
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  < نيقرارداد پستي جها < اساسنامه اتحاديه جهاني پست < ميالدي
ه ماد < ـ مسؤوليتها2فصل  < ها و امانات پستيو مقررات قابل اجراء در مورد پست نامه

 < ـ عدم مسؤوليت ادارات پست22

 ـ عدم مسؤوليت ادارات پست22ماده 

ـ ادارات پست در قبال مرسوالت سفارشي و مرسوالت با تحويل گواهي شده، 1
ي خود براي اي که طبق شرايط مندرج در مقررات داخلامانات و مرسوالت بيمه شده

گونه مسؤوليتي نخواهند داشت. با اين وجود، اند، هيچمرسوالت مشابه تحويل نموده
 :مسؤوليت در موارد زير همچنان باقي خواهد ماند

ديدگي، خواه قبل از تحويل، يا به هنگام تحويل مرسوله ـ هنگامي که دستبرد يا آسيب1ـ1
 مشخص شود؛

دهد که گيرنده يا در صورت اقتضاء فرستنده، در  ـ هنگامي که مقررات داخلي اجازه1ـ2
ديده گرفتن مرسوله دستخورده يا آسيبحالت برگشت به مبدأ شرايطي براي تحويل

 شود؛قائل
ـ هنگامي که مقررات داخلي اجازه دهد که مرسوله سفارشي در صندوق شخصي پست 1ـ3

 توزيع شود و گيرنده اعالم کند که آن را دريافت نکرده است؛
ـ وقتي که گيرنده، يا در صورت بازگشت به مبدأ، فرستنده يک امانت يا يک مرسوله 1ـ4

اي که رغم دادن امضاء مبني بر تحويل گرفتن مرسوله، بالدرنگ به ادارهبيمه شده علي
بايد مرسوله را به آن تحويل داده اظهار نمايد که خساراتي را مشاهده کرده است. وي مي

ديدگي بعد از تحويل مرسوله رخ نداده ارائه بر آنکه دستبرد يا آسيبدليل و مدرکي مبني 
 .طبق قوانين و مقررات داخلي تفسير خواهد شد» بالدرنگ« کند. عبارت 

 :ـ ادارات پست در موارد زير مسؤول نخواهند بود2
 ؛13ـ6ـ9مشروط به ماده » فورس ماژور« ـ در حاالت ناشي از حوادث غيرمترقبه 2ـ1
امي که آنها نتوانند به دليل از بين رفتن مدارک اداري به واسطه حوادث ـ هنگ2ـ2

مسؤوليتي در قبال مرسوله بپذيرند، مشروط بر آنکه اثبات » فورس ماژور« غيرمترقبه 
 مسؤوليت آنها از طريق ديگري ميسر نباشد؛

ز ديدگي، از خطا يا اهمال فرستنده و يا اـ هنگامي که گم شدن، سرقت يا آسيب2ـ3
 ماهيت محتواي مرسوله ناشي شده باشد؛

 15بيني شده در ماده که محتواي آنها، مشمول ممنوعيتهاي پيشـ در مورد مرسوالتي2ـ4
 شود؛



ـ هنگامي که مرسوالت براساس مقررات کشور مقصد توقيف شده باشند و 2ـ 5
 که اين امر توسط اداره پست کشور مورد نظر اعالم شده باشد؛درصورتي

اي که با تقلب و با مبلغي باالتر از ارزش واقعي شدهدر مورد مرسوالت بيمه ـ2ـ 6
 اند؛محتويات بيمه شده

ماهه از تاريخ فرداي روز تحويل مرسوله به ـ هنگامي که فرستنده در يک مهلت شش2ـ7
 پست درخواست صدور مطالبه نامه نکرده باشد؛

 افراد غيرنظامي بازداشت شده؛ـ در مورد امانات مربوط به اسراي جنگي يا 2ـ 8
ـ هنگامي که تصور شود فرستنده با مقاصد متقلبانه و با هدف دريافت غرامت عمل 2ـ9

 .نموده است
هاي گمرکي، به هر شکلي که تنظيم شده باشند، يا ـ ادارات پست در قبال اظهارنامه3

ازرسي تصميمات اتخاذ شده توسط گمرک، هنگام بررسي مرسوالت تحويل شده جهت ب
 .گمرکي هيچگونه مسؤوليتي نخواهند پذيرفت

 


