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 9002 روتردام کنوانسیون به توجه با بارنامه حقوقی ماهیت
 

 احراری آزاده

 الولل بیي تجبرت حمَق ارشذ  كبرشٌبس

 

 چکیده

 احراز تعْذ، ایجبد از اعن آى ٍسیع كبربردّبی ٍ ّب لببلیت دلیل بِ ببرًبهِ كِ كرد یبد اسٌبدی از تَاى هی ًمل ٍ حول بب رابطِ در

 دارای اًببر، لبض ٍ حَالِ چک، بب شببّت داشتي رغن بِ دریبیی ببرًبهِ. ببشذ هی خَردار بر ای فسایٌذُ اّیوت از ... ٍ هسئَلیت

 حول فرایٌذ در آى ٍجَد بٌببرایي؛ شَد هی هحسَة هستمل تجبری سٌذ یک عٌَاى بِ ٍ بَدُ خَد بِ هختض تجبری هبّیت

 در رٍیکرد تغییر ایي ٍاسطِ بِ كِ حمَلی جبیگبُ ٍ هبّیت جولِ از. ًوبیذ ایجبد را خظَطی بِ آثبر تَاًذ هی دریب در كبال

 دریبیی ًمل ٍ حول در درگیر افراد ٍ هتظذیبى بیي لرارداد از خبطی شکل بِ ببرًبهِ تبذیل كرد، عٌَاى تَاى هی ببرًبهِ خظَص

 برای. دّذ لرار بررسی هَرد امرٍترد كٌَاًسیَى در را ببرًبهِ حمَلی ٍضعیت دارد سعی همبلِ ایي است ركر شبیبى. است شذُ

 خظَص در سببك ّبی  كٌَاًسیَى دیگر ٍ كٌَاًسیَى ایي بیي تطبیمی ًگرشی بب حبضر ٍ هتي است شذُ تالش ّذف ایي بِ ًیل

 تحمیك ایي برایٌذ آًچِ طرفی از. ًوبیذ تسْیل را ًظر هَرد ّذف دریبیی، ًمل ٍ حول در درگیر افراد بر آى آثبر ٍ ببرًبهِ

 جولِ از هختلفی آثبر لراردادی، بِ اسٌبدی رٍیکرد از عولکرد تغییر بب رٍتردام كٌَاًسیَى در ببرًبهِ كِ است هْن ایي ذ؛ببش هی

 كٌَاًسیَى ایي بِ ایراى چِ اگر ایٌکِ ًْبیت در. است ًوَدُ احیب را ثبلث شخض حتی ٍ فرستٌذُ هتظذی، هسئَلیت تَسیع

 همررات ٍ دریبیی سیستن بب رابطِ در كِ اجرایی ٍ تمٌیٌی هختلف خالءّبی بِ تَجِ بب رسذ هی ًظر بِ اهب است ًشذُ هلحك

 .ایجبد ًوبیین خَد دریبیی ًمل ٍ حول رٍیِ در هثبتی آثبر كٌَاًسیَى ایي بِ الحبق بب تَاًین هی دارین كشَر دریبیی

 

 .ّبهبَرگ كٌَاًسیَى ،رٍتردام ىكٌَاًسیَ ،لراردادی رٍیکرد ،اسٌبدی رٍیکرد ،دریبیی ببرًبهِهای کلیدی:  واژه
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