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  مقدمه
  ستاندارد حمل كاال، بيانگر هاي اخام با ساير نمونههاي استاندارد حمل نفت فرمةمقايس

 اقتضائات صنعت .هاستساير كاالحمل خام با حمل نفتحوزة  درهايي تفاوتها و شباهت
صادي هاي مالي جهاني، ركود اقتتوان به بحرانها ميآن ةخام كه ازجملنفتدريايي نقل وحمل

خام چارتر حمل نفتحوزة اي خاصي براي ه ويژگي،اقليمي آب و هوا اشاره كردو تغييرات 
 . )N.F.S Abdul Rahman & others, 2015: 24( به وجود آورده است

  ها و  محدوديتسو وخام از يكنفتدريايي حمل ويژة ات اقتضائ در نظر گرفتن با
 مشخص بودن بندر مبدأ و مقصد، مانند ،چارتر سفري قرارداد ةشد تعيينپيشهاي از ضابطه

 با كش نفتحركت و توقف در بندرشده، مشخص بودن روزهاي حركت در مسير توافق
نندگان اين چارترك كه آيا هدف اين نوشتار بررسي اين مهم است از ديگر سو، سرعت مشخص

واحد، قيمت باالي  ةكنندچارتر ازجمله حمل بار توسط ،هاي خاص خودحوزه با اتكا بر مزيت
    بودنراهبردي ا خود كشتي و محموله در مقايسه با ساير محموالت و حتي در مقايسه ب

 1 قراردادهاي استاندارديهادر نمونههايي مقررهاند ر مقايسه با ساير كاالها توانستهخام دنفت
 پيشهاي از بطهضاها و به نفع خود، ايجاد و بر محدوديت خامحمل نفتدريايي چارتر 
به  در اين حوزه انعطاف و آزادي عملغلبه و  چارتر سفري هاي سنتيقرارداددر  شدهتعيين

  ؟يا خيرند كنايجاد نفع خود 

چارتر سفري هاي استاندارد پركاربرد فرمپذيري با هدف بررسي انعطاف، در اين نوشتار
ي يدريات، ابتدا مفهوم چارتر بسخام در مقايسه با قراردادهاي چارتر زماني و درحمل نفت

خام و اقسام نفتي يدرياقراردادهاي چارتر حمل خام از نظر گذرانده خواهد شد و سپس نفت
 شدهبينيهاي پيشآزادي عمل، مصاديقي از در پايان نيز. ار خواهد گرفتآن مورد بررسي قر

هاي استاندارد نمونه در خامدادهاي چارتر استاندارد سفري نفتقرارگان براي چارتركنند
  .از نظر خواهد گذشت SHELL و BP،ExxonMobilهاي شركت

در خام ي نفتي نمونه استاندارد حمل دريابا بررسي متونرود اين پژوهش كه اميد مي
 سهمي هرچند ، قرار گرفته، نگارش يافته استي ايراندانان كه كمتر مورد توجه حقوقايحوزه

ا خام، بنفتدريايي قراردادهاي چارتر حمل  ةحوزمندان هبيشتر عالقي يآشناكوچك در 

                                                            
 چارتري قراردادهاسازي شوند، روز و يكسانبهبايد  اين نياز كه قراردادهاي چارتر و در پي احساس نوزدهماز اواخر قرن . 1

 كيبالتي انورديدري المللنيبي شوراجمله ز ا،راني كشتييهابا اهتمام انجمن )standard forms of contract( استاندارد
)Baltic and International Maritime Conference (BIMCO)( مورد گسترده صورت به و شد تهيه و تنظيم 

ل يطور خاص به دلخام بهطور كلي و نفتژي به حمل انرة استاندارد حوزيهاقالب .)Niki, 2016: 14( گرفت قرار استفاده
 .شوند ايجاد ميExxonMobil و  BP،SHELL مانند ،هاي بزرگ نفتين كاالها توسط شركتيت خاص ايماه
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      چارتركنندگان در ةشدبيني پيشهايخام و انعطافقراردادهاي چارتر سفري حمل نفت
 .دكن خام ايفاپركاربرد استاندارد سفري حمل نفتهاي فرم

  
 خامفت نييياارتر درچ. 1

 مانند ،يل متعدديكاال را به دال ييايدر، حمل الملليني بيهاي تجارافزايش روزافزون فعاليت
 هايچالش با وجود. ساخته است روروبه ي با استقبال فراوانياقتصاد ةصرفو ي يكاراسهولت، 

 حمل اين كاال از طريق دريا با ستروروبه با آن خامنفت حمل  و تجارتكه 1يمتعدد
 UNCTAD secretariat, op. cit) 1:(روشي مطلوب و مورد استقبال استهمچنان  2 نفتييتانكرها
     ةليوسه  بشودي كه در سراسر جهان مصرف مي از نفتيمي ن آمار،ا توجه بهبي كه يتا جا
نزديك  توسطخام، نفتحمل . )Statista, April 2020( شوديمنتقل مو از طريق دريا  هاكشنفت
و  سوئز مكس 571رامكس،  اف668كش بسيار بزرگ،  نفت810شامل (نفتي تانكر  2210 به

 درصد يك به پانزدهدنز يزيكه چ )Statista, April 2020( دشوانجام مي)  كشتي كوچك161
 ست از طريق درياكاالي يدريا حمل ) ميليون تن568 (درصد 29و  از نظر تعداد يناوگان جهان

)Statista, April 2020(. 

صلي حقوق دريانوردي يا حقوق برداري تجاري از كشتي، محور اهاي مختلف بهرهروش
 است  چارتريراردادها ق كشتي و استفاده از4 چارتر كردنها،كي از اين روشي.  است3ييدريا

 نجفي( دهدل مييرا تشكي يدرياونقل ترين مباحث حملكه مباحث مربوط به آن، يكي از مهم
   .)168: 1396 اسفاد،

  با مبنا قرار بيشتر ،ننده و مالك كشتيچارتركخام، هاي چارتر حمل نفتادطرفين قرارد
 Working Group on( پردازنديخام منفتي يدريا به حمل ،ي استاندارد قراردادنمونهدادن 

International Shipping and Legislation, 1990(.  

                                                            
 ديجدي هاشگاهيپاال احداث هوا، و آبي فصل راتييتغ مت،يق سكير تبعات از فرار منظوربهي سازرهيذخ مت،يق وساناتن. 1
 توانند ميكه هستندي عوامل جملهاز ،دكنندهيتولي كشورها ستفهر به كشورهاي برخ شدن اضافه و دكنندهيتولي كشورها در
  .)UNCTAD secretariat, 2018: 9( دنذاربگ ريتأث ايدر قيطر از خامنفت نقلوحمل زانيم بر
. نام دارند) oil tankers(خام مل نفترهاي حشود كه تانكها انجام مي با نوع خاصي از كشتينفت و گاز،ي يدرياحمل . 2

 ز،يسا پيك مكس، ماالكا مكس، سوئز افرامكس، پاناماكس، مكس،ي هند ز،يساي هندي هايكشت (متنوع يها تيظرف باتانكرها 
 Ultra Large( بزرگ فوقي هاكشنفت و )VLCC يا Very Large Crude Carrier( بزرگ اريبسي هاكشنفت

Crude Carriers يا ULCC(خام، مشتقات نفتيجمله نفت از، به حمل موادي )Oil Products( ،ي يمواد شيميا
)chemical products(و گاز طبيعي مايع ) Liquefied Natural Gas يا LNG(پردازند مي . 

3. Admiralty Law or Maritime Law 
 در) آن بودن خدمات ديخر ا يو اجاره( چارتر يقراردادها تيماه در نظرانصاحب نيب موجودي نظرهااختالف ليدل به. 4

 .شوديم استفادهچارتركننده  ةواژمستأجر از  ةو به جاي واژ چارتر ةواژ از ارهاج ةواژي جا به نوشتار، نيا سراسر
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 خامنفت ييدريا حمل چارتر قراردادهاي معرفي. 2

 پردازندخام نميگان، معموالً به حمل نفتوليدكنندامروزه ت ،١خامبه دليل مشكالت حمل نفت
)Hickey, 2009: 178( شودمي 2سپاريبه صورت جزئي يا كلي برون بيشتر، خامنفت حمل و 
)Chia-Chi Wang, 2010-11: 10-14(.  عطف  ةنقط توانخام را ميسپاري حمل نفتبروندرواقع

  . )Niki, op. cit: 11( پيدايش و اقبال به قراردادهاي چارتر نفتي دانست
 قراردادهاي چارتر طور كلي به سه بخشه ب چارتريقراردادهاشد، تر بيان پيشان كه چنهم
 :شوند مي معرفياختصاربه زيرشوند كه در  مييبنددسته  زماني و سفري،دربست

گيرد و به صورت لخت، در اختيار چارتركننده قرار مي كشتيدر قرارداد چارتر دربست، 
 پردازدمي تجاري كشتي  و كنترل فني، عملياتي وبه استخدام پرسنلكننده است كه اين چارتر

جعفري و ( 3 قانوني مالك به چارتركنندههايمسئوليت ا انتقالدرواقع ب .)93: 1391نشاط، صادقي(
 كهجايي  تا شودبرخوردار مي مالك شبيههايي مسئوليتاز اختيارات و وي  ،)223: 1395مختاري، 

 ,Sinclair-Hughes( شوداد ميي 5يدر مقابل مالك واقع 4 به عنوان بدل مالككشتي ةتركنندچاراز 

2016: 268(.  
 .Hickey, op ( مرسوم نيستهاساير روش ةاندازخام به كارگيري اين روش در حمل نفتبه

cit, 179 ( شود مياز قرارداد چارتر سفري و زماني استفاده بيشتر  ،خامنفتدريايي و در حمل.  
همراه پرسنل چارتر دادن كشتي بهبه در هر دو قرارداد چارتر سفري و زماني، مالك كشتي 

چارتر قرارداد در و تفاوت اين دو روش چارتر در اين است كه  كندمياقدام به چارتركننده 
 از اي براي زمان خاص و در چارتر سفري براي سفر يا مجموعهرا  كشتي ،زماني، مالك

رتر  تمركز در چا،ديگر سخنبه  .)Roberts, 2014: 305( دده مي به چارتري مشخصسفرها
مسير  تمركز بر انجام سفر در  و در چارتر سفري مورد توافق زمانزماني بر انجام سفر در

  .  استورد توافق مي زمانهايبازه در ،خاص

                                                            
 از بندر مقصد و توان به كاهش امكان انتخاب مسيرهاي دريانوردي، خالي برگشتن كشتي اين مشكالت، ميةجملاز. 1

  . بودن آن اشاره كردتخصصي
2. outsourcing crude oil transport 

و ) supplies( ، تجهيزات)manning( كه مسئوليت تأمين پرسنل بر اينافزونارتركننده در اين نوع قراردادها، چ. 3 
و ) bunker costs ( سوختة، هزين)running costs(جاری هاي كشتي را دارد، بايستي هزينه) equipment( امكانات

با اين وصف، در .  مراقبت از كاال نيز از وظايف چارتركننده استافزون بر اين،.  كشتي را نيز بپردازدةدر صورت امكان بيم
 :Chernoshtan, 2016( دشو ميانجاما از مالك به چارتركننده هاين نوع قرارداد، بيشترين ميزان انتقال حقوق و مسئوليت

8(. 
4. disponent owner 
5. real owner 



  
 341  ...هاي پركاربرد استاندارد چارتر حمل سفريپذيري تعهدات چارتر كننده در فرمبررسي حقوقي انعطاف

 را  طرفينيردادارچوب قراه چ استاندارد چارتر كهيل به استفاده از قراردادهايتماامروزه 
خام نفت ييايدر حمل ر چارتي قراردادها.)Nikaki, 2018: 67( افته استيش يافزا ،دكنمشخص 

چارتر  يقراردادهاافراد از  است كه يرزمانيو د نيستندمستثنا  ١ياق به استانداردسازيز از اشتين
عنوان  به ،انده شدهخوبي تكامل يافته و به رسميت شناختبه كه خامي نفتي حمل دريااستاندارد

   .)Roberts, op. cit, 202( ندكنمياستفاده  خود  توافقاتي و مبناارچوبهچ
      و برخي بندهاي آراي قضاييبررسي  با  پيش رو،5 و 4، 3ادامه، در ذيل بندهاي در 

هاي بزرگ نفتي، به بررسي شركت خام چارتر سفري نفت استاندارد قرارداديهاي پركاربردفرم
  پركاربردهاي قراردادي نمونهشده براي چارتركننده دربينيپيشهاي مصاديقي از آزادي عمل

  .پرداخته خواهد شد
 

 مقصد و مبدأ بندر 2مجدد انتخاب. 3
  موضوعبيان .3. 1

  مورد توافق طرفين، مسئولقراردادي شرايط براساس كشتي، مالك چارتر سفري، قرارداد در
 چارتركننده توسط كهاست  تخليه و بارگيري بندرهاي بين اصيخ كاالهاي كردن جاهجاب

 قرارداد ةبه صورت سنتي، مالك كشتي در صورت تغيير بندر، حق خاتم .3است شده انتخاب
هاي نفتي، مالك در شده توسط شركتاستاندارد ارائههاي قالب ولي در ،چارتر را داشت

بيني شده  خاتمه در قرارداد چارتر پيشرةباقرارداد را دارد كه حق وي درخاتمة صورتي حق 
 Shipping Co SA. v). chartere(Transport Inc& ST Shipping پروندةدادگاه در . باشد

]2015[ )owner(
انتخاب مجدد بندر در قرارداد د در صورت قراردا ةخاتم شرط كه به بررسي 14

كه  با توجه به اينداردميپردازد، مقرر  ميBPVOY3استاندارد  ةنمون بر مبناي چارتري
BPVOY3د به اين مهم اشاره نشده اگر در قراردا ،دقت تنظيم شده است سندي است كه به
قرارداد خاتمة حق مالك  ،قرارداد وجود داردمة خات حق با وجود انتخاب مجدد بندر، باشد كه

عناي عادي و  چراكه با در نظر گرفتن م؛ نداردر توسط چارتركننده را بنددر صورت تغيير
   5.كندت همكاري بين طرفين را اقتضاء مي نهايقرارداد چارتر طبيعي كلمات،

                                                            
1. standardization 
2. renomination 
3. Article (3(1)) of SHELLVOY 6 provides: Subject to the provisions of this Charter the 
vessel shall perform her service with utmost despatch and shall proceed to such berths as 
Charterers may specify, in any port or ports … nominated by Charterers… . 
4. For more information, refer to: https://www.casemine.com/judgement/uk 
5. Since the Charterparty was based on the BPVOY3 form, a standard form which was drafted 
with considerable care, the lack of cross-reference suggested that Clause 24 was intended to 
give the Charterers unfettered liberty to re-nominate the load port. Had there been an intention 
that cancellation rights should survive, express words would have been used to that effect. 
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 حقي توسط طرفين قرارداد براي اعمال هر كه باط كردننين استچتوان از رأي فوق مي
 خام كهدر قراردادهاي چارتر حمل نفتله حق انتخاب بندر مجدد، بايد چارتر، آن حق ازجم
 ،درج شرط مزبورازآنجاكه . گردد، درج دشوبيني ميدر آن پيشتفصيل هب جزئيات قراردادي

 قراردادي طرفي زنيچانه مستلزم قدرت ،محدودسازي آزادي عمل طرف مقابل را در پي دارد
  .شوداست كه شرط به نفع وي گنجانده مي

در ايد بقراردادهاي چارتر سفري  در تخليه و بارگيري بندرهاي انتخاب در چارتركننده حق
 بيشتر درضمني  تعهد اين البته كه انجام شود 1امن بندر انتخاب به ضمني تعهد ارچوبهچ

 :Plomaritou, 2014( شودمي بيان صريحي عبارت درج از طريق چارتر استاندارد قراردادهاي

 به راجع 2كشتي چارتر قرارداد استاندارد هاينمونه يخبر در كه رطيش، رخيبه باور ب .)311
 كه است  .Hall Bros v. Paul Ltdةپروند در Sankey قاضي تعريف از ثرأمت دارد، وجود امن ربند

 اربابي،(» بماند باقي شناور هميشه آن در بتواند كشتي كه است بندري امن بندر«: داردمي مقرر
1383 :302(.  

ادهاي چارتر دارد كه در قراردمي رأي بيان ةدادگاه صادركنند  The Evia (No. 2)پروندةدر 
 The UK(است چارتركننده ثانوية اوليه و فة وظي ،، انتخاب بندر امنييدرياسفري حمل 

Defense Club, 2015: 12(.زمان در كه است بندري چارتركننده، انتخاب ةاولي ة درواقع، وظيف 
 امننا انتخاب زمان در شدهتعيين بندر شود مشخص چنانچه. باشد امن ايمنتظره نحوبه دستور
 خواهد داشت ديگري بندر انتخاب براي ايثانويه ةوظيف چارتركننده ،شود ناامن بعداً ا يو بوده

)The UK Defense Club, 2015: 12(. بند در خوبيبه امر اين) استاندارد  فرم)28( )3 BPVOY4 3 
 ا يرگيريبا بندر به كشتي رسيدن از بعد چنانچه «:داردمي مقرر بند اين. استبازتاب يافته 

 خ ياز خالي و امن محل تريننزديك به كشتي ،آيد پيش آن زدن خ يخصوصدر خطري تخليه،
     درخواست چارتركننده از تلكس زمان، از طريقبه صورت هم فرمانده و شودمي رهسپار

 ،BPVOY4ز فرم استاندارد ابند اين ازآنجاكه در  .»نمايد بازنگري را خود دستورات تا كندمي
 ةقو از ناشي باره،دراين او ةثانوي و اوليه ةوظيف نيز و امن بندر انتخاب در چارتركننده حق

شود  شمردهتواند به عنوان حق انتخاب براي چارتركننده بوده، مندرجات بند مزبور نمي قاهره
 و دربست قراردادهاي با مقايسه در ويژهبه ،چنداني پذيريانعطاف و عمل و بنابراين آزادي

                                                            
1. safe port 
2. Article (5(1)) of BPVOY4 applies: The Vessel shall be loaded and discharged at any port in 
accordance with Charterers’ Voyage Orders. Before instructing Owners to direct the Vessel to    
any port, Charterers shall exercise due diligence, to ascertain that the Vessel can always lie 
safely afloat at such port… .   
3. If, on or after the Vessel's arrival at the loading or discharge port, there is a danger of her 
being frozen in, the Vessel shall proceed to the nearest safe and ice-free position and at the 
same time the Master shall request Charterers by telex to revise Charterers’ Voyage Orders. 
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 قراردادهاي استاندارد بعدي نمونه در روازاين. آوردنمي ارمغان به چارتركننده براي نيزما
 بارگيري بنادر ةدوبار تعيين به چارتركننده حق كهاست  شده بينيپيش بندهايي سفري، چارتر

 و هاچارتركننده براي يقرارداد عمل آزادي ايجاد در ،امر اين. آوردمي فراهم را تخليه و
 برخي از اين بندها بهدر ادامه . كندمي شاياني كمك سفري قراردادهاي پذيريانعطاف يجهدرنت

  .شودمياشاره 
  

 بررسي بندهاي قراردادي .3. 2

 توجهقابل ،بندر تغيير بارةدر خامنفت سفري حمل استاندارد هاينمونه از ذيل قراردادي بندهاي
  :است
ExxonMobil VOY2005 استاندارد فرم) ب) (9( بند - 

1 : 

 مكان ا يبندرها انتخاب به است ممكن چارتركننده تخليه، و بارگيري بنادر تعيين از بعد«
 و نباشد ا يباشد قبلي هايمكان ا يو بندرها ةمحدود در كهاين از اعم بزند، دست جديدي

  .»هستند جديد انتخاب اين راستاي در جديدي دستورهاي صدور به موظف نامالك
BPVOY4 استاندارد فرم) 22( )1 (بند - 

2
: 

 بارگيري بندر كهآن از نظرصرف چارتركننده چارتر، قرارداد شروع از بعد زماني هر اگر در«
 نامالك به و گرفته خود قبلي دستورات تغيير به تصميم خير، يا باشند كرده مشخص را تخليه اي

صادر  شدهمشخص ةدمحدو به سوي بندر جايگزين در كشتي مسير تغيير ا يتوقف دستور
هاي بيشتر منتظر جا يا مكاننمايد يا باعث شود كه كشتي در انتظار وصول دستور در يك

 چارتركننده جديد دستورات به اثربخشي راستاي در را ايشدهبازنگري دستورات نابماند، مالك
 ةوسيل به ايجادشده تعهدات از شدن فارغ محض به فرماندهان، و دهندمي كشتي فرماندهان به

  .»دهندمي قرار جديد ةشدبازنگري دستورات شرايط در را كشتي پيشين، ةشدصادر دستورات
SHELLVOY 6 استاندارد فرم )26( )1( بند - 

3 :  

                                                            
1. After nominating loading and/or discharging port(s) or place(s)…, Charterer may nominate 
new port(s) or place(s), whether or not they are within the range of the previously nominated 
port(s) or place(s) and/or vary the rotation of any nominated port(s) or place(s) and Owner 
shall issue instructions necessary to make such change(s)… . 
2. If at any time after the date of this Charter, Charterers, notwithstanding that they may have 
nominated a loading or discharge port, wish to issue revised Charterers’ Voyage Orders and 
instruct Owners to stop and/or divert the Vessel to an alternative port within any Ranges…, or 
cause her to await orders at one or more locations, Owners shall issue such revised 
instructions to the Master as are necessary to give effect to such revised Charterers' Voyage 
Orders and the Master shall comply with such revised instructions as ]soon as the Vessel is 
free of any previous charter commitments.  
3. If, after loading and/or discharging ports have been nominated, Charterers wish to vary 
such nominations or their rotation, Charterers mag give revised orders… .   
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 هاآن تغيير به تصميم هاچارتركننده شد، مشخص تخليه و بارگيري بنادر كهآن از پس اگر«
 .»دهندب ايشدهبازنگري دستورات است ممكن بگيرند،

 هايفرم در بارگيري و تخليه بنادر مجدد تغيير يا انتخاب امكان ،شد مشاهده چنانكه
 البته اعطاي .بيني شده استپيش  ExxonMobilو BP، SHELL نفتي شركت سه استاندارد
 ن كشتي،اهاي قراردادي بيشتر به چارتركننده، تعهداتي را نيز براي ايشان به نفع مالكانتخاب
 قراردادي استاندارد هايفرم از زير هايمقرره نمونه، رايب ،بارهدراين. دكنميايجاد 

ExxonMobil VOY2005 و  SHELLVOY 6است توجه شايان:  
ExxonMobil VOY2005  استانداردفرم) 1( )9( بند - 

1: 

 و بارگيري بندر انتخاب در چارتركننده حق كه اين امر پذيرفته و موافقت شده است ...«
شده بوده  انتخاب قبلي بندر به نسبت 2مجدد آمادگي كشتي اعالم صدور مستلزم ،جديد ةتخلي
 در شود، 3دريانوردي مدت افزايش به منجر كه دشو انجام شدهتعيين بنادر در تغييري چنانچه و

 بايد جبران زمان از سهمي براساس  با آنمتناسب و انحراف ةروزان نرخ براساس اول ةوهل
 ةهزينبايد  ،نامالك توسط شدهارائه مدارك براساس هاچارتركننده ،عالوهبه. شود خسارت
  .»نمايند پرداخت نيز را شدهمصرف اضافي سوخت

SHELLVOY 6  استاندارد فرم )26( )1( بند - 
4
  :داردار مياشع 

 بنادر ةدوبار تغيير و تعيين حق از ناشي كه تأخيري ا يانحراف هر براي هاچارتركننده«
ي ارگ اشد تخليه و ريب ه موظف ،ب لك جبران ب ما سوختاخسارت   مصرفي ن 

                                                            
1. “… It is understood and agreed, however, that the aforesaid option to nominate new 
loading port(s) or place(s) in different ranges shall lapse on Vessel tendering Notice of 
Readiness at a nominated loading port or place and that aforesaid option to nominate new 
discharging port(s) or place(s) in different ranges shall lapse on Vessel tendering Notice of 
Readiness at a nominated discharging port or place. If a change to, or varying the rotation of, 
nominated port(s) or place(s) occurs or if Vessel is sent to a destination for orders, any time 
by which the steaming time to the port(s) or place(s) to which Vessel is finally ordered 
exceeds that which would have been taken if Vessel had been ordered to proceed to such 
port(s) or place(s) in the first instance shall be compensated at the Deviation Rate per running 
day and pro rata for a part thereof. In addition, Charterer shall pay for extra bunkers 
consumed during such excess time at Owner’s documented actual replacement cost at the port 
where bunkers are next taken”.  

به او ي ريبارگي برا آني آمادگ اعالم و بندر بهي كشت ورود خبر كهآن محض به است موظف چارتركننده ،يسفر قرارداد در. 2
: 1387 تابش،( كندي ريبارگ به اقدام )Laytime/Laydays(ي نيمعي روزها ظرف ،)Notice of readiness( شد داده
94 -95(. 

3. steaming time 
4. Charterers shall reimburse Owners at the demurrage rate… for any deviation or delay 
which may result therefrom and shall pay at replacement cost for any extra bunkers 
consumed. 
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راساس شده را پرداخت سوخت اضافي مصرف ةهزينهمچنين بايد . هستند 1دموراژ نرخ ب
  .»ندكن
  
 مسائل مربوط به سرعت. 4
  بيان موضوع .4. 1

 جامان برآورد در ؛ زيرااست كشتي مالك و چارتركننده براي شاياني اهميت داراي كشتي سرعت
  . است ثرؤم هاآن دريانوردي تعهدات

شوند تا با در نظر گرفتن مالحظات ها ساخته مي كشتي،طور معمولهاگرچه ب
 ازجمله ،يمختلفهاي معياربا در نظر گرفتن ، اما ندكنسرعت حركت  هيدروديناميكي در حداكثر

 & Lindstad(  مطلوبي نيستة همواره گزينقيمت باالي سوخت كشتي، حركت در سرعت باال

Gunnar, 2015: 243(. ازار بازار انرژي و قيمت باالي سوخت و تقاضاي باالي بين يپاقاضاي ت
 ها اثرگذار باشدواند بر كاهش و افزايش سرعت كشتيتسوخت ميپايين انرژي و قيمت 

)N.F.S Abdulrahman & others, op. cit: 25(. كشتي حركت نظام حقوقي عرفي، در اوليه ةقاعد 
 نفع به هميشه قاعده اين ازآنجاكه اما ،است معقول سرعت با تخليه و بارگيري بندر سمت به
خام، هاي استاندارد حمل نفتجمله فرمهاي استاندارد از در فرم ،2نيست طرفين از كيي

 براي حق ، اين مثال؛ برايشده است حقوقي شناسايي طرفين براي وانجام  تعديالتي
 سرعت تغيير راستاي در مالك به دستوراتي كه قادر به صدور است شده بينيپيش چارتركننده

  .)(William, 2018:235باشد) آن كاهش ا يو افزايش(
  
  هاي استاندارد پركاربردقالبهاي  بندبررسي. 4. 2
BPVOY4 استاندارد فرم) 3( )4 (بند - 

3
 هر در كه دارد را حق اين چارتركننده «:داردمقرر مي 

  .»بدهد كشتي سرعت تعيين براي كشتي مالك به را الزم دستورات بتواند سفر لخال در زماني

 سرعت، تعيين در چارتركننده حق كه شودمي مشخص بند اين ةادام درنگاهي دقيق  با البته
 به تواندنمي چارتركننده« نمونه، ؛ برايكندمي پيروي قواعدي از و نيست قيدوشرطبي حقي

                                                            
 عدم خسارت عنوان به كه استي اشدهتوافق مبلغي امعن به وي يايدر حمل دري فن اصطالح كي، )demurrage( دموراژ. 1

 .)267: همان( شود پرداخت هچارتركنندي سو ازبايد  ه،يتخل وي ريبارگ مجاز زمانمدت در هيتخل وي ريبارگ اتمام

باشد  دموراژ پرداخت جهيدرنت و شتريبي معطل و بندري شلوغ ا يو بندر به كاالها موقع به دنينرس است ممكن ،دليل اين امر. 2
 ا يوي بندر شتريبي هانهيهزي كشت مالكي براممكن است  بندر بهكشتي  دنيرس زودتر همچنين. يستن چارتركننده نفع بهكه 
  .)Ibid( داشته باشد همراه به را سوخت ديخر شتريبة نيهز

3. Charterers shall have the right at any time during the voyage to instruct Owners to adjust 
the Vessel's speed.  
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 .1»ببرد باالتر آن براي شدهبينيپيش سرعت حداكثر از را كشتي عتسر كه بدهد دستور مالك
بند، مبادرت به افزايش سرعت  صدر در هاولي ةقاعد رعايت مالك در چنانچه« افزون بر اين،

 در شدهمشخص ارچوبهچ در  بايستي،حمل ناشي از آن ةكرايكشتي نمايد، هرگونه افزايش 
كشتي كوتاهي  ةمعينين اگر مالك در رعايت سرعت همچن. شود محاسبه و پرداخت بند، اين

نمايد و يا در اجراي دستور چارتركننده مبني بر افزايش سرعت كشتي قصور كند، وي مسئول 
كه مالك بتواند مگر اين ؛ها و خسارات مستقيم ناشي از اين قصور خواهد بودهزينه ةكليجبران 

 و هوا بوده يا به علت رعايت الزامات ثابت كند اين قصور ناشي از شرايط بد دريا و آب
ها و گونه هزينهده محق است اينندر چنين شرايطي چارتركن. دريانوردي ايمن بوده است

كه ساير ضمن اين. دكنخسارات را محاسبه و از مبلغ بدهي خود به مالك بابت دموراژ كسر 
  2.»باشدحقوق وي براي جبران خسارت بر طبق قانون انگلستان محفوظ مي

SHELLVOY 6 استاندارد فرم) ك يبخش ()L( بند - 
   :دارداشعار مي 3

سوخت،  مصرف درخصوص مالك هايهزينه جبران با كه دارد را حق اين چارتركننده«
 تواندمي همچنين وي. بدهد را سرعت افزايش دستور او به هاي جايگزينيبراساس هزينه

 در شده،اضافه دموراژ ناشي از زمان صورتدراين كه دهد كشتي سرعت كاهش به دستور
 سوخت ميزان و شده محاسبه دموراژ در حالت دموراژ باشد، بر مبناي نرخ كشتي صورتي كه

  .»شودمي كسر مالك دموراژ ادعاي نشده به علت كاهش سرعت از مصرف
 و كاهش حق وجود بر مبني اوليه ةقاعد بيان ضمن نيز بند اين  در،همچنان كه مالحظه شد

 شده بينيپيش خسارت و هزينه جبران براي معيارهايي چارتركننده، براي سرعت افزايش اي
  .است

                                                            
1. Charterers shall not instruct Owners to increase the Vessel's speed such as to require the 
Vessel to proceed in excess of the Maximum Speed. 
2. 3.4. If Owners increase the speed of the Vessel in accordance with Charterers’ Voyage 
Orders, any increase in the freight rate consequent thereon shall be calculated in accordance 
with the Example set out in Clause 31.  
3.5. If the Vessel fails to maintain Charter Speed, or Owners fail to comply with any        
instructions in Charterers’ Voyage Orders requiring an increase of speed pursuant to this 
Clause 3, Owners shall, subject to Clause 38, be liable for all  loss, damage, cost and expense 
arising as a direct consequence thereof save to the extent that Owners can prove that such 
failure was attributable either to adverse weather conditions and sea state or to the 
requirements for the safe navigation of the Vessel. Charterers shall be entitled to deduct any 
such loss, damage, cost and expense from any demurrage due to Owners hereunder without 
prejudice to any other rights available to Charterers under this Charter or otherwise under 
English law.  
3. Charterers shall have the option to instruct the vessel to increase speed with Charterers 
reimbursing Owners for additional bunkers consumed, at replacement cost. 
Charterers shall also have the option to instruct the vessel to reduce speed on laden passage. 
Additional voyage time caused by such instructions shall count against demurrage, if on 
demurrage, and the value of any bunkers saved shall be deducted from any demurrage claim 
Owners… . 
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  :ExxonMobil VOY2005 استاندارد فرم - 
 حق به بيشتري جزئيات با كه SHELL و BP استاندارد فرم دو برخالف استاندارد فرم اين

 چارتركننده مبني بر صدور حق به خود »4« بند در صرفاً اند،پرداخته سرعتبارة در چارتركننده
 ضمانت و سرعت كاهش درخصوص و 1پرداخته سرعت حداكثر با كشتي راندن به دستور

 به مالك تمكين عدم اجراي ضمانت و چارتركننده براي سرعت افزايش ا يو كاهش اجراهاي
  .است ساكت چارتركننده دستورات
سرعت در  افزايش يا و كاهش به طمربو مباحث  نشدنبينيپيش داشت نظر در بايد البته

 اين درج امكان عدم مفهوم به هاي بزرگ نفتي،شده توسط شركتهاي استاندارد تهيهبرخي فرم
 استناد به توانندمي قراردادها اين طرفين و نيست ييدريا حمل چارتر قراردادهاي در شروط
  .انندبگنج چارتر قراردادهاي در را شروطي چنين قراردادها، آزادي اصل

بيانگر آن است كه اعطاي حق  خامنفت حمل چارتر قرارداد استاندارد هايبررسي فرم
؛ براي است انجام شده مختلفي هايشيوه به استاندارد اين حوزه هايفرم  درتعيين سرعت،
 سرعت كاهش نيز و افزايش امكان بينيپيش به SHELLVOY 6 استاندارد فرم كهمثال، درحالي

 استاندارد فرم پرداخته، حالت افزايش و كاهش سرعت دو هر در هاهزينه نجبرا ةنحو و
BPVOY4 كرده و بينيپيش چارتركننده براي را )افزايش يا كاهش (سرعت تعيين فقط امكان 

         تنها و بوده ساكت سرعت، كاهش فرض در مالك هايهزينه جبران چگونگي بارةدر
 در چارتركننده ةهزين جبران و سرعت افزايش فرض در لكما ةهزين جبران براي ييهاحلراه

 فرم در .است كرده بينيپيش را چارتركننده دستورات به مالك تمكين عدم صورت
اي  و مقررهاست پرداخته سرعت افزايش امكان به ، تنهاVOY2005  ExxonMobilاستاندارد

مقررات براساس توافق طرفيني ي عدم امكان درج امالحظه نشد كه البته به معن كاهش بارةدر
  .نيستبه استناد اصل آزادي اراده 

 
 تخليه و بارگيري در تأخير .5
  بيان موضوع .5. 1
 در مندرج تعهدات انجام كه زماني چارتر قرارداد برخالف ،شد اشاره نيز رتپيش كه انچنهم
 انجام) ارتركنندهشده به چدر اختيار قرار دادن كشتي در زمان معين( زمان ارچوبهچ در ،آن
 اساس، اين بر. است ديگر ةنقط به اينقطه از كاال حمل بر ناظر سفري چارتر قرارداد ،دشومي

                                                            
1. 4- (a) Vessel shall proceed with utmost dispatch to any port(s) or place(s) as ordered by 
Charterer in accordance with Part I (C) and there load a cargo as specified in Part I (E) and 
(F). On completion of loading, Vessel shall then with utmost dispatch proceed to any port(s) 
or place(s) as ordered by Charterer in accordance with Part I (D) and there deliver said cargo. 
Except when required by reason of Vessel fault, lightering within port limits shall be at 
Charterer’s expense. 
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 قراردادها گونهاين در مقرراتي سفري، چارتر قرارداد در زمان عنصر كردن مندضابطه منظوربه
   .است چارتركننده بر ناظر برخي و كشتي مالك متوجه برخي كه است شده بينيپيش

 ازجمله تخليه و بارگيري بنادر به موقعبه ورود و معقول سرعت با حركت كهدرحالي
 نحو به نيز تعهداتي است، كشتي مالك براي در قرارداد چارتر سفري شدهبينيپيش تعهدات

 و 1تخليه و بارگيري مجاز زمان كه شده بينيپيش سفري قراردادهاي در چارتركننده براي دقيق
  . )Baughen, 2015: 223( هاستآن ة ازجمل،دموراژ پرداخت

 مالك و چارتركننده توافق مورد زمانمدت از تخليه و بارگيري چنانچه كلي، ةقاعد طبق
 قراردادهاي متن در تدقيق با  البته.استدموراژ  پرداخت به متعهد چارتركننده ،رود فراتر كشتي

ازآنجاكه شروط مربوط به زمان . شودمي  ديدهبارهدراين استثنائاتي نفتي، استاندارد چارتر
زمان كند، استثنائات مدتافع مالك كشتي محافظت و حمايت ميكشتي از من ةتخليبارگيري و 

  .)Schofield, 2011: 195( بارگيري و تخليه، به نفع چارتركننده هستند
ر اين اساس، شود و بارچوب خود اجرا ميه تنها در چ،ثنا استالبته بايد توجه داشت كه

     مورد عمل قرار،درج شده باشدصراحت در قرارداد استثانائات جز در موارد روشن كه به
 Triton Navigation Limited v. Vitol SA ةپروند رأي دادگاه تجديدنظر در بارهايندر. يرندگنمي

غيرقابل  ةفوظيسفري، چارتر قرارداد «: دارد مقرر ميدادگاه در اين رأي. تجالب توجه اس
 مگر ؛گذارد چارتركننده ميةرا برعهدبراي بارگيري كاال آماده بودن بارة انكار و مطلقي را در

ازآنجاكه  ...در قرارداد چارتر به نفع چارتركننده درج شده باشدي ياستثناكه با عبارتي شفاف، آن
ل چارتركننده به  جز دير رسيدن خارج از كنتر،Vitol شركت بارةدرقرارداد چارتر  »6«بند 

 نقض قرارداد چارتر ، بنابراين تأخير شركت مزبور،ديگري را مقرر نكرده است ياستثنااسكله، 
  2.»استكشتي، محق براي دريافت دموراژ و مالك بوده 
  

  هاي پركاربرد استانداردقالب بندهاي بررسي. 5. 2
  : SHELLVOY 6 استاندارد فرم) 2( )1( )ب() 13 (بند - 

باشد، به ميزان  چارتركننده و مستند به دستورات وي اهداف به مربوط كشتي تأخير چنانچه«
/ بارگيريهاي تخليه براي قطع كردن شيلنگ/رگيريزمان مجاز بامدت حداكثر دو ساعت به

 تمام يا بخشي از ،باشد متوقف اسكله از غير جايي در كشتي ليكن اگر. شودتخليه اضافه مي

                                                            
 نهايتدرليه و شده، آماده بودن كشتي براي بارگيري و يا تخنييرسيدن كشتي به مقصد تع( شرطبعد از تحقق سه پيش. 1

 arrived( كشتي رسيده اصطالحدر ،)از سوي فرمانده به چارتركننده )Notice of Readiness (صدور اعالم آمادگي

ship ( و زمان مجاز بارگيري و تخليهشده تلقي )laytime( شودغاز مين آآ )Davies, 2005: 2(.  

2 Retrieved from: https://archive.onlinedmc.co.uk/triton_navigation_v__vitol_sa.htm 
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تخليه /هاي بارگيريشيلنگ كردن باز از دو ساعت از بعد كه موردنظر محل زمان عبور بهمدت
  1.»شودنمي تخليه محاسبه/زمان مجاز بارگيريمدت  در،باشد

 شده گرفته نظر در زمان ةمحاسب در تخفيفاتي ،باال بند در شودمي مالحظه كه طورهمان
   .نشود روروبه دموراژ اختپرد  باهابا رعايت آن چارتركننده شودمي باعث درعمل كه است
 و بارگيري مجاز زمانبارة در كلي قواعد بيان ضمننيز  BPVOY4 استاندارد فرم) 7 (بند - 
 به را2»بارگيري اضافي زمان« عنوان با تأسيسي) 1)(3)(7 (بند در دموراژ، پرداخت نيز و تخليه
 براي ارگيريب مجاز زمان به بخشيدن وسعت نوعي درواقع كه كندمي معرفي زير شرح

  : است دموراژ پرداخت از پرهيز و چارتركننده
 آغاز محلي وقت صبح شش از قبل چارتركننده مكتوب و قبلي توافق با جز بارگيري زمان«
 شش ساعت از قبل بارگيري آغاز براي چارتركننده مكتوب و قبلي توافق صورت در .شودنمي
 چنانچه. شودمي آغاز بارگيري روعش زمان از بارگيري مجاز زمان محلي، وقت به صبح

 روز در محلي وقت شش ساعت از قبل چارتركننده قبلي و كتبي توافق با كشتي بارگيري
 مجاز زمان عنوان به محلي وقت به صبح شش تا بارگيري شروع زمان شود، شروع بارگيري
  3.»شودمي گرفته نظر در اضافي بارگيري

 :ExxonMobil VOY2005 استاندارد فرم) 13 (بند - 

                                                            
1. Time shall recommence two hours after disconnection of hoses if the vessel is delayed for 
Charterers’ purposes and shall continue until the termination of such delay provided that if the 
vessel waits at any place other than the berth, any time or part of the time on passage to such 
other place that occurs after two hours from disconnection of hoses shall not count. 
2. additional laytime 
3. Laytime for the purposes of loading shall not commence before 6:00 local time on the 
Commencement Date stated in Section G of PART 1, unless with Charterers' prior agreement 
in writing, in which event laytime shall commence when the Vessel commences loading. If 
the Vessel, with Charterers' prior agreement in writing, has commenced loading prior to 6:00 
hours local time on the Commencement Date, then the time from the commencement of 
loading to 6:00 hours local time on the Commencement Date shall constitute additional 
laytime. 
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BPVOY4داستاندار هايفرم با مشابه مقرراتي بينيپيش ضمن اين بند،
SHELLVOY6 و 1

2 
 مجاز زمان هاآن وقوع كه پردازدمي استثنائاتي بيان به) 14 (بند در بارگيري، مجاز مدت بارةدر

 در هاآن تلقي كه استثنائات اين ةازجمل. دهدمي قرار تأثير تحت را دموراژ يا و بارگيري
     زمان به توان مي،ثر استؤم خامنفت حمل سفري چارتر قرارداد بيشتر حصول انعطاف

 منع درخصوص بندر يا و مالك سوي از صادرشده دستوري مقررات از ناشي ةشدتلف
 غيره و لنگرگاه در برق و رعد وقوع اعتصاب، كشتي، به مربوط مشكالت تخليه، يا و بارگيري

  .برد نام
  
  نتيجه
 و BPVOY4، SHELLVOY6 خام،ل نفتپركاربرد استاندارد حم هايفرم بررسي

ExxonMobile VOY2005ن قراردادهاي چارتر سفري حمل كه چارتركنندگا است آن ، بيانگر
همچون قيمت باالي محموله در مقايسه با ساير ي يمزايادليل برخورداري از ه خام بنفت

و واحد  ةچارتركنندد كشتي، حمل بار توسط محموالت و حتي در مقايسه با ارزش خو
     بوده و بااليي زني رت چانهخام در مقايسه با ساير كاالها داراي قدبودن نفتراهبردي 

بيني خام پيشدارد قرارداد چارتر حمل سفري نفتهاي استانبه نفع ايشان در فرمهايي مقرره
     سرعت تغيير به چارتركننده حق مقصد، و مبدأ بندر مجدد انتخاب از امكان. شده است

    بارگيري، مجاز زمان در تغييراتي ايجاد امكان نيز و آن افزايش ا يكاهش و اوليه ةشدتوافق
هاي پركاربرد مدر فر چارتركننده تعهدات در انعطاف ايجاد از توان به عنوان مصاديقيمي

انگاري ي ناديدهاادي مزبور به معنالبته درج انعطاف قرارد .برد خام ناماستاندارد حمل نفت
 تعهداتي ،منافع مالك كشتي نبوده و در مواردي كه انعطافي به نفع چارتركننده ايجاد شده است

 .بيني و اعمال شده استمنظور عدم خروج از تعادل قراردادي پيشنيز براي وي به

                                                            
1 Article (13) provides: (a) Laytime shall not commence before 06:00 hours local time on the 
Commencing Date specified in Part I (B) unless Charterer shall otherwise agree, in which 
case laytime shall commence upon commencement of loading.  
(b) EARLY LOADING. In the event Charterer agrees to load Vessel prior to commencement 
of laydays, laytime will begin at commencement of loading and the amount of time from 
commencement of loading until 06:00 hours local time on the commencing date specified in 
Part I (B), shall be added to the laytime specified in Part I (I). 
2 The laytime specified in Part I (I) shall be allowed free of expense to Charterer for the 
purpose of loading and discharging cargo and all other Charterer’s purposes. Laytime or, if 
Vessel is on demurrage, time on demurrage, shall continue until all cargo hoses have been 
completely disconnected upon the final termination of the loading or discharging operation. 
Disconnection of all cargo hoses shall be promptly effected. If Vessel is delayed in excess of 
two (2) hours after such disconnection of cargo hoses solely for Charterer’s purpose, laytime 
or, if Vessel is on demurrage, time on demurrage shall resume upon the expiration of said two 
(2)-hour period and shall continue from that point until the termination of such delay. 
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در صنعت پرچالش هاي استاندارد قراردادهاي چارتر سفري يجادشده در فرمهاي اانعطاف
غييرات ناگهاني موفقيت در آن، سازگار شدن با ت الزمةخام كه بيني حمل نفتو غيرقابل پيش

 به قراردادهاي سفري حمل تواند نويدبخش اقبال بيشتر چارتركنندگاناين حوزه است، مي
 . ها باشدبيشتر از آناستفادة خام و امكان نفت
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Abstract 
By considering the complexities of seaborne carriage of crude oil on the one 
hand and the traditional restrictions of voyage charter parties from the other, 
this Article tends to study the effects and the number of contractual 
flexibilities of under-investigation standard forms of agreements on the 
charterers’ legal obligations in crude oil voyage charters. Investigation of 
mostly used standard forms of charter party agreements including BPVOY4, 
SHELLVOY6 and ExxonMobil VOY2005 indicates that charterer 
obligations in those agreements, in the light of high bargaining power of 
voyage crude oil charterers due to the reasons such as high price of crude oil 
in comparison with other cargos and even in comparison with  price of 
tanker itself and the strategic nature of crude oil in contrast with other 
cargos, has taken distance from its traditional strict framework and has found 
remarkable flexibilities. 
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