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ای جاده نقل و حمل متصدی مدنی مسؤولیت کننده محدود شروط و معافیت  

  T.I.R و C.M.R کنوانسیون و ایران حقوق در
 

 جاللی نیکی

 هروسی تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگبُ خظَطی، حمَق ارشذ وبرشٌبس

 

 چکیده

ًٍمل ثیي الوللی اهرٍزُ حول ٍ ًمل جبدُ ای  یىی از اروبى اطلی التظبد، ٍ تجبرت در جْبى هحس سیَى لرارداد حول  َة هی شَد. وًٌَا

تذٍیي گردیذُ ٍ هَرد الحبق وشَرّبی ثسیبری، از جولِ ایراى لرار گرفتِ، سجت یىسبى شذى  9196وبال از عریك جبدُ وِ در سبل 

ٍاردُ  ًٍمل زهیٌی ثرای خسبرات  سیَى، هتظذی حول  ثِ فرستٌذُ ٍ گیرًذُ وبال همررات، در ایي عرطِ گردیذُ است. هغبثك ایي وًٌَا

َاردی، ثرای هتظذی ًٍمل هعبفیت ّبیی در ًظر گرفتِ شذُ است ثررسی شیَُ ّبی  هسئَل هی ثبشذ  در زهبى ثرٍز خسبرت، در ه حول 

َایذ وبرثردی،  آثبر  علوی هْوی درثردارد از جولِ ایي وِ ًمش ثسسایی در درن  دفبعی هتظذی ٍ شرایظ استٌبدی آى ّب عالٍُ ثر ف

َارد هعبفیت هغرح هحذٍد ثِ لَُ لبّرُ ًوی ثبشذ ٍ حتّی ثِ ًحَ لبثل  سیَى هسثَر دارد. ه ًَا ٍلیت حذاوثر هرالجت هغرح در وٌ هجٌبی هسؤ

َارد هعبفیت هستلسم اثجبت راثغِ سججیت ثیي  ًٍمل زهیٌی هَرد تَجِ لرار گرفتِ است. توسه ثِ ثرخی از ه تَجْی هخبعرات راتی حول 

َارد یبد شذُ ث ًٍمل جْت ه ط ِث هخبعرات راتی حول  َارد هعبفیت هرَث ب خسبرت تحمك یبفتِ است ٍ در ثرخی هَراد طرف اثجبت ٍجَد ه

ستِ است تب حذٍدی هٌبفع  َارد هعبفیت هتظذی حل ًٍمل جبدُ ای تًَا ٍلیت وبفی است. همررات ثیي الوللی در خظَص ه رفع هسؤ

ى تجبرت در ثخش عوذُ خَد ّن چٌبى طَرت لذیوی خَد را عرفیي هخظَطبً طبحت وبال را تضویي وٌذ ٍلی در  حمَق داخلی هب، لبًَ

سیَى  الض آى ٍضع همررات جذیذ ضرٍری  هی ثبشذ. در وًٌَا ِث طَرت طریح ٍ  C.M.R  ٍT.I.Rحفظ وردُ است ٍ ثرای رفع ًَ

سیَى T.I.Rوردُ ٍ در  ثِ هعبفیت از هسؤٍلیت اشبرُ C.M.R 91ضوٌی ثِ شرط هحذٍدوٌٌذُ اشبرُ ًىردُ، فمظ هبدُ  . وِ یه وًٌَا

ٍلیت را ثِ عْذُ ی هؤسسبت ضبهي سپردُ است. در خظَص هعبفیت هتظذی ثبیستی عَاهلی هبًٌذ لَُ لبّرُ،  گوروی است هسؤ

ٍ...را ثبثت وٌذ ٍ ًِ اثجبت عذم تمظیر. هی تَاى گفت وِ در حمَق ایراى هَاد  ٍ 936خغرًبن ثَدى وبالی هَرد حول، عیت راتی وبال 

ى تجبرت ٍ هَاد  931 ى تجبرت ٍ هَاد  936ٍ  933، 939لبًَى هذًی در هَرد شرٍط هحذٍد وٌٌذُ ٍ در هَاد  292ٍ  229لبًَ ، 221لبًَ

َاد   192ٍ  333، 396،  221 ٍلیت طحجت شذُ  922ٍ 62ٍ ه ى هجبزات اسالهی در خظَص هعبفیت هتظذی حول ٍ ًمل از هسؤ لبًَ

سیَى  ٍلیت ثِ طَرت طریح ٍ ضوٌی اشبرُ ًىردُ است ٍ  . درC.M.R  ٍT.I.Rاست. ٍ در  دٍ وًٌَا زهیٌِ ی شرٍط هحذٍد وٌٌذُ هسؤ

سیَى  َاد  C.M.Rتٌْب در وًٌَا سیَى   22ٍ  91در ه ٍلیت پرداختِ ٍ ّوچٌیي در وًٌَا َارد هعبفیت لبًًَی از هسؤ . وِ یه T.I.Rثِ ه

سیَى گوروی هی ثبشذ ِث طَرت طریح در ایي زهیٌِ پر  داختِ ًشذُ ٍ هسؤٍلیت را ثر عْذُ هؤسسبت ضبهي لرار دادُ است.وًٌَا
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