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مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی فرمانده کشتی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون
رتردام و بررسی جایگاه آموزش دریانوردی در این دو مقررات
ايمان مهرابي دستنايي ،1مريم مومني شهرکي ،2علي خسروی

3

چکیده
اين پژوهش به منظور شناسايي و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکي و بهبوود خودمات شورک کشوتیراني جمهووری
اسالمي ايران انجام شده اس  .اين تحقیق از حیث هدف ،تبییني و از حیث نتیجه تحقیق ،کاربردی (با توجه بوه نتیجوه آنکوه
ارائه يک مدل اس ) و از حیث نوع داده ،ترکیب کمي و کیفي ميباشد که از روش آمیخته اکتشافي استفاده شده اس  .جامعوه
آماری تحقیق شامل تمامي افراد فعال در بخش تدارکات در شرک کشتیراني جمهوری اسالمي ايران که  111نفر مويباشوند.
حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 92 ،نفر محاسبه شد که بهصورت تصوادفي سواده انتخوا شودند .پرسشونامه
تحقیق شامل  22سؤال در قالب  2گروه بوده اس  .روايي تحقیق از نوع محتوايي -صوری و پايايي آن با توجه به میواان آلفوای
کرونباخ  ،1/943مورد تائید قرار گرفته اس  .نتايج تحقیق نشان ميدهود کوه  2گوروه فراينود خريود ( 3زيرعامول) ،پیوروی از
سیاس های يکسان و مشترک ( 2زيرعامل) ،استانداردسازی و مکانیاه شدن تأمین و تدارکات ( 9زيرعامول) ،بهبوود ارتبوا بوا
شرک های تأمینکننده ( 4زيرعامل) و مديري مالي ( 4زيرعامل) در طراحي مودل بهینوه فراينودی تودارکات الکترونیکوي در
شرک کشتیراني جمهوری اسالمي ايران نقش دارند.
واژگان کلیدی :آموزش دریانوردی ،حقوق دریایی ،متصدی حملو نقل دریایی ،مسئولیت ،فرمانده کشتی
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مقدمه
قانون دريايي ايران (در اين مقاله از اين پس ق.د.ا خوانده ميشود) دربرگیرنده چهارده فصل و  194ماده اسو  .ايون قوانون در
سال  1391شمسي با تصويب مجلس شورای اسالمي ،دستخوش برخي اصالحات گشو  .اصوالحیه موذکور شوامل  23موورد
اصالح و  22مورد اضافه نمودن مواد و يک مورد اصالح عنوان فصل بوده اس  .عناوين فصول ق.د.ا به ترتیب عبارتند از :تابعی
و ثب کشتي ،حقوق ممتاز ،رهن کشتي ،باربری دريايي ،مالکین کشتي ،وظايف ،مسئولی ها و اختیوارات فرمانوده و کارکنوان
کشتي ،وثیقه دادن بار و اخذ وام ،حمل مسافر ،اجاره کشتي ،تصادم در دريا ،کمک و نجات در دريا ،خسوارات دريوايي ،دادگواه
دريايي و مقررات متفرقه.
همانگونه که اشاره شد« ،وظايف ،مسئولی ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتي» در فصل ششم ق.د.ا تشريح شوده اسو .
اين فصل شامل  42ماده اس که از اين تعداد  39ماده به صورت مستقیم با مسئولی شخص فرمانده کشتي مرتبط اس .
همواره کاال قبل از بارگیری ،از طرف فرستنده دراختیار متصدی حمل ونقل و يا نماينده او جه حمل تحويول داده مويشوود
(محمد زاده وادقاني .)1391 ،اگر چه ممکن اس مالک کشتي ،مبادرت به حملونقل کواال نمايود و متصودی حمولونقول نیوا
محسو شود ،اما ممکن اس که متصدی حمل ونقل ،مستاجر کشتي باشد نه مالک کشتي (سلطاني نژاد و همکاران.)1391 ،
فرمانده کشتي فردی اس که از طرف مالک به اين سم گمارده ميشود ،به عنوان عاليترين مقام کشتي محسو ميشوود و
بر طبق مقررات فصل ششم ق.د.ا مسئولی اداره امور و هداي کشتي را از جهات مختلف فني ،دريوانوردی ،کارکنوان و خدموه
بار و مسافر و انجام ساير وظايف قانوني برعهده دارد (ق.د.ا ،مواد  91مکرر  1و  .)2با توجه به جايگاه ويژه فرمانده در اداره اموور
کشتي ،توجه به مسئولی وی بسیار حائا اهمی ميباشد.
از آنجايي که در مبحث حمل و نقل دريايي ،اصليترين نکته ،مسئولی متصدی حملونقول اسو  .مطالعوهی ايون موضووع و
يافتن تفاوتها و شباه های مباحث مرتبط با آن در حقوق ايران و کنواسیونهوای بوینالمللوي از اهمیو ويوژه ای برخووردار
اس .
در ايران ،مطالعات بسیار محدودی در زمینهی مسئولی مدني فرمانده کشتي انجام شده اس و در اين زمینه ،فقط يک پايوان
نامه مقطع کارشناسي ارشد در دسترس اس  .اين پاياننامه ،ابتدا به تبیین و مقايسهی دو قانون (سابق و اصالح شوده دريوايي
ايران ) و مقررات موضوع پرداخته و سپس در جه کموک بوه سواختار حقووقي کشوور و انسوجام قووانین موضووعه در زمینوه
مسئولی مدني فرمانده کشتي به تحقیق پرداخته اس (حسنزاده .)1394 ،برخوي از مووارد اشواره شوده در ايون پايوان ناموه
نیازمند تشريح بیشتر ،بررسي از ديگر مناظر و يا حتي بازنگری اس  .ضمن اينکوه در تحقیوق پویشرو ،مطالعوه تطبیقوي بوا
معاهده رتردام به عنوان يکي از بهروز ترين مقررات بینالملي ،که در پژوهش پیشین مغفول مانده بوود ،مود نظور قورار خواهود
گرف .
باتوجه به مواد  24و 22قانون دريايي که همان مواد 3و 4قواعد الهه اس  ،مبنوای مسوئولی قودری موبهم بیوان شوده اسو .
بنابراين دراين مورد که فرض بر مسئولی متصدی حمل ونقل دريايي اس با فرض بر تقصیر او محول ترديود اسو  .برخوي از
استادان مسئولی متصدی حمل ونقل دريايي را مبتني بر تقصیر(امید )1323 ،به نحووی کوه درحقووق ايوران موورد نظراسو
عنوان کرده اند (مواد  211به بعد قانون مدني) برخي ديگر از محققین ،مسئولی متصدی حمل ونقل دريايي را مبتني بر اماره
واقعي مسئولی مي دانند ،زيرا صرف اثبات عدم ارتکا تقصیر به وسیله متصدی حمل ونقل رافوع مسوئولی وی نموي باشود
وبنابراين وی مسئول خساراتي اس که عل آنهاناشناخته اس (محمدزاده وادقاني.)1391 ،
با وجود اهمی حمل و نقل دريايي در نظام حقوقي و اقتصادی کشور ،مطالعوات محودودی در ايون زمینوه انجوام شوده اسو .
پژوهش «محمد زاده وادقاني» در اين رابطه را ميتوان يکي از مقاالت مفید جه آغواز مطالعوه نامیود .وی در سوال  1391در
مقاله ای با عنوان «مسئولی متصدی حمل و نقل دريايي» به تشريح مبنای مسئولی متصدی حمل و نقول دريوايي در ق.د.ا،
مقررات بروکسل و هامبورگ پرداخ  .وی همچنین موارد مسئولی و معافیو از مسوئولی متصودی حمول و حمول را بیوان
نموده اس (محمد زاده وادقاني .)1391 ،اندرز و همکارانش در سال  1391به بررسي مسئولی متصدی حمل و نقول دريوايي
در قبال مسافر در حقوق ايران پرداخ  .آنان معتقدند رشد سريع اقتصادی ايران ،در اواسط قرن گذشوته از يوک سوو و کرورت
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مبادالت تجارتي دريايي بین ايران و ساير کشو رها از سوی ديگر ،سبب شد که قانونگذار ايراني در سال  1343مقرراتي را برای
حمل و نقل دريايي تصويب کند .هرچند امروزه به سبب پیشرف های سريع صنعتي ،اکرر حملونقلهای داخلي و بینالمللوي
از طريق هوا و زمین صورت مي گیرد ،امّا هنوز جابجايي مسافر از طريق دريا ،به ويژه در مسافر تهای کوتاه يا سفرهای تفريحي
دريايي ،جايگاهي ويژه دارد( .اندرز و همکاران .)1391 ،محمدزاده وادقاني و همکارش در سال  1391به منظوور نقود و ارزيوابي
کنوانسیون رتردام ،در دو مقاله متوالي ترجمه اين کنوانسیون را ارائه نمودنود (محمودزاده وادقواني .)1391 ،يکوي از مطالعوات
تطبیقي اخیر به بررسي انجام شده توسط سیمايي صراف و همکارش ( )1393مربو ميشود که در ايون پوژوهش ،مطالعوه ای
تطبیقي از تعهدات و مسئولی های متصدی حمل و نقل دريايي در کنوانسویون رتوردام بوا ق.د.ا ،کنوانسویونهوای بروکسول و
هامبورگ صورت پذيرف و نهايتا اين نتیجه بهدس آمد که کنوانسیون رتردام برخالف کنوانسیون های پیشینِ يک طرفه ،بوه
نفع فرستنده يا متصدی حمل و نقل عمل ننموده اس و پیوستن به اين کنوانسیون يک بازی برد برد را ،هم برای کشوورهای
متصدی حمل و هم برای کشورهای فرستنده (از قبیل کشور ايران) به ارمغان ميآورد .تقيزاده و همکارش نیا در سوال 1394
اقدام به بررسي تطبیقي حدود و مبنای مسئولی متصدی حمول و نقول دريوايي در کنوانسویون رتوردام بوا کنوانسویون هوای
بروکسل و هامبورگ نمود .آنان معتقدند که مقررات رتردام ضمن خودداری از افرا های کنوانسیون هامبورگ ،نقا قووت آن
را حفظ نموده و سعي کرده اس که نقايص کنوانسیون بروکسل را برطرف سازد .از اين رو ميتوان گف کوه ايون کنوانسویون
رويهای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصديان حمل و نقل دريايي در پیش گرفته اس تا زمینه اقبال عمومي را فوراهم
سازد (تقيزاده و همکار.)1394 ،
همانگونه که پیش از اين نیا اشاره شد ،در اين زمینه ،فقط يک پايان نامه مقطوع کارشناسوي ارشود در دسوترس اسو  .ايون
پاياننامه ،ابتدا به تبیین و مقايسهی دو قانون (سابق و اصالح شده دريايي ايران) و مقررات موضوع پرداخته و سوپس در جهو
کمک به ساختار حقوقي کشور و انسجام قوانین موضوعه در زمینه مسئولی مدني فرمانده کشتي بوه تحقیوق پرداختوه اسو
(حسنزاده.)1394 ،
اين پژوهش ،از نوع نظری و روش آن توصیفي تحلیلي اس  .روش گردآوری اطالعات اين پژوهش ،استفاده از منابع کتابخانهای
اس و با استفاده از متن قوانین موجود ملي و بینالمللي مرتبط ،تحلیل شاخصهای مورد نظر انجام شده اس .
 -1فرمانده کشتي در حقوق
فرمانده کشتي که معموال در قانون دريايي به آن فرمانده گفته ميشود ،يک فرد حقیقي اس که از طريق قرارداد استخدام مي
شود و در کشتي زندگي ميکند و کشتي و مسائل مربو به آن را تا زماني که در حال دريانوردی و حمل بار يا فوراهم نموودن
خدمات برای محمول يا اجاره دادن اس  ،مديري ميکند .بنوابراين ،وی فرمانوده منصوو و ابقاشودهی يوک کشوتي در ارائوه
خدمات تجاری اس و فردی اس که در قبال دريانوردی مسئولی دارد و توسط مرجع ملي ذیصالح تايیود شوده اسو  .بوه
صورت کلي ،يک فرمانده ،يک دريانورد تايید شده برای فرماندهي کردن در يک کشتي اس (کارتنر و همکاران.)2113 ،1
 -2فرماندهي کشتي در معاهدهی رتردام
مطابق ماده  19معاهدهی رتردام ،فرمانده کشتي يکي از مهمترين اشخاصي اس که ميتوانود باعوث نقو تعهودات متصودی
حمل و نقل شود زيرا در اين ماده آمده اس :
«متصدی حمل در برابر نق تعهداتي که طبق اين کنوانسیون دارد و در اثر اقدامات يا غفل اشخاص زيور حواد موي شوود،
مسئول خواهد بود( :الف) هر شخص عامل؛ ( ) فرمانده يا خدمه ی کشتي؛ (ج) کارکنان متصدی حمل يوا عامول؛ يوا (د) هور
شخص ديگری که هر کدام از مسئولیتهای قراردادی متصدی حمل را انجام دهد يا متعهود بوه انجوام آن شوود بوه نحووی کوه
شخص مذکور و بنا به درخواس يا تح نظارت و کنترل متصدی حمل ،به طور مستقیم يا غیر مستقیم ،اقدام نمايد»
ماده  19معاهدهی رتردام ،مايتي را برای فرماندهي کشتي درنظر گرفته اس و ابتدا مسئولی حمل و نقل را بر دوش متصدی
حمل و نقل گذاشته اس زيرا در اين ماده تاکید شده اس که« :هیچ مقرره ای در اين کنوانسیون ،ابتدائا مسئولی را متوجوه
فرمانده يا خدمه ی کشتي يا کارمند متصدی حمل يا عامل دريايي نمي داند».
1 - Cartner et al
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يکي ديگر از امتیازاتي که کنوانسیون رتردام برای فرمانده کشتي برشمرده اس  ،حذف يوا محودود کوردن مسوئولی فرمانوده
کشتي در صورت حذف يا محدود شدن مسئولی متصدی حمل و نقل اس  .زيرا در مادهی  4اين کنوانسویون در رابطوه بوا «
قابلی اعمال آيین دفاع و محدودي های مسئولی » آمده اس » :هر مقررهای از اين کنوانسیون که مسئولی متصودی حمول
را حذف يا محدود کند ،در رسیدگي داوری يا قضايي ،خواه دعوا بر اساس مسئولی قرارداری يا ضمان قهری يوا مبنوای ديگور
طرح شود ،در مورد فقدان ،خسارت وارد به کاال يا تاخیر در تحويل کاالهای موضوع قرارداد حمل يا برای نق هر تعهود ديگور
مقرر در اين کنوانسیون ،در برابر افراد زير اعمال ميشود :الف) متصدی حمل يا طرف اجرا کننده ی دريايي؛ ) ناخدا ،خدموه
يا هر شخص ديگری که خدمات در کشتي ارائه ميدهد؛ يا ج) کارمندان متصدی حمل يا طرف اجراکنندهی دريايي».
 -3مسئولی های فرمانده کشتي از منظر حقوق ايران
 -1-3مسئولی های کلي در قبال مالک ،مدير يا اجاره کننده
2
فرمانده کشتي 1مسئول استخدام خدمه کشتي به نیاب از مالک اس  .در هنگام استخدام ،فرمانده کشتي بايد بوه صوالحی -
های خدمه و تطابق شرايط با کلیهی مقررات مربوطه توجه نمايد .اگر مالک يا نماينده وی در زمان اجاره دادن کشوتي حضوور
داشته باشد ،فرمانده کشتي ميبايس نقطهنظرات وی را جلب نمايد .فرمانده کشتي نميتواند هیچ کااليي را بدون اجازه مالک
کشتي حمل نمايد .در نبود هرگونه قراردادی ،اشتغال فرمانده به طور دلخواه توسط مالک پايوان موييابود .3در صوورت حضوور
مالک ،فرمانده کشتي قبل از ارائه هرگونه خدمات ،مجوز وی را مطالبه ميکند .هنگامي که يوک کشوتي از بنودر اصولي 4خوود
حرک مي کند ،فرمانده کشتي مالک را از موقعی کشتي ،کیفی  ،نوع و مقدار بار خود ،هرگونه بدهي متحمل شده به کشوتي
در طول سفر و اسامي و محل طلبکارها آگاه ميسازد .عالوهبراين ،فرمانده اجاره کننده را نیا بوه طوور مشوابه آگواه مويکنود.
هرگونه دريانوردی کشتي توسط فرمانده بدون اجازهی مالک کان لن يکن اس ؛ مگر اين کوه يوک مقوام صوالحی دار ،يگوان
(کشتي) را غیر قابل دريانوردی نمايد.

 -1بند الف ماده  91مکرر قانون دريايي ايران در مورد فرمانده :فردی که به عنوان عالي ترين مقام کشتي محسو مي شود و بر طبق مقررات اين
فصل مسؤولی اداره امور و هداي کشتي را از جهات مختلف فني ،دريانوردی ،کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام ساير وظايف قانوني بر عهده دارد.
ماده  91مکرر  2قانون دريايي ايران در مورد فرماندهي کشتي :الف) فرماندهي کشتي برعهده فردی اس که از طرف مالک به اين سم گمارده مي
شود ) .فرمانده بايد همواره در کشتي حاضر باشد و به اعمال فرماندهي بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعي که کشتي در حال توقف در بندر يا
لنگرگاه ايمن اس  .پ) در صورت فوت يا بیماری فرمانده و يا بروز ساير عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهي گردد و در مواردی که
فرمانده ،کشتي را به هر علتي ترک کند يا از اجرای وظايف خويش امتناع ورزد ،افسر اول کشتي به طور موق و تا تعیین و حضور فرمانده جديد
مسؤول فرماندهي کشتي مي باشد .در چنین شرايطي افسر اول مراتب را بالفاصله به اطالع مالک مي رساند و در اين شرايط ،وظايف ،مسؤولی ها و
اختیارات افسر اول عیناً همان وظايف ،مسؤولی ها و اختیارات فرمانده اس .
ماده  91مکرر  3قانون دريايي ايران در مورد ناوبری و مديري کشتي :فرمانده ،مسؤول ناوبری و مديري کشتي اس و بايد کشتي را با مهارت الزم و
طبق فنون کشتیراني و با رعاي قوانین و مقررات داخلي و معاهدات بین المللي که جمهوری اسالمي ايران در آنها عضوي دارد و همچنین عرف
کشتیراني مورد قبول در سطح بین الملل هداي نمايد .فرمانده بايد قبل از ورود به آبها و بنادر ساير کشورها تا حد ممکن و ضرورت ،با نظامات و
مقررات الزم االجرای اين کشورها در زمینه کشتیراني آشنا شود.
ماده  91مکرر  4قانون دريايي ايران در مورد کسب اطمینان از قابلی دريانوردی کشتي :فرمانده قبل از شروع سفر بايد از قابلی دريانوردی کشتي به
خصوص از جهات کافي و مناسب بودن تجهیاات فني ،کارکنان و خدمه واجد صالحی  ،معتبر بودن گواهینامه های قانوني ،وجود اقالم موردنیاز در
کشتي و شرايط مناسب جه تحويل ،حمل و نگهداری کاال در کشتي اطمینان حاصل نمايد .فرمانده همچنین بايد از چیده شدن مناسب کاالهای
تحويلي ،مهاربار ،عدم بارگیری اضافي و حصول تعادل و ثبات الزم در کشتي ،سوخ کافي و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی
عرشه اطمینان يابد .در صورت عدم اطمینان از هريک از موارد ياد شده فرمانده موظف اس از حرک کشتي جلوگیری نمايد و موضوع را به اطالع
مالک برساند .فرمانده بايد در طول مدت سفر ،اقدامات الزم را جه استمرار قابلی دريانوردی کشتي به عمل آورد.
 -2ماده  99قانون دريايي ايران در مورد استخدام افراد :استخدام افراد و افسران با رعاي مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمايندگي از طرف مالک
انجام مي گیرد فرمانده موظف اس در موقع انتخا نسب به صالحی افراد و افسران دق الزم به عمل آورد و نظريات مالک کشتي يا نماينده او را
در صورتي که در محل حاضر باشد جلب کند.
 -3ماده  71قانون دريايي ايران در مورد عال فرمانده :در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتي مي تواند در هر موقع به خدم فرمانده خاتمه دهد.
4 -home port

122

شماره  ،19زمستان 99

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

 -2-3مسئولی در حوزهی تامین منابع مالي
اگر در هنگام انجام يک سفر ،به تامین مالي اضطراری نیاز شد ،فرمانده اوال بايد کشتي يا کرايهی حمل بار را به وثیقه بگوذارد؛
ثانیا بار را به وثیقه بگذارد و ثالرا ،بار را به منظور تامین نیازمندی مالي اشاره شده به فوروش برسواند .1قبول از هرگونوه وثیقوه
گذاری يا فروش ،فرماند ه صورتجلسه مربوطه که حاوی داليل توجیهي قرض اس را آماده مويکنود و بوه امضوای افسور ارشود
کشتي ميرساند .فرمانده مالک کشتي را مطلع ميکند و پیشنهادات آنان را در مورد موضوع مودنظر قورار مويدهود .درنهايو ،
فرمانده صورتجلسه را به مراجع ذیصالح محلي (در صورت حضور کشتي در بنادر ايران) يا به مامور کنسول ايوران (درصوورت
حضور کشتي در بنادر خارجي) تحويل ميدهد .هنگامي که يک کشتي قادر به جابجايي نیس  ،فرمانده ميتواند بار را بوه يوک
کشتي ديگر منتقل نمايد2و از طريق به وثیقه گذاشتن کشتي ،برای کرايه حمل و ساير هاينوههوای بنودر مقصود پوول توامین
نمايد .صرفا در صورتي که قرض کردن بهمنظور تامین يک نیاز اضطراری ضروری باشد ،فرمانده مويتوانود از طريوق بوه وثیقوه
گذاشتن کل يا يک بخشي از بار کشتي ،قرض نمايد .فرمانده ميبايس تمامي تالش خود را جه تمواس بوا فرسوتنده کواال و
مالک و در نظر گرفتن نظرات آنان ،قبل از هر گونه فروش بهکار گیرد و درصورتي که ساير گاينهها دردسترس نباشود صورفا از
طريق گرو گذاشتن بار ميتواند قرض کند.
 -3-3مسئولی های مربو به کشتي و حفظ آمادگي دريانوردی
3
فرمانده کشتي مستندات و اوراق داخل کشتي را مطابق کدهای مخصوصي نگهداری ميکند .

 - 1ماده  99قانون دريايي ايران در رابطه با وثیقه گذاشتن کشتي ،کرايه بار و بار جه اخذ وام :اگر ضمن سفر دريايي برای حفظ کشتي يا امکان ادامه
سفر دريايي جه تعمیرات ضروری و يا تعوي بعضي از تأسیسات يا تجهیاات ضروری کشتي و يا مخارج فوری و الزم ديگر ،وجوه مورد احتیاج در
دسترس نباشد ،فرمانده مي تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتي ،فرستنده يا صاحب بار ،وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن
کشتي و يا کرايه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتي و با رعاي شرايط ذيل ،وام و يا در موارد ضروری با فروش بار کشتي وجوه الزم را
تحصیل نمايد:
الف -برای اخذ وام ،فرمانده بايد صورتمجلسي با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتي برساند و مراتب را فوری به
مالک کشتي اطالع دهد و کسب تکلیف نمايد .در صورتي که از طرف مالک کشتي وجوه الزم در اختیار فرمانده گذارده نشود و يا به دلیل فوري  ،امکان
کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد ،فرمانده مي تواند در صورتي که کشتي در بنادر خارجي باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از
نماينده کنسولي ايران و در صورتي که کشتي در بنادر ايران باشد با اجازه دادستان محل و يا نماينده قانوني او مبادرت به تحصیل وام کند.
 مبلغ وام درخواستي نبايد از میاان واقعي نیازمندی های مذکور تجاوز نمايد.ماده  93قانون دريايي ايران در مورد فروش بار در موارد فوق العاده:
در مواردی که ضرورت حیاتي ايجا کند و راه حل ديگری نباشد ،فرمانده کشتي مي تواند با رعاي شرايط مذکور در ماده ( )99اين قانون به فروش بار
کشتي جه تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتي و رسیدن آن به مقصد اقدام کند .فرمانده بايد در صورت امکان سعي نمايد در چنین
مواردی قبالً با فرستنده بار و مالک کشتي هماهنگي و موافق آنان را تحصیل کند.
 -2ماده  91قانون دريايي ايران در مورد امکان انتقال بار به کشتي ديگر :اگر کشتي قادر به حرک نباشد ،فرمانده مي تواند با رعاي مفاد ماده ( ) 99
اين قانون بار را به کشتي ديگر انتقال دهد و کرايه بار و ساير هاينه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخ نمايد.
 - 3ماده  94قانون دريايي ايران در مورد نگهداری مدارک و اسناد کشتي :فرمانده موظف اس همیشه اسناد و مدارک زير را در دفتر فرماندهي کشتي
نگهداری کند:
 )1سند مالکی کشتي يا رونوش مصدق آن
 )2سند ثب و تابعی کشتي
 )3فهرس کارکنان و خدمه کشتي
 )4فهرس مسافران کشتي
 ) 2فهرس بار
 ) 1اسناد حمل
 )7اجازه نامه حرک کشتي
 ) 9گواهینامه های مربو به قرنطینه
 )9گواهینامه های فني و قانوني
 )11دفاتر موضوع ماده  93اين قانون
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در صورت درخواس مستندات ياد شده و هر گونه اشتباه در تولید آنها منجر به جريمهی فرمانده کشتي ميشوود .1درهنگوام
مواجهه با رخدادهای غیرعادی (مانند حريق يا آ گرفتگي)  ،فرمانده تمامي توان خود را برای حفظ کشتي ،بوار آن و کارکنوان
را از تلفات بهکار ميگیرد .2فرمانده آخرين فردی اس که کشتي را ترک ميکنود .درصوورت از دسو رفوتن کشوتي در يوک
تصادم ،فرمانده موظف اس گاارشي از تصادم را به ناديکترين مقام ساحلي ارائه نمايد .هنگواميکوه فرمانوده بوه يوک دلیول
غیرعادی يا تصادم مجبور به ترک کشتي اس  ،بايد اين کار را با مشورت با کلیهی افسران کشتي انجام دهد و همهی پولهای
داخل کشتي ،بیش تر اشیاء با ارزش و هرگونه مستندات مهم کشتي را با خود به بیورون از کشوتي منتقول نمايود .3در صوورت
قصور فرمانده از اين امور ،شخص وی مسئول خسارت از دس دادن آنها خواهد بود؛ مگر ايون کوه نجوات آنهوا از تووان وی
خارج بوده باشد.
 -4-3مسئولی های مربو به بار
فرماندهي کشتي ،شامل يک نوع خاصي از قرارداد برای حمل هرگونه کاالی تجاری مشخص شدهای ميشود و فرض مسئولی
و تعهدات از طرف متصدی حمل و نقل بر وی حاکم ميباشد .البته اين فرض در حالتي صادق اس که قرارداد اشواره شوده بوا
مراتب رايج در تعارض نباشد .متصدی حمل و نقل ،بهمح درخواس فرستنده ،بايستي بارنامهای 4که حاوی موارد مشخصوي
اس (محتوای بارنامه بهوسیلهی مقررات مربوطه مشخص شده اس 2صادر نمايد .روگرفتي از بارنامه ميبايس به فرستنده بار،
فرمانده کشتي ،مالک کشتي و فردی که بارنامه توسط وی صادر شده اس  ،تحويل داده شود .1فرمانده کشتي يوک بارناموه در

 )11گواهي ظرفی
 )12فهرس حقوق عیني کشتي
 )13اسناد و گواهینامه های مربو به معاهداتي که دول جمهوری اسالمي ايران به آنها ملحق شده اس .
تبصره در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد ،نگهداری نسخه الکترونیک کافي اس .
 - 1ماده  91قانون دريايي ايران با عنوان حق بازرسي اسناد کشتي :مامورين مجاز دول میتوانند در هر موقع به اسناد کشتي رسیدگي نمايند در
صورتیکه فرمانده کشتي از ارائه اسناد خودداری نمايد بر طبق مقررات ماده  191اين قانون محکوم به پرداخ جريمه نقدی خواهد شد.
 - 2ماده  111قانون دريايي ايران در مورد وظیفه فرمانده در نجات کشتي :در موارد وقوع پیش آمدهای غیر مترقبه فرمانده موظف اس تا آخرين
لحظه ای که امید باقي اس در نجات کشتي و محموله و کارکنان آن نهاي اهتمام را مبذول دارد .در اين نوع حواد فرمانده بايد آخرين نفری باشد
که کشتي را ترک مي کند.
ماده  111قانون دريايي ايران در مورد گاارش از بین رفتن کشتي :فرمانده ای که از کشتي غرق شده يا دچار حواد مشابه گرديده نجات يافته باشد
بايد گاارش کتبي واقعه را که به گواهي اکرر نجات يافتگان همراه وی نیا رسیده باشد به ناديکترين مقام صالحیتدار ساحلي تسلیم نمايد .در صورتي
که فرمانده کشتي غرق شود يا نجات يافتگان ديگر اطالعي از وی نداشته باشند اين وظیفه را افسر اول و در غیا وی افسر دوم يا ارشد افسران يا
کارکنان و خدمه نجات يافته کشتي انجام مي دهند.
 - 3ماده  99قانون دريايي ايران در مورد ترک اجباری کشتي در طي سفر :در صورتي که فرمانده ناچار شود کشتي را به عل وقوع پیش آمد يا سانحه
ای برای کشتي ترک نمايد ،اين عمل بايد با مشورت افسران ارشد کشتي صورت گیرد .در اين حال فرمانده مکلف اس هنگام ترک کشتي عالوه بر
حصول اطمینان از خروج تمامي افراد از کشتي ،وجوه نقد و قیمتي ترين اموال و اسناد مهم کشتي را با خود نجات دهد؛ مگر اينکه نجات وجوه و اموال
و اسناد ياد شده خارج از قدرت وی باشد .در صورت تخلف از مقررات اين ماده ،فرمانده مسؤول شناخته مي شود.
 - 4مطابق بند  7ماده  22قانون دريايي ايران ،بارنامه دريايي سندی اس که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتي يا کسي که از
طرف او برای اين منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتي به مقصد حمل و به تحويل گیرنده داده شود.
 - 2مطابق ماده  24قانون دريايي ايران ،عاليم مشخصه ای که جه شناسايي بار ضروری اس همان عاليمي اس که توسط فرستنده بار قبل از شروع
بارگیری کتبا تسلیم شده اس مشرو بر اينکه در مورد بار بدون روپوش عاليم مذکور بر روی بار نقش شده و يا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر
بار در صندوق قرارگرفته و يا دارای پوشش باشد عاليم بايد بطوری نقش شود که تا پايان سفر خوانا بماند .تعداد بسته ها يا قطعات يا مقدار يا وزن
برحسب مورد بنحوی که کتبا از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده اس  .متصدی باربری يا فرمانده يا عامل متصدی باربری ملام نیس که در
بارنامه دريايي عاليم ،تعداد ،مقدار يا وزني را قید نمايد که صح آنها به جهات موجه مشکوک باشد و يا وسیله مناسب برای رسیدگي به صح آنها را
در اختیار نداشته باشد.
 - 1برابر ماده  19قانون دريايي ايران در مورد نسخ بارنامه دريايي :بارنامه دريايي الاقل بايد در چهار نسخه به شرح زير صادر شود .نسخه اول که اصلي
اس برای فرستنده بار؛ نسخه دوم برای شخصي که بارنامه به نام او صادرشده اس ؛ نسخه سوم برای فرمانده کشتي؛ نسخه چهارم برای مالک کشتي و
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قبال کل باری که به وی تحويل داده ميشود ،صادر ميکند .بهمح تحويل گرفتن بار ،فرمانده مسئول حمل و نقل و تحويول
دادن آن اس  .1اگر بار مستعد فاسد شدن باشد ،فرماندهي ممکن اس بار را در ايران از طريق آگواه کوردن دادسوتان عموومي
محلي 2و در خارج از ايران از طريق کنسولگری ايران به فروش برساند .3فرمانده کشتي بالفاصله فرسوتنده کواال و گیرنوده را از
فروش بار مطلع ميسازد .يک فرمانده بار را به حسا خود حمل نميکند؛ مگر اينکه يک قراردادی بورای ايونچنوین حمول و
نقلي وجود داشته باشد .4فرمانده کشتي ممکن اس هرگونه بار غیرمجاز بارگیری شده را تخلیه نمايد .اگر محمولوهای کوه بوه
داخل کشتي حمل شده اس  ،قبل از رسیدنش به مقصد نهايي ،بهواسطهی عمل يا خطای فرمانده تخلیه شده باشود ،فرمانوده
کشتي مسئول هاينههای مربوطه اس  .هنگامي که ورود به بندر مقصد به دلیل ممنوعی از طرف نیروی نظامي (دريوايي) يوا
شرايط فوقالعاده (فورس ماژور) امکان پذير نباشد ،فرمانده کشتي اين اختیار را دارد تا بار را در ناديکترين بندر تخلیه نمايود،
البته به شرطي که درعین حال از منابع فرستنده کاال تا حد امکان محافظ نمايد.
 -2-3مسئولی های مربو به سفر و ناوبری
فرمانده کشتي دفترچهای را که اطالعات کشتي ،فعالی ها و هرگونه حادثه يا تصادم قابول توجوه را ثبو مويکنود ،نگهوداری
ميکند .2فرمانده کشتي ميبايس شخصا در زمان رسیدن به بنادر ،کانالها و رودخانهها و در زمان مانورها و رسیدن به مقصد
در پل فرماندهي کشتي حضور يابد و کشتي را هداي نمايد .1هنگامي که يک سفر آغاز ميشود ،فرمانده کشوتي نمويتوانود از
يا نماينده قانوني او .کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتي و يا کسي که از طرف او برای اين منظور تعیین شده امضا میگردد .اگر نسخ متعددی برای
بارنامه صادر گردد نسخ مابور نمره گذاری شده و در هر يک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد.
 - 1ماده  91قانون دريايي ايران در مورد وظیفه و مسؤولی فرمانده در تحويل گرفتن و حمل بار :فرمانده در مقابل باری که به وی تحويل مي گردد
ملام به صدور بارنامه اس  .فرمانده از طرف مالک موظف به مراقب از کاالهای تحويلي ،حمل و تحويل آنها طبق قرارداد ،در بندر مقصد مي باشد.
ماده  91مکرر قانون دريايي ايران در خصوص تخلیه و بارگیری :فرمانده بايد از تحقق و صح عملیات تخلیه و بارگیری ،مهار بار و انجام سفر دريايي با
سرع مقتضي اطمینان حاصل نمايد.
2- local public prosecutor
 - 3ماده  11قانون دريايي ايران در مورد فساد بار بیان ميکند که :اگر بار در معرض تضییع و فساد سريع باشد فرمانده مي تواند در صورت امکان با
کسب نظر مالک و در غیر اين صورت بااطالع دادستان محل در داخل کشور و يا کنسولگری های دول جمهوری اسالمي ايران و يا مراجع رسمي و
صالحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحويل گیرنده بار اطالع دهد.
 - 4ماده  19قانون دريايي ايران با عنوان حمل بار بدون اجازه مالک :فرمانده و کارکنان کشتي به هیچوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتي و به
حسا خود باری را حمل کنند .افرادی که بدون اجازه باری را حمل کرده اند مکلفند عالوه بر جبران خسارات دو برابر کرايه معمولي بار را بپردازند.
ماده  99قانون دريايي ايران در خصوص حمل بار به حسا فرمانده :فرمانده و کارکنان کشتي به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتي و به
حسا خود باری را حمل کنند .فرمانده ای که کشتي را برای منافع ديگران اداره مي کند ،نمي تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر
آنکه از مالک برای اين کار اجازه کتبي داشته يا قراردادی در اين مورد با وی منعقد کرده باشد .تبصره در صورت حمل بار و کاالی غیرمجاز بدون
اطالع و اذن مالک کلیه مسؤولی های قانوني حسب مورد متوجه فرمانده کشتي و يا شخص متخلف اس .
 -2ماده  93قانون دريايي ايران با عنوان نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتي :فرمانده کشتي مکلف اس ضمن نگهداری دفتر رسمي ثب وقايع
که متضمن هرگونه اطالعات مربو به کشتي و نمودار فعالی و حوادثي اس که در کشتي رخ مي دهد و از لحاظ کشتیراني مؤثر بوده اس  ،وقايع و
اعمال مؤثر بر سفر دريايي و مالحظات خاص از قبیل وضعی هوا و دريا را با ذکر تاريخ و محل ثب به صورت دقیق ثب کند .اين دفتر بايد قبالً توسط
سازمان بنادر و دريانوردی ضمن درج نام کشتي ،شماره گذاری ،پلمپ و گواهي شده باشد .نمونه دفتر يادشده ،حاوی امور و اطالعاتي که بايد در آن
ذکر شود ،توسط سازمان بنادر و دريانوردی تهیه مي شود و استفاده از اين نمونه برای کشتیها الاامي اس  .فرمانده بايد ساير دفاتر ثب و گاارشهای
کشتي مانند دفتر ثب گاارش موتورخانه و دفتر ثب گاارش عرشه را در کشتي نگهداری کند .مدتي که دفاتر مذکور بايد در کشتي نگهداری شوند
توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دريانوردی تأيید مي گردد.
 - 1ماده  92قانون دريايي ايران در مورد حرک و مانور کشتي :فرمانده موظف اس در هنگام ورود کشتي به بنادر ،لنگرگاهها ،رودخانه ها ،گذرگاههای
دريايي ،تنگه ها و کانال ها و نیا حرک و مانور کشتي و خروج آن از اين مناطق ،عملیات مذکور را حتي در صورت وجود راهنما بر روی کشتي ،هداي
نمايد.
ماده  92مکرر  1قانون دريايي ايران در مورد وظیفه فرمانده در حفظ و مراقب از ايمني ،امنی و سالم  :فرمانده موظف اس تمامي توان ،تجربه و
دانش خود را برای تأمین ايمني ،امنی  ،سالم کشتي ،سرنشینان و بار قبل و همامان با شروع و طي سفر دريايي به کار گیرد و اقدامات متعارف را
برای ايمني و امنی و سالمتي کشتي و سرنشینان آن در تمامي مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتي ،سرنشینان و بار را به مخاطره
مي اندازد از جمله ورود به مناطق دريايي که عرفاً احتمال دارد کشتي در آنها دچار سانحه شود ،اجتنا نمايد.
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اتمام آن بدون يک دلیل کافي امتناع ورزد .1فرمانده هر کشتي ای که در يک تصادم دريايي درگیر ميشود ،بدون ايجاد صودمه
قابل توجهي به کشتي خودی ،خدمه و مسافران ،ميبايس تمامي تالش خود را برای نجات کشتي ديگر ،خدمه و مسوافران آن
به کار گیرد .فرمانده هر کشتي ميبايس همچنین ،نام کشتي خود ،بندر ثب شده ،بندر مقصود و بنودر مقصود بعودی را بوه
فرمانده کشتي ديگر اطالع دهد .فرمانده کشتي بايستي به هر فردی که در دريا در معرض خطر مرگ قورار دارد ،کموک کنود،
البته تا آن جا که کشتي ،خدمه و مسافرت در معرض خطر جدی قرار نگیرند .به غیر از شرايط خاص ،فرمانده کشتي بايسوتي از
راه ناوبری خود پیروی نمايد و و مستقیم به سم مقصد کشتي هداي نمايد.
 -1-3مقررات کیفری
هنگامي که يک فرمانده کشتي کشتي يا بار آن را به عنوان تضمین بدهي بدون توجیه به رهن ميگذارد ،وی مسئول هر گونوه
آسیب وارده ی احتمالي اس  .2در صورتي که کشتي به دلیلي مربو به فرمانده کشتي مصادره يا با تاخیر روبرو شود ،فرمانوده
ميبايس هرگونه خسارت وارده را به مالک يا اجاره کننده پرداخ نمايد .اگر هرگونه خطا يا سهل انگاری فرمانوده منجور بوه
يک تصادم کشتي با کشتي شود ،فرمانده مسئول خسارت ايجاد شده اس  .فرمانوده کشوتي ممکون اسو از طورف کارکنوان،
مسافران ،فرستنده کاال و ساير افرادی که به دلیل يک تصادم ،دچار آسیب شدهاند ،تح پیگرد قانوني قرار بگیرد.
 -4تابعی و ملی فرمانده و جايگاه آموزش فرماندهان کشتي ايراني در قانون دريايي ايران
بر اساس مصوبه هیات وزيران جمهوری اسالمي ايران ،تابعی دوگانه به رسمی شناخته نميشود .ممکون اسو فرمانوده يوک
کشتي ايراني غیر ايراني باشد ،اما مالک کشتي ميب ايس آموزش دهند و فرماندهان کشتي غیرايراني را با افراد با ملی ايرانوي
جايگاين نمايد .در اين خصوص ماده  2ق.د.ا با عنوان تابعی فرمانده و افسران و کارکنان کشتي تاکید دارد که:
«فرمانده و افسران و کارکنان کشتي ممکن اس در صورت لاوم از اتباع غیر ايراني باشند .مالک کشوتي بايود بوه هاينوه خوود
اتباع ايراني را برای کار در کشتي تربی کند و بتدريج آنان را بجای کارکنان خارجي در کشتي بکار گموارد .برناموه کوارآموزی
توسط مالکین کشتي تنظیم و پس از تصويب سازمان بنادر و کشتیراني توسط مالکین مذکور به مورداجرا گذاشته میشود .ولوي
درهرحال مي بايس در عرض چهار سال از تاريخ قبوول تابعیو ايوران الاقول نصوف کارکنوان کشوتي از اتبواع ايوران باشوند.
مهندسین و افسران و کارکنان ايراني کشتیراني در مدتي که جاو کارکنان کشتي باشند از پرداخ مالیات بر حقووق و ماايوای
دريافتي معاف خواهند بود».

 - 1ماده  91قانون دريايي ايران در مورد وظیفه فرمانده در به پايان رساندن سفر :فرمانده بعد از شروع سفر دريايي نمي تواند بدون عذر موجه از ادامه
آن خودداری کند .خودداری از ادامه سفر يا انجام ساير وظايف محوله حتي به دلیل بروز اختالف بین وی و مالک کشتي نیا مجاز نیس  .در غیر اين
صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتي اس .
 -2ماده  94قانون دريايي ايران در مورد وثیقه و فروش غیرموجه :اگر فرمانده کشتي ،اموال يا خود کشتي ،کرايه يا بار آن را بدون عل موجه و يا بدون
رعاي تشريفات مقرر در اين قانون به وثیقه بگذارد يا بفروشد ،شخصاً مسؤول خسارات وارده مي باشد.
ماده  94مکرر قانون دريايي ايران در خصوص مسؤولی فرمانده در صورت تقصیر :چنانچه فرمانده به سبب تقصیر در اجرای وظايف خود خساراتي به
اشخاص ثالث وارد نمايد ،مسؤول اس  .فرمانده در قبال هرگونه تلف يا خسارت وارده به کاالهای حمل شده بر روی عرشه نیا مسؤولی دارد مگر آن
که فرستنده بار موافق کتبي خود را با اين عمل اعالم کرده باشد يا عرف کشتیراني اين گونه حمل را مجاز تلقي نمايد.
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بحث و نتیجه گیری
فرمانده کشتي يکي از مهم ترين کارگااران متصدی حمل و نقل دريايي بهحسا ميآيد و نسب به وی مسئولی دارد .ق.د.ا
که برگرفته از مقررات الهه اس  ،امکان معافی غیر متعارف فرمانده کشتي از برخي از مسئولی های خود را فراهم ميسازد
در حالي که در کنوانسیون رتردام ،با محدود شدن موارد معافی متصدی حمل و نقل دريايي و شفاف شدن حدود
مسئولی های وی ،ضمن تطابق بیشتر موارد معافی با واقعی های فني امروز ،حقوق فرستندگان کاال بیشتر رعاي ميشود.
کنوانسیون رتردام ،در فصلي جداگانه موضوع مسئولی های فرستنده را بیان نموده اس اما اختصاص يک فصل جداگانه الااما
به معني افاايش مسئولی های فرستنده کاال نیس بلکه اين کار موجب شفافی و نظاممند شدن مسئولی های فرستندگان
کاال شده اس  .با توجه به اهمی حمل و نقل دريايي و پیچیدگيهای ب سیار زياد قوانین و مقررات در اين حوزه ،لاوم تاسیس
و اختصاص دادگاهي ويژه دعاوی دريايي (مطابق ماده  199فصل سیادهم قانون دريايي) ،مانند بسیاری از کشورهای دنیا
بهمنظور رسیدگي به مسائل حقوق دريايي براساس قوانین فعلي و تصويبشدهی آتي بسیار احساس ميشود.
بهمنظور يکپارچهسازی بحث مطرح شده ،در اينجا برخي از مهمترين نکات مرب و نیا نارساييهای مقررات مربو به حمل و
نقل دريايي ،بیان ميشود که تعداد معدودی از آن ها پیش در مطالعات مرتبط اين پژوهش (مانند سیمايي صوراف و همکوارش،
 )1393نیا تاکید شده اس .
 -1-4برخي از نکات مرب قواعد الهه و قانون دريايي ايران در رابطه با مسئولی فرمانده کشتي
 )1قواعد الهه ،در زمان خود به اجحاف فراوان متصديان حمول و نقول (کوه فرمانودهان کشوتيهوا ،کوارگااران
مستقیم آنان بودند) بر صاحبان کاال پايان داد.
 )2استقبال بسیار خو کشورها از قواعد الهه موجب راهیابي مستقیم اين معاهده به حقوق اين کشورها (مانند
ايران) شد.
 )3بر لاوم آموزش کارکنان منتخب ايراني جه جايگاين شدن با فرماندهان غیر ايراني تاکید شد.
 -2-4برخي از نارسايي های قواعد الهه در رابطه با مسئولی فرمانده کشتي
 )1با گذش زمان و پیشرف های اتفاق افتاده در موارد فني دريانوردی موجب شد تا قواعد الهه انطباق مناسبي
با واقعی های اين صنع نداشته باشد.
 )2پروتکل تکمیلي قواعد الهه ( )1919قادر به حل مشکالت اين معاهده نیسو و ايوران نیوا بوه ايون پروتکول
ملحق نشد.
 )3در مورد ماهی مسئولی متصدی حمل ونقل دريايي مطابق قانون دريايي (و قواعد الهه) اختالف نظر وجود
دارد.
 )4موارد عدم مسئولی فراوان که بعضا مرل اشتباه دريانوردی که امروزه باتوجه به پیشرف هايي کوه از جهو
فني دراين زمینه حاصل شده ديگر موضوعی ندارد کمافي السابق مطابق اين قانون از موارد عدم مسوئولی
متصدی به شمار مي روند
 )2در قانون الهه ،مسئولی متصدی حمل ونقل ثانوی ،ماموران ونمايندگان متصدی حمل ونقل (مانند فرمانوده
کشتي) ونیا مسئولی ناشي از تاخیر درتحويل به فراموشي سپرده شده اس
 )1در قانون الهه ،قلمرو اجرايي قانون ،سقف غرام پرداختي توسط متصدی  ،معیارمحاسبه غرام  ،واحد پوول
مقرر جه پرداخ غرام  ،موارد سقو سقف غرام  ،مبهم ،غیر کافي و يا حتي ناديده درنظر گرفته شوده
اس .
 -3-4برخي از نکات مرب کنوانسیون رتردام در رابطه با مسئولی فرمانده کشتي
 )1در کنوانسیون رتردام ،ضمن حفظ موضوع مسوئولی بوه عنووان يکوي از موضووعات اساسوي ،هموهی ابعواد
قراردادی بین متصدی حمل و نقل و فرستنده کاال بررسي شده اس .
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 )2موارد شامل مصونی های متصديان حمل و نقل از نظر غفل و اشتباه در بخش هداي و فرمانودهي کشوتي
کاهش يافته اس .
 )3مسئولی متصدی حمل و نقل در رابطه با حفظ قابلی دريانوردی کشتي را به کل سفر تعمیم داده اسو و
مانند مقررات الهه به قبل از شروع سفر محدود نکرده اس .
 )4تعهدات متصدی حمل و نقل در اين کنوانسیون در مقايسه با مقررات الهه مفصلتر اس .
 )2مبنای مسئولی متصدی حمل و نقل را «فرض مسئولی » قرار داده اس .
 )1مقررات قابل فهم و نظام مندی اس و حدود مسئولی همه افراد مرتبط با حمل و نقل دريوايي را مشوخص
نموده اس .
 )7بین مسئولی متصدی حمل و نقل دريايي و مسئولی فرستنده کاال تعادل ايجاد کرده و به نفع هیج يوک از
آنان به صورت يکجانبه رای نداده اس .
 )9متصدی را مجبور مي کند که برای رهايي از مسئولی  ،عل حادثه را تعیین و اثبات کند.
 )9مسئولی متصدی در موارد خاص را نیا از نظر دور نداشته و حدود مسئولی وی را معین ساخته اس .
 )11از آنجايي که در کنوانسیون رتردام ،برای حماي بیش تر از فرستندگان ،متصدی در قبال فعل يا ترک فعول
عوامل خويش (مانند فرمانده کشتي) که به نق تعهدات وی منجر ميشوند نیا مسئول قلمداد شده و حتي
مسئولی وی با مجری حمل و نقل دريايي (مرال فرمانده کشتي) به نحو تضامني مقرر گرديده اس .
 )11تعهدات فرستنده کاال در اين کنوانسیون به صورت شفاف و صريح مطرح شده اس .
 )12تحويل کاال به صورت شفاف قاعدهمند شده اس .
 -4-4برخي از نارساييهای کنوانسیون رتردام در رابطه با مسئولی فرمانده کشتي
 )1مسئولی متصدی حمل و نقل دريايي محدود به حمل کاال اس و شامل حمل مسافر و بار وی نميشود.
 )2اين کنوانسیون صرفا خسارت مربو به از بین رفتن کاال و ايجاد خسارت مستقیم به آنرا در بور مويگیورد و
خسارت ناشي از تاخیر در تحويل کاال را دربر نميگیرد.
 )3نقش تعريف شده برای فرمانده کشتي در اين کنوانسیون صرفا در  3ماده آورده شده و نسب بوه معاهودهی
الهه ،کمتر به آن پرداخته شده اس .
مقايسهی کلي ابعاد صنع کشتي راني و میاان ارسال کاال در کشور ما اين نتیجه را بهدس ميدهد که کشور ما جاو
کشورهای فرستنده کاال اس  .بنابراين مي توان گف که هرچند اين کنوانسیون منافعي را برای متصدی حمل و نقل و
کارگااران وی در نظر گرفته اس اما از آنجايي که زمینهی بهرهمندی کافي فرستندگان کاال از ماايای پیشبیني شده در اين
کنوانسیون نیا وجود دارد ،پیشنهاد مي شود کشور عايامان به اين کنوانسیون پیوسته و قوانین داخلي را نیا بر طبق اين
معاهدهی بینالمللي بهروزرساني نمايد.
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