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قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال از طريق 

 نآجاده و پروتكل اصالحي 

به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال از طريق جاده منعقد  -ماده واحده 

نجاه و يك ماده و پروتكل اصالحي مشتمل بر يك مقدمه و پ ١٣٣٥,٢,٢٩برابر با  ١٩٥٦,٥,١٩شده در ژنو به تاريخ 

مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد  ،١٣٥٧,٤,١٣برابر با  ١٩٨٧,٧,٥ن منعقد شده به تاريخ آ

  .مربوط را تسليم نمايد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال از طريق جاده 

  طرفهاي متعاهد  -مقدمه 

الملل كاال از طريق جاده، با توجه به تشخيص ضرورت يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بين 

  : بخصوص اسناد مورد استفاده براي حمل بين المللي و مسئوليت حمل كننده، به شرح زير موافقت مي نمايند

  محدوده اجرا -فصل اول 

  -١ماده 

ه نقليه به منظور كسب اجرت اين كنوانسيون شامل هر قراردادي كه براي حمل كاال از طريق جاده با وسيل -١

ود و محل دريافت كاال و تحويل آن در قرارداد در دو كشور مختلف واقع شده و حداقل يكي از دو مي ش دمنعق

  .طرف، عضو كنوانسيون باشند گذشته از محل اقامت و تابعيت دو طرف قرارداد مي شود
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دك، ينيمه  دك ويموتوري، وسايل نقليه مفصل دار،  يعني وسايل نقليه "وسيله نقليه"از نظر اين كنوانسيون  -٢

هجري شمسي برابر  ١٣٢٨اي مورخ بيست و هشتم شهريور ماه  كنوانسيون تردد جاده) ٤بطوري كه در ماده (

  ميالدي تعريف شده است.) ١٩٤٩نوزدهم سپتامبر يكهزار و نهصد و چهل و نه (

ا و يا مؤسسات و ه اين كنوانسيون شامل حمل كاالهايي كه در محدوده اجراي كنوانسيون به وسيله دولت -٣

  سازمانهاي دولتي انجام مي شود نيز مي شود.

  وانسيون شامل موارد زير مي شود:اين كن -٤

  حمل كاالهايي كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين المللي پستي انجام مي شود،  -الف 

  ،اي حمل محموالت جنازه -ب 

  .حمل اثاث منزل -ج 

رف و يا چند طيك از مفاد اين كنوانسيون را با توافقهاي ويژه بين دهاي متعاهد توافق مي كنند كه هيچ فطر -٥

 ند و با اجازه استفاده ازنا، مگر اينكه اين كنوانسيون را در مورد حمل هاي بين مرزي نافذ ندندهندمتعاهد تغيير 

اين كنوانسيون را به عمليات حملي كه تمام در محدوده قلمرو كشورهايشان تحت بارنامه جاده اي كه معرف 

  .مالكيت كاال است بدهند

  -٢ماده 

 مادامي كه وسيله نقليه حامل كاال قسمتهايي از سفر را از طريق دريا، راه آهن، راههاي آبي داخلي و يا هوا طي -١

مي كند، مشروط بر اينكه كاال از وسيله نقليه تخليه نشود اين كنوانسيون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد 

مي باشد، به شرطي كه ثابت شود هر گونه فقدان، خسارت و يا ) ١٤بود به جز مواردي كه مشمول مقررات ماده (

مل و نقل رخ داده، در نتيجه فعل و يا ترك فعل تأخير در تحويل كاال كه در طي حمل كاال توسط ساير وسايل ح
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حمل كننده جاده اي نبوده ولي مي توانست توسط حادثه اي در حين و يا به دليل حمل توسط ساير وسايل حمل 

اي به وسيله اين كنوانسيون تعيين نخواهد شد بلكه به گونه اي  و نقل رخ داده باشد. مسئوليت حمل كننده جاده

حمل  طي كه قانون برايحمل به طور مستقيم بين فرستنده و حمل كننده وسيله ديگر برابر شرايكه اگر قرارداد 

اي مسئول شناخته مي شد. در هر  ن وسيله نقليه برقرار كرده منعقد مي شد، حمل كننده غير جادهآكاال توسط 

ن به وسيله اين كنوانسيو حال چنانچه شرايط مشروح ياد شده وجود نداشته باشد، مسئوليت حمل كننده جاده اي

  .تعيين خواهد شد

د مسئوليت حمل در صورتي كه حمل كننده جاده اي و حمل كننده با وسيله حمل و نقل ديگر، يكي باش -٢

ر مقررات بند يك اين ماده و با فرض اينكه حمل كننده جاده اي و حمل كننده با وسيله بكننده جاده اي برا

 هستند تعيين خواهد شد.حمل و نقل ديگر دو شخصيت جدا 

  مسئوليت حمل كننده نسبت به اشخاص -فصل دوم 

ري ا هر شخص ديگييا ترك فعل نمايندگان، كاركنان  از لحاظ اين كنوانسيون حمل كننده مسئول فعل -٣ماده 

اشخاص كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده مي كند خواهند بود مادامي كه اين نمايندگان، كاركنان يا 

ك فعل ناشي از عملكرد خود ديگر در چارچوب وظيقه شغلي خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعل يا تر

 د.او باش

  لحم قرارداد اجراي و انعقاد –فصل سوم 

ا اي ي فقدان، دسترسي نداشتن به بارنامه جاده .اي تاييد مي شود قرارداد حمل با تنظيم بارنامه جاده -٤ماده 

د ياد شده لطمه اي به وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول در صدور سنبي نظمي 

  بود. مقررات اين كنوانسيون خواهد



 

 www.bimehsara.com 4 
 

  -٥ماده 

اها اين امض .اي حمل در سه نسخه اصلي تنظيم و به امضاي فرستنده كاال و حمل كننده مي رسد بارنامه جاده -١

ي كه كشورممكن است چاپ شده و يا با مهرهاي فرستنده و حمل كننده جايگزين شوند مشروط بر اينكه قوانين 

نسخه اول بارنامه جاده اي به فرستنده تسليم مي شود،  .مي شود، چنين كاري را اجازه دهد در آن تنظيم ندس

  .كننده نگهداري مي شودنسخه دوم همراه كاال خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل 

مت سوقتي كه كاالي مورد حمل در چند وسيله نقليه بارگيري يا از چند نوع مختلف كاال تركيب و يا از چند ق -٢

راي نقليه يا بسيله حمل كننده حق خواهد داشت درخواست نمايد براي هر و ايفرستنده  د،مجزا تشكيل شده باش

  جاده اي جداگانه اي تنظيم شود. امههر نوع كاال يا قسمتهاي جدا، بارن

 -٦ماده 

  :بارنامه جاده اي بايد داراي مشخصات زير باشد -١

  تاريخ و محل صدور،  -الف 

   ،نام و نشاني فرستنده كاال -ب 

  نام و نشاني حمل كننده كاال،  -ج 

  تاريخ و محل دريافت كاال و محلي كه براي تحويل كاال مشخص شده است، -د

  نام و نشاني گيرنده كاال،  -ه

شرح مصطلح ماهيت كاال و نوع بسته بندي و در مورد كاالهاي خطرناك با شرحي كه به طور معمول، چنين  -و 

  ،كاالهايي شناخته مي شوند
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   ،نهاآه ها و عاليم و شماره هاي مخصوص تعداد بست -ز

  ا مقدار آن كه به ترتيب ديگري بيان مي شود، يوزن ناخالص كاال و  -ح 

هزينه هاي مربوط به حمل (كرايه حمل، هزينه هاي تكميلي، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه  -ط 

  هايي كه از زمان انعقاد قرارداد تا تاريخ تحويل كاال به وجود مي آيند)، 

  دستورهاي ضروري براي تشريفات گمركي و غيره،  -ي 

  .عبارتي مبني بر اينكه، حمل كاال، با وجود هر شرط مغايري، مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد - ك

  د:ه اي بايد داراي مشخصات زير باشدر صورت لزوم بارنامه جاد -٢

  ،عبارتي حاكي از اينكه انتقال كاال از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز نمي باشد -الف 

  د،مي كن هديي كه فرستنده پرداخت آن را تعهاهزينه  -ب 

  ،وجوهي كه در مقابل تحويل كاال دريافت مي شود -ج 

   ،ع خاص در تحويل باشدنفزش كاال و مبلغي كه بيان كننده بيان ار -د 

  حمل كننده در مورد بيمه كاال،  دستورهاي فرستنده به -٥

   د.كاال بايل به انجام برساآن حمل محدوده زماني مورد توافقي كه در طي  -و 

  .صورتي از اسناد تحويل شده به حمل كننده -ز 

 .اي قيد كنند يد بدانند در بارنامه جادهفه مشخصات ديگري را كه مدو طرف مي توانند هر گون -٣

   -٧ماده 
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فرستنده مسئول جبران تمام هزينه ها، خسارات و صدماتي خواهد بود كه در نتيجه نادرستي يا كافي نبودن  -١

  مشخصات در موارد زير به حمل كننده وارد مي شود. 

  ). ٦) ماده (١(د، (و)، (ز)، (ح) و (ي) بنمشخصات بيان شده در جزوهاي (ب)، (د)، (ه) -الف 

  .)٦ماده () ٢مشخصات بيان شده در بند ( -ب 

 ارنامهب تنظيم به اقدام بتوان تا است شده داده فرستنده توسط كه ديگري دستورهاي يا مشخصات گونه هر - ج

  نمود. وارد اي جاده بارنامه در را دستورها و مشخصات آن اي كرد اي جاده

اي ه امه جادنرا در باروضوع بند يك اين ماده ده، حمل كننده مشخصات مني كه بنا به تقاضاي فرستدر صورت -٢

  .احيه فرستاده تلقي خواهد شد، مگر آنكه خالف آن ثابت شودنوارد نمايد انجام اين كار از 

ده را نداشته باشد حمل كنن) ٦ماده () ١اي عبارت ياد شده در جزو (ك) بند ( امه جادهندر صورتي كه بار -٣

كه در نتيجه از قلم افتادن عبارت ياد شده شخصي  مات و خساراتي خواهد بوددمسئول جبران تمام هزينه ها، ص

  متحمل شده است.  كه حق در اختيار گرفتن كاال را دارد

  -٨ماده 

  :هنگام تحويل گرفتن كاال حمل كننده بايد موارد زير را تطبيق كند -١

 آن، و درستي مندرجات بارنامه جاده اي از نظر تعداد بسته ها و عاليم و شماره هاي -الف 

  .نآوضعيت ظاهري كاال و بسته بندي  -ب 

و (الف) بند زچ نوع ابزار مناسب براي تطبيق درستي مندرجات ياد شده در جدر مواردي كه حمل كننده هي -٢

حمل  ،اين ماده را در اختيار ندارد حق شرطهاي خود را با مباني استدالل در بارنامه جاده اي قيد مي كند) ١(

موجب قيد حق شرطهاي او در مورد وضع ظاهري كاال و بسته بندي ها شده است كننده همچنين عللي را كه 
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مشخص خواهد كرد. حق شرطهاي مذكور در بارنامه جاده اي هيچگونه الزامي براي فرستنده كاال ايجاد نخواهد 

 د بهكرد مگر اينكه فرستنده با تعهدي كه در نتيجه وارد كردن مالحظات در سند حمل براي او ايجاد مي شو

  .صورت صريح موافقت نموده باشد

  

ا مقدار آن را كه به ترتيب ديگري بيان شده يل كننده بخواهد وزن ناخالص كاال فرستنده مي تواند از حم -٣

است رسيدگي و تطبيق نمايد. او همچنين مي تواند درخواست كند كه محتويات بسته ها بررسي شود. حمل 

سيدگي ها را مطالبه كند، نتيجه بررسي ها در بارنامه جاده اي درج مي كننده حق دارد هزينه هاي اينگونه ر

  شود.

  

  -٩ماده 

افت كاال از طرف حمل يارداد حمل، شرايط قرار داد و دراي اماره مفروض بر صحت تنظيم قر بارنامه جاده -١

  كننده خواهد بود مگر آنكه عكس آن ثابت شود.

اين است كه كاال  بر شرطهاي خاص از طرف حمل كننده باشد، فرضدر صورتي كه بارنامه جاده اي فاقد حق  -٢

عاليم و شماره هاي روي بسته  و بسته بندي هاي آن در موقع تحويل وضع خوبي داشته و تعداد بسته بندي ها و

 .اي قيد شده مطابقت دارد، مگر آنكه خالف آن ثابت شود ا آنچه كه در بارنامه جادهيها 

  -١٠ماده 

ا هر گونه برابر حمل كننده مسئول خسارتهاي وارد شده به اشخاص و تجهيزات و كاالهاي ديگر يفرستنده در 

يل ص بسته بندي در موقع تحوقص بسته بندي كاال ايجاد شود مي باشد مگر اينكه نقنهزينه اي كه در نتيجه 
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ين مورد در بارنامه جاده شكار يا براي حمل كننده شناخته شده باشد و نامبرده هيچگونه حق شرطي در اآكاال 

  .اي وارد نكرده باشد

  -١١ماده 

از لحاظ تشريفات گمركي و ساير تشريفاتي كه بايد پيش از تحويل كاال انجام شود فرستنده بايد اسناد الزم را  -١

  پيوست بارنامه جاده اي كرده يا آنها را همراه با تمام اطالعات مورد نياز در اختيار حمل كننده بگذارد.

اد و اطالعات داده شده را از فرستنده كاال جويا شود. نيفه ندارد درستي يا كافي بودن اسحمل كننده وظ -٢

فرستنده در برابر حمل كننده مسئول جبران هرگونه خسارت ناشي از فقدان، كاستي يا بي ترتيبي اسناد و اطالعات 

  د.لت حمل كننده بوده باشغفردي كه خسارت ناشي از اشتباه و ارائه شده خواهد بود مگر در موا

د مذكور در بارنامه جاده اي و مدهاي فقدان يا استفاده نادرست از استاآ مسئوليت حمل كننده در برابر پي -٣

ق حا در اختيار حمل كننده گذاشته مي شود در حدود مسئوليت يد ياد شده مي آيد و نادي كه به پيوست سناس

تيجه رامتي كه در نغميزان  غرامت قابل پرداخت به وسيله حمل كننده از لكار مي باشد مشروط بر اينكه ميزانالعم

 .مايدنندادن كاال پرداخت مي شود تجاوز از دست 

  -١٢ماده 

فرستنده حق در اختيار گرفتن كاال را به خصوص به وسيله درخواست از حمل كننده مبني بر توقف كاالي در  -١

ه اي غير از گيرنده ياد شده در بارنام حمل، تغيير محلي كه كاال بايد تحويل شود و يا تحويل كاال به گيرندهحال 

  .جاده اي را دارد

به وي تعلق ) ١٣ماده () ١ا اعمال حقي كه برابر بند(يامه جاده اي به گيرنده ناين حق با انتقال نسخه دوم بار -٢

  .از دستورهاي گيرنده پيروي مي كنداز آن تاريخ به بعد حمل كننده مي گيرد، از فرستنده سلب مي شود و 
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اي حق در اختيار گرفتن كاال را به گيرنده واگذار نموده باشد، از تاريخ  در صورتي كه فرستنده در بارنامه جاده -٣

  .اعمال نمايد گيرنده مي تواند اين حق خود را تنظيم بار تامه جاده اي

اعمال حق خود مبني بر در اختيار گرفتن كاال دستور تحويل كاال را به ديگري بدهد، شخص چنانچه گيرنده با  -٤

  اخير حق معرفي ديگري را به عنوان گيرنده نخواهد داشت.

  :اعمال حق در اختيار گرفتن منوط به فراهم شدن شرايط زير است -٥

هان اعمال حق مي باشد. نسخه اول بارنامه اين ماده تحويل گيرنده، كه خوا) ٣( فرستنده، يا در مورد بند -الف

جاده اي را كه در آن دستورهاي جديد به حمل كننده داده شده است ارايه نموده و جبران تمام هزينه ها، فقدان 

  .و خساراتي را كه در نتيجه اجراي چنين دستورهايي به حمل كننده وارد مي شود تضمين كند

جريان مان رسيدن دستورها به اجرا كننده آن وجود داشته و در ضمن با امكان اجراي چنين دستورهايي در ز -ب

  زند،و گيرندگان ساير كاالها ن طمه اي به حقوق فرستندگاننده تعارضي نداشته و لعادي تعهد حمل كن

  .شودن كاال تقسيم موجب دستورها –ج 

ريافتي را كننده توان انجام دستور داين ماده حمل ) ٥(ب) بند ( در صورتي كه به داليل گفته شده در جزو -٦

  .وري به صادر كننده دستور اطالع خواهد دادفنداشته باشد موضوع را 

ا اينكه دستور يشده در اين ماده را انجام نداده حمل كننده اي كه دستور صادر شده در شرايط پيش بيني  -٧

انجام دهد، در برابر شخصي كه حق هر گونه اي  صادر شده را بدون درخواست دريافت نسخه اول بارنامه جاده

 ادعاي فقدان يا خسارت ناشي از اين عمل را دارد، مسئول خواهد بود.

  -١٣ماده 
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پس از ورود كاال به مقصد، گيرنده مي تواند از حمل كننده بخواهد كه كاال و نسخه دوم بارنامه جاده اي را در  -١

) ١٩كه فقدان كاال ثابت شود يا با پايان مدت پيش بيني شده در ماده (برابر گرفتن رسيد تحويل نمايد. در صورتي 

به مقصد نرسد تحويل گيرنده مي تواند به نام خود حقوقي را كه در قرارداد حمل براي او پيش بيني شده عليه 

  .حمل كننده اعمال كند

مي كند بايد هزينه هاي مستقيم ) اين ماده استفاده ١تحويل گيرنده اي كه از حقوق پيش بيني شده در بند ( -٢

كننده مجبور يد حمل آدر اين مورد پيش  ياد شده در بارنامه جاده اي را پرداخت نمايد و در صورتي كه اختالفي

  نيست كاال را تحويل دهد مگر اينكه تضميني كافي از تحويل گيرنده بگيرد.

   -١٤ماده 

به هر علتي امكان اجراي قرارداد براساس شرايط پيش بيني شده در  درتي كه پيش از ورود كاال به مقصدر صو -١

حق در اختيار گرفتن ) ١٢بارنامه جاده اي ممكن نباشند يا نشود حمل كننده از شخصي كه برابر مقررات ماده (

  .است صدور دستور مقتضي خواهد نمودكاال را دارد درخو

كه حمل كاال تحت شرايطي غير از آنچه كه در بارنامه جاده  نمايدانچه اوضاع و احوال ايجاب با وجود اين، چن -٢

حق در ) ١٢اي قيد شده انجام شود و حمل كننده نتواند در فرصت معقول از شخصي كه برابر مقررات ماده (

 اختيار گرفتن كاال را دارد دستور مقتضي دريافت كند اقدامي را كه به نظر وي منافع شخص ياد شده را به بهترين

 وجه تأمين نمايد، انجام خواهد داد.

   -١٥ماده 
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در صورتي كه پس از ورود كاال به مقصد تعيين شده اوضاع و احوال مانع از تحويل كاال شود، حمل كننده از  -١

فرستنده، درخواست صدور دستورها را خواهد نمود. در صورتي كه گيرنده از گرفتن كاال امتناع ورزد، فرستنده 

  حق در اختيار گرفتن كاال را خواهد داشت. ،جبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده اي باشدبدون اينكه م

ننده ا زماني كه حمل كحتي اگر گيرنده از پذيرفتن كاال امتناع كرده باشد مي تواند در خواست تحويل كاال را ت -٢

  .ايري از فرستنده دريافت نكرده است بنمايدغدستورهاي م

اوضاع و احوال مانع از تحويل كاال شده بعد از صدور دستور از طرف گيرنده در اعمال حقوق در صورتي كه  -٣

) ٢و () ١مبني بر تحويل كاال به شخص ديگر رخ دهد، بندهاي () ١٢ماده () ٣(ند بپيش بيني شده براي او در 

 .ودد بخواه نافذو شخص ديگر، گيرنده  اين ماده با فرض اينكه گيرنده، فرستنده است

  -١٦ماده 

حمل كننده حق دريافت هزينه هايي كه براي گرفتن دستورها و همچنين هزينه هايي كه براي اجراي چنين  -١

دستورهايي متحمل شده را خواهد داشت مگر اينكه اين هزينه ها در نتيجه عمل اشتباه يا غفلت حمل كننده به 

  .وجود آمده باشد

وري كاال را به حساب شخصي فحمل كننده مي تواند ) ١٥و ماده () ١٤( ماده) ١در موارد گفته شده در بند ( -٢

كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه نموده و با اين كار حمل پايان يافته تلقي خواهد شد. پس از آن حمل 

مي ن شناخته مي شود نگاهداري خواهد كرد. در هر حال حمل كننده آده كاال را از طرف شخصي كه صاحب كنن

تواند نگاهداري كاال را به شخص ثالثي واگذار نمايد. در اين صورت هيچگونه مسئوليتي متوجه حمل كننده نخواهد 

بود جز اينكه بايد در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزينه هاي تعلق گرفته به موجب بارنامه 

  ت خواهد بود.جاده اي و ساير هزينه ها در برابر تحويل كاال قابل درياف
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د حمل كننده مي تواند بدون اينكه منتظر وصول دستور شخصي كه حق باش دنيش ددر صورتي كه كاال فاس -٣

يجاب ا در اختيار گرفتن كاال را دارد بشود، آن رابه فروش رساند، همچنين در صورتي كه وضع كاال چنين اقدامي را

حمل كننده مي تواند دست به چنين  دقيمت آن نامتناسب باش باداري كاال در مقايسه نمايد يا هزينه هاي انبار

چه لف با آنتي معقول دستوري مخادرتي كه حمل كننده پس از پايان معالوه بر موارد ياد شده در صو .كاري بزند

صادر كنند از طرف شخصي كه حق در اختيار گرفتن كاال را دارد دريافت ندارد اقدام به  دكه به طور منطقي باي

  .فروش كاال خواهد نمود

متعلقه در اختيار شخصي  چنانچه كاال به استناد اين ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي -٤

ها مازاد بر حاصل فروش كاال  در صورتي كه اين هزينه .كه حق در اختيار گرفتن كاال را دارد گذاشته خواهد شد

  يافت ما به التفاوت خواهد بود. حمل كننده مستحق در شدبا

ون يا عرف محلي كه كاال در آن قرار دارد، تعيين خواهد اال در چنين مواردي به وسيله قانترتيب فروش ك -٥

 .شد

  مسئوليت حمل كننده -فصل چهارم 

  -١٧ماده 

كننده مسئول فقدان تمام يا قسمتي از كاال و خسارت وارد شده به آن از تاريخ تحويل گرفتن كاال تا حمل  -١

  .ه تأخير در تحويل كاال خواهد بودزمان تحويل دادن آن و همچنين مسئول هرگون

 در صورتي كه فقدان يا خسارت يا تأخير به سبب عمل خالف يا غفلت مدعي يا به موجب دستورهاي داده -٢

شده توسط وي، غير از دستورهايي كه حمل كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب 
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ه ث شود، حمل كنندا اوضاع و احوالي اجتناب ناپذير كه حمل كننده قادر به جلوگيري از آن بوده حاديذاتي كاال و 

  .را خواهد بودباز مسئوليت م

ستفاده مي كند يا به علت معيوب وسيله نقليه اي كه از آن براي كار حمل ا حمل كننده به دليل وضعيت -٣

كرايه كرده و يا اشتباه يا عقلت نمايندگان و كاركنان شخص ياد  لت شخصي كه وسيله نقليه را از اوفا ياشتباه 

  را نخواهد بود.بشده از مسئوليت م

ك يا چند مورد از موارد زير حادث شود حمل در صورتي كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتي خاص در ي -٤

  بود: از مسئوليت مبرا خواهد) ١٨ماده () ٥الى () ٢كننده با رعايت بندهاي (

استفاده از وسايل نقليه رو باز بدون پوشش در صورتي كه با استفاده از چنين وسايلي به صراحت توافق شده  -الف 

  ،و در بارنامه قيد شده باشد

ا داشتن ييي كه در صورت نداشتن بسته بندي نبودن با وجود بسته بندي ناقص در مورد كاالهابسته بندي  -ب 

  ،ا خسارات مي شونديل طبيعتي كه دارند متحمل ضايعات بسته بندي ناقص به دلي

رف ا گيرنده و يا شخصي كه از طييا تخليه كاال به وسيله فرستنده كار تحويل و تحول، بارگيري، بار چيني  -ج 

  ين كار گمارده شده، انجام شود. نان به اآ

طبيعت بعضي از كاالها كه به ويژه تمام يا قسمتي از آنها را در معرض فقدان يا خسارت به خصوص به واسطه  -د 

  ،دهد شتي، نقصان معمولي، آفت يا بيدزدگي قرار مينستگي، زنگ زدگي، پوسيدگي، خشكي، شك

  عاليم و شماره هاي روي بسته هاكافي يا كامل نبودن  -ه

  .حمل حيوانات زنده -و 
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برابر مقررات اين ماده، در مواردي كه حمل كننده نسبت به بعضي از عوامل موجب فقدان، خسارت، با تأخير  -٥

ا خسارت ي مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل ديگر فقط تا حدي مسئول است كه عوامل ياد شده در فقدان،

 .تأخير كاال سهيم بوده اند

  -١٨ماده 

حادث ) ١٧ماده () ٢مسئوليت اثبات اينكه فقدان، خسارت يا تأخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند ( -١

  شده با حمل كننده خواهد بود.

 يك يا چند مي توانسته به وقتي حمل كننده اثبات كند كه تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان يا خسارت -٢

نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي مدعي مي شود. در اين ) ١٧ماده () ٤مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (

صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت به طور كلي يا به طور جزئي منتسب 

  .به يكي از اين مخاطرات نبوده است

ماده ) ٤الف) بند ((سته برابر شرايط بيان شده در جزو بري غيرعادي يا فعاالن هر صورت كساين فرضيه در  -٣

  .اعمال نخواهد شد) ١٧(

در صورتي كه حمل كاال در وسيله نقليه مخصوصي كه براي حفاظت كاال از اثرات گرماء سرما، تغييرات حرارت  -٤

ماده ) ٤اياي پيش بيني شده در جزو (د) بند (حمل كننده نمي تواند از مز يا رطوبت هوا مجهز شده انجام گيرد

استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات الزم در مورد انتخاب، نگاهداري و ) ١٧(

  استفاده از چنين تجهيزاتي از طرف او رعايت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
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استفاده نمايد مگر اينكه ثابت  )١٧ماده () ٤از مزاياي پيش بيني شده در جزو (و) بند ( حمل كننده نمي تواند -٥

كند كه تحت شرايط موجود تمام اقداماتي كه به طور عادي بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر 

  شده به او رعايت شده است.

تأخير در تحويل وقتي مصداق پيدا مي كند كه كاال در مهلت توافق شده و يا در صورتي كه مهلتي  -١٩ماده 

توافق نشده باشه در حالتي كه به طور معمول با در نظر گرفتن شرايط موجود، تحويل نشود و بخصوص در مورد 

براي حمل كننده ساعتي در  خرده بار، زمان مورد نياز براي تكميل ظرفيت در شرايط عادي از مدت معقولي كه

  .نظر گرفته مي شود تجاوز نمايد

   -٢٠ماده 

روز پس از پايان مدت توافق شده يا در صورتي كه چنين مهلتي توافق نشده باشد ) ٣٠عدم تحويل كاال ظرف ( -١

ا ون كاال است و شخصي كه حق اقامه دعدحمل كننده دليل قطعي بر مفقود شه روز پس از تحويل كاال ب) ٦٠(

  .دارد مي تواند پس از گذشت مهلت ياد شده چنين كااليي را مفقود شده تلقي نمايد

شخصي كه حق اقامه دعوا دارد با دريافت غرامت كاالي مفقود شده مي تواند به صورت كتبي تقاضا نمايد كه  -٢

ن يداطالع دهند تاييد و رسچنانچه ظرف يك سال از تاريخ دريافت غرامت كاال پيدا شود، موضوع را فوري به او 

 .چنين تقاضايي بايد به طور كتبي به او اعالم شود

اي مي تواند بخواهد كه كاال در  روز پس از دريافت چنين اطالعيه) ٣٠شخصي كه حق اقامه دعوا دارد ظرف ( -٣

ت شده منهاي اي منعكس مي باشد و استرداد غرامت درياف برابر پرداخت هزينه هاي مقرر كه در بارنامه جاده

گرفته شده به او تحويل داده شود. اين عمل لطمه اي به حقوق شخص ياد شده، براي مطالبه ر برهزينه هاي د

  وارد نخواهد كرد.) ٢٦و موارد مشمول ماده () ٢٣خسارت تأخير در تحويل موضوع ماده (
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) هيچ دستوري داده ٣ده در بند (روز ياد ش) ٣٠به عمل نيايد يا ظرف () ٢در صورتي كه تقاضاي موضوع بند ( -٤

نشود و يا اينكه كاال در مدتي بيش از يك سال از تاريخ پرداخت غرامت پيدا نشود حمل كننده حق خواهد داشت 

  .برابر قوانين محلي كه كاال در آن قرار دارد عمل نمايد

ون وصول وجوهي كه مي بايست برابر شرايط قرارداد حمل توسط حمل كننده دريافت دچنانچه كاال ب -٢١ماده 

ميزاني كه مازاد بر وجه ياد شده نباشد  مي شد، به تحويل گيرنده داده شود، حمل كننده خسارت فرستنده را به

 د.نماييرنده وارد اقامه دعوا عليه گاي به حق حمل كننده مبني بر  خواهد پرداخت بدون اينكه اين پرداخت لطمه

   -٢٢ماده 

ده تحويل مي دهد بايد حمل كننده را از نوع دقيق ننك وقتي فرستنده كااليي را با ماهيت خطرناك به حمل -١

يد مطلع سازد. در صورتي كه اين اطالعات در بارنامه آاقدامات احتياطي كه بايد به عمل خطر و در صورت لزوم از 

يت اثبات اينكه حمل كننده از نوع خطري كه در حمل كاالي مورد بحث وجود اي ذكر نشده باشد مسئول جاده

  .داشته آگاه بوده است با ارائه داليل ديگر به عهده فرستنده يا گيرنده خواهد بود

اين ماده آگاه نشده باشد مي تواند در ) ١( چنانچه حمل كننده از وجود كاالي با ماهيت خطرناك موضوع بند -٢

هر مكاني كاال را تخليه كرده يا آن را از بين برده و يا خنثي نمايد بدون اينكه غرامتي از اين بابت  هر زمان و در

بپردازد. عالوه بر اين فرستنده كاال مسئول جبران تمام هزينه ها، فقدان يا خسارتهايي است كه از تحويل چنين 

  كااليي به منظور حمل يا از حمل أن حادث شود.

   -٢٣ماده 

سمتي م يا قاي مسئول پرداخت غرامتي نسبت به خسارت تما دهنر مقررات اين كنوانسيون حمل كنوقتي براب -١

  .براساس ارزش كاال در مكان و زمان قبول آن براي حمل محاسبه خواهد شد غرامتاز كاال شود اين 
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ي مت روز بازار و در صورتارزش كاال براساس قيمت بورس يا اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد. براساس قي -٢

عيين كيفيت تكه قيمت بورس و قيمت روز بازار معلوم نباشد با در نظر گرفتن ارزش معمول كااليي از همان نوع و 

  .خواهد شد

از  فرانك براي هر كيلوگرم كسري از وزن ناخالص كاال تجاوز نمايد منظور) ٢٥در هر صورت غرامت نبايد از ( -٣

  .باشد در هزار مي) ٩٠٠گرم با درجه خلوص () ١٠,٣١فرانك طال به وزن ( "فرانك "

عالوه بر اين، هزينه حمل، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه هايي كه در ارتباط با حمل كاال به وجود  -٤

د به قسمتي از كاال باشه بايو چنانچه مربوط "كل كاال باشد به صورت تمام آمده در صورتي كه خسارت مربوط به 

  نسبت به همان قسمت باز گردانده شود ولي خسارت ديگري قابل پرداخت نخواهد بود.

در موارد ديركرد در صورتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارتهايي از اين بابت به او وارد شده است حمل كننده  -٥

  د.خساراتي را كه بيش از كرايه حمل نباشد جبران خواهد نمو

كن است اظهار شده باشد مم) ٢٦و () ٢٤فقط در مواردي كه ارزش كاال يا سود خاص در تحويل براساس مواد ( -٦

  خسارت بيشتري مطالبه شود.

فرستنده مي تواند در برابر پرداخت هزينه هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي با حمل كننده تعيين  -٢٤ماده 

براي كاال بيان نمايد. در چنين ) ٢٣ماده () ٣بيش از ميزان مقرر در بند ( خواهد شد در بارنامه جادهاي ارزشي

  .صورتي مبلغ بيان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بود

   -٢٥ماده 
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در صورت ورود خسارت به كاال حمل كننده مسئول جبران مبلغ كاهشي است كه در ارزش كاال به وجود مي  -١

تعيين مي شود محاسبه خواهد ) ٢٣ماده () ٤و () ٢( ،)١برابر بندهاي ( آيد. اين كاهش براساس ارزش كاال كه

  ،شد

  :در هر صورت غرامتي كه از اين بابت پرداخت مي شود قبايل از ميزان هاي زير تجاوز نمايد -٢

  در صورتي كه تمام كاال خسارت داده باشد از مبلغي كه در مورد فقدان كل كاال قابل پرداخت است. -الف 

 از مبلغي كه در مورد فقدان قسمتي از كاال قابل پرداخت است. د،چه قسمتي از كاال خسارت ديده باشانچن -ب 

  

  

  -٢٦ماده 

فرستنده مي تواند در مقابل پرداخت هزينه هاي اضافي مورد توافق با حمل كننده مبلغ نفع ويژه در تحويل را  -١

  .اي تعيين نمايد با درج اين مبلغ در بارنامه جادهدر برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از مهلت توافق شده 

در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده ) ٢٥و () ٢٤( ،)٢٣صرف نظر از غرامت پيش بيني شده در مواد ( -٢

  باشد، در برابر فقدان يا خسارت اضافي تحقق يافته، ممكن است غرامتي تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود.

  -٢٧ماده 

درصد از ) ٥عي حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنين پهرداي به ميزان ساليانه (دم -١

تاريخ ارسال ادعاي كتبي به حمل كننده يا در صورتي كه چنين ادعايي صورت نگرفته باشد از تاريخي كه اقدامات 

  .گرفت قانوني انجام شده تعلق خواهد
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ادعاي غرامت مي شود  محاسبه غرامت قرار مي گيرد به پول رايج كشوري كه در آنوقتي مبالغي كه مبناي  -٢

 .اظهار نشده باشد تبديل براساس نرخ روز ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد

  -٢٨ماده 

ب موجدر مواردي كه برابر قانون حاكم، فقدان، خسارت با تأخير ناشي از حمل برابر مقررات اين كنوانسيون  -١

ادعايي اضافه بر قرارداد شود حمل كننده مي تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت او بوده يا ميزان 

  .غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي كند استفاده نمايد

 كه براساس در مواردي كه ادعايي اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت يا تأخير متوجه يكي از اشخاصي -٢

با مسئوليت حمل كننده كار مي كنند شود، چنين شخصي نيز مي تواند از مقررات اين كنوانسيون ) ٣شرايط ماده (

  .ا محدود مي كند استفاده نمايديگرفته را تعيين ا ميزان غرامت تعلق يكه رافع مسئوليت حمل كننده بوده 

  

  -٢٩ماده 

ي از ناحيه حمل كننده بوده باشد و برابر قانون دجه قصور يا خالف عمه كاال در نتيچنانچه خسارت وارد شده ب -١

 در چنين صورتي در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع رسيدگي مي كنند

دن راثبات را از گ ند يا بارمحدود مي ك كه مسئوليت او را رفع يا ق استفاده از مقررات اين فصل راحمل كننده ح

  .د نخواهد داشتاو ساقط مي كن

ي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل داال در صورتي كه قصور يا خالف عممقررات بند ب -٢

مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ياد  ،كننده از خدمت آنها در كار حمل استفاده مي كند رخ داده باشد

ين در چنين موردي نمايندگان، يز جاري خواهد بود. عالوه بر انباشند  عمل نموده شده در حدود وظيفه شغلي خود
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) ١ان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئوليت شخصي خود از مقررات فصل ياد شده در بند (نكارك

 .استفاده كنند

  دعاوي و اقدامات قانوني -فصل پنجم 

   -٣٠ماده 

را بدون بررسي كافي وضعيت كاال با حضور حمل كننده يا بدون ارسال حق در صورتي كه گيرنده، كاال  -١

چنين تحويلي اماره مفروض صحت  خسارت كاال باشد تحويل گيرد، شرطهايي كه حاوي اشاره كلي به فقدان يا

 اي مشروح است خواهد بود. مهلت ارسال اخطار ياد شده در مورد دريافت كاال با وضعيتي كه در بارنامه جاده

روز پس از ) ٧فقدان يا خسارت آشكار همزمان با تحويل كاال و در مورد فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف (

تحويل به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيالت رسمي خواهد بود. در مورد فقدان يا خسارت پنهان 

  .حق شرط بايد كتبي باشد

ل كننده به قدر كافي بررسي شده باشد مدرك مخالف با نتيجه چنانچه وضعيت كاال توسط گيرنده و حم -٢

چنين بررسي فقط وقتي پذيرفته مي شود كه فقدان يا خسارت پنهان بوده و گيرنده به موقع حق شرطها را 

روز پس از تاريخ بررسي به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيالت رسمي به ) ٧، ظرف (دچنانكه باي

  .باشد ننده ارسال نمودهعنوان حمل ك

ت ديركرد تحويل پرداخت نخواهد شكه مگر اينكه حق شرط كتبي به حمل كننده ظرف بهيچگونه غرامتي با -٣

  .ارسال شده باشد ،روز پس از تاريخي كه كاال در اختيار گيرنده قرار مي گيرد) ٢١(

بررسي و يا روزي كه كاال در اختيار  در احتساب مهلت هاي پيش بيني شده در اين ماده روز تحويل يا روز -٤

  .گيرنده قرار مي گيرد حسب به مورد در محاسبه منظور نخواهد شد
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حمل كننده و گيرنده، كليه تسهيالت معقول را براي بازرسي و بررسي هاي الزم در اختيار يكديگر قرار خواهند  -٥

 داد.

   -٣١ماده 

ا ديوان يكي از كشورهاي ين خواهان مي تواند در هر دادگاه نوانسيودر دعاوي ناشي از حمل كاال برابر مقررات اين ك

طرف اين كنوانسيون كه با توافق دو طرف تعيين شده باشد اقدام به دادخواهي كند عالوه بر آن مي تواند به 

  :دادگاههاي كشوري مراجعه نمايد كه

 رنده كه قرارداد حمل را امضا كرده است دمحل اقامت رسمي يا مركز كار خوانده يا شعبه يا نمايندگي خوا -الف 

 كاال تحويل براي كه محلي يا و گرفته تحويل را كاال كننده، حمل كه محلي – بآن كشور قرار گرفته باشد، يا 

  .باشد گرفته قرار كشور آن در شده تعيين

  د.دعوا نماي ي مورد اشاره، خواهان در هيچ دادگاه با ديوان ديگري نمي تواند اقامهكشورها از غير

 اين ماده به آن اشاره شد دعوايي در دادگاه يا ديوان صالحيت) ١د (ناردي كه نسبت به ادعايي كه در بدر مو -٢

ا ديوان يز طرف دادگاه ياد شده مطرح يا در مواردي كه نسبت به چنين ادعايي حكمي ا نددار برابر مقررات ب

مطرح  اي نسبت به همان ادعا در كشور ديگري دعواي تازهصالحي صادر شده باشد دو طرف دعوا نمي توانند 

امه ن اقآشده در كشوري كه دعواي تازه در  كنند، مگر اينكه حكم دادگاه يا ديواني كه دعواي اوليه نزد آن مطرح

  .مي شود، قابل اجرا نباشد

حكمي از يكي از دادگاهها يا ديوان كشورهاي  .اين ماده به آن اشاره شد) ١وقتي نسبت به دعوايي كه در بند ( -٣  

اين حكم در هر كشور ديگر طرف كنوانسيون نيز بالفاصله  ،طرف اين كنوانسيون صادر و در آن كشور قابل اجرا شود
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بت به د رسيدگي مجدد نساينبواهد بود. اين تشريقات پس از انجام تشريفات مقرر كشور پيش گفته الزم االجرا خ

  .را مجاز كندماهيت موضوع 

اين ماده شامل احكام پس از محاكمه، احكام غيابي و احكام دادگاه مبني بر تاييد سازش دو ) ٣مقررات بند ( -٤

طرف بوده ولي شامل احكام موقت و آراي خسارت عالوه بر هزينه هايي كه خواهان در صورت رد تمام يا قسمتي 

  .از ادعايش ملزم به پرداخت آن است نمي شود

ضمين براي هزينه دادرسي در مورد اقدامات قانوني ناشي از حمل كاال تحت مقررات اين كنوانسيون از اتباع ت -٥

  .كشورهاي طرف كنوانسيون كه محل اقامت يا مركز كار آنها در يكي از كشورها باشد مطالبه نخواهد شد

   -٣٢ماده 

كنوانسيون يك سال است. با وجود اين در مورد خالف مهلت اقامه دعاوي ناشي از حمل كاال برابر مقررات اين  -١

معادل خالف عملي تلقي ا ديواني كه دعوا در آن مطرح است يز قصور كه طبق قانون محل دادگاه عملي يا ناشي ا

  :ن سه سال خواهد بود. مهلت ياد شده از تاريخهاي زير آغاز مي شودآشده، مهلت 

   ،ركرد تحويل، از تاريخ تحويل كاالارت يا ديدر مورد فقدان قسمتي از كاال، خس -الف 

در مورد فقدان تمام كاال از سي امين روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد  -ب 

   ،از شصتمين روز تاريخ تحويل كاال به حمل كننده

  ماه پس از تاريخ عقاد قرارداد حمل.در تمام موارد ديگر سه  -ج 

  كه مهلت از آن شروع به احتساب مي شود جزو مهلت نخواهد بود.روزي 

اد مربوط ندعا از طرف حمل كننده و اعاده اسادعاي كتبي موجب خواهد شد كه اين مهلت تا تاريخ رد كتبي ا -٢

به حال تعليق درآيد. چنانچه قسمتي از ادعا پذيرفته شود مهلت دعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا كه هنوز 



 

 www.bimehsara.com 23 
 

اد، به عهده ندعا با پاسخ به آن و يا اعاده اسمسئوليت اثبات وصول ا .رد اختالف است دوباره آغاز خواهد شدمو

طرفي خواهد بود كه به مراتب ياد شده استناد مي كند. جريان مهلت با ادعاهاي ديگري با همان محتوا تعليق 

  .نخواهد شد

) ٢ديواني كه دعوا در آن جريان دارد با رعايت مقررات بند ( تمديد مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه يا -٣

باال اعمال خواهد شد قانون ياد شده همچنين بر موارد حق اقامه دعواي جديدي كه ايجاد مي شود حاكم خواهد 

  .بود

  نمود.ا تهاتر اعمال ينمي توان از طريق ادعاي متقابل حق اقامه دعوايي را كه مشمول مرور زمان شده است  -٤

ا در صالحيت قرارداد حمل ممكن است داراي شرطي باشد كه رسيدگي به اختالفات ناشي از قرارداد ر -٣٣ماده 

د مشروط بر اينكه اعمال مقررات اين كنوانسيون از طرف ديوان داوري در شرط ياد شده ديوان داوري قرار ده

  .پيش بيني شده باشد

  وسيله چند حمل كننده متوالي مقررات مربوط به حمل كاال به -فصل ششم 

ي ا در صورتي كه حمل كااليي كه برابر قرارداد واحدي پذيرفته شده به وسيله چند حمل كننده جاده -٣٤ماده 

اده جمتوالي انجام شود هريك از حمل كنندگان مسئول انجام كل عمليات حمل خواهد بود. زيرا با پذيرش بارنامه 

اي ياد شده طرف قرارداد  هريك از حمل كنندگان بعدي برابر شرايط بارنامه جاده اي و كاال، حمل كننده دومي و

 .محسوب مي شوند

  

   -٣٥ماده 
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امضا شده و تاريخ دار به حمل كننده  رسيديحمل كننده پيشين مي پذيرد حمل كننده اي كه كاال را از  -١

حمل  ،جراده اي درج كند. در موارد قابل اپيشين مي دهد. او بايد نام و نشاني خود را در نسخه دوم بارنامه جا

مقرر است ) ٨ماده () ٢امه جاده اي و رسيد ياد شده حق شرطهايي را كه در بند (نوي در نسخه دوم بارناثكننده 

  ثبت خواهد كرد.

  .شامل روابط بين حمل كنندگان متوالي خواهد بود) ٩مقررات ماده ( -٢

تهاتر كه در دعوايي براساس همان قرارداد حمل اقامه مي شود دعوا در ا يبجز در مورد دعواي متقابل  -٣٦ماده 

مورد مسئوليت نسبت به فقدان، خسارت يا تأخير، تنها عليه حمل كننده اولي يا حمل كننده نهايي و يا حمل 

جام كننده اي كه حادثه موجب فقدان، خسارت يا تأخير در جريان انجام كار حمل توسط وي رخ داده مي تواند ان

  .شود. همچنين مي توان همزمان عليه چند حمل كننده اقامه دعوا كرد

حمل كننده اي كه براساس مقررات اين كنوانسيون غرامتي پرداخت نموده است مي تواند چنين غرامتي  -٣٧ماده 

داشته اند و جريمه ديركرد آن و تمام هزينه هاي ناشي از دعوا را از حمل كنندگان ديگر كه سهمي در كار حمل 

   :با رعايت مقررات زير دريافت كند

رامت غبود اعم از اينكه  ده دار پرداخت غرامت خواهدئول فقدان يا خسارت، به تنهايي عهحمل كننده مس -الف 

   شد،ديگري پرداخت شده با كنندهتوسط او يا حمل 

اشد هريك از حمل كنندگان وقتي فقدان يا خسارت در نتيجه عمل دو حمل كننده يا بيشتر حادث شده ب -ب 

غرامتي به نسبت سهمي كه در مسئوليت داشته اند خواهند پرداخت. در صورتي كه تقسيم مسئوليت ممكن نباشد 

  .يم خواهد بودههر حمل كننده به نسبت سهمي كه از هزينه حمل برده است در پرداخت غرامت س
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نباشد مبلغ غرامت بين تمام حمل كنندگان به چنانچه تعيين حمل كننده مسئول فقدان يا خسارت ميسر  -ج 

 .قراري كه در بند (ب) فوق مقرر است تقسيم خواهد شد

در صورتي كه يكي از حمل كنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بين حمل  -٣٨ماده 

  شد. كنندگان ديگر به نسبت به سهمي كه از كرايه حمل مي برند تقسيم خواهد

   -٣٩ماده 

دعوايي عليه او اقامه مي شود حق ندارد منكر اعتبار پرداختي ) ٣٨و() ٣٧حمل كننده اي كه برابر مواد ( چهي -١

توسط حمل كننده اي كه اقامه دعوي كرده است شود، مشروط بر اينكه غرامت توسط مقام قضايي پس از دادن 

فراهم نمودن امكان ورود وي به دعوا گرفته تعيين شده أخطار الزم به حمل كننده اوليه درباره جريان دعوا و 

  .باشد

 ا ديوان صالحيتيدعوا مي كند مي تواند در دادگاه حمل كننده اي كه به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه  -٢

 دار كشوري كه يكي از حمل كنندگان مربوط در آن اقامت رسمي داشته يا مركز كار و يا نمايندگي يا شعبه اي

كنندگان تمام حمل  د،رار داشته باشد اقامه دعوا نمايكه اقدام به عقله قرارداد حمل كرده است در آن كشور ق

  .مربوط ممكن است خوانده همين دعوا قرار گيرند

صادر ) ٣٨و () ٣٧بود كه در دعاوي موضوع مواد ( دشامل احكامي خواه) ٣١ماده () ٤و() ٣مقررات بندهاي ( -٣

  .شده باشد

شامل دعاوي بين حمل كنندگان نيز خواهد بود. در هر صورت مهلت مرور زمان يا از تاريخ ) ٣٢مقررات ماده ( -٤

تصميم قضايي نهايي كه مبلغ غرامت قابل پرداخت را برابر مقررات اين كنوانسيون تعيين نموده و يا در صورتي 

 د.غرامت، شروع به احتساب خواهد شت كه چنين تصميم قضايي وجود نداشته باشد از تاريخ واقعي پرداخ
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پيش بيني شده ) ٣٨و () ٣٧حمل كنندگان مختار خواهند بود بين خود مقرراتي غير از آنچه در مواد ( -٤٠ماده 

  .است تعيين نمايند

  

  بطالن شروط مغاير با كنوانسيون -فصل هفتم 

   -٤١ماده 

مستقيم يا غيرمستقيم موجب عدول از مقررات اين هر شرطي در قرارداد كه بطور ) ٤٠با رعايت مقررات ماده ( -١

  .كنوانسيون شود باطل است. بطالن چنين شرطي موجب بطالن ساير شروط قرارداد نخواهد بود

ع بيمه اي به سود حمل كننده يا هر شرط مشابه ديگر و يا هر شرطي كه مسئوليت اثبات نفبخصوص شرط  -٢

  .هد بودرا به عهده ديگري منتقل نمايند باطل خوا

  مقررات نهايي -فصل هشتم 

   -٤٢ماده 

) ٨اين كنوانسيون براي امضا با پيوستن كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه برابر بند ( -١

  .شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميسيون پذيرفته شده اند باز خواهد بود

شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليتهاي كميسيون ) ١١چنين كشورهايي كه مي توانند برابر بند ( -٢

اقتصادي اروپا شركت داشته باشند ممكن است پس از اينكه كنوانسيون اعتبار قانوني پيدا كرد با الحاق به آن، 

  .عضو كنوانسيون شوند

پس از آن جهت براي امضا مفتوح بوده و ) ١٣٣٥,٦,٩مطابق با () ١٩٥٦آگوست () ٣١اين كنوانسيون لغايت ( -٣

  الحاق مفتوح خواهد بود.
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  .اين كنوانسيون بايد به تصويب برسيد -٤

 .تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد -٥

  

  

   -٤٣ماده 

) ٤٢ماده () ١اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بند ( -١

  .الزم االجرا خواهد بود

تصويب يا الحاق توسط پنج كشور براي هر كشور ديگري كه كنوانسيون را تصويب كرده يا  ندپس از توديع س -٢

به آن ملحق شود اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي 

  .آن كشور الزم االجرا خواهد بود

   -٤٤ ماده

هر كشور طرف كنوانسيون مي تواند با اطالعيه اي به دبير كل سازمان ملل متحد از كنوانسيون كناره گيري  -١

  .نمايد

ر كل سازمان ملل متحد عملي ماه پس از دريافت اطالعيه مربوط توسط دبي) ١٢كناره گيري از كنوانسيون ( -٢

 د.ش دخواه

در صورتي كه در نتيجه كناره گيري از آن تعداد كشورهاي  اينكه كنوانسيون الزم االجرا شد پس از -٤٥ماده 

اعتبار  دطرف كنوانسيون به كمتر از پنج كشور كاهش پيدا كند از تاريخي كه آخرين كناره گيري صورت گير

  .دكنوانسيون پايان مي ياب
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  -٤٦ماده 

پس از آن، هر كشوري مي تواند با ارسال اطالعيه اي به دبير  ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني -١

سئوليت مكل سازمان ملل متحد اعالم نمايد كه اين كنوانسيون به تمام يا قسمتي از قلمروهاي كشور ياد شده كه 

ث حا قلمروهاي مورد بياهد شد. اين كنوانسيون در قلمرو عهده دار است گسترش داده خو روابط بين المللي آن را

از نودمين روز پس از دريافت اطالعيه توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود. يا در صورتي كه در روز ياد شده، 

  .الزم االجرا شود قابل اجرا خواهد بود كنوانسيون هنوز الزم االجرا نشده باشد، از روزي كه كنوانسيون

ون در يكي از قلمروهاي كشور خود كه مسئول قبل، خواهان اجراي كنوانسي ندهر كشوري كه برابر مقررات ب -٢

قلمرو پيش گفته را بطور جداگانه ) ٤٤روابط بين المللي قلمرو ياد شده است شود مي تواند با رعايت مقررات ماده (

  از شمول كنوانسيون خارج سازد.

و  كنوانسيون بروز نمايدا اجراي اين يند عضو كنوانسيون راجع به تفسير هر اختالفي كه بين دو يا چ -٤٧ماده 

تعاهد ميا راه ديگري حل نمايند ممكن است با تقاضاي هريك از اعضاي  طرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو

 .دادگستري بين المللي ارجاع شود مربوط براي حل اختالف به ديوان

   -٤٨ماده 

به اين كنوانسيون اعالم نمايد كه خود را ملزم به هر عضو كنوانسيون مي تواند در موقع امضا، تصويب يا الحاق  -١

ساير اعضاي كنوانسيون در مورد چنين عضوي كه اين حق شرط را اعالم  .كنوانسيون نمي داند) ٤٧رعايت ماده (

  .خواهند داشتن) ٤٧نموده است الزامي به رعايت ماده (

موده باشد هر زمان مي تواند طي اطالعيه را اظهار ن) ١هر عضو كنوانسيون كه حق شرط اعالم شده در بند ( -٢

  .اي به دبير كل سازمان ملل متحد حق شرط مزبور را پس بگيرد
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  هيج حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود. -٣

   -٤٩ماده 

عيه اي به سه سال پس از به اجرا در آمدن اين كنوانسيون هريك از اعضاي كنوانسيون مي تواند طي اطال -١

عنوان دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا نمايد كه اجالسي به منظور تجديدنظر در مقررات كنوانسيون تشكيل 

ماه از ) ٤شود. دبير كل موضوع تقاضا را به اطالع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند و در صورتي كه ظرف (

موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعالم مي نمايند  تاريخ اطالع دبير كل، تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون كه

  .از يك چهارم تعداد كل اعضا كمتر نباشد دبير كل اقدام به برگزاري كنفرانس تجديدنظر خواهد كرد

قبل موافقت شود دبير كل مراتب را به اطالع كليه اعضاي كنوانسيون  بندانچه با برگزاري اجالس موضوع چن -٢

 نمايند.رح در اجالس دارنده ارايه رسانيده و از آنها دعوت خواهند كرد كه ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي براي ط

ريخ از تاموقت اجالس را به همراه متن پيشنهاداتي كه حداقل سه ماه قبل  دبير كل طي بخشنامه اي دستور كار

  .برگزاري اجالس وصول شده، به اطالع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند

به عضويت ) ٤٢ماده () ٢و كشورهايي كه برابر بنده () ٤٢ماده () ١( ددبير كل تمام كشورهاي موضوع بن -٣

 .كردكنوانسيون در آمده اند را به تمام جلساتي كه براساس اين ماده برگزار مي شود دعوت خواهد 

دبير كل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره ) ٤٩عالوه بر اطالعيه هاي پيش بيني شده در ماده ( -٥٠ماده 

 به عضويت كنوانسيون در آمده اند) ٤٢ماده () ٢و كشورهايي كه برابر مقررات بند () ٤٢ماده () ١شده در بند (

  :موارد زير را اطالع خواهد داد

  ، )٤٢ا برابر ماده (تصويب ها و الحاقه -الف 

  ، )٤٣تاريخ الزم االجرا شدن كنوانسيون برابر ماده ( -ب 
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  ، )٤٤كناره گيري هاي صورت گرفته برابر ماده ( -ج 

  ،)٤٥پايان اعتبار قانوني كنوانسيون براساس ماده ( -د 

  ، )٤٦اطالعيه هاي رسيده برابر ماده ( -ه

  .)٤٨ماده () ٣و() ١بندهاي (اعالميه ها و اطالعيه هاي رسيده برابر  -و 

كل سازمان  نسخه اصلي اين كنوانسيون نزد دبير) ١٣٣٥,٦,٩مطابق با () ١٩٥٦آگوست () ٣١پس از ( -٥١ماده 

) ١هاي (دجهت هر يك از كشورهاي موضوع بن ق از آن راصدومشاراليه رونوشتهاي م دش دملل متحد توديع خواه

ارات الزم اين ي امضا كنندگان زير با داشتن اختمنظور گواهي مراتب باالارسال خواهد داشت. به ) ٤٢ماده () ٢و (

  .كنوانسيون را امضا نموده اند

انگليسي و فرانسوي كه هر دو  ) در ژنو در يك نسخه به زبانهاي١٣٣٥,٢,٢٩مطابق با ( ١٩٥٦مه ) ١٩در تاريخ (

  .متن داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم شد
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كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال از طريق جاده طرفهاي اين پروتكل كه طرفهاي كنوانسيون پروتكل 

) در ژنو ١٣٣٥,٢,٢٩مطابق با ( ١٩٥٦مه ) ١٩قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال از طريق جاده كه در تاريخ (

  :به شرح زير موافقت مي نمايند ،منعقد مي باشد

  بين المللي كاال از طريق جاده. يعني كنوانسيون قرارداد حمل و نقل "كنوانسيون" ين پروتكلاز لحاظ ا -١ماده 

  :كنوانسيون به شرح زير اصالح مي شود) ٢٣ماده ( -٢ماده 

  :مي شود) ٢٣ماده () ٣متن زير جايگزين بند ( -١

كسري از وزن ناخالص كاال تجاوز واحد محاسبه براي هر كيلوگرم ) ٨,٣٣با وجود اين، ميزان غرامت نبايد از ( -٣

  .كند

  زير اضافه مي شود: ) ٩و () ٨، ()٧در پايان اين ماده بندهاي ( -٢

واحد محاسبه مذكور در اين كنوانسيون عبارت است از حق برداشت ويژه، كه توسط صندوق بين المللي  -٧بند 

ملي كشوري كه دادگاه مأمور رسيدگي به  اين ماده به پول رايج) ٣پول تعريف شده است. مبلغ ياد شده در بند (
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دعوا در آن قرار دارد بر مبناي ارزش پول مذكور در تاريخ صدور حكم يا تاريخ مورد تراضي دو طرف تبديل خواهد 

عيين ر رويه تببين المللي پول باشد برا صندوقق برداشت ويژه كشوري كه عضو ارزش پول ملي برحسب ح ،شد

است، بين المللي پول در تاريخ مورد بحث براي خدمات و معامالت آن پول مجرا ارزش كه به وسيله صندوق 

  .محاسبه خواهد شد

ارزش پول رايج ملي برحسب حق برداشت ويژه كشوري كه عضو صندوق بين المللي پول نيست براساس رويه اي 

  ر تعيين مي شود محاسبه مي شود.كه به وسيله آن كشو

ن كشور اجازه اجراي مقررات بند آوق بين المللي پول نيست و قانون ه عضو صندبا وجود اين، كشوري ك -٨بند 

اين ماده را نمي دهد، مي تواند در تاريخ تصويب پروتكل كنوانسيون يا الحاق به أن با هر تاريخ بعد از آن اعالم ) ٧(

) ٢٥شده اجرا مي شود، (اين ماده كه در قلمرو كشور ياد ) ٣نمايد كه حدود مسئوليت پيش بيني شده در بند (

 در هزار مي) ٩٠٠گرم طال با درجه خلوص ( )١٠,٣١واحد پولي خواهد بود. واحد پولي موضوع اين بنده معادل (

  .تبديل مبلغي كه در اين بند مشخص شده به پول رايج ملي برابر قانون كشور مربوط به عمل خواهد آمد ،باشد

اين ماده به گونه اي انجام خواهد شد ) ٨و تبديل ياد شده در بند () ٧(محاسبه ياد شده در جمله آخر بند  -٩بند 

اين ) ٣كه حتي االمكان ارزش بيان شده در پول ملي كشور با ارزش واقعي بيان شده در مبلغ ياد شده در بند(

ه تبديل با نتيج) ٧ماده يكسان باشد. كشورها بايد دبير كل سازمان ملل متحد را از رويه محاسبه موضوع بند (

اين پروتكل مطلع ) ٣اين ماده در كشور خود بر حسب مورد همزمان با توديع سند موضوع ماده () ٨موضوع بند (

  .دگيرد بايد به اطالع دبير كل برسهمچنين در صورتي كه تغييري در يكي از موارد ياد شده انجام  ،سازند

  مقررات نهايي

   -٣ماده 
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كشورهايي كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشند اعم از اينكه اين پروتكل براي امضاي  -١

يون پذيرفته شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميس) ٨ند. (پا بوده يا برابرعضو كميسيون اقتصادي ارو

  بود. دشده اند مفتوح خواه

ين ماده عضو كنوانسيون مي باشند مفتوح ا) ١اين پروتكل براي الحاق هر يك از كشورهايي كه برابر بند ( -٢

  .خواهد بود

هاي كميسيون اقتصادي  شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليت) ١١كشورهايي كه مي توانند برابر بند ( -٣

اروپا شركت داشته و به كنوانسيون پيوسته اند، مي توانند پس از الزم االجرا شدن اين پروتكل با پيوستن به آن، 

  .پروتكل نيز قرار گيرندطرف 

براي  ١٣٥٨,٦,٩برابر با  ١٩٧٩اوت  ٣١لغايت  ١٣٥٧,٦,١٠ برابر با ١٩٧٨اين پروتكل از تاريخ اول سپتامبر  -٤

  امضا در ژنو و پس از آن تاريخ براي الحاق مفتوح خواهد بود.

  .پيوسته باشد اين پروتكل موكول به تصويب كشوري است كه كنوانسيون را تصويب كرده و يا به آن -٥

  .ي نزد دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شددوتكل يا الحاق به آن با توديع سنتصويب پر -٦

هر سند تصويب يا الحاق كه پس از الزم االجرا شدن اصالحيه اي در مورد اين پروتكل يا پس از انجام تمام  -٧

پروتكل شامل پروتكل اصالح شده  دهاي متعاهفم طرحيه توديع شود، نسبت به تمااقدامات الزم براي اجراي اصال

  .بوسيله اصالحيه تلقي خواهد شد

   -٤ماده 

) ٢و () ١اين پروتكل از نودمين روز پس از توديع استان تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بندهاي ( -١

  .اين پروتكل الزم االجرا خواهد بود) ٣ماده (
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الحاق توسط پنج كشور، براي هر كشور ديگري كه پروتكل را تصويب كرده يا به پس از توديع سند تصويب يا  -٢

آن ملحق شود، اين پروتكل از نودمين روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي آن 

 .كشور الزم االجرا خواهد بود

 -٥ماده 

  .سازمان ملل متحد از پروتكل كناره گيري نمايد هر كشور طرف پروتكل مي تواند با اطالعيه اي به دبير كل -١

كناره گيري از پروتكل دوازده ماه پس از رسيدن اطالعيه كناره گيري به دبير كل سازمان ملل متحد عملي  -٢

  .خواهد شد

كناره گيري هر كشور طرف پروتكل از كنوانسيون از همان تاريخ كناره گيري از با اين پروتكل تلقي خواهد  -٣

  .شد

پس از الزم االجرا شدن اين پروتكل در صورتي كه در نتيجه كناره گيري، تعداد كشورهاي طرف پروتكل  -٦ماده 

به كمتر از پنج كشور كاهش پيدا كند از روزي كه آخرين كناره گيري صورت گيرد، اعتبار پروتكل خاتمه پيدا مي 

را ديگر الزم االج، اين پروتكل نيز دهداز دست بكند. همچنين از تاريخي كه كنوانسيون اعتبار قانوني خود را 

  .نخواهد بود

   -٧ماده 

هر كشور ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني پس از آن، مي تواند با ارسال اطالعيه اي به دبير  -١

ط بين روابكل سازمان ملل متحد اعالم نمايد كه اين پروتكل به تمام يا قسمتي از قلمروهاي آن كشور كه مسئول 

كنوانسيون نسبت به آن قلمروها توسط وي انجام شده گسترش داده ) ٤٦المللي آنها بوده و اطالع موضوع ماده (

ن توسط دبير آعيه از نودمين روز پس از دريافت اين پروتكل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در اطال .خواهد شد
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شده پروتكل هنوز الزم االجرا نشده باشد اطالعيه مزبور از روز  كل قابل اجرا خواهد بود. در صورتي كه در روز ياد

  الزم االجرا شان قابل اجرا خواهد بود.

يك از قلمروهاي كشور خود كه مسئول روابط بين  هر كشوري كه برابر بند قبل خواهان اجراي پروتكل در هر -٢

لمرو ياد شده را بطور جداگانه از شمول پروتكل فوق ق) ٥المللي آن مي باشد شود، مي تواند بارعايت مقررات ماده (

 خارج سازد.

ا اجراي اين پروتكل بروز نمايد و يا چند عضو پروتكل راجع به تفسير براي حل هر اختالفي كه بين دو ي -٨ماده 

عضاي اطرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو يا راههاي ديگري حل كنند، ممكن است بنابر تقاضاي هريك از 

  متعاهد مربوط به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع شود.

  -٩ماده 

ضا، تصويب يا پيوستن به اين پروتكل طي اطالعيه اي به عنوان مر عضو پروتكل مي تواند در موقع اهر كشو -١

ير اعضاي سا ،اين پروتكل نمي داند) ٨دبير كل سازمان ملل متحد اعالم دارد كه خود را ملزم به رعايت ماده (

  نخواهند داشت.) ٨اعالمي نموده است الزامي به رعايت ماده ( پروتكل نسبت به هر عضو پروتكل كه چنين

دبير كل سازمان ملل اين ماده را مي توان هر زمان با فرستادن اطالعيه اي به عنوان ) ١اعالم موضوع بند ( -٢

  .متحد پس گرفت

 .پروتكل مجاز نخواهد بودهيچ حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين  -٣

   -١٠ماده 

سه سال پس از به اجرا در آمدن اين پروتكل، هريك از اعضاي پروتكل مي توانند طي اطالعيه اي به عنوان  -١

دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا نمايد كه اجالسي به منظور تجديدنظر در مقررات پروتكل تشكيل شود. دبير 
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ماه از تاريخ اطالع ) ٤طرفهاي متعاهد خواهد رسانيد. در صورتي كه ظرف ( تمامكل موضوع تقاضا را به اطالع 

دبير كل، تعدادي از اعضاي پروتكل كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعالم مي نمايند از يك چهارم تعداد 

  .گزاري اجالس تجديد نظر خواهد كردكل اعضا كمتر نباشد دبير كل اقدام به بر

كه با برگزاري اجالس موضوع بند قبل موافقت شود دبير كل مراتب را به اطالع تمام اعضاي پروتكل  در صورتي -٢

 .يشنهادي براي طرح در اجالس دارند ارائه نمايندرسانيده و از آنها دعوت خواهد كرد كه ظرف سه ماه هر نوع پ

دهاي رسيده حداقل سه ماه قبل از دبير كل طي بخشنامه اي دستور كار موقت اجالس را همراه با متن پيشنها

  د.تمام اعضاي پروتكل خواهد رساني تاريخ برگزاري اجالس به اطالع

ماده ) ٣و كشورهايي كه برابر بند () ٣ماده () ٢و () ١دبير كل سازمان ملل متحد تمام كشورهاي موضوع بند ( -٣

  .ردكبه عضويت اين پروتكل درآمده اند را به تمام جلساتي كه برابر اين ماده تشكيل مي شود دعوت خواهد ) ٢(

متحد به كشورهاي اشاره دبير كل سازمان ملل ) ١٠عالوه بر اطالعيه هاي پيش بيني شده در ماده ( -١١ماده 

به عضويت اين پروتكل درآمده اند ) ٣ماده () ٣( بندوكشورهايي كه برابر ) ٣ماده () ٢و () ١هاي (دشده در بن

  :موارد زير را اطالع خواهد داد

  .)٣تصويبها و الحاقهاي به موجب ماده ( -الف 

  .)٤( ماده موجب به پروتكل اين شدن االجرا الزم تاريخ - ب

  .)٢ماده () ٢( بند موجب به دريافتي هاي اطالعيه - ج

  ). ٥( ماده موجب به ها گيري كناره -د

  .)٦پايان اعتبار پروتكل براساس ماده ( -ه

  ). ٧( ماده برابر رسيده هاي اطالعيه -و
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 ).٩ماده () ٢و() ١اعالميه ها و اطالعيه هاي رسيده برابر بندهاي ( -ز 

نسخه اصلي اين پروتكل نزد دبير كل سازمان ملل  )١٣٥٨,٦,٩(مطابق با ) ١٩٧٩اوت () ٣١پس از ( -١٢ماده 

يك از كشورهاي ياد شده در بندهاي  شد و مشار اليه رونوشتهاي مصدقي از آن را براي هرمتحد توديع خواهد 

  .اين پروتكل ارسال خواهد داشت) ٣ماده () ٣و() ٢، ()١(

در ژنو در يك نسخه به زبان هاي انگليسي و ) ١٣٥٧,٤,١٤مطابق با () ١٩٧٨جوالي () ٥اين پروتكل در تاريخ (

ان زير ، امضا كنندگبه منظور گواهي مراتب فوق د.اعتبار يكسان مي باشند تنظيم ش فرانسوي كه هردو متن داراي

  .ارات الزم اين پروتكل را امضا نمودنديبا داشتن اخت

  ١٣٧٦,٤,٢٩ تاريخ تصويب

  –تاريخ تاييد شوراي نگهبان 

  ١٣٧٦,٥,١٨تاريخ تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  

 

 


