
و علوم سياسي، دوره  255- 275، صفحات1391 بهار،1، شمارة42 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

 كنوانسيون رتردام
)1(

∗عليرضا محمد زاده وادقاني

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق

 كتايون كاردان
 حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز دانشكدهكارشناس ارشد حقوق خصوصي

)7/8/1390: تاريخ تصويب- 20/4/1390: تاريخ دريافت(

:چكيده
و نقل دريايي كاال در سطح بين المللي به لحاظ آثار متعدد آن وضع قواعد حاكم بر حمل

و به همين.است ويژه برخورداريصاحبان ناوگان دريايي از اهميت نسبت به صاحبان كاال

ذيدر. خاص دارنديجهت كشورها نسبت به اين قواعد حساسيت نفع سايه تالش كشورهاي

و قوا1924در سال  نقل شكل گرفت كه در حال حاضر منبع عد الهه حاكم بر اين نوع حمل

 مورد اصالح قرار 1968 اين قواعد در سال.اصلي قوانين داخلي بسياري از كشورهاست

اين قواعد كه مساعد براي كشورهاي صاحب.گرفت كه به قواعد الهه ويزبي معروف است

هاي صاحب كاال به ويژه كشورهاي جهان مورد اعتراض كشورتشد به ناوگان دريايي است

ا به.ستسوم  كميسيون تجارت بين الملل مجموعه مقررات جديد همتدر همين راستا

 وضع شد كه در عمل اين معاهده موفقيت آميز 1978معروف به مقررات هامبورگ در سال

موفقيت همان عدم، 2008 دسامبر11به نظر مي رسد علت وضع مقررات رتردام مصوب.نبود

و ارزيابي اين معاهده ترجمه.قواعد هامبورگ باشد ي مواد آن از نظر اينك جهت نقد

.پژوهشگران محترم مي گذرد

: واژگان كليدي
و نقل، مسئوليت، كاال، قواعد .رتردام، دريايي، حمل

 Email: alirezamv@yahoo.fr 66409595: فاكسمسئول مقاله∗

.ن مقاله نگاه كنيداي از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پايانيشده براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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ك كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قرارداد حمل بين« امـل يـا المللي كاال كه بـه طـور

.»گيرد بخشي از طريق دريا صورت مي

كه تجارت بين اين دولتهاي عضو اين كنوانسيون با تأكيد بر و برابري هاي الملل بر پايه باور

انـد كـه متقاعـد شـده؛منفعت متقابل، عنصري مهم در ارتقاي روابط دوستانه ميـان دولتهاسـت

و يكساني تدريجي حقوق تجارت بين  با هماهنگي  كاهش يا رفع موانـع حقـوقي جريـان الملل

به ايجاد همكاري اقتصادي جهاني ميان همة دولتها بـريالمللي، به طرز مبادالت بين  قابل توجه

مي پايه و آسايش تمامي ملل كمك و منفعت جمعي د هستن معترفآنها.كند اي تساوي، عدالت

كه در بروكسل در المللي براي همساني برخي قواعد حقوقي مرت كنوانسيون بين كه بط با بارنامه

و پروتكل1924 اوت 25 و كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حمل كـاال امضا شد هاي آن

ــه در  ــا ك ــق دري ــارس31از طري ــطح 1978 م ــد، در س ــضا ش ــامبورگ ام دري در ه ــيع  وس

.است سازي حقوق حاكم بر حمل كاال از طريق دريا نقش داشته هماهنگ

و تجارين پيشرفت با در نظر داشت  از زمان پذيرش اين صورت گرفتههاي فني

و روزآمد كردن ضرورتها كنوانسيون به اينكه فرستنده.آنها وجود داردبازنگري و با توجه ها

كه در برگيرندة  متصديان حمل از يك نظام جهاني الزامي در اجراي قراردادهاي حمل دريايي

به اينكه پذيرفتن قواعد يكسان حاكم؛ برند روشهاي ديگر حمل است هيچ نفعي نمي و با باور

 جزئي يا كلي از طريق دريا امنيت حقوقي را تقويتو نقلالمللي حمل بر قراردادهاي بين

مي كارآمدي حمل بين؛كند مي و المللي كاالها را ارتقا به بازارها و فرصتهاي تازه دستيابي دهد

ميافرادي  ازكند را فراهم  مهم در ارتقاي، بنابراين نقش؛اند يكديگر دور افتاده بودهكه پيشتر

و بين و توسعه اقتصادي در سطح داخلي مي تجارت  به شرح زير توافق؛كند المللي بازي

: كردند

 فصل اول

 مقررات كلي

1ماده

 تعاريف

: از نظر اين كنواسيون

دي حمل در ازاي پرداختبه معني قراردادي است كه در آن متص» قرارداد حمل« واژة-1

به جابجايي كاالها از نقطه،كرايه مي تعهد به نقطه ديگر مي. كند اي از قرارداد مقرر دارد حمل

و روشهاي ديگر مي طريق درياست . تواند شامل شودحمل عالوه بر حمل دريايي را نيز

مع» قرارداد حجمي« واژه-2 طيبه معني قرارداد حملي است كه جابجايي مقدار ين كاال را

مي چندين ارسال به صورت. دارد در طول مدت زمان توافق شده مقرر مقدار ممكن است
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. حداقل يا حداكثر يا سطح مشخص مطرح شود

و نقل منظم« واژه-3 و نقلي است كه به عموم از طريق» حمل به معني خدمات حمل

و آگهي يا وسايل مشابه پيشنهاد داده مي ايي كه بين بنادر مشخص طبقه كشتيبوسيلهشود

كه براي همه در دسترس باشند، مطابق جدول زماني تاريخ حركت جدول منظم در حركت مي

. شود است، تأمين مي

و نقل غيرمنظم« واژة-4 .به معني هر حملي است كه حمل منظم نباشد» حمل

ح» متصدي حمل« واژة-5  مل منعقدبه معني شخصي است كه با فرستندة كاال قرارداد

.دكنمي

از» طرف اجراكننده«. الف-6 يكي به معني شخصي است غير از متصدي حمل كه

تعهدات متصدي حمل را به موجب قرارداد حمل در مورد دريافت، بارگيري، باربندي، چيدن

مي بار، حمل، مراقبت، تخليه يا تحويل كاالها به انجام آن ايدهد انجام يا تعهد كه ن تا حدي

به طور مستقيم يا غيرمستقيم بنابر درخواست متصدي حمل يا تحت نظارت او عمل شخص

. كند مي

كه از خدماتش فرستندة كاال، فرستندة اسنادي، طرف بررسي كننده يا گيرنده.ب  شخصي

به طور مستقيم يا غيرمستقيم استفاده كرده است، .نيست» طرف اجراكننده«و نه متصدي حمل

يكي از تعهداتبه معني طرف اجراكننده»ف اجراكنندة درياييطر«واژه-7 اي است كه

و خروج آن از بندر تخلية  متصدي حمل در طول زمان بين رسيدن كاال به بندر بارگيري كشتي

مي كشتي را انجام مي كه انجام دهد دهد يا تعهد متصدي حمل داخلي مشمول عنوان. كند

به طور انحصاري در منطقه؛شود نمي»طرف اجراكنندة دريايي« يا مگر اينكه خدماتش را

به انجام آن دهد . بندري انجام دهد يا تعهد

مي» فرستنده« واژة-8 كه با متصدي حمل قرارداد حمل منعقد . كندبه معني شخصي است

مي» فرستندة اسنادي«ي واژه-9 كه پذيرد در سندبه معني شخصي است غير از فرستنده

. ناميده شود» فرستنده«د حمل الكترونيك حمل يا سن

:به معني» حامل« واژة-10

كه سند حمل قابل معامله را در تصرف دارد.الف به حواله،يك. شخصي است  اگر سند

كه.كرد باشد در آن، شخص به عنوان فرستنده يا گيرنده مشخص شده باشد  يا شخصي است

به نفع او ظهرنويسي شده دو.استسند ياا،يا به حواله كرد يا ظهرنويسي سفيد امضاء گر سند

يا؛ باشد در وجه حامل است، متصرف سند مذكور 

به نفع او صادر شده يا وفق آيين اشاره.ب كه سند حمل قابل معاملة الكترونيك  شخصي

. به او انتقال داده شده است9 مادة1شده در بند
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به» گيرنده« واژه-11 موجب قرارداد حمل يا سند حمل يا سندبه معني شخصي است كه

.حمل الكترونيك حق تحويل گرفتن كاال را دارد

كاالها به معني حقي است به موجب قرارداد حمل براي متصدي» حق بررسي«ژهاو-12

به او  به كاالها10وفق فصل حمل در دادن تعليمات .راجع

كه وفق ماده»سي كنندهطرف برر« واژه-13 حق51به معني شخصي است به اعمال  مجاز

. بررسي است

كه وفق قرارداد حمل» سند حمل« واژة-14  متصدي حمل بوسيلهبه معني سندي است

كهوش صادر مي :د

به موجب قرارداد.الف  دليلي است بر دريافت كاالها از طرف اجراكننده يا متصدي حمل

يا دليل قرا.بو؛حمل . حاوي قرارداد حمل است رداد حمل

به عبارتي مثل» سند حمل قابل معامله« واژه-15 به معني سند حملي است كه داللت دارد

كه به موجب قانون قابل اعمال» قابل معامله«يا» به حواله كرد« يا هر عبارت مناسب ديگر

به سند داراي اثر فرينسبت به حواله كرد كه كاالها ستنده، گيرنده يا حامل ارسال يكسان است

و داراي عبارت شده . نيست» غيرقابل انتقال«اند

.به معني سند حملي است كه قابل معامله نيست» سند حمل غيرقابل معامله« واژة-16

به معني اطالعات توليدي، ارسالي، دريافتي يا نگهداري شده» مبادله الكترونيك« واژة-17

كه اطالعات ارسالي ري، ديجيتالي يا روشهاي مشابه است به طوريبا وسايل الكترونيك، نو

. جهت استفاده بعدي قابل دسترسي باشد

به معني اطالعات موجود در يك يا چند پيام ارسالي» سند حمل الكترونيك« واژة-18

به شكل بوسيلهاست با ابزار مخابره الكترونيك   متصدي حمل تحت يك قرارداد حمل

سند حمل الكترونيك ست يا به شكلي ديگر از جمله اطالعاتي كه در زمان صدورهاي پيو داده

و بخشي ازآن را به طور منطقي با سند مرتبط است مي يا پس از آن كهتشكيل : دهد

 طرف اجراكننده يا متصدي حمل را بوسيله دريافت كاالها به موجب قرارداد حمل:الف

و تاييد مي ش.ب كند؛ مي قرارداد حمل را . كند امل يا تاييد

: به معني يك سند حمل الكترونيك است» سند حمل الكترونيك قابل معامله« واژة-19

با» قابل معامله«يا» به حواله كرد« متضمن عبارتي مانند.الف يا هر عبارت مناسب ديگر

به حواله كرد فرسبوسيلهاثر مشابه  و كاالها به سند است، يا قانون قابل اعمال نسبت تنده

و فاقد عبارت گيرنده ارسال شده و» غيرقابل معامله«اند  كاربرد آن مطابق با شرايط.ب است؛

. است9 ماده1مقرر در بند

كه» سند حمل الكترونيك غير قابل معامله« واژة-20 به معني سند حمل الكترونيك است
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.قابل معامله نيست

كه صدور سند مطابق با سند حمل الكترونيك قابل معامل» صدور«-21 ه به اين معني است

را رويه كه بررسي انحصاري از زمان ايجاد آن تا زمان انقضاي اعتبار يا قطع اثر آن هايي است

. كند تضمين مي

به معني انتقال بررسي انحصاري آن است» انتقال«-22 . سند حمل الكترونيك قابل معامله

شامل(ي هر اطالعاتي مرتبط با قرارداد حمل يا كاالهابه معن» هاي قرارداد داده« واژه-23

و ظهرنويسي كه در سند حمل يا سند حمل الكترونيك)ها شرايط، عبارات، امضاها است

. وجود دارد

به موجب قرارداد» كاال« واژه-24 كه متصدي حمل به معني اموال با هر طبيعتي است

مي،حمل به جابجايي آن ب تعهد و همچنين و كانتينر) حفاظ(بندي ستهكند و هر نوع تجهيزات

ميرا به حساب او نميبوسيلهكهدشو شامل . باشد متصدي حمل فراهم نشده يا

كه براي حمل كاالها از طريق دريا مورد استفاده» كشتي« واژة-25 به معني هر كشتي است

. گيرد قرار مي

ن يا واگن قابل حمل، صندوق با بدنهبه معني هر نوع كانتينر، مخز» كانتينر« واژه-26

و هر ابزار تعويض شدني يا هر واحد بارگيري مشابه كه براي تجميع كاالها استفاده مي شود

به چنين واحد بارگيري است . جانبي ديگر مربوط

. اي استبه معني وسيله نقليه ريلي يا جاده» وسيله نقليه« واژه-27

ح» كرايه حمل« واژه-28 الزحمة قابل پرداخت به متصدي حمل در ازايقبه معني

به موجب قرارداد حمل است . جابجايي كاالها

:به معني» اقامتگاه« واژه-29

 در مورد شركت يا هرشخص حقوقي يا انجمني از اشخاص حقيقي يا حقوقي محلي. الف

كه در آن بر حسب مورد :است

ك.يك به ثبت رسيده مركز قانوني، محل تشكيل يا مراكز اصلي آن  محل ادارة.دو؛ه

سه؛مركزي . شعبه اصلي. يا

. محل سكونت معمولي است، در مورد شخص حقيقي.ب

به معني دادگاه كشور متعاهدي است كه مطابق قواعد تعيين» دادگاه صالح« واژة-30

به دعوي را دارد و ذاتي، آن كشور صالحيت رسيدگي . صالحيت محلي

2ماده

 وانسيونتفسير اين كن

و در نظر با توجه به ويژگي بيناين معاهده و لزوم ارتقا هماهنگي در اجراي آن المللي آن
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مي گرفتن حسن نيت در تجارت بين . شود الملل تفسير

3ماده

 شرايط شكلي

ها نظريه ها، تاييديه ها، پذيرش 19هاي مقرر در موادو ساير اطالعيه ها، توافق ها، اعالميه

ب2بند د بند بخش36، ماده23 ماده4تا1 هايند، و ج و ب ب بند40و ماده1هاي  بخش

ب بند51، ماده3 بند48و44 مواد،4  بند67، ماده66، ماده63، ماده1 بند59، ماده1 بخش

مي. بايد كتبي باشد5و2 بندهاي80و ماده4 بند75، ماده2 تواند اطالعيه هاي الكترونيك

و گيرندگان آنهابه شرط اينكه با موافقت اطالعيه، اهداف استفاده شودبراي اين دهندگان

. صورت گيرد

4ماده

و محدوديت هاي مسئوليت  قابليت اعمال آيين دفاع

در هر مقرره-1 كه مسئوليت متصدي حمل را حذف يا محدود كند اي از اين كنوانسيون

م سئوليت قراردادي يا ضمان قهري يا مبناي رسيدگي داوري يا قضايي خواه دعوا بر اساس

ديگر طرح شود، در مورد فقدان، خسارت وارد به كاال يا تأخير در تحويل كاالهاي موضوع 

در اين كنوانسيون، در برابر افراد زير اعمال مقرر قرارداد حمل يا براي نقض هر تعهد ديگر

: شود مي

 متصدي حمل يا طرف اجرا كنندة دريايي؛.الف

مي.ب يا ناخدا، خدمه يا هر شخص ديگري كه خدماتي در كشتي ارائه  دهد؛

. كارمندان متصدي حمل يا طرف اجراكنندة دريايي.ج

مي هر مقرره-2 كه دفاعي براي فرستنده يا فرستنده اسنادي مقرر دارد اي از اين كنوانسيون

دريان قهري يا مبنادر هر رسيدگي داوري يا قضايي خواه دعوا بر اساس قرارداد يا ضم ي ديگر

ميبرابر فرستنده اسنادي يا پيمانكاري فرعي آنها، نمايندگان يا كارمندانشان . شود اعمال

2فصل

 قلمرو اجرا

5ماده

 قلمرو كلي اجرا

و محل6 با رعايت ماده-1 كه در آن محل دريافت ، اين كنوانسيون بر قراردادهاي حملي

و بندر تخليه همان بار دريايي در كشورهاي تحويل همچنين بندر بارگيري  يك بار دريايي

يكي از مكان؛شود مختلف قرار دارند، اعمال مي هاي زير در كشور اگر طبق قرارداد حمل

: متعاهد واقع شود
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 محل دريافت؛.الف

 بارگيري؛ر بند.ب

يا.ج  محل تحويل؛

. بندر تخليه.د

ن تابعيت كشتي، متصدي حمل، طرفهاي اجرا كننده، اين كنوانسيون بدون در نظر گرفت-2

مي فرستنده، گيرنده يا هر طرف ذي . شود نفع ديگر اعمال

6ماده

 استثناهاي ويژه

و نقل خطوط منظم-1 اعمال) خطي( اين كنوانسيون در مورد قراردادهاي زير در حمل

: شود نمي

و؛ قراردادهاي اجاره كشتي.الف

اس.ب . تفاده از تمام يا بخشي از فضاي يك كشتيساير قراردادهاي

و نقل غيرخطي اعمال نمي-2 با اين كنوانسيون نسبت به قراردادهاي حمل در حمل شود،

: شود وجود اين، در موارد زير اعمال مي

 قرارداد اجاره يا قرارداد از نوع ديگري براي استفاده از تمام يا بخشي از فضاي كشتي.الف

. نداشته باشدبين طرفين وجود

. در صورت صدور سند حمل يا يك سند حمل الكترونيك.ب

7ماده

به برخي طرف ها اعمال نسبت

مي6با وجود ماده و گيرنده اعمال شود،، اين كنوانسيون در روابط بين متصدي حمل

طرف كنترل كننده يا دارنده كه طرف اوليه قرارداد اجاره كشتي يا قرارداد حمل نيستند از 

در عوض اين كنوانسيون در روابط بين طرفهاي اوليه.اند قلمرو اعمال اين كنوانسيون خارج

. اند خارج شده6كه وفق مادة شود اعمال نميقرارداد حمل 

3فصل

 اسناد حمل الكترونيك

8ماده

و اثر اسناد حمل الكترونيك  كاربرد

: با رعايت الزامات مقرر در اين كنوانسيون

آ.الف به موجب اين كنوانسيون بايد قيد هر د در سند حملشونچه در سند حمل

كه سند حمل الكترونيك پس از رضايت متصدي حمل؛تواند ثبت شود الكترونيك مي  تا جايي
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و و مورد استفاده قرار گيرد؛ و فرستنده صادر

صد.ب ور، صدور، بررسي انحصاري يا انتقال يك سند حمل الكترونيك داراي همان آثار

. تصرف يا انتقال سند حمل است

9ماده

 آيين استفاده از اسناد حمل الكترونيك قابل انتقال

مي-1 : دارد استفاده از سند حمل الكترونيك قابل انتقال تابع آييني است كه مقرر

و انتقال آن سند به نفع حامل معين.الف ؛ روش صدور

؛ باشد تضميني كه حافظ تماميت سند حمل الكترونيك.ب

مي.ج و روشي كه با آن دارنده  تواند عنوان حامل بودن را اثبات كند؛

يا.د به حامل باشد، كه مؤيد تحويل دادن كاال  يا زير بخش10 ماده2مطابق بند روشي

ج بند47 ماده1بخش الف بند2 .ن ماده، اعتبار يا اثر سند متوقف شده استاهم1و بخش

ب-2 به سادگي قابل هاي قرارداد قيد شده اين ماده در داده1ند روشهاي مقرر در و اند

. باشند بررسي مي

10ماده

 جايگزيني سند حمل قابل معامله يا سند حمل الكترونيك قابل معامله

و دارنده تواقف كنند كه آن سند-1 و متصدي حمل  اگر سند حمل قابل انتقال صادر شود

: انتقال جايگزين كنندرا با سند حمل الكترونيك قابل

به.الف دارنده بايد سند حمل قابل انتقال يا اگر بيش از يكي صادر شده است همة آنها را

 متصدي حمل پس دهد؛ 

كه در آن بيان شده،متصدي حمل بايد براي دارنده.ب  سند حمل الكترونيك قابل انتقال

و كه جايگزين سند حمل قابل انتقال است صادر كند؛

. حمل قابل انتقال بعد از اين هيچ تأثير يا اعتباري نداردج سند

و دارنده توافق-2 و متصدي حمل  اگر سند حمل الكترونيك قابل انتقال صادر شده است

كه آن را با سند حمل قابل انتقال جايگزين كنند : كنند

ال سند حمل قابل انتق، متصدي حمل براي دارنده به جاي سند حمل الكترونيك.الف

مي كند  .كه در آن بيان شده جايگزين سند حمل الكترونيك قابل انتقال استصادر

. سند حمل الكترونيك بعد از اين هيچ اثر يا اعتباري ندارد)ب

4فصل

 تعهدات متصدي حمل

11ماده
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و تحويل كاالها  حمل

و مطابق با شرايط قرارداد حم ل، كاالها متصدي حمل وفق شرايط مقرر در اين كنوانسيون

به محل مقصد حمل كرده وآن را به گيرنده تحويل مي . دهد را

12ماده

 مدت مسئوليت متصدي حمل

كه وي يا طرف اجرا كننده كاالهاي-1  متصدي حمل به موجب اين كنوانسيون از زماني

مينكن موضوع حمل را دريافت مي كه كاالها تحويل داده شوند، داراي مسئوليتد تا زماني

.تاس

ياداگر قانون يا مقررات محل دريافت مقرر دار. الف-2 به يك مقام مجاز كه كاالها

كه متصدي حمل بتواند كاالها را از آنها تحويل بگيرد ؛شخص ثالث ديگر تحويل داده شود

ميمدت مسئوليت حمل از زماني كه متصدي حمل كاالها را از آن مقام يا شخص شود شروع

.ردگي ثالث تحويل مي

به مقام صالح.ب و مقررات محل تحويل مقرر دارد متصدي حمل كاالهاي را اگر حقوق

كه گيرنده از آنها كاال را تحويل بگيرد، مدت مسئوليت  يا شخص ثالث ديگر تحويل دهد

ميمتصدي حمل وقتي  . كاالها را به آن مقام يا شخص ثالث تحويل دهدكه گيرد پايان

مد-3 ميبه منظور تعيين توانند روي زمانت مسئوليت متصدي حمل طرفهاي قرارداد

و تحويل كاالها توافق كنندو حمل  با وجود اين شروط زير مقرر در قرارداد حمل. دريافت

: باطل است

يا: زمان دريافت كاالها بعد از شروع بارگيري اوليه مقرر در قرارداد حمل باشد.الف

ا.ب . تمام تخليه نهايي مقرر در قرارداد حمل باشد زمان تحويل كاالها قبل از

13ماده

 تعهدات خاص

كه در ماده-1 با12 متصدي حمل بايد در طول مدت مسئوليتش آن گونه و  تعريف شد

و با دقت كاالها را دريافت، بارگيري، انبارداري، بارچنيي،26رعايت ماده ، به طور مناسب

و تحويل . دهدحمل، نگهداري، مراقبت، تخليه

و بدون لطمه به ساير مقررات فصل1 با وجود بند-2 ، متصدي7تا5و فصول4 اين ماده

و فرستنده مي  بوسيلهتوانند توافق كنند كه بارگيري، انبارداري، بارچيني يا تخليه كاالها حمل

و يا گيرنده انجام شود رداد قيد هاي قرا چنين توافقي بايد در داده. فرستنده، فرستندة اسنادي،

. شود
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14ماده

به سفر دريايي  الزامات خاص قابل اعمال نسبت

و در طول سفر دريايي ملزم به اعمال احتياط منطقي است متصدي حمل قبل از شروع

: نسبت به

و نگهداشتن آن در اين وضعيت.الف ؛ تهيه كشتي با قابليت دريانوردي

و دخيره.ب كش تجهيز كشتي، تعيين خدمه، و بدينسازي سان حفظتي به نحو مناسب

و  و ذخيره در طول سفر دريايي؛  كشتي با خدمه، تجهيزات

و ساير بخش.ج و در وضعيت مناسب قرار دادن انبارها آن سالم سازي كه در هاي كشتي

مي و در آنها يا روي كاالها حمل و همچنين كانتينرهايي كه متصدي حمل فراهم كرده شوند

حم آن ميها كاالها و در وضعيت خوب آنها جهت دريافت، حملل و نگهداري مناسب شوند

.و نگهداري كاالها

15ماده

 كاالهاي خطرناك

مي13و11با وجود ماده تواند از دريافت يا بارگيري متصدي حمل يا طرف اجرا كننده

و مي يا تواند كاال امتناع كند سازي آنها خنثيهر نوع اقدامات منطقي شامل تخليه، نابود كردن

به طور محتمل در طول مدت مسئوليت.اتخاذ كند و  اگر كاالها خطر زا باشند يا به طور معقول

. زيست داشته باشند متصدي حمل خطري واقعي براي شخص، اموال يا محيط

16ماده

 تفديه كاالها در طول سفر دريايي

مي متصدي حمل يا طرف اجرا كنن14و13و11با وجود مواد تواند كاالها را در دريا ده

به طور معقول براي امنيت عمومي يا با هدف  بيندازد مشروط بر اينكه انداختن كاالها در دريا

يا محافظت از خطر كه مورد مخاطره عمومي انجام شود اموال ساير نسبت به زندگي انسان

. اند قرار گرفته

5فصل

به فقدان، خسارت ، يا تأخيرمسئوليت متصدي حمل نسبت

17ماده

 مبناي مسئوليت

و همچين تأخير در تحويل مسئول است-1 ؛ متصدي حمل براي فقدان، خسارت به كاالها

آن،دارنده حقوق اگر كه باعث ايجاد  ثابت كند كه فقدان، خسارت يا تأخير يا واقعه يا شرايطي

و يا در ايجاد آن نقش داشته شده كه در اند در طول مدت مسئوليت متص اند دي حمل آن گونه
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. آمده، رخ داده است4فصل

مي1 متصدي حمل از تمام يا بخشي از مسئوليت مقرر در بند-2  اگر؛شود اين ماده معاف

اثبات كند علت يا يكي از علل فقدان، خسارت يا تأخير قابل انتساب به تقصير خود يا يكي از

. نيست18ر در مادهوذكماشخاص 

ه-3  اين ماده معاف1مچنين از تمام يا بخشي از مسئوليت مقرر در بند متصدي حمل

 ثابت كند كه يك يا چند مورد، اين ماده2 به جاي اثبات فقدان تقصير مقرر در بند،است اگر

اند يا در ايجاد آن دخالت از وقايع يا شرايط زير موجب فقدان، خسارت يا تأخير شده

: اند داشته

؛ حادثه طبيعي.الف

 سوانح دريايي، خطرات يا تصادفات در دريا يا آبهاي قابل كشتيراني؛.ب

هاي جنگ، مخاصمات، عمليات مسلحانه، دزدي دريايي، تروريسم، آشوبها، شورش.ج

؛داخلي

و يا ايجاد مانع: هاي قرنطينه محدوديت.د  كشورها، مقامات دولتي، رهبران بوسيلهمداخله

به متصدي حمل يا هر يا مردم از جمله متوقف كردن،  توقيف يا بازداشت غيرقابل انتساب

؛18شخص مذكور در ماده

 ها، بستن، متوقف كردن يا مانع انجام كار شدن؛ اعتصاب.ـه

 سوزي در كشتي؛ آتش.و

كه با دقت كافي كشف نمي.ز  شوند؛ معايب پنهان

كه طرف بررسي كننده‚ فعل يا ترك فعل فرستنده، فرستنده اسنادي.ح  يا هر شخص ديگر

. مسئول اعمال آنها هستند34يا33فرستنده يا فرستنده اسنادي وفق مواد

2 بند13 بارگيري، انبارداري، بارچيني يا تخلية كاالها كه حسب توافق مطابق ماده.ط

هايي را از طرف فرستنده انجام شده، مگر اينكه متصدي حمل يا طرف اجرا كننده چنين فعاليت

. يا فرستندة اسنادي يا گيرنده انجام دهد

از.ي كه ناشي  عيب مخفي يا طبيعت كسري حجم يا وزن يا هر كسري يا خسارت ديگر

 ها باشد؛ خاص يا عيب ويژه كاال

كه بندي يا عالمت وضعيت نامناسب يا معيوب بسته.ك  يا از طرف متصدي بوسيلهگذاري

 حمل انجام نشده است؛

 نجات يا مجاهدت براي نجات جان افراد در دريا؛.ل

 اقدامات معقول براي نجات يا مجاهدت در نجات اموال در دريا؛.م

يا.ن به محيط،  اقدامات معقول براي اجتناب از خسارت
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اعمال اختيارات اعطا شده.گ .16و15 مواد بوسيله اعمال متصدي حمل در

ل تمام يا بخشي از فقدان، خسارت يا تأخيرئومس اين ماده؛ متصدي بار3 با وجود بند-4

: است

كه تقصير متصد.الف يكي از اشخاص اگر دارنده حقوق كاال اثبات كند ورذكمي حمل يا

يا18در ماده ميدر باعث واقعه بوده به آن استناد كه متصدي حمل و احوالي كند اوضاع

يا؛شركت داشته

و احوالي غير از آنچه در بند.ب 3 اگر دارنده حقوق كاال اثبات كند كه واقعه يا اوضاع

و متصدي ماده بيان شده در فقدان، خسارت يا تأخير دخالت داشت كه اين نتوانده  ثابت كند

و احوال قابل انتساب به تقصير خود يا يكي از اشخاص 18ر در مادهوذكمواقعه يا اوضاع

. نيست

 اين ماده مسئول تمام يا بخشي از فقدان،3 متصدي حمل همچنين با وجود بند-5

: خسارت يا تأخير است اگر

و احوال زير دارنده حقوق ثابت كند واقعه يا اوض. الف  يا احتماالً موجب ايراد واقعاًاع

خسارت يا تأخير،و يا احتماالً مشاركت در ايجاد فقدانواقعاًفقدان، خسارت يا تأخير شده يا

از.دو؛ كشتي فاقد قابليت دريانوردي بوده.يك:داشته است و به طور مناسب تجهيز كشتي

به قدركافي تأمين نش و تداركات سه؛ده استجهت كاركنان و يا ساير بخشهاي. يا  انبارها

كه كاالها در آن حمل مي كه ديگر كشتي  متصدي حمل فراهم شده بوسيلهشوند يا كانتينرهايي

آنو كاالها روي آن مي ها يا در و محافظت ها حمل و براي دريافت، حمل شوند، مناسب نبوده

و انداز كاالها مناسب نبوده ؛

و.يك:د موارد زير را ثابت كندنتوان متصدي حمل.ب  هيچ يك از حوادث يا اوضاع

دو5احوال مقرر در بخش الف بند . اين ماده موجب ورود فقدان، خسارت يا تأخير نشده؛ يا

. از تعهدش بري شده است14با اعمال رفتار منطقي وفق ماده

كه متصدي وفق اين ماده داراي مسئوليت است-6 بخ؛ زماني شي از فقدان، تنها براي

كه طبق اين ماده قابل انتساب به و احوالي به حوادث يا اوضاع كه و يا تأخيري خسارت

. مسئوليت دارد؛اوست

18ماده

به ساير اشخاص  مسئوليت متصدي حمل نسبت

كه در نتيجه فعل يا به موجب اين كنوانسيون است متصدي حمل مسئول نقص تعهداتش

: شدهترك فعل اين اشخاص ايجاد 

 طرف اجرا كنند؛.الف
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يا.ب  فرمانده يا خدمه كشتي؛

يا.ج  كارمندان متصدي حمل يا طرف اجرا كننده؛

به موجب قرارداد حمل را انجام.د كه يكي از تعهدات متصدي حمل  هر شخص ديگري

مي مي به تقاض دهد يا تعهد كه انجام دهد، تا حدي كه او به طور مستقيم يا غيرمستقيم اي دهد

. كند متصدي يا تحت نظارت او عمل مي

19ماده

 مسئوليت طرف اجرا كنندة قرارداد دريايي

و تعهدات متصدي حمل طرف اجرا كننده دريايي تابع مسئوليت-1 و از وسايل بوده ها

و محدوديت كه در اين كنوانسيون مقرر شده برخوردار دفاع هاي مسئوليت متصدي حمل

: اگر؛است

ا.الف در طرف جرا كنندة دريايي كاالها را براي حمل، در كشور متعاهد دريافت كرده،

و  به كاالها را در بندر كشور متعاهد انجام داده؛  كشور متعاهد تحويل داده يا عمليات مربوط

كه باعث فقدان، خسارت يا تأخير شده واقعه.ب  اي

به بندر بارگيري كشتي.يك و خروج آنها از بندر تخليه در مدت زمان بين رسيدن كاالها

؛كشتي اتفاق افتاده باشد

كه كاالها تحت حفاظت طرف اجرا كننده دريايي است اتفاق افتاده باشد.دو يا؛طي مدتي

در.سه كه يكي از عملياتي كه او در انجام  در هر زمان ديگر اتفاق افتاده باشد در صورتي

.بيني شده مشاركت داشته است قرارداد حمل پيش

 اگر متصدي حمل تعهداتي جدا از تعهدات الزامي متصدي حمل در اين كنوانسيون-2

بپذيرد يا سقف مسئوليتي باالتراز محدوديتهاي مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون بپذيرد، طرف

به اين توافق نيست مگر اينكه صريحاً چنين تعهدات يا محدوديتهاي  اجراكنندة دريايي ملزم

.ردبيشتر را بپذي

مس-3 به موجب اين كنوانسيون كه ناشيئو طرف اجراكنندة دريايي ل نقض تعهدات خود

و از فعل يا ترك فعل يكي از تعهدات متصدي حمل به موجب قرارداد  شخصي است كه انجام

به او سپرده است1تحت شرايط مقرر در بند . اين ماده طرف اجراكنندة دريايي

كن-4 و كاركنان كشتي يا به كارمند متصدي هيچ يك از مقررات اين وانسيون به فرمانده

. كند حمل يا طرف اجراكنندة دريايي مسئوليتي تحميل نمي

20ماده

 مسئوليت تضامني

و يك يا چند اجراكنندة دريايي مسئول فقدان، خسارت يا تأخير-1  چنانچه متصدي حمل
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. فقط در محدودة مقرر در اين كنوانسيوندر تحويل كاال باشند، مسئوليتشان تضامني است، اما

به ماده-2 ، مجموع غرامت همة اين افراد نبايد از سقف كلي61 بدون ايراد لطمه

. مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون فراتر رود

21ماده

 تأخير

و در زمان،تأخير در تحويل  زماني است كه كاالها در مقصد تعيين شده در قرارداد حمل

.ه تحويل داده نشوندتوافق شد

22ماده

 محاسبة غرامت

 متصدي حمل براي فقدان يا خسارت بوسيله، غرامت قابل پرداخت59 با رعايت ماده-1

و زمان تحويل برابر ماده به ارزش چنين كاالهايي در مكان به كاالها با توجه  محاسبه43وارد

. شود مي

ك-2 يا ارزش كاالها مطابق با قيمت بازار بورس گر چنين قيمتي وجود ندارد طبقااال

و  به ارزش معمولي كاالهايي از همان نوع قيمت بازار يا اگر هيچ كدام وجود ندارد با رجوع

. شود كيفيت در محل تحويل تعيين مي

به كاالها، متصدي حمل-3 هيچ غرامتي فراتر از ملزم نيست در صورت فقدان يا خسارت

و فرستنده؛ ماده مقرر شده، بپردازد اين2و1آنچه در بندهاي  كه متصدي حمل به جز زماني

. توافق كنند16 متفاوت در محاسبة غرامت در محدودة فصليبه روش

23ماده

 اخطار در صورت فقدان، صدمه يا تأخير

كه-1 كه متصدي حمل كاالها را آن گونه  در صورت نبودن دليل خالف، مفروض است

كه؛بيان شده، تحويل داده استهاي قرارداد در داده  مگر اينكه اخطار فقدان يا صدمه به كاالها

به متصدي حمل يا طرف اجرا كننده  نشان دهندة ماهيت كلي چنين فقدان يا صدمه اي است

. استكه كاالها را قبل يا در زمان تحويل، تحويل دادهداده شود

ت در صورت فقدان يا خسارت كوتاهي در دادن اخطار تأثيري بر حق تقاضاي غرام-2

و نظام اثبات ادله مقرر در ماده به موجب اين كنوانسيون به كاالها . ندارد17وارد

به او تحويل موضوع بازرسي مشترك،اي در صورتي كه فقدان يا صدمه-3 شخصي كه

و متصدي حمل يا طرف اجراكننده دريايي كه مسئوليت  اش مطرح است، قرار گرفته، داده شده

. هيچ اخطاري الزم نيست

 هيچ غرامتي در مورد تأخير قابل پرداخت نيست مگر اينكه اخطار ضرر ناشي از تأخير-4
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از21ظرف به متصدي حمل داده شود روز متوالي . تاريخ تحويل كاال

به طرف اجرا كننده-5 بهاي اخطار داده شده كه كاالها را تحويل داده، همان اثر اخطار

ميمتصدي حم به متصدي حمل داده و اخطاري كه بهل را دارد شود داراي همان اثر اخطار

. طرف اجراكنندة دريايي است

 امكانات معقول در صورت فقدان يا صدمه قطعي يا مفروض، طرفين اختالف بايد همة-6

و مدارك مرتبط با حمل كااله به اسناد و امكان دستيابي و محاسبة كاالها ا را را جهت بازرسي

. فراهم كنندبراي همديگر

6فصل

به مراحل خاص حمل  مقررات تكميلي مربوط

24ماده

 انحراف

به عنوان نقض تعهد متصدي حمل تلقي كه مطابق قانون حاكم انحراف از مسير زماني

 چنين انحرافي متصدي حمل يا طرف اجرا كنندة دريايي را از هر نوع دفاع يا محدوديت؛شود

. كند مقرر شده، محروم نمي61ر در اين كنوانسيون به جز آنچه در ماده مسئوليت مقر

25ماده

 حمل بار روي عرشه كشتي

: حمل كاالها روي عرشه كشتي ممكن نيست مگر اينكه-1

 چنين عملي به موجب قانون الزم باشد؛.الف

ند حمل كاالها درون يا روي كانتينرها يا وسايلي كه مناسب حمل روي عرشه هست.ب

ياو عرشه شوند به طور خاص آماده شده باشند؛ و وسايلي  ها نيز براي حمل چنين كانتينرها

در حمل روي عرشه طبق قرارداد حمل، عرف، رسوم يا رويه.ج اين مورد هاي تجارت

. باشد

يا-2  مقررات اين كنوانسيون راجع به مسئوليت متصدي حمل در مورد فقدان، صدمه

مي1ل كاالهاي حمل شده روي عرشه كشتي وفق بند تأخير در تحوي با. شود اين ماده، اعمال

كه،وجود اين و صدمه وارد به اين كاالها يا تأخير در تحويل آنها  متصدي حمل براي فقدان

جكه كاالها وفق بخش گونه حمل است در صورتي ناشي از خطرات خاص اين هاي الف يا

.ل نيست اين ماده حمل شوند، مسئو1بند 

 اين ماده، روي عرشه حمل شده1 اگر كاالها جداي از موارد اجازه داده شده در بند-3

كه صرفاً ناشي از حمل آنها باشند، متصدي حمل براي فقدان، صدمه يا تأخير در تحويل آنها

و حق برخورداري از دفاعيات مقرر در ماده روي عرشه است، مسئول مي . را ندارد17باشد



ح 270  1391 بهار،1شمارة،42 دوره،قوق فصلنامه

ج بند تصدي حمل نميم-4 كه سند حمل1تواند به بخش  اين ماده عليه شخص ثالثي

قابل انتقال يا سند حمل الكترونيك قابل انتقال را با حسن نيت بدست آورده است، استناد كند

.هاي قرارداد حكايت از تجويز حمل كاالروي عرشه داشته باشد مگر اينكه داده

كه كاالها در زير عرشه كشتي حمل شوند، توا صراحتبه اگر با فرستنده-5 فق شده باشد

تواند از امتياز محدوديت مسئوليت براي فقدان،زيان يا تأخير در تحويل متصدي حمل نمي

و يا تأخير نتيجة حمل روي عرشه باشد، بهره . مند شود كاالها تا حدي كه اين فقدان، زيان

26ماده

 حمل پيش يا پس از حمل دريايي

كه باعث تأخير در تحويل زماني و احوالي به كاالها يا واقعه يا اوضاع كه فقدان يا زيان

از آنها مي شود در طول مدت مسئوليت متصدي حمل، اما قبل از بارگيري آنها به كشتي يا بعد

المللي ديگر غالب تخليه آنها از كشتي، اتفاق بيفتد، مقررات اين كنوانسيون بر مقررات سند بين

و احوالي كه موجب نمي و اوضاع كه در زمان چنين فقدان،زيان يا واقعه شود در صورتي

: تأخير شده است

المللي كه در مورد تمام يا برخي عمليات متصدي حمل وفق مقررات چنين سند بين.الف

و جداگانه با متصدي حمل در مورد مرحل اعمال مي خاصايهشود فرستنده قراردادي مستقيم

ك و احوالي كه باعث تأخير در تحويل از حمل و اوضاع ه فقدان يا زيان به كاالها يا حادثه

 شود در آن اتفاق افتاده، منعقد كرده باشد؛ مي

يا اين سند بين.ب به طور صريح، مسئوليت متصدي حمل، محدوديت مسئوليت المللي

و   موعد اقامه دعوا را مقرر كند؛

م.ج قرزبوفق سند به ضرر فرستنده ور هيچ گونه نقض ارداد يا هيچ گونه نقض قراردادي

. مجاز نباشد

7فصل

به متصدي حمل  تعهدات فرستنده نسبت

27ماده

 تحويل كاالها براي حمل

مي-1 به گونه فرستنده كاالهاي آماده براي حمل را تحويل در دهد مگر اينكه اي ديگر

كه تاب در هر صورت، فرستنده. قرارداد حمل توافق شده باشد  بايد كاالها را در وضعيتي

و تخليه حمل مورد نظر، از جمله عمليات بارگيري، انبارداري، بارچيني، بستن، مستحكم سازي

و اموال صدمه وارد نكنند، تحويل دهد؛كه با آن مواجه هستند به اشخاص و . داشته باشند

قر-2 و مناسب تعهدات پذيرفته شده در ارداد منعقده در محدوده فرستنده با انجام دقيق
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مي13 ماده2بند . شود بري

ميبوسيله وقتي كانتينر يا وسيله نقليه-3 شود، فرستنده بايد به طور فرستنده بارگيري

و بسته به بارچيني و با دقت اقدام و مستحكم سازي محتويات درون يا روي مناسب بندي

به شيوه ا كانتينر يا وسيله نقليه كند، و اموال ضرري وارد نسازنداي كه به . شخاص

28ماده

و آموزش و متصدي حمل در ارائه اطالعات ها همكاري فرستنده

و فرستنده بايد به و خواستدرمتصدي حمل يكديگر مبني بر فراهم كردن اطالعات

و حمل مناسب كاالها عمل آموزش  اگر اطالعات خواسته شده.نندكهاي الزم براي انبارداري

او ار طرفي كه از او تقاضا شده، باشد يا آموزشدر اختي كه از به طور معقول در توان طرفي ها

و اگر آنها به شيوه،درخواست شده به طور معقول قابل دستيابي باشد  طرف بوسيلهاي ديگر

. درخواست كننده نباشد

29ماده

به فراهم كردن اطالعات، آموزش و اسناد تعهد فرستنده  ها

بهه بايد براي متصدي حمل، اطالعات، آموزش فرستنده-1 به كاالها را كه و اسناد راجع ا

به شيوه و عقالً در موارد زير بوسيلهاي ديگر قابل دستيابي طور معقول  متصدي حمل نيستند

: الزم هستند به موقع فراهم كند

و براي انجام.الف و حمل مناسب كاالها، شامل احتياطاتجابجايي كه انبارداري  بوسيلهي

و براي متصدي حمل جهت رعايت.ب متصدي حمل يا طرف اجراكننده بايد اتخاذ شود؛

،مقررات يا ديگر خواسته هاي مقامات دولتي در ارتباط با حمل مورد نظر الزم است، قانون

به مشروط بر اينكه متصدي حمل، اطالعات، آموزش به موقع كه الزم دارد و اسنادي را ها

ا . طالع دهدفرستنده

با هيچ يك از مقررات اين ماده، تعهد خاص ارائة اطالعات، آموزش-2 و اسناد مرتبط ها

و ديگر خواسته را كاالها وفق قانون، مقررات هاي مقامات دولتي در ارتباط با حمل مورد نظر

. دهد تحت تأثير قرار نمي

30ماده

به متصدي حمل  مبناي مسئوليت فرستنده نسبت

كه به متصدي حمل وارد شده چنانچه متصدي فرس-1 تنده مسئول فقدان يا خسارتي است

م  ناشي از نقض تعهدات فرستنده به موجب اين ذكورحمل ثابت كند فقدان يا خسارت

. كنوانسيون است

2 بند31به جز در مورد فقدان يا خسارت ناشي از نقض تعهدات فرستنده حسب ماده-2
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از32و ماده مي، فرستنده يابد اگر علت يا يكي از علل تمام يا بخشي از مسئوليتش رهايي

م . نباشد34ور در مادهزبفقدان يا خسارت قابل انتساب به تقصير خود او يكي از اشخاص

مي-3 به موجب اين ماده از بخشي از مسئوليتش رهايي او تنها؛يابد هنگامي كه فرستنده

يكي از اشخاص براي آن بخش از فقدان يا خسارت كه  قابل انتساب به تقصير خود او يا

. است، مسئول است34 در ماده ذكورم

31ماده

 هاي قرارداد اطالعات براي تنظيم داده

و صدور اسناد حمل يا اسناد حمل الكترونيك فرستنده براي تنظيم داده-1 هاي قرارداد

و الزم را از جمله داده ؛ نام طرفي36 ماده1 مقرر در بند هاي بايد به موقع، اطالعات درست

هاي قرارداد بايد مشخص شود، نام گيرنده، در صورت اقتضا؛ نامكه به عنوان فرستنده در داده

به متصدي حمل  شخصي كه در وجه او سند حمل يا سند حمل الكترونيك بايد صادر شود،

. ارائه دهد

مق-2 كه فرستنده درستي اطالعات ارائه شده در1رر در بند مفروض است  اين ماده را

به متصدي حمل. متصدي حمل، تضمين كرده استبوسيلهزمان دريافت آنها فرستنده بايد

. براي فقدان يا خسارت ناشي از نادرستي اين اطالعات غرامت بدهد

32ماده

 قواعد ويژه در مورد كاالهاي خطرناك

كه كاالها به خاطر ماهيتشان يا ويژگيشان به كه خطري هنگامي  طور معقول احتمال دارد

: زيست داشته باشند براي اشخاص، اموال يا محيط

از.الف به موقع، قبل فرستنده بايد متصدي حمل را از ماهيت يا ويژگي خطرناك كاالها

به متصدي حمل يا طرف اجرا كننده تحويل داده شود، مطلع كند در صورت. آنكه كاالها

و اگر متصد ي حمل يا طرف اجرا كننده به نحو ديگر از ماهيت يا ويژگي قصور فرستنده

خطرناك كاالها مطلع نباشد، فرستنده براي فقدان يا خسارت ناشي از اين قصور در مقابل

و؛متصدي حمل مسئول است

فرستنده بايد كاالهاي خطرناك را بر طبق قانون، مقررات يا الزامات ديگر مقامات.ب

. گذاري كند گذاري يا برچسب اي از حمل مورد نظر است، عالمت مرحلهدولتي كه حاكم بر هر 

در صورت قصور فرستنده، او در مقابل متصدي حمل مسئول فقدان يا خسارت ناشي از اين

. قصور است

33ماده

و تعهدات فرستندة اي كه مشخصاتش در اسناد حمل ذكر فرستندهبوسيلهكاال تقبل حقوق



 273 كنوانسيون رتردام

 شده

اس-1 و فرستنده و تعهدات تحميل شده به فرستنده مطابق اين فصل نادي تابع مسئوليتها

و فصل. است55ماده  كه در اين فصل و وسايل دفاعي  براي فرستنده مقرر13و از حقوق

. شده، برخوردار است

. ها، حقوق يا دفاعيات فرستنده تأثيري ندارد بند يك اين ماده بر تعهدات، مسئوليت-2

34ماده

 ئوليت فرستنده نسبت به اشخاص ديگر مس

و در به عهدة اوست به موجب اين كنوانسيون فرستنده مسئول نقض تعهداتي است كه

و مقاطعه يكي از اين نتيجة فعل يا ترك فعل كارمندان، نمايندگان كاران جزئي كه اجراي

به آنها واگذار كرده، ايجاد شده است م. تعهدات را سئول فعل يا ترك با وجود اين، فرستنده

مي فعل متصدي حمل يا طرف اجراكننده كه از طرف متصدي حمل عمل و فرستنده اي كند

به او واگذار كرده، نيست . اجراي اين تعهدات را

8فصل

و اسناد حمل الكترونيك  اسناد حمل

35ماده

 صدور سندحمل يا سند حمل الكترونيك

و متصدي حمل تو كه فرستنده اند از سند حمل يا سند حمل افق كردهبه جز مواردي

كه از اين اسناد استفاده  الكترونيك استفاده نكنند يا عرف يا رسم يا روية تجارتي اين باشد

به متصدي حمل يا طرف اجراكننده، فرستنده يا در  نكنند، براي تحويل كاالها براي حمل

به انتخاب فرستنده، اين صورت رضايت فرستنده، فرستنده اسنادي حق دارد از متصدي حمل 

: اسناد را بگيرد

 بند الف سند حمل الكترونيك غير قابل8 سند حمل غيرقابل انتقال يا با رعايت ماده.الف

ب  بند الف سند حمل الكترونيكي8 سند حمل قابل انتقال مناسب يا با رعايت ماده.انتقال، يا

و متصدي حمل توافق كه از سند حمل قابل انتقال يا سند قابل انتقال، مگر اينكه فرستنده  كنند

حمل الكترونيك قابل انتقال استفاده نكنند يا عرف يا رسم يا رويه تجاري مبني بر عدم استفاده

. از آن باشد

36ماده

 هاي قرارداد داده

در داده-1 ، شامل35ماده هاي قرارداد منعكس در سند حمل يا سند حمل الكترونيك مقرر

كه اطالعات زي ميبوسيلهر : باشد فرستنده فراهم شده،
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 توصيف كاالها مناسب براي حمل؛.الف

 عالئم اصلي الزم براي تشخيص كاالها؛.ب

و ها يا كميت ها يا قطعه تعداد بسته.ج  كاالها؛

. فرستنده داده شدهبوسيله وزن كاالها اگر.د

در داده-2 :، شامل موارد زير است35ماده هاي قرارداد در سند حمل الكترونيك مقرر

و وضعيت ظاهري كاالها در زمان دريافت آنها براي حمل.الف  بوسيلهبيان موقعيت

 متصدي حمل يا طرف اجرا كننده؛

و آدرس متصدي حمل؛.ب  نام

 متصدي حمل يا طرف اجراكننده، تاريخي كه كاالها در بوسيله تاريخ دريافت كاالها.ج

و كشتي بارگيري شدند،  تاريخي كه سند حمل يا سند حمل الكترونيكي صادر شده است؛

هاي اصلي سند حمل قابل انتقال، وقتي اگر سند حمل قابل انتقال است تعداد نسخه.د

. شود چندين نسخة اصلي صادر مي

 افزون بر اين35هاي قرارداد در سند حمل يا سند حمل الكترونيك مقرر در ماده داده-3

: زير استشامل موارد

و آدرس گيرنده اگر.الف  فرستنده تعيين شده باشد؛ بوسيله نام

 نام كشتي، اگر در قرارداد حمل مشخص شده باشد؛.ب

و.ج و اگر متصدي حمل مطلع باشد محل تحويل؛  محل دريافت

و بندر تخليه اگر در قرارداد حمل مشخص شده باشند.د . بندر بارگيري

و وضعيت ظاهري كاال«عبارت از نظر اين ماده-4  مربوط2در بخش الف بند» موقعيت

و موقعيت ظاهري تعيين شده كاالها مي به وضعيت : شود

به متصدي.الف و معقول كاالها آن گونه كه در زمان تحويل فرستنده  در بازرسي خارجي

 اند؛ بندي شده حمل يا طرف اجرا كننده بسته

كه متص.ب از هر نوع بازرسي اضافي به طور واقعي قبل دي حمل يا طرف اجراكننده

مي صدور سند حمل يا سند حمل الكترونيك . دهد انجام
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و نارسايي قانون داخلي«  در مورد حمل 1978كنوانسيون«.30، شماره72سال» ترابري چند نوعي

و حقوق موضوعه«.32، شماره73سال) قواعد هامبورگ(و نقل دريائي ،76سـال» اصول كلي حقوق

و نقش سازنده آن در حقوق«.36شماره كنوانـسيون سـازمان ملـل.38، شـماره76سال» رويه قضايي

و نقل مركب بين  .41، شـماره77سـال) ژنو 1980مه24كنوانسيون(المللي كاال متحد در مورد حمل

و حقـوق عامـل.45، شماره78سال» پيرامون رويه قضايي به عنوان منبع حقوق مالحظاتي« مسؤوليت

و نقل مركب در معاهدة ژنو  و نقل دريايي«.50، شماره79، سال 1980حمل » مسؤوليت متصدي حمل

و نقل هوايي بين«.55، شماره81سال المللي، كنوانسيون راجع به يكنواخت كردن برخي مقررات حمل

و جمعي در حقوق مالكيـت فكـري«.68، شماره84 سال .2، شـماره87سـال» تأملي در آثار مشترك

و هنـريةمعاهد«.4، شماره 1387 سال»كنوانسيون جهاني حق مؤلف«  برن براي حمايت از آثار ادبـي

و هنـريةمعاهد«.2شماره،1388سال»)1( .3، شـماره 1388سـال» برن براي حمايت از آثـار ادبـي

معاهـدات«.1 شـماره،1389 سال»ماهواره از شده ارسال برنامه حامل هايسيگنال توزيع معاهده«

.2، شماره 1390سال» 1989المللي آثار صوتي تصويري مصوب ژنوو ثبت بين1981نايروبي مصوب 


