
قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و  < 1387سال  -هاي روزنامه رسميمجموعه
 2004منعقد شده در بخارست سال  (UPU)سومين كنگره اتحاديه جهاني پست

بخش دوم ـ قوانين  < قرارداد پستي جهاني < اساسنامه اتحاديه جهاني پست < ميالدي
ماده  < ـ مسؤوليتها2فصل  < ها و امانات پستيو مقررات قابل اجراء در مورد پست نامه

 < ـ مسؤوليت ادارات پست. غرامات21

 ـ مسؤوليت ادارات پست. غرامات21ماده 

 ـ کليات1
رد زير مسؤول خواهند ، در موا22بيني شده در ماده ـ ادارات پست، به جز موارد پيش1ـ1

 :بود
ديدگي مرسوالت سفارشي، امانات عادي و مرسوالت بيمه شدن، سرقت يا آسيبـ گم1ـ1ـ1

 شده؛
 ـ گم شدن مرسوالت با تحويل گواهي شده؛1ـ1ـ2
 .ـ برگشت امانتي که علت عدم توزيع آن معلوم نيست1ـ1ـ3
هيچگونه مسؤوليتي  1ـ1ـ2و  1ـ1ـ1ـ ادارات پست به جز موارد مذکور در بندهاي 1ـ2

 .نخواهند داشت
ـ ادارات پست در مواردي که در قرارداد پستي جهاني حاضر ذکر نشده هيچگونه 1ـ3

 .مسؤوليتي نخواهند داشت
ديدگي کامل مرسوالت سفارشي، امانات عادي و شدن، سرقت يا آسيبـ هنگامي که گم1ـ4

س ماژور) باشد که به آن غرامتي اي غيرمترقبه (فورمرسوالت بيمه شده در نتيجه حادثه
هاي پرداخت شده را به استثناي هزينه بيمه پس تعلق نگيرد، فرستنده حق دارد هزينه

 .بگيرد
نامه ها و آئيننامهنامه پستـ ميزان غرامت پرداختي نبايد از مبالغ مذکور در آئين1ـ 5

 .امانات پستي فراتر رود
ستقيم يا منافع تحقق نيافته در پرداخت غرامت ـ در موارد مسؤوليت، خسارات غيرم1ـ 6

 .لحاظ نخواهند شد
ـ کليه قوانين و مقررات مربوط به مسؤوليت ادارات پست، ثابت، اجباري و کامل 1ـ7

خواهند بود. ادارات پست در هيچ حالتي، حتي در صورت بروز خسارات جدي، خارج از 
ها، مسؤوليتي برعهده نامهينشده در قرارداد پستي جهاني و آئمحدوديتهاي تعkن

 .نخواهند داشت
 ـ مرسوالت سفارشي2
ديدگي کامل يک مرسوله سفارشي، فرستنده شدن، دستخوردگي يا آسيبـ درصورت گم2ـ1



ها دريافت کند. اگر فرستنده نامه پست نامهحق دارد غرامتي به ميزان مندرج در آئين
توانند ها مطالبه کند، ادارات پست مينامه نامه پستمبلغي کمتر از ميزان مندرج در آئين

ربط دريافت آن مقدار کمتر را بپردازند و بر همين اساس بازپرداخت را از ساير ادارات ذي
 .کنند

ديدگي قرار گيرد، به ـ چنانچه بخشي از يک مرسوله سفارشي مورد دستبرد يا آسيب2ـ2
سرقت شده يا خسارت وارده فرستنده غرامتي متناسب و اصوالً معادل ارزش واقعي 

 .پرداخت خواهد شد
 ـ مرسوالت با تحويل گواهي شده3

شده، ديدگي کامل يک مرسوله با تحويل گواهيشدن، دستبرد کامل يا آسيبدرصورت گم
 .هاي پرداخت شده را پس بگيردفرستنده حق دارد فقط هزينه

 ـ امانات عادي4
ديدگي کامل يک امانت، فرستنده حق دارد ـ درصورت گم شدن، دستبرد کامل يا آسيب 4ـ1

نامه امانات پستي دريافت کند. چنانچه فرستنده مبلغي غرامتي معادل مبلغ مندرج درآئين
توانند آن نامه امانات پستي مطالبه کند، ادارات پست ميکمتر از ميزان مندرج در آئين

 .ربط دريافت کنندر ادارات ذيمقدار کمتر را بپردازند و بر همين اساس بازپرداخت را از ساي
ديدگي قرار گيرد، به فرستنده ـ چنانچه بخشي از يک امانت مورد دستبرد يا آسيب4ـ2

غرامتي متناسب و اصوالً معادل ارزش واقعي سرقت شده يا خسارت وارده پرداخت 
 .خواهدشد

رج در مابين، درخصوص اعمال مبلغ مندتوانند براساس روابط فيـ ادارات پست مي4ـ3
 .نظر از وزن آن توافق نمايندنامه امانات پستي، براي هر امانت و صرفآئين

 ـ مرسوالت بيمه شده 5
شده ديدگي کامل يک مرسوله بيمهشدن، دستبرد کامل يا آسيبـ درصورت گم 5ـ 1

 فرستنده حق دارد غرامتي متناسب و اصوالً معادل ارزش بيمه به حق برداشت مخصوص
(SDR) كند دريافت. 

ديدگي قرار گيرد، به ـ چنانچه بخشي از يک مرسوله بيمه شده مورد دستبرد يا آسيب 5ـ 2
فرستنده غرامتي متناسب و اصوالً معادل ارزش واقعي سرقت شده يا خسارت وارده 

شده تواند از ارزش بيمهپرداخت خواهد شد. با اين وجود، اين غرامت در هيچ حالتي نمي
 .فراتر رود (SDR ) صبه حق برداشت مخصو

، غرامت طبق قيمت جاري اقالم يا کاالهايي از همان 5و4ـ در موارد مذکور در بندهاي  6
نوع در مکان و زماني که مرسوله جهت حمل پذيرفته شده و پس از تبديل به حق 

محاسبه خواهد شد. در صورت نبودن قيمت جاري، غرامت  (SDR ) برداشت مخصوص
شود ل اقالم يا کاالهايي که ارزش آنها بر همان اساس تعkن ميمطابق با ارزش معمو



 .محاسبه خواهد شد
ديدگي کامل يک مرسوله ـ هنگامي که غرامتي براي گم شدن، دستبرد کامل يا آسيب7

سفارشي، امانت عادي يا مرسوله بيمه شده در نظر گرفته شده باشد، فرستنده يا برحسب 
حق پس گرفتن نرخها، حقوق و عوارض اخذ شده از وي به  مورد گيرنده، عالوه بر غرامت،

استثناي هزينه سفارشي يا هزينه بيمه را دارد. همين قاعده در مورد مرسوالت سفارشي، 
اي که به دليل وضعيت بد اين قبيل مرسوالت گيرنده امانات عادي يا مرسوالت بيمه شده

تي مسؤول وضع بد مرسوالت از قبول آنها خودداري کرده و در صورتي که سرويس پس
 .باشد اجراء خواهد شد

، گيرنده حق دريافت غرامت پس 5و 4،2ـ صرف نظر از مقررات تعkن شده در بندهاي  8
از تحويل گرفتن مرسوله سفارشي، امانت عادي يا مرسوله بيمه شده دستخورده يا 

 .ديده را داردآسيب
کشورش غراماتي را که در قوانين داخلي ـ اداره پست مبدأ مختار است به فرستندگان در 9

آن براي مرسوالت سفارشي و امانات غيربيمه تعkن شده مشروط به اينکه اين غرامات 
نباشند پرداخت کند. همين رويه در مورد  4ـ1و  2ـ1کمتر از غرامات تعkن شده در بندهاي 

مال خواهد شد. با شود نيز اعاداره پست مقصد، هنگامي که غرامت به گيرنده پرداخت مي
در موارد زير قابل اجراء باقي خواهد  4ـ1و  2ـ1حال، مبالغ تعkن شده در بندهاي اين
 :ماند

 ـ در صورت شکايت عليه اداره پست مسؤول؛ يا9ـ 1
 .نظر کند يا بالعکسـ چنانچه فرستنده از حقوق خود به نفع گيرنده صرف9ـ 2

توان پيرامون پرداخت غرامت الشرطي نميحق ـ به استثناي توافق دو جانبه، هيچگونه10
 .به ادارات پست در مورد اين ماده قائل شد

 

 


