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حمل و نقل یکی از اصلی ترین ارکان توســعه ی اقتصادی در هر کشوری است. 
نفــت و گاز چرخ صنایع را می چرخانند لذا حمل و نقل نفت و گاز در جهان از 
جایگاه بســیار با اهمیتی برخوردار است.]1[ کشورها در قراردادها، مقررات و 
هر اقدامی در عملیات نفتی که به حمل و نقل نیاز داشــته باشد سعی دارند به 
ابعاد حقوقی و نتایجی که از این امر حاصل می شود، توجه کنند.]2[ در اینجا 
منظور از ابعاد حقوقی، بیان ابعاد خاصی است که جنبه ی حقوقی آنها بر سایر 

جنبه ها غلبه داشته باشد و بیشتر مورد توجه حقوقدانان باشد. 
بــرای مثال چنــد نمونه از ابعاد حقوقی قابل بررســی عبارتنــد از: مقررات 
زیســت محیطی، محدودیت هــای قانونی و قــراردادی، ایمنی، مســئولیت 
متصدیان، بسته بندی و عالمت گذاری، لزوم استفاده از ناوگان داخلی و حضور 
نیروی متخصص که جنبه ی حقوقی آنها نسبت به سایر مسائل رجحان دارد. 

بنابراین در این پژوهش بر روی این عناصر تمرکز خواهیم کرد. 
موضع ضعیف یا قدرتمند کشــورها در وضع قوانین یــا درج برخی عناصر و 
الزامات حقوقی در قراردادهای مرتبط بــا حمل و نقل نفت و فرآورده های آن 
بر کســب نتیجه ی مطلوب، کسب سود، تســریع و تسهیل اقدامات تجاری و 
عملیات های نفتی و مســائلی از قبیل محیط زیست اثرگذار است.]3[ بنابراین 
الزم اســت که ابعاد گوناگون حمل این مواد بررســی شــود و با جستجو در 

مورد این موضوع و واکنش کشــورهای مختلف نسبت به این امور، مهمترین 
عوامل موثر بر دســتیابی منافع طرفین و را ه های کاهش خسارات و اختالفات 

مشخص شود. 
از دیگر ســواالتی که در این زمینه ایجاد می شود این است که آیا در قرارداد، 

تخصص داشتن و مهارت متصدیان حمل و نقل را قید می کنند؟ 
اگر اســتفاده از ناوگان داخلی برای حمل این مواد الزامی باشــد چه مسائل 
حقوقی نیاز اســت که در این مورد لحاظ شود و عدم رعایت این الزامات چه 

پیامدی خواهد داشت؟ 
در قرارداد نسبت به خسارات زیست محیطی وارد شده ناشی از حمل ونقل این 

مواد چه برخوردی انجام می شود؟ 
برای بســته بندی مناسب و عالمت گذاری نفت و گاز چه مقرراتی وجود دارد؟ 

شرایط و محدودیت های خاص قراردادهای حمل و نقل چه هستند؟
در رابطه با این پروژه مستنداتی که مستقیما به امور تخصصی نفتی بپردازد، 
زیاد نیســتند و درج شــرط محرمانگی در عملیات های نفت و گازی به این 

مسئله بیشتر دامن زده است. 
در ایــن خصوص پایان نامه هایــی از قبیل "رژیم حقوقی حاکــم بر ترانزیت 
)نفت و گاز( با تاکید بر معاهده ی منشــور انــرژی" و مقاالتی مانند "الزامات 

  سینا باسلی زاده، دانشــجوی دکتری مهندسی نفت دانشگاه  میترا اســالمی شهربابکی*، کارشناسی ارشــد حقوق نفت و گاز دانشــگاه عالمه طباطبایی  
تهران( تکنیک  )پلی  امیرکبیر  صنعتی 

حمل ونقــل نفت و گاز، ویژگی های متفاوتی از حمل ونقل دیگر کاالها دارد. ابعاد حقوقی ویژه ی حمل این نوع 
کاال نیــز پیرو کاالی مورد حمل متفاوت خواهد بود. ویژگی های کلــی حقوقی از قبیل دو تعهدی بودن، حق 
حبس، جایز و رضایی بودن همانند حمل ونقل تجاری ســایر کاالها اســت. به دلیل ماهیت خاص و خطرناک 
نفت و گاز، ابعاد حقوقی حمل ونقل نفت و گاز نیز حضور می یابند و الزم اســت به آنها توجه ویژه ای شــود تا 
از خطرات و ریســک های این نوع از حمل ونقل بکاهند و موجب تســهیل و ســرعت در تجارت شود. بنابراین 
دو دســته ابعاد حقوقی مشترک و اختصاصی نفت و گاز با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. 
هفت مورد از ابعاد حقوقی اختصاصی حمل ونقل نفت و گاز، اهمیت و کاربرد بیشتری دارند و به دلیل خسارت 
سنگین و بعضا جبران ناپذیری که به محیط زیست وارد می کنند و وسایل اختصاصی و بسته بندی ویژه ی خود 
را می طلبند، ضروری است به این ابعاد خصوصا در انعقاد قراردادها توجه شود. این موارد عبارتند از: بسته بندی 
و عالمت گذاری، بیمه، هزینه های حمل، الزامات زیســت محیطی، نیروی متخصص و مســئولیت متصدیان. در 

انتهای مقاله نمونه هایی از کنوانسیون ها و قراردادها برای درک بیشتر این ابعاد مطرح می شوند.
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داخلــی و بین المللی حمل و نقل دریایی مواد هیدروکربوری" و نگاشــته هایی 
در زمینه های فنی، مهندســی، مدیریتــی و اقتصادی وجود دارد اما در اینجا 
بــا روش توصیفی ـ  تحلیلی و گردآوری اطالعات از طریق کتابخانه و مطالعه ی 
اســناد، هدف، ارائه ی مختصری از برخی ابعــاد حقوقی مرتبط با انواع روش 
حمل نفت و گاز و فرآورده های آنها اســت تا دیدگاهــی جامع و مفید برای 
خوانندگان ارائه و خألهای موجود در این زمینه را رفع کند و موجب توسعه ی 

صنعت نفت و گاز و تسریع و روان سازی مسائل تجاری و حقوقی شود.

1- حمل و نقل نفت، گاز و فرآورده های آن
مهمترین مصرف نفت و گاز در دنیا تامین گرما و سوخت است. از نفت و گاز، 
فرآورده های متعدد نفتی، گازی و پتروشیمی حاصل می شود]4[ که در اینجا 
منظور از نفت و گاز، مشتقات آنها )منظور مشتقاتی که همچنان ماهیت مضر، 

خطرناک و متفاوتی با دیگر کاالها دارند( نیز هستند. 
در تجارت بین الملل مرســوم نیســت که فروشــندگان یا خریداران شخصا 
امکانــات حمل و نقل را فراهم کنند، به همین جهت با متصدیان حمل و نقل و 
یا صاحبان وســایل نقلیه، به طور مجزا از قرارداد اصلی، قرارداد حمل منعقد 
می کنند.]5[ با توجه به پیچیدگی مسیر حمل و نوع وسیله ی موردنظر برای 
حمل و امکان حضور متصدیان و همــکاری آنان با یکدیگر می توان پنج نوع 

روش حمل و نقل به طور کلی مطرح کرد.]6[

1-1- جاده ای
این روش به عنوان ابتدایی ترین روش حمل توســط خود انسان انجام می شده 
 اســت و بعد از آن حمل ونقــل جاده ای از طریق حیوانــات باربر بود. انقالب 
صنعتی و اختراع ماشــین بخار تحول عظیمی از نظر سرعت و شعاع عملیات 
حمل ونقل در مناطق به ارمغان آورد و امروزه نیز به دلیل گســترش نیازها و 
اهمیت ســرعت در انتقال کاالها مســئله ی حمل  ونقل دائما در حال تغییر و 

تحول متناسب با نیازهای روز است.]3[

2-1- راه آهن
در بیــن روش هــای حمل ونقــل، حمل ونقل ریلــی )اســتفاده از راه آهن و 
لوکوموتیــو( از ایمن تریــن روش حمل نفت، گاز و فرآورده های آنها اســت. 
علی رغم مزیت مذکور، ســهم بازار در برخی کشــورها از قبیل ایران بیشــتر 
بر توســعه ی حمل ونقل جاده ای تاکید داشته اســت و در نتیجه باعث عدم 
بهره مندی از مزیت های حمل ونقل ریلی و افزایش هزینه ها به ازای حمل هر 

تن ـ کیلومتر نفتی است.]۷[

3-1- حمل و نقل دریایی
راه هــای دریایی در زمینه ی حمل ونقل کاال دارای مزایای بســیاری از جمله 
ظرفیت بســیار زیاد برای حمل ونقل، هزینه های پاییــن حمل ونقل و ایمنی 
هستند و تجارت کاال از این طریق توسط کشتی هایی با ویژگی ها، ظرفیت ها 
و کاربردهای گوناگون تحت عنوان قرارداد حمل ونقل یا اجاره ی کشتی انجام 
می شــود.]5[ حمل ونقل دریایی نفت و گاز صرفا از طریق کشتی، خط لوله یا 

ترکیبی از این دو روش قابل انجام است.]8[

4-1- حمل و نقل هوایی 
حمل و نقــل هوایی با پیشــرفت صنعت هوانوردی و توســعه ی ناوگان هوایی 
روزبه روز گسترش یافت و این روزها حمل کاالهای سنگین و حجیم از طریق 
هواپیما به 400 تن رســیده است. این روش حمل عمدتا برای حمل مسافر و 
اثاثیه است و از سرعت بیشتری نسبت به سایر روش های حمل برخوردار است 

اما هزینه ی آن نیز بیشتر است.]5[

5-1- حمل ونقل لوله ای
به معنای حمل مواد توسط یک لوله ی طوالنی که اکثر مواقع گازها و مایعات 
از طریق این شــیوه حمل می شــوند. این لوله ها برای حمل هوای فشرده نیز 
مورد اســتفاده قرار می گیرند اما اهمیت این روش حمل بیشتر به دلیل حمل 
نفت و گاز طبیعی است که جابجایی این مواد توسط پمپاژ آنها به درون لوله 
انجام می شود. خطوط لوله بســیار مطمئن هستند و به هزینه های نگهداری 
کمی نیاز دارند و تحت تاثیر شرایط آب وهوا قرار نمی گیرند. این روش حمل به 
خط لوله ی ملی به معنی حمل از نقطه ی مبدأ به مقصد درون مرز یک کشور 
و خــط لوله ی بین المللی به معنی حمــل از نقطه ی مبدأ به مقصد بین دو یا 

چند کشور یا از قسمت هایی از بستر دریا تقسیم می شود.]3[

6-1- حمل و نقل مرکب
طبق ماده ی یک کنوانســیون ام.تی.ســی، حمل و نقل مرکب به معنای حمل 
کاال به وســیله ی حداقل دو روش متفاوت بــر مبنای یک قرارداد حمل و نقل 

مرکب از مکان تسلیم کاال به اپراتور به مکانی دیگر است.]9[

2- خصایص کلی قراردادهای حمل و نقل
حمل ونقل از ارکان اصلی اقتصاد، تجــارت، رفاه اجتماعی، امنیت، حاکمیت 
و سیاســت است و قرارداد حمل ونقل به معنای انتقال کاال از مکانی به مکان 
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دیگر تلقی می شود.]10[
قراردادهای حمل ونقل به طور کلی دارای ویژگی هایی هســتند که مشــترک 
با سایر قراردادهای تجاری اســت. این خصایص عبارتند از: دو تعهدی بودن 
)یعنــی هریک از طرفین در برابر یکدیگر تعهــد دارند(، معوض بودن )یعنی 
متصدی حمل ونقل متعهد به حمل کاال می شود اما در قبال دریافت اجرت(، 
حق حبس )این حق که در نتیجه ی  تقابل تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر 
و معاوضی بودن این قرارداد است به هر یک از طرفین حق می دهد که اجرای 
وظیفه ی خود را موکول به انجام تعهدات از ســوی طرف مقابل کنند(، فوری 
بودن )چنانچه در قرارداد حمل ونقل، مدت ذکر نشــده باشــد، اصل بر فوری 
بودن حمل کاال اســت. به این معنا که هر زمان کاال به متصدی حمل تحویل 
داده شد در صورت داشتن آمادگی، تحویل باید انجام شود(، رضایی بودن )در 
تقابل با تشریفاتی بودن( و جایز بودن )تابع قراراداد وکالت و قابل فسخ است(.

شــرایط و اصول حقوقی که در قراردادهای حمل ونقل نفت و گاز باید لحاظ 
شــوند نیز عبارتنــد از: اصل آزادی و اصل عدم تبعیــض )قواعد رفتار دولت 
کامله ی الوداد و رفتار ملی( و ســازمان تجارت جهانی در مقررات خود بر آنها 

تاکید ویژه دارد. 
غیــر از آنچه در این مبحث ذکر شــد، حمل ونقل نفت و گاز به دلیل ماهیت 
متفاوت این کاال با دیگر کاالها، نیاز به وجود ویژگی های منحصربه فرد دیگری 
نیز دارد که به چند مورد از پرکاربردترین و مهمترین آنها خواهیم پرداخت. 

1- مسئولیت متصدیان
مبنای مســئولیت کارگزاران حمل در فرض اصیل بودن »تقصیر« و در فرض 
نمایندگی »اثبات تقصیر« است.]11[ در حمل ونقل نفت و گاز می توان برای 

تخصیص ریسک و مسئولیت از قواعد اینکوترمز1 استفاده کرد. 
اســتفاده از قواعد اینکوترمز بــه دلیل دقت طرفین در تعییــن نقاط انتقال 
ریسک و همچنین قواعد یکسان در بعد بین المللی بسیار مفید است. بنابراین 
در اینکوترمــز با تعیین مــکان انتقال مالکیت، محــل تحویل کاال و نقطه ی 
انتقال ریســک می توان متصدی را مسئول یا بری از مسئولیت دانست.]12[ 
همچنین در حمل ونقل نفت و گاز، می توان شــرط عدم مسئولیت یا تحدید 
مســئولیت نیز قید کرد، امــا در قراردادهای نفت و گازی درج شــرط عدم 
مســئولیت غیرمجاز شناخته شده اســت و حتی باطل تلقی می شود اما در 
خصوص شرط تحدید، مسئولیت این امر ممکن است و متصدی می تواند برای 
جبران خسارت سقف تعیین کند.)البته در این مورد نیز نباید متصدی مرتکب 
تقصیر شــده باشــد(]8[ البته نباید فراموش کرد که متصدیان در مواردی از 

مسئولیت، معاف می شوند. 
تقصیــر مدعی، عیب ذاتی کاال، عیب در بســته بندی، عیــب در چیدمان و 

بارگیری و سایر اقدامات خرابکارانه ی مدعی در این زمینه، قوه ی قاهره، عیب 
وســیله ی نقلیه بعد از بارگیری به واسطه ی دالیلی خارجی، مخاطرات خاص 
کاال مثل نفت و گاز که اشــتعال زا هســتند و مخاطرات خاص خود را دارند 
و پذیرش حمل کاال در وســیله ی نقلیه ی روباز از موارد مســئولیت متصدی 

هستند مگر شرط خالفی مورد توافق قرار گرفته باشد. 
بــرای مثال در حمل ونقل مــواد خطرناکی مانند نفت و گاز فرســتنده باید 
حمل کننــده را از خطرات احتمالی به طــور دقیق آگاه کند و در صورت لزوم 
از اقدامــات احتیاطی که باید به عمل آورد، مطلع ســازد. در صورت عدم ذکر 
این موارد، حمل کننده می تواند کاال را تخلیه یا آن را از بین ببرد و فرستنده 

مسئول جبران خسارات و هزینه  های حمل کننده نیز خواهد بود.]13[

2- بیمه
در این رابطه، شــرکت ها و باشگاه های بیمه و غرامت وجود دارد که اقدامات 
هر کدام متفاوت اســت. خطرات تحت پوشــش این شــرکت ها عبارتند از: 
خسارات وارد بر بدنه، بیمه ی تمام خطر اموال، خسارات وارد بر خطوط لوله، 
بیمه ی شــناورها و خطرات ناشی از محموله که شــامل آلودگی، پاک سازی 
محیط زیســت، دســتورات مقامات صالحیــت دار، هزینه ی اجــرای قوانین، 

جریمه ها، بیمه ی فوت و نقص عضو خدمه ی کشتی است. 
در نتیجه به دلیل خطرات باالی حمل این نوع از مواد و ایجاد آلودگی، وسایل 
حمل ونقل، محموله و خسارات زیست محیطی ناشی از این مواد تحت پوشش 

بیمه ای قرار می گیرند.]14[

3- هزینه
حمل ونقل ریلی از دیرباز به صرفه ترین و پرکاربردترین شیوه ی حمل ونقل کاال 
بوده اســت اما حمل ونقل از طریق خط لوله به هزینه ی نگهداری کمتری نیاز 

دارد و تحت تاثیر آب وهوا قرار نمی گیرد. 
حمل ونقــل لوله ای تنها راه حل اقتصادی حمل مقــدار زیادی از نفت یا گاز 
طبیعی به جاهای دیگر در زمین است و در مقایسه با راه آهن، هزینه ی واحد 

کمتر و قابلیت حمل بیشتر است. 
بــا وجود این که می توان خط لوله را در زیر دریا ســاخت اما به دلیل نیاز به 
فناوری و هزینه ی زیاد، قســمت عمده ی نفت در دریا از طریق کشــتی های 
تانکر حمل می شود اما در مناطق مسکونی این خطوط در زیر زمین در عمق 
یک متری وضع شده اند.]3[بنابراین بعد از خط لوله و حمل ریلی، حمل ونقل 
جاده ای هزینه ی کمتری دارد و در آخر حمل هوایی به عنوان گران ترین روش 

حمل ونقل شناخته می شود.]5[
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4- استفاده از ناوگان داخلی
برخی از کشــورها، صادرکننــده یا واردکننده را ملزم به اســتفاده از ناوگان 
داخلی می کنند، لذا آنها در مقام واردکننده از گروه ســی2 اینکوترمز استفاده 
می کنند و در مقام واردکننده از گروه اف3 اینکوترمز باید استفاده کنند. برای 
مثال در ایران برای حمــل خارجی به داخل برای بیش از پانصد تن دریایی، 
صد تن جاده ای، پانصد کیلوی هوایی نیاز به اخذ مجوز از ســازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای و وزارت راه و شهرســازی است و حمل ریلی از مبادی 

اولیه از این شرط استثنا شده است.]5[

5- مسائل زیست محیطی
آلودگی های زیست محیطی ناشی از حمل ونقل مواد هیدروکربوری خساراتی 
به اشــخاص و محیط زیست کشورها وارد می کند و کشورها نباید برای کسب 

سود اقتصادی از محیط زیست غافل شوند. 
اصل تاکید دولت ها و ســازمان های بین المللی بر جلوگیری از ورود خسارت 
و آسیب به محیط زیســت است و حوادث مربوط به حامل های نفت و گاز در 
قرن اخیر نشان دهنده ی ایجاد رژیم مسئولیت در این خصوص است.)کشورها 
بعد از وقوع هر حادثه، در خصوص پیشگیری و نحوه ی جبران خسارت اقدام 
به تصویب کنوانســیون کرده اند.(]15[ با گسترش حمل ونقل نفت و گاز، نگاه 
یکپارچــه از بیرون به درون الزم اســت تا ضمن کاهش هزینه های ســاخت 
زیربناهای حمل ونقل، اصل توســعه ی پایدار که حلقه ی گمشده ی پروژه های 

بخش انرژی است، مورد توجه قرار گیرد. 
قدرت اشتعال باال، خســارات جبران ناپذیر و ورود آلودگی های نفت و گاز به 
آب، هوا و خشــکی با کوچک ترین خطا و مکان یابی های نادرســت می تواند 
آســیب جدی به محیط زیست وارد کند و عالوه بر آن هزینه های سنگینی بر 

دوش کشور آسیب دیده قرار دهد.]16[

6- بسته بندی و عالمت گذاری
از دیدگاه حمل ونقل، کاالها در ســه گروه اساسی تقسیم می شوند: کاالهای 
بسته بندی شده، کاالهای بدون بسته بندی و کاالهای فله ای. کاالهای فله ای 
نیز به دو دســته ی فله ای خشــک و فله ای مایع تقسیم می شود که در اینجا 
کاالهای فلــه ای مایع مانند نفت، ال.ان.جی، بنزین، گازوییل و... اســت.]3[ 
طبــق قواعد اینکوترمز، فروشــنده باید به هزینه ی خــود کاال را برای حمل 
بســته بندی کند، مگر این که در تجارت خاصی حمل آن نوع کاالی فروخته 

شده بدون بسته بندی معمول باشد. 
همچنین فروشــنده ممکن اســت کاال را در یک روش مناســب برای حمل 

بسته بندی کند مگر این که خریدار از قبل در انعقاد قرارداد الزامات خاصی را 
برای بسته بندی به فروشنده اطالع داده باشد و بسته بندی باید به نحو مناسبی 
عالمت گذاری شود.]12[ در نتیجه حمل ونقل نفت در زمره ی کاالهای فله ای 
اســت و به بسته بندی خاصی نیاز ندارد اما جنبه های ایمنی و الزامات فنی به 
دلیل ویژگی خاص نفت و گاز )سیال یا گاز بودن( بخش جدایی ناپذیر نفت و 
گاز هســتند و در حمل و جای گذاری این مواد در کشتی ها، شناورها، خطوط 

لوله و تانکرها، الزامات فنی و زیست محیطی باید لحاظ شوند. 
متعارف ترین روش برای انتقال نفت، تزریق آن به درون بشــکه هایی است که 
دارای حجمی از پیش تعیین شــده هستند و محاسبه ی پول پرداختی را نیز 

آسان می کنند.]1۷[ بسته بندی و حمل گاز نیز بسته به نوع4 آن است. 
انتقــال گاز از طریــق خط لوله، انتقــال ال.پی.جی و ســی.ان.جی از طریق 
تانکرهــای حمل زمینی دو یا ســه الیه، انتقال ال.پی.جی و ســی.ان.جی از 
طریق کپسول و انتقال انواع گاز از طریق کشتی های حمل گاز انجام می شود. 
مخازن اینتگرال، غشایی، نیمه غشایی، مستقل، مخازن با عایق کاری داخلی، 
مخازن نیمه تحت فشار، کشتی های حمل گاز مایع نفتی، مخازن کامال تحت 
فشار، مخازن کامال ســرد نگه داشته شده، حفاظت حصار ثانویه، کشتی های 
حمل گاز مایع طبیعی، کشتی های حمل کانتیرهای سردسازی شده از موارد 

بسته بندی و انتقال گاز و فرآورده های آن هستند.]1۷[

7- نیروی متخصص و آموزش
تصدی به حمل ونقل از اعمال تجاری ذاتی یا حرفه ای است، به این معنی که 
این عمل زمانی تجاری اســت که به وسیله ی تجار و تحت عنوان شغل تکرار 
شود.]18[ هرچند این امکان برای صادرکنندگان یا واردکنندگان وجود دارد 
که خود مستقیما با متصدیان باربری هماهنگی های الزم را به عمل آورند، در 
بسیاری از موارد خصوصا برای حمل ونقل نفت و گاز آنها از خدمات کارگزاران 

حمل5 استفاده می کنند. 
به دلیل آگاهی این کارگزاران از وضعیت و شــرایط متصدیان باربری به طور 
موثرتری می توانند حمل ونقل کاال را تصدی کرده و به مشتریان خود خدمات 

مشاوره ارائه دهند. 
این کارگزاران اســناد و مــدارک و همچنین بســته بندی و عالمت گذاری 
محموله هــا، نگهــداری و انبارداری و ســایر خدمات مرتبــط را نیز انجام 
می دهنــد.]5[ حمل ونقــل مــواد هیدروکربوری به دلیــل ماهیت خاص و 
خطرناکی که دارند نیاز به نیروی انســانی متخصص و همچنین آموزش های 
الزم جهت آمادگی و حمل مناســب و کم خطر یا بی خطر، بســیار ملموس 
اســت. کنوانســیون اســتانداردهای آموزش، صدور گواهینامــه و نگهبانی 

دریانوردان6 به ضرورت آموزش و تخصص کارمندان اشاره کرده است. 
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مباحث ویژه

لــذا افرادی که وظیفه ی مربوط به حمــل کاال و تجهیزات مرتبط را برعهده 
دارد بایــد ابتدا دوره های اطفای حریق، اقدامات مربــوط به ایمنی، اقدامات 
پیشــگیرانه، شــناخت انواع نفت کش ها و محموله ها، خطــرات آنها، تخلیه و 
بارگیری و عملیات نفت کش ها را گذارنده باشــند.]8[ برای ســایر روش های 
حمل نیز دانش و تخصص کارکنان و متصدیان بسیار حائزاهمیت است، برای 
مثال در حمل ونقــل لوله ای نفت و گاز، متصدیان باید از مســائل مربوط به 
ایمنی، خوردگی لوله ها و نگداری از آنها، نحوه ی جلوگیری از آلودگی، حفظ 
فشــار، زمان بندی دقیق، نحوه ی پمپاژ، جنــس و کیفیت لوله ها، میزان حفر 
برای قراردهی لوله ها و اندازه ی آنها آگاهی و مهارت الزم را داشته  باشند.]3[

یا در روش حمل زمینی و هوایی نیز مثل ســایر روش های حمل ونقل داشتن 
گواهینامــه، بارگیری، تخلیه، مهارت در بســته بندی، جلوگیری از خطرات و 

آلودگی ها و میزان بار مجاز به حمل الزم است.

8- کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و داخلی
از آنجا که صنعت حمل ونقل مقدم بر صنعت نفت و گاز بوده اســت، بنابراین 
قوانین بیشتر به طور کلی و برای تمامی اقالم کاالها در بحث حمل ونقل موجود 
است که بعدها با پیدایش و کشف اهمیت نفت و گاز و نیاز به حمل ونقل نفت، 
مشتقات نفتی و گازی و... قوانین حمل ونقل حامل های انرژی و مواد مشتعل 

در دل این قوانین به وجود آمد. 
در جدول1 اشاره ای کوتاه به برخی از این مقررات در چهار بخش حمل ونقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و مرکب شده است. همچنین الزم به ذکر است انتقال 
مشــتقات نفت و گاز از طریق خطوط لوله در ذیل مقررات جاده ای یا دریایی 
بحــث خواهد شــد و از آنجا که حمل این مواد اصــوال از طریق هوایی انجام 
نمی شود، مقررات خاصی در این بخش وجود ندارد و در جدول حذف می شود.

   1   برخــی مقررات حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی و مرکب

توضیحات برخی کنوانسیون ها و مقرراتروش حملردیف

جاده ای 1

کنوانســیون حمل و نقــل جاده ای با نام مخفف فرانســوی ADR با هدف یکسان ســازی و هماهنگی کاالی خطرناک در ســطح قاره ی اروپــا را داریم. به جز آن، 
کنوانســیون CMR کــه مســئولیت کاال از زمــان تحویل گیری تــا تحویل دهی را بــر دوش حمل کننده قرار می دهد، مگر آنکه شــرایط دیگری دخیل باشــد و 
فرســتنده الزم اســت تمامی اطالعات را در مورد این کاال در اختیار حمل کننده قرار دهد وگرنه خود مســئول مخاطرات خواهد بود. برای مثال در ماده ی22 
این کنوانسیون، فرستنده باید حمل کننده را از ماهیت کاالی خطرناک مطلع کند در غیر این صورت حمل کننده می تواند کاال را منهدم یا خنثی کند بدون آنکه 
هزینه ای بپردازد و البته هزینه هایی که خود در این مورد متحمل شــده  اســت را از فرســتنده ی کاال دریافت کند. این کنوانســیون در حمل و نقل به روش 

مرکب نیز در صورتی که از زمان دریافت تا تخلیه ی کاال به شرط آنکه در بین مسیر، تخلیه ای صورت نپذیرفته باشد، حاکم است.

ریلی2

کنوانسیون SMGS که مصوب 1951 و اصالحی 2017 است در خصوص حمل ریلی بسیار پرکاربرد است. دارای شش ضمیمه بوده که در ضمیمه ی شماره 
یک آن مقررات حمل ونقل کاالی خطرناک را قید و در ســایر ضمیمه ها مقررات مربوط به بارگیری، بســته بندی، مســئولیت و ســایز موارد را ذکر کرده است. 
همچنین کنوانسیون COTIF در رابطه با این روش حمل در پیوست یک آن مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل ونقل کاالی خطرناک با راه آهن مرسوم 

به RID را بیان کرده  است که میتواند الگوی مناسبی برای انعقاد قرارداد باشد. در پیوست سوم آن نیز از حمل کاالی خطرناک صحبت کرده است.

دریایی3

در این رابطه قوانین داخلی مانند قانون دریایی ایران، قانون تجارت، قانون مدنی یا قوانین کلی تر مانند کنوانســیون بیع بین المللی کاال و اینکوترمز وجود 
دارند که برای انعقاد قرارداد حمل الزم اســت یا میتوان ار آنها اســتفاده کرد. غیر از این موارد کنوانســیون های اختصاصی مانند مسئولیت مدنی ناشی از 
آلودگی نفتی )CLC( و کنوانســیون مســئولیت و جبران خســارت در خصوص حمل مواد خطرناک و ســمی از طریق دریا وجود دارند که در این کنوانسیون ها 
فرض بر مسئولیت مالک کشتی است اما در کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی)1969(، مسئولیت مالک کشتی قابل تحدید است مگر آنکه 
خود دچار تفســیر شــود اما در قانون دریایی ایران شــرط عدم مسئولیت باطل است و موارد عدم مســئولیت متصدی را به صورت انحصاری قید کرده  است 
و در مورد بیمه نیز همین رویکرد را دارد. در رابطه با محیط زیســت در هر کشــور واحد HSE در ســتاد وزارت نفت و واحد ایمنی در شــرکت های نفتی و 
همچنین کنوانســیون هایی مانند محافظت از جان اشــخاص در دریا مصوب 1984 را داریم که الزام می کند مخازن تانکرها باید مجهز به ســامانه ی گاز خنثی 
باشــند تا مخزن خالی با گاز خنثی یا همان غیرقابل اشــتعال پر شــود. همچنین کنوانسیون مارپل )جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها( در این زمینه اعالم 
می کند که تانکرها باید دیواره ی دوجداره داشــته باشــند. الزم به ذکر است که این مورد شامل حمل ونقل دریایی از طریق خط لوله نیز می شود. در رابطه با 
تخصص در حمل ونقل دریایی کاالها کنوانســیون معیارهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردی)STCW )1978 را داریم که سه دسته الزامات 
بر اساس نوع تانکر را مشخص میکند، تانکر نفتکش، مواد شیمیایی و تانکر گاز که باید متصدیان اطفای حریق، اقدامات اساسی و ایمنی، جلوگیری از آلودگی، 
شناسایی انواع نفتکش ها، انواع محموله ها، خطرات آنها، تخلیه و بارگیری و واژگان مختص حمل ونقل نفت و گاز را فرا گرفته باشند و همچنین تجربه ی کافی 
را داشــته باشــند. از ســوی دیگر با افزایش ارزش محموله هزینه ی حمل ونقل نیز افزایش می یابد و تحریم ها و محدودیت در انتخاب متصدیان نیز بر این 

هزینه ها تاثیر میگذارد.

مرکب4

در این روش دو یا چند روش حمل استفاده می شود که تمام حمل ونقل تحت یک قرارداد واحد شناخته می شود و البته مانع حضور دیگر پیمان کاران جزء نمی گردد. 
یک طرف که معموال متصدی حمل ونقل چندوجهی است، نسبت به کل حمل ونقل مسئولیت دارد و در صورت شک در مورد اینکه در حمل جاده ای آیا کنوانسیون 
CMR حاکم می شود، باید بگوییم بله و مسئولیت یگانه نسبت به کل قرارداد شناخته می شود. نظام مسئولیت در این روش حمل به دو دسته تقسیم می شود. 
یکی متحدالشکل است که در این نظام یک رژیم مسئولیت حاکم می شود بدون توجه به آنکه خسارت در کدام مرحله رخ داده و دیگری نظام مسئولیت شبکه ای 
است بر حسب اینکه کاال در مرحله ی خسارت دیده است، مسئولیت مشخص می شود. در واقع تابع تک وجهی است و خسارتی که در مرحله ی خاصی رخ می دهد، 

مسئولیت را مشخص می کند.
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 187 

9- نمونه ی قراردادهای حمل ونقل )مواد هیدروکربوری(
همــواره انعقاد قرارداد و توجــه به جوانب آن از امور بســیار مهم حقوقی و 
الزم بوده اســت. عدم توجه یا عدم درج شرایط و بندهای مناسب حمل ونقل 
یک کاال می تواند خســارات و خطــرات جبران ناپذیری بــر طرفین قرارداد، 
محیط زیست و... برجای بگذارد. لذا در انعقاد قراردادی مانند حمل ونقل نفت 
و گاز که بســیار جنبه ی استراتژیک داشته و بر سیاست و اقتصاد نیز اثرگذار 
است و می تواند به محیط زیست خســارات جبران ناپذیری بزند الزم است به 
شرایط، اصول، نظام مســئولیت برای متصدیان و همچنین به محیط زیست، 
بسته بندی، تخصص، هزینه ها و برخی الزامات داخلی مانند استفاده از ناوگان 
داخلی توجه شــود. بــرای درک بهتر موضوع به طور خالصــه چند نمونه از 

بندهای خاص در قرارداد حمل ونقل نفت و گاز بررسی می شوند:
1-9- در شکل ســاده ی آن، ابتدا موضوع قرارداد و اسامی طرفین )کارگزار 
حمل یک شرکت ثبت شده  است( درج و بعد از آن شرایط حمل ونقل توضیح 
داده می شود. ماده ی یک این قراردادها در مورد نوع حمل )برای مثال: زمینی، 
دریایی یا مرکب(، وســیله ی نقلیه )برای مثال: کشتی، شناورهای مخصوص، 

تریلر، کامیون و غیره( و مبدأ و مقصد است. 
درج ماده ی یک می تواند نشانگر دوره ی مسئولیت متصدیان و نقطه ی انتقال 
ریســک و تحویل کاال باشــد. اجرت حمل به صورت وزن کاال و بر اساس هر 
واحد تن می باشــد که فرستنده موظف است کل مبلغ مندرج در بارنامه ها را 
بالفاصله بعد از بارگیری به صورت علی الحساب و مابقی را پس از کسر کلیه ی 
کسورات قانونی )مانند مالیات، حق تمبر و هزینه ی ترمینال( ظرف 15 روز از 
تاریخ دریافت رسید تحویل کاال که به امضای نماینده ی وی در مقصد رسیده  

باشد به متصدی حمل ونقل یا نماینده ی قانونی وی پرداخت کند. 
ایــن قرارداد نحوه ی بارگیری، بیمه ی داخلی محموالت و هزینه ی انتقال را با 
فرستنده می داند اما این امر از مسئولیت متصدی حمل ونقل از مبدأ تا مقصد 
نمی کاهد. مســئولیت هر آسیبی به محموله با متصدی حمل است مگر آنکه 
ثابت کند این تلف یا خسارت ناشی از جنس خود محموله یا تقصیر فرستنده 

است.]19[
2-9- در این قرارداد نیز ابتدا نام طرفین و مبدأ و مقصد است. بهای قرارداد 
بر اســاس دالرآمریکا )ارز شناور آزاد( به صورت تحویل در بسته بندی و یا فله 

)بالک( است. 
قيمت هاي ارائه شده به صورت شناور می باشد و کلیه ی پرداخت ها به دو روش 
گشایش اعتبار )در صورتی که پرداخت مبالغ قرارداد از طریق گشایش اعتبار 
بین فروشــنده و خریدار توافق شود، پروفرم از طرف فروشنده صادر و شرایط  
مندرج در آن به عنوان شرایط الینفک این قرارداد بوده و می بایست ضمیمه 
شــود( و نقدی )80درصد از مبلغ کل قرارداد می بایســت پس از امضای این 
قرارداد به حساب مندرج در این قرارداد واریز و 20درصد از باقی مانده ی مبلغ 

قرارداد بابت حســن انجام کار فروشــنده بوده و می بایست پس از بارگیری و 
تایید خریدار مبنی بر کنترل کیفیت کاال به حســاب فروشــنده واریز شود(، 
انجام می شــود. کلیه ی هزینه های مربوط به گشــایش اعتبار و تهیه ی اسناد 
مربوطه که به فروشنده تحمیل می شود به عهده ی خریدار بوده و مبلغ آن به 

ازای هر تن قیمت فروش کاال منقسم و اضافه می شود. 
پرداخت ها با نرخ دالر اســت که زمان محاســبه ی نرخ دالر رأس ساعت 11 
صبح  هر روز کاری و توافق با  امور مالی مالک عمل می باشد. در این قرارداد 
مــدت زمان تحويــل كاال تا 20 الی 25 روز پــس از واريز مبلغ هر مرحله ی 

قرارداد به حساب فروشنده است. 
چنانچــه خریدار ظرف دو روز کاری از تاریخ انعقــاد قرارداد مبلغ هر مرحله 
را واریز نکند، این قرارداد به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشــریفاتی 
ملغی و از درجه ی اعتبار ســاقط می شــود. خریدار، متعهد است در صورتی 
که میزان خرید موردی نباشــد و ســفارش خریدار در تناژ و مراحل مختلف 
درخواست و ارسال شود، مبلغی معادل ۷0درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان 
پیش پرداخت  و 10درصد از مبلغ کل قرارداد بابت حســن انجام کار پس از 

امضای قرارداد به حساب فروشنده پرداخت کند. 
در صورتی که کاال به صورت مرحله ای ارسال شود، حجم کلی سفارش خریدار 
در قالب یک جدول زمان بندی در چارچوب مراحل ارســال می بایست به این 
قرارداد ضمیمه شــود. جدول زمان بندی ارســال کاال بر اساس شرایط حاکم 
بر این قرارداد متعاقبا توســط فروشــنده به این قرارداد ضمیمه شده و جزء 

الینفک قرارداد می باشد. 
در صورت حمل چند مرحله ای )ترانشــیت( تا مقصد نحوه ی اجرا و شــرایط 
آن طی یک جدول زمان بندی توسط فروشنده ضمیمه و پیوست این قرارداد 
می شــود و جزء الینفک این قرارداد است. در صورت حمل دریایی، هزینه ی 
دمیراژ کشتی در قالب حمل دریایی به عهده ی طرفین در این قرارداد بوده که 
بر اساس مدارک مستند، مسئول توقف کشتی و تاخیر در بارگیری هستند. 

توافق ارســال کاال بر اســاس قوانین FOB/CFR/CIF اســت. در صورتی که 
شــرایط تحویل کاال در بندر بارگیری انجام شود، مسئولیت بوکینگ کانتینر 
و یا مخازن به عهده ی یکی از طرفین که در قرارداد مشــخص شــده اســت، 
می باشد و طرف دیگر هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد، اما مسئولیت حمل 
کاالی موضوع قرارداد از در واحد تولیدی تا محل عرشــه ی کشتی به عهده ی 

 فروشنده است. 
در صــورت حمل زمینی، هزینه ی حمل محمولــه از در واحد توليدي در 
ـ خواب تانکرها و سایر موارد  قالب حمل زمینی از قبیل دوز بالغ ـ حق ســیر 
مربــوط به حمل و نقــل کاال هیچ تعهدی در قبال موارد فوق نداشــته و 
نخواهد داشــت. نماینده ی خریدار موظف به همــکاری کامل با رانندگان 
تانکرهــا و هماهنگــی امور مربوط بــه صدور محموله زیرنظــر نماینده ی 
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مباحث ویژه

فروشــنده )شرکت انصار هویزه( جهت تخلیه و بارگیری است. این قرارداد 
از هر حیث تابع قوانین جمهوری اســالمی ایــران خواهد بود. زبان اصلی 
قرارداد  به دو زبان فارســی و التین می باشــد و می بایست هر دو زبان به 

امضا و تایید طرفین برســد و پیوست یکدیگر شوند.]20[
3-9- قــرارداد بروکری نفتی از جملــه کمیاب تریــن قراردادها در دنیای 
کارگزاری و تجارت امروزی به شــمار می آید. گرچه بسیاری از افراد در داخل 
کشور، شناخت کافی از این قرارداد ندارند اما باید توجه داشت که امروزه این 
قرارداد در زمینه ی صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سراســر دنیا، بسیار 

کاربردی است. 
دولت با تهیه ی قرارداد بروکــری نفتی مهمترین وظایف و تکالیف مربوط به 
خرید و فروش یا صادرات و واردات نفتی را به شخص بروکر یادآوری می کند 
و بــه عنوان تعهدات وی در فرم قرارداد بروکــری نفتی بیان می کند. بعد از 
آنکه فروشــندگان محصوالت نفتی )که در ایران منحصرا شرکت های دولتی 
هســتند(، به بروکر مراجعه کردند، نوبت بــه تنظیم نمونه ی قرارداد بروکری 

نفتی می رسد. 
بهتر اســت پیش از تنظیم یا تهیــه ی نمونه ی قرارداد بروکری نفتی به نکات 
تجربی مهمی که در خصوص بروکری به دست آورده ایم، توجه داشته باشید. 
این امکان وجود دارد که متن قرارداد بروکری نفتی برای مدت طوالنی )مثال 
2 ســال( تنظیم شــود و در این زمان دولت تعیین کند که چند بشکه نفت، 

بنزین یا گازوییل توسط بروکر به مشتریان فروخته شود. 
در غیر این صورت، دولت به شکل جزیی نیز می تواند مسئولیت فروش مقداری 
بشــکه را برای بروکر تعیین کند، مثال چنین شرط می کند که بروکر موظف 
اســت ماهانه یا هر فصل، حداقل یک میلیون بشــکه نفت را به کشــورهای 

متقاضی یا سایر مشتریان بفروشد. 
بروکر مربوطه، باید از جزییات و اخبار مربوط به فرآورده های نفتی و همچنین 
نفت خام اطالع داشته باشد و از روند بازار نفت و کیفیت فروش نفت در دنیا، 
مطلع باشد. آشنایی با قراردادهای بازرگانی بین المللی و برخورداری از مهارت 
در ارتباطات با سایر افراد و ســرمایه گذاران و خریداران کاالها در بسیاری از 

نقاط دنیا، از جمله ویژگی های شخص بروکر است. 
برای یک بروکر نفتی، مهارت در برقراری ارتباط و بازاریابی فروش محصوالت 
و همچنین همکاری با متخصصان در حوزه ی نفت و فرآورده های نفتی بسیار 

مهم و در نحوه ی فعالیت و جذب مشتریان، بسیار کارآمد و ضروری است.
از طرف دیگر، قیمت فروش نفت، توســط دولت به عنــوان کارفرمای نمونه 
قرارداد بروکری نفتی تعیین می شــود. در نتیجه بروکر باید با حداقل قیمتی 
که دولت تعیین کرده اســت، محصول نفتی را به فروش برســاند، مگر اینکه 
ثابت کند فروش به قیمتــی که دولت معین کرده، امکان پذیر نخواهد بود. با 
توجه به اهمیت صادرات محصوالت نفتی و منتقل شــدن حجم وســیعی از 

کاالها به کشور دیگر، نیاز به کســب اطمینان از خریدار برای دولت و بروکر 
نفتی وجــود دارد. در نتیجه، بروکر می تواند با مطالبه ی بارنامه های معامالت 
قبلی از خریدار، از هویت و اعتبار خریدار مطمئن شــود و در نتیجه با خیالی 

آسوده، خرید و فروش نفت را به انجام برساند. 
بروکــر نفتی باید نظارت کامل بر فرآیند حمل ونقل نفت داشــته باشــد و با 
مشتری و سایر افراد، هماهنگی های الزم را به عمل آورد. به  عنوان مثال او باید 
به میزان محصوالتی که توســط مشتری سفارش داده شده است، توجه الزم 
را داشته باشــد و البته حمل ونقل مناسب آنها را با توجه به دستورات دولت، 
فراهم کند. همچنین وی باید اطمینان حاصل کند که در زمانی که توســط 
مشتری تعیین شده است، نفت یا فرآورده های نفتی به مقصد برسد و در این 

خصوص، با دولت به عنوان فروشنده، مذاکراتی داشته باشد.
بروکــر قرارداد بروکری نفتی با توجه به توافقات میان خود و دولت به عنوان 
فروشنده ی نفت و فرآورده های نفتی، نحوه ی پرداخت قیمت بشکه های نفتی 

را به خریدار اطالع می دهد. 
به عنوان مثال ممکن اســت مبلغ مربوطه، به صورت ریالی و در داخل کشور 
به حســاب های مربوطه منتقل شود یا حتی ممکن است در خارج از کشور و 
به صورت ارز خارجی، به حســاب های اشاره شده توسط دولت یا شرکت های 
دولتی نفتی، واریز شــود. به هر حال نکته ای که مسلم می باشد این است که 
بعــد از تعیین روش پرداخت، دیگر نمی تــوان تغییری را در نحوه ی پرداخت 

به وجود آورد. 
در صورتی که معامله توســط بروکر بورس، در بورس مربوط به فرآورده های 
نفتی قطعی و نهایی شــد یا اینکه حواله ی نفــت و فرآورده های نفتی صادر 
شــد، تغییر مقصدی که خریدار آن را تعیین کرده است، ممکن نخواهد بود و 
بروکر موظف است این نکته را پیش از تنظیم قرارداد، به خریدار، اطالع دهد. 
کارفرمای قرارداد باید فرمول محاســبه ی هزینه ها و قیمت هر بشکه نفت خام 
یا فرآورده های نفتی را به بروکر اطالع دهد تا در صورت پرســش از ســوی 
خریدار، بروکر بتواند جزییات و اطالعات مربوط به هزینه و قیمت بشکه ها را 
در اختیار مشــتری خود قرار دهد. کارفرمای فرم قرارداد بروکری نفتی باید 
کلیه ی اطالعات، اســناد و مدارک موردنیاز برای تنظیم قرارداد اشــاره شده 
را در اختیار بروکر بگذارد و مجموعه سفارشــات و شــرایط خود را به بروکر 

مربوطه اطالع دهد.
کارفرمــا باید با توجه به توافقات میان خــود و بروکر در فرم قرارداد بروکری 
نفتــی حق الزحمــه یا کمیســیون او را در موعد مقرر و بــا توجه به نحوه ی 
مشــخص شــده در متن قرارداد، پرداخت کند. در صورتی که کارفرما، نمونه 
قــرارداد بروکری نفتی را امضا نکرد یا به تعهدات مندرج در این عقد از قبیل 
اجرای برخی از مسئولیت ها و... پایبند نبود، حق الزحمه یا کمیسیون شخص 

بروکر، محفوظ خواهد ماند۷. ]21[
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نتیجه گیری
ابعــاد حقوقی را به دو دســته ی کلــی و اختصاصی می توان تقســیم کرد و 
همچنین می  توان در مقررات بین المللی و داخلی اشــاراتی راجع به حمل ونقل 
مــواد خطرناک پیدا کرد، اما با توجه بــه محرمانگی قراردادهای نفت و گاز در 
نمونه های قراردادهای حمل این نوع مواد نمی  توان مستقیما اطالعاتی ارائه کرد.

1- ابعاد حقوقی کلی 
که عبارتند از: دو تعهدی بودن، معوض بودن، داشتن حق حبس، فوری بودن، 

رضایی بودن، جایز بودن. 
اصــل آزادی و اصل عدم تبعیض نیز از شــرایط و اصول الزم در قراردادهای 

بین المللی در این زمینه تلقی می شوند.
2- ابعاد اختصاصی و پرکاربرد در حمل ونقل نفت و گاز

 مســئولیت متصدیان: مبنای مســئولیت کارگزاران حمل، تقصیر اســت و 
برای تخصیص ریســک و مسئولیت می توان از قواعد اینکوترمز استفاده کرد. 
همچنین در حمل ونقل نفت و گاز، می توان شــرط تحدید مسئولیت قید کرد 
و متصدیان در مواردی از مســئولیت معاف می شوند اما شرط عدم مسئولیت 

غیرمجاز است.
 بیمه: شــرکت ها و باشگاه های بیمه و غرامت وجود دارد و به دلیل خطرات 
بــاالی حمل این نوع از مواد و ایجاد آلودگی، وســایل حمل ونقل، محموله و 
خسارات زیست محیطی ناشی از این مواد تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

 هزینه: حمل ونقل نفت و گاز از طریق خط لوله به صرفه ترین و کم هزینه ترین 
روش انتقال اســت. بعد از آن به ترتیب انتقال از طریق خطوط ریلی، جاده ای 

و هوایی قرار دارند.
 استفاده از ناوگان داخلی: برخی از کشورها، صادرکننده یا واردکننده را ملزم 

به استفاده از ناوگان داخلی بر حسب ترم سی یا اف می کنند.
 مسائل زیست محیطی: آلودگی های زیست محیطی ناشی از حمل ونقل مواد 
هیدروکربوری خســاراتی به اشخاص و محیط زیست کشــورها وارد می کند 
و کشــورها اقدام به ایجاد رژیم مسئولیت نســبت به مسائل زیست محیطی 
کرده اند و اصل توسعه ی پایدار و مکان یابی های مناسب را مدنظر قرارداده اند.

 بسته بندی و عالمت گذاری: متعارف ترین روش برای انتقال نفت، تزریق آن 
به درون بشکه ها است و بسته بندی و حمل گاز نیز متناسب با نوع آن است.

 نیــروی متخصص و آموزش: حمل ونقل مواد هیدروکربوری به دلیل ماهیت 
خــاص و خطرناکی که دارند نیــاز به نیروی انســانی متخصص و همچنین 

آموزش های الزم جهت آمادگی و حمل مناسب و کم خطر یا بی خطر دارند.
3- در کنوانســیون ها و مقــررات داخلــی و بین المللی ابتــدا مقررات کلی 
حمل ونقل موجود اســت و بعدها به حمل ونقل نفت و گاز پرداخته شده است 
که این مقررات در بطن خود از حمل انرژی و مواد خطرناک، مســئولیت ها، 

حفاظت از محیط زیست و... سخن گفته اند.
4- در نمونه قراردادهای بررســی شــده با توجه به محرمانگی این قراردادها 
به اســامی و ارقام دسترســی نداشــتیم، اما دریافتیم کــه حمل ونقل مواد 
هیدروکربوری با ســایر کاالها متفاوت است و طرفین نیز این امر مهم و ابعاد 
حقوقی خــاص این مواد برای حمل ونقل را در انعقاد قراردادهایشــان لحاظ 

می کنند.
پانویس هاپانویس ها

1. حمل ونقل از طریق دریا، خشکی یا ترکیبی از این دو
2. C )CIF, CFR, ...(
3. F )FOB, FAS, …(
4. LNG, CNG, LPG

5. Freight forwarders
6. International convention for s tandards of Training, Certification and 
Watch keeping for Seafarers

7. این قراردادها به طور محرمانه هستند لذا از ذکر نام قرارداد و یا اشخاص معذوریم.
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