

ها تنها بر مرحله قواعد اين کنوانسیون ،مونترالکنوانسیون  82 92ماده  1 و بند ورشوکنوانسیون 
نقل چندوجهی که بخشی از طريق هواپیما و بخشی از طريق وحمل هوايی يک قرارداد حمل

شود، مشروط بر اينکه مرحله حمل هوايی، شرايط اعمال میگیرد میوسايل ديگر حمل انجام 
 83ها را داشته باشد.اين کنوانسیون 1مقرر در ماده 

بیان شده است طرفین  ورشوکنوانسیون  91ماده  8البته نکته قابل توجه اين است که در بند 
نقلی که با ساير وسايل نقلیه وحمل در موردها را توانند حتی با توافق، مقررات اين کنوانسیونمی

حمل هوايی رعايت  مورد درگیرد حاکم کنند مشروط بر آنکه ضوابط اين کنوانسیون انجام می
نقل ومقرر شده است که طرفین يک قرارداد حمل مونترالکنوانسیون  92ماده  8شود. در بند 

نقل هوايی وهای حمل )غیرهوايی( را در حملتوانند شرايط مرتبط با ساير شیوهچندوجهی می
رعايت شود. در خصوص حمل هوايی  مونترالبگنجانند مشروط بر اينکه مقررات کنوانسیون 

نکته  ،مونترالکنوانسیون  1291ماده  1و بند  ورشوکنوانسیون  1293ماده  9همچنین بند 
 

موقع قرارداد عدم اجرا يا عدم اجرای بهنقل هوايی برای وبررسی تطبیقی مسئولیت متصديان حمل»جباری، منصور؛ . 21

 . 91ص ، 1931 زمستان ،8، سال اول، شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، «نقلوحمل

نقل مختلطی که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله وحمل در مورد. 1»کنوانسیون ورشو:  91ماده  1بند . 21

د، مشروط شوکنوانسیون حاضر نسبت به آن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال میمقررات  ،نقل ديگر صورت گیردوحمل
 «.رعايت شده باشد 1نقل هوايی مندرج در ماده وبر آنکه شرايط حمل

 کنوانسیون مونترال: 92ماده  .22

اد اين کنوانسیون، . در اين مورد، حمل چندوجهی که بخشی از طريق هوا و بخشی از طريق ديگر انجام شده است، مف1»
 1صورت مقرر در ماده شود، مشروط بر اينکه حمل هوايی به، فقط بر حمل هوايی اعمال می12ماده  1موضوع پاراگراف 

 کنوانسیون انجام گیرد.
شود که طرفین قرارداد، شروط مربوط به ساير يک از مقررات اين کنوانسیون مانع نمینقل چندوجهی، هیچوحمل در مورد. 8

 «.حمل هوايی رعايت شود در مورداينکه مقررات اين کنوانسیون  رهای حمل را در سند حمل هوايی بگنجانند مشروط بشیوه
29. Hoeks, Marian, op. cit., p. 179. 

شود که از طريق زمین، نقل نمیونقل هوايی شامل آن قسمت از حملوکنوانسیون ورشو: مدت زمان حمل 12ماده  9بند . 99

نقل هوايی ونقلی در اجرای قرارداد حملوگیرد. باوجود اين، اگر چنین حمليا يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت میدر
در حکم خسارتی خواهد  ،منظور بارگیری ـ تحويل يا انتقال کاال از يک وسیله نقلیه ديگر انجام شود، هرگونه خسارت واردهبه

 «.د شده باشدنقل هوايی واروبود که حین حمل
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دارند. بر اساس اين بندها ها بیان میتوجهی در زمینه افزايش قلمرو اعمال اين کنوانسیونقابل
يا  ريامشمول مرحله حمل کاال در خارج از فرودگاه از طريق زمین، د ،اگرچه مرحله حمل هوايی

غیره نیست، اگر چنین حملی )از طريق زمین، دريا و غیره( در راستای اجرای قرارداد حمل هوايی 
 ،جايی کاال صورت گیرد، هرگونه خسارات وارده در اين مرحلهبا هدف بارگیری، تحويل يا جابه

بر  مونترالو  ورشوشود و مقررات کنوانسیون خسارات حادث در جريان حمل هوايی محسوب می
اگر  ،مونترالکنوانسیون  12ماده  1موجب بخشی از مقررات بند آن حاکم خواهد بود. همچنین به

جای حمل هوايی نقل بهوهای حملاز ساير شیوه ،کنندهبدون رضايت ارسال ،يک متصدی حمل
شده در خسارات حادث ،که مورد توافق طرفین بوده استفاده کند، خسارات وارده در اين دوران

 جريان حمل هوايی محسوب خواهد شد. 
 

 نقل چندوجهی کاالو. کنوانسیون کوتیف و حمل9ـ9
تا کنون رشد بسیاری داشته است. با توجه به امنیت  15آهن از زمان پیدايش آن در قرن راه

حمل بار در حجم زياد و امکان بارگیری  بودن آن،هزينهآهن و کمنقل از طريق راهوباالی حمل
جايی ای در جابهنقل دريايی، نقش عمدهونقل بعد از حملواين شیوه حملاط دوردست، به نق

حمل دريايی  مکمّلنوعی نقل، بنادر را به يکديگر متصل کرده و بهوکاالها دارد. اين نوع حمل
المللی گسترش و توسعه خطوط ريلی به خارج از قلمرو سرزمینی و توسعه مبادالت بین 98است.

کننده روابط حقوقی باشد ايجاب ضرورت تدوين قوانینی را که تنظیم ،هاها و اتباع آنولتمیان د
 کند.می

 ،در نهايت ،های زيادی تصويب شد و بعد از اصالحات متعدددر همین راستا کنوانسیون
ضمیمه در خصوص  5به تصويب رسید. اين کنوانسیون دارای  1333در سال  کوتیفکنوانسیون 
اين کنوانسیون « ب»تنها ضمیمه  ،مسائل مختلف حمل ريلی است. در اين پژوهش موضوعات و

 73در حال حاضر  .مربوط به حمل کاالها مورد توجه است سی.ای.امـ  کوتیفيعنی کنوانسیون 

« ب»)ضمیمه  کوتیفکنوانسیون  1ماده  1موجب بند به 99عضو اين کنوانسیون هستند. ،کشور
                                                                                                                                        

شده در نقل زمینی، دريايی يا آبیِ انجامونقل هوايی به هرگونه حملومدت حمل»کنوانسیون مونترال:  12ماده  1بند . 97

منظور بارگیری، نقل هوايی، بهونقلی در اجرای يک قرارداد حملويابد. درهرحال اگر چنین حملی نمیخارج از فرودگاه تسرّ
نقل هوايی اتفاق افتاده باشد، وای که در طول مدت حملهرگونه خسارت، ناشی از حادثه ،ايی صورت گیردجتحويل يا جابه

نقل ونقل بدون رضايت فرستنده، وسیله نقلیه ديگری را برای کل يا بخشی از حملوتلقی خواهد شد. چنانچه متصدی حمل
نقلی که با وسايل ديگری انجام شده و، جايگزين کند، چنین حملوسیله هواپیما حمل شودبه دمابین بايکه طبق قرارداد فی

 «.نقل هوايی تلقی خواهد شدوباشد، در چارچوب دوره حمل

 .878، ص همانربیعی؛ . 92
33. http://www.otif.org/index.php?id=9&L=2. Last visited at 15 August 2016. 
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آهن در مقابل کنوانسیون بر هر قرارداد حمل کاالها از طريق راه اين»مربوط به حمل کاال(: 
پاداش، چنانچه مکان دريافت و تحويل کاالها در دو کشور مختلف عضو کنوانسیون باشد، 

 «. نظر از محل کسب و تجارت و تابعیت طرفین قرارداد حمل قابل اعمال استصرف
های ديگر رتبط بوده و تحت شرايطی روشنقل موهای حملبا ساير روش کوتیفکنوانسیون 

 ،نقلوهای حملحمل نیز مشمول مقررات اين کنوانسیون هستند. در مواردی که ساير شیوه
مقررات کنوانسیون  ،ها از نوع حمل داخلی باشندالمللی بوده و ساير شیوهحمل ريلی بین مکمّل
اين  کوتیف،کنوانسیون  197ه ماد 1و  9بر اساس بند  91ها حاکم خواهد بود.بر آن کوتیف

نقل فرامرزی وحمل مکمّلهای داخلی که ای داخلی يا آبالمللی بر حمل جادهمقررات بین
عالوه بر اعمال در قراردادهای  ،کوتیفريلی است، قابل اعمال است. بنابراين کنوانسیون 

 ريلیِهای حمل دبخصوص در قراردا ،در رابطه با حمل چندوجهی ،وجهیحمل ريلی يک
 ،مثال قابل توجه در اين زمینه 91دارد.نقش زيادی  ،مشمول انواع خاصی از حمل تکمیلی

)شهری در ايتالیا( از  کاپوناگويک محموله دارو از  ،مربوط به توافقی است که بر مبنای آن
شود و سپس از آهن در میالن )شهر ديگری در ايتالیا( حمل میطريق جاده به ايستگاه راه

به شهر ديگری  روتردامبا کامیون از  ،)شهری در هلند( و در نهايت روتردامآهن به هطريق را
داخلی بوده و از  ،ایبه اين علت که مرحله حمل جاده ،شود. در اين موردجا میدر هلند جابه
، مقررات کوتیفکنوانسیون  1ماده  9المللی برخوردار نبود، به استناد بند ويژگی بین
 بر کلّ سی.ام.آرمنظور جلوگیری از ايجاد تعارض احتمالی با کنوانسیون به یفکوتکنوانسیون 

عنوان قانون را به کوتیفشود. دادگاه تجديدنظر نیز کنوانسیون نقل حاکم میوقرارداد حمل
 95کند.قابل اعمال بر تمام قرارداد تعیین می

 

 نقل چندوجهی وهای حمل دریایی و حمل. کنوانسیون3ـ9
المللی تصويب شده و در حال حاضر در اين مقررات مختلفی در سطح بین ،ینه حمل دريايیدر زم

 
34. Hoeks, Marian, “Multimodal Carriage with a Pinch of Sea Salt: Door to Door under the UNCITRAL 

Draft Instrument”, European Transport Law, vol. 10, 2008, p. 264; Clarke, Malcolm and Yates, David, 

Contracts of Carriage by Land and Air, Lloyd's of London Press, 2004, p. 227. 

ل حمل مکمّ ،های داخلیای داخلی يا آبالمللی که حمل جادهدر قرارداد واحد حمل ريلی بین: »کنوانسیون 1ماده  9بند  .95

 «.های حمل حاکم استريلی فرامرزی است، اين کنوانسیون بر ساير روش
مکمل  ،های داخلیالمللی آبالمللی که حمل دريايی يا حمل بیندر قرارداد واحد حمل ريلی بین»کنوانسیون:  1ماده  1بند 

اين  1و  81منظور ارائه لیست خدمات در ماده های داخلی بهکه روش حمل دريايی و حمل آبحمل ريلی باشد، درصورتی
 «.های داخلی قابل اعمال استهای حمل دريايی و حمل آبکنوانسیون استفاده شود، اين کنوانسیون بر بخش

36. Hoeks, Marian, op. cit., pp. 216-217. 

37. Hof Den Haag 25 May 2004, S&S 2004, 126, which was the appeal of Rb Rotterdam 19 March 1998, 

S&S 1999, 42. 
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، الههقواعد شود. االجرا بر روابط میان طرفین اعمال میالمللی الزمچندين مقررات بین ،حوزه
المللی در اين حوزه ، مقررات بینروتردامو قواعد  هامبورگ، کنوانسیون الهه ـ ويزبیقواعد 

 د.هستن
 

 الف. کنوانسیون الهه و الهه ـ ویزبی
آور نداشت و تنها با توافق مالک به تصويب رسید. اين مقررات جنبه الزام 1381در  الههقواعد 

برای فرستنده  ،کردشد و اگر مالک کشتی در اين زمینه توافق نمیکشتی و فرستنده اعمال می
کنندگان کاال طی دو نشست در ارسال رو تحت فشارحل ديگری وجود نداشت. ازاينهیچ راه

اين مقررات  1381در سال  بروکسل( و نهايتاً در کنفرانس ديپلماتیک 1388ـ1389های )سال
اما اين مقررات بعد از سه دهه تجربه عملی، چندان  92آور تصويب شد.صورت الزامبه

ح شد و نهايتاً اين قواعد اصال ،های آن آشکار شد. مدتی بعدبخش نبود و نارسايیرضايت
پس از ارائه سند تصويب  1355و در سال  93به تصويب رسید بروکسلدر  1312ای در اصالحیه

 13شهرت يافت. الهه ـ ويزبیاالجرا شد و به کنوانسیون الزم ،دهمین کشور
قرارداد حمل دريايی، قراردادی میان  ،الهه ـ ويزبیکنوانسیون  1ماده  8موجب بند به

 ،عضو کنوانسیون باشد و در اين زمینه ،رنده است که حداقل يکی از طرفینمتصدی حمل و گی
 بارنامه صادر شود.

الهه ـ شرط اعمال مقررات کنوانسیون  ،بیان شده است 1ماده  8همان طور که در بند 
دوره مسئولیت متصدی  1ماده  7است. در بند  11بر قرارداد حمل دريايی، صدور بارنامه ويزبی
موجب اين بند، دوره مسئولیت متصدی حمل از زمان بارگیری کاال شود. بهريح مینقل تشوحمل

نامیده  18«چنگک تا چنگک»به کشتی تا زمان تخلیه کاال از آن است. اين دوره اصطالحاً دوره 
شود. به عبارت ديگر، قواعد کنوانسیون برای دوره زمانی قبل از بارگیری کاالها و بعد از می

 
و  19 ، ص1938، حقوق امروز، نقل دريايی از مسئولیتوحقوق دريايی موارد معافیت متصدی حملمشهدی، هادی؛  .92

 .89 ، ص1923، مجد، نقل دريايیوحقوق حملزاده، ابراهیم؛ تقی

39. Frederick, David C., “Political Participation and Legal Reform in the International Maritime 

Rulemaking Process: from Hague to Hamburg Rules”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 22, 

No.1, 1991, pp. 94-96. 

 .81، ص همانزاده؛ تقی. 39

کننده يا نماينده وی پس از دريافت کاال برای حمل آن از يک ه سندی است دال بر عقد قرارداد حمل، که حملبارنام» .37

ها( در آهن، هواپیما يا ترکیبی از آننقطه )مبدأ حمل( به نقطه ديگر )مقصد حمل( با وسیله مورد توافق )کشتی، کامیون، راه
 .119، ص همان ربیعی؛«. نمايدمقابل کرايه حمل مشخص صادر می

42. Tackle to Tackle 
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اعمال  19االجرا نیست.شتی ـ حتی اگر کاالها در تصرف متصدی حمل باشد ـ الزمتخلیه آن از ک
بر مرحله حمل دريايی يک قرارداد حمل چندوجهی کاال قابل  الهه ـ ويزبیقواعد کنوانسیون 

 11کند.های برخی کشورها مانند هلند نیز نظريه فوق را تأيید میتصور است. برخی از آرای دادگاه
شود: در يک اختالف تبیین بهتر موضوع به دو مورد از دعاوی مرتبط اشاره میدر ادامه برای 

از شهرهای مختلف کاستاريکا به  ،ابتدا از طريق جاده ،مرتبط با حمل بار میوه، چند کانتینر میوه
شود. سپس محموله از مسیر حمل دريايی از جا میشهرهای ديگری در اين کشور جابه

يک بارنامه حمل چندوجهی )حمل مرکب(  ،ر هلند منتقل و بدين منظورد روتردامکاستاريکا به 
ها در مسیر حمل از کاستاريکا به هلند در مرحله حمل دريايی تلف شده و صادر شد. محموله میوه

دچار اختالف شدند. دادگاه با استناد به اينکه خسارت  ،طرفین در میزان جبران خسارات وارده
منظور تعیین میزان جبران را به الهه ـ ويزبیيی رخ داده، قواعد مزبور در مرحله حمل دريا

 17خسارت بر اين بخش از قرارداد حاکم کرد.
از  ،ای از بانکوک در تايلندمرتبط با حمل يک محموله پوشاک است. ابتدا محموله ،مثال ديگر

به  روتردامی از او سپس از مسیر حمل جاده ،در هلند منتقل روتردامبه طريق مسیر حمل دريايی 
جات را در شهر ديگری در هلند حمل شد. متصدی حمل، تعدادی جعبه محتوی گیاه و ادويه

د با کرالیه از تحويل محموله خودداری کانتینر حامل البسه قرار داده بود و به همین علت، مرسل
گرفته و به جات، بوی نامطبوعی های گیاه و ادويهاين استدالل که البسه در اثر وجود جعبه

گرفتن البسه توسط شده بعد از تحويلرود. دادگاه اعالم کرد که خسارات اشارهفروش نمی
بر اين  الهه ـ ويزبیمتصدی اتفاق افتاده و حمل دريايی نیز آغاز شده است. بنابراين قواعد 

کم قضايی محاوضوح رويهدو مثال يادشده به ،بنابراين 11شود.مرحله از قرارداد اعمال می
وجهی دريايی بر های حمل يککشورهای مختلف در خصوص امکان اعمال مقررات کنوانسیون

 کند.نقل چندوجهی را تأيید میومراحل مختلف حمل
 

 ب. کنوانسیون هامبورگ
المللی نقل دريايی در سطح بینواالجرا در حوزه حمليکی از اسناد الزم هامبورگکنوانسیون 

 1352تدوين و در  ويزبی ـ الههو  الههه به نواقص موجود در قواعد است. سند مزبور با توج
 

43. Jiang, Su Tong and Peng, Wang, “Carrier’s Liability under International Maritime Conventions and 

the UNCITRAL Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 

by Sea”, Transport, vol. 24, No. 4, 2009, p. 346. 

44. Rb Rotterdam 10 April 1997, S&S 1999, 19; Hof Den Haag 26 September 2000, S&S 2001, 21; Rb 

Rotterdam 17 September 2003, S&S 2007, 63; Hof Den Haag 22 March 2003, S&S 2005, 113; HR 17 

November 2006, LJN AY8288. See also Rb Rotterdam22 February 2006, S&S 2007, 119. 

45. Rb Rotterdam 17 September 2003, S&S 2007, 63. 

46. Rb Rotterdam 19 July 2006, S&S 2007, 84. 
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فراتر از  ،هامبورگ، قلمرو اعمال مقررات کنوانسیون هامبورگکنوانسیون  1تصويب شد. در ماده 
نقل واين کنوانسیون، قرارداد حمل 1ماده  1موجب بند است. به ـ ويزبی الههو  الههقواعد 

 ،نقل( که بر اساس آنوکننده و متصدی حملفق بین طرفین )ارسالدريايی عبارت است از توا
نقل، متعهد به حمل دريايی کاال در مقابل دريافت اجرت از يک بندر به بندر ديگر ومتصدی حمل

نقل ديگری را ونقل، فراتر از حمل دريايی بوده و شیوه حملوبته مواردی که قرارداد حمل. الاست
 15تا جايی که مربوط به حمل دريايی باشد حاکم است. هامبورگوانسیون گیرد نیز کندربرمی

دامنه قلمرو کنوانسیون الهه ـ ويزبی،  با کنوانسیون هامبورگدر مقايسه میان کنوانسیون 
دوره مسئولیت متصدی حمل افزايش يافته است.  در مورد ـ ويزبی الههنسبت به قواعد  هامبورگ

« بندر تا بندر»استفاده شده است. بر اساس معیار  12«بند تا بندر»ار از معی هامبورگدر کنوانسیون 
کاال در بندر مبدأ بارگیری و در بندر  ،دورانی است که طی آن ،نقلودوره مسئولیت متصدی حمل

شود. بنابراين ممکن است کشتی در هنگام ورود محموله کاال به بندر، آماده مقصد تخلیه می
مقدمات تحويل کاال  ،رسد، گیرندهانی که کشتی با محموله به مقصد میبارگیری نباشد يا در زم

موظف به  ،نقلورا آماده نکرده باشد. در اينجا تا قبل از بارگیری و تخلیه کاالها، متصدی حمل
نقل وبه عبارت ديگر در شیوه بندر تا بندر، مسئولیت متصدی حمل 13مراقبت از محموله است.

 گسترش يافته است.
بینی به پیش 1ماده  1در بند  هامبورگ، کنوانسیون الهه ـ ويزبیالف قواعد کنوانسیون برخ

بر قرارداد حمل  هامبورگرو زمانی که بحث اعمال قواعد حمل چندوجهی پرداخته است. ازاين
 دارد که:کنوانسیون مقرر می 1ماده  1آيد، بخش دوم بند چندوجهی به میان می

نقل باشد، قرارداد ونقل دريايی و نوع ديگری از حملوحمل قراردادی که مشمول»... 
نقل والبته تا جايی که مرتبط به حمل ،شودنقل دريايی مطابق اين کنوانسیون فرض میوحمل

شود و فقط بر تمام قرارداد اعمال نمی هامبورگقواعد کنوانسیون در اين حالت،  «.دريايی است
 73شود.لی اعمال میالملبر مرحله حمل دريايی بین

 

 ج. قواعد روتردام
کند و با ارائه نقل دريايی را برطرف میوبسیاری از خألهای موجود در حمل روتردام،اعمال قواعد 

مجمع عمومی سازمان  دهد.نقل چندوجهی را نیز پوشش میوهايی، مسائل مربوط به حملحلراه

 
47. Colebunders, Caroline, “Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search of Suitable 

Regime”, Unpublished Thesis, University of Ghent, 2013, p. 30. 

48. Port to Port 

49. Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, Pearson Education, 2004, p. 216. 

50. Hoeks, Marian, op. cit., p. 267. 
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طی مراسم  8333کرد. اين کنوانسیون در  کنوانسیون مزبور را تصويب 8332ملل متحد در سال 
برای امضای کشورها مفتوح و به همین دلیل  ،دکربرگزار  روتردامای که دولت هلند در شهر ويژه

 9کنون تنها  االجرا نیست زيرا تااين مقررات الزم ،در حال حاضرمعروف شد.  روتردامبه مقررات 
 در مورد شدن آن در آينده بسیار زياد است.یاند ولی احتمال اجرايدهکرآن را تصويب  71کشور

د. کرتوجه  روتردامقواعد  1بايد به تعريف ماده  روتردامقراردادهای حمل دريايیِ مشمول قواعد 
قرارداد حمل، قراردادی »کند: گونه توصیف میقرارداد حمل را اين ،روتردامقواعد  1ماده  1بند 

اجرت، متعهد به حمل کاال از يک مکان به مکان  است که در آن متصدی حمل در قبال دريافت
شود. قرارداد بايد برای حمل از طريق دريا منعقد شود و نیز ممکن است برای ديگر ديگر می

 «. بر حمل دريايی منعقد شودعالوه  ،نقلوهای حملشیوه
رای حمل از قرارداد بايد ب ...»دارد: که مقرر می روتردامقواعد  1ماده  1قسمت پايانی بند 

بر حمل دريايی  نقل، عالوهوهای حملطريق دريا منعقد شود و نیز ممکن است برای ديگر شیوه
 .کندمیبه حمل چندوجهی اشاره « منعقد شود

المللی در حوزه با اين توضیحات شايد در ابتدا به نظر برسد اين کنوانسیون، يک سند بین
، روتردامقواعد  1ماده  1نکته توجه داشت که بند  نقل چندوجهی است اما بايد به اينوحمل

داند. البته در مواردی که از ساير وجهی قابل اعمال میکنوانسیون را بر قراردادهای حمل يک
، به حمل چندوجهی هم توجه روتردامشود، قواعد نقل در قرارداد استفاده میوهای حملشیوه

نقل چندوجهی، کاالها در بخشی از وقرارداد حملکرده است؛ با اين توضیح که چنانچه در يک 
بر  روتردامالمللی باشد، قواعد مسیر از طريق دريا حمل شود و حمل دريايی دارای وصف بین

 78شود.نقل چندوجهی اعمال میومرحله حمل دريايی قرارداد حمل
ای م شبکهها با استفاده از سیستوجهی و اعمال آنهای حمل يکپس از بررسی کنوانسیون

پوشانی داشته در قرارداد حمل چندوجهی بايد توجه داشت در مواردی اين مقررات با يکديگر هم
های مختلفی قابل اعمال زمان مقررات کنوانسیونو ممکن است در يک مرحله از قرارداد، هم

ارداد حمل باشد. در اين صورت بايد تعیین کرد در تعارض اين مقررات با يکديگر، چه قانونی بر قر
های حمل ها و قواعد حل تعارض کنوانسیوناين تعارض ،چندوجهی حاکم است. در مبحث بعدی

 شود.نقل چندوجهی بررسی میووجهی در خصوص حمليک
 

 
 کنگو، اسپانیا، توگو. .57

52. Conrado, Iara Costa, “Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: A Critical Analysis of the 

Liability of the MTO”, Unpublished Thesis, Lund University, 2011, p. 21; Berlingieri, Francesco, “A 

New Convention on the Carriage of Goods by Sea: Port-to-Port or Door-to-Door?”, Uniform Law Review, 
vol. 8, No.1-2, 2003, p. 267. 
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 نقل چندوجهیووجهی در حملهای حمل یک. قواعد حل تعارض کنوانسیون3
وجهی، به تناسب شیوه حمل مورد المللی حمل يککنندگان مقررات بینطور معمول، تدوينبه

نقل، شیوه و میزان ونظر، مقرراتی را در زمینه قلمرو اعمال مقررات، مسئولیت متصدی حمل
برخی از اين مقررات از شیوه حملی که موضوع  ،اند. درهرحالجبران خسارت و غیره وضع کرده

را به حمل چندوجهی نیز  هاست فراتر رفته و در مواردی حوزه شمول مقررات خودبحث اصلی آن
المللی گیرند. ازجمله مقررات بینگاهی با يکديگر در تعارض قرار می ،نتیجه گسترش داده و در

در  سی.ام.آرکنوانسیون  8وجهی که از قلمرو اعمال مورد نظر خود فراتر رفته، ماده يکحمل 
توضیح اينکه  ( است.دمود ـ آن ـ مويا  رو ـ رويا  رول آن ـ رول آفخصوص حمل سوپرپوس )

نقلیة ديگر بارگیری  چنانچه يک کامیون با کاال به داخل وسیله 8بر اساس مقررات ماده 
ای، حرکتی داشته باشد و بعد از يا قبل از حمل جاده ،ایبدون اينکه وسیله حمل جاده ،شود

ای اعمال ادهتنها بر مراحل حمل جنه سی.ام.آرمحموله در همان کامیون بماند، کنوانسیون 
. بنابراين بلکه بر تمام مراحل حمل از طريق کشتی، قطار يا هواپیما نیز حاکم است ،شودمی

يک رژيم مسئولیتی يکنواختی را برای اين نوع از حمل ايجاد  سی.ام.آر،کنوانسیون 
به  پاريسچنانچه بر اساس يک قرارداد حمل چندوجهی در حمل کاال از  ،برای مثال 79کند.می

خسارت يا تلف کاال  باشد، اگرای در کنار هم استفاده شده از هر دو شیوه حمل ريلی و جاده ندنل
شده ای با محموله بر روی قطار بارگیری ای از حمل رخ دهد که وسیله نقلیه حمل جادهدر مرحله

زمان هم ،بر مرحله حمل ريلی حاکم و قابل اعمال است کوتیفاست، گرچه کنوانسیون 
قرارداد حمل است. در اينجا میان  آن نیز قابل اعمال بر کلّ 8به اعتبار ماده  سی.ام.آرانسیون کنو

شود و بايد تعیین کرد چه مقرراتی بر مسئولیت متصدی تعارض ايجاد می ،دو کنوانسیون
 نقل و نحوه جبران خسارات حاکم است؟وحمل

ای ش از اسپانیا به شیوه حمل جادهنقل چندوجهی، حمل محموله کفومثال ديگر در حملدر 
شده، به يکی از شهرها در فرانسه  صورت گرفته و سپس کامیون با کاالها بر روی قطار بارگیری

حمل شده و مجدداً کامیون، محموله کفش را از طريق مسیر جاده به شهر ديگری در فرانسه 
چنین  ررات اين کنوانسیون بر کلّ ، مقکوتیفکنوانسیون  171ماده  9کند. بر اساس بند جا میجابه

ای را پوشش شود. با توجه به ماده مزبور، کنوانسیون مراحل حمل جادهقراردادی اعمال می

 
نقل وای کاال در کنوانسیون قرارداد حملنقل جادهوبررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل»حسین؛ سادات حسینی، سید. 59

، شماره مجله تحقیقات حقوقی، «( و مقايسه آن با حقوق ايران و انگلیسسی.ام.آرالمللی کاال از طريق جاده )کنوانسیون بین
 .18 ، ص1921 پايیز ـ زمستان ،81

ل حمل های داخلی مکمّای داخلی يا آبالمللی که حمل جادهدر قرارداد واحد حمل ريلی بین»کنوانسیون:  1ماده  9بند . 53

 «.های حمل حاکم استريلی فرامرزی است، اين کنوانسیون بر ساير روش
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 کوتیفمنظور ارائه خدماتی است که کنوانسیون ای، حمل داخلی و بهدهد زيرا حمل جادهمی
ی در آن رخ داده، عضو احمل ريلی است و کشوری که حمل جاده مکمّلها را مقرر کرده و آن

ای داخلی با توجه به بر مرحله حمل جاده کوتیفاعمال کنوانسیون  77است. کوتیفکنوانسیون 
های بینی خود کنوانسیون مزبور، سببی برای تعارض نیست اما درهرحال در برخی از قسمتپیش

کنوانسیون  8ه شده( مادقرارداد مزبور )جايی که کامیون با محموله کاال به قطار بارگیری 
 ،زمان اين دو کنوانسیون بر يک قسمت از قراردادنیز قابل اعمال است و اعمال همسی.ام.آر 

 سبب تعارض شده و بايد قانون حاکم بر آن قسمت قرارداد معین شود.
است. اين « نقل هوايیوحمل»کند، توسعه مفهوم آنچه در حمل هوايی ابهاماتی ايجاد می

موجب اين مطرح است. به مونترالو  ورشوکنوانسیون  12ماده  1و  9بندهای  ترتیب درابهام به
ها تنها اند و اين کنوانسیوندهکر، حوزه اعمال خود را مشخص مونترالو  ورشومواد، کنوانسیون 

شود که چنانچه حمل از ماده مشاهده میادامه گیرند اما در نقل در داخل فرودگاه را دربرمیوحمل
منظور تحويل، بارگیری و انتقال کاالها در داخل فرودگاه انجام گیرد، يل ديگر حمل بهطريق وسا
ترشدن اين مشمول قواعد حمل هوايی است. برای روشن ،شود که تمام فرايند حملفرض می

شود: يک محموله از طريق کامیون برای بارگیری به هواپیما به فرودگاه مثالی ارائه می ،موضوع
بیند. در ای در داخل فرودگاه خسارت مید و سپس محموله در طول حمل جادهشوارسال می

باشد از  سی.ام.آرشده در کنوانسیون تعريف المللیِای دارای وصف بیناينجا چنانچه حمل جاده
شود و از سوی ديگر، چون ای اين مرحله اعمال میبر حمل جاده سی.ام.آرسويی، کنوانسیون 

ر انتقال کاالها و تحويل و بارگیری به هواپیما در داخل فرودگاه صورت منظوای بهحمل جاده
ای است، قابل بر اين بخش از قرارداد که حمل جاده مونتراليا  ورشوکنوانسیون  ،گرفته است

در مرحله  مونتراليا  ورشوو کنوانسیون  سی.ام.آربین دو کنوانسیون  ،اعمال است. در اين قرارداد
چه  ،شود و بايد تعیین شود که قانون حاکم بر اين مرحله از حملض ايجاد میای تعارحمل جاده

 قانونی است؟
های هايی برای رفع تعارضحلوجهی، راهالمللی حمل يکدرهرحال در برخی از مقررات بین

قواعد حل تعارض اين  ،المللی ارائه شده است. در ادامهاحتمالی میان اين مقررات بین
 شود.ررسی میها بکنوانسیون

نقل وهای حوزه حقوق حمل، مربوط به تعارضهامبورگقواعد کنوانسیون  87ماده  7بند 
يک از مقررات اين کنوانسیون، مانع اعمال يک هیچ»دارد: دريايی است. اين ماده مقرر می

 نقل کشور متعاهد که عمدتاً به طرقوقراردادهای حمل در موردالمللی ديگر کنوانسیون بین
ديگری جز طريق دريايی که در حال حاضر و در تاريخ تصويب اين کنوانسیون معتبر و 

 
55. Hoeks, Marian, op. cit., p. 295. 
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االجراست، نیست. اين مقررات همچنین در خصوص هرگونه تجديدنظر يا اصالح بعدی الزم
 «. شودالمللی مزبور نیز اعمال میکنوانسیون بین

در قرارداد حمل چندوجهی وجهی، ها میان اسناد حمل يکموجب اين ماده، برخی تعارضبه
و قواعد  سی.ام.آرکنوانسیون  8شود. برای مثال، هر تعارض احتمالی بین ماده فصل میوحل

شود؛ با اين توضیح که چنانچه قراردادی بین دو بر اساس اين ماده رفع می هامبورگکنوانسیون 
باشند و در  سی.ام.آرو کنوانسیون  هامبورگعضو کنوانسیون  ،کشور منعقد شود که هر دو کشور

نقل کاال نیاز به طی مسیر دريايی وجود داشته باشد و بدين منظور، کاالها با وسیله وجريان حمل
به اين  سی.ام.آرکنوانسیون  8موجب ماده به ،ای )کامیون( به کشتی بارگیری شودحمل جاده

 بر کلّ سی.ام.آرانسیون شده است، کنوای به کشتی بارگیری دلیل که کاال با وسیله حمل جاده
کنوانسیون  ،هستند هامبورگعضو کنوانسیون  ،قرارداد حمل حاکم است و ازآنجاکه هر دو کشور

مزبور بر مرحله حمل دريايی قرارداد حاکم است و در نتیجه، تعارض میان مقررات اين دو 
 هامبورگون کنوانسی 87ماده  7دهد. در اين مثال، قاعده حل تعارض بند کنوانسیون رخ می

کنوانسیون  87ماده  7بر اساس بند  سی.ام.آردر مثال مذکور، کنوانسیون  ،گشاست و در نتیجهراه
المللی که بر قرارداد حمل حاکم است. در ادامه اين بند، حاکمیت ساير مقررات بین هامبورگ

نوانسیون های اصالحی اين مقررات بر کنسخه ،شودتصويب می هامبورگمتعاقب بر کنوانسیون 
دارد. مقدم می ،و در اين موارد نیز ساير مقررات را بر کنوانسیون مزبورکند میرا تصريح  هامبورگ

های اصالحی کنوانسیون کنوانسیون، نسخه 87ماده  7بنابراين قاعده حل تعارض مندرج در بند 
فراهم  کوتیفن کنوانسیو 9ماده  1که شرايط اعمال بند دهد و درصورتیرا نیز پوشش می کوتیف

 71.کندمیفصل ورا حل هامبورگو  کوتیفباشد، تعارض میان قواعد کنوانسیون 
بینی شده است. اگرچه در حال حاضر پیش روتردامقاعده حل تعارض ديگر در مقررات قواعد 

توجهی را در زمینه حل تعارض مقررات قواعد قابل ،االجرا نشده، اين مقرراتالزم روتردامقواعد 
 . کندمیوجهی با يکديگر ارائه اد حمل يکاسن

در خصوص خساراتی که قبل از بارگیری محموله به کشتی يا بعد از  روتردامقواعد  81ماده 
 ده است. کرتعیین تکلیف  ،تخلیه محموله از کشتی رخ داده

يا  زمانی که فقدان يا زيان به کاالها يا واقعه»... دارد: مقرر می روتردامقواعد  81ماده 
شود نقل میوها در طول مدت مسئولیت متصدی حملواحوالی باعث تأخیر در تحويل آناوضاع

اما قبل از بارگیری به کشتی يا بعد از تخلیه از کشتی اتفاق بیفتد، مقررات اين کنوانسیون بر 
که در زمان چنین فقدان، زيان يا واقعه يا المللی ديگر حاکم نیست، درصورتیمقررات سند بین

 احوالی که موجب تأخیر شده است:واوضاع
 

56. Ibid., p. 315. 
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تمام يا برخی عملیات متصدی حمل  ر مورددالمللی که الف( وفق مقررات چنین سند بین
ای خاص از حمل که فقدان، زيان به کاالها يا هر حادثه مرحله در مورد ،شود، فرستندهاعمال می
 با متصدی حمل، شود در آن اتفاق افتاده،احوالی که باعث تأخیر در تحويل میويا اوضاع

 منعقد کرده باشد؛قراردادی مستقیم و جداگانه 

طور صريح، مسئولیت متصدی حمل، محدوديت مسئولیت يا موعد المللی بهسند بین ب( اين
 را مقرر کند ودعوا اقامه 

طورکلی يا به زيان فرستنده کاال نتوان اين مسئولیت را وسیله توافق بهج( وفق سند مزبور، به
 «.سلب نمود

ر مواردی که تعیین دهد يا دبنابراين در جايی که خسارت در مرحله حمل دريايی رخ می
خسارات  رو شده، مثالًاينکه خسارت در کدام مرحله از حمل رخ داده است با دشواری روبه

البته اين ماده  75حاکم است. روتردامتدريج در مراحل مختلف حمل اتفاق افتاده نیز قواعد به
بینی ی را پیشالمللو ساير اسناد بین روتردامهای احتمالی میان قواعد تعارض ،طور کاملبه

 کند. نمی
يک قاعده حل تعارض مناسب در خصوص تعارض  روتردام،قواعد  28رسد ماده به نظر می

موجب اين ماده، چنانچه شرايطی وجود داشته باشد، ساير وجهی است. بهمیان اسناد حمل يک
 شود.مقدّم می روترداموجهی بر قواعد اسناد حمل يک

االجرای های الزمبخشی از اين کنوانسیون بر اعمال کنوانسیون هیچ»دارد: مقرر می 28ماده 
گذارد. اين مبحث شامل اصالحات آتی حاصله در مذکور )بند الف، ب، ج، د( تأثیری نمی

کنوانسیون اخیرالذکر که مربوط به مسئولیت متصدی در ازای خسارت يا تلف کاال باشد هم 
 شود:می

نقل کاال از طريق هوا، تا جايی که کنوانسیون مذکور والف( هر کنوانسیون حاکم بر حمل
 شود؛مطابق با مقررات خود، بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال می

نقل کاالها از طريق جاده، تا جايی که کنوانسیون مذکور وب( هر کنوانسیون حاکم بر حمل
شده بر روی وسیله بارگیریصورت پردازد که بهنقل کااليی میومطابق با مقررات خود، به حمل

 شود، باقی مانده است؛وسیله کشتی حمل میای مخصوص حمل کاالها که خود بههجادنقلیه 
آهن، تا جايی که کنوانسیون مذکور نقل کاالها از طريق راهوج( هر کنوانسیون حاکم بر حمل

نقل ول برای حملمکمّ عنواننقل کااليی که از طريق دريا بهومطابق با مقررات خود، به حمل
 ؛خواهد شدشود، اعمال ريلی حمل می

 
57. Van der Ziel, Gertjan, “Multimodal Aspects of the Rotterdam Rules”, Uniform Law Review, vol. 14, 

No. 4, 2009, p. 991. 



  001   وجهی کاالنقل چندوتعارض قوانین در حمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های داخلی، تا جايی که نقل کاالها از طريق آبراههود( هر کنوانسیون حاکم بر حمل
نقل کااليی که بدون انتقال آن از يک کشتی وکنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل

 «.خواهد شدشود، اعمال از طريق دريا حمل می به کشتی ديگر، هم از طريق رودخانه و هم

با قواعد حمل هوايی است. در صورت وجود  روترداممربوط به تعارض قواعد  28ماده  1بند 
عنوان نمونه، چنانچه در يک شود. بهمقدّم می روتردامقواعد حمل هوايی بر قواعد  ،شرايطی

جايی محموله ل هوايی برای جابهقرارداد حمل چندوجهی که از دو شیوه حمل دريايی و حم
شود، کاالها در جريان حمل دريايی صدمه ببیند و عامل اين صدمه و خسارت در استفاده می

چون صدمه و خسارت در  ،روتردامقواعد  81موجب ماده به ،طول انتقال از طريق هواپیما رخ دهد
 1موجب بند اما به .کم استبر اين موضوع حا روترداممرحله حمل دريايی رخ داده است، قواعد 

 ،ازآنجاکه عامل خسارت در مرحله حمل هوايی به وجود آمده است ،مونترالکنوانسیون  12ماده 
، مقررات حمل هوايی را  28ماده  1بر قرارداد حاکم است. در اين مورد، بند  مونترالکنوانسیون 

 ود.شبر قرارداد اعمال می مونترالم دانسته و لذا کنوانسیون مقدّ

راجع به تعارض قواعد  ،. مقررات اين بندکندمیتری را مطرح فرض رايج 28ماده  8بند 
که يک کامیون با کاال درصورتی ،موجب اين بندای است. بهحمل دريايی با قواعد حمل جاده

طور معمول بايد به ،شده و کاالها در طی مسیر حمل با کشتی خسارت ببیندبه کشتی بارگیری 
بر قرارداد اعمال شود زيرا خسارت در مرحله حمل دريايی رخ داده است اما بند  روتردامقواعد 

ای مقدّم است و دارد در چنین وضعیتی مقررات حمل جادهمقرر می روتردامقواعد  28ماده  8
ای بر تمام قرارداد حاکم خواهد ، قواعد حمل جادهسی.ام.آرکنوانسیون  8ماده  1بر اساس بند 

 72بود.

 روتردامبه تعارض میان قواعد حمل ريلی با قواعد  روتردامقواعد  28ماده  9ر نهايت، بند د
نقل ودارد چنانچه در جريان حملبوده و بیان می 28ماده  8مشابه بند  ،کند. اين بنداشاره می

حمل ريلی باشد، کنوانسیون مربوط به حمل ريلی که در حال  مکمّلچندوجهی، حمل دريايی 
 است بر قرارداد حاکم است.  کوتیفکنوانسیون  حاضر،

شود. البته اين وجهی کنونی و اصالحات بعدی آن میاين ماده مشمول مقررات حمل يک
در  روتردامماده در خصوص ساير مقرراتی که در آينده تصويب خواهد شد و ممکن است با قواعد 

 73.ده استکربینی نای را پیشتعارض باشد، ضابطه
 

 
58. Sturley, Michael F., “General Principles of Transport Law and the Rotterdam Rules”, in: Güner-

Özbek, Meltem Deniz (Ed.), The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage 

of Goods Wholly or Partly by Sea an Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer, 2011, pp. 73-74. 
59. Adamsson, Joakim, “The Rotterdam Rules: A Transport Convention for the Future?”, Unpublished 

Thesis, Lund University, 2011, p. 44. 
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 ها برای حل تعارض یا عدم پیدایش آناده از سایر شیوه. استف5
وجهی، برای تمامی های حمل يکرغم ارائه قواعد حل تعارض در برخی کنوانسیونعلی

در  وينکنوانسیون  93حلی ارائه نشده است. بنابراين در ادامه، ماده راه ،های احتمالیتعارض
ا و سپس استفاده از قراردادهای استاندارد هبرخی ديگر از تعارض برای حلّ ،حقوق معاهدات

 شود.ها تبیین میمنظور جلوگیری از بروز تعارضبه

 

 7919مصوب  ،. استفاده از قواعد حل تعارض کنوانسیون وین7ـ5
ترين موضوعات حقوق بوده که اساسی 1313در حقوق معاهدات، مصوب  وينکنوانسیون 

 دارد:نسیون مقرر میکنوا 93کند. ماده الملل را مطرح میبین
ای تصريح کند که تابع معاهدة سابق يا الحق است، يا آنکه نبايد مغاير هرگاه معاهده. 8. ... 1»

 با معاهده ديگر محسوب شود، مقررات آن معاهده ]سابق يا الحق[ مالک عمل است.
بار های معاهده الحق باشند و اعتهای معاهدة سابق نیز همان طرف. هرگاه تمام طرف9

اجرای آن به حالت تعلیق در نیامده باشد، معاهده  73موجب ماده معاهده سابق تمام نشده يا به
 سابق فقط تا حدودی که با معاهده الحق سازگار باشد، قابل اعمال است.

 های معاهده الحق نباشند:های معاهده سابق، طرف. هرگاه طرف1
قابل اجراست؛  9ده مندرج در بند های دو معاهده، قاعالف( در روابط میان دولت  

ب( در روابط میان يک دولت طرف دو معاهده و يک دولت طرف يکی از اين معاهدات، فقط 
 «.کند...ها را معین میای که هر دو طرف آن هستند، حقوق و تکالیف متقابل آنمعاهده

ابط خود با ديگر کنندگان معاهده را در تعیین روحق تدوين وين،کنوانسیون  93ماده  8بند 
کند که حقوق معاهدات از طريق قاعده حل تعارض به رسمیت شناخته است. اين بند بیان می

الملل در اصل و ماهیت، مبتنی بر اجماع و توافق طرفین است و کشورها تنها ملزم به آنچه بین
 وينکنوانسیون  93ماده  8اند. به عبارت بهتر، بند هستند که آزادانه خود را به آن محدود نموده
بندی به طرفین قرارداد، حق انتخاب در اولويت ،با بسط و گسترش اصل آزادی قراردادها

 معاهدات اعطا کرده است.
بندی در در ارتباط با موردی است که خود معاهده، اولويت وينکنوانسیون  93ماده  1و  9بند 

تعارض را در مواردی مطرح  قاعده حلّ 93ماده  9بینی نکرده است. بند موضوعات را پیش
 کند که همه کشورهای عضو معاهده قبلی، عضو معاهده بعدی نیز باشند. بر اساس قاعده حلّ می

شود. البته مقررات تعارض در اين فرض، معاهده بعدی بر روابط طرفین در قرارداد اعمال می
 93ماده  1ل است. در بند قابل اعما ،معاهده سابق تا جايی که با معاهده بعدی در تعارض نباشد
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فرض ديگری مطرح شده است که خود دارای دو حالت است. در حالت اول که تمام اعضای 
شود و معاهده سابق تا جايی که عمل می 9معاهده قبلی عضو معاهده بعدی نیستند، مانند بند 

يکی  ،ادیشود اما حالت دوم، فرضی است که در روابط قرارداعتبارش حفظ شده است اعمال می
از طرفین، عضو هر دو معاهده است و طرف ديگر قرارداد، تنها عضو يکی از معاهدات است. در 

 ای بر قرارداد حاکم است که هر دو کشور طرف قرارداد، عضويت آن را دارا باشند.اينجا معاهده
واره اين د همبینی نموده، بايها را پیشترين موارد بروز تعارض، محتملوينگرچه کنوانسیون 

د. برای مثال، همیشه اعضای يکسانی ندارن ،نقلوالمللی حملموضوع مدنظر باشد که مقررات بین
)ب( هستند. در  برخی کشورها صرفاً عضو کنوانسیون )الف( و برخی ديگر صرفاً عضو کنوانسیون

رتبط با م نقل چندوجهی کاال که بخشی از آنواين حالت چنانچه قرار باشد قانون حاکم بر حمل
حلی در حقوق معاهدات، راه وينکنوانسیون  93ماده  ،هاست تعیین شودهر دوی اين کنوانسیون

 برای رفع تعارض میان دو کنوانسیون ارائه نکرده است.13
 

 . استفاده از قراردادهای استاندارد2ـ5
میان قواعد  رضهای کاهش بروز تعاحلتواند يکی از راهمی 11استفاده از قراردادهای استاندارد

نقل چندوجهی باشد. امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد يا قراردادهای ومختلف در حوزه حمل
 33اند بیش از که برخی ادعا کردهطوریالمللی، رايج و متعارف است، بهنمونه در تجارت بین

های تجاری بسیاری از شرکت شوند.درصد قراردادها با استفاده از قراردادهای استاندارد منعقد می
کنند های تجاری خود، از قراردادهای استاندارد استفاده میتک طرفجای تنظیم قرارداد با تکبه

بینی شده است. تنظیم شروط ها حقوق و تعهدات طرفین به نحو واضح و جامعی پیشکه در آن
شده و رويه واحدی را در  جويی در وقت و هزينهها موجب صرفهقراردادی و استانداردکردن آن

قبال مشتريان متعدد ايجاد خواهد کرد که در نهايت به صرفه اقتصادی و سرعت در مبادالت 
در صورت استفاده از قراردادهای استاندارد که بسیار مفصل تنظیم  18تجاری منجر خواهد شد.

کند، نیاز به مراجعه بینی میشده و همه احتماالت آتی در روابط قراردادی طرفین قرارداد را پیش
رسد. بنابراين چنانچه در تنظیم قراردادهای حمل چندوجهی از به حداقل می ،به قانون حاکم

نقل استفاده شود، نیاز به مراجعه به قانون حاکم و تعیین تکلیف وقراردادهای استاندارد حمل

 
60. Hoeks, Marian, op. cit., pp. 307-309. 

61. Standard Contracts 

مجله ، «با تأکید بر حقوق انگلستان و امريکا القراردادهای استاندارد )الحاقی( در حقوق کامن»شیروی، عبدالحسین؛ . 12
 .13، ص 1921 بهار ،18، شماره چهارم، سال مجتمع آموزش عالی قم

Patterson, Mark R., “Standardization of Standard-form Contracts: Competition and Contract 
Implications”, William and Mary Law Review, vol. 52, No. 2, 2010, p. 331. 
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مشکالت ناشی از کمتر دچار  ،دانانموضوعات بر اساس اين قانون به حداقل رسیده و حقوق
 شوند. وجهی در خصوص حمل چندوجهی میهای حمل يکتعارض قوانین کنوانسیون

 

نقل والملل خصوصی ایران در خصوص قانون حاکم بر حمل. موضع حقوق بین1

 وجهی کاالچند
نقل چندوجهی و تشريح وهای مختلف در زمینه تعیین قانون حاکم بر حملپس از بررسی ديدگاه

های حمل های احتمالی میان قواعد کنوانسیونای و اشاره به تعارضعمال سیستم شبکهنحوه ا
مناسب است تا وضعیت نظام حقوقی ايران در اين خصوص  ،هاوجهی و شیوه حل تعارض آنيک

 واکاوی شود.
يا در  19نقل چندوجهی کاال وجود داردوگرچه در برخی کشورها قانون مستقلی در زمینه حمل

و ضوابط حاکم بر آن  11نقل اشاره شدهوها به اين نوع حملمقررات تجاری و مدنی آن مجموعه
نقل چندوجهی وروشن شده است، در مقررات موضوعه ايران، قانون مستقلی در زمینه حمل

نامه ترانزيت تجاری سازمان قانون موافقت»مانند  ،شود. البته در برخی قوانینمشاهده نمی
اين  7نقل اشاره شده و ماده وبه اين شیوه از حمل« 1957اکو( مصوب همکاری اقتصادی )

نمايد اما اين قانون نقل چندوجهی تصريح میوقانون، اعمال مقررات آن را در خصوص حمل
ويژه در ای بههای گمرکی در زمینه تجارت منطقهصرفاً به موضوع تشريفات اداری ازجمله روش

نقل وگشای موضوع قانون حاکم بر حملپردازد و راهها میفرودگاهنقاط عبوری مرزی، بندرها و 
نقل چندوجهی و مانند آن ومانند تعهدات متصدی حمل ،چندوجهی يا ساير موضوعات مهم

نقل چندوجهی در حقوق ايران وضعیت مبهم بوده و چنانچه اختالفی ونیست. لذا در زمینه حمل
انی مطرح شود، مرجع رسیدگی ممکن است بسته به مورد، در اين زمینه نزد مراجع رسیدگی اير

جداگانه مطرح  ،قوانین مختلفی را بر دعوا حاکم کند. در ادامه، فروض گوناگون در اين خصوص
 شود:می

 

 نقل چندوجهیو. عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین قرارداد حمل7ـ 1
بر قرارداد را تعیین نکنند، قانون حاکم  قانون حاکم ،نقل چندوجهیواگر طرفین يک قرارداد حمل

قانون مدنی آمده  312مطابق قواعد حل تعارض ايرانی که در قسمت اول ماده  ،بر اين قرارداد
تابع قانون محل وقوع  ،تعهدات ناشی از عقود»دارد: مقرر می 312است، تعیین خواهد شد. ماده 

آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار عقد است مگر اينکه متعاقدين اتباع خارجه بوده و 
 

 . 1339نقل چندوجهی کاالی هند، مصوب وو قانون حمل 8337نقل چندوجهی تايلند، مصوب وقانون حمل مانند. 19

 .1338و قانون مدنی هلند، مصوب  1333قانون تجارت آلمان، مصوب  مانند. 13
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بايست محل وقوع عقد را مشخص نموده و سپس اين بدان معناست که قاضی می«. داده باشند
عنوان قانون حاکم بر عقد شناسايی کند. در چنین موقعیتی دو قانون کشور محل وقوع عقد را به

 حالت متصور است: 
شده،  عنوان قانون حاکم تعیینمنعقد شده و قانون آن به الف( چنانچه کشوری که عقد در آن

نقل چندوجهی ومانند قانون حمل ،نقل چندوجهی کاال باشدودارای مقررات خاصی در زمینه حمل
وفصل عنوان قانون حاکم، معیار حلدادگاه ايران قانون مزبور را به 1339کاالی هند، مصوب 

دهد؛ البته تا جايی که اعمال اين مقررات دنظر قرار میم ،اختالفات مرتبط با اين قرارداد
البته اصواًل  17قانون مدنی مغاير با اخالق حسنه يا نظم عمومی ايران نباشد. 357صراحت ماده به

 شود. نقل کاال، مانع نظم عمومی و اخالق حسنه کمتر مشاهده میودر زمینه مباحث حمل
عنوان قانون عد حل تعارض ايرانی، قانون آن بهب( چنانچه نظام حقوقی که بر اساس قوا

مثل اينکه  ،هی کاال نباشدجنقل چندوودارای قواعد و مقرراتی در زمینه حمل ،شده حاکم تعیین
چنین  ،شود. هرچند به احتمال زيادقرارداد تابع مقررات حقوق ايران باشد، وضعیت پیچیده می

قل دريايی، زمینی، هوايی و ريلی هستند، انتخاب يکی نوکشورهايی دارای مقرراتی در زمینه حمل
مناسب با ماهیت چنین عقدی  ،نقل چندوجهیوقرارداد حمل از اين قوانین و اعمال آن بر کلّ 

نقل وزمان همه اين مقررات داخلی در خصوص حملنیست. از طرف ديگر، امکان اعمال هم
بايست سیستم کننده میعیتی مرجع رسیدگیرسد در چنین موقچندوجهی وجود ندارد. به نظر می

 نقل چندوجهی را اعمال کند.وده و قوانین حاکم بر هر مرحله از اين حملکرای را اعمال شبکه
رغم نبود مقرراتی در حقوق ايران در زمینه استفاده ممکن است اين سؤال مطرح شود که علی

قل چندوجهی، امکان استفاده از اين نوای برای تعیین قانون حاکم بر حملاز سیستم شبکه
الملل رجوع بايد به منابع حقوق تجارت بینسیستم بر چه مبناست؟ برای پاسخ به اين پرسش 

المللی چندوجهی کاال از موضوعات نقل بینوکرد. شکی نیست که موضوع قراردادهای حمل
وقی از منابع مختلفی الملل است. قواعد حاکم بر اين رشته حقزيرمجموعه حقوق تجارت بین

المللی، اصول کلی حقوقی، حقوق عرفی بازرگانی و شود. معاهدات، رويه تجاری بینآوری میجمع
حقوق »اند. در اين میان و در خصوص موضوع مورد بحث، قوانین داخلی کشورها از اين زمره

نظران اشاره گونه که برخی صاحباز اهمیت فراوانی برخوردار است. همان 11«عرفی بازرگانی
به قواعد، اصول و مقررات مشابه يا »اند در يک معنای موسع، حقوق عرفی بازرگانی کرده

 
تواند قوانین خارجی و يا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه محکمه نمی»دارد: م بیان می.ق 357ماده  .15

اجرا  شود به موقعمی محسوب میدارکردن احساسات جامعه يا به علت ديگر، مخالف با نظم عموواسطه جريحهبوده و يا به
 «.گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد

66. Lex Mercatoria 
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در  15«.شودالمللی شناسايی شده و به کار گرفته میشود که در سطح بینيکنواختی اطالق می
توسط شود که ها، اصول و قواعدی اطالق میبه قوانین، رويه ،حقوق عرفی بازرگانی»اين معنا 

الملل مکرراً مورد استناد قرار گرفته و ال در حقوق تجارت بینار، داورها، وکال و مشاورين فعّتجّ
نقل وبنابراين ازآنجاکه در قوانین برخی کشورها در زمینه حمل 12«.شودمورد عمل واقع می

ی هاو در دعاوی مطرح در دادگاه 13ای اشاره شدهچندوجهی، به استفاده از سیستم شبکه
استفاده  ،ها اشاره شدبه برخی از آن ،های داوری که در اين نوشتارکشورهای مختلف و در ديوان

ای را از زمره قواعد حقوق عرفی بازرگانی در دوران معاصر توان استفاده از سیستم شبکهشده، می
مللی الدانست. بديهی است مرجع رسیدگی در تعیین قانون حاکم بر دعوا در قراردادهای بین

الملل عنوان يکی از منابع حقوق تجارت بیننقل چندوجهی بايد به حقوق عرفی بازرگانی بهوحمل
قانون داوری تجاری  85ماده  1روشنی قابل تأيید است. بند توجه کند. اين موضوع در داوری به

بايد در  داور»دارد: صراحت مقرر میبه ،در موضوع قانون حاکم 1951المللی ايران، مصوب بین
کلیه موارد بر اساس شرايط قرارداد، اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد 

 «. نظر قرار دهد
رسد ای اين است که به نظر میدلیل قابل توجه ديگر برای توجیه استفاده از سیستم شبکه

ل، با موازين حقوقی و الملای عالوه بر انطباق با حقوق تجارت بینانتخاب نظريه سیستم شبکه
نقل بايد وهر شیوه حمل در موردالقاعده و مطابق اصول منطقی هم سازگاری بیشتری دارد زيرا علی

نقل نبايد در آن وبودن يا نبودن حملوجهیاحکام ويژة راجع به آن اعمال و اجرا شود و اصوالً چند
وجهی ترتیب ديگری نظیر نقل چندوملتأثیری داشته باشد. به تعبیر ديگر، مادام که مقنن در ح

کند مقرر نکرده، اجرای احکام خاص مربوط به آنچه سیستم میانه يا سیستم يکنواخت پیشنهاد می
وجهی کامالً معقول و منطقی است؛ ضمن اينکه اگر سیستم نقل چندونقل در حملوهر شیوه حمل

ناه برد که توجیه حقوقی و منطقی اعمال و ناگزير بايد به دو سیستم ديگر پ ،ای اجرا نشودشبکه
 ای است.مراتب دشوارتر از توجیه نظريه سیستم شبکهبه ،اجرای آن در فرض سکوت مقنن

نقل وعنوان مثال، چنانچه قاضی يا داور با حملشود که بهبا اين توضیح مشخص می
شود بايد قانون حاکم  چندوجهی مشتمل بر استفاده از روش حمل هوايی، زمینی و دريايی مواجه

جداگانه  53بر هر مرحله را از میان مجموعه مقررات ايران در زمینه حمل هوايی، زمینی و دريايی،

 
 .11 ، ص1933، چاپ دوم، سمت، المللحقوق تجارت بینشیروی، عبدالحسین؛  .11

 .11ـ15، صص پیشین .12

 «. نقل تابع قواعد قابل اعمال بر آن بخش استولهر بخش از حم ،در قرارداد حمل چندوجهی»قانون مدنی هلند:  11.2ماده  .19

، قانون هواپیمايی کشوری، مصوب 1911، قانون تجارت، مصوب 1935اند از قانون مدنی، مصوب اين قوانین عبارت. 19

، قانون دريايی، مصوب 1931های هواپیمايی ايرانی، مصوب و اصالحات بعدی آن، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت 1982
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 فصل کند. وتعیین نموده و اختالفات ناشی از هر مرحله را بر اساس همان قانون حل
های یونتوجه، موضوع الحاق کشورها به برخی کنوانسالبته در اين مسئله، نکته قابل 

نقل است. توضیح اينکه اغلب کشورها ازجمله ايران به تعدادی از والمللی در زمینه حملبین
اند. دهکرها را تصويب نقل ملحق شده و آنوالمللی در زمینه حملهای بینکنوانسیون
 های مزبور برای تصويب و قابلیت اعمال، همان فرايند تصويب قوانین داخلی را طیکنوانسیون

های مذکور در زمره قانون مدنی ايران، مقررات کنوانسیون 3کنند و البته بنا به تصريح ماده می
عنوان رسد چنانچه قانون ايران بهشود. با اين توضیح به نظر میمقررات داخلی ايران محسوب می

رات ای برای تعیین قانون حاکم، مقرقانون حاکم بر عقد تعیین شود، با اعمال سیستم شبکه
عنوان مثال، شود. بهها درآمده بر قرارداد حاکم میهايی که ايران به عضويت آنکنوانسیون

چنانچه در يک قرارداد حمل چندوجهی مشتمل بر دو شیوه حمل ريلی و هوايی، قانون ايران 
عنوان قانون محل وقوع عقد، حاکم بر قرارداد باشد، ازآنجاکه ايران به عضويت کنوانسیون به
در زمینه  کوتیفنقل هوايی درآمده و همچنین جزو اعضای کنوانسیون ودر زمینه حمل شوور

ترتیب بر دو مرحله حمل هوايی و دريايی اين مقررات اين دو کنوانسیون به ،حمل ريلی است
حمل چندوجهی حاکم خواهد شد. بديهی است در خصوص موضوعاتی که ايران به عضويت 

هايی که ايران عضو شده ها درنیامده يا آن موضوعات در کنوانسیونآنهای مرتبط با کنوانسیون
مطرح نشده، ساير مقررات داخلی ايران مانند قانون تجارت، قانون مدنی، قانون دريايی، قانون 

 ها حاکم خواهد بود.نقل ريلی و مانند آنودسترسی آزاد به شبکه حمل
 

 نقل چندوجهیوحمل . تعیین قانون حاکم توسط طرفین قرارداد2ـ1
دادگاه  ،نقل چندوجهی، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کرده باشندوچنانچه طرفین قرارداد حمل

قانون مدنی ايران و با استناد به اصل احترام به حاکمیت  312ايرانی با رعايت قسمت دوم ماده 
شناسد. در چنین وضعیتی عنوان قانون حاکم به رسمیت میاراده، قانون منتخب طرفین را به

 همانند فرض سابق، دو حالت متصور است: 
دارای مقررات خاصی در  ،عنوان قانون حاکم برگزيده شدهالف( نظام حقوقی که قانون آن به

 در موردنقل چندوجهی کاال است. در اين حالت، مقررات خاص آن نظام حقوقی وزمینه حمل
 شود.نقل چندوجهی اعمال میوحمل

دارای قانون و مقرراتی در  ،عنوان قانون حاکم برگزيده شدهنظام حقوقی که قانون آن بهب( 

                                                                                                                                        

و برخی  1921نقل ريلی، مصوب و، قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل1931، قانون اصالح قانون دريايی ايران، مصوب 1919
 ديگر از مقررات مرتبط.
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کننده با اعمال سیستم نقل چندوجهی کاال نیست. در اين حالت، مرجع رسیدگیوزمینه حمل
نقل چندوجهی را از میان مقررات آن وای، قانون حاکم بر هر مرحله از مراحل مختلف حملشبکه

کند. البته در اين حالت نیز توجه به نقل اعمال میوقی در خصوص انواع مختلف حملنظام حقو
نقل ـ که در قسمت قبل مطرح شد والمللی حملهای بینوضعیت عضويت کشورها در کنوانسیون

 ـ ضرورت دارد.

 

 نتیجه

رد و نقل چندوجهی وجود نداواالجرا در حوزه حملدر حال حاضر، مقررات يکنواخت و الزم
ای جز اعمال مقررات آمیز نبوده است؛ لذا چارهها در اين حوزه موفقیتکدام از تالشهیچ

حال، گاهی نقل چندوجهی نیست. بااينووجهی بر مراحل مختلف حملهای حمل يککنوانسیون
 ها تعارض مشاهدههايی دارند و میان مقررات آنپوشانیها با يکديگر هممقررات اين کنوانسیون

عنوان قواعد حل تعارض وجهی، قواعدی بهالمللی حمل يکشود. در برخی از اين مقررات بینمی
کنوانسیون  87عنوان مثال، ماده نقل چندوجهی ارائه شده است. بهودر تعیین قانون حاکم بر حمل

ات با عنوان قاعده حل تعارض اين مقررمقرراتی را به روتردام،قواعد  28و  81و مواد  هامبورگ
نشده مانده ها حلاند. اما همچنان برخی تعارضوجهی وضع کردههای حمل يکساير کنوانسیون

 1313در حقوق معاهدات، مصوب  وينو تعیین قانون حاکم در اين موارد دشوار است. کنوانسیون 
فع برخی توان در رعنوان قواعد حل تعارض ارائه داده است که از آن میمقرراتی را به 93در ماده 
 تواند راهکار مناسب ديگری باشد.ها بهره جست. استفاده از قراردادهای استاندارد نیز میتعارض

بینی مفصل تمامی فروض و توانند با استفاده از قراردادهای استاندارد و پیشطرفین قرارداد می
ها دوجهی و تعارض میان آننقل چنوالمللی بر قرارداد حملع بینواحتماالت، مانع از اعمال مقررات متن

نقل چندوجهی، راهکار اساسی، وضع وشوند. درهرحال برای رفع مشکل تعارض قوانین در حوزه حمل
الملل نقل چندوجهی است. در زمینه موضع نظام حقوق بینوالمللی در زمینه حملمقررات بین

 دو وضعیتِ بايد ی کاال، نقل چندوجهوخصوصی ايران در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای حمل
انتخاب قانون حاکم توسط طرفین عقد و عدم انتخاب قانون حاکم را از يکديگر تفکیک کرد. گرچه در 

در  ،بايد با استفاده از قواعد حل تعارض به تعیین قانون حاکم بپردازدکننده حالت دوم، مرجع رسیدگی
های ها در کنوانسیونبه عضويت آن ،هاهر دو حالت بايد در کنار توجه به قوانین داخلی کشور

 نقل هم توجه داشت. وحمل
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