
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
7931 ـ تهران



 مطالب اختصاری فهرست

 سخن ناشر

 مقدمه

تا  ی؛ با اصالحات بعدنیمشترک مجلس ونیسیکم 93/60/7939)مصوب  ییایقانون در 

  (یاسالم یمجلس شورا 70/60/7937

مصوب  ییایدر یالملل نیبه هفت قرارداد ب رانیا یقانون الحاق دولت شاهنشاه

60/77/7933 

ها و پروتکل  از مقررات مربوط به بارنامه یکردن بعض کنواختی یالملل نیقرارداد ب

 امضاء

 قیاز مقررات مربوط به حمل مسافر از طر یکردن بعض کنواختی یالملل نیقرارداد ب

 ایرد

کاال )قواعد  ییایونقل در سازمان ملل متحد در مورد حمل 7310 ونیکنوانس

  هامبورگ(

 رتردام ونیکنوانس

ورشو و  7393اکتبر  79ن ویبه کنوانس رانیا یقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاه

گواداالخارا و پروتکل  7307سپتامبر  70 ونیالهه و کنوانس 7300سپتامبر  90پروتکل 

 97/69/7903گواتماال مصوب  7317مارس  0

 21ورشو ـ  یالملل نیب ییونقل هوا از مقررات حمل یکردن برخ کسانیمربوط به  ونیکنوانس

 2111اکتبر 

 ونیکنوانس 1ـ راجع به ماده  یپروتکل الحاق



 

 2111سپتامبر  12پروتکل الهه ـ 

 2192سپتامبر  22گواداالخارا  ونیکنوانس

 ییونقل هوا از مقررات حمل یکردن برخ کسانیمربوط به  ونیاصالح کنوانس یبرا پروتکل

شده به موجب پروتکل  و اصالح 2111اکتبر  21 خیامضاءشده در ورشو به تار الملل نیب

 2192مارس  2گواتماال ـ  2111سپتامبر  12 خیمنعقده در شهر الهه به تار
 

 یاصالح ی)پروتکل(ها فاتیبه تشر رانیا یاسالم یقانون اجازه الحاق دولت جمهور

)پروتکل( الهه  فاتیآن به موجب تشر یورشو و اصالح ونی( کنوانس3( و )9(، )7)

 یالملل نیب ییونقل هوا از مقررات حمل یکردن برخ کسانیمربوط به 

 ( امضاءشده در مونترال2شماره ) ی)پروتکل( الحاق فاتیتشر

 ( امضاءشده در مونترال1شماره ) ی)پروتکل( الحاق فاتیتشر

 2191سپتامبر  11 خی( امضاءشده در مونترال در تار۴شماره ) ی)پروتکل( الحاق فاتیتشر

 ییونقل هوا از مقررات حمل یکردن برخ کسانی ونی( به منظور اصالح کنوانس30/39/201۴)

شده به  صالح( و ا13/39/2032) 2111اکتبر  21 خیامضاءشده در ورشو در تار یالملل نیب

 (39/39/200۴) 2111سپتامبر  12 خیفات )پروتکل( امضاءشده در الهه در تاریموجب تشر

 داخل کشور یدر پروازها رانیا ییمایهواپ یها شرکت تیحدود مسئول نییقانون تع

 یالملل نیب ییونقل هوا مقررات حمل یکردن برخ کنواختیراجع به  ونیکنوانس

 یالملل نیونقل ب قرارداد حمل ونیکنوانس به رانیا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور

 آن یجاده و پروتکل اصالح قیاز طر کاال

 جاده قیکاال از طر یالملل نیونقل ب قرارداد حمل ونیکنوانس

 جاده قیکاال از طر یالملل نیل بونق قرارداد حمل ونیپروتکل کنوانس

  (COTIF)المللی ریلی  ونقل بین کنوانسیون حمل 7333کوتیف 

المللی ریلی )کوتیف(  نقل بین و نسیون حملاصالح کنوا 2111پروتکل مورخ سوم ژوئن 

  (2111)پروتکل  2123 می  1شده در تاریخ  تدوین

، بر اساس نسخه 2123المللی ریلیِ )کوتیف( مورخ نهم می  نقل بین و حمل ونیکنوانس

 2111پروتکلِ اصالحیِ سوم ژوئن 



 

 

 المللی ریلی )اتیف( ونقل بین الدول حمل های سازمان بین پروتکلِ امتیازات و مصونیت
 

 Aـ پیوست  CIVالمللی ریلی مسافر ) نقل بین و قواعد یکسان در خصوص قرارداد حمل

  کنوانسیون(

 Bـ پیوست  CIMالمللیِ ریلی کاالها ) ونقل بین قواعد یکسان در خصوص قرارداد حمل

  کنوانسیون(

 )کنوانسیون Cـ پیوست  (RIDالمللی ریلیِ کاالهای خطرناك  ونقل بین مقررات حمل
 

المللی  برداری از وسایل نقلیه در ترافیك ریلی بین قواعد یکسان در خصوص قراردادهای بهره

CUV)  ـ پیوستD سیونکنوان( 

 (CUIالمـللی  بین ونقل ریلی  برداری از زیربنا در حمل قواعد یکسان در خصوص قرارداد بـهره

 )کنوانسیون Eـ پیوست 

های فنی  ان در خصوص معتبرسازی استانداردهای فنی  و اتخاذ دستورالعملقواعد یکس

ـ  (APTUالمللی  یکسانِ قابل کاربرد برای تجهیزات ریلیِ مورد استفاده در ترافیك بین

 )کنوانسیون Fپیوست 

که همراه با پذیرش فنی وسایل نقلیة غیرمنطبق با هایی  پارامتر APTUضمیمه 

 الزامات فنی ملی بایستی بررسی شوندبندی  دستورالعمل فنی یکسان و طبقه

ـ  ATMFالمللی ) قواعد یکسانِ پذیرش فنی تجهیزات ریلی مورد استفاده در ترافیك بین

  کنوانسیون( Gپیوست 

 کاال یالملل نیونقل مرکب ب سازمان ملل متحد در مورد حمل ونیکنوانس

 کاال یالملل نیونقل مرکب ب ارتباط با حملـ مقررات راجع به مسائل گمرك در  مهیضم

 مطالب یلیفهرست تفص



 

 

 

Les Conventions 

Internationales de Transport 
avec 

La Loi du Transport Maritime 
 

 

 

 

 

 
Par 

Alireza Mohammadzadeh Vadghani 

Professeur Associé de L’université de Téhéran 
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