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ماده 41

1) با رعایت مقررات ماده 40 هر شرط� در قرارداد که بطور مستقیم 
یا غیر مستقیم موجب عدول از مقررات این کنوانسیون گردد باطل 

است.
بطالن چنین شرط� موجب بطالن سایر شروط قرارداد نخواهد بود.

2) بخصوص شرط نفع بیمه ای بسود حمل کننده یا هر شرط مشابه 
دیگر و یا هر شرط� که مسئولیت اثبات را ب�هده دیگری منتقل 

نماید باطل خواهد بود.

 

ماده 42

1) این کنوانسیون برای امضاء یا الحاق کشورهای عضو کمیسیـــون 
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اقتصادی اروپا و کشورهائیکه طبق شرایط بند 8 کمیسیون با سمت 
مشاور به کمیسیون پذیرفته شده اند باز خواهد بود.

2) چنین کشورهایی که م� توانند طبق بند 11 شرایط کمیسیون 
در ب�ض� از فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته 
باشد ممکن است پس از اینکه کنوانسیون اعتبار قانون� پیدا کرد 

با الحاق به آن عضو کنوانسیون شوند.

3) کنوانسیون لغایت 31 آگوست 1956 ( 1335/6/9 ) برای امضاء 
باز بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.

4) این کنوانسیون باید به تصویب برسد.

5) تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد 
انجام خواهد شد.

ماده 43

1) این کنوانسیون از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا 
الحاق توسط پنج کشور موضوع بند 1 ماده 42 الزم االجرا خواهد بود.

 



2) پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور برای هر 
کشور دیگری که کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شود این 
الحاق  یا  تودیع سند تصویب  از  روز پس  نودمین  از  کنوانسیون 

توسط کشور مزبور برای آن کشور الزم االجرا خواهد بود.

ماده 44

1) هر کشور طرف کنوانسیون میتواند با اطالعیه ای به دبیر کل 
سازمان ملل از کنوانسیون کناره گیری نماید.

2) کناره گیری از کنوانسیون 12 ماه پس از دریافت اطالعیه مربوطه 
توسط دبیرکل سازمان ملل عمل� خواهد شد.

ماده 45

پس از اینکه کنوانسیون اعتبار قانون� پیدا کرد در صورتیکه در 
نتیجه کناره گیری از آن ت�داد کشورهای طرف کنوانسیون به کمتر 
از تاریخ� که آخرین کناره گیری  از پنج کشور کاهش پیدا کند 

صورت گرفت اعتبار کنوانسیون خاتمه پیدا م� کند.



ماده 46 

1) ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمان� پس از آن، 
هر کشوری م� تواند با ارسال اطالعیه ای به دبیر کل سازمان ملل 
اعالم نماید که این کنوانسیون به تمام یا قسمت� از قلمروهای 
کشور مزبور که مسئولیت روابط بین الملل� آن را عهده دار است 

بسط داده شود.
این کنوانسیون در قلمرو و یا قلمروهای مورد بحث از نودمین 
روز پس از دریافت اطالعیه توسط دبیرکل قابل اجرا خواهد بود.

در صورتیکه در روز مذکور کنوانسیون هنوز اعتبار قانون� پیدا 
نکرده باشد، از روزی که کنوانسیون اعتبار قانون� پیدا کند قابل 

اجرا خواهد بود.

2) هر کشوری که طبق مقررات بند قبل خواهان اجرای کنوانسیون 
در یک� از قلمروهای کشور خود که مسئول روابط بین الملل� قلمرو 
مزبور است گردد میتواند با رعایت مقررات ماده 44 قلمرو مذکور 

را بطور جداگانه از شمول کنوانسیون خارج سازد.

ماده 47

هر اختالف� که بین دو یا چند عضو کنوانسیون راجع به تفسیـر یا 



اجرای این کنوانسیون بروز نماید و طرف های مربوطه نتوانند آن را 
از طریق مذاکره یا طرق دیگری حل نمایند ممکن است با تقاضای 
هر یک از اعضاء مت�اهد مربوطه برای حل اختالف به دیوان عدالت 

بین الملل� ارجاع شود.

ماده 48 

1) هر عضو کنوانسیون میتواند در موقع امضاء، تصویب یا الحاق 
به این کنوانسیون اعالم نماید که خود را ملزم به رعایت ماده 47 

کنوانسیون نمیداند. 

سایر اعضاء کنوانسیون نسبت به چنین عضوی که چنین اعالم� 
نموده است الزام� به رعایت ماده 47 نخواهند داشت.

2) هرعضو کنوانسیون که شرط اعالم شده در بند 1 را اعالم نموده 
باشد هر زمان م� تواند ط� اطالعیه ای به دبیرکل سازمان ملل، 

عدم الزام خود را نسبت به ماده 47 پس بگیرد.

3) هیچ شرط دیگری نسبت به مقررات این کنوانسیون مجاز نخواهد 
بود.



ماده 49

1) سه سال پس از به اجرا در آمدن این کنوانسیون هر یک از اعضاء 
کنوانسیون میتواند ط� اطالعیه ای ب�نوان دبیرکل سازمان ملل متحد 
تقاضا نماید که اجالس� به منظور تجدید نظر در مقررات کنوانسیون 

تشکیل گردد.
دبیرکل موضـــــوع تقاضا را باطالع تمام اعضــــاء کنوانسیـــــون خواهد 

رسانید.
در صورتیکه ظرف چهار ماه از تاریخ اطالع دبیرکل، ت�داد کشورهای 
عضو کنوانسیون که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعالم 
مینمایند از یک چهارم ت�داد کل اعضاء کمتر نباشد دبیرکل اقدام 

به برگزاری کنفرانس تجدید نظر خواهد کرد.

2) چنانچــــه با برگزاری اجالس موضـــوع بنــــد قبـــل موافقـــــت شود 
دبیرکل مراتب را به اطالع کلیه اعضاء کنوانسیون رسانیده و از آن ها 
دعوت خواهد کرد که ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی برای طرح در 

اجالس دارند ارائه نمایند.

دبیرکل ط� بخشنــــامه ای دستـــور کار موقـــت اجالس را بهمراه متن 
پیشنهادات واصله حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری اجالس باطالع 

تمام اعضاء کنوانسیون خواهد رسانید.



3) دبیرکل تمام کشور های موضوع بند 1 ماده 42 و کشورهائیکه 
طبق بند 2 ماده 42 ب�ضویت کنوانسیــــــون درآمده اند را به تمام 

جلسات� که مطابق این ماده برگزار م� شود دعوت خواهد کرد.

ماده 50

عالوه بر اطالعیه های پیس بین� شده در ماده 49 دبیرکل سازمان 
ملل به کشورهای اشاره شده در بند 1 ماده 42 و کشورهائیکه طبق 
مقررات بند 2 ماده 42 ب�ضویت کنوانسیون در آمده اند موارد زیر 

را اطالع خواهد داد:

الف) تصویب ها و الحاق های تازه تحت مقررات ماده 42
ب) تاریخ الزم االجرا شدن کنوانسیون طبق ماده 43

ج) کناره گیری های مطابق با ماده 44
د) خاتمه اعتبار قانون� کنوانسیون براساس ماده 45

ه) اطالعیه های واصله مطابق ماده 46
و) اعالمیه ها و اطالعیه های واصله طبق بند های 1 و 2 ماده 48

ماده 51

پس از 31 آگوست 1956 (1335/6/9) نسخه اصل� این کنوانسیون 



نزد دبیـــــرکل سازمــــان مـلل متحــــد تودیـــــع خواهد شد و مشارالیه 
رونوشتهای مصدق آن را جهت هر یک از کشور های موضوع بندهای 

1 و 2 ماده 42 ارسال خواهد شد.

بمنظـــــور گواه� مراتـــــب فوق اینجــــــانب امضاء کننـــده زیر با داشتن 
اختیارات الزم این کنوانسیون را امضاء نموده ام.

در تاریخ نوزدهم م� 1956 (1335/2/29) در ژنو در یک نسخه به 
زبان های انگلیس� و فرانسه که هر دو متن دارای اعتبار یکسان 

م� باشند انجام پذیرفت.

 



پروتکل (مقاوله) نامه امضاءپروتکل (مقاوله) نامه امضاء

با اقدام با امضاء کنوانسیون قرارداد حمل بین الملل� کاال از طریق 
جاده اینجانب که دارای اختیارات الزم میباشم بشرح و توضیح زیر 

موافقت نموده ام:

1) این کنوانسیون شامل حمل کاال بین کشور پادشاه� بریتانیای 
کبیر و ایرلند شمال� و جمهوری ایرلند نخواهد بود.

2) الحاقیه بند 4 ماده 1 اینجانب امضاء کننده زیر ت�هد میکنم که 
در مذاکرات مربوط به کنوانسیون های حاکم بر قرارداد های حمل 

اثاثیه و حمل مرکب شرکت کنم.

بمنظور گواه� مراتــــب فوق اینجــــــانب امضاء کننــــده زیر با داشتن 
اختیارات الزم این پروتکل را امضاء نموده ام.

در تاریخ نوزدهم م� 1956 (1335/2/29) در ژنو در یک نسخه به 
زبان های انگلیســــی و فرانســــه که هر دو متن دارای اعتبار یکسان 

م� باشد انجام پذیرفت.


