
 

 

 :آشنایی با کنوانسیون تیر

های حمل  موجب رشد تجارت جهانی و در نتيجه، شيوه تجديد حيات اقتصاد اروپا، پس از جنگ جهانی دوم،: تاريخچه كنوانسيون تير

بيشتر به نفع اروپاييان كه   البته، - ها ای در به هم پيوستن كشور اين روش نقش قابل مالحظه  ای شد و جاده و نقل، به ويژه حمل و نقل

(( سيستم)) دام عملی برای ايجادشد، ايفا كرده و به همين جهت اق كشورهای عضو سرازير می مصنوعاتشان به سهولت به بازارهای

فاصله كمی بعد از جنگ به وسيله دست اندركاران حمل و نقل  به(( تير))متناسب با اين رشد آغاز و به اين ترتيب سيستم ترانزيت 

 .اروپايی ايجاد گرديد ای چند كشور جاده

 . به اجرا درآمد بين شمار كمی از كشورهای اروپايی 9191در سال (( كنوانسيون تير))از اين رو 

توسط كميته حمل  9191كنوانسيون در پانزدهم ژانويه  برای انعقاد UN/ECE توفيق طرح محدود ياد شده منجر به مذاكره تحت نظر

در ژنو (( كارنه تير المللی كاال در جاده تحت پوشش كميسيون گمركی راجع به حمل و نقل بين))عنوان  ، تحتUN/ECE و نقل زمينی

 .به اجرا درآمده است 9191ده و از سال ش( سوئيس)

را به كنوانسيون گمركی راجع به حمل و نقل  جای خود 9199كنوانسيون مذكور پانزده سال بعد و پس از دوبار اصالح، در سال 

پيشرفتهای  از داده كه در واقع، حاصل عملكرد كنوانسيون قبلی بوده و( 99كنوانسيون تير )تير  المللی كاال تحت پوشش كارنه بين

منظور افزايش كارآمدی سيستم و كاهش پيچيدگيهای آن و در عين  صنعتی و شرايط در حال تغيير حمل و نقلی و گمركی معاصر به

 .عرصه وجود گذاشته بود ميالدی پا به 91گمركی بيشتر و تسهيل امكان استفاده از كانتينر، كه در دهه  حال ايجاد ايمنی

 .االجرا گرديده است شده و الزم 9191جانشين كنوانسيون تير  9199سال كنوانسيون اصالح شده از 

  

 كارنه تير

سند در كشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات  اين(( تير))المللی كاال در چهارچوب قوانين  سند گمركی است برای ترانزيت بين

بدون بازرسی گمركی  كشورهای بين راهی  أ از طريق قلمروای از كشور مبد آن وسيله نقليه جاده باشد و به موجب كاميون و كاال می

 :اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد نمايد البته اين عبور بدون بازرسی نياز به عبور می

  

 پلمب وسيله نقليه حامل كاال در گمرك مبدأ _1

 لوگيری از هرگونه قاچاقاجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع محفظه و يا كانتينر، به منظور ج _2

 تامين پوشش هرگونه ريسكی در حقوق و عوارض گمركی در طول سفر توسط موسسه ضامن _3

  

 دفترچه تير

الملل حمل و نقل زمينی كه مركز آن در  بين اتحاديه  (Internationl Road transport Union) دفترجه تير توسط سازمان ايرو

تعداد وله شماره  كه بر روی آن (IRU) جلد اين دفترچه منقوش به عالمت ايرو. گردد گذار میوا ژنو است چاپ و به موسسات ضامن

تاريخ اعتبار كارنه تير، شماره كاميون، شماره فتوگرافی، و مشخصات  كارنه تير، كشور مبدا، كشور مقصد، امضاء سازمان ايرو،

ورود و خروج و يا عبور كاال و وسيله حمل  ه به جز از طريق آنهاك)های مجاز عبور كاالی ترانزيتی  كننده كاال و راه شركت حمل

باشد پس از  می استفاده گردد هر كارنه تير برای يك سفر از ميدأ تا مقصد قابل قيد می( باشد نمی تحت عنوان ترانزيت خارجی ميسر

اال تحويل تا به موسسه ضامن كارنه تير به شركت حمل كننده ك پايان سفر و پس از تأييد سوش وله توسط شركت مقصد الشه كارنه

رنگ با شماره فرد در گمركات  دفترچه كارنه تير برای مرز ورود و خروج هر كشور دو برگ وله كه وله های سفيد مسترد گردد

 هكارنه تير ب.گردد های زوج در مرزهای خروجی و گمركات مقصد جدا می شماره های سبز رنگ با مبدأ و مرزهای ورودی و وله

 .كارنه ضميمه گردد شود ولی ممكن است صفحات اضافی به زبان كشور صادر كننده زبان فرانسه چاپ می

  

 موسسه ضامن

الملی تحت پوشش  های بين سلسله ضمانت به منظور تامين پوشش هرگونه ريسكی درحقوق و عوارض گمركی در طول سفر يك

در . شده است در ژنو ترتيب داده IRU ها توسط سازمان ايرو رترين اين ضمانتمهمترين و معتب كنوانسيون تير ايجاد گرديده است كه

معادن است كه شركت های حمل و نقل با سپردن تضمينات الزم به  جمهوری اسالمی ايران موسسه ضامن، اتاق بازرگانی و صنايع و

 .شوند كارنه تير برخوردار می آن از تسهيالت

عنوان تنها موسسه ضامن و صادر كننده كارنه تير در  كنوانسيون تير به 9يران به استناد ماده اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ا



 

 

آن  دالر يا معادل ريالی  هزار 91طبق تعهدی كه در مقابل گمرك دارد به ازای هر فقره كارنه تير تا سقف  ايران شناخته شده است و

اتاق مكلف است وجوه . ئم ناشی از هرگونه تخلف و تأخير خواهد بودجرا ضامن پرداخت حقوق گمركی، سود بازرگانی، عوارض و

 .ظرف مدت سه ماه از تاريخ مطالبه بپردازد مذكور را

های  آن موسسه نخواهد بود بلكه شامل مسئوليت های تير صادره به وسيله مسئوليت موسسات ضامن در يك كشور فقط محدود به كارنه

 .شود توسط موسسات تضمين كننده ديگر در محدوده آن كشور نيز می های تير صادره ناشی از كارنه

گمرك مراتب عدم . يكسال از تاريخ كارنه مسئوليت موسسات ضامن در صورتيكه كارنه بدون قيد و شرط تسويه شود و يا ظرف

 .گردد خاتمه يافته تلقی می. ضامن اعالم ننمايد تسويه يا تسويه مشروط را به موسسه

ای بر عهده گمرك  المللی جاده در حمل و نقل بين اد تير و صدور گواهی قبولی برای وسايط نقليه زمينی مورد استفادهاجرای قرارد

 .شود می كل نظارت بر ترانزيت بر اجرای دقيق قرارداد تير در گمركات كشور نظارت ايران است و از طريق اداره

  

 اهداف و فوايد سيتم تير

از طريق جاده حمل و بدون ارايه تضمينات اضافی نزد  (کارنه تير)ديده شده که کاال تحت پوشش دفترچه تيردرسيستم تير، اين امکان 

 .گمرک خانه درمبدأ تا يک گمرک خانه مقصد ادامه يابد گمرکات بين راهی از يک

 امکانات بهتر برای حمل ونقل و تجارت

 .سيستم ترانزيت تيرای و همينطور کاهش تاخير درعمليات  های جاده کاهش هزينه

 .های يک شکل و استاندارد شده در کنترل و نظارت امکانات حرکت کاال طبق روش

 کنترل و نظارت گمرکی مشابه تحت مفاد کنوانسيون تير

 الملل ای وهمينطورتجارت بين المللی جاده ارتقا و توسعه حمل و نقل بين

 برای صنعت حمل ونقل

 .کند ح درمرزها عبور میکاال با حداقل دخالت مقامات ذيصال

 کاهش در تاخير و هزينه ترانزيت کاال

 اسناد ساده و استاندارد شده

 نياز به ارائه تضمينات گمرکی درمرزهای ورودی برای گمرک

 .دالر در سيستم تير تضمين شده91،111حقوق وعوارض گمرکی تا سقف 

 .شود باشد که اين کار سبب افزايش امنيت سيستم می م تير میهای حمل و نقل واجد شرايط مجاز به استفاده از سيست فقط شرکت

 .يابد نياز کنترل فيزيکی کاال در مسير ترانزيت کاهش می

 .ارائه امکانات بهتر جهت کنترل اسناد و مدارک توسط گمرک

  

 سيستم ترانزيـــت تيــــر

 اصول سيستم تير

 .پايه اصلی استواراست 9سيستم مذکور بر . باشد ال از طريق جاده میسيستم تير درواقع يک سيستم ترانزيت گمرکی برای حمل کا

  

 يا کاميون/ امنيت کانتينر 

يا گواهی / پلمب گمرک رسيده باشد و گواهی تائيديه  يا کانتينر به/ شود که درمحفظه بار کاميون  کاال وقتی قابل حرکت دادن می

 .شدبرای کاميون صادرگشته با از قبل( فتوگرافی)قبولی 

  

 سلسله تضمينات بين المللی

المللی  حقوق و عوارض گمرکی که در اثر هرگونه عمليات ناقص و خالف از سوی گمرک ادعا شود از طريق سلسله تضمينات بين

 .شود پوشش داده می

  

 کارنه تير

هرکارنه تير دارای يک شمـاره .شود ده میای استفا جاده المللــی کارنه تير يک سنــد ترانزيتــی گمرک که در عمليـات حمل و نقـل بين

چهارنوع کارنه تير . وجود ندارد چاپ و امکان تقلب درآن( همانند اسکناس)استفاده از استانداردهای بسيار باال  خاص بـوده و با



 

 

مقصد  / راهیسر/درکارنه تير قيد گردد بعنوان يک سند گمرکی مورد قبول گمرک مبدا برگی و کاالئی که 41،99،9،9وجود دارد 

 .نيز قرار خواهد گرفت

  

 همکاری يک شکل درکنترل های گمرکی

گردد  اين يکنواختی باعث می. باشد مقصد نيز می هر گونه اقدامات و کنترل توسط گمــرک مبدا مورد قبــول گمرک کشور ترانزيت و

 .از اتالف وقت و سرمايه جلوگيری بعمل آيد که عمليات به سهولت انجام و

  

 (سيف تير)رل های افزوده کنت

و گمرکات از سيستم تير و در ( صادرکننده کارنه تير مؤسسه/ مؤسسه ضامـن ) گيری هرچــه بهتــر مؤسسـات ملـی  به منظور بهره

ايمن سازی تير يک رويه  سيستم. طراحی شده است(safe TIR)عملياتــی، سيستــم ايمن سازی تير  ريسک راستای کنترل و کاهش

 .مؤسسات صادرکننده را از طريق ايرو به هم متصل کرده است ل اطالعات بصورت رايانه ای است که کليه گمرکات وانتقا

  

 :اصطالحات کارنه تير

 :اصطالح حمل و نقل تير

ن اطالق ای به نام رويه تير به شرح اين کنوانسيو به حمل و نقل کاالها از يک اداره گمرک مبدا به يک اداره گمرک مقصد تحت رويه

 .شود می

  

 :اصطالح عمليات تير

اداره گمرک مبدا يا از يک اداره گمرک  شود که در يک کشور عضو کنوانسيون از يک به قسمتی از حمل و نقل تير اطالق می

 .انجام گيرد( بين راهی)مقصد يا به يک اداره گمرک خروجی  به يک اداره گمرک( بين راهی)ورودی 

  

وسائط نقليه يا کانتينر همراه با بار و کارنه تير  عبارتست از ارائه وسيله نقليه جاده ای، ترکيبی از: يراصطالح شروع عمليات ت

 .بين راهی ورودی جهت کنترل و پذيرفته شدن کارنه تير توسط گمرک مربوط به گمرک مبدا يا

  

 :اصطالح پايان عمليات تير

با بار و کارنه تير به گمرک مقصد يا بين راهی خروجی  ئط نقليه يا کانتينر همراهای، ترکيب وسا عبارتست از ارائه وسيله نقليه جاده

 .جهت کنترل

  

 :اصطالح تصفيه عمليات تير

اين امر توسط مقامات گمرکی بر . مقامات گمرکی عبارت خواهد بود از تصديق ختم صحيح عمليات تير در يک کشور متعاهد توسط

بين راهی صورت  موجود در گمرک مقصد يا خروجی بين راهی و اداره گمرک مبدا يا ورودیاطالعات  ها يا اساس مقايسه داده

 .گيرد می

  

 :اصطالح حقوق و مالياتهای ورودی يا صدوری

با واردات يا صادرات کاالها وصول می شود  عبارتست از حقوق گمرکی و ساير حقوق، مالياتها، عوارض و وجوهی که در ارتباط

 .بابت بهای تقريبی خدمات پرداخت می شود و هزينه هائی کهبه استثناء وجوه 

  

 :اصطالح وسيله نقليه جاده ای

تريلر يا نيمه تريلری که جهت اتصال به وسيله نقليه جاده  نه فقط به هر گونه وسيله نقليه جاده ای موتوردار بلکه همچنين به هر نوع

 .طراحی شده باشد اطالق می شود ای موتوردار مزبور

  

 :اصطالح ترکيب وسائط نقليه



 

 

 .به وسايط نقليه متصل به هم که به صورت يک واحد در جاده حرکت می کند اطالق می شود

  

 :اصطالح کانتينر

 :اطالق می شود که( يخدان، مخزن متحرک يا ساير سازه های مشابه)به واحد مجزائی از تجهيزات حمل و نقل 

 .ای را جهت جا دادن کاالها تشکيل دهد ه نحوی که محفظهتمام يا قسمتی از آن محصور باشد ب -الف

 .های مکرر کافی داشته باشد با دوام بودن و برای استفاده -ب

به طور ويژه برای تسهيل حمل و نقل کاالها به صورت تک وجهی يا چند وجهی بدون بارگيری مجدد در بين راه طراحی شده  -پ

 .باشد

 .گردد به ويژه زمانيکه از يک نوع وسيله حمل به نوع ديگر منتقل میبا هدف قابليت بکارگيری سريع  -ت

 .طوری طراحی شده باشد که به کارگيری يا تخليه کاال به آن يا از آن آسان باشد -ث

 .گنجايش داخلی آن يک متر مکعب يا بيشتر باشد -ج

 .محفظه قابل پياده شدن بار نيز در حکم کانتينرها تلقی می شود -چ

  

 :اداره گمرک مبدا اصطالح

 .ای در يک کشور متعاهد که حمل و نقل تير يک محموله يا بخشی از يک محموله از آن شروع می شود عبارتست از گمرکحانه

  

 :اصطالح اداره گمرک مقصد

 .يابد ای در يک کشور متعاهد که حمل و نقل تير يک محموله يا بخشی از يک محموله از آن خاتمه می عبارتست از گمرکحانه

  

 :اصطالح اداره گمرک بين راهی

ای، ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينر در طول  جاده ای در يک کشور متعاهد که از طريق آن يک وسيله نقليه عبارتست از گمرکخانه

 .کشور مزبور وارد يا از آن خارج می شود يک حمل و نقل تير به

  

 :اصطالح شخص

 .اعم است از شخص حقيقی و حقوقی

  

 :اصطالح دارنده کارنه تير

شود و اظهار گمرکی که در ضمن نشان  می عبارت خواهد بود از شخصی که کارنه تير مطابق مقررات کنوانسيون برای او صادر

مزبور  در کارنه تير از طرف او در گمرک مبدا به عمل امده باشد، شخص. رويه تير است دهنده تمايلی جهت قرار دادن کاال تحت

های مبدا، بين  کانتينر همراه با بار و دفترچه تير مربوط در گمرکخانه ای، ترکيبی از وسائط نقليه يا جاده  ارائه وسيله نقليه مسئول

 .خواهد بود مقصد بوده و همچنين وی مسئوليت رعايت ساير مقررات مربوط به کنوانسيون راهی و

  

 :اصطالح کاالی سنگين يا حجيم

 .شود شود که به جهت وزن يا اندازه يا نوع آن معموال در يک وسيله نقليه بسته يا محفظه بسته حمل نمی یبه هر گونه شئ اطالق م

  

 مواد کنوانسيون تير

 :کنوانسيون 2ماده 

د ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينر بدون بارگيری مجد ای، اين کنوانسيون شامل حمل و نقل کاالهايی است که توسط وسائط نقليه جاده

متعاهد ديگر يا همان کشور از  اداره گمرک مبدا واقع در يک کشور متعاهد تا يک اداره گمرک مقصد در کشور در بين راه از يک

 .باشد قسمتی از سفر بين اغاز تا پايان حمل و نقل تير از طريق جاده صورت گرفته کند مشروط بر اينکه يک يا چند مرز عبور می

  

 :کنوانسيون 3ماده 



 

 

 :اينکه مقررات اين کنوانسيون جاری شود برای

ها که تحت شرايط قبولی وسائط نقليه و  نقليه يا کانتينر ای، ترکيبی از وسائط عمليات حمل و نقل بايد توسط وسائط نقليه جاده -الف

ی جاروب، بتونيرها و امثالهم ها ماشين ها، ها، جرثقيل ای يا خودروهای مخصوص مانند اتوبوس يا وسايط نقليه جاده اند کانتينرها بوده

اطالق  که سفر را از گمرک مبدا تا گمرک مقصد تحت شرايط مورد نياز حمل می گردد حمل شود و به اين جهت به عنوان کااليی

 .بايستی شرايط الزم را داشته باشند در صورتی که اين نوع خودروها کاالهای ديگری را حمل می کنند. می شود

شده اند تضمين شود و تحت پوشش دفترچه تير که  پذيرفته 9ل بايستی توسط موسساتی که مطابق مقررات ماده عمليات حمل و نق -ب

 .کنوانسيون خواهد بود صورت گيرد مطابق مدل ارائه شده اين

  

 :کنوانسيون 4ماده 

ماليات های ورودی يا صدوری شوند در گمرکات بين راهی مشمول پرداخت يا توديع حقوق و  کاالهايی که تحت رويه تير حمل می

 .باشند نمی

  

 :کنوانسيون 5ماده 

القاعده مشمول  شود علی يا کانتينرهای ممهور حمل می ای، ترکيبی از وسائط نقليه کاالهايی که تحت رويه تير در وسائط نقليه جاده

استثنائی و مشخصاً در مواقعی  در موارد معهذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده. گردد بين راهی نمی های بازرسی در گمرکخانه

 .در اينگونه گمرکخانه ها کاالها را بازرسی نمايند که ظن تخلف وجود دارد ممکن است مقامات گمرکی

  

 مسئوليت موسسات ضامن در صدور دفترچه کارنه تير

 :کنوانسيون 6ماده 

شرايط و ضروريات مندرج در کنوانسيون را دارا  حداقل هر طرف متعاهد به موسساتی اجازه داده خواهد داد تا زمانی که -الف

حداقل شرايط و  اين اجازه در صورتيکه. وابسته دفترچه تير را صادر و به عنوان ضامن عمل کنند هستند مستقيما يا توسط موسسات

 .ضروريات مندرج در اين کنوانسيون زائل شود لغو خواهد شد

وارده در آن کشور ناشی از عمليات تحت  اهد شد مگر اينکه ضمانت وی خساراتيک موسسه در هيچ کشوری پذيرفته نخو -ب

 .دهد المللی که خود نيز وابسته به آن است را نيز پوشش وابسته به سازمان بين پوشش کارنه تير صادره از موسسات خارجی

المللی  سازمان مجری و عمل کننده سيستم تضمين بين يک سازمان بين المللی از سوی کميته اداری اجازه خواهد يافت مسئوليت - ب

 .وی نيز چنين مسئوليتی را بپذيرد را بعهده بگيرد در صورتيکه

کشور متعاهدی که شخص مزبور در آن  يک موسسه دفتر چه تير را فقط برای شخصی صادر خواهد کرد که مقامات ذيصالح -پ

 .ه رويه تير محکوم نکرده باشنددسترسی ب مقيم بوده يا در آن تاسيس شده او را از

ضروريات حداقل مندرج در کنوانسيون را داشته  مندی از رويه تير صرفا به اشخاصی داده خواهد شد که شرايط و اجازه بهره -ت

 .شرايط مورد نظر زائل گردد لغو خواهد شد باشند، اجازه مزبور هر زمان که

 .رج در کنوانسيون اعطا می گردداجازه بهره مندی از رويه تير مطابق روش مند -ث

  

 :کنوانسيون 7ماده 

المللی مشمول حقوق و  سوی سازمان های بين فرمهای کارنه تير ارسالی به موسسات ضامن از سوی موسسات مشابه خارجی يا از

 .نبوده و از ممنوعيت ها و محدوديتهای ورود و صدور معاف خواهد بود ها و عوارض ورودی و صدوری ماليات

  

 :کنوانسيون 8ماده 

خسارت تاخير تأديه را وفق قوانين و مقررات  موسسه ضامن متعهد خواهد بود که حقوق و عواض ورودی يا صدوری همراه با -الف

با اشخاصی که  موسسه ضامن مجتمعاً و منفردا.با عمليات تير در آن به وقوع پيوسته بپردازد گمرکی کشوری که تخلفی در ارتباط

 .باشد وجوه می الذکر را بايد بپردازند مسئوليت پرداخت اين قبيلمبالغ فوق 

يا صدوری را به نحو مقرر در مورد الف  در مواردی که قوانين و مقررات يک طرف متعهد پرداخت حقوق و عوارض ورودی -ب

 ه اضافه خسارت تاخيرخواهد بود مبلغی معادل حقوق و عوارض ورودی يا صدوری ب پيش بينی نکرده باشد موسسه ضامن متعهد

 .تاديه را تحت همان شرايط بپردازد



 

 

موسسه ضامن بر اساس مقررات الف و ب مطالبه  هر کشور متعاهد حداکثر مبلغی را که در مورد هر دفترچه تير ممکن است از -پ

 .کند تعيين خواهد کرد

قرار دارد از زمان پذيرش کارنه تير از  ندر آ( خروجی)مسئوليت موسسه ضامن در مقابل مقامات کشوری که گمرک مبداء  -ت

خواهد شد که  کند اين مسئوليت از زمانی آغاز بعدی که کاال تحت رويه تير از آنها عبور می در کشورهای. شود سوی گمرک آغاز می

ايد زمان  ليق در میبه حالت تع 49وفق مفاد موارد الف و ب ماده  شود، يا در جائيکه حمل و نقل تير کاال به اين کشورها وارد می

 .شود شود پذيرفته می از آنجا آغاز می ای که حمل و نقل تير مجددا خواهد بود از وقتی که کارنه تير توسط گمرکخانه شروع عبارت

دهد بلکه اين مسئوليت همچنين شامل هر کاالی  می مسئوليت موسسه ضامن نه تنها کاالهای ذکر شده در کارنه تير را چوشش -ث

گردد اگر  باشد نيز می ای يا در کانتينر مهر و موم شده موجود بوده مهر و موم شده وسيله نقليه جاده ه ممکن است در قسمتديگری ک

 .شود مسئوليت کاالی ديگری را شامل نمی اين. چه اين کاالها در کارنه تير ذکر نشده باشند

شود  کارنه تير ذکر گرديده صحيح تلقی می شخصات کاال درهای الف و ب م به منظور تعيين حقوق و عوارض موضوع پاراگراف -ج

 .وجود داشته باشد دال بر خالف آن  مگر اينکه مدرکی

االمکان مطالبه را  مطالبه از موسسات ضامن حتی در سر رسيد پرداخت مبالغ مذکور در موارد الف و ب، مقامات ذيصالح قبل از -چ

 .به عمل خواهند اورد مسئول هستند از شخص يا اشخاصی که مستقيما

  

 :کنواسيون 9ماده 

پس از آن دفترچه قابل ارائه به گمرک مبدا جهت  موسسه ضامن مدت اعتبار دفترچه تير را با تعيين تاريخ نهايی اعتبار که -الف

 .کرد پذيرش نخواهد بود مشخص خواهد

اين ماده توسط اداره گمرک مبدا پذيرفته شد کارنه  الف در صورتی که کارنه تيری در آخر تاريخ اعتبار يا قبل از آن طبق مورد -ب

 .گمرک مقصد معتبر خواهد ماند تا پايان عمليات تير در

  

 :کنوانسيون 01ماده 

 .تصفيه عمليات تير بايستی بدون تاخير انجام گيرد -الف

را  8داخت وجوه موضوع الف و ب ماده توانند پر زمانيکه مقامات گمرکی کشوری عمليات تيری را تصفيه کرده باشند ديگر نمی -ب

اساسا پايان عمليات تير  اينکه گواهی پايان عمليات تير به نحو نادرست يا متقلبانه تهيه شده باشد يا از موسسه ضامن بخواهند مگر

 .محقق نشده باشد

  

 کنوانسيون 00ماده 

را از موسسه ضامن  8الف و ب از ماده  موارد  در صورت عدم تصفيه عمليات تير، مقامات ذيصالح حق مطالبه وجوه -الف

عدم  ساله ای از تاريخ پذيرش کارنه تير توسط مقامات مزبور آنان، موسه ضامن را از نخواهند داشت مگر اينکه ظرف مهلت يک

نه تهيه شده باشد، پايان عمليات تير به نحو نادرست يا متقلبا همين مقررات در مواردی هم که گواهی. تصفيه کتبا آگاه نموده باشند

 .اين تفاوت که مهلت مقرر در اين موارد دو سال خواهد بود جاری است با

بعد از تاريخ ابالغ مراتب عدم تصفيه و با تهيه  از موسسه ضامن بايستی حداقل سه ماه 8مطالبه وجوه موضوع الف و ب ماده  -ب

در مواردی که ظرف  به هر حال. عد از تاريخ مزبور صورت پذيردتصفيه به موسسه و حداکثر دو سال ب نادرست يا متقلبانه گواهی

گونه مطالبه بايستی ظرف يک سال از تاريخ الزم االجرا شدن  مهلت دو ساله فوق موضوع منجر به اقدامات قضائی گرديد، هر

 .انجام بگيرد تصميم دادگاه

در صورتيکه ظرف دو سال از .مطالبه را بپردازد ماه از تاريخ مطالبه، مهلت خواهند داشت تا مبلغ مورد 3موسسه ضامن مدت  -ج

تخلف و عمل خالف قانونی  ای دائر بر اينکه در ارتباط با عمليات حمل و نقل مورد نظر هيچگونه کننده تاريخ مطالبه دالئل قانع

 .پرداخت شده در حق موسسه مسترد خواهد شد مبالغ. رکی ارائه شودصورت نگرفته، به مقامات گم

  

 شرايط کانتينرها در کارنه تير

 :کنوانسيون تير 02ماده 

قرار گيرد بايستی از لحاظ ساخت و تجهيزات  ای در دايره شمول مقررات بخش های الف و ب اين فصل برای اينکه وسيله نقليه

مورد قبول  اين کنوانسيون 3کنوانسيون را دارا بوده و مطابق روش مندرج در ضميمه شماره  ناي 4شرايط مندرج در ضميمه شماره 



 

 

 .واقع شده باشد

  

 :کنوانسيون تير 03ماده 

 .کنوانسيون باشند 9برای اينکه کانتينرها مشمول مقررات باشند بايد دارای ساختار مشخص شده در ضميمه  -الف

های منعقده تحت توجهات سازمان ملل متحد،  موافقتنامه راجع به کانتينرها، 9199يون گمرکی کانتينرهايی که به موجب کنوانس -ب

کنوانسيون مقدم باشد يا آن را  المللی موخری که جانشين يا هر سند بين 9194به کانتينرها منعقده در سال  کنوانسيون گمرکی راجع

ط مندرج در قسمت الف فرض شوند و جهت حمل و نقل تحت رويه تير واجد شراي گيرند بايستی اصالح نمايد مورد پذيرش قرار می

 .نياز به تاييد مجدد مورد قبول قرار گيرند بدون

  

 :کنوانسيون تير 04ماده 

 93و  94کانتينرهائی را که شرائط مندرج در ماده های  ای يا هر کدام از طرفهای متعاهد حق رد اعتبار قبولی وسائط نقليه جاده -الف

اهميت بوده و هيچگونه خطر  معهذا طرفهای متعاهد در مواردی که نقائص مشهود کم. برای خود محفوظ می دارد ا دارا نيستندفوق ر

 .انداختن حمل و نقل خودداری خواهند نمود قاچاق و تخلفی را در بر نداشته باشند از به تاخير

دست بدهد بايستی قبل از بکارگيری مجدد جهت حمل کاال  ی خود را ازای که شرايط منجر به قبول هر کانتينر يا وسيله نقليه جاده -ب

 .حالت اوليه برگردد و يا برای اخذ مجدد گواهی قبولی اظهار شود تحت مهر و موم گمرکی به

  

 روش حمل و نقل در کارنه تير

 :کنوانسيون تير 05ماده 

حامل کاالهای تحت پوشش رويه تير هيچگونه سند  يه يا کانتينرای، ترکيبی از وسائط نقل جهت ورود موقت وسائط نقليه جاده -الف

کانتينر مورد نياز  ای يا ترکيبی از وسائط نقليه يا هيچگونه تضمينی برای وسائط نقليه جاده .خاص گمرکی ضرورت نخواهد داشت

 .نخواهد بود

ک مقصد بعد از کامل شدن عمليات تير انجام گمر مقررات مورد الف اين ماده مانع از اين نخواهد بود که طرف متعاهدی در -ب

نقليه يا کانتينر را  ای، ترکيبی از وسائط ملی خود جهت اطمينان از خروج مجدد وسائط نقليه جاده تشريفات مقرر بر اساس مقررات

 .بخواهد

  

 :کنوانسيون تير 06ماده 

  انجام می دهند بايستی يک پالک مستطيل شکل با نوشته تير ای يا ترکيبی از وسائط نقليه حمل و نقل زمانيکه يک وسيله نقليه جاده

جلو و پالک ديگری از همان  اين کنوانسيون نشان داده شده است به قسمت 9مطابق فرمی که در ضميمه شماره  بر روی آن و <>

 .نقليه نصب گردد نوع به قسمت عقب وسيله نقليه يا ترکيبی از وسائط

  

 :کنوانسيون تير 07ماده 

به هر حال ممکن است يک دفترچه تير . جداگانه تنظيم شود ای يا هر کانتينر بايستی يک دفترچه تير برای هر وسيله نقليه جاده -فال

بر روی ترکيبی از وسائط نقليه  از وسائط نقليه يا برای هر کانتينرهای متعددی که بر وی يک وسيله نقليه يا جداگانه برای ترکيبی

نقليه، ترکيب  بايستی در تير مانيفست کاالهای تحت پوشش دفترچه تير محتويات هر وسيله در اين حالت. ظيم شودبارگيری شده اند تن

 .وسائط نقليه يا محتويات هر کانتينر جداگانه فهرست شوند

ير مورد نظر به تعدادی که جهت حمل و نقل ت دفترچه مزبور بايستی حداقل. دفترچه تير فقط برای يک سفر معتبر خواهد بود -ب

 .داشته باشد ضروری است صفحات قابل جدا شدن

  

 :کنوانسيون تير 08ماده 

تعداد گمرکات مبدا و مقصد نبايستی از چهار  يک حمل و نقل تير ممکن است گمرکات مبدا و مقصد متعدد داشته باشدولی مجموع

 .شود مبدا کارنه تير را پذيرفته باشند دفترچه ممکن است فقط به گمرکات مقصد ارائه چنانچه تمامی گمرکات. تجاوز کند

  



 

 

 :کنوانسيون تير 09ماده 

مقامات گمرکی کشور . کارنه تير به گمرک مبدا ارائه شوند کاالها و وسيله نقليه، ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينر بايستی همراه با

يا کنترل مهر و موم هائی که تحت  ا به منظور اطمينان از صحت مانيفست کاالها و الصاق مهر و موماقدامات الزم ر مبدأ بررسيها و

 .اند به عمل خواهند آورد اشخاص مجاز الصاق شده مسئوليت مقامات گمرکی مزبور به وسيله ساير

  

 :کنوانسيون تير 21ماده 

ای،  تعيين و بخواهند که وسائط نقليه جاده ه زمانی مشخصی رامقامات گمرکی ممکن است برای طی نمودن قلمرو کشورشان محدود

 .مسيری را طی نمايند که از قبل اعالم شده است ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينر

  

 :کنوانسيون تير 20ماده 

ا کانتينر همراه با بار و ای ترکيبی از وسائط نقليه ي در ادارات گمرک بين راهی و در ادارات گمرک مقصد، بايستی وسائط نقليه جاده

 .کنترل به مقامات گمرکی ارائه شوند دفترچه تير مربوطه جهت

  

 :تير  کنوانسيون 22ماده 

شوند، مقامات گمرکی در  کنوانسيون بازرسی می 9به عنوان يک قاعده کلی به جز در مواردی که کاالها بر اساس مورد ب ماده 

بر اينکه  مهرو موم های گمرکی ساير طرفهای متعاهد را قبول خواهند نمود مشروطمتعاهدی  ادارات گمرک بين راهی هر کشور

گمرکی ياد شده در صورتيکه ضروريات کنترل ايجاب کند مهر  مقامات. مهر و موم های مزبور سالم بوده و فاقد دستخوردگی باشند

 .اضافه خواهند نمود و موم خودشان را نيز

  

 :کنوانسيون تير 23ماده 

 :در موارد خاص، مقامات گمرکی نخواهند خواست که به جز

 .وسائط نقليه جاده ای، ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينرها در قلمرو کشورشان به هزينه حمل کننده اسکورت شوند          -

 .ازرسی شوندوسائط نقليه جاده ای، ترکيبی از وسائط نقليه يا کانتينرها و محصوالت آنها در بين راه ب          -

  

 :کنوانسيون تير 24ماده 

نقليه يا کانتينر را در طول سفر و يا در يک اداره  ای، ترکيبی از وسائط در صورتيکه مقامات گمرکی محموله يک وسيله نقليه جاده

صات همچنين مشخ کنند و بازرسی قرار دهند الزم است مشخصات مهر و مومهای جديدی که الصاق می گمرک بين راهی مورد

گيرد، بر روی سوشهای مربوط و  در کشورشان مورد استفاده قرار می کنترلهای انجام يافته را بر روی برگه هائی از دفترچه تير که

 .مانند ثبت کنند هائی که در دفترچه باقی می بر روی برگه

  

 :کنوانسيون تير 25ماده 

ذکر شده شکسته شده باشد و يا چنانچه کاالئی  35 و ماده 49ماده  در صورتيکه مهر و مومهای گمرکی به نحوی غير از آنچه که در

کنوانسيون بدون وارد  از بين رفته يا آسيب ديده باشد بايستی روش مندرج در ضميمه شماره يک اين بدون شکستن اين مهر و موم ها

 .دفترچه تير تکميل گردد نمودن لطمه به قوانين ملی رعايت و گزارش گواهی شده در

  

 :کنوانسيون تير 26اده م

انجام پذيرد که عضو اين کنوانسيون نيست، حمل  در صورتيکه بخشی از حمل و نقل تحت پوشش دفترچه تير در قلمرو کشوری -الف

در کشور آنها  متعاهدی که سفر حالت تعليق در خواهند آمد در اين صورت مقامات گمرکی کشور و نقل تير در آن بخش از سفر به

مورد قبول قرار خواهند داد مشروط بر اينکه مهر و مومهای گمرکی و  يابد دفترچه تير را جهت از سرگيری حمل و نقل تير ادامه می

 .مشخصه دست نخورده باقی مانده باشند يا عالئم/ 

ضروری نبودن رويه ساده تر از ترانزيت و يا  روش فوق در مواردی هم که دارنده کارنه تير در بخشی از سفر به دليل وجود -ب

 .بود در قلمرو يک کشور متعاهد از به کارگيری کارنه صرفنظر می کند، جاری خواهند استفاده از رويه ترانزيت گمرکی

شود حسب مورد  ايد و يا از سر گرفته می می از موارد فوق گمرکخانه هايی که حمل و نقل تير در آنجا به حالت تعليق در -ج



 

 

 .گمرکخانه بين راهی ورودی تلقی خواهد شد گمرکخانه بين راهی خروجی و

  

 :کنوانسيون تير 27ماده 

مقصد ديگری جايگزين اداره گمرک مقصدی که  آن ممکن است اداره گمرک 98با رعايت مقررات اين کنوانسيون و مشخصا ماده 

 .ابتدا معين گرديده بشود

  

 :کنوانسيون تير 28ماده 

پايان عمليات تير ممکن است بدون قيد و شرط و يا  ط مقامات گمرکی بدون تاخير گواهی شودپايان يک عمليات تير بايستی توس -الف

خاطر واقعيات مرتبط با  شود اين کار بايستی به مواقعی که پايان عمليات تير با قيد و شرط گواهی می در: با قيد و شرط گواهی شود

 .دفترچه تير قيد شوند اين واقعيات بايستی به وضوح در. خود عمليات تير باشد

گيرند تخلفاتی که ممکن است تحت  قرار می در مواردی که کاالها تحت رويه گمرکی ديگری و يا نظام کنترل گمرکی ديگری -ب

او عمل  وقوع بپيوندد نبايستی به شخص دارنده کارنه تير يا هر شخص ديگری که از طرف رويه يا نظام کنترل گمرکی مزبور به

 .اده شودکند نسبت د می

  

 مقررات حمل كاالی سنگين در كنوانسيون تير

 :کنوانسيون تير 29ماده 

ماده يک اين کنوانسيون تعريف شده اند ( س)مقررات اين بخش تنها در خصوص حمل و نقل کاالهای سنگين و حجيم که در بند  -الف

 .جاری می شود

موافق باشند ممکن است کاالهای سنگين يا  گمرک مبدا نيز در مواردی که مقررات اين بخش جاريست در صورتيکه مقامات -ب

 .های بدون الک و مهر حمل گردند کانتينر حجيم بوسيله وسائط نقليه يا

مبدا کاالی سنگين يا حجيم مورد حمل همچنين  مقررات اين بخش فقط در مواردی جاری خواهند بود که به نظر مقامات گمرک -ج

قابل الصاق مهر و موم  آنها به سهولت با مراجعه به شرح بيان شده قابل شناسايی باشند يا به نحوی لوازم و متفرعات مورد حمل با

 .برداشتن آنها ممکن نگردد يا اينکه اين امر معلوم و مشهود باشد گمرکی يا درج عالئم شناسايی باشند که تعويض يا

  

 :کنوانسيون تير 31ماده 

کند در خصوص حمل و نقل کاالهای سنگين و  می مستثنايی که مقررات خاص اين بخش ايجادکليه مقررات اين کنوانسيون با حفظ 

 .بود حجيم تحت رويه تير نافذ خواهد

  

 :کنوانسيون تير 30ماده 

موجود در محل بار يا در ميان کاالهای ذکر شده  مسئوليت موسسه ضامن نه تنها کاالهای مذکور در دفترچه تير بلکه هرگونه کاالی

 .خواهد داد اگر چه کاالهای اخير در کارنه تير ذکر نشده باشند کارنه تير را نيز پوشش در

  

 :کنوانسيون تير 32ماده 

 .عبارت کاالی سنگين يا حجيم با حروف بزرگ به زبان انگليسی يا فرانسه بر روی جلد و بر روی صفحات کارنه تير بايد قيد شود

  

 :کنوانسيون تير 33ماده 

عدلبندی، عکس، نقشه و امثالهم به دفترچه تير  رک مبدا در صورت لزوم می توانند بخواهند که مدارکی از قبيل صورتمقامات گم

جلد کارنه تير  مدارک مزبور را تصديق خواهند نمود، يک نسخه از مدارک ياد شده به قسمت داخلی در اين حالت آنان. منضم شود

 .مدارک اشاره خواهد گرديد کارنه تير به اينپيوست خواهد شد و در کليه مانفيست های 

  

 :کنوانسيون تير 34ماده 

های  الصاقی توسط مقامات ذيربط ساير طرف مقامات گمرکی گمرکات بين راهی هر طرف متعاهدی سيم و سرب ها و عالئم شناسايی

. اقدام نمايد ا و يا عالئم شناسائی اضافیه به هر حال ممکن است نسبت به الصاق سيم و سرب آنان. متعاهد را محترم خواهند شمرد



 

 

را بر روی برگه هائی از کارنه تير که در کشورشان مصرف  ها و يا عالئم جديد الزم است مقامات مزبور مشخصات سيم و سرب

 .مانند قيد نمايند هائی که در کارنه تير می های مربوط و بر روی برگه سوش گردند، بر روی می

  

 :تير کنوانسيون 35ماده 

ها و يا  باشند نسبت به فک مهر و موم در صورتی که مقامات گمرکی جهت بازرسی محموله در يک گمرکخانه بين راهی مجبور

آنان مصرف  هائی از کارنه تير که در کشور ها و عالئم شناسائی جديد را بر روی برگه موم مهر و. عالئم شناسائی اقدام نمايد

 .مانند ثبت خواهند کرد تير می هائی که در کارنه ط و بر روی برگههای مربو شود، بر روی سوش می

  

 تخلفات در كنوانسون كارنه تير

 :کنوانسيون تير 36ماده 

هر گونه تخلف از مقررات اين کنوانسيون متخلف را مسئول جرائم معينه در قانون کشوری خواهد ساخت که تخلف در آن کشور رخ 

 .داده باشد

  

 :ون تيرکنوانسي 37ماده 

که تخلف در قلمرو طرف متعاهدی اتفاق افتاده که  پذير نباشد، فرض بر اين خواهد بود در مواقعی که تعيين قلمرو محل تخلف امکان

 .گرديده است تخلف مزبور در آنجا کشف

  

 :کنوانسيون تير 38ماده 

بر عليه قوانين و مقررات گمرکی مرتبط با  دیهای متعاهد حق خواهند داشت شخصی را که مرتکب تخلفی ج هر کدام از طرف -الف

 .به طور موقت يا دائم از بکارگيری اين کنوانسيون محروم نمايد شود المللی کاال می حمل و نقل بين

در قلمرو ان تاسيس شده يا در آنجا مقيم  اين تحريم بايستی ظرف يک هفته به مقامات ذيربط طرف متعاهدی که شخص مربوط -ب

اطالع داده  کشور يا قلمروی گمرکی که تخلف در آنجا به وقوع پيوسته و به هيئت اجرائی تير ضامن( موسسات  يا)سه است، به موس

 .شود

  

 :کنوانسيون تير 39ماده 

 :در مواردی که عمليات تير از ساير جهات پذيرفته باشد

 .عيين شده را ناديده خواهند گرفتهای زمانی و مسيرهای ت های متعاهد تخلفات کوچک مرتبط با محدوديت طرف -الف

مشخصات محتويات واقعی يک وسيله نقليه  های بين مشخصات مندرج در مانيفست کاالها در کارنه تير و همچنين، اختالف -ب

های  اينکه اختالف ای به مقامات ذيربط مبنی بر کانتينر در صورت ارائه مدارک متقاعد کننده ای، ترکيبی از وسائط نقليه يا حاده

کاالها و يا تنظيم مانيفست نبوده به عنوان نقض کنوانسيون تلقی  مزبور ناشی از خطای عمدی يا قصور در زمان بارگيری يا حمل

 .نخواهد شد

  

 :کنوانسيون تير 41ماده 

ان کشف شود ولی تخلفات ممکن است در کشورش ادارات گمرک کشورهای مبدا و مقصد دارنده کارنه تير را در خصوص تخلفاتی که

دخالتی در آنها نداشته  اقدامات گمرکی مقدم يا موخر بر حمل و نقل تير بوده و دارنده کارنه تير مزبور در واقع مربوط به رويه و

 .باشد، مسئول تلقی نخواهند نمود

  

 :کنوانسيون تير 40ماده 

اند يا بواسطه حادثه يا قوه  دفترچه تير تلف شده مانيفست يکدر صورتيکه برای مقامات گمرکی محرز شود که کاالهای مذکور در 

عوارضی که معموال تعلق  اند از دريافت حقوق و اند يا بعلت طبيعت خود دچار کسری و نقصان شده رفته قهريه بطور قطعی از دست

 .نظر خواهد شد گيرد صرف می

  

 :کنوانسيون تير 42ماده 



 

 

يک طرف متعاهد کليه اطالعات قابل دسترسی  قل تير در صورت دريافت تقاضای مدللی ازطرفهای متعاهد مرتبط با يک حمل و ن

 .سی و نه، چهل و چهل و يک فوق را در اختيار او خواهند گذاشت مورد نياز جهت اجرای مقررات مواد

  

 :کنوانسيون تير  43ماده 

حصول اطمينان از استفاده صحيح از کارنه تير  ا برایکليه معيارهای الزم ر( ضامن)مقامات ذيربط با همکاری نزديک موسسات 

معيارهای کنترل ملی بکار  .المللی را به کار برند آنان ممکن است معيارهای کنترل مناسب ملی و بين بدين منظور. بکار خواهند برد

 با مقررات کنوانسيون خواهند سنجيدبه هيئت اجرائی تير که شکل کار آنها را  رفته توسط مقامات ذيربط در اين زمينه بايستی فوراً 

 .برسد المللی بايستی توسط كميته اداری به تصويب معيارهای کنترل بين. منعکس شود

  

 مقررات متفرقه

 :کنوانسيون تير 44ماده 

 :هر يک از طرفهای متعاهد تسهيالت الزم را برای منظورهای ذيل در اختيار موسسه ضامن مربوط خواهد گذشت

 اين کنوانسيون 8های متعاهد بموجب ماده  وجه الزم جهت مبالغ مطالبه شده از سوی مقامات طرفانتقال  -الف

المللی به موسسه ضامن  های بين انتقال وجه جهت پرداخت بابت فرمهای کارنه تير که توسط موسسات ضامن خارجی يا سازمان -ب

 .شود ارسال می

  

 :کنوانسيون تير 45ماده 

مبدا، گمرکات بين راهی و گمرکات مقصدی که  عاهد ترتيبی فراهم خواهد ساخت تا فهرست اسامی گمرکاتهای مت هر يک از طرف

توافق در  های متعاهد دارای قلمروهای همجوار جهت حصول طرف. قرار داده است منتشر شود جهت انجام عمليات تير مورد قبول

 .کرد ت خواهندخصوص گمرکات مرزی مرتبط و ساعات کار آنها با همديگر مشور

  

 :کنوانسيون تير 46ماده 

مگر در مواردی که . دريافت هزينه نخواهد بود حضور گمرک جهت انجام عمليات گمرکی مذکور در اين کنوانسيون مستلزم -الف

 .پذيرد هايی جدا از آنچه که برای چنين عملياتی در نظر گرفته شده صورت يا مکان عمليات مزبور در ايام يا اوقات

ها تسهيالت ايجاد  طرفهای متعاهد تا سر حد امکان در خصوص عمليات گمرکی مربوط به کاالهای فساد پذير در گمرکخانه -ب

 .خواهند نمود

  

 :کنوانسيون تير 47ماده 

، های اخالق عمومی، امنيت ملی ملی در زمينه هائی که بموجب مقررات ها و کنترل مقررات اين کنوانسيون مانع اجرای محدوديت

های مرتبط با اينگونه  هزينه گردند نخواهند بوده و وصول های دامی و نباتی وضع می دالئل قرنطينه بهداشت و سالمت عمومی يا به

 .مقررات را منتفی نخواهد ساخت

  

 :کنوانسيون تير 48ماده 

دهند از عمل به  ا اقتصادی تشکيل میاتحاديه گمرکی ي های متعاهدی را که بين خودشان يک هيچ کدام از مفاد اين کنوانسيون طرف

نمايد و يا در آنها  طی می گردد يا قلمروهای مزبور را عمليات حمل و نقلی که از قلمروهای آنان شروع می مقررات خاص مرتبط با

 .دمقررات خاص ياد شده تسهيالت ناشی از اين کنوانسيون را کاهش نده يابد باز نخواهد داشت مشروط بر اينکه خاتمه می

  

 :کنوانسيون تير 49ماده 

يک جانبه يا بموجب موافقتنامه های دو جانبه يا  اين کنوانسيون مانع اعمال تسهيالت بيشتری که طرفهای متعاهد از طريق مقررات

اين  اجرای مقررات باشد مشروط بر اينکه اينگونه تسهيالت مانع خواهند برقرار نمايند نمی يا می نمايند چند جانبه برقرار می

 .کنوانسيون و مشخصا عمليات حمل و نقل تير نگردند

  

 :کنوانسيون تير 51ماده 



 

 

اطالعات مربوط به قبولی وسائط نقليه زمينی يا  طرف های متعاهد اطالعات الزم جهت اجرای مقررات اين کنوانسيون به ويژه

 .گر قرار خواهند دادآنها را در صورت در خواست در اختيار همدي کانتينر ها و مشخصات فنی ساخت

  

 :کنوانسيون تير 50ماده 

 .شوند ضمائم اين کنوانسيون بخش مکملی برای کنوانسيون محسوب می

  

 مقررات نهايی

 امضاء، تصويب، تاييد، قبولی و الحاق -52ماده 

المللی انرژی اتمی يا ملحق شوندگان  سازمان بين کليه کشورهای عضو ملل متحد يا اعضاء هرگونه سازمان تخصصی يا اعضاء -الف

توانند طرف متعاهد  باشد می المللی دادگستری و هر کشور ديگری که توسط مجمع عمومی ملل متحد دعوت شده بين به اساسنامه ديوان

 :اين کنوانسيون شوند

  

 با امضاء کنوانسيون بدون شرط تصويب، تاييد يا قبولی          -

 با توديع سند تصويب، تاييد يا قبولی متعاقب امضاء بشرط تصويب، تاييد يا قبولی          -

 با توديع سند الحاق          -

  

ملل متحد در ژنو جهت امضاء توسط کشورهای  در دفتر 9199تا اول دسامبر  9199اين کنوانسيون از تاريخ اول ژانويه  - ب

 .هت الحاق آنان مفتوح خواهد بوداز آن ج موضوع پاراگراف اول اين ماده و پس

زمانی که کليه اعضايشان به اين کنوانسيون پيوستند بر  توانند همراه با کليه اعضايشان يا هر اتحاديه گمرکی يا اقتصادی نيز می -ج

 .اهند داشتحق رای نخو بهر حال اين اتحاديه. اين ماده طرف متعاهد کنوانسيون حاضر بشوند 4و  9های  اساس مقررات پاراگراف

 .اسناد تصويب، تاييد، قبولی يا الحاق نزد دبير کل ملل متحد توديع خواهد شد -د

  

 :اجرائی شدن کنوانسيون -53ماده 

آن را بدون شرط تصويب  91پاراگراف اول ماده  کنوانسيون حاضر شش ماه بعد از اين که پنج کشور از کشورهای موضوع -الف

 .خواهد شد به تصويب، تاييد، قبولی يا الحاق خودشان را توديع کنند وارد مرحله اجرا طامضاء نمايند و يا اسناد مربو

امضاء   را بدون شرط تصويب، تاييد يا قبول کنوانسيون 94از ماده  9کشور از کشورهای موضوع پاراگراف  9پس از اينکه  -ب

بعد از اينکه اسناد  ند کنوانسيون برای اعضاء جديد شش ماهقبولی يا الحاق خودشان را توديع کرد نمودند و يا اسناد تصويب تاييد

 .مرحله اجرا خواهد شد تصويب، تاييد ، قبولی يا الحاقشان را توديع نمودند وارد

ای بر اين کنوانسيون توديع شود به منزله پيوستن به  اصالحيه هر سند تصويب، تاييد، قبولی يا الحاق که پس از الزم االجرا شدن -ج

 .تلقی خواهد گرديد  اصالح سيونکنوان

شدن اصالحيه مزبور تسليم شود به منزله پيوستن به  هر سندی از انواع فوق که بعد از انجام اصالحيه ولی قبل از الزم االجرا -د

 .تاريخ الزم االجرا شدن اصالحيه تلقی خواهد گرديد کنوانسيون اصالح شده از

  

 (فسخ)کناره گيری -54ماده 

 .توانند با اطالع دبير کل ملل متحد عضويت خود را در کنوانسيون لغو کنند ام از اعضاء میهر کد -الف

 .لغو عضويت پانزده ماه پس از وصول اعالن لغو به دبير کل ملل متحد تحقق پيدا خواهد کرد -ب

همچنان باقی بوده و کاالی مربوط وفق  اند پذيرفته شده گيری توسط گمرک مبدا اعتبار کارنه تيرهائی که قبل از تاريخ تحقق کناره -ج

 .همچنان تحت پوشش تضمين موسسه خواهد بود مقررات اين کنوانسيون

  

 :ختم کنوانسيون -55ماده 

دوازده ماه متوالی به کمتر از پنج تقليل پيدا  در صورتيکه پس از اجرائی شدن کنوانسيون حاضر تعداد کشورهای عضو برای مدت

 .دوازده ماه موقوف االثر خواهد گرديد پايانکند کنوانسيون پس از 



 

 

  

 :کنوانسيون 56ماده 

را مختومه و  9191متعاهد کنوانسيون تير  کنوانسيون حاضراز تاريخ الزم االجرا شدن در مناسبات بين خود و طرفهای -الف

 .جايگزين ان خواهد گرديد

نقليه و کانتينرها در مدت اعتبارشان و در صورت  ای وسائطبر 9191های صادر شده تحت شرايط کنوانسيون تير  گواهی قبولی -ب

اين کنوانسيون  مدت تمديد شده، جهت حمل و نقل کاال تحت مهر و موم گمرکی توسط طرفهای متعاهد تمديد مدت مزبور تا پايان

 را با توجه به آنها کسب نموده اندکانتينرها شرايطی را که گواهی قبولی  پذيرفته خواهند شد مشروط بر اينکه اينگونه وسائط نقليه و

 .کامال حفظ کرده باشند

  

 :حل و فصل اختالفات -57ماده 

اين کنوانسيون حتی االمکان بايستی از طريق مذاکره  هر گونه اختالفی بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اجرای -الف

 .ديگر حل و فصل دعاوی رفع گردد بين آنها و يا از طرق

اين کنوانسيون که نتوان آن را به روش مذکور در  هرگونه اختالفی بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اجرای -ب

ترکيب هيئت  .فصل نمود بنا به درخواست يکی از طرفها به يک هيئت داوری ارجاع خواهد گرديد اين ماده حل و 9پاراگراف 

 :داوری بشرح ذيل خواهد بود

داور ديگری را انتخاب خواهند کرد که سمت  داوران تعيين شده. از طرفهای اختالف يک نفر داور تعيين خواهند نمود هر يک

 .رياست هيئت را خواهد داشت

نشود و يا از داورهای تعيين شده موفق به انتخاب  چنانچه تا سه ماه بعد از وصول درخواست، يکی از طرفها موفق به تعيين داور

هيئت داوران را  ها می توانند از دبير کل ملل متحد درخواست نمايند که يک نفر داور و يا رئيس د هر کدام از طرفرئيس نشون

 .تعيين کند

 .تشکيل می شود برای طرف های اختالف الزم االجرا خواهد بود 4تصميم هيئت داوری که بر اساس مقررات پاراگراف  -پ

 .مشخص خواهد ساختهيئت داوری قواعد داوری خودش را  - ت

 .های هيئت داوری با رای اکثريت اتخاذ خواهد شد تصميم - ث

ها جهت  صادره ممکن است توسط يکی از طرف هرگونه اختالف نظری بين طرفهای دعوی در رابطه با تفسير يا اجرای رای -   ج

 .صادر کرده احاله شود قضاوت به همان هيئت داوری که رای را

  

 :رطقيد و ش -58ماده 

اعالم نمايد که خود را ملزم به رعايت پاراگراف های  تواند در موقع امضاء، تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون هر کشوری می -الف

طرفی که چنين قيد و  های مزبور در قبال در اين صورت ساير طرفهای متعاهد ملزم به رعايت پاراگراف داند نمی 99ماده  9تا  4

 .هند بودشرطی قائل شده نخوا

تواند قيد شرط مزبور را از  در هر زمانی می اين ماده قائل شده باشد 9هر طرف متعاهدی که قيد و شرطی به شرح پاراگراف  -ب

 .پس بگيرد طريق اطالع به دبير کل ملل متحد

 .اين ماده هيچگونه قيد و شرط ديگری در مورد اين کنوانسيون مجاز نخواهد بود 9به جز قيد و شرط موضوع پاراگراف  -پ

  

 :کميته اداری -دوم 58ماده 

آمده   8ترکيب، وظائف و ائين نامه آن در ضميمه شماره . های متعاهد تاسيس گردد الزم است يک کميته اداری متشکل از کليه طرف

 .است

عنوان بخش کمکی که از طرف آن وظائف محوله  الزم است کميته اداری هيئت اجرائی تير را به: هيئت اجرائی تير -سوم 98ماده 

 .کميته را انجام خواهد داد تاسيس نمايد بر اساس کنوانسيون و يا از سوی

  

 نحوه تكميل كارنه تير

ئم آن اساس آغاز حمل كاال تحت صحابت تير و پذيرش آن از سوی گمرك تكميل صحيح و دقيق كارنه بر اساس كنوانسيون تير و ضما

 .مبدأ خواهد بود



 

 

  

 :هر كارنه تير از چهار جزء تشكيل شده است

 صفحه حوادث-4ها  وله-3صفحه مانيفست -2روی جلد -1

 :روی جلد كارنه تير-1 

موسسه ضامن كشور )ترتيب از سوی صادركننده اطالعات مندرج بر روی جلد كارنه تير در دوازده بند تعريف گرديده كه به

باشد،  تير می المللی مجاز به فعاليت در امر كرير و فورواردری كه همان شركت حمل و نقل بين كارنه (holder) و دارنده( مربوطه

 .خواهد بود

شود كه عمدتاً اين تاريخ دوماهه  یبه ميالدی درج م در رديف شماره يك اعتبار كارنه تير برای برای پذيرش كاال بوسيله گمرك مبدأ

از آن توسط گمرك مبدأ پذيرفته  كنوانسيون تير در صورتی كه كارنه تيری در آخر تاريخ اعتبار يا قبل 1ماده  باشد كه به استناد می

 .معتبر خواهد بود شود، كارنه تا پايان عمليات تير در گمرك مقصد

اطالعات مؤسسات ضامن از طريق  شود كه از اره دو روی جلد درج میمشخصات صادركننده موضوعی است كه در رديف شم

 .شود در امر تير قرار داده می گمرك ايران در اختيار گمركات مجاز به فعاليت

 ها هريك دارای كد خاص صادره از سيستم ثبت شركت باشد و طبق المللی مجاز می دارنده كارنه تير كه همان شركت حمل و نقل بين

IRU شود اطالعات آن درج می 3شند در رديف شماره با می. 

المللی در خانه  امضاء چاپی مؤسسه ضامن و بين و 9مهر و امضاء مؤسسه ضامن صادر كننده كارنه در هر كشور در رديف شماره 

 .حك شده است 9شماره 

 98كه برای اين موضوع رعايت ماده  گردد قيد می 9و  9اطالعات كشور و يا كشورهای مبدأ و مقصد به ترتيب در رديفهای شماره 

 .كنوانسيون تير الزامی است

و  8های شماره  محفظه بار اين وسيله در رديف مشخصات وسيله نقليه حامل كاال تحت صحابت تير و نيز گواهی قبولی صادره برای

 .قيد خواهد شد 1

 (در صورت حمل كاال با كانتينر.)شود درج می 91مشخصات كانتينر در رديف 

را با مهر و  99الی  9های شماره  در خانه محل قيد مالحظات بوده و در نهايت دارنده كارنه اطالعات مندرج 99رديف شماره 

 .نمايد می امضاء برای پذيرش گمرك تأييد

  

 صفحه مانيفست-2

هاست و تنها فرق آن  همانند ولهاطالعات مندرج در آن  گردد و اين صفحه كه به عنوان صفحه شاهد بوده و همواره از كارنه جدا نمی

گمركی از كارنه جدا شده و  ها حسب مورد در گمركات مبدأ و مقصد پس از تشريفات قابل برش نبوده ولی وله اين است كه اين صفحه

 NOT پذيرد و بر اين اساس جمله صفحه هيچ گونه عمليات گمركی نيز صورت نمی گردد و بر روی اين به عنوان سوابق نگهداری می

FOR CUSTOMS USE بر روی آن به صورت اوريب چاپ شده است. 

  

 های كارنه تير وله-3

ای عمدتاً مورد استفاده قرار  وله 41و  99و  9ها به  وله ها بر اساس تعداد باشد و كارنه ای فرانسوی و به معنی برگ می وله كلمه

 .گيرند می

گمرك مبدأ و يا ورودی و وله سبز جهت انجام تشريفات  برای انجام تشريفات در باشد كه وله سفيد ها به دو رنگ سبز و سفيد می وله

 .باشد می در گمرك مقصد و يا خروجی

های  باشد كه در نهايت كارنه و دو حرف التين می گردد كه تركيبی از هشت رقم ها شماره كارنه تير قيد می در خانه شماره يك وله

 .ند بودرقمی خواه صادره دارای يك شماره ده

كنوانسيون مجموع گمركات مبدأ و مقصد  98ماده  باشد و به استناد خانه شماره دو در محل درج نام گمرك و يا گمركات مبدأ می

گمرك مقصد نيز  باشد پس در نتيجه يك توان پذيرفت سه گمرك می لذا حداكثر گمرك مبدأ كه می نبايستی بيش از چهار گمرك باشد

 .خواهيم داشت و بالعكس

 9های شماره  كشور مبدأ و مقصد به ترتيب در خانه .گردد المللی در خانه شماره چهار وله درج می مشخصات شركت حمل و نقل بين

خصوص  الزم به توضيح است كه شايسته است در. گردد نقليه در خانه شماره هشت درج می قيد شده و مشخصات وسيله 9و 

ها و با ذكر دقيق شماره اسناد  نيست به پيوست هريك از وله عات آن در قسمت كاال قابل درجباشند و يا اطال كاالهايی كه مختلف می



 

 

 .خانه ضروری است گردد و درصورتی كه كاال به چند مقصد باشد تفكيك كاالی هريك از مقاصد در اين در اين خانه مشخص

 .به دليل درج مشخصات كاال از اهميت زيادی برخوردار است 91خانه شماره 

 .بايست قيد شود وزن كاالهای هر كارنه در خانه شماره يازده می

كنوانسيون  98بايست مشخصات گمرك يا گمركات مقصد با مدنظر قراردادن ماده  در مقابل خانه شماره دو خانه شماره دوازده كه می

 .درج شود

امضاء و مهر خود در خانه شماره سيزده تأييد خواهد  الذكر را با های فوق شركت حمل و نقل مربوطه كليه اطالعات قيد شده در خانه

اعم از )های مورد نياز  وله الذكر خانه شماره هفده تمامی مبدأ پذيرش كارنه، ضمن كنترل كليه موارد فوق كه در نهايت گمرك. نمود

 .مهر و امضاء خواهد كرد( سبز و سفيد

حمل، شماره پلمب و نيز مسير مجاز حمل  ، مهر و عالمت مشخصه تأييد، مهلت(ورودی)گواهی كنترل گمرك مبدأ و يا عبوری 

مربوطه قيد  های سبز و سفيد در وله( ورودی)دو توسط گمرك مبدأ و يا عبوری  و الی بيست های شماره هجده مواردی است كه در خانه

های سبز جهت انجام  گردد كه وله ذر اين قسمت مشاهده می تفاوت وله سبز و سفيد. گردد د میسه تأيي و و در خانه شماره بيست

های سفيد بدليل ارتباط  در وله قيد شده كه 48الی  49های شماره  و يا مقصد اطالعاتی در خانه( خروجی)عبوری  تشريفات گمركات

، (خروجی)مقصد و يا عبوری  ها اطالعات گواهی كنترل گمرك انهدر اين خ. ندارد موضوع به گمرك مبدآ و يا ورودی عبوری وجود

 .باشد تسويه و در نهايت مهر و امضاء گمرك ياد شده مدنظر می های تخليه شده و نوع سالمت پلمب، تعداد بسته

شماره ... گمرك های سفيد مراتب تأييد توسط وله گردد چرا كه در سوش های سفيد و سبز نيز مشاهده می همين تفاوت در سوش وله

سوش  9شماره  گردد و در خانه در نهايت اطالعات تأييد ديگر همچون مسير تعيين شده منظور می ثبت، شماره پلمب و مشخصات آن

 .شود وله سفيد توسط گمرك مربوطه تأييد می

پلمب گمركی جديد و نوع تسويه  های تخليه شده و بسته های سبز اطالعات گمرك تأييد كننده ورود، پلمب گمركی، تعداد در سوش وله

 .گردد تأييد می 9اطالعات ياد شده با مهر و امضاء خانه شماره  قيد شده كه در نهايت

  

 صفحه حوادث-4

ای همرنگ جلد كارنه  نبوده و بدين منظور صفحه وقوع اتفاق و سانحه در طول مسير برای كاميون حامل كاال تحت صحابت تير بعيد

اتفاقی مراتب  كنوانسيون تير تعيين و در صورت هرگونه 49باشد به استناد ماده  خانه می 18 خص شده دركه شامل اطالعات مش

ادامه مسير وسيله نقليه ياد شده و يا جايگزين شده به منظور  گردد تا بدين طريق امكان تكميل و از سوی گمرك مهر و امضاء می

 .پذيرد ال صورت میمقصد نهايی بدون تأخير در حمل كا رساندن كاال به

، مشخصات 9محفظه بار يا كانتينر در خانه شماره  توان به آن اشاره كرد، سالمت و يا معيوب بودن مواردی كه در اين صفحه می

اقدامات انجام شده جهت ادامه  و 99، تاريخ، محل و كيفيت حادثه در خانه شماره 93شده در خانه شماره  مقادير مفقود شده يا خراب

 .باشد می 99و مشخصات وسيله نقليه و كانتينر جايگزين در خانه شماره  99شماره  در خانه....( پلمب جديد، انتقال بار و )مسير 

باشد كه  پلمب گمرك از قلمرو يك يا چند كشور می همان گونه كه اشاره شد كارنه جهت حمل كاال به منظور تسهيل در عبور و تحت

صورت گمرك يا  وله كارنه تحويل گردد در اين 94رك يا گمركات مقصد مندرج در خانه شماره گم بايست به در نهايت كاال می

عدم احراز هرگونه مغايرت و سوءنيتی به استناد بند يك ماده  گمركات مقصد پس از وصول ضمن مطابقت كاال با اسناد و در صورت

وله سبز  48تسويه قطعی در خانه شماره  مه اين عمل تأييد مراتبهرچه سريعتر نسبت به تسويه آن اقدام نمايند و الز ذه كنوانسيون

 .كارنه خواهد بود

شود و عمده  است كه اغلب به اين موضوع توجه نمی ای نيز بايد همزمان صورت پذيرد اين در حالی عمليات تسويه در سيستم رايانه

اطالعات  دی تسويه بر روی كارنه و تاريخ ورودمغايرت تاريخ ميال (safe TIR) ايمن سازی مشكل گمرك ايران در بحث طرح

 .باشد ای می تسويه در سيستم رايانه

  

 نحوه صدور اخطاريه و مطالبه نامه

پيگيری مطالبات موضوع بند يك ماده هشت  يكی از نكات مهم در صورت مشاهده هرگونه مغايرت كاال با اسناد كه منجر به

نامه و ارسال  باشد نحوه صدور اخطاريه و در نهايت امر نحوه تنظيم مطالبه اهميت می حائز گردد، كنوانسيون از مؤسسه ضامن می

 .باشد به موقع آن به موسسه ضامن و دارنده كارنه می

ها مدت محدود يكساله  مطالبات از محل هر يك از كارنه همان گونه كه در بند يك ماده يازده كنوانسيون برای صدور و اعالم مراتب

است كه اين مهلت از چه  حال سؤال مهم اين. ماهه تأكيد دارد  ايران بر صدور اخطاريه قبل از مهلت سه ده، لذا گمركتعيين گردي



 

 

 همان وله سفيد كه گمرك ورودی و يا مبدأ در زمان آغاز عمليات تير در) شود؟ با توجه به ارسال تصوير وله اول زمانی آغاز می

گردد كه تاريخ پذيرش و يا همان  است مشخص می پيوست اخطاريه الزامی( دارد د خود نگه میكشورمان تأييد و پس از جدا كردن نز

 .باشد آغاز مهلت قانونی پيگيری قانونی مطالبات می تاريخ مندرج در همين وله مبدأ

  

 تشريفات کارنه تير

 اسناد مورد نياز كارنه تير

 :كاالي صادراتی تحت صحابت كارنه تير

 رنه تيرـ اصل دفترچه كا9

 ـ اصل پروانه صادراتی4

 ـ گواهی قبول كاميون3

 ـ فرم احراز شرايط كاميون۴

  

 :تخليه كاالهای وارداتی

 ـ وكالت نامه رسمی از شركت حمل و نقل9

 ـ معرفی نامه4

 ـ اصل دفترچه كارنه تير3

 ـ كارت شناسايی۴

  

 :تشريفات تخليه كاالهای صادراتی تحت صحابت

 كت حمل و نقل و تحويل مدارك مورد نيازـ مراجعه نماينده شر9

 ـ ثبت مشخصات كارنه تير و اختصاص ردين مرزی جهت گمرك مرزی4

 ـ مهمور نمودن كارنه تير و تائيد آغاز عمليات تير3

 ـ تسويه كارنه تير و رديف مرزی پس از اعالم وصول گمرك مقصد۴

  

 :(يك مقصد)تشريفات تخليه كاالهای وارداتی تحت صحابت 

 مراجعه نماينده شركت حمل و نقل به دايره كارنه تير جهت ارائه اسناد و مدارك ـ9

 ـ صدور اجازه تخليه كاميون و تنظيم تالی4

 ـ كنترل پلمب توسط بار شمار دفك آن و توزين و تخليه كاميون توسط انبارهای عمومی3

 .كارنه تيرـ امضاء تالی توسط انباردار و بار شمار گمرك و ارائه آن به دايره ۴

 ـ تسويه كارنه تير و جدا نمودن وله از نسخه سبز رنگ و امضاء و مهر و ارسال به گمرك مبدا۵

  

 :تشريفات اعزام كاميون در مقصده تحت صحابت كارنه تير به گمركات مقصد دوم

 .تير توسط متصدی مربوطهـ دستور شمارش كاالی مقصد دوم و احراز شرايط تير كاميون جهت ادامه مسير در ظهر وله كارنه 9

 .ـ ثبت دفترچه كارنه تير و اختصاص رديف مرزی جهت گمرك مقصد دوم توسط متصدی مربوطه4

 ـ پلمب كاميون و اعزام آن به مقصد بعدی3

 ـ تسويه كارنه تير و رديف مرزی پس از اعالم وصول مقصد دوم۴

 های تاييد شده به گمرك مرزی جهت تسويه دفاتر ـ ارسال وله۵

  

 مراحل انجام کار

 کاميونهای ورودی( الف 

 ورود کاميون به گمرک

 ارائه تقاضای ثبت شده و دفترچه تير و ساير اسناد

 بازديد از کاميون و بررسی پلمب



 

 

 صدور قبض انبار

 تسويه کارنه تير بصورت قطعی يا مشروط

 صدور اخطاريه و مطالبه نامه در صورت مشروط بودن

 ختم رسيدگی

 ک ورودیاعالم به گمر

  

 جهت خروج کاميون( ب 

 درخواست ثبت کارنه تير

 انطباق اسناد با دفترچه تير

 ثبت کارنه تير

 تعيين مهلت خروج کاال و کاميون

 تعيين مسير

 پيگيری اعالم وصول از مرز خروج

 مدارک مورد نياز و فرمهای مورد عمل

 درخواست توسط شرکت حمل و نقل

CMR 

 مانيفست

 بارنامه

 فاکتور

 رچة تيردفت

 گواهی قبولی

 پروانه صادراتی

 برگه اجازه خروج کاميون

 صورتجلسه بارگيری

 کارت بازرگانی

 پروانه فعاليت شرکت حمل ونقل

 نامه گمرک ايران مبنی بر فعاليت شرکت

 مقررات مورد عمل

 مقررات صادرات و واردات

 قانون امور گمرکی

 ائين نامه های اجرايی

 کنوانسيون تير

 گمرک ايرانبخشنامه های 

  


