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37ماده

 مشخصات متصدي حمل

ت اگر متصدي حمل با اسم در داده-1 عيين شود، هر اطالعات ديگري در سند هاي قرارداد

كه با اين اسم مطابقت  حمل يا سند حمل الكترونيكي مرتبط با مشخصات متصدي حمل

. اعتبار است نداشته باشد بي

ب بند-2 هاي قرارداد تعريف نشده باشد، در داده36 ماده2 اگر متصدي حمل وفق بخش

د اما داده ر كشتي مشخص بارگيري شده است، مالك ثبت هاي قرارداد نشان دهند كه كاالها

شود مگر او ثابت كند كه كشتي، موضوع قرارداد اجارة شده كشتي متصدي حمل فرض مي

بر لخت كه در اين مورد فرض و آدرسش را نيز اعالم كند، و اجاره كننده در زمان حمل بوده

كه اجاره كننده با. متصدي حمل است،اين است و همچنين اين اماره تعيين متصدي حمل

به ثبت رسيده قابل رد است  كشتي لخت هم ممكن است اجاره كنندة. آدرس او توسط مالك

به همان شيوه رد كند . فرض متصدي حمل بودن را

كه صاحب حق اثبات كند شخصي غير-3  هيچ يك از مقررات اين ماده مانع از اين نيست

و از شخص مشخص شده در داده . اين ماده، متصدي حمل است2فق بند هاي قرارداد يا

38ماده

 امضا

مي-1 كه از طرف او عمل مي سند حمل توسط متصدي حمل يا شخصي . شود كند امضا

به نام او عمل استسند حمل الكترونيكي داراي امضاي متصدي حمل يا شخصي-2  كه

يكي را در چهارچوب سند سند حمل الكترونيكي امضاكنندة سند حمل الكترون.كندمي

ميميتعيينالكترونيكي  و مشخص را كند كند كه متصدي حمل، سند حمل الكترونيكي

. تضمين كرده است

39ماده

 هاي قرارداد نقصان داده

 به تنهايي36 ماده3يا1،2 فقدان يا نادرستي يك يا چند داده قرارداد مقرر در بندهاي-1

. كند اي وارد نمي سند حمل يا سند حمل الكترونيكي لطمهبه ماهيت حقوقي يا اعتبار

هاي قرارداد تاريخ باشد اما مقصود از آن را نشان ندهد، تاريخ در نظر گرفته اگر در داده-2

به عنوان مي : شود

در تاريخي كه در آن همة) الف  كاالهاي مقرر در سند حمل يا سند حمل الكترونيكي

اند؛ هاي قرارداد نشان دهد كه كاالها در كشتي بارگيري شده اگر دادهاند، كشتي بارگيري شده

 يا 
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كه در آن متصدي حمل يا طرف اجراكننده كاالها را دريافت كرده)ب اند، اگر تاريخي

. اند هاي قرارداد نشان ندهد كه كاالها در كشتي بارگيري شده داده

كا اگر داده-3 و وضعيت ظاهري الها را در زماني كه متصدي حمل هاي قرارداد موقعيت

مي،يا طرف اجراكننده مي آنها را دريافت هاي قرارداد بيان شود كه داده كند، بيان نكند، فرض

و وضعيت ظاهري خوبي در زمان تحويل به متصدي حمل يا  كرده است كاالها در موقعيت

. طرف اجراكننده بوده است

40ماده

به اطالعات راجع به :هاي قرارداد كاالها در دادهشروط مربوط

مي-1 كند كه مسئول درستي اطالعات داده شده توسط فرستنده وفق متصدي حمل شرط

: نيست اگر36 ماده1بند 

متصدي حمل آگاهي واقعي دارد كه يكي از موارد ذكر شده در سند حمل يا سند) الف

 حمل الكترونيكي اشتباه يا گمراه كننده است، يا 

كه باور كند يكي از موارد اصلي ذكر شده در سند متصدي)ب  حمل داليل معقولي دارد

. اشتباه يا گمراه كننده است،حمل يا سند حمل الكترونيكي

مي1 بدون ايراد لطمه به بند-2 به شيوة اين ماده، متصدي حمل و در تواند در موارد  مقرر

كه مسئول درستي اطال4و3بندهاي عات داده شده توسط فرستنده وفق اين ماده شرط كند

. نيست36 ماده1بند 

 وقتي كاالها به متصدي حمل يا طرف اجراكننده در يك كانتينر يا وسيله سربسته-3

و متصدي كه آنها در يك كانتينر يا وسيله سربسته تحويل شوند تحويل داده نشود يا زماني

ميحمل يا طرف اجرا كننده آنها را واقعاً بررسي كنند تواند راجع به اطالعات، متصدي حمل

: شرط كند، اگر36 ماده1مذكور در بند 

متصدي حمل ابزار معقول تجاري يا عملي براي بررسي اطالعات داده شده توسط) الف

. تواند قيد كند كه قادر به بررسي اطالعات نبوده است فرستنده را ندارد، در اين مورد مي

كه اطالعات داده شده توسط متصدي حمل داليل معقو)ب لي براي باور داشتن دارد

كه به طور معقول اطالعات درست تلقي فرستنده نادرست است كه در اين مورد مي تواند آنچه

. شرط كند،كند مي

كه كاالها براي حمل به متصدي حمل يا طرف اجراكننده در يك كانتينر يا وسيلة-4  زماني

ميشوند، سربسته تحويل داده مي تواند در رابطه با اطالعات اعالن شده شرط متصدي حمل

: كند

ج بند در بخش) الف ب يا :، چنانچه36 ماده1هاي الف،
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كاالها درون كانتينر يا وسيله نقليه واقعاً توسط متصدي حمل يا طرف اجراكننده) يك

و بازرسي نشده  اند؛

دي) دو به نحو و طرف اجراكننده هيچ يك ويات گري واقعاً آگاهي از محتمتصدي حمل

ووركانتينر يا وسيله قبل از صد  سندحمل يا سند حمل الكترونيكي نداشته؛

د بند)ب ، اگر36 ماده1بخش

اند هيچ كدام از متصدي حمل يا طرف اجراكننده، كانتينر يا وسيله نقليه را وزن نكرده) يك

و و متصدي حمل قبل از ارسال محموله بر آنو فرستنده و ذكر زن كردن كانتينر يا وسيله نقليه

يا در داده  هاي قرار داد توافق نكردند؛

هيچ وسيلة تجاري يا عملي معقول براي بررسي وزن كانتينر يا وسيله وجود نداشته) دو

. است

41ماده

:هاي قرارداد قدرت اثباتي داده

كه شروطي راجع به داده 40و به شيوه مقرر در ماده هاي قرارداد در مواردبه جز وقتي

: صورت گرفته است

سند حمل يا سند حمل الكترونيكي، مگر در صورت اثبات خالف، دليل دريافت) الف

كه در داده . هاي قرارداد بيان شده است كاالها توسط متصدي حمل است آنطور

يكي از داده)ب اين هاي قرارداد توسط متصدي حمل پذيرفته نيست وقتي اثبات خالف

در ويژگي : ها ذكر شوند

به شخص) يك كه يك سند حمل قابل انتقال يا يك سند حمل الكترونيكي قابل انتقال

 ثالث با حسن نيت منتقل شده است؛ يا 

آن) دو كه مطابق عبارت  سند در موقع تحويل كاالها بايد،يك سندحمل غيرقابل انتقال

به گيرنده و كه با حسن نيت عمل تسليم شود . كند منتقل شده استمياي

به هر يك از داده)ج در اثبات خالف توسط متصدي حمل در استناد هاي قرارداد مذكور

اي سند حمل غيرقابل انتقال يا مذكور در سند حمل الكترونيكي غيرقابل انتقال در مقابل گيرنده

:كه با حسن نيت عمل كرده است پذيرفته نيست

درهاي قرارداد مذكو داده) يك هايي توسط متصدي حمل وقتي چنين داده؛36 ماده1 بندر

 ارائه شده است؛ 

و شماره) دو متعداد، نوع نه شماره شخص كنندةهاي و و موم كانتينرها هاي مندرج در مهر

و   كانتينرها؛

.36 ماده2هاي قرارداد مذكور دربند داده) سه
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42ماده

»كراية پيش پرداخت شده«

يا عبارتي با ماهيت مشابه را دربر» كراية پيش پرداخت شده«قرارداد عبارت هاي اگر داده

تواند در مقابل گيرنده يا دارنده ادعا كند كه كرايه پرداخت داشته باشد، متصدي حمل نمي

كه گيرنده يا دارنده نيز فرستنده باشد اعمال نمي. نشده است . شود اين ماده در صورتي

9فصل

 تحويل كاالها

43ده ما

 تعهد به تحويل گرفتن

به مقصدشان رسيدند، گيرنده را وقتي كاالها به موجب قرارداد حمل تحويل كاالها اي كه

و در مكان توافق شده در قرارداد حمل تقاضا مي كند بايد كاالها را در زمان يا در مهلت زماني

ز يا در نبود چنين توافقي در و مكان در شروط قرارداد يا در كه مطابق زمان و مكاني مان

و رويه مي عرف، رسوم و احوال حمل و با توجه به اوضاع به طور معقول هاي تجاري توان

. انتظار تحويل درآن را داشت، تحويل گيرد

44ماده

 رسيد تعهد به صدور

مي بر اساس درخواست متصدي حمل يا طرف اجراكننده كه كاالها را تحويل دهد، اي

به شيوهگيرنده بايد رسي كه در محلد دريافت كاالها را از متصدي حمل يا طرف اجراكننده اي

مي. صادركند تحويل رايج است، از متصدي حمل صدور تواند از تحويل امتناع كند اگر گيرنده

. چنين رسيدي امتناع كند

45ماده

 قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقال تحويل در نبود سند حملِ

: وقتي هيچ سندحمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقالي صادر نشده است

و مكان بيان شده در ماده،متصدي حمل) الف  تحويل43 كاالها را به گيرنده در زمان

مي. دهد مي كه مدعي است گيرنده است متصدي حمل تواند از تحويل امتناع كند اگر شخصي

;به طور مناسب خودش را به عنوان گيرنده معرفي نكندبه درخواست متصدي حمل 
و آدرس گيرنده در داده)ب هاي قرارداد ذكر نشده باشد، طرف كنترل كننده بايد اگر نام

به مقصد آن را به اطالع متصدي حمل برساند ؛قبل يا در زمان رسيدن كاالها

ت48 ماده1 بدون ايراد لطمه به بند)ج  نباشند به دليل اينكهويلح، اگر كاالها قابل

در) يك گيرنده بعد از دريافت اخطار رسيدن كاال در زمان يا در ظرف زماني اشاره شده
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؛، تحويل كاالها را از متصدي حمل بعد از رسيدنشان به محل مقصد تقاضا نكند43ماده

ا) دو به دليل اينكه شخصي كه مدعي است گيرنده ست متصدي حمل از تحويل امتناع كند

به طور من ؛اسبي به عنوان گيرنده معرفي نكندخودش را

كه گيرنده را براي تقاضاي) سه متصدي حمل به لحاظ رعايت احتياط منطقي قادر نيست

اودستور تحويل پيدا كند، متصدي حمل مي و از به طرف كنترل كننده اطالع داده  تواند

تال. درخواست دستور تحويل كاالها را كند ش مقتضي، متصدي حمل قادر نباشد كه اگر بعد از

و از او تقاضاي طرف كنترل كننده را بيابد، متصدي حمل مي تواند فرستنده را مطلع ساخته

كه. دستور در مورد تحويل كاالها كند اگر بعد از تالش مقتضي متصدي حمل قادر نباشد

سا فرستنده را بيابد، متصدي حمل مي و تقاضاي دستور تواند فرستنده اسنادي را مطلع خته

. تحويل كاالها را كند

به دستور طرف كنترل كننده، فرستنده يا فرستنده اسنادي)د متصدي حمل كه كاالها را

ج اين ماده تحويل مي دهد، از تعهد تحويل كاالها به موجب قرارداد حمل رها وفق بند

. شود مي

46ماده

:تسليم گرددكه بايد تحويل در صورت صدور سند حمل غيرقابل انتقال

در حالتي كه سند حمل غيرقابل انتقال صادر شده كه مطابق آن براي تحويل كاالها بايد

: تسليم شود

و مكان بيان شده در ماده،متصدي حمل) الف به گيرنده تحويل43 كاالها را در زمان

و با معرفي خود به طور مناسب مي به شرط اينكه گيرنده به تقاضا سند حمل غيرقابل،دهد،

كه مدعي. انتقال را تسليم نمايد متصدي حمل ممكن است از تحويل امتناع كند اگر شخصي

به تقاضاي متصدي حمل كوتاهي كند متصدي. است گيرنده است از معرفي مناسب خودش

از. كند اگر سند غيرقابل انتقال تسليم نشود حمل از تحويل امتناع مي اگر چندين نسخه اصلي

و ساير سند  غيرقابل انتقال صادر شده باشد، تسليم يك نسخة اصلي كفايت خواهد كرد

مي نسخه و ايجاد اثر ساقط . گردند ها از درجه اعتبار

به بند)ب يك48 ماده1بدون ايراد از)، اگر كاالها قابل تحويل نباشند چون گيرنده بعد

 تحويل كاالها را از متصدي43مادهدردريافت اخطار ورود، در زمان يا در مهلت زماني مقرر 

به محل مقصد تقاضا نكند متصدي حمل از تحويل امتناع كند)دو.حمل بعد از ورودشان

به طور مناسب به عنوان گيرنده معرفي  چون شخصي كه مدعي است گيرنده است خودش را

ب) نكند يا سند را تسليم نكند، يا سه ه پيدا كردن متصدي حمل بعد از تالش منطقي قادر

تواند فرستنده را از آن مطلع گيرنده براي گرفتن دستور تحويل نيست، متصدي حمل مي
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و تقاضاي اگر بعد از تالش مقتضي، متصدي حمل. دستور تحويل كاالها را كند صدورساخته

به يافتن فرستنده نباشد، متصدي حمل مي و قادر اواز تواند فرستنده اسنادي را مطلع ساخته

. اضاي دستور براي تحويل كاالها كندتق

ب اين)ج كه حمل كاالها را بر اساس دستور فرستنده يا فرستنده اسنادي وفق بند متصدي

مي ماده تحويل مي به موجب قرارداد حمل بري شود، بدون دهد، از تعهد به تحويل كاالها

به اينكه سند حمل قابل انتقال به او تسليم شده يا خير . توجه

47ده ما

:تحويل وقتي سند حمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقال صادر شود

كه سند حمل قابل انتقال يا سند-1 : حمل الكترونيكي قابل انتقال صادر شده است وقتي

كه قابل انتقال حق دارددارنده سند حمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكيِ) الف

ا در اين مورد.ز متصدي حمل بعد از اينكه كاالها به مقصد رسيدند، بخواهدتحويل كاال را

و مكان اشاره شده در ماده،متصدي حمل مي43 كاالها را در زمان : دهدبه دارنده تحويل

يكي از اشخاص اشاره شده در ماده) يك يك10 بند1اگر دارنده و زير بخش  بخش الف

ط به به شرط اينكه خود را ؛ يا با تسليم سند حمل قابل انتقال ور مناسبي باشد،  معرفي كند

 عنوان دارنده بودن9 ماده1 هاي اشاره شده در بندبه شرط اينكه دارنده طبق روش) دو

. سند حمل الكترونيكي قابل انتقال را اثبات كند

مي)ب هاي يك يا دو بخش الف كند اگر شرايط زير بخش متصدي حمل از تحويل امتناع

 اين بند حاصل نباشد؛ 

و تعداد نسخه)ج در اگر چندين نسخه اصلي از سند حمل قابل انتقال صادر شده باشد ها

يكي از اسناد اصلي كفايت مي و ساير نسخه سند بيان شود، تسليم و كند هاي اصلي از اعتبار

ش. شوند ايجاد اثر ساقط مي ده است چنين وقتي يك سند حمل الكترونيكي قابل انتقال استفاده

 هيچ اثر يا اعتباري9 ماده1هاي مقرر در بند سندي بعد از تحويل كاال به دارنده طبق روش

. ندارد

 اگر در سند حمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل48 ماده1 بدون ايراد به بند-2

كه تحويل كاالها بدون تسليم سند حمل يا انتقال به سند حمل طور صريح بيان شده

: رود الكترونيكي مقدور است، قواعد زير به كار مي

يك) الف دارنده بعد از دريافت اخطار ورود در زمان) اگر كاالها قابل تحويل نباشند چون

ازي تقاضا43يا مهلت اشاره شده در ماده  به محل مقصد را  تحويل كاالها بعد از رسيدن

دو متصدي حمل نمي ميمتصدي حمل از تحو) كند كه يل امتناع به دليل اينكه شخصي كند

به عنوان يكي از اشخاص اشاره شده در بند به طور مناسب الف مدعي است دارنده است
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سه خود را معرفي نمي1بخش يك ماده از) كند، يا تالش مقتضي قادر متصدي حمل بعد

كه دارنده را براي تقاضاي دستور تحويل بيايد؛ متصدي حمل مي ند فرستنده را آگاه توا نيست

و اگر بعد از تالش مقتضي، متصدي حمل. از او تقاضاي دستور براي تحويل كاالها كند كند

كه فرستنده را بيايد؛ متصدي حمل مي و قادر نيست او تواند فرستنده اسنادي را آگاه كرده از

 درخواست دستور براي تحويل كاالها كند؛ 

كه كاالها را بر اسا)ب س دستور فرستنده يا فرستنده اسنادي مطابق بخش متصدي حمل

مي2الف بند دهد، از تعهدش مبني بر تحويل كاالها به دارنده به موجب اين ماده تحويل

يا قرارداد حمل معاف مي به او تسليم شده به اينكه سند حمل قابل انتقال شود، بدون توجه

به موجب سند حمل الكترونيكخير يا شخصِ ي قابل انتقال عنوان دارنده بودن مدعي تحويل

 ثابت كرده باشد يا خير؛9 ماده1هاي اشاره شده در بند خود را طبق روش

كه در مقابل2شخص دستور دهنده برابر بخش الف بند)ج  اين ماده، از متصدي حملي

مي2بند)هـ(دارنده به موجب بخش . كند اين ماده داراي مسئوليت است جبران خسارت

ميمت تواند از اين دستور امتناع كند اگر شخص از دادن تضمين كافي كه متصدي صدي حمل

؛كند كوتاهي كند حمل به طور معقول تقاضا مي

ب بند)د  اين2وقتي كه شخصي پس از تحويل كاالها توسط متصدي حمل وفق بخش

شود، حسبميدارنده سند حمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقال، ماده

توافقات قراردادي انجام شده يا توافقات ديگر قبل از چنين تحويلي، او داراي حقوق قابل 

به استثناي حق تقاضاي تحويل  استناد در مقابل متصدي حمل به موجب قرارداد حمل است،

 كاالها؛ 

د بند با وجود بخش) هـ و ب ه اين ماده، شخصي كه بعد از چنين تحويلي دارند2هاي

و نمي مي و اطالع نداشته، شود به طور معقول از چنين تحويلي اطالع داشته باشد توانسته

كه در سند حمل قابل انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقال درج شده را بدست  حقوقي

كه داده. آورد مي مي وقتي مي هاي قرارداد زمان ورود كاالها را بيان گي دارد چگون كند يا مقرر

ميدست آوردنب شود اطالعاتي در مورد اينكه آيا كاالها تحويل داده شده است يا خير فرض

كه اين عنوان را دارا مي شوددارنده در زم . اين آگاهي را داشته است، اني

48ماده

 كاالهاي سرگردان

تنها؛ شوندمي از نظر اين ماده، كاالها بعد از رسيدن به محل مقصد سرگردان فرض-1

:گرا

و مكان اشاره شده در ماده،گيرنده) الف  تحويل43 كاالها را وفق اين فصل در زمان
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 نگيرد؛

شوند يا دستور طرف كنترل كننده، دارنده، فرستنده يا فرستنده اسنادي شناسايي نمي)ب

. دهند به متصدي حمل نمي47و45،46مناسبي وفق مواد 

ك)ج  امتناع47و44،45،46ه از تحويل وفق مواد متصدي حمل حق دارد يا ملزم است

 كند؛

كه در آنجا)د به گيرنده طبق قانون يا مقررات محلي متصدي حمل مجاز به تحويل كاالها

يا تحويل تقاضا مي  شود نيست؛

به دليل ديگري توسط متصدي) هـ . غيرقابل تحويل هستند،كاالها

كه ممك-2 به حقوق ديگري ن است در برابر فرستنده، طرف كنترل كننده بدون ايراد لطمه

باشند، متصدي حمل ممكن است به هزينه يا گيرنده مطرح شود، اگر كاالها بدون تحويل مانده

و احوال،و مسئوليت شخص دارنده حقوق كاالها به اوضاع به طور، با توجه  تصميمي كه

: جمله معقول ايجاب كند، اتخاذ نمايد، از

 كاالها در هر مكان مناسبي؛ انبار كردن) الف

اند يا اتخاذ خارج كردن از كانتينر اگر آنها داخل كانتينرها يا وسايل نقليه قرار داده شده)ب

و تصميم  ديگري مثل جابجايي آنها؛

هاي معمول، قانون يا مقرراتبه فروش رساندن كاالها يا معدوم ساختن آنها طبق رويه)ج

كه كاالها در آنجا  . قرار داردمحلي

مي-3 كه2تواند حقوق مقرر در بند متصدي حمل فقط در صورتي  اين ماده را اعمال كند

كه بايد از ورود كاال در محل مقصد شخص تعيين شده در داده هاي قرارداد به عنوان شخصي

يكي از اشخاص زير را به ترتيب و در صورت اقتضاء كه براي متصدي، مطلع شود در صورتي

ميشناخت كه به نحوي مناسب از تصميمي : خواهد وفق اين بند بگيرد، مطلع سازده شده باشند،

. گيرنده، طرف كنترل كننده يا فرستنده

ج بند-4 را، اين ماده فروخته شوند، متصدي حمل2 اگر كاالها وفق بخش  حاصل فروش

ك با كسر هر هزينه و هر مبلغ ديگري ه در رابطه با حمل اي كه توسط متصدي حمل انجام شده

. كند اين كاالها پرداخت شده، به نفع دارنده حقوق كاال نگهداري مي

به كاالها در طول دوره انتظار براي-5  متصدي حمل مسئول فقدان يا زيان وارد شده

كه متصدي حمل تخليه نيست، مگر دارنده حقوق ثابت كند فقدان يا زيان ناشي از اين است

كه در آن  مياقداماتي و به طور معقول براي حفظ كاالها الزم بوده است و احوال دانسته اوضاع

به كاالها از قصور او در اتخاذ چنين اقداماتي ناشي يا بايد مي كه فقدان يا خسارت دانسته

. شود، اتخاذ نكرده است مي
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49ماده

 حبس كاالها

به حق حبس متصدي حمل يا طر ف اجراكننده كه هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون

اي وارد دارد، لطمهحسب قرارداد حمل يا قانون قابل اعمال براي تضمين طلبشان مقرر مي

. كند نمي

10فصل

 حقوق طرف بررسي كننده

50ماده

و قلمرو حق بررسي  اجرا

مي-1 و اين حق محدود به طرف بررسي كننده است به حق بررسي منحصر : شود

كر) الف دن دستورات در مورد كاالها بدون اينكه متضمن اصالح حق دادن يا اصالح

 قرارداد حمل باشد؛ 

 يا در مورد حمل،حق تحويل گرفتن كاالها در يك بندر تعيين شده براي توقف موقت)ب

و  داخلي در هر مكاني در طول مسير؛

. حق جايگزيني گيرنده با هر شخص ديگري از جمله طرف بررسي كننده)ج

ط-2 با12ي مدت مسئوليت متصدي حمل مقرر در ماده حق بررسي و  وجود دارد

. شود انقضاي اين مهلت منتفي مي

51ماده

و انتقال حق بررسيبررسيمشخصات طرف  كننده

: اين ماده2،3،4به استثناي موارد مذكور در بند هاي)1

د قرارداد حمل، فرستنده، طرف بررسي كننده است مگر اينكه فرستنده در هنگام انعقا) الف

به عنوان طرف . كننده تعيين كندبررسيگيرنده، فرستنده اسنادي يا شخص ديگري را

مي)ب تواند حق بررسي را به شخص ديگري انتقال دهد، اين انتقال، طرف بررسي كننده

مينسبت به متصدي حمل و با اعالم آن توسط انتقال دهنده به متصدي حمل مؤثر واقع شود

و انتقال گيرنده طرف بررسي كننده مي  شود؛

مي)ج را طرف بررسي كننده وقتي حق بررسي را اعمال به طور مناسبي، خود كند بايد

. معرفي كند

ب-2 راي تحويل در صورت صدور سند حمل غيرقابل انتقال كه مطابق عبارات آن بايد

: گرفتن كاالها سند تسليم گردد

ميهفرستند) الف و او به گيرنده در سند طرف بررسي كننده است تواند حق بررسي را
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به آن شخص بدون ظهرنويسي، انتقال دهد اگر چندين نسخه اصلي از سند. حمل با انتقال سند

وميها منتقل صادر شود براي اينكه حق بررسي منتقل گردد، همة نسخه  شوند،

به طور مناسبي)ب و طرف بررسي كننده براي اعمال حق بررسي خود بايد سند صادر كند

مي اگر چندين نسخه از سند صادر شده باشد، همة نسخه. خودش را معرفي كند شود، ها ارائه

. تواند اعمال شود در نبود آن حق بررسي نمي

: در صورت صدور سند قابل انتقال-3

ها نسخه نده يا اگر چندين نسخه از سند حمل قابل انتقال صادر شود، دارندة همةدار) الف

. طرف بررسي كننده است

مي)ب تواند حق بررسي را با انتقال سند حمل قابل انتقال به شخص ديگر مطابق دارنده

اگر چندين نسخه از آن سند صادر شود، براي اينكه حق بررسي منتقل. منتقل كند57ماده 

مي نسخه شود همة به آن شخص منتقل و، شوند ها

 سند حمل قابل انتقال را به متصدي حمل ارائه،براي اعمال حق بررسي، دارنده)ج

1 ماده10اگر او يكي از اشخاص اشاره شده در زير بخش يك بخش الف بندو،دهد مي

و به طور مناسبي خودش را معرفي مي س. كند است، ند صادر شده باشد اگر چندين نسخه از

مي همه نسخه . تواند اعمال شود شوند در غير اين صورت حق بررسي نمي ها ارائه

: در صورت صدور سند حمل الكترونيكي قابل انتقال-4

. دارنده، طرف بررسي كننده است) الف

مي)ب تواند حق بررسي را به شخص ديگري با انتقال سند حمل الكترونيكي قابل دارنده

و9 ماده1هاي اشاره شده در بند ال مطابق روشانتق  انتقال دهد؛

، ثابت9 ماده1هاي اشاره شده در بند براي اعمال حق بررسي، دارنده مطابق روش)ج

كه او دارنده استمي . كند

52ماده

 اجراي دستورات توسط متصدي حمل

با3و2 با رعايت بندهاي-1 50يد دستورات اشاره شده در ماده اين ماده، متصدي حمل

: را اجرا كند اگر

مي) الف . دهد بتواند حق بررسي را اعمال كند شخصي كه چنين دستوري

به متصدي حمل)ب كه به صورت معقول مطابق متن آنها در زماني دستورات بتواند

. رسند، اجرا شوند مي

و شيوه)ج تح دستورات به عمليات معمول متصدي حمل اي وارد ويل لطمههاي

. سازند نمي
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كه متصدي ممكن در تمامي موارد طرف بررسي كنننده بايد هر هزينه-2 ي اضافي معقولي

و خسارتي كه متصدي حمل ممكن است در نتيجة هر است كرده باشد اجراي متعارف

كه متصدي حمل ممكن است براي از جمله غرامت دستوري وفق اين ماده متحمل شود، هايي

به ساير كاالها بپردازد، جبران كندف .قدان يا خسارت وارد

يا-3 كه از طرف بررسي كننده براي مبلغ هزينة اضافي، فقدان  متصدي حمل حق دارد

و حسب به طور معقول انتظار دارد كه در رابطه با اجراي دستور كه متصدي حمل خسارتي

مي. اين ماده بوجود بيايد، تضمين بگيرد واند از اجراي دستور امتناع كند اگرت متصدي حمل

. چنين تضميني داده نشود

 مسئوليت متصدي حمل در عدم انجام دستورات طرف بررسي كننده، برخالف-4

و خسارت وارده به كاالها يا براي تأخير در تحويل1تعهداتش وفق بند ، اين ماده براي فقدان

و ميزان غرامت قابلمي23تا17تابع مواد تا59 پرداخت توسط متصدي حمل تابع مواد باشد

. باشدمي61

53ماده

 تحويل مفروض كاال

كه طبق دستور داده شده مطابق بند مي52 ماده1كاالهايي شوند، فرض تحويل داده

و مقررات فصل مي  راجع به چنين تحويلي اعمال9شود كه در محل مقصد تحويل شدند

. شود مي

54ماده

 اد حمل اصالح قرارد

مي-1 كه تواند با متصدي حمل براي تغيير قرارداد طرف بررسي كننده تنها شخصي است

ج ماده1حمل جداي از موارد اشاره شده در بند  و ب . توافق كنند50 بخش

ج ماده1 اصالح قرارداد حمل شامل موارد اشاره شده در بند-2 و ب در50 بخش  بايد

در يك سند حمل غيرقابل انتقال كه الزم است تسليم شود بيان يك سند حمل قابل انتقال يا

شود يا ضميمه يك سند حمل الكترونيكي قابل انتقال شود يا بر اساس درخواست طرف 

بررسي كننده بايد در يك سند حمل غيرقابل انتقال بيان شود يا در يك سند حمل الكترونيكي 

ت. غير قابل انتقال درج شود كه بدين مياصالحاتي شوند بايد بر طبق ماده رتيب درج يا ضميمه

. امضا شوند38

55ماده

 فراهم كردن اطالعات، دستورات يا اسناد تكميلي براي متصدي حمل

به موقع-1 به درخواست متصدي حمل يا طرف اجرا كننده بايد  طرف بررسي كننده
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و دستورات راجع به كاالها را كه متصدي حمل به طور معقول ممكن است اطالعات، اسناد

و توسط فرستنده فراهم نشده  به موجب قرارداد حمل، نياز داشته باشد براي اجراي تعهداتش

به شيوه به طور معقول . قابل دسترسي براي متصدي حمل نيست، فراهم كند اي ديگرو

يا-2  اگر متصدي حمل بعد از تالش مقتضي، قادر نباشد كه طرف بررسي كننده را بيابد

رف بررسي كننده قادر نباشد اطالعات، دستورات يا اسناد مناسب را براي متصدي حملط

اگر متصدي حمل بعد از تالش مقتضي، قادر نباشد. كند فراهم كند، فرستنده آنها را فراهم مي

. فرستنده را بيابد، فرستنده اسنادي بايد چنين اطالعات، دستورات يا اسنادي را فراهم كند

56ماده

 توافقيضقن

ج ماده1توانند بند طرفين قرارداد حمل مي و ب را52و ماده50 ماده2و بند50 بخش

. نقض كنند

ب ماده1توانند امكان انتقال حق بررسي اشاره شده در بند آنها مي يا51 بخش  را محدود

. استثنا كنند

11فصل

 انتقال حقوق

57ماده

 انتقال يا سند حمل الكترونيكي قابل انتقال انتقال در صورت صدور سند قابل

مي-1 با در صورت صدور سند حمل قابل انتقال، دارنده تواند حقوق درج شده در سند را

: انتقال سند به شخص ديگر، منتقل كند

به طور صحيح به نفع شخص ديگر) الف ظهرنويسي كرده اگر سند در وجه شخصي باشد

 يا سفيد امضاء بدهد؛ يا 

بدر وجه سند)يك: اگربدون ظهرنويسي)ب دواحامل يا سند سفيد امضا به) شد يا سند

كه از اولين دارنده به اين شخص منتقل شده است . نام شخص معين باشد

مي-2 تواند حقوق درج در صورت صدور سند حمل الكترونيكي قابل انتقال، دارنده سند

 خواه9 ماده1هاي اشاره شده در بندي وفق روششده در آن را با انتقال سند حمل الكترونيك

به حواله كرد يا به نام شخص معين صادر شود، انتقال دهد . سند

58ماده

 مسئوليت دارنده

به ماده-1 به موجب، دارنده55 بدون ايراد لطمه و هيچ حقي را كه فرستنده نيست اي

به موج قرارداد حمل اعمال نمي به عنوان دارنده كند، هيچ مسئوليتي را ب قرارداد حمل تنها
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. شود سند عهده دار نمي

مي دارنده-2 به موجب قرارداد حمل اعمال و حقي را كند، تمامي اي كه فرستنده نيست

ميرا هاييمسئوليت به او تحميل ميكه به موجب قرارداد حمل كه اين شود پذيرد تا حدي

سنمسئوليت د حمل الكترونيكي قابل انتقال اعالم شده يا از آن ها در سند حمل قابل انتقال يا

. استنباط شود

اي كه فرستنده نيست هيچ حقي به موجب اين ماده، دارنده2و1 از نظر بندهاي-3

كه قرارداد حمل اعمال نمي : كند تنها به اين دليل

مي) الف ان10كند، مطابق ماده او با متصدي حمل توافق با، كه يك سند حمل قابل تقال را

يك سند حمل الكترونيكي قابل انتقال جايگزين كند يا يك سند حمل الكترونيكي قابل انتقال 

 را با يك سند حمل قابل انتقال جايگزين كند؛ يا 

. منتقل كند57حقوقش را وفق ماده)ب

12فصل

 هاي مسئوليت محدوديت

59ماده

 هاي مسئوليت محدوديت

به61 ماده1بندو60 با رعايت ماده-1  مسئوليت متصدي حمل براي نقض تعهداتش

بهموجب اين كنوانسيون  واحد محاسبه براي هر بسته يا واحد حمل ديگر، 875 محدود است

كه موضوع ادعا يا اختالف سه واحد محاسبه در ازاي يك كيلوگرم وزن ناخالص كاالها يا

مي.است ار سقف باالتر اعمال كه زش كاالها توسط فرستنده اعالم شده شود، به جز وقتي

و در داده كه مبلغي بيش از سقف مسئوليتي كه در اين ماده است هاي قرارداد ذكر شده يا وقتي

و فرستنده توافق شده است . مقرر شده، بين متصدي حمل

در-2 كه كاالها كه، يك پالت يا يك وسيله مشابه حمل،يا بر روي يك كانتينر هنگامي

يا، يا در روي يك وسيله قرار گرفته، بستهقرار داشته يع كاالها به كار رفتهبراي تجم ها

كه در داده در واحدهاي حملي و يا روي وسيله حمل يا وسيله نقليه هاي قرارداد معين شده

به عنوان بسته يا واحد حمل در نظر گرفته مي در نبود چنين شمارشي،. شوند قرار گرفته

به عنوان يك واحد حمل فرضدركاالهاي قرار گرفته يك يا روي وسيله حمل يا وسيله نقليه

. شوند مي

كه (SDR) واحد محاسبه اشاره شده در اين ماده، حق برداشت ويژه واحد-3  است آنگونه

به پول رايج. المللي پول تعريف شده است توسط صندوق بين مبالغ اشاره شده در اين ماده

 چنين پولي در تاريخ حكم يا رأي داوري يا در تاريخ توافق شده ملي يك دولت بر طبق ارزش
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المللي پول ارزش پول ملي دولت عضوي كه عضو صندوق بين. شود بين طرفين، تبديل مي

به حق برداشت ويژه بر طبق روش ارزيابي كه توسط صندوق بين المللي پول در تاريخ است

و عملياتش به كار برد ميمورد نظر براي معامالت يك. شوده شده، محاسبه ارزش پول ملي

كه الملل پول نيست به حق برداشت ويژه به شيوه دولت طرف قرارداد كه عضو صندوق بين اي

مي توسط آن دولت مشخص مي . شود شود، محاسبه

60ماده

 سقف مسئوليت براي زيان ناشي از تأخير

ن61 ماده2با رعايت بند به كاالها مطابق با ماده غرامت براي فقدان يا زيان اشي از تأخير

مي22 و نيم محاسبه و مسئوليت براي زيان اقتصادي ناشي از تأخير به مبلغي معادل دو شود

مجموع مبلغ قابل. شود برابر كراية قابل پرداخت براي كاالهاي موضوع تأخير، محدود مي

و بند  كه وفق59ماده1پرداخت مطابق اين ماده  براي فقدان كلي59 ماده1بند، از مقداري

. تواند تجاوز كند شود، نمي كاالهاي مربوطه تعيين مي

61ماده

 محروميت امتياز سقف مسئوليت

و هيچ يك از اشخاص اشاره شده در ماده-1  حق ندارند از امتياز18 متصدي حمل

 شوند، اگر، يا مقرر در قرارداد حمل برخوردار59محدوديت مسئوليت مقرر شده در ماده

كه ضرر در نتيجه نقض تعهدات متصدي حمل به موجب اين كنوانسيون دارنده حق ثابت كند

كه با قصد به فعل يا ترك فعل شخصي شخص مدعي حق محدوديت مسئوليت است  منتسب

بيو مي يا با به اينكه چنين ضرري احتماالً بوجود و با علم . استصورت گرفتهآيد، احتياطي

و هيچ يك از اشخاص ذكر شده در ماده متصدي-2  حق ندارند از امتياز18حمل

در. برخوردار شوند60ت مقرر در مادهيمحدوديت مسئول كه تأخير اگر دارنده حق اثبات كند

مند شدن از حق محدوديت تحويل ناشي از فعل يا ترك فعل شخصي شخص مدعي بهره

از، مسئوليت است بيچه با قصد ايجاد خسارت ناشي چه با و تاخير به اينكه احتياطي با علم

.شوداحتماالً باعث ضرر مي

13فصل

 مهلت اقامه دعوا

62ماده

 مدت زمان اقامه دعوا

و اختالفات ناشي از نقض يك تعهد مقرر-1  هيچ اقدام حقوقي يا داوري در مورد ادعاها
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. سال، ممكن نيست2 مدتيدر اين كنوانسيون، بعد از انقضا

 كاالها را تحويل، اين ماده از روزي كه در آن متصدي حمل1 مدت اشاره شده در بند-2

داده است يا در مواردي كه كاال تحويل داده نشده است يا تنها بخشي از كاالها تحويل داده

كه در آن كاالها بايد تحويل داده مي مي شده از آخرين روزي آن. شود شد، آغاز كه از روزي

مي، مدت زمان . شود شود جزء مدت محسوب نمي شروع

مي1 مدت مقرر در بندي با وجود انقضا-3 به عنوان اين ماده، يك طرف تواند به حقي

. استناد كندي طرح شده توسط طرف ديگردفاع يا براي مقابله با دعوا

63ماده

 تجديد مدت اقامه دعوا

اوتواند معلق يا تعطيل شود، نمي62مدت مقرر در ماده كه عليه ادعايي مطرح اما شخصي

ميمي به دارندة تواند در هر زمان در طول اين مدت، با اعالميه شود  حق اين مدت را تمديد اي

. اين مدت ممكن است دوباره با يك يا چند اعالميه ديگر تمديد شود. كند

64ماده

 دعواي رجوعي

متواند بعد از انقضاي مدت مقرر شخص مسئول مي ؛ دعواي رجوعي مطرح كند62ادة در

يكي از مواعد زير مطرح كند، مدت طوالني : تر مالك است اگر دعواي تبعي را در

يا) الف كه در آنجا دعوا مطرح است،  در زمان مقرر توسط قانون حاكم كشوري

و فصل دعوا يا بعد از تاريخ دريافت ابالغية دعوا عليه)ب طي نود روز پس از حل

. كدام زودتر باشدخودش، هر

65ماده

به عنوان متصدي حمل شناخته شده كه  دعاوي عليه شخصي

به عنوان متصدي حمل طبق كه به صورت لخت يا شخصي دعوا عليه اجاره كننده كشتي

مي37 ماده2بند  اگر. مطرح شود62 مدت مقرر در مادهيتواند بعد از انقضا شناخته شده

: تر مالك است باشد، موعد طوالنيدعوا در يكي از مواعد زير 

آن) الف مي در زمان مقرر طبق قانون حاكم كشوري كه در يا كشور دعوا مطرح  شود؛

طي نود روز از روزي كه در آن متصدي حمل مشخص شده است يا مالك ثبت شده)ب

كه او طبق بند به صورت لخت اين فرض را  متصدي حمل37 ماده2يا اجاره كننده كشتي

. ست، رد كرده استا



 187)2(كنوانسيون رتردام

14فصل

 صالحيت

66ماده

 دعاوي عليه متصدي حمل

، خواهان72يا67 توافق در قرارداد حمل در مورد دادگاه انحصاري طبق ماده بجز فرض

: حق اقامه دعوا عليه متصدي حمل بر طبق اين كنوانسيون را دارد

كه در قلمرو آن يكي از مكان) الف ز در دادگاه صالحي ميهاي : شود ير واقع

 اقامتگاه متصدي حمل؛)1

يا)2  محل دريافت توافق شده در قرارداد حمل؛

يا)3  محل تحويل توافق شده در قرارداد حمل؛

از)4 كه در آن كاالها نهايتاً كه در آن كاالها ابتدائاً در كشتي بارگيري شده يا بندري بندري

يا كشتي تخليه مي  شوند؛

ي)ب و متصدي حمل، برايا دادگاهدر دادگاه هاي صالح تعيين شده با توافق بين فرستنده

ب كه عليه متصدي حمل ممكن است در چارچوب اين كنوانسيون و فصل دعاوي وجودهحل

. بيايد

67ماده

 اختيار توافق در مورد تعيين دادگاه

ب ماده-1 كه بر طبق بند براي اختالفاتبه طور انحصاري66 صالحيت دادگاه انتخابي

و توافق : نامه صالحيت بين طرفين قرارداد است تنها اگر طرفين توافق كنند

مي) الف و آدرس طرفين را بيان كه به طور واضح نام و در بستة قراردادي وجود دارد كند

دو) يك مي) به طور انفرادي مورد مذاكره واقع شده، يا دربه طرز روشني بيان كه توافق دارد

و مورد  و مشخص كند در كداميك از شروط قراردادي توافق موجود است؛  دادگاه منعقد شده

هاي يك دولت متعاهد يا يك يا چند دادگاه خاص دولت متعاهد به طور روشن دادگاه)ب

.ن كنديرا تعي

كه بر طبق بند-2 1 شخصي كه طرف قرارداد نيست، با توافق در مورد دادگاه انحصاري

مياين ماده انج : شود مگر اينكه شود مرتبط نمي ام

يكي از مكان) الف  باشد؛66هاي مذكور در بند الف ماده دادگاه در

 توافق در سند حمل يا سند حمل الكترونيكي ذكر شود؛)ب

و)ج به موقع، از دادگاهي كه در آن دعوا بايد اقامه شود و آن شخص به طور مناسب

و اينكه صالحيت آن دادگاه انحصار ي است مطلع شده است؛
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مي)د كه توافق در مورد دادگاه انحصاري به اين قانونِ دادگاه رسيدگي كننده بپذيرد تواند

. شخص مربوط شود

68ماده

 دعاوي عليه طرف اجراكنندة دريايي

دريايي در دادگاه حق طرح دعوا عليه طرف اجرا كنندةبه موجب اين كنوانسيون خواهان

: دارد، آن واقع شدهحوزهدرهاي زير يكي از مكانكهرا صالحي 

يا) الف  اقامتگاه طرف اجرا كننده دريايي؛

مي)ب كه در آن كاالها توسط طرف اجراكنندة دريايي دريافت در بندري كه شود، بندري

كه در آن طرف اجراكننده آن كاالها توسط طرف اجراكنندة دريايي تحويل مي شود يا بندري

مياقداما . دهد تش را در مورد كاالها انجام

69ماده

 فقدان صالحيت اضافي

، طرح هيچ دعوايي عليه متصدي حمل يا طرف اجراكننده دريايي72و71با رعايت مواد

. تعيين نشده، ممكن نيست68يا66به موجب اين كنوانسيون در دادگاهي كه طبق مواد

70ماده

و اقدامات موقتي يا تأم  يني توقيف

هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون، بر صالحيت انجام اقدامات موقتي يا تأميني از جمله

دادگاه كشوري كه در آن اقدامي موقتي يا تأميني صورت گرفته،. گذارد توقيف، اثر نمي

: صالحيت تصميم گرفتن در ماهيت موضوع را ندارد مگر

يا) الف  شرايط اين فصل حاصل باشد؛

مي يون بينكنوانس)ب كه در آن كشور اعمال . شود آن را مقرر كند المللي

71ماده

و تفكيك دعاوي  ترك

آور الزام72يا67 به جز وقتي كه توافق در تعيين دادگاه انحصاري طبق شرايط ماده-1

و طرف اجراكنندة دريايي، براي عمل واحدي  است، اگر دعواي واحدي عليه متصدي حمل

ش  مطرح68و نيز ماده66ود، دعوا ممكن است فقط در دادگاه مقرر طبق ماده همزمان اقامه

ب ماده.شود  مطرح68در نبود چنين دادگاهي اين دعوا ممكن است در دادگاهي طبق بند

. شود، اگر چنين دادگاهي وجود داشته باشد

كه در شرايط مواد-2 72يا67 به جز وقتي كه توافق بر دادگاه انحصاري وجود دارد

هر آور است، متصدي حمل يا طرف اجرا كننده الزام كه دعواي عدم مسئوليت يا  دريايي
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66،68و شخصي را از حقش براي انتخاب دادگاه طبق ماده كننددعواي ديگري طرح مي

به محض اينكه او دادگاهي وفق ماده محروم مي و به تقاضاي خوانده 68يا66كند بايد

حانتخاب كرد، . آن دعوا را ترك كندو مطرح شودسب مورد در آن دادگاه دعوا بر

72ماده

و صالحيت در صورت حضور خوانده در دادگاه  توافق بعد از بروز اختالف

مي-1 و فصل اختالف در دادگاهي پس از بروز اختالف، طرفين اختالف توانند بر حل

. صالح توافق كنند

كه در آن خوانده-2 مي دادگاه صالحي آن حضور پيدا كند بدون اينكه قواعد حاكم بر

. دادگاه صالحيتش را رد كند داراي صالحيت رسيدگي است

73ماده

و اجرا  تصديق

كه به موجب اين كنوانسيون-1  تصميم اتخاذ شده در يك دولت متعاهد توسط دادگاهي

و اجرا داراي صالحيت است در دولت متعاهد ديگر مطابق با حقوق آن دولت تصد يق

كه هر دو دولت اعالميه مي . صادر كنند74اي مطابق با ماده شود، هنگامي

از-2 و اجرا مقرر در قانون كشور خود  يك دادگاه ممكن است بر مبناي داليل رد تصديق

و اجرا امتناع كند . تصديق

اي كه عضو اين اين فصل بر اعمال قواعد يك سازمان مستقل اقتصادي منطقه-3

و اجراي احكام بين دولتكنو هاي عضو آن سازمان مستقل انسيون است، در رابطه با تصديق

بي اقتصادي منطقه تأثير است، خواه اين قواعد قبل يا بعد از اين كنوانسيون پذيرفته شده اي

. باشند

74ماده

14اعمال فصل

به عالم كردها91هاي متعاهدي كه مطابق با ماده دولت برايمقررات اين فصل تنها كه اند

. آور استالزام شوند، اين مقررات ملزم مي

15فصل

 داوري

75ماده

 توافقات داوري

مي-1 كه ممكن است در رابطه با رعايت اين فصل، طرفين توانند توافق كنند هر اختالفي
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. با حمل كاالها به موجب اين كنوانسيون بوجود آيد به داوري ارجاع شود

دا-2 مي آيين به حقي استناد كه عليه متصدي حمل به اختيار شخصي كند جريان وري

: يابد مي

يا) الف  در هر محل تعيين شده بدين منظور در توافق داوري،

يكي از مكان)ب  هاي زير قرار گرفته؛ در هر محل ديگري واقع در كشوري كه در آن

 اقامتگاه متصدي حمل؛) يك

 در قرارداد حمل؛ يا محل دريافت توافقي كاال) دو

يا) سه  محل تحويل توافقي در قرارداد حمل؛
كه در آن كاالها نهايتاً از بندري كه در آن كاالها ابتدائاً در كشتي بارگيري شدند يا بندري

. كشتي تخليه شدند
 تعيين محل داوري در توافق نامة داوري، در اختالفات بين طرفين توافق، داراي اعتبار-3
به طرز روشني بيان الزامي و آدرس طرفين را كه نام  است، اگر توافق جزء بستة قراردادي باشد
و مي :يا كند،

يا) الف  موضوع مذاكره انفرادي قرار گرفته؛
مي)ب ميبه طرز روشني بيان و مشخص كه توافق داوري منعقد شده كند در كدام دارد

. شود يك از شروط قراردادي يافت مي
ي-4 كه طرف بستة3ك توافق داوري مطابق بند وقتي  اين ماده منعقد شده است، شخصي

مي قراردادي نيست با تعيين محل داوري در : شود تنها اگر اين توافق ملزم
يكي از مكان) الف ب بند محل داوري تعيين شده در توافق در 2هاي اشاره شده در بخش

 اين ماده قرار بگيرد؛
 يا سند حمل الكترونيكي ذكر شود؛ توافق در سند حمل)ب
و)ج به موقع از محل داوري مطلع شود؛ و به طرز مناسب  شخص ياد شده
مي)د . تواند به توافق داوري ملزم شود قانون حاكم مقرر دارد كه اين شخص
مي-5  اين ماده بخشي از هر توافق يا شرط داوري1،2،3مقررات بندهاي شود فرض

و هر مقرره كه با اين مقررات در تناقض باشد، باطل است است . اي از شرط يا توافق تا حدي


