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چکیده
در میان کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی ،روتردام نخستین کنوانسیونی بود که یک فصل را بهصورت
ویژه به تکالیف و مسئولیتهای فرستنده اختصاص داده و مفهوم فرستنده اسنادی را ابداع کرد .در ای ن
نوشتار در کنار تعهدات و مسئولیت های فرستنده ،وضعیت حقوقی فرستنده اسنادی نیز مط ر و مبن ای
مسئولیت وی در قبال متصدی نیز ارزیابی شده است.
از جمله ویژگیهای کنوانسیون روتردام احصا و تشریح مهمترین تعهدات و مسئولیتهای فرستنده است.
این ویژگیها که عبارتاند :از تحویل مناسب محموله ،همکاری متقابل فرستنده و متصدی حمل در ارائه
اطالعات و آموزش ها ،تعهد فرستنده در ارائه اطالعات الزم ،ارائه اسناد الزم ،ارائه اطالعات جهت تنظ یم
مفاد قرارداد ،قواعد ویژه درمورد کاالهای خطرناک در این مقاله بررسی میشوند.
مسئولیت مدنی فرستنده و مبنای آن که همواره از مسائل مهم مربوط به حمل است؛ درواقع نتیجه نق
تعهدات و تکالیف فرستنده می باشد .کنوانسیون روتردام از دو مبنای مختلف (مسئولیت مبتنی بر تقصیر
و مسئولیت مطلق) در شرایط متفاوت پیروی کرده است .همچنین قواعد روتردام درباره مبنای مسئولیت
فرستنده در قبال متصدی حمل توضیح داده و درمورد مبنای مسئولیت نیز براساس ش رایط از دو مبن ای
مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق تبعیت کرده است.
کلید واژه ها :حمل بینالمللی دریایی ،کنوانسیون روتردام ،فرستنده کاال ،فرستنده اسنادی کاال ،مبنای مسئولیت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
همواره تالش کشورها و سازمانهای بینالمللی این بود که به تنظیم قوانین متحدالشکلی اقـدا
موفقیتآمیـز بـوده اسـت قتقـیزاده .)45 :9831 ،تـاکنون مقـررا و کنوانسـیونهـای بـینالمللـی
گوناگونی برای ساماندهی حملونقل دریایی کاال به تصویب رسیده است که از آن جمله میتوان
به :قانون هارتر آمریکا بهمثابه نخستین قانون وضعشده مربوط به مسئولیت متصـدی حمـل در قبـال
خسار به کـاال ) ،(Sweeney, 1991: 515کنوانسـیونهـای الهـه ،الهـه -ویزبـی ،9هـامبور
روتردا اشاره کرد .با وجود این ،بهدلیل تغییرا

و

روزافزون حمـلونقـل و حـوزه تجـار  ،وضـع

قوانین جدیدی احساس نیاز میشد تا راهگشای مشکال عدیده در زمینه حملونقـل بـینالمللـی
کاال باشد .آخرین تحوال در این زمینه ،کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای حمل بینالمللی
کاالها بهصور کلی یا جزئی از طریق دریا 2ققواعد روتردا ) است که هدف از آن گستردهتـر و
مدرنیزه نمودن قوانین بینالمللی موجود و یکسانسازی حقوق دریایی در زمینه حملونقل دریایی،
بهروزکردن و یا جایگزینی بسیاری از مواد در کنوانسیونهـای الهـه ،الهـه -ویزبـی و هـامبور
است )نژندیمنش .)931 :9815 ،همچنین این قواعد تالش کرده است تا دولتها را از بهکارگیری
قوانین ملی و منطقهای بینیاز کند ).(Berlingieri, 2009: 76
قواعد روتردا با شرایط جدید صنعت حمل ،از جملـه کـاربرد گسـترده کانتینرهـا و گسـترش
فزاینده حمل مرکب و تجار الکترونیک هماهنگ است ) .(Magklasi, 2018: 2رویکرد اصـلی
و اولیه قواعد روتردا در تسهیل تجار  ،در حقیقـت بـهروزرسـانی و مـدرنسـازی رژیـم قـانونی
حاکم به شمار میآید ) .(Sturley, 2018: 19بر طبق قواعد روتردا  ،بهجز زمانی که کاال بایـد بـه
مقا یا مأموری رسمی در مکان دریافت یا در مکان ارسال تحویل داده شـود ،دوره انجـا حمـل و
دوره مسئولیت متصدی با زمانی که کاال در تصرف متصدی حمل است منطبق است ق Abuelenin,

 .)2017: 35این مقررا هنوز الز االجرا نشده و برای رسیدن به ایـن هـدف بـه  21تصـویب نیـاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9کنوانسیون الهه ـ .9193
2. The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of
Goods Wholly or Partly by Sea.
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است تا سال  2193تنها چهار کشور اسپانیا ،توگو و کنگو و کامرون آن را به تصـویب رسـاندهانـد
) .(Linda Innocent, 2015: 50شاید بتوان  19ماده دقیق و پیچیده کنوانسیون روتردا را در مقابل
الز است) یکی از دالیل نپذیرفتن و تصویبنکردن روتردا

دانست ).(Naidu, 2017: 58

قواعد روتردا عالوه بر طوالنیبودن ،بسیار پیچیدهاند .تقریباً تما اشخاصی که دربـاره قواعـد
مذکور اظهارنظر کردهاند ،به پیچیدگی فوق العاده آن اشاره نمودهاند .برای مثـال پروفسـور ژانـگ
یانگجیان 9در اظهـارنظری قابـلتأمـل ،قواعـد روتـردا را نـیتـرین ،جـامعتـرین و پیچیـدهتـرین
کنوانسیون حملونقل جهان میداند ق .)Yongjian, 2012: 72پروفسـور تتلـی معتقـد اسـت فهـم و
درک قواعد روتردا برای متصدیان مجرب و متخصص کشـتیرانـی ،صـاحبان و اجـارهدهنـدگان
کشتی ،فرستندگان و گیرندگان کاال بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا این قواعد بسیار پیچیده تـدوین
شده است ،حتی حقوقدانان متخصص و حرفهای مختص حمل دریایی نیز در شناخت و فهم قواعد
روتردا با مشکل مواجه خواهند شد. (Tetley, 2009: 293; Tetley, 2008).
همه کنوانسیونهای پیشین حمل دریایی بهطور ویژه به بررسی مسئولیت متصدی حمل پرداخته
بودند ،اما این موضـو از آن جهـت دارای اهمیـت اسـت کـه کنوانسـیون ؟؟؟ بـرای نخسـتین بـار
تعهدا و مسئولیتهای فرستنده را بهصور مبسوط بررسی کرده است .فصل هفتم از کنوانسیون
روتردا با عنوان «تعهدا فرستنده کاال نسبت به متصدی حملونقل» در  3بند قاز مـاده  22تـا )85
به بحث تعهدا و مسئولیتهای فرستنده پرداخته است.
 .9رویکرد حقوق داخلی ایران نسبت به مسئولیت فرستنده
پیش از ورود به مقررا کنوانسیون روتردا  ،قواعـد حـاکم بـر مسـئولیت فرسـتنده در حقـوق
داخلی ایران بررسی خواهد شد .قانون حمل دریایی ایران مصوب سال  9858بهطور کامل مشـابه و
برگرفته از کنوانسیون حمل دریایی الهه است؛ بهطوریکه میتوان آن را ترجمـه ایـن کنوانسـیون
دانست .بـا وجـود ایـن ،ایـران در سـال  9855رسـماً بـه کنوانسـیون الهـه پیوسـت و مقـررا ایـن
کنوانسیون را با عنوان قرارداد بینالمللـی مربـوط بـه یکنواخـتکـردن برخـی مقـررا مربـوط بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zhang Yongjian
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بارنامههای حمل دریایی به تصویب رساند .پس از کنوانسیون الهه ،پروتکل تکمیلی الهه -ویزبـی
 9193و کنوانسیون هامبور

 9123به تصویب رسید که ایران به هـیچیـک از ایـن کنوانسـیونهـا

دریایی در حقوق داخلی محسوب میشود .این کنوانسیون مقرراتی را بـهصـور پراکنـده دربـاره
فرستنده در خود بحث کرد .که از آن جمله میتـوان بـه بنـد  4مـاده  8و بنـدهای  8 ،2و  9مـاده 5
اشاره کرد .موارد ذکرشده در این کنوانسیون شامل :صحت اظهارا فرستنده درباره خصوصـیا
کاال قنو و جـنس و وزن و  ،)...خسـارا ناشـی از انتقـال کاالهـای خطرنـاک یـا کاالهـایی کـه
متصدی در خصوص ماهیت آنها توافقی نداشته است و خساراتی ایجاد شده در اثر قصور فرستنده
است .قواعد الهه در درباره خسارا ناشی از موارد اول و دو  ،از مبنـای مسـئولیت مطلـق پیـروی
کرده است ،لکن نسبت به خسارا ناشی از مورد سو  ،مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر را در پیش
گرفته است .مسئولیتها و تکالیف فرستنده در مواردی که در کنوانسیون الهه تصریح شده واضح
است ،اما در اینجا با این پرسش مواجه میشویم که در مـوارد اجمـال یـا سـکو ایـن کنوانسـیون
چگونه حل اختالف خواهد شد؟ به نظر میرسد در این موارد به ناچار باید به قانون تجار و پس
از آن به قواعد عمومی حقوق مدنی مراجعه کرد .به طور کلی مـواد  838 ،832 ،839 ،831 ،821و
 835قانون تجار ناظر بر حقوق و مسئولیتهای فرستنده است .همچنین بـا توجـه بـه اینکـه مـاده
 823قانون تجار قرارداد حمل را تابع قانون وکالت دانسته ،پس میتـوان فرسـتنده را در جایگـاه
موکل فرض کرده و مقررا قانون مدنی در این باره را بر وی حاکم کرد .البته در این خصوص اسـتفاده
و اعمال قواعد حقوق عرض تجاری نیز به عنوان راه کار حل اختالف میتواند مدنظر قرار بگیرد.
براساس ماده  839قانون تجار « :اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حملونقـل مسـئول
قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت کند تلف یا گمشدن مربوط به جـنس خـود مـالالتجـاره یـا
مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند.»...
در این ماده بار اثبا تقصیر یا ایراد جنس مال التجاره برعهده متصـدی قـرار داده شـده اسـت،
پس تقصیر فرستنده مفرض نبوده و درنتیجه مبنای مسئولیت فرستنده فرض تقصـیر نیسـت ،بلکـه از
قواعد عا مسئولیت مدنی تبعیت کرده است؛ بنابراین میتوان گفت قاعده کلی در قـانون تجـار
جهت مسئولیت فرستنده لزو اثبا تقصیر وی است ،به هر ترتیب قاعده فـوق اسـتثنائا بسـیاری
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دارد که مواد  821و  831از جمله این استثناها هستند.
براساس ماده  821قانون مذکور« :ارسالکننده باید نکا ذیل را به اطال متصدی حمـلونقـل
تعیین نکا فوق یا تعیین آنها به لط ،متوجه ارسالکننده خواهد بود».
قانون تجار نیز مانند کنوانسیون الهه و با اندکی تفاو  ،فرستنده را مکلف بـه ارائـه صـحیح
اطالعا مربوط به کاال قاز قبیل وزن ،محتویا و )...دانسته و هرگونه خسـار ناشـی از رعایـت
نکردن این موارد را بهصور مطلق متوجه فرستنده میداند؛ بنابراین مبنـای مسـئولیت فرسـتنده در
این خصوص را میتوان مسئولیت مطلق دانست.
در خسارا ناشی از عیوب بستهبندی کاال ،مسئولیت فرستنده مفروض است؛ از اینرو چنانچه
بهدلیل عیوب بستهبندی ،خساراتی ایجاد شود مسئولیت آن بهصور کامل با فرستنده اسـت؛ البتـه
چنانچه عیب بستهبندی ظاهر و آشکار باشد همچنین متصدی بایـد مسـئولیتنداشـتن خـود را قیـد
کند؛ در یر این صور است که مسئول خسار خواهد بود .ماده  831و  839قانون تجار مقرر
میکند« :ارسالکننده باید مواظبت کند که مالالتجاره به طرز مناسبی عـدلبنـدی شـود .خسـارا
بحری قآواری) ناشی از عیوب عدلبندی به عهده ارسالکننـده اسـت .مـاده  839اگـر عـدلبنـدی
عیب ظاهر داشته و متصدی حملونقل مال را بدون قید عد مسـئولیت قبـول کـرده باشـد ،مسـئول
آواری خواهد بود».
در موضو مواد فوق این پرسش ایجاد میشود که چنانچه بستهبندی عیب ظاهری داشته باشـد
و متصدی این امر را از طرق دیگر اثبا کند ،اما مسئولیتنداشتن خود را قید نکرده باشد ،جبـران
خسار برعهده چه کسی خواهد بود؟ به عبار دیگر آیا ماده  839در مقا تعیین بار اثبا دعـوا
است یا در مقا تبیین حکم موضو ؟ علیر م اینکه نصوص و ظاهر ماده مذکور به نظر دو یعنـی
بیان حکم موضو نزدیکتر است ،با توجه به قواعد عمومی حقوقی چـارهای جـز اینکـه آن را در
مقا تعیین بار اثبا بدانیم نیست؛ زیرا ماده  839نمیتواند اسـتثنایی بـر حکـم مـاده  831محسـوب
شود ،بلکه استثنایی در تعیین بار اثبا در خصوص موارد عیوب ظاهری است.
در مجمو برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت فرستنده در حمـل دریـایی ،در حقـوق داخلـی
میتوان گفت این امر در وهله اول براساس قـانون حمـل دریـایی و کنوانسـیون الهـه قکـه هـر دو
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یکسان هستند) تعیین خواهد شد؛ زیرا این قوانین مختص این نو از حمل تصویب شدهانـد .سـپس
قواعد مربوط به فرستنده در قانون تجار و مقررا مربوط به عقد وکالت مـورد رجـو خواهنـد
مقررا فوق راهگشا نباشند ،درنهایت باید به قواعد عمومی حقوقی تمسـک کـرد .بـرای مثـال در
دعوای مطروحه در اتاق داوری ایران علیه شرکت پایـاب و ایرانیـان قفرسـتندگان کـاال) ،از سـوی
شرکت خورشـید قمتصـدی حمـل) بـه شـماره /31/2/243د 89/مـور  91اسـفند  ،9811خواهـان
بهدلیل عملنکردن به تکالیف خوانده ،مطالبه خسـار کـرده اسـت؛ از ایـنرو اتـاق داوری ایـران
بهدلیل تعیین تکلیف نکردن موضو در کنوانسیون الهه و قـانون تجـار

براسـاس عمومـا

قواعد مدنی از جمله ماده  912قانون آیین دادرسی مدنی اقـدا بـه صـدور رأی کـرده اسـت
قکاکاوند .)925 :9818 ،در این رأی به طور مشخص به قواعد عـا حقـوقی و آیـین دادرسـی
مدنی استناد شده است و با توجه به عد حکومت قـانون حمـل دریـایی و قـانون تجـار

بـر

موضو  ،تنها بر مبنای این قوانین رأی صادر شده است.
 .4وظایف فرستنده کاال
وظایف و تعهـدا فرسـتنده کـاال در فصـل  2قواعـد روتـردا بـا جزئیـا ارائـه شـده اسـت؛
به نحویکه شاید بتوان گفت در مقایسه با رژیم های موجود ،در قـوانین روتـردا جایگـاه فرسـتنده
کاال 9از متصدی حمل 2در برخی جوانب پیشی گرفته است .در نحوه نگارش جدید در کنوانسیون
روتردا این تعهدا و مسئولیتها از نظر حقوقی و قانونی ،جهت استناد شرایط دقیقتری یافتهاند.
قواعد روتردا تنها تعهدا و مسئولیت های فرستنده را در ارتبـاط بـا کـاالیی کـه بایـد حمـل
شود ،از جمله :تحویل کاالی آماده برای حمـل قمـاده  ،)22همکـاری متقابـل فرسـتنده و متصـدی
حمل در ارائه اطالعا و آموزشها قماده  ،)23تعهد فرستنده کاال در ارائه اطالعا  ،آموزشها و
اسناد قماده  ،)21اطالعا جهت تنظیم دادههای قرارداد قماده  )89و قواعد ویژه دربـاره کاالهـای
خطرناک قماده  )82را شامل میشود که در مقاله حاضر به اجمال بررسی شدهاند ،در کنار ایـنهـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shipper
2. Carrier
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مواردی مانند :تعهد فرستنده به پرداخت هزینه ترابری را که خارج از محدوده قواعد روتردا است
و همچنین در این قواعد به موضو «تأخیر» در ارسال کاال نپرداخته و البته و چنـین تصـمیم گرفتـه

 .9-4تحویل مناسب محموله
در قواعد روتردا یکی از تعهدا اصلی فرستنده کاال ،تسـهیل کـار متصـدی حمـل از طریـق
بستهبندی صحیح برای انتقال کاالست .در ماده  22بیـان شـده اسـت کـه فرسـتنده بایـد کـاال را در
شــرایطی بســتهبنــدی و آمــاده کنــد کــه تحمــل انتقــال بــا روش مفــروض حمــل را داشــته باشــد
) .(Adamsson, 2011: 64براساس این ماده ،تعهد فرسـتنده شـامل وظـایف کلـی مربـوط بـه همـه
کاالها و وظایف خاص قابلاعمال برای کاالهایی است که با کانتینر حمل میشود ق Fujita, 2011:

 .)5این ماده شامل سه بخش است:
 .9فرستنده ،کاالها را آماده حمل تحویل میدهد؛ مگر آنکه بهگونهای دیگر در قرارداد حمـل
توافق شده باشد .در این صور  ،فرستنده باید کاالها را در وضعیتی تحویل دهـد کـه تـاب حمـل

موردنظر را داشته باشد ...،و به اشخاص و اموال صدمه وارد نکنند .در این وضعیت فرستنده با انجا
دقیق و مناسب تعهدا پذیرفتهشده در قرارداد منعقده در محدوده بند  2ماده  98بری میشود.
 .2وقتی کانتینر یا وسیله نقلیه بهوسیله فرستنده بارگیری میشود ،باید به شـیوهای باشـد کـه بـه
اشخاص و اموال ضرری وارد نکند .طبق مـاده  22از قواعـد روتـردا یکـی از مهـمتـرین تعهـدا
فرستنده کاال ،ارسال کاال به روشی است که آن کاال ،تحمل آن نو حمل را داشته باشـد قو روش
مورد نظر باعث خرابی کاال در طول مسیر نشود) و فعالیت های مرتبط ،بـدون خسـار رسـاندن بـه
کاال یا آسیب به کشتی ،یا کاالهای دیگر و خدمه کشتیرانی انجا شود.
این فعالیتها شامل :بارگیری ،تخلیه ،مدیریت ،انبارکردن ،بستهبندی و ایمـنسـازی کاالسـت؛
بنابراین ،کاال باید قابلیت حمل دریایی قو هر روش دیگر حمل که بخشی از حمل موردنظر اسـت)
را داشته باشد و نیز باید براساس شرایط حمل ،از جمله :مد زمان سفر ،شرایط جوی مورد انتظار،
اندازه و نو کشتی ،نو کاال ،وزن و حجم کاال و روش بارگیری و تخلیه بهطور مناسب بستهبندی
شود ق .)Ihid: 7در بند  9از ماده  22به وظیفه فرستنده کاال برای تحویل کاالیی که با حمل مـدنظر
سالمت و دوا خود را از دست نمیدهد پرداخته شـده اسـت؛ البتـه ممکـن اسـت طـرفین قـرارداد
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درباره شرطی توافق کنند که حدود مسئولیت و تکـالیف متصـدی و فرسـتنده تغییـر کنـد؛ در ایـن
شرایط ریسک ،مسئولیت و اجر همه یا بعضی موارد مانند :بارگیری ،انبارچینی ،برچسبگذاری،
 .8عالوه بر موارد مذکور ،بستهبندی کاال در کانتینر یا وسیله نقلیه بهطور ایمن و به صورتی که
امکان صدمه به فرد یا کاال وجود نداشته باشد از موارد وظایف فرستنده کاال ذکر شده است .بایـد
توجه داشت؛ موارد توافق بیانشده در بند  9از ماده  22تنها مـابین فرسـتنده و متصـدی حمـل قابـل
استناد است و شامل اشخاص ثالث نمیشود .بند  9ماده  22اشعار نموده« :فرستنده باید کاالی آماده
حمل را به متصدی تحویل دهد ،مگـر آنکـه در قـرارداد حمـل بـه یـر از آن توافـق شـده باشـد»؛
بنابراین این امر جزو قواعد آمره محسوب نمیشود ،اما تکلیف فرستنده ،یعنی ارسال کاال بـه روش
ایمن ،تعهدی است که نمیتواند در قرارداد تغییر کند و به نوعی از قواعد آمره محسوب میشـود.
در ادامه این بند بیان شده است که «در هر شرایطی ،فرستنده کاال موظـف بـه ارسـال کـاال بـه روشـی
است که کاال در آن مسیر سالم باقی بماند».
کارگروه سو مجمع کمیسیون حقوق تجار سازمان ملل متحد 9بر روی این پرسش متمرکـز
شدند که آیا وظیفه فرستنده کاال برای تحویل کاالی آماده حمل ،باید بهصور مشخص و مدون
در اسناد بینالمللی ذکـر شـود یـا مـیتـوان آن را بـه توافـق طـرفین واگـذار کـرد .دیـدگاه بیشـتر
متخصصان امر بر این بود که وظیفه تحویـل مرسـوله بـهصـور ایمـن و مقـاو در برابـر صـدما
احتمالی باید در اسناد مدون بین المللی ذکر شود و این مسئله را نمیتوان به توافقا طرفین وابسـته
کرد؛ زیرا باید جزء قواعد آمره محسوب شود ق.)Ihid: 8
فرستنده کاال میتواند افرادی را برای اجرای تعهدا خود انتخـاب کنـد .ایـن افـراد پیمانکـار
جزئی 2نامیده میشوند؛ یعنی کسانی که تحت قرارداد فرسـتنده کـاال بـا متصـدی حمـل ،از سـوی
فرستنده کاال موظف به اجرای اموری میشوند .در برخی شرایط ممکن است فرستنده کاال تصمیم
بگیرد از متصدی حمل به مثابه پیمانکار جزء برای آمادهسازی کاال بهره ببرد .فـرض کنیـد قـرارداد
فرعی 8فرستنده کاال با متصدی حمل بهمنظور آمادهسازی کاال برای ارسال قانونی و صحیح باشـد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. UNCITRAL
2. Subcontractor
3. Subcontract
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آنگاه پرسشهای زیر به ذهن خطور میکند:
با وجود پیمانکار جزء که در اینجا همان متصدی محسوب میشود ،چه کسی مسئول خسـار
فوق بارگیری شدهاند پاسخ مشخص است :طبق بند  9از ماده  22آنها حق دارند علیه فرستنده کـاال
اقامه دعوی نمایند .از سوی دیگر فرستنده کاال حق بازپسگیری این کاال را از پیمانکار جزء خـود
دارد ،اما پرسش مهم این است که «درباره خسار به کشتی چه کسی مسئول است»؟
بند  9ماده  22یک تعهد کتبی برای فرستنده کاال در نظر گرفتـه اسـت کـه در «هـر شـرایطی»،
فرستنده کاال باید کاالیی را که برای حمل بهطور مناسب آماده شده است؛ به مقصـد ارسـال کنـد.
آیا متصدی حمل میتواند استدالل نماید که ارسال نکردن صحیح کاال بر عهده فرستنده کاالست؛
حال آنکه خود او مسئول آمادهسازی و تدارک کاال بوده است؟ پاسخ این است که متصدی حمل
در این فرض دو نقش دارد :اول نقش او به عنوان متصدی حمل و دو به مثابه پیمانکار جـزء بـرای
فرستنده کاال و جهت تدارک کاال .طبق بند  9از مـاده  22متصـدی حمـل ایـن فرصـت را دارد تـا
بهدلیل ارسال نکردن کاالیِ آمادهِ حمل علیه فرستنده اقامه دعوی کند ،اما از سوی دیگـر فرسـتنده
کاال نیز ممکن است برای اجرا نکردن تعهـدا متصـدی حمـل بـه عنـوان پیمانکـار جزئـی قبـرای
آمادهسازی و تدارک کاال) علیه او اقامه دعوا کند ق.(Bonassies and Scapel, 2016: 665
طبق بند  2از ماده  22روتردا  ،زمانی که میان فرستنده کاال و متصدی حمل ،توافقنامهای طبق
بند  2ماده  98منعقد میشود که در آن ذکر شده بارگیری ،مدیریت ،انبارکردن یا تخلیه کـاال بایـد
از سوی فرستنده کاال ،فرسـتنده اسـنادی کـاال یـا گیرنـده کـاال انجـا شـود ،ایـن وظیفـه فرسـتنده
کاالست که توافقنامه فوق را بهطور صحیح و دقیق اجرا کند .حتی در صورتی کـه در توافـقنامـه
ذکر شود این فعالیتها برعهده گیرنده است ،باز هم فرستنده کاال همچنان مسئول اجرای این تعهد
است .اگرچه گیرنده ،مجری این عملیا است ،همچنان مسئولیت آن بر عهده فرسـتنده کاالسـت
ق .)Wiedemann, 1998: 279این تعهد در قواعد الهه و الهه -ویزبی به عنوان تعهـدا فرسـتنده
کاال ذکر نشده ،اما بهطورکلی و براساس عرف تجاری پذیرفته شده است )(Stevens, 2001:135-137

 -4-4ارائه اطالعات ،آموزشها و اسناد
جهت تسهیل در مدیریت مناسب حمل کاال ،تهیـه اطالعـا و دسـتورالعمل هـای موردنیـاز از
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سوی فرستنده الزامی به نظر میرسد .این اطالعا و دستورا در ارتباط با کاال و حمل موردنظر،
جهت تنظیم مفاد قرارداد و صدور اسناد حمل ضروری بوده و بهمثابه تضمین و تعهدی در راسـتای
قواعد روتردا  ،ارائه بخشی از این اطالعا از سوی فرستنده کاال مدنظر قرار گرفته کـه بـه شـر
زیر مطر میشوند:
 .9-4-4اطالعات موردنیاز برای مدیریت و حمل صحیح کاال
ماده  21از قواعد روتردا که مربوط به تعهدا

فرستنده کاال جهـت فـراهمکـردن اطالعـا ،

دستورا و اسناد است مقرر میکند« :وی پیش از مد معین و به روش مناسب باید موارد فوق را
برای متصدی حمل آماده کند 9».کارگروه سو در طول جلسا خود موضو تعهد را به طور ویژه
بررسی می کند .با این حال در ارتباط با این قید ،این پرسش پیش مـیآیـد کـه اگـر طبـق مـاده 21
فرستنده کاال موظـف بـه فـراهمکـردن اطالعـا  ،آمـوزشهـا و اسـناد حمـل اسـت ،آنگـاه لـزو
درخواست از متصدی حمل طبق ماده  23به چه معناست؟ طبق این ماده ،فرستنده کـاال از متصـدی
حمل میخواهد تا اطالعا الز را درباره کشتی ،وسیله نقلیـه و هزینـههـای آن ،ماشـینآال و...
فراهم کند .همچنین در بیشتر موارد ،مهلت فرستنده کاال برای بررسی و ایمنسازی همه کاالهـایی
که بر روی عرشه کشتی حمل میشوند محدود است

2

(UNCITRAL, UN Doc A/CN.9/591, .

)December 2005

اگر متصدی حمل دستورا ارائهشده از سوی فرستنده کاال را پیگیری کند و درنهایـت رونـد
حمل کاال با خسار یا نبود کاال مواجه شود ،فرستنده کـاال ،مسـئول خسـار یـا نبـود آن اسـت.
عالوه بر این حتی در زمانی که فرستنده کاال آموزشهایی را انجا دهـد ،متصـدی حمـل بایـد در
اجرای آن آموزشها احتیاط الز را انجا دهد .متصدی حمل باید این مسئله را مـدنظر قـرار دهـد
که اگر اجرای این دستورا سبب آسیب به کشتی یا هر وسیله نقلیـه دیگـر مـیشـود ،اجـرای آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Article 29.1(a), Rotterdam Rules.
2. UNCITRAL, Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its
sixteenth session, UN Doc A/CN.9/591, Vienna, 28 November-9 December 2005,
para129, hereinafter Sixteenth Session Report.
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دستورا الزامی نیست.
طبق بند  98از ماده  9قواعد روتـردا  ،متصـدی حمـل در طـول دوره مسـئولیت خـود ،مسـئول
است .پس وظیفه فرستنده کاال در فراهمکردن اطالعا الز برای متصـدی حمـل یکـی از قواعـد
آمره 9به حساب میآید؛ بدین معنا که طرفین حتی در قراردادهای حجمی ،مجاز بـه تغییـر ایـن تعهـدا
نیستند .ق.)Contracts Volume for Rules Special ,80,4 Article ,Rules Rotterdam
4ـ4ـ .4اطالعات موردنیاز جهت ثبت سند حمل
براساس قوانین الهه ،فرستنده کاال متعهد مـیشـود اطالعـا الز را بـرای ثبـت در بارنامـه از
سوی متصدی حمل ارائه کند .از طرف دیگر متصدی حمل باید اطالعا موردنیاز فرسـتنده را بـا
دقت تهیه کنـد و در اختیـار فرسـتنده کـاال قـرار دهـد .پـیشنـویس کنوانسـیونق 2)PDIمسـئولیت
ارســالکننــده در صــور بــیدقــت یـا بــیکفــایتی ایـن اطالعــا را مطلــق دانســته 8ق

UN Doc

 )A/CN.9,WG.III/WP.21, 2002, Article 7.3(c), Preliminary draftو حاکی از آن است که
طرفین باید بتوانند بر اطالعا ارائهشده از سوی طرف دیگر قـرارداد بـدون نیـاز بـه بررسـی اولیـه
اطمینان کنند.
کارگروه تدوین قواعد روتردا تصمیم گرفت تا تعهد ارائه اطالعا الز برای مفاد قرارداد و
ثبت در اسناد حمل را که برعهده فرستنده کاالست ،را در مادهای جداگانه قرار دهد ق Rotterdam

)Rules, Article 31.1؛ زیرا براساس بند  2از ماده  81قواعد روتردا  ،چنین استنباط مـیشـود کـه
مسئولیت فرستنده کاال در برابر تعهدا وی بهمنظور ارائه اطالعـا الز بـرای مـدیریت و حمـل
مناسب کاال و اطالعا موردنیاز برای اجرای مقررا مربـوط ،مسـئولیتی مبتنـی بـر فـرض تقصـیر
است؛ درحالیکه مسئولیت فرستنده کاال در ارتباط با تعهد وی در ارائه اطالعا مربـوط بـه کـاال
جهت ثبت در بارنامه ،طبق ماده  89مسئولیتی مطلق است .در باب محدوده ماده  21قواعد روتردا ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Super Mandatory.
2. PDI
3. Article 7.3(c), Preliminary draft instrument on the carriage of goods by sea, UN
Doc A/CN.9,WG.III/WP.21, Annex, 2002, hereinafter Preliminary Draft Instrument.
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پرسشها و اشکاالتی مطر میشود 9.طراحان این قواعد پیشنهاد کردند که متصدی حمل تنها باید
عذر و مسئولیت تأخیر ،فقدان و خسار به کاال را که بهدلیل اظهارا نادرست فرستنده کـاال ر

3ـ4ـ .3اطالعات جهت تنظیم مفاد قرارداد
بند یک از ماده  89از قواعد روتردا مقرر میدارد« :فرسـتنده کـاال بایـد در زمـان مقـرر دقـت
اطالعــا موردنی ـاز جهــت تنظ ـیم دادههــای قــرارداد و مفــاد و محتوی ـا آن را تضــمین کنــد»؛
درحالیکه بند  2از ماده  89تصریح میدارد« :فرستنده کاال تنها دقت اطالعاتی را که در زمان مقرر
ارسال شده است تضمین میکنـد ».پـس موفـقنبـودن در ارائـه اطالعـا در زمـان مشـخصشـده،
مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر و نه مسئولیت مطلق محسوب میشـود .بـه ایـن ترتیـب بخـشهـای
تدوینشده در این ماده به شر زیر است:
 .9فرستنده برای تنظیم داده های قرارداد و صدور اسناد حمل و یا اسناد حمل الکترونیـک بایـد
بهموقع ،اطالعا درست و الز را از جمله :دادههای مقرر در بند  9ماده  ،89نا طرفی که بـهمثابـه
فرستنده در دادههای قرارداد باید مشخص شود ،نا گیرنده ،قدر صور اقتضا) ،نا شخصی که در
وجه او سند حمل یا سند حمل الکترونیک باید صادر شود به متصدی حمل ارائه دهد.
 .2فرض بر این است که فرستنده درستی اطالعا ارائهشده مقرر در بند  9این ماده را در زمان
دریافت آنها بهوسیله متصدی حمل تضمین کـرده اسـت؛ بنـابراین در صـور بـروز خسـار در
نتیجه درستنبودن اطالعا  ،فرستنده بایـد بـه متصـدی حمـل بـرای فقـدان یـا خسـار ناشـی از
نادرستی این اطالعا

رامت بدهد.

 .3مسئولیت فرستنده کاال
نقض تعهدا منبعث از قرارداد یکی از شرایط الز برای تحقق مسئولیت قراردادی اسـت کـه
میتواند بهصور اجرانکردن ،اجرای ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد نمـود یابـد .در اینکـه آیـا
تقصیر ،نوعی نقض تعهد به شمار میآید یا باید آن را یکی از شرایط الز بـرای تحقـق مسـئولیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .See UNCITRAL, May 2004, 1A/CN.9/552
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قراردادی به شمار آورد ،میان حقوقدانان اختالفنظـر وجـود دارد .عـدهای برآننـد کـه در قـانون
مدنی در بحث ایجاد مسئولیت از تقصیر متعهد سخنی به میان نیامده است؛ بنابراین در حقوق ایـران
بهمثابه یکی از شرایط الز برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آوردهاند قحسینی .)85 :9832 ،حـال
خساراتی که ناشی از اقدا قفعل یا ترک فعل) فرستنده باشد ،درواقع ناشی از علت خارجی است و
قابلانتساب به متصدی نیست .تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بستهبندی و درج عالئم و
مشخصا نمود مییابد قابراهیمپور و باصر.)18 :9818 ،
مسئولیتهای فرستنده کاال از نقض تعهـدا بیـانشـده بـرای وی بـه وجـود مـیآیـد .اگرچـه
مسئولیتهای فرستنده در کنوانسیون روتردا  ،همانند کنوانسیون هامبور

و الهه -ویزبی ،بهطور

محدود اما دقیق بیان شده است و وی مسئول اثبا خسار بهوجود آمده بهدلیل طبیعت خطرناک
کاال است ،این الزا زمانی ایجاد مـیشـود کـه مسـئولیت اطـال نـدادن متصـدی حمـل از ماهیـت
خطرناک برعهده فرستنده کاال باشد ))Berlingieri, 2009: 19؛ بنابراین چنین به نظر میرسـد کـه
درباره کاالهایی با ماهیت خطرناک ،مسئولیت فرستنده کاال در قواعد روتردا افزوده نشـده ،بلکـه
به تفصیل بیشتری ذکر شده است.
 .9-3مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصدی حمل
مسئولیت قراردادی 9عبار است از التزا به جبران ضرری که ناشـی از اجـرا نکـردن قـرارداد
است؛ بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از آنها از اجرای مفاد
آن خودداری کند و از این حیث ضـرری متوجـه دیگـری شـود ،متخـاطی بـهواسـطه نقـض تعهـد
قراردادی در برابر طرف دیگر مسئولیت قراردادی خواهد داشت قحسینی)82 :9832 ،؛ البته به نظـر
میرسد این مسئولیت را تا آنجا میتوان قراردادی دانست که نحوه جبران ضرر نیز مطـابق قـرارداد
تعیین شده باشد؛ در یر این صـور مـیتـوان مسـئولیت مـذکور را دارای ماهیـت ضـمان قهـری
دانست که ریشه قراردادی دارد .به عبار دیگر ،مسئولیت خـارج از قـرارداد یـا مسـئولیت قهـری
زمانی تحقق مییابد که ضرری که به دیگری وارده شده است ،بـههـیچوجـه ناشـی از اجرانکـردن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contractual liability
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قرارداد یا تخلف از تعهدا قراردادی نباشد) .(Starck, 1972: 11ریشه این مسئولیت ،پیمـان بـین
او و زیاندیده نیست ،بلکه تخلف از تکالیف قانونی اسـت کـه بـرای همـه وجـود دارد قتقـیزاده،
ماده  81از قواعد روتردا مبنای مسئولیت فرستنده در مقایسه بـا متصـدی حمـل را در سـه بنـد
ارائه میکند .در این ماده ،مبانی مسئولیت متصدی بیان شده است .همچنـین ماننـد بنـد  8از مـاده 5
قواعد الهه -ویزبی و ماده  92کنوانسیون هامبور  ،قاعده مسئولیت براساس فرض تقصیر بنا شده
است؛ با وجود این ،بند  2از ماده  89بهمثابه استثنایی بر قاعـده کلـی اعـال شـده در برخـی شـرایط
مبنای مسئولیت متصدی را مسئولیت مطلق دانسته است .در این صور :
الف) برای اثبا مسئولیت فرستنده ،متصدی حمل در ابتدا باید طبق کنوانسیون روتردا  ،نقض
یکی از تعهدا فرستنده را قکه موجب فقـدان یـا خسـار بـه کـاال شـده اسـت) را اثبـا کنـد.
پیش نیازهای اثبا این مدعا با موارد مشـابه دربـاره نقـض تعهـدا توسـط متصـدی حمـل کـامالً
متفاو است .ب) جهت مطالبه خسار از متصدی حمل ،طبق بند یـک مـاده  ،92مـدعی مطالبـه
خسار کاال الزامی به اثبا نقض یکی از تعهدا متصدی حمـل 9نـدارد و تنهـا الز اسـت کـه
فقدان ،خسار یا تأخیر قیا هر رویداد منجر به فقدان ،خسار یا تأخیر) در کـاال را کـه در طـول
دوره مسئولیت متصدی حمل ر داده ،به اثبا برساند؛ درحالیکه درباره فرستنده نقـض یکـی از
تعهدا

 ،همواره پیشنیازی برای مسئولیت فرستنده محسوب میشود ).)Fujita, 2011: 11

قواعد روتردا درباره مسئولیت فرستنده تنها به روابط میان متصـدی حمـل و فرسـتنده مربـوط
میشود و این قواعد را اشخاص ثالث نمیتوانند استناد کنند .برای مثال ،ملوان کشتی کـه بـهدلیـل
بستهبندی یا انبارگذاری نامناسب دچار سانحه شده است ،نمیتواند با استناد به مقررا روتـردا از
فرستنده کاال درخواست پرداخت رامت کند؛ زیرا قواعد روتردا ناظر به این موارد نیسـت ،بلکـه
در عوض مطابق قانون مسئولیت مدنی محلی 2میتوان مسئول پرداخت رامت ملوان صدمهدیده را
تعیین کرد ق.)Honka, 2006: 49
موارد مسئولیت فرستنده که در ماده  81ذکر شده است ،تنها منافع متصدی حمل را در صور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. prima facie
2. National Tort Law
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نقض تعهد توسط فرستنده در نظر می گیرد و اشخاص دیگر را شامل نمیشود؛ البته ایـن امـر نـافی
مسئولیت فرستنده نسبت به دیگر اشخاص نیست ،بلکه بدین معنی است کـه قـوانین کنوانسـیون بـر
همچنین با دقت در بندهای این ماده میتوان نتیجه گرفت این ماده تنها به مسئولیت فرستنده در
شرایط فقدان کاال یا خسار به کاال اشاره میکند و مسئله صدما ناشی از تأخیر در ارسال کـاال
را شامل نمیشود .با توجه به گزارش های کارگروه سو مجمع کمیسیون حقـوق تجـار سـازمان
ملل متحد ،کنوانسیون روتردا تنها به بیان صریح مسئولیت تـأخیر میـان متصـدی حمـل و عـامالن
دریایی اشاره کرده است و تأخیر به دلیل نبود کاال یـا خسـار بررسـی نشـده اسـت .در بـاب ایـن
گزارشها نظر دیگری نیز ارائه شده است« :بررسی این گزارشها نشان میدهد که ...گـزارشهـای
کارگروه در این خصوص ،حق مطلب را ادا نکرده و این وظیفـه را برعهـده دادگـاه ملـی گذاشـته
است» ).)Baughon, 2009: 163

3ـ .4مسئولیت فرستنده نسبت به اشخاص دیگر
متداول است هر دو طرف یـک قـرارداد حمـل ،بـرای اجـرای تعهـدا منـدرج در قـرارداد از
اشخاصی چون کارکنان ،نمایندگان و پیمانکاران جزئی استفاده کنند ،ولی بـهطـور معمـول قواعـد
روتردا درباره مسئله نمایندگی بحث نمیکند ) .(Fujita, 2011: 12تنها در ماده  93ذکر شده کـه
متصدی حمل ،مسئول فعل یا ترک فعل اشخاص خاصی اسـت .همچنـین در مـاده  85بـه موضـو
مسئولیت فرستنده درباره فعل یا تـرک فعـل اشخاصـی پرداختـه شـده اسـت کـه اجـرای بعضـی از
تعهدا

را بر عهده میگیرند .این ماده از فصل هفتم قواعد روتردا مربوط بـه مسـئولیت فرسـتنده

نسبت به اشخاص دیگر ناشی میشود .براساس این ماده ،فرستنده مسئول نقض تعهدا منـدرج در
کنوانسیون بوده و درنتیجه ،مسئولیت فعل یا ترک فعل کارمندان ،نماینـدگان و پیمانکـاران جزئـی
که اجرای یکی از این تعهدا به آنها واگذار شده نیز برعهـده وی اسـت .بـا ایـن حـال فرسـتنده
مسئول فعل یا ترک فعل متصدی حمل یا طرف مجری که از طرف متصدی حمل اقدا میکنـد و
نیز فرستنده اجرای این تعهدا را به او واگذار کرده ،نیست.
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 .2فرستنده اسنادی
فرستنده اسنادی جزء نوآوریهای کنوانسیون روتردا بوده و در قـوانین پیشـین سـابقه نداشـته
اسنادی به معنی شخصی است یر از فرستنده که میپذیرد در سند حمل یا سند حمـل الکترونیـک
«فرسـتنده» نامیـده شــود» .از آنجـا کــه براســاس تعریـف ایـن کنوانسـیون ،فرسـتنده لزومـاً شــخص
منعقدکننده قرارداد حمل با متصدی حمل است ،اگر شخصـی قـرارداد بـاربری بـا متصـدی حمـل
منعقد نکند ،عمالً و واقعاً فرستنده نیست و اگر نا این شخص قشخصی یر از منعقدکننده قرارداد)
در سند حملـ تحت عنوان فرستنده آمده باشد ،فرستنده اسنادی اسـت .بـه عبـار دیگـر فرسـتنده
اسنادی شخصی است که قرارداد حمل منعقد نمیکند ،امـا نـامش در اسـناد حمـل ذکـر مـیشـود
قکاردان)9 :9811-9831 ،؛ بنابراین در کنوانسیون روتردا  ،شخصی فرستنده محسوب مـیشـود و
تعهد دارد که یا قرارداد حمل با متصدی حمل منعقد کرده باشد یا نامش در سند حمل ذکـر شـده
باشد .از آنجا که نا فرستنده اسنادی در سند حمل ذکر میشود ،حقوق و تعهداتی بـر وی تحمیـل
میشود تا در صور قصور مشخص باشد که چه کسی مسئول است.
در بند  98ماده  9از قواعد هامبور  ،فرسـتنده بـا تعریفـی عـا و گسـترده تعریـف مـیشـود؛
بهطوریکه نهتنها شخصی که قرارداد حمل را با متصدی حمل منعقـد مـیکنـد را در برمـیگیـرد،
بلکه هر شخصی که از سوی او یا به نا او یا به حساب او کاالها را به متصدی حمل نهایی میدهد
نیز شامل میشود؛ به عبارتی کسی که بدون قرارداد کاالیی را تحویل داده یا کاال به حسـاب و بـه
نا او تحویل داده شده است ،فرستنده محسوب میشود .در قواعد روتردا این شخص نمـیتوانـد
چنین عنوانی داشته باشد .فرستنده اسنادی فرستندهای است که مشخصا وی در اسناد حمل ذکـر
شده است .برای مثال ،فروشنده  9FOBدرحقیقت فرستنده نیست؛ زیرا خریدار باید برای حمل کاال
از بندر موردنظر با هزینههای شخصی و تحت شرایط فروش  FOBبرای بستن قرارداد اقدا کنـد.

2

اگرچه خریدار  FOBدر بعضی شرایط قرارداد حمل را تنظیم میکند ،بیش از آنکه یکی از طرفین
قرارداد باشد در کنار فرستنده قرار میگیرد ) .(Fujita, 2011: 226با این حال ،نا

فروشـنده FOB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Free on Board
2 .INCOTERMS 2000, FOB, buyer’s obligation
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بیشتر در سند حمل بهمثابه «فروشنده» ظاهر میشود .وضع حقوقی و قانونی چنـین فـردی در قواعـد
الهه و الهه -ویزبی کامالً نامشخص بود .تعریف فرستنده در قواعد هامبور

نیز تا حدی گسترده

افرادی را که در ارتباط با یک قرارداد حمل دریایی ،نامشان در کنار فرستنده قرار میگرفت شامل
میشد؛ بنابراین اگر فروشنده  FOBکاال را به متصدی حمل تحویل میداد قواعد هامبور

وی را

بهمثابه فرستنده تلقی میکرد ،اما قواعد روتردا روش دیگری را در پیش گرفت .گرفته یعنـی ایـن
کنوانسیون در راستای ساماندهی ،فردی که درحقیقت کاال را به متصدی تحویل میدهد با عبار
«فرستنده اسنادی» تعریف شده است ).(Fujita, 2011: 226
در ماده  ،88در دو بند به مبحث تقبل حقوق و تعهدا فرستنده کاال بهوسـیله فرسـتندهای کـه
مشخصـاتش در اسـناد حمــل ذکـر مـیشــود قفرسـتنده اسـنادی) پرداختــه شـده اسـت .تعهــدا و
مسئولیتهای یک فرسـتنده اسـنادی ،تنهـا در مـوارد مـذکور در فصـل  2و نیـز مـاده  44از قواعـد
روتردا خالصه میشـود قالبتـه در مـاده  44تصـریح مـیشـود کـه فرسـتنده اسـنادی دربـاره تهیـه
اطالعا  ،دستورا و اسناد موردنیاز تعهـد ثانویـه یـا فرعـی دارد و حقـوق وی نیـز شـامل مـوارد
ذکرشده در فصل  2و  98است .برای مثال ،متصدی حمل حق مطالبه و اقامه دعـوی علیـه فرسـتنده
اسنادی در باب هزینه ترابری را ندارد .در این مـاده از کنوانسـیون روتـردا  ،در دو بنـد بـه مبحـث
برعهده گرفتن حقوق و تعهدا فرستنده از سوی فرستنده اسنادی پرداخته است .طبق بند  9از ماده
 ،88فرستنده اسنادی همان مسئولیتها و تعهدا فرستنده را بر عهده دارد؛ پـس فرسـتنده اسـنادی
وظیفه دارد کاالهـای آمـاده حمـل را تحویـل دهـد ق (Art27.1, Rotterdam Rulesو محمولـه را
همانطور که میان فرستنده و متصدی حمـل توافـق شـده بـهصـور مناسـب و دقیـق ،بارگـذاری،
بستهبندی و انبارچینی و تخلیه کند ق .)Art27.2, Rotterdam Rulesهمچنین باید با متصدی حمـل
در تهیه اطالعا برای تنظیم گزارههای قرارداد همکاری ق )Art28, Rotterdam Rulesو از قواعد
خاص در باب حمل کاالهای خطرناک متابعت کند ق(Art32, Rotterdam Rules

درباره مسئولیت فرستنده کاال ،بـا پـذیرش ایـن حقیقـت کـه فرسـتنده اسـنادی در سـند حمـل
«فرستنده» نامیده میشود ،وی تما مسئولیتهای مقرره در ماده  81از جملـه مسـئولیتهـای مطلـق
مذکور در بند  2ماده  89و ماده  82را متحمل میشود .همچنین فرستنده اسنادی ،مسئول نقض فعل
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یا ترک فعل هریک از افرادی است که فرستنده ،اجرای یکی از تعهدا را به آنها واگذار کـرده
است ).(Art34, Rotterdam Rules
فرستنده تأثیر نمیگذارد ق .)Honka, 2006: 48یعنی «تعهدا و مسئولیتهـای فرسـتنده اسـنادی،
جایگزین تعهدا و مسئولیتهای فرستنده نمیگردد و با مسئول شناخته شدن فرستنده اسنادی ،بار
مسئولیت فرستنده کاسـته نمـیشـود .اگرچـه در هـر صـور متصـدی حمـل دو رامـت دریافـت
نمیکند قیکی از فرستنده و دیگری از فرستنده اسنادی) ،اما میتواند بهجای فرستنده اسنادی ،علیه
فرستنده اقامه دعوی نمایـد» ) .(Fujita, 2011: 227بایـد توجـه داشـت کـه امکـان محدودسـازی،
افزایش یا استثناکردن برخی تعهدا

و مسئولیتهای فرستنده از طریق قرارداد وجـود نـدارد ق Art

)79-2(a) and 79-2(b) Rotterdam Rules؛ زیرا برخـی تعهـدا و مسـئولیت فرسـتنده در زمـره
قواعد آمره هستند.
بخش انتهایی بنـد  9از مـاده  88بـا یـادآوری حقـوق و حمایـت هـای درنظرگرفتـه شـده بـرای
فرستنده قکه در طول فصل  2و بخشی از فصل  98بیان شده اسـت) ایـن حقـوق را بـرای فرسـتنده
اسنادی نیز مقرر میکند .البته همانطور که این ماده به قیود محدودیت و شروط مـذکور در فصـل
 92رجو نمیکند ،فرسـتنده اسـنادی نیـز از مزایـای محـدودیت تحـت ایـن کنوانسـیون بهـرهمنـد
نمیشود ).(Baatz, et al., 2009: 95
نتیجهگیری
یکی از جنبههای مهم در قواعد روتردا آن است که برخالف کنوانسیونهـای پیشـین ،فصـلی
کامل به همراه تعداد فراوانی از مقررا مشرو را به تعهدا و مسئولیتهای فرسـتنده اختصـاص
داده است؛ بنابراین با این امر تعهدا و مسئولیتهای فرستنده به طور مجـزا بررسـی و بـینظمـی و
پراکندگی مطالب در کنوانسیونهای دیگر حذف شده اسـت .بـا وجـود مـوارد مـذکور ،همچنـان
محدوده تعهدا و مسئولیتهای فرستنده ،جامعیت الز را ندارد.
کنوانسیون روتردا تا حد زیادی در ماده  81درباره مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصـدی
حمل بحث کرده است .از جمله این ماده ،مبانی مسئولیت فرستنده بیان شـده اسـت .در بنـد  9ایـن
ماده ،مانند مواد  8و  5از قواعد الهه -ویزبـی و مـاده  92کنوانسـیون هـامبور  ،مبنـای مسـئولیت
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فرستنده مبتنی بر تقصیر است ،اما در بند  2از مـاده  ،89مسـئولیت مطلـق بـرای فرسـتنده کـاال بیـان
میشود؛ البته همانگونه که ذکر آن گذشت این مواد و مقررا تنها به مسئولیت فرستنده نسبت به
مسئولیت مدنی مراجعه کرد.

در باب تکالیف فرستنده نیز میتوان گفت مهمترین تکالیف وی ،عبار اند از :تعهد به تحویل
کاالی آماده حمل قماده  ،)22همکاری متقابل فرستنده کـاال و متصـدی حمـل در ارائـه اطالعـا
آموزشهای الز قماده  ،)23ارائه تعهد فرستنده کاال در ارائه اطالعا  ،آموزشهـا و اسـناد قمـاده
 ،)21ارائه اطالعا برای تدوین مفاد قرارداد قماده  )89و قواعد ویژه دربـاره کاالهـای خطرنـاک
قماده .)82
مقررا روتردا برای نخستین بار نسبت به کنوانسـیونهـای پیشـین ،مفهـومی بـه نـا فرسـتنده
اسنادی را ابدا کرده که تا حد زیادی میتواند مشکال صنعت حمل و نقل را برطـرف کنـد .در
کنوانسیون روتردا  ،شخصی فرستنده محسوب میشود و تعهد دارد که یا قرارداد حمل با متصدی
حمل منعقد کرده باشد یا نامش در سند حمل ذکر شده باشد؛ بنابراین شخصی که قرارداد حمل را
منعقد نکرده است ،در حکم طرف قرارداد محسوب میشود.
از اهداف اصلی کنوانسیونهای حمل دریایی عالوه بـر ایجـاد یکنـواختی در حقـوق تجـار ،
حمایت از صاحبان کاال در برابر متصدی ضمن رعایت یا ایجاد قواعد آمره برای مسئولیت متصدی
است .از دیگر ابداعا کنوانسیون روتردا  ،وضع قواعد آمره درمورد تکالیف فرسـتنده اسـت .بـه
عبار دیگر روتردا اقدا به وضع قواعدآمره برای حمایـت از متصـدی در برابـر فرسـتنده کـرده
است .از جمله این قواعد وظیفه فرستنده در ارسال کاال به روش ایمن است .این تعهد نمیتواند در
قرارداد تغییر کند .براساس این مقررا  ،در هر شرایطی ،فرستنده کاال موظـف بـه ارسـال کـاال بـه
روشی است که کاال در آن مسیر سالم باقی بماند؛ یعنی توافقا میان متصدی حمل و حمل کننـده
تنها در صورتی معتبر است که آنها بر روی جنبههایی از آمادگی کاال یر از حمل ایمـن کـاال یـا
دیگر مقررا آمره مربوط توافق کنند.
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