كنوانسيون وين راجع به مسئوليت مدني در قببل خسبرات هسته اي
قطفيٗ ٔتؼبٞس،
ؾٕٗ تأييس تٕبيُ رٟت ايزبز حسالُ استب٘ساضٞبي ثطاي فطا ٓٞوطزٖ حٕبيت ٔبِي زض ٔمبثُ ذسبضت ٘بضي
اظ ثطذي وبضثطزٞبي غّح رٛيب٘ ٝا٘طغي ٞست ٝاي.
ثب اػتمبز ث ٝايٙى ٝوٛٙا٘سئ ٖٛسئِٛيت ٔس٘ي زض لجبَ حٛازث ٞستٝاي ث ٝتٛسؼ ٝضٚاثف زٚستب٘ٔ ٝيبٖ ّٔتٞب،
غطف ٘ظط اظ ٘ظبْٞبي لب٘٘ٛي  ٚارتٕبػي ٔرتّف آٟ٘ب ،وٕه ٔيوٙس؛
ثب اتربش تػٕيٓ ث ٝا٘ؼمبز وٛٙا٘سي٘ٛي رٟت تحمك چٙيٗ اٞسافي ث ٝغٛضت شيُ تٛافك
ٔيٕ٘بيٙس.
ماده 1
 )1زض ضاستبي تحمك اٞساف ايٗ وٛٙا٘سي،ٖٛ
(اِف) "ضرع" ثٞ ٝط فطز ،ضطوتٛٔ ،سس ٝذػٛغي يب ػٕٔٛي ،ذٛا ٜثب ضرػيت حمٛلي يب ثسٖٚ
ضرػيت حمٛليٞ ،ط سبظٔبٖ ثيٗ إِّّي و ٝثط اسبس لب٘ ٖٛزِٚت ٔحُ تبسيسبت زاضاي ضرػيت
حمٛلي ٔيثبضسٞ ٚ ،ط زِٚت يب تمسيٕبت فطػي تطىيُ زٙٞس ٜآٖ ،اقالق ٔيضٛز.
(ة) "تجؼ ٝقطف ٔتؼبٞس" ضبُٔ قطف ٔتؼبٞس يب ٞط يه اظ ارعاء فطػي تطىيُ زٙٞس ٜآٖ ضطوت ،يب ٞط
ٔٛسس ٝذػٛغي يب ػٕٔٛي ،اػٓ اظ ضطوتي و ٝتبسيس ضس ٚ ٜيب ايٙى ٝزض چبضچٛة لّٕط ٚقطف ٔتؼبٞس
تأسيس ٘طس ٜثبضسٔ ،يٌطزز.
د) "ٌطزا٘ٙس -"ٜػبُٔ اضتجبـ ثب ٔحُ تبسيسبت ٞستٝاي -ث ٝضرػي اقالق ٔيضٛز و ٝتٛسف زِٚت
ٔحُ تبسيسبت ث ٝػٛٙاٖ ٌطزا٘ٙس ٜآٖ تبسيسبت ٔٙػٛة يب ٔطرع ضس ٜثبضس.
(ز) "زِٚت ٔحُ تبسيسبت" زض ذػٛظ تبسيسبت ٞستٝاي ،ث ٝقطف ٔتؼبٞسي اقالق ٔيضٛز و ٝزض
چبضچٛة لّٕط ٚآٖ ،تبسيسبت ٚالغ ضس ٜثبضس ،يب زض غٛضت ػسْ ٚالغ ضسٖ زض چبضچٛة لّٕطٞ ٚيچ يه
اظ زِٚتٞب ،ث ٝقطف ٔتؼبٞسي ٔطثٛـ ٔيٌطزز و ٝتٛسف آٖ ،يب تحت اذتيبض آٖ ،تبسيسبت ٞستٝاي
فؼبِيت ٔيوٙس.
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(" )ٜلب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح" ث ٝلب٘ ٖٛزازٌبٞي اقالق ٔيضٛز و ٝثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛغالحيت زاضتٝ
 ٗٔ ٚرّٕ ٝضبُٔ ٞط ٔفبزي اظ ايٗ لب٘ٔ ٖٛطثٛـ ث ٝتؼبضؼ لٛا٘يٗ ٔيٌطزز.
(" ) ٚسٛذت ٞستٝاي" ثٞ ٝط ٘ٛع ٔٛازي اقالق ٔيضٛز و ٝتٛا٘بئي تِٛيس ا٘طغي اظ قطيك فطآيٙس
ظ٘زيطٜاي ضىبفت ٞستٝاي ذٛزٍٟ٘ساض ضا زاضا ٔيثبضس.
(ظ) " ٔحػٛالت پطتٛظا يب پسٕب٘س" ثٛٔ ٝازي اقالق ٔيضٛز و ٝزض٘تيز ٝتِٛيس يب استفبز ٜسٛذت
ٞستٝاي تِٛيس ضس ٜاست ،يب ثٛاسك ٝلطاض ٌطفتٗ زض ثطاثط تطؼطؼبت ،زض ٔسيط تِٛيس يب ثٟط ٜثطزاضي اظ
سٛذت ٞستٝاي پطتٛظا ضس ٜثبضٙس .ايٗ تؼطيف ،ضبُٔ ضازي ٛايعٚتٛحٞبيي و ٝثٔ ٝطاحُ پبيب٘ي سبذت
ضسيسٜا٘س ،ث٘ ٝحٛي و ٝلبثُ استفبز ٜثطاي ٞط ٌٞ ٝ٘ٛسف ػّٕي ،پعضىي ،تزبضي يب غٙؼتي ٔيثبضٙس،
ٕ٘يٌطزز.
(ح) "ٔٛاز ٞستٝاي" زاضاي ٔؼب٘ي شيُ است:
( )1سٛذت ٞستٝاي ،غيط اظ اٚضا٘ي ْٛقجيؼي  ٚاٚضا٘ي ْٛضليك ضس ،ٜو ٝتٛا٘بيي تِٛيس ا٘طغي اظ قطيك فطآيٙس
ظ٘زيط ٜاي ضىبفت ٞستٝاي ذٍٟ٘ٛساض ضا زض ثيط ٖٚاظ يه ضاوتٛض ٞستٝاي ث ٝغٛضت تٟٙب  ٚيب زض تطويت
ثب ثطذي ٔٛاز زيٍط ،زاضا ثبضس؛
(ٔ )2حػٛالت پطتٛظا يب پسٕب٘س.
(ـ) " ضاوتٛضٞبي ٞستٝاي" ثٞ ٝط سبذتٕبٖ زاضاي سٛذت ٞستٝاي اقالق ٔيضٛز ،ث ٝتطتيجي و ٝيه
فطايٙس ظ٘زيطٜاي ضىبفت ٞست ٝاي ذٛزٍٟ٘ساض آٖ ثتٛا٘س ثسٙٔ ٖٚجغ اؾبفي ٘ٛتط ،ٖٚا٘زبْ ٌيطز.
(ي)تبسيسبت ٞست ٝاي ٔؼب٘ي شيُ ضا ضبُٔ ٔي ضٛز:
(ٞ )1ط ٘ٛع ضآوتٛض ٞست ٝاي ،غيط اظ ضآوتٛضي و ٝزض آٖ يه ٚسيّ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضيبيي يب ٛٞايي ،رٟت
وبضثطز ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ لسضت ،ذٛا ٜثطاي ث ٝحطوت ا٘ساذتٗ  ٚيب ثطاي ٞسف زيٍطٔ ،زٟع ضس ٜثبضس.
(ٞ )2ط وبضذب٘ ٝاي و ٝثطاي تِٛيس ٔٛاز ٞست ٝاي  ٚسٛذت ٞست ٝاي ثىبض ٔي ضٚز ،يب ٞط وبضذب٘ ٝاي وٝ
ٞسف آٖ پطزاظش ٔٛاز ٞست ٝاي ،اظ رّٕٞ ٝط وبضذب٘ ٝاي وٞ ٝسف آٖ ثبظ فطاٚضي سٛذت ٞست ٝاي پطتٛزٞي
ضسٔ ،ٜي ثبضس.
(ٞ )3ط٘ٛع تبسيسبتي وٛٔ ٝاز ٞست ٝاي زض آٖ ا٘جبض ضس ٜاست ،اِجت ٝغيط اظ ا٘جبضي و ٝالظٔ ٝحُٕ چٙيٗ
ٔٛازي ٔي ثبضسٔ ،ططٚـ ثط ايٙى ٝزِٚت ٔحُ تبسيسبت تؼيٗ وٙس و ٝتبسيسبت ٞست ٝاي ٔتؼسز يه
ثٟطٜثطزاض و ٝزض ٕٞبٖ سبيت ٚالغ ضس ٜاست ،ثؼٛٙاٖ تبسيسبت ٞست ٝاي ٚاحس (ٔستمُ) تّمي ذٛاٞس ضس.
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(ن) "ذسبضت ٞست ٝاي" ثٔ ٝؼب٘ي شيُ است:
(ٔ )1طيٞ ،ط٘ٛع آسيت يب ؾطض " ضرػي (فطزي)" يب ٞط ٘ٛع ذسبضت ث ٝأٛاَ و ٝثٛاسك ٝيب زض ٘تيزٛٔ ٝاز
ثب ذبغيت پطتٛظا يب تطويجي اظ ٔٛاز پطتٛظا ثب ٔٛاز سٕي ،ا٘فزبضي يب زيٍط أٛاَ ذكط٘بن سٛذت ٞست ٝاي يب
ٔحػٛالت ضازيٛاوتيٛيت ٝيب پسٕب٘س يب ٔٛاز ٞست ٝاي و ٝاظ تبسيسبت ٞست ٝاي ٘بضي ضس ،ٜيب اظ آٖ ٘طبت
ٌطفت ٝيب ثساٖ فطستبز ٜضس ٜاست ،ثٛرٛز آٔس ٜثبضس.
(ٞ )2ط٘ٛع ذسبضت يب ؾطضي و ٝث ٝايٗ ٘ح ٛپسيس يب ثٛرٛز ٔي آيسٔ ،ططٚـ ثط ايٙى ٝلب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح ٔمطض
وطز ٚ ٜحسٚز آٖ تٛسف لٛا٘يٗ زازٌب ٜغبِح تؼييٗ ضس ٜثبضس.
()3زض غٛضت تػطيح زِٚت ٔحُ تبسيسبتٔ :طيٞ ،ط٘ٛع آسيت ضرػيٞ ،ط ٘ٛع ؾطض يب ذسبضت ث ٝأٛاِي
و ٝاظ سبيط تطؼطبت ي٘ٛسبظ ٘طت ضس ٚ ٜاظ زيٍط ٔٙجغ تطؼطبتي زض ٖٚيه تبسيسبت ٞست ٝاي٘ ،بضي ضسٜ
ثبضس٘ ،يع ضبُٔ ٔي ٌطزز.
(ٚ" )1الؼٞ ٝست ٝاي" ثٞ ٝط ٘ٛع ضذساز يب ٔزٕٛػ ٝضذسازٞب ثب ٔٙطبء يىسبٖ اقالق ٔي ضٛز و ٝذسبضت
ٞست ٝاي ضا ثٛرٛز آٚضز ٜا٘س.
( )2زِٚت ٔحُ تبسيسبت ،زض غٛضت تؿٕيٗ  ٚيب پيطٍيطي ٔيعاٖ ذكطات وٕتطٔ ،ي تٛا٘س ٔمبزيط وٓ ٔٛاز
ٞست ٝاي ضا اظ ضٕ َٛايٗ وٛٙا٘سي ٖٛذبضد سبظزٔ ،ططٚـ ث ٝايٙى:ٝ
اِف) ثيطتط وطزٖ ٔحسٚزيت ٞب ،ثطاي ضبُٔ ٘طسٖ چٙيٗ ٔمبزيطي ،تٛسف ضٛضاي حىبْ آغا٘س
ثيٗإِّّي ا٘طغي اتٕي تؼييٗ ٌطزز؛ ٚ
(ة) ذبضد وطزٖ اظ ضٕ َٛوٛٙا٘سئ ٖٛصوٛض؛ تٛسف ٞط زِٚت ٔحُ تبسيسبت ،زض چبضچٛة
ٔحسٚزيت ٞبي ٔؼيٗ ضس ،ٜثبضس.
حساوخط ٔحسٚزيت ٞب ث ٝغٛضت زٚض ٜاي تٛسف ضٛضاي حىبْ ٔٛضز ثبظٍ٘طي لطاض ذٛاٞس ٌطفت.
ماده 2
ٌ )1طزا٘ٙس ٜتبسيسبت ٞست ٝاي زض لجبَ ذسبضات ٞست ٝاي ٔسئِٛيت ذٛاٞس زاضت ،ثٔ ٝحؽ ايٙى ٝاحجبت
ضٛز و ٝچٙيٗ ذسبضتي زض ٘تيزٚ ٝالؼٞ ٝست ٝاي ٚاضز ضس ٜاست،
(اِف) زض تبسيسبت ٞست ٝاي ذٛز؛ يب
(ة) زضثطٌيط٘سٛٔ ٜاز ٞست ٝاي ثبضس و ٝاظ تبسيسبت ٞست ٝاي ا٘ ٚبضي ضس ٜيب ٘طبت ٌطفت ٝاست.
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( )1لجُ اظ ايٙىٔ ٝسئِٛيت ٚلبيغ ٞست ٝاي زضثطٌيط٘سٛٔ ٜاز ٞست ٝاي ،ثط قجك ػجبضات غطيح لطاضزاز
وتجي ،تٛسف ٌطزا٘ٙس ٜتبسيسبت ٞست ٝاي زيٍط پصيطفت ٝضس ٜثبضس.
( )2زض غٛضت فمساٖ چٙيٗ ػجبضات غطيح ،لجُ اظ ايٙىٌ ٝطزا٘ٙس ٜتبسيسبت ٞست ٝاي زيٍط ٔسئِٛيت
ٔٛاز ٞست ٝاي ضا ثط ػٟس ٜثٍيطز؛ يب
( )3زض ٔٛضزي وٛٔ ٝاز ٞست ٝاي ،ثٙٔ ٝظٛض استفبز ٜزض ضآوتٛض ٞست ٝاي و ٝث ٝيه ٚسيّ ٝحُٕ ٘ ٚمُ
رٟت استفبز ٚ ٜيب ثؼٛٙاٖ اثعاض لسضت ،ذٛا ٜثط حطوت زازٖ آٖ  ٚيب ثطاي ٞسف زيٍط ٘ػت ضس ٜاست ،زض
٘ظط ٌطفت ٝضس ٜثبضس ،لجُ اظ ايٙى ٝضرػي و ٝثطاسبس لب٘ٔ ٖٛزبظ ث ٝازاض ٜچٙيٗ ضآوتٛضي ضس ٜاست
ٔسئِٛيت ٔٛاز ٞست ٝاي ضا ثطػٟسٌ ٜطفت ٝثبضس؛
( )4زض ٔٛضزي وٛٔ ٝاز ٞست ٝاي ث ٝلّٕط ٚيه زِٚت غيطٔتؼبٞس فطستبز ٜضس ٜثبضس ،لجُ اظ آٖ و ٝثبض
آٖ ثٚ ٝسيّ ٝحبُٔ ،و ٝث ٝلّٕط ٚآٖ زِٚت ضسيس ٜاست ،ترّيٌ ٝطزز.
(د) زضثطٌيط٘سٛٔ ٜاز ٞستٝاي است و ٝث ٝتبسيسبت ٞستٝاي آٖ (ثٟطٜثطزاض) اضسبَ ضس ٜثبضس.
( )1ثؼس اظ ايٗ و ٝا٘تمبَ ٔسئِٛيت ٘سجت ث ٝحٛازث ٞستٝاي ،ؤ ٝتؿٕٗ ٔٛاز ٞستٝاي ٔيثبضس،
تٛسف ا ٚ ٚثٛٔ ٝرت ػجبضات غطيح يه لطاضزاز وتجي ،اظ ٌطزا٘ٙس ٜتبسيسبت ث ٝزيٍطي ،پصيطفتٝ
ضس ٜثبضٙس.
( )2زض غٛضت فمساٖ چٙيٗ ػجبضات غطيحي ،ثؼس اظ ثط ػٟسٌ ٜطفتٗ ٔسئِٛيت چٙيٗ ٔٛازي؛ يب
( )3پس اظ ثط ػٟسٌ ٜطفتٗ ٔسئِٛيت ٔٛاز ٞستٝاي اظ ٌطزا٘ٙس ٜضاوتٛض ٞست ٝاي و ٝث ٝيه ٚسيّٝ
حُٕ ٘ ٚمُ رٟت استفبز ٜث ٝػٛٙاٖ اثعاض لسضت ،ذٛا ٜثطاي ث ٝحطوت زض آٚضزٖ آٖ يب ثطاي ٞط ٞسف
زيٍطي ،تزٟيع ضس ٜثبضس؛ أب
( )4زض ربئيىٛٔ ٝاز ٞستٝاي ،ثب ضؾبيت وتجي ٌطزا٘ٙس ٜاظ سٛي يه ضرع زض لّٕط ٚيه زِٚت غيط
ٔتؼبٞس ،اضسبَ ضس ٜثبضس ،تٟٙب ثؼس اظ ايٙى ٝآٖ ٔٛاز زض ٚسيّ ٝحُٕ ٘ ٚمّي و ٝلطاض است اظ لّٕطٚ
آٖ زِٚت حُٕ ضٛز ،ثبضٌيطي ضٛز؛
ٔططٚـ ثط ايٙى ،ٝاٌط ذسبضت ٞستٝاي ٘بضي اظ ٚالؼٞ ٝستٝاي ثبضس و ٝزض تبسيسبت ٞستٝاي ضخ زازٚ ٜ
ٔتؿٕٗ ٔٛاز ٞستٝاي شذيط ٜضسٜاي زض آٖ است و ٝالظٔ ٝحُٕ آٖ ثبضسٔ ،مطضات ( ثٙس فطػي اِف) ايٗ ثٙس
زض ٔٛضزي وٌ ٝطزا٘ٙس ٜيب ضرع زيٍطي و ٝثط اسبس ٔمطضات ثٙس فطػي (ة) يب (د) ايٗ ثٙس ث ٝتٟٙبيي
ٔسئٔ َٛيثبضس ،اػٕبَ ٕ٘يٌطزز.
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( )2زِٚت ٔحُ تبسيسبت ٔيتٛا٘س ،اظ قطيك لبٌٖ٘ٛصاضي ٚ ،ثط اسبس ٔمطضاتي و ٝزض آٖ ٔؼيٗ ٌطززٔ ،جبزضت
ث ٝتؼييٗ حبُٔ ٔٛاز ٞستٝاي ٕ٘بيس  ٚيب ضرػي ضا تؼييٗ ٕ٘بيس وٛٔ ٝاز پطتٛظا يب پسٕب٘س ضا ٔسيطيت وٙس ٚ
ث ٝزضذٛاست ا ٚ ٚثب ضؾبيت ٌطزا٘ٙسٔ ٜطثٛق ،ٝث ٝػٛٙاٖ ٌطزا٘ٙسٛٔ ٜاز ٞستٝاي يب ضازيٛاوتي ٛيب پسٕب٘س،
ٔٙػٛة ٕ٘بيس .زض چٙيٗ ٔٛضزي ،حبُٔ يب چٙيٗ ضرػي ،ثط قجك وٛٙا٘سي ٖٛحبؾطٌ ،طزا٘ٙس ٜتبسيسبتي وٝ
زض لّٕط ٚآٖ زِٚت ٚالغ ضس ٜاست ،تّمي ٔي ٌطزز.
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(اِف) زض ٔٛاضزي و ٝذسبضت ٞستٝائ ،سئِٛيت ثيص اظ يه ٌطزا٘ٙس ٜضا ٔكطح ٔيسبظز،
ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٔطثٛقٔ ،ٝبزأي و ٝذسبضت ٔٙتست ثٞ ٝطيه اظ ٌطزا٘ٙسٌبٖ ث ٝقٛض ٔؼمِٛي لبثُ
تفىيه ٘جبضس ،ث ٝقٛض ٔطتطن  ٚرٕؼي ٔسئ َٛضٙبذت ٝذٛاٙٞس ضس.
(ة) زض ٔٛاضزي و ٝحبزحٞ ٝستٝاي ،زض رطيبٖ حُٕ ٔٛاز ٞستٝاي ،ذٛا ٜزض يه  ٚزض ٕٞبٖ ٚسيّٝ
حُٕ ٘ ٚمُ ،يب زض ٔٛضز شذيط ٜالظٔ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،زض يه  ٚزض ٕٞبٖ تبسيسبت ٞستٝاي ،اتفبق
ثيبفتس  ٚذسبضت ٞستٝاي ث ٝثبض آٚضز ؤ ٝسئِٛيت ثيص اظ يه ٌطزا٘ٙس ٜضا ٔكطح سبظز ،وُ
ٔسئِٛيت فطاتط ضا ثبالتطيٗ ٔجّغ لبثُ اػٕبَ ٘سجت ثٞ ٝطيه اظ ٌطزا٘ٙسٌبٖ ثط اسبس ٔبز٘ ،5 ٜرٛاٞس
ثٛز.
(د) زض ٞيچوساْ اظ ٔٛاضز اضبض ٜضس ٜزض ثٙسٞبي فطػي اِف  ٚة ايٗ ثٙسٔ ،سئِٛيت ٞيچيه اظ
ٌطزا٘ٙسٌبٖ ثيطتط اظ ٔجّغ لبثُ اػٕبَ ثط اسبس ٔبز٘ ،5 ٜرٛاٞس ثٛز.

 )4ثب ضػبيت ٔمطضات ثٙس  3ايٗ ٔبز ،ٜزض ٔٛاضزي و ٝزض يه ٚالؼٞ ٝستٝاي ،تبسيسبت ٞستٝاي ٔتؼسز اظ يه
 ٚيب ٕٞبٖ ٌطزا٘ٙس ٜزچبض حبزحٔ ٝطتطن ضس ٜثبضس ،چٙيٗ ٌطزا٘ٙسٜاي زض ذػٛظ ٞطيه اظ تبسيسبت
ٞستٝاي ٔطثٛـ ،تب ٔجّغ لبثُ اػٕبَ ٘سجت ث ٝا ،ٚثط اسبس ٔبزٔ ،5 ٜسئِٛيت ذٛاٞس زاضت.
 )5ث ٝغيط اظ ٔٛاضزي و ٝزض ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛث٘ ٝح ٛزيٍطي ٔمطض ضس ٜثبضسٞ ،يچ ضرػي ث ٝغيط اظ ٌطزا٘ٙسٜ
زض لجبَ ذسبضت ٞستٝاي ٔسئ٘ َٛرٛاٞس ثٛز .ثب ايٗ ٚرٛز ،ايٗ ٔمطض ،ٜاػٕبَ وٛٙا٘سيٖٞٛبي ثيٗإِّّي
الظْاالرطا يب ٔفتٛح ثطاي أؿب ،تػٛيت يب اِحبق ضا زض تبضيري و ٝايٗ وٛٙا٘سي ٖٛثطاي أؿب ثبظ است ،تحت
تبحيط لطاض ٘رٛاٞس زاز.
 )6ضرع ٘جبيس ٔسئ َٛآسيت يب ذسبضتي ٌطزز و ٝثط اسبس ثٙس فطػي (ن) ثٙس ٔ 1بز ،1 ٜذسبضت
ٞستٝاي تّمي ٕ٘يضٛز؛ ٞطچٙس ؤٕ ٝىٗ است ثط اسبس لسٕت  2ثٙس فطػي (ن) ،ذسبضت ٞستٝاي تّمي
ٌطزز.
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 )7اٌط لب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح ٔمطض وطز ٜثبضس ،زػٛي ٔستميٓ ( اغّي) ثط ػّي ٝضرػي و ٝأٙيت ٔبِي ضا ثط
اسبس ٔبز 7 ٜتبٔيٗ ٔيوٙس ،ذٛاٞس ثٛز.
ماده3
ٌطزا٘ٙسٜي ٔسئ َٛثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛثبيس ثط اسبس ٔبزٌٛ 7 ٜاٞي ضا و ٝتٛسف يب اظ رب٘ت ثيٌٕٝط يب
زيٍط تؿٕيٗ وٙٙسٔ ٜبِي غبزض ٔي ضٛز؛ ضا ثطاي حبُٔ فطا ٓٞآٚضز .ايٗ ٌٛاٞي ثبيس ٘بْ  ٚآزضس آٖ
ثٟطٜثطزاضٔ ،يعاٖٛ٘ ،ع ٔ ٚست تأٔيٗ (ٔبِي) ضا ٔمطض ٕ٘بيس؛ ٔفبز ايٗ ٔبزٕ٘ ٜي تٛا٘س تٛسف ضرػي و ٝثٝ
ٚسيّ ٝا ٚيب اظ رب٘ت اٌٛ ٚاٞي غبزض ضس ٜاستٛٔ ،ضز تطزيس لطاض ٌيطزٕٞ .چٙيٗ ،ايٗ ٌٛاٞي ،ثبيس ٔٛاز
ٞستٝاي ضا و ٝزض ذػٛظ آٖ تأٔيٗ (ٔبِي) اػٕبَ ٔيضٛز ضا ٘طبٖ زٞس  ٚثبيس ضبُٔ ثيب٘ئ ٝمبٔبت زِٚتي
غبِح ٔحُ تبسيسبت ،و ٝضرع ٔٙسٛة ضس ٜزض چبضچٛة ٔفبز ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛثٟطٜثطازض تّمي ٔي ٌطزز،
٘يع ثبضس.
ماده4
ٔ )1سئِٛيت ٌطزا٘ٙس ٜزض لجبَ ذسبضت ٞستٝاي ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سئ ٖٛكّك ذٛاٞس ثٛز.
 )2اٌط ٌطزا٘ٙس ٜحبثت وٙس و ٝذسبضت ٞست ٝاي والً يب رعئبً ٘بضي اظ تمػيط سٍٙيٗ ضرػي ؤ ٝتحُٕ
ذسبضت ضس ،ٜثٛز ٚ ٜيب اظ فؼُ يب تطن فؼُ چٙيٗ ضرػي ثب لػس اؾطاض ثٛرٛز آٔس ٜاست؛ زازٌب ٜغبِح ،اٌط
لب٘ ٖٛآٖ ٔمطض وطز ٜثبضسٔ ،ي تٛا٘س ٌطزا٘ٙس ٜضا والً يب رعئبً اظ تؼٟس ذٛز ٔجٙي ثط رجطاٖ ذسبضتي و ٝچٙيٗ
ضرػي ٔتحُٕ ضس ٜاستٔ ،جطي سبظز.
)3

(اِف) ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سيٞ ،ٖٛيچ ٔسئِٛيتي زض لجبَ ذسبضت ٞستٝاي و ٝزض ٘تيزٚ ٝالؼٝ
ٞستٝاي ؤ ٝستميٕبً اظ رٔ ًٙسّحب٘ٔ ،ٝربغٕبت ،ر ًٙزاذّي يب ضٛضش ٘بضي ضس ٜاست؛ ثٝ
ٌطزا٘ٙسٙٔ ٜتست ٘رٛاٞس ضس.
(ة) ٌطزا٘ٙس ٜزض لجبَ ذسبضت ٞستٝاي ٘بضي اظ حبزحٞ ٝست ٝاي ،ؤ ٝستميٕبً زض ٘تيز ٝفبرؼٝ
قجيؼي استخٙبئي ثٛرٛز آٚضز ٜاستٔ ،سئ٘ َٛرٛاٞس ثٛز؛ ٍٔط زض ٔٛاضزي و ٝلب٘ ٖٛزِٚت ٔحُ
تأسيسبت ذالف آٖ ضا ٔمطض زاضز.

ٞ )4طٌب ٓٞ ٜذسبضت ٞستٝاي  ٓٞ ٚذسبضاتي غيط اظ ذسبضت ٞستٝاي ،ثٚ ٝاسك ٝيه حبزحٞ ٝستٝاي يب
ٔطتطوبً تٛسف يه حبزحٞ ٝستٝاي  ٚيه يب چٙس حبزح ٝزيٍط ،ثٛرٛز آٔس ٜثبضس؛ ايٗ چٙيٗ ذسبضت ٞب،
ٔبزأي و ٝث ٝقٛض ٔؼمِٛي اظ ذسبضت ٞستٝاي لبثُ تفىيه ٘جبضس ،ثط قجك ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛذسبضت ٞستٝاي
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تّمي ٔيضٛز و ٝثٛسيّ ٝآٖ حبزحٞ ٝستٝاي ثٛرٛز آٔس ٜاست .أب زض ٔٛاضزي و ٝذسبضت ٔطتطوبً تٛسف يه
حبزحٞ ٝستٝاي تحت پٛضص ايٗ وٛٙا٘سي ٚ ٖٛثٛسيّ ٝا٘تطبض تطؼطؼبت ي٘ٛسبظ و ٝتحت پٛضص ايٗ
وٛٙا٘سي٘ ٖٛيست ،ثٛرٛز آيس؛ ٞيچ يه اظ ٔفبز ايٗ وٛٙا٘سيٕ٘ ،ٖٛيتٛا٘س ٔسئِٛيت ضرػي ضا ؤٕ ٝىٗ
است زض اضتجبـ ثب تطؼطؼبت ي٘ٛسبظ ث ٝػّت پيچيسٌي وبضٔ ،سئ َٛضٙبذت ٝضس ٚ ٜيب زض لجبَ ضرػي وٝ
ٔتحُٕ چٙيٗ ذسبضتي ضس ٜاستٔ ،حسٚز وٙس يب تحت تبحيط لطاض زٞس.
ٌ )5طزا٘ٙس ٜثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛزض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي ٚاضز ٜثٛٔ ٝاضز شيُ ٔسئ٘ َٛرٛاٞس ثٛز:
(اِف) ث ٝذٛز تأسيسبت ٞست ٝاي يب ٞط ٘ٛع أٛاَ زض سبيت آٖ تأسيسبت وٛٔ ٝضز استفبز ٜلطاض
ٔيٌيطز يب لطاض است زض اضتجبـ ثب آٖ تأسيسبت ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌيطز؛ يب
(ة) ثٚ ٝسيّٝاي حُٕ ٘ ٚمّي و ٝحبُٔ ٔٛاز ٞستٝاي ٔعثٛض زض ظٔبٖ حبزحٞ ٝستٝاي ٔي ثبضس.
ٞ )6ط يه اظ زِٚت ٞبي ٔحُ تأسيسبت ٔي تٛا٘س اظ قطيك لب٘ٔ ٖٛمطض وٙس و ٝثٙس فطػي (ة) ثٙس 5ايٗ ٔبزٜ
(٘سجت ث ٝا )ٚاػٕبَ ٘رٛاٞس ضسٔ ،ططٚـ ثط ايٗ و ٝزض ٞيچ ٔٛضزئ ،سئِٛيت ٌطزا٘ٙس ٜزض ذػٛظ ذسبضت
ٞستٝاي ،غيط اظ ذسبضت ٞست ٝاي ٘سجت ثٚ ٝسيّ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،ث ٝوٕتط اظ ٔ 5يّي ٖٛزالض أطيىب ثطاي يه
ٚالؼٞ ٝست ٝاي وبٞص ٘يبثس.
ٞ )7يچ يه اظ ٔفبز ايٗ وٛٙا٘سي٘ ٖٛجبيس ثط ٔٛاضز ظيط تبحيطٌصاض ثبضس:
(اِف) ٔسئِٛيت ٞط ضرػي زض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي و ٝثب لػس اؾطاض  ٚثٛاسك ٝفؼُ يب تطن فؼُ
ا ٚثٛرٛز آٔس ٜاست  ٚزض آٖ ٌطزا٘ٙس ٜقجك پبضاٌطاف  3يب  5ايٗ ٔبزٔ ٜسئ َٛضٙبذت٘ ٝطس ٜاست؛
ة) ٔسئِٛيت ٌطزا٘ٙس ٜزض ثيط ٖٚاظ چبضچٛة ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛزض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي و ٝثط
اسبس ثٙس فطػي (ة) ثٙس  5ايٗ ٔبز ٜتحت ايٗ وٛٙا٘سئ ٖٛسئٕ٘ َٛي ثبضس؛
ماده 5
ٔ )1سئِٛيت ٌطزا٘ٙسٔ ٜي تٛا٘س ثٛسيّ ٝزِٚت ٔحُ تبسيسبت ثٔ ٝيعا٘ي و٘ ٝجبيس وٕتط اظ ٔ 5يّيٖٛ
زالض أطيىب ،ثطاي ٞط ٚالؼٞ ٝست ٝاي ثبضسٔ ،حسٚز ٌطزز.
ٔ )2حسٚزيت ٔسئِٛيتي و ٝثٛٔ ٝرت ايٗ ٔبزٕٔ ٜىٗ است ٔمطض ٌطززٙٔ ،بفغ يب ٞعيٞ ٝٙبيي ضا و ٝزض
زػٛي رجطاٖ ذسبضات ٞست ٝاي ٔٛضز حىٓ زازٌب ٜلطاض ٌطفت ٝاست ضا ضبُٔ ٘رٛاٞس ضس .
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 )3زالض ايبالت آٔطيىب و ٝزض ايٗ وٛٙا٘سيٛٔ ٖٛضز اضبض ٜلطاض ٌطفت ٝاست  ،ػجبضت اظ يه ٚاحس ضٕبضش
ٔؼبزَ ثب اضظش زالض ايبالت ٔتحس آٔطيىب ثط حست قال زض  22آٚضيُ  1263يؼٙي  35زالض ثطاي ٞط ا٘ٚس
قالٔ ،ي ثبضس .
ٔ )4جّغ ٔصوٛض زض ثٙس ٔ 6بز ٚ 4 ٜثٙس ايٗ ٔبزٔ ، ٜي تٛا٘س ث ٝپّٔ َٛي تجسيُ ضٛز .
ماده 6
 )1حمٛق رجطاٖ ذسبضت ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛزض غٛضت ػسْ قطح زػٛي ظطف ز ٜسبَ اظ تبضيد
ٚالؼٞ ٝست ٝاي ،اظ ثيٗ ذٛاٞس ضفت .ثب ايٗ ٚرٛز ،چٙب٘چ ٝثط اسبس لب٘ ٖٛزِٚت ٔحُ تبسيسبت،
ٔسئِٛيت ٌطزا٘ٙس ٜتٛسف ثيٕ ٝيب زيٍط سيستٓ تبٔيٗ ٔبِي يب ثٛسيّ ٝغٙسٚق زِٚتي ثطاي ٔستي
قٛال٘ي تط اظ ز ٜسبَ ،پٛضص زاز ٜضٛز ،لب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح ٔي تٛا٘س ٔمطض وٙس و ٝحمٛق رجطاٖ
ذسبضت زض لجبَ ٌطزا٘ٙس ٜتٟٙب ثؼس اظ اظ يه زٚض ٜاي ؤٕ ٝىٗ است قٛال٘ي تط اظ ز ٜسبَ ثبضس ،اظ
ثيٗ ثطٚز .زض ٞط حبَ ايٗ زٚض ( ٜتؼييٗ ضس ٜتٛسف زازٌب٘ ) ٜجبيس قٛال٘ي تط اظ زٚض ٜاي ثبضس وٝ
ٔسئِٛتي ثط اسبس لب٘ ٖٛزِٚت ٔحُ تبسيس ث ٝايٗ ٘ح ٛپٛضص زازٔ ٜي ضٛز .زض ٞط حبَ چٙيٗ
تٕسيس زٚض ٜاسمبـ (حك) ،حمٛق رجطاٖ ذسبضت ضرػي ضا و ٝثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛزػٛي ثؼّت
فٛت يب آسيت ضرػي ػّيٌ ٝطزا٘ٙس ،ٜلجُ اظ سپطي ضسٖ زٚضٔ ٜصوٛض ز ٜسبَ قطح وطز ٜاست،
تحت تبحيط لطاض ٘رٛاٞس زاز.
 )2زض ٔٛاضزي و ٝذسبضات ٞست ٝاي تٛسف يه ٚالؼٞ ٝست ٝاي ٔتؿٕٗ ٔٛاز ٞست ٝاي ثٛرٛز آيس ،وٝ
زض ظٔبٖ ٚالؼٞ ٝست ٝاي آٖ ٔٛاز ث ٝسطلت ضفتٔ ،ٝفمٛز ٌطزيس ،ٜث ٝزضيب ضيرت ٝضس ٜيب زض زضيب ضٞب
ضس ٜثبضس ،زٚض ٜاي و ٝثٕٛرت ثٙس  1ايٗ ٔبزٔ ٜؼيٗ ذٛاٞس ضس ،اظ ظٔبٖ تبضيد آٖ ٚالؼٞ ٝستٝاي
ٔحبسجٔ ٝي ضٛز .ثب ايٗ حبَٔ ،ست ظٔبٖ سپطي ضس ٜثٞ ٝيچ ٚر٘ ٝجبيس ثيطتط اظ يه زٚض ٜثيست
سبِ ٝاظ ظٔبٖ سطلتٔ ،فمٛز ضسٖ ،ضيرتٗ يب ضٞب ضسٖ زض زضيب ثبضس.
 )3لب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح ٔي تٛا٘س يه زٚض ٜاظ ثيٗ ضفتٗ يب ٔطٚض ظٔبٖ و٘ ٝجبيس وٕتط اظ س ٝسبَ ،اظ تبضيري
و ٝضرع ذسبضت زاز ٜاظ ذسبضت ٔ ٚسئِٛيت ٌطزا٘ٙس ٜزض لجبَ ذسبضت ٔكّغ ضس ٜيب ٔي تٛا٘ست
ٔكّغ ضٛز ثبضسٔ ،ؼيٗ وٙس؛ ٔططٚـ ثط ايٙى ٝاظ زٚضٔ ٜؼيٗ ضس ،ٜثط اسبس ثٙسٞبي  2 ٚ 1ايٗ ٔبز،ٜ
فطاتط ٘طٚز.
 )4اٌط لب٘ ٖٛزازٌب ٜغبِح قٛض زيٍطي ٔمطض ٘ىطز ٜثبضس ،ضرػي ؤ ٝسػي است ذسبضت ٞست ٝاي
ٔتحُٕ ضس ٚ ٜزػٛي رجطاٖ ذسبضت ضا زض چبضچٛة زٚضٔ ٜطثٛق ٝثط اسبس ايٗ ٔبز ٜقطح وطزٜ
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استٔ ،ي تٛا٘س زػٛي ذٛز ضا اغالح  ٚتغييط زٞس تب تطسيس ٚ ٚذيٓ تط ضسٖ ذسبضت ضا ،حتي پس اظ
سپطي ضسٖ آٖ زٚضّٔ ،ٜحٛل زاضز؛ ٔططٚـ ثط ايٙى ٝحىٓ ٟ٘بيي غبزض ٘طس ٜثبضس .
 )5زض ٔٛاضزي و ٝلطاض است غالحيت لؿبيي ثط اسبس ثٙس فطػي(ة) ثٙس ٔ 3بز 11 ٜتؼييٗ ضٛز ٚ
زضذٛاستي زض چبضچٛة زٚضٔ ٜطثٛـ ثط اسبس ايٗ ٔبز ٜثٞ ٝط يه اظ ٔتؼبٞسيٙي و ٝلب٘٘ٛبً تٛاٖ تؼييٗ
ضا زاض٘س ،اضائٌ ٝطززِ ،يىٗ ظٔبٖ ثبلي ٔب٘س ٜپس اظ چٙيٗ تؼييٙي وٕتط اظ ضص ٔب ٜثبضس ،زٚض ٜاي وٝ
زض چبضچٛة آٖ يه زػٛي ٔيتٛا٘س البٔ ٝضٛز ،ضص ٔب ٜاظ ظٔبٖ چٙيٗ تؼييٙي ٔي ثبضس .
ماده 7
ٌ )1طزا٘ٙسّٔ ٜعْ ذٛاٞس ثٛز و ٝثيٕ ٝيب زيٍط تبٔيٗ ٔبِي ؤ ٝسئِٛيت ا ٚضا زض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي
پٛضص ٔي زٞس ،ثٞ ٝط ٔيعاٖٛ٘ ،ع يب ضطايكي و ٝزِٚت ٔحُ تبسيسبت ٔؼيٗ ٔي وٙس ،تبٔيٗ وٙس.
زِٚت ٔحُ تبسيسبت ثب تبٔيٗ ٚر ٜٛالظْ ،تب آٖ حس و ٝثيٕ ٝيب زيٍط تبٔيٗ ٞبي ٔبِي چٙيٗ زػبٚي ضا
وفبف ٕ٘ي وٙٙس .زػٛي ذسبضات ٞست ٝاي و ٝػّيٌ ٝطزا٘ٙس ٜالبٔ ٚ ٝغبزض ضس ٜاست ضا رجطاٖ ذٛاٞس
وطزِٚ .ي ايٗ ٔمساض ٘جبيس ثيص اظ حس ثبضس و ٝاحتٕبال زض ثٙس  5ليس ضس ٜاست.
ٞ )2يچ يه اظ ٔمطضات ثٙس  1ايٗ ٔبزٔ ،ٜتؼبٞسيٗ يب ٞطيه اظ ارعاء فطػي تطىيُ زٙٞس ٜآٟ٘ب اظ لجيُ
ايبالت  ٚزِٚتٟب ،ضا ث ٝفطا ٓٞآٚضزٖ ثيٕ ٝيب زيٍط تبٔيٗ ٞبي ٔبِي رٟت پٛضص زازٖ ٔسئِٛيت آٟ٘ب ثٝ
ػٛٙاٖ ٌطزا٘ٙسّٔ ،ٜعْ ٘رٛاٞس وطز.
 )3غٙسٚق (ٚرٔ )ٜٛمطض ضس ٜثٛسيّ ٝثيٕ ٚ ٝزيٍط تبٔيٗ ٞبي ٔبِي يب تٛسف زِٚت ٔحُ تبسيسبت ثط
اسبس ثٙس  ،1ايٗ ٔبزٙٔ ، ٜحػطا ثطاي رجطاٖ ذسبضت ٔمتؿي ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛذٛاٞس ثٛز.
ٞ )4يچ ثيٌٕ ٝط يب تبٔيٗ وٙٙسٔ ٜبِي زيٍط ٘جبيس ثيٕ ٝيب زيٍط تبٔيٗ ٔبِي ضا و ٝثط اسبس ثٙس  1ايٗ ٔبزٜ
ٔمطض ضس ٜاست ضا ثس ٖٚاقالع لجّي وتجي زٔ ٚب ٝٞثٔ ٝمبْ ػٕٔٛي غبِح ،يب ٔبزأي و ٝچٙيٗ ثيٕ ٝاي
يب زيٍط تبٔيٗ ٔبِي ث ٝحُٕ ٔٛاٞ ٜست ٝاي ٔطثٛـ ٔي ضٛز ،زض رطيبٖ زٚض ٜحُٕ ٔٛضز ثحجٔ ،ؼّك يب
ثبقُ وٙس .
ماده 8
ث ٝضطـ ضػبيت ٔمطضات ايٗ وٛٙا٘سيٛ٘ ٖٛع ،ضىُ ٔ ٚيعاٖ رجطاٖ ذسبضت ٘ ٚيع تٛظيغ ػبزال٘ ٝآٖ تبثغ زازٌبٜ
غبِح ذٛاٞس ثٛز.
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ماده 9
 )1زض ٔٛاضزي ؤ ٝمطضات ثئّٕ ٝي يب ثيٕ ٝثٟساضت ػٕٔٛي ،ثيٕ ٝارتٕبػي ،تبٔيٗ ارتٕبػي ،رجطاٖ
ذسبضت وبضٌطاٖ يب سيستٓ ٞبي رجطاٖ ذسبضت ثيٕبضي ٞبي ضغّي ،ضبُٔ رجطاٖ ذسبضت وبضٌطاٖ يب
سيستٓ ٞبي رجطاٖ ذسبضت ثيٕبضي ٞبي ضغّي ،ضبُٔ رجطاٖ ذسبضت ٞست ٝاي  ٓٞثبضس ،حمٛق شي ٘فؼبٖ
چٙيٗ سيستٓ ٞبيي زض تحػيُ رجطاٖ ذسبضت ثط اسبس وٛٙا٘سئ ٚ ٖٛفبز چٙيٗ سيستٕي ػّيٌ ٝطزا٘ٙسٜ
ٔسئ ،َٛثب ضػبيت ٔمطضات ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛثٛسيّ ٝلب٘ ٖٛقطف ٔتؼبٞس و ٝزض آٖ سيستٓ ٞب ايزبز ضس ٜاست،
يب ٔمطضات سبظٔبٖ ٞبي ثيٗ اِسِٚتي و ٝچٙيٗ سيستٓ ٞبئي ضا ايزبز وطز ٜا٘س ،تؼييٗ ذٛاٞس ضس.
)2

اِف) اٌط ضرػي تجؼ ٝيه قطف ٔتؼبٞس غيط اظ ٌطزا٘ٙس ،ٜو ٝذسبضت ٞست ٝاي ضا ثط اسبس يه

وٛٙا٘سي ٖٛثيٗ إِّّي يب لب٘ ٖٛيه زِٚت غيط ٔتؼبٞس رجطاٖ وطز ٜاست ،ثبضس چٙيٗ ضرػي ،تب ٔجّغي وٝ
پطزاذت ٝاست ،حمٛق ضرع رجطاٖ ضس ٜضا ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛاظ قطيك رب٘طيٙي ثسست ٔي آٚضز.
ٞيچ حمٛلي تٛسف ٞيچ ضرػي ،تب حسي وٌ ٝطزا٘ٙس ٜحك ضرٛع ث ٝچٙيٗ ضرػي ضا ثط اسبس ايٗ
وٛٙا٘سي ٖٛزاضز٘ ،جبيس ث ٝايٗ ٘ح ٛتحػيُ ضٛز.
ة) ٞيچ يه اظ ٔفبز ايٗ وٛٙا٘سيٕ٘ ٖٛي تٛا٘س يه ٌطزا٘ٙس ٜضا و ٝغطأت ذسبضت ٞست ٝاي ضا ثط
اسبس ثٙس ٔ 1بز 7 ٜپطزاذت وطز ٜاست ،اظ ثبظقّجي  ٚرجطاٖ ٔتمبثُ اظ ضرع تبٔيٗ وٙٙس ٜأٙيت
ٔبِي يب يه زِٚت غبحت تبسيسبت ،تب ٔيعا٘ي وٚ ٝي پطزاذت وطز ٜاست ،ثبظ زاضتٔ ٚ ٝب٘غ ٌطزز.

ماده 11
ٌطزا٘ٙس ٜتٟٙب ظٔب٘ي حك ضرٛع ذٛاٞس زاضت و:ٝ
اِف) ايٗ حك غطيحأ تٛسف يه لطاضزاز وتجي ٔمطض ضس ٜثبضس؛ يب
ة) ٚالؼٞ ٝست ٝاي اظ فؼُ يب تطن فؼُ ضرػي ثب لػس اؾطاض٘ ،بضي ضس ٜثبضس.

ماده11
 )1ث ٝرع زض ٔٛاضزي و ٝقٛض زيٍطي زض ايٗ ٔبزٔ ٜمطض ضس ٜثبضس ،غالحيت لؿبئي ٘سجت ث ٝالسأبت ثط
اسبس ٔبز ،2 ٜغطفب ثب زازٌبٞ ٜبي قطف ٔتؼبٞسي است و ٝزض چبض چٛة لّٕط ٚآٖ ٚالؼٞ ٝست ٝاي ضخ زازٜ
است.
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 )2زض ٔٛاضزي وٚ ٝالؼٞ ٝست ٝاي ذبضد اظ لّٕطٞ ٚط يه اظ قطف ٞبي ٔتؼبٞس اتفبق افتس ،يب زض ٔٛاضزي وٝ
ٔىبٖ ٚالؼٞ ٝست ٝاي ٕ٘ي تٛا٘س ث ٝغٛضت لكؼي ٔؼيٗ ٌطزز ،غالحيت ٘سجت ث ٝچٙيٗ السأبتي (لؿبئي) ثب
زازٌبٞ ٜبي زِٚت ٔحُ تبسيسبتٌ/طزا٘ٙس ،ٜذٛاٞس ثٛز.
 )3زض ٔٛاضزي و ٝثط اسبس ثٙس  2 ٚ 1ايٗ ٔبز ،ٜزازٌبٟٞبيي زض ثيص اظ يه زِٚت ٔتؼبٞس زاضاي غالحيت
ٔي ثبضٙس ،غالحيت ث٘ ٝح ٛشيُ تؼييٗ ذٛاٞس ضس:
اِف) اٌط ثرطي اظ ٚالؼٞ ٝست ٝاي زض ذبضد اظ لّٕطٞ ٚط يه اظ ٔتؼبٞسيٗ اتفبق افتس ٚ ،ثرطي زيٍط
زض زاذُ لّٕط ٚيىي اظ ٔتؼبٞسيٗ ٚالغ ضٛز ،زازٌبٞ ٜبي قطف ٞبي اذيط غالحيت ذٛاٙٞس زاضت .
ة) زض ٔٛضز زيٍط( ،غالحيت) ثب زازٌبٜٞبي آٖ ٔتؼبٞسي است و ٝتٛسف ٔٛافمتٙبٔ ٝثيٗ ٔتؼبٞسيٗ
و ٝزازٌبٟٞبي آٟ٘ب ثط اسبس ثٙس  1يب  2ايٗ ٔبز ٜغالحيت زاض٘س ،ثٛز ٚ ٜتؼييٗ ٔي ٌطزز.

ماده 12
 )1حىٓ ٟ٘بيي غبزض ضس ٜزازٌبٞيو ٝثط اسبس ٔبز 11 ٜغالحيت زاضز ،زض لّٕط ٚزيٍط ٔتؼبٞسيٗ ث ٝضسٕيت
ضٙبذت ٝذٛاٞس ضسٍٔ ،ط آ٘ىٝ؛
اِف) حىٓ اظ قطيك تمّت تحػيُ ضس ٜثبضس.
ة) زض ٔٛضزي و ٝثٔ ٝحى ْٛػّي ٝفطغت ػبزال٘ ٝرٟت البٔ ٝزػٛي ذٛز اػكب ٍ٘طزيس ٜثبضس.
د) ٚلتي و ٝحىٓ ٔغبيط ثب ٘ظٓ  ٚضٚي ٝػٕٔٛي ٔتؼبٞسي و ٝزض لّٕط ٚآٖ ضٙبسبيي حىٓ زض ذٛاست
ضس ٜاست ثبضس ،يب ايٙى ٝثب ٔؼيبض ٞبي اسبسي ػساِت ٔكبثك ٘جبضس.
 )2حىٓ لكؼي و ٝضٙبسبئي ٔيطٛز ،ثٔ ٝحؽ اضائ ٝثطاي ارطا ثط اسبس تططيفبتي و ٝتٛسف لب٘ ٖٛزِٚت
ٔتؼبٞس الظْ ضٙبذت ٝضس ٜاست ،لبثُ ارطا ٔي ضٛز ،ثساٖ حس وٌٛ ٝئي حىٓ ذٛز زازٌب ٜآٖ زِٚت ٔتؼبٞس
(ارطا وٙٙسٔ )ٜي ثبضس.
 )3ازػبيي و ٝزض يه زازٌب ٜاضائٔ ٝي ضٛز  ٚحىٕي و ٝزض ٔٛضز آٖ غبزض ٔي ٌطزز ٘جبيس زض زازٌب ٜزيٍطي
٘يع البٌٔ ٝطزز.
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ماده 13
ايٗ وٛٙا٘سي ٚ ٖٛلبّ٘ٔ ٖٛي لبثُ اػٕبَ ثط اسبس آٖ ،ثس ٖٚاػٕبَ ٞط ٌ ٝ٘ٛتجؼيؽ ثط اسبس ّٔيت ،البٔت يب
سى٘ٛت ،ارطا ذٛاٞس ضس.
ماده 14
ث ٝغيط اظ ٔٛاضز السأبت ارطائي ،زض زػبٚي ٔكطٚح ٝزض زازٌبٞ ٜبي غبِح ثط اسبس ٔبز 11 ٜايٗ وٛٙا٘سي،ٖٛ
ٔػ٘ٛيت ٞبي لؿبيي ثط اسبس لٛاػس ّٔي يب حمٛق ثيٗ إُِّ لبثُ اػٕبَ ٘رٛاٞس ثٛز.
ماده 15
ٔتؼبٞسيٗ السأبت ٔمتؿي ضا اتربش ذٛاٙٞس وطز تب لبثّيت ا٘تمبَ آظازا٘ ،ٝرجطاٖ ذسبضت ٞست ٝايٙٔ ،بفغ ٚ
ٞعيٞ ٝٙبي ٔٛضز زازٌب ٜزض آٖ اضتجبـ ،ثيٕ ٚ ٝحمٛق  ٚغٙسٚق ثيٕ ٝاتىبئي ٔمطض ضس ٜثٛسيّ ٝثيٕ ،ٝثيٕٝ
اتىبئي ٔمطض ضس ٜثٛسيّ ٝثيٕ ،ٝثيٕ ٝاتىبئي يب زيٍط تبٔيٗ ٔبِي ،يب غٙسٚق (ٚرٔ )ٜٛمطض ضس ٜثٛسيّ ٝزِٚت
ٔحُ تبسيسبت ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛث ٝسيستٓ پِٛي زِٚت ٔتؼبٞسي و ٝزض لّٕط ٚآٖ ذسبضت ٚاضز
آٔس ٜاست ٘ ٚيع ٔتؼبٞسي و ٝزض لّٕط ٚآٖ ٔسػي ػبزتبً سى٘ٛت زاضزٕٞ ٚ ،چٙيٗ لبثّيت ا٘تمبَ آظازا٘ ٝثيٕ ٝيب
حمٛق  ٚپطزاذتٟبي ثيٕ ٝاتىبئي ث ٝزض( ٖٚسيستٓ ٞبي) پِٛي ٔؼيٗ ضس ٜزض لطاضزاز ثيٕ ٝيب ثيٕ ٝذٛزاتىبئي،
تؿٕيٗ ٌطزز.
ماده 16
ضرػي و ٝذسبضات ٚاضز ٜث ٝا ٚثطاسبس وٛٙا٘سي ٖٛثيٗ إِّّي زيٍطي ضارغ ثٔ ٝسئِٛيت ٔس٘ي زض ظٔيٝٙ
ا٘طغي ٞست ٝاي رجطاٖ ضس ٜاست زيٍط ٕ٘ي تٛا٘س ثط اسبس ايٗ وٛٙا٘سئ ٖٛستحك رجطاٖ ذسبضت ٔزسز
ثطٛز.
ماده 17
ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛزض ظٔب٘ي و ٝثطاي أؿبء ٌطٛز ٜضس ٜاست ،اػٕبَ (ارطا) ٞيچ يه اظ ٔٛافمتٙبٔٞ ٝبي
ثيٗإِّّي يب وٛٙا٘سيٟ٘ٛبي ثيٗ إِّّي ضارغ ثٔ ٝسئِٛيت ٔس٘ي زض ظٔي ٝٙا٘طغي ٞست ٝاي و ٝالظْ الرطا
ٞستٙس  ٚيب ثطاي أؿبء ،تػٛيت ،اِحبق ٔفتٛح ضس ٜا٘س ،ضا ٘في ٕ٘ٛٙز ٚ ٜتحت تبحيط لطاض ٘رٛاٞس زاز.
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ماده 18
ايٗ وٛٙا٘سي٘ ٖٛجبيس قٛضي تفسيط ضٛز و ٝحمٛق يه ٔتؼبٞس ضا ثط اسبس لٛاػس وّي حمٛق ثيٗ إِّّي
ػٕٔٛي زض ظٔي ٝٙذسبضت ٞست ٝائ ،تبحط سبظز.
ماده 19
ٞ )1ط قطف ٔتؼبٞسي و ٝثٛٔ ٝرت ثٙس فطػي (ة) ثٙس ٔ 3بزٛٔ 11 ٜافمت ٘بٔ ٝاي ٔٙؼمس ٔي وٙس ،ثبيس
ثس ٖٚتبذيط آٖ ضا ث ٝاقالع زثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي ثطسب٘س  ٚضٛ٘ٚضت چٙيٗ ٔٛافمت ٘بٔ ٝاي
ضا ث ٝزيٍط ٔتؼبٞسيٗ اضسبَ ٕ٘بيس.
ٔ )2تؼبٞسيٗ ثبيس ،ضٛ٘ٚضت لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛـ ذٛزضبٖ ضا زضذػٛظ ٔٛؾٛػبت تحت پٛضص ايٗ
وٛٙا٘سي ٖٛث ٝاقالع زثيطوُ ثطسب٘ٙس  ٚث ٝزيٍط قطفٟبي ٔتؼبلس اضسبَ ٕ٘بيٙس.
ماده 21
ذبتٕ ٝاػٕبَ ايٗ وٛٙا٘سي٘ ٖٛسجت ثٞ ٝط يه اظ ٔتؼبٞسيٗ ،ذٛا ٜثط اسبس ٔبز ٚ 25 ٜذٛا ٜث ٝغٛضت فسد
(وٛٙا٘سي )ٖٛثٛٔ ٝرت ٔبز 26 ٜا٘زبْ ضٛزٔ ،ب٘غ اظ تسا ْٚاػٕبَ ايٗ وٛٙا٘سي٘ ٖٛسجت ث ٝذسبضت ٞست ٝاي
و ٝثٛسيّ ٝحبزحٞ ٝست ٝاي لجُ اظ ذبتٕ( ٝوٛٙا٘سي )ٖٛثٛرٛز آٔس ٜاست٘ ،رٛاٞس ضس.
ماده 21
ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛرٟت أؿبء زِٚتٟبي ضطوت وٙٙس ٜزض وٙفطا٘س ثيٗ إِّّي ضارغ ثٔ ٝسئِٛيت ٔس٘ي زض
لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي ،و ٝاظ  22آٚضيُ تب  1263 ٝٔ 12زض ٚيٗ ثطٌعاض ضسٔ ،فتٛح ذٛاٞس ٔب٘س.
ماده 22
ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛثبيس ث ٝتػٛيت (زِٚتٟب) ثطسس  ٚاسٙبز ٔػٛة ثبيس ٘عز زثيطوُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي
تٛزيغ ٌطزز.
ماده 23
ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛسٔ ٝب ٜپس اظ تٛزيغ پٙزٕيٗ سٙس تػٛيت ٚ ،زض ذػٛظ زِٚتٟبيي و ٝآٖ ضا پس اظ آٖ
تبضيد تػٛيت ٔي وٙٙس ،سٔ ٝب ٜپس اظ تٛزيغ سٙس ٔػٛة تٛسف آٖ زِٚت ،الظْ االرطا ذٛاٞس ثٛز.
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ماده 24
 )1تٕبْ زِٚتٟبي سبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،يب ٟ٘بزٞبي ترػػي آٖ ،يب آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي ،و ٝزض
وٙفطا٘س ثيٗ إِّّي ضارغ ثٔ ٝسئِٛيت ٔس٘ي زض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي ،و ٝزض ضٟط ٚيٗ
اظ  22آٚضيُ تب 1263 ٝٔ 12ثطٌعاض ضس ،ضطوت ٘ىطز ٜثٛز٘سٔ ،ي تٛا٘ٙس ث ٝايٗ وٛٙا٘سئّ ٖٛحك
ثط٘ٛس.
 )2اسٙبز اِحبق ثبيس زض ٘عز زثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي تٛزيغ ٌطزز.
 )3زض ذػٛظ زِٚتٟبي ّٔحك ض٘ٛس ،ٜايٗ وٛٙا٘سي ٖٛسٔ ٝب ٜپس اظ تبضيد تٛزيغ سٙس اِحبق آٖ زِٚت
ث ٝارطا زضذٛاٞس آٔس  ٚزض ٞط حبَ لجُ اظ ث ٝارطا زض آٔسٖ ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛثط اسبس ٔبز٘ ،23 ٜسجت
ث ٝآٟ٘ب الظْ االرطا ٘رٛاٙٞس ثٛز.
ماده 25
ٔ )1ست ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛز ٜسبَ اظ ظٔبٖ الظْ االرطا ضسٖ آٖ ٔي ثبضسٞ .ط يه اظ ٔتؼبٞسيٗ ،لجُ اظ
پبيبٖ ايٗ زٚضٔ ،ٜي تٛا٘س ثب اقالع لجّي حسالُ ٔ 12ب ٝٞث ٝزثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي ،اػٕبَ
ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛضا ٘سجت ث ٝذٛزش زض پبيبٖ زٚض ٜز ٜسبِ ،ٝذبتٕ ٝزٞس .
 )2ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛثؼس اظ زٚض ٜز ٚسبِ ،ٝثٔ ٝست پٙذ سبَ زيٍط ثطاي آٖ زِٚت ٞبيي و ٝاػٕبَ آٖ ضا ثط
اسبس ثٙس  1ايٗ ٔبز ٜذبتٕ٘ ٝساز ٜا٘س ،اػٕبَ ذٛاٞس ضس  ٚپس اظ آٖ ٘يع ث ٝغٛضت زٚضٞ ٜبي پٙذ
سبِٔ ٝتٛاِي ٘سجت ث ٝقطف ٞبيي و ٝػسْ اػٕبَ آٖ ضا زض پبيبٖ يىي اظ ايٗ زٚضٞ ٜب ،زٚاظزٔ ٜب ٜلجُ
ث ٝزثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي اقالع ٘ساز ٜا٘س ،اػٕبَ ذٛاٞس ضس .
ماده 26
 )1زض ٞط ظٔبٖ پس اظ سپطي ضسٖ يه زٚض ٜپٙذ سبِ ٝاظ ظٔبٖ ث ٝارطا زض آٔسٖ ايٗ وٛٙا٘سي ،ٖٛزثيط
وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي وٙفطا٘سي ضا ثطٌعاض ذٛاٞس وطز تب پس اظ تٕبيُ يه سْٛ
ٔتؼبٞسيٗ ٔجٙي ثط ثبظٍ٘طي ،ثبظٍ٘طي زض وٛٙا٘سي ٖٛضا ٔٛضز ثطضسي لطاض زٞس .
ٞ )2ط يه اظ ٔتؼبٞسيٗ ٔ ،يتٛا٘ٙس پس اظ اِٚيٗ وٙفطا٘س ثبظٍ٘طي و ٝثٛٔ ٝرت ثٙس  1ايٗ ٔبز ٜثطٌعاض
ضس ٜاست ،ثب اقالع لجّي زٚاظزٔ ٜب ٝٞث ٝزثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي ،اظ وٛٙا٘سيٖٛ
ذبضد ض٘ٛس.
 )3ذطٚد اظ (وٛٙا٘سي )ٖٛيه سبَ پس اظ تبضيري و ٝزثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي
اػالٔي(ٝزِٚت ٔطثٛق ) ٝضا زضيبفت وطزٔ ،تؿٕٗ احط ذٛاٞس ثٛز.
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ماده 27
زثيط وُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕيٛٔ ،اضز شيُ ضا ث ٝاقالع زِٚتٟبئي و ٝث ٝوٙفطا٘س ثيٗ إِّّي ضارغ ثٝ
ٔسئِٛيت ٔس٘ي زض لجبَ ذسبضت ٞست ٝاي ،و ٝاظ  22آٚضيُ تب  1263 ٝٔ 12زض ٚيٗ ثطٌعاض ضس زػٛت
ضس٘س٘ ٚ ،يع زِٚت ٞبيي و ٝث ٝايٗ وٛٙا٘سئّ ٖٛحك ٌطزيس ٜا٘س ،ذٛاٞس ضسب٘س،
اِف ) أؿب  ٚاسٙبز تػٛيجي  ٚاِحبلي و ٝثٛٔ ٝرت ٔٛاز  24 ٚ 22 ،21زضيبفت وطز ٜا٘س؛
ة) تبضيري و ٝوٛٙا٘سي ٖٛثط اسبس ٔبز 23 ٜث ٝارطا زض ذٛاٞس آٔس؛
د) اػالٔيٞ ٝبي ٔطثٛـ ث ٝذبتٕ( ٝوٛٙا٘سي )ٖٛيب ذطٚد (اظ آٖ) ضا و ٝثٛٔ ٝرت ٔٛاز 26 ٚ 25
زضيبفت وطز ٜاست؛
ز) زضذٛاست ثطٌعاضي وٙفطا٘س ثبظٍ٘طي ثط اسبس ٔبز.26 ٜ
ماده 28
ايٗ وٛٙا٘سي ٖٛتٛسف ٔسيطوُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي ثط قجك ٔبزٙٔ 102 ٜطٛض سبظٔبٖ ُّٔ ،حجت
ٌطزيس ٜاست.
ماده 29
ٔتٗ اغّي وٛٙا٘سي ٖٛث ٝظثبٟ٘بي اٍّ٘يسي ،فطا٘س ،ٝضٚسي  ٚاسپب٘يبيي زاضاي اػتجبض يىسب٘ي ٔي ثبضٙس ٘ ٚعز
ٔسيطوُ آغا٘س ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي ٍٟ٘ساضي ٔي ٌطزز.
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