
قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه ترشیفــات 

قــرارداد حمل ونقــل  بــه كنوانســیون  الحاقــی  )پروتــكل( 

بین املللی كاال از طریق جاده راجع به ســند حمل الكرتونیكی



ماده واحدهـ  به دولت جمهوری اســالمی ايران اجازه داده می شــود به تشــريفات 
)پروتکل( الحاقی مورخ 1386/12/1 به کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی جاده ای 
کاال راجع به سند حمل الکترونیکی به شرح پیوســت ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد 
امین اسناد کنوانسیون مذکور توديع نمايد. تعیین و تغییر دستگاه اجرايي طرف عضويت 

بر عهده دولت است.
تبصره1ـ  در اجرای ماده )12( تشريفات )پروتکل(، جمهوری اسالمی ايران خود را 
ملتزم به رعايت ترتیبات موضوع ماده )11( آن در مورد ارجاع اختالف به ديوان بین المللی 
دادگســتری نمی داند. ارجاع اختالف به مرجع اخیر صرفا در صــورت رضايت کلیه 
طرف های اختالف و با رعايت قوانین و مقررات مربوط و اصل يکصد و سی و نهم )139( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ممکن می باشد. مراتب فوق بايد هنگام توديع اسناد 

الحاق رسما به امین اسناد اعالم شود.
تبصره2ـ  کلیه اصالحیه های آتی موضوع ماده )13( تشــريفات )پروتکل( بايد طبق 
اصول هفتاد و هفتم )77( و يکصد و بیست وپنجم )12۵( قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ايران تصويب گردد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تشــريفات )پروتکل( الحاقی به کنوانســیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کاال از 
طريق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی طرف های اين تشــريفات )پروتکل(؛ که 
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طرف کنوانســیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کاال از طريق جاده مورخ 19 مه 19۵6 
)133۵/2/29( در ژنو هســتند؛ با تمايل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسهیل انتخاب 
صدور سند حمل به وسیله روش های معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطالعات؛ به 

شرح زير موافقت نموده اند:

ماده 1ـ تعاریف
از نظر اين تشــريفات )پروتکل( »کنوانسیون«، به کنوانســیون قرارداد حمل ونقل 

بین المللی کاال از طريق جاده اطالق می شود.
»يام الکترونیکی«، به اطالعات تولید، ارسال، دريافت يا نگهداری شده توسط وسايل 
الکترونیکی، ديداری يا رقومی )ديجیتال( يا وسايل مشابه اطالق می شود به نحوی که 

اطالعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونه ای مفید، در دسترس باشد.
»سند حمل الکترونیکی« به سند حملی اطالق می شود که به وسیله مخابره الکترونیکی 
توسط حمل کننده، فرســتنده يا هر شــخص ديگر ذی نفع در اجرای قرارداد حمل که 
کنوانسیون در مورد آن اعمال می شود، صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور 
منطقی با پیام الکترونیکی مرتبط و همزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه 
ديگری به آن وابسته بوده و بدين ترتیب جزئی از سند حمل الکترونیکی محسوب شود.

»امضای الکترونیکی«، به اطالعاتی به شــکل الکترونیکی اطالق می شود که منضم 
يا به طور منـطقی مرتبط با ســـاير اطـالعات الکترونیکی اســـت و در حـکم روش 

تصديق می باشد.
ماده 2ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونیکی

1. با رعايت مفاد اين تشريفات )پروتکل(، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیز هرگونه 
تقاضا، دستور، درخواســت، قید تحديد تعهد يا پیام های ديگر که با اجرای قرارداد حمل 
که کنوانسیون در مورد آن اعمال می شــود، مرتبط باشد، می تواند از طريق پیام الکترونیکی 

انجام پذيرد.
2. سند حمل الکترونیکی که با مفاد اين تشريفات )پروتکل( منطبق باشد، معادل سند 
حمل موضوع کنوانسیون می باشد و از اين رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که 
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سند حمل متضمن آن است.
ماده  3ـ تصدیق سند حمل الکترونیکی 

1. طرفین قرارداد حمل، سند حمل الکترونیکی را به واسطه امضاي معتبر الکترونیکی 
که مبین ارتباط آن با سند حمل الکترونیکی است تصديق می نمايند. فرض بر اين است 
که امضا به روش الکترونیکی معتبر است، مگر در صورت اثبات خالف آن، به شرطی که 

امضاي الکترونیکی:
الف( صرفا مربوط به امضاکننده باشد؛

ب( تشخیص امضاکننده را میسر سازد؛
پ( با استفاده از وسايلی ايجاد شده باشد که صرفا در اختیار امضاکننده است؛ و

ت( به اطالعات مرتبط با امضا به نحوی وابسته باشــد که هرگونه تغییر بعدی در آن 
اطالعات قابل تشخیص باشد.

2.  سند حمل الکترونیکی می تواند با هر روش تصديق الکترونیکی ديگر که به موجب 
قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونیکی مجاز شناخته شده است نیز تصديق گردد.
3. مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی بايد در دسترس هر شخصی که نسبت 

به آن ذی حق است، قرار داشته باشد.
ماده 4ـ شرایط تحقق سند حمل الکترونیکی

1. سند حمل الکترونیکی بايد حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع 
کنوانسیون متضمن آن است.

2. رويه استفاده شده برای صدور سند حمل الکترونیکی بايد دال بر تمامیت مشخصات 
مندرج در آن، از بدو تنظیم آن به شــکل نهايي باشــد. تمامیت وقتی مصداق دارد که 
مشــخصات، صرف نظر از هرگونه اضافات يا تغییراتی که در جريــان عادی مخابره، 

نگهداری و ابراز روی می دهد، کامل و بدون تغییر مانده باشد.
3. مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی می تواند در مواردی که در کنوانسیون 

مجاز شناخته شده است، تصحیح يا تکمیل گردد.
روش استفاده شده برای تکمیل يا تصحیح سند حمل الکترونیکی بايد امکان بازيابی 
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چنین مواردی از تکمیل يا تصحیح سند حمل الکترونیکی و حفظ مشخصات اولیه مندرج 
در آن را فراهم سازد.

ماده 5ـ  به كارگیری سند حمل الکترونیکی
1. اشــخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذی نفع هســتند، بايد در مورد روش ها و 
به کارگیری آنها به منظور انطباق با الزامات اين تشريفات )پروتکل( و کنوانسیون، به ويژه 

در موارد زير توافق نمايند:
الف( روش صدور و تحويل سند حمل الکترونیکی به شخص ذی حق؛

ب( اطمینان نسبت به حفظ تمامیت سند حمل الکترونیکی؛
پ( طريقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونیکی ذی حق شده است، بتواند 

برخورداری از اين حق را نشان دهد؛
ت( طريق تايید تحويل محموله به گیرنده؛

ث( روش های تکمیل يا تصحیح سند حمل الکترونیکی؛ و
ج( روش جايگـزين نمودن احتـــمالی سند حمل الکترونیکی با سند حملی که به 

روش های ديگر صادر شده است.
2.تشريفات موضوع بند )1( بايد در سند حمل الکترونیکی مورد اشاره قرار گیرند و 

بايد به آسانی قابل اثبات باشند.
ماده 6ـ  مدارك مکمل سند حمل الکترونیکی

1. حمل کننده بايد به درخواست فرستنده، رسیدی بابت کاال و تمامی اطالعات الزم 
برای تشخیص محموله و دسترسی به ســند حمل الکترونیکی موضوع اين تشريفات 

)پروتکل( به وی تسلیم نمايد.
2. مدارك موضوع جزء )ز( بند )2( ماده )6( و ماده )11( کنوانسیون می تواند توسط 
فرستنده به شکل يک پیام الکترونیکیـ  اگر مدارکی بدين شکل وجود داشته باشدـ  در 
اختیار حمل کننده گذاشته شود به شرط آنکه نســبت به روش های برقرارکننده ارتباط 
بین اين مدارك و سند حمل الکترونیکی موضوع اين تشريفات )پروتکل( به گونه ای که 

تمامیت آن را تضمین کند، توافق نموده باشند.
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مقررات نهائی
ماده 7ـ امضاء، تصویب، الحاق

1. اين تشريفات )پروتکل( جهت امضاي دولت هايی که امضاکننده يا طرف کنوانسیون 
هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا يا دولت هايی که به موجب بند )8( وظايف 

کمیسیون در سمت مشاور پذيرفته شده اند، مفتوح خواهد بود.
2. اين تشريفات )پروتکل( از تاريخ 27 تا 30 مه 2008 )7 تا 10 خرداد 1387( در ژنو 
برای امضا و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نیويورك تا 30 ژوئن 2009 

)1388/4/9( مفتوح خواهد بود.
3. اين تشــريفات )پروتکل( منوط به تصويب دولت های امضاکننده اســت و برای 
الحاق دولت هايی که آن را امضا نکرده اند و در بند )1( اين ماده به آنها اشاره شد و عضو 

کنوانسیون هستند، مفتوح خواهد بود.
4. دولت های مزبور که ممکن است در بعضی فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا 
طبق بند )11( وظايف کمیسیون مشارکت داشته باشند و به کنوانسیون ملحق شده باشند، 
می توانند پس از الزم االجرا شدن اين تشــريفات )پروتکل( با الحاق به آن، به عضويت 

آن درآيند.
۵. تصويب يا الحاق با توديع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

6. چنین تلقی می شود که ســند تصويب يا الحاق توديع شده پس از الزم االجرا شدن 
اصالحیه اين تشــريفات )پروتکل( که طبق مفاد ماده )13( آتی تصويب شده است، در 

مورد تشريفات )پروتکل( به گونه اصالح شده به وسیله اصالحیه اعمال خواهد شد.
ماده 8ـ  الزم االجرا شدن

1. اين تشريفات )پروتکل( در نودمین روز پس از آنکه پنج دولت موضوع بند )3( ماده 
)7( اين تشريفات )پروتکل(، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع کرده باشند، الزم االجرا 

خواهد شد.
2. اين تشريفات )پروتکل( در مورد هر دولتی که پس از آنکه پنج دولت، اسناد تصويب 
يا الحاق خود را توديع کرده باشــند، آن را تصويب کند يا به آن ملحق شود، در نودمین 
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روز پس از اينکه دولت مزبور ســند تصويب يا الحاق خود را توديع نمايد، الزم االجرا 
خواهد شد.

ماده  9ـ فسخ عضویت
1. هر طرف می تواند عضويت خود در اين تشريفات )پروتکل( را از طريق اطالع به 

دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ نمايد.
2. فســخ عضويت، دوازده ماه پس از دريافت اطالعیه فسخ عضويت توسط دبیرکل 

نافذ خواهد شد.
3. هر دولتی که به عضويت خود در کنوانسیون پايان دهد، در همان تاريخ از عضويت 

در اين تشريفات )پروتکل( نیز خارج خواهد شد.
ماده 10ـ خاتمه

هرگاه بعد از الزم االجرا شدن اين تشــريفات )پروتکل(، تعداد اعضا در نتیجه فسخ 
عضويت به کمتر از پنج عضو تقلیل يابد، اين تشريفات )پروتکل( اثر اجرايي خود را در 
تاريخی که آخرين فسخ عضويت نافذ می شود از دست خواهد داد. همین طور از تاريخی 
که اجرای کنوانســیون متوقف می شود، اجرای اين تشــريفات )پروتکل( نیز متوقف 

خواهد شد.
ماده 11ـ اختالف

هرگونه اختالف بین دو يا چند طرف در مورد تفسیر يا اجرای اين تشريفات )پروتکل( 
که طرف ها نتوانند از طريق مذاکره يا روش های ديگری حل وفصل نمايند، می تواند به 
تقاضای هريک از طرف های مربوط، برای حل وفصل به ديوان بین المللی دادگســتری 

ارجاع داده شود.
ماده 12ـ قیود تحدید تعهد

1. هر دولتــی می توانــد، هنگام امضــا، تصويــب يا الحــاق به اين تشــريفات 
)پروتــکل(، بــا اطالعیــه ای خطــاب به دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، اعالم 
 نمايــد که خــود را ملــزم بــه مــاده )11( ايــن تشــريفات )پروتــکل( نمی داند. 
ساير طرف ها نسبت به هر طرفی که چنین قید تحديد تعهدی را در نظر گرفته است، ملزم 
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به ماده )11( نخواهند بود.
2. اعالمیه موضوع بند )1( اين ماده می تواند در هر زمانی از طريق ارسال اطالعیه ای 

خطاب دبیر کل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گیرد.
3. هیچ گونه قید تحديد تعهد ديگری در مورد اين تشريفات )پروتکل( مجاز نمی باشد.

ماده 13ـ اصالحیه ها
1. اين تشريفات )پروتکل( پس از الزم االجرا شدن، می تواند به روشی که در اين ماده 

آمده است، اصالح گردد.
2. هرگونه پیشنهاد اصالح نسبت به اين تشريفات )پروتکل( از جانب يک طرف اين 
تشريفات )پروتکل(، به گروه کاری حمل ونقل جاده ای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 

متحد برای اروپا )يو،ان،ای.سی.ای( جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردد.
3. طرف های اين تشريفات )پروتکل( نهايت ســعی خود را به منظور دست يافتن به 
اتفاق آرا به کار خواهند برد. هرگاه علی رغم اين کوشش ها، اتفاق آرا نسبت به اصالحیه 
پیشنهادی حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه چاره، تصويب آن مستلزم اکثريت دوسوم 
طرف های حاضر و رای دهنده می باشد. هر اصالح پیشــنهادی که از طريق اتفاق آرا يا 
اکثريت دوسوم طرف ها تصويب شود، توسط دبیرخانه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 
متحد برای اروپا به دبیرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذيرش به اطالع تمامی طرف های 

اين تشريفات )پروتکل( و نیز دولت های امضاکننده برسد.
4. ظرف نه ماه از تاريخ ارسال اصالحیه پیشنهادی توسط دبیرکل، هر طرف می تواند به 

اطالع دبیرکل برساند که نسبت به اصالحیه پیشنهادی اعتراض دارد.
۵. هرگاه در پايان مدت نه ماه پیش بینی شده در بند پیشین، اعتراضی از جانب هیچ يک از 
طرف های اين تشريفات )پروتکل( به عمل نیامده باشد، اصالحیه پیشنهادی پذيرفته شده 

تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود، اصالحیه پیشنهادی بالاثر خواهد بود.
6. هرگاه در فاصله اعالم يک پیشنهاد اصالحی تا پايان مدت نه ماه پیش بینی شده در 
بند )4( اين ماده کشوری، طرف متعاهد اين تشريفات )پروتکل( شود، دبیر گروه کاری 
حمل ونقل جاده ای کمیســیون اقتصادی برای اروپا، در اسرع وقت ممکن دولت عضو 
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جديد را از اصالحیه پیشنهادی،آگاه خواهد نمود. طرف اخیر می تواند دبیرکل را قبل از 
پايان مدت نه ماه مزبور آگاه نمايد که نسبت به اصالحیه پیشنهادی اعتراض دارد.

7. دبیرکل در اسرع وقت ممکن، تمامی طرف ها را از اعتراض هايی که طبق بندهای )4( 
و )6( اين ماده به عمل آمده است و نیز هر اصالحیه ای که طبق بند )۵( فوق پذيرفته شده 

است،آگاه خواهد نمود.
8. هر اصالحیه ای که پذيرفته شده محسوب گرديده اســت، شش ماه پس از تاريخ 

اطالعیه پذيرش مزبور توسط دبیرکل به طرف ها، الزم االجرا خواهد شد.
ماده 14ـ تشکیل فراهمایی )كنفرانس( دیپلماتیک

1. پس از الزم االجرا شــدن اين تشــريفات )پروتکل(، هر طرف می تواند با ارسال 
اطالعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواســت نمايد که فراهمايی )کنفرانسی( 
به منظور تجديدنظر در اين تشريفات )پروتکل( تشکیل گردد. دبیرکل تمامی طرف ها را 
از اين درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمايی تجديدنظر، مشروط بر اينکه طی چهار ماه 
از تاريخ اطالعیه دبیرکل، حداقل يک چهارم طرف های اين تشريفات )پروتکل( موافقت 

خود را با درخواست مذکور به وی اعالم نمايند، منعقد خواهد شد.
2. هرگاه فراهمايی طبق بند پیشین تشکیل شــود، دبیرکل مراتب را به اطالع تمامی 
طرف ها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پیشنهادهايی 
را که ممکن است مايل باشند فراهمايی آنها را بررسی کند، تسلیم نمايند. دبیرکل دستور 
جلسه مقدماتی فراهمايی را همراه با متن پیشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاريخ 

تشکیل فراهمايی بین تمامی طرف ها توزيع خواهد نمود.
3. دبیر کل تمامی دولت های موضوع بندهای )1(، )3( و )4( ماده )7( اين تشريفات 

)پروتکل( را به هر فراهمايی که طبق اين ماده تشکیل شود، دعوت خواهد کرد.
ماده 15ـ اطالعیه به دولت ها

دبیرکل سازمان ملل متحد عالوه بر اطالعیه های پیش بینی شده در مواد )13( و )14(، 
دولت های موضوع بند )1( ماده )7( فوق و همچنین دولت هايی را که طبق بندهای )3( و 

)4( ماده )7( طرف اين تشريفات )پروتکل( شده اند از موارد زير آگاه خواهد نمود:
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الف( تصويب ها و الحاق ها به موجب ماده )7(
ب( تاريخ های الزم االجرا شدن اين تشريفات )پروتکل( طبق ماده )8(

پ( فسخ عضويت به موجب ماده )9(
ت( خاتمه اين تشريفات )پروتکل( طبق ماده )10(

ث( اعالمیه ها و اطالعیه های دريافت شده طبق بندهای )1( و )2( ماده )12(
ماده 16ـ امین اسناد

نسخه اصلی اين تشريفات )پروتکل( نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد 
و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولت های موضوع بندهای )1(، )3( و )4( ماده 

)7( اين تشريفات )پروتکل( ارسال خواهد نمود.
اين تشريفات )پروتکل( در ژنو در تاريخ بیستم فوريه سال 2008 )1386/12/1( در 
يک نسخه واحد به زبان های انگلیسی و فرانسوی تدوين گرديده است که هر دو متن از 

اعتبار يکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب باال، امضاکنندگان زير که بدين منظور مجاز می باشند، اين تشريفات 

)پروتکل( را امضا کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشريفات )پروتکل( الحاقی 
شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیر ماه يک 
هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ 1394/۵/7 

به تايید شورای نگهبان رسید.


