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 ونقلحملحقوق  موضوعشان که المللیبین هایسازمان هایقطعنامه ها ودر کنوانسیون
. دارند اندکرده ضعو خود که مقرراتی اجرای در را کمتری نقش فعال تابعان است، المللیبین

 و کرده تصویب را مقررات این ونقلحمل جامعه نیاز راستای در یالدولنیب یهاسازمان و هادولت
 فراملی هایعرف با تمقررا این. دارند هاآن یسازکپارچهی و درآوردن نظم به در سعی جهتی از

 ای،قابل مالحظه تغییری هیچ بدون را هاقطعنامه و معاهدات هاعرف این و شوندمی تکمیل
های فراملی تابعان منفعل، سؤال اصلی ما این است که عرف مقاله این در. کنندمی یدهشکل

 عدم حقوقی اند؟ زوایایشوند که تابعان فعال وضع کردههایی میچگونه باعث تکمیل کنوانسیون
 و تفسیر در که یریتأث نیز ونقلی وحمل ایهقطعنامه و هاکنوانسیون با فراملی هایعرف مطابقت
 و ررسی قرار دادیمی مورد بلیتحل ورا با شیوه توصیفی  دارند ونقلحمل معاهدات اجرای تضمین

 عرف آمدن وجودبه  اجازه نامهقطع یا معاهده بودن امری میزان که رسیدیم نتیجه این به پایان در
 هم را مثبتی نقش و است ریناپذاجتناب امری ؤخرم عرف یریگشکل ،دهدیم را یا ثانوی مؤخر

 .داشت خواهد اجرا ضمانتو  مسؤولیت احراز در
 کلیدواژگان

 معاهدات. ،هانامهقطع فراملی، عرف الدولی،بین یهای، سازمانالمللنیب ونقلحمل
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 مقدمه
های و سازمان دو نوع تابع وجود دارد، یکی تابع فعال که کشورها المللنیب حقوقدر 

های خصوصی فراملی ونیز داخلی المللی هستند، و دیگری تابع منفعل که اشخاص و سازمانبین
لی در مقابل تابعان وایجاد کنند  فیتکل وتوانند حق ن فعال میباشند. واضح است که تابعامی

 المللبینر حقوق دایجاد حق و تکلیف  اجازه وگیرند منفعل فقط مورد حق و تکلیف قرار می
ی، المللنیب ونقلحملدر خصوص عمومی الملل بینمقررات حقوق  روینازارا ندارند. عمومی 

می ی حمل تصویب شده و الزاهاونیکنوانس ومعاهدات  صورتبهاز جانب کشورها  ماًیمستقباید 
ها مفاد آن اجراکننده ها نیستند کهها دیگر خود دولتبشوند. بعد از تصویب این کنوانسیون

 حقوق پردازند. لذا باید مقرراتی واردها میهستند، بلکه متصدیان حمل و بازرگانان به اجرای آن
ونقل عمومی شده و نمود پیدا کند تا کارایی عملی خود را در میان تابعان حملالملل بین
 المللی نشان دهد.بین

المللی، بهترین گزینه برای بین ونقلحاکم بر حقوق حمل 1های فراملیکه عرف روستنیازا
شوند. میالملل عمومی بین حقوقها وارد ایجاد مقررات کنوانسیونی هستند و با تصویب دولت

برای مثال اینکه مدت مسؤولیت متصدی حمل از زمان دریافت کاال تا زمان تحویل آن باشد و یا 
تواند کاال را در یایی میاینکه در مواقع اضطراری، که جان افراد درخطر است، متصدی حمل در

عرفی  صورتبهی هم نداشته باشد تحت عنوان مقررات نجات دریایی، تیمسؤول ودریا رها کند 
درج شده است و نمونه آخر  2های مختلف مانند یورک آنتورپبوده و درگذشته در کنوانسیون

اند تا لدولی سعی داشتهاهای بین. برخی سازمان3کنوانسیون روتردام است 16و  12این مقرره مواد 
تر کنند ولی الزاماً موفق ها پر رنگالملل عمومی نقش  دولتبا تسهیل تجارت در حقوق بین

اند. برای مثال عدم هماهنگی با حقوق عرفی بازرگانی در رکن حل اختالف  سازمان تجارت نشده
 وفصل اختالفرکن حل رویه در جدی تجدیدنظر خواستار»تا آمریکا که  شده باعث جهانی

 اقتصاد اولین عنوانبه کهندارد درحالی اهمیتی برایش سازمان آن هایفعالیت توقف و حتی است
 وقوع به است ممکن کشور آن تجاری روابط در زیادی مسائل جهان صادرکننده و دومین دنیا

 (.Fakheri, 2020: 31-32«)بگذارد تأثیر اشملی منافع بر بپیوندد که
مسؤولیت محدود  مثالً ونقل جابجا شوند، توانند در بین انواع حملکه گاهی میعرف نانوشته 

ونقل هوایی، زمینی و ها به حقوق حملونقل دریایی به وجود آمد ولی بعدابتدا در حقوق حمل

                                                           
1. Transnational custome 
2.  York Antwerp 
3. United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by 
Sea (2008) 
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شان را که دریایی هم سرایت کرد و متصدیان حمل، تالش کردند تا موارد تحدید مسؤولیت
  اسازی کنندالمللی هم جـهای بیند، در کنوانسیونخودشان برقرار بوعرفی در میان  طوربه

Damar, 2011: 7)) حاکمیت کشورها بر فضای آسمان سرزمین و دریای سرزمینی در  ای و
آمده است همکنوانسیون شیکاگو  1خصوص حمل کاال و مسافر عرفی بوده که در ماده 

(Cogliati-Bantz, 2015: 24.) المللی به بینونقل ت موارد جدیدی در حملگاهی هم ممکن اس
های محلی هم هست با یکدیگر وجود آید که عرفی برای آن وجود ندارد  و یا اگر عرف

ی سازکسانشود تا کشورها با انعقاد معاهداتی اقدام به یموضوع باعث می نیهم ونیستند  1شکلهم
ی نیبشیپموارد موجود را نتوانند از طرفی این مقررات ممکن است همه  مقررات جدید کنند.

ای برای آن در نظر نگرفته است. مواجه شویم که کنوانسیون مقرره کنند  و با خأل وضعیت حقوقی
ها مقرراتی در رویه و عرف ها و نیز نحوه اجرای آنلذا در راستای تکمیل این کنوانسیون

 گردد. خألها می گیرد که باعث پر شدن اینمتصدیان حمل و بازرگانان شکل می
عاهدات مهای فراملی که پرکننده خألهای موجود در در این مقاله ما به این دسته از عرف

والً ا خواهد بود که اسؤال اساسی این پژوهش در این راست. پردازیمالمللی هستند میونقل بینحمل
د و در موارد شونالمللی میونقل بینهای فراملی، چگونه باعث تکمیل معاهدات حملعرف

این  الدولی، تکلیف حقوقیهای بینهای سازماننامهها با معاهدات و قطعتعارض این عرف
معاهدات و  کنندهلیتکم مؤخرعرف  که استفرض بر این  وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

تضمین ونقل هستند و به تفسیر، حمل الدولی مربوط بههای بینهای صادره از سوی سازماننامهقطع
تواند عرف فراملیِ خود دادرس هم می وکنند مسؤولیت طرفین کمک می احراز واجرا، 

 کنوانسیون را احراز کند. کنندهلیتکم
 

 پیشینه پژوهش -1
 (،2012ی تجارت)سازساده ودر مقاله خود تحت عنوان عرف « اندرو گرینر»همچنین دکتر 

سازی، مدرن سازی و ی، یکسانسازساده ها دراین عرف ریتأثسازی، به ضمن تعریف ساده
ا اند و مواردی که تعارض منافع در این موضع رالملل پرداختهاستانداردسازی حقوق تجارت بین

ایان هم بیان در پ است و توجهجالبخود بسیار  عنو درکند مورد بررسی قرار دادند که ایجاد می
سازی این همیشه موارد مربوط به ساده در مذاکرات خود اند سازمان تجارت جهانی همداشته
ارزیابی  و مقدم را در تسهیل امر تجارت مورد مؤخردهد. ولی اثرات ها را مدنظر قرار میعرف
 اند. نداده

 و( 2010) تحت عنوان ارتباط میان عرف و معاهده منتشر کردند ای رابینگ بینگ جیا مقاله

                                                           
1. Uniform 
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عمل هست،  ترین موضوعات در رویه وعرف از مهم و آن ضمن بیان اینکه ارتباط میان معاهده در
سخن گفتند و عالوه اینکه بر تفاوت میان عرف  منبع دواز الزامات متقابل و ارتباط میان این 

 داشتند، این موضوع را هم اظهار کردند که عرف و دیتأکها  و عرف فراملی المللی میان دولتبین
وند تا نظم حقوقی خللی نداشته باشد. باوجود این، ایشان معاهده باید همیشه جدای از هم پیش بر

 .1ای نداشتندهای فراملی اشارهبه نحوه تکمیل معاهدات توسط عرف
(، خود 2007) المللنیبسازی حقوق تجارت  شکلسیلویا فازیو در کتابی  بانام یک نیهمچن

المللی و ی خصوصی بینهابه طریقه ایجاد وحدت رویه و عوامل متعدد از قبیل تالش سازمان
ها در ایجاد وحدت رویه در حقوق تجارت سازمان تجارت جهانی و نیز بازخوردی که این تالش

ای اند ولی به نقش خاص عرف فراملی در راستای معاهدات اشارهداشته اشاره داشته المللنیب
 .2اندنکرده

 بازرگانی فراملی ای تحت عنوان عرف و پذیرش آن در حقوقدر مقاله روی ام گوود
مراتب، ماهیت ونیز نحوه تشکیل های مختلف عرف در حقوق فراملی مانند سلسله(، به جنبه1997)

های فراملی با دیگر منابع های فراملی اشاره کردند. در این مقاله همچنین به ارتباط عرفعرف
همچنین موارد مورد  وها به عنوانی گواهی بر عرف از پیش موجود حقوقی و نیز وجود کنوانسیون

ها این عرف ریتأثهای فراملی و مقررات کشورها پرداختند ولی میان عرف 3بحث تعارض قوانین
ها  در این مقاله المللی و نیز چگونگی اثرگذاری آنبین ونقلحملی هاونیکنوانسدر تکمیل 

 .4مغفول مانده بود
 

 بانی نظری: اثر ثانویه عرف فراملیم -2
 تغذیه را بشر اقتصادی حیات یهاآن ریشه مختلف یهارشته که است یادهیپد ونقلحمل

20075بخش دوم معاهده لیسبون  4حتی در اتحادیه اروپا، در ماده . کندیم ونقل یکی از ، حمل
ی صالحیت خود با گذاراشتراکشده است که اتحادیه موظف به هایی در نظر گرفتهبخش
 نهفته است اروپا یعمومف دیگر این اجبار، امنیت های عضو شده است و در طردولت

                                                           
1. Jia. Bing. Bing. (2010). The Relations between Treaties and Custom. Chinese Journal of International 
Law. 9)1(. 81–109.  
2. Fazio. Silva. (2007). The Harmonization of International Commercial Law. Netherlands pub. Kluwer 
law International. 
3. Cofilict of Law 
4. M. Goode. Rooy. (1997). Usage and its Reception in Transnational Commercial Law. International and 
Comparative Law Quarterly, 46)1(, 1-36. 
5. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
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Margherita, 2016: 4).) تواندنمی ارتباطات و ونقلحمل بدون سیاسی سازمان و دولت هیچ 
 و مملکتی قوانین و اصول نشر و داخلی تشکیالت اداره زیرا نماید تثبیت را خود موجودیت

 بخشنانیاطم سیستم یک از برخورداری مندنیاز حال همه در امنیتی ونظامی  نیروی یجائجابه
 (.(Md Almas, Abu Yusuf, 2011: 30است ارتباطات و ونقلحمل

میان تابعان  2نیست، بلکه عرف فراملی 1مقصود از عرف در اینجا عرف میان کشورها
رود که توسط تابعان فعال هایی بکار میالمللی است که در جهت تکمیل کنوانسیونونقل بینحمل

شوند، و این های فراملی ناشی میهای فراملی از  درون عملکرد شرکتاند. عرفضع شدهو
قدرت دارند تا با رویه خود موارد قانونی یا  قدرآنالمللی های بینها همانند سازمانشرکت

آثار  معاهده و . عرف(Fazio, 2007: 37) ی نسبت به اعضای صنف خود را تعیین کنندرقانونیغ
اثر  اعالمی، اثر ایجادی، اثر، باشد داشته مختلف صورت چهار تواندیم آثار این».دارند متقابلی
. در این پژوهش ((Najandimanesh and raee dehghan, 2018 :138 «تفسیری اثر باالخره و تکمیلی

 پردازیم.المللی میونقل بینی حملهاونیکنوانس درما به اثرات تکمیلی و تفسیری عرف فراملی 
 

 المللیبین ونقلحملپیدایش عرف فراملی در  تاریخچه -3
 سال در بار نخستین برای .گرددیبرم بیستم قرن اوایل به هاعرف تدوین و یآورجمع سابقه

 آن هدف که کرد برگزار را «3خصوصی حقوق به مربوط الهه کنفرانس» هلند کشور ،1983
 مؤسسات و هاسازمان پسازآن. دبو تجارت ٔ  درزمینه خصوصی حقوق مقررات یکنواختی

 از. اندشده تأسیس یکنواختی، و عرف یآورجمع و هدف همین با هم دیگری المللیبین
 هاتیمأمور نیترمهم از و یکی است پاریس در المللیبین بازرگانی اتاق ها،سازمان این ترینمهم

 و تهیه برآمده، آن عهده از خوبیبه الحاق و گرفته عهده بر المللیبین بازرگانی اتاق که وظایفی و
. است المللیتجاری بین هایفعالیت مختلف هایحوزه در حمل مورد هایرویه و هاعرف تدوین

مقررات  ،5بانکی هایضمانت ،4اسنادی اعتبارات مورد در متحدالشکل  هایرویه و مقررات
 تضمینی اسنادی تباراتاع و رسمی اتاق بازرگانی در مورد استفاده از اصطالحات تجاری

 است. مذکور این اتاق تالش از هایینمونه
 

                                                           
1. Customary international law 
2. Customary transnational law 
3. Hague Conference on Private Law 
4. UCP 
5. URDG 
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 المللی بین ونقلحملی تکمیلی عرف فراملی در حقوق هاجنبه -4
 یا ایجاد در خود اراده توسط و مستقیم طوربه ونقلحمل حقوق تابعان»نظام حقوق فراملی،  در

 دیگر به. باشد داشته معاهداتی جنبه اگر این مقررات حتی دارند، حمل نقش مقررات شکل تغییر
 قاعده خالق و جادکنندهیا المللنیب حقوق فعال تابعان عنوانبه هادولت که است درست سخن،

 حقوق در که را هاییقاعده توانندمی تنها هادولت که بگوییم است بهتر ولی شوند،می محسوب
 & Also see: Zabihi)«کنند یسازکسانی یا و داده نظم شده ایجاد المللیونقل بینحمل

Coworkers, 2020: 1239-1261 .)تأیید مورد هادولت توسط شده ایجاد قاعده کهدرصورتی 
 بود، نخواهد میسر آن اجرای نباشد، داخلی حتی یا و المللیونقل بینحمل حقوق منفعل تابعان

 وجود صرف و گیردمی قرار استفاده مورد عمل در که است چیزی آن حقوق حقیقت، در چراکه
نباشد، قاعده ایجاد نخواهد  عمل ودر رویه  تابعان احترام یا دییتأ مورد که کنوانسیونی مقرره یک
 .کرد

 هداتمعا بر مبتنی هایرویه در عرف ایجاد -4-1
 عمدتاً  و است مشکلی کار دارند عرفی جنبه کنوانسیون از بعد مقررات این اینکه تشخیص

اما گاهی خود  .گرددبرمی داخلی و یا المللیبین دادگستری محاکم و داوری اءآر به هاآن احراز
کنوانسیون سازمان ملل متحد 2برای مثال ماده »کنوانسیون هم به عرفی بودن خود اشاره دارد. 

دارد که این کنوانسیون ناظر به ، بیان می1های مستقل و اعتبارات اسنادینامهراجع به ضمانت
 «شودالمللی، مستقل از رابطه اصلی صادر میای است که در عرف بیننامههرگونه ضمانت

(Shiravi, 2011: 286.) 
 در که مواردی یعنی باشد، حمل قرارداد یا معاهده کنندهتکمیل عرف است ممکن بنابراین

 که مواردی در» مثالً شوند، تعیین عرف اساس بر اندنشده مشخص حمل قرارداد و معاهده
 آن مدارک و بازرسی سفارش در کامل طوربه و نبوده، مشخص کاال بازرسی حدود یا مشخصات

. (Zeynal Zadeh, 2016: 89«)بود خواهد عمل مالک بازرسی در جاری عرف باشد، نشده تعیین
 کشورها داخلی هاینامهآیین و یا قوانین استناد موردها عرف این که دارد وجود نیز بسیاری موارد

 تا شد باعث موضوع و این 2شوندمی آمده پیش اشکاالت حل برای مرجعی و گیرندمی قرار هم
 بگیرند نظر در خودبسنده نظام یک را المللیبین بازرگانی حقوق حقوقدانان، از برخی

                                                           
1. United Nation Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit 

اعتبارات اسنادی  9-4ریالی و بند  -دستور العمل گشایش اعتبارات اسنادی داخلی -1-2-5برای مثال بند  . 2
 (وارداتی)ارزی اسنادی اعتبارات -1-5بانک صنعت و معدن به اینکوترمز، و بند  رهیمدئتیهوبه ارزی)وارداتی(، مص

 اند.  اشاره کرده ISBPونیز  UCP600به مقررات  معدن و صنعت بانک رهیمدئتیه مصوبه
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((Maniruzzaman, 1999: 670-671.  
میل بینی را تکبینی نشده ولی عرف این عدم پیشگاهی هم مقررات خاصی در معاهده پیش

  1های جبران خسارت،گردد. مثالً تعهدنامههای بعدی هم ذکر نمیکند ولی در معاهدهمی
روند، ای، دریایی، هوایی یا ریلی بکار میالمللیِ جادههایی هستند که در اقسام حمل بینتعهدنامه

ند کاال را تواکننده کاال، بارنامه یا رسیدی که بر مبنای آن میکه خریدار یا دریافتدرصورتی
و متصدی کاال را به شخصی که بارنامه در اختیار او  2دریافت کند گم کرده یا نابود شده باشد

شود، کننده کاال صادر میکه از جانب دریافت هاتعهدنامه این مبنای نیست تحویل داده باشد، بر
شته باشد نخواهد بود. فرستنده مسئول به جبران خسارت در مقابل کسی که بعداً بارنامه به همراه دا

اند که سندی است که از مالک یا متصدی بنابراین در تعریف تعهدنامه جبران خسارت گفته
شود، حفاظت حمل، به دلیل آثار محتمل مالی که در مقابل ترخیص کاالی بدون بارنامه انجام می

دور این تعهدنامه در عالم عمل در ارتباط با ص آنچه اصوالً » .(Hinkelman, 2005: 114)کندمی
گردد که خسارات موضوع تعهدنامه، خود متعهد می رواج دارد، بدین ترتیب است که صادرکننده

های جبران (. صدور تعهدنامهCoworkers,& Izanloo  200 :2019«)بپردازد له متعهدتعهدنامه را به 
بینی المللی پیشبین ونقلهای حملخسارت کامالً جنبه عرفی دارند و در هیچ یک از کنوانسیون

های هستند که بر اساس ماهیت ارادی و قراردادی بودن در حقوق داخلی اند، ولی تعهدنامهنشده
الملل دولتی یا خصوصی هم اقدام به های بیننمایند و حتی سازمانمیهمه کشورها الزامی 

 های جبران خسارت.سازی و متحد کردن اشکال تعهدنامهیکسان
 ونقلی، مواردهای مربوط به تکمیلی بودن عرف فراملی نسبت به معاهدات حملالاز دیگر مث 

 توان مثال زد:زیر را می
داند، قانون تجارت ایران از این عرف در مفهوم عرف، متصدی را مسئول جان مسافران می» -

ه نقلیه در زمره الهام گرفته است. در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه زمینی، سرنشینان وسیل 386ماده
 Jabbari«)هاستهای وارده به آناشخاص ثالث قرار دارند و دارنده وسیله، مسئول زیان

Gharahbagh, 2015: 19.) 
وجه تلبته با ایزان کرایه حمل شیوه محاسبه آن بر اساس وزن و ارزش کاال مبنای عرفی داشته و م -

( و Schmitthoff, 2012: 838کرده ) به استفاده روزافزون از حمل مرکب و کانتینری تغییر
های کرایه  هم توسط المللی است. البته برخی نرخونقل بینهای حملکننده کنوانسیونتکمیل

 شوند.ها تثبیت میرانی و توسط مالکان کشتیهای کشتیکنفرانس
ر ضرالمللی معنای عرفی دارند، ونقل بینهای حملضرر یا خسارت مندرج در کنوانسیون» -

                                                           
1 . LOI: Letter of Indemnity 

 دارد. را اوست اختیار در بارنامه سوم نسخه هدارد ک  را کسی به کاال تحویل وظیفه فقط حمل متصدی کهیدرحال. 2
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 توانمی ید،نما یپرواز را ضرر تلق یرتأخ که عرف، هرکجااست  و در  یعرف دارای معنای
 (.Saatchi Seyedian Hashemi 78 :2015 ,)«را از دادگاه تقاضا کرد وارده خسارات

 ایدب خطرناک، کاالهای حامل هایواگن کلیه گیریبار یا و تخلیه از ونقل ریلی پسدر حمل -
 هایواگن تخلیه هایدریچه. شود برداشته کریر توسط هاآن هایبرچسبو  شدهسازیپاک

 شود. بسته دار، کامالًمخزن هایواگن شیرهای تخلیه درپوش و شود باز مسقف
 فراملی هایعرف احراز روش -4-2

برای اینکه عرف قاعده حقوقی باشد، مستلزم احراز عناصر مادی و معنوی آن است. سؤالی 
عنوان قاعده تواند یک عرف فراملی را بهاین است که قاضی یا داور چگونه می آیدکه پیش می
توانند طرفین می»دهد؟ در برخی از آرای داوری  المللی، مورد شناسایی قرارونقل بینحقوق حمل

ها . گاهی هم  که در کنوانسیون1( ,2015Kakavand :163«)به داور اجازه استناد به عرف را بدهند
ن تکمیلی کشورها، حکم صریحی وجود ندارد و یا به دلیل نقض مدارک و قراردادهای و قوانی

پذیر نیست عرف حاکم بر این امور مالک خواهد تنظیمی انطباق موضوع با مفاد قرارداد امکان
چون در »کند که المللی، داور اعالم میونقل بینبود. برای مثال در یکی از آرای مربوط به حمل

جز فرم اعالم بار که مورد قبول طرفین دعواست، ای بهها قرارداد جداگانهر بارنامههنگام صدو
تنظیم نگردیده و در برگ اعالم بار و یا بارنامه نیز، در این مورد تعیین تکلیف نشده است، ناچار 

ونقل اظهارنظر نمود. داور فهمیدن حکم عرف را از المللی حاکم بر حملباید بر اساس عرف بین
کند و به این نتیجه المللی استفسار میونقل بینهای حملمراجع ذیصالح مانند فیاتا و شرکت

رسد که اخذ مجوز قرنطینه بار به محصوالت ترانزیتی، خاصه ترانزیت خارجی، عرفاً جزو می
 (.(Erfani, 2015: 267« باشد و نه فروشندهونقل میهای متصدی حملوظایف و مسؤولیت

 هایرسیدگی در را ایقاعده و کند استناد پیشین قضایی رویه به دادرس است ممکن گاهی
 واجد  قضایی هروی دکترین نظری حیث از» .دهد قرار استناد مورد شدهداده تشخیص عرف قبلی
 احکام و آراء در آن اعمال نماید، را احراز المللبین حقوق از منبعی چنانچه و است نوعی شأن

 موارد با بقمنط دارد،کامالً قاعده حقوقی یک از استناد مورد رأی که تیکاشفی باب از بعدی
 موضوع در دادرس خود تسلط جهت به نیز و (BarzegrZadeh, 2020: 28«)باشدمی استنادی

 دانش و علم یعرف وجود به نسبت خودش اگر که است فراهم وی برای امکان این فیه،متنازع
 اثبات تواندیم قاضی کافی، آگاهی عدم صورت در ولی» .دکن حکم هم ترتیب همان به  دارد،
 زیر یهاروش به با تمسک خود یا گردد و خواستار جسته استناد عرف به که کسی از را عرف
 دهد: قرار بررسی مورد را عرف وجود

                                                           
 صادره از مرکز داوری اتاق ایران 183/18/86/36ی شماره رأ. 1



 

 

 

147  تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حملونقل بینالمللی توسط عرفهای فراملی 

 

 یهاهیور و قطعی آرای در که عرفی زیرا قضایی؛ یهاهیرو و قطعی آرای در بررسی( 1
 عرف نای. است گرفته قرار قضایی رسیدگی مورد بارکی حداقل گردیده، منعکس قضایی
 ستندم توانایی و بوده راعتبا دارای باشد، محقق نیز مورد با آن انطباق و نباشد آن بر ایرادی چنانچه

 .داراست را رأی صدور برای گرفتن قرار مالک و
 خواستار را تریبیش بررسی یا و باشد نیافته انعکاس پیشین منابع در عرف چنانچه مشاهده؛( 2
 دایره در که کسانی از یقتحق نیز و دارد جریان عمل در آنچه مشاهده وسیلهبه باید قاضی باشد،

 وجود دمع و قطع حصول از پس و داده قرار مورد بررسی را عرف وجود دارند، قرار آن شمول
 (.Jabbar Golbaghi Masouleh, 1999: 160« )نماید صادر را رأی و عمل آن طبق بر منفی شرایط
های المللی، فیاتا، یا سازمانالمللی مانند اتاق بازرگانی بینهای خصوصی بین( گاهی سازمان3

تناد قابل اس ماًیمستقکه  کنندیمها این عرف انتشار ودون کردن الدولی مانند ایمو، اقدام به مبین
رگانی مرکز داوری اتاق باز 1989رخه مو 5713دادرس قرار خواهد گرفت. در رأی شماره 

المللی ها  که اصطالحات تدوین شده اتاق بازرگانی بینالمللی، داور به یکی از همین عرفبین
 شوند استناد کرد.المللی کاال محسوب میکننده کنوانسیون بیع بینتکمیل هستند)اینکوترمز( و

 الدولیهای بینسازمان یهاقطعنامه وبا معاهدات کمیلی تمغایرت عرف  -4-3
طوری که ذکر شد ممکن است قواعد عرفی فراملی در جهت تکمیل مقررات همان

المللی و بازرگانان ونقل بینها، در رویه تابعان منفعل و متصدیان حملنامهها یا قطعکنوانسیون
لی االجرای قبزمایجاد شود. حال سؤال این است که اگر این عرف و رویه ایجاد شده با قاعده ال

 در تعارض باشد و مطابقت نکند، وضعیت حقوقی امر چگونه خواهد بود؟
گونه است که چون این 1المللی مانند آنسیترالهای بینهای بعضی موسسهنامهبرخی معتقدند قطع

ها ایجاد نامههای بعدی که در جهت تکمیل این قطعاست، لذا عرف 2ماهیتشان حقوق نرم
(. زیرا آن مبنایی که برای Deeb Gabriel, 2009: 656 ) زام کافی برخوردار نیستندشوند، از المی

رسد در حالتی که یک تکمیل آن عرف به وجود آمده، خودش الزامی نبوده است. اما به نظر می
االجرایی وضع شده باشد، عرف تکمیلی آن الزامی است. زیرا از طرفی نامه یا معاهده غیر الزمقطع

آن، از  در تکمیلی، خودش یک قاعده است که عناصر مادی و معنوی جمع شده چون عرف
 ی، برای تابعان الزامی است.فرامل وخصوصی  المللنیب حقوقحیث 

المللی در این خصوص تعیین تکلیف کرده باشد، در این گاهی ممکن است خود سند بین
سازی کنوانسیون یکپارچه  درگردد. برای مثال شده تلقی میصورت قضیه تا حد زیادی حل

                                                           
1 . Uncitral: United Nations Commission On International Trade Law 
2 . Soft law 
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 ینا 9ماده  2است. بند  یدهگرد یانصراحت بموضوع به ینا یفتکل  1المللی کاالمربوط به بیع بین
عرف و قانون حاضر، عرف مرجح خواهد بود؛ مگر  یندر صورت تعارض ب»دارد، می یانسند ب

 «. برخالف آن نموده باشند یتوافق ینطرف ینکها
ونقل یا توان از متصدیان حمله کنوانسیون نپیوندد، مسلماً نمیکه کشوری بدرصورتی

که آن کشور بازرگانان متبوع آن کشور انتظار رعایت مفاد آن معاهده را داشت. درصورتی
معاهده حمل را امضا کرده ولی تصویب نکند باید به حقوق داخلی آن رجوع کرد که آیا نظریه 

که پذیرد یا خیر. درصورتیتبار مطلق تصویب ناقص را میاعتباری مشروط تصویب ناقص یا اعبی
 2شرط امریبپذیرد، اتباع آن کشور هم اجازه انجام رفتاری خالف مفاد معاهده را ندارند )البته به

اعتباری مطلق تصویب ناقص را پذیرفته باشد، طبعاً که نظریه بیبودن مفاد معاهده( ولی درصورتی
 ت مفاد معاهده از منظر حقوق داخلی خود ندارند.به رعایاتباع هم الزامی 
االجرا شده است، در زمانی که که آن کشور به معاهده بپیوندد و معاهده هم الزمدرصورتی

کند، اجازه عدول ها و یا قواعد ارائه میسازی عرفمعاهده یک سری قواعد امری را برای یکسان
 یتجار معاهده یکاگر در شود. مثالً نمی کدام از کشورهای عضو دادهاز مفاد آن به هیچ

قانون حاکم بر  عنوانبهرا یکنواخت سازی حقوق خصوصی  اصول مؤسسهین طرف ،المللیبین
وجه هیچبه شدهشناختهو  ینوع یهاعرف یامورد توافق  هایعرف ینند،توافق خود برگز

که مقرره مندرج در رصورتی. ولی د3سند مذکور باشند امریتوانند ناقض قواعد و مقررات نمی
معاهده امری نباشد، طبعاً این امکان وجود دارد که عرفی خاص در قواعد حمل یک کشور 

ای را با المللیگرفته و اجرا شود. ولی اگر این متصدی یا بازرگان بخواهد عملیات حمل بینشکل
ا مشکل تعارض مواجه بازرگان یا متصدی حملی داشته باشند که عضو کنوانسیون مذکور نیست، ب

الملل بر قواعد داخلی، رسد با توجه به برتری مقررات حقوق بینشود. در این جایگاه به نظر میمی
 المللی حل کرد.ونقل بیناالجرا حملهای الزمنامهها و قطعبتوان قضیه را به نفع کنوانسیون

 با خصوصیالمللی بین هایمانساز مدون شده توسط عرفی حقوق تعارض -4-4
 المللیونقل بینحمل هایکنوانسیون

الملل این واقعیت مبرهن گشته که حقوق بین وضوحبه»المللی کنونیدر نظام روابط بین
جامعه  نظام عنوانالملل بهها باشد و نظام حقوق بینصرفاً حاصل اراده و تراضی دولت تواندنمی

                                                           
1. U.L.I.S: Convention relating to a uniform law on the international sale of goods (1964, The Hague) 

منظور از امری بودن، یعنی نتوان خالف آن مقرره توافقی کرد و منظور این نیست که مقررات آن معاهده از نظر   .2
 آمره باشند. 1969کنوانسیون حقوق معاهدات 53عمومی و ماده  المللنیبحقوق 

3. Unidroit Principles of International Commercial Contracts. Chapter 1" available at : 
http//www.Unidroit.org/English/principles/chapter.1.htm. 
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(. (Movasaghi, 2009: 319«خته نه محاط بر آنها را محیط در دایره این نظام سادولت انسانی،
 خصوصی هایسازمان برخی که است ییهاطرح عرف، به استناد قابل شناسایی منابع از دیگر یکی

 یعنی. کنندمی صادر عرفی مقررات کردن الشکلمتحد و سازییکپارچه جهت در المللیبین
المللی و یا ونقل بینت حملهای موجود در صنعآوری عرفامر اقدام به جمع متخصصان

دهند. و یا صورت طرح در اختیار متصدیان و بازرگانان قرار میها را بهبازرگانی کرده و بعد آن
المللی، بر اساس عرف موجود، مدل های خصوصی مانند اتاق بازرگانی بینبرخی سازمان

(. Cuniberti, 2014: 425ت )هاسکننده کنوانسیوندهند که تکمیلهای خاصی را ارائه میقرارداد
 نداشته ایسابقه آن از قبل که کرد تصویب 2راهنامه مورد در را مقرراتی ، CMR1 مثالً کنوانسیون

 در عرف ولی نشده گرفته نظر در راهنامه برای خاصی شکلهم کنوانسیون این در و. است
 المللی،ونقل بینحمل اتحادیه سوی از که مخصوصی شکل با راهنامه» المللی،بین ونقلحمل

 مقررات تکمیل جهت در است مؤخری عرف درواقع که گیردمی قرار استفاده مورد است مرسوم
 CMR( »Mohseni, Safavi shamloo, 2014: 127.) کنوانسیون

المللی است و حتی مجمع ونقل بینهای حملمتحدالشکل سازی اساس همه کنوانسیون
 UN Resolution).های خود به این موضوع اشاره داشتهقطعنامهسازمان ملل متحد هم در عمومی 

A/RES/63/122, 2008 Para 5) اند، زیرا ماهیت تابعان از گذشته نسبت به این مقررات الزام داشته
 ها عرف از پیش موجود بوده است و تنها مورد شناسایی قرار گرفته.این

 نویسیپیش تهیه به اقدام مؤسسات این ابتدا یعنی دهد، رخ نیز اتفاق این عکس است ممکن
 پیدا عرفی جنبه رفتهرفته اسناد این ولی کنند، هاآن وضع یا و مقررات سازییکپارچه جهت در

ونقل و بازرگانی ماهیت پویا و فعال حقوق حمل .بدانند آن از تبعیت به ملزم را خود تابعان و کرده
دهد، به همین دلیل از های آن را نمیدادگاهالمللی اجازه وابستگی به حقوق داخلی و بین

 شوداستفاده می یقواعدچنین المللی خصوصی در جهت حل اختالفات یا توسعه های بینسازمان
(Fazio, 2007: 12)هایی که اند، آنونقل فعالیت داشتهها که در حوزه حمل. در میان این سازمان

اند سازی و آسان کردن مقررات عمل کردهارچهاند و بهتر در یکپبیشترین بازدهی را داشته
 ونقلحمل کارگزاران هایاتحادیه المللیبین ، فدراسیون3المللیاند از، اتاق بازرگانی بینعبارت

المللی ، سازمان بین2هوایی ونقلحمل المللیبین ، انجمن1ایونقل جاده، سازمان جهانی حمل4بار

                                                           
 جاده طریق از کاال المللی بین نقل و حمل قرارداد کنوانسیون. 1

2. Merchandise Routier 
3. ICC 
4. FIATA 
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اردسازی، سازمان کنفرانس ملل متحد در مورد تجارت و توسعه المللی استانددریایی، سازمان بین
(2012: 12 Grainger,). 

 کارگزاران هایاتحادیه المللیبین المللی مانند فدراسیونزمانی که مؤسسات خصوصی بین
المللی، یک عرف را که بعد از کنوانسیون به وجود آمده و یا بار و اتاق بازرگانی بین ونقلحمل

کنند، این امکان وجود دارد که آن در خصوص آن تصمیمی نگرفته است مدون می کنوانسیون
ونقل در تعارض باشد. فرض کنید اتاق بازرگانی های حملیافته با کنوانسیونمقرره تدوین 

 قرارداد مدل این اگر حال 3المللی کند.ونقل بینالمللی، اقدام به تدوین مدل قرارداد حملبین
  چیست؟ مسئله حقوقی تکلیف باشد تعارض در ونقلحمل وانسیونکن با پیشنهادی

 که دمایی کهدرصورتی حمل ذکر شده، قرارداد مدل همین از d/1/12 ماده بر اساس مثال برای
. داشت واهدنخ مسؤولیتی حمل متصدی نباشد، حمل شرایط مناسب شدهیبندبسته آن در کاال

 بر مطلق طورهب وارده، خسارت مبلغ از میزانی یک تا ،1999 مونترال کنوانسیون در کهیدرحال
 قائل تفکیک نکنوانسیو دسته دو میان باید رسدمی نظر به اینجا در. است حمل متصدی عهده
 قدرت زونی است پیوسته آن به طرفین حمل از یکی متبوع کشور که کنوانسیونی اول. شویم

 نیز و کشورها ومیعم تعهدات برتری جبموبه توانیممی صورت این در که. دارد هم اجرایی
. بدانیمحتمی  یافتهتدوین قرارداد مدل بر را کنوانسیون برتری اثر قواعد، دیگر بر معاهدات برتری
 نبودن امری به مشروط المللیبین خصوصی حقوق اشخاص تکلیف و حق ایجاد محدوده چراکه

 ویژگی را این المللیونقل بینحمل هایکنوانسیون بیشتر کل، در است که البتهعمومی  مقررات
 .هستند دارا

 ازمانس و یا نباشند امری هادولت میان مصوب مقررات مواردی که در دوم حالت در اما
. کرد توافق هم هاآن خالف توانمی که اندکرده ذکر و کرده و تصویب تدوین هاآن الدولیبین

 و کرد استفاده خصوصی هایسازمان توسط یافتهتدوین هایعرف از توانمی که رسدمی نظر به
 . داد ترجیح اندآور نشدهمعاهداتی که الزام بر را هاآن
 ونقلحمل هایدر تفسیر قراردادها و کنوانسیون تکمیلی عرفجایگاه  -4-5

 احساس نیز کنوانسیون یک اجرای نحوه قواعد، از واحد تفسیر وجود به نیاز میان این در
 یک کاربرد گستره از متفاوتی هایتفسیر غالباً  متفاوت حقوقی هاینظام در کهچرا شودمی

 33تا31 مواد مقررات اجرای مستلزم واحد تفسیری به دستیابی. شودمی ارائه ونقلحمل کنوانسیون
 رویه در دادگستری المللیبین دیوان» .باشدمی( 1969) معاهدات حقوق به راجع وین کنوانسیون

                                                                                                                                       
1. IRU 
2. IATA 

 تدوین شده است. 2015ایران در سال  ی از آن توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادنسینوشیپ .3
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 و 1باشندمی برخوردار عرفی ماهیت از مربوط به تفسیر مقررات که است داده نشان خود قضایی
 به رسیدن برای هاییدستورالعمل وین کنوانسیون مواد آورند. اینالزام هادولت همه برای بنابراین،

 .((Najandimanesh, Lalegani, 2015: 170 «نمایدمی ارائه کنوانسیونیک   در واحد تفسیر یک
 خصوص در که همان شیوه تفسیر است،عمومی  المللبینحقوق  عرف یک اینجا، در قعدروا

 مقررات)المللیبین معرف. داشته اثرگذاری گرفتندیبرم در را فراملی حقوق تابعان که مقرراتی
 خواهد میرمستقیغ صورتبه کنوانسیون مقررات تکمیل به کمک نحوی به (معاهدات ریتفس

 .داشت
 و هاونکنوانسی به هاآن سرایت و تفسیر به مربوط قواعد و اصول بودن رفیبنابراین ع

 جنبه از ولی. است آنعمومی الملل بین قحقو ریتأثجهت  از المللیونقل بینحمل هایقرارداد
 سابقه قراردادی ای معاهداتی قاعده یک که درجایی رسدمی نظر به ونقل،حمل فراملی حقوق
 تطبیق با و کرده تفادهاس پیشین عرف از توانمی یراحتبه اختالف موارد در است، داشته عرفی

 و اوضاع هب توجه با که معنا بدین. کرد استخراج را قضیه حکم ذهنی، تفسیر و پیشین وضعیت
 تفسیر را قاعده کنندگاننیتدو و هدف نیت درواقع و حمل، زمان در قرارداد یا معاهده احوال

 داشته وجود قبل از هک بوده عرفی از کنندگاننیتدو استنباط بر اساس موجود قاعده زیرا. کرد
یا بر  ونقل میان دو طرف، مواردی مبهم باشد وهمچنین در جایگاهی که در قرارداد حمل .است

ه کمنبع حقوقی  نیتریعالسر تفسیر و حدود اختیارات طرفین اختالفی وجود داشته باشد، 
ه الزامات خارج از قرارداد، ن( Sriporm, 2016: 56)بیاید، عرف استتواند به کمک دادرس می

م را فراه توانند فقط نظم حقوق داخلیزیرا الزامات غیر قراردادی، تنها در بهترین حالت، می
 . (Ralf, 2007: 450کنند)

 با یعنی برد، کارب عینی تفسیر باید شود،می کنوانسیون تکمیل باعث عرف که در مواردی اما
 رویکرد درواقع ازیر. کرد تفسیر را قراردادی یا معاهداتی قاعده امروز احوال و اوضاع به توجه
 مفاد به نسبت رویکرد غییرت نحوی به واضعان، یا تابعان بعدی رویه که کندمی اثبات گراییاراده

 .دکر فسیرت را قاعده امروز زمان احوال و اوضاع به توجه باید و شودمی محسوب قاعده
 باعث که است ونقلحمل حقوق در شدهانجام عرفی تغییرات مدیون تفسیر پویایی این

. باشیم قبلی هایمقرره از متفاوتی تفسیر نیازمند عمل، در یافته تغییر شرایط به توجه با شودمی

                                                           
که در آن  1969الملل سازمان ملل متحد در تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات. جدای اینکه کمیسیون حقوق بین1

های از پیش موجود کرده، از آوری و تدوین عرفقواعد تفسیر ذکر شده است، برحسب وظیفه خود اقدام  به جمع
یا قضیه  1969توان به قضیه فالت قاره دریای شمال ادگستری در این خصوص  میالملل دجمله آرا دیوان بین
 .اشاره کرد 2003سکوهای نفتی ایران 
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 سرعت جهت از را تغییرات نحو بهترین دیآیبرم کنوانسیون مقررات تکمیل در که عرفی چراکه
 .کندمی اعمال بودن کاربردی و عمل

ارد، دآید که در مواردی که اختالف بر سر مفاد یک کنوانسیون وجود حال این سؤال پیش می
المللی، به تفسیر مفاد آن ونقل بینتواند با استناد به عرف فراملی موجودِ تابعان حملآیا دادرس می

فسیر ر مورد تدکنوانسیون توجه کرده و چه ی الملل عمومکنوانسیون بپردازد؟ یا باید به ماهیت بین
 ند توجه کند؟معاهده که درواقع کشورها هست کنندگاننیتدوعینی و یا ذهنی، به نظر 

قدری باید گفت در اینجا باید به ماهیت آن معاهده توجه کرد، اگر امری بودن  معاهده به
ی فراگیر ادامه یابد آمریت هاصورتی رویه های خالف آن، حتی بهباشد که توافقات و عرف

المللی وجود نخواهد داشت تا با ونقل بینرود، این امکان برای تابعان حملمعاهده زیر سؤال می
در  1«کوتیف»های خود به نحوی مفاد معاهده را تفسیر کنند. برای مثال مقررات کنوانسیون عرف

توانند عرفی را متصدیان حمل نمیالمللی ریلی کامالً جنبه امری داشته و ونقل بینخصوص حمل
 خصوص در متحد ملل سازمان کنوانسیون 3 برخالف آن مقررات شکل دهند و یا مثالً ماده

 کنوانسیون این مقررات تابع مرکبی ونقلحمل کهدرصورتی داردمی بیان  کاال مرکب ونقلحمل
 خواهد طرفین حمل قرارداد و حقوقی رابطه بر حاکم اجباری طوربه کنوانسیون این مقررات باشد،

 باطل را باشد معاهده این مقررات برخالف که شرطی هر ذکر کنوانسیون همین 28 ماده و یا. بود
از طرفی هم بهترین نوع تفسیر، تفسیری است که واضعان یک قاعده انجام  .کندمی  اعالم

 فراملی عرف این که چنددانند، هردهند، چراکه خودشان از همه بهتر مقصود و نیت خود را میمی
زعم برخی از به حالنیباا. کندنمی پیدا را خود معنوی و مادی عنصر سند این واضعان توسط
المللی آمریت دارند کامالً معلوم و بدون اختالف ونقل بینهای حمل، اینکه کنوانسیوندانانحقوق

 (Hoeks, 2009: 38). است
مفاد یک معاهده داده شود  برخالفگیری عرفی شکل در مقابل اگر اجازه عدول یا توافق، یا

یافته است، قدرت المللی تدوینالمللی که توسط دولت یا یک سازمان بینونقل بینو معاهده حمل
مفاد  رکنندهیتفستواند در جهت تکمیل معاهده می مؤخررسد عرف امری نداشته باشد، به نظر می

در الملل عمومی بعد از یک کنوانسیون یا هر سند بینآن باشد. به دیگر سخن، عرف معارضی که 
ظاهر معارض خود، تواند با رویه بهگیرد، تنها زمانی میالمللی شکل میونقل بینخصوص حمل

مقررات آن سند  باشد، که آن سند غیر امری باشد  ثغور و حدودمرجعی برای تفسیر و نشان دادن 
 الملل بیان داشته است، معاهدهکه کمیسیون حقوق بین ورطهمانآن توافق کرد.  برخالفو بتوان 

 ها برایآن توافق نشان از که اجرای آن، مقام در خود اعضای بعدی عملکرد براثر است ممکن

                                                           
1. COTIF: The Convention concerning International Carriage by Rail 
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 .(ILC Yearbook,1966: 236) تغییر قرار گیرد مورد باشد، معاهده مفاد تغییر
 مانت اجراها  ضنقش عرف در  -4-6

  هایی کهدولت اراده لهیوسبه فقط است شدهدرج قواعدی آن در هک کنوانسیونی اصوالً 
هایی که در مورد اما کنوانسیون، (Goode, 1997: 2) آیددرمی اجرا اطراف کنوانسیون هستند به

ن، به  گردد، شکل دیگری دارند و درنهایت احراز مسؤولیت  این تابعاتابعان منفعل وضع می
یاطی در جهت باالترین ضمانت اجرا بعد از اقدامات احت شود. وجبران خسارت ختم  می

، نکات ن حملجلوگیری از تخلف قاعده، جبران خسارت است. قرارداد میان بازرگانان و متصدیا
 آن، نیضمت وازی س قاعده کند. وظیفه نیتأمزیادی را در بر دارد تا بتواند منافع هر دو طرف را 

 تلقی قانون عنوانبه آن عرف که گرفتمی المللی تعلقبینونقل و حمل  تجارت خود به عمدتاً
المللی های حمل نقل بینی، بیشتر ضمانت اجراکارمحکمبه جهت  .(Ralf, 2007: 455) شدمی

اشته رفی دبرای موارد تخلف از قاعده جنبه قراردادی دارد و یا اگر هم در گذشته جنبه ع
 کند.ود را از قرارداد طرفین پیدا میزام خال اکنون وشود صورت قراردادی درج میبه

را برای تابعان  توان گفت که معاهدات اجرای قاعده خودلذا در موارد مربوط به ضمانت اجرا، می
شد، که این تضمین به شکل معاهداتی وجود نداشته با، و حتی درصورتیکنندیممنفعل تضمین 

 نند. د عمل کتا به اجرای وظایف خو دهدیمدرج در قرارداد حمل، اطمینان بیشتری به طرفین 
کند. اعده میگاهی شکلی از مقررات عرفی، طرف مقابل را مجبور  به رعایت ق حالنیباا

المللی کاال هستند جنبه عرفی های پرداخت ثمن مبیع در بیع بینکه طریقه UCPبرای مثال مقررات 
زمانی صورت  EX-WORKدر اصطالح دارند. بر اساس این مقررات پرداخت پول به فروشنده  

لذا این  گیرد که متصدی حمل کاال را بارگیری کرده و این موضوع را در بارنامه درج کند.می
داند ا میشود تا خریدار با خیال راحت اقدام به گشایش اعتبار کند، زیرضمانت اجرا باعث می

 د.شوشنده پرداخت نخواهد ی حمل تحویل داده نشود، پولی به فرکه کاال به متصددرصورتی
 

 یریگجهینت
 هادولتی هستند که معاهدات وها المللی، کنوانسیونونقل بینمبنا و پایه حقوق حمل

جهتی سعی در به نظم  از وونقل تصویب کرده الدولی در راستای نیاز جامعه حملی بینهاسازمان
 دارند برهم متقابل ریتأث گرچه فو عر دارند. معاهده هاآنی مقررات سازکپارچهی ودرآوردن 

 خصوصی قراردادهای انعقاد و رویه با خصوصی بخش توسط ساکن به ابتدا ونقلقواعد حمل ولی
 هاآن ابهام یا دیگر مناطق با مناطق برخی بین هاهیرو میان تفاوت واسطهبه و کرد پیدا عرفی شکل

 معاهدات قالب در بدواً  قواعد عمده لیهوایی و ری ونقلحمل حوزه در شدند. البته معاهدات وضع
 واضع یکدیگر، با متصدیان روابط در هاآن نقش یا و بودند مکمل های فراملیعرف و شدند وضع
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ونقلی با مقتضیات جامعه حمل شودیمای که توسط تابعان فعال وضع است اگر قاعده بوده قاعده
 د.نخواهد بو هاآندر تعارض باشد، مسلماً مورد احترام 

ز سوی اداریم که گاهی قواعد وضع شده بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش بیان می
عمومی، چه ریشه عرفی داشته باشند، و یا بدواً توسط کارشناسان الملل بین تابعان فعال حقوق

هده معا ر یکدی نیشیپیافته باشند، نیاز به تکمیل مجدد دارند. چراکه تمامی موارد قابلیت تدوین
المللی، ونقل بینچون تابعان منفعل حقوق حمل جهتنیازاالمللی را ندارد. یا قطعنامه سازمان بین

عد را های مرتبط با حمل هستند، در رویه خودشان این قوامعاهدات و قطعنامه اجراکنندگان
. این رندیگیمصورت عرفی در نظر به هاآنتکمیل کرده و سازوکارهایی را برای اجرایی شدن 

مسؤولیت ببار  هاآنشوند و عدم رعایت الزامی می کنندیمچون ماهیت عرف فراملی پیدا  هاهیرو
 اند.ونقل ریلی و هوایی از این دستههای فراملی در حقوق حمل. عمده عرفآوردیم

المللی اقدام به تدوین مقرراتی در جهت تکمیل معاهدات های خصوصی بینگاهی هم سازمان
با تجمیع عناصر مادی و معنوی عرف،  سپس وکنند. این مقررات ابتدا جنبه حقوق نرم ل میحم

المللی و یا های خصوصی بینها )چه توسط سازمانکند. مطابقت این عرفجنبه الزامی پیدا می
های های سازماننامههای حمل و قطعکنوانسیون متصدیان و بازرگانان ایجاد و رعایت شوند( با

مقررات آن  ونقل، مانند ایمو، آنسیترال و... بسته به میزان امری بودنالمللی فعال در زمینه حملبین
المللی دارد. یعنی اگر آن سند اجازه عدول از مقررات را بر اساس عرف بعدی یا توافق سند بین

ب معاهده یا که این اجازه از جانتواند نافذ باشد. ولی درصورتیمی مؤخرداده باشد، طبعاً عرف 
عمومی نتوانیم، الملل بینالمللی داده نشود و یا بر اساس قواعد تفسیر مربوط به حقوق نامه بینقطع

 توافقات وها عمومی بر عرفالملل بینهمچنین امری را استنباط کنیم، برتری مقررات حقوق 
شود، مسلم اد میالمللی و یا اشخاص خصوصی ایجهای خصوصی بینفراملی که توسط سازمان

کلیت موضوع است، مواردی که کشوری متبوعِ آن شرکت  خصوص درخواهد بود. اما این 
نامه را صادر کرده نباشد، الدولی که قطعونقل سازمان بینالمللی، عضو معاهده حملونقل بینحمل
آن مقرره ندارد ای نسبت به الملل را بر اعضای جامعه کشوری که ارادهتواند مقرره حقوق بیننمی

عمومی باشد که البته در خصوص  المللبینحقوق 1تعمیم داد، مگر اینکه آن مقرره آمره
 معاهدات کنندهتکمیل فراملی هایایم. عرفای نداشتهالمللی، تاکنون قاعده آمرهونقل بینحمل
 سوی از صادره اسناد یا معاهدات در تفسیری نقش توانندمی موارد برخی المللیبین ونقلحمل

 نیز و خاطی فرد مسؤولیت احراز باعث هم شرایطی تحت و باشند داشته الدولیبین هایسازمان
 .بشوند وارده خسارت جبران

                                                           
1. Jus Cogens 
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