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 چکیده
در این مقاله سیییتد تجریمی مقدراا حابم بد میناس مسیییمولتی متصیییجس حم            

 UNCTAD/ICCژنو تا مقدراا اسناد نمونه 3191تدبتیی از بنوانستون حم  مدبب 

سپس قواعج روتددام    1992 تدین نوآورس آن  پتونج حم  تدبتیی با به  مهم 9111و 
 اسی. قدارگدفتهی موردبدرسحم  دریایی اسی 

ستون   صتد       3191مطابق نص بنوان صجس فدض تق سمولتی مت  و شجه اعالمژنو میناس م
همچنتن غالب نویسییینجگان نسییییی به میناس مسیییمولتی متصیییجس در اسیییناد نمونه               

UNCTAD/ICC 1992  باشنج لکن در عم  مکانتزم بار اثیاا قائ  به فدض تقصتد می 
چنان اسی به در هد دو گدوه از قواعج مذبور، متصجس حم  عمالً با فدض مسمولتی 

ساختارس  گددد.  قواعجروبدو می صاص  در متفاوا روتددام،    به دعوس اثیاا بار اخت
ن به دیگد قواعج پتشییتالیاسییی، درح نهاده و میناس مسییمولتی بنا طدفتن از یک هد

نماینج، در قواعج    حابم بد حم  مدبب اجمااًل از  یک میناس مسیییمولتی تی تی می          
صتد و         سمولتی، فدض تق صجس حم ، تدبتیی از فدض م سمولتی مت روتددام، میناس م

سمولتی مجنی اسی به به   ج، لذا نمایصورا متزلزل در هد مدحله تغتتد می قواعج عام م
موارد بایج عجم تقصییتد و در بدخی موارد عجم مسییمولتی خود را  متصییجس در بدخی 

 اثیاا نموده، در بدخی فدوض نتز بار اثیاا بد عهجه مجعی اسی و نه متصجس.
 

یدی:   گان کل تی     المللی،بنوانسیییتون روتددام، حم  مدبب بتن    واژ ناس مسیییمول می
 متصجس حم  تدبتیی، فدض تقصتد، فدض مسمولتی. 

                                                                                                   
     Gholamnabifayzi@atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طیاطیائی حقوق خصوصی راستادیا. 3

 Moha3769@yahoo.com دبتداس حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طیاطیائی . 2
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 مقدمه
منج نمودن حم  مدبب، بشورهاس مت جدس س ی بددنج تا باهجف نظام ها وسازمان

ژنو از  3191حم  مدبب بنوانستون  3المللی تأستس نماینج.هاس یکنواختی در حم  بتننظام

ارس از بخش بستالمللی، الهامتدین مقدراتی اسی به در حال حاضد در حم  تدبتیی بتنمهم

وه بد بنوانستون فوق مقدراا مدبو  به اسناد حم  نمونه اس اسی. عالمقدراا ملی و یا منطقه

 شجه اسی و با عنوان مقدراا تجوین  UNCTADو ICCصورا مشتدک توسط به به

UNCTAD/ICC 1992 تدین مقدراا مدبو  به حم  تدبتیی بوده به شود نتز از مهمشناخته می

تفاده از توان به اسازجمله می شونج وونق  به بار گدفته میصورا گستدده در صن ی حم به

 هاس حم  مدبب بتمکو و فتاتا اشاره نمود.ها در بارنامهآن

توانج و حم  دریایی به می 9هاس حابم بد حم  مدببآخدین و ججیجتدین بنوانستون

 درب زا ونق حم »چون  موضوعاتی به المللی را در بد گتدد، وتمام یا بخشی از یک حم  بتن

عج خشکی پدداخته، قوا و دریا طدیق از بانتتندس ونق حم  قیت  از آن، اب اد همه در 1«درب تا

در   . در این مقاله پس از مقایسه اجمالی مقدراا مدبو  به میناس مسمولتیباشجمیروتددام 

حم  تدبتیی، تغتتداا قواعج روتددام نسیی به  مقدراا حم  مدبب در بنوانستون حم  

تدین قواعج ،به هددو جز مهم3119UNCTAD/ICCژنو و مقدراا  اسناد نمونه  3191مدبب 

                                                                                                   
1. Linda Innocent, Matshinga, The suitability of the Rotterdam Rules in Modern 
Multimodal transport: The Possibility of Harmony for Liability under Multimodal 
Carriage Contracts, submitted for degree of Master of Laws, University of KwaZulu-
Natal, 2015, p42. 

توان به ( وجود دارد. ازجمله میMultimodal Transportونق  چنجوجهی )اصطالحاا دیگدس مشابه حم  .9
توان آن را درب ، این نوع حم ، با حم  مدبب متفاوا بوده لکن میIntermodal Transportونق  متان وجهی )حم 

ونق  اس به تدتتب با دو یا چنج وستله حم نقلته جادهجایی باال در یک واحج بارگتدس یا وستله |به درب دانسی و به جابه
عالوه، ( اشاره نمود. بهCombined Transportونق  تدبتیی )گددد( یا حم بجون عوض بددن شتوه حم  اطالق می

شود. بنگدیج باربدده میونق  چنجوجهی به( نتز بداس توصتف حم Door-to-door« )درب به درب»اصطالحاتی ماننج 
 به:

Tetley, William, Marine Cargo Claims, 4th ed., 2008, p 2257; Wilson, John F., Carriage 
of Goods by Sea, 6th ed., 2008, p.246; Schoenbaum, Thomas J., Admiralty and Maritime 
Law, Vol1, 4th ed., 2007, p589. 

ا و هس بنوانستون روتددام؛ احتمال ت ارض با دیگد بنوانستونقلمدو اجدا»ستمایی صداف، حستن، یارس، متثم، .  ر.ک: 1
 .339، ص3111، 44المللی، شماره ، حقوقی بتن«عجم پذیدش حق شد 
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 گددنج، موردبدرسی قدار خواهج گدفی.حم  تدبتیی محسوب می

مدبو  به در رابطه با مقدراا   3191بنوانستون حم  مدبب و  UNCTAD/ICCمقدراا 

یا  فتلمسمول  ،دارنج عام  حم  تدبتیی یا متصجس حم مسمولتی و بار اثیاا  مقدر می

به خالف آن را اثیاا به باال و نتز تأختد در تحوی  آن خواهج بود مگد آنوارده خسارا 

م افتی  در مورد لتسی موارد UNCTAD/ICCو مقدراا  3191نمایج. بنوانستون حم  مدبب 

 مذبور، بنوانستونمقدراا بدخالف  جننمایمیاختتار متصجس حم  سکوا از مسمولتی 

دور  و مکانتسمی از چنج نمایجروتددام بداس دفاع و م افتی متصجس حم  یک فهدسی ارائه می

ا نمایج به  میناس مسمولتی متصجس در هد مدحله متفاووبدگشی از بار اثیاا را ت تتن میرفی

 باشج.می

و مقدراا اسناد نمونه  3191در خصوص میناس مسمولتی متصجس در بنوانستون ژنو

3119UNCTAD/ICC  دو نظد وجود دارد. بد اساس نظد غالب، میناس مسمولتی متصجس در هد

توجه میناس دو مورد فوق بدفدض تقصتد بنا نهاده شجه، لکن بدخی نویسنجگان با ارائه دالی  قاب 

انج، در این مقاله نظدیاا هد دو گدوه این خصوص را فدض مسمولتی قلمجاد نمودهمسمولتی در 

 ها موردبحث قدار خواهج گدفی. و دالی  آن

ه قاطیه شجه بنسیی به میناس مسمولتی متصجس در قواعج روتددام نتز هد دو نظد فوق ارائه

قصتد ج و اغلب فدض تاننویسنجگان یکی از دو فدض تقصتد و یا مسمولتی را انتخاب نموده

، لکن در مقاله حاضد به این نکته توجه شجه به با توجه به 3عنوان نظد غالب مطدح گددیجهبه

اس بودن دعوا در قواعج روتددام میناس مسمولتی در هد مدحله و قسمی از دعوا متغتد چنجمدحله

تاا نوشتار یکی از فدضدیگد عیارانمایج. بهبوده و روتددام از چنج میناس مسمولتی تی تی می

 باشج.حاضد  تغتتد میناس مسمولتی متصجس در قواعج روتددام  در هد مدحله از دعوا می

عنوان نظدیه دیگدس به در این نوشتار طدح گشته، توصتفی  اسی به از میناس مسمولتی به

ک گشته و تشجه، در این ت دیف، میناس مسمولتی از بار اثیاا دعوا بامالً تفکیک فدضته ارائه

 بجون توجه به بار اثیاا دعوا ت تتن خواهج شج. 

                                                                                                   
رساله دبتدس حقوق خصوصی، دانشگاه عالمه  محمجحسن، تأثتد بنوانستون روتددام بد حم  مدبب باال، مددانی،. 3

 .3119طیاطیائی، 



344 
 

 1399 تابستان ویکم،ه سی، شمارهشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 

 کلیات مبنای مسئولیت متصدی حمل -0
نتن بتان توان چباشج و از طدفی میبار مییکی از شدایط تحقق مسمولتی مجنی، ف   زیان

بار، زمانی نامشدوع اسی به در پی نقض یکی از ت هجاتی صورا طوربلی، ف   زیاننمود به به

به حقوق و قواعج عمومی به مفهوم عام خود )قانون، عدف، رویه قضایی و دبتدین( بد گتدد 

عهجه شخص نهاده و یا خود اشخاص در روابط خود با دیگدان )ت هجاا قداردادس( متقی  

 شود:با این دیجگاه، مسمولتی مجنی به دوشاخه اصلی زید تقستم می 3انج.هشج
 

 قهدس مسمولتی یا قدارداد از خارج مسمولتی م ناس به مجنی مسمولتی -الف

گونه مسمولتی قانونی به فاقج مشخصاا مسمولتی قداردادس باشج مسمولتی خارج از هد

 مالی پدداخی به منظور از ضمان قهدس، الزام 9شود.قدارداد یا مسمولتی غتد قداردادس نامتجه می

در فقه و قانون  1باشج. شجه ناشی طدفتنتوافق  از الزام مزبور اینکه بجون اسی، امدس انمام یا

حقق ت وقتیداننج. این مسمولتی ضمان قهدس می مجنی مسمولتی خارج از قدارداد را اصطالحاً

 ناشی از عجم اجداس قدارداد یا تخلف ،به ضدرس به به شخص دیگد واردشجه اسی بنجپتجا می

 4از ت هجاا قداردادس نیاشج.
 

 قداردادس لتیمسمو م ناس به مجنی مسمولتی -ب

شخص به جیدان خسارا و ضدر وارده به دیگدس  مداد از مسمولتی مجنی به م ناس عام، التزام

غتد عمج یا عجم اجداس قدارداد  ف   اسی، اعم از اینکه منشأ ضدر جدم باشج یا خسارا ناشی از

تن رداد مابیابج به ضدر وارده، نتتمه عجم اجداس قدااین مسمولتی زمانی تحقق می 4یا قانون.

به رابطه بتن متصجس حم  و فدستنجه باال بد با توجه به این 6دیجه و زیان رساننجه باشج.زیان

                                                                                                   
 .344، ص3119، تهدان، ممج، ونق  دریاییحقوق حم تقی زاده، ابداهتم، .   3
 .641، ص3196، 39، چاپ تدمتنولوژس حقوق، بتابخانه گنج دانشج فدس لنگدودس، محمجج فد، .   9
 .9، ص3113، ناشد دانشگاه پتام نور، ضمان قهدس –مسمولتی مجنی . تقی زاده، ابداهتم، هاشمی، ستج احمجعلی،   1
 ,Starck, Boris, Droit Civilبه نق  از: 349، ص3119، تهدان، ممج، ونق  دریاییحقوق حم زاده، ابداهتم، . تقی 4

obligation, liabilities, techniques, n.11 . 
 .9، ص3113، ناشد دانشگاه پتام نور، ضمان قهدس –مسمولتی مجنیزاده، ابداهتم، هاشمی، ستج احمجعلی، تقی.  4
، مسمولتی مجنیبه نق  از: لوراسا، متش ،  344، ص3119، تهدان، ممج، ونق  دریاییحقوق حم زاده، ابداهتم، تقی.  6
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  از نوع ونقشود، طیت ی اسی به مسمولتی متصجس حم ونق  تحلت  میمیناس قدارداد حم 

 3مسمولتی قداردادس اسی.

هاس حم  بدخالف اص  اولته حابم بد قواعج مسمولتی مجنی مقدراا مدبو  به بنوانستون

ن بار اثیاا لکمسمول هدگونه زیان و خسارتی هستنج غالیاً متصجیان حم ، اسی، بجین نحو به 

متصجس  ونق  را مسمولتییک بنوانستون حم  اصلی هستهعجم تقصتد بد عهجه ایشان اسی. لذا 

حم  و  متصجس« میناس مسمولتی»سمولتی شام  تدین ربن نظام مدهج و اساسیحم  شک  می

هاس هاس رایج و واژهاسی نظامالزم  با توجه به موارد فوق، 9باشج.تحمت  بار اثیاا دعوس می

 :موردبدرسی قدار بگتدد بداس میناس مسمولتیمورداستفاده 

مجعی ورود زیان بایج تقصتد خوانجه  در این نظام، : 1االثیاانظام میتنی بد تقصتد الزم -3

را اثیاا نمایج و اص  بد عجم تقصتد خوانجه اسی. در نظام میتنی بد تقصتد، اوالً مسمولتی بد 

دیگد، طیق این راعیادیجه بایج تقصتد عام  زیان را اثیاا بنج بهتقصتد استوار اسی و ثانتاً زیان

این نظام  4مجعی بایج تقصتد وس را اثیاا بنج. نوع از مسمولتی، اص ، عجم تقصتد مت هج اسی و

 همان نظام عادس مسمولتی مجنی و ضمان قهدس اسی.

)اماره تقصتد(: در این نظام، تقصتد خوانجه مفدوض اسی اما  4ظام میتنی بدفدض تقصتدن -9

با اثیاا عجم ارتکاب تقصتد و با اثیاا س ی و تالش مت ارف از جانب وس، ممکن اسی 

 س رفع شود. مسمولتی و

 از تقصتدسبی اثیاا صدفبه خوانجه نظام، این در: 6مسمولتی بدفدض میتنی نظام -1

 بودن جیخار و خسارا وقوع علی بودن انتساب غتدقاب  بایج بلکه شودنمی م اف مسمولتی

                                                                                                   
 .19، ص3134تدجمه: اشتدس، محمج، نشد حقوقجان، 

 .93، ص3119، لنگدود، سمدقنج، چاپ اول، ونق حقوق حم رسولی، محمج،  . 3
انستون ونق  دریایی در بنوانستون روتددام یا بنومسمولتی متصجس حم بدرسی تطیتقی حجود و میناس »احمجس، افشتن،  .9

 به نق  از: 443، ص3114، پایتز و زمستان 9، شماره6، مطال اا حقوق تطیتقی، دوره«بدوبس  و هامیورگ
Yuzhou, Si, Li Henry, Hai, (n.d.), The New Structure of the Basis of Liability for the 
Carrier,  p1. 
3. Proved Fault Liability (French: Faute Prouvée). 

وانستون ونق  دریایی در بنبدرسی تطیتقی حجود و میناس مسمولتی متصجس حم »زاده، ابداهتم، احمجس، افشتن، . تقی 4
 .446، ص3114، پائتز و زمستان 9، شماره 6، مطال اا حقوق تطیتقی، دوره «هاس بدوبس  و هامیورگروتددام با بنوانستون

5. Presumed Fault Liability (French: présomption de faute). 
6 .Presumed Responsibility (French: presumption de responsabilité). 
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 اربددبهده مسمولتی قواعج این اسی ذبد به الزم 3.نمایج اثیاا خسارا ورود عام  ذبد با را آن

  9.اسی بدده نزدیک مطلق مسمولتی به را

د داننج زیدا ممکن اسی تقصترا خالی از اشکال نمیفوق دانان باربدد اصطالح بدخی از حقوق

تشدیفاا  ستوانج مفدوض انگاشته شود زیدا مسمولتی نتتمهرا مفدوض دانسی اما مسمولتی نمی

توان با به بار بددن اصطالح بنابداین نمی 1دادرسی و اثیاا تقصتد، ضدر و رابطه سییتی اسی.

 4گانه مسمولتی مجنی را مفدوض انگاشی.مسمولتی مفدوض، تمام این تشدیفاا و اربان سه

 وقوع اثیاا حتی و اسی مسمول درهدحال متصجس نظام، این در: 4مطلق مسمولتی نظام -4

 نظدیه ینا پتدوان. بنجنمی میدس مسمولتی از را او انتساب، غتدقاب  و خارجی علی با خسارا

 نیایج دتقصت به پس اسی وارده خسارا جیدان مجنی مسمولتی از هجف چون به باورنج این بد

 آورد بار به را زیانی شخص بههمتن روازاین شود توجه مجنی مسمولتی اربان از یکی عنوانبه

 تا یاس بافی وارده زیان و فاع  عم  بتن علتی رابطه وجود صدف و نمایج جیدان را آن بایج

 6.شود داده خسارا جیدان به حکم

تفاوا فدض مسمولتی و فدض تقصتد عالوه بد چگونگی دفاع متصجس الزم به ذبد اسی به 

باشج. بد اساس نظام میتنی می داراس ثمده عملیحم ، در خسارا ناشی از عل  ناشناخته نتز 

ا اثیاا توانج بناشناخته، متصجس میبدفدض تقصتد در زمتنه خساراا ناشی از عل  ممهول و 

عجم ارتکاب تقصتد از جانب خود، از مسمولتی رهایی یابج. اما در نظام فدض مسمولتی، متصجس 

وص ر خصدبایج علی خسارا و غتدقاب  انتساب بودن آن را به خود، اثیاا نمایج و ادعاس وس 

مکن م س مسمولتیت تتن مینا بنابداین با 3ممهول بودن علی خسارا رافع مسمولتی وس نتسی.

                                                                                                   
 .99، چاپ اول، ص3119، لنگدود، سمدقنج، ونق حقوق حم رسولی، محمج،   .3
ونق ، سال ، پژوهشنامه حم «ونق  باالس خطدناکدارداد حم ونق  در قت هج ایمنی متصجس حم »لسان، مصطفی،   .9

 .939، ص3193پنمم، شماره سوم، پائتز 
ه حقوقی ، ممل«ونق  باال در حقوق ایدان و فدانسهمیانی مسمولتی مجنی متصجس در قداردادهاس حم »یزدانتان، علتدضا،  . 1

 .34، ص3111، 31، شماره 34پژوهشی(، سال -دادگستدس )علمی
 .331، ص3196، 3، متزان، چتحلت  رویه قضایی در زمتنه مسمولتی مجنیژوردن، پاتدیس،   .4

5 Absolute Liability (French: responsabilité absolue). 
 .94، چاپ اول، ص3119، لنگدود، سمدقنج، ونق حقوق حم رسولی، محمج،  . 6
، «یایی باال، مقدراا الهه، مقدراا هامیورگ و حقوق اسالمیمیناس مسمولتی متصجس حم  در»زاده، علتدضا، هاشمی  .3 

 .63، ص3139 ،1فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق)ع(، ش
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 3دیجه قدار گتدد یا وس از اثیاا تقصتد م اف شود.اسی اثیاا تقصتد بد عهجه زیان
 

 ژنو 0891 حمل مرکب کنوانسیونمبنای مسئولیت متصدی در  -9

سازس مقدراا حابم بد آن، المل  و نتاز به یکپارچهاهمتی حم  مدبب در تمارا بتن

آغاز شج  3134ها به از سال در این راستا گددیج. در متان این تالشهاس زیادس منمد به تالش

و به تجوین سه ممموعه از قوانتن شکلی انمامتج، بنوانستون مل  متحج در رابطه با حم  مدبب 

بنفدانس تمارا و توس ه سازمان مل   9اس بدخوردار اسی.از اهمتی ویژه 3191المللی بتن

(UNCTAD) شجه توسط اعالم نمود به اسناد نمونه ارائهICC   جهی تنظتم اسناد و مقدراا حم

هاس بنفدانس مل  متحج در باب تمارا و مدبب بافی نیوده و بنابداین مذابداا و تالش

سازمان  33آژانس ویژه و سازمان چنجملتتی و  34بشور،  91توس ه ادامه یافی. بتش از 

بنوانستون  3191می سال  94درسی این قوانتن شدبی داشتنج و در نظد و بغتددولتی در تیادل

ها بشورهاس دریایی مهمی بچشم بشور، به در متان آن 31حم  مدبب باال تصویب شج. 

اگدچه در تجوین این بنوانستون،  1خورنج، سنج نهایی این بنوانستون را امضا نمودنج.می

تن تدین قوانموردتوجه قدار گدفی اما مهم یافتههاس حم  موجود بداس بشورهاس توس هروش

این 4توس ه بنا نهاده شجه اسی.آن بد مینا و با الهام از مقدراا مدبو  به بشورهاس درحال

شجه بداس حم   به یک بنوانستون تنظتم 3139زمان با تجوین مقدراا هامیورگ بنوانستون هم

  4دریایی اسی ارائه شج.

شجه المللی باال تجوینسازس قوانتن حم  مدبب بتنپارچهبه باهجف یک 3191قواعج ژنو 

تصویب را در  33االجدا شجن نتاز داشی لکن تابنون تنها بشور جهی الزم 11بود به تصویب 

                                                                                                   
ه حقوقی ، ممل«ونق  باال در حقوق ایدان و فدانسهمیناس مسمولتی مجنی متصجس در قداردادهاس حم »یزدانتان، علتدضا،  . 3

 .33، ص3111، 31، ش 34دادگستدس، سال 
2. Robert Mandelbaum, Samuel, International Ocean Shipping and Risk Allocation for 
Cargo Loss, Damage and Delay: A U.S. Approach to COGSA, Hague-Visby, Hamburg 
and the Multimodal Convention, 1995, 5, 1 Tnansnat' I L. & Pol'y I, p20. 
3. United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, 
UNCTAD Document TD/MT/CONJ/17, 1981, vol. 1.  
4. Driscoll, William Larsen, Paul B., The Convention on International Multimodal 
Transport of Goods, 1982, 57 Tul. L. Rev. 193, p194. 
5. Herber, Rolf, The European Legal Experience with Multimodalism, 1989, 64, Tul. L. 
Rev. 611, p622; Driscoll, William, Larsen, Paul B, The Convention on International 
Multimodal Transport of Goods, 1982, 57, Tul. L. R.193, pp212-213. 
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طور ویژه حم  مدبب به 3191بنوانستون حم  مدبب   3این خصوص بسب نموده اسی.

دریافی یا مکان تخلته باال در یکی از  با این شد  به مکان 9دهجالمللی باال را پوشش میبتن

 1بشورهاس مت اهج باشج.

قواعج حابم بد روابط طدفتن قدارداد،  ت تتن ،3191 ژنو هنگام تهته و تجوین بنوانستونبه 

بود به در این  هاس حقوقیهاس طوالنی و مح  بدخورد و تضاد منافع و انجیشهموضوع بحث

طدف نظد وجود داشی. ازیکو بشورهاس اروپایی اختالف جهان سومبتن بشورهاس مورد 

 ولتی مطلقمسمونق  تدبتیی بد اساس نظدیه بد مسمولتی عام  حم  جهان سومبشورهاس عقب 

از طدف دیگد بشورهاس اروپایی از مسمولتی بد ، ورزیجنج)مسمولتی بجون تقصتد( اصدار می

  4م بد پذیدش نظدیه اختد گدفته شج.نمودنج به نهایتاً تصمتمیناس تقصتد طدفجارس می

شجه اسی به مسمولتی تصدیح 3191بنوانستون حم  مدبب باال  در مقجمهبه ازآنمایی

، ت تتن میناس مسمولتی 4استوار اسیعام  حم  تدبتیی مطابق این بنوانستون بدفدض تقصتد 

 و بجون پتچتجگیسازمان مل  متحج ممکن اسی به نظد ساده  3191متصجس حم  در بنوانستون 

ود را از خ مدتکب تقصتد نشجه اسیعام  حم  تدبتیی با اثیاا این موضوع به  باشج چدا به 

 .6سازدمیمسمولتی میدس 

رغم تصدیح مذبور در مفاد بنوانستون، مقدراتی وجود دارد به بتشتد متناسب با فدض علی

وص گدفتن اماره مسمولتی در این خصباشج و نظد بدخی از حقوقجانان را به در نظد مسمولتی می

نظد  3191نزدیک نموده اسی، لذا در خصوص میناس مسمولتی متصجس حم  در قواعج ژنو 

 باشج. توان گفی به نظدیه غالب فدض تقصتد میقط ی وجود نجارد لکن می

تون در مقجمه بنوانس« د»سو بنج ازجمله دالی  طدفجاران فدض تقصتد این اسی به از یک

                                                                                                   
1. Colebunders, Caroline, Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search 
of Suitable Regime, Master in Law Thesis, University of Ghent, 2012-2013, p73. 
2. Art1-1, United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods 
1980. 
3. Art2, United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods 
1980. 

، 3139 ، ممله دانشکجه حقوق و علوم ستاسی،«تدابدس چنج نوعی و نارسایی قانون داخلی»محمجزاده وادقانی، علتدضا، . 4
 .393-399صص

5. Zhang, Yu, The Liability of the Multimodal transport Operator, Thesis for Master of 
Laws, University of new South Wales, 1993, p54. 
6. Art 16 &17,MT Convention 1980. 
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از  3صداحتاً میناس مسمولتی متصجس حم  را فدض تقصتد اعالم نموده و از سوس دیگد بنج ژنو 

 دببم ونق حم  عام  .... »متصجس را مسمول خسارا وارده به باال دانسته مگد اینکه   36ماده 

 بلته 34 در ماده مذبور دیگد هد شخص یا نماینجگانش یا مأمورین او، خود به نمایج ثابی

« .3انجآوردهعم  به بوده، الزم آن و پتامجهاس از واق ه احتداز جهی م قول طوربه به اقجاماتی

آنچه عام  حم  تدبتیی بداس رهایی از مسمولتی بایج اثیاا نمایج، انمام بلته ت هجاا بنابداین 

خود و اقجاماا مت ارف و م قول بداس جلوگتدس از خسارا و حادثه اسی و تکلتفی در پتجا 

گانه م افتی هماننج موارد مذبور در علی وقوع خسارا و یا اثیاا یکی از موارد پانزدهنمودن 

بنوانستون روتددام نجارد. لذا میناس مسمولتی در این بنوانستون اماره تقصتد و یا فدض خطا 

 باشج.  می

اس نتز میناس مسمولتی متصجس در مقدراا فوق را فدض مسمولتی دانسته و در مقاب ، عجه 

 مثال ذبدشجه اسیعنوانبداس اثیاا این نظد، دالی  زید به

باشج.  چنتنحم  بنج میناس مسمولتی عام  حمایی از فدستنجه و گتدنجه ایماب می -3

 صدف اثیاا این امد بهبهحم  عجم پذیدش این مینا منمد به این نتتمه خواهج شج به عام  

راحتی از مسمولتی م اف شود بوشش و مداقیی الزم و م مول را انمام داده اسی، بتوانج به

 دیجه اسی. بجون اینکه به تشختص این امد بپددازد به چگونه محموله خسارا

چنتن  هننجبالمللی نتز توجتهها و مقدراا بتنهماهنگی و یکنواختی بتن بنوانستون -9

 ایی اسی.مین

، بداس رهایی از مسمولتی بایج حم  تدبتیی به عام  اسی مقدرشجه 36ماده  3بنج  در -1

بلته اقجاماتی  34ثابی بنج به خود او، مأمورین یا نماینجگانش یا هد شخص مذبور در ماده 

ه ببد این اساس انج. آوردهطور م قول جهی احتداز از واق ه و نتایج آن الزم بوده، به عم به به

 رسج اثیاا همه اقجاماا م قول و مت ارف بجون تصور اثیاا سیب زیان ممکن نتسی.نظد می

بنج. در این ماده آمجه اسی: بنوانستون نتز میناس موردنظد را توجته می 33ماده  -4

ونق  تدبتیی، نماینجگان یا مأمورین او یا هد شخص دیگد هدگاه تقصتد یا غفلی عام  حم »

یا خسارا یا تأختد در تسلتم شود، عام   تلفبه همداه علی دیگدس منمد به  34مقدر در ماده 

                                                                                                   
1. Art16, Multimodal Transport Convention 1980. 
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اب خسارا یا تأختدس اسی به به تقصتد یا غفلی او قاب  انتس تلف،حم  تدبتیی تنها مسمول 

ه آن متزان از تلف، خسارا یا تأختد در تسلتم را ب ،تدبتیی باشج، مشدو  بد اینکه عام  حم 

  3.« ثابی بنج را تسیبه او قاب  انتساب ن

بد اساس این ماده، متصجس حم ، بداس باهش متزان مسمولتی خود بایج به اثیاا این امد 

طور بپددازد به سیب دیگدس نتز باعث ورود زیان شجه اسی، ی نی اسیاب ورود زیان را به

یب زیان، سججاگانه تمتز دهج و اثیاا نمایج. این وظتفه متصجس حم  در مورد فوق ی نی اثیاا 

گذار توان پذیدفی  قانون. حال چگونه می9در دعاوس مت جدس نتز مورد استناد قدارگدفته اسی

در موردس به  36وظتفه اثیاا سیب زیان را در مورد اجتماع عل  پذیدفته، اما ماده  33در ماده 

 .1جمع اسیاب وجود نجارد، عام  را از اثیاا آن م اف بدده اسی

بد شج گونه به ذوق قاب  رد بوده و بدخی نتز خالی از وجه نتسی، همانبدخی استجالالا ف

بدخی از حقوقجانان میناس مسمولتی متصجس در بنوانستون ژنو را به فدض مسمولتی نزدیک 

دا به باشج چتد میوجود، فدض تقصتد به دلت  ذبد در مقجمه و وجود نص قوسداننج بااینمی

بنوانستون ت هج متصجس حم  به صحتح و سالم رسانجن باال از نوع ت هج اوالً طیق مقدراا این 

وستله نه ت هج به نتتمه اسی، زیدا اگد ت هج او ت هج به نتتمه بود متصجس حم  بداس م افتی به

بدد؛ علی خارجی هم عیارا اسی از از مسمولتی بایج وجود یک علی خارجی را ثابی می

تنی و رفع بج؛ ی نی علتی به خارج از اختتار وس بوده یا قاب  پتشهد حادثه مستق  از اراده مت ه

 نمایج.تد می. این استجالل مسمولتی متصجس را به فدض تقصتد نزدیک4نیوده اسی

ختلف را هاس ماز سوس دیگد ضدورا وجود یکنواختی متان میناس مسمولتی در بنوانستون

                                                                                                   
تون ونق  تدبتیی در بنوانسهاس موجود در مسمولتی عام  حم محسن، چالش»نژاد جوییارس، ابید، مدادس گوارشکی، . متدزا 3

 .394، ص3194ستاسی، سال اول، ش دوم و سوم،  حقوق علوم نامه، پژوهش«أملی در حقوق ایدان( و ت3191ژنو )
ونق  تدبتیی در هاس موجود در مسمولتی عام  حم چالش»نژاد جوییارس، ابید، مدادس گوارشکی، محسن، . متدزا9

 394، ص3194اسی، سال اول، ش دوم و سوم، ست حقوق علوم نامه، پژوهش«( و تأملی در حقوق ایدان3191بنوانستون ژنو )
 :Tetely, Williaim, Properly Carry, Keep and Care for Cargo, Available atق  از: نبه 

http://Tetley.Law.mcgill.ca/maritime/ch26.pdf, pp12-13; Tetley, William, The Burden 
and Order Proof, Available at: http:// Tetley.Law.mcgill.ca/maritime/ch6.pdf, p12. 

ونق  تدبتیی در هاس موجود در مسمولتی عام  حم محسن، چالش»نژاد جوییارس، ابید، مدادس گوارشکی، متدزا  .1
 .394، ص3194، سال اول، ش دوم و سوم، «ستاسی حقوق علوم نامه( و تأملی در حقوق ایدان، پژوهش3191بنوانستون ژنو )

  تدبتیی ونقونق  در بنوانستون حم میناس مسمولتی مجنی متصجس حم ». تفدشی، محمج عتسی و محمجرضا بامتار،  4
 .99-93، صص3191، 4، ممله مجرس علوم انسانی، دوره پنمم، ش«المللی باال و مقایسه آن با حقوق ایدانبتن
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دانسی چدا به اوالً  3191در بنوانستون ژنو توان دلت  مناسیی جهی اثیاا فدض مسمولتی نمی

 هاس حم رویه واحجس در این خصوص وجود نجاشته، ثانتاً این ادعا به در ابثد بنوانستون

 باشج.المللی میناس مسمولتی فدض مسمولتی اسی مح  تددیج میبتن

ض تقصتد نتز دتوانج استجالل مناسیی باشج چدا به اوالً فاستناد به حمایی از گتدنجه نتز نمی

هاس حم  بداس ایماد توازن و ت ادل متان توانج از گتدنجه حمایی نمایج و ثانتاً بنوانستونمی

وانج دلت  تنفع باال نمیانج لذا صِدف حمایی از ذسشجهنفع باال و متصجس حم  تنظتممنافع ذس

 عنوان میناس مسمولتی باشج.مناسیی جهی لحاظ فدض مسمولتی به

، بداس رهایی از مسمولتی حم  تدبتیی عام »داشته  مقدربه  36ماده  3بنج ناد به الیته است

بلته  34بایج ثابی بنج به خود او، مأمورین یا نماینجگانش یا هد شخص مذبور در ماده 

ه ب« انجآوردهطور م قول جهی احتداز از واق ه و نتایج آن الزم بوده، به عم اقجاماتی به به

توان به این استجالل ایداد ججس وارد نمود، چدا تد اسی و نمیلتی نزدیکتمورس فدض مسمو

به مطابق آن متصجس بایج عجم تقصتد خود و همچنتن علی وقوع حادثه را اثیاا نمایج، ی نی 

یدس توانج خود را از مسمولتی متا زمانی به متصجس نتوانج علی وقوع حادثه را اثیاا نمایج نمی

 ه به فدض مسمولتی بستار نزدیک اسی.نمایج لذا این مقدر

رغم اینکه در عم  و با توجه به مکانتزم و مفاد خود بنوانستون رسج، علیدرنهایی به نظد می

ویژه الزام متصجس به اثیاا علی حادثه جهی رهایی از مسمولتی، فدض مسمولتی به 3191ژنو 

مولتی این بنوانستون میناس مس تد اسی، لتکن با توجه به اینکه در مقجمهقیولمتصجس قاب 

اس جز پذیدش این فدض نتسی، چدابه در مقاب  شجه، چارهمتصجس صدیحاً فدض تقصتد اعالم

تد شجه فدض تفسنتز بایج با در نظد گدفتن همتن پتش 4توان اجتهاد نمود، لذا مفاد ماده نص نمی

نستون ژنو در این چهارچوب و اطالق این ماده و بلته مواد ناظد به مسمولتی متصجس در بنوا

م و متجاول هاس الزگددد، بجین بتان به چنانچه متصجس اثیاا نمایج،بلته مداقییتفستد می

به نتوانج علی دقتق و نوعی، جهی جلوگتدس از حادثه را انمام داده اسی، حتی درصورتی

لوگتدس زم جهی جهاس الی حادثه منمد به تلف را توضتح دهج با اثیاا انمام بلته احتتا جزئ

 گددد.حادثه، از مسمولتی م اف می نوع از آن
 

   UNCTAD/ICC0889 مقررات مبنای مسئولیت متصدی در  -3
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ازجمله مقدراا مهم مدبو  به اسناد حم    UNCTAD/ICCمقدراا مدبو  به اسناد نمونه

ونق  تحی پوشش آن قدارگدفته اسی. پس نمونه اسی به امدوزه بخش مهمی از صن ی حم 

المللی باال ونق  مدبب بتناز عجم موفقتی بنوانستون سازمان مل  متحج در مورد حم 

اتاق بازرگانی ، UNCTADاالجدا گشتن، دبتدخانه ( در الزم3191)بنوانستون حم  مدبب 

و  3ح  موقی بداس اسناد حم  مدببانجرباران جهی ارائه یک راهالمللی و دیگد دسیبتن

 قوانتن غتدآمده وارد مذابده شجنج.  توس ه ممموعه

اس را با مشاربی بام  بخش خصوصی،  ، قوانتن غتدآمدهICCبا همکارس  UNCTADبنابداین 

چنجین جلسه تشکت   3113تجوین نمود. بداس این منظور تا سال  گدانفدستنجگان، سازمان فتاتا و بتمه

تج بننجه رسهاس شدبیتج سازمانتائنویس به آخدین پتش 9نویس به ثیی رستج.شج و ت جادس پتش

و این مقدراا  1منتشد شج UNCTAD/ICCنویس نهایی مقدراا پتش 3119و در هفتم ژانویه سال 

 ICCعنوان جایگزین مقدراا به UNCTAD/ICCداین مقدراا بناب 4گددیج. ICCجایگزین مقدراا 

 4ج.اللملی باال( در نظد گدفته شونق  مدبب بتن)و نه مقدراا بنوانستون مل  متحج در مورد حم 

نمایج به قداردادهاس حم  بداس طدفتن خصوصی این امکان را فداهم می UNCTAD/ICCمقدراا 

انتن ملی حم  جاس قوحال این قوانتن بداس استفاده بهنج، بااینخود را بد میناس این قوانتن تنظتم بن

  6نشجه بودنج.تدبتیی و جایگزینی با قوانتن آمده تجوین

ماهتی قداردادس آن اسی، لذا این قوانتن تنها تا زمانی  UNCTAD/ICCویژگی اصلی قوانتن 

 3نیاشنج. یا قوانتن ملی در ت ارضالمللی هاس بتنقابلتی اجدا دارنج به با مقدراا آمده بنوانستون

به همتن دلت  ت تتن زمان و نوع حم  در زمان تلف باال و آمده بودن یا نیودن قوانتن مدتیط با 

9آن روش حم  بداس ت تتن مقدراا حابم بد حم  هد مدحله الزامی اسی.
   

                                                                                                   
1.Colebunders, Caroline, Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search 
of Suitable Regime, Master in Law Thesis, University of Ghent, 2012-2013, p3. 
2. Kituri, Catheine Wanjala, The Rotterdam Rules: Do They Solve the Problem Arising 
from MultimodalTransportation?, Master of Law University, University of Cape Town, 
2009, p24. 
3. ICC publication No. 481. 
4. Carl, H., Future developments in the regulatory aspects of international multimodal 
transportation of goods, Available at: http://www.aimu.org. 
5. Proctor, Carol, The legal role of the bill of lading, sea waybill and multimodal 
transport document, vol.1, 1997, p104. 
6. Carl, H, Future developments in the regulatory aspects of international multimodal 
transportation of goods, Available at: http://www.aimu.org.  
7. Art 13, UNCTAD/ICC Rules. 
8. Clarke, Malcolm A., Multimodal Transport in the new millennium, WMU Journal of 
Maritime Affairs, 2002, 1, pp74- 75. 
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ن و بنوانستو ICC 3134هاس مهم مقدراا اس از ویژگیممموعه UNCTAD/ICCمقدراا 

گونه به ذبد آن گذشی داده اسی. چدا به اوالً همانرا در خود جاس 3191حم  مدبب 

لذا  3بدداز ویژگی اختتارس و تکمتلی بودن بهده می ICC 3134این قوانتن ماننج مقدراا 

هاس آور نتسی. اتخاذ این رویکدد باهجف پذیدش بتشتد مقدراا مذبور توسط بخشالزام

مختلف صن ی بوده اسی. ثانتاً میناس مسمولتی در قیال تلف، خسارا یا تأختد در تحوی  

میناس مسمولتی میتنی بد تقصتد صورا و به 3191باال در این قوانتن، مشابه قواعج ژنو 

این بجان م نا به عام  حم  تدبتیی مسمول اسی مگد آنکه بتوانج اثیاا نمایج به  9باشجمی

ها و بارمنجان، عوام  و رنتتمه خطا یا قصور و بوتاهی شخص وس یا خجمهتلف باال د

 پتمانکاران جزء او رخ نجاده باشج. 

تدین مفاد ت تتن مسمولتی متصجس و میناس آن توان مهماز این مقدراا را می 6و  4ماده 

دارد و ژنو  3191دانسی. میناس مسمولتی متصجس در این مقدراا شیاهی زیادس به بنوانستون 

 به اعتقاد بدخی نویسنجگان اصوالً به سمی فدض تقصتد گدایش دارد.

مقدراا  6، و ماده 4از ماده  4بنج  مطابق» مقدر گددیجه:  4در بنج اول از ماده 

UNCTAD/ICCبه باال و نتز تأختد در  وارده یا خسارا تلف ، عام  حم  تدبتیی مسمول

، خسارا یا تأختد در تحوی  آن در زمان تصجس تلفتحوی  آن خواهج بود اگد رویجاد منمد به 

شجه اسی( رخ دهج مگد آنکه عام  حم  تدبتیی اثیاا ت دیف  4از ماده  3وس )به در بنج 

ا در این باشج ینمایج به خطا یا قصورس به باعث خسارا به باال یا تأختد در تحوی  آن شجه 

 4رویجاد دخت  باشج قاب  انتساب به وس، خجمه یا بارگزاران و یا هد فدد دیگد مذبور در ماده 

  .1«…نیاشج

هاس درون راهمنظور حمایی از متصجس حم  دریایی یا حم  از طدیق آبنتز به 4ماده  4بنج 

به تلف، دراا، درصورتیاین مق 4از ماده  3به رغم مقدره بنج »دارد: مدزس چنتن مقدر می

مدزس به دالی   هاس درونراهخسارا یا تأختد در تحوی  باالس حم  شجه از طدیق دریا یا آب

ذی  رخ داده باشج عام  حم  تدبتیی مسمول چنتن تلف، خسارا یا تأختد در تحوی  باال با 

                                                                                                   
1. Rule1-1, UNCTAD/ICC Rules 1992. 
2. Colebunders, Caroline, Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search 
of Suitable Regime, Master in Law Thesis, University of Ghent, 2012-2013, p73. 
3. Art5-1, UNCTAD/ICC Rules1992. 
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 هاس حم  مذبور نتسی:شتوه

 و ناوبدس در حم  متصجس هاسخجمه یا بدناو ملوان، ناخجا، اف ال یا و خطا قصور، -الف

 آن. مجیدیی در یا بشتی هجایی

سوزس، مگد آنکه این رخجاد به دلت  خطاس عمجس متصجس حم  به وقوع آتش -ب

 پتوسته باشج.

حال، هدگاه تلف یا خسارا وارده به باال ناشی از عجم قابلتی دریانوردس بشتی رخ بااین

توانج انمام اقجاماا الزم بداس حفظ قابلتی دریانوردس بشتی داده باشج عام  حم  تدبتیی می

 «در شدوع سفد دریایی را به اثیاا بدسانج.

ته وبتش به مقدراا الهه نزدیک گشمطابق این مقدراا، مسمولتی متصجس در این زمتنه بم

در موارد حم  دریایی به نظد تلختص و  UNCTAD/ICCمسمولتی در مقدراا لذا قواعج 

 . 3باشجه مقدراا الهه میشجساده

هاس ذبد شجه هاس مذبور و م افتی، استناد به حماییUNCTAD/ICC بد اساس مقدراا

مستلزم این امد نتسی به در قدارداد حم ، حم  از طدیق دریا لزوماً موردتوافق قدارگدفته باشج، 

نوعی نقض قدارداد محسوب گددد استناد به حم  باال از طدیق دریا بهوجود درصورتیبااین

 ها ممکن نخواهج بود. به این م افتی

به   UNCTAD/ICCمقدراا 4 ماده 4س بنج در تیصده« تأختد»به دلت  عجم ذبد موضوع 

مسمولتی متصجس اسی، نظدیاتی بد این اساس مطدح گددیجه اسی به چنانچه تفستدس  به مدبو 

ثنائاا منظور استفاده از استالفظی از مقدره مذبور داشته باشتم، عام  حم  تدبتیی بهتحی

اا انمام و اجداس اقجاماا شود، نتاز به اثیمسمولتی به مدبو  به قصور خجمه بشتی می

 9ضدورس جهی ایماد قابلتی دریانوردس بشتی توسط صاحب بشتی نجارد.

در مقدراا تأختد در تحوی  ، 3191ژنو   بنوانستون حم  مدبب 36از ماده  9هماننج بنج 

UNCTAD/ICC یابج به باال ظدف مهلتی به صدیحاً توافق شجه، تحوی  داده تحقق می زمانی

 م ح عام اگد چنتن توافقی نشجه باشج مهلی تحوی ، زمان م قولی اسی به یک ؛ نشود

                                                                                                   
1. Glass, David A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, second 
ed., 2012, p343.  
2. Kindred, Hugh M., Brooks, Mary R., Multimodal Transport Rule, 1997, p98. 
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 .3واحوال موردنظد، تحوی  دهجشناس بایج باال را با در نظد داشتن اوضاعوظتفه تدبتیی

شود به این مقدراا با موضوع طور استنیا  میاین مقدراا، این 31با عنایی به ماده 

هاس موجود در دیگد رو شجه و عارس از پتچتجگیروبهصورا ساده و واضح مسمولتی به

مقدراا  4ماده  3شجه در بنج . مقدراا مسمولتی ارائه9هاس حم  اسیبنوانستون

UNCTAD/ICCحال . بااین1ودشیابی تفاوتی قائ  نمییابی یا غتدقاب  مکان، بتن تلف قاب  مکان

مدزس حم  شود عام  هاس درونراهآب گونه فدض شجه اسی به اگد باال از طدیق دریا یااین

هاس خاص منجرج در مقدراا الهه در قیال ف  ، قصور یا خطا توانج از م افتیحم  تدبتیی می

نج مسوزس با شد  عجم خطاس عمجس بهدهدر هجایی و ناوبدس بشتی یا مجیدیی آن و نتز آتش

 .4جصورا نگدفته باششود مگد آنکه اقجاماا الزم جهی حفظ قابلتی دریانوردس بشتی 

میناس مسمولتی متصجس حم  بد اساس  ،UNCTAD/ICCدر مقدراا  4بنا بد نظدیه غالب

 توانج با اثیاا اینکه خود وگونه به ذبد شج متصجس میفدض تقصتد اسی چدا به همان

ولتی انج خود را از مسمها مسمولتی دارد مدتکب تقصتد نشجهاشخاصی به وس به خاطد عم  آن

وان توجود، نظداا و استجالالا مخالف  نتز وجود دارد به مطابق آن میتیدئه نمایج. بااین

میناس مسمولتی متصجس در این مقدراا را به فدض مسمولتی نزدیک دانسی. با توجه به تشابه 

عیاراا این مقدراا، در خصوص میناس مسمولتی و بار اثیاا دعوا با بنوانستون ژنو، و نظد به 

نج، از باشدالی  مخالف و موافق فدض تقصتد و مسمولتی در هد دو مقدراا مشابه می اینکه

 گددد.تکدار ممجد این استجالالا در این مقال خوددارس می

 

 تغییر مبنای مسئولیت متصدی حمل در قواعد روتردام  -4

ز طدیق ا طوربلی یا جزئیالمللی باال بهبنوانستون مل  متحج درباره قداردادهاس حم  بتن

                                                                                                   
1. Art5-2, UNCTAD/ICC Rules1992. 
2. Glass, David A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, second 
Ed., 2012, p343. 
3. Art 5-1, UNCTAD/ICC Rules 1992. 
4. Art5-4, UNCTAD/ICC Rules 1992. 

المللی صفحه چاپ اتاق بازرگانی بتن UNCTAD/ICC توضتحاا بتشتد رجوع شود به بتاب شدح مقدراابداس  4.
33 :             «….The fact that the carrier’s liability is based upon the principle of presumed 

fault ….  » 
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اس هسازس و ایماد توافق بتن رژیمعنوان آخدین تالش بداس یکپارچه)قواعج روتددام( به 3دریا

 9119دسامید سال  33شود. این بنوانستون در تاریخ المللی شناخته میمسمولتی حم  مدبب بتن

سپتامید  91شجه و مداسم تنفتذ آن در شهد روتددام و در  توسط مممع عمومی مل  متحج پذیدفته

اعج المللی تنظتم قوهجف اصلی قواعج روتددام، جایگزینی آن با سه رژیم بتن 9اجدا شج. 9111

ویزبی و هامیورگ و همچنتن سامان بخشتجن به -حم  دریایی باال، ی نی قواعج الهه، الهه

1حم  مدبب دریایی بود.
بدخالف این سه رژیم، قلمدو قواعج روتددام جهی پوشش حم    

ستجن االجدا نگشته و جهی رالمللی از طدیق دریا توس ه یافی. این مقدراا هنوز الزمبتن مدبب

ا آن ر بنگو وتنها اسپانتا، توگو، بامدون و  9131تصویب نتاز دارد، تا سال  91به این هجف به 

  4انج.به تصویب رسانجه

نظتم تابتجا باهجف به در طورسروتددام یک بنوانستون دوگانه اسی به الزم به ذبد اسی

مقدراا حابم بد حم  دریایی تنظتم شج و در ادامه با توس ه قلمدو خود به حم  غتد دریایی، 

و بنابداین حم  مدبب در این بنوانستون از  اب اد مدبب از حم  دریایی را نتز در بدگدفی

هاس ستونندیگد، این بنوانستون بدخالف ساید بنواعیارااهمتی باالیی بدخوردار اسی. به

حم  ب الوه »را پوشش داده و در بدخی از متون با عنوان « تا دربدرب »حم  دریایی، حم  

 شود.نتز شناخته می« 4دریاییحم  

روتددام به جزء  33در خصوص بار اثیاا دعوا و میناس مسمولتی متصجس، ماده 

دخی از ته اسی. بتفصت  به بدرسی موضوع پدداخگددد بهتدین مواد آن محسوب میطوالنی
انج و بدخی دیگد فدض در نظد گدفته 6دانان میناس مسمولتی را در این ماده فدض تقصتدحقوق

                                                                                                   
1.United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea, G.A. Res. 63/122, Annex, U.N. Doc. A/RES/63/122 (Feb. 2, 
2009). 
2.Sturley,  MF., Transportation  Law  for  the  twenty-first  century:  an  introduction  to  
the  preparation, philosophy, and potential impact of the Rotterdam Rules, 14 Journal of 
International Maritime Law 2008, p461. 
3.Atamer,  Kerim, Construction  Problems  in  the  Rotterdam  Rules  regarding  the  
Performing  and  Maritime Performing Parties, Journal of Maritime Law & Commerce, 
2010, 41(4), pp469-470 
4. Linda Innocent, Matshinga, The suitability of the Rotterdam Rules in Modern 
Multimodal transport: The Possibility of Harmony for Liability under Multimodal 
Carriage Contracts, submitted for degree of Master of Laws, University of KwaZulu-
Natal, 2015, p50. 
5.Maritime plus. 
6. Fault-based liability. 
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در ابثد  شجهداننج. بد اساس بدرسی انماممسمولتی را میناس مسمولتی متصجس در این ماده می
دض روتددام را  فمنابع موجود، در ابثد موارد، نویسنجگان میناس مسمولتی متصجس در قواعج 

رسج استجالالا طدفجاران فدض مسمولتی از قوا آنکه به نظد میانج، حالتقصتد قلمجاد نموده
حال بایج پذیدفی به روتددام از یک مینا در باب مسمولتی باشج. بااینبتشتدس بدخودار می

ج عام عمتصجس تی تی ننموده و میناس مسمولتی در این قواعج تدبتیی از فدض تقصتد، قوا
 باشج ی نی روتددام  هد سه مینا را دارد.مسمولتی مجنی و فدض مسمولتی می

پونگ نتز وبدگشی بار اثیاا دعوا در روتددام به به بازس پتنگبا توجه به وض تی رفی 
قواعج عام  تشیته گددیجه اسی در هد دور بسته به شدایط، متصجس ممکن اسی با فدض تقصتد،

وبدگشتی بار ض مسمولتی مواجه گددد. در این گفتار ابتجا مکانتزم رفیمسمولتی مجنی یا  فد

پس میناس گددد و ساثیاا دعوا و نحوه ت تتن مسمول خسارا وارده به باال در روتددام تیتتن می
 مسمولتی در مقدراا مذبور موردبحث قدار خواهج گدفی.

ار اثیاا به تق نحوه تخصتص باین قواعج میناس مسمولتی با ت تتن تفصتلی و دق 33در ماده 

گد سو و متصجس در سوس دیهد یک از طدفتن تیتتن گشته اسی. طدفتن شام  مجعی از یک

  باشنج.می

گام را بداس تدستم چارچوب بهعنوان مقدره اصلی این فص ، یک روش گامبه 33ماده 

صورا تودرتو، و با یک در این ماده بار اثیاا به 3ارزیابی دعاوس و دفاعتاا ارائه نموده اسی.

شجه اسی. این چارچوب یکی دیگد از تحوالا مهم قواعج روتددام اس ارائهفداینج چنجمدحله

ی المللی پتشتن تابنون چنتن نظام عارس از ابهام و باملهاس بتنیک از بنوانستوناسی زیدا هتچ

توان گفی روتددام، می قواعج 33. با تحلت  ماده 9جهی ت تتن بار اثیاا طداحی ننموده بودنج

 به این بنوانستون در ت تتن مسمولتی متصجس، چنج مدحله از حتث بار اثیاا مقدر بدده اسی.

 
 مرحله اول:  فرض مسئولیت متصدی و تحمیل بار اثبات بر وی -0-4

                                                                                                   
1. Sturley, Michael F., Fujita, Tomotaka, Van der Ziel, Gertjan, The Rotterdam Rules: 
the Un Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or 
Partly by Sea, London, Sweet& Maxwell, 2010, p96. 
2. Binling, Zhou, Carrier’s Obligations and Liabilities in International Sea Carriage: A 
Comparative Study of the Nordic Maritime Codes, Chinese Maritime Code and 
Rotterdam, International master’s Degree Programme in International Business Law, 
University of Helsinki, 2014, p48. 
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جهی ایماد مسمولتی متصجس در قیال تلف، یا خسارا  33ماده  3با توجه به بنج درواقع، 

باالها و همچنتن تأختد در تحوی ، دور اول اثیاا ادعا بد عهجه مجعی اسی، ی نی او وارده به 

ماد آن یا در ای بایج تلف، خسارا، تأختد و یا واق ه و شدایطی به منمد به بدوز خسارا شجه

 3حال ثابی بنج خسارا در طول مجا مسمولتی متصجسرا اثیاا نمایج و درعتن نقش داشته

 اسی.  رخ داده

گونه به ذبد آن گذشی بدخی نویسنجگان، قواعج روتددام را ماننج قواعج همان

؛ چدا به وقتی مجعی این موضوع را اثیاا بنج و این مدحله را 1انجدر نظد گدفته 9پونگپتنگ

مولتی شود. در اینما مسبا موفقتی رد بنج، بار اثیاا از دوش مجعی به عهجه متصجس منتق  می

اما وس یک فدصی خواهج داشی تا بار اثیاا را م کوس بدده و با  متصجس مفدوض اسی،

 فدض مذبور مقابله نمایج. 

 مقدره اصلی مسمولتی متصجس»... انج؛ لذا بدخالف نظد بدخی نویسنجگان به اظهار نموده
شجه اسی بد اساس تقصتد مفدوض  متصجس حم  یا افداد به در دو بنج اول از این ماده ارائه

مفاد و ساختار بنجهاس مذبور به فدض مسمولتی متصجس «  4استوار گشته... 39ماده مذبور در 
  شیاهی دارد و نه فدض تقصتد.

 شود اگد، متصجس حم  از تمام یا بخشی از مسمولتی خود میدس می33از ماده  9طیق بنج 

قصتد وس یا تبتوانج اثیاا نمایج به تمام یا بخشی از تلف، خسارا یا تأختد، قاب  انتساب به 
نتسی، ماننج شدایطی به یک بانتتند با محتواس مواد  39یکی از اشخاص مذبور در ماده 

سوزس شجه و آتش به بانتتند مماور سدایی نمایج؛ در این شدایط خطدناک دچار سانحه آتش
 4تسی.نتوان استناد نمود به متصجس حم  در این رویجاد مسمول می

به در خصوص رفع تمام یا قسمتی از مسمولتی  -33ماده  لذا مطابق بنجهاس دوم و سوم
                                                                                                   

 را حم  موضوع باالهاس» به شودمی آغاز زمانی از روتددام قواعج 39 ماده مطابق حم  متصجس مسمولتی زمانمجا. 3
 «.شونجبه باال تحوی  داده می زمانی تا بنجمی دریافی

2. Ping pong approach. 
3. Isaacs, Marc D., Cofman, Alan S., The Rotterdam Rules & “Wet” Multimodal 
Shipping: Important Concepts for Lawyers, [on line]. Available: 
http://www.cmla.org/.p16. 
4. Yuzhou, Si, Henri Hai Li, The New Structure of the Basis of  the Carrier's Liability 
under the Rotterdam Rules, Uniform  Law Review, 2009, p938. 
5.Yvonne, Baatz, Debattista, Charles, Lorenzon, Filippo, Serdy, Andrew, Staniland, 
Hilton, Tsmiplis, Michael, The Rotterdam Rules: A practical Annotation, London, 2009, 
pp88-89. 
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 توانج، جهی رفع مسمولتی ثابی نمایج:متصجس می -باشجمتصجس می
در بدوز علی یا یکی از عل  تلف، خسارا یا تأختد، تقصتد خود وس یا هد شخص  -الف 

 ی.(، دخالی نجاشته اس39هاسی )اشخاص مذبور در ماده دیگدس به او مسمول عم  آن
جاس اثیاا تقصتد مذبور در بنج فوق، ثابی بنج به یک یا چنج مورد از خطداا به  -ب 

 انج.انج و یا در ایماد آن دخالی داشتهموجب تلف، یا خسارا یا تأختد شجه 3استثناء شجه
دیگد در مدحله اول، متصجس دو راهکار جایگزین دارد تا دلت  بد ضج ادعاس عیارابه 

 ز مسمولتی رهایی یابج. مجعی آورده و ا
آمجه را اثیاا نمایج این  33ماده  1و  9یک ازآنچه در بنجهاس اگد متصجس نتوانج هتچ

ال تلف، مانج و متصجس در قیگفته پابدجا میرود و لذا فدض مسمولتی پتشفدصی از دسی می

ود منصدف ز خخسارا و تأختد مسمول اسی به این جهی به او نتوانسته اسی اماره مسمولتی را ا
 نمایج. 

شود و طی آن ثابی بنج به  33ماده  9از سوس دیگد، چنانچه متصجس قادر به اثیاا موفق بنج 

هاسی علی یا یکی از عل  بدوز خسارا ناشی از تقصتد وس یا اشخاصی به وس مسمول عم  آن

ا ثابی بنج، رنیوده اسی، در آن صورا مسمولتی متصجس، بسته به اینکه موفق شجه اسی چه چتزس 

شود، لذا الزم نتسی تا خطداا استثناء شجه در بنج ب جس را اثیاا نمایج. طور بام  یا جزئی رفع میبه

را )موارد  1گتدد، وجود خطداا استثناء شجه مذبور در بنج اما در موردس به متصجس تصمتم می

عواس شود، باز دبار هم می گانه م افتی متصجس در روتددام( اثیاا نمایج؛ و موفق به اینپانزده

 . 9ودشگتدد، و فدآینج ت تتن بار اثیاا دعوا، به دور دوم بشتجه میمسمولتی وس پایان نمی

 1و  9نفع باال دانسی. بنجهاس توان مدحله اول نزاع متان متصجس حم  و ذستا این مدحله را می

لتی ا به سمی پذیدش فدض مسموروتددام میناس مسمولتی متصجس در این بنوانستون ر 33از ماده 

توانج با صدف استناد نمایج نمی 33از ماده  9دهنج، چدا به چنانچه متصجس بخواهج به بنج سوق می

علی خسارا  بایسیاثیاا عجم تقصتد و انمام ت هجاا مقتضی، خود را از مسمولتی بدهانج بلکه می

                                                                                                   
 

2. Chitcharoongkiat, Donaporn, Will the United Nations Convention on Contracts for the 
International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (The Rotterdam Rules) be a 
successful single legal solution to modern international trade by sea in the 21st century? 
A comparison of The Hague/Hague-Visby Rules, the Hamburg Rules and the Rotterdam 
Rules, LLM, Durham University LLB (Hons), Thammasat University, Thailand, 2013, 
pp204-205. 
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 وس و یا اشخاصی به وس مسمول عم  ایشان و یا حادثه را شناسایی نموده و ثابی نمایج، این علی به

 باشج. باشج به این امد همان فدض مسمولتی میاسی مستنج نمی

استناد نمایج بازهم بایج علی و دلت  حادثه  33از ماده  1چنانچه متصجس بخواهج به بنج 

ت ارف مبار را اثیاا نمایج و صدف اثیاا عجم تقصتد و یا انمام ت هجاا و رعایی احتتا  زیان

روتددام نتز بد اساس  33از ماده  1توانج وس را از مسمولتی بدهانج، لذا بایج پذیدفی به  بنج نمی

ه در دور توان گفی بفدض مسمولتی متصجس بنا نهاده شجه اسی. با توجه به موارد مذبور می

س با فدض اثیاا گددیج و 33از ماده  3ازآنکه مسمولتی متصجس مستنج به بنج اول اثیاا و پس

توانج با اثیاا عجم تقصتد، خود را از مسمولتی بدهانج، لذا گددد و نمیمسمولتی مواجه می

 روتددام در این بخش از فدض مسمولتی تی تی نموده اسی. 
 

 گانه معافیت متصدی در روتردامعلت عدم حذف شرایط پانزده -9-4

توان گفی به متان این دو می 33ماده  1و  9نکته حائز اهمتی اینکه با تجقتق و ت مق در بنج 

هاس زیادس وجود دارد، لذا ممکن اسی این سوال ایماد گددد به چدا نگارنجگان بنج همپوشانی

گددیج این موارد را می 1به شام  بتشتد موارد مذبور در بنج  9رغم وجود بنج روتددام علی

گ و مخاصماا اغتشاش، قدنطتنه مثال فورس ماژور، خطداا دریا، جنعنوانحذف ننمودنج. به

و فدامتن قضایی و حکومتی اعم از توقتف و ضیط و ...، عتوب ناشناخته، ف   یا تدک ف   

ماده  9بنجس باال همگی جز مواردس بودنج به  بنج فدستنجه، عتوب ذاتی باالها و عتوب بسته

موارد را در بد  این 9، بنج 1شج و حتی در صورا عجم ذبد در بنج ها میمذبور شام  آن

، میناس روانی نتز در نظد گدفی، توضتح آنکه 33ماده  9شایج بتوان بداس وضع بنج »گدفی.  می

ال اده ونق  در بدخورد با یک بنوانستون حم  دریایی این پدسش بدایشان فوقمتصجیان حم 

؟ جاهمتی خواهج داشی به آیا ممکن اسی بجون ارتکاب هتچ تقصتدس مسمول شناخته شون

قط اً پاسخ مثیی به چنتن پدسشی طدد آن مقدراا را در پی خواهج داشی، لذا بداس حصول 

 «     3نمایج.ضدورس می 33ماده  9اطمتنان خاطد متصجیان، وجود بنجس ماننج بنج 

همچنتن ممکن اسی دلت  دیگد عجم ایماد چنتن تغتتدس را احتداز از ایماد تغتتداا اساسی 

                                                                                                   
هاس بدوبس ، ؛ مطال ه تطیتقی بنوانستون9111ونق  دریایی با تأبتج بد بنوانستون روتددام حقوق حم . احمجس، افشتن،  3

 .319-313، صص3114، تهدان، بهدامی، هامیورگ و روتددام



363 
 

ژنو تا روتددام    3191مسمولتی متصجس حم  تدبتیی، از قواعج حم  مدبب تحول 

9111 

گددد دانسی. حفظ بنجهاس مذبور باعث تددیج در پذیدش آن می در ظاهد روتددام به

صورا سنتی و بالستک امکان استفاده از رویه قضایی ایمادشجه در حم  دریایی به طی به

واننج تنمایج و آراس قضایی گذشته میسالتان طوالنی در این نوع از حم  ایمادشجه را فداهم می

 ام در تفستد و اجدا باشنج. در رویه قضایی پشتوانه قواعج روتدد

یکی دیگد از مزایاس باقی مانجن این لتسی آن بود به بشورهایی به در آینجه این 

ها و آراس قضایی به بد اساس تواننج بد رویهبنوانستون را مورداجدا و اعمال قدار خواهنج داد می

 .   3این لتسی ایمادشجه اسی اتکا نموده و مورداستفاده قدار دهنج

 
 مرحله دوم: فرض تقصیر متصدی همراه با بار اثبات معکوس  -3-4

پس از دور دوم از مدحله اول، ممکن اسی دعوا به اتمام ندستجه و جدیان دعوا و بار اثیاا 

به متصجس موفق شود یک یا چنج مورد از خطداا به مدحله دوم بشتجه شود، لذا درصورتی

اا شود تا دالی  بتشتدس بداس اثیمجعی مکلف می استثنا شجه را اثیاا نمایج، در آن صورا

ادعاس خود در این مدحله ارائه نمایج و بار اثیاا تقصتد متصجس، ممجداً بد دوش وس قدار 

گتدد. پس از اتمام دور دوم، روتددام از میناس ججیجس تی تی نموده و به فدض تقصتد نزدیک می

ا تقصتد متصجس، بار دیگد، مسمولتی را متوجه توانج با اثیاگددد، در این مدحله مجعی میمی

در  باشج، لذا میناس مسمولتیوس سازد لکن در این مدحله بار اثیاا تقصتد بد عهجه مجعی می

 باشج. روتددام در این مدحله فدض تقصتد لکن با بار اثیاا م کوس می

 1و یا  9نجهاس و حتی در فدضی به متصجس یکی از موارد ب 33از ماده  1و  9رغم بنج علی

، ممکن اسی مجعی با 33ماده  4و  4را با موفقتی به اثیاا بدسانج بازهم با توجه به بنجهاس 

راه را بداس   (33از ماده  4گانه )مذبور در بنج تقصتداا سه تالش جهی اثیاا یکی از موارد

 شدوع دور ججیجس از دعوا هموار نمایج:

عنوان ت هجاا متصجس بنوانستون روتددام به 34ده مذبور به بد اساس ما گانهتقصتداا سه

اا نامناسب امکان»، «عجم قابلتی دریانوردس بشتی»شجه اسی، با عناوین در سفد دریایی ت تتن

                                                                                                   
1. Binling, Zhou, Carrier’s Obligations and Liabilities in International Sea Carriage: A 
Comparative Study of the Nordic Maritime Codes, Chinese Maritime Code and 
Rotterdam Rules, International Master’s Degree Programme in International Business 
Law, 2014, p49. 
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در مقدراا الهه نتز وجود داشی و در ردیف ت هجاا « هاس نامناسب باالهاحفاظ»و « بشتی

 شود.ونق  قلمجاد میسنتی متصجس حم 

اش در ایماد خطداا استثناء )تقصتد متصجس یا زیدممموعه 3به مجعی گزینه در موردس 

بنج، و موفق به اثیاا آن شود، در آن صورا متصجس دیگد شجه( را بداس اثیاا انتخاب می

س شود. اگد بدعکموق تتی بداس ارائه دلت  ضج آن نخواهج داشی و لذا مسمولتتش محدز می

تکب شود به متصجس تقصتدس مددرستی اثیاا نمایج، فدض میمجعی نتوانج این گزینه را به 

 نشجه اسی و مسمولتتی نتز نجارد. 

ارج از آمجه خاما اگد مجعی گزینه دوم را انتخاب بنج، ی نی ادعا بنج واق ه یا شدایط پتش

اسی و موفق شود ادعایش را ثابی بنج در آن صورا مطابق با  1مصادیق فهدسی شجه در بنج 

ود ششود، ولی به وس فدصتی داده میبد متصجس فدض تقصتد بار می 33ماده  4نج قسمی ب ب

تا دلتلی ضج آن ارائه بنج به ثابی نمایج واق ه یا شدایط مورد استناد، امکان نجاشته از تقصتد 

اش ناشی شجه باشج.عجم توانایی متصجس در اثیاا این مسمله وس را مسمول وس یا زید ممموعه

شجه قواعج روتددام بجان اشاره 33ین حالی ثانویه  تقصتد متصجس اسی به در ماده گددانج. امی

 اسی. 

اگد مجعی گزینه سوم را انتخاب نمایج و مجعی شود خسارا از جهی عجم قابلتی 

دریانوردس، امکاناا نامناسب یا حفاظ نامناسب باشج و ادعاس خود را با موفقتی اثیاا نمایج با 

شود ولی در این صورا تقصتد متصجس مفدوض دانسته می 33ماده  4ج توجه به قسمی ب بن

د یک از این مواراس خواهج داشی تا دلت  ضج آن بتاورد و ثابی نمایج هتچوس فدصی دوباره

م را هاس الزسه گانه در بدوز خسارا موردنظد نقش نجاشته اسی و یا اینکه وس تمام مداقیی

مام داده و مدتکب هتچ تقصتدس در راستاس انمام این موارد جهی رعایی موارد سه گانه فوق ان

نشجه اسی. اگد متصجس نتوانج چنتن چتزس را اثیاا نمایج، در آن صورا فدض تقصتد وس 

بالت دض مانجه اسی و درنتتمه مسمول خواهج بود. این سومتن فدض در خصوص تقصتد 

 قواعج روتددام ذبدشجه اسی. 33متصجس اسی به در ماده 

این مسمله را روشن ساخته اسی به وقتی بخشی از مسمولتی  6در بنج  33چنتن ماده هم

شود، در آن صورا متصجس تنها نسیی به آن بخش از خساراا متصجس پتدو این ماده رفع می
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 .3به نسیی به آن دخالی داشته اسی مسمول اسی

از مدحله دوم، بار گونه به ذبد آن گذشی در دور چهارم و یا به عیارتی دور دوم همان

افتج اما با این تفاوا به این بار متصجس با فدض دیگد بار اثیاا دعوا بد عهجه متصجس می

 گددد بلکه با فدض تقصتد روبدوسی و با صدف اثیاا عجم تقصتد و رعاییمسمولتی روبدو نمی

ارا و یا خس هاس الزم و انمام ت هجاا خود ولو اینکه نتوانج علی حادثه منمد به تلفاحتتا 

ی توان گفی به میناس مسمولتی متصجس و حتگددد. لذا میرا پتجا نکنج از مسمولتی م اف می

اختد بنج  باشج. مطابق قسمیبار اثیاا دعوا در این مدحله بامالً نسیی به مدحله قی  متفاوا می

اهج  اف خوهاس الزم از مسمولتی م، متصجس با اثیاا رعایی تکالتف و احتتا 33از ماده  4

 شج.   
 

 مبنای مسئولیت متصدی حمل بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی  -4-4

ما با وض تتی روبدو هستتم به نه فدض تقصتد  و نه فدض مسمولتی   4مطابق قسمی اول از بنج 

توان آن را وض تی عادس مسمولتی مجنی دانسی به از قواعج عام مسمولتی حابم اسی بلکه می

به آن اشاره  ثیاااالنظام میتنی بد تقصتد الزمعنوان تی تی نموده و در ابتجاس این گفتار به مجنی

به مجعی بتوانج ثابی بنج به خسارا و یا زیان پجیج آمجه گددیج. مطابق این بخش درصورتی

یدان هاسی متصجس مسمول جدرنتتمه قصور متصجس و یا اشخاصی اسی به وس مسمول ف   آن

توان آن را فدض هج بود. این حالی شیته موارد عام مسمولتی مجنی بوده و نمیخسارا خوا

باشج و به تد میانجبی پتچتجه 33تقصتد و یا مسمولتی دانسی لتکن قسمی ب از بنج چهار ماده 

گددد، در این فدض صدفاً آنچه متصجس ارائه نموده و توانسته اماره فدض تقصتد نزدیک می

گتدد، اثد گشته و بار دیگد بار اثیاا بد عهجه وس قدار میمنصدف نمایج بیمسمولتی را از خود 

را  گددد چدا به الزم نتسی علی حادثه و تلفلکن این بار، متصجس با فدض تقصتد روبدو می

پتجا نمایج بلکه بایج اثیاا نمایج به آنچه مجعی اثیاا نموده مستنج به تقصتد وس نتسی به در 

 گددد. سمولتی رها میاین صورا از بار م

 

 گیرینتیجه
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اب هاس مشابه را در بتدین تفاوا روتددام نسیی به دیگد بنوانستونشایج بتوان مهم

المل  عموماً از یک مسمولتی، در این موضوع  دانسی به دیگد مقدراا حابم بد حم  بتن

مسمولتی  روتددام، میناسنماینج، لکن در قواعج عیارا و مقدره و یک میناس مسمولتی تی تی می

سی. مطابق بنج االثیاا امتصجس حم ، تدبتیی از فدض مسمولتی و فدض تقصتد و تقصتد الزم

فدض تقصتد در  4و بنج  4از بنج  9فدض مسمولتی حابم اسی، مطابق قسمی  33از ماده  1و  9

مجنی و اعمال قواعج عام مسمولتی  4از بنج  3ت تتن میناس مسمولتی غلیه نموده و در قسمی 

گددد، لذا متصجس در بدخی شدایط بایج عجم تقصتد و در بدخی موارد عجم مسمولتی خود می

 باشج.نفع میرا اثیاا نمایج، در بدخی موارد نتز بار اثیاا بد عهجه ذس

یک از هاس دیگد حم  این اسی به هتچدیگد تفاوا اساسی  قواعج روتددام با بنوانستون

و ... اختصاص بار اثیاا دعوس به  UNCTAD/ICCویزبی، ژنو، مقدراا  -همقدراا الهه، اله

ا به بهد دو طدف را مقدر ننموده و بار اثیاا را بامالً بد دوش متصجس نهاده بودنج، درحالی

توجه به قواعج روتددام، بسته به هد شدایط یا هد دور، مجعی یا متصجس بایج بار اثیاا را به دوش 

مولتی همچنان اسکلی بلی میناس مسان بکشنج. لذا باوجوداینکه بنا به ادعاس بدخی نویسنجگ

اعج رسج به قوباشج، لکن به نظد میمتصجس در بنوانستون روتددام مشابه مقدراا الهه می

ی فدد در اختصاص بار اثیاا دعوس و ت تتن میناس مسمولتروتددام یک نظام و ستستم منحصدبه

داا اال بد میناس تحم  خطونق  و صاحب بطداحی بدده تا بتوانج، ت ادلی متان متصجس حم 

 حم  و بار اثیاا دعوا بدقدار نمایج.

ر طدح اسی به با توجه به عجم ارائه دهاس فوق نظد دیگدس نتز قاب با وجود بلته فدضته

دیگد بتب و مقاالا ممکن اسی نتاز به بحث و بدرسی بتشتد نتز داشته باشج. بد اساس این 

میناس مسمولتی بتشتد وجود نجارد، میناس اول، احداز فدضته، بداس متصجس حم  درواقع دو 

رابطه سییتی بد اساس تقصتد و میناس دوم، مسمولتی مطلق اسی. لذا عیاراتی از قیت  فدض 

به جهی توصتف میناس  1یا مسمولتی بد اساس تقصتد الزم االثیاا 9و فدض مسمولتی 3تقصتد

ن نماینج و آسمولتی را وصف میشونج درواقع همگی یک میناس ممسمولتی استفاده می

                                                                                                   
1. Presumed Fault Liability. 
2. Presumed Responsibility.  
3. Proved Fault Liability. 
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تشختص مسمولتی بد میناس وجود رابطه سییتی عدفی اسی به غالیاً بد اساس ارتکاب تقصتد قاب 

 باشج. می

ی از یک باشج چدا به همگبنابداین تفاوا عیاراا فوق صدفاً در ت تتن بار اثیاا دعوا می

ی عدفی ی بد اساس احداز رابطه سییتهم ت تتن مسمولتنماینج و آنمیناس مسمولتی تی تی می

و روتددام از این مینا  3191المل  ازجمله حم  مدبب ژنو هاس حم  بتناسی. ابثد بنوانستون

 نماینج.تی تی می

به بتوان منظور از میناس مسمولتی میتنی بد در صورا پذیدش این فدضته و درصورتی 

المللی ماننج بتن هاسو مفاد بدخی بنوانستون تقصتد را نظدیه فوق دانسی شایج بتوان ت ارض متن

ژنو را )به میناس مسمولتی متصجس را فدض تقصتد اعالم نموده لکن در عم  متصجس را با فدض 

سازد( توجته نمود چدا به مطابق این فدضته، فدض مسمولتی و فدض تقصتد مسمولتی مواجه می

 باشنج.هد دو یک میناس مسمولتی می

ی بد اساس این مینا، متصجس نه در صورا ارتکاب تقصتد، بلکه در صورا الزم به ذبد اس

گددد، چدا به مطابق عدف جام ه بسی احداز رابطه سییتی عدفی با خساراا وارده مسمول می

مسمول اسی به وقوع خسارا مستنج به ف   یا تدک ف   وس باشج و ارتکاب تقصتد نزد عدف 

که به ا شخص مدتکب تقصتد، نه به دلت  ارتکاب تقصتد بلغالیاً م تار چنتن تشختصی اسی، لذ

مسمول  گددد و وقوع تقصتد در ت تتنبار به وس مسمول قلمجاد میدلت  انتساب عدفی حادثه زیان

 پدداخی خسارا، طدیقتی داشته و نه موضوعتی. 

ا یدومتن مینا، مسمولتی مطلق اسی به مطابق آن متصجس ولو بجون احداز رابطه سییتی و 

صجس را هاس حم  مسمولتی متمثال بدخی بنوانستونعنوانباشج، بهارتکاب تقصتد مسمول می

بداس هد مسافد  SDRصج هزار مسمولتی متصجس را تا یک 3بنجس بدده، در بنج در دو سطح طیقه

میناس مسمولتی وس همچنان   SDRصج هزار آن، متماوز از یک 9مطلق یا محض دانسته و در بنج 

 باشج. تقصتد می فدض

لذا شایج بتوان گفی به اصطالحاتی از قیت  فدض مسمولتی، فدض تفستد و تقصتد الزم 

گفته  االثیاا همگی در ت تتن بار اثیاا اهمتی داشته و تفاوتی در میناس مسمولتی به م ناس پتش

 نماینج.ایماد نمی
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