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ماده 17 

1) حمل کننده مسئول فقدان تمام یا قسمت� از کاال و خسارت 
وارده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کاال تا زمان تحویل دادن آن و 

همچنین مسئول هرگونه تاخیر در تحویل کاال خواهد بود.

2) درصورت� که فقدان یا خسارت یا تاخیر بسبب عمل خالف یا 
غفلت مدع� یا بموجب دستورات داده شده توسط وی، غیر از 
دستورات� که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده 
باشد، یا به علت عیب ذات� کاال و یا اوضاع و احوال� غیر قابل 
اجتناب که حمل کننده قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، 

حمل کننده از مسئولیت مبری خواهد بود.

3) حمل کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه ای که از 
آن بــــرای کار حمـــــــل استفــــــاده مـی کنـــــد یا به علــــت اشتبـــــاه یا 
غفلت شخص� که وسیله نقلیه را از او کرایه کرده و یا اشتباه یا 
غفلـــــــت نماینــــدگان و خدمـــــه شخص مذکور از مسئولیت مبری 

نخواهد بود.
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4) با رعایــــــت بنــــــدهای 2 ال� 5 ماده 18 درصورتیکه فقدان و 
خسارت از مخاطرات ذات� خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر 

حادث گردد حمل کننده از مسئولیت مبری خواهد بود:
الف) استفاده از وسایل نقلیه روباز بدون پوشش در صورتیکه با 
استفاده از چنین وسایل� صراحتاً توافق شده و در راهنامه قید 

شده باشد.
ب) عدم بسته بندی یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کاالهایی 
که در صورت نداشتن بسته بندی یا بسته بندی ناقص به دلیل 

طبی�ت� که دارند متحمل نقصان یا خسارات م� شوند.
ج) انجام کار تحویل و تحول، بارگیری، بار چین� یا تخلیه کاال به 
وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخص� که از طرف آنان به اینکار 

گمارده شده باشد.
زنگ     بواسطه شکستگ�،  کاالها بخصوص  از  ب�ض�  د) طبی�ت 
زدگ�، پوسیدگ�، خشک�، نشت�، نقصان معمول�، آفت یا بید 
زدگ� که تمام یا قسمت� از کاال را خصوصا در معرض فقدان یا 

خسارت قرار م� دهند.
ه) عدم کفایت یا کامل نبودن عالئم و شماره های روی بسته ها 

و) حمل حیوانات زنده 

5) طبق مقررات این ماده در مواردی که حمل کننده نسبت به 
ب�ض� از عوامل موجب فقدان، خسارت، یا تاخیر مسئول نبوده  

 



باشد نسبت به عوامل دیگر فقط تا حدی مسئول است که عوامل 
مذکور است در فقدان، خسارت یا تأخیر کاال سهیم بوده اند.

ماده 18

ا) مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یک� 
با حمل کننده  از عوامل مندرج در بند 2 ماده 17 حادث شده 

خواهد بود.

2) وقت� حمـــــل کننـــــده استــــــدالل کنــــد که تحت اوضاع و احوال 
مربوطه، فقدان یا خســــــارت م� توانستـــــه به یک یا چند مورد از 
مخاطرات خاص موضوع بند 4 ماده 17 نسبت داده شود فرض 

بر صحت مدع� م� گردد.
یا  فقدان  که  کند  ثابت  داشت  اینصورت مدع� حق خواهد  در 
خســــــارات در حقیقــــــت کالً یا جزئاً منتســــب به یک� از مخاطرات 

نبوده است.

3) این فرضیه در صورتیکه کسری غیر عادی حادث شده یا در 
صورت فقدان هر بسته تحت شرایط بیان شده در بند 4 (الف) 

ماده 17 شمول� نخواهد داشت.
4) در صورتیکه حمل کننده در وسیله نقلیه مخصوص� که برای 



حفاظت کاال از اثرات گرما، سرما، ت�ییرات حرارت یا رطوبت هوا 
مجهز شده انجام گیرد حمل کننده نم� توانند از مزایای پیش 
بین� شده در بند 4 (د) ماده 17 استفاده نماید مگر اینکه ثابت 
کند که تحت شرایط موجود تمام اقدامات الزم در مورد انتخاب، 
نگاهداری و استفاده از چنین تجهیزات� از طرف او رعایت گردیده 

و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.

5) حمل کننده نمیتواند از مزایای پیش بین� شده در بند 4 (د) 
ماده 17 استفــــــاده نمایـــــد مگر اینکه ثابـــت کند که تحت شرایط 
موجود تمام اقداماتیکه بطور عادی برعهده او بوده انجام شده و 

هر دستور خاص صادر شده به او رعایت گردیده است.

ماده 19 

تاخیر در تحویل وقت� مصداق پیدا م� کند که کاال در مهلت توافق 
شده و در صورتیکه مهلت� توافق نشده باشد در مدت زمان� که 
بطور معمول با در نظر گرفتن شرایط موجود منظور م� شود تحویل 
نگردد و مهلت حمل بخصوص در مورد خرده بار، باتوجه به زمان 
مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت در شرایط عادی، از مدت معقول� 

که برای حمل کننده ساع� در نظر گرفته م� شود تجاوز نماید.



ماده 20

توافق  مدت  انقضای  از  پس  روز   30 ظرف  کاال  تحویل  عدم   (1
شده یا در صورتیکه چنین مهلت� توافق نشده باشد 60 روز پس 
از تحویل کاال به حمـــــل کننده دلیل قطعــــی بر مفقــــود شدن کاال 
است و شخص که حق اقامه دعوی دارد م� توانــــد پس از گذشت 

مدت مذکور چنین کاالیی را مفقود شده تلق� نماید.

2) شخص� که حق اقامــــه دعـــــوی دارد با دریافــــــت غرامت کاالی 
مفقود شده م� تواند کتباً تقاضا نماید که چنانچه ظرف یک سال 
از تاریخ دریافت غرامت کاال پیدا شود، موضوع را فوراً به او اطالع 

دهند. وصول چنین تقاضایی باید کتبا تایید شود.

3) شخص� که حق مزبور را دارد در ظرف 30 روز پس از دریافت 
چنین اطالعیه ای م� توانـــــد بخواهــــد که کاال در مقابـــل پرداخت 
هزینه های مقرر که در راهنامـــــه من�کــــــس م� باشد و استـــــرداد 
غرامت دریافت� منهای هزینه های در برگرفته شده به او تحویل 

داده شود.
این عمل لطمه ای به حقوق شخص مذکور برای مطالبه خسارت 
تاخیر در تحویل موضوع ماده 23 و موارد مشمول ماده 26 وارد 

نخواهد کرد. 



4) در صورتیکه تقاضای موضوع بند 2 ب�مل نیاید یا ظرف 30 روز 
مذکور در بند 3 هیچ دستوری داده نشود و یا اینکه کاال در مدت� 
بیش از یک سال از تاریخ پرداخت غرامت پیدا شود حمل کننده 
حق خواهد داشت طبق قوانین محل� که کاال در آن قرار دارد عمل 

نماید.

ماده 21

چنانچه کاال بدون وصـــــول وجوهـــــی که م� بایست طبق شرایط 
قرارداد حمل توسط حمل کننـــــده دریافت م� شد، تحویل گیرنده 
داده شود، حمل کننده خسارت فرستنده را به میزان� که مازاد بر 
پرداخت  این  اینکه  بدون  پرداخت  خواهد  نباشد  مذکور  وجه 
لطمه ای به حق حمل کننده مبن� بر اقامه دعوی علیه گیرنده وارد 

نماید.

ماده 22

را با ماهیت خطرناک به حمل کننده  1) وقت� فرستنده کاالیی 
تحویل م� دهد باید حمل کننده را دقیقاً از نوع خطر و در صورت 

لزوم از اقدامات احتیاط� که باید ب�مل آید مطلع سازد.
در صورتیکه این اطالعات در راهنامه ذکر نشده باشد مسئولیت 



مورد  کاالی  بر حمل  ناظر  نوع خطر  از  کننده  اینکه حمل  اثبات 
بحث آگاه بوده است، با ارائه دالیل دیگری، ب�هده فرستنده یا 

گیرنده خواهد بود.

2) چنانچه حمل کننده از وجود کاالی با ماهیت خطرناک موضوع 
بند1 این ماده آگاه نشده باشد م� تواند در هر زمان و در هر 
از بین برده و یا خنث� نماید  را  مکان� کاال را تخلیه کرده یا آن 
بدون اینکه غرامت� از این بابت بپردازد. به عالوه فرستنده کاال 
مسئول جبران تمام هزینه ها، فقـــدان یا خسارات� اســـــت که از 

تحویل چنین کاالیی به منظور حمل یا از حمل آن حادث شود.

ماده 23

1) وقت� تحت مقررات این کنوانسیون حمل کننده ای مسئول 
پرداخت غرامت� نسبت به خسارت تمام یا قسمت� از کاال گردد 
برای  آن  قبول  زمان  و  مکان  در  کاال  ارزش  براساس  غرامت  این 

حمل محاسبه خواهد شد.

وجود  قیمت�  چنین  اگر  یا  بورس  قیمت  براساس  کاال  ارزش   (2
نداشته باشد براساس قیمت روز بازار و در صورتیکه قیمت بورس و 
قیمت روز بازار معلوم نباشد با در نظر گرفتن ارزش معمول کاالیی از



همان نوع و کیفیت ت�یین خواهد شد.

کیلوگرم   هر  برای  فرانک   25 از  نباید  غرامت  صورت  هر  در   (3
کسری از وزن ناخالص کاال تجاوز نماید منظور از ”فرانک“ فرانک 

طال به وزن 10.31 گرم با درجه خلوص 900 در هزار م� باشد.

4) عالوه بر این، هزینه حمل، حقوق گمرک� و سایر هزینه هایی 
که در ارتباط با حمل کاال بوجود آمده در صورتیکه خسارت مربوط 
به کل کاال باشد تماما و چنانچه مربوط به قسمت� از کاال باشد 
باید نسبت به همان قسمت مسترد گردد ول� خسارت دیگری 

قابل پرداخت نخواهد بود.

5) در موارد تاخیر در صورتیکه مدع� ثابت نماید که خسارت� از 
این بابت به او وارد شده است حمل کننده خسارت� را که بیش 

از کرایه حمل نباشد جبران خواهد نمود.

6) در مواردیکه ارزش کاال یا نفع خاص در تحویل براساس مواد 
24 و 26 اظهار شده باشد ممکن است خسارت بیشتری مطالبه 

گردد.



ماده 24

فرستنده م� تواند در مقابل پرداخت هزینه ای اضاف� که میزان 
آن با تراض� با حمل کننده ت�یین خواهد شد در راهنامه ارزش� 

بیش از میزان مقرر در بند 3 ماده 23 برای کاال اظهار نماید.
در چنین صورت� مبلغ اظهار شده جانشین میزان مقرر خواهد بود.

ماده 25

1) در صورت خسارت به کاال، حمل کننده مسئول جبران مبلغ 
کاهش� است که در ارزش کاال بوجود م� آید.

این کاهش بر اساس ارزش کاال که طبق بندهای 1 و 2 و 4 ماده 
23 ت�یین م� گردد محاسبه خواهد شد.

2) در هر صورت غرامت� که از این بابت پرداخت م� شود نباید از 
میزان های زیر تجاوز نماید:

الف) در صورتیکه تمام کاال خسارت دیده باشد، از مبلغ� که در 
مورد نابودی کل کاال قابل پرداخت است.

ب) چنانچه قسمت� از محموله خسارت دیده باشد، از مبلغ� که 
در مورد نابودی قسمت� از کاال قابل پرداخت است.



ماده 26

1) فرستنده م� تواند در مقابل پرداخت هزینه های اضاف� مورد 
توافق با حمل کننده مبلغ نفع خاص را در قبال فقدان یا خسارت 
یا تجاوز از مهلت توافق شده با درج این مبلغ در راهنامه ت�یین 

نماید.

2) صرف نظر از غرامت پیش بین� شده در موارد 23 و 24 و 25 در 
صورتیکه نفع خاص در تحویل اظهار شده باشد، در ازاء فقدان یا 
خسارت اضاف� تحقق یافته، ممکن است غرامت� تا میزان نفع 

اظهار شده مطالبه گردد.

ماده 27

1) مدع� حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت.
چنین بهره ای بمیزان سالیانه 5% از تاریخ مطالبه کتبی از حمل 
کننده یا در صورتیکه چنیــــن مطالبـــــه ای صورت نگرفتـــــه باشد از 

تاریخ� که اقدامات قانون� ب�مل آمده ت�لق خواهد گرفت.

2) وقت� مبالغ� که مبنای محاسبه غرامت قرار م� گیرد به پول رایج 
کشوری که در ادعای غرامت م� شود اظهار نگردیده باشــــد تبدیـــل 



براساس نرخ روز ارز و در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد 
آمد.

ماده 28

1) در مواردیکه طبق قوانین الزم االجرا فقدان، خسارت یا تاخیر 
ناش� از حمل تحت مقررات این کنوانسیون موجب ادعائ� اضافه 
بر قرارداد گردد حمل کننده م� تواند از مقررات این کنوانسیون که 
رافع مسئولیــــت او بوده یا میزان غرامـــــت مت�لقه را ت�ییــــن یا 

محدود م� کند استفاده نماید.

2) درمواردیکه ادعائ� اضافه بر قرارداد در قبال فقدان، خسارت یا 
تاخیر متوجه یک� از اشخاص� گردد که براساس شرایط ماده 3  
تحت مسئولیت حمل کننده کار م� کنند، چنین شخصـــی نیز 
م� توانـــــد از مقررات این کنوانسیـــــون که رافع مسئولیـــــت حمل 
کننده بوده یا میزان غرامت مت�لقه را ت�یین یا محدود م� کند 

استفاده نماید.

ماده 29

1) چنانچه خسارت وارده به کاال در نتیجه قصور یا خالف عمدی از 



ناحیه حمل کننده بوده باشد و طبق قانون دادگاه یا دیوانیکه به 
موضوع رسیدگ� م� کند در حکم خطای عمدی تلق� شده باشد 
در چنین صورت� حمل کنند حق استفاده از مقررات این فصل را 
که مسئولیت او را رفع یا محدود یا بار اثبات را از گردن او ساقط 

م� کند نخواهد داشت.

2) مقررات بند فوق در صورتیکه قصـــــور یا خالف عمـــــدی از طرف 
نمایندگان و خدمه و سایر اشخاصیکه حمل کننده از خدمت آنها 
در کار حمل استفاده م� کند رخ داده باشد نیز جاری خواهد بود 
مادامیکه نمایندگان، خدمه یا اشخاص مذکور در حدود وظیفه 

شغل� خود عمل نموه باشند. 
عالوه بر این در چنین موردی نمایندگان، خدمه یا اشخاص مورد 
از مقررات   بحث حق ندارند نسبت به مسئولیت شخص� خود 

فصل یاد شده در بند 1 استفاده نمایند.


