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 چکیده

به تر شدن است. روز در حال کوچکبهروز نوین و دیجیتالی شدن امور هایبه لطف رشد تکنولوژیکنیم که امروزه در دنیایی زندگی می
کاال  ونقلحملک قرارداد های مختلف حقوقی در مسیر یدر این فضا، وجود نظام کاال المللیبین تبادلگسترش روزافزون تجارت و سبب 

، افـزایش  بط بـا حمـل  های افراد مـرت ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت ،چندین قرارداد حمل جزئی موجب مشکالتی از جمله پیدایش
 ةتوسـع  ایحل مؤثر بـر اهیک روری خواهد شد. کاهش بهرهو در نهایت  ،حملزمان  ها، طوالنی شدنباال رفتن هزینه ها،در مرز ترافیک

بـا یـک    فقـط  ونقـل حملرساندن  شروع و به پایان آن هدف است کهواحد و هماهنگ  ی برقراری یک نظام حقوقیالمللبین ونقلحمل
اجهیم: حقوقی مو ةعمدام و نظریلی فرامرزی کاال با د ونقلحمل ةحوزدر  ت حاکمیت یک قانون مشخص باشد.تحقرارداد و سند حمل و 

ـ از جملـه   در حال انجام گرفتن اسـت   سازی این دو مقرراتهای بسیاری برای یکسان. تالشCIMو قواعد  SMGSکنوانسیون   ةتهی
بـه  دیـد  جک کنوانسـیون  رسد اکنون زمینه و بستر الزم برای تصویب یـ می به نظر ،با این حال .«نویس قانون متحدالشکل ریلیپیش»

مثل  ،داوطلبانه های قراردادیربهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزا بنابراین،سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. کسانی منظور
 ه کرد.ات این حوزه استفادی هر چه بیشتر مقررسازهماهنگو امثال آن در جهت  ،های استاندارد، قراردادCIM/SMGSمشترک  ةبارنام
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 مقدمه

آیا.   یاافگیی وواماب  اه ح اا  مای     پیشرفت و توسعهمهم های ریلی یکی از شاخصه ونقلحمل

ز ا ار  ااال   ای و امنیات   ،کام  گی   یارها، میزان آالین.وایی، پایین  ودن هزینهسرعت  اال در وا ه

ی و فرامارزی  المللا  این  خصاو  در معاام     اه را  ونقلحمل ةمزایایی است که نقش این شیو

 کن. پررنگ می

ی  رقراری الملل ینریلی  ونقلحملشگا   خشی.ن  ه توسعه و پیشرفت  مهم هاییکی از شیوه

 ونقلحملحوزة م حقوقی واح. در ه.ف از ایجاد نظا  استیک نظام حقوقی واح. در این حوزه 

 وداد و  ارناماه  از ا گ.ا تا انگها  اا یاک قارار    ونقلحملکه  استفراهم کردن   گر و فضا  ه نحوی 

پ.ی.ة ب پیشرفت سری ،المللی ا تووه  ه نیازهای تجار  ینواح. انجام گیرد   یتحت پوشش مقررات

در  چن.ان دور حگمی است ای نهن.هر آیدوضعیگی چنین رنگ ش.ن مرزها وقوع و کم ،وهانی ش.ن

ه مشاارکت  زمین، کشوری که نخواه. در این یالملل ینتجار  حوزة خصو  در  ه وهان امروز و

ا ناچاار  اه انازو   و  اه نخواه. داشت مبادال  گ گرده و فرامرزی  ا دنیای پیرامون خود  طبیعگاً کن.

 وزهایان حا  اهمیات آن در   ی ات، ن ریلی لونقحمل مخگصاگرچه فراین.، کشی.ه خواه. ش.  این 

 است انکارناپذیر 

آسیا و اروپا وواود   ی  ار درالملل ینریلی  ونقلحمل در زمینةدر حال حاضر، دو نظام حقوقی 

و شا.  آوری وماب  1980که هماراه ساایر قاوانین در ساال       CIM»1 مگح.الشکلمقررا  »  1دارد: 

ضامیمة  در قالا     2«آهنی کاال  ا راهالملل ین ونقلحملمقررا  یکنواخت مر وط  ه »تحت عنوان 

B کوتیف کنوان یون (COTIF) .کنوان ایون »  2 و  ه تصوی  رسی SMGS»3   خفاف عباار    کاه م

شا.  تصاوی    1951در ناوامبر   اسات و  «آهان ی  ار  اا راه الملل ین ونقلحمل ةنامموافقت»روسی 

(ZHU & Vadim 2018: 118)   انجاام پاذیرفت     2019افا  آن در ساال  و آخرین تغییارا  و اضا

 (،Ambrożuk 2018: 8)  ه آن پیوسگه اسات  2011در سال اروپا نیز  ةاتحادیکه  ،کنوان یون کوتیف

 شارقی و  اروپای یشگر در  SMGSاما کنوان یون   حاکم است خاورمیانهو  ،، مغر اروپادر  عم.تاً

                                                                                                                                                       
1. Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM UR) 

2. The Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) 

3. Agreement on International Railway Freight Communications (SMGS) 
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مجاور ایاران در  های ران و ان.کی از کشوراکم است  ایروسیه ح نظیر چین وو در کشورهایی  آسیا

  ان.وسگه ه هر دو کنوان یون پی نیز خاورمیانه و اروپای شرقی

 ه یکی از ایان دو  افریقا و شمال  ،آسیا اروپا،قارة  هایاق کشور ا پیوسگن اکثریت قری   ه اتف

لت حقاوق داخلای و   دخااز تا ح.ود زیادی  آهناز طریق راه ی کاالالملل ین ونقلحملکنوان یون، 

 ی قرار گرفگه اسات المللنظام حقوقی  ین این دویکی از تحت پوشش  فاصله گرفگه و هاملی کشور

 ه علت ووود  ، ا این حال است   االیی رسی.هسطح   یار  ه در این زمینه  سازی حقوقییک ان و

هاا از  واایی کااال  ار، وا هریلی   ونقلحملمگفاو  از هم در  و کنوان یون و دو نظام حقوقیاین د

دو نظام حقوقی مگفااو  وواود    ا که در طول م یر حمل آن دو کشور  ، العکسشرق  ه غر  یا 

 ا های مز ور ه گن.، هایی که تحت پوشش یکی از نظامداشگه  اشن.، ن بت  ه حمل کاال در کشور

هایی  رای  رقراری نظاام  پیش از این نیز ت ش گیرد صور  میوقت و هزینه و تشریفا   یشگری 

ساازمان  ی این دو کنوان ایون توسا    سازهماهنگی ریلی  ار و الملل ینحقوقی واح.  رای حمل 

انا.رکاران  دسات و سایر  ،نهادهای مگولی دو کنوان یون در مقام ،2دیاو اس وی و سازمان   1اوتیف

 ی فعال این حوزه صور  گرفگه است الملل ینهای دو نها

 در کاه  ،حقاوقی  ساازی یک ان نوع ترینمهمسازی ووود دارد  خگلفی  رای یک انهای مشیوه

 و یالمللا  این  هایکنوان یون و معاه.ا  ت.وین و تهیه طریق از گیرد،می صور  یالملل ین سطح

خ  اه ایان   این نوشاگار در پای پاسا     است یالملل ین هایسازمان و هاکشور سوی از هاآن پذیرش

ریلی  ونقلحملحوزة ا در حال حاضر امکان  رقراری یک نظام حقوقی واح. در است که آیسؤال 

از چاه   ،هوواود دارد  اگار نا    و از طریق تصوی  یک کنوان ایون و.یا.   یالملل ینکاال در سطح 

 تر ساخت حاضر را نزدیک و هماهنگهای حقوقی توان نظاممیدییری  هایشیوه

و  ساازی یک اان هاای  شایوه  و ،تعریاف، اهمیات  .ا  ه ا گ ادامهدر  ، رای پاسخ  ه پرسش فوق

شارای    ،آن پرداخگه خواه. ش.  سپس موافقان و مخالفان و دالیل حقوقیمقررا  ی سازهماهنگ

 تشاریح هاا  قلمرو هار یاک از آن   وی  ار الملل ینریلی  ونقلحملحاکم  ر  مووود و نظام حقوقی

                                                                                                                                                       
1. OTIF 

2. OSJD 
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ریلای کااال    ونقلحملحوزة ح.  حقوقی در ها و دالیل ایجاد ودر  خش سوم، ضرور   شودمی

 ةحاوز ایجاد نظام حقوقی واح. در  هایراهکاردر  خش آخر نیز   شودآهن  ررسی میاز طریق راه

ساازی  هماهنگ کردن و نزدیک مؤثر هایراهکاراین امکان،  نبودِدر صور   وریلی  ار  ونقلحمل

 مباحا   از گیاری نگیجاه  نیاز  پایان در  شودمی یان  دییر ه یک های حقوقیهر چه  یشگر این نظام

  ش. خواه. ش.ه ارائهمطرح

 حقوقیمقررات  سازییکسانهای شیوه و ،تعریف، اهمیت

و  ،حقاوقی  سازییک ان، قانونی یسازهماهنگ از واح.ی و مشخص تعریف هیچ رس.می نظر  ه

 موساب،  رویکارد  یاک  تخاا  ا  اا  ، رخی  ن.ارد ووود وهان حقوقی پیشینة در سایر عبارا  مشا ه

 و ،اصاول  مقاررا ،  داخلای،  قاوانین  ساازی مشاا ه  یاا  ساازی یک اان  فراینا. » را یسااز هماهنگ

 یتعریفا  دییار  ایع.ه(  Leebron 1996: 43) ان.دهکر تعریف «ماهوی لحاظ  ه دولگی هایسیاست

 شاورهای ک توافقاا   مشامول  قاانونی  یسااز هماهناگ »: انا. داده ارائاه  مفهاوم  ایان  از مح.ودتر

  اا  ،حاال  هار  در(  Sykes 1999: 49-50) «است مشا ه ماهوی مقررا  از تبعیت  رای کنن.همذاکره

 مفهاوم  خصاو   در حقوقی نظرانصاح  میان اساساً رس.می نظر  ه تعاریف، در اخگ ف ووود

 یهاا حوزه هایسیاست و مقررا  در زمینة اخگ فا  کاهش  رای ا زاری» منزلة  ه یسازهماهنگ

ایجااد نظاام حقاوقی     ( 86: 1391 انصااری  و شیروی) دارد ووود نظراتفاق «مخگلف گذاریقانون

در کاه  اسات   ریلی  اه معناای فاراهم کاردن   اگر و فضاا  اه نحاوی         ونقلحملحوزة واح. در 

گیرد قانون یا مقررا  واحا.ی  ار قارارداد حمال     می آهن صور که از طریق راههایی ونقلحمل

مگصا.ی  و  اعم از فرساگن.ه  ،های افراد درگیر در قرارداد حملتعه.ا  و م ئولیتو  حکومت کن.

 شود  تا ب مقررا  واح. ،گیرن.هحمل و 

 نیتا.و  و یالمللا  این  و داخلای  ساطح  در الشاکل مگح. مقاررا   وواود  ضارور   ر ازید از

   عا.(  اه   106: 1371)ردیار   اسات   وده نظراخگ ف و  ح  موضوع آن تحقق هایی  رایراهکار

 هکیدرحال دانن.؛یم آزاد تجار  ریم  شبردپی ی را م.آارک یا زار را یقانون یسازهماهنگ یگروه

 محیطای  ات یزو  ان اانی  اخگ فا  لیدل  ه ،موضوعا  ی رخ در را یسازهماهنگ دییر یگروه

  (Trebilcock & Howse 1999آورن. ) ه شمار می اشخا  حقوق  ا ریمغا مخگلف، ووامب
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علم حقوق  ا علوم تجر ی مقای ة ای  ا الف( ع.ه :عبار  است از موافقان مهم دالیلی از  رخ

کن. و ها عبور میهای کشورهای علمی از مرزکنن. که حقوق نیز یک علم است و یافگهاسگ.الل می

 دوواو  ( ؛ (57: 1394)شایروی  و آن را توسعه دهن. شون. من. توانن. از آن  هرهها میکشورهمة 

 یهاا حاوزه  از یاقگصااد  فعااالن  ةهما  ی ارا ی م او یهافرصت نیتضم منظور  ه یسازهماهنگ

 ،مقاررا   در اخاگ ف  ،یاقگصااد  نظاران صااح   منظر ازج( ؛ استضروری  مخگلف یگذارقانون

 ،شاور ک یاک  یخا.اداد  مواه   ودن دارا در تفاو  ای هاشوری کنولوژتک سطح اخگ ف همچون

وواود مقاررا  مخگلاف مووا  افازایش      د(  (؛Mayeda 2004)شاود  نمیمح و    1ین ب تیمز

  (Sykes 1999شود )می هانهیهز

الف( اشکالی ن.ارد  :ها عبار  است ازترین آنکه مهم ان.مخالفان نیز دالیل محکمی ارائه کرده

نظام هر کشوری  ا تووه  ه آدا ، رسوم، مذه ، اخ ق، اعگقادا ، تاریخ، وضعیت اقگصادی، نوع 

 های اوگماعی خاود مقاررا  و قاوانین خاا  خاود را داشاگه  اشا.       و ارزش ،سیاسی، تمای  

(Zweigert & Hein 1998: 25؛)  ناشی  ی ات یهاارزش ازی قانون اخگ فا  هک یموارد در ( حگی

 و نشاعا  ا  ه  ییاسگثنا موارد در میر ، تین الزامی قانونی یسازهماهنگ یاورا هم  از شودنمی

 احگارام   2«یارذگا استسی زتمرک ع.م» همچون یاصول از اسگفاده ةواسط  ه توانمی یقانون اخگ ف

هاای حقاوقی   های زیبای نظاام تفاو  شودمیوح.  حقوقی موو   ج( (؛Sykes 2000گذاشت )

  (58: 1394)شیروی  ملی از  ین  رود

 سپس و  ن.یرا دسگه ، الزم است م ائل حقوقیآنتر ش.ن موضوع و فهم صحیح  رای روشن

 اه ایان    نکردن   تووهکرد ررسی  ، ه طور و.اگانه ،هر دسگه در ارتباط  احقوقی را  سازییک ان

نیری  ع.یموو  تک (Landwehr 2007: 415) نظران رخی صاح دی.گاه توان. مانن. می موضوع

  حقوقی ممکن موضوعا ، ن.ی کلی  در یک دسگهشودموضوع  ازو حگی فهمی ناقص و نادرست 

                                                                                                                                                       
1. Comparative advantage 

 ساود  و کنا.  تولیا.  دییار  یرکشاو  ن ابت  اه   کمگری ةش.تمام قیمت  ا را « » و «الف» کاالی دو  گوان. یکشور هر گاه

 ن ابی  زیات م «الف» کاالی تولی. در مز ور کشور  اش.،  یشگر « » کاالی سود  ه ن بت «الف» کاالی از تولی. حاصله

  الملل، فصل اولشیروی، حقوق تجار   ین ← زمینه یشگر در این  ة   رای مطالع(1371)فرهنگ  دارد
2. Policed Decentralization 
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اساگمرار و  و  کاه ایجااد  اسات  داخلی  اول موضوعا  صرفاً ةدسگ است  ه سه گروه تق یم شون.:

مثل فو  یاک ایرانای در   ؛ افگ. و آثار فرامرزی ن.اردمی های یک کشور اتفاقها داخل مرزپایان آن

دیا.گاه  داخل کشور که هیچ عنصر خاروی در اموال و حقوق و تعها.ا  وی دخالات نا.ارد  از    

 این دساگه از موضاوعا  ضاروری نی ات و هار کشاور       در ارةمقررا   سازییک انعملیرایانه، 

دوم موضوعاتی است کاه آثاار و تبعاا  آن  اه     دسگة   1 کن.توان. مقررا  خا  خود را اعمال می

ی یاا ورشک اگیی یاک    المللا  ینمثل انعقاد یک قرارداد ؛ شودمی ها کشی.هدالیلی  ه خارج از مرز

ها دارد  در را طه  ا این موضوعا ،  رای کاهش تعه.ا  یا دیونی در سایر کشوریا  تاور که اموال

و مقاررا   گیرنا.  دییر قارار  ها  ای. کنار یکمبادال  تجاری و اقگصادی، کشورتوسعة ها و هزینه

ز اسات،  کم تا میزانی کاه از نظار اقگصاادی و  ازرگاانی ماورد نیاا      دست ،هاخود را  ا سایر کشور

هاا  تنهایی  ارای نظام و انضاباط آن   که مقررا  ملی  هاست سوم موضوعاتی دسگة  هماهنگ کنن. 

هاا چناین    ای. از طریق وضاب مقاررا  یک اان و هماهناگ  اا ساایر کشاور        کافی نی ت و حگماً

؛ مثال  ی قرار داد و  ه اه.اف قانونی ماورد نظار رسای.   الملل ینرا تحت نظم و انضباط  موضوعاتی

  (65ا 63: 1398)شیروی  ایم اینگرنگی، تروری م، حفظ مالکیت معنویور

گیارد  نیااز  اه    دوم واای مای  دساگة  ی در موضاوعا   المللا  این  ونقلحملترانزیت و حوزة 

 یش از آنکه مبگنی  ر مباح  نظری و فل فی  اشا.، پاساخی    ،ی قانونی در این حوزهسازهماهنگ

ممکان اسات     اسات هاای مخگلاف و وهاان اماروز     کشور و های تجاری و اقگصادی تجار ه نیاز

هاا  ها مقررا  خا  خود را وضب کنن. و هیچ ت شی  رای هماهنیی  ا مقررا  سایر کشورکشور

م گلزم هزینه  رای آن کشور خواه.  ود  ایان هزیناه ممکان    وضعیت این  ولی قطعاً؛ انجام ن.هن.

 ،گذاری خارویتر، محرومیت از سرمایه   گرانها، معامسایر کشور ةوویانهای ت فیاست رفگار

و  اقگصاادی زمیناة  ی در المللا  این های هایی که  ه کنوان یونو انزوای اقگصادی  اش.   یشگر کشور

 Stephanنیااز ن.ارنا. )  و  ه ایان مقاررا     دارن. انزوای اقگصادیدهن. اهمیت نمیمالی و تجاری 

المللای مووا  شا. در    هاای  این   . ینی  ه غر  و سازمان  در ایران  ع. از انق   نیز (4 :1999

                                                                                                                                                       
هاای  المللای تا ش  هاای  این  که سازمان ،هامثل حقوق  شر و حقوق اقلیت ووود دارد، این حوزه نیز اسگثنائاتی البگه در  1

 کم حقوق قانونی  رای افراد تضمین شود ان. تا دستفراوانی کرده
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و در پذیرش مقررا  مگح.الشکل  اا  نکن. ی تووه الزم را الملل ینهای مقاطعی ایران  ه کنوان یون

رس. دولت مگوواه شا.ه    ه نظر میدر پی دارد و پرداخت هزینه وضعیت مشکل مواوه شود  این 

 را ن.ارد  هااست که دییر تحمل پرداخت این هزینه

در ساه ساطح واقاب     ه سه شیوه و ی مقررا  قانونی ممکن است سازهماهنگو  سازییک ان

 :شود

 مقررات حقوقی در سطح ملی سازییکسانالف( 

اص ح مقررا  موواود و وضاب قاوانین و.یا. در وریاان اسات        فراین. کشورها همة در  تقریباً

 وان. اتفاق  یفگ.:تمقررا  در این سطح  ه دو صور  می سازییک ان

در   های دیگر  های علمی و قوانین کشوربا استفاده از مطالعات تطبیقی و اقتباس از یافته. اول

های علمی در ساطح وهاانی توواه    آل  رای  ررسی علمی قوانین مووود  ای.  ه یافگهیک فضای ای.ه

 های دییر م. نظر قرار گیرد شود و تجار  کشور

توواه و از  قاوانین نموناه   گذاران ملی از چن. نظر  ه   قانوندن قوانین نمونهبا الگو ق ار دا. دوم

و ساا قة    اا فرهناگ   آنمفااد   واین قوانین مگعلق  ه کشور خاصی نی ت  ،اوالًان.  کرده ها اسگقبالآن

هاای وا.ی   ها  ا چالشخا  گره نخورده تا پذیرش آن در سایر کشور یتاریخی و اعگقادا  کشور

این قوانین از آخارین   در ،  ثالثاًاست ، مگن این قوانین   یار دقیق و شیوا تنظیم ش.هثانیاً ود رو شرو ه

های گوناگون حقوقی اسگفاده ش.ه است کاه از طریاق   های علمی مووود در  خشیافگهترین و م.رن

گاذاران  پذیرش این قوانین نمونه از سوی قانون های تطبیقی  ه دست آم.ه است مطالعا  و پژوهش

 ؛ مث ً،خا  منجر خواه. ش.زمینة  ه وح.  حقوقی و هماهنیی مقررا  حقوقی در آن  ملی عم ً

کاه  رگرفگاه از قاانون     ،1376مصاو    ،ی ایاران الملل ین، قانون داوری تجاری فراین.از طریق همین 

  (63: 1398 )شیرویکشور دییر هماهنگ ش.ه است شصت و پنج   ا قوانیناست،  لآن یگرانمونة 

 یالمللبینمقررات حقوقی در سطح  سازییکسانب( 

ی و از طریق تهیه و ت.وین الملل ینحقوقی در سطح  سازییک انشیوة ترین و مطمئن ترینمحکم

گیارد   مای  صاور  هاا  هاا از ساوی کشاور   ی و پاذیرش آن المللا  این های معاه.ا  و کنوان یون

 است  ه دو صور  اتفاق  یفگ.:ی ممکن الملل ینحقوقی در سطح  سازییک ان
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 رخای از   .ها بره ایرن کنوانسریون   رتهیه و تدوین کنوانسیون و پیوستن یا الحاق کشو. اول

کننا. کاه   های عضو تحمیل میی تعه.ا  مشخصی را  ه کشورالملل ینهای معاه.ا  و کنوان یون

رعایت  ،شون.تلقی می یک ح.اقل که عموماً ،اعضا  ای. در وضب مقررا  ملی خود آن تعه.ا  را

آن مقررا  داخلی آن کشور ن بت  اه   ،کنوان یونآن  ا الحاق یک کشور  ه  ، رخی دییردر کنن.  

 در ح.ود کنوان یون تا ب مقررا  آن خواه. ش.  موضوع خا 

 معماوالً  .متعدد موجود و ایجاد یک کنوانسیون جامع واحرد  و قوانین ادغام معاهدات. دوم

هام   خاا  گاردِ  حاوزة  های مخگلف در یک کنوان یون های مگولیِها و نهادزمانسافراین. در این 

هاای  هاای تخصصای مخگلاف کنوان ایون    های فراوان و تشکیل کاارگروه و پس از  ررسیآین. می

آورنا.   یک کنوان یون و نظام حقوقی واحا. درمای  عنوان و تحت کنن. میمخگلف را در هم ادغام 

موفاق ایان   نمونة  یک  شون.کنوان یون و.ی.  یا پیوست رون.  ین  از ممکن است عاه.ا  قبلیم

 داده خواه. ش. توضیح آن  یشگر   ارةدر که است (COTIF) کوتیف کنوان یونادغام 

 هامقررات توسط تجار و شرکتداوطلبانة پذیرش اختیاری و ج( 

اساگفادة  ش.ه اسات،  تر که نقش آن امروزه   یار پررنگ ،یکی دییر از طرق نیل  ه وح.  حقوقی

هاای  ررا  واحا.ی اسات کاه ساازمان    مقا های اسگان.ارد و قرارداداز  افراد و مؤس ا داوطلبانة 

   ا تووه  اه تشاریفا    ایار زیااد تصاوی  قاوانین و       ان.کردهای تهیه و ارائه ی و منطقهالملل ین

 هاا،  اه نظار   ن این روشگیری و م گقر ش.شکلفراین.  ر  ودن  ر و هزینهت.وین معاه.ا  و زمان

ای اسات  شیوهییانه ها و قوانین مگح.الشکل ها از قراردادتجار و شرکتاسگفادة داوطلبانة رس. می

 ةشایو ایان   ی  اشا.  المللا  این های مگغیر و روزافازون دنیاای تجاار     توان. پاسخیوی نیازمی که

 ه دو  ،گیردصور  می هارداداصل لزوم قرا ی وقرارداد ا تووه  ه اصل آزادی که  ،یسازهماهنگ

 :توان. اتفاق افگ.می روش

 یرا سرای  اسرناد مشرابه      های اسرتاندارد  رر ایع عمرومی   ق اردادداوطلبانة پذی ش . اول

و ساایر اساناد مشاا ه     ،پذیرش داوطلبانه این قراردادهای اسگان.ارد، شارای  عماومی  . متحدالشکل

نااگون اقگصاادی و تجااری  اه صاور       هاای گو موو  ش.ه در عمل مقررا  راواب  اه  خاش   

 ( Bonell 1992: 617) مگح.الشکل درآی.
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مقررا  »اسگفاده از پذیرش موفق این نمونة  .ردهمق رات از قبل تهیهداوطلبانة پذی ش . دوم

که یاک ساازمان    ،2یالملل یناتاق  ازرگانی در است که   1«های مگح.الشکل اعگبارا  اسنادیو رویه

 ،در عمال  نی اگن.، این مقررا   ه صور  کنوان ایون   اینکه ا  ت.وین ش.ه است غیر دولگی است، 

و اماروزه کمگار  اانکی حاضار      انا. آن را پذیرفگاه های ایاران  های دنیا و از ومله  انک یشگر  انک

  کن.شود  .ون حاکمیت این مقررا  اق.ام  ه ص.ور اعگبار اسنادی می

 کاالریلی ی المللبین ونقلحملة حوز نظام حقوقی حاکم برموجود و  وضعیت

ی کاال و الملل ینمرزی و ریلی و افزایش حجم مبادال  فرا ونقلحمل ا توسعه و گ گرش صنعت 

نفب در امور خ.ما  ریلی درصا.د ایجااد قواعا. و    های  یهای قطار، دولتم افر از طریق واگن

آهن را  اه صاور    ی از طریق راهالملل ین ونقلحملمقررا  یکنواخگی  رآم.ن. که  گوانن. سی گم 

در ایان   یهاای مگعا.د  تشاکی   و ساازمان  می دی  19در اواخر قرن رو، ازینآورن.  یکپارچه در

 هاا  اه ایجااد   ساازمان  اق.اما  این نهادها وکه  ،OSJD و OTIFو  CITاز قبیل  تشکیل ش.، حوزه

تاوان    از این اق.اما  مای منجر ش.ی لمللا ینریلی  ونقلحملزمینة هایی در مقررا  و کنوان یون

و تصااوی   1893در سااال   3«آهاانی  ااار  ااا راهالمللاا ااین ونقاالحماالکنوان اایون » ااه تصااوی  

عا وه  ار آن،    اشااره کارد    1951در ناوامبر    4«آهنها  ا راهی کاالالملل ین ونقلحمل ةنامموافقت»

 ونقال حمال هاای  اردادقار  ،در حال حاضار  ، ه طور کلی های حقوقی دییری نیز ووود دارد نظام

اسات کاه در اداماه  اه      نظام حقوقیسه تحت حاکمیت یکی از  آهنها از طریق راهکاال المللی ین

 شود ها اشاره میآن

 CIMمقررات متحدالشکل الف( 

 B ةضامیم اکناون  هام  کاه  ،5«آهان کاالها  ا راه الملل ینقرارداد حمل   ارةمقررا  مگح.الشکل در»

و طاوالنی  ای پیشینه، است OTIFدولگی و تحت نظار  و م ئولیت سازمان  ین کنوان یون کوتیف

                                                                                                                                                       
1. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 

2. International Chamber of Commerce (ICC) 
3. International Convention on Carriage of Goods by Rail (CIM) 

4. Agreement on International Goods Transport by Rail (MGS) 
5. CIM Uniform Rules (CIM UR) 
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ی  اار  الملل ین ونقلحملکنوان یون » ، ه ا گکار دو حقوق.ان سوئی ی ،1893در سال  ق.یمی دارد 

کاه از طریاق دفگار     ،  در هشگمین کنفارانس تج.یا.نظر  ش.ت.وین  ،CIMتحت عنوان  ،«آهن ا راه

، (Bulletin 1987 :32شا. )  رگزار  1980 می در ماه  1«آهنی  ا راهالملل ین ونقلحملکمیگة »رکزی م

، هماراه  ه اگن. که در واقب مبنا و اسااس مقاررا  و.ی.الگصاوی      ،CIV2اضافة این کنوان یون  ه 

یاا  « آهان ی  اا راه المللا  این  ونقال حمال کنوان یون » ا عنوان و.ی.،  یسایر مقررا  در کنوان یون

COTIF، دفگار مرکازی   »از هماین ساال  اود کاه       شا.ن.  ساازی یک انو  مناس  ادغام ی ه شکل

دولگای  ساازمان  این  » اا سااخگار و رویکاردی و.یا. تحات عناوان       « یالمللا  ینریلی  ونقلحمل

دولگای  )آشنایی  ا سازمان  ینووود گذاشت عرصة پا  ه  OTIFیا « آهنی  ا راهالملل ین ونقلحمل

 :Bulletin 1987) که مقر آن در شهر  رن سوئیس قارار دارد  (10: 1381 یالملل ینریلی  ونقللحم

 ،)دساگباز  آما.  در ساازمان  ایان  عضاویت   اه  1347 سال در ایران اس می ومهوری آهن راه  (78

توسا  ایان    کنوان ایون  اساسای در  آخارین  ااز ینی    (261،    1379 ،محبای  و شهبازی ، وقی

 ه تصوی  رسی. که  1999در ماه ژوئن سال  ،ا اص حا  و تغییرا  زیادی همراه  ودکه   سازمان

  (36و  35  ،  1395 ،)تقی زاده ش. معروف« 1999کوتیف »یا « 1999پروتکل سوم ژوئن » ه 

تأثیر   ایار   ،ای استواده ونقلحمل در ارةکه  ،CMRاز کنوان یون  1999کنوان یون کوتیف 

از وملاه حمال    دارد؛ ضمیمه در خصو  م ائل مخگلف هفتو  (Heidbrink 1998) استگرفگه 

در   3 غیاره و  ،ه از زیرسااخت نقلیاه، اساگفاد  وسایل  رداری از م افر، حمل کاالهای خطرناک،  هره

لبناان  و  عراقو  آلمانو  از ومله فران ه ،شمالیافریقای آسیا و و  از اروپا کشورپنجاه حال حاضر 

در ساال  اروپاا  اتحادیاة    (758،    1377 ،)مکملای  ن.ااین کنوان یونعضو  ،و یوگ  وی سا ق

 (Proposal for a COUNCIL DECISION 2019: 1) درآما. کنوان ایون   اه عضاویت ایان     2011

(Administrative Arrangements between OTIF, 2013)      اه   1381ساال  دولات ایاران نیاز در 

  (5: 1393فروش )پوستملحق ش.  1999 پروتکل

                                                                                                                                                       
1. CIT 
2. International Convention on Carriage of Passengers by Rail 

 otif.org ه آدرس  OTIFسایت اصلی سازمان  ←کنوان یون و ضمایم آن  رای دریافت مگن اصلی   3
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ش.ه  رای تحویال کااال    ینیکه محل  ارگیری و محل پیششود این کنوان یون زمانی اعمال می

اگار    1واقب ش.ه  اشن.  ،ت طرفین قراردادینظر از تا عدر دو کشور مخگلف عضو کنوان یون، صرف

واها.  یکی از این دو کشور عضو کنوان یون  اش.، کنوان یون در صورتی  ر قرارداد حااکم خ فق  

کارده  را  ه عنوان قانون حاکم  ر قارارداد خاود درج    CIM ود که طرفین در قرارداد خود مقررا  

 اا   ونقال حمال هاای  اروپا نیز ه گن.، در قارارداد اتحادیة که عضو  ،OTIFهای عضو دولت   اشن.

 گوناه کاه ه ات  اه کاار     اروپا نی گن.، کوتیف را هماان اتحادیة که عضو ، OTIFهای عضو دولت

اروپا اتحادیة که عضو  ،OTIF های عضو ا سایر دولت ونقلحملهای دادراما در قرا  خواهن.   ت

اروپا در خصو  موضاوع مر وطاه   اتحادیة را  ه کار خواهن.   ت که در  آننیز ه گن.، تا وایی 

  (13: 1396پورص.امی  و)کرد چه  ا کنوان یون کوتیف مووود نباش.  مگناقض یقانون

 SMGSسیون کنوان ب(

در ناوامبر  ، SMGS ةشا. مخفف ،  ا عبار  روسی2«آهناللملی  ار  ا راه ین ونقلحمل ةنامموافقت»

اصا ح و   ما.ام تکاملی  یتصوی  و  ع. از آن در سیرروسی و آلمانی و  در سه ز ان چینی 1951

 2015ساال     آخرین اص ح اساسی ایان کنوان ایون در  (61،    98)ا راهیمی,  همن  ش. از ینی 

کاه در ساال    ،OSJDیاا    4«هاا آهان سازمان همکااری راه »این کنوان یون زیر نظر   3 صور  گرفت

ی المللا  ینترافیک توسعة ده.  ه.ف اصلی این سازمان ،  ه حیا  خود ادامه میتأسیس ش. 1956

 های عضوریلی  ین کشور ونقلحملزمینة آهن و ایجاد یک نظام حقوقی هماهنگ و مگعادل در راه

و ایران نیاز  دارد  عضو از اقصی نقاط وهان هفگاد و دواکنون   این سازمان هم(OSJD 2019است )

  (Nazari (n.d.))درآم.  آن ه عضویت  1377در سال 

اتحادیاة  »هاای  های شارق و کشاور  زیت کشورناز اروپا و ترا ونقلحملدر  SMGSکنوان یون 

 ی ات و    در حال حاضار  (59: 1384)عرفانی شود ا میریق ولفا اوراز ط« وماهیر شوروی سا ق

و چاین  اه ایان کنوان ایون      ،روسایه وناو ی، از ک اگان،   کارة  کشور از ومله آ ر ایجاان،  هشت 

                                                                                                                                                       
  CIM 1999 ،1ة ماد 1 ن.   1

2. Agreement on International Railway Freight Communications 

 osjd.org ← این کنوان یون 2019 ة رای دسگرسی  ه مگن انیلی ی ن خ  3

4. Organization for Co-operation between railways 
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قاانون الحااق دولات    ماادة واحا.ة   » ه موو   ،ایران نیز(  ZHU & Vadim 2018: 118) ان.پیوسگه

ایان   اه   ،24/11/1380مصاو    ،«آهان ال  اا راه کا ونقلحمل ةنامومهوری اس می ایران  ه مقاوله

طبق آخرین اص حا  و اضافاتی کاه در آن صاور     ،این کنوان یون است ش.ه ملحق کنوان یون 

 1فاری اا  یاا ریلای   های ریلای ونقلحملهمة و در است  ضمیمهشش ماده و شصت گرفت، دارای 

  اه   شودگیرد، اعمال و اورا میمی صور  کشور عضوآهن دو های راهای گیاهمیان که  ،المللی ین

ایان   3ماادة   3 نا.   در کاه  ،المللی ین مقررا  سایر  ه ن بت SMGS کنوان یون فرعی نقش علت

 کنوان ایون  عضاو کاه هام    یی ر مبادال   این کشاورها   CIM مقررا  است، .هش  کرکنوان یون 

SMGS   و هم عضو مقرراCIM .ود خواه.حاکم  ه گن  (CIT; IRU, 2017, p. 8)  

 های حقوقیسایر نظام ج(

اال و هاایی کاه از روا ا  تجااری  ا     خصاو  آن  اه ، افریقاا اروپا و شمال و  آسیاقارة های کثر کشورا

مقررا   سازییک انو  ان.پیوسگه SMGSیا  CIMمقررا  ای  رخوردارن.، الاقل  ه یکی از دو گ گرده

  صور  گرفگاه اسات  ها در قوانین آنح.ود زیادی  المللی ریلی  ار تا ین ونقلحملحوزة حقوقی در 

آهان تحات پوشاش یکای از ایان      ی کااال از طریاق راه  المللا  این  ونقلحملهای اکثر قرارداد ،روازین

 ند از حاکمیات ایا  ممکن است در شرایطی این قراردا ،   ا این حالگیردمیقرار  یا هر دو هاکنوان یون

 اعام از هاای حقاوقی دییار    حت پوشش نظامتکامل یا وزئی  ه صور  و شود کنوان یون خارج  دو

ای و  این  منطقاه  ةهای چن.وانبنامهیا موافقت ،های دووانبهنامهقوانین ملی و داخلی کشورها، موافقت

 شود  یان میوضعی حاال  مخگلف وقوع چنین ادامه در   قرار گیردچن. کشور مح.ود 

آهرن در  دم عضویت کشورهای صراح  راه عقوانین ملی در صورت کامل حاکمیت . اول

هاا  یاک از کنوان ایون  کاال عضو هایچ گیرن.ة های فرسگن.ه و کشورچنانچه  .های ریلیکنوانسیون

 ،معلق شا.ه  اشا.  های مذکور در کنوان یونها یا عضویت آن ،مثل هن. و عر  گان سعودی ،نباشن.

                                                                                                                                                       
1. Railway-Ferry 

 را پل کار و کن.می وآم.رفت دییر سوی  ه دریا یا دریاچه یا رودخانه سوی یک از که است  ار ری یا م افر ر کشگی فری

 ریال  روی مجا.د  سوآن از و رودمی فری داخل  ه م گقیم ریل روی از واگن حمل نوع این در معموالً  ده.می انجام

 کن. می طی را حمل م یر ةاماد و گیردمی قرار
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خواها.  تا ب قوانین ملی  عموماًی المللن یقرارداد حمل  ،(OTIF 2011) لبنان و سوریهو  مثل عراق

طباق کنوان ایون     و روا   طرفین قرارداد  ر اساس قوانین داخلی کشورها تعیین خواها. شا.   ود 

SMGS     .اماا در قواعا.     ، هر دو کشور فرسگن.ه و گیرن.ه  ایا. عضاو ایان کنوان ایون  اشانCIM 

 ؛ اش.، این قواع. حاکم خواه.  اود  پذیرفگه ش.ه که اگر فق  یکی از کشورها هم عضو این قواع.

 ه شرطی که طرفین قرارداد در قرارداد  ین خود این مقررا  را  ه عنوان قانون حااکم  ار قارارداد    

در صور  ع.م حاکمیت این دو مقررا   ه صور  خودکاار  ار    اینکه زمینةدر   کرده  اشن.درج 

، در ماگن ایان دو   کارد  قارارداد   ار  حااکم ا ر مقاررا  از این دو  ییک توافقْ  ا توانمی آیاقرارداد 

 اه اصال آزادی اراده و میازان    سؤال   اگیی دارد  ووا  این   مقررا  سخنی  ه میان نیام.ه است

های انگخا  قانون حااکم  ار قارارداد    شناسایی و احگرام  ه آن در کشورهای مخگلف و مح.ودیت

  توس  طرفین که در قانون کشورهای مخگلف ووود دارد

مقر ره در کنوانسریون    نبودِیا   حاکمیت جزئی قوانین ملی در صورت سکوت  ابهام .دوم

موضاوع یاا     اارة در کااال  ریلای  ونقلحملهای چنانچه در کنوان یون .یک موضوع خاص بارةدر

کنوان ایون ا هاام    ی ازماواد ماده یا تف یر   ارةموضوعا  خاصی صحبت  ه میان نیام.ه  اش. یا در

   ه این موضاوع در خاود    ودقوانین ملی و داخلی کشورها م ک عمل خواه.  ووود داشگه  اش.،

 نباودِ  صاور   در»است:  آم.ه SMGSکنوان یون  5مادة در  مث ًها نیز اشاره ش.ه است  کنوان یون

 آن در حاق  ی فارد  کاه  شودمی اعمال طرفی آن ملی قوانین حاضر، ةنامتوافق در مر وطه مقررا 

همچناان قاانون حااکم  ار قارارداد هماان        ،در این صور   «کن.می اورایی را خود حقوق کشور

یا مبهم اسات،    .ان اشاره نش.هاما موضوعاتی که در کنوان یون   المللی خواه.  ودکنوان یون  ین

  گیردمیو تحت پوشش مقررا  ملی قرار شود میاز حاکمیت کنوان یون خارج  ، ه طور وزئی

گاه ممکن اسات  اا    .هارمحدود بین کشو ةهای دوجانبه یا چندجانبنامهوجود موافقت. ومس

دییار  یک موضوع، دو یا چن. کشور محا.ود  اا یاک     ارةهای وامب و فراگیر درووود کنوان یون

  زن.دو یا چن. وانبه شرای  دییری را  ین خود مقرر سا ةنامو  ا تصوی  یک موافقت مذاکره کنن.

ان. در مناسبا  و ، ترویح دادهن.ایک ان یعضو کنوان یون اینکهود  ا ووکشورها، در این صور ، 

 ت هی   و مزایای  یشگری  ارای طارفین   که معموالً حاکم سازن. روا    ین خود مقررا  دییری
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 ةدووانب ةنامموافقت» و «اروپااتحادیة مقررا  ریلی »  و مالیا مثل کاهش عوارض   ه همراه دارد؛

 نا. از ایان دسات  اهاایی  نموناه  «میروااوه  ین ایران و پاک گان از طریق مارز  ریلی های ونقلحمل

  (1393)مرزهای ریلی ایران 

 ی کاالالمللبینریلی  ونقلحملحوزة مقررات  سازییکسانها و دالیل ضرورت

دو ووود خصو   ه ،یک قرارداد حمل ریلی کاالم یر  در هم از مگمایزمخگلف و  مقررا  ووود

ه  ا ادامه در   است آورده ووود  ه   یار هایهزینه و مشک  ، CIMو  SMGSعم.ة  نظام حقوقی

 شود اشاره می ترمهم مشک  

 حمل ریلی کاال انعقاد قراردادهای حمل متعدد برایالف( 

ا  ا مگفااو    ییاا قاانون   کنوان ایون  پوشش تحت که دییر، یکشور  ه کشور یک از کاالریلی  حمل

تا.اوم حاکمیات     ه علت ع.م  شودهمراه می حمل قرارداددو یا چن.  انعقاد  ا ،دارد قرار مب.أکشور 

د در یاک قاراردا   دهنا. مای  های حمل تارویح های آن، مگص.یهای ریلی در خارج از مرزکنوان یون

هاا  راز ایان کشاو  یاک  هر  در م یر حمل قرار دارن. و های مگع.دیکه در آن کشور ،حمل ریلی کاال

 ،قی رای شفاف  ودن میازان م ئولیگشاان، در مارز دو نظاام حقاو     ن.، امگفاو  یتمقررا پوشش تحت

  (ZHU & Vadim 2018: 115کنن. )کاال در نظام حقوقی و.ی. منعق. حمل   ارةو.ی. در یقرارداد

 نویسی مجدد و اشتباهات و خطاهای ناشی از آنبارنامه ب(

چاون تغییار   مخگلاف،  هاای  مکن است  اه علات  م« تنظیم مج.د  ارنامه»یا   1«مج.دنوی ی  ارنامه»

نوی ی مجا.د  اه علات    رخ ده.  موضوع مورد  ح  در اینجا  ارنامه ،کاال یا محل تحویلگیرن.ة 

ع وه  ار   ،در مرز دو نظام حقوقی های حملمگص.یووود مقررا  مخگلف در م یر حمل است  

هاای مر اوط  اه    کنوان ایون   کنن.مینوی ی مج.د  ارنامه نیزمحموله را  تنظیم یک قرارداد و.ی.،

در های آن شکل و ویژگیکه  دارن.مخصو  خود یک  ارنامة  هر کاال یالملل ینریلی  ونقلحمل

 یهایویژگیشود کنوان یون صادر می یکای که تحت عنوان مفاد آن کنوان یون آم.ه است   ارنامه

آن  هاا غیاره  ایان ویژگای    و ،ان تنظایم ، ز ا قال ، من.روا ، تع.اد ن خه چون دارد؛ فردمنحصر ه

                                                                                                                                                       
1. Reconsignment 
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هاای   ارناماه ، ماث ً   کن.مگمایز میمقررا  دییر   ه موو های صادرش.ه را از سایر  ارنامه ارنامه 

SMGS و ح.اقل یکی از دو ز اان رسامی ایان کنوان ایون، یعنای      مب.أ آهن  ای.  ه ز ان کشور راه

 نا.ارد الزامی  ه تنظیم  ارنامه  ه ز ان خاصی  CIMکه مقررا  نوشگه شود؛ درحالی ،روسی و چینی

  شون. ه ز ان انیلی ی تنظیم میها  ارنامه و معموالً

قا ال پاذیرش    SMGSدر قلمرو  CIMهای صادرش.ه  ه موو  مقررا   ارنامه ،دلیل ه همین 

 ای  نوی ارنامه مج.داً ، محمولهSMGSکنوان یون  ه موو   ،و  ای. در مرز دو نظام حقوقینی ت 

در قلمرو تحت  SMGS ه موو   ش.ههای صادره  عکس این قضیه نیز صادق است و  ارنامهشود

، CIM اه مووا  مقاررا      و  ای. در مارز دو نظاام حقاوقی،   نی ت معگبر  CIM مقررا  پوشش

فراینا.   روز اشگباه و خطاا در  ممکن است موو  موضوع این   شودنوی ی  ارنامه مج.داً محموله

 ( Freise 2017: 3-4شود ) ی مج.د و  ه تبب آن  روز اخگ ف و افزایش دعاوی نوی ارنامه

 حمل با مرتبط افراد هایمسئولیت و ،تعهدات حقوق، در ابهام افزایش و سردرگمی ج(

های حقوقی مخگلف در طول م یر حمل ریلی کاال موو  سردرگمی و افازایش ا هاام   نظامووود 

و  مگصا.ی و  از ومله فرسگن.ه ،د حملی افراد درگیر در قرارداهاتعه.ا  و م ئولیتو  در حقوق

ممکن  قرارداد  ر حمل م یر در مووود حقوقی هاینظام از یک هر حاکمیت  شودمی ،کاالگیرن.ة 

خصاو  مگصا.ی    اه  ،درگیر در قارارداد حمال   های افراداست نوع و میزان تعه.ا  و م ئولیت

حمال  نگوان. محل تحویل کاال را  اه مگصا.ی    که فرسگن.ه ، در صورتیمث ً  کن.را مگفاو   ،حمل

را خواها.   در اخگیاار گارفگن کاالهاا   مگصا.ی حاق    ،SMGSاط ع ده.، طبق مقررا  کنوان یون 

مگص.ی حمل در شرایطی  ای. کاال را  ه فرساگن.ه  ازگردانا.  ایان     ،CIMطبق مقررا   ،اما ،داشت

در  زیرا اصاوالً  شود میر  نامعلوم  اش. تش.ی. ا هام و سردرگمی در مواردی که محل وقوع خ ا

موارد ورود خ ار   ه کاال قانون یا مقررا  حاکم  ر محل وقوع خ ار   اه کااال ما ک عمال     

 ارای شافاف  اودن    مگصا.یان حمال   ش. گفگه است که دلیل  ه همین   است رای وبران خ ار  

  کنن.و.ی. منعق.  یدهن. قراردادیم های حقوقی ترویحدر مرز نظامهایشان تعه.ا  و م ئولیت
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 حمل زمان طوالنی شدن ها،هزینه رفتن باال مرزها، در شلوغی و ترافیک افزایش د(

تعها.ا  و  و  و ا هاام در حقاوق   مجا.د  نوی ای  ارناماه و  ، یعنی انعقااد قارارداد و.یا.   آنچه آم.

مگعا.د دییاری    هاای و دردسار  موو  مشک   ،های افراد مرتب   ا قرارداد حمل، خودم ئولیت

 ،1«نوی ای مجا.د   ارنامههزینة »تحت عنوان  ،ایاضافههزینة نوی ی مج.د  رای  ارنامه مث ً  شودمی

هاای حقاوقی   رعایت تشریفا  مر وط  ه ص.ور اسناد حمل در مرز نظاام  شود  نیز،پرداخت  ای. 

تار  طاوالنی  ها،هزینه سب  افزایشم ائل   این شودها میموو  افزایش ترافیک و شلوغی در مرز

 کااهش  نهایات  در و ،خاطر افاراد مارتب   اا قارارداد حمال     ، کاهش اطمینانکاال حمل زمان ش.ن

  (1395)عاشوری  ش. خواه. ونقلحمل کارایی و وری هره

ی المللا  این  ونقلحملحوزة ، ایجاد وح.  حقوقی در یادش.هیا کاهش مشک     رای حذف

 افازایش  و اروپاا  و آسایا   این  ا ریشام  ةواد مج.د ش.ن فعال نمای. میالزم  آهنکاال از طریق راه

 ر ا  ریلای  ةشابک  این در ایران فردمنحصر ه وغرافیایی موقعیت و م یر این در کاال مبادال  ش.ی.

 فقا   تنهاا ناه  مگح.الشکل و واح. حقوقی نظام یک ووود  است افزوده موانب ینا حذف ضرور 

کااال    2«تاا مقصا.  مبا.أ  »و  چن.ووهی و مرک  هایونقلحمل و تترانزی در  لکه ریلی صنعت در

  است آن سمت  ه  رداشگن ق.مو  پذیرفگن از ناگزیر امروز دنیای که است ضرور  و نیاز یکنیز 

   اش. م یر این در ق.م اولین توان.می کاال ریلی ونقلحمل مقررا  سازییک ان

 ی ریلی کاالالمللبین نقلوحملحوزة در راهکارهای ایجاد وحدت حقوقی 

، افریقاا اروپا و شامال  و  های آسیای قارههااز سوی اکثر کشور SMGSو  CIM ا تووه  ه پذیرش 

 ،حقوقی در سطح ملی سازییک انیعنی  ،مقررا  داخلی کشورها سازییک ان ةیادش.شکل اول 

رهای مهام و دارای  خصاو  کشاو   اه  ،کشاورها اکثر زیرا  ا پیوسگن   منگفی است  ه لحاظ تئوری

 دییر ا یک هاحقوق آن یکنواخت ش.ن  ه یک یا هر دو کنوان یون و ،روا   تجاری  اال و گ گرده

های عضاو یاک   یک اان در ایان حاوزه  این کشاور      یریلی کاال گویی قاانون  ونقلحملزمینة در 

 وحا.   ایجااد دییار  راهکاار   دودر اارة  در این  خاش،  سب ،  ه همین   کنوان یون  رقرار است

                                                                                                                                                       
1. Reconsignment Fee 

2. Door to Door 
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و  و.یا.  کنوان ایون یاک  المللای و از طریاق تصاوی     سازی در سطح  این ، یعنی یک انحقوقی

یااد  نیز که از آن  ه حقوق نرم  ،های تجاریتجار و شرکتداوطلبانة از طریق پذیرش  سازییک ان

  شودصحبت میها از این روشیک هر  اورایو امکان  شود،می

 جدید کنوانسیونیک و از طریق تصویب  یالمللبیندر سطح  سازییکسان الف(

از ساوی اکثار کشاورها،  یشاگر مباحا        SMGSکنوان ایون  و  CIMمقاررا   پذیرش   ا تووه  ه

 قوقی،های حنظام دییرع انواز ا و است این دو سازییک انمقررا  و  اینش.ه حول محور مطرح

نظار  صرف، آهناز طریق راهالمللی  ین ةش.های حملدر حجم کل کاالتأثیرشان  ه علت کم  ودن 

  شودمی

یاه و  المللای و از طریاق ته  حقوقی در سطح  این  سازییک انشیوة ترین و مطمئن ترینمحکم

گیارد   مای  ها صاور  ها از سوی کشوری و پذیرش آنالملل ینهای ت.وین معاه.ا  و کنوان یون

از  اا ریلای  ونقال حمال زمیناة  ی فعال در مللال ینمؤس ا  ها و های   یاری توس  سازمانت ش

صور  گرفگه است تا مقررا  حاکم  ر این حاوزه در   ا    و ،OSJD ،OTIF ،CIT ،UNECEومله 

  شودو هماهنگ  سازییک انالشکل قال  یک کنوان یون وامب و مگح.

. در ای سازمان ملال مگحا  روی زمین کمی یون منطقه ونقلحملکمیگة  2011در ماه مارچ سال 

 اه سامت نظاام حقاوقی     »که  سخن گفت ایش.ه در پیشنهادنامهعینمدورنما و اسگراتژی از   1اروپا

  از این ساال  نام داشت  2«ی اوراسیاونقلحملاروپا و در کری.ورهای منطقة مگح.الشکل در سراسر 

و ریلای   ونقال حمال مقررا   سازییک انت.وین سن.ی  رای این کمی یون  رای مگخصصان کار 

 UNECEش. )آغاز  CITخصو   ه ها و نهادهای دییر ا کمک سازمان ونقلحملهای سایر شیوه

Inland Transport Committee, Fifth session, 2–3 December 2013)  تا ش  مهام نگاایج   کی ازی 

آن در هفگااد و  ارائاة  و  (URL)  3«مقررا  قانون مگح.الشکل ریلای  نویسپیش»تهیة این کمی یون 

  (UNECE Inland Transport Committee 2016: 23–26)  ود 2016فوریة در  شگمین نش ت ژنوه

                                                                                                                                                       
1. UNECE Inland Transport Committee 
2. Towards unified railway law in the pan-European region and along Euro-Asian transport corridors 
3. draft Legal Provisions of Unified Railway Law (URL) 
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 CIM  ایاری از حقوقا.انان و کشاورهای عضاو مقاررا       نویس این قانون، پیشارائة پس از 

 ةکننا. تاا تکمیال  در قال  یک کنوان یون و.ی.  اه تصاوی   رسا.     نویسشنهاد دادن. این پیشپی

 اا ایان     یاری از کشاورهای دییار   آهن روسیه و راهو  OSJDووود شود  اما های حقوقی منظام

 ودن. که در صور  تصوی  یک کنوان یون و.ی. نظاام   ر این  اور ها   آنت کردن.مخالفپیشنهاد 

م و نظم و همااهنیی هرچنا. کا   شود میایجاد  ،ع وه  ر دو نظام حقوقی قبلی ،حقوقی سومی هم

یک تهیة  ت.وین و  رای ییالیومثا ة نویس  ه ادن. این پیشپیشنهاد د هاآن  زن.میهم  را  ر مووود

 Group of Experts) در نظار گرفگاه شاود    SMGSو  CIM هاینظام نقصعیار و  یواییزین تمام

towards Unified Railway Law 2017: 22–24)  

وااییزین دو  عناوان  آن  ه  اعمالترین موانب در راه اورای این قانون مگح.الشکل ریلی و مهم

های عضاو دو  کشوراز سوی گ گرده از این مقررا  ع.م اسگقبال   1ان. از: مووود عبار مقررا  

 آزماایش  و عا.م امگحاان    2؛ یجاد نظام حقوقی سوم در ایان حاوزه  و ترس از ا کنوان یون مووود

 واامب پخگاه و    3؛ آنامکان اورای موفاق  سنجش  ه منظور اورای این کنوان یون  ه طور مح.ود 

 نبودن مقررا  کنوان یون و نیاز  ه تکمیل آن 

نویس و مفاد آن قبل از ارائه در قال  یاک کنوان ایون   الزم است مگن این پیش رس.می  ه نظر

 و کشاورهای شاود  ناواقص آن  رطارف    مشاخص و آن ایرادهاای  تا  شود ارها آزمایش و  از ینی 

کارشناساان زمینای   دلیال، کمیگاة    اه هماین    . نا پذیر  آن را های حقوقی گونااگون مخگلف  ا نظام

UNECE  ریلای  یالملل ین هایسازمان و آهنراه هایشرکت در آن که دادفراخوانی  2017در سال 

ایان   مگخصصاان  کارشناساان و  از ،همچناین   کارد  دعو  «شکل ریلیمگح.ال قانون» آزمایش  ه را

کننا.  و ارائاه   تهیاه  هاایی توصیهها  ر اساس آن و ار نظ هاآزمایش این نگایج  ر ش. دعو حوزه 

(Group of Experts towards Unified Railway Law 2017: 4)    این فراخوان  اه منظاور آزماایش  

در وهات شناساایی و   هاا  آزماایش  ایان اساگفاده از نگاایج   و « قانون مگح.الشکل ریلی»نویس پیش

ارائاه  آن  رای ها.ف نهاایی   کردن آماده  ه کردن وپخگ قانون مذکور وایرادهای و  هااص ح ضعف

ل  یک کنوان یون و معاه.ه  ه کشورهای عضو مقاررا   آن در قاارائة قانون این   ه.ف نهایی ش.

SMGS  وCIM  کشورهای مذکور و  رقراری یک نظام حقوقی از سوی و اقبال و پذیرش موفق آن
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 United Nations General Assembly, 14)تالمللی اسریلی  ین ونقلحملحوزة واح. و وامب در 

June 2019)  

  اه دلیال نیازهاای شا.ی. تجاار و      ، ا تووه  ه فزونی رو  اه رشا. تجاار  و مباادال  کااال     

تعها.ا   و  های تجاری  ه حاکمیت یک قانون واح.  ر قرارداد حمل و شفاف  ودن حقوقشرکت

 تصوی  یاک کنوان ایون واامب   ، هزینههایشان و همچنین ولوگیری از ات ف وقت و و م ئولیت

ذیر  ه نظر ی گریزناپتریلی و یک ان ش.ن نظام حقوقی حاکم  ر این حوزه ضرور ونقلحمل  ارةدر

نظاام   تاکنون زمینه و   اگر الزم  ارای تجمیاب دو کنوان ایون و ایجااد یاک       ، ا این حال رس. می

ی و  ه پخگیا  یادش.هنویس قانون شها زمان الزم است تا پیو سال حقوقی واح. ایجاد نش.ه است

سازی فضا و فاراهم  اگر پیش از آمادهطور که گفگه ش.، همان  در این موقعیت، وامعیت الزم  رس.

 ساازی یک انتنها ، این خطر  زرگ ووود دارد که نهشودساخگن شرای  کنوان یون و.ی.ی ایجاد 

نجاما.   گ ف  یشگر در این حوزه  یو  ه اخشود صور  نییرد،  لکه نظام حقوقی سومی هم ایجاد 

گیاری و  شاکل فراینا.  و دارد از سوی دییر، ت.وین و تصوی  معاه.ا  تشریفا    ایار زیاادی   

ب  س ر است   ه همین  ر و هزینههای مخگلف زمانکشوراز سوی م گقر ش.ن و پذیرفگه ش.ن آن 

های حقوقی  ا حفظ نظام ،. هگر است تا زمان مهیا ش.ن شرای   رای تصوی  یک کنوان یون و.ی

دهای مثل قراردا اسگفاده شود؛ های قراردادی، از حقوق نرم و راهکارCIMو  SMGSیعنی  ،مووود

کنن. میتهیه ها را آنی فعال الملل ینها و نهادهای اسگان.ارد و مقررا  و شرای  عمومی که سازمان

  پذیرن.می ها راآنتجار  ه صور  داوطلبانه  و

 حقوق سختبرای ایجاد  گزینجایراهکار ، حقوق نرممیت حاکب( 

 ییقضاا  الازام  آن تباب   اه  و قاانونی  الازام  از کاه  حقاوقی  مقاررا   از اسات  عبار   1«نرم حقوق»

 الازام  وشاون.  مای  وارد حقاوقی  روا ا   در یاخگیاار  پاذیرش  طریق از اصوالً و نی گن.  رخوردار

توان  ه قراردادهای اسگان.ارد و می ونقلحملحوزة   از مصادیق آن در آورن.می دست  ه یقرارداد

در مقا ال آن    (252: 1394حقاوق نارم    ،مقا.م وکیلی و)شیروی  شرای  عمومی یک ان اشاره کرد

                                                                                                                                                       
1. Soft Law 
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اعام از قاوانین اساسای و عاادی و      ،قاوانین ملای   آناز مصاادیق  قارار دارد کاه     1«حقوق سخت»

 ایان   اا  نارم  حقاوق  ةنظریا   (1391احم.ی ون ای)عا . است ،یالملل ینها و معاه.ا  کنوان یون

 یاک  در اگار    رخوردارن. آورالزامنیروی  مخگلف دروا  از حقوقی قواع. که گرفت  نیان ان.یشه

 حقوق آنچه دییر یسو در و ، قرار دهیماست من. هره درص. ص. الزام از که ،را حقوقی ةمقرر سو

 و سافی.  نهایت دو این میان فاصل ح. در ،است یعار آورالزام ینیرو گونه هر از و شودنمی تلقی

 حقوقی آثار و یآورالزام از مخگلفی دروا  آن در که است مگصور نیز یخاک گر یامح.وده سیاه،

  (Klabbers 1996: 167) داشت خواه. ووود هاآن  ر مگرت  خا 

لمارو  ق  2؛ وا  گه  ه حاکمیت کشور معینی است  1: عبار  است ازحقوق سخت های ویژگی

: سات از عبار  احقوق نرم  هایویژگی کن.  در مقا ل،می سخت تغییر  3؛ سرزمینی مشخص دارد

یی  ااال انعطااف    3؛ قلمرو سرزمینی مشخص نا.ارد   2؛ وا  گه  ه حاکمیت کشور معینی نی ت  1

هاای  نیازپاساخیوی  توان. نمی معموالًاین دسگه از حقوق  ،حقوق سختهای دلیل ویژگی   ه دارد

یاک از  یچدر مقا ل، حقوق نارم ها     اش. ونقلحملحوزة خصو  در  همگغیر و رو  ه رش. تجار 

، ن.اردرا  ،از ومله سخگی تصوی  قوانین و فراگیر کردن آن ،های حقوق سختمشک   و چالش

 ،(24 :1393 مقا.م )شیروی و وکیلیدارد مؤثر و مخصو   ه خود را  فراحقوقی ضمانت اوراهای

  آی.حقوق سخت  ه شمار می رای مؤثر  ییزینو وای

هاای حمال   قرارداد در زمینةکنوان یون سازمان ملل مگح. »توان  ه می ونقلحملحوزة در  مث ً

 ه علت وواود   شهر  یافگه، اشاره کرد « مقررا  روتردام»که  ه  ،2«از طریق دریا ،یا  عضاً کاال، ک ً

پس از یاک   ،  یکنواخت  رای حمل دریایی، آن یگرالمقررا  مخگلف و تشگت در پذیرش مقررا

در  ،2009سپگامبر  23مگن مقررا  روتردام را نهایی کرد و از  ،2008دهه فعالیت فشرده، در ژوئن 

از یکای   ااین کنوان یون از لحاظ محگو  دادها قرار وهت امضا در اخگیار کشورآن را  ،شهر روتردام

آن  ارای امضاا   ارائة در زمان است و  ونقلحملحوزة در  یلمللا ینوامب و   یار خو  های سن.

ایان مقاررا  یاک    » :که در مگن این کنوان یون آم.ه اسات داشگن.  ه ق.ری از موفقیت آن اطمینان 

                                                                                                                                                       
1. Hard Law 

2. United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of goods Wholly or Partly 

by sea (Rotterdam Rules) 
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زحماا  و    اا ایان حاال،     «شاود مای  االوارا سال پس از الحاق  ی گمین کشاور  این اعضاا الزم   

کشور فق  پنج س از سپری ش.ن ح.ود یک دهه پ مان. و ثمرآن یگرال  ی ةسالهای چن.ینکوشش

 ونقال حمال هایچ نقشای در    که تقریباً (Nikaki & Soyer 2012: 303)  ه این مقررا  ملحق ش.ن.

آماده نبودن   گر  ارای تصاوی  مقاررا  و.یا. و     توان. میوضعیت ی ن.ارن.  علت این الملل ین

در ایان  اضاافی  آور جموعه مقررا  سخت و الزامهای تجاری  ه یک مها و شرکتع.م نیاز دولت

ریلی  .ون فراهم کاردن مقا.ما     ونقلحملحوزة تصوی  یک کنوان یون و.ی. در  حوزه  اش. 

  دچار شودچنین سرنوشگی  ه نیز ممکن است 

 و اختیاری تجار از حقوق نرم و ابزار قراردادیداوطلبانه استفادة های شیوه (ج

از ساوی   و قراردادهای اسگان.ارد ،مقررا ، شروط اسناد،داوطلبانة پذیرش  وحقوق نرم  اسگفاده از

توانا. پاساخیوی   و مای ن.ارد ست که مشک   یادش.ه را مفی. و راهیشا یحلی راهالملل ینتجار 

 ه موو  اصل آزادی قراردادی و اصال    ی  اش.الملل یننیازهای مگغیر و روزافزون دنیای تجار  

توانن. سرنوشت قراردادشان را در دست  ییرن. و آثاار و نگاایج   طرفین قرارداد میلزوم قراردادها، 

های حقاوقی  اه طاور مطلاق     اما این اصل در  عضی نظام کنن. ناشی از قرارداد را خودشان تعیین 

هاای کاامن   ، در اکثر کشور  مث ً(Ruhl 2007: 155)هایی مواوه است پذیرفگه نش.ه و  ا مح.ودیت

تاوان یاک قاانون    ش.ه توس  طرفین  ای.  ه نحوی  ا قرارداد مرتب   اش. و نمای ن انگخا قانو  1لو

موضاوع  نیز یکی دییر از مصادیق ایان   ایران م.نی قانون 968 ةماد  (Stim) ر   را انگخا  کرد ی

تحمل و ظرفیات  آسگانة    ا این حال، خوشبخگانه امروزه (184: 1394 للهیانی ومنش ی)نژن.است 

 گیرن. ه کار می تجار ای را کههای حقوقی  ه ق.ری  اال رفگه است که مقررا  نرم و داوطلبانهمنظا

که  ا تووه  ه اصول آزادی قراردادی و لازوم   ،راهکارهای قراردادی این  هادامه در   دانن.معگبر می

 شود ، اشاره میرون. ه کار می قراردادها

IM/SMGSCهای مشت ک استفاده از بارنامه .1
هاای   ه علت ع.م ت.اوم حاکمیت کنوان یون. 2

دهنا.  ارای شافاف  اودن میازان      هاای حمال تارویح مای    ریلی در خارج از مرزهای آن، مگص.ی

                                                                                                                                                       
1. Common Law 
2. Common CIM/SMGS Consignment Note 
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نوی ای کننا.   م ئولیگشان در مرز دو نظام حقوقی دو اره محموله را  ا یک قارارداد و.یا.  ارناماه   

(ZHU & Vadim 2018: 115)  ی دو کنوان ایون  سااز هماهنگ ةزمینی که در ترین اق.امشای. موفق

SMGS  وCIM  اشا.    ی ایان دو کنوان ایون  گرک  رامش ة ارنامصور  گرفگه است تهیه و ت.وین 

  ها.ف از  .شا منگشار   2006که در  است OSJDو  CIT نهادهای مشگرک ةپروژمحصول این سن. 

ها، کوتاه کردن ا، کاهش هزینههت هیل ترافیک  اری از مرز CIM/SMGSمشگرک  ة ارناماسگفاده از 

 غار  اا  و  ه طور کلی افزایش وذ  ترافیک شرق ،، افزایش امنیت حقوقیونقلحملم.  زمان 

توان می شود،که نوعی اسگان.اردسازی قراردادی مح و  می ،مشگرک ة ارنام ه موو  این   است

مشاگرک   ة ارناما کاارگیری ایان    ه  کرد ا یک سن.  ارنامه منعق.  را قرارداد اصلی و قرارداد و.ی.

 2010 ساال  در  (Ilie 2010) اسات  کااال  ریلای  ونقلحملهای گوناگون شرکت ةوظیفم ئولیت و 

 مشاگرک  ة ارناما  از اساگفاده   ا اروپا یونقلحمل کری.ور چهار در ونقلحمل حجم از نیمی از  یش

CIM/SMGS  (31: 1396 آهنمهن.سی راه ةدانشک.)انجمن علمی است  گرفگه صور  

توان. کلی یا وزئای  می اسگان.اردسازی قراردادها. استفاده از ق اردادها و ر وط استاندارد .2

.اردساازی  ، ایان اسگان شاود کل قرارداد در قال  یک فرم یا سن. اسگان.اردش.ه ارائه   اش.  چنانچه

شاود،   از قارارداد و فقا  شاروط خاصای از آن اسگان.اردساازی     ق امگی  اما چنانچاه  است  کلی 

المللای )اینکاو   اصط حا  تجاری  یناسگفاده از مانن.  ان.اردسازی وزئی صور  گرفگه است؛اسگ

را  حمال   خشای از قارارداد  و فقا    نا. اناپاذیر قراردادهاای حمال   و.اییوزء که امروزه   1ترمز(

  (66: 1398)شیروی . نکنمی اسگان.ارد

 هایشرکت و تجار  ه کمک  رای ایطقهمن و وهانی سطح در هامؤس ا  و سازمان  یاری از 

ریلی  ونقلحملحوزة در  شروط اسگان.اردارائة یا  اسگان.ارد قراردادهای ت.وین و تنظیم  ه تجاری

)آشانایی  اا کمیگاه  این      نام دارد CIT، که   یار هم فعال است، هاپردازن.  یکی از این سازمانمی

 ارای عماوم در    های اسگان.ارد آن معماوالً اد و فرماسنکه  (1393(، CIT) المللی حمل و نقل ریلی

                                                                                                                                                       
1. IncoTerms 
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پردازنا.  اعضای این سازمان که حق عضویت می و صرفاً (CIT, Novomber 2012)نی ت دسگرس 

   (p. 2018Rail, -CIT ,4) سازمان دارن.  1سایتها را از طریق و دسگرسی  ه این فرمامکان 

ری کل از یک سشرای  عمومی مگش. ردهتهیهاستفاده از مق رات یا ر ایع عمومی از قبل  .3

 یقشا اروااع شاود، ن  هاا  و چنانچه  ه قرارداد پیوست شود یا در قرارداد  اه آن است مقررا  کلی 

 وکن. و حقوق و تکالیف طارفین  ار اسااس آن شارای  عماومی تعیاین       ایفا میمشا ه قانون ملی 

  (Schmitthoff 1968شود )قرارداد  ر آن اساس تف یر و تکمیل می

هاای  ی ریلی کاالها، که مؤس ا  و ساازمان الملل ین ونقلحملحوزة در این مقررا  اخگیاری 

های  ین ایان  خألدارن.  را  CIMو  SMGSنقش مکمل  معموالً ،کنن.تهیه می آن را یالملل ینفعال 

مقرراتای را  اا   مجموعه  CIT ، نهاد2013، در سال مث ً  کنن.ها را  رطرف میدو را پر و نواقص آن

کاه مکمال دو    ،ایان مقاررا     کارد تا.وین و ارائاه     2«در اوراسایا  ونقلحملشرای  عمومی »نام 

که هر دو نظاام حقاوقی    ،، در قراردادهای حمل میان اروپا و آسیااست CIMو  SMGSکنوان یون 

 یعنای  ت؛اسا این مقررا  یک سن. داوطلباناه و اخگیااری   در آن دخالت دارن.، قا ل اسگفاده است  

از ساوی   شاود  و در قرارداد حمال  اه آن اروااع     ن.پذیر ای. آن را  تجار و طرفین قرارداد حمل 

هاای  و محا.ودیت  قا لیت اورایی داشاگه  اشا.   ،  ای.خصوصی الملل ینطبق قواع. حقوق  ،دییر

 اش.و خ ف مقررا  امری و نظم عمومی آن کشور نبکن. قانون اصلی حاکم  ر قرارداد را رعایت 

(Ilie 2010)   مجموعاه مقاررا  در عمال  اه     ایان  های تجاری از تجار و شرکتاسگفادة داوطلبانة

 انجام. می حقوقی سازییک ان

 نتیجه

اماا    نی تمقررا  و قوانین الزم  سازییک انمثل احوال شخصیه،  ،در  رخی موضوعا  حقوقی

خصاو  تجاار     اه ادی و اقگصا و  موضاوعا  ماالی   مثال  ،هاای حقاوقی  حاوزه در   یاری از 

از   خشای ی المللا  این  ونقال حمال حوزة آی.  مینظر حقوقی ضروری  ه  سازییک ان، یالملل ین

ی در خاارج از مرزهاای   المللا  ینانعقاد قراردادهای  ایتجار  ر  رودهمین موضوعا   ه شمار می

                                                                                                                                                       
1. https://www.cit-rail.org 
2. General Terms and Conditions for the Eurasian Transport (GTC EurAsia) 
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  ها.ف از ایان   نا. اانهای یک و م ئولیت ،خود نیازمن. اطمینان از  رخورداری از حقوق، تعه.ا 

قارارداد  ر  ا  حاکمیت قاانون واحا.   یلی  ارالمللی ر ین ونقلحملحوزة مقررا  در  سازییک ان

 مارتب   اا  های افاراد  تعه.ا  و م ئولیتو یکنواخت ش.ن  ریلی کاال در سرتاسر م یر ونقلحمل

 است قرارداد حمل 

حاوزة  حقاوقی در  عم.ة دو نوع نظام  افریقا،اروپا و شمال و  های آسیادر قاره ،در حال حاضر

 کوتیف کنوان یونضمیمة که  CIMو مقررا   SMGSکنوان یون  ووود دارد؛ ریلی کاال ونقلحمل

(COTIF) مقررا    استCIM، ًو اروپاا  در عما.تاً اروپا نیز  ه آن پیوسگه اسات،  اتحادیة  که اخیرا 

 در و شارقی  اروپاای  و آسایا  در  یشاگر  SMGSاماا کنوان ایون     حااکم اسات   خاورمیانه و مغر 

از  ،شارقی  اروپاای  و خاورمیاناه  از هاییان.ک کشاور   است حاکم روسیه و چین نظیر کشورهایی

  ان.پیوسگه کنوان یون دو هر  ه ،ایرانومله 

حقاوقی در   ساازی یک ان، یادش.هیکی از دو کنوان یون  ح.اقل  ه  ا پیوسگن اکثریت کشورها

تا ح.   یار زیادی صور  گرفگه است   اا ایان حاال،  ارای حمال و      ریلی کاال  ونقلحملحوزة 

مواوهیم  ووود ایان دو نظاام    هنوز  ا دو نظام حقوقیشرق  ه غر  یا  العکس  کاال از واییوا ه

نوی ای مجا.د در مارز     ارناماه  های مگع.د،انعقاد قرارداددر مرزها،  ترافیکمگفاو  از هم موو  

 شود می دییر و مشک   ،ها اال رفگن هزینه های حقوقی، ات ف وقت،نظام

ریلی کاالهاا   ونقلحملمقررا  کامل  سازییک انو  ترین راه وصول  ه وح.  حقوقیاصلی

دییر و تصوی  یک کنوان یون واامب و  در یک SMGSو  CIMادغام مقررا   یالملل یندر سطح 

و اسات   گارفگن  مای در حال انجاا های گ گرده  تحقیقا  و پژوهشزمینه استیکنواخت در این 

 ه  (URL) «ریلی مگح.الشکل قانون» مقررا  نویسپیش و ت.وین تهیهها این کوششنگایج یکی از 

هاای   اا  ررسای    ستاروپا در مگح. ملل سازمان ایمنطقه کمی یونهای تخصصی کارگروهدست 

ناویس  پیش رای تصوی  این  های الزمها و   گررس. در حال حاضر زمینهمی  ه نظر ،آم.هعمل ه

هاای الزم  زمینهین فضا و  .ون فراهم ساخگن اگر در ا ،کنوان یون مهیا نش.ه است  حال ه صور  

ری ک  زرگ ووود دارد که نظام حقوقی سومی نیز ون و.ی.ی شود، این اق.ام  ه تصوی  کنوان ی

  شوداین زمینه حقوقی موو  اخگ فا   یشگر در  سازییک انو  ه وای   ه ووود آی.



 219  المللی کاالهای بینونقلایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعة حمل

هاای  ی نظاام سازهماهنگ دییری ازشیوة  داوطلبانها زارهای قراردادی  حقوق نرم و اسگفاده از

تا فراهم ش.ن زمینه   هگر استسب ،  ه همین ن.ارد  دنبال مشک   یادش.ه را  ه  است که حقوقی

ای قاراردادی و  ا زارها وسایلة  ه ی  ا سازهماهنگ رای تصوی  کنوان یون و.ی. این الزم و   گر 

 اه هماین     صاور  گیارد   و مقررا  اخگیاری توس  تجار ی اسگان.اردقراردادهاداوطلبانة پذیرش 

ا،  ا تووه  ه پذیرفگه ش.ن اصل آزادی قراردادی و اصل لازوم قراردادهاا در اکثار کشاوره     ،منظور

 گیرن.  ه کار توانن. سه نوع ا زار قراردادی را میتجار 

ترین ا زار قراردادی  اش. کاه تاا  اه    شای. مهمکه  CIM/SMGSمشگرک نامة  اراسگفاده از   اول

 ة ارناما  ایان  مووا    اه  ی مقررا  این دو کنوان یون منگشر شا.ه اسات   سازهماهنگحال  رای 

نیاازی  اه    و کارد  منعقا.   ارناماه  سان.  یاک   اا  را و.ی. قرارداد و اصلی قرارداد توانمی مشگرک

  نی تی مج.د نوی  ارنامه

 و هافرمتوان  ه می ریلی ونقلحملحوزة در  مث ًاسگفاده از قراردادها و شروط اسگان.ارد    ومد

 این اعضای صرفاً و نی ت دسگرس در عموم  رای معموالً که شاره کردا CIT اسگان.ارد قراردادهای

  دارن. را هافرم این  ه دسگرسی امکان پردازن.می عضویت حق که سازمان

 و SMGS مکمال  نقاش  معموالً که ش.ه  عمومی از پیش تهیهده از مقررا  یا شرایاسگفا  سوم

CIM  در هماین زمیناه    کننا. مای   رطارف  را هاا آن ناواقص  و پر را دو این  ین هایخأل ؛دارن.را 

آن را  CIT نهااد کاه   اشاره کرد« اوراسیا در ونقلحمل عمومی شرای » مقررا  جموعهمتوان  ه می

 منجار  حقاوقی  ساازی یک اان این رون. در عمل  ه وح.  حقاوقی و    کرده است ارائه و ت.وین

 خواه. ش. 
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