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ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد ،گامی ضروری در جهت توسعة
حملونقلهای بینالمللی کاال
عبدالحسین شیروی ،1علیرضا

ابراهیمی2

 .1استاد گروه حقوق ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق تجارت بینالملل ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/09/18 :ـ تاریخ پذیرش)1398/12/16 :

چکیده
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که به لطف رشد تکنولوژیهای نوین و دیجیتالی شدن امور روزبهروز در حال کوچکتر شدن است .به
سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بینالمللی کاال در این فضا ،وجود نظامهای مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حملونقل کاال
موجب مشکالتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی ،ابهام در حقوق ،تعهدات و مسئولیتهای افراد مـرتبط بـا حمـل ،افـزایش
ترافیک در مرزها ،باال رفتن هزینهها ،طوالنی شدن زمان حمل ،و در نهایت کاهش بهرهوری خواهد شد .یک راهحل مؤثر بـرای توسـعة
حملونقل بینالمللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حملونقـل فقـط بـا یـک
قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد .در حوزة حملونقل ریلی فرامرزی کاال با دو نظام عمدة حقوقی مواجهیم:
کنوانسیون  SMGSو قواعد  .CIMتالشهای بسیاری برای یکسانسازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن اسـت از جملـه تهیـة
«پیشنویس قانون متحدالشکل ریلی» .با این حال ،به نظر میرسد اکنون زمینه و بستر الزم برای تصویب یـک کنوانسـیون جدیـد بـه
منظور یکسانسازی مقررات این حوزه وجود ندارد .بنابراین ،بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزارهای قراردادی داوطلبانه ،مثل
بارنامة مشترک  ،CIM/SMGSقراردادهای استاندارد ،و امثال آن در جهت هماهنگسازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.

کلیدواژگان
حقوق حملونقل ریلی بار ،حملونقل ریلی کاال ،کنوانسیون  ،SMGSمقررات متحدالشـکل  ،CIMیکسـانسـازی و هماهنـگسـازی
حقوقی.

 رایانامة نویسندة مسئولashiravi@ut.ac.ir :
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مقدمه
حملونقل ریلی یکی از شاخصههای مهم پیشرفت و توسعهیاافگیی وواماب اه ح اا

مایآیا.

سرعت اال در وا هوایی ،پایین ودن هزینهها ،میزان آالین.گی یار کام ،و امنیات ایار ااال از
مزایایی است که نقش این شیوة حملونقل را اهخصاو

در معاام

اینالمللای و فرامارزی

پررنگ میکن.
یکی از شیوههای مهم شگا

خشی.ن ه توسعه و پیشرفت حملونقل ریلی ینالمللی رقراری

یک نظام حقوقی واح .در این حوزه است ه.ف از ایجاد نظام حقوقی واح .در حوزة حملونقل
فراهم کردن گر و فضا ه نحوی است که حملونقل از ا گ.ا تا انگها اا یاک قارارداد و ارناماه و
تحت پوشش مقرراتی واح .انجام گیرد ا تووه ه نیازهای تجار ینالمللی ،پیشرفت سریب پ.ی.ة
وهانی ش.ن ،و کمرنگ ش.ن مرزها وقوع چنین وضعیگی در آین.های نهچن.ان دور حگمی است در
وهان امروز و هخصو
کن .طبیعگاً مبادال

در حوزة تجار

ینالمللی ،کشوری که نخواه .در این زمینه مشاارکت

گ گرده و فرامرزی ا دنیای پیرامون خود نخواه .داشت و اهناچاار اه انازوا

کشی.ه خواه .ش .این فراین ،.اگرچه مخگص حملونقل ریلی نی ات ،اهمیات آن در ایان حاوزه
انکارناپذیر است
در حال حاضر ،دو نظام حقوقی در زمینة حملونقل ریلی ینالمللی ار در آسیا و اروپا وواود
دارد« 1 :مقررا

مگح.الشکل  1»CIMکه هماراه ساایر قاوانین در ساال  1980ومابآوری شا .و

تحت عنوان «مقررا

یکنواخت مر وط ه حملونقل ینالمللی کاال ا راهآهن» 2در قالا

 Bکنوان یون کوتیف ( )COTIFه تصوی

ضامیمة

رسی .و « 2کنوان ایون  3»SMGSکاه مخفاف عباار

روسی «موافقتنامة حملونقل ینالمللی ار اا راهآهان» اسات و در ناوامبر  1951تصاوی
( )ZHU & Vadim 2018: 118و آخرین تغییارا

و اضاافا

شا.

آن در ساال  2019انجاام پاذیرفت

کنوان یون کوتیف ،که اتحادیة اروپا نیز در سال  2011ه آن پیوسگه اسات (،)Ambrożuk 2018: 8
عم.تاً در اروپا ،مغر  ،و خاورمیانه حاکم است اما کنوان یون  SMGSیشگر در اروپای شارقی و
)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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آسیا و در کشورهایی نظیر چین و روسیه حاکم است ایران و ان.کی از کشورهای مجاور ایاران در
خاورمیانه و اروپای شرقی نیز ه هر دو کنوان یون پیوسگهان.
ا پیوسگن اکثریت قری

ه اتفاق کشورهای قارة اروپا ،آسیا ،و شمال افریقا ه یکی از ایان دو

کنوان یون ،حملونقل ینالمللی کاال از طریق راهآهن تا ح.ود زیادی از دخالت حقاوق داخلای و
ملی کشورها فاصله گرفگه و تحت پوشش یکی از این دو نظام حقوقی ینالمللی قرار گرفگه اسات
و یک انسازی حقوقی در این زمینه ه سطح یار االیی رسی.ه است ا این حال ،ه علت ووود
این دو کنوان یون و دو نظام حقوقی مگفاو
شرق ه غر

از هم در حملونقل ریلی ار ،وا هواایی کااالهاا از

یا العکس ،که در طول م یر حمل آن دو کشور ا دو نظام حقوقی مگفااو

وواود

داشگه اشن ،.ن بت ه حمل کاال در کشورهایی که تحت پوشش یکی از نظامهای مز ور ه گن ،.ا
وقت و هزینه و تشریفا

یشگری صور

میگیرد پیش از این نیز ت شهایی رای رقراری نظاام

حقوقی واح .رای حمل ینالمللی ریلی ار و هماهنگسازی این دو کنوان ایون توسا ساازمان
اوتیف 1و سازمان او اس وی دی 2،در مقام نهادهای مگولی دو کنوان یون ،و سایر دساتانا.رکاران
و نهادهای ینالمللی فعال این حوزه صور

گرفگه است

شیوههای مخگلفی رای یک انسازی ووود دارد مهمترین نوع یک انساازی حقاوقی ،کاه در
سطح ینالمللی صور

میگیرد ،از طریق تهیه و ت.وین معاه.ا

و کنوان یونهای اینالمللای و

پذیرش آنها از سوی کشورها و سازمانهای ینالمللی است این نوشاگار در پای پاساخ اه ایان
سؤال است که آیا در حال حاضر امکان رقراری یک نظام حقوقی واح .در حوزة حملونقل ریلی
کاال در سطح ینالمللی و از طریق تصوی

یک کنوان ایون و.یا .وواود دارد اگار ناه ،از چاه

شیوههای دییری میتوان نظامهای حقوقی حاضر را نزدیک و هماهنگتر ساخت
رای پاسخ ه پرسش فوق ،در ادامه ا گ.ا ه تعریاف ،اهمیات ،و شایوههاای یک اانساازی و
هماهنگسازی مقررا

حقوقی و دالیل موافقان و مخالفان آن پرداخگه خواه .ش .سپس ،شارای

مووود و نظام حقوقی حاکم ر حملونقل ریلی ینالمللی ار و قلمرو هار یاک از آنهاا تشاریح

1. OTIF
2. OSJD
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میشود در خش سوم ،ضرور ها و دالیل ایجاد وح.

حقوقی در حوزة حملونقل ریلای کااال

از طریق راهآهن ررسی میشود در خش آخر نیز راهکارهای ایجاد نظام حقوقی واح .در حاوزة
حملونقل ریلی ار و در صور

نبودِ این امکان ،راهکارهای مؤثر هماهنگ کردن و نزدیکساازی

هر چه یشگر این نظامهای حقوقی ه یکدییر یان میشود در پایان نیاز نگیجاهگیاری از مباحا
مطرحش.ه ارائه خواه .ش.
تعریف ،اهمیت ،و شیوههای یکسانسازی مقررات حقوقی
ه نظر میرس .هیچ تعریف مشخص و واح.ی از هماهنگسازی قانونی ،یک انسازی حقاوقی ،و
سایر عبارا

مشا ه در پیشینة حقوقی وهان ووود ن.ارد رخی ،اا اتخاا یاک رویکارد موساب،

هماهنگساازی را «فراینا .یک اانساازی یاا مشاا هساازی قاوانین داخلای ،مقاررا  ،اصاول ،و
سیاستهای دولگی ه لحاظ ماهوی» تعریف کردهان )Leebron 1996: 43( .ع.های دییار تعریفای
مح.ودتر از ایان مفهاوم ارائاه دادهانا« :.هماهناگ ساازی قاانونی مشامول توافقاا
مذاکرهکنن.ه رای تبعیت از مقررا

کشاورهای

ماهوی مشا ه است» ( )Sykes 1999: 49-50در هار حاال ،اا

ووود اخگ ف در تعاریف ،ه نظر میرس .اساساً میان صاح نظران حقوقی در خصاو
هماهنگسازی ه منزلة «ا زاری رای کاهش اخگ فا

در زمینة مقررا

مفهاوم

و سیاستهای حوزههاای

قانونگذاری مخگلف» اتفاقنظر ووود دارد (شیروی و انصااری  )86 :1391ایجااد نظاام حقاوقی
واح .در حوزة حملونقل ریلی اه معناای فاراهم کاردن اگر و فضاا اه نحاوی اسات کاه در
حملونقلهایی که از طریق راهآهن صور
حکومت کن .و تعه.ا

و م ئولیتهای افراد درگیر در قرارداد حمل ،اعم از فرساگن.ه و مگصا.ی

حمل و گیرن.ه ،تا ب مقررا
از دیر از ضارور

می گیرد قانون یا مقررا

واحا.ی ار قارارداد حمال

واح .شود

وواود مقاررا

مگح.الشاکل در ساطح داخلای و اینالمللای و تا.وین

راهکارهایی رای تحقق آن موضوع ح

و اخگ فنظر وده اسات (ردیار  106 :1371اه عا).

گروهی هماهنگسازی قانونی را ا زاری کارآم .رای پیشبرد م یر تجار
گروهی دییر هماهنگسازی را در رخی موضوعا  ،ه دلیل اخگ فا
ووامب مخگلف ،مغایر ا حقوق اشخا

آزاد میدانن.؛ درحالیکه
ان اانی و زی اتمحیطای

ه شمار میآورن)Trebilcock & Howse 1999( .
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است از :الف) ع.های ا مقای ة علم حقوق ا علوم تجر ی

رخی از دالیل مهم موافقان عبار

اسگ.الل میکنن .که حقوق نیز یک علم است و یافگههای علمی از مرزهای کشورها عبور میکن .و
همة کشورها میتوانن .از آن هرهمن .شون .و آن را توسعه دهن( .شایروی )57 :1394؛

) وواود

هماهنگسازی ه منظور تضمین فرصتهای م اوی ارای هماة فعااالن اقگصاادی از حاوزههاای
قانونگذاری مخگلف ضروری است؛ ج) از منظر صااح نظاران اقگصاادی ،اخاگ ف در مقاررا ،
همچون اخگ ف سطح تکنولوژی کشورها یا تفاو
مزیت ن بی 1مح و

در دارا ودن مواه

نمیشاود ()Mayeda 2004؛ د) وواود مقاررا

خا.ادادی یاک کشاور،
مخگلاف مووا

افازایش

هزینهها میشود ()Sykes 1999
مخالفان نیز دالیل محکمی ارائه کردهان .که مهمترین آنها عبار

است از :الف) اشکالی ن.ارد

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

 ،و ارزش های اوگماعی خاود مقاررا

()Zweigert & Hein 1998: 25؛

و قاوانین خاا

) حگی در مواردی که اخگ فا

خاود را داشاگه اشا.

قانونی از ارزشهای اتی ناشی

نمیشود از هم اورای هماهنگسازی قانونی الزامی نی ت ،میر در موارد اسگثنایی ه انشاعا

و

اخگ ف قانونی میتوان ه واسطة اسگفاده از اصولی همچون «ع.م تمرکز سیاستگاذاری» 2احگارام
گذاشت ()Sykes 2000؛ ج) وح.

حقوقی موو

میشود تفاو های زیبای نظاامهاای حقاوقی

ملی از ین رود (شیروی )58 :1394
رای روشنتر ش.ن موضوع و فهم صحیح آن ،الزم است م ائل حقوقی را دسگه ن.ی و سپس
یک انسازی حقوقی را در ارتباط ا هر دسگه ،ه طور و.اگانه ،ررسی کرد تووه نکردن اه ایان
موضوع میتوان .مانن .دی.گاه رخی صاح نظران ( )Landwehr 2007: 415موو

تک ع.ینیری

و حگی فهمی ناقص و نادرست از موضوع شود در یک دسگه ن.ی کلی ،موضوعا

حقوقی ممکن

1. Comparative advantage

هر گاه کشوری گوان .دو کاالی «الف» و « » را ا قیمت تمامش.ة کمگری ن ابت اه کشاوری دییار تولیا .کنا .و ساود
حاصله از تولی .کاالی «الف» ن بت ه سود کاالی « » یشگر اش ،.کشور مز ور در تولی .کاالی «الف» مزیات ن ابی
دارد (فرهنگ  )1371رای مطالعة یشگر در این زمینه ← شیروی ،حقوق تجار

ینالملل ،فصل اول
2. Policed Decentralization
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صرفاً داخلی اسات کاه ایجااد و اساگمرار و

است ه سه گروه تق یم شون :.دسگة اول موضوعا

پایان آنها داخل مرزهای یک کشور اتفاق میافگ .و آثار فرامرزی ن.ارد؛ مثل فو

یاک ایرانای در

داخل کشور که هیچ عنصر خاروی در اموال و حقوق و تعها.ا

وی دخالات نا.ارد از دیا.گاه

در ارة این دساگه از موضاوعا

ضاروری نی ات و هار کشاور

عملیرایانه ،یک انسازی مقررا
میتوان .مقررا

خا

خود را اعمال کن 1 .دسگة دوم موضوعاتی است کاه آثاار و تبعاا

آن اه

دالیلی ه خارج از مرزها کشی.ه میشود؛ مثل انعقاد یک قرارداد ینالمللای یاا ورشک اگیی یاک
تاور که اموال یا تعه.ا

یا دیونی در سایر کشورها دارد در را طه ا این موضوعا  ،رای کاهش

هزینهها و توسعة مبادال

تجاری و اقگصادی ،کشورها ای .کنار یکدییر قارار گیرنا .و مقاررا

خود را ا سایر کشورها ،دست کم تا میزانی کاه از نظار اقگصاادی و ازرگاانی ماورد نیااز اسات،
هماهنگ کنن .دسگة سوم موضوعاتی است که مقررا
کافی نی ت و حگماً ای .از طریق وضاب مقاررا

ملی هتنهایی ارای نظام و انضاباط آنهاا

یک اان و هماهناگ اا ساایر کشاورهاا چناین

موضوعاتی را تحت نظم و انضباط ینالمللی قرار داد و ه اه.اف قانونی ماورد نظار رسای.؛ مثال
ورایم اینگرنگی ،تروری م ،حفظ مالکیت معنوی (شیروی 63 :1398ا )65
حوزة ترانزیت و حملونقل اینالمللای در موضاوعا

دساگة دوم واای مایگیارد نیااز اه

هماهنگسازی قانونی در این حوزه ،یش از آنکه مبگنی ر مباح

نظری و فل فی اشا ،.پاساخی

ه نیازهای تجاری و اقگصادی تجار و کشورهاای مخگلاف و وهاان اماروز اسات ممکان اسات
کشورها مقررا

خا

خود را وضب کنن .و هیچ ت شی رای هماهنیی ا مقررا

سایر کشورهاا

انجام ن.هن.؛ ولی قطعاً این وضعیت م گلزم هزینه رای آن کشور خواه .ود ایان هزیناه ممکان
است رفگارهای ت فیوویانة سایر کشورها ،معام

گرانتر ،محرومیت از سرمایهگذاری خاروی،

و انزوای اقگصادی اش .یشگر کشورهایی که ه کنوان یونهای اینالمللای در زمیناة اقگصاادی و
مالی و تجاری اهمیت نمیدهن .انزوای اقگصادی دارن .و ه ایان مقاررا
 )1999: 4در ایران ع .از انق

نیز  .ینی ه غر

نیااز ن.ارنا( .

و سازمانهاای اینالمللای مووا

Stephan

شا .در

 1البگه در این حوزه نیز اسگثنائاتی ووود دارد ،مثل حقوق شر و حقوق اقلیتها ،که سازمانهاای اینالمللای تا شهاای
فراوانی کردهان .تا دستکم حقوق قانونی رای افراد تضمین شود
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مقاطعی ایران ه کنوان یونهای ینالمللی تووه الزم را نکن .و در پذیرش مقررا

مگح.الشکل اا

مشکل مواوه شود این وضعیت پرداخت هزینه در پی دارد و ه نظر میرس .دولت مگوواه شا.ه
است که دییر تحمل پرداخت این هزینهها را ن.ارد
یک انسازی و هماهنگسازی مقررا

قانونی ممکن است ه سه شیوه و در ساه ساطح واقاب

شود:
الف) یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح ملی

تقریباً در همة کشورها فراین .اص ح مقررا
یک انسازی مقررا

موواود و وضاب قاوانین و.یا .در وریاان اسات

در این سطح ه دو صور

میتوان .اتفاق یفگ:.

اول .با استفاده از مطالعات تطبیقی و اقتباس از یافتههای علمی و قوانین کشورهای دیگر در
یک فضای ای.هآل رای ررسی علمی قوانین مووود ای .ه یافگههای علمی در ساطح وهاانی توواه
شود و تجار

کشورهای دییر م .نظر قرار گیرد

دوم .با الگو ق ار دادن قوانین نمونه قانونگذاران ملی از چن .نظر ه قاوانین نموناه توواه و از
آنها اسگقبال کردهان .اوالً ،این قوانین مگعلق ه کشور خاصی نی ت و مفااد آن اا فرهناگ و ساا قة
تاریخی و اعگقادا

کشوری خا

گره نخورده تا پذیرش آن در سایر کشورها ا چالشهاای وا.ی

رو هرو شود ثانیاً ،مگن این قوانین یار دقیق و شیوا تنظیم ش.ه است ثالثاً ،در این قوانین از آخارین
و م.رنترین یافگههای علمی مووود در خشهای گوناگون حقوقی اسگفاده ش.ه است کاه از طریاق
مطالعا

و پژوهشهای تطبیقی ه دست آم.ه است پذیرش این قوانین نمونه از سوی قانونگاذاران

ملی عم ً ه وح.

حقوقی و هماهنیی مقررا

حقوقی در آن زمینة خا

از طریق همین فراین ،.قانون داوری تجاری ینالمللی ایاران ،مصاو

منجر خواه .ش.؛ مث ً،

 ،1376کاه رگرفگاه از قاانون

نمونة آن یگرال است ،ا قوانین شصت و پنج کشور دییر هماهنگ ش.ه است (شیروی )63 :1398
ب) یکسانسازی مقررات حقوقی در سطح بینالمللی

محکمترین و مطمئنترین شیوة یک انسازی حقوقی در سطح ینالمللی و از طریق تهیه و ت.وین
معاه.ا

و کنوان یونهای اینالمللای و پاذیرش آنهاا از ساوی کشاورهاا صاور

یک انسازی حقوقی در سطح ینالمللی ممکن است ه دو صور

اتفاق یفگ:.

مایگیارد
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اول .تهیه و تدوین کنوانسیون و پیوستن یا الحاق کشورها بره ایرن کنوانسریون .رخای از
معاه.ا

و کنوان یونهای ینالمللی تعه.ا

اعضا ای .در وضب مقررا

مشخصی را ه کشورهای عضو تحمیل میکننا .کاه

ملی خود آن تعه.ا

را ،که عموماً یک ح.اقل تلقی میشون ،.رعایت

کنن .در رخی دییر ،ا الحاق یک کشور ه آن کنوان یون ،مقررا
موضوع خا

در ح.ود کنوان یون تا ب مقررا

داخلی آن کشور ن بت اه آن

آن خواه .ش.

دوم .ادغام معاهدات و قوانین متعدد موجود و ایجاد یک کنوانسیون جامع واحرد .معماوالً
در این فراین .سازمانها و نهادهای مگولیِ کنوان یونهای مخگلف در یک حاوزة خاا

گاردِ هام

میآین .و پس از ررسیهای فراوان و تشکیل کاارگروههاای تخصصای مخگلاف کنوان ایونهاای
مخگلف را در هم ادغام میکنن .و تحت عنوان یک کنوان یون و نظام حقوقی واحا .درمایآورنا.
معاه.ا

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

ادغام کنوان یون کوتیف ( )COTIFاست که در ارة آن یشگر توضیح داده خواه .ش.
ج) پذیرش اختیاری و داوطلبانة مقررات توسط تجار و شرکتها

یکی دییر از طرق نیل ه وح.
داوطلبانة افراد و مؤس ا

حقوقی ،که نقش آن امروزه یار پررنگتر ش.ه اسات ،اساگفادة

از قراردادهای اسگان.ارد و مقاررا

ینالمللی و منطقهای تهیه و ارائه کردهان .ا تووه اه تشاریفا
ت.وین معاه.ا

واحا.ی اسات کاه ساازمانهاای
ایار زیااد تصاوی

قاوانین و

و زمان ر و هزینه ر ودن فراین .شکلگیری و م گقر ش.ن این روشهاا ،اه نظار

میرس .اسگفادة داوطلبانة تجار و شرکتها از قراردادها و قوانین مگح.الشکل ییانه شیوهای اسات
که میتوان .پاسخیوی نیازهای مگغیر و روزافازون دنیاای تجاار

اینالمللای اشا .ایان شایوة

هماهنگسازی ،که ا تووه ه اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها صور

میگیرد ،ه دو

روش میتوان .اتفاق افگ:.
اول .پذی ش داوطلبانة ق اردادهای اسرتاندارد رر ایع عمرومی یرا سرای اسرناد مشرابه
متحدالشکل .پذیرش داوطلبانه این قراردادهای اسگان.ارد ،شارای عماومی ،و ساایر اساناد مشاا ه
موو

ش.ه در عمل مقررا

راواب اه خاشهاای گونااگون اقگصاادی و تجااری اه صاور

مگح.الشکل درآی)Bonell 1992: 617( .
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دوم .پذی ش داوطلبانة مق رات از قبل تهیهرده .نمونة موفق این پذیرش اسگفاده از «مقررا
و رویههای مگح.الشکل اعگبارا

اسنادی» 1است که در اتاق ازرگانی ینالمللی 2،که یاک ساازمان

غیر دولگی است ،ت.وین ش.ه است ا اینکه این مقررا

کنوان ایون نی اگن ،.در عمال،

ه صور

یشگر انکهای دنیا و از ومله انکهای ایاران آن را پذیرفگاهانا .و اماروزه کمگار اانکی حاضار
میشود .ون حاکمیت این مقررا

اق.ام ه ص.ور اعگبار اسنادی کن.

وضعیت موجود و نظام حقوقی حاکم بر حوزة حملونقل بینالمللی ریلی کاال
ا توسعه و گ گرش صنعت حملونقل ریلی و افزایش حجم مبادال
م افر از طریق واگنهای قطار ،دولتهای ینفب در امور خ.ما
مقررا

فرامرزی و ینالمللی کاال و
ریلی درصا.د ایجااد قواعا .و

یکنواخگی رآم.ن .که گوانن .سی گم حملونقل ینالمللی از طریق راهآهن را اه صاور

یکپارچه درآورن .ازینرو ،در اواخر قرن  19می دی تشاکی

و ساازمانهاای مگعا.دی در ایان

حوزه تشکیل ش ،.از قبیل  CITو  OTIFو  ،OSJDکه اق.اما

این نهادها و ساازمانهاا اه ایجااد

مقررا

و کنوان یونهایی در زمینة حملونقل ریلی ینالمللی منجر ش .از این اق.اما

ااه تصااوی

مایتاوان

«کنوان اایون حماالونقاال ااینالمللای ااار ااا راهآهاان» 3در سااال  1893و تصااوی

«موافقتنامة حملونقل ینالمللی کاالها ا راهآهن» 4در ناوامبر  1951اشااره کارد عا وه ار آن،
نظامهای حقوقی دییری نیز ووود دارد ه طور کلی ،در حال حاضار ،قاراردادهاای حمالونقال
ینالمللی کاالها از طریق راهآهن تحت حاکمیت یکی از سه نظام حقوقی اسات کاه در اداماه اه
آنها اشاره میشود
الف) مقررات متحدالشکل CIM

«مقررا

5

مگح.الشکل در ارة قرارداد حمل ینالملل کاالها ا راهآهان» ،کاه هاماکناون ضامیمة

کنوان یون کوتیف و تحت نظار

B

و م ئولیت سازمان یندولگی  OTIFاست ،پیشینهای طاوالنی و

)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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ق.یمی دارد در سال  ،1893ه ا گکار دو حقوق.ان سوئی ی« ،کنوان یون حملونقل ینالمللی اار
ا راهآهن» ،تحت عنوان  ،CIMت.وین ش .در هشگمین کنفارانس تج.یا.نظر ،کاه از طریاق دفگار
مرکزی «کمیگة حملونقل ینالمللی ا راهآهن» 1در ماه می  1980رگزار شا،)Bulletin 1987: 32( .
این کنوان یون ه اضافة  2،CIVکه در واقب مبنا و اسااس مقاررا
سایر مقررا

و.ی.الگصاوی

ه اگن ،.هماراه

در کنوان یونی و.ی ،.ا عنوان «کنوان یون حمالونقال اینالمللای اا راهآهان» یاا

 ،COTIFه شکلی مناس

ادغام و یک انساازی شا.ن .از هماین ساال اود کاه «دفگار مرکازی

حملونقل ریلی ینالمللای» اا سااخگار و رویکاردی و.یا .تحات عناوان «ساازمان ایندولگای
حملونقل ینالمللی ا راهآهن» یا  OTIFپا ه عرصة ووود گذاشت (آشنایی ا سازمان یندولگای
حملونقل ریلی ینالمللی  )10 :1381که مقر آن در شهر رن سوئیس قارار دارد

( Bulletin 1987:

 )78راه آهن ومهوری اس می ایران در سال  1347اه عضاویت ایان ساازمان در آما( .دساگباز،
وقی ،شهبازی و محبای،1379 ،

 )261آخارین ااز ینی اساسای در کنوان ایون توسا ایان

و تغییرا

رسی .که

سازمان که ا اص حا

زیادی همراه ود ،در ماه ژوئن سال  1999ه تصوی

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

 35و )36

کنوان یون کوتیف  1999از کنوان یون  ،CMRکه در ارة حملونقل وادهای است ،تأثیر ایار
گرفگه است ( )Heidbrink 1998و هفت ضمیمه در خصو

م ائل مخگلف دارد؛ از وملاه حمال

م افر ،حمل کاالهای خطرناک ،هره رداری از وسایل نقلیاه ،اساگفاده از زیرسااخت ،و غیاره  3در
حال حاضر پنجاه کشور از اروپا و آسیا و افریقای شمالی ،از ومله فران ه و آلمان و عراق و لبناان
و یوگ

وی سا ق ،عضو این کنوان یونان( .مکملای،1377 ،

 )758اتحادیاة اروپاا در ساال

 2011اه عضاویت ایان کنوان ایون درآما)Proposal for a COUNCIL DECISION 2019: 1( .
( )Administrative Arrangements between OTIF, 2013دولات ایاران نیاز در ساال  1381اه
پروتکل  1999ملحق ش( .پوستفروش )5 :1393

1. CIT
2. International Convention on Carriage of Passengers by Rail
 3رای دریافت مگن اصلی کنوان یون و ضمایم آن ← سایت اصلی سازمان  OTIFه آدرس otif.org
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این کنوان یون زمانی اعمال میشود که محل ارگیری و محل پیش ینیش.ه رای تحویال کااال
در دو کشور مخگلف عضو کنوان یون ،صرفنظر از تا عیت طرفین قرارداد ،واقب ش.ه اشن 1 .اگار
فق یکی از این دو کشور عضو کنوان یون اش ،.کنوان یون در صورتی ر قرارداد حااکم خواها.
ود که طرفین در قرارداد خود مقررا

 CIMرا ه عنوان قانون حاکم ر قارارداد خاود درج کارده

اشن .دولتهای عضو  ،OTIFکه عضو اتحادیة اروپا نیز ه گن ،.در قاراردادهاای حمالونقال اا
دولتهای عضو  ،OTIFکه عضو اتحادیة اروپا نی گن ،.کوتیف را هماانگوناه کاه ه ات اه کاار
خواهن .ت اما در قراردادهای حملونقل ا سایر دولتهای عضو  ،OTIFکه عضو اتحادیة اروپا
نیز ه گن ،.تا وایی آن را ه کار خواهن .ت که در اتحادیة اروپا در خصو

موضاوع مر وطاه

قانونی مگناقض ا کنوان یون کوتیف مووود نباش( .کرد چه و پورص.امی )13 :1396
ب) کنوانسیون SMGS
2

«موافقتنامة حملونقل یناللملی ار ا راهآهن» ،ا عبار
 1951در سه ز ان چینی و روسی و آلمانی تصوی
از ینی ش( .ا راهیمی ,همن ،98
صور

روسی مخففشا.ة  ،SMGSدر ناوامبر

و ع .از آن در سیری تکاملی ما.ام اصا ح و

 )61آخرین اص ح اساسی ایان کنوان ایون در ساال 2015

گرفت  3این کنوان یون زیر نظر «سازمان همکااری راهآهانهاا» 4یاا  ،OSJDکاه در ساال

 1956تأسیس ش ،.ه حیا

خود ادامه میده .ه.ف اصلی این سازمان توسعة ترافیک ینالمللای

راهآهن و ایجاد یک نظام حقوقی هماهنگ و مگعادل در زمینة حملونقل ریلی ین کشورهای عضو
است ( )OSJD 2019این سازمان هماکنون هفگاد و دو عضو از اقصی نقاط وهان دارد و ایران نیاز
در سال  1377ه عضویت آن درآم)Nazari (n.d.)( .
کنوان یون  SMGSدر حملونقل از اروپا و ترانزیت کشورهای شارق و کشاورهاای «اتحادیاة
وماهیر شوروی سا ق» از طریق ولفا اورا میشود (عرفانی  )59 :1384در حال حاضار ی ات و
هشت کشور از ومله آ ر ایجاان ،کارة وناو ی ،از ک اگان ،روسایه ،و چاین اه ایان کنوان ایون
 1ن 1 .مادة CIM 1999 ،1
2. Agreement on International Railway Freight Communications
 3رای دسگرسی ه مگن انیلی ی ن خة  2019این کنوان یون ← osjd.org
4. Organization for Co-operation between railways
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پیوسگهان )ZHU & Vadim 2018: 118( .ایران نیز ،ه موو

«ماادة واحا.ة قاانون الحااق دولات

ومهوری اس می ایران ه مقاولهنامة حملونقل کاال اا راهآهان» ،مصاو
کنوان یون ملحق ش.ه است این کنوان یون ،طبق آخرین اص حا

 ،1380/11/24اه ایان

و اضافاتی کاه در آن صاور

گرفت ،دارای شصت ماده و شش ضمیمه است و در همة حملونقلهای ریلای یاا ریلایاا فاری
ینالمللی ،که میان ای گیاههای راهآهن دو کشور عضو صور
علت نقش فرعی کنوان یون  SMGSن بت ه سایر مقررا
کنوان یون کر ش.ه است ،مقررا
 SMGSو هم عضو مقررا

 CIMر مبادال

1

میگیرد ،اعمال و اورا میشود اه
ینالمللی ،کاه در نا 3 .ماادة  3ایان

این کشاورهایی کاه هام عضاو کنوان ایون

 CIMه گن .حاکم خواه .ود ()CIT; IRU, 2017, p. 8

ج) سایر نظامهای حقوقی

اکثر کشورهای قارة آسیا و اروپا و شمال افریقاا ،اهخصاو

آنهاایی کاه از روا ا تجااری ااال و

گ گردهای رخوردارن ،.الاقل ه یکی از دو مقررا  CIMیا  SMGSپیوسگهان .و یک انسازی مقررا
حقوقی در حوزة حملونقل ینالمللی ریلی ار تا ح.ود زیادی در قوانین آنها صور گرفگاه اسات
ازینرو ،اکثر قراردادهای حملونقل اینالمللای کااال از طریاق راهآهان تحات پوشاش یکای از ایان
کنوان یونها یا هر دو قرار میگیرد ا این حال ،ممکن است در شرایطی این قرارداد از حاکمیات ایان
دو کنوان یون خارج شود و ه صور

کامل یا وزئی تحت پوشش نظامهاای حقاوقی دییار اعام از

قوانین ملی و داخلی کشورها ،موافقتنامههای دووانبه ،یا موافقتنامههای چن.وانبة منطقاهای و این
چن .کشور مح.ود قرار گیرد در ادامه حاال مخگلف وقوع چنین وضعی یان میشود
اول .حاکمیت کامل قوانین ملی در صورت عدم عضویت کشورهای صراح

راهآهرن در

کنوانسیونهای ریلی .چنانچه کشورهای فرسگن.ه و گیرن.ة کاال عضو هایچیاک از کنوان ایونهاا
نباشن ،.مثل هن .و عر گان سعودی ،یا عضویت آنها در کنوان یونهای مذکور معلق شا.ه اشا،.

1. Railway-Ferry

فری کشگی م افر ر یا ار ری است که از یک سوی رودخانه یا دریاچه یا دریا ه سوی دییر رفتوآم .میکن .و کار پل را
انجام میده .معموالً در این نوع حمل واگن از روی ریل م گقیم ه داخل فری میرود و از آنسو مجا.د روی ریال
قرار میگیرد و ادامة م یر حمل را طی میکن.
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مثل عراق و لبنان و سوریه ( ،)OTIF 2011قرارداد حمل ینالمللی عموماً تا ب قوانین ملی خواها.
ود و روا

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

 ،SMGSهر دو کشور فرسگن.ه و گیرن.ه ایا .عضاو ایان کنوان ایون اشان .اماا در قواعا.

CIM

پذیرفگه ش.ه که اگر فق یکی از کشورها هم عضو این قواع .اش ،.این قواع .حاکم خواه .اود؛
ه شرطی که طرفین قرارداد در قرارداد ین خود این مقررا
درج کرده اشن .در زمینة اینکه در صور

ع.م حاکمیت این دو مقررا

قرارداد آیا میتوان ا توافقْ یکی از این دو مقاررا
سخنی ه میان نیام.ه است ووا

مقررا

را ه عنوان قانون حااکم ار قارارداد
ه صور

خودکاار ار

را حااکم ار قارارداد کارد ،در ماگن ایان دو

این سؤال اگیی دارد اه اصال آزادی اراده و میازان

شناسایی و احگرام ه آن در کشورهای مخگلف و مح.ودیتهای انگخا

قانون حااکم ار قارارداد

توس طرفین که در قانون کشورهای مخگلف ووود دارد
دوم .حاکمیت جزئی قوانین ملی در صورت سکوت ابهام یا نبودِ مقر ره در کنوانسریون
دربارة یک موضوع خاص .چنانچه در کنوان یونهای حملونقل ریلای کااال در اارة موضاوع یاا
موضوعا

خاصی صحبت ه میان نیام.ه اش .یا در ارة تف یر ماده یا ماوادی از کنوان ایون ا هاام

ووود داشگه اش ،.قوانین ملی و داخلی کشورها م ک عمل خواه .ود ه این موضاوع در خاود
کنوان یونها نیز اشاره ش.ه است مث ً در مادة  5کنوان یون  SMGSآم.ه است« :در صاور
مقررا

نباودِ

مر وطه در توافقنامة حاضر ،قوانین ملی آن طرفی اعمال میشود کاه فارد یحاق در آن

کشور حقوق خود را اورایی میکن ».در این صور  ،همچناان قاانون حااکم ار قارارداد هماان
کنوان یون ینالمللی خواه .ود اما موضوعاتی که در کنوان یون .ان اشاره نش.ه یا مبهم اسات،
ه طور وزئی ،از حاکمیت کنوان یون خارج میشود و تحت پوشش مقررا

ملی قرار میگیرد

سوم .وجود موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبة محدود بین کشورها .گاه ممکن اسات اا
ووود کنوان یونهای وامب و فراگیر در ارة یک موضوع ،دو یا چن .کشور محا.ود اا یاکدییار
مذاکره کنن .و ا تصوی

یک موافقتنامة دو یا چن .وانبه شرای دییری را ین خود مقرر سازن.

در این صور  ،کشورها ،ا ووود اینکه عضو کنوان یونی یک انان ،.ترویح دادهان .در مناسبا
روا

ین خود مقررا

دییری حاکم سازن .که معموالً ت هی

و

و مزایای یشگری ارای طارفین

208

حقوق خصوصی ،دورة  ،16شمارة  ،2پاییز و زمستان 1398

ه همراه دارد؛ مثل کاهش عوارض و مالیا

«مقررا

ریلی اتحادیة اروپا» و «موافقتنامة دووانبة

حملونقلهای ریلی ین ایران و پاک گان از طریق مارز میروااوه» نموناههاایی از ایان دساتانا.
(مرزهای ریلی ایران )1393
ضرورتها و دالیل یکسانسازی مقررات حوزة حملونقل ریلی بینالمللی کاال
ووود مقررا

مخگلف و مگمایز از هم در م یر یک قرارداد حمل ریلی کاال ،هخصو

نظام حقوقی عم.ة  SMGSو  ،CIMمشک
مشک

ووود دو

و هزینههای یار ه ووود آورده است در ادامه اه

مهمتر اشاره میشود

الف) انعقاد قراردادهای حمل متعدد برای حمل ریلی کاال

حمل ریلی کاال از یک کشور ه کشوری دییر ،که تحت پوشش کنوان ایون یاا قاانونی مگفااو

اا

کشور مب.أ قرار دارد ،ا انعقاد دو یا چن .قرارداد حمل همراه میشود ه علت ع.م تا.اوم حاکمیات
کنوان یونهای ریلی در خارج از مرزهای آن ،مگص.یهای حمل تارویح مایدهنا .در یاک قارارداد
حمل ریلی کاال ،که در آن کشورهای مگع.دی در م یر حمل قرار دارن .و هر یاک از ایان کشاورهاا
تحت پوشش مقرراتی مگفاو ان ،.رای شفاف ودن میازان م ئولیگشاان ،در مارز دو نظاام حقاوقی،
قراردادی و.ی .در ارة حمل کاال در نظام حقوقی و.ی .منعق .کنن)ZHU & Vadim 2018: 115( .
ب) بارنامهنویسی مجدد و اشتباهات و خطاهای ناشی از آن

« ارنامهنوی ی مج.د» 1یا «تنظیم مج.د ارنامه» ممکن است اه علاتهاای مخگلاف ،چاون تغییار
گیرن.ة کاال یا محل تحویل ،رخ ده .موضوع مورد ح
ووود مقررا

در اینجا ارنامهنوی ی مجا.د اه علات

مخگلف در م یر حمل است مگص.یهای حمل در مرز دو نظام حقوقی ،ع وه ار

تنظیم یک قرارداد و.ی ،.محموله را نیز ارنامهنوی ی مج.د میکنن .کنوان ایونهاای مر اوط اه
حملونقل ریلی ینالمللی کاال هر یک ارنامة مخصو

خود دارن .که شکل و ویژگیهای آن در

مفاد آن کنوان یون آم.ه است ارنامهای که تحت عنوان یک کنوان یون صادر میشود ویژگیهایی
منحصر هفرد دارد؛ چون قال  ،من.روا  ،تع.اد ن خه ،ز اان تنظایم ،و غیاره ایان ویژگایهاا آن

1. Reconsignment
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ارنامه را از سایر ارنامههای صادرش.ه ه موو

مقررا

دییر مگمایز میکن .ماث ً ،ارناماههاای

 SMGSای .ه ز ان کشور راهآهن مب.أ و ح.اقل یکی از دو ز اان رسامی ایان کنوان ایون ،یعنای
 CIMالزامی ه تنظیم ارنامه ه ز ان خاصی نا.ارد

روسی و چینی ،نوشگه شود؛ درحالیکه مقررا

و معموالً ارنامهها ه ز ان انیلی ی تنظیم میشون.
ه همین دلیل ،ارنامههای صادرش.ه ه موو
نی ت و ای .در مرز دو نظام حقوقی ،ه موو

مقررا

 CIMدر قلمرو  SMGSقا ال پاذیرش

کنوان یون  ،SMGSمحموله مج.داً ارنامهنوی ای

شود عکس این قضیه نیز صادق است و ارنامههای صادرهش.ه ه موو
پوشش مقررا

 SMGSدر قلمرو تحت

 CIMمعگبر نی ت و ای .در مارز دو نظاام حقاوقی ،اه مووا

محموله مج.داً ارنامهنوی ی شود این موضوع ممکن است موو

مقاررا

،CIM

روز اشگباه و خطاا در فراینا.

ارنامهنوی ی مج.د و ه تبب آن روز اخگ ف و افزایش دعاوی شود ()Freise 2017: 3-4
ج) سردرگمی و افزایش ابهام در حقوق ،تعهدات ،و مسئولیتهای افراد مرتبط با حمل

ووود نظامهای حقوقی مخگلف در طول م یر حمل ریلی کاال موو
در حقوق و تعه.ا

سردرگمی و افازایش ا هاام

و م ئولیتهای افراد درگیر در قرارداد حمل ،از ومله فرسگن.ه و مگصا.ی و

گیرن.ة کاال ،میشود حاکمیت هر یک از نظامهای حقوقی مووود در م یر حمل ر قرارداد ممکن
است نوع و میزان تعه.ا
حمل ،را مگفاو

و م ئولیتهای افراد درگیر در قارارداد حمال ،اهخصاو

مگصا.ی

کن .مث ً ،در صورتی که فرسگن.ه نگوان .محل تحویل کاال را اه مگصا.ی حمال

اط ع ده ،.طبق مقررا

کنوان یون  ،SMGSمگصا.ی حاق در اخگیاار گارفگن کاالهاا را خواها.

داشت ،اما ،طبق مقررا

 ،CIMمگص.ی حمل در شرایطی ای .کاال را ه فرساگن.ه ازگردانا .ایان

ا هام و سردرگمی در مواردی که محل وقوع خ ار

نامعلوم اش .تش.ی .میشود زیرا اصاوالً در

موارد ورود خ ار

ه کاال قانون یا مقررا

رای وبران خ ار

است ه همین دلیل است که گفگه ش .مگصا.یان حمال ارای شافاف اودن

تعه.ا

حاکم ر محل وقوع خ ار

اه کااال ما ک عمال

و م ئولیتهایشان در مرز نظامهای حقوقی ترویح میدهن .قراردادی و.ی .منعق .کنن.
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د) افزایش ترافیک و شلوغی در مرزها ،باال رفتن هزینهها ،طوالنی شدن زمان حمل

آنچه آم ،.یعنی انعقااد قارارداد و.یا .و ارناماهنوی ای مجا.د و ا هاام در حقاوق و تعها.ا
م ئولیتهای افراد مرتب

ا قرارداد حمل ،خود ،موو

مشک

و

و دردسارهاای مگعا.د دییاری
1

میشود مث ً رای ارنامهنوی ی مج.د هزینة اضافهای ،تحت عنوان «هزینة ارنامهنوی ای مجا.د»،
ای .پرداخت شود نیز ،رعایت تشریفا
موو

مر وط ه ص.ور اسناد حمل در مرز نظاامهاای حقاوقی

افزایش ترافیک و شلوغی در مرزها میشود این م ائل سب

ش.ن زمان حمل کاال ،کاهش اطمینانخاطر افاراد مارتب

افزایش هزینهها ،طاوالنیتار

اا قارارداد حمال ،و در نهایات کااهش

هرهوری و کارایی حملونقل خواه .ش( .عاشوری )1395
رای حذف یا کاهش مشک

یادش.ه ،ایجاد وح.

حقوقی در حوزة حملونقل اینالمللای

کاال از طریق راهآهن الزم مینمای .فعال ش.ن مج.د وادة ا ریشام این آسایا و اروپاا و افازایش
ش.ی .مبادال
ضرور

کاال در این م یر و موقعیت وغرافیایی منحصر هفرد ایران در این شابکة ریلای ار

حذف این موانب افزوده است ووود یک نظام حقوقی واح .و مگح.الشکل ناهتنهاا فقا

در صنعت ریلی لکه در ترانزیت و حملونقلهای مرک
نیز یک نیاز و ضرور
یک انسازی مقررا

و چن.ووهی و «مبا.أ تاا مقصا 2».کااال

است که دنیای امروز ناگزیر از پذیرفگن و ق.م رداشگن ه سمت آن است
حملونقل ریلی کاال میتوان .اولین ق.م در این م یر اش.

راهکارهای ایجاد وحدت حقوقی در حوزة حملونقل بینالمللی ریلی کاال
ا تووه ه پذیرش  CIMو  SMGSاز سوی اکثر کشورهای قارههای آسیا و اروپا و شامال افریقاا،
شکل اول یادش.ة یک انسازی مقررا

داخلی کشورها ،یعنی یک انسازی حقوقی در سطح ملی،

ه لحاظ تئوری منگفی است زیرا ا پیوسگن اکثر کشاورها ،اهخصاو
روا

کشاورهای مهام و دارای

تجاری اال و گ گرده ،ه یک یا هر دو کنوان یون و یکنواخت ش.ن حقوق آنها ا یکدییر

در زمینة حملونقل ریلی کاال گویی قاانونی یک اان در ایان حاوزه این کشاورهای عضاو یاک
کنوان یون رقرار است ه همین سب  ،در این خاش ،در اارة دو راهکاار دییار ایجااد وحا.
1. Reconsignment Fee
2. Door to Door
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حقوقی ،یعنی یک انسازی در سطح اینالمللای و از طریاق تصاوی

یاک کنوان ایون و.یا .و

یک انسازی از طریق پذیرش داوطلبانة تجار و شرکتهای تجاری ،که از آن ه حقوق نرم نیز یااد
میشود ،و امکان اورای هر یک از این روشها صحبت میشود
الف) یکسانسازی در سطح بینالمللی و از طریق تصویب یک کنوانسیون جدید

ا تووه ه پذیرش مقاررا

 CIMو کنوان ایون  SMGSاز ساوی اکثار کشاورها ،یشاگر مباحا

مطرحش.ه حول محور این مقررا

و یک انسازی این دو است و از انواع دییر نظامهای حقوقی،

ه علت کم ودن تأثیرشان در حجم کل کاالهای حملش.ة ینالمللی از طریق راهآهن ،صرفنظار
میشود
محکمترین و مطمئنترین شیوة یک انسازی حقوقی در سطح اینالمللای و از طریاق تهیاه و
ت.وین معاه.ا

و کنوان یونهای ینالمللی و پذیرش آنها از سوی کشورها صاور

ت شهای یاری توس سازمانها و مؤس ا
ومله  ،UNECE ،CIT ،OTIF ،OSJDو ا صور
قال

مایگیارد

ینالمللی فعال در زمیناة حمالونقال ریلایاا از
حاکم ر این حاوزه در

گرفگه است تا مقررا

یک کنوان یون وامب و مگح.الشکل یک انسازی و هماهنگ شود
در ماه مارچ سال  2011کمیگة حملونقل روی زمین کمی یون منطقهای سازمان ملال مگحا .در

اروپا 1از دورنما و اسگراتژی معینش.ه در پیشنهادنامهای سخن گفت که « اه سامت نظاام حقاوقی
مگح.الشکل در سراسر منطقة اروپا و در کری.ورهای حملونقلی اوراسیا» 2نام داشت از این ساال
کار مگخصصان این کمی یون رای ت.وین سن.ی رای یک انسازی مقررا
سایر شیوههای حملونقل ا کمک سازمانها و نهادهای دییر هخصو

حمالونقال ریلای و

 CITآغاز ش( .

UNECE

 )Inland Transport Committee, Fifth session, 2–3 December 2013یکی از نگاایج مهام تا ش
این کمی یون تهیة «پیشنویس مقررا

قانون مگح.الشکل ریلای» )URL( 3و ارائاة آن در هفگااد و

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

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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پس از ارائة پیشنویس این قانون،
پیشنهاد دادن .این پیشنویس در قال

ایاری از حقوقا.انان و کشاورهای عضاو مقاررا
یک کنوان یون و.ی .اه تصاوی

نظامهای حقوقی مووود شود اما  OSJDو راهآهن روسیه و
پیشنهاد مخالفت کردن .آنها ر این اور ودن .که در صور

CIM

رسا .تاا تکمیالکننا.ة

یاری از کشاورهای دییار اا ایان
تصوی

یک کنوان یون و.ی .نظاام

حقوقی سومی هم ،ع وه ر دو نظام حقوقی قبلی ،ایجاد میشود و نظم و همااهنیی هرچنا .کام
مووود را ر هم میزن .آنها پیشنهاد دادن .این پیشنویس ه مثا ة الیویی رای ت.وین و تهیة یک
واییزین تمامعیار و ینقص نظامهای  CIMو  SMGSدر نظار گرفگاه شاود (

Group of Experts

)towards Unified Railway Law 2017: 22–24
مهم ترین موانب در راه اورای این قانون مگح.الشکل ریلی و اعمال آن ه عناوان وااییزین دو
مقررا

مووود عبار ان .از 1 :ع.م اسگقبال گ گرده از این مقررا

از سوی کشورهای عضاو دو

کنوان یون مووود و ترس از ایجاد نظام حقوقی سوم در ایان حاوزه؛  2عا.م امگحاان و آزماایش
اورای این کنوان یون ه طور مح.ود ه منظور سنجش امکان اورای موفاق آن؛  3پخگاه و واامب
نبودن مقررا

کنوان یون و نیاز ه تکمیل آن

ه نظر میرس .الزم است مگن این پیشنویس و مفاد آن قبل از ارائه در قال

یاک کنوان ایون

ارها آزمایش و از ینی شود تا ایرادهاای آن مشاخص و ناواقص آن رطارف شاود و کشاورهای
مخگلف ا نظامهای حقوقی گونااگون آن را پذیرنا .اه هماین دلیال ،کمیگاة کارشناساان زمینای
 UNECEدر سال  2017فراخوانی داد که در آن شرکتهای راهآهن و سازمانهای ینالمللی ریلای
را ه آزمایش «قانون مگح.الشکل ریلی» دعو
حوزه دعو

کارد همچناین ،از کارشناساان و مگخصصاان ایان

ش .ر نگایج این آزمایشها نظار

و ر اساس آنها توصیههاایی تهیاه و ارائاه کننا.

( )Group of Experts towards Unified Railway Law 2017: 4این فراخوان اه منظاور آزماایش
پیشنویس «قانون مگح.الشکل ریلی» و اساگفاده از نگاایج ایان آزماایشهاا در وهات شناساایی و
اص ح ضعفها و ایرادهای قانون مذکور و پخگه کردن و آماده کردن آن رای ها.ف نهاایی ارائاه
ش .ه.ف نهایی این قانون ارائة آن در قال

یک کنوان یون و معاه.ه ه کشورهای عضو مقاررا

 SMGSو  CIMو اقبال و پذیرش موفق آن از سوی کشورهای مذکور و رقراری یک نظام حقوقی

ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد ،گامی ضروری در جهت توسعة حملونقلهای بینالمللی کاال

واح .و وامب در حوزة حملونقل ریلی ینالمللی
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است (United Nations General Assembly, 14

)June 2019
ا تووه ه فزونی رو اه رشا .تجاار

و مباادال

کااال ،اه دلیال نیازهاای شا.ی .تجاار و

شرکتهای تجاری ه حاکمیت یک قانون واح .ر قرارداد حمل و شفاف ودن حقوق و تعها.ا
و م ئولیتهایشان و همچنین ولوگیری از ات ف وقت و هزینه ،تصوی

یاک کنوان ایون واامب

در ارة حملونقل ریلی و یک ان ش.ن نظام حقوقی حاکم ر این حوزه ضرورتی گریزناپذیر ه نظر
میرس .ا این حال ،تاکنون زمینه و اگر الزم ارای تجمیاب دو کنوان ایون و ایجااد یاک نظاام
حقوقی واح .ایجاد نش.ه است و سالها زمان الزم است تا پیشنویس قانون یادش.ه ه پخگیای و
وامعیت الزم رس .در این موقعیت ،همانطور که گفگه ش ،.اگر پیش از آمادهسازی فضا و فاراهم
ساخگن شرای کنوان یون و.ی.ی ایجاد شود ،این خطر زرگ ووود دارد که نهتنها یک انساازی
صور

نییرد ،لکه نظام حقوقی سومی هم ایجاد شود و ه اخگ ف یشگر در این حوزه ینجاما.

از سوی دییر ،ت.وین و تصوی

معاه.ا

تشریفا

ایار زیاادی دارد و فراینا .شاکلگیاری و

م گقر ش.ن و پذیرفگه ش.ن آن از سوی کشورهای مخگلف زمان ر و هزینه ر است ه همین سب
هگر است تا زمان مهیا ش.ن شرای

رای تصوی

یک کنوان یون و.ی ،.ا حفظ نظامهای حقوقی

مووود ،یعنی  SMGSو  ،CIMاز حقوق نرم و راهکارهای قراردادی اسگفاده شود؛ مثل قراردادهای
اسگان.ارد و مقررا
و تجار ه صور

و شرای عمومی که سازمانها و نهادهای ینالمللی فعال آنها را تهیه میکنن.
داوطلبانه آنها را میپذیرن.

ب) حاکمیت حقوق نرم ،راهکار جایگزین برای ایجاد حقوق سخت

«حقوق نرم» 1عبار

اسات از مقاررا

حقاوقی کاه از الازام قاانونی و اه تباب آن الازام قضاایی

رخوردار نی گن .و اصوالً از طریق پاذیرش اخگیااری در روا ا حقاوقی وارد مایشاون .و الازام
قراردادی ه دست میآورن .از مصادیق آن در حوزة حملونقل میتوان ه قراردادهای اسگان.ارد و
شرای عمومی یک ان اشاره کرد (شیروی و وکیلیمقا.م ،حقاوق نارم  )252 :1394در مقا ال آن

1. Soft Law
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«حقوق سخت» 1قارار دارد کاه از مصاادیق آن قاوانین ملای ،اعام از قاوانین اساسای و عاادی و
کنوان یونها و معاه.ا

ینالمللی ،است (عا .یان و احم.ی )1391نظریاة حقاوق نارم اا ایان
مخگلف نیروی الزامآور رخوردارن .اگار در یاک

ان.یشه نیان گرفت که قواع .حقوقی از دروا

سو مقررة حقوقی را ،که از الزام ص .درص .هرهمن .است ،قرار دهیم و در سوی دییر آنچه حقوق
تلقی نمیشود و از هر گونه نیروی الزامآور عاری است ،در ح .فاصل میان این دو نهایت سافی .و
سیاه ،مح.ودهای خاک گری نیز مگصور است که در آن دروا
مگرت

خا

مخگلفی از الزامآوری و آثار حقوقی

ر آنها ووود خواه .داشت ()Klabbers 1996: 167

ویژگیهای حقوق سخت عبار

است از 1 :وا گه ه حاکمیت کشور معینی است؛  2قلمارو

سرزمینی مشخص دارد؛  3سخت تغییر میکن .در مقا ل ،ویژگیهای حقوق نرم عبار

اسات از:

 1وا گه ه حاکمیت کشور معینی نی ت؛  2قلمرو سرزمینی مشخص نا.ارد؛  3انعطااف ااالیی
دارد ه دلیل ویژگیهای حقوق سخت ،این دسگه از حقوق معموالً نمیتوان .پاساخیوی نیازهاای
مگغیر و رو ه رش .تجار هخصو
مشک

در حوزة حملونقل اش .در مقا ل ،حقوق نارم هایچیاک از

و چالشهای حقوق سخت ،از ومله سخگی تصوی

ضمانت اوراهای فراحقوقی مؤثر و مخصو

قوانین و فراگیر کردن آن ،را ن.ارد،

ه خود را دارد (شیروی و وکیلیمقا.م ،)24 :1393

و واییزینی مؤثر رای حقوق سخت ه شمار میآی.
مث ً در حوزة حملونقل میتوان ه «کنوان یون سازمان ملل مگح .در زمینة قراردادهاای حمال
کاال ،ک ً یا عضاً ،از طریق دریا» 2،که ه «مقررا
مقررا

مخگلف و تشگت در پذیرش مقررا

روتردام» شهر

یافگه ،اشاره کرد ه علت وواود

یکنواخت رای حمل دریایی ،آن یگرال ،پس از یاک

دهه فعالیت فشرده ،در ژوئن  ،2008مگن مقررا

روتردام را نهایی کرد و از  23سپگامبر  ،2009در

شهر روتردام ،آن را وهت امضا در اخگیار کشورها قرار داد این کنوان یون از لحاظ محگوا یکای از
سن.های وامب و یار خو

ینالمللی در حوزة حملونقل است و در زمان ارائة آن ارای امضاا

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

یاک

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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سال پس از الحاق ی گمین کشاور این اعضاا الزماالوارا مایشاود» اا ایان حاال ،زحماا

و

کوششهای چن.ینسالة آن یگرال یثمر مان .و پس از سپری ش.ن ح.ود یک دهه فق پنج کشور
ه این مقررا

ملحق ش.ن )Nikaki & Soyer 2012: 303( .که تقریباً هایچ نقشای در حمالونقال

ینالمللی ن.ارن .علت این وضعیت میتوان .آماده نبودن گر ارای تصاوی
ع.م نیاز دولتها و شرکتهای تجاری ه یک مجموعه مقررا
حوزه اش .تصوی

مقاررا

و.یا .و

سخت و الزامآور اضاافی در ایان

یک کنوان یون و.ی .در حوزة حملونقل ریلی .ون فراهم کاردن مقا.ما

نیز ممکن است ه چنین سرنوشگی دچار شود
ج) شیوههای استفادة داوطلبانه و اختیاری تجار از حقوق نرم و ابزار قراردادی

اسگفاده از حقوق نرم و پذیرش داوطلبانة اسناد ،مقررا  ،شروط ،و قراردادهای اسگان.ارد از ساوی
تجار ینالمللی راهحلی مفی .و راهیشاست که مشک
نیازهای مگغیر و روزافزون دنیای تجار

یادش.ه را ن.ارد و مایتوانا .پاساخیوی

ینالمللی اش .ه موو

اصل آزادی قراردادی و اصال

لزوم قراردادها ،طرفین قرارداد میتوانن .سرنوشت قراردادشان را در دست ییرن .و آثاار و نگاایج
ناشی از قرارداد را خودشان تعیین کنن .اما این اصل در عضی نظامهای حقاوقی اه طاور مطلاق
پذیرفگه نش.ه و ا مح.ودیتهایی مواوه است ( )Ruhl 2007: 155مث ً ،در اکثر کشورهاای کاامن
لو 1قانون انگخا ش.ه توس طرفین ای .ه نحوی ا قرارداد مرتب
یر

را انگخا

اش .و نمایتاوان یاک قاانون

کرد ( )Stimمادة  968قانون م.نی ایران نیز یکی دییر از مصادیق ایان موضاوع

است (نژن.یمنش و للهیانی  )184 :1394ا این حال ،خوشبخگانه امروزه آسگانة تحمل و ظرفیات
نظامهای حقوقی ه ق.ری اال رفگه است که مقررا

نرم و داوطلبانهای را که تجار ه کار میگیرن.

معگبر میدانن .در ادامه ه این راهکارهای قراردادی ،که ا تووه ه اصول آزادی قراردادی و لازوم
قراردادها ه کار میرون ،.اشاره میشود
 .1استفاده از بارنامههای مشت ک  2.CIM/SMGSه علت ع.م ت.اوم حاکمیت کنوان یونهاای
ریلی در خارج از مرزهای آن ،مگص.یهاای حمال تارویح مایدهنا .ارای شافاف اودن میازان

1. Common Law
2. Common CIM/SMGS Consignment Note
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م ئولیگشان در مرز دو نظام حقوقی دو اره محموله را ا یک قارارداد و.یا .ارناماهنوی ای کننا.
( )ZHU & Vadim 2018: 115شای .موفقترین اق.امی که در زمینة هماهنگساازی دو کنوان ایون
 SMGSو  CIMصور

گرفگه است تهیه و ت.وین ارنامة مشگرک رای ایان دو کنوان ایون اشا.

این سن .محصول پروژة مشگرک نهادهای  CITو  OSJDاست که در  2006منگشار شا .ها.ف از
اسگفاده از ارنامة مشگرک  CIM/SMGSت هیل ترافیک اری از مرزها ،کاهش هزینهها ،کوتاه کردن
م.

زمان حملونقل ،افزایش امنیت حقوقی ،و ه طور کلی افزایش وذ

است ه موو

ترافیک شرقاا غار

این ارنامة مشگرک ،که نوعی اسگان.اردسازی قراردادی مح و

میشود ،میتوان

قرارداد اصلی و قرارداد و.ی .را ا یک سن .ارنامه منعق .کرد هکاارگیری ایان ارناماة مشاگرک
م ئولیت و وظیفة شرکتهای گوناگون حملونقل ریلای کااال اسات ( )Ilie 2010در ساال 2010
یش از نیمی از حجم حملونقل در چهار کری.ور حملونقلی اروپا ا اساگفاده از ارناماة مشاگرک
 CIM/SMGSصور

گرفگه است (انجمن علمی دانشک.ة مهن.سی راهآهن )31 :1396

 .2استفاده از ق اردادها و ر وط استاندارد .اسگان.اردسازی قراردادها می توان .کلی یا وزئای
اش .چنانچه کل قرارداد در قال

یک فرم یا سن .اسگان.اردش.ه ارائه شاود ،ایان اسگان.اردساازی

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

گرفگه است؛ مانن .اسگفاده از اصط حا

ترمز) 1که امروزه وزء و.اییناپاذیر قراردادهاای حمالانا .و فقا

تجاری ینالمللای (اینکاو
خشای از قارارداد حمال را

اسگان.ارد میکنن( .شیروی )66 :1398
یاری از مؤس ا

و سازمانها در سطح وهانی و منطقهای رای کمک ه تجار و شرکتهای

تجاری ه تنظیم و ت.وین قراردادهای اسگان.ارد یا ارائة شروط اسگان.ارد در حوزة حملونقل ریلی
میپردازن .یکی از این سازمانها ،که یار هم فعال است CIT ،نام دارد (آشانایی اا کمیگاه این
المللی حمل و نقل ریلی ( )1393 ،)CITکه اسناد و فرمهای اسگان.ارد آن معماوالً ارای عماوم در

1. IncoTerms
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دسگرس نی ت ) (CIT, Novomber 2012و صرفاً اعضای این سازمان که حق عضویت میپردازنا.
امکان دسگرسی ه این فرمها را از طریق و سایت 1سازمان دارن)CIT-Rail, 2018, p. 4( .
 .3استفاده از مق رات یا ر ایع عمومی از قبل تهیهرده .شرای عمومی مگشکل از یک سری
مقررا

کلی است و چنانچه ه قرارداد پیوست شود یا در قرارداد اه آنهاا اروااع شاود ،نقشای

مشا ه قانون ملی ایفا میکن .و حقوق و تکالیف طارفین ار اسااس آن شارای عماومی تعیاین و
قرارداد ر آن اساس تف یر و تکمیل میشود ()Schmitthoff 1968
این مقررا

اخگیاری در حوزة حملونقل ینالمللی ریلی کاالها ،که مؤس ا

و ساازمانهاای

فعال ینالمللی آن را تهیه میکنن ،.معموالً نقش مکمل  SMGSو  CIMرا دارن .خألهای ین ایان
دو را پر و نواقص آنها را رطرف میکنن .مث ً ،در سال  ،2013نهاد  CITمجموعه مقرراتای را اا
نام «شرای عمومی حملونقل در اوراسایا» 2تا.وین و ارائاه کارد ایان مقاررا  ،کاه مکمال دو
کنوان یون  SMGSو  CIMاست ،در قراردادهای حمل میان اروپا و آسیا ،که هر دو نظاام حقاوقی
در آن دخالت دارن ،.قا ل اسگفاده است این مقررا

یک سن .داوطلباناه و اخگیااری اسات؛ یعنای

تجار و طرفین قرارداد حمل ای .آن را پذیرن .و در قرارداد حمال اه آن اروااع شاود از ساوی
دییر ،طبق قواع .حقوق ینالملل خصوصی ،ای .قا لیت اورایی داشاگه اشا .و محا.ودیتهاای
قانون اصلی حاکم ر قرارداد را رعایت کن .و خ ف مقررا

امری و نظم عمومی آن کشور نباش.

( )Ilie 2010اسگفادة داوطلبانة تجار و شرکتهای تجاری از ایان مجموعاه مقاررا

در عمال اه

یک انسازی حقوقی میانجام.
نتیجه
در رخی موضوعا

حقوقی ،مثل احوال شخصیه ،یک انسازی مقررا

در یاری از حاوزههاای حقاوقی ،مثال موضاوعا

و قوانین الزم نی ت اماا

ماالی و اقگصاادی و اهخصاو

تجاار

ینالمللی ،یک انسازی حقوقی ضروری ه نظر میآی .حوزة حمالونقال اینالمللای خشای از
همین موضوعا

ه شمار میرود تجار رای انعقاد قراردادهای ینالمللای در خاارج از مرزهاای
1. https://www.cit-rail.org
)2. General Terms and Conditions for the Eurasian Transport (GTC EurAsia
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خود نیازمن .اطمینان از رخورداری از حقوق ،تعه.ا  ،و م ئولیتهای یک انانا .ها.ف از ایان
یک انسازی مقررا

در حوزة حملونقل ینالمللی ریلی ار حاکمیت قاانون واحا .ار قارارداد

حملونقل ریلی کاال در سرتاسر م یر و یکنواخت ش.ن تعه.ا

و م ئولیتهای افاراد مارتب

اا

قرارداد حمل است
در حال حاضر ،در قارههای آسیا و اروپا و شمال افریقا ،دو نوع نظام عم.ة حقاوقی در حاوزة
حملونقل ریلی کاال ووود دارد؛ کنوان یون  SMGSو مقررا
( )COTIFاست مقررا
مغر

 CIMکه ضمیمة کنوان یون کوتیف

 ،CIMکه اخیراً اتحادیة اروپا نیز ه آن پیوسگه اسات ،عما.تاً در اروپاا و

و خاورمیانه حااکم اسات اماا کنوان ایون  SMGSیشاگر در آسایا و اروپاای شارقی و در

کشورهایی نظیر چین و روسیه حاکم است ان.ک کشاورهایی از خاورمیاناه و اروپاای شارقی ،از
ومله ایران ،ه هر دو کنوان یون پیوسگهان.
ا پیوسگن اکثریت کشورها ه ح.اقل یکی از دو کنوان یون یادش.ه ،یک انساازی حقاوقی در
حوزة حملونقل ریلی کاال تا ح .یار زیادی صور
وا هوایی کاال از شرق ه غر
مگفاو

از هم موو

گرفگه است اا ایان حاال ،ارای حمال و

یا العکس هنوز ا دو نظام حقوقی مواوهیم ووود ایان دو نظاام

ترافیک در مرزها ،انعقاد قراردادهای مگع.د ،ارناماهنوی ای مجا.د در مارز

نظامهای حقوقی ،ات ف وقت ،اال رفگن هزینهها ،و مشک
اصلیترین راه وصول ه وح.
در سطح ینالمللی ادغام مقررا

دییر میشود

حقوقی و یک انسازی کامل مقررا

حملونقل ریلی کاالهاا

 CIMو  SMGSدر یکدییر و تصوی

یک کنوان یون واامب و

یکنواخت در این زمینه است تحقیقا

و پژوهشهای گ گردهای در حال انجاام گارفگن اسات و

یکی از نگایج این کوششها تهیه و ت.وین پیشنویس مقررا

«قانون مگح.الشکل ریلی» ( )URLه

دست کارگروههای تخصصی کمی یون منطقهای سازمان ملل مگح .در اروپاست اا ررسایهاای
هعملآم.ه ،ه نظر میرس .در حال حاضر زمینهها و گرهای الزم رای تصوی
ه صور

این پیشناویس

کنوان یون مهیا نش.ه است حال ،اگر در این فضا و .ون فراهم ساخگن زمینههاای الزم

اق.ام ه تصوی

کنوان یون و.ی.ی شود ،این ری ک زرگ ووود دارد که نظام حقوقی سومی نیز

ه ووود آی .و ه وای یک انسازی حقوقی موو

اخگ فا

یشگر در این زمینه شود
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اسگفاده از حقوق نرم و ا زارهای قراردادی داوطلبانه شیوة دییری از هماهنگسازی نظاامهاای
حقوقی است که مشک

یادش.ه را ه دنبال ن.ارد ه همین سب  ،هگر است تا فراهم ش.ن زمینه

و گر الزم رای تصوی

کنوان یون و.ی .این هماهنگسازی اه وسایلة ا زارهاای قاراردادی و

پذیرش داوطلبانة قراردادهای اسگان.ارد و مقررا

اخگیاری توس تجار صاور

گیارد اه هماین

منظور ،ا تووه ه پذیرفگه ش.ن اصل آزادی قراردادی و اصل لازوم قراردادهاا در اکثار کشاورها،
تجار سه نوع ا زار قراردادی را میتوانن .ه کار گیرن.
اول اسگفاده از ارنامة مشگرک  CIM/SMGSکه شای .مهمترین ا زار قراردادی اش .کاه تاا اه
حال رای هماهنگسازی مقررا

این دو کنوان یون منگشر شا.ه اسات اه مووا

ایان ارناماة

مشگرک میتوان قرارداد اصلی و قرارداد و.ی .را اا یاک سان .ارناماه منعقا .کارد و نیاازی اه
ارنامهنوی ی مج.د نی ت
دوم اسگفاده از قراردادها و شروط اسگان.ارد مث ً در حوزة حملونقل ریلی میتوان ه فرمها و
قراردادهای اسگان.ارد  CITاشاره کرد که معموالً رای عموم در دسگرس نی ت و صرفاً اعضای این
سازمان که حق عضویت میپردازن .امکان دسگرسی ه این فرمها را دارن.
سوم اسگفاده از مقررا

یا شرای عمومی از پیش تهیهش.ه که معموالً نقاش مکمال  SMGSو

 CIMرا دارن.؛ خألهای ین این دو را پر و ناواقص آنهاا را رطارف مایکننا .در هماین زمیناه
میتوان ه مجموعه مقررا

«شرای عمومی حملونقل در اوراسیا» اشاره کرد کاه نهااد  CITآن را

ت.وین و ارائه کرده است این رون .در عمل ه وح.
خواه .ش.

حقاوقی و یک اانساازی حقاوقی منجار
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