د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت

رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده
ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﺗﯾف (COTIF)۱۹۹۹

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۵) :ﺣﻣل ﺳﺎل  ۱۳۹۸ھــ.ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۴۰) :

ﻓﺮﻣﺎن
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺷﯿﺢ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )(COTIF
ﺷﻣﺎره(۲۸۸) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۵/۲۷ :
ﻣﺎدۀ اول:
 - ۱ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱۶ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )(COTIF
را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره )را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۳۱۴ﻣؤرخ  ۱۳۹۷/۴/۱۸وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره(ﺟرﮔﮫ
و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره) (۳۱۷ﻣؤرخ  ۱۳۹۷/۴/۳۰ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ  ،ھﻔت ﻋﻧوان ،ﯾﮏ
ﭘروﺗوﮐول و ھﻔت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردﯾده اﺳت  ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯾدارم.
ﻣﺎدۀ دوم:
اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺗن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﺗذﮐره در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﻧﺷر
ﮔردد.

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺗﺻدﯾﻖ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
ﺷﻤﺎره(۳۱۴) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۴/۱۸ :
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻓﻘرۀ ) (۵ﻣﺎدۀ ) (۹۰ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۱۳۹۷/۴/۱۸ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ ھﻔت ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘروﺗوﮐول و ھﻔت ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮫ در ﻣورد ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧط آھن )(COTIF۱۹۹۹
ﺷﻣﺎره(۳۱۷) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۴/۳۰ :

ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﻠﺳﮥ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ
ﻣؤرخ  ۳۰ﺳرطﺎن ،۱۳۹۷ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIF ۱۹۹۹را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ
ﻣﻘدﻣﮫ ھﻔت ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘروﺗوﮐول و ھﻔت ﺿﻣﯾﻣﮫ را ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

ﻓﺿل ﻋﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر
رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ُﮐﺗﯾف COTIF ۱۹۹۹
اﯾن ﻧﺳﺧﮫ  ،ﺣﺎوی اﺻﻼﺣﺎت ﭘروﺗوﮐول وﯾﻠﻧﯾوس  ،ﮐﮫ از  ۲۰۰۶/۷/۱ﻻزم اﻻﺟراء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾز اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎده ھﺎی ۹و
 ۲۷ﮐﻧواﻧﺳﯾون و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ) (APTU) F ، E (CUI) ، B (CIMو  (ATMF)Gﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد
ﻧظر در ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻧﺷﺳت آن ﺗﺻوﯾب ﺷده و ﻧﯾز اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ  (RID)Cﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک در ﭼﮭل و ھﻔﺗﻣﯾن و ﭼﮭل و ھﺷﺗﻣﯾن ﻧﺷﺳت اش اﺗﺧﺎذ ﺷده  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﭘروﺗوﮐول ﻣؤرخ ﺳوم ﺟون  ۱۹۹۹اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )ﮐُﺗﯾف  (COTIFﺗدوﯾن ﺷده در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻣﯽ  ۱۹۸۰ﭘروﺗوﮐول ۱۹۹۹
در اﺟرای ﻣﺎدۀ  ۶و ﺑﻧد  ۲ازﻣﺎدۀ  ۱۹ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ )(۹ﻣﯽ ) (۱۹۸۰در ﺑرن ﺑﮫ
اﻣﺿﺎء رﺳﯾد واز اﯾن ﭘس ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  ،ﭘﻧﺟﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧط آھن ازﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﻣﯽ ﺗﺎ  ۳ﺟون  ۱۹۹۹در ﺷﮭر وﯾﻠﻧﯾوس ) ، (Vilniusﺑرﮔزار ﮔردﯾد .
ـ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺿرورت و ﺳودﻣﻧدی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣداﻻﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧط آھن در ﺳطﺢ دوﻟت ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ،
_ ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور  ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺟرای ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﺗوﺳط  ۳۹ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ  ،آﺳﯾﺎﯾﯽ  ،آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻧﯾز
ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ﺧط آھن ﻣوﺟود در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،ا ُﺗﯾف ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت،
ـ ﻧظر ﺑﮫ ﺿرورت ﺗوﺳﻌﮫ ُﮐﺗﯾف  ،۱۹۸۰ﺑﮫ وﯾژه ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFوﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرار
داد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ) ، (COTIFﺟﮭت ﻣطﺎﺑﻘت آن ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺟدﯾد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،
ـ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﻧﯽ در طول دوره ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺑدﯾل ﻣﻘررات
 RIDﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟرای آن  ،دﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻘد ﯾﮏ ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻧﺑﺎﺷد،
_ ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو،از زﻣﺎن اﻣﺿﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻣﯽ  ۱۹۸۰ﺗﺎ ﮐﻧون  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺗدوﯾن و ﺗوﺳﻌﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺣوزه ھﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﮭم در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن را در ﺑرﮔﯾرد،
_ ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ دوﻟت ھﺎ در ﻋﯾن ﻟﺣﺎظ ﻧﻣودن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎص ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗداﺑﯾر ﻣؤﺛرﺗری ﺑرای ﺣذف ﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود
در ﻋﺑور ﻣرزی در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،

_ و ﻧظر ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  ،ﺑﮫ روزآوری ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎ و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭼﻧد
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺟود در زﻣﯾﻧﮫ راه آھن و در ﺻورت ﻣﻘﺗﺿﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧدن آﻧﮭﺎ در ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻗرار زﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده اﺳت:
ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﻣﺎدۀ اول :
ُﮐﺗﯾف  ،۱۹۸۰ﺑر طﺑﻖ ﻧﺳﺧﮫ ای ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮫ آﻣده و ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮑﯽ از اﯾن ﭘروﺗوﮐول را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺻﻼح
ﮔردد .
ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت
ﻣﺎدۀ دوم:
۱ـ وظﺎﯾف دوﻟت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد،ﮐﮫ در ﻣﺎده ھﺎی  ۲۲ﺗﺎ ُ ۲۶ﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده  ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع اﻣﺿﺎی اﯾن
ﭘروﺗوﮐول ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آن ،ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اُﺗﯾف ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت ﻧﺎﻣﯾده ﺧواھد ﺷد،
اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 -۲ﺳﮑرﯾرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت ،ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺧواھد رﺳﺎﻧد :
اﻟف – اﻣﺿﺎء ھﺎی اﯾن ﭘروﺗوﮐول و ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎدن اﺳﻧﺎدن ﺗﺎﺋﯾد ﭘذﯾرش ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ اﻟﺣﺎق ،
ب – ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول در اﺟرای ﻣﺎده  ۴آن ،و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر وظﺎﯾف ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت را،
ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﻔﺗم ﮐﻧواﻧﺳﯾون وﯾﺎﻧﺎ ) (Viennaﻣؤرخ  ۲۳ﻣﯽ  ۱۹۶۹در ﺧﺻوص ﺣﻘوق ﻣﻌﺎھدات آﻣده ،اﻧﺟﺎم
ﺧواھد داد.
اﻣﺿﺎء ،ﺗﺄﯾﯾد  ،ﺗﺻوﯾب  ،ﭘذﯾرش،ﺗﺻوﯾب و اﻟﺣﺎق
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
 –۱اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱دﺳﺎﻣﺑر  ۱۹۹۹ﺟﮭت اﻣﺿﺎی دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺑﺎر ﺧواھد ﺑود  .اﻣﺿﺎء در ﺑرن )(Berne
در ﺣﺿور ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .
 – ۲طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده ُ ۲۰ﮐﺗﯾف  ، ۱۹۸۰اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﺳرع وﻗت ﺗوﺳط ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت اراﺋﮫ
ﮔردد .

 – ۳ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول را در طﯽ ﻣﮭﻠت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱اﻣﺿﺎء ﻧﮑرده اﻧد و ﻧﯾز ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺣﺎق آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً طﺑﻖ ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ،۲۳ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﯾش از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن
ﭘروﺗوﮐول و ﺑﺎ ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎدن ﺳﻧد اﻟﺣﺎق ﻧزد ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت ،ﺑﮫ آن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .
 – ۴اﻟﺣﺎق ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۲۳آن  ،ﮐﮫ درﺧواﺳت ﭘﯾوﺳﺗن آن از زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑرای
اﻣﺿﺎء ﺗﺎ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آن ارﺳﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺧواﺳت ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰و ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان
درﺧواﺳت ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول آﻣده اﺳت ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 – ۱اﯾن ﭘروﺗوﮐول در ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﺳوﻣﯾن ﻣﺎه ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺳﮑرﺗرﯾت ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻣؤﻗت ،ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎده ﺷدن ﺳﻧدی ﮐﮫ
ﺑﺎ آن ﺷراﯾط اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده  ۲۰از ُﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﻣﺣﻘﻖ ﮔﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣود،ﻻزم اﻻﺟراء
ﺧواھد ﮔردﯾد) ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر روز اول ﺳوﻣﯾن ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ ( ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺧذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﭘﻧﺟﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ و ﻧﯾز ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﻣﺣﻘﻖ ﮔردﯾد ﺟزء ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑودﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد
 ۲از ﻣﺎده  ۲۰ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھﻧد ﺷد.
 - ۲ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،ﻣﺎده  ۳از ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑرای اﻣﺿﺎء ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﻗﺎﺑل اﺟراء ﺧواھد ﺑود .
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﻖ ﺷرط ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ۴۲ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻧﺳﺧﮫ ای ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﺷده اﺳت را ﻣﯽ ﺗوان در ھر زﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﻧﯾز ﺗدوﯾن ﯾﺎ ﺻﺎدر ﻧﻣود .اﯾن
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ در زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھﻧد ﺷد .
ﻣﻔﺎد ﻣوﻗﺗﯽ
ﻣﺎده ﺷﺷم:
 – ۱ﺣد اﮐﺛر ﺷش ﻣﺎه ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ا ُﺗﯾف  ،ﻧﺷﺳت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑرﮔزار ﺧواھد
ﮐرد ﺗﺎ:
اﻟف :اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری را ﺑرای دوره آﺗﯽ )ﻗﺳﻣت ب ،ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ُ ۱۴ﮐﺗﯾف ﻧﺳﺧﮫ ی ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن
ﭘروﺗوﮐول ( ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﺻورت ﻣﻘﺗﺿﯽ  ،در ﺧﺻوص ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑم رﺳﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد .

ب – ﺑرای ھر دوره ی ﺷش ﺳﺎﻟﮫ ،ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در طول ھر دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آن ﺑرﺳد
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد )ﻗﺳﻣت ھـ  ،ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ُ ۱۴ﮐﺗﯾف ﻧﺳﺧﮫ ای ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول (.
ج – در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء  ،ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد )ﻗﺳﻣت ج ،ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ُ ۱۴ﮐﺗﯾف ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن
ﭘروﺗوﮐول (.
 – ۲ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ،ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ اُﺗﯾف  ،ﻧﺷﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ را ﺑرﮔزار
ﺧواھد ﻧﻣود.
 – ۳ﺑﻌد از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،ﻣﺄﻣورﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗﺳﻣت ب  ،ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ُ ۶ﮐﺗﯾف ۱۹۸۰
ﻣﺷﺧص ﺷده ،در ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد ﯾﺎﻓت  .اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷروع
ﻣﺎﻣورﯾت اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری و اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾن آن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﻧد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎﺷد) .ﻗﺳﻣت ب،
ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده  ۱۴از ُﮐﺗﯾف ﻧﺳﺧﮫ ای ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول (.
 – ۴ﺣﮑم رﺳﻣﯽ ﻣدﯾر ﮐل دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،در اﯾن ﺳﻣت ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﻧﻘﺿﺎی
دوره ای ﮐﮫ ﺑرای آن دوره ﻣﻧﺻوب ﺷده  ،طﺑﻖ ﻗﺳﻣت ب  ،ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ُ ۷ﮐﺗﯾف  ، ۱۹۸۰ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .وی از زﻣﺎن
ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،وظﺎﯾف ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد داﺷت .
 – ۵ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،ﻣﻘررات ﻣرﺗﺑط ﻣﺎده ھﺎی  ۷ ،۶و ُ ۱۱ﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰در ﺧﺻوص
ﻣوارد ذﯾل ﻗﺎﺑل اﺟراء ﺧواھد ﺑود:
اﻟف :ﺑررﺳﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎ و ﺗﺻوﯾب ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ،
ب :ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻗطﻌﯽ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن،
ج – ﭘرداﺧت ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ھﺎ،
د – ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد طﯽ ﯾﮏ دوره  ۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ آن ﺑرﺳد و ﻗﺑل از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن
ﭘروﺗوﮐول ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .
ﻣوارد اﻟف ﺗﺎ ج ﺑﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﯽ آن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﻻزم ﻻﺟراء ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل از آن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۶ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻗطﻌﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑرای ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﯽ آن اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﻻزم اﻻﺟراء ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﻧد  ۱از
ﻣﺎده ُ ، ۱۱ﮐﺗﯾف  ۱۹۸۰ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد.

 – ۷ﺑراﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت آن ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده  ۲۶ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻧﺳﺧﮫ ای ﻣوﺟود در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن
ﭘروﺗوﮐول ﺑﯾش از ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻣﻘرر ﺑرای ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت اﯾن ﮐﺷور را ﺑرای ۳
ﺳﺎل ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول  ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﺻول زﯾر  ،ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد :
اﻟف -ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻣؤﻗت  ،ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۲۶ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده  ،ﺣداﻗل ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ،
ﯾﺎ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻣﻘرر ﺑرای ﺳﺎل  ۱۹۹۹اﺳت  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ اﯾن ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت  ،از ﺣداﻗل ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎﺷد .
ب – ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻗطﻌﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ، ۲۶ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﮐﺛر در  ۳ﻣرﺣﻠﮫ
ﺗدرﯾﺟﺎ ً وﻓﻖ داده ﺷود .
اﯾن ﻣﻘررات در ﻣورد ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت را ﻣﻘروﺿﻧد  ،اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد و دﻟﯾل آن ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد
آﻧﮭﺎ ﻣﻘروض ﺧواھﻧد ﺑود .
 -۸ﻗرارداده ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺳﺎﻓری ﯾﺎ ﮐﺎﻻ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ۱۹۸۰
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "از" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )  (COTIFﯾﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  (COTIF) ۹۸۰۱ﻣﻧﻌﻘد ﮔردﯾده  ،ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول،
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻋﻘد اﯾن ﻗرارداد ﻻزم اﻻﺟراء ﺑوده اﻧد.
 -۹ﻣﻘررات اﻟزاﻣﯽ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﺳﺎﯾط در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUVﺿﻣﯾﻣﮥ "د"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن و ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده زﯾرﺑﻧﺎء در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (CUIﺿﻣﯾﻣﮫ "ھـ" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،ﺑر ﻗرارداد ھﺎی ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﭘﯾش از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن
ﭘروﺗوﮐول  ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﭘروﺗوﮐول اﻋﻣﺎل ﺧواھﻧد ﺷد.
ﻣﺗون ﭘروﺗوﮐول
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
 –۱اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی  ،اﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻧﻌﻘد و ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾده اﺳت .در ﺻورت ﺑروز اﺧﺗﻼف ،
ﻓﻘط ﻣﺗن ﻓراﻧﺳوی آن ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
 –۲اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺻورت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ذﯾرﺑط ﻋﺿو ،ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ اﯾن ﭘروﺗوﮐول را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﺑﺎن
ھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﮐرد،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ آن زﺑﺎن ھﺎ ،زﺑﺎن رﺳﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺣداﻗل دو ﮐﺷور ﻋﺿو ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣراﺟﻊ ﺻﻼﺣﯾﺗدار ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ذﯾرﺑط آﻣﺎده ﺧواھد ﺷد.

ﺑرای ﺗﺻدﯾﻖ ﻣراﺗب ﺑﺎﻻ  ،اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎر ذﯾل  ،از طرف دوﻟت ﻣﺗﺑوع ﺷﺎن اﯾن ﭘروﺗوﮐول را اﻣﺿﺎء ﮐرده
اﻧد .اﯾن ﭘروﺗوﮐول در ﺷﮭر وﯾﻠﯾﻧوس ) (Vilniusﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﺟون  ، ۱۹۹۹ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی
ﻓراﻧﺳوی ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ؛ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﻣﺎﻧت ﺑﮫ آرﺷﯾف )ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ( ﺳﺎزﻣﺎن اُﺗﯾف
ﺳﭘرده ﺷده اﺳت  .ﮐﺎﭘﯽ ھﺎی ﺗﺎﺋﯾد ﺷده اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﮫ ھرﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎﻟﯽ ﺧواھد ﮔردﯾد.
از طرف :ﺟﻣﮭوری آﻟﺑﺎﻧﯽ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﮐرواﺳﯽ
از طرف :ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻟﺟزاﯾر
از طرف :دوﻟت ﺷﺎھﯽ دﻧﻣﺎرک
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن
از طرف :دوﻟت ﺷﺎھﯽ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
از طرف :ﺟﻣﮭوری اﺗرﯾش
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻓﻧﻠﻧد
از طرف :ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻠژﯾﮏ
از طرف :ﺟﮑﮭوری ﻓراﻧﺳﮫ
از طرف :ﺑوﺳﻧﯽ و ھرزﮔوﯾن
از طرف :ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺗﺣده ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن
از طرف :اﯾرﻟﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﯾوﻧﺎن
از طرف :ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺎروی
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن
از طرف :ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺎﻟﻧد

از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻋراق
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻟﮭﺳﺗﺎن
از طرف :ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
از طرف ﺟﻣﮭوری ﭘرﺗﮕﺎل
از طرف :اﯾرﻟﻧد از طرف:روﻣﺎﻧﯽ
از طرف :ﺟﻣﮭوری اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
از طرف :ﺟﻣﮭوری اﺳﻠوواﮐﯽ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻟﺑﻧﺎن
از طرف :ﺟﻣﮭوری اﺳﻠووﻧﯽ
از طرف :ﮐﺷور ﺷﺎھزاده ﻧﺷﯾن ﻟﯾﺧﺗن اﺷﺗﺎﯾن
از طرف :ﮐﺷور ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳوﺋد
از طرف :ﺟﮑﮭوری ﻟﯾﺗواﻧﯽ
از طرف :ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺳوﯾس
از طرف :ﻟوﮔزاﻣﺑورگ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﻋرﺑﯽ ﺳورﯾﮫ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﺳﺎﺑﻖ ﯾوﮔوﺳﻼوﯾﺎ ﻣﻘدوﻧﯾﮫ
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﭼﮏ
از طرف :دوﻟت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣراﮐش
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﺗوﻧس
از طرف :ﮐﺷور ﺷﺎھزاده ﻧﺷﯾن ﻣوﻧﺎﮐو
از طرف :ﺟﻣﮭوری ﺗرﮐﯾﮫ

ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )ﮐُﺗﯾف( ﻣورخ ﻧﮭم ﻣﯽ  ،۱۹۸۰ﺑر اﺳﺎس ﻧﺳﺧﮫ ﭘروﺗوﮐول
اﺻﻼﺣﯽ ﺳوم ﺟون ۱۹۹۹
ﻋﻧوان اول :ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدول
ﻣﺎده اول:
 – ۱طرف ھﺎی اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷورھﮭﻐﺎی ﻋﺿو ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدول ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )اُﺗﯾف(
ﮐﮫ از اﯾن ﭘس اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
 – ۲ﻣﻘر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﮭر ﺑرن ) (Berneﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﻘر ﺳﺎزﻣﺎن را درﺟﺎی
دﯾﮕری در ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﺳﺗﻘر ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۳ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺧواھد ﺑود  .ﺑﮫ وﯾژه ﺻﻼﺣﯾت وارد ﺷدن در ﻗرار داد ھﺎ و ﮐﺳب و واﮔذاری اﻣوال
ﻣﻧﻘول و ﻏﯾر ﻣﻧﻘول را ﺧواھد داﺷت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن اﻗداﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ۴ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در ﭘروﺗوﮐول در ﺧﺻوص اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮥ ﮐﻧواﻧﺳﯾون آﻣده،
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﭘرﺳوﻧل آن  ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓراﺧواﻧده ﺷده از طرف ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو از اﻣﺗﯾﺎزات و
ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻣورﯾت ﺷﺎن ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود .
 – ۶رواﺑط ﺑﯾن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﻘر ﺳﺎزﻣﺎن در آن واﻗﻊ اﺳت ،ﺑراﺳﺎس ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ،ﺗﻧظﯾم ﺧواھد
ﮔردﯾد.
 – ۶زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  ،زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧواھد ﺑود .ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﺑﺎن ھﺎی
ﮐﺎری دﯾﮕری را ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد.

ھدف ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎدۀ دوم:
 –۱ھدف اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺑود ،ارﺗﻘﺎء و ﺗﺳﮭﯾل ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی آن ،ﺑﮫ وﯾژه از طرﯾﻖ ﻣوارد
ذﯾل ﺧواھد ﺑود:
اﻟف -ﺗدوﯾن ﻧظﺎم ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮑﺳﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ زﯾر:
) (۱ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺎﻓر و ﮐﺎﻻ در ﺗراﻓﯾﮏ ﯾﮑﺳره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،ﺑﮫ اﻧﺿﻣﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎی
ﭼﻧدوﺟﮭﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ﺑﺎﺷﻧد.
) ( ۲ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از واﮔن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﺎﯾط ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن .
) ( ۳ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از زﯾر ﺑﻧﺎ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن.
) ( ۴ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن .
ب – ﻣﺷﺎرﮐت در رﻓﻊ ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﻣواﻧﻊ ﻋﺑور از ﻣرز ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،در ﻋﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠل اﯾن ﻣﺷﮑﻼت در ﺻﻼﺣﯾت دوﻟت ھﺎ ﺑﺎﺷد.
ج -ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن و ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی ﻓﻧﯽ در ﺣوزه راه آھن از طرﯾﻖ ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎﺧﺗن اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ و
اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن .
د -ﺗدوﯾن ﯾﮏ روﻧد ﯾﮑﺳﺎن ﺑرای ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ .
ھـ – ﻧظﺎرت ﺑر اﻋﻣﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻋد و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺗدوﯾن ﺷده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن .
و -ﺗوﺳﻌﮫ ھﺎی ﻧظﺎم ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ  ،ﻗواﻋد و روﯾﮫ ھﺎی ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ﻣوارد اﻟف ﺗﺎ ه ذﮐر ﺷده ،ﺑﺎ درﻧطر ﮔرﻓﺗن ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
ﻓﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﻘوﻗﯽ .
 – ۲اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد:
اﻟف -در ﭼﺎرﭼوب ھدف ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ، ۱ﻧظﺎم ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮑﺳﺎن دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺗدوﯾن ﮐﻧد.
ب -ﭼﺎرﭼوﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﺗواﻧﻧد دﯾﮕر ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود  ،ارﺗﻘﺎء و
ﺗﺳﮭﯾل ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮔﺳﺗرش دھﻧد .

ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﻣﺎدۀ ﺳوم:
 –۱ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ راه آھن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﭼﺎرﭼوپ اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺎده ھﺎی  ۲و  ۴ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣول ﺷده ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ھدف ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾر ﻻزم و ﻣﻔﯾد را اﺗﺧﺎذ ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎ و ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻻزم اﻻﺟراء ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺧود ﺟزء طرف ھﺎی ﻗرارداد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﺗﺧﺎذ ﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎ و ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ راه آھن ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎﯾﯽ
را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟدول ﯾﺎ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎﺷد.
 –۲ﺗﻌﮭدات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻧد  ۱ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی طرف ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ "ﻣﻧطﻘﮫ
ی اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ" ھﺳﺗﻧد ﺑر ﺗﻌﮭدات اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﺿﺎی ﺟواﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی طرف ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ "
ﻣﻧطﻘﮫ ای اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ" اوﻟوﯾت ﻧﺧواھد داﺷت .

ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن و واﮔذاری اﺧﺗﯾﺎرات
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 –۱ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺷد در ﭼﺎرﭼوب ھدف ﻣﺷﺧص ﺷده آن در ﻣﺎدۀ  ، ۲اﺧﺗﯾﺎرات ،
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از طرف ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ ﺑﮫ آن واﮔذار ﺷود از طرﯾﻖ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﻧﻌﻘده ﺑﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ  ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.
 –۲اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ  ،اﺧﺗﯾﺎرات  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺗﻌﮭداﺗﯽ را از طرﯾﻖ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻌﻘده ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ  ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذار ﮐﻧد.
 -۳ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ آن واﮔذار ﻧﻣوده ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد  .ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺟﺎم اﯾن وظﺎﯾف
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده ﮐﺷور ﻋﺿو ذﯾرﺑط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺗﻌﮭدات ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
 – ۱ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳب را  ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل و ﺗﺳرﯾﻊ ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،ھرﮐدام از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ :

اﻟف -ھرﮔوﻧﮫ روﻧد ﻏﯾر ﺿروری را ﺣذف ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ب -ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم را ﺳﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ج – و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﻣرزی را ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 –۲ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل و ﺑﮭﺑود ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣد اﮐﺛر
ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی ﻣﻣﮑن در ﻣﻘررات  ،اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎ ،روﻧد ھﺎ و ﺷﯾوه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ،ﭘرﺳوﻧل راه
آھن ،زﯾر ﺑﻧﺎی ﺧط آھن و ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .
 –۳ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن ﻣدﯾران زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺳﮭﯾل
ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
 –۱ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑر اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﻠﮫ اوﻟﯽ ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ ۴۲ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻣوارد ذﯾل در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐم ﺧط آھن و ﭘذﯾرش ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود:
اﻟف" -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﻣﺳﺎﻓر )ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮥ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮥ اﻟف ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ب -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﺎﻻ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط ﺿﻣﯾﻣﮫ"ب"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ج -ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺧط آھن ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ )ج( ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
د – ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ را در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﺳﺎﯾط در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ )د( ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ھـ – ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از زﯾر ﺑﻧﺎ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
اﺳﺗﻔﺎده زﯾر ﺑﻧﺎء در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ھـ" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
و -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎی ﻓﻧﯽ و اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺑرای
ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ

در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ "و"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ز -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط
ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ح -ﺳﺎﯾر ﻧظﺎم ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺳﻣت اﻟف ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ  ، ۲ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺗدوﯾن ﺷده اﻧد ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی
ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .
 –۲اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن  ،ﻣﻘررات و ﻧظﺎم ھﺎی ﺑر ﺷﻣرده ﺷده در ﺑﻧد  ۱ﺑﮫ اﻧﺿﻣﺎم ﺿﻣﺎﯾم آﻧﮭﺎ  ،ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮏ ﮐﻧواﻧﺳﯾون را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.

ﺗﻌرﯾف ﻋﺑﺎرت "ﮐﻧواﻧﺳﯾون "
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
در ﻣﻘررات زﯾر ،ﻋﺑﺎرت "ﮐﻧواﻧﺳﯾون " ،ﺷﺎﻣل ﺧود ﮐﻧواﻧﺳﯾون ُﮐﺗﯾف  ،ﭘروﺗوﮐول اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۴ﻣﺎدۀ  ۱و ﺿﻣﯾﻣﮫ
ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎدۀ  ۶ﻧﯾز ﺿﻣﺎﺋم آﻧﮭﺎ اﺳت .

ﻋﻧوان دوم  :ﻣﻔﺎد ﻋﻣوﻣﯽ
ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
 –۱در ﺗﻔﺳﯾر و اﺟراء ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،وﯾژﮔﯽ ﺣﻘوق ﯾﺑن اﻟﻣﻠل و ﺿرورت ارﺗﻘﺎء ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی آن ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 –۲در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘررات در ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻗﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 -۳ﻣﻧظور از "ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ"  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﮐﺷوری ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺣﻘوق ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:

 –۱واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷده ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌرﯾف ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘوﻟﯽ ،ﺣﻖ ﺑرداﺷت ﻣﺧﺻوص
ﺧواھد ﺑود.
 –۲در ﺣﻖ ﺑرداﺷت ﻣﺧﺻوص  ،ارزش واﺣد ﭘول ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﮫ ﻋﺿو ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرﺣﺳب روش
اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت و اﺟراآت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺧود ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد .
 –۳در ﺣﻖ ﺑرداﺷت ﻣﺧﺻوص ،ارزش ﭘول راﯾﺞ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﮫ ﻋﺿو ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ روش
ﮐﮫ آن ﮐﺷور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن روش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺎﯾد ارزش واﻗﻌﯽ ﭘول راﯾﺞ ﻣﻠﯽ را در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد
ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ارزش ﮐﮫ از اﻋﻣﺎل ﺑﻧد۲ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .
 –۴ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری در روش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎ در ارزش ﭘول راﯾﺞ ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﮔردد ،روش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ۳ﺑﮫ اطﻼع ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 –۵ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ در واﺣد ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭘول ﻣﻠﯽ ﮐﺷورﯾﮑﮫ در آن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود ،
ﺗﺑدﯾل ﮔردد .
ﺗﺑدﯾل ارز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طﺑﻖ ارزش آن ﭘوﻟﯽ در روز ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺿﺎﺋﯽ ﯾﺎ در روزﯾﮑﮫ طرﻓﯾن ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد ،اﻧﺟﺎم ﺷود.

ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﻣﺎدۀ دھم:
 –۱دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﺿو و ﯾﺎ دو ﯾﺎ ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد ﺧط آھن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺧﺻوص ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرای اﺟرای ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ درﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFو ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ، (COTIFﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ  ،ﻋدول ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 –۲ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۱ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﺳد.وی
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ﻧﯾز اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ دادرﺳﯽ

ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم :
در اﻗداﻣﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ
"ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﺳﺎﯾط در ﺗراﻓﯾﮏ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUVﺿﻣﯾﻣﮫ "د" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﯾﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده
زﯾرﺑﻧﺎء در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUIﺿﻣﯾﻣﮫ "ھـ" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ
دادرﺳﯽ اﻟزاﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.

اﺟراء اﺣﮑﺎم ،ﺗوﻗﯾف اﻣوال
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
 –۱اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ذﯾﺻﻼح ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﭘس از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﮑم ﻏﯾﺎﺑﯽ،
ﺻﺎدر ﮔردد ،وﻗﺗﯽ ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﻋﻣﺎﻟﯽ آن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﻻزم اﻻﺟراء ﮔردﯾد ،ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم در ﮐﺷوری
ﮐﮫ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن در آن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﻓذ ﺑﺎﺷد .ﺗﺟدﯾد ﻧظر در اﯾن اﻣر ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ
ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗﺳوﯾﮫ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺷود.
 –۲ﺑﻧد  ۱ﻧﮫ در ﻣورد ﻗﺿﺎوت اﻧﺟﺎم ﺷده و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺷﺎن رد ﺷده اﺳت ،ﺧواھد
ﺷد.
 –۳ﻣﻘروﺿﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺧط آھن ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ) (COTIFﯾﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط
ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﻌﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﯾﮫ"ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFاﻧﺗﻘﺎﻻت ﺗوﺳط
ﺷرﮐﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑﮫ ﺷرﮐت دﯾﮕری در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﺣﯾطﮫ ﺻﻼﺣﯾت ھﻣﺎن ﮐﺷور ﻋﺿو ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻘروض ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ در
ﺻورت  B۹ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ ﺻﻼﺣﯾت دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ ﻣﻘروﺿﯾت در آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﺑل اﺟراء اﺳت.
 –۴ﻣﻘروﺿﯾت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗراردادی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺧط آھن ) (COTIFﯾﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط
آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ"ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFاﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺣﮑم ﺻﺎدره ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺑر ﺷرﮐت ﻣؤطف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ دارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

 –۵ظﺑط وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻗﻠﻣرو ﮐﺷوری ﻏﯾر از ﻗﻠﻣرو ﮐﺷوری ﮐﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ در آﻧﺟﺎ ﻗرار دارد و ﺗﺣت ﺣﮑم ﺻﺎدرۀ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ آن ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ،ﺻورت ﮔﯾرد  .ﻣﻧظور از
واژه ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﺻورت
داﯾﻣﯽ ﺑﮭره ﺑرداری اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑوده ﯾﺎ ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻋﻧوان ﺳوم :ﺳﺎﺧﺗﺎر ووظﺎﯾف
ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
 –۱وظﺎﯾف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺧش ھﺎی زﯾر ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد ﺷد :
اﻟف -ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ،
ب -ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری،
ج – ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر،
د -ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک )ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ،(RID
ه – ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺧط آھن،
و -ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ،
ز -ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ .
 –۲ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﻣؤﻗﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﺑرای وظﺎﯾف ﺧﺎص ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
 –۳در ﺗﻌﯾﯾن ﺣد ﻧﺻﺎب در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣﺋوﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗذﮐره ﻓوق در ﻗﺳﻣت ھﺎی "ج" ﺗﺎ "و" از ﺑﻧد  ، ۱ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿوی ﮐﮫ ﺣﻖ رای ﻧدارﻧد )ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎدۀ  ، ۱۴ﺑﻧد  ۷از ﻣﺎدۀ  ، ۲۶ﯾﺎ ﺑﻧد ۴از ﻣﺎدۀ  ، ( ۴۰ﻣدﻧظر ﻗرار ﻧﺧواھﻧد ﮔرﻓت .
 - ۴رﯾﺎﺳت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ  ،رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری و ﻧﯾز ﻣﻘﺎم ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾد اﺻوﻻٌ ﺑﮫ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺿو،
اداره داده ﺷود.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:
 –۱ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺧواھد ﺑود.
 -۲ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ :
اﻟف -آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ ﺧود را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ب – اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری و ﻧﯾز ﯾﮏ ﻋﺿو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرای ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده و دوﻟت ﻋﺿوی را ﮐﮫ رﯾﺎﺳت
ﮐﻣﯾﺗﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد ھﺎی ۱ﺗﺎ  ۳از ﻣﺎدۀ .( ۱۵
ج -ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ .( ۲۱
د -دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری و ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد .
ھـ – ﺑرای ھر دورۀ ﺷش ﺳﺎﻟﮫ  ،ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در طول ھر دورۀ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺎدۀ (۲۵ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ آن ﺣد
ﺑرﺳد را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ؛ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ ﭼﺎرﭼوب اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﯾﮏ
دورۀ ﺣداﮐﺛر  ۶ﺳﺎﻟﮫ ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
و – در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺣﻠﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ.(۱
ز -در ﺧﺻوص ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد  ۶از ﻣﺎدۀ(۱
ح – در ﺧﺻوص ﺗﻘﺑل ﺳﺎﯾر اﺧﺗﯾﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن )ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ (۴و ﻧﯾز اﻧﺗﻘﺎل اﺧﺗﯾﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدول دﯾﮕر ،ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ .( ۴
ط -در ﺻورت ﻟزوم ،در ﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣؤﻗت ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد)ﺑﻧد  2ارز ﻣﺎدۀ
( ۱۳
ی – ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺻراف ﺿﻣﻧﯽ از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﻠﻘﯽ ﮔردد ﯾﺎ ﺧﯾر )ﺑﻧد ۷از
ﻣﺎدۀ.(۲۶
ک -ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﻋﺿو دﯾﮕری ،ﻏﯾر از ﮐﺷوری ﮐﮫ در آن ﻣﺳﺗﻘر
اﺳت  ،واﮔذار ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ) ،ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ.(۲۷
ل -ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اراﺋﮫ ﺷده ﺑرای اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون )ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۳از ﻣﺎدۀ.(۳۳

م – ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص درﺧواﺳت ﻋﺿوﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده اﺳت)ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ .( ۳۷
ن – ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص ﺷراﯾط اﻟﺣﺎق ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺋﺗﻼف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای )ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ.( ۳۸
س – ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺑﺎره واﮔذاری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺧﺗﯾﺎرات آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدول دﯾﮕر.
ف – ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻧدرج در دﺳﺗور ﮐﺎر .
 –۳ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ  ،ﻧﺷﺳت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ را ھر ۳ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر  ،ﺧواه ﺑﮫ درﺧواﺳت ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳوم
اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری  ،و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣواردی ﮐﮫ در ﺑﻧد ھﺎی  ۲و ۳از ﻣﺎدۀ  ۳۳و ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ۳۷ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷده ،
ﺑرﮔزار ﺧواھد ﮐرد  .وی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻧوﯾس دﺳﺗور ﮐﺎر را ،ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﯾش از ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
در آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد ﯾﮏ  ،ﻗﺳﻣت اﻟف ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .
 –۴ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب )ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ (۱۳ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در آن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺷور دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
 –۵در ﺻورت رای ﮔﯾری در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺻوص اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ
ﺑراﺳﺎس ﺟﻣﻠﮫ ﯾﯽ اول ﺑﻧد  ۱ﻣﺎدۀ  ، ۴۲در ﺧﺻوص آن ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎ  ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﻧد ﺣﻖ رای ﻧﺧواھﻧد داﺷت .
 -۶ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧود را ﺑﺎ رای اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺣﺎﺿر در زﻣﺎن رأی ﮔﯾری اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﻧﻣود  ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ
ﺟز در ﻣوارد ﻣﻧدرج در ﻗﺳﻣت ھﺎی ھـ ،و،ح،ط و ع از ﺑﻧد  ،۲و ﻧﯾز ﻣورد ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ۶از ﻣﺎدۀ  ،۳۴ﮐﮫ ﺣﺿور در
ﺳوم اﻋﺿﺎء ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺿروری اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،در ﻣورد ﺑﻧد  ۲ﻗﺳﻣت  ۱ﻧﯾز ﺣﺿور اﮐﺛرﯾت
در ﺳوم اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎده ھﺎی  ۹و  ۲۷ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۵و ﻧﯾز ﭘروﺗوﮐول اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ۱ﺑﺎﺷد .
 -۷ﺑﮫ دﻋوت ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت اﮐﺛرﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔردد:
اﻟف -ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ب – ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎو اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت در ﻣﺳﺎﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺗﮫ  ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧدرج در
دﺳﺗور ﮐﺎر ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺷورﺗﯽ در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.

ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:

 –۱ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺧواھد ﺑود.
 –۲اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﯾﮏ ﻋﺿو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرای ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ و ﻧﯾز ﮐﺷوری ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ﺑرای ﻣدت
ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﺷدو ﺗرﮐﯾب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرای ھر دوره  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد.
ﻋﺿو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ دوره ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ در آﻣده ﺑﺎﺷد ،در دوره ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﺷود.
 –۳در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ رای ﯾﮏ ﻋﺿو ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻖ درآﯾد ﯾﺎ در ﺻورت ﻏﯾﺑت ﯾﮏ ﻋﺿو طﯽ ۲
ﻧﺷﺳت ﭘﯾﺎﭘﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ آن ﻋﺿو طﺑﻖ ﺑﻧد۶ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﻋﺿو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ،
وظﺎﯾف ﻋﺿو ﻣزﺑور را ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ دوره اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .
 -۴ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣوارد ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ،۳ھﯾﭻ ﮐﺷور ﻋﺿوی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺑﯾش از  ۲دورۀ ﮐﺎﻣل ﭘﯾﺎﭘﯽ در ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 –۵اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ ﺧود را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ب – ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾد.
ج – اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾد
د -ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن را ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺻﻼﺣﯾت ﻧﺎﻣزدھﺎ و ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻧﺻوب ﻧﻣﺎﯾد.
ھـ -آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای در ﺧﺻوﺻﯽ اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و دﻓﺗرداری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾد؛
و -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری،ﺑودﯾﺟﮫ ،ﮔزارش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺻوﯾب ﻧﻣﺎﯾد.
ز -ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺗﺻوﯾب ﺷده ،ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻗطﻌﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۲۶ﺑرای دو ﺳﺎل
ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘﯾﺷﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد،و ﻧﯾز ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺻﻧدوق ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را طﺑﻖ ﺑﻧد ۵از ﻣﺎدۀ  ، ۲۶ﺑرای ﺳﺎل
ﺟﺎری و ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ آﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
ح -اﺧﺗﯾﺎرات اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﭼﯾﻧﯾن ھزﯾﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ،ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﭘردازﻧد را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ.(۲۶
ط – ﭘﺎداش ھﺎی وﯾژه را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد ۱۱از ﻣﺎدۀ(۲۶
ی – دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ.(۲۷

ک – ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن وظﺎﯾف اداری ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺻوﯾب )ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ ( ۴و ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از آن را
ﺑرای دوﻟت ﻋﺿو ﻣورد ﻧظر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ل – ﮔزارش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ  ،ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎ و ﻧﯾز ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
م – ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗرﮐﯾب ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد).ﻣورد ب ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ (۱۴ﺣداﻗل در ﻣﺎه
ﭘﯾش از اﻓﺗﺗﺎح ﻧﺷﺳت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری و ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑرای ﻧﺣوۀ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧﺗن آن را
ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗدوﯾن و ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ن -ﺑر ﻣدرﯾت ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻧظﺎرت ﻧﻣﺎﯾد.
س -ﺑر اﻋﻣﺎل ﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧواﻧﺳﯾون از ﺳوی دﺑﯾر ﮐل و اﯾﻧﮑﮫ وی ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺗﺧذه ی ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺑﮫ اﺟراء در آورد،
ﻧظﺎرت ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن راﺳﺗﺎ  ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻋﻣﺎل ﮐﻧواﻧﺳﯾون و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
ﻣذﮐور را ﺑﮭﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ع -در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ،
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده اﺳت ،ﻧظرات ﻣﺳﺗدل اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ف – اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو و ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ در ﺧﺻوص ﻧﻘش وی ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺎﻧﺗدار را ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد  ۲از
ﻣﺎدۀ.(۳۶
ص – در ﺧﺻوص ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد)ﻣﺎدۀ.(۴۰
ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ھﻧﮕﺎﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ھواھد رﺳﯾد ﮐﮫ دو ﺳوم اﻋﺿﺎی آن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.اﮔر ﭼﮫ ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﯾﺗواﻧد
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﺿو دﯾﮕر ﺷود ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻋﺿوی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.
 –۷اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧود را ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در زﻣﺎن رای ﮔﯾری اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد .
 –۸ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ھﻣﯾﺷﮫ در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮥ ﺧواھد داد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣزﺑور ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری در اﯾن
ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﻧﺷﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل ﮔردد.
 –۹رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ.
اﻟف -ﮐﻣﯾﺗﮫ را ﺣداﻗل ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﻧﯾز ﺑﮫ درﺧواﺳت ۴ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ،ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد.
ب – ﭘﯾش ﻧوﯾﺳﯽ دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ را ﺑرای اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎﻟﯽ دارد.

ج -ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓوری ﮐﮫ در ﺣد ﻓﺎﺻل ﺑﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد در ﭼﺎرﭼوب و ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ ،
رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
د – ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺑﻧد  5ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده را اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾد.
 -۱۰ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﻣﺣدوده ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎص ﺧود،ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ از وظﺎﯾف ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ رﺋﯾس واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد.

ﺳﺎﯾر ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺷﺎﻧزدھم:
 –۱اﺻوﻻً ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﻗﺳﻣت ھﺎی ج ﺗﺎ و از ﺑﻧد  ۱و ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ  ،۱۳ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  RIDﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی
ﺧود ،در ﺧﺻوص اﺻﻼح ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون دﻗﯾﻘﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ در
ﺧﺻوص ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣورد ﺑﺣث ،طﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ اول ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ  ، ۴۲اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﻧد ﺟزء اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
 -۲ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧواه ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﺧود ﯾﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت  ۵ﮐﺷور ﻋﺿو ،ﯾﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری  ،اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﺑر
ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد .وی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻧوﯾس دﺳﺗور ﮐﺎر را ﺣداﻗل دو ﻣﺎه ﻗﺑل از اﻓﺗﺗﺎح ﻧﺷﺳت ﺑرای ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل
ﻧﻣﺎﯾد.
 -۳ھر ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺷور ﻋﺿو دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﯾش از دو ﮐﺷور دﯾﮕر ﺑﺎﺷد.
 -۴ھرﮐﺷور ﻋﺿو ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﯾﮏ ﺣﻖ رای دارد .ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در ﺻورﺗﯽ ﺗﺻوﯾب ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﻌداد آراء ﻣﺛﺑت ﺑﮫ آن .
اﻟف -ﺣداﻗل ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﺳوم ﺗﻌداد ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ در رأی ﮔﯾری ﺣﺿور دارﻧد ﺑﺎﺷد.
ب – ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﻌداد آراء ﻣﻧﻔﯽ آن ﺑوده ﺑﺎﺷد.
 -۵ﺑﮫ دﻋوت ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت اﮐﺛرﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺻورت ﻣﯾﭘذﯾرد:
اﻟف – ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ب – ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣورد ﻧظر ﻧﯾﺳﺗﻧد،

ج – ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را داﺷﺗﮫ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﻣﻧدرج در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺳرو ﮐﺎر دارﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺷورﺗﯽ در ﻧﺷﺳت ھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
 –۶ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ دوره ﺗواﻓﻖ ﺷده ﯾﮏ رﺋﯾس و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻌﺎون اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .
 –۷اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ﺻورت ﭼﮑﯾده ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری ﺗرﺟﻣﮫ ﺧواھد ﺷد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗرﺟﻣﮫ ﺷوﻧد.
 –۸ﺻورت ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎوی ﺧﻼﺻﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﺻورت ﺟﻠﺳﺎت
درج ﺷوﻧد .در ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ،ﻓﻘط ﻣﺗن ﻓراﻧﺳوی ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود .ﺻورت ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ارﺳﺎل ﮔردد.
 -۹اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﯽ ،ﮔروه ھﺎی ﮐﺎری ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد.
 –۱۰اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠﯽ ﺧود را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﻣﺎدۀ ھﻔدھم:
۱ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف – طﺑﻖ ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ،۳۳در ﺧﺻوص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ب – طﺑﻖ ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ ،۳۳ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی را ﻗرار اﺳت ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷود ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار دھد.
 –۲ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺧواھد رﺳﯾد )ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ (۱۳ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در آن ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎر ﺷﻧﺎﺳﯽ RID
ﻣﺎدۀ ھﺟدھم:

 –۱ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  RIDﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد ۵از ﻣﺎدۀ ۳۳در ﺧﺻوص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
 –۲ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  ،RIDھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب )ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ (۱۳ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در آن
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺗﺳﮭﯾل ﺧط آھن
ﻣﺎدۀ ﻧزدھم:
 –۱ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺧط آھن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف – ﻧظر ﺧود را در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﺑور از ﻣرزھﺎ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن اﺑراز
دارد.
ب – اﺳﺗﻧدردھﺎ ،ﻣﺗدھﺎ،روﯾﮫ ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺧط آھن را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 –۲ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺗﺳﮭﯾل ﺧط آھن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب )ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ (۱۳ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در آن
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳﺗم:
 –۱ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف – طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۵از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ )و( ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) ،(COTIFدر ﺧﺻوص اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ب – طﺑﻖ ﻣﺎدۀ ۶از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) ،(APTUﺿﻣﯾﻣﮫ )و( ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن

) (COTIFدر ﺧﺻوص اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ،ﺑﮭره ﺑرداری ،ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ
روﯾﮫ در ﺧﺻوص ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ج – ﺑراﻋﻣﺎل اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧظﺎرت ﻧﻣوده و ﺗدوﯾن اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ آﻧﮭﺎ ﺑرطﺑﻖ روﻧد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ در
ﻣﺎده ھﺎی ۵و ۶از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) ،(COTIFﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
د -طﺑﻖ ﺑﻧد ۶از ﻣﺎدۀ  ،۳۳در ﺧﺻوص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ھـ – ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻣوری ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) ( APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFو ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )(ATMF
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣول ﺷده،رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 –۲ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ )ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ (۱۳زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در راﺳﺗﺎی ﺑﻧد
۱از ﻣﺎدۀ ۱۶در ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص ﻣﻘررات ﺿﻣﺎﯾم ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد ۴از ﻣﺎدۀ  ،۳۵ﺑﮫ آن ﻣﻘررات اﻋﺗراض ﮐرده اﻧد
ﯾﺎ طﺑﻖ ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ ۹ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFاظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﮐرده اﻧد ﺣﻖ رای ﻧﺧواھﻧد داﺷت.

 -۳ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ را ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ را ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﯾﺎ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده و ﯾﺎ از ﻣﻌﺗﺑرﺳﺎزی و ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ آﻧﮭﺎ ﺧودداری ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را اﺻﻼح ﮐﻧد.

ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ

ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم:
 –۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وطﺎﯾف دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.
 –۲ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺗوﺳط ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﯾﮏ دورۀ ۳ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﺷد و ﻣﯾﺗواﻧد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ دو ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﺳﻣت
ﻣﺟددا ً اﻧﺗﺧﺎب ﺷود.
 –۳ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎﯾد:
اﻟف – وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد )ﻣﺎدۀ.(۳۶
ب – ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ج – ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺗﺧذۀ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد)ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ،۳۳ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ.(۳۵
د – وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ارﮔﺎن ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ وی ﻣﺣول ﮐرده اﻧد را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
ھـ – ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را ﺑرای اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑررﺳﯽ و در ﺻورت ﻟزوم از ھﻣﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭره
ﮔﯾرد.
و – ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ را ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ  ،۱۴ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ.(۱۶
ز – اﺳﻧﺎد ﻻزم ﻧﺷﺳت ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ح – ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ،ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺑودﺟﮫ و ﮔزارش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺗﺻوﯾب ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری
ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد)ﻣﺎدۀ.(۲۵
ط – اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﭼﺎرﭼوب ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوﺑﮫ اداره ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
ی – ﺑﮫ درﺧواﺳت ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن دﻋوی ،ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﺟرای ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﯾن آﻧﮭﺎ از
طرﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر ﻣﻌﺗﺑر ﺧود ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾد.
ک – ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﻣﮫ طرف ھﺎی دﻋوی ،در ﺧﺻوص اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر و ﯾﺎ اﺟرای ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﻋﻼم ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد.
ل – وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم ﺑﮫ وی ﻣﺣول ﺷده اﺳت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.
م – ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﺷده در  ۵از ﻣﺎدأ  ،۱۶و
ﻣﺗﺻدﯾﺎﺗﯽ )اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ  ،(Carriageﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ و ﻏﯾره( ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را

درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو،اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﯾز ﺷرﮐت ھﺎ
اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
ن – ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را اداره ﻧﻣﺎﯾد.
س – ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﭘﺳت ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ع -ﻓﮭرﺳت ﺧطوط و ﻣﺳﯾرھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎدۀ ۲۴را ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣوده و ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد.
 –۴دﺑﯾر ﮐل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت دوم:
ﺣﻘوق و ﺗﮑﺎﻟﯾف ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری طﺑﻖ ﻗﺳﻣت ج ۵از ﻣﺎدۀ ۱۵
ﺗدوﯾن ﺷده ،ﺗﻌﯾﯾن ﺷود.

ﻧﺷرﯾﮫ
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت ﺳوم:
 –۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺷرﯾﮫ ای ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت رﺳﻣﯽ و ﻧﯾز دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﺿروری و ﻣﻔﯾد در زﻣﯾﻧﮫ
اﺟرای ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﺎﺷد.
 –۲ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣﺳؤول ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ
ﻧﺷرﯾﮫ ﭼﺎپ ﻧﻣود.

ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﯾﺎ ﻣﺳﯾر ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم:

ﻣﺳﯾر ھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎدۀ اول ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن) (COTIFو ﻣﺎدۀ اول ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
درارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ)ب( ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )،(COTIFﮐﮫ
درآﻧﮭﺎ اﻓزون ﺑر ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن  ،ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل دو ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﺷد:
اﻟف – ﻓﮭرﺳت ﻣﺳﯾر ھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) .(COTIF
ب –ﻓﮭرﺳت ﻣﺳﯾرھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) .(COTIF
 -۲ﺧطوط ﺧط آھن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد ۶از ﻣﺎدۀ ۱ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ
در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮥ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن )  (COTIFﯾﺎ طﺑﻖ ﺑﻧد ۶از ﻣﺎدۀ
۱ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFﺣﻖ ﺷرط ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑر اﺳﺎس آن ﺣﻖ ﺷرط ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل دو ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﺷد:
اﻟف  -ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﺧط آھن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮥ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) .(COTIF
ب  -ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﺧط آھن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ).(COTIF
 -۳ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺑﻼغ ﺧود در ﺧﺻوص ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﯾﺎ ﺣذف ﺧطوط ﯾﺎ ﻣﺳﯾرھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی ۱و ۲را
ﺑﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧدھﺎی ۱و  ۲را ﺑﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی
آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ۱ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾد در آن ﺻورت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ آن
ﮐﺷورھﺎ در ﻓﮭرﺳت ھﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود .ﺑرای ﺣذف ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ،اﺑﻼغ از ﺟﺎﻧب ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
 –۴ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﯾﺎ ﺣذف ﯾﮏ ﺧط ﯾﺎ ﻣﺳﯾر را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد .
 –۵ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻣﺳﯾر ھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ۱و ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﺧطوط ﺧط آھن اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد
 ،۲ﯾﺎ اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﮔﻧﺟﺎﻧدن اﻧﮭﺎ از ﺳوی ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺑﺎﺷد.ﭼﻧﺎن ﻣﺳﯾر ﯾﺎ ﺧطﯽ  ،ﺑﺎ اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ از ﺳوی ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎی ﺟﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑرﺳﻧد دﯾﮕر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻧﺧواھد ﺑود.

ﻋﻧوان ﭼﮭﺎرم :اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری  ،ﺑودﺟﮫ و ﺣﺳﺎب ھﺎ  ،ﮔزارش ﻣدﯾرﯾت
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت ﭘﻧﺟم:
 –۱ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ،ﺑودﺟﮫ و ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ دوره دو ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ را ﭘوﺷش دھد.
 –۲اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣداﻗل ھردوﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔزارش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد .
 –۳ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ھر دوره ﺑودﺟﮫ ای  ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﯾزان ﻣﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت ﺷﺷم:
 –۱ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد ھﺎی ۲و  ،۳آن ﺑﺧش از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺳﺎﯾر درآﻣد ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد  .دو ﭘﻧﺟم از آن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،و ﺳﮫ ﭘﻧﺟم از آن
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب طول ﮐل زﯾر ﺑﻧﺎی ﺧط آھن ۹ﻧﯾز ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾرھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ ۹درﯾﺎﯾﯽ ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ ۲۴ﺗﺄﻣﯾن
ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  ،ﻣﺳﯾرھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻧﯾﻣﯽ از طول ﻣﺳﯾر آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷود.
 –۲وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو طﺑﻖ ﺑﻧد  ۶از ﻣﺎدۀ  ۱ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮥ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )  (COTIFﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد ۶از ﻣﺎدۀ
۱ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFﺣﻖ ﺷرط ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد  ،ﻓرﻣول ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ۱ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد:
اﻟف -ﺑﺟﺎی طول ﮐل زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ﻋﺿو ،ﻓﻘط طول ﺧطوط ﺧط آھن ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﺑراﺳﺎﺳﯽ ﺑﻧد ۲از
ﻣﺎدۀ ۲۴در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺧش از ﻣﯾزان ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ طول ﺧطوط و
ب – آن ِ
ﻣﺳﯾرھﺎی ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده طﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی ۱و ۲از ﻣﺎدۀ ۲۴ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طول ﮐل زﯾر ﺑﻧﺎی ﺧط آھن در ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ﻋﺿو وﻧﯾز
طول ﻣﺳﯾرھﺎی ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده طﺑﻖ ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ  ،۲۴ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷود؛ اﻣﺎ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻣزﺑور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﺗر از ٪۰�۰۱ﺑﺎﺷد.
 -۳ھرﮐﺷور ﻋﺿو ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل٪۰�۲۵و ﺣداﮐﺛر ٪ ۱۵ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ھﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.

 –۴ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺧﺗﯾﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ذﯾل ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را ﺑراﺑر دﯾده و ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﺄﻣﯾن ﺷود را ﺑر اﺳﺎس
ﻓرﻣول اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ۱ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ب  -ﺻرﻓﺎ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ی ﻋﺿو را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط اﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﺄﻣﯾن ﺷود را
ﺑر اﺳﺎس ھﻣﺎن ﻓرﻣول ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .ﺑﻧد ،۳ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮔردﯾد .اﯾن ﻣﻘررات ،
ﺑﻧد ۳ﻣﺎدۀ  ،۴را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد داد.
 –۵ﺳﮭم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﻧﻘدی  ،در دو ﻗﺳط ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ۳۱اﮐﺗوﺑر ھر ﯾﮏ
از دو ﺳﺎل ﺑودﺟﮫ ای ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﻗطﻌﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
 –۶ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﮔزارش ﻣدﯾرﯾت و ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻗطﻌﯽ ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت
دو ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﻧﻘدی دو ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ آﺗﯽ را ﻧﯾز اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 –۷ﺑﻌد از ۳۱دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ طﺑﻖ ﺑﻧد ۶ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت را اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮭره ای ﺑﮫ ﻣﯾزان  ٪ ۵ﺑﮫ ﺣﻖ
ﻋﺿوﯾت ﭘرداﺧت ﻧﺷده )ﻣﻘروﺿﯾت ھﺎ( دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻋﺿو  ،ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺧود را ھﻧوز ﻧﭘراﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ رای وی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﮭدش در ﺧﺻوص ﭘرداﺧت ﺣﻖ
ﻋﺿوﯾت را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧرﺳﺎﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ درﺧواھد آﻣد .ﺑﺎ اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت اﺿﺎﻓﯽ دو ﺳﺎﻟﮫ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد
ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﺷور ﻣزﺑور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺻراف ﺗﻠوﯾﺣﯽ آن ﮐﺷور از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ،و در ﺻورت
اﻗﺗﺿﺎء  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧﻔﯾذ آن را ﻧﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
 –۸ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ در ﻣوارد اﻧﺻراف ﭘﯾرو ﺑﻧد  ۷ﯾﺎ ﻣﺎدۀ  ،۴۱و ﻧﯾز در ﻣوارد ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺣﻖ رای اﺷﺎره ﺷده در
ﻗﺳﻣت ب ،ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ،۴۰ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻗرض )دﯾن/ﺑدھﯽ( ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
 –۹ﻣﺑﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓت ﻧﺷده ،از طرﯾﻖ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺑران ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 –۱۰ﮐﺷور ﻋﺿوﯾﮑﮫ از ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﻧﺻراف داده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت در آﯾد،
ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘروﺿﯾت )ﺑدھﯽ( ھﺎی ﺧود را ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 –۱۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺟﺑران ھزﯾﻧﮫ ھﺎی وﯾژه ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗﺳﻣت ھﺎی )ی( ﺗﺎ )ل( ﺑﻧد ۳
از ﻣﺎدۀ ۲۱ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد .در ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗﺳﻣت ھﺎی )ی( و )ک( ،ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ  ،۲۱ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزﺑور را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد؛ در ﻣوردی ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت )ل( ﺑﻧد ۳از ﻣﺎدۀ ۲۱ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده  ،ﺑﻧد
 ۳از ﻣﺎدۀ  ۳۱اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﺑررﺳﯽ ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم:
 –۱ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺳﻣت )ک( ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ۱۴ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری اﺧذ ﮐﻧد ،ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﮐﺷوری ﮐﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی در آن واﻗﻊ اﺳت ،ﺑراﺳﺎس ﻗواﻋد ﻣﻧدرج در اﯾن ﻣﺎده و ﺗﺣت ﮐﻠﯾﮫ اداری ،و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺳﺎﺑداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن،ﻗﺳﻣت )ھـ( ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎدۀ  ۱۵اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
 –۲ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫ ﺻﻧدوق ھﺎی اﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧﺎص ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣوارد ذﯾل ،ﻻزم ﻣﯾداﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد:
اﻟف – اﯾﻧﮑﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻓﺎﺗر ﮐﻠﯽ ﺣﺳﺎﺑداری و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
ب – اﯾﻧﮑﮫ داد و ﺳﺗُد ) (transactionsھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺣﺳﺎب ھﺎی آن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷده ﺑﺎ ﻗواﻋد و ﻣﻘررات ،ﻣﻔﺎد
ﺑودﺟﮫ ای و دﯾﮕر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗطﺎﺑﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ج – اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ و داراﺋﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺻﻧدوق ﻧﻘدی ،آﯾﺎ ﺑﺎ رﺟوع ﺑﮫ ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺣﺎﻓظ ﺑودﺟﮫ
) (Budgetary provisionsدرﯾﺎﻓت ﺷده ﺑررﺳﯽ ﺷده  ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﺷﻣرده ﺷده اﺳت.
د – اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻧﺗرول ھﺎی داﺧﻠﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ) (Auditداﺧﻠﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھـ  -اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﯾﮫ داراﺋﯽ ھﺎ و دﯾوان و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎزادھﺎ و ﮐﺳری ھﺎ طﺑﻖ روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠوب وی اﺳت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 –۳ﻓﻘط ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺛﺑت،ﺣﺳﺎب ھﺎ ،اﺳﻧﺎد ﺣﺳﺎﺑداری و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از او ﺿروری
ھﺳﺗﻧد آزاداﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺗد ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوارد ذﯾل را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾد:
 –۴ﺣﺳﺎب رس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﮔزارش ﺧود در ﺧﺻوص داد و ُ
اﻟف – ﻣﺎھﯾت و داﻣﻧﮫ ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ای ﮐﮫ وی آن را اﻧﺟﺎم داده اﺳت .
ب – ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻣل ﺑودن ﯾﺎ ﺻﺣت ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد،ﻣﺷﺗﻣل ﺑر  ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء:
)(۱اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺣﺳﺎب ھﺎ.
) (۲ھر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وﺻول ﻣﯽ ﺷده اﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب وارﯾز ﻧﺷده:
) (۳ھر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﻌﮭد ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧظم ﯾﺎ ﻣﺷروطﯽ ﺑوده و در ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻗﯾد ﻧﺷده ﯾﺎ در ﺻورت وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺣﺎظ
ﻧﺷده اﺳت.

) (۴ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧظم ﯾﺎ ﻣﺷروطﯽ ﺑوده و در ﺻورت وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺣﺎظ ﻧﺷده اﺳت.
) (۵اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﮕﮭداری ﺷده اﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ﻻزم اﺳت ھرﺟﺎ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
اﺻول ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ھﻣواره اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﻣﺷﺧص ﺷود.
ج – ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺟراﺋﯽ ﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﺟﻠب ﺷود ،ﺑرای ﻣﺛﺎل:
) (۱ﻣوارد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﻓرض ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده.
ﺳﺗد اﻧﺟﺎم
) (۲اﺋﯾﻼف ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎرف از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر اﻣوال ﺳﺎزﻣﺎن )ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ داد و ُ
ﺷده ،ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد(.
) (۳ھزﯾﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺷود.
) (۴ھرﮔوﻧﮫ ﻋﯾب و ﻧﻘص ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت ﺑر درآﻣد و ﻣﺧﺎرج ﯾﺎ ﺗدارﮐﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات.
) (۵ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اھداف ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺑودﺟﮫ در
ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء،ﻣﺟﺎز ﺑوده اﺳت.
) (۶ﻓراﺗر رﻓﺗن از اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺻوب ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء در ﭘﯾش ﻧوﯾس
ﺑودﺟﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (۷ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺟوزھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد.
د – ﺻﺣت ﯾﺎ ﺳﻘم ﺻورت دﻓﺎﺗر ﺛﺑت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗدارﮐﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات ھﺳﺗﻧد ،و از ﻣوﺟودی اﻣوال و ﺑررﺳﯽ دﻓﺎﺗر ﮐﻠﯽ
ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت.
ﺳﺗدھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در طول دوره ﺑودﺟﮫ ای ﭘﯾﺷﯾن اﻋﻼم ﺷده و اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾدی در
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،در اﯾن ﮔزارش ﻣﯽ ﺗوان داد و ُ
ﺳﺗد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در طول دوره ﺑودﺟﮫ ﺑﻌدی اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺑﮭﺗر ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش از
ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،ﯾﺎ داد و ُ
آن ﻣطﻠﻊ ﮔردد ،ﻟﺣﺎظ ﻧﻣود.
 –۵ﺣﺳﺎب رﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﺎب رﺳﯽ را ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری و دﺑﯾرﮐل ﺑرﺳﺎﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن وی ﻣﯽ ﺗواﻧد
ھرﮔوﻧﮫ ﻧظری ﮐﮫ در ﻣورد ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ داﻧد را ارﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم:
داوری )(Arbitration

ﺻﻼﺣﯾت
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم:
 –۱اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑوده و ﻧﯾز اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑوده و ﻧﯾز اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﺟرای
ﭘروﺗوﮐول در ﺧﺻوص اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻؤﻧﯾت ھﺎی ﺑﺎﺷد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ درﺧواﺳت ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ،ﺑﮫ دﯾوان داوری ارﺟﺎع
داد .طرﻓﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آزاداﻧﮫ ،ﺗرﮐﯾب دﯾوان داوری و روال داوری را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
 –۲ﺳﺎﯾر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺎ اﺟرای ﮐﻧواﻧﺳﯾون و ﺳﺎﯾر ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن طﺑﻖ ﺑﻧد ۲از ﻣﺎدۀ ،۲
ﺗدوﯾن ﺷده اﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺣل و ﻓﺻل ﻧﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ھﺎ و ﻣﺣﺎﮐم ﻋﺎدی ارﺟﺎع
ﻧﮕردد،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ طرف ھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ ﺑﮫ دﯾوان داوری ارﺟﺎع ﺷود .ﻣﺎده ھﺎی ۲۹ﺗﺎ ۳۲در ﻣورد ﺗرﮐﯾب دﯾوان داوری
و آﺋﯾن دادرﺳﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 –۳ھرﮐﺷوری ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل درﺧواﺳت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﻖ ﻋدم اﺟرای ﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ ار ﻣﻔﺎد ﺑﻧدھﺎی  ۱و ۲
را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ دارد.
 –۴ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  ۳ﺣﻖ ﺷرطﯽ را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اطﻼع دادن ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد از آن ﺻرف ﻧظرﮐﻧد.
اﯾن ﺻرف ﻧظر ﻧﻣودن ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد آﻧرا ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.

ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری ،ﺛﺑت ﮐﻧﻧده )(Registrar
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم:
طرﻓﯾن ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑرای ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷد:
اﻟف – ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼف ؛
ب – ﺗرﮐﯾب دﯾوان و ﻣﮭﻠت ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ داور ﯾﺎ داوران.
ج – ﻣﺣﻠﯽ ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑرای اﺳﺗﻘرار دﯾوان.
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﺛﺑت ﮐﻧﻧده را دارد ،ارﺳﺎﻟﯽ ﺷود.

داوران
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ ام:
 –۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ھﯾﺋت داوران را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و آن را ﺑﮫ روز ﻧﮕﺎه دارد .ھرﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯾﺗواﻧد دو ﻧﻔر از
اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ﺧود را در ھﯾﺋت داوران ﻧﺎﻣزد ﻧﻣﺎﯾد.
 –۲ھﯾﺋت داوران طﺑﻖ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  ۳،۱ﯾﺎ  ۵داور ﺑﺎﺷد .داوران ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﯾن اﻓراد
ﻣوﺟود در ﻓﮭرﺳت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ،۱اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری  ۵ ،داور
ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ھرﮐدام از طرﻓﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ داور از ﺧﺎرج از ﻓﮭرﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع
ﺑﮫ داوری ،ﯾﮏ داور ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،وی ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ طرﻓﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ
داوری ۳ ،ﯾﺎ  ۵داور را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ۲داور را ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﻣورد ،اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد و
آن داوران ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ،داور ﺳوم و ﭘﻧﺟم را اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن داور،رﺋﯾس دﯾوان داوری ﺧواھد ﺑود .اﮔر
طرﻓﯾن ﻧﺗواﻧﻧد در ﺧﺻوص ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ داور واﺣد ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد ﯾﺎ داوران ﻣﻧﺗﺧب ﻧﺗواﻧﻧد در ﺧﺻوص داور ﺳوم ﯾﺎ ﭘﻧﺟم
ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد،آﻧﮕﺎه اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐل ﺻورت ﮔﯾرد.
 –۳داور ﻣﻧﻔرد ﯾﺎ داور ﺳوم ﯾﺎ ﭘﻧﺟم ،ﺑﺎﯾد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﻏﯾر از ﻣﻠﯾت طرﻓﯾن دﻋوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طرﻓﯾن دﻋوا از ﯾﮏ ﻣﻠﯾت
ﺑﺎﺷﻧد.
 –۴وﺳﺎطت طرف ﺳوم در اﺧﺗﻼف ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﺗرﮐﯾب دﯾوان داوری ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.

طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ )(Procedureھزﯾﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﯾﮑم:
 –۱دﯾوان داوری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺻوص طرزاﻟﻌﻣل ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﺷود ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻘررات ذﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – دﯾوان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﻋﺎوی ﺑراﺳﺎس ﻣدارک ارﺋﮫ ﺷده از ﺳوی طرﻓﯾن رﺳﯾدﮔﯽ و ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾد،اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرار
اﺳت ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدھد ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر طرﻓﯾن ﻣﺣدود ﻧﺧواھد ﺷد.

ب – دﯾوان ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﮐﯽ در درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ ﺧود ادﻋﺎ ﮐرده ﯾﺎ ﭼﯾزی ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣﺎھﯾت
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواﻧده و ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑدھﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣوده  ،ﺣﮑم دھد.
ج – ﺣﮑم داوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﺑﺗدا دﻻﯾل آن ﺣﮑم ذﮐر ﺷود ﺗوﺳط دﯾوان داوری ﺗدوﯾن و ﺗوﺳط ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ طرﻓﯾن اﺑﻼغ
ﺧواھد ﺷد.
د – ﺑﮫ ﺟز در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘررات اﻟزاﻣﯽ ﻗﺎﻧون ﮐﺷوری ﮐﮫ دﯾوان داوری در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﮐرده و ﯾﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻣﻐﺎﯾری ﺑﯾن طرف ھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑم داوری،ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود.
 –۲ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ،ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ داوران را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
 –۳دﯾوان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣﮑم ﺧود ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺧﺎرج را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده و در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ
داوران ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ،اﺟراء
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و دوم:
 –۱در ﺧﺻوص وﻗﻔﮫ در دوره ھﺎی ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ  ،ﺷروع اﻗداﻣﺎت داوری ھﻣﺎن اﺛری را ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﻣﻘررات
ﻗﺎﺑل اﺟرای ﺣﻘوق ﻣﺎھوﯾﯽ ﺑر اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﻋﺎدی دارد.
 –۲ﺣﮑم دﯾوان داوری ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن در ان ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﺑﯾﺳﺗﯽ در
ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﻓذ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ دوﺳﯾﮫ داوری ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد.

ﻋﻧوان ﺷﺷم:اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺻﻼﺣﯾت
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺳوم:
 –۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﮐﮫ از طرف ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑراﯾش ارﺳﺎل ﮔردﯾده ﯾﺎ
ﺧود ﺗدوﯾن ﻧﻣوده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑرﺳﺎﻧد.

 –۲ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑراﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی ۴ﺗﺎ ۶ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح
دﯾﮕری ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺧواھد ﻧﻣود.
 –۳ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻﻼﺣﯽ  ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ۶ﻣﺎدۀ  ،۱۴درﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘررات ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻘررات ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮑﯽ دارد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﻣورد
و ﻧﯾز در ﻣواردی ﮐﮫ در ﺟﻣﻠﮫ ھﺎی دوم ﺑﻧدھﺎی  ۴ﺗﺎ ۶ﻣﺎدۀ آﻣده ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺧﺻوص
اﺻﻼح آن ﻣﻘررات ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎ را ﻧﯾز دارد .
 –۴ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺗﺧذه ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ طﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ اول از ﺑﻧد ،۳ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣدﯾد ﻧظر در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺻﻼح ﻣوارد زﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد:
اﻟف – ﺑﻧدھﺎی ۲ﺗﺎ ۵ﻣﺎدۀ ھﺎی ۹و.۲۷
ب – ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎدۀ ھﺎی  ۵۶،۵۳،۴۱،۳۹،۲۶،۱۶،۶،۵،۲،۱ﺗﺎ.۶۰
ج – ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ"ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط
آھن ) ،(COTIFﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑﻧدھﺎی ۱و ۲ﻣﺎده ھﺎی  ،۶،۵،۱ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده ھﺎی ،۱۳،۱۲،۸ﺑﻧد  ۲و  ۳ﻣﺎده ھﺎی
،،۱۵،۱۴ﺑﻧدھﺎی  ۶و  ۷ﻣﺎدۀ  ،۱۹و ﻧﯾز ﻣﺎده ھﺎی  ۲۳ﺗﺎ  ۳۰،۲۷ﺗﺎ  ۳۶،۳۳ﺗﺎ  ،۴۱و  ۴۴ﺗﺎ .۴۸
د – ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﺳﺎﯾط در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUVﺿﻣﯾﻣﮫ "د" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎده ھﺎی  ۵،۴،۱و  ۷ﺗﺎ .۱۲
ھـ  -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده زﯾرﺑﻧﺎء در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUIﺿﻣﯾﻣﮫ "ھـ" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎده ھﺎی  ۸،۴،۲،۱ﺗﺎ  ۱۷،۱۵ﺗﺎ  ۲۳ ،۲۱ ، ۱۹ﺗﺎ .۲۵
ز -ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی
ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ) ،(COTIFﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﻣﺎدۀ ھﺎی  ۳،۱و  ۹ﺗﺎ  ۱۱و ﻧﯾز ﺿﻣﺎﯾم اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ.
ح  –-ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ) ،(COTIFﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎدۀ ھﺎی  .۹،۳،۱ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اﺻﻼﺣﯽ طﺑﻖ ﻗﺳﻣت ھﺎی
)اﻟف( ﺗﺎ "ز" ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺗﺳﻠﯾم ﮔردﯾد ،ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﺿر در اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد.

 – ۵ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ) (RIDﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻﻼح ﻣﻔﺎد ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﺧط آھن
ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ) (RIDﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ھﺎ ﺟﮭت اﺧذ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد.
 – ۶ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط اﺻﻼح ﺿﻣﺎﯾم ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد
اﺳﺗﻧدرد ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ) (COTIFﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾم داده ﻣﯽ
ﺷود ،ﯾﮏ ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﺣﺎﺿردر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎ ﺟﮭت اﺧذ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم
ﮔردد.

ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم:
 -۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾﺎت اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺻوص ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺻوص اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۲ﺧود اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻗطﻌﯽ ﺷده اﺳت ،دوازده ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺻوﯾب آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
دو ﺳوم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﭘﯾش از
ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺑود.
 – ۳اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ در ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺻوﯾب ﺷده اﺳت دوازده ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗﺻوﯾب آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻧﻣﯽ
از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ اول ﺑﻧد ۱از ﻣﺎدۀ  ،۴۲اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﻧد ،ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن اﺻﻼﺣﺎت  ،طﯽ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺧود ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت،طﯽ
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺧود ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣذﮐور را اﻋﻼم ﻧﻣوده اﻧد و ﻧﯾز ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ اول
ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ،۴۲اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺑود.ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﺷده و ﻧﯾز اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑرﺳﺎﻧد .ﻻزم اﻻﺟراء اﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﺣﻘﻖ ﺷده،آﻏﺎز
ﺧواھد ﺷد.
 – ۴ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اطﻼﻋﯾﮫ ﺧوﯾش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻧظوری اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﯾﮥ را ﺑﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣﻧظور ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو را
از ﻣوﺿوع اطﻼع ﺧواھد ﮐرد.

 – ۵ﻣﯾﻌﺎد ﻣطرح ﺷده در ﺑﻧد  ۲و  ۳از ﺗﺎرﯾﺦ اطﻼﻋﯾﮫ ﺗوﺳط ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺷروط ﺑرای ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﺻﻼﺣﺎت
اﻧﺟﺎم ﺷود.
 -۶ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در زﻣﺎن اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ اﺻﻼح  ،ﻣﺷﺧض ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺻﻼح ﻣزﺑور اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺷور
ﻋﺿوی ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد ۲و  ۳اﻗدام ﺑﮫ ﺻدور اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ھرﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ آن اﺻﻼﺣﯾﮫ را در طﯽ ﻣدت ۱۸
ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آن ﺗﺻوﯾب ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﻧﻘﺿﺎی اﯾن ﻣﮭﻠت ،دﯾﮕر ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺑود.
 – ۷ھرﮔﺎه ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺻوﺻﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﺎﺷد،اﺟراء ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣورد ﻧظر ،زﻣﺎن
ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت در ﺧﺻوص ﺗراﻓﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ و ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳ظرف ﻣﮭﻠت
ﻣﻘرر ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرده اﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﯽ آﯾد.ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺗﻌﻠﯾﻖ را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو
اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻣزﺑور ﭘس از اﻧﻘﺿﺎء ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﻋﺿو را از ﺑﺎزﮔﯾری ﻣﺧﺎﻟﻔت
اطﻼع داده اﺳت.

ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم:
 – ۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده اﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۲اﺻﻼﺣﺎت ﺧود ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده ،در اوﻟﯾن روز از دوازدھﻣﯾن
ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻣﺎه ﮐﮫ طﯽ آن ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣوار ﻓوق را ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو رﺳﺎﻧده ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھﻧد ﺷد.
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ظرف ﭼﮭﺎرﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ،اﻋﺗراض ﺧود را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد .در ﺻورت اﻋﺗراض
ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو،اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻻﺟراء ﻧﺧواھد ﺷد .اﮔر ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو،طﯽ اﯾن  ۴ﻣﺎه اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد و از ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﻧﺻراف دھد ،اﯾن اﻧﺻراف  ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﻻزم
اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﺗﺻﻣﯾم،ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.
 – ۳اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده ،از اوﻟﯾن روز
دوازدھﻣﯾن ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻣﺎھﮑﮫ طﯽ آن ﮐﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﻣوارد ﻓوق را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣوده ،ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺷور
ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺷد.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  RIDﮐﮫ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻗطﻌﯽ ﺷده اﺳت ،در اوﻟﯾن روز از ﺷﺷﻣﯾن ﻣﺎه
ﺑﻌد از ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ طﯽ آن ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣزﺑور را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺷد.

 – ۴ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ظرف ﻣدت  ۳ﻣﺎه از ﻧﺧﺳﺗﯾن روز اﺑﻼغ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۳ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را اﻋﻼم
ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻻﺟراء ﻧﺧواھﻧد
ﺷد .ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ در ﻣﮭﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺗﺧذه اﻋﺗراض ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد،اﺟرای آن ﺿﻣﯾﻣﮫ ،از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻧﺎﻓذ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻖ درآﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ﻣوارد اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ﯾﺎ در ﻣورد اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻧﺎﻓذ ﺷوﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺎن اﺳﺗﻧدرد ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ و ﺑﯾن آن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ درآﯾد ھﻣﯾن ﻗﺎﻋده در ﺧﺻوص اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻧﯾز ﻣﻌﻣول ﺧواھد ﺷد.
 – ۵ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۴را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ،اﯾن ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﭘس از اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ
دوره ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ از روزی ﮐﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ اﻧﺻراف ﮐﺷور ﻣزﺑور از ﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﯽ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ
ﻧﻣﺎﯾد ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 – ۶در ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌداد اﻋﺗراﺿﺎت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۴ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ :
اﻟف – ﺣﻖ رای ﻧدارﻧد ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎدۀ  ،۱۴ﺑﻧد  ۷از ﻣﺎدۀ  ، ۲۶ﯾﺎ ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ .( ۴۰
ب – ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد )ﺟﻣﻠﮫ دوم ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ .(۱۶
ج – طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۹ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ"و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  COTIFاظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد ،ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﻋﻧوان ھﻐﺗم :ﻗواﻋد ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺷﺷم:
 – ۱ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ،ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺧواھد ﺑود .وظﺎﯾف ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ،ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
در ﺑﺧش ھﻔﺗم ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ۲۳ﻣﯽ ﺳﺎل  ۱۹۶۹در ﺧﺻوص ﺣﻘوق ﻣﻌﺎھدات  ،ﻗﯾد ﮔردﯾده اﺳت.
 – ۲ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﯾن ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو و ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد در ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف وی ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد،
آن ﮐﺷورﻋﺿو ﯾﺎ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد آن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ اطﻼع ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﯾﺎ در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،آن
ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺟﮭت اﺧذ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد.

اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ وھﻔﺗم:
 – ۱اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑرای ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن از زﯾر ﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﺷود ،آزاد اﺳت.
 – ۲ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺷدن ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮥ ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۳ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮥ ﻣزﺑور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ  ۳ﻣﺎه ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۲ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﺷد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ  ۵ﮐﺷور ﻋﺿو ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺑﮫ ﮐﺷور
درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده و ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺣﺎق ،در اوﻟﯾن روز ﭘس از ﮔذﺷت  ۳ﻣﺎه از اﺑﻼغ آن ﻧﺎﻓذ ﺧواھد
ﺑود.
 – ۴در ﺻورت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺣداﻗل  ۵ﮐﺷور ﻋﺿو در ﻣﮭﻠت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۳ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺣﺎق ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎت اﺧذ
ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد آن ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد.
 – ۵ﺑراﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ،۴۲ھرﮔوﻧﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮥ از ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧﺎﻓذ ﺷدن
اﻟﺣﺎﻗﯽ ،ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت.

اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺋﺗﻼف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﺷﺗم:
 – ۱اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺋﺗﻼف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای واﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ ﻗواﻧﯾن اﻟزام ﺑرای
اﻋﺿﺎی ﺧود،در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﺿو اُﺗﯾف ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت آن درآﻣده
ﺑﺎﺷﻧد،آزاد اﺳت .ﺷراﯾط اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اُﺗﯾف و آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد
ﺷد.
 – ۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻘوﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺿﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣوﺟب ﮐﻧواﻧﺳﯾون از آن ﺑرﺧوردار اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ آن ﺣﻘوق ،ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﭘوﺷش دھد ﮐﮫ در ﺻﻼﺣﯾت آن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص ﺗﻌﮭدات ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑراﺳﺎس ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺗﻌﮭدات
ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎدۀ .۲۶
 – ۳در ﺧﺻوص اﻋﻣﺎل ﺣﻖ رأی و ﺣﻖ اﻋﺗراض ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۴از ﻣﺎدۀ ، ۳۵ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ
ﺗﻌداد آن اﻋﺿﺎﯾش ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اُﺗﯾف ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد ﺣﻖ رأی آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﻧد  ۲اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺧﺻوﺻﯽ ﻋﻧوان ﭼﮭﺎرم ،ﺣﻖ رأی ﻧﺧواھد داﺷت .
 – ۴در ﺧﺻوص ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﻟﺣﺎق  ،ﻣﺎدۀ  ۴۱ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد

اﻋﺿﺎء واﺑﺳﺗﮫ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﻧﮭم:
 – 1ھرﮐﺷوری ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﺷود،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔردد.
ﺑﻧدھﺎی  ۲ﺗﺎ  ۵از ﻣﺎدۀ ، ۳۷ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 – ۲ﯾﮏ ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ارﮔﺎن ھﺎی ذﮐر ﺷده در ﻗﺳﻣت ھﺎی اﻟف و ج ﺗﺎ و ار ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده ء ،۱۳
ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺷورﺗﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﮏ ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .ﺳﮭم ﺣﻖ
ﻋﺿوﯾت اﯾن اﻋﺿﺎء از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ۲۵٪ ،در ﺻد ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ھﺎ ﺧواھد ﺑود)ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ.(۲۶
ﻣﺎدۀ  ،۴۱ﺑﺎﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم،در ﺧﺻوص ﻓﺳﺦ ﻋﺿوﯾت واﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﻠم:
 – ۱ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ،ھرﮔﺎه ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎآن ﮐﺷور ،دﯾﮕر در ﻗﻠﻣرو آن،ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻورت
ﻧﮕﯾرد،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون اﻧﺻراف از ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت ﺧود از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷود.
 – ۲ﮐﻣﯾﺗﮥ اداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣزﺑور ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ۳ﻣﺎه ﭘﯾش
از ﻧﺷﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
 – ۳ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت از اوﻟﯾن روز از ﻣﺎه ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد
ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد ﺷد.ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت ﻣزﺑور ،ﺑﺎ اﻋﻼم آن ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﺑﻧﯽ ﺑر از ﺳرﮔﯾری ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
در ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.

 – ۴ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﺿوﯾت ﻧﺗﺎﯾﺞ زﯾر را در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت:
اﻟف – ﻣﻌﺎف ﺷدن آن ﮐﺷور ﻋﺿو از ﺗﻌﮭد ﭘرداﺧت ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
ب –ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺣﻖ رای در ﻧﮭﺎد ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن .
ج – ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺣﻖ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑراﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی  ۲و  ۳از ﻣﺎدۀ  ۳۴و ﺑﻧدھﺎی  ۲و  ۴از ﻣﺎدۀ .۳۵

اﻧﺻراف از ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﯾﮑم:
 – ۱در ھر زﻣﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺻراف از ﮐﻧواﻧﺳﯾون وﺟود دارد.
 – ۲ھرﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ ﺧواھﺎن اﻧﺻراف از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد اطﻼع دھد.
اﻧﺻراف ﻣزﺑور از روز  ۳۱دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺑﻌد ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.

اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ در ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل دوم:
 – ۱ھرﮐﺷور ﻋﺿودر ھرﻟﺣظﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﮐﻼً اﺟراء ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑردارﻧده ﻋدم اﺟرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻘررات ﺧود ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﯾﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ
ھﺎی آن ﺑﺎﺷد،ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ،ﺻراﺣﺗﺎ ً در ﺧود آن ﻣﻘررات
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 – ۲ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ارﺳﺎل ﮔردﻧد .ﺣﻖ ﺷرط ھﺎ ﯾﺎ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣزﺑور از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑرای ﮐﺷور ﻣرﺑوطﮫ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷود ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد .ھر اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣطرح ﮔردد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺑﻌد،ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.
ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑرﺳﺎﻧد.

اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﺳوم:
 – ۱ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺧﺻوص اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن وواﮔذاری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺧﺗﯾﺎرات آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ
دﯾﮕر،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده و در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﺷراﯾط اﯾن واﮔذاری را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣزﺑور ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۲در ﺻورت اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻣوال و داراﺋﯽ ھﺎی آن ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿوی ﮐﮫ در طﯽ  ۵ﺳﺎل ﻗﺑل از زﻣﺎن اﺧذ
ﺗﺻﻣﯾم اﻧﺣﻼل ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ،۱ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوده اﻧد ،ﺗوزﯾﻊ ﺧواھد ﺷد.اﯾن ﺗﻘﺳﯾم داراﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ
درﺻدی اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ طﯽ  ۵ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﻧد.

ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗﺗﯽ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم:
در ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۷از ﻣﺎدۀ  ،۳۴ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ،۳۵ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۴۱و ﻣﺎدۀ  ،۴۲ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم
اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ
"ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (CUVﺿﻣﯾﻣﮫ "د"ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUIﺿﻣﯾﻣﮫ "ھـ" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط
آھن ﻻزم اﻻﺟراء ﺑوده اﻧد ﺑرای آن ﻗرارداد ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺧواھﻧد ﺑود.

ﻣﺗون ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم:
 – ۱ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت اﺧﺗﻼف در ﻣﺗن،ﻓﻘط ﻣﺗن
ﻓراﻧﺳوی ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود.
 – ۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوطﮫ،ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ﺣداﻗل  ۲ﮐﺷور ﻋﺿو ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﺧش ھﺎی ذﯾﺻﻼح ﮐﺷورھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ﻋﺿو ﺗدوﯾن ﺧواھد ﺷد.

ﭘروﺗوﮐول اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )اُﺗﯾف(
ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﺋﯽ ،اﺟراء و ﺗوﻗﯾف اﻣوال
ﻣﺎدۀ اول:
 – ۱اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی رﺳﻣﯽ ﺧود ،ﺟز در ﻣوارد ذﯾل،از ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﺋﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺧواھد
ﺑود:
اﻟف – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻراﺣﺗﺎ ً در ﯾﮏ ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﻧﯾن ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ ﺻرف ﻧظر ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ب – در ﻣورد اﻗدام ﺣﻘوﻗﯽ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧص ﺛﺎﻟث اﻗﺎﻣﮫ ﺷود.
ج – در ﻣورد دﻋوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ دﻋوی ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷروع ﺷده ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.
د – در ﻣورد ﺗوﻗﯾف اﻣوال ﺑﺎ ﺣﮑم ﻗﺿﺎﺋﯽ ،در ﺧﺻوص ﺣﻘوق ،دﺳﺗﻣزد و ﺳﺎﯾر ﻣزاﯾﺎی ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود.
 – ۲داراﺋﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،در ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺻﺎدره ،ﺿﺑط ،ﮔروﮐﺷﯽ و ھر ﺷﮑل
دﯾﮕری از ﺗوﻗﯾف ﯾﺎ ﻣﺻﺎدره اﻣواﻟﯽ ﻣﺻون ﺧواھد ﺑود ﻣﮕر در ﻣوردی ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗدام ﻣؤﻗت ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری
از ﺣوادﺛﯽ ﺿروری ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ﺑوده و ﯾﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣوادث ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.

ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻣﺻﺎدره اﻣوال
ﻣﺎدۀ دوم:
اﮔر ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ﻋﻣوﻣﯽ ﺿروری ﺑﺎﺷد،ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺻﺎدره ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕردد و ﻏراﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺳرﯾﻌﺎ ً و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﭘرداﺧت ﮔردد.

ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
 – ۱ھرﮐﺷور ﻋﺿو ،ﺑﺎﯾد اﻣوال و درآﻣدھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ اش از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم  ،ﻣﻌﺎف
ﻧﻣﺎﯾد .ھرﮔﺎه ﺧرﯾداری ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت

ﺻورت ﮔﯾرد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و ھرﮔﺎه ﺑﮭﺎی ﺧرﯾدھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣزﺑور ﻣﺷﻣوﻟﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﺎ ﻋوارﺿﯽ ﺑﺎﺷد،در ھر ﻣوردی ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد ،اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﺎ ﻋوارﺿﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﻣﺳﺗرد ﮐردن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد.
 – ۲ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ َ ﺑﺎﺑت ﭘرداﺧت ﺑرای ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
 – ۳ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱راﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓروﺧت ،واﮔذار ﮐرد ﯾﺎ در ﻣواردی ﻏﯾر از ﺷراﯾط ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط
ﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت را اﻋطﺎ ﮐرده ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد.

ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﻋوارض
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 – ۱ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدر ﯾﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اداری آن ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ھﺳﺗﻧد ،از ﺗﻣﺎم
ﻋوارﺿﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺻﺎدرات و واردات وﺿﻊ ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷد.
 – ۲ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ ﺗﺣت اﯾن ﻣﺎدۀ در ﻣورد ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧرﯾداری ﺷده ،ﺑرای ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻋطﺎء ﻧﺧواھد
ﺷد.
 – ۳ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ  ۳ﺑرای ﮐﺎﻻ ھﺎی وارد ﺷده ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻧﯾز ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ در اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷده ،آن دﺳﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھدف
ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﻣﺎدۀ  ۲از اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺳﺗد ﭘوﻟﯽ
داد و ُ
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھرﻧوعِ از وﺟوه ،ارز ،ﭘول ﻧﺎﻗل ﯾﺎ اوراق ﺑﮭﺎدار را درﯾﺎﻓت و ﻧﮕﮭدارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوارد ﻣذﮐور
را آزاداﻧﮫ و ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺻﺎرف ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻧواﻧﺳﯾون در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣﺳﺎب ھﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ھر ارزی ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭداﺗش ﻻزم ﺑﺎﺷد اﻓﺗﺗﺎح ﻧﻣﺎﯾد.

ارﺗﺑﺎطﺎت
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت رﺳﻣﯽ و ﻓرﺳﺗﺎدن ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﻧﺎد ﺧود ،از ھﻣﺎن ﻧﺣوۀ رﻓﺗﺎری ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھر ﮐﺷور
ﻋﺿو ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس دﯾﮕر اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھد.

اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو  ،در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود و در طﯽ ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری ،اداری ،از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی
ذﯾل در ﻗﻠﻣرو ھر ﮐﺷور ﻋﺿو ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود:
اﻟف – ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﺋﯽ ،ﺣﺗﯽ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣورﯾت ،در ﺧﺻوص اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻋم از ﮔﻔﺗﺎری و ﻧوﺷﺗﺎری ،ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی
اﻧﺟﺎم داده اﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣوادث اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﯾﺎ ھر
وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ دوﻟت ﺑوده ﯾﺎ وی آﻧرا ﻣﯽ راﻧده اﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد ،ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن
ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﺎﻣل ﺟراﯾم راﻧﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﻧﺎن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود.
ب – ﻣﺻوﻧﯾت از دﺳﺗﮕﯾری و ﺑﺎزداﺷت ﻣؤﻗت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑﺎزداﺷﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾن ارﺗﮑﺎب ﺟرم.
ج – ﻣﺻوﻧﯾت از ﺗوﻗﯾف اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺗوﻗﯾف ﺣﯾن ارﺗﮑﺎب ﺟرم.
د – ﻣﺻوﻧﯾت از ﺗﻌرض ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ آﻧﮭﺎ.
ھـ  -ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺧود وھﻣﺳران آﻧﮭﺎ از ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾر ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ورود ،و از ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺛﺑت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن.
و – ھﻣﺎن ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ در ﺧﺻوص ﮐﻧﺗروﻟﯽ ھﺎی ﺗﺑدﯾل ارز و ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی
اداری ﻣؤﻗت اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود.

اﻣﺗﯾﺎز ھﺎ و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود،از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ذﯾل در ﻗﻠﻣرو ھرﮐﺷور ﻋﺿو ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد
ﺑود:
اﻟف – ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻋم از ﮔﻔﺗﺎر و ﻧوﺷﺗﺎر ،ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺷﺎن و در ﭼﺎرﭼوب
اﺧﺗﯾﺎرات ﺷﺎن اﻧﺟﺎم داده اﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت در ﻣورد ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣوادث اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣوﺗوری ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوده ﯾﺎ وی آن را ﻣﯽ راﻧده اﺳت اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد،
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ،ﺷﺎﻣل ﺟراﯾم راﻧﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﻧﺎن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﻧﯾزﻧﺧواھد ﺑود .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﭘس از
ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺧدﻣﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن از اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود.
ب – ﻣﺻوﻧﯾت از ﺗﻌرض ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ .
ج – ﺑرﺧورداری از ھﻣﺎن ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﺗداﺑﯾر ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﻣﮭﺎﺟرت و ﺣﺎﮐم ﺑر ﺛﺑت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻَ ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎﻧوار را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ھﻧد ﻧﯾز از
ھﻣﺎن ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮭره ﻣﻧد ﺧواھﻧد ﺑود.
د – ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺑر درآﻣد ،ﻣﺷروط ﺑر اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑر ﺣﻘوق ھﺎ ،دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺳﺎﯾر
ﻣزاﯾﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺣﻘوق ھﺎ ،دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﻣزاﯾﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧظور
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾزان ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻘرر ﺷده ﺑر درآﻣد از دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﻧد ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣؤظف ﺑﮫ اﻋﻣﺎل اﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت
از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﭘرداﺧت ھﺎ ،ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎﺑﻖ ﺧود ﯾﺎ ذوی
اﻟﺣﻘوق آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ھـ  -در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺗﺑدﯾل ارز  ،ھﻣﺎن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
و – در زﻣﺎن ﺑﺣران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ھﻣﺎن ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣوطن ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎﻧوار را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود.

اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﻣﺎدۀ دھم:
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ﺷﺎن آﻧﮭﺎ را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﻘﺑل ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد ،از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ذﯾل ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ
ﺣدی ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺷﺎن اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ در طول ﺳﻔر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و در
طول ﭼﻧﺎن ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎﯾﯽ:
اﻟف – ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺿﺎﺋﯽ در ﺧﺻوص اﻣوری ،اﻋم از ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﺎری ،ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم وظﺎﯾﻔﺷﺎن ،اﻧﺟﺎم داده اﻧد؛
درھر ﺻورت ،ﻣﺻوﻧﯾت ﻣزﺑور در ﻣوارد آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و .ﻧﻘل
ﻣوﺗوری ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوده ﯾﺎ وی آﻧرا ﻣﯽ راﻧده اﺳت اﻋﻣﺎل
ﻧﺧواھد ﺷد ،ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت  ،ﺷﺎﻣل ﺟراﯾم راﻧﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﻧﺎن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺧدﻣﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن از اﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود .
ب – ﻣﺻوﻧﯾت از ﺗﻌرض ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ.
ج – ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻻزم در ﺧﺻوص ﮐﻧﺗرول ﻣﺑﺎدﻟﮫ ارز ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن.
د – ھﻣﺎن ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺻوص اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ  ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در طﯽ ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی اداری ﻣوﻗﺗﺎ ً
اﻋطﺎء ﺷده اﺳت.

ھدف از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی اﻋطﺎ ﺷده
ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:
 – ۱اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺻرﻓﺎ َ ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺗدوﯾن ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾطﯽ،
ﻋﻣﻠﮑرد آزاداﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﻣواردی ﮐﮫ ﺣﻔظ آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻊ از اﻗدام ﻗﺿﺎﺋﯽ
ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣواردی ﮐﮫ ﻟﻐو آن ﻟطﻣﮫ ھﺎی در ﻧﯾل ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آن  ،اﯾن اﻣﺗﯾﺎز اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ  ،وارد
ﻧﻧﻣﺎﯾد ،ﻟـﻐو ﺧواھﻧد ﮐرد.
 – ۲ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑرای ﻣوارد اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۱ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
اﻟف – دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ،در ﺧﺻوص ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود.

ب – ﮐﻣﯾﺗﮫ اداری در ﺧﺻوص ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ.
ج – ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ در ﺧﺻوص ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ،
آﻧﮭﺎ را ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد.

ﭘـﯾﺷﮕـــــــﯾری از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
 - ۱ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻔﺎد اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻖ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺗﺧﺎذ اﻗدام اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺿروری ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود را زﯾر ﺳواﻟﯽ ﺑﺑرد.
 -۲اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﺟرای ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻋداﻟت ،ﺗﺿﻣﯾن رﻋﺎﯾت
ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﻣورد ﻧظر ،و ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ای ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از
اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺷود ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾد.

ﻧﺣوۀ ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ﺧود
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
ھﯾﭻ دوﻟت ﻋﺿوی ﻣؤظف ﺑﮫ دادن اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻؤﻧﯾت ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در اﯾن ﭘروﺗوﮐول در ﻣﺎدۀ ھﺎی:
اﻟف – ﻣﺎدۀ ،۸ﺑﺟز ﻗﺳﻣت د.
ب – ﻣﺎدۀ  ،۹ﺑﺟز ﻣوارد اﻟف ،ب و د.
ج – ﻣﺎدۀ  ،۱۰ﺑﺟز ﻣوارد اﻟف و ب  ،ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧود ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت داﺋم آﻧﮭﺎ در آن ﮐﺷور اﺳت  ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:

اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﺿو ،ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای اﯾن ﭘروﺗوﮐول در ﺧﺻوص آن ﮐﺷور ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎ ،ﺟﮭت
ﺗﺿﻣﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾد.

ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺗوﺳط ﺧط آھن ) CIVﺿﻣﯾﻣﮫ A
ﮐﻧواﻧﺳﯾون(
ﻋﻧوان اول :ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ
ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎدۀ اول:
 – ۱اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﻣورد ھر ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﻣﺳﺎﻓر در ازای درآﻣد ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑداء و ﻣﻘﺻد
ﺣﻣل در دو ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺿو واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎر و ﻣﻠﯾت طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺣﻣل ،
اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 - ۲ھرﮔﺎه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺿوع ﻗرارداد واﺣدی ﺷﺎﻣل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای ﯾﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل از طرﯾﻖ ﮔذرﮔﺎه ھﺎی
آﺑﯽ داﺧﻠﯽ در ﺗراﻓﯾﮏ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﻣل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﻓراﻣرزی ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﺷود.
 - ۳ھرﮔﺎه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺿوع ﻗرارداد واﺣدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻓراﻣرزی از
طرﯾﻖ ﮔذرﮔﺎه ھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﻣل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
اﻋﻣﺎل ﺷود ،اﯾن در ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل از طرﯾﻖ ﮔذرﮔﺎه ھﺎی آﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﺋﯽ در ﺧطوطﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﮐﮫ
در ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۲۴اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون آﻣده ﺑﺎﺷد.
 - ۴ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageدر ﺧﺻوﺻﯽ ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت
ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻣﺣﻣوﻟﮫ را ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود.
 - ۵اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﻣورد اﻧﺟﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی ھﻣﺟوار واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد اﻋﻣﺎل
ﻧﺧواھد ﺷد.اﯾن در ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی اﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮑﯽ از آن
دوﻟت ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
 - ۶ھرﮐﺷوری ﮐﮫ طرف ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺳﺎﻓری ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ُﮐﺗﯾف ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﻓﻘط در ﻣورد ﺣﻣل

وﻧﻘل ﺑرروی ﻗﺳﻣﺗﯽ از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن واﻗﻊ در ﻗﻠﻣرو ﺧود اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻗﺳﻣت از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ
ﺗﻌرﯾف ﺷده و ﺑﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دوﻟت اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده ﻓوق را ﺻﺎدر
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ:
اﻟف  -ﻣﺑدأ ﯾﺎ ﻣﻘﺻد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری ﮐﮫ در ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺷﺧص ﺷده ،روی آن زﯾرﺑﻧﺎی ﻣﻌﯾن ﻗرارداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ب  -زﯾرﺑﻧﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده زﯾر ﺑﻧﺎی دو ﮐﺷور ﻋﺿو را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻧزﯾﺗﯽ
ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.
 - ۷ﮐﺷوری ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ،۶ﺣﻖ ﺷرط ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد در ھر زﻣﺎن ،ﺑﺎ اطﻼع دادن ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد ،از آن اﻧﺻراف
دھد .اﯾن اﻧﺻراف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ار روزی ﮐﮫ در آن ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد آﻧرا ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﺷﺎره ﺷده در ﺣﻣﻠﮫ اول از ﺑﻧد  ،۶دﯾﮕر ﺑرای آن ﮐﺷور ﻻزم اﻻﺟراء ﻧﺑﺎﺷد ،ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر
ﺧواھد ﺷد.

اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ در ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران
ﻣﺎدۀ دوم:
ھرﮐﺷور در ھرزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ آن ﮐﺷور ﺑرای ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺣوادث روﯾداده در ﻗﻠﻣرو ﮐﺷور ﻣزﺑور ھﺳﺗﻧد
ﻣﺟﻣوع ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageدر ﺧﺻوﺻﯽ ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران را
اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﮐرد اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن ﻣﺳﺎﻓران از اﺗﺑﺎع آن ﮐﺷور و ﯾﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در آن ﮐﺷور اﻗﺎﻣت دارﻧد .
 - ۲ﮐﺷوری ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﮐرده ،ﻣﯾﺗواﻧد در ھرزﻣﺎن ﺑﺎ اطﻼع دادن ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد از اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧود
اﻧﺻراف دھد .اﯾن اﻧﺻراف ﯾﮑﻣﺎه ﺑﻌد از روزی ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد آﻧرا ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھد
ﺷد.

ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
در اھداف اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن واژه :

اﻟف  -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻗراردادی اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ،ﺣﺳب اﯾن ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎن ،ﻗرارداد ﺣﻣل وﻧﻘل را ﺑﺎ وی ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﻌدی ﮐﮫ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗرارداد ﻣﮑﻠف
اﺳت ،اطﻼق ﻣﯽ ﺷود .
ب  -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن  ،ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاطﻼق ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻗرارداد را ﺑﺎ ﺣﻣل ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓر
ﻣﻧﻌﻘد ﻧﮑرده اﺳت اﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاﺷﺎره ﺷده در ﻗﺳﻣت اﻟف ،اﻧﺟﺎم ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﯾﺎ ﺗﻣﺎم آن
را ﺑﮫ او ﻣﺣول ﮐرده اﺳت .
ج  -ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاطﻼق ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ھر ﮐﺷور ﻋﺿو ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت و آن ﺷراﯾط ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻗرارداد ﺣﻣل
ﺷده اﺳت.
د  -وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﯾﺎ ﮐﺷﻧده ھﺎی )ﺗرﯾﻠر( اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﮭﺗن ﺣﻣل ﻣﺳﺎﻓر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮔردد.

ﺳرﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﺳﺦ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 - ۱ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا َ ﺑﯾن دو اﯾﺳﺗﮕﺎه واﻗﻊ در دو
طرف ﻣرز آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕری ﺑﯾن آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋدول از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 - ۲در ﺧﺻوص ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺑور از ﯾﮏ ﮐﺷور ﻏﯾر ﻋﺿو اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،ﮐﺷورھﺎی ﻣورد
ﻧظر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧﻧد .ﮐﮫ از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.
 - ۳ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷراﯾطﯽ را ﺑﯾن ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺷراﯾط ﻣزﺑور ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageھﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﻣﺳﺎﻓران  ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓران ،ﺣﯾواﻧﺎت و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
 - ۴ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد ه ای  ۱ﺗﺎ  ۳و ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن اﺑﻼغ ﺷود .ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،آن را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو و ﻣؤﺳﺳﺎت ذﯾﻧﻔﻊ اﺑﻼغ ﺧواھد ﻧﻣود.

ﻗﺎﻧون اﻟزاﻣﯽ

ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھرﮔوﻧﮫ ﻗﯾد وﺷرط دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻋدول ﮐﻧد ﻣﻠﻐﯽ و ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺑود.
اﻟﻐﺎی ﭼﻧﯾن ﻗﯾد و ﺷرط ھﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣل اﻟﻐﺎی دﯾﮕر ﻣﻘررات ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾن ﺗری از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.

ﻋﻧوان دوم:اﻧﻌﻘﺎد و اﺟرای ﻗرارداد ﺣﻣل
ﻗرارداد ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
 - ۱طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺗﻌﮭد ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ،و ﻧﯾز در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء  ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓر و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ را
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺗﺣوﯾل دھد.
 - ۲ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗﮑت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود  ،ﺗﺄﯾﯾد ﮔردد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭘﯾرو ﻣﺎدۀ  ، ۹ﻣوﺟود
ﻧﺑودن ،ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن ﺑﻠﯾت ،ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻗرارداد را ﮐﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺧواھد
ﺑود،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھد.
 - ۳ﺗﮑت،ﺳﻧد ﻣﺷﮭود اﻧﻌﻘﺎد و ﻣﺣﺗوای ﻗرداد ﺣﻣل ﺧواھد ﺑود.

ﺗﮑت
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:

 - ۱ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ،ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوای ﺗﮑت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن زﺑﺎن و ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آن ﺗﮑت ھﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎﯾد ﭼﺎپ
و آﻣﺎده ﺷوﻧد ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
 - ۲ﺣداﻗﻠﯽ ،ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت روی ﺗﮑت درج ﺷود:
اﻟف  -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ).(Carriage
ب  -ﺑﯾﺎن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﻣل ،ﻋﻠﯾرﻏم ھرﮔوﻧﮫ ﺷرط ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  ،ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺧواھد ﺑود اﯾن اﻣر را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ درج
ﻋﻼﻣت اﺧﺗﺻﺎری ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ"ز"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻣﺷﺧص ﻧﻣود.
ج  -ھر ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻣﺣﺗوای آن ﺿروری ﺑﺎﺷد و ﻣﺳﺎﻓر را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﮫ از ﺣﻘوق
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻗرارداد ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﺎﯾد.
 - ۳ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﺗﮑت ﻣطﻣﺋن ﺷود ﮐﮫ آن ﺗﮑت طﺑﻖ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی وی ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
 - ۴ﺗﮑت در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﻧﺎم ﺻﺎدر ﺷده و ﺳﻔر ھﻧوز آﻏﺎر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
 - ۵ﺗﮑت را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧواﻧﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎﺷﻧد .ﺻﺎدر ﮐرد.
روال ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺛﺑت و رﻓﺗﺎر ﺑﺎ داده ھﺎ ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﻋﻣﻠﮑردی ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزش
ﺳﻧد ﺗﮑت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ آن داده ھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

ﭘرداﺧت و اﺳﺗرداد ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
 - ۱ﺟز در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓﻖ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻓر و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﺷد ،ﮐراﯾﮫ ﺣﻣل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻗﺑل ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺑﺎﺷد.
 - ۲ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﻌﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ،ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﻗﺎﺑل اﺳﺗرداد ﺧواھد ﺷد.

ﺣﻖ ﺣﻣل ﺷدن ﻣﺣروﻣﯾت از ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم :

 - ۱ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ،از اﺑﺗدای ﺳﻔر ﺧود ،دارای ﺗﮑت ﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﻧﺗرول ﺗﮑت آﻧرا اراﺋﮫ دھد .ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣوارد زﯾر را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد:
اﻟف -ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ ﺗﮑت ﻣﻌﺗﺑر اراﺋﮫ ﻧﮑﻧد  ،ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ،ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ای ﺑﭘردازد.
ب  -ﻣﯽ ﺗوان از اداﻣﮫ ﺳﻔر ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ از ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺳرﺑﺎز زده ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.
ج  -آﯾﺎ و ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎزاد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗرد ﮔردد.
 - ۲ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘرر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ:
اﻟف  -ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد درﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﺎ ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﺎﻓران ﺧطری اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ب  -ﺑﮫ ﻧﺣو ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ از ﻣﺳﺎﻓران دﯾﮕر ﺳﻠب آراﻣش ﮐﻧﻧد  .از ﺣﻣل ﺷدن ﻣﺣروم ﺧواھﻧد ﺑود ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد از
اداﻣﮫ ﺳﻔر ﻣﺣروم ﺷوﻧد و ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺣﻖ ﭘس ﮔرﻓﺗن ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﯾﺎ ھزﯾﻧﮥ ﭘرداﺧﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ﺧود
را ،ﻧدارﻧد.

اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری
ﻣﺎدۀ دھم:
ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد از ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﻣرک ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻻزم ﻣﯽ داﻧد ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣﺎﯾد.

ﻟﻐو و ﺗﺎﺧﯾر در ﺣرﮐت ﻗطﺎر؛ ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗطﺎر
ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﺎﯾد ھرﺟﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻟﻐو ﺣرﮐت ﻗطﺎر ﯾﺎ ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗطﺎر را روی ﺗﮑت ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد.

ﻋﻧوان ﺳوم :ﺣﻣل ﺣﯾواﻧﺎت  ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ای دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻓﺻل اول
ﻣﻔﺎد ﻋﻣوﻣﯽ

ﺣﯾواﻧﺎت و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
 - ۱ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﻣل ھﺳﺗﻧد)اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ( و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﯾواﻧﺎت زﻧده را طﺑﻖ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻھﺎی ﺑزرگ را طﺑﻖ ﻣﻘررات وﯾژه ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل
آﻣده اﺳت ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اذﯾت و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﺳﺎﻓران ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺧﺳﺎرﺗﯽ
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ ﺣﻣل ﺷوﻧد.
 –۲ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
 - ۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ،طﺑﻖ ﻣﻘررات وﯾژه ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل آﻣده اﺳت ،ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺳﺎﻓران
ﺑﭘذﯾرد.
 -۴ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده و ﻧﯾز ﺣﻣل آﻧﮭﺎ داﺧل ﯾﺎ ﺑﺎﻻی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﻋﻧوان ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺗوﺳط راه آھن ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗواﻋد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک
) (RIDﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
 - ۱وﻗﺗﯽ دﻟﯾل ﻣؤﺟﮫ ﺑرای ﻣظﻧون ﺷدن ﺑﮫ ﻗﺻور در رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط ﺣﻣل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )(Carriage
ﺣﻖ دارد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ )اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ آﻧﮭﺎ( و ﺣﯾواﻧﺎت ﺣﻣل ﺷده ،واﺟد
ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ در آن ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﭼﻧﯾن ﺑﺎزرﺳﯽ ای را ﻣﻣﻧوع ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﺿور در ﺑﺎزرﺳﯽ دﻋوت ﺷود.
 – ۲اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﺣﺎﺿر ﻧﺷود ﯾﺎ در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﺎﯾد ﺣﺿور دو ﺷﺎھد ﺑﯽ طرف را اﻟزام ﻧﻣﺎﯾد.

اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم :

ﻣﺳﺎﻓر ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل ﮐﺎﻻ )اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺑﺎرﮔﯾری آﻧﮭﺎ( ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧود،ﺑﺎﯾد از ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣورد
ﻧظر ﻣﺳؤوﻟﯾن ﮔﻣرک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ اداری ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟز در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء در ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷدۀ ھرﮐﺷور ،در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾن ﮐﺎﻻ
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻓﺻل دوم
اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت
ﻧظﺎرت
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:
ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑت از اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت ھﻣراه ﻣﺳﺎﻓر ،ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﻣﺳﺎﻓر اﺳت.

ﻓﺻل ﺳوم
اﺛﺎﺛﯾﮥ دﺳﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت
ارﺳﺎل اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده
ﻣﺎدۀ ﺷﺎﻧزدھم:
 – ۱ﺗﻌﮭدات ﻗراردادی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺳﺎل اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﯾد در رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر داده ﻣﯽ ﺷود درج ﺷود.
 – ۲ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎدۀ  ،۲۲ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﺑروﺟود ﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺳﺎل
اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺗﺎﺛﯾر ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
 –۳رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺳﻧد ﻣﺷﮭود ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ و ﺷراﯾط ﺣﻣل آن ﺧواھد ﺑود.
 – ۴ﻓرض ﺑر اﯾن ﺧواھد ﺑود ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ظﺎھرا َ در
ﺷراﯾط ﺧوﺑﯽ ﺑوده و ﺗﻌداد و وزن اﻗﻼم اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻧدرﺟﺎت رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ،ﻣﮕر ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑت ﮔردد.

رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ
ﻣﺎدۀ ھﻔدھم:
 – ۱ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ،ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوای رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن زﺑﺎن و ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ را ﮐﮫ رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺑﮫ آن زﺑﺎن و
ﺑﺎ آن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎﯾد ﭼﺎپ و آﻣﺎده ﺷود ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎده  ۷ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 – ۲ﺣداﻗل ،ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد در رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ درج ﮔردد:
اﻟف – اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده.
ب – ﺑﯾﺎن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﻣل ،ﻋﻠﯾرﻏم ھرﮔوﻧﮫ ﺷرط ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺧواھد ﺑود؛اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ
درج ﻋﻼﻣت اﺧﺗﺻﺎری ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )(ATMF
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن )COTIFﻣﺷﺧص ﻧﻣود،
ج – ﺛﺑت ھر ﺟﻣﻠﮫ ﺿروری دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﻗراردادی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺳﺎل اﺛﺎﺛﯾﮫ ای ﺛﺑت ﺷده را اﺛﺑﺎت ﮐرده و ﻣﺳﺎﻓر را
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺣﻘوق ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد.
 –۳ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ،ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﻣورد ﻧظر وی ﺻﺎدر ﺷده
اﺳت.

ﺛﺑت و ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ھﺟدھم:
 – ۱ﺑﮫ ﺟز ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری ﻣﻘرر ﻧﻣﺎﯾد،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻓﻘط در ﺻورت اراﺋﮫ ﺑﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺗﺎ ﻣﻘﺻد
اﺛﺎﺛﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد.
در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء در ﻣﺣل ارﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.

 –۲ھرﮔﺎه ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﻘرر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان اﺛﺎﺛﯾﮫ را ﺑدون ﺻدور ﺗﮑت ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗرارداد ،ﻣﻘررات اﯾن ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺣﻘوق و ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﺳﺎﻓر در ﺧﺻوﺻﯽ اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم  ،در
ﻣورد ﻓرﺳﺗﻧدۀ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 -۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده را ﺑﺎ ﻗطﺎر دﯾﮕر ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﯾوه دﯾﮕری از ﺣﻣل و ﻧﻘل و از ﻣﺳﯾری ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺳﯾری
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺣﻣل اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده
ﻣﺎدۀ ﻧزدھم:
ﺟز در ﺻورت ﺗواﻓﻖ دﯾﮕری ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻓر و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده ،ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺑﺎﺷد.

ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳﺗم:
ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد روی ھر ﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،در ﻣﺣل ﮐﺎﻣﻼَ ﻗﺎﺑل روﯾت ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼَ ﺧواﻧﺎ و ﯾﺎ روﺷﯽ ﮐﮫ دوام ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد،ﻣوارد زﯾر را درج ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧود )ﻣﺳﺎﻓر(.
ب – ﻣﻘﺻد )ﻣﺳﺎﻓر(

ﺣﻖ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم:
 – ۱اﮔر ﺷراﯾط اﺟﺎزه دھد و اﮔر اﻟزاﻣﺎت ﮔﻣرک ﯾﺎ اﻟزاﻣﺎت دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘض ﻧﺷود ،ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎ اراﺋﮫ رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﻣل ﻣﻘرر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺗﮑت درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ در ﻣﺣل
ارﺳﺎﻟﯽ ،ﻣﺳﺗرد ﺷود.

 – ۲ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺑردارﻧدۀ ﻣﻘررات دﯾﮕری در ﺧﺻوص ﺣﻖ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده ،ﺑﮫ وﯾژه در
ﺧﺻوص ﺣﻖ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺻوص ﺣﻖ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺻد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر
ﺑﺎﯾد آﻧرا ﻣﺗﺣﻣل ﺷود،ﺑﺎﺷد.

ﺗﺣوﯾل
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و دوم:
 – ۱اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺛﺑت ﺷده در ﻗﺑﺎل اراﺋﮫ رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ و در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،در ﻗﺑﺎل ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ
ﮔردد .اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageﺣﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ دارﻧﺪه رﺳﯿﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ را دارد ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
ﻣﺆظﻒ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۲ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ دارﻧﺪه رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻻزم
اﻻﺟﺮاء در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ – اﮔﺮ اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﮔﻤﺮک ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﯾﺎ اﻧﺒﺎرھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ اﻧﺒﺎرھﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ب – ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪه ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۳دارﻧﺪه رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﺛﺎﺛﯿﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺛﺎﺛﯿﮫ را در ﻣﻘﺼﺪ ،درﺳﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮآﻣﺪن زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت
اﻗﺘﻀﺎء ،ﭘﺲ از ﺳﺮآﻣﺪن زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اداری ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮد.
 – ۴در ﺻورت ﻋدم ﺗﺳﻠﯾم رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺻﺮﻓﺎ َ ﻣﺆظﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﺛﺎﺛﯿﮫ را ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ
ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ دﻻﯾﻞ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺛﯿﻘﮫ ﮐﻨﺪ.
 – ۵اﺛﺎﺛﯿﮫ ،در ﻣﻘﺼﺪی ﮐﮫ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺼﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 –۶دارﻧﺪه رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﺛﺎﺛﯿﮫ ﮐﮫ اﺛﺎﺛﯿﮫ اش ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ،3روز و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ
وی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺛﺎﺛﯿﮫ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ روی رﺳﯿﺪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 – ۷اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺺ ذﯾﺤﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺛﺎﺛﯿﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرت ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺛﺮ ﻧﺪھﺪ ،ﺷﺨﺺ ذﯾﺤﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ.
 –۸در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺛﺎﺛﯿﮫ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻻزم اﻻﺟﺮای ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ
ﻣﺎدۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم:
ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ َ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻤﻞ ،ﺛﺒﺖ ،ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ و ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.

رﺳﯾد ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم:
 – ۱ﺗﻌﮭدات ﻗراردادی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ رﺳﯾد ﺣﻣل ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود،ﻣﺷﺧص
ﮔردد .رﺳﯾد ﺣﻣل را ﻣﯾﺗوان در ﺗﮑت ﻣﺳﺎﻓر ﮔﻧﺟﺎﻧد.
 – ۲ﻣﻘررات وﯾژه ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت ،ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوای رﺳﯾد ﺣﻣل و
ﻧﯾز زﺑﺎن و ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آن ﺗﮑت ھﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑﺎﯾد ﭼﺎپ و آﻣﺎده ﺷوﻧد ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد .ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎدۀ  ،۷ﺑﺎ
اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم،در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 – ۳ﻣوارد زﯾر،ﺣداﻗﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد در رﺳﯾد ﺣﻣل درج ﮔردد:
اﻟف – اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ).(Carriage
ب – ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺣﻤﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺷﺮط ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ درج
ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮاد ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻤﯿﻤﮫ
"ز" ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ ) (COTIFﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .

ج – ھﺮﺟﻤﻠﮫ ﺿﺮوری دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮاردادی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 – ۴ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ،ھﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺣﻤﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء
ﻣﺎدۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ:
ﭘﯿﺮو ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﻞ اﺛﺎﺛﯿﮫ در ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻋﻨﻮان ﭼﮭﺎرم
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه )(Carriage

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻣﺎدۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ:
 – ۱اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻔﻘﻮدی ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻮت،ﺟﺮاﺣﺎت ﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻂ آھﻦ و ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدن در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ،ﯾﺎ در ھﻨﮕﺎم ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج از آﻧﮭﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 – ۲اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageدر ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
اﻟﻒ – ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻂ آھﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه )(Carriage
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آن ﻣﻮرد ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب و از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ج – ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه) (Carriageﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص آن ﻣﻮرد ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ھﻤﺎن زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﮫ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 – ۳اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺴﻤﺖ ج،
از ﺑﻨﺪ  ،۲ﮐﺎﻣﻼَ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وی در ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ
ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ از وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮔﺮدد.
 – ۴اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ،ھﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪ ۱
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ داد.
 – ۵اﮔﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪۀ )(Carriageﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد،
اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ،ﻣﺴﺆول اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ رخ داده اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﻓﻮت و ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺴﺆول ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageاراﺋﮫ ﻧﺸﻮد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اراﺋﮫ ﮔﺮدد ،ھﺮدو اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ) (Carriageطﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ َ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﺴﺆول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺻﻮرت ﻓﻮت
ﻣﺎدۀ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ:
 – ۱در ﺻورت ﻣرگ ﻣﺳﺎﻓر ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺿروری ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻓوت و ﺑﮫ وﯾژه ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺟﺳد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗدﻓﯾن آن،
ب – اﮔر ﻣرگ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎدۀ  28آﻣده اﺳت.
 – ۲اﮔر در اﺛر ﻣرگ ﻣﺳﺎﻓر ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ وی طﺑﻖ ﻗﺎﻧون وظﯾﻔﮫ ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺧواھد داﺷت از ﺣﻣﺎﯾت وی
ﻣﺣروم ﮔردﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻏراﻣت ﻣﻔﻘودی ﻣزﺑور ﭘرداﺧت ﮔردد.ﺣﻖ اﻗداﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑدون اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻧﮕﮭداری از آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.

ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات در ﻣورد ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ

ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم:
در ﻣوارد ﺟراﺣﺎت ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺿروری ،ﺑﮫ وﯾژه ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﻣﺎن و ﺣﻣل و ﻧﻘل .
ب – ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ وارده ،ﺑﮫ ﺧﺎطر از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎزھﺎی اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮥ ﻓرد ﻣﺳﺎﻓر.

ﻏراﻣت دﯾﮕر ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ :
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم:
ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ای اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺑت ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻏﯾر از ﻣواردی ﮐﮫ در ﻣﺎده
ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.

ﺷﮑل و ﻣﯾزان ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت در ﺻورت ﻓوت و ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ ام:
 – ۱ﺧﺳﺎرت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ،۲۷و ﻗﺳﻣت ب از ﻣﺎدۀ  ،۲۸ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ ﭘرداﺧت ﮔردد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل اﮔر ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ،ﭘرداﺧت ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ را ﻣﺟﺎز ﺑﺷﻣﺎرد ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت،در ﺻورت درﺧواﺳت ﻣﺳﺎﻓر آﺳﯾب دﯾده
ﯾﺎ ذﯾﺣﻖ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ،۲۷ﺑﮫ آن ﺷﮑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد.
 – ۲ﻣﯾزان ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﭘرداﺧﺗﻧﯽ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  ،۱ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد .در ھر ﺣﺎل ،ﺑرای اھداف اﯾن
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن  ،ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﻧﯽ ﺑرای ھر ﻣﺳﺎﻓر  ۱۷۵،۰۰۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ ﺧواھد ﺑود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳﻘف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﻣری ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ،ﻣﺑﻠﻐﯽ
ﮐﻣﺗر از آن ﻣﯾزان ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود.

ﺳﺎﯾر ﺷﯾوه ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل

ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﯾﮑم:
 – ۱ﭘﯾرو ﺑﻧد  ،۲ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران ،ﺑر
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﭘﯾش آﻣده طﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل و ﺣﻣل ﺧط آھن ﻧﺑوده اﺳت ،اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد.
 – ۲ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﺗوﺳط ﮐﺷﺗﯽ ﻗطﺎرﯾر )ﻓری ﺑوت( ﺣﻣل ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺟراﺣﺎت ﻣﺳﺎﻓران ،ﺑر ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۲۶و ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ
 ،۳۳ﺣﺎدﺛﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧط آھن ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺑودن ﻣﺳﺎﻓران ،ﯾﺎ در زﻣﺎن ورود ﺑﮫ ﯾﺎ ﺧروج از وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن رخ دھد ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮔردﯾد.
 – ۳ھرﮔﺎه ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ،ﺑﮭره ﺑرداری از ﺧط آھن ﻣوﻗﺗﺎ َ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗد و ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎ ﺷﯾوه دﯾﮕری از ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮔردﻧد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود.

ﻓﺻل دوم
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﻟﻐو ﺣرﮐت،ﺗﺎﺧﯾر ﺣرﮐت ﻗطﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗطﺎر
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و دوم:
 – ۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑرای ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﻐو ﺣرﮐت ،ﺗﺎﺧﯾر ﺣرﮐت ﻗطﺎر ﯾﺎ از دﺳت دادن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷود ﺳﻔر ﻣﺳﺎﻓر در روز ﻣورد ﻧظر اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﺑد ﯾﺎ اداﻣﮫ ﺳﻔر در ھﻣﺎن روز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط وﯾژه ،ﻣﻧطﻘﺎ َ اﻟزاﻣﯽ
ﻧﺑﺎﺷد ،در ﺑراﺑر ﻣﺳﺎﻓر ﻣﺳؤول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﻘول اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر و ﻧﯾز ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣطﻠﻊ ﻧﻣودن اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧواھد ﺑود.
 – ۲ھرﮔﺎه  ،ﻟﻐو ﺣرﮐت ،ﺗﺎﺧﯾر ﺣرﮐت ﯾﺎ از دﺳت دادن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل زﯾر ﺑﺎﺷد.
اﻟف –ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾطﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧط آھن ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )(Carriage
ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ ﻣراﻗﺑت ﻻزم در ﺷراﯾط ﺧﺎص آن ﻣورد  ،ﻧﺗواﻧد از آن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣوده و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ب – ﻗﺻور از ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﻓر اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد.

ج – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺗﺎر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ ﻣراﻗﺑت ﻻزم در ﺷراﯾط
ﺧﺎص آن ﻣورد ﻧﺗواﻧد از آن اﺣﺗراز ﻧﻣوده و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺷرﮐت دﯾﮕری ﮐﮫ از ھﻣﺎن زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻣﺣﺳوب ﻧﺧواھد ﺷد؛ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﺑود.
 – ۳ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ای اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺑت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ در ﺑﻧد ﯾﮏ
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﺎدۀ  ۴۴ﻟطﻣﮫ ﻧﺧواھد زد.

ﻓﺻل ﺳوم
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد اﺛﺎﺛﯾﮫ دﺳﺗﯽ ،ﺣﯾواﻧﺎت  ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ی ﺛﺑت ﺷده و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﺑﺧش اول  :اﺛﺎﺛﯾﮫ دﺳﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﺎت
ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺳوم:
 – ۱در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘدان ﮐﻠﯽ ﯾﺎ
ﺟزﺋﯽ ،ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﺷﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ اﺳت اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣراه او ﺑوده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺛﺎﺛﯾﮫ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺑﺎره ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎ ﺧود آورده اﺳت ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد .ﻣﺎدۀ
 ۲۶ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 – ۲در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،(Carriageﻣﺳؤول ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ اﺷﯾﺎء ،اﺛﺎﺛﯾﮫ دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۱۵ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﺳﺎﻓر اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) (Carriageﺑﺎﺷد .ﻣﺎده ھﺎی دﯾﮕر ﻋﻧوان ﭼﮭﺎرم ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎدۀ  ، ۵۱و ﻋﻧوان ﺷﺷم در اﯾن ﻣورد اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھﻧد ﺷد.

ﺣدود ﻏراﻣﺎت در ﻣورد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ اﺷﯾﺎء
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم:
ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ، (Carriageﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۳۳ﻣﺳؤوﻟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻏراﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﻘف  ۱۴۰۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺑرای ھر ﻣﺳﺎﻓر ﺑﭘردازد.

ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageدر ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﻓر ،ﻣﺳؤول ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم ﮔﻣرﮐﯽ
ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣراﺟﻊ اداری اﻧطﺑﺎق ﻧدارد ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺧش دوم :اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده
اﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺷﺷم:
– ۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻣﺳؤول ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ﺑﯾن زﻣﺎن
ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدن از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
- ۲اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،(Carriageﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطﺎی ﻣﺳﺎﻓر ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻔﺎرش ﻣﺳﺎﻓر ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) (Carriageﻧﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘص ذاﺗﯽ در اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده)  (Carriageﻧﺗواﻧد از آن اﺟﺗﻧﺎب و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد ،از اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود.
 – ۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،(Carriageﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطرات ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد زﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،از اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﺑراء ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ﻋدم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب.
ب – ﻣﺎھﯾت وﯾژه ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
ج – ارﺳﺎل اﺷﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﺣﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﻔﺗم:

 – ۱ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﻣﺷﺧص ﺷده در ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ
 ،۳۶ﺑوده ﺑﮫ ﻋﮭده اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ۲ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﯾﮏ ﻣورد ﺧﺎص ،ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺧطر ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ  ۳۶ﺑﺎﺷد ،ﻓرض ﺑراﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺧطر ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را
اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ﺣﻖ دارد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﯾﮑﯽ ازآن ﺧطرات ﻧﺑوده اﺳت.

اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ )(Carriage
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ھﺷﺗم:
ھرﮔﺎه ﺣﻣل ﺗﺣت ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ،ﺗوﺳط ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻣﺗواﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) ،(Carriageﺑﺎ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺑﺎ رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ  ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن ﺣﻣل وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ رﺳﯾد ﺣﻣل طرف ﻗرارداد
ﺣﻣل در ﻣورد ارﺳﺎل اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺑرطﺑﻖ ﺷراﯾط رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ رﺳﯾد ﺣﻣل ،ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد و
ﺗﻌﮭدات ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت .در ﭼﻧﯾن ﻣوردی،ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،(Carriageﻣﺳؤول ﺣﻣل در ﺗﻣﺎم طول
ﻣﺳﯾر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﺧواھد ﺑود.

اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن
ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﻧﮭم:
 – ۱ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاﻧﺟﺎم ﺣﻣل را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ) (Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺣول
ﻧﻣﺎﯾد اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرارداد ﺣﻣل ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageوﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﺎزھم اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ) ( Carriageھﻣﭼﻧﺎن در ﻣورد ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود.
 – ۲ﺗﻣﺎم ﻣﻘررات اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺣﺎﮐم اﺳت در ﺧﺻوص
ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل ﺗوﺳط وی ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺎده ھﺎی  ۴۸و  ۵۲در ﺻورﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ﻋﻠﯾﮫ ﺧدﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن از ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد.
 – ۳ھر ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده او
ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ از ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ وی اﻋطﺎء ﺷده اﺳت ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻣورد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ

ﻣوارد ﻓوق را ﺻراﺣﺗﺎ َ و ﺑﮫ طور ﻣﮑﺗوب ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد ﺑود .ﺧواه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣزﺑور
را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageدر ﻗﺑﺎل ﺗﻌﮭدات ﯾﺎ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﺣﻖ ﺧوﯾش ﺑﮫ دﻟﯾل
ﭼﻧﺎن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﺻﯽ ،ﻣﺗﻌﮭد ﺧواھد ﺑود.
 – ۴در ھر ﻗﺳﻣت و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageو ھم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺳؤوﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
ھردو ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﺷﺗرک و ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧواھﻧد داﺷت.
 – ۵ﻣﺟﻣوع ﮐل ﻏراﻣت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageو اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ ) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن ،ﺧدﻣﮫ آﻧﮭﺎ
و دﯾﮕر اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎ از ﺧدﻣت ﺷﺎن ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد از ﺣدود
ﻣﺷﺧص ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
 – ۶اﯾن ﻣﺎده ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺧدﺷﮫ دار ﻧﺧواھد ﺳﺎﺧت.

ﻓرض ﻣﻔﻘود ﺷدن
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﻠم:
 – ۱ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣدارک ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ وی ظرف ﻣدت  ۱۴روز از زﻣﺎن
درﺧواﺳت وی ﺟﮭت درﯾﺎﻓت اﺛﺎﺛﯾﮫ اش طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ  ،۲۲ﺑﮫ وی ﺗﺣوﯾل داده ﻧﺷده ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ان را ﻣﻔﻘود ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد.
 – ۲اﮔر اﺛﺎﺛﯾﮫ ای ﻣﻔﻘود ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت طﯽ ﻣدت ﯾﮑﺳﺎل ﺑﻌد از درﺧواﺳت ﺗﺣوﯾل ﭘﯾدا ﺷود،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،اﮔر آدرس وی ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺗوان آن را ﭘﯾدا ﮐرد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۳طﯽ ﻣدت ﺳﯽ روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت اﺑﻼغ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ، ۲ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ اش
ﺑﮫ وی ﺗﺣوﯾل ﺷود .در اﯾن ﺻورت ،ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل اﺛﺎﺛﯾﮫ از ﻣﺣل ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺣوﯾل را ﭘرداﺧت
ﻧﻣوده را ﻣﺳﺗرد ﻧﻣﺎﯾد ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھزﯾﻧﮫ ای در اﯾن ﺑﯾن ﭘﯾش آﻣده ھزﯾﻧﮫ را از ﻏراﻣت ﮐﺳر ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،ﺣﻘوق ﺷﺧص ﺟﮭت ادﻋﺎی ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎدۀ  ۴۳ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
 – ۴اﮔر اﺛﺎﺛﯾﮥ ﭘﯾدا ﺷده طﯽ ﻣﮭﻠت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۳ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﮕﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﮔر ﺑﯾش از ﯾﮑﺳﺎﻟﯽ ﭘس از درﺧواﺳت
ﺗﺣوﯾﻠﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﭘﯾدا ﺷود،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء  ،در ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ،ﺑرای اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻣﺎﯾد.

ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﻣﻔﻘود ﺷدن
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﯾﮑم:
 -۱در ﺻورت آﺳﯾب ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﺣرز ﮔردد ،ﻏراﻣﺗﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ آن ﻣﯾزان ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﻏراﻣت ﻣزﺑور از  ۸۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﮐﯾﻠو ﮔرام از ﮐﺳری ﻣﺣﻣوﻟﮫ  ،ﯾﺎ  ۱،۲۰۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﻓﻘره
از اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻓراﺗر رود.
ب – اﮔر ﻣﯾزان ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﺣرز ﻧﺷود ،ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻣﯾزان  ۲۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﮐﯾﻠوﮔرام از
ﮐﺳری ﺗوده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﯾﺎ  ۳۰۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ.
روش ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ،ﺑراﺳﺎس ﮐﯾﻠوﮔرام ﻣﻔﻘود ﺷده ﯾﺎ ﺑراﺳﺎس ھرﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﺗﻌﯾﯾن
ﮔردد.
 – ۲ﺑﮫ ﻋﻼوه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل اﺛﺎﺛﯾﮫ و دﯾﮕر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﭘرداﺧﺗﻧﯽ در ﺧﺻوص ﺣﻣل ﻓﻘرۀ ﻣﻔﻘود ﺷده و ﻧﯾز ﻋوارض
ﮔﻣرﮐﯽ و ﺳﺎﯾر ﻋوارﺿﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل ﭘرداﺧت ﺷده را ﻣﺳﺗرد ﮔرداﻧد.

ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت آﺳﯾب وارده
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و دوم:
 – ۱در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده  ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ،ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎدل ﺧﺳﺎرات
وارده ﺑﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﻏراﻣت ﺑﭘردازد.
 – ۲ﻏراﻣت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺑﺎﻟﻎ ذﯾل ﺑﺎﺷد:
اﻟف – اﮔر ارزش ﮐﻠﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺑﺧﺎطر آﺳﯾب وارده ،در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت ،ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد.
ب – اﮔر ارزش ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آﺳﯾب وارده از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ آن ﻗﺳﻣت،
ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت ،ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد.

ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل

ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﺳوم:
 -۱در ﺻورت ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل اﺛﺎﺛﯾﮥ ﺷده ،در ﻣوارد ذﯾﻠﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageدر ازای ھر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺗﻣﺎم ﺑﻌد از
آﻧﮑﮫ درﺧواﺳت ﺗﺣوﯾل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،اﻟﺑﺗﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎرده روز ،ﺑﺎﯾد ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ذﯾﺣﻖ  ،ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرات را ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻏراﻣﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺿرر و زﯾﺎن ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  ۰،۸واﺣد
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﮐﯾﻠوﮔرام وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ  ۱۴واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ ﮐﮫ دﯾر ﺗﺣوﯾل ﺷده اﺳت،
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد.
ب – اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت را ﺛﺎﺑت ﻧﮑﻧد ،ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻣﯾزان  ۱۴،۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر
ﮔﯾﻠوﮔرام از وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﯾﺎ  ۸۰،۲واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر ﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﮐﮫ دﯾر ﺗﺣوﯾل ﺷده اﺳت،ﭘرداﺧت ﻣﯽ
ﮔردد.
ج – روش ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ،ﺑراﺳﺎس ﮐﯾﻠوﮔرام ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﺑراﺳﺎس ھرﻗﻠم از اﺛﺎﺛﯾﮫ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﺗﻌﯾﯾن
ﮔردد.
 – ۲در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻣل اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۱ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﻣﺎدۀ  ۴۱ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرد..
 – ۳در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺟزﺋﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱در ﻣورد ﻗﺳﻣت آﺳﯾب ﻧدﯾده اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﻗﺎﺑل
ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود.
 – ۴در ﺻورت وارد آﻣدن آﺳﯾب ﺑﮫ اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل ﻧﺑﺎﺷد ،ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۱در
ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،اﻓزون ﺑر آﻧﭼﮫ در ﻣﺎدۀ  ۴۲ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود.
 – ۵در ھﯾﭻ ﻣوردی ،ﮐﻠﯽ ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯾزان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  ۴۱و  ،۴۲ﻧﺑﺎﯾد از
ﻏراﻣت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﮐﺎﻣل اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻓراﺗر رود.

ﺑﺧش ﺳوم :وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺗﺎﺧﯾر
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم:
– ۱در ﺻورت ﺗﺎﺧﯾر در ﺑﺎرﮔﯾری ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ،
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ) ( Carriageﺑﺎﯾد،اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ه ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑدان دﻟﯾل ﺑوده اﺳت ،ﻏراﻣﺗﯽ ﺑﭘردازد
ﮐﮫ ﻣﯾزان آن ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺑﻠﻎ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.

 – ۲در ﺻورت ﺗﺎﺧﯾر در ﺑﺎرﮔﯾری ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageاﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻧﺧواھد ﺑﺎ ﻗرارداد
ﺣﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او ﻣﺳﺗرد ﮔردد .ﺑﮫ ﻋﻼوه اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺧﯾر ﺑوده اﺳت،
ﻣﯾﺗواﻧد ادﻋﺎی ﻏراﻣﺗﯽ را ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﯾزان آن ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺑﻠﻎ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.

ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﻣﻔﻘودی
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم:
در ﺻورت آﺳﯾب ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﻏراﻣت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺑرای ﺿرر و زﯾﺎن ﻣﺣرز ﺷده،
ﺑراﺳﺎﺳﯽ ارزش ﻣﻌﻣوﻟﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺑﺎﯾد از  ۸۰۰۰واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻓراﺗر ﺑرود .ﯾﮏ ﺗرﯾﻠر
ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎرﮔﯾری ﺷده  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎء
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﺷﺷم:
 – ۱در ﻣورد اﺷﯾﺎء ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده در داﺧل وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ در ﺟﻌﺑﮫ ھﺎﯾﯽ )ﻣﺛﻼَ در ﺻﻧدوق اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ ﺻﻧدوق وﺳﺎﯾل اﺳﮑﯽ( ﮐﮫ
در وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻧﺻب ﺷده اﻧد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻓﻘط ﺑرای ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطﺎی ﺧود
ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود .ﮐﻠﯽ ﻏراﻣت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻧﺑﺎﯾد از  ۱،۰۰۴واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻓراﺗر رود.
 – ۲در ﻣورد اﺷﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﭼﯾده ﺷده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ،۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) ( Carriageﻓﻘط در ﻣورد اﺷﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻗرار داده ﺷده اﻧد ﺻرﻓﺎ َ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ﺛﺎﺑت ﺷود ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ وی آن را ﻋﻣدا َ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب
دﯾدﮔﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺑوده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑراﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرﺗﯽ اﺳت.

ﻗواﻧﯾن ﻗﺎﺑل اﺟراء
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ھﻔﺗم:
ﭘﯾرو ﻣﻘررات ﺑﺧش ﺣﺎﺿر ،ﻣﻘررات ﺑﺧش  ۲ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺎﺛﯾﮫ در ﻣورد وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ)ﻣوﺗر( ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت.

ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم
ﻣﻔﺎد ﻋﻣوﻣﯽ
از دﺳت دادن ﺣﻖ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ھﺷﺗم:
ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن و ﻧﯾز ﻣﻘررات ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻏراﻣت را ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد،
اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﺿرر زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageآن را ﻋﻣداَ
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ،ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺑوده ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ
اﺳت.

ﺗﺑدﯾﻠﯽ ارز و ﺑﮭره
ﻣﺎدۀ ﭼﮭل و ﻧﮭم:
 – ۱ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻏراﻣت ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺑدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑﮫ واﺣد ﭘوﻟﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺑدﯾﻠﯽ ،ﺑراﺳﺎس ﻧزخ روز و
در ﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت ﻏراﻣت اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 – ۲ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺑﮭره ﻏراﻣت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان  ۵درﺻد در ﺳﺎل از روز ﻣطﺎﻟب ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده
در ﻣﺎدۀ  ۵۵ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟب ھﺎی اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،از روز اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد
ﺷد.
 – ۳در ھر ﺻورت ،در ﻣورد ﻏراﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده ھﺎی  ۲۷و  ۲۸ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮭره ﺻرﻓﺎ َ از روزی
ﮐﮫ در آن ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ،ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﻌﻠﻖ ﺧواھد ﮔرﻓت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن روز ﺑﻌد از روز
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﯾﺎ ﺑﻌد از روز اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎﺷد.
 – ۴در ﻣورد اﺛﺎﺛﯾﮫ ،ﺑﮭره ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻏراﻣت از  ۱۶واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای ھر رﺳﯾد ﺛﺑت
اﺛﺎﺛﯾﮫ ﻓراﺗر رود.

 – ۵در ﻣورد اﺛﺎﺛﯾﮫ ،اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،طﯽ ﻣدت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣدارک ﻣﺳﺗدﻟﯽ ﻻزم ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
ﻗطﻌﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻣطﺎﻟﺑﮫ را ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageاراﺋﮫ ﻧدھد  ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ زﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻋﻣﻠﯽ اﺳﻧﺎد ﻣزﺑور ھﯾﭻ ﺑﮭره ای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﺣوادث ھﺳﺗﮫ ﯾﯽ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎھم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageاز ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ وی اﺳت ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﺿرر و
زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ھﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﯾﺎ ھر ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن وی اﺳت،
ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ دوﻟت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺳؤوﻟﯾت در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﻣﺳؤول ﺿرر ﯾﺎ
زﯾﺎن ﻣزﺑور ﺑﺎﺷد.

اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﻣﺳؤول ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎﺳت
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻣﺳؤول ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و دﯾﮕر اﺷﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص در ﺣﯾطﮫ وظﺎﯾف ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
ﻣدﯾران آن زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل در آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﺣﺳوب ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
از ﺧدﻣﺎت ﺷﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

دﯾﮕر اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و دوم:
 – ۱در ﺗﻣﺎم ﻣواردی ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھر اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﮫ
ھر ﻋﻧواﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘط طﺑﻖ ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺻورت داد.
 – ۲اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ھر اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ دﯾﮕر اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ ۵۱
ﻣﺳؤول ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎﺳت ،ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم :ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﺳﺎﻓر
اﺻول وﯾژه ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﺳوم:
 – ۱ﻣﺳﺎﻓر درﺑراﺑر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﺿرر و زﯾﺎن ﺧواھد ﺑود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
اﻟف – ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑراﺳﺎس ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷد:
) (۱ﻣﺎده ھﺎی . ۲۰ ، ۱۳ ،۱۰
) (۲ﻣﻘررات وﯾژه ﺑرای ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ،ﯾﺎ،
) (۳ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ).(RID
ب – ﺑﮫ ﻋﻠت اﺷﯾﺄ  ،ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎ ﺧود آورده اﺳت ،ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ وی ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺷراﯾطﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ وی  ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﮐﮫ ﺗﻼش ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎس را ﮐرده اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ از آن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣوده
و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻗﺎﻋده ،ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺑراﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۲۶و ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۳۳را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار
ﻧﺧواھد داد.

ﻋﻧوان ﺷﺷم :اﺛﺑﺎت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﻻ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎرم:
 -۱ھرﮔﺎه ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺟزﺋﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageاﺛﺎﺛﯾﮫ ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ( ﺣﻣل ﻣﯾﺷود
ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﮐﺷف ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ داده ﺷود ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻟﯾل ﺷود ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) ،( Carriageﺑﺎﯾد ﺑﯽ درﻧﮓ در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ﺣﺿور ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ﮔزارﺷﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،داﻣﻧﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ  ،ﻋﻠت و زﻣﺎن رخ دادن آن،
ذﮐر ﮔردد.
 – ۲ﮐﺎﭘﯽ از اﯾن ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻗرار ﮔﯾرد.

 – ۳ھرﮔﺎه ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی آن ﮔزارش را ﻧﭘذﯾرد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠت و ﻣﯾزان ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب وارده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ از ﺳوی طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺣﻣل ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ
از طرﯾﻖ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﻣﻧﺻوب ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﻌﯾن ﮔردد .روال ﮐﺎر ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ در آﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.

دﻋﺎوی
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم:
 – ۱دﻋﺎوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageدر ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﮑﺗوب ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﻋﻠﯾﮫ او اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺻورت داد .در ﻣورد ﺣﻣل و
ﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد اﺳت و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ آن را اﺟراء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﻋﺎوی را ﻣﯽ ﺗوان
ﺧطﺎب ﺑﮫ اوﻟﯾن ﯾﺎ آﺧرﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﮐﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ وی در ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ،ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫ ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ای ﮐﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل را در ﮐﺷوری ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد و ﻣﺳﺎﻓر ﻣﻘﯾم آن ﮐﺷور اﺳت ﯾﺎ ﺑرﺣﺳب ﻋﺎدت در آﻧﺟﺎ
اﻗﺎﻣت دارد ،اراﺋﮫ داد.
 – ۲دﯾﮕر دﻋﺎوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب و ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﮐﮫ در ﺑﻧد ھﺎی
۲و  ۳از ﻣﺎدۀ  ۵۶ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺻورت ﮔﯾرد.
 – ۳ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﻔﯾد ﻣﯽ داﻧد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﭘﯽ اراﺋﮫ
ﺷوﻧد ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageاﻟزام ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺎﭘﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺗﺄﯾﯾد ﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﺗﺳوﯾﮫ دﻋﺎوی ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻣﯽ ﺗواﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﮑت ،رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ و رﺳﯾد ﺣﻣل ،ﻣﺳﺗرد ﺷود.

اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﺷﺷم:
 – ۱اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑراﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران را ﻓﻘط ﻣﯾﺗوان ﻋﻠﯾﮫ
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۵از ﻣﺎدۀ ۲۶ﻣﺳؤول ﺑﺎﺷﻧد.
 – ۲طﺑﻖ ﺑﻧد  ،۴ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺎﻓران ﺑراﺳﺎس ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﯾﺗوان ﻓﻘط ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ اوﻟﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧدۀ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﮐﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻣل را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﮫ و در طﯽ آن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﯽ ﺷود
ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،ﺻورت داد.

 – ۳در ﻣورد ﺣﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ داد و ﻧﺎم او ﺑﺎ رﺿﺎﯾت وی در رﺳﯾد ﺛﺑت اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ در رﺳﯾد ﺣﻣل درج ﺷده ،طﺑﻖ ﺑﻧد ،۲
اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود ﺣﺗﯽ اﮔر وی اﺛﺎﺛﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
 – ۴اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟﮭت اﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد ﺣﻣل ﭘرداﺧت ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) ( Carriageﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣزﺑور را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣزﺑور از ﺟﺎﻧب وی درﯾﺎﻓت
ﮔردﯾده ﺻورت ﮔﯾرد.
 – ۵ھرﮔﺎه اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی از طرﯾﻖ دﻋوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺛﻧﺎء در روﻧد دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻋوی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس
ھﻣﺎن ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻏﯾر از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده
در ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۴اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود.
 – ۶ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﻣورد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺟﺎﻧﺷﯾن اﻋﻣﺎل ﮔردد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ وی اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی
ﻧﻣود.
 – ۷اﮔر ﺧواھﺎن ،ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب او ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ وی ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ
اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾد  ،ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺧواھﺎن  ،ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ
ﺟﺎﻧﺷﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺣل رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ھﻔﺗم:
 -۱اﻗداﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﻣﯾﺗوان در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﻣﺷﺗرک
ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﻌﯾن ﺷده ﯾﺎ در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﮐﺷور ﻋﺿوی ﮐﮫ ﺧواﻧده در ﻗﻠﻣرو آن ﻣﻘﯾم اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﻣﻌﻣول در آن اﻗﺎﻣت دارد ،ﻣﺣل اﺻﻠﯽ ﮐﺎر وی ،ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،در آﻧﺟﺎ اﺳت اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣود.
در ﺳﺎﯾر دﯾوان ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود.
 – ۲ھرﮔﺎه ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑراﺳﺎس اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﺑﻧد  ۱ذﯾﺻﻼح ﺑﺎﺷد ،ﺻورت
ﮔﯾرد ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧﺎن دﻋوی رای آن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان اﻋﻼم ﮔردد ،ھﯾﭻ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟدﯾدی ﺑﯾن ھﻣﺎن طرف ھﺎی
ﻗرارداد در ھﻣﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻗﺎﻣﮫ ﮔردد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ رای دﯾوان ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮥ ﮐﮫ در آن  ،اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی اوﻟﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ،
در ﮐﺷوری ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟدﯾد در آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻗﺎﺑل اﺟراء ﻧﺑﺎﺷد.

اﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در ﻣورد ﻓوت و ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ھﺷﺗم:
 – ۱ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ﺑر اﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ در ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ وارده
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران اﺳﻘﺎط ﺧواھد ﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺧﺑر ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر را ظرف ﻣدت  ۱۲ﻣﺎه از زﻣﺎن آﮔﺎھﯽ
وی از ﺿرر و زﯾﺎن ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎدۀ  ،۵۵ﻣﯾﺗوان دﻋوی را در ﺧﺻوص آﻧﮭﺎ ﻣطرح
ﮐرد ،اطﻼع ﻧدھد.ھرﮔﺎه ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺧﺎدﺛﮫ را ﺑطور ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ اطﻼع دھد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺑﺎﯾد ﺗﺻدﯾﻖ اﻋﻼم
وﺻول ﺧﺑر ﺷﻔﺎھﯽ ﻣزﺑور را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۲ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی اﺳﻘﺎط ﻧﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
اﻟف – در طﯽ ﻣدت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۱ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ درﺧواﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﯽ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎی
ﻣﺷﺧص ﺷده در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۵۵اراﺋﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد؛
ب – در طﯽ ﻣدت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺑﻧد  ، ۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageﮐﮫ ﻣﺳؤول اﺳت ،از ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر رخ
داده از طرق دﯾﮕری ﻣطﻠﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد؛
ج – ﺧﺑر ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻧﺑﺎﺷد ،اطﻼع داده ﻧﺷده ﯾﺎ دﯾر اطﻼع داده ﺷده ﺑﺎﺷد؛
د – ﺷﺧﺻﯽ ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ در اﺛر ﮐوﺗﺎھﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ رخ داده اﺳت.

اﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻣل اﺛﺎﺛﯾﮫ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟﺎه و ﻧﮭم:
 – ۱ﭘذﯾرش اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ ذﯾﺣﻖ ،ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺳﺎرت ﺟزﺋﯽ،
آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل را اﺳﻘﺎط ﺧواھد ﮐرد.
 – ۳ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در ﻣوارد ذﯾل اﺳﻘﺎط ﻧﺧواھد ﺷد:
اﻟف – در ﻣورد ﺧﺳﺎرت ﺟزﺋﯽ ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ  ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
) (۱ﺿرر و زﯾﺎن طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۵۴ﻗﺑل از ﻗﺑول اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮔردد،
) ( ۲اﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۵۴ﺑﺎﯾد ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ﺻرﻓﺎ َ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده از ﻗﻠم اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد،

ب – در ﻣورد ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود آن ﺑﻌد از ﻗﺑوﻟﯽ اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﺣرز ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی:
) (۱ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﮐﺷف ﺿرر و زﯾﺎن و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﺑﻌد از ﻗﺑول اﺛﺎﺛﯾﮫ ،طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۵۴درﺧواﺳت ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
) (۲ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﯾن زﻣﺎن ﻗﺑول ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageو زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل رخ
داده اﺳت.
ج – در ﻣورد ﺗﺄﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل  ،اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ظرف ﺑﯾﺳت و ﯾﮑروز ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣﻘوق ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺋﮫ در ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ  ۵۶اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد،
د – اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﺑﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺻور از ﺟﺎﻧب اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑوده اﺳت.

ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎدۀ ﺷﺻﺗم:
 – ۱ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑرای ﺧﺳﺎرت ﺑراﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageدر ﻣورد ﻓوت ﯾﺎ
ﺟراﺣت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – در ﻣورد ﻣﺳﺎﻓر ،ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از روز وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ،
ب – در ﻣورد ﺳﺎﯾر ذوی اﻟﺣﻘوق ،ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد از روز ﻣرگ ﻣﺳﺎﻓر ،ﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﻠت ﻣزﺑور ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت
 ۵ﺳﺎل ﺑﻌد از روز وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎﺷد.
 – ۲ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﯾﮑﺳﺎل ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود،ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑرای ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻوری ﮐﮫ ﻋﻣداَ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺑوده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑراﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن ﻓﻘدان ﯾﺎ ﺧﺳﺎرﺗﯽ
اﺳت ،دو ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود.
 – ۳ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۲ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ،از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ذﯾل آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد:
اﻟف – ﺑرای ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻣل :از ﭼﮭﺎردھﻣﯾن روز ﭘس از اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ ﻣدت زﻣﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ
.۲۲
ب – ﺑرای ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرت ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﻻ ،ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر در ﺗﺣوﯾل از روز ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻھﺎ.

ج – در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﻣﺳﺎﻓر :از روز اﻧﻘﺿﺎء اﻋﺗﺑﺎر ﺗﮑت.
روز ﻣورد اﺷﺎره ﺑرای ﺷروع ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ،ﺟزو ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت ﻣﺣﺳوب ﻧﺧواھد ﺷد.
 – ۴وﻗﺗﯽ دﻋوی طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۵۵ھﻣراه ﺑﺎ ﻣدارک ﻣﺳﺗدل ﻻزم ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﻣطرح ﺷود ،دوره
ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ روزی ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageدﻋوی را ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب رد ﻧﻣوده و ﻣدارک ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﺷده ﺑﮫ آن را ﻣﺳﺗرد ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺧواھد اﻓﺗﺎد .اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از دﻋوی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮔردد ،ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت در ﺧﺻوص
ﺑﺧش ﻣورد اﺧﺗﻼف  ،ﻣﺟددا َ آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد .ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت درﯾﺎﻓت دﻋوی ﯾﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت ﭘﺎﺳﺦ ،و اﺳﺗرداد ﻣدارک ﺑﮫ
ﻋﮭده طرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻋﺎوی ﺛﺎﻧوی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺿوع را دارﻧد ،ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾﻖ ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد.
 – ۵ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد را دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻋﻣﺎل ﻧﻣود ﺣﺗﯽ از طرﯾﻖ دﻋوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ
از طرﯾﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎء.
 – ۶در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،ﺗﻌوﯾﻖ و ﻗطﻊ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.

ﻋﻧوان ھﻔﺗم :رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ
ﺗﺧﺻﯾص ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﯾﮑم:
 – ۱ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﮐﮫ ﺣﻣل را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﯾﺎ ﺑﺎﯾد آﻧرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧد،ﻣؤظف اﺳت ﺳﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
ھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ را ﺑﭘردازد .روش ھﺎی ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.
 – ۲ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎدۀ  ، ۶ﺑﻧد از ﻣﺎدۀ  ۱۶و ﻣﺎدۀ  ۲۵در ﻣورد رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و دوم:
 – ۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،ﻏراﻣت را ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )( Carriage
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد طﺑﻖ ﻣﻘررات زﯾر ،ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را دارد:

اﻟف – اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﮐﮫ ﻣوﺟب ﺿرر و زﯾﺎن ﺷده ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺳؤول آن ﺧواھد ﺑود.
ب – ھرﮔﺎه ﭼﻧدﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﻣوﺟب ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد ،ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب
آن ﺷده اﺳت ،اﮔر ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﺷده طﺑﻖ ﻗﺳﻣت )ج( ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد
ﺷد.
ج – اﮔر ﻧﺗوان ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﮐﮫ ﮐداﻣﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageھﺎ ﺑﺎﻋث ﺿرر و زﯾﺎن ﺷده اﺳت ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﺷده
ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ﺟز اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت
ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث اﯾن ﺿرر و زﯾﺎن ﻧﺑوده اﻧد ،ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد ،ﻣﻧﺗﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﮭم ھرﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،( Carriageھﺎ از
ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺧواھد ﺑود.
 – ۲در ﺻورت ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ھر ﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageھﺎ از ﭘرداﺧت ﻧﺷده او ﺑﯾن دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
)،( Carriageھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل،ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﮭم آﻧﮭﺎ از ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد.

روال ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﺳوم:
 – ۱اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﻧﯽ از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۶۲از ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ او از ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن
ﻏراﻣت در ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺑﻌدی ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯾﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن آن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .دﯾوان ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮥ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی اﺻﻠﯽ در آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﻣﮭﻠت ﻣﺟﺎز ﺑرای ﭼﻧﯾن اﺑﻼﻏﯾﮫ ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﻧﻣود.
 – ۲اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﮐﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ادﻋﺎی ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) ( Carriageھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد را در ﯾﮏ اﻗدام واﺣد اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،وی ﺣﻖ
رﺟوع ﺧود ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ اﻗﺎداﻣﯽ ﻧﻧﻣوده از دﺳت ﺧواھد داد.
 – ۳ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در ﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ دﻋﺎوی ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود در
ﯾﮏ ﺣﮑم واﺣد اﻋﻼم ﺧواھد ﻧﻣود.
 – ۴اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر اﻋﻣﺎل ﺣﻖ ﺧود در رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺧود را
در ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﮐﺷوری ﺻورت دھد ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﮑﯽ ار اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺣﻣل و
ﻧﻘل ،ﯾﺎ ﺷﻌﺑﺑﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮥ ﮐﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،در ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

 – ۵ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل) ( Carriageﺗﻘدﯾم ﺷود ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ آن ﺧواھد داﺷت
ﮐﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۴ﺑﮫ آن ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮑﻧد ،اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۶ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻏراﻣت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ
ﺷود ،ﯾﮑﯽ ﻧﻣود.

ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﺎﯾﯽ را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎده ھﺎی  ۶۱و  ۶۲ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.

ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺗوﺳط ﺧط آھن ﮐﺎﻻھﺎ) CIMﭘﯾوﺳت B
ﮐﻧواﻧﺳﯾون(
ﻋﻧوان اول :ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ

ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎدۀ اول:
 – ۱اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﻣورد ھر ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﺎﻻ در ازای درآﻣد اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﻣﺣل ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻ و ﻣﺣل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﺗﺣوﯾل در دو ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺿو ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻗرارداد ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﻣﻠﯾت طرﻓﯾن ﻗرارداد ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 – ۲اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻗراردادھﺎی ﺣﻣل ﺧط آھن ﮐﺎﻻ در ﻗﺑﺎل درآﻣد اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣل ﺑﺎرﮔﯾری
ﮐﺎﻻ و ﻣﺣل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﺗﺣوﯾل در دو ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﺷور ﻋﺿو ﺑوده و طرﻓﯾن ﺗواﻓﻖ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗراردادﺷﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد.
 – ۳ھرﮔﺎه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ﺣﻣل ،ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﻓراﻣرزی  ،ﺷﺎﻣل ﺣﻣل
و ﻧﻘل از طرﯾﻖ ﺟﺎده ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

 – ۴ھرﮔﺎه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ﺣﻣل ،ﺷﺎﻣل ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﻓراﻣرزی از طرﯾﻖ ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺟﮭﺎت ﺗﮑﻣﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﺑﺎﺷد،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل
از طرﯾﻖ ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺳﯾرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ در ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ۲۴اﯾن
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 - ۵اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﻣورد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی واﻗﻊ در ﻗﻠﻣرو ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ زﯾرﺑﻧﺎی اﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه
ھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣدﯾر زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ اداره ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﺷﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد.
 ۶ھر ﮐﺷور طرف ﻗرارداد ﯾﮏ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ﺑﺎ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﻓﻘط در ﻣورد ﺣﻣل و
ﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ روی ﺑﺧﺷﯽ از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻗﯾﻘﺎ َ ﺗﻌرﯾف ﺷده و ﺑﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد .ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﮐﺷور اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷدۀ ﻓوق
را ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﻣزﺑور ﺻرﻓﺎ َ ﺑﮫ ﺷرطﯽ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ :
اﻟف – ﻣﺣل ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺗﺣوﯾل دادن ﮐﺎﻻ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗرارداد ﺣﻣل،
روی زﯾرﺑﻧﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ؛
ب – زﯾرﺑﻧﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده ،زﯾرﺑﻧﺎی دو ﮐﺷور ﻋﺿو را ﺑﮭم ﻣﺗﺻل ﺳﺎﺧﺗﮫ و آن زﯾرﺑﻧﺎء در ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻧزﯾت
ﻣﻌﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد
 – ۷دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۶ﺣﻖ ﺷرط اﻋﻼم ﮐرده ،ﻣﯾﺗواﻧد در ھر زﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد از آن ﺻرف ﻧظر ﮐﻧد .اﯾن
اﻧﺻراف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از روزی ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد آن را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد .ھرﮔﺎه ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ
در ﺳطر ﻧﺧﺳت ﺑﻧد  ۶ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد دﯾﮕر ﺑرای ان ﮐﺷور ﻻزم اﻻﺟراء ﻧﺑﺎﺷد،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣزﺑور ﺑرای آن ﮐﺷور ﻓﺎﻗد
اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺷد.

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎدۀ دوم:
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑرا آن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ وﯾژه دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺣﻘوق ﮔﻣرﮐﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از
ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن:
اﻟف –اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )( Carriageﻗراردادی ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ وی ﻗرارداد ﺣﻣل ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده
ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﺑﻌدی )ﻣﺗواﻟﯽ( ﮐﮫ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗرارداد ،ﻣﺳؤول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ب – اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﮐﮫ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻗرارداد ﺣﻣل ﻣﻧﻌﻘد ﻧﮑرده ،اﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ اﺷﺎره ﺷده در
ﻗﺳﻣت )اﻟف( اﺟرای ﮐل ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن را ﺑﮫ وی واﮔذار ﻧﻣوده اﺳت.
ج – ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ َ در ھر ﮐﺷور
ﻋﺿو ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت و ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ از آن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺷود.
د – واﺣد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻧﺗﯾر ،ﺑدﻧﮫ ﻣﺗﺣرک ،ﻧﯾﻣﮫ ﯾدک ﮐش ﯾﺎ ﺳﺎﯾر واﺣدھﺎی ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ در ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.

ﻋدول
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 – ۱دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻋدول از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا َ ﺑﯾن دو اﯾﺳﺗﮕﺎه در
ﯾﮑﯽ از دو ﺳوی ﻣرز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕری ﻣﺎﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 – ۲در ﻣورد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻋﺿو اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺑور از ﮐﺷوری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ
ﮔردد ،دوﻟت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.
 – ۳ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧدھﺎی  ۱و  ۲و ﻧﯾز ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اطﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟدول ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن رﺳﺎﻧده ﺷود .ﺳر ُﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾن ﻣوارد را ﺑﮫ اطﻼع ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو و ﻣراﺟﻊ ذﯾﺗﻔﻊ ﺧواھد
رﺳﺎﻧد.

ﻗﺎﻧون اﻟزاﻣﯽ

ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن آورده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺻرﯾﺢ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻋدول ﮐﻧد ،ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺑوده و ﻧﺎﻓذ ﻧﺧواھد ﺑود .ﻓﺳﺦ اﯾن ﻣﻔﺎد از ﻗرارداد ﻣوﺟب ﻓﺳﺦ ﺳﺎﯾر
ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﺣﻣل ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾن ﺗری
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ دراﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻘرر ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد.

ﻋﻧوان دوم :اﻧﻌﻘﺎد و اﺟرای ﻗرارداد ﺣﻣل
ﻗرارداد ﺣﻣل
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺣﻣل ﻧﻣوده و
 – ۱طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ) ( Carriageﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﻻ را در ازای درﯾﺎﻓت
ِ
رد آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده ﺗﺣوﯾل دھد.
 – ۲ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ُﻣدل ﯾﮑﺳﺎن ﺗﺄﯾﯾد ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻔﻘود ﺷدن ،ﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن ،ﯾﺎ ﻣوﺟود
ﻧﺑودن ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ  ،ﺑر وﺟود اﻋﺗﺑﺎر ﻗراردادی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺧواھد داﺷت.
 – ۳ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageاﻣﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﺿﺎء ازﻣﮭر  ،دﺳﺗﮕﺎه ﺛﺑت ﯾﺎ
ھر روش ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
 – ۴اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageﺑﺎﯾد ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ را ﺑر روی ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ روش ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده و ﮐﺎﭘﯽ را ﺑﮫ
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺗﺣوﯾل دھد.
 – ۵ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧط آھن  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺧواھد رﻓت.
 – ۶ﺑرای ھر ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓﻖ ﻏﯾر از اﯾن ﺑﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
ﻣﺣﻣوﻟﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺑﺎر ﯾﮏ واﮔن ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷد.
 – ۷در ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻗﻠﻣرو ﮔﻣرﮐﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ در ﻗﻠﻣروی ﮐﮫ روﻧد ﺗراﻧزﯾت ﻣﺷﺗرک در آن اﺟراء
ﻣﯽ ﺷود ،ھر ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻣﺎدۀ  ۷را ﺑرآورده ﺳﺎزد.

 – ۸اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده) ( Carriageھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﻧﮭﺎده ھﺎی
ذﯾﺻﻼح در اﻣور ﮔﻣرﮐﯽ ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو و ھر ﺳﺎزﻣﺎن اﺋﺗﻼف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﯾن اﻟدوﻟﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت اﺗﺧﺎذ ﻗواﻧﯾن
ﮔﻣرﮐﯽ ﺧود را دارد ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ ُﻣدل ﯾﮑﺳﺎن ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد.
 – ۹ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﮐﺎﭘﯽ آن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﻓُورم ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣروف ﻧوﺷﺗﺎری ﺧواﻧﺎ
ﺑﺎﺷد ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود .از ﻟﺣﺎظ ﮐﺎرﺑردی  ،روال ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺛﺑت و رﻓﺗﺎر ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارزش ﺳﻧدی
ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد.

ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
 –۱ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی زﯾر ﺑﺎﺷد:
اﻟف – ﻣﺣل و روز ﺗﻧطﯾم آن.
ب – ﻧﺎم و آدرس ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
ج – ﻧﺎم و آدرس اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ( Carriageﮐﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده اﺳت.
د – ﻧﺎم و آدرس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ وی ﺗﺣوﯾل داده ﺷده ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ) ( Carriageاﺷﺎره ﺷده در
ﻗﺳﻣت )ج( ﻧﺑﺎﺷد.
ھـ  -ﻣﺣل و روز ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
و – ﻣﺣل ﺗﺣوﯾل ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
ز – ﻧﺎم و آدرس ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ح – ﺷرح ﻧوع ﻣﺣوﻟﮫ ،روش ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ،و ،در ﺻورت ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﺷرح ﮐﺎﻻ/ﻣﺣﻣوﻟﮫ طﺑﻖ ﻣوارد ﻣﻧدرج
در ﻣﻘررات ﺣﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎ راه آھن ). (RID
ی – ﺗﻌداد ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ،ارﻗﺎم و ﻋﻼﺋم وﯾژه ﻻزم ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎ ﺑرای ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ واﮔن درﺑﺳت
ﺑﺎﺷد.
ک – ﺷﻣﺎره واﮔن در ﺻورت ﺣﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت واﮔن در ﺑﺳت.

ل – ﺷﻣﺎره وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼرخ ھﺎی ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ﺣﻣل ﺷود.
م – ﺑﮫ ﻋﻼوه ،درﻣورد واﺣدھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ،ﺷﻣﺎره ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻻرم ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ.
ن – وزن ﻧﺎﺧﺎﻟص ﯾﺎ ﺗﻌداد ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﮫ ُ
طرق دﯾﮕر ﺷرح داده ﺷده ﺑﺎﺷد.
س – ﻓﮭرﺳت ﻣﺷروح اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮔﻣرک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ اداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ
در دﻓﺎﺗر ﻣرﺟﻊ ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺷﺧص ﺷده ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ در ﻗرارداد ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
غ – ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣل )ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ ،ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل( ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ھر ﺑﯾﺎن دﯾﮕری داﻟﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ اﺳت ﺑﯾﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻣل ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﻧدھﺎی ﻣﻐﺎﯾر،ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺧواھد ﺑود.
 – ۲ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی زﯾر ﺑﺎﺷد:
اﻟف – در ﺻورت ﺣﻣل ﺗوﺳط ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﻣﺗواﻟﯽ  ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻻ را ﺗﺣوﯾل دھد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی ﻣواﻓﻘت
ﺧود را دال ﺑر ﺛﺑت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ب –ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ج – ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدی ﺑرای ﭘرداﺧت ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل.
د – اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ارزش ﮐﺎﻻ و ﻣﺑﻠﻎ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺑﮭرۀ ﺧﺎص ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ اﺳت.
ھــ  -ﻣﮭﻠت ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑرای ﺣﻣل.
و – ﻣﺳﯾر ﻣورد ﺗواﻓﻖ.
ز – ﻓﮭرﺳﺗﯽ از اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ در ﺑﻧد  1ﻗﺳﻣت )ن( ذﮐر ﻧﮕردﯾده اﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺗﺣوﯾل داده ﺷده.
ح – اطﻼﻋﺎت ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ در ﺧﺻوص ﺗﻌداد و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﮭر و ﻣوم ھﺎی اﻟﺻﺎق
ﺷده روی واﮔون.
 –۳طرف ھﺎی ﻗرار داد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت دﯾﮕری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﺎن ﻣﻔﯾد ﻣﯽ رﺳد در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درج ﮐﻧﻧد.
ﻣﺳووﻟﯾت ﻣﺷﺧﺻﺎت درج ﺷده
در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ

ﻣﺎده ھﺷﺗم:
 -۱ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،ﻣﺳوول ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت اﯾﺟﺎد ﺷده از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از دﻻﯾل ذﯾل ﺑﺎﺷد،
ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – اطﻼﻋﺎت وارد ﺷده در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﻏﯾر از ﻣﺣل
ﻣﺧﺻوص ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ؛
ب – ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده در ﺛﺑت ﻣوارد اﻟزاﻣﯽ ﻣﻘررات ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 -۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎﺑﮫ درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درج ﮐﻧد ،ﻓرض ﺑر اﯾن ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ وی ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را از طرف ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ اﻧﺟﺎم داده اﺳت ،ﻣﮕر اﻧﮑﮫ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑت ﺷود.
 – ۳ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ،۷ﺑﻧد  ،۱ﺣرف )س( ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳوول ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ،
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده در اﺛر ﻗﺻور ﻣزﺑور ،ﺑﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک
ﻣﺎده ﻧﮭم :
ھرﮔﺎه ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده از وارد ﮐردن ﻣوارد ﻗﯾد ﺷده در  RIDﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﻧد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﺷراﯾط اﻗﺗﺿﺎء ﮐﻧد درھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮫ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده ﯾﺎ ﮐﺎﻻ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﺧطر ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻏراﻣﺗﯽ
ﺑﺎﺑت آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ وی ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻣﺣﻣوﻟﮫ از ﻣﺎھﯾت ﺧطرﻧﺎک ﺑودن آن اﮔﺎه ﺑوده ﺑﺎﺷد.
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
ﻣﺎده دھم :
 -۱ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ ،ﻋوارض ﮔﻣرک و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣﻣﻠﮫ از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗرار داد
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﭘرداﺧت ﺷود ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر ﺑﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) (carriageﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -۲ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷد و
وی ﻧﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﺣﻘوق ﺧود را طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۱۷اﻋﻣل ﮐرده ﺑﺎﺷد ،و ﻧﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل را
طﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۸اﺻﻼح ﮐرده ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺳوول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎزرﺳﯽ

ﻣﺎده ﯾﺎزدھم :
 -۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺣﻖ دارد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷراﯾط ﺣﻣل راﻋﺎﯾت ﺷده و ﻣﺣﻣوﻟﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ان ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،ﺗﻧظﯾم ﻧﻣوده ﺗطﺎﺑﻖ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ھرﮔﺎه ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﺣﺿور ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و اﮔر اﯾن
ﮐﺎر ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دو ﺷﺎھد ﺑﯽ طرف را ﺣﺎﺿر ﮐﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗور اﻟﻌﻣل
ھﺎی ﮐﺷوری ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻋﻣل ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری را ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎﻧﮑﺎت ﻣﻧدرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗطﺎﺑﻖ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﮔر ﻣﻘررات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷراﯾط
ﺗطﺎﺑﻖ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎﯾﺳﺗﯽ درﮐﺎﭘﯽ آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ھﻣراه ﻣﺣﻣوﻟﮫ اﺳت و ﻧﯾز در ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻧوز
ﻧزد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageﺑﺎﺷد ،درج ﺷود.
در اﯾن ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ اﺿﺎف ﺧواھﻧد ﺷد.
 -۳ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرﮔﯾری ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،ﺣﻖ دارد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻھﺎ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی آﻧﮭﺎ و ﻧﯾز
ﺻﺣت ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را از ﻟﺣﺎظ ﺗﻌداد ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ،ﻋﻼﻣﺎت و ﺷﻣﺎره ھﺎی آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن وزن ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﯾﺎ ﺗﻌداد
آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﺑررﺳﯽ و ازﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾد .اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺑراز ﻣﻧﺎﺳب را در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣوظف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ازﻣﺎﯾش ﺧواھد ﺑود .اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ازﻣﺎﯾش را ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درج ﺧواھد ﺷد.
ارزش ﺳﻧدی ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎده دوازدھم :
 -۱ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻧد ﻣوﯾد اﻧﻌﻘﺎد و ﺷراﯾط ﻗرار داد ﺣﻣل وﻧﻘل ﺣﻣل ﮐﺎﻻ از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﺳت.
 -۲اﮔر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎ را ﺑﺎرﮔﯾری ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﻧد اوﻟﯾﮫ ﻣوﯾد وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻھﺎ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧدرج
درﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ،در ﻧﺑود ﭼﻧﯾن ﻣﻧدرﺟﺎﺗﯽ ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻧد اوﻟﯾﮫ ﻣوﯾد وﺿﻌﯾت ظﺎھرآ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎﻻ در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن
ﻣﺣﻣوﻟﮫ از طرف اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و ﺻﺣت ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ در ﺧﺻوص ﺗﻌداد ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ،ﻋﻼﯾم و ﺷﻣﺎره ھﺎی آﻧﮭﺎ و ﻧﯾز وزن
ﻧﺎﺧﺎﻟص ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﺧواھد ﺑود.
 -۳اﮔر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎ را ﺑﺎر ﮔﯾری ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻧد ﻣوﯾد وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻھﺎ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧدرج
در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧواھد ﺑود ،و در ﻏﯾﺎب ﭼﻧﯾن ﻣﻧدرﺟﺎﺗﯽ ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻧد ﻣوﯾد وﺿﻌﯾت ظﺎھرآ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎﻻ و ﺻﺣت
ﻣﻧدرﺟﺎت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۲ﺧواھد ﺑود و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺻرﻓﺂ در ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐرده و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧود را در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت ﮐرده ﺑﺎﺷد.

 -۴ﺑﺎ اﯾن وﺟود در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺣﻖ ﺷرط ﻣﺳﺗدل در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﻧد ﻣوﯾد اوﻟﯾﮫ ﻧﺧواھد ﺑود .ﯾﮏ دﻟﯾل
ﺣﻖ ﺷرط ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدھدف اﺑراز ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﯾﺎﺧﯾر ،را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎرﮔﯾری وﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم:
 -۱ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده واﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﺑﺎرﮔﯾری و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮐﯾﺳت ﺑﺎ ھم ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺻورت ﻧﺑود ﭼﻧﯾن ﺗواﻓﻘﯽ ،ﺑﺎرﮔﯾری وﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧواھد ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧﺻوص
ﻣﺣﻣوﻟﮫ واﮔن درﺑﺳت ،ﺑﺎرﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﮭده ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود وﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ.
 -۲ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺳؤول ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﮔﯾری ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ وی اﻧﺟﺎم داده و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ
آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ،ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻏراﻣت ﺑدھد .اﺛﺑﺎت ﺑﺎرﮔﯾری ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﻋﮭده اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )(carriage
ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
ﻣﺎده ﭼﮭﺎردھم:
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ درﻣورد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻔﻘودی ھﺎ ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘص ﯾﺎ ﻓﻘدان ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻻ در
ﻗﺑﺎل اﺗﻘﺎل دھده ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻ ،ﻧﻘص آﺷﮑﺎر و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده از آن آﮔﺎه ﺑوده و
ھﯾﭻ ﺣﻖ ﺷرطﯽ درﻣورد آن ﻟﺣﺎظ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری
ﻣﺎده ﭘﺎﻧزدھم:
 -۱ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺳؤوﻟﯾن ﮔﻣرک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾن اداری ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش از ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺻورت
ﮔﯾرد ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﻧﺎد ﺿروری را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐرده ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗرار دھد و ﺗﻣﺎم
اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑرای وی ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣؤظف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﺣت وﮐﺎﻓﯽ ﺑودن اﯾن اﺳﻧﺎد و اطﻼﻋﺎت را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،در ﻣورد ھر
ﮔوﻧﮫ ﺿرر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺑود ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ وﺑودن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن ﻣدارک واطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور در ﻗﺑﺎل اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول
ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺻور از طرف اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑوده ﺑﺎﺷد.

 -۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﻘودی ﺷدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎدرﺳت از اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ و ﻣﻧدرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ اﺳﻧﺎدی
ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺳﭘرده ﺷده ،ﺧواھد ﺑود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎدرﺳت از اﺳﻧﺎد ﻣزﺑور ﺑﮫ ﻋﻠت وﺿﻌﯾﺗﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﺗواﻧد از آن اﺟﺗﻧﺎب و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ از ﻣﯾزان درﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﻣﻔﻘودی ﮐﺎﻻ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﺗر ﺑرود.
 -۴ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ذﮐر در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ وﯾﺎ ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ دادن دﺳﺗوراﺗﯽ طﺑﻖ ﺑﻧد  3از ﻣﺎده  ،18ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوارد ذﯾل را در
ﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
اﻟف – ﺣﺿور وی ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اش در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری ﯾﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت
ﯾﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز.
ب -اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری ﺗوﺳط وی ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اش ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺷوری
ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣزﺑور در آﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد.
ج – ﺑرای ﭘراداﺧت ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ھرﮔﺎه وی ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اش ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺷراﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺷور ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣزﺑور در
آﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد.
در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،آن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده وﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻ را دارﻧد و ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﮐﺎﻻ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔﯾرﻧد.
 -۵اﮔر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری ،ﻣﺣﻠﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء اﺟﺎزه اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﺗﺷراﯾﻔﺎت را در آﻧﺟﺎم ﻧدھد و ﯾﺎ اﮔر روش دﯾﮕری را ﻣﻘرر ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل اﺟراء ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر وی ﻣطﻠوب ﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده را از اﻗداﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﺷده ﻣطﻠﻊ ﮔرداﻧد.
 -۶اﮔر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘرداﺧت ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﯾن اﻧﺗﺧﺎب را ﺧواھد
داﺷت ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ را در طول ﻣﺳﯾر ﯾﺎ در ﻣﻘﺻد اﻧﺟﺎم دھد.
 -۷در ھر ﺻورت ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑﻖ ﺑﻧد  5اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﭼﻧﺎﭼﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ درﻣدت ﻣﺷﺧص ﺷده ﺗوﺳط
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء در ﻣﻘﺻد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۸ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد درﺧﺻوص ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و روﮐش ﮐردن ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮔﻣرک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾن
اداری ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﮐﺎﻻھﺎ را طﺑﻖ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و روﮐش ﻧﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺣﻖ
دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھد؛ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﮐﺎر ه ھزﯾﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻻ اﺿﺎف ﺧواھد ﺷد.

ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل
ﻣﺎده ﺷﺎﻧزدھم:
 -۱ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده واﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .در ﺻورت ﻋدم ﺗواﻓﻖ ،ﻣﮭﻠت ﻣزﺑور ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﮭﻠت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻧد ھﺎی  ۲ﺗﺎ  ۴ﺑﺎﺷد.
 -۲طﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۳ﺗﺎ ۴ﺣداﮐﺛر زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧواھد ﺑود:
اﻟف -ﺑرای ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی واﮔن درﺑﺳت:
) (۱زﻣﺎن ارﺳﺎل  ۱۲ﺳﺎﻋت.
) (۲زﻣﺎن ﺣﻣل ،ﺑرای ھر ۴۰۰
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﺣدود  ۲۴ﺳﺎﻋت.
ب -ﺑرای ارﺳﺎل ﺧرده ﻣﺣوﻟﮫ ) ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ واﮔن در ﺑﺳت(:
) (۱زﻣﺎن ارﺳﺎل  ۲۴ﺳﺎﻋت،
) (۲زﻣﺎن ﺣﻣل ،ﺑرای  ۲۰۰ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﺣدود  ۱۲ﺳﺎﻋت؛
اﯾن ﻣﺳﺎﻓت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﻣورد ﺗواﻓﻖ و ﯾﺎ ،در ﺻورت ﻧﺑود ﺗواﻓﻖ ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود.
 -۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageدر ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدت زﻣﺎن ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻣل را ﺑرای ﯾﮏ دوره:
اﻟف – ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل آﻧﮭﺎ از طرق ذﯾل ﺑﺎﺷد:
) (۱ﺧطرطﯽ ﺑﺎ ﻋرض ﺧط ﻣﺗﻘﺎوت.
) (۲راه ھﺎی درﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ داﺧﻠﯽ.
) (۳ﺟﺎده ،در ﺻورت ﻋدم وﺟود راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧط آھن.
ب -ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺗراﻓﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣدت زﻣﺎن
اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻣل ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﻗﯾد ﺷود.
 -۴زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﺎ ﺗﻘﺑل ﮐﺎﻻ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﺎﺑت زﻣﺎن ﺗوﻗف ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )(carriage
ﻧﺑﺎﺷد اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﺎ روزھﺎی ﺗﻌطﯾل رﺳﻣﯽ ﺟزء زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﺧواھﻧد آﻣد.

ﺗﺣوﯾل
ﻣﺎده ھﻔدھم:
 -۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺑﺎﯾد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﮐﺎﻻ را در ﻣﺣل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﺗﺣوﯾل ،در ﻗﺑﺎل رﺳﯾد و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ
ھﺎ طﺑﻖ ﻗرار داد ﺣﻣل ،ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﺗﺣوﯾل دھد.
 -۲ھرﮔﺎه ﻣوارد ذﯾل طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء در ﻣﺣل ﻣﻘﺻد ﺑﺎﺷد ،در ﺣﮑم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ
ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﮔﻣرک ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺣﻘوﻗﯽ ﮔﻣرک در ﻣﺣل ﯾﺎ در اﻧﺑﺎر ھﺎی آن ھﺎ ھرﮔﺎه اﻣﺎﮐن ﻣزﺑور
ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻧﺑﺎﺷﻧد.
ب -ﮐﺎﻻ ﺟﮭت ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔزار ﺣﻣل و ﻧﻘل ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -۳ﭘس از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ،ﮔﯾرﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ وﮐﺎﻻ را از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﺎﻻ ﻣﺣرز
ﮔردد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻻ در زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ ﻣﮭﻠت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ۲۹ﻧرﺳد ،ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧود،
ﺣﻘوق ﺧود ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرار داد ﺣﻣل را از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageاﺳﺗﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ طﺑﻖ
درﺧواﺳت وی ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﻣﻔﻘودی ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﭘذﯾرﻓﺗن ﮐﺎﻻ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟزء ﻣﻘﺻد ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
 -۶اﮔر ﮐﺎﻻ ﺑدون وﺻول ﻗﺑﻠﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ،ﺗﺣوﯾل داده ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻣؤظف ﺧواھد ﺑود
ﻣﺑﻠﻎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده را ﺗﺎ ﻣﯾزاﻧﯽ ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع وی ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻟطﻣﮫ ای وارد ﺷود.
ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻ
ﻣﺎده ھﺟدھم:
 -۱ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده اﯾن ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎﻻ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻣوده و ﻗرار داد ﺣﻣل را ﺑﺎ دادن دﺳﺗورات ﺑﻌدی اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد
ﺑﮫ وﯾژه او ﻣﯾﺗواﻧد در ﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده:
اﻟف -ﺣﻣل ﮐﺎﻻ را اداﻣﮫ ﻧدھد.
ب -ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازد.

ج -ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻏﯾر از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﺷده ،ﺗﺣوﯾل دھد.
د -ﮐﺎﻻ را در ﻣﻘﺻدی ﻏﯾر از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﺷده ،ﺗﺣوﯾل دھد.
 -۲ﺣﻖ ﺗﻐﯾﯾر ﻗرار داد ﺣﻣل ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ وی ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،از ﺑﯾن ﺧواھد
رﻓت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده:
اﻟف -ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ب -ﮐﺎﻻ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ج -ﺣﻘوق ﺧود را طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۱۷اﺳﺗﯾﻔﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
د -طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳ﻣﺣﻖ ﺑﮫ دادن دﺳﺗور ﺑﺎﺷد؛ از آن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ اواﻣر و دﺳﺗورات
ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد.
 -۳ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻖ اﺳت از زﻣﺎن ﺗدوﯾن ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﻗرارداد ﺣﻣل را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺧﻼف آن را
در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣزﺑور ﻗﯾد ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 -۴ﺣﻖ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﺑرای اﺻﻼح ﻗرارداد ﺣﻣل از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی:
اﻟف -ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ب -ﮐﺎﻻ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
ج -طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۱۷ﺣﻘوق ﺧود را اﺳﺗﻔﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد؛
د -طﺑﻖ ﺑﻧد  ۵دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث داده ﺑﺎﺷد وﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻧﯾز ﺣﻘوق ﺧود را طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده
 ،۱۷اﺳﺗﯾﻔﺎ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
 -۵اﮔر ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده دﺳﺗور داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺗﺣوﯾل داده ﺷود ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ،ﺣﻖ ﺗﻐﯾﯾر ﻗرار داد ﺣﻣل را
ﻧﺧواھد داﺷت.
اﻋﻣﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻ
ﻣﺎده ﻧزدھم:
 -۱ھرﮔﺎه ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﯾﺎ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ،۱۸ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ،ﺑﺧواھد ﺑﺎ دادن دﺳﺗورات ﺑﻌدی ﻗرار داد ﺣﻣل را اﺻﻼح
ﻧﻣﺎﯾد ،وی ﺑﺎﯾد ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت درآن ﻗﯾد ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageاراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

 -۲ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﯾﺎ طﺑﻖ ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۱۸ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ وﺧﺳﺎرات وارده ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) (carriageراﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی ﺑوده ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد.
 -۳اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن دﺳﺗورات ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت آﻧﮭﺎ را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﻘﻼ
اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ وﯾژه ﻧﺑﺎﯾد در ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی ﺷرﮐت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺗداﺧل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﯾﺎ
ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﺣﻣوﻻت ﺧﺳﺎرت وارد ﺳﺎزد.
 -۴اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺑب ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺷود.
 -۵ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷراﯾط ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﺗواﻧد دﺳﺗورات درﯾﺎﻓﺗﯽ را اﺟراء ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب را ﻓورآ
ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده دﺳﺗورات ،اطﻼع دھد.
 -۶در ﺻورت ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageوی ﻣﺳؤول ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺻور در اﺟرای دﺳﺗور اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی
ﯾﺎﻋدم اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ آن ﺧواھد ﺑود ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھر ﮔوﻧﮫ ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ازﻣﯾزان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣورد ﻣﻔﻘود
ﺷدن ﮐﺎﻻ ﻓراﺗر رود.
 -۷اﮔر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی ﻣورد درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ را ﺑدون درﺧواﺳت ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل
ﮔﯾرﻧده داده ﺷده ﺑﺎﺷد وی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻣﺳؤول ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼﺣﺎت در ﻗﺑﺎل ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﺧواھد
ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ از ﻣﯾزان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣورد ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﺎﻻ ﻓراﺗر ﻧﺧواھد رﻓت.
ﺷراﯾط ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧده از ﺣﻣل
ﻣﺎده ﺑﯾﺳﺗم:
 -۱اﮔر ﺷراﯾط ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﮔردد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر،
ﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد ،ﯾﺎ ﺻﻼح اﯾن اﺳت ﮐﮫ ،در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ذﯾﻧﻔﻊ ،ﺑﺎ دادن ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارد از وی ﺗﻘﺎﺿﺎی
اراﺋﮫ طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageاز ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻ را دارد
ﺗﻘﺎﺿﺎی اراﺋﮫ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻧﺗواﻧد در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب دﺳﺗورات را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر وی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓردی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻ را دارد.
ﺷراﯾط ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧده از ﺗﺣوﯾل
ﻣﺎده ﺑﯾﺳﺗم وﯾﮑم:

 -۱اﮔر ﺷراﯾط ﻣﺎﻧﻊ ازﺗﺣوﯾل ﮔردد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده را ﻣطﻠﻊ و از او درﺧواﺳت اراﺋﮫ
طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درﺧواﺳت ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﺷراﯾط ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺗﺣوﯾﻠﯽ،
ﮐﺎﻻ ﺑﮫ او ﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
 -۲اﮔر ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ازﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻗﺑل از رﺳﯾدن راھﮑﺎر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل
ﮔﯾرﻧده ﺗﺣوﯾل داده ﺧواھد ﺷد ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻓورآ از ﻣوﺿوع ﻣطﻠﻊ ﮔردد.
 -۳در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده از ﭘذﯾرش ﮐﺎﻻ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﺎﯾد ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ھم ﻧﺑﺎﺷد،
ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اراﺋﮫ طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘس از اﻋﻣﺎل اﺻﻼﺣﺎت در ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۳ﺗﺎ  ۵ازﻣﺎده  ۱۸ﺗوﺳط ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ،ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش
اﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻣل ﮔردد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده را از آن ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷرﯾط ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧده از ﺣﻣل و ﺗﺣوﯾل
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت دوم:
 -۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺟﺎز اﺳت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ذﯾل را وﺻول ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف -درﺧواﺳت وی ﺑرای ﮐﺳب ﺗﮑﻠﯾف و دﺳﺗورات.
ب -اﺟرای دﺳﺗورات درﯾﺎﻓﺗﯽ.
ج -اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗوراﺗﯽ را ﮐﮫ او درﺧواﺳت ﻧﻣوده ،ﺑﮫ دﺳت او ﻧرﺳﯾده ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ وی ﻧرﺳﯾده اﺳت.
د -اﯾﻧﮑﮫ وی طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ،۲۰ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد ﮐﺳب ﺗﮑﻠﯾف ﺑﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺻﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺻور وی ﺑوﺟود اﻣده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ وﯾژه او ﻣﯽ ﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺑر ﻣﺳﯾر ﺑﻌدی
را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد و از ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑرای آن ﻣﺳﯾر ،ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود.
 -۲در ﻣوارد اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده  ۲۰وﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ،۲۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮐﺎﻻ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﮐﺎر ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺳﭘس اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﮐﺎﻻ از
طرف ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،وی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻ را طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل و ﮐل ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫ ھﺎ در ﻗﺑﺎل ﮐﺎﻻ،
ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ اﺳت.
 -۳اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﮐﺳب ﺗﮑﻠﯾف از طرف ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺑﺎﺷد اﻗدام ﺑﮫ ﻓروش ﮐﺎﻻ ﻧﻣﺎﯾد،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺎھﯾت ﻓﺎﺳد ﺷدﻧﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻ ،ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﮕﮭداری ﮐﺎﻻ ﺑﯾش از ارزش

ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن وی در ﻣوارد دﯾﮕری ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﻓروش ﮐﺎﻻ ﮐﻧدﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی طﯽ ﯾﮏ ﻣدت زﻣﺎن
ﻣﻌﻘول ،از ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ دﺳﺗوراﺗﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﻧﭼﮫ وی ﺑﮫ طور ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎﺳت ،درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣﺎﯾد.
 -۴در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ھﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد درآﻣد ﺣﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗرﺗب ﺑر ﮐﺎﻻھﺎ ،در اﺧﺗﯾﺎر
ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻗرار داده ﺷود ،اﮔر دراﻣد ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻓروش ،ﮐﻣﺗر از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت
را ﺑﭘردازد.
 -۵ﻧﺣوه ﻓروش ﺑرﺣﺳب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ وﻗواﻧﯾن ﻻزم اﻻﺟراء در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ در آن ﻗرارداد ﯾﺎ ﺑرﺣﺳب ﻋرف آن ﻣﺣل،
ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد.
 -۶در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻣل ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﮔردد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ظرف ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻧﻣﺎﯾد،
و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷراﯾط ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧده از ﺣﻣل ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل طﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی 2و  3ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺷود .اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ ارﺳﺎل
ﮐﻧﻧده ﺑﺎز ﮔرداﻧده ﯾﺎ در ﺻورت ﻣوﺟﮫ ﺑودن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ار ﺑﯾن ﺑﺑرد.
ﻋﻧوان ﺳوم  :ﻣﺳؤوﻟﯾت
اﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وﺳوم:
 -۱اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﺑت ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺎرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﻻ ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ آن ،از زﻣﺎن ﺗﻘﺑل ﮐﺎﻻ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل
ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷد ،ﻓﺎرغ از اﯾﻧﮑﮫ زﯾر ﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﭼﮫ ﺑﺎش ،ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود.
 -۲در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ،آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻗﺻور ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ
ﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف وی ﮐﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﻋﯾب ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻ از ﻗﺑﯾل ﻓﺳﺎد و ﺧراﺑﯽ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت وﻏﯾره ﯾﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺷﯾرﯾطﯽ ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ از آن اﺟﺗﻧﺎب واز ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧد ،در اﯾن ﺻورت
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﻧﺧواھد ﺑود.
 -۳در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطرات ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) (carriageﻣﺳؤول ﻧﺧواھد ﺑود:
اﻟف -ﺣﻣل ﺑﺎ واﮔن روﺑﺎز ﺗﺣت ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل  ،ﯾﺎ ھرﮔﺎه ﻣورد ﻣزﺑور ﺻراﺣﺗﺂ ﻣورد ﺗواﻓﻖ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ
ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺳﺎرت دﯾده در اﺛر ﺷراﯾط ﺟوﯾﯽ و ﻧﯾز ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺧل واﺣد ھﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ و در
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺟﺎده ای ﻣﺳﻘف در واﮔن ﺣﻣل ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻣل ﺑﺎ واﮔن ھﺎی روﺑﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺷد .اﮔر ﺑرای ﺣﻣل
ﮐﺎﻻھﺎ در واﮔن ھﺎی روﺑﺎز ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده از روﮐش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ھﻣﺎن ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ

در ﺣﻣل درواﮔن روﺑﺎز ﺑدون روﮐش اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر در ﻣورد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طﺑﻖ ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﺑﺎ واﮔن ھﺎی روﺑﺎز
ﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ب -ﻋدم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﺎدرﺳت ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺻورت ﻋدم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﺎدرﺳت در ﻣﻌرض ﻣﻔﻘودی
ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ج -ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻھﺎ ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺗوﺳط ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده.
د -طﺑﯾﻌت ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺂ آﻧﮭﺎ را در ﻣﻌرض ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ وﯾژه آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ از طرﯾﻖ
ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ زﻧﮕزدﮔﯽ ،ﺧراﺑﯽ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺧود ﺑﺧود ،ﺧﺷﮏ ﺷدن وﺿﺎﯾﻌﺎت ﻗرار ﻣﯾدھد.
ھـ  -ﺗوﺻﯾف ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ،ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﻗض ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎ.
و -ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻗﺳﺎم زﻧده.
ز – ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻘررات ﻗﺎﺑل اﻋﻣل ﯾﺎ ﺗواﻓﻘﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﯾن ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗﯾد ﺷده در
ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﻣﺣﺎﻓظ ﺻورت ﮔﯾرد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻓظ
در آن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑوده اﺳت.
ﻣﺳؤوﻟﯾت درﻣورد ﺣﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم:
در ﻣورد ﺣﻣل و ﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ روی ﭼرخ ھﺎی ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
از زﻣﺎن ﻗﺑول ﮐﺎﻻ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺣوﯾل آن ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت ﻗﺎﺑل
ﺑرداﺷت آن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺛﺎﺑت
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وارده ﺑﮫ واﺳط ﻗﺻور او ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
 -۲اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ اﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺎرات وارده ﺑﮫ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دو طرف وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ در
ﺳﯾﺎھﮫ ھﻣراه آن ﻗﯾد ﻧﺷده اﺳت ،ﻧﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم:
 -۱اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻔﻘودی ،آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه ﺷدن ﻣدت زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﮫ ﻋﻠت ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد
 ۲از ﻣﺎده  ۲۳ﺑوده ﺑﮫ ﻋﮭده اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧواھد ﺑود.
 -۲ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ،از ﯾﮑﯽ ﯾﺎ از ﭼﻧدﯾن
ﻣورد از ﺧطرات ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ،۲۳ﻧﺎﺷﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑر ان ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت،

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟزﯾﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠت ﯾﮑﯽ از ﺧطرات ﻓوق ﻧﺑوده اﺳت.
 -۳ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻘدار ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی ازﮐﺎﻻ ﻣﻔﻘودی ﺷده ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎﻣل ﻣﻔﻘود ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻧﺑﺎط ذﮐر ﺷده در ﺑﻧد ،2ﺑﮫ ﻣورد
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗﺳﻣت اﻟف ﺑﻧد  ۳از ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺑود.
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم .:
ھرﮔﺎه ﺣﻣل طﺑﻖ ﯾﮏ ﻗرارداد واﺣد ﺣﻣل ،ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺗواﻟﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ،ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎ
ﭘذﯾرش ﮐﺎﻻ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑرطﺑﻖ ﺷراﯾط آن ﺳﻧد ،ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺣﻣل ﺧواھد ﺑود ،و ﺗﻌﮭدات ﻧﺎﺷﯽ ازان را ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت ،در اﯾن ﺻورت ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤول ﺣﻣل در ﺗﻣﺎم طول ﻣﺳﯾر ﺗﺎ ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺧواھد ﺑود.
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم:
 -۱ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده  ،اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺣﻣل را ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑﺳﭘﺎرد ،اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرارداد
ﺣﻣل ﺣﻖ اﯾن ﮐﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎﺧﯾر ،در ھر ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﻠﯽ ﺣﻣل ﺑﮫ ﻋﮭده اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧواھد ﺑود.
 -۲ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻘررات اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﻣورد ﻣﺳووﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﺑت ﺣﻣل وﻧﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻧظﺎرت وی اﻧﺟﺎم ﺷده اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮔردﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﻠﯾﮫ دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن از ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳﺗﻘﺎده ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﺎده ھﺎی  ۴۱ ۳۶اﻋﻣﺎل ﺧواھﻧد ﺷد.
 -۳اﮔر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده طﺑﻖ ھرﮔوﻧﮫ ﺗواﻓﻖ وﯾژه ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن وﺿﻊ ﻧﮕردﯾده ﯾﺎ از ﺣﻘوق اﻋطﺎء
ﺷده طﺑﻖ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣزﺑور ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد آن ﺗﻌﮭدات ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺑود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی
ﺻرﯾﺣﺂ ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﮑﺗوب آن را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺧواه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗواﻓﻖ را ﻗﺑول ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده اﺻﻠﯽ در ھر ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻘﯾد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدات ﯾﺎ ﻣوارد ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﺷده ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻧﯾن ﺗواﻓﻖ وﯾژھﺎی ﺧواھد ﺑود.
 -۴ھرﮔﺎه و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﺳؤوﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ھر دو اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﻣﺷﺗرﮐﺂ و ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺳؤول
ﺧواھﻧد ﺑود.
 -۵ﮐل ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﻗﺎﺑل ﭼرداﺧت ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﮫ و اﺷﺧﺎص ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺣدود ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻓراﺗر رود.

 -۶اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺧﻠﻠﯽ
وارد ﻧﺧواھد آورد.
اﺣﺗﻣﺎل ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن در ﻣورد ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﮐﺎﻻ

ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم:
 -۱ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﮐﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ارﺳﺎل ﮔردﯾده طﺑﻖ ھﻣﺎن ﻗواﻋد ﻣﺟددآ ارﺳﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد و ﭘس از ارﺳﺎل
ﻣﺟدد ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣﺣرز ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻓرض ﺑر اﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﻠﮫ ﺗﺣت
آﺧرﯾن ﻗرارداد ﺣﻣل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﻣول ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻣﺳووﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑوده و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺣل ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺟددآ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
 -۲ھرﮔﺎه ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﻧوده ﺑﺎﺷد ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻓرض اﻋﻣل ﺧواھد ﺷد،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﻗواﻋد در ارﺳﺎل ﺳراﺳری ﺑﯾن اوﻟﯾن ﻣﺣل ارﺳﺎل و آﺧرﯾن ﻣﻘﺻد اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -۳ھرﮔﺎه ﻗرارداد ﺣﻣل ،ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﮐﻧواﻧﺳﯾون در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
ﮐﺎﻻ ،ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑوده ﺑﺎﺷد و ھرﮔﺎه اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺷﺎﻣل ھﻣﺎن ﻓرض ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای ﻣﺣﻣوﻻت
ارﺳﺎل ﺷده طﺑﻖ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،ھﻣﯾن ﻓرض درﻣورد آن اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻓرض ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﺎﻻ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت وﻧﮭم :
 -۱ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ظرف ﻣدت  ۳۰روز ﭘس از اﻧﻘﺿﺎء ﻣوﻋد ﺗﺣوﯾﻠﯽ ،ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺗﺣوﯾل ﻧﮕردد ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر
وی ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻ را ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ ادﻟﮫ ﺑﻌدی ،ﻣﻔﻘود ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻی ﻣﻔﻘود ﺷده ﮐﺗﺑﺂ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺎﻻ ظرف ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘس از ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﺧﺳﺎرت ﭘﯾدا ﺷود ،ﻓورآ او را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﯾن درﺧواﺳت را ﮐﺗﺑﺂ ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
 -۳ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ظرف  ۳۰روز ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺧﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  ۲درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻗﯾد ﺷده در ﻗرارداد ﺣﻣل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻏراﻣت درﯾﺎﻓﺗﯽ ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ﭘس از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی وارده،
ﮐﺎﻻ ﺑﮫ وی ﺗﺣوﯾل داده ﺷود ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻘوق وی ﺟﮭت دﻋوی ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده
ھﺎی  ۳۳و  ۳۵ﻣﺣﻔوظ ﺧواھد ﺑود.
 -۴در ﺻورت ﻣوﺟود ﻧﺑودن درﺧواﺳت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  ،۲ﯾﺎ در ﺑﻧود دﺳﺗورات ﺻﺎدره طﯽ ﻣﮭﻠت ﭘﯾش ﺑﯾن ﺷده در ﺑﻧد
 ،۳ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ دﺳت آﯾد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم
ﻻﺟرای ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ در آن ﭘﯾدا ﺷده ،ﺑرای آن ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﺧواھد ﻧﻣود.
ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﻣﻔﻘود ﺷدن
ﻣﺎده ﺳﯽ ام:
 -۱در ﻣوارد ﻣﻔﻘود ﺷدن ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﻻ ،ﺧﺳﺎرات ،ﻏراﻣﺗﯽ ﺑﭘردازد ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ﻣظﻧﮫ )ﻧﻘل ﻗول ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ ﻣﺑﺎدﻟﮫ

ﮐﺎﻻ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ درﺻورت ﻧﺑود ﭼﻧﯾن ﻣظﻧﮫ ای ،ﺑرﺣﺳب ﻗﯾﻣت راﯾﺞ ﺑﺎزار و در ﺻورت ﻓﻘدان ھر دو ،ﺑرﺣﺳب
ارزش ﻣﻌﻣول ﮐﺎﻻ ھﺎﯾﯽ از ھﻣﺎن ﻧوع و ﮐﯾﻔﯾت در روز و ﻣﺣل ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﺗﻘﺑل ﺷده ،ﻣﺣﺎﺳﮫ ﺧواھد ﺷد.
 -۲ﻏراﻣت ﻧﺑﺎﯾد از  ۱۷واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ در ھر ﮐﯾﻠوﮔرام از ﮐﺳری وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ﻓراﺗر رود.
 -۳در ﻣورد ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ روی ﭼرخ ھﺎی ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد
ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﮏ واﺣد ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت آﻧﮭﺎ ،ﻣﯾزان ﻏراﻣت ،ﺑدون درﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳﺎﯾر
ﺧﺳﺎرات ،ﺑﮫ ارزش ﻣﻌﻣوﻟﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ واﺣد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت آﻧﮭﺎ در روز و ﻣﺣل ﻣﻔﻘود
ﺷدن ﻣﺣدود ﺧواھد ﺑود .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﻌﯾﯾن روز وﻣﺣل ﻣﻔﻘود ﺷدن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﻏراﻣت ﺑﮫ ارزش ﻣﻌﻣوﻟﯽ در روز و
ﻣﺣل ﻗﺑوﻟﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺗوﺳط ﺣﻣل ﮐﻧﻧده ﻣﺣدود ﺧواھد ﺑود.
 -۴ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ،ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ ﭘرداﺧت ﺷده و دﯾﮕر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی
ﻣﻔﻘودی را ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋوارض ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧدازﻧده اﯾن ﻋوارض ﺣﻣل ﺷده اﻧد ﻣﺳﺗرد
ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﺎھش  /ﺿﺎﯾﻌﺎت وزن در طول ﺣﻣل
ﻣﺎده ﺳﯽ وﯾﮑم :
 -۱درﻣورد ﮐﺎﻻھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺎھﯾت ﺧود ،ﺻرﻓﺂ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻣل ،ﻣﻌﻣوﻵ در ﻣﻌرض ﮐﺎھش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧﮫ،
ﻓﻘط ﺗﺎ ﺣدی درﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎھش  /ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺑدون درﻧظر ﮔرﻓﺗن طول ﻣﺳﯾر ،ازﻣﯾزان ھﺎی ﻣﺟﺎز
ﻓراﺗر رود:
اﻟف –  ۲درﺻد وزن ﮐﺎﻻی ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺎر ﮔﯾری ﺷده در وﺿﻌﯾت ﻣرطوب،
ب –  1درﺻد وزن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺷﮏ،
 -۲ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ،۱ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑﺎﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﯾﮏ ﻣورد ﺧﺎص ،ﺛﺎﺑت
ﺷود ﮐﮫ ﺧﺳﺎرت ﻣزﺑور ﻧﺎﺷﯽ ار ﻋﻠﻠﯽ ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﯾزان ﻣﺟﺎز ﺧﺳﺎرت ﺑﺎﺷد.
 – ۳در ﻣورد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ واﺣد ارﺳﺎل ﺷوﻧد ،ﮐﺎھش وزن ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﻣل ،ﺑرای ھرﺑﺳﺗﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺧواھد ﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وزن آن در ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ روش دﯾﮕری ﺑﺗوان آﻧرا ﻣﻌﯾن
ﮐرد.
 – ۴در ﺻورت ﻣﻔﻘود ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ،ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻏراﻣت ،ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﺎھش وزن ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل،
ﮐﺳر ﻧﺧواھد ﮔردﯾد.

 – ۵اﯾن ﻣﺎده از ﻣﺎده ھﺎی  ۲۳و  ۲۵ﻋدول ﻧﺧواھد ﮐرد.
ﻏراﻣت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ
ﻣﺎده ﺳﯽ و دوم :
 – ۱در ﺻورت وارد آﻣدن اﺳﯾب ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) ،(carriageدرﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾرﺧﺳﺎرات ،ﺑﺎﯾد ﻏراﻣﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﯾزان
ﮐﺎھش ارزش ﮐﺎﻻ را ﺑﭘردازد .ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻎ ﻣزﺑور ﺑﺎ اﻋﻣﺎل درﺻد ﮐﺎھش ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﮫ در ﻣﻘﺻد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺎده  ۳۰ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد.
 -۲ﻏراﻣت از ﻣﺑﺎﻟﻎ دﯾﻠﯽ ﻓراﺗر ﻧﺧواھد رﻓت.
اﻟف – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ،ﮐل ارزش ﻣﺣﻣوﻟﮫ از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ،ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻏراﻣت ﻣﻔﻘود
ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺧواھد ﺑود.
ب – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ،ارزش ﺑﺧﺷﯽ ازﻣﺣﻣوﻟﮫ از ﺑﯾن ﺑرود ،ﻣﯾزان ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑراﺑر ھﻣﺎن ﺑﺧﺷﯽ ار
ﮐﺎﻻ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ارزش ﺧود را از دﺳت داده اﺳت.
 – ۳در ﺻورت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ روی ﭼرخ ھﺎﯾش ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد وﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻻ ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ
ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت آﻧﮭﺎ ،ﻣﯾزان ﻏراﻣت ،ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ،ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ،ﻣﺣدود ﺑﮫ
ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﺧواھد ﺑود .ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ در ﺻورت ﻣﻔﻘود ﺷدن ﻓراﺗر ﻧﺧواھد رﻓت.
 -۴ﻋﻼوﺗﺂ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎده  ۳۰را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺑﻧد ﻣﺳﺗرد ﻧﻣﺎﯾد.
ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل
ﻣﺎده ﺳﯽ وﺳوم :
 – 1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ﺑﮫ وﺟود اﻣده ﺑﺎش ،در اﯾن ﺻورت
اﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﻏراﻣﺗﯽ ﺑﭘردازد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﻓراﺗر رود.
 – 2در ﺻورت ﺧﺳﺎرت دﯾدن ﮐل ﮐﺎﻻ ،ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ،1 ،ﺑﮫ ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده 30
اﻓزوده ﻧﺧواھد ﺷد.
 – 3در ﺻورت ﺧﺳﺎرت دﯾدن ﺑﺧﺷﯽ ار ﮐﺎﻻ ،ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،1ار ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل آن ﻗﺳﻣﺗﯽ
ازﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺧﺳﺎرت دﯾده ،ﻓراﺗر ﻧﺧواھد رﻓت.

 – 4ﺑرای ﻣوارد آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ﻧﺑﺎﺷد ،ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ،1
در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﺑﮫ ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده درﻣﺎده  ،32اﻓزوده ﺧواھد ﺷد.
 -5ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  1ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  30و  32ﻣﺟﻣوﻋﺂ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﻧﺑﺎﯾد از ﻏراﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻻ ﻓراﺗر رود.
 -6ھرﮔﺎه طﺑﻖ ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  ،16ﻣﮭﻠت ﺣﻣل طﺑﻖ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت روش ھﺎی دﯾﮕر ﭘرداﺧت
ﻏراﻣت ﻏﯾر از ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  1ﻧﯾز ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد .دراﯾن ﺻورت ،اﮔر زﻣﺎن ﺣﻣل ،از ﻣﮭﻠت ﺣﻣل ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧدھﺎی  2ﺗﺎ  4از ﻣﺎده  ،16ﻣﮭﻠت ﺣﻣل طﺑﻖ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت روش ھﺎی دﯾﮕر ﭘرداﺧت
ﻏراﻣت ﻏﯾر از ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  1ﻧﯾز ﺗواﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﻣل ،از ﻣﮭﻠت ﺣﻣل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی  2ﺗﺎ 4
ازﻣﺎده  16ﺑﯾﺷﺗر ﺷود ،ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ،ﯾﺎ ﻏراﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد
ھﺎی  1ﺗﺎ  5را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻏراﻣت در ﺻورت وﺟود اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ارزش ﮐﺎﻻ
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم :
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده وﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ،در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ارزش ﺑرای ﮐﺎﻻ اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫ از ﺣد ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  2از ﻣﺎده  30ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺻورت ﻣﯾزان اﻋﻼن ﺷده ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺣد ﻣزﺑور ﺧواھد ﺷد.
ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت ﺑﮭره ﺗﺣوﯾل
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم :
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻗﯾد ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮭره وﯾژه
ای را ﺑرای ﺗﺣوﯾل ،در ﺻورت ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ،اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت
وﺟود اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرای ﺗﺣوﯾل ،ﻣﯾﺗوان ﺗﺎ ﻣﯾزان اﻋﻼم ﺷده ،ﻏراﻣت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺑت ﺿرر و زﯾﺎن ،ﻋﻼوه ﺑر ﻏراﻣت
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  32 ،30و  33ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣود.
از دﺳت دادن ﺣﻖ اﺳﺗﻧﺎد ب ﺣدود
ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺷﺷم :

ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  3از ﻣﺎده  ،15ﺑﻧدھﺎی 6و 7از ﻣﺎده  ،19و ﻣﺎده ھﺎی  30و  32ﺗﺎ  35اﻋﻣﺎل
ﻧﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺛﺎﺑت ﺷو ﮐﮫ ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎن ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ آن را ﻋﻣدآ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﭼﻧﺎن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺑوده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺗﺑدﯾل ارز و ﺑﮭره
ﻣﺎده ﺳﯽ و ھﻔﺗم :
 -1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻏراﻣت ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺑدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣطروﺣﮫ ﺑﮫ واﺣد ﭘول ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺑدﯾل ﺑر اﺳﺎس ﻧرخ روز و ﻣﺣل
ﭘرداﺧت ﻏراﻣت اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 – 2ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮭره ﻏراﻣت را ﺑﮫ ﻣﯾزان  5درﺻد در ﺳﺎل ،از روز ﻣطﺎﻟﺑﮫ ای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده  ،43ﯾﺎ،
اﮔر ﭼﻧﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ای ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ار روز اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -3اﮔر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺟﮭت ﺗﺳوﯾﮫ ﻗطﻌﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ،ادﻋﺎ ،ﻣدارک ﻻزم را در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺗﻌﺎرک ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﺧﺗﺻﺎص
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اراﺋﮫ ﻧدھد از زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﺣوﯾل واﻗﻌﯽ ﻣدارک ﻣزﺑور ،ھﯾﭻ ﺑﮭره ای ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﺗراﻓﯾﮏ
ﺧط آھن درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺎده ﺳﯽ و ھﺷﺗم :
 -1در ﺣﻣل ﺧط آھن درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده از طرﯾﻖ ﻣﺳﯾر ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  24ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ھر ﮐﺷور ﻋﺿو
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺿﻣن درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﻧﺿم ﻧﻣودن ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﺧطوط ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋﻠل
ذﯾل در ﺧﺻوص ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺳؤوﻟﯾت را ﺑﮫ ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده  23اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾد:
اﻟف – آﺗش ﺳوزی ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻور وی ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻور
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ،ﻣﻠوان ،ﻧﺎﺧدای ﮐﺷﺗﯽ و ﯾﺎ ﺧدﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﺗﻔﺎق ﻧﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت.
ب – ﻧﺟﺎت دادن ﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت دادن زﻧداﮔﯽ ﯾﺎ اﻣواﻟﯽ در درﯾﺎ؛
ج – ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻ ﺑر روی ﻋرﺷﮫ ﮐﺷﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧده در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺟﮭت ﺑﺎرﮔﯾری آﻧﮭﺎ ﺑدان
ﺻورت اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻ در واﮔن ﻧﺑﺎﺷد.
د – ﺧطرات ﯾﺎ ﺣوادث درﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر آب ھﺎی ﻗﺎﺑل ﮐﺷﺗﯽ راﻧﯽ.

 -2اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻓﻌﺎﻓﯾت ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  1ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ،درطول ﺳﻔر درﯾﺎﯾﯽ و از زﻣﺎن ﺷروع ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻ
ﮐﺷﺗﯽ ﺗﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ از ﮐﺷﺗﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت.
 -3ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ذﮐر ﺷده در ﺑﻧد  1اﺳﺗﻧﺎد ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ
آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وراده ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ،ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﻠوان ،ﻧﺎﺧدا و ﯾﺎ ﺧدﻣﮫ
ﺗﺣت ﺧدﻣت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ،وی ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳووﻟﯾت ﺧواھد ﺑود.
 -4ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺳﯾر درﯾﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  24ﮐﻧواﻧﺳﯾون در ﻓﮭرﺳت ﺧدﻣﺎت ﺛﺑت
ﺷده اﻧد ،ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺷﯾوه ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل در اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷرﮐت ھﺎی ﻣزﺑور
ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ھرﮔﺎه اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﺿو ،در ﻓﮭرﺳت ﻣذﮐور ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
اﺗﺧﺎذ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺳؤوﻟﯾت  ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﺗواﻓﻖ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾن آن ﮐﺷور ھﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد.
 – 5اﻗداﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد ھﺎی  1و 4ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اطﻼع دﺑﯾر ﮐل ﺑرﺳد .ﺗداﺑﯾر ﻣزﺑور ﻓورآ و ﺑﺎ اﻧﻘﺿﺎء ﻣﮭﻠت ﺳﯽ
روزه از روزی ﮐﮫ اﯾن ﺗداﺑﯾر ﺗوﺳط ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﮔردد ﻻزم اﻻﺟرء ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ از ﻗﺑﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﻣل ﺑوده اﻧد ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﺣوادث ھﺳﺗﮫ ای
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﻧﮭم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageاز ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ وی اﺳت ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود اﮔر ﺿرر ﯾﺎ
زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮭره ﺑردار ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﯾﺎ ھر ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن وی اﺳت،
ﺑراﺳﺎس آن ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ک دوﻟت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺳووﻟﯾت درزﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﻣﺳوول ﺿرر ﯾﺎ
زﯾﺎن ﻣزﺑور ﺑﺎﺷد.
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻗﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت دارد
ﻣﺎده ﭼﮭﻠم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و دﯾﮕر اﺷﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﺣﯾط وظﺎﯾف ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﻣدﯾران آن زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل در آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﺟزء اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ازﺧدﻣﺎت ﺷﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﯾﮑم:

 -1در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھر ﮔوﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﺧﺻوص
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ھر ﻣوردی را ﻓﻘط ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ،ﺻورت داد.
 -2اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ھرﮔوﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﺧدﻣﮫ و دﯾﮕر اﺷﺧﺎص ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده  40اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ
ﻣﺳؤول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻋﻧوان ﭼﮭﺎرم  :اﺳﺗﯾﻔﺎی ﺣﻘوﻗﯽ اﺛﺑﺎت ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ اﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ ازﻣﺣﻣوﻟﮫ
ﻣﺎده ﭼﮭل و دوم:
 -1ھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ازﻣﺣﻣوﻟﮫ را ﮐﺷف ﻧﻣﺎﯾد اﺣﺗﻣﺎل آن را ﺑدھد ،ﯾﺎ از طرف ﺷﺧص
ذﯾﺣﻖ ﻣطرح ﮔردد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﯽ درﻧﮓ و درﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﮔزارش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺎھﯾت
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ،وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻻ ،وزن آن و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،داﻣﻧﮫ ﺿرر و زﯾﺎن ،ﻋﻠت و زﻣﺎن وﻗوع آن ﺗﻧظﯾم
ﻧﻣﺎﯾد.
 -2ﮐﺎﭘﯽ ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺗﺣوﯾل ﮔردد.
 -3ھرﮔﺎه ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﮔزارش را ﻧﭘذﯾرد ،ﻣﯾﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد وﺿﻌﯾت و وزن ﮐﺎﻻ و ھﻣﯾن طور ﻋﻠت و
ﻣﯾزان ﺿرر و زﯾﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳوی طرﻓﯾن ﻗرار داد ﺣﻣل ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،اﺛﺑﺎت
ﺷود .روش اﻧﺟﺎم ﮐﺎر طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺷوری ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎر اﺛﺑﺎت در اﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
دﻋﺎوی
ﻣﺎده ﭼﮭل وﺳوم :
 -1ادﻋﺎھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده داده ﺷود ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ او اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت.
 -3ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوث ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را اراﺋﮫ دھد .درﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،او ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده اﺧﺗﯾﺎر
ﻧﺎﻣﮫ ای اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﻣدرﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﮔﯾرﻧده از ﭘذﯾرش ﻣﺣوﻟﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﮐرده اﺳت.
 -4ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﺑﺎﯾد ﯾﺎداﺷت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وی ﺑرﮔرداﻧده ﺷده
ﺑﺎﺷد.
 – 5ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎﭘﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ اﻟﺣﺎق آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻋوی درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﺎﯾﯾد ﺷد ﺑﺎﺷﻧد ،اراﺋﮫ
ﮔردد.

 -6ھﻧﮕﺎم ﺗﺳوﯾﮫ دﻋوی ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎﭘﯽ ﯾﺎ رﺳﯾد وﺻول وﺟﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ را
درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﭘﺷت ﻧوﯾﺳﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺗﺳوﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم:
 -1ﺣﺳب ﺑﻧدھﺎی  3و 4اﻓراد زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﻗرار داد ﺣﻣل اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾﻧد:
اﻟف – ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﯾرﻧده:
) (1ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
) (2ﮐﺎﻻ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
) (3ﺣﻘوق ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  3از ﻣﺎده  17ﯾﺎ ﺑﻧد از ﻣﺎده  18اﺳﺗﯾﻔﺄ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
ب – ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وی:
) (1ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
) (2ﮐﺎﻻ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
) (3ﺣﻘوق ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  3از ﻣﺎده  17ﯾﺎ ﺑﻧد از ﻣﺎده  18اﺳﺗﯾﻔﺄ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
 -2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از طرف ﮔﯾرﻧده طﺑﻖ  5از ﻣﺎده  18ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻻ راﻗﺑول ﻧﻣوده
ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  3از ﻣﺎده  17ﺣﻘوق اش را اﺳﺗﯾﻔﺎ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ ﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺳﺎﻗط ﺧواھد
ﺷد.
 – 3اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟﮭت ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن ﻣﺑﻠﻎ ﭘرادﺧﺗﯽ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺳوی ﮐﺳﯽ طرح ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرار داد ﺣﻣل
ﭘرداﺧت را اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
 -4ﻓﻘط ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺣﻖ دارد در ﻣورد ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣﺎﯾد.
 -5ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾدﮐﺎﭘﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را اراﺋﮫ دھد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت او ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ار ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده اﺧﺗﯾﺎر
ﻧﺎﻣﮫ ای اراﺋﮫ دھد ﯾﺎ ﻣدرﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮔﯾرﻧده از ﭘذﯾرش ﮐﺎﻻ اﻣﺗﻧﺎع ﮐرده اﺳت در ﺻورت ﻟزوم،
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣوﺟود ﻧﺑودن ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷدن ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد.
 -6ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ﮔﯾرﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را  ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ وی ﺗﺣوﯾل داده ﺑﺎﺷﻧد ،اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم:
 -1ﺣﺳب ﺑﻧدھﺎی  3و 4اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ،ﺑر اﺳﺎﺳﯽ ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘط ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده اول ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻣل را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﮫ ﮐﮫ در طﯽ آن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﯽ ﺷود واﻗﻊ ﺷده
اﺳت ،ﺻورت داد.
 -2درﻣورد ﺣﻣل ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﯾﺗوان ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻻ را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ
داد و ﻧﺎم او ﺑﺎ رﺿﺎﯾت وی در ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ درج ﺷده ،طﺑﻖ ﺑﻧد  1اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﮐرد ﺣﺗﯽ اﮔر او ﻧﮫ ﮐﺎﻻ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و
ﻧﮫ ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ را.
 – 3اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟﮭت ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗن ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد ﺣﻣل ﭘرداﺧت ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
) (carriageﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣزﺑور را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣزﺑور از ﺟﺎﻧب وی درﯾﺎﻓت
ﮔردﯾده ﺻورت ﮔﯾرد.
 – 4در ﺧﺻوﺻﯽ وﺻول ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﮐﺎﻻ را در ﻣﺣﻠﯽ ارﺳﺎل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
اﺳت اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود.
 – 5ھرﮔﺎه اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی از طرﯾﻖ دﻋوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎ در دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻋوی اﺻﻠﯽ و ﺑراﺳﺎس ھﻣﺎن
ﻗرارداد ﺣﻣل ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗوان ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﻏﯾر از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺷده در ﺑﻧد
ھﺎی  1ﺗﺎ  4اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود.
 – 6ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﻣورد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﺟﺎﻧﺷﯾن ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗوان ﻋﻠﯾﮫ وی ﻧﯾز اﻗﺎﻣﮫ
دﻋوی ﻧﻣود.
 – 7اﮔر ﺧواھﺎن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب او ﺑﮫ ﻣﺣض اﻧﮑﮫ وی ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﻗﺎﻣﮫ
دﻋوی ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯾﺷود؛ ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺧواھﺎن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده وﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺟﺎﻧﺷﯾن را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺣل رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭل وﺷﺷم:
 -1اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ
ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﻌﯾن ﺷده ﯾﺎ در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﮐﺷوری ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن:

اﻟف – ﺧواﻧده ﻣﻘﯾم اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در آن اﻗﺎﻣت دارد ،ﻣﺣل اﺻﻠﯽ ﮐﺎروی ،ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﮐﮫ ﻗرارداد ﺣﻣل
را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،در آﻧﺟﺎ اﺳت ،ﯾﺎ.
ب – ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺣﻣل ﮐﻧﻧده ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ،در آﻧﺟﺎ ﻗرار دارد ،اﻗﺎﻣﮫ
ﻧﻣود در ﺳﺎﯾر دﯾوان ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﻧﻣﯾﺗوان اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻣود.
 – 2ھرﮔﺎه ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺑر ﺑﻧد  1ذﯾﺻﻼح ﺑﺎﺷد ،ﻣطرح ﮔردد
ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﭼﻧﺎن دﻋﺎوی رای آن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان اﻋﻼم ﮔردد ،ھﯾﭻ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟدﯾدی ﺑﯽ ھﻣﺎن طرف ھﺎی ﻗرار داد و
در ھﻣﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ رای دﯾوان ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﮫ در آن ،اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی اوﻟﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در
ﮐﺷوری ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺟدﯾد در آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻗﺎﺑل اﺟراء ﻧﺑﺎﺷد.
اﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی
ﻣﺎده ﭼﮭل وھﻔﺗم:
 -1ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ،ھر ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل ،در ﺧﺻوص ﻣﻔﻘود ﺷدن
ﻗﺳﻣﺗﯽ ازﮐﺎﻻ ،آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ،ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد.
 – 2ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،درﻣوارد زﯾر ،ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺧواھد ﺷد:
اﻟف – درﻣورد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎﻻ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
) (1طﺑﻖ ﻣﺎده  42ﺗﺎﯾﯾد ﮔردد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻗﺑل از ﭘذﯾرش ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ رخ داده اﺳت،
) (2ﺗﺎﯾﯾدی ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺎده  42ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﺗوﺳطﮫ ﻗﺻور اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎش،
ب – در ﻣورد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮫ ﭘس از ﭘذﯾرﯾش ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﻌﻠوم ﺷده ﺑﺎﺷد ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ:
) (1طﺑﻖ ﻣﺎده  42ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس ازﮐﺷف ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  7روز ﭘس از درﯾﺎﻓت ﮐﺎﻻ از ﺳوی وی،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد ،و
) (2ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺑﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻻ و ﺗﺣوﯾل آن ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
ج – درﻣواردی ﮐﮫ ﻣدت ﺣﻣل ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﺑﮑﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ظرف ﻣدت  60روز از ﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی
ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  45اﻗدام ﮐرده ﺑﺎﺷد.

د – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدآ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن
ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری و ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭼﻧﺎن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ
اﺳت.
 – 3اﮔرﮐﺎﻻ طﺑﻖ ﻣﺎده  28ﻣﺟددآ ارﺳﺎل ﮔردد ،ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑﺎﺑت ﻣﻔﻘودی ﺑﺧﺷﯽ ازﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺎﺑت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﯾﮑﯽ از ﻗراردادھﺎی ﺣﻣل ﻗﺑﻠﯽ اﺳﻘﺎط ﺧواھد ﺷد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗرارداد ﺣﻣل واﺣد وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺣودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی
ﻣﺎده ﭼﮭل و ھﺷﺗم:
 -1ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺣﻣل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﯾن ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ در ﻣورد اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی زﯾر دوﺳﺎل ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ﺑرای ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن وﺟﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ازﮔﯾرﻧده ﻣﺣﻣوﻟﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت.
ب – ﺑرای اﺳﺗرداد درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﻓروش ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده،
ج -ﺑرای ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗﺻوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻣدآ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن ﺿرر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﯾﺎ از روی
ﺳﮭل اﻧﮕﺎری و ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﺑوده ک اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ اﺳت.
د – ﺑراﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻗراردادھﺎی ﺣﻣل ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﻣﺟدد ﮐﺎﻻ طﺑﻖ ﻣورد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده درﻣﺎده.
 -2ﻣﺣدوﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ،ازﺗﺎرﯾﺦ ای ذﯾل آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد:
اﻟف – ﺑرای ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت از دﺳت رﻓﺗن ﮐﺎل ﮐﺎﻻ ،از ﺳﯽ وﻣﯾن روز ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﻠت ﺣﻣل.
ب – ﺑرای ﻏراﻣت ﺑﺎﺑت از دﺳت رﻓﺗن ﺑﺧﺷﯽ ازﮐﺎﻻ ،آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه طول ﮐﺷﯾدن زﻣﺎن ﺣﻣل ،از روزی
ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ج -در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد دﯾﮕر ،از روزی ﮐﮫ ﺣﻖ ﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
د – روز ﻣورد اﺷﺎره ﺑرای ﺷروع دوره ﻣﺣدوﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ﺟزء ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت ﻣزﺑور ﻣﺣﺳوب ﻧﺧواھد
ﺷد.
 – 3وﻗﺗﯽ دﻋوی ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب طﺑﻖ ﻣﺎده  43ﻣطرح ﺷود ،ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،ﺗﺎ روزی ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
دﻋوی را ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب رد ﻧﻣوده و ﻣدارک ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ آن را ﻣﺳﺗرد ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺧواھد اﻓﺗﺎد .اﮔر
ﺑﺧﺷﯽ از دﻋوی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﮔردد ،ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت در ﺧﺻوص ﺑﺧش ﻣورد اﺧﺗﻼف ،ﻣﺟددآ آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت درﯾﺎﻓت دﻋوی ﯾﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺛﺑﺎت دادن ﭘﺎﺳﺦ ،و اﺳﺗرداد ﻣدارک ﺑﮫ ﻋﮭده طرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻋﺎوی ﺛﺎﻧوی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺿوع را دارﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ درﻧﺧواھد آﻣد.
 – 4ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﯾش از آن اﻋﻣﺎل ﻧﻣود ﺣﺗﯽ از طرﯾﻖ دﻋوی
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎ در دادرﺳﯽ.
 – 5در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺗﻌوﯾﻖ و ﻗطﻊ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم  :رواﺑط ﻣﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ
ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎ
ﻣﺎده ﭼﮭل و ﻧﮭم:
 – 1ھر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﻋزام ﯾﺎ رﺳﯾدن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗرارداد ﺣﻣل را درﯾﺎﻓت ﮐرده
ﯾﺎ ﺑﺎﯾد آﻧرا درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣوظف اﺳت ﺳﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ذﯾﻧﻔﺢ را ﺑﭘردازد .روش ھﺎی ﭘرداﺧت
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.
 – 2ﻣﺎده  12درﻣورد رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه ھم:
 -1اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،ﻏراﻣت را ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ
اﻧد طﺑﻖ ﻣﻘررات زﯾر ،از ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ای ﮐﮫ ﻣﺳﺑب ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑوده ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺳؤول آن ﺧواھد ﺑود.
ب -ھرﮔﺎه ﭼﻧدﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣوﺟب ﺑروز ﻣﻔﻘودی ﯾﺎآﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وارده ﺑﺎﺷﻧد ھرﯾﮏ از اﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب
دﯾدﮔﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ وی ﻣوﺟب آن ﺷده اﺳت ،اﮔر ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﺷده طﺑﻖ
ﻗﺳﻣت )ج( ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﺳﮭﯾم ﺧواھد ﺷد.
ج -اﮔرﻧﺗوان ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﮐدام ﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺷده اﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺑروز اﯾن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎن
ﻧﺑوده اﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد ،ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺑﻠﻎ ﻏراﻣت ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﮭم درﯾﺎﻓﺗﯽ ھرﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ از ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺧواھد ﺑود.

 -2در ﺻورت ﻋﺟز و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھرﯾﮏ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ در ﭘرداﺧت دﯾن ﺧود ،ﺳﮭم ﭘرداﺧت ﻧﺷده او ﺑﯾن دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل ،ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﮭم آﻧﮭﺎ از ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ،ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد.
روال ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮑم:
 -1اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده  50از ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ او از ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
اﺳت،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﻏراﻣت درﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﻌدی ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯾﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در
ﺟرﯾﺎن آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .دﯾوان ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی اﺻﻠﯽ در آن
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﮭﻠت ﻣﺟﺎز ﺑرای اﯾن ﻗﺑﯾل اﺑﻼﻏﯾﮫ ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﻧﻣود.
 -2اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺧود ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ادﻋﺎی ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد را در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی واﺣد اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،وی در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
آﻧﮭﺎ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻧﻧﻣوده ،ﺣﻖ رﺟوع ﺧود ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را از دﺳت ﺧواھد داد.
 -3ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ،در ﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ دﻋﺎوی ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑﮫ آن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود ،در ﯾﮏ
ﺣﮑم واﺣد ،اﻋﻼم ﺧواھد ﻧﻣود.
 -4اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر اﻋﻣﺎل ﺣﻖ ﺧود در رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺧود را در ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ
دﯾوان ﮐﺷوری ﻣطرح ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﯾﮑﯽ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺣﻣل وﻧﻘل ،ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ای ﮐﮫ
ﻗرارداد ﺣﻣل را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣوده ،در ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷد.
 -5ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﭼﻧد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺻورت ﮔﯾرد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺧواھﺎن ،ﺣﻖ آن را ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ از ﺑﯾن
ﺣوزه ای ﻗﺿﺎﯾﯽ ذﯾﺻﻼح طﺑﻖ ﺑﻧد  ،4دﯾوان ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ را ﺑرای اﻗدام ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد.
 -6دادرﺳﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ دادرﺳﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻏراﻣت ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺷﺧص دﯾﺎﺣﻘﯽ ،طﺑﻖ ﻗرارداد ﺣﻣل اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮑﯽ ﻧﻣود.
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح
ﻣﺎده ﭘﻧﺟﺎه و دوم:
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎده ھﺎی  49و  50ﻋدول ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘررات ﺣﻣل ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ) RIDﭘﯾوﺳت )ج( ﮐﻧواﻧﺳﯾون(

ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎده اول:
اﯾن ﻣﻘررات ﺑرﻣوارد ذﯾل اﻋﻣل ﺧواھد ش:
اﻟف – ﺑر ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧوط آھن ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک درﻗﻠﻣرو ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو، RID
ب -ﺑر ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺎی ﻣﻣﮑل ﺣﻣل وﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن
ﺿﻣﯾﻣﯾﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTFIدرﻣورد آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷروط ﺑر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣﻣل ﺗوﺳط ﺷﯾوه دﯾﮕر ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن درﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧدرج در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻣﻘررات
.RID
 -2ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺣﻣل آﻧﮭﺎ طﺑﻖ اﯾن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﻣﻧوع ﮔردﯾده ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣﺟدد )ﺗﻌرﯾف(
ﻣﺎده اول:
در اﯾن ﻣﻘررات و ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ،ﮐﺷور ﻋﺿو  RIDﻋﺑﺎرت ﺧواھد ﺑود از ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ طﺑﻖ اوﻟﯾن ﺟﻣﻠﮫ
از ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  42ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ای را در ﺧﺻوص اﯾن ﻣﻘررات اراﺋﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎ
ﻣﺎده دوم:
اﯾن ﻣﻘررات ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ،ﺑرﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت آﻧﮭﺎ در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﺷده ،اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻟﺣﺎظ ﺷوﻧد ک ﻣﻘدارﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻣﻌﺎف
ﺷده ،اﯾﻣﻧﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد.
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ
ﻣﺎده ﺳوم:
ﺑرای ھرﮐﺷور ﻋﺿو  RIDاﯾن ﺣﻖ ﻣﺣﻔوظ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟز اﯾﻣﻧﯽ درطول ﺣﻣل ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی ﺧط
ﻧﺎک را در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻣﻧﺗرول ﯾﺎ از آن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﺎﯾر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ

ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:
ﺣﻣل وﻧﻘل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘررات در ﻣورد اﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ک ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑر
ﺣﻣل ﺧط آھن ﮐﺎﻻ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردد ،ﺧواھﻧد ﺑود.
اﻧواع ﻗطﺎر ھﺎی ﻣﺟﺎز ﺣﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﺔ دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﺔ ﺛﺑت ﺷده،
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
 -1ﯾﺎ ﺣﻣل در داﺧل ﯾﺎ روی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
اﻟف -ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧطرﻧﺎک ﻓﻘط در ﻗطﺎرھﺎی ﺑﺎری ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی.
ب – ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺿﻣﯾﻣﮫ و ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ﺷراﯾط وﯾژه ﺣﻣل ،درﻗطﺎر
ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻗطﺎر ﺑﺎری ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺣﻣل ﻧﻣود.
ج -ﮐﺎﻻی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط وﯾژه ی ذﮐر ﺷده در ﺿﻣﯾﻣﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮫ دﺳﺗﯽ ،اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،ﯾﺎ ﺣﻣل در
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ روی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھدف در ﭼﺎرﭼوپ ﻣﺎده  12از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧط آھن ) (COTIFﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣل ﺷوﻧد.
 -2ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک را ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺎﺛﯾﮫ ای دﺳﺗﯽ ھﻣراه داﺷت ﯾﺎ ﺣﻣل ﻧﻣود ﯾﺎ ﺟﮭت ﺣﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺛﺎﺛﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده ،ﯾﺎ ﺣﻣل در داﺧﻠﯽ ﯾﺎ روی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﺣوﯾل داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط وﯾژه ای
ﺿﻣﯾﻣﮫ ،ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻣﺎده ﺷﺷم:
ﺿﻣﯾﻣﮫ ،ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ اﯾن ﻣﻘررات ﺧواھد ﺑود .ﻣﺗن ﺿﻣﯾﻣﮫ ،ﻣﺗﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ه در زﻣﺎن ﻻزم ﻻاﺟراء ﺷدن ﭘروﺗوﮐول ﺳوم
ﺟون  1999ﺑرای اﺻﻼح ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻣورخ  9ﻣﯽ  ،1980طﺑﻖ ﺑﻧد  4ازﻣﺎده
 19اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت.
ﯾﺎدداﺷت دﺑﯾر ﺧﺎﻧﮫ آﺗﯾف:
در اداﻣﮫ ﻣﺗن ،طﺑﻖ ﻣﺎده  ،6ﻣﻧظور از  ،RIDﺿﻣﯾﻣﮫ ی ﺿﻣﯾﻣﮫ )ج( از ﮐﺗﯾف ﺧواھد ﺑود .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ،
وﻗﺗﯽ ﻣﻧظور ،ﻣﺗن ﺿﻣﯾﻣﮫ )ج( ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اراﺋﮫ ﺷد ،ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آن ،ﺑﮫ ﺻورت ﺿﻣﯾﻣﮫ از ﮐﺗﯾف اﺷﺎره ﺧواھد ﺷد ) ﺑرای ﻣﺛﺎل
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)ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺑﺗﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﺳﺎﯾط درﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (CUVﺿﻣﯾﻣﮫ "د" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن(
ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎده اول:
اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﻣورد ﻗراردادھﺎی دوﯾﺎ ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل طﺑﻖ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ درﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )(ATMF
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFو طﺑﻖ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ
ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﯾﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFاﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎده دوم:
در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،واژه ی:
اﻟف – ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺷرﮐت دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺣﻣل اﺷﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑوده و ﻧﯾروی
ﮐﺷش را ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ب – وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ :ﯾﻌﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫ اﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﺣرﮐت ﺑﺎ ﭼرخ ھﺎی ﺧود روی ﺧطوط ﺧط آھن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،و ﺑدون
آﻧﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺷﯽ در آن ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ج – ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده :ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت داﺋﻣﯽ ازﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﻧﻘل ﺑﮫ ﺻورت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ از ﺣﻖ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن آن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
د -اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣوطن :ﻣﺣل درج ﺷده روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ک وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑﻖ ﺷراﯾط ﻗرارداد ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﺑﺎز ﮔرداﻧده ﺷود.
ﻋﻼﺋم و ﻣﻧدرﺟﺎت روی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﺎده ﺳوم:
 -1ﻋﻠﯾرﻏم وﺟود دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺟﮭت ﺳﯾر در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب
ﻗرارداد اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎده  1وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ذﯾل روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ درج ﺷود:
اﻟف – ﻧﺎم ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده،

ب -درﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ﻧﺎم ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ک وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﮔﯾﻧﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ وی ﺗﻌﻠﻖ دارد،
ج -در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ﻧﺎم اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣوطن،
د – ﺳﺎﯾر ﻋﻼﻣﺎت وﻣﻧدرﺟﺎت واﻓﻖ ﺷد در ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.
 -2ﻋﺎﻻﻣﺎت و ﻣﻧدرﺟﺎت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  1را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم داد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت درﻣوارد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:
 -1ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل دراﺧﺗﯾﺎر وی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده،
در ﻗﺑﺎل ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب
دﯾدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺻور وی ﻧﺑوده اﺳت.
 -2ﺷرﮐت ﺣﻣل وﻧﻘل ﺧط آھن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دو ﺳﻣت وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ در ﺳﯾﺎھﮫ
ھﻣراه آن ذﮐر ﻧﺷده ،ﻧدارد.
 -3در ﺻورت ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﻏراﻣت آن ،ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ،ﻣﺣدود ﺑﮫ ارزش وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ ،ﺧواھد ﺑود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯾﯾن روز ﯾﺎ ﻣﺣل ﺧﺳﺎرت ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯾزان ﻏراﻣت ﺑرﺣﺳب ارزش روز و
ﻣﺣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری واﮔذار ﮔردﯾده اﺳت.
 -4در ﺻورت ﺧﺳﺎرت دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﻣﯾزان ﻏراﻣت ،ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ،ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾر
ﻣﺣدود ﺧواھد ﺑود .ﻣﯾزان ﻏراﻣت از ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ در ﺻورت ﻣﻔﻘودی ﺷدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻓراﺗر ﻧﺧواھد رﻓت.
 -5طرف ھﺎی ﻗرارداد ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺧﺻوص ﻣﻘرراﺗﯽ ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﺑﻧد ھﺎی  1ﺗﺎ  4ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.
از دﺳت دادن ﺣﻖ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی  3و  4از ﻣﺎده  4اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب
دﯾدﮔﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﺛﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن آن را ﻋﻣدآ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻣرﺗﮑب
ﺷده ،ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری وﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭼﻧﺎن ﺿرر ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ اﺳت.
ﻓرض ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﺎده ﺷﺷم:

 -1ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧده ای دﯾﮕری ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﻣﻔﻘود ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی
ازﺷرﮐت ﺣﻣل ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﮫ آن واﮔذار ﻧﻣوده ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺟﺳﺗﺟوی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑﮑﻧد و ظرف ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از روز ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳوی ﺷرﮐت درﯾﺎﻓت ﺷده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ در
اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای دال ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ درﮐﺟﺎ واﻗﻊ ﺷده درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده ﺑﺎش.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ھر ﻟﯾﻠﯽ ک ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وﺳﯾﻠﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﻣﺣل ﺧود ﺣرﮐت
داده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣدت اﯾن دوره ﺑﮫ اﻧدازه ای زﻣﺎن اﯾن ﺣرﮐت داده ﻧﺷدن اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
 -2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘس از ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ک ﻣﻔﻘود ﺷده ﻣﺣﺳوب ﺷده ﺑود ،ﭘﯾدا ﺷود ،ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد از
ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ وی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ آن واﮔذار ﻧﻣوده ﺑود
ﺑﺧواھد ک ظرف ﻣدت  6ﻣﺎه ﭘس از درﯾﺎﻓت اﻋﻼن آن ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑدون درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ و در ﻗﺑﺎل اﺳﺗرداد ﻏراﻣت ،در
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺑدآ ﯾﺎ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺗواﻓﻖ ﺷده ی دﯾﮕری ،ﺑﮫ وی ﺑﺎزﮔرداﻧد.
 -3در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  2اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ازﯾﮑﺳﺎل ﭘس از ﭘرداﺧت
ﻏراﻣت ﭘﯾدا ﺷود ،ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺑرای آن ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣوده ﺑود ،طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﺣل ﻣوﺟودﯾت وﺳﯾﻠﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
 -4طرف ھﺎی ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﻣورد ﻣﻘرراﺗﯽ ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﺑﻧد ھﺎی  1ﺗﺎ  3ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت درﺧﺻوص ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﺎدھﻔﺗم:
 -1ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد اﺷﺎره ﺷده درﻣﺎده  ،1وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای را ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﻓراھم ﻧﻣوده ،در ﺻورت ﻣﻘﺻر ﺑودن ،در ﺧﺻوص ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود.
 -2طرف ھﺎی ﻗرار داد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﻣﻘرراﺗﯽ ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﺑﻧد  ،1ﻋدول ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﯾﺎﺑت
ﻣﺎده ھﺷﺗم:
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﻣﻘرر ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺣﻣل ن ﻧﻘل ﺧط آھن ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را
ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل ﻧﻘل ﺧط آھن ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﺷرﮐت ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺧط آھن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل ﻧﻘل ﺧط آھن ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾد:

اﻟف -ﮐﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ رﺟوع ان ﺷرﮐت ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح  ،آن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت آﻧﮭﺎ در ﻗﺑﺎل
ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﯾﺗﺎر دارﻧده در ﺧﺻوص ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از آن ﺷرﮐت ھﺎ
ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد.
ب -در ﺧﺻوص ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ آﺳﯾب اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺻرﻓﺂ ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده ،در ﻗﺑﺎل ﺳﺎﯾر ﺷرﮐت
ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﮐﮫ طرف ﻗراردادی ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﯾﺗﺎر دارﻧده اﺳت ،ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﺣﻘوق ﺳﺎﯾر ﺷرﮐت ھﺎی
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن را اﺳﺗﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺧدﻣﮫ وﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص
ﻣﺎده ﻧﮭم:
 -1طرﻓﯾن ﻗرارداد ،ﻣﺳؤول ﺧدﻣﮫ ﺧود و دﯾﮕر اﺷﺧﺎص ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﺧدﻣﮫ و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﺣﯾط وظﺎﯾف ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
 -2ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺗواﻓﻖ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣدﯾران آن زﯾرﺑﻧﺎء ﺧط آھن ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎی
ﺣﻣل ن ﻧﻘل ﺧط آھن ،روی آن زﯾرﻧﺑﺎء ﺧط آھن از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ﻧﻘل ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺟزء
اﺷﺧﺎص ﻣﺣﺳوب ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ازﺧدﻣﺎت ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -3ﺑﻧدھﺎی ﯾﮏ و دو ،در ﻣورد ﻧﯾﺎﺑت طﺑﻖ ﻣﺎده  8ﻧﯾز ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی

ﻣﺎده دھم:
 -1درﺗﻣﺎم ﻣواردی ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در ﺧﺻوص ﻣﺳووﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ اﺳﯾب
دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن در ھر زﻣﯾﻧﮫ ای ،ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت ﺣﻣل ن ﻧﻘل ﺧط آھن ک وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل ن ﻧﻘﻠﯽ ﺑرای آن ﺷرﮐت ﺗﺎﻣﯾن ﮔرﯾده اﺳت را ﻓﻘط طﺑﻖ ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎن و ﻗرار داد ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﺗوان ﻣطرح ﮐرد.
 -2ﺑﻧد ﯾﮏ ،درﻣورد ﻧﯾﺎﺑت ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده  8ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 -3اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﻣورد اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺧدﻣﮫ دﯾﮕر اﺷﺧﺎص ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ان ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط اھن ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ آن واﮔذار ﺷده ﺑود در ﻗﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﺳوول اﺳت ،ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد
ﻣﺣل رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣﺎده ﯾﺎزدھم:
 -1اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻗرار دادی ﮐﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎﺷد را ﻣﯾﺗوان در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻗرار داد ﻣﻌﯾن ﺷده اﻧﺟﺎم داد.
 -2ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء وﻗﺗﯽ ﮐﮫ طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ذﯾﺻﻼح ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ و دﯾوان
ھﺎی ﮐﺷور ﻋﺿوی ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧواﻧده در آﻧﺟﺎ واﻗﻊ اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎر ﺧواﻧده در ھﯾﭻ ﮐﺷور
ﻋﺿوی ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ دﯾوان ﮐﺷور ﻋﺿوی ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ درآﻧﺟﺎ رخ داده اﺳت.
ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎده دوازدھم:
 -1ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎده ھﺎی  4و  ،7ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود.
 -2ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ذﯾل آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد:
اﻟف -ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎده  ،4ار روزی ک ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ اﺳﯾب دﯾدﮔﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺣرزﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ از روزی ﮐﮫ
ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ طﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  1ﺗﺎ  4از ﻣﺎده  6ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ راﻣﻔﻘود ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ب -ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑرﻣﺑﻧﺎء ﻣﺎده  7ار روزی ﮐﮫ ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ آﺳﯾب در آن رخ داده اﺳت.
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده زﯾرﺑﻧﺎء در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ) CUIﭘﯾوﺳت E
ﮐﻧواﻧﺳﯾون(

ﻋﻧوان اول  :ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ
ﻣﺎده اول:
 -1اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﻣورد ھر ﻗرار داد اﺳﺗﻔﺎده از زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ر ﭼﺎرﭼوپ ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﯾﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFو ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFاﻋﻣﺎل ﺧوھد ﺷد.
اﯾن ﻗواﻋد ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر و ﻣﻠﯾت طرﻓﯾن ﻗرارداد ،اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺣﺗﯽ درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺷود ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد
ﺷد.
 -2ﭘﯾرو ﻣﺎده  21اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن درﻣورد ﺳﺎﯾر رواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھﻧد ﺷد ﻣﺧﺻوﺻﺎ درﻣواردی ھﻣﭼون:
اﻟف -ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ ﻣدﯾر در ﻗﺑﺎل ﺧدﻣﮫ ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ازﺧدﻣﺎت ﺷﺎن ﺑرای ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن
وظﯾﻔﮫ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ب -ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎﻣدﯾر ازﯾﮏ ﺳو و اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث از ﺳوی دﯾﮕر.
اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ درﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻣورد ﺑروز آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرات ﺟﺳﻣﯽ
ﻣﺎده دوم:
 -1ھر دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎن اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات در ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﺧﺻوﺻﯽ
ﺧﺳﺎرات ﺟﺎﻧﯽ )ﻓوت ،ﺟراﺣت ﯾﺎ ھر آﺳﯾب ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ( را در ﻗﺑﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣوداث ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن دوﻟت رخ داده،
اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﮐرد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،اﺗﺑﺎع آن دوﻟت ﺑوده ﯾﺎ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﻧﺎن در ان ﮐﺷور ﺑﺎﺷد.
 -2دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  1اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﻧﻣوده ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد از آن اﻧﺻراف دھد اﯾن
اﻧﺻراف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از روزی ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ اﺳﻧﺎد آن را ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺷد.
ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎده ﺳوم:
اﻟف -زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﺧطوط ﺧط آھن و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﺛﺎﺑت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﺎ ﺑرای ﺳﯾر وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و
اﻣﻧﯾت ﺗراﻓﯾﮏ ﺿروری ﺑﺎﺷﻧد.

ب -ﻣدﯾر :ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرطﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء
در ﮐﺷوری ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎ در ان واﻗﻊ اﺳت ،ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ دارد.
ج -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ،اﺷﺧﺎص ﮐﺎﻻھﺎ را ﺗﺣت ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFو ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﺑر طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺟوز و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن
ﻣﺟوزھﺎی دارای اﻋﺗﺑﺎر درﮐﺷوری ﮐﮫ ﺷﺧص اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ﻣﺟوز درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﺳت.
د -ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ ﻣدﯾر ازﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺟرای ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﮫ وﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﺣﯾطﮫ وظﺎﯾف ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ھـ -ﺷﺧص ﺛﺎﻟث :ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟز ﻣدﯾر ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ آﻧﮭﺎ،
و -ﻣﺟوز :ﯾﻌﻧﯽ ﺟواز ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ دوﻟت ﺑرای ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑرداری ﺧط اھن طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻻزم اﺟراء ﯾﮏ ﮐﺷور ،ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ان ﺷرﮐت ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎ اﯾن ﻣﺟوز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ز -ﺗﺻدﯾﻖ اﯾﻣﻧﯽ :ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧدی ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء ﮐﺷوری ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎ در آن واﻗﻊ ﺷده ﺗﺎ ﺣدی
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣرﺑوط ﺷود ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن اﻣر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ:
) (1ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﺷرﮐت وﻧﯾز
) (2ﭘرﺳوﻧﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻗرار اﺳت روی زﯾرﺑﻧﺎی ﻣورد ﻧظر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
اﻟزاﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ را ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن اراﺋﮫ ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﯽ ﺧطر روی زﯾرﺑﻧﺎی ﻣزﺑور دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻗﺎﻧون اﻟزاﻣﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھرﮔوﻧﮫ ﻗﯾد و ﺷرط دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻋدول ﮐﻧد ﻣﻠﻐﯽ و ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺑود .اﻟﻐﺎی ﭼﻧﯾن ﻗﯾد و ﺷرط ھﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﻣل اﻟﻐﺎی دﯾﮕر
ﻣﻘررات ﻗرارداد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾن ﺗری از
اﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد ﯾﺎ ﻣﯾزان ﺣداﮐﺛری از ﻏراﻣت را ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﻘود
ﺷدن ﮐﺎﻻ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد.

ﻋﻧوان دوم :ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣﺗوا و ﺷﮑل
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
 -1رواﺑط ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن ﻣدﯾر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ،ﮐﮫ ﻣﺣﻖ اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎﺗش در ﯾﮏ ﻗرارداد ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾن و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء ﮐﺷوری ﮐﮫ زﯾر ﺑﻧﺎ در آن واﻗﻊ اﺳت درج ﮔردد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﯾﮏ ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻧظﯾم ﺷود.
 -2ﻗرارداد ﻣزﺑور ،ﺟزﺋﯾﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﻧﯽ و اداری اﺳﺗﻔﺎده را ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﻧﻣود.
 -3ﻗرارداد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧظﯾر آن ﻣﻧﻌﻘد ﺷود .ﻣوﺟود ﻧﺑودن ﻗرارداد ﻣﮑﺗوب ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺑودن
ﻓرم ﻣﮑﺗوب ﻗرارداد ﯾﺎ ﻓرم ھﻣﺗواز آن ،ﯾﺎ ﻓﻘدان ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،2ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻗرارداد را ﮐﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺧواھد ﺑود ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد داد.
ﻣﺟدد؛ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم اﻟف:
 -1ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  5و ھﻣﭼﻧﯾن  6،7و  ،22ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد داد ﮐﮫ طرﻓﯾن ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده از زﯾرﺑﻧﺎ،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم اﻻﺟراء ﮐﺷوری ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ﻣزﺑور در ان واﻗﻊ اﺳت ﺑر آورده
ﺳﺎزﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ،در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ.
 -2ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ھﺎی  8و 9ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد داد ﮐﮫ طرﻓﯾن ﻗرار داد اﺳﺗﻔﺎده از زﯾرﺑﻧﺎ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ،در
ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ در ان اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرآورده ﺳﺎزﻧد.
 -3ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ھﺎی  1و  2ﻣﺧﺻوﺻﺂ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﻣرﺑوط ﺧواھد ﺷد:
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷرﮐت ھﯽ ﺑﮭره ﺑردار ﺧط اھن ﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﺟﺎز و ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺟوز
اﻟف – ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ.
ب -ﺑﯾﻣﮫ.
ج – ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل طرح ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺗﺎﺧﯾرھﺎ ووﻗﻔﮫ ھﺎ و ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﺑﮑﮫ ﺧط اھن
اﺳت.
د -ﺗﻣﮭﯾدات ﭘرداﺧت ﻏراﻣت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺷﺗری.

ھــ  -ﺣل و ﻓﺻﻠﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت.
ﺗﻌﮭدات وﯾژه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و ﻣدﯾر
ﻣﺎده ﺷﺷم:
 -1اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻗراراﺳت ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرارﮔﯾرﻧد ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﻧد .ﻣدﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺗﺻدﯾﻖ اﯾﻣﻧﯽ و ﻣﺟوز ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﮐﺎﭘﯽ ھﺎی ﻣﺻدق ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺷﯾوه دﯾﮕری ،ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺷراﯾط ،ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
 -2اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﻣدﯾر را در ﺟرﯾﺎن ھرﮔوﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗرار دھد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟوز وی ،ﺗﺻدﯾﻖ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ وی ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﻣدارک اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧده ﺗـﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد.
 -3ﻣدﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده ﯾﺎ ﺗداﺑﯾری
ﻧظﯾر آن را ﺑرای ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دادن ﮐﻠﯾﮫ داﻋﺎوی ،در ھر زﻣﯾﻧﮫ ای ،ﮐﮫ در ﻣﺎده ھﺎی  9ﺗﺎ  21ذﮐر ﺷده ،اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده
اﺳت .ھر ﺳﺎﻟﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺻدق ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﯾﺎ ﻣﻘررات ھﻣﺗراز ھﻣﭼﻧﺎن وﺟود
دارد وی ﺑﺎﯾد ھرﮔوﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻧﺎﻓذ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻣدﯾر اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
 -4طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺑﺎﯾد ﯾﮑدﯾﮕر را در ﺟرﯾﺎن ھرﮔوﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ اﺟرای ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﮔردد ،ﻗرار دھﻧد.
ﻓﺳﺦ ﻗرارداد
ﻣﺎده ھﻔﺗم:
 -1ﻣدﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗرارداد را ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ:
اﻟف -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (carriageدﯾﮕر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ﻧﺑﺎﺷد.
ب -اﻓرادی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ
ﻣﻧطﺑﻖ ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ج -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﺑدھﯽ ﻣﻌوق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ:
) (1ﺑرای دو دوره ی ﭘرداﺧت ﻣﺗواﻟﯽ و ﺑرای ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﺗﺟﺎوز از ھزﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺗﻔﺎده ،ﯾﺎ.
) (2ﺑرای دوره ای ﮐﮫ ﺑﯾش از دو دوره ی ﭘرداﺧت را ﺷﺎﻣل ﺷود و ﺑرای ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎھزﯾﻧﮫ دو ﻣﺎه اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑدھﯽ ﺧود
را ﻧﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

د -اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﮭدات وﯾژه ای ﻣﺷﺧص ﺷده در ﺑﻧد ھﺎی  2و  3از ﻣﺎده  6را اﺷﮑﺎر ﻧﻘض ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 -2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدﯾر ﺣﻖ اداره زﯾرﺑﻧﺎ را از دﺳت ﺑدھد ،اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده را ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد.
 -3ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت ﻧﻘض آﺷﮑﺎر ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﮭدات اﺳﺎﺳﯽ از ﺳوی طرف دﯾﮕر ﻗرارداد،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن ﺗﻌﮭد در ﺧﺻوص اﯾﻣﻧﯽ اﺷﺧﺎص و ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده را ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد.
طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﺧﺻوص ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻋﻣﺎل اﯾن ﺣﻖ ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -4آن ﺷﺧص طرف ﻗراردادی ﮐﮫ ﺳﺑب ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﮔﺷﺗﮫ در ﺑراﺑر طرف ﻣﻘﺎﺑل ،در ﺧﺻوص آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از
ان ﻣﺳؤول ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ وی ﺛﺎﺑت ﮐﻧدﮐﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آُﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺻور وی ﻧﺑوده اﺳت.
 -5طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﺷراﯾط ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﻣﻔﺎد ﻗﺳﻣت ھﺎی )ج( و )د( از ﺑﻧد  ،1و ﺑﻧد  4ﻋدول ﮐﻧد.
ﻋﻧوان ﺳوم :ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣدﯾر
ﻣﺎده ھﺷﺗم:
 -1ﻣدﯾر در ﻗﺑﺎل ﻣوارد ذﯾل:
اﻟف -ﺑرای آﺳﯾب ﺑﮫ اﺷﺧﺎص )ﻓوت ،ﺟراﺣت ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ آﺳﯾب ورﺣﯽ ﯾﺎ ﺟﺳﻣﯽ دﯾﮕر(.
ب -ﺑرای ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﻣوال ) ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﻣوال ﻣﻧﻘول ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﻘول(.
ج – ﺧﺳﺎرت ﻧﻘدی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از آﺳﯾب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFوﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﯾﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن ) (COTIFﺗوﺳط
اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت ،ﮐﮫ ﺑر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ وی ،طﯽ ﺑﮭره ﺑرداری از زﯾرﺑﻧﺎ وارد ﺷده اﺳت و
رﯾﺷﮫ در زﯾرﺑﻧﺎ دارد ،ﻣﺳوول ﺧواھد ﺑود.
 -2ﻣدﯾر درﻣوارد ذﯾل از اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود:
اﻟف -درﻣورد ﺧﺳﺎرت ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻧﻘدی ﻧﺎﺷﯽ ازآﺳﯾب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
) (COTIFﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت:

) (1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻣوﺟب آُﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد و ان ﻣدﯾر ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ ﻣراﻗﺑت ﻻزم در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ آن ﻣورد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از آن اﺟﺗﻧﺎب و از
ﻋواﻗب آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد (2) ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻣوﺟب آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از
آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد.
) (3ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب آُﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣدﯾر ،ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ ﻣراﻗﺑت
ﻻزم در ﺷراﯾط ﺧﺎص آن ﻣورد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از آن اﺣﺗراز ﻧﻣوده و از ﻋواﻗب آن ﭘﯾش ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
ب -درﻣورد ﻣﻔﻘودی آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ اﻣوال ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻧﻘدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط آھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺗوﺳط اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ در اﺛر ﻗﺻور ﯾﺎ ﺳﺗوری از اﻧﻘﺗﺎل دھﻧده اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯾراﯾطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣدﯾر ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از وﻗوع آن اﺟﺗﻧﺎب واز ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﭘﯾﺷﮕﯾری
ﮐﻧد.
 -۳اﮔر ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت رﻓﺗﺎر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد و اﮔر ،ﻋﻠﯾرﻏم آن ،اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده  Carriageﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  2از ﻗﺳﻣت )اﻟف( ﮐﺎﻣﻶ از ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﻌﺎف ﻧﺑﺎﺷد ،وی در ﻣﺣدوده اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺳؤوﻟﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧواھد ﺑود اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻟطﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺣﻖ وی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث
وارد آﯾد.
 -4طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣدﯾر در ﻗﺑﺎل آﺳﯾب و ﺧﺳﺎرت وارد ﺷده ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺗﺎﺧﯾر ﯾﺎ وﻗﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده در ﺑﮭره ﺑرداری وی ،ﻣﺳوول ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
ﻣﺎده ﻧﮭم:
 -1اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻗﺑﺎل ﻣوارد ذﯾل:
اﻟف -ﺑرای آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده ،ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ) ﻓوت ،ﺟراﺣت ﯾﺎ ھر ﮔوﻧﮫ آﺳﯾب روﺣﯽ ﯾﺎ ﺟﺳﻣﯽ دﯾﮕر(.
ب -ﺑرای آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ اﻣوال ) ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﻣواﻟﯽ ﻣﻧﻘول ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﻘول( .ﮐﮫ ﺑر ﻣدﯾر ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﮐﻣﮑﯽ وی ،طﯽ ﺑﮭره ﺑرداری از زﯾرﺑﻧﺎ ،ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺣﻣل ﺷده وارد ﺷده اﺳت،
ﻣﺳوول ﺧواھد ﺑود.
 -2اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده درﻣوارد ذﯾل از اﯾن ﻣﺳووﻟﯾت ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود:
ج -درﻣورد آﺳﯾب ﺑﮫ اﺷﺧﺎص:

) (1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾطﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده
ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ ﻣراﻗﺑت ﻻزم در ﺷراﯾط ﺧﺎص آن ﻣورد ،ﻧﺗواﻧد از آن اﺟﺗﻧﺎب و از
ﻋواﻗب آن ﭘﯾش ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
) (2ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺷﺧص ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از آُﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد.
) (3ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﮔردﯾده ﺑﮫ دﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺧﺎذ
ﻣراﻗﺑت ﻻزم در ﺷراﯾط ﺧﺎص آن ﻣورد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از آن اﺣﺗراز ﻧﻣوده واز ﻋواﻗب آن ﭘﯾش ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
 -1در ﻣورد آﺳﯾب ﺑﮫ اﻣواﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﻣﺎدی ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧﺳﺎرت وارده در اﺛر ﻗﺻور ﯾﺎ دﺳﺗوری از ﻣدﯾر اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از وﻗوع آن اﺟﺗﻧﺎب و از
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﭘﯾش ﮔﯾری ﮐﻧد.
 -2اﮔر ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آُﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت رﻓﺗﺎر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد و اﮔر ،ﻋﻠﯾرﻏم آن ،اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ﺑراﺳﺎس ﺑﻧد  2از ﻗﺳﻣت )اﻟف( ﮐﺎﻣﻶ ازﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣﻌﺎف ﻧﺑﺎﺷد ،وی در ﻣﺣدوده اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺳؤول ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺧواھد ﺑود اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻟطﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺣﻖ وی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث وارد آﯾد.
 -3طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻗﺑﺎل آﺳﯾب و ﺧﺳﺎرت وارد ﺷده ﺑﮫ ﻣدﯾر ﺑﮫ
ﺧﺎطر وﻗﻔﮫ در ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﻣﺳؤوﻟﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﻋﻠل ﺗواﻣﺎن – دوﺟﺎﻧﺑﮫ
ﻣﺎده دھم:
 -1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣدﯾر و ﻋﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ھر دو در اﯾﺟﺎد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺳﮭﯾم
ﺑﺎﺷﻧد ،ھر طرف ﻗرارداد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠل ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ وی ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده ھﺎی  8و  9در اﯾن آُﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷد
ﻣﺳوول ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑروز آﺳﯾب ﯾﺎﺧﺳﺎرت ﺳﮭﯾم ﺑوده اﻧد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد،
ھرطرف ،ﺧﺳﺎرت وارده ﺑﮫ ﺧود را ﺗﻘﺑﻠﯽ ﺧواھد ﮐرد.
 -2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾر و ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل د ھﻧده ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ از ﯾﮏ زﯾرﺑﻧﺎی ﺧط آھن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
در ﺑروز ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آُﺳﯾب دﯾدﮔﯽ دﺧﯾل ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻧد  1ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،درﻣورد آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
 -3در ﻣورد ﻣﻔﻘودی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ذﮐر ﺷده در ﻣﺎده  ،9ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﻠل ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ از ﯾﮏ
زﯾرﺑﻧﺎ ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در آﺳﯾب ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺧﺳﺎرت دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﻧد  ،1ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،اﻋﻣﺎل

ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ،ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑروز آُﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ﺳﮭﯾم ﺑوده اﻧد ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل
دھﻧده ھﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی در ﺑراﺑر ﻣدﯾر ،ﻣﺳؤول ﺧواھﻧد ﺑود.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت در ﺻورت ﻓوت
ﻣﺎده ﯾﺎزدھم:
 -1در ﺻورت ﻓوت ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺧواھد ﺑود :
اﻟف -ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺿرروی ﻣﺗرﺗب ﺑر ﻓوت ،ﺑﮫ وﯾژه ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺟﺳد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗدﻓﯾن،
ب – اﮔر ﻓوت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد ،ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎده  28ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت.
 – 2اﮔر در اﺛر ﻓوت ﺷﺧﺻﯽ ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﻓﯽ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون وظﯾﻔﮫ ﻧﮕﮭداری از آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ در آﯾﻧده ﺧواھد داﺷت
از ﺣﻣﺎﯾت وی ﻣﺣروم ﮔردﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻏراﻣت ﻓﻘدان ﻣزﺑور ﭘرداﺧت ﮔردد .ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑدون اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻧﮕﮭداری از آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات درﺻورت ﺟراﺣت
ﻣﺎده دوازدھم:
در ﻣورد ﺟراﺣت ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ آُﺳﯾب ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ھرﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺿروری ،ﺑﮫ وﯾژه ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﻣﺎن و ﺣﻣل و ﻧﻘل.
ب – ﻏراﻣت ﺧﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ،از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﻓرد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎزھﺎی اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ای وی.
ﻏراﻣت دﯾﮕر ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم:
ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ای ﻣدﯾر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺑت ﺻدﻣﺎت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻏﯾر از ﻣواردی ﮐﮫ در
ﻣﺎده ھﺎی  11و  12ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻏراﻣت ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﮑل و ﻣﻘدار ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت در ﺻورت ﻓوت و ﺟراﺣﺎت
ﻣﺎده ﭼﮭﺎردھم:
 -1ﺧﺳﺎرت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  2از ﻣﺎده  ،11و ﻗﺳﻣت  bاز ﻣﺎده  ،12ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺷﻣﺎرد ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت،
درﺻورت درﺧواﺳت ﺷﺧﺻﯽ آﺳﯾب دﯾده ﯾﺎ ذﯾﺣﻖ اﺷﺎره ﺷده در ﺑﻧد  2ازﻣﺎده  ،11ﺑﮫ آن ﺷﮑل ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد.

 -2ﻣﯾزان ﺟﺑران ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺑﻧد  1ﭘرداﺧت ﮔردد ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺷﺧﺻﯽ  175،000واﺣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ ﺧواھد ﺑود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳﻘف ﻣﺑﻠﻎ
ﻣﺳﺗﻣری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﭘرادﺧت ﻣﯽ ﺷود.
از دﺳت دادن ﺣﻖ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾت
ﻣﺎده ﭘﺎﻧزدھم:
ﺣدود ﻣﺳووﻟﯾت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘررات ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻏراﻣت را ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ اﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺻوری اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل آن
آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت ،آن را ﻋﻣدآ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﻧﺎن آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ،ﯾﺎ از روی ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ،وﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﺎن آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرﺗﯽ اﺳت ،ﻣرﺗﮑب ﮔردﯾده اﺳت.
ﺗﺑدﯾل ارز و ﺑﮭره
ﻣﺎده ﺷﺎﻧزدھم:
 -1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻏراﻣت ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺑدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑﮫ واﺣد ﭘوﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺑدﯾل ﺑر اﺳﺎس ﻧرخ روز و در
ﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت ﻏراﻣت اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 -2ﺷﺧص ذﯾﺣﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭره ﻏراﻣت را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان  5درﺻد درﺳﺎل ،از روز آﻏﺎز آﯾﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ،از
روز ﺗﺷﮑﯾل دﯾوان داوری ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ،ﯾﺎ از روز اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد
ﺷد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﺣوادث ھﺳﺗﮫ ای
ﻣﺎده ھﻔدھم:
ﻣدﯾر و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ) (Carriageاز ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت ﻣﻌﺎف ﺧواھﻧد ﺑود .اﮔر
آﺳﯾب ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎﺷد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮭره ﺑردار ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﯾﺎ ھر ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾن وی اﺳت ،ﺑراﺳﺎس آن ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ازدوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای را دارد ،ﻣﺳؤول آﺳﯾب ﯾﺎ
ﺧﺳﺎرت ﻣزﺑور ﺑﺎﺷد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﻧﯾرو ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
ﻣﺎده ھﺟدھم:
ﻣدﯾر و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده در ﻗﺑﺎل ﻧﯾروی ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﺧود ،ﻣﺳؤول ﺧواھﻧد ﺑود.

ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎده ﻧزدھم:
 -1درﺗﻣﺎم ﻣواردی ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھراﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﻣدﯾر ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده  Carriageدر
ﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﮫ ھر ﻋﻧواﻧﯽ را ﻓﻘط ﻣﯾﺗوان طﺑﻖ ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣطرح ﮐرد.
 -2اﯾن روال در ﻣورد ھر اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ،ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده  Carriageﯾﺎ ﻣدﯾر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده 18
ﻣﺳوول ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎﺳت ،ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد رﻓت.
ﺗواﻓﻘﺎت ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳﺗم:
طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﻣورد ﺷراﯾط ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ در ان ﺷراﯾط ،آﻧﮭﺎ ﺣﻘوق ﺧود ﺑرای طﻠب ﻏراﻣت از طرف
دﯾﮕر ﻗرارداد را اﺳﺗﯾﻔﺎ ﻧﻣوده ﯾﺎ از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﺧواھﻧد ﻧﻣود.
ﻋﻧوان ﭼﮭﺎرم  :اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ازﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ ﻣدﯾر ﯾﺎ اﻧﻘﺗﺎل دھﻧده
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم:
 -1ھرﮔوﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی درﺧﺻوص ﻣﺳؤوﻟﯾت از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ،ﻋﻠﯾﮫ ﻣدﯾر و ﺑﮫ ﻋﻠت آﺳﯾب ﯾﺎ
ﺧﺳﺎرت وارده ﺗوﺳط وی ،در ھرزﻣﯾﻧﮫ ای ،ﻓﻘط ﺗﺣت ﺷراﯾط و ﺣدود اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد.
 -2ھرﮔوﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در ﺧوﺻوص ﻣﺳووﻟﯾت از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣدﯾر ،ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده و ﺑﮫ ﻋﻠت آﺳﯾب ﯾﺎ
ﺧﺳﺎرت وارده ﺗوﺳط وی ،درھر زﻣﯾﻧﮫ ای ،ﻓﻘط ﺗﺣت ﺷراﯾط و ﺣدود اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم :اﺳﺗﯾﻔﺎی ﺣﻘوﻗﯽ
روال ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و دوم:
طرف ھﺎی ﻗرارداد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد آﺋﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺗواﻓﻖ ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾوان داوری ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم
ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﺟوع ﮐﻧﻧد.
ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح

ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﺳوم:
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت ﺷده از ﺳوی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﯾﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ ﺗوﺳط ﺧط اھن ﺿﻣﯾﻣﮫ "ب" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﻏراﻣت در ﻣﺣﮑﻣﮫ ﯾﺎ دﯾوان ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدﯾر ،ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯾﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ،ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺣل رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم:
 -1اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﻣﯾﺗوان در ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ
ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻗرارداد ﻣﻌﯾن ﺷده ،اﻧﺟﺎم داد.
 -2ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی وﻗﺗﯽ ﮐﮫ طرﻓﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺗواﻓﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﯾوان ھﺎی ذﯾﺻﻼح ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎ و دﯾوان
ھﺎی ﮐﺷور ﻋﺿوی ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣدﯾر در آﻧﺟﺎ اﺳت.
ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی
ﻣﺎده ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم:
 -1دوره ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ ھﺎی دﻋوی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود.
 -2دوره ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی از روز ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺧﺳﺎرت ،آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد.
 -3در ﻣورد ﻓوت اﺷﺧﺎص ،دوره ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ،از ﻓردای روز ﻓوت ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣدت ﺑﺎ
ﺷروع آن از ﻓردای روز ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔردد.
 -4اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺷﺧص ﻣﺳوول ﺑر اﺳﺎس ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﭘس از اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ،1ﺻورت ﮔﯾرد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن اﻣر طﯽ ﻣﮭﻠت ﻣﺟﺎز ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ھﺎ در
آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﮭﻠت ﻣﺟﺎز از روز ﺗﻧظﯾم داد ﺧواﺳت ﯾﺎ درﯾﺎﻓت اﺑﻼﻏﯾﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺗوﺳط ﺷﺧص ﮐﮫ
دارای ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﺑر اﺳﺎس ﺣﻖ رﺟوع ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗر از ﻧود روز ﺑﺎﺷد.
 -5دوره ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طرﻓﯾن ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آﯾﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾوان داوری ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﺷده در ﻋﻧوان ﭘﻧﺟم ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﺟوع ﮐﻧﻧد.
 -6در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺗﻌوﯾﻖ و ﺗﻌﻠﯾﻖ دوره ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ﺧواھﻧد ﺑود.

ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻣﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ و اﺗﺧﺎذ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻗﺎﺑل ﮐﺎرﺑرد ﺑرای
ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  APTUﭘﯾوﺳت  Fﮐﻧواﻧﺳﯾون(
ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎده اول:
اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،رواﻟﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ و اﺗﺧﺎذ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن  UTPﺑرای ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط
آھن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎده دوم:
در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺿﻣﺎﯾم آن و ﻧﯾز در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ) ،ُ(UTPﻋﻼوه ﺑر اﺻطﻼﺣﺎت ﺗﻌرﯾف
ﺷده در ﻣﺎده  2از ﻣﻘررات ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط اھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )(ATMF
ﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) ،(COTIFواژه ھﺎی:
اﻟف -واﮔن ﻣﺳﺎﻓری :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن اﺳت ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷش در ان ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻧﺷده ،و ﺑرای ﺣﻣل ﻣﺳﺎﻓر ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن واژه ﺷﺎﻣل واﮔن اﺛﺎﺛﯾﮫ ھﻣراه ﻗطﺎر ﻣﺳﺎﻓری ﻧﯾز ﺧواھد ﺷد.
ب – ﭘرورژه در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻﺧر ﭘﯾﺷرﻓت :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھر ﭘروژه ای اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﯾﺎ ﺳﺎﺧت آن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ،ﺑرای دوﻟت طرف ﻗرارداد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﺑﺎﺷد .اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳب اﺛﺑﺎت ﺷود.
ج -ﺗﻌوﯾض درﭼﺎرﭼوپ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری :ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﺟزای ﺗﺷﯾﮑﻠﯽ دھﻧده ﺑﺎ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮭر ھوری و ﮐﺎر
آﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ دارﻧد در ﻗﺎﻟب ﺗﻌﻣﯾر وﻧﮕﮭداری اﺻﻼح ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧد.
د -دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ :ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻋده ای ،ﻏﯾر از ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧت ،ﺑﮭره ﺑرداری ،اﯾﻣﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،ﯾﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﻟﯽ درﺧﺻوص ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﺑوده و در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن آﻣده ﺑﺎﺷد.
ھـ  -اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﺳﺗﻧدرد ﺳﺎزی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑر ﺣﺳب
روال ﮐﺎری ﺧﺎص ،آن اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﺷود.
و – واﺣد ﮐﺷش :ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺷش ﺗﺂﻣﯾن ﺷده اﺳت.
ز -واﮔن :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط اھن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐﺷش در آن ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻧﺷده ،و ﻣﺧﺻوص ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ھدف
ﻣﺎده ﺳوم:
 -1ھدف از ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط اھن و اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل
ﺑرای ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
اﻟف -ﺗﺳﮭﯾل ﺳﯾر ازاد وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ واﺳﺗﻔﺎده ای ﺑدون ﻣﺣدودﯾت از ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ب – ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻣﻧﯽ ،ﮐﺎرآﻣدی و آﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑودن در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و؛
ج – درﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ.
 – 2ھﻧﮕﺎم ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺻرﻓﺂ آن دﺳﺗﮫ اﺳﺗﻧدرد ھﺎ ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎﯾﯽ ﻣدﻧظر ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ در رده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
 – 3ﺗﺎﺣد اﻣﮑﺎن:
اﻟف – ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺟزا و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺿروری ﺑرای ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود،
ب – اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎﺷﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺷﺎﻣل ﻣﺗﻐﯾرھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺧواھﻧد ﺑود.
ﺗدوﯾن اﺳﺗﻧدرد ھﺎ ودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:
 – 1ﺗدوﯾن اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن و اﺳﺗﻧدرد ﺳﺎزی روﯾﮫ ھﺎ و ﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﮭﺎدھﺎی
اﺳﺗﻧدرد ﺳﺎزی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواھد ﺑود ه ﺻﻼﺣﯾت آﻧﮭﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 -2ﺗدوﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ) (UTPﺑﮫ ﻋﮭده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮔروه ھﺎی ﮐﺎری
ذﯾﺻﻼح و دﺑﯾرﮐﻠﯽ ﺑراﺳﺎس درﺧواﺳت ھﺎی ﻣطرح ﺷده ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎده  6اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:

 – 1ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺧش ﺧﺎﺻﯽ از آن را ﺑرطﺑﻖ روال ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  20 ،16و ﺑﻧد  6از ﻣﺎده ی  33از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی  3و  4از
ﻣﺎده  35ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻻزم ﻻﺟراء ﺧواھﻧد ﺷد.
 – 2درﺧواﺳت ﻣﻌﺗﺑرﺳﺎزی اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ذﯾل ﺻورت ﮔﯾرد:
اﻟف – ھر دوﻟت طرف ﻗرارداد؛
ب – ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﻧد  xﻣﺎده  2از ﻣﻘررات ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد
ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺗﻌرﯾف
ﺷده اﺳت؛
ج – ھر ﻧﮭﺎد اﺳﺗﻧدردﺳﺎزی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اﺳﺗﻧدردﺳﺎزی در ﺣوزه ﺧط آھن را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد؛ ﺑﻧد  2از ﻣﺎده 3
ﺑﺎﯾد ﻣدﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد؛
د – ھر اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻋﺿﺎ ،ﮐﮫ ﺑرای اﻋﺿﺎ ،آن وﺟود اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﮭﯾزات ﺧط آھن
ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن ﺿروری ﺑﺎﺷد.
 – 3ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر ،ﺗوﺳط دﺑﯾرﮐل روی وﯾب ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد :ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺑﻊ
روی ﺳﺎﯾت ﻗرار ﮔﯾرد اﻋﻣﺎل اﯾن اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ دال ﺑرآن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﻧدرد ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ آن
اﻧطﺑﺎق دارد.
 – 4اﻋﻣﺎل اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر ،اﻣری اﺧﺗﯾﺎری اﺳت؛ اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮏ اﺳﺗﻧدرد ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﻘررات
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻟزاﻣﯽ ﺷود.
اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺎده ﺷﺷم:
 – 1ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرﺣﺳب روال ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  20 ،16و ﺑﻧد  6از ﻣﺎده
 33ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﻋده اﺻﻼﺣﯽ آن را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی  3و 4
از ﻣﺎده  35ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻻزم اﻻﺟراء ﺧواھﻧد ﺷد.
 – 2درﺧواﺳت ﺑرای اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﻗﺎﻋده اﺻﻼﺣﯽ ﺑرطﺑﻖ ﺑﻧد  1ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ذﯾل
ﺻورت ﮔﯾرد:
اﻟف – ھر دوﻟت طرف ﻗرارداد.

ب – ھرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد  xاز ﻣﺎده  2ازﻣﻘررات ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد
ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﺿﻣﯾﻣﮫ "ز" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺗﻌرﯾف
ﺷده اﺳت.
ج -ھر اﺗﺧﺎذ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻋﺿﺎ ،ﮐﮫ ﺑرای اﻋﺿﺎی آن وﺟود دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات
ﺧط آھن ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن ﺿروری ﺑﺎﺷد.
ﺷﮑل درﺧواﺳت ھﺎ
ﻣﺎده ھﻔﺗم:
درﺧواﺳت ھﺎی اﺷﺎره ﺷده در ﻣﺎده ھﺎی  5و 6ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ و ﺑرطﺑﻖ ﺑﻧد  6از ﻣﺎده  1از
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری آن ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺷود ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر درﺧواﺳﺗﯽ
را ﮐﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣل ،ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟم ،ﻏﯾر ﻣﺳﺗدل ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ ﺗﺷﺧﯾص دھد ،رد ﻧﻣﺎﯾد درﺧواﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎ
ﻣﺎده ھﻔﺗم:
 -1ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ اﺳﺗدﻻل و ﺗوﺟﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد.
 -2اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺎﺛﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن دﺧواﺳت ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرارداد ،ﺑﮭره ﺑرداران و دﯾﮕر دﺳت اﻧدر ﮐﺎران
ﻣورد ﻧظر را ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد .اﮔر طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣزﺑور ﺑر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن  (UTPﻏﯾراز آن ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣدﻧظر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن طرح اﺳت ،ﺗﺎﺛﯾر دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗداﺧل ھﺎی ﻣزﺑور ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣدﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد.
 -3ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺗﺑط ﯾﺎ ﻓراھم آوردن راﯾﮕﺎن اطﻼﻋﺎت ﺿروری ﻣﯾﺗواﻧد در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﻠﮑﯾت ﻓﮑری ﻗرارداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ھﺷﺗم:
 – 1ھرﮔوﻧﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷد ﺑر روی وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد.
 – 2اﺻوﻻ ،ھرﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن  (UTPاﺳت .در ﺻورت ﻟزوم ،ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺣت ﭘوﺷﺷﯽ ﭼﻧدﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ،ﺗﺣت ﭘوﺷش ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﺎﺷد.

 – 2اﻟف – دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎ ھﻧﮕﺎم ﻧوﺳﺎزی ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑراﺳﺎس اﺳﺗراﺗژی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ،اﺷﺎره ﺷده در ﻗﺳﻣت )و (fاز
ﺑﻧد  ،4ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
 – 3دﺑﯾر ﮐﻠﯽ ﺑﻌد از طﯽ ﻓراﯾﻧد اﺑﻼغ ﺑراﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی  3و 4از ﻣﺎده  35ﮐﻧواﻧﺳﯾون و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺑل از ﻻزم اﻻﺟراء
ﺷدن ،ﻣوارد ذﯾل را در وﯾب ﺳﺎﯾب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﮐرد:
اﻟف – دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده و اﺑﻼغ ﺷده.
ب – ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷد آن.
ج -ﻓﮭرﺳت ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرارداد ک اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺷﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود.
د -ﻓﮭرﺳت ﺑﮫ روز آورری ﺷده دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن آﻧﮭﺎ.
 – 4ﺗﺎﺣدی ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺗدوﯾن ﺷد درﻣﺎده  3ﻻزم ﺑﺎﺷد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
ﻓرﻋﯽ ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد دارای ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﺎﺷد:
اﻟف – ﻋﻣوﻣﯾﺎت ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﻧﺷﺎن دھد ) ﺑﺧﺷﯽ ازﺷﺑﮑﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ؛ ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ(؛
ب -اﻟزاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ھر ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﻣورد ﻧظر و ﺗﻌﺎﻣل آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻋﯽ را ﻣﻌﯾن ﮐﻧد؛
ج – ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺗﻌﺎﻣل ان ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻋﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد.
اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺣﺳب ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ،ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑرطﺑﻖ طﺑﻘﮫ
ﺑﻧدی ھﺎی ﺧطوط ،ھب ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ؛
د – ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺎﺧت ﯾﺎ ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻼت آن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﭘوﺷش اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻓﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و
ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﺧط آن ﻻزم اﺳت را ﺗﻌﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ھـ  -در ھر ﻣورد ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐدام روش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺳﻧﺟش اﻧطﺑﺎق ﯾﺎ ﻣﻘررات دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ
ﯾﮑﺳﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن روش ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻣدل ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﮐﻠﯽ اﺷﺎره
ﺷده درﺑﻧد  8آﻣده اﺳت ﺑﺎﺷد.
و – اﺳﺗراﺗژی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص ،ﺿروری اﺳت ﻣراﺣل ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗﮑﻣﯾل ﺷود ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺗدرﯾﺟﯽ از وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ان اﻧطﺑﺎق ﯾﺎ دﺳﺗور اﻟﻣﻌل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﯾﮏ
ﺿﺎﺑطﮫ ﺧواھد ﺑود ﺗﻌﯾﯾن ﺷود؛ ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ  ،ﻣﻘررات اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺧواھد ﺷد.

ز – ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣوردﻧظر ،ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻼﻣت در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎر را ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت
وﺗﻌﻣﯾر ﻧﮕﮭداری ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﻣوردﻧظر و ﻧﯾز ﺑرای اﺟرای دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻻزم اﺳت را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد.
 – 5ھر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی آزﻣﺎﯾش ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻋﯽ ﻣوﺟود ﺗدوﯾن ﺷود ﮐﮫ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﯾﺳﺗم
ﻓرﻋﯽ ھدف را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و در ﯾﮏ ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳت آﯾد ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،اﺗﺧﺎذ
ﺗدرﯾﺟﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ آن ،ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﺧط آھن ﮐﻣﮏ
ﺧواھد ﮐرد.
 – 6دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،اﻧطﺑﺎق ﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﺧط آھن ﻣوﺟود ھر ﯾﮏ از ﮐﺷورھﺎی طرف ﻗرارداد را ﺑﮫ ﻧﺣو
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ھدف ،در ھر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺧط آھن و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ،
ﻗﺎﻋده ای را ھم ﺑرای ﻣوارد ﺧﺎص وﺿﻊ ﻧﻣود ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد دوﻟت طرف ﻗرارداد را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﮔﯾﺞ ﺑﺎری ،ﮔﯾﺞ ﺧط ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧطوط ووﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ از ﮐﺷوری ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺛﺎﻟث اﻋزام ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺻورت ﮔﯾرد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺑرای ھر ﻣورد ﺧﺎص ،ﻗواﻋد اﺟراﯾﯽ اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد  4ﻗﺳﻣت ھﺎی )ج( ﺗﺎ )ز(
ذﮐر ﺷده اﺳت را ﻣﻘرر ﻣﯽ دارد.
 -7اﮔر ﺑرﺧﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد را ﻧﺗوان ﺻراﺣﺗﺂ ﺗﺣت ﭘوﺷش دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺂ
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎز در آن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد.
 – 8ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻧظﯾر
ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ ،اﻟزاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣدل ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ.
 – 9دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﻓﺎرﻣت دوﺳﺗوﻧﮫ ﺧواھد داﺷت ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺻﻔﺣﮫ و ﺑدون ﺳﺗون اﺳت ﻋﯾﻧﺂ ﻣﺗون ﻣﺗﻧﺎظر
ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳت .ﻣﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗون ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺑرای دﺳﺗواﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن
و ﺑرای ﻣﺗﻧﺎظر آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﻣﺗﻧﺎظر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
) (TSIاﺳت .ﺳﺗون ﺳﻣت ﭼپ ،ﻣﺗن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻘررات ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳط
ﺧط آھن ) (OTIFرا ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺳﺗون ﺳﻣت راﺳت ،ﻣﺗن ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
در ﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﯾﮫ ﺳﻣت راﺳت ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻘﺎﯾص دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺎده ھﺷﺗم اﻟف:

اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اطﻼع ﯾﺎﺑد ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده دارای اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﯾﺎ ﻧﻘﺎﯾﺻﯽ اﺳت،
از ﺟﻣﻠﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ،اﻟزاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﺎﻣﻶ ﺑرآوده ﻧﺳﺎزد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣزﺑور ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﮐرد ،از ﺟﻣﻠﮫ:
اﻟف – ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﯾن ﺧﺻوص ﮐﮫ ﻻزم اﺳت آن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣورد ﻧظر ﺑرطﺑﻖ ﻣﺎده ھﺎی  6و 8
اﺻﻼح ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾرو
ب – ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای راه ﺣﻠﯽ ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﻌدﯾل ﺷده.
 - 2ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرارداد ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻧﮭﺎدھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧده ﻣوظف اﻧد در ﺻورت ﮐﺷف اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﯾﺎ
ﻧﻘﺎﺋﺻﯽ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺑﯾدرﻧﮓ دﺑﯾر ﮐل را از آن ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد.
اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣﺎده ﻧﮭم:
ﮐﻠﯽ طﯽ
 ۱ھر دوﻟت طرف ﻗرارداد ﻣﯾﺗواﻧد ظرف ﻣدت ﭼﮭﺎر ﻣﺎه از روز اﺑﻼغ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺗوﺳط دﺑﯾر ُ
اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺳﺗدﻟﯽ ﺑﮫ وی اﺑراز ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ دوﻟﺗش آن اﺳﺗﻧدرد ﻓﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده را در زﯾر
ﺑﻧﺎی ﺧط اھن ﻗﻠﻣروی ﺧوﯾش وﺗراﻓﯾﮏ روی آن زﯾرﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺧواھد ﮔرﻓت ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮔرﻓت.
 – 2دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  1اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد ،در زﻣره ﺗﻌداد دوﻟت ھﺎی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﺧواھد آﻣد
ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  4از ﻣﺎده  35از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻋﺗراض ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﻧﺎﻓذ
ﻧﮕردد.
 – 3دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑﻧد  1اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐل از اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود اﻧﺻراف
دھد .اﯾن اﻧﺻراف در اوﻟﯾن روز از دوﻣﯾن ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐل ﻧﺎﻓذ ﺧواھد ﺑود.
ﻣﻠﻐﯽ ﺷدن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺗﺣﺎد ﻓﻧﯽ راه آھن ھﺎ
ﻣﺎده دھم:
ﺑﺎ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ طﺑﻖ ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  ،6در ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷور
ھﺎی طرف ﻧﺳﺧﮫ ﺳﺎل  1938ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺧﺻوص اﺗﺣﺎد ﻓﻧﯽ راه آھن ،ﮐﮫ در  21اﮐﺗﺑر  1882در ﺑرن ﺑﮫ
اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ،ان ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﻠﻐﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺗﻘدﯾم دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺎده ﯾﺎزدھم:

 – 1ﺑﺎ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ و ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  ،6اﯾن
اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،در رواﺑط ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی طرف ﻗرارداد ،ﺑرﻣﻘررات ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺗﺣﺎد ﻓﻧﯽ راه آھن ھﺎ ﻧﺳﺧﮫ  1938ﮐﮫ در  21اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  1882در ﺑرن ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ،ﻣﻘدم ﺧواھد ﺑود.
 – 2ﺑﺎ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ طﺑﻖ ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  ،6اﯾن ﻗواﻋد
ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ وﻧﯾز اﺳﺗﻧدردھﺎی ﻓﻧﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،در ﮐﺷورھﺎی طرف ﻗرارداد ﺑرﻣﻘررات ﻓﻧﯽ زﯾر ﻣﻘدم
ﺧواھد ﺑود:
اﻟف – ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑرﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن از واﮔن ھﺎی ﻣﺳﺎﻓری و واﮔن ھﺎی ﺗرﻣز در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ).(RIC
ب – ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن از واﮔن ھﺎی ﺑﺎری در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ).(RIV
اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ
ﻣﺎده دوازدھم:
 -1دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺑﯾرﮐل از اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ،اﻟزاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﺧط اھن و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط اھن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﮔﺎه ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .دﺑﯾر ﮐل اﯾن اﻟزاﻣﺎت را در ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ذﮐر ﺷده
در ﻣﺎده  13از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ) (ATMFﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﮐرد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ظرف ﻣدت  3ﻣﺎه از روزی ﮐﮫ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺷده ،ﻻزم اﻻﺟراء ﻣﯽ ﮔردد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت دﺑﯾر ﮐل ﺑرﺳد.
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻟزاﻣﯽ ،ﻓﻘط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﻻﺟراء ﻣﯾﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧود آن ﯾﺎ ﯾﮏ اﻟزام ﻣﺷﺎﺑﮫ از طرﯾﻖ اﺗﺧﺎذ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ
ﺑرطﺑﻖ ﻣﺎده ھﺎی ﻓوق ،ﻧﺎﻓذ ﺷوﻧد .دوﻟت طرف ﻗرارداد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﻘررات ﻣوﻗت اﻧﺻراف دھد و اﯾن اﻣر
را ﺑﮫ اطﻼع دﺑﯾرﮐل ﺑرﺳﺎﻧد.
 – 2زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،اﺗﺧﺎذ ﺷده ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷود دوﻟت طرف ﻗرارداد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد
ﮐﮫ دﺑﯾر ﮐل ﺑﺎ اراﺋﮫ اﺳﺗدﻻﻟﯽ از آن اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﻧد  1ذﮐر ﺷده ،اﮔﺎه ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎز ھم ﻣﺳﺗﻠزم
اﻧطﺑﺎق اﺳت ﺗﺎ از اﻧطﺑﺎق ﭘذﯾری ﻓﻧﯽ ﺑﯾن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط اھن و ﺷﺑﮑﮫ ﻣورد ﻧظر آن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺷﺎﻣل ﻗواﻋد ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺑرای ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎز دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ و ﻗواﻋد ﻣﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﺑرای ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ ﺣﺳب اﻟﻣﻘرر در ﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت.
ھﻧﮕﺎم اطﻼع دادن ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐل ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎز و ﯾﺎ ﻣوارد ﺧﺎص در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑﮫ آن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷﺧص ﮔردد.
اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺻرﻓﺂ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ظرف ﻣدت  6ﻣﺎه از روزی ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﻣورد ﻧظر ،ﯾﺎ
ﺗﻐﯾﯾر در آن ،ﻻزم ﻻﺟراء ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ دﺳت دﺑﯾرﮐل ﺑرﺳد.

 – 3اطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻣﻘررات ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻣﯽ دوﻟت طرف ﻗرارداد و ﻧﯾز ﻋﻧوان و
ﺧﻼﺻﮫ ای ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﯾف ﺑﺎﺷد.

ﺟدول ھم ﺗرازی
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم:
 -1ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺎ ﻟطﺑﻊ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﺧواﺳت ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ ،اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑر طﺑﻖ
ﻣﺎده  12ﺑﻌد از ﻓﮭرﺳت ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ و اﺻول ﺗدوﯾن ﺷده در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺧواھد ﺷد .اﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺑﺎ ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﮐﺷورھﺎی طرف ﻗرارداد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﻓﻧﯽ و دﺑﯾرﮐل در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ھﻣﮑﺎری ﺧواھﻧد داﺷت.
 -2ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎدرﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﺟرﺑﮫ ﭘذﯾرش ﯾﮑﺳﺎن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرارداد،
ﺿﻣﯾﻣﮫ را ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار دھﻧد.
 – 3ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن ﻣوﺿوع اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗدوﯾن ﯾﮏ ﺳﻧد ﻣرﺟﻊ ﺑﺎ رﺟوع ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ
اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ اﺑﻼغ ﺷده ﺻورت ﮔﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻧد ﻣرﺟﻊ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻘررات ﻣرﺗﺑط دردﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و
ﻣﻘررات ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ آن در ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن ) ﺑﻧد  9ازﻣﺎده  (8را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﻧد ﻣرﺟﻊ ،در وﯾب ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر و ھﻣواره ﺑﮫ روز آوری ﺧواھد ﺷد.
 – 4ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﻧظر ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرارداد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣورد ﻧظر ،ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ھم ﺗرازی را ،از ﻧظر ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ ﺧط اھن ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل:
اﻟف – ﺑﯾن اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طرف ﻗرارداد.
ب – ﺑﯾن ﻣﻘررات دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و ﻣﻘررات ﻣﺗﻧﺎظر آن در ﻣﺷﺧﺛﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ،و.
ج – ﺑﯾن اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد دوﻟت طرف ﻗرارداد و ﻣﻘررات دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و ﯾﺎ ﻣﻘررات ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی
ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ.
اﯾن ھم ﺗرازی ﻣﺷﺧص ﺷده ،در ﯾﮏ ﺟدول ھم ﺗرازی درﺳﻧد ﻣرﺟﻊ ذﮐر ﺷده درﺑﻧد  3ﻓوق ﻧﺷﺎن داده ﺧواھد ﺷد.
ﺿﻣﯾﻣﮫ )" (APTUو" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﭘﺎراﻣﺗر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﻧدی اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷوﻧد

 -1ﻓﮭرﺳت ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ
 -1-1ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐﻠﯽ
ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐﻠﯽ ) ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺷرح وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ی ﺟدﯾد ،ﻧوﺳﺎزی ﺷده ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺎرﺑری ﻣورد ﻧظر آن ،و اطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ طراﺣﯽ ،ﺗﻌﻣﯾر ،ﺑﮭره ﺑرداری و ﻧﮕﮭداری ،اﺳﻧﺎد ﻓﻧﯽ و ﻏﯾره(:
 -2-1ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗطﻌﺎت
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﺗﻌﺎﻣل و اﻧﺳﺟﺎم ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﯾن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ) ﻣﺷﺗﻣل ﺑر دﺳﺗﮕﺎه ﭼرﺧﻧده ﮐﺷش وﺿرﺑﮫ ﮔﯾر ،راھروھﺎی اﺗﺻﺎل
دھﻧده واﮔن ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر( ،ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﺎﺧﺗﺎر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات آن ) ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﭼوﮐﯽ( ،ظرﻓﯾت ﺑﺎرﮔﯾری ،اﯾﻣﻧﯽ
ﻏﯾر ﻋﺎﻣل ) ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑراﺑر ﺿرﺑﮫ(.
 -3-1ﺗﻌﺎﻣل ﺧط و ﮔﺎﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻣل ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﯾر ﺑﻧﺎھﺎی ﺧط اھن ) ﺷﺎﻣل رﻓﺗﺎر دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ و اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ آزاد ﻟﻘﯽ و اﺗﺻﺎﻻت ،ﮔﺎری ،ﺳﯾﺳﺗم
ﺣرﮐت وﻏﯾره(.
 -4-1ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرﯾﮏ ﮔﯾری
ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﯾﮏ ﮔﯾری ) ﺷﺎﻣل ﺣﻔﺎظت از ﺳرش ﭼرخ ،ﮐﻧﺗرول ﺑرﯾﮏ و ﻋﻣﻠﮑرد ﺑر ﯾﮏ درﺣﯾن ﮐﺎر ،در وﺿﻌﯾت
ھﺎی اﺿطراری و ﺑرای ﺗوﻗف(.
 -5-1ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﻣﺳﺎﻓری
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻣﺳﺎﻓری و ﻓﺿﺎی ﻣﺳﺎﻓری ) ﺷﺎﻣل درھﺎ و ﭘﻧﺟره ھﺎی ﻣﺳﺎﻓری ،ﻣﻠزوﻣﺎت ﺑرای اﻓراد ﺑﺎ ﺗوان ﺣرﮐﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾن،
وﻏﯾره(.
 -6-1ﺷراﯾط زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﺗﺎﺛﯾرات اﯾرو دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ
ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺗﺎﺛﯾر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ) ﺷﺎﻣل ﺷراﯾط اﯾرودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ و ﻧﯾز ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧط و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺑﯾروﻧﯽ(.
 -7-1ھﺷدار ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻼﻣت ﮔذاری ھﺎ ،اﻟزاﻣﺎت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧرم اﻓزاری ووظﺎﯾف
ھﺷدارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻼﻣت ﮔذاری ھﺎ ،وظﺎﯾف و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧرم اﻓزار ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ روی
ﺣرﮐت ﻗطﺎر و از ﺟﻣﻠﮫ ﻗطﺎر ﻣﺳﺎﻓرﺑری ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد.

 -8-1ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرول و ﺗﺎﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑرق داﺧل ﻗطﺎر
ﻧﯾروی ﻣﺣرک ھﺎی داﺧل ﻗطﺎر ،ﺑرق و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗروﻟﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻌﺎﻣل وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ زﯾرﺑﻧﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑرق و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺗطﺎﺑﻖ اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
 -9-1ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت داﺧﻠﯽ ﻗطﺎر ،ﺗﻌﺎﻣل ھﺎ ،ﻣﺣﯾط و ﺷراﯾط ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻧﺎن ) ﺷﺎﻣل ﮐﺎﺑﯾن ھﺎی راﻧﻧدﮔﺎن ،ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن دﺳﺗﮕﺎه و راﻧﻧده(.
 -10-1ﺗﺧﻠﯾﮫ واﯾﻣن ﺑودن در ﺑراﺑر ﺣرﯾﻖ
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت داﺧﻠﯽ ﻗطﺎر و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳروﯾس ﮐردن آن.
 -12-1ﻋﻼﺋم اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،ھداﯾت وﮐﻧﺗرول داﺧل ﻗطﺎر
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺟﮭﯾزات داﺧل ﻗطﺎر ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻣﻧﯽ و ھداﯾت و ﮐﻧﺗرول ﺣرﮐت ﻗطﺎر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺳﯾر در ﺷﺑﮑﮫ
ھﺳﺗﻧد،ﻻزم اﺳت وﺗﺎﺛﯾرات اﻧﮭﺎ ﺑرﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧط.
 13-1اﻟزاﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧﺎص
اﻟزاﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ) ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯾت ﺧراﺑﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺑﮭﺑود وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ وﻏﯾره(.
 -14-1ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ
اﻟزاﻣﺎت ﻣﺧﺻوص ﺣﻣل ﻣﺣﻣوﻟﮫ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ) از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﺂ ﺑرای ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻻزم
اﺳت(.
ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺻورت اﯾﺗﺎﻟﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﺻرﻓﺂ ﺟﮭت اطﻼع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻌرﯾف ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ
ﻣﺣﺳوب ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
 -2طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ
اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺑﺧش  ،1درﯾﮑﯽ از  3ﮔروه ذﯾل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻗواﻋد و ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﮐﺎﻣﻶ ﻣﺣﻠﯽ دارﻧد ﺷﺎﻣل اﯾن ھﺎ ﻧﺧواھد ﺷد؛ ﺗﺎﯾﯾد آﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ ﮐﻧﺗرول ھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ﺧط اھن و ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود.
 -1-2ﮔروه "اﻟف"
ﻣوارد ذﯾل را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯾدھد:

 اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن دﺳﺗﮫ ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾر دوﻟﯽ ﻋﺿو ،از ﻧظر اﯾﻣﻧﯽ ﺧط آھن ،ھم ﺗراز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود، آن دﺳﺗﮫ ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ،از ﻧظر اﯾﻣﻧﯽ ﺧط آھن ھم ﺗراز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -2-2ﮔروه "ب"
ﮔروه  Bﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻘرارﺗﯽ را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ ﮔروه "اﻟف" ﯾﺎ "ج" ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز اﻣﮑﺎن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
آﻧﮭﺎ در ﯾﮑﯽ ازاﯾن ﮔروه ھﺎ ﻣﻘدور ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -2-3ﮔروه "ج"
ﻣﻘرراﺗﯽ را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ﺑوده و ﯾﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻓﻧﯽ ھﻣراه اﺳت ﺗﺎ ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎن و
اﯾﻣن در ﺷﺑﮑﮫ ﻣورد ﻧظر ) ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﮔﺎﺑﺎری( ﺗﺿﻣﯾن ﺷود.
)ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣواد ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ATMFﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  (COTIFﺿﻣﯾﻣﮫ  Gﮐﻧواﻧﺳﯾون(
ﻋﻣوﻣﯾﺎت
ﻣﺎده اول:
اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ،روال ﭘذﯾرش وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط اھن ﺑرای ﺗردد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻌﺎرﯾف
ﻣﺎده دوم:
در راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن وﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن " “COTIFو ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺿﻣﺎﯾم آن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط اھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  ،COTIFﺗﻌﺎرﯾف زﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد رﻓت:

اﻟف – ﺳﺎﻧﺣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ روﯾداد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻋﻣدی ،ﯾﺎ زﻧﺟﯾره ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﻧﺎن روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﯾﺎن
آوری دارد؛ ﺳواﻧﺢ ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ذﯾل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد:
اﻟف – ﺗﺻﺎدﻣﺎت ،ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن درﺣﺎل ﺣرﮐت ،ﺣرﯾﻖ و دﯾﮕر ﻣوارد ﺑﺎﺷد؛
ب – " ﭘذﯾرش ﻧوﻋﯽ از ﺳﺎﺧت" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻖ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ای اﺳت ﮐﯽ ﺑﺎ آن ،ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ،ﻧوﻋﯽ ازﺳﺎﺧت ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن را ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد ﺗﺎ ﻣﺑﻧﺎی ﭘذﯾرش ﺑﮭره ﺑرداری وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﻧوع ﺳﺎﺧت ھﺳﺗﻧد ،ﻗرار
ﮔﯾرد؛
ج –"ﭘذﯾرش ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻖ ﺗﺿﻣﯾن ﺷد ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ،ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ،ﺑﮭره ﺑرداری از ھر ﯾﮏ از
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط اھن در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد؛
د " -ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣورد "و" از ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  13ﮐﻧواﻧﺳﯾون اطﻼق ﻣﯽ ﺷود؛
) " (1ﻧﮭﺎد ﭘﯾﻣﺎن ﮐﺎری" ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ دﺳﺗور طراﺣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧت ،ﻧوﺳﺎزی ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﻓرﻋﯽ را ﻣﯽ دھد ،اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ،ﯾﮏ ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده و ﯾﺎ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﺷد ک ﻣﺳؤول اﺟرای ﯾﮏ ﭘروژه اﺳت؛
ھـ " -دوﻟت طرف ﻗرارداد" ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھر دوﻟت ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ طﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ اول ﺑﻧد  1از ﻣﺎده  42ﮐﻧواﻧﺳﯾون،
اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی در ﺧﺻوص اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﺻﺎدر ﻧﮑرده اﺳت؛
و – " اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ" ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺳﻧد ﯾﮏ ارزﯾﺎی ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﻧوﻋﯽ از ﺳﺎﺧت ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧت ،ﺑﺎ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ درﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ"و"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن  COTIFودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن آن ) از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑل
اﻋﻣﺎﻟﯽ و اﻟزاﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻻزم اﻻﺟراء ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎده  12از ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و"
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط اھن "  "COTIFﻣطﺎﺑﻘت دارد؛
ز – " ﻋﻧﺻر ﺳﺎﺧت" ﯾﺎ "ﺳﺎزه" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھر ﻣوﻟﻔﮫ اوﻟﯾﮫ ،ﮔروھﯽ  3اﺟزاء ،ﺗﺟﮭﯾزات ﻣوﻧﺛﺎژ ﺷده ی ﺧرد ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﮐﮫ
درﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ،دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط اھن ﯾﺎ زﯾرﺑﻧﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑرای ﻗرار داده ﺷدن در آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت؛ ﻣﻔﮭوم ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧت ھم ﺷﺎﻣل اﺟزای ﻣﻠﻣوس و ھم ﺷﺎﻣل اﺟزای ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﯽ ﻧظﯾر ﻧرم اﻓزار ﻣﯽ ﺷود.
ح – "ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ) "(ECMﺑﮫ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺳت اطﻼق
ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﻋﻧوان ،در ﺑﺧش ﺛﺑت وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ طﺑﻖ ﻣﺎده  13ﺛﺑت ﺷده اﺳت .اﯾن ﺗﻌرﯾف ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص
دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ھم اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.

ط – اﻟزاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ درﻣوادھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﺗدوﯾن ﺷدهُ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت درﺳﯾﺳﺗم ﺧط آھنُ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓرﻋﯽ و ﺳﺎزه ھﺎی
ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﮑﺳﺎنُ از ﺟﻣﻠﮫ در ﺗﻌﺎﻣﻼت رﻋﺎﯾت ﮔردد.
ی – " ﺣﺎدﺛﮫ" ﺑﮫ ھر روﯾدادی ﺑﮫ ﺟز ﺳﺎﻧﺣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺷدﯾد ،اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗطﺎرھﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑوده و ﺑر اﯾﻣﻧﯽ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار اﺳت؛
ک – "ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ" ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﯾﺎ ﻣرﺟﻌﯽ ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎ را اداره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد؛
ل – "ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ" ﺑﮫ ﺗردد وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط اھن روی ﺧطوط ﺧط آھن ای ﮐﮫ ﺣداﻗل از ﻗﻠﻣرو دو دوﻟت طرف
ﻗرارداد ﮔذر ﻧﻣﺎﯾد ،اطﻼق ﻣﯽ ﺷود؛
م – "ﺗﺣﻘﯾﻖ" ﯾﻌﻧﯽ روﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﺳﺎﻧﺣﮫ و ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑرﮔرآوری و ﺗﺣﻠﯾل
اطﻼﻋﺎت ،ﺗرﺳﯾم ﻧﺗﺎﯾﺞ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﯾﯾن دﻻﯾﻠﯽ )اﻗدام ھﺎ ،ﻋدم اﻗدام ھﺎ ،روﯾداھﺎ ﯾﺎ ﺷراﯾط ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺳﺎﻧﺣﮫ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽ ﺷود( ،و در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء اراﺋﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود؛
ن" -ﺷﺨﺼﯽ دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪه" ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻟﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده
از آن را دارد از وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮭره ﺑﺮداری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،در ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ  ۱۳ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
س" -ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری" ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﻨﺎدی اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روی
)ﻧﻮﻋﯽ از( وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھن ﺻورت ﮔﯾرد را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻠﯽ اﺑﻼغ
ﺷﺪۀ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺀ اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ  ۱۲ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﻨﺪردھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و
اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻮادھﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻤﯿﻤﮫ "و"
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ " "COTIFﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ع" -ﻓﺎﯾﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻤﯿﺮوﻧﮕﮭﺪاری" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھن ﮐﮫ
ﺣﺎوی ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری آن و ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮭﮕداری اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑر روی آن ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛
ف" -ﺷﺒﮑﮫ" ﺑﮫ ﺧﻄﻮط ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ و ھر ﻧوع ﺗﺟﮭﯾزات ﺛﺎﺑت ﻣورد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﻄﻤﺌﻦ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ آھﻦ اﻃﻼقﻣﯽ ﺷﻮد؛
ص " -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎز" ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؛

ق" -دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ" ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
ر" -ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھن" ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ :ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺣﻤﻞ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎ
راه آھﻦ ﺑﻮده و ﮐﺸﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﮐﺸﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ش" -زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ" )ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ( ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﻮط ﺧﻂ آھﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺛﺎﺑﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺗﺮدد اﯾﻤﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛
ت" -ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ" ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧﻂ آھﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی ﺧﻂ آھﻦ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
ث" -وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ" ﺑﮫ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺑﺎ ﭼﺮخ ھﺎی ﺧﻮد در ﺧﻄﻮط ﺧﻂ آھﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺸﯽ
ﯾﺎ ﺑﺪون آن ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؛
خ" -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ای" ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﺎدۀ  ۳۸از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﻧﺤﺼﺎری ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﮫ آن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛
ذ" -ﻧﻮﺳﺎزی" ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻤﺪه روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺮﻋﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﺪ ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد:
) (RID) (۱ﺑﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ "ج" ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ض " -ﺳﺎﻧﺤﮫ ﺟﺪی" ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺼﺎدم ﻗﻄﺎر ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺧﻂ ﻗﻄﺎر ھﺎ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﮫ ﯾﺎ  ۵زﺧﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮫ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎﻧﺤﮥ ﻣﺸﺎﺑﮥ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻂ
آھﻦ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺷﮑﺎری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺧﺴﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۱�۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ) SDRﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮص( ﺑﺎﺷﺪ؛
ظ " -ﻣﻮرد ﺧﺎص" ﺑﮫ ھﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ آھﻦ دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮭﺮی ،ﻣﮑﺎن ﻧﮕﺎری ،ﯾﺎ ﺟﻐ ﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺧﻂ
آھﻦ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺒﮑﮫ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﮔﺎﺑﺎری ،ﻋﺮض ﺧط ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺮی ﺧﻄﻮط ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ و
دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ و دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺛﺎﻟﺚ اﻋﺰام/آﻏﺎز ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺰام اﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ.

غ – "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ" ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ آھﻦ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻒ اﻟﻒ -ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ رواﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ب ب" -ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﻨﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ.
ج ج" -ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ،ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ
)ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﻮع( آﻧﮭﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
)" (۱ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺎل
ھﺎی  ،۲۰۰۱/۱۶/EC ،EC۴۸/۶۹و  /EC۵۷/۲۰۰۸اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ آھﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮔﺮدد.
د د" -ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺖ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﺘﺤﺎن واﺣﺪ ﮐﮫ در ﻣﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ ) (SBاز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ھ ھ" -ارﺗﻘﺎ دادن" ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻣل اﺻﻼﺣﯽ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻠﯽ آن را ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﻮم:
 -۱ھﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺮدد در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮد:
 -۲ھﺪف از ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ:
اﻟﻒ -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن آﻣﺪه،
ب -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﮭﯿﺰ ﮐﮫ در ﻣﻘﺮرات ) (RIDآﻣﺪه،

ج -ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ اﻟﻒ .۷
 -۳ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  ۲و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ھﺎی زﯾﺮ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ،ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ و ﭘﺬﯾﺮش
اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ﺳﻮم اﻟﻒ:
 -۱وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ) (ECو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ آن ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ -در ﺻﻮرت ھﻢ ﺗﺮازی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن؛
و
ب -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣ ﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ﻃﺒﻖ آﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ را
ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.
ج -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ،ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺪول از ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ھ -ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد ،وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪ  ۴از ﻣﺎدۀ  ۶ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
 -۲وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه اﻧﺪ ،در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ و در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اروﭘﺎ اﺟﺮاﺀ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮ ان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ -در ﺻﻮرت ھﻢ ﺗﺮازی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن؛ و

ب -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ﻃﺒﻖ آﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ را
ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.
ج -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ،ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
د -ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻋﺪول از ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺸﻮد ،وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ
اروﭘﺎ و ﻧﯾز ﻗواﻧﯾن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ
اﺟﺮاﺀ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -۳ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮوﻧﮕﮭﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎً در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ را ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ،اﺟﺮاﺀ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷد.
 -۴ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧدھﺎی  ۱ﺗﺎ  ،۲ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ،ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻮزھﺎی اﻧﻮاع وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۵ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺆول ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ) (ECMﯾﮏ واﮔﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲از ﻣﺎدۀ  ۱۵ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً در ﺻﻮرت ھﻢ ﺗﺮازی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪور
ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ  ۵از ﻣﺎدۀ  ۱۴اﻟﻒ از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻂ آھﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ) (/CE۴۹/۲۰۰۴و ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲از ﻣﺎدۀ  ،۱۵ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
روال ﮐﺎر
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
 -۱ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ -ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﮫ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﺧﺎﺻﯽ.
ب -ﯾﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ.
ج -اﻋﻄﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺸﺨﺺ.

د -ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻄﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
روال ﺳﺎده ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن،
ﮐﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ارﮐﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از رﮐﻦ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد .ارﮐﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮﻣﺖ اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
 -۳روال ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮای دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح
ﻣﺎدۀ ﭘﻨﺠﻢ:
 -۱ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ،ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ذﯾﺼﻼح ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻻزم اﻻﺟﺮای ھﺮ دوﻟﺖ
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۲ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ۱ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﮫ در ﺑﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﺻﺎدر ﮐﺮدن اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را واﮔﺬار ﻤﺎﯾﻨﺪ .واﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﮫ:
اﻟﻒ -ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھن؛
ب -ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ؛
ج -ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ دراﺧﺘﯿﺎردارﻧﺪه؛
د -ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺆول ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری )(ECM؛
ھ -ﯾﮏ ﻃﺮاح ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد؛
و -ھﻣﭼﻧﯾن ﺗواﺑﻊ ﻣوارد ﻓوق ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 -۳ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۲ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ -آن ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﻮد ،از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدار ﺧﻂ آھﻦ،
ﻣﺪﯾﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﻧﮭﺎد ﺗﺪارﮐﺎت ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮ آن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﺻﺪور ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ،در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﺎزه ھﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ  ،ﺷﺎﻣﻞ
اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه و آن ﻧﮭﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ب -ﻧﮭﺎد و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ را ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﻤﺎم و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ داد و ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺮک ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎزرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﮫ وﯾﮋه از ﻓﺸﺎر و ﻣﺸﻮق ھﺎی اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج -ﺑﮫ وﯾﮋه ،ﻧﮭﺎد و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎری ،از ﻧﮭﺎد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﺳﻮاﻧﺢ ،ﻣﺴﺆول ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د -ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ وظﺎﯾﻒ اداری و ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ را
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھ -ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
و -آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ز -داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ درﺧﺼﻮص آن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و.
ح -ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺿﺒﻂ ﺳﻮاﺑﻖ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ط -ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﺎﻣﻮری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﺪاد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ی -آن ﻧﮭﺎد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آن دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ک -ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮭﺎد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ رازداری ﺣﺮﻓﮫ ای در ﻣﻮرد ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺷﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ھﺮ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،از ﺟﻤﻠﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻗﺘﻀﺎﺀ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ از آن آﮔﺎه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ذﯾﺼﻼح ﮐﺸﻮری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ(.
 -۴اﻟزاﻣﺎت ﺑﻧد  ،۳ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
 -۵ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻼغ ،ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ دﺑﯿﺮﮐﻞ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺆول ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﻮزه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ھر ﯾﮏ از ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣُﺸﻨﯽ ،ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻮزه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده و ھﻤﻮاره آن را ﺑﮫ روزآوری ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.
 -٦دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧظﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۲اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و از ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ واﺟﺪ ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺑﯿﺮﮐﻞ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
 -۷ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را از آن دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ،واﺟﺪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۳ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮫ اﻃﻼع ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۴ﻣﺎه ،ﺑﮫ آن ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﺧﺼﻮص ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺎن آن ﻧﮭﺎد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻃﻼع ﺧﻮاھﺪ داد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪۀ ﻧﮭﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ را
ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻣﺎﯾد.
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ
ﻣﺎدۀ ﺷﺸﻢ:
 -۱ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺗﺮدد و اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎی طرف ﻗﺮارداد
ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
 -۲ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھﻦ اﺟﺎزه ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ را ﺻﺮﻓﺎً
روی زﯾﺮﺑﻨﺎ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت آن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻄﺒﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ دھﺪ؛ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھﻦ اﺳﺖ.
 -۳ﺑﺪون ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﺴﻤﺖ "اﻟﻒ" ﻣﺎدۀ  ،۳ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎدره ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺟﮭﺖ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ اﺟﺎزه ﺗﺮدد آزاد در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف
ﻗﺮارداد را ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ:
اﻟﻒ -ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
ب -وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ:
ج -ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ.
د -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮط ھﺴﺘﻨﺪ.

ھ -ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻋﺪول از ﻣﻘﺮرات.
و -ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮدد آزاد را ﻣﯽ ﺗﻮان در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣرﺗﺑط ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
 -۴ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺮای وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ :ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋدول ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ب -ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ
از اﻋﻄﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮭﯿﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪول ھﻢ ﺗﺮازی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﺎدۀ  ۱۳از
ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﻨﺪرد ھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻮاد ھﺎی
ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻤﯿﻤﮫ "و" ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ " "COTIFرا ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﻒ -ﺗﺤﻘﻖ
ب -ﻣﻘﺮرات ھﻤﺴﺎن و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ ﻤﺘﺮاز اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺪ.
ج -ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ "ﻣﻮرد ﺧﺎص" ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
د -ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۵ﺑﻧدھﺎی  ۲ﺗﺎ  ،۴ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،ﺑر ﭘذﯾرش ﻧوﻋﯽ از ﺳﺎﺧت ﻧﯾز اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روال ﮐﺎر ﺑﻨﺪ
ﻣﺎدۀ ﺷﺸﻢ اﻟﻒ:
 -۱ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ۹ﺳﺎﯾر ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺼﻼح ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھﻦ ،دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ھﻤﺎن دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ،ﺑﺮاﺳﺎس ارزش اﺳﻤﯽ آن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛
 -۲ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ اﻟﺰام ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۱۳از ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﻨﺪردھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و اﺗﺨﺎذ
ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻮاد ھﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻤﯿﻤﮫ "و"

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ ) (COTIFھﻢ ﺗﺮاز اﻋﻼم ﺷﻮد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎدۀ ﺷﺸﻢ ب:
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪی را ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﺿﻤﯿﻤﮫ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ
ھﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻓﺎﯾﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻤﯿﺮوﻧﮕﮭﺪاری ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻗﻠﯾﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺮﻣﺰ ﻗﻄﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
ﻣﺎدۀ ھﻔﺘﻢ:
 -۱ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪن ﺟﮭﺖ ﺗﺮدد در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن آن ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ -دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن.
ب -ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﻮرد آن ﺗﺮدد ،ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت ﻧﺑودن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﺰاﻣﺎت
ﻓﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻻزم اﻻﺟﺮای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۱۲ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﻨﺪرد ھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻮاد ھﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻤﯿﻤﮫ "و" ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ ) (COTIFدوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮاردادی ﮐﮫ در آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ،
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷد.
 -۳ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ،ﮐﻠﯿﮫ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮارد ﺧﺎص ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎز ،ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
اﻟﻒ -ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ،
ب -ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﻮرد آن ﺗﺮدد ،ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ج -اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻻزم اﻻﺟﺮاﺀ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۱۲ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﻨﺪردھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و
اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ در ﻣﻮادھﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻤﯿﻤﮫ "و"
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻂ آھﻦ ).(COTIF

ﻋدول
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم اﻟف:
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺪول از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدۀ  ،۷و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات
اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای روش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮای زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﻂ آھﻦ
ﻣﺎدۀ ھﺸﺘﻢ:
 -۱ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺮدد در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﺷﺪه ،روی آن زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﻂ آھﻦ ﺑﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ -ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن.
ب -ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﺎﻣﻞ آن ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮد.
 -۲ﭘﺬﯾﺮش زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮای ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻗﺮاردادی ﮐﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎ در آن
واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۳ﻣﺎدۀ ھﺎی  ۷و  ۷اﻟﻒ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ،در ﺧﺼﻮص زﯾﺮﺑﻨﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری
ﻣﺎدۀ ﻧﮭﻢ:
 -۱ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھن ﮐﮫ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮدد در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﮫ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و راه آھﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺮوی ﻮده و در اﺣﺪاث و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن زﯾﺮﺑﻨﺎ ھﻤﻮاره آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﻮاﺳﺖ و اﻋﻄﺎی ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ و اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﺎدۀ دھﻢ:

 -۱ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ﻓﻨﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺖ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ ﯾﺎ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺧﻂ آھﻦ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۲اﺷﺨﺎص و ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ﻓﻨﯽ ﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ -ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه.
ب -ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آھﻦ.
ج -ﺷﺨﺺ دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪه وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.
د -ﻣﺎﻟﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ.
ھ -ﻣﺪﯾﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ.
 -۳ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ ﻓﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﯿﺘﻮان از ھر ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف
ﻗﺮارداد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی آن ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﮫ در ﻣﺎدۀ  ۵ذﮐﺮ ﺷﺪه ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻣود.
 -۴ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ۶ﺑر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻧ ﻠﯿﮫ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ھﺎی ﻃﺮف ﻗﺮاردادی )ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم،
ﺧﻄﻮﻃﯽ( را ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺳﯿﺮ آزاد ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﮭﺎدھﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ روﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ھﻣﮑﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
 -۵ﮐﻠﯿﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از روﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻻزم
اﻻﺟﺮای ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در آﻧﺠﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵اﻟﻒ -ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ ،وﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿز ﻧﺑﺎﺷد.
 -۶ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ و ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺿﻤﯿﻤﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۷ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺷﯽﺀ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﻣﻘﺮرات ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﯽﺀ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﯾﺎ
رد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزد.
 -۸ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮﯾﻖ روﻧﺪ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﯽ )ﻣﻮرد "ب" از ﺑﻨﺪ  ۱از ﻣﺎدۀ  (۴را
دارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲از ﻣﺎدۀ  ۱۱ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ وی ﺑﺮای آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﻮده ﺑﺎ آن ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﺴﺘﻨﺪ را
اﻟﺼﺎق ﻧﻣﺎﯾد.

 -۹ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮥ ﻓﻧﯽ اﺻوﻻ ﺑرای دورۀ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﺣﯿﻄﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۰اﮔﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۷ﮐﮫ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻧﮭﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻮع از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط دﯾﮕﺮی را ﻧﺘﻮان ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد ،آﻧﮕﺎه آن ﮐﺸﻮر طرف ﻗﺮارداد ،ﮐﮫ
در آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮥ آن ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ  ۶در
آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﻣﻼک
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪۀ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮع ،ﺑﺮ آن ﭘﺬﯾﺮش ھﺎی ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮده ،اﻋﻄﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -۱۱در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزی ﯾﺎ ارﺗﻘﺎﺀ ،ﻧﮭﺎد ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ در آن ﭘﺮوژه ﺷﺮح داده ﺷﺪه،
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ داﻣﻨﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ،ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن اﻗﺪام اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﯾﺎﺑﺪ ،دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ،در آن ﭘﺮوژه اﻋﻤﺎل
ﮔﺮدد .دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظرف ﻣﺪت  ۴ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﮫ ﺳﺮﻣُﺸﻨﯽ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ -دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﯾﺳت،
ب -ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن؛ و
ج -ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺆول ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی "اﻟﻒ" و ب" دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﻼغ ﺷﺪه را
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۲ﺑﻧد  ،۱۱ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،در ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﺟﺰای
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷد.
ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻟﻐو ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻣﺎدۀ دھم )اﻟف(:

۱ـ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼﺣﯽ از ﯾﮏ دوﻟت طرف ﻗرارداد ،ﺑﮫ ﺟز ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼﺣﯽ ﮐﮫ ﭘذﯾرش )اوﻟﯾﮫ( ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری
را ﻋطﺎ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻋدم اﻧطﺑﺎق ﺷود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎم )اوﻟﯾﮫ( اﻋطﺎ ﮐﻧﻧده ﭘذﯾرش اطﻼع
دھد؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋدم اﻧطﺑﺎق ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ ﻣرﺑوط ﺷود ﻣرﺟﻌﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﺻﺎدر ﻧﻣوده ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن
ﻗرار ﮔﯾرد؛
۲ـ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری را ﻣﯾﺗوان ﻟﻐو ﻧﻣود:
اﻟف ـ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣوارد ذﯾل ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
ب ـ دﺳﺗورات ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن و ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻻزم اﻻﺟراء ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۲
ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد
ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
" ،"COTIFﯾﺎ
ج ـ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﭘذﯾرش آن طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  A۷اﻟف ،ﯾﺎ
د -دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺗﺟﮭﯾز و ﺳﺎﺧت ﻣﻧدرج در ﻣﻘررات ﮐﺎﻻھﺎی ﺧطرﻧﺎک ) ،(RIDﯾﺎ
ھـ -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،دﺳﺗور ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح را ﺑرای رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾص در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر اﺟرا
ﻧﮑﻧد ،ﯾﺎ
و -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﯾود و ﺷراﯾط ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﭘذﯾرش ﻣﺣدود ﺗﺣت ﺑﻧد  ۱۰از ﻣﺎدۀ  ۱۰ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷود ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۳ﻓﻘط ﻣرﺟﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری را اﻋطﺎ ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧد آﻧرا ﻟﻐو ﻧﻣﺎﯾد،
 -۴ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری در ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﯾﺂﯾد:
اﻟف -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻓﻧﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ ،ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری و ﺳروﯾﺳﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ،ﮐﮫ در ﻓﺎﯾل ﺗﻌﻣﯾر و
ﻧﮕﮭداری در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻘرر ﺷده ،در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﯾﮏ ﭘذﯾزش ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  ۷اﻟف ﯾﺎ در
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺗﺟﮭﯾز و ﺳﺎﺧت ﻣﻧدرج در ﻣﻘررات ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک اﺟراء ﻧﺷوﻧد )ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺿرب اﻟﻌﺟﻠﯽ ھﺎ
ﻣراﻋﺎت ﻧﺷوﻧد(.
ب -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺧﺻوص ﺧﺳﺎرت ﺷدﯾد وارده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ،دﺳﺗور ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح در ﻣورد ﻣﻌرﻓﯽ وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺟرا ﻧﮕردد.
ج -در ﺻورت ﻋدم اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن و دﺳﺗورات ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ.

د -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻻزم اﻻﺟراء ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۱۲ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد
ﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎدۀ
 ۱۳ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در
ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن
" "COTIFﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھم ﺗراز اﻋﻼم ﺷده اﻧد ،ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ آﻧﮕﺎه اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای دوﻟت ﯾﺎ دوﻟت ھﺎی
طرف ﻗرار داد ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﺧواھد آﻣد.
-۵ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن از ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎطل ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدن از ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری را اﻋطﺎ ﻧﻣوده ،اﺑﻼغ ﮔردد؛
 -۶ﺑﻧد ھﺎی ۱ﺗﺎ  ،۴ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾرات ﻻزم ،در ﻣورد ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ ھم اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و روال ھﺎ
ﻣﺎدۀ دھم )ب(:
۱ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﺻﻼﺣﯾت اﺗﺧﺎذ ﻣﻘررات اﻟزاﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﻧد
ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ را دارد.
۲ـ اﻓزون ﺑر ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد ﯾﮏ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻘرراﺗﯽ را ﺑرای روﻧد ھﺎی اﻟزاﻣﯽ ﻣﺷروح ﻏﯾر ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز در ﺧﺻوص
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﻘررات ﻧﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻣﻘررات
اﺗﺧﺎذ ﺷده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐل اﺑﻼغ ﺷود ﺗﺎ وی ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ اطﻼع دھد و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻘررات ﻣرﻣوز را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ و اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:
۱ـ ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از ﺳﺎﺧت و ﭘذﯾرش ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﺟدا ﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ »ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧوع
طراﺣﯽ« و »ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود اﺛﺑﺎت ﮔردد؛
 -۲ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف -طراح و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی آن ﻧوع ﺳﺎﺧت از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن را ذﮐز ﻧﻣﺎﯾد؛
ب -ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺧود ،ﻓﺎﯾل ﻓﻧﯽ و ﻓﺎﯾل ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ج -در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑرای اﯾن ﻧوع ﺳﺎﺧت ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط
آھن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﺳﺎﺧت ﻣﻧطﺑﻖ ھﺳﺗﻧد را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
د -ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺧود ،ﮔزارش ﯾﺎ ﮔزارﺷﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛

ھـ -در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﺗﻣﺎم اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی )ﻣطﺎﺑﻘت و ﺗﺄﯾﯾد( ﺻﺎدره ﻣرﺗﺑط را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾد؛
و -ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور را ذﮐر ﻧﻣوده و ﺣﺎوی اﻣﺿﺎی آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷد؛
ز -در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر آن را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
 -۳ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف -ﺣﺎوی ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ۲ﺑﺎﺷد ،و
ب -ﺣﺎوی ُﮐد ﯾﺎ ُﮐد ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ی ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد؛
ج -ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در روز ﺻدور ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ،وﺳﯾﻠﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ را در
اﺧﺗﯾﺎر دارد؛
د -در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر آن را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ،ﻣﯾﺗواﻧد ﮔروھﯽ از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺟزا وﻟﯽ از ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﭘوﺷش دھد ،ﮐﮫ در
ھر ﻣورد ،اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ،۳ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ھر ﯾﮏ از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ی اﯾن ﮔروه ﺑﮫ روﺷﻧﯽ
ﻣﺷﺧص ﺷود و ﻓﺎﯾل ﻓﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎوی ﻟﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص آزﻣﺎﯾش ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑر روی
ھر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۵ﻓﺎﯾل ﻓﻧﯽ و ﻓﺎﯾل ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
۶ـ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎری ﺑرطﺑﻖ ﺑﻧد  ۶از ﻣﺎدۀ  ۱ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﭼﺎپ ﮔردد.
 -۷ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮔردد.
۸ـ ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮭره ﺑرداری ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮭره ﺑرداری اﺳت دارﻧده ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮭره ﺑرداری )ﻣﺷﻌل ﺑر ﻓﺎﯾل ﻓﻧﯽ و ﻓﺎﯾل ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری( ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود وی ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧدۀ وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﻼﺻﻠﮫ آن را ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﺎﯾل ﺳواﺑﻖ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺑﮫ ﺷﺧص در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده ﮐﻧوﻧﯽ
ﺗﺣوﯾل دھد و ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗورات ﻣﺷروح )اﺿﺎﻓﯽ( ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری و ﺗﻌﻣﯾر ﻧﮕﮭداری ﮐﮫ ھﻧوز در اﺧﺗﯾﺎر دارد را
در اﺧﺗﯾﺎر وی ﺑﮕذارد.
-۹ﺑﻧد ﺷﻣﺎره  ۸ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ،در ﺧﺻوﺻﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎدۀ ۱۹
ﭘذﯾرش ﺷده اﻧد ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑر آن اﺳﺎس ،اﺳﻧﺎد ﻣورد ﺑﺣث ،ﻋﺑﺎرت ﺧواھد ﺑود از ﺳﻧد ﺗﺻوﯾب و ھر
ﮔوﻧﮫ ﺳﻧد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﺣﺎوی ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﭼﯾز ھﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﻟزاﻣﺎت
ﻓﺎﯾل ﻓﻧﯽ ،ﻓﺎﯾل ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری و ﻓﺎﯾل ﺳواﺑﻖ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت.
ﻓﺎرﻣت ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
۱ـ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻓرﺻت ﯾﮑﺳﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻣﺎدۀ  ،۱۱ﻓرﻣت ﯾﮑﺳﺎن اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ۴در ﺧﺻوص آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯾﺷود و ﻓرﻣت ﯾﮑﺳﺎن ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  ۷از
ﻣﺎدۀ  ۱۰را ﻣﻘرر ﻣﯽ دارد.

۲ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﻓﺎرﻣت اﯾن اﺳﻧﺎد را ﺗﮭﯾﮫ و اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﻧﻣود.
۳ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد ﺗﮭﯾﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑر
اﺳﺎس ﻓﺎرﻣت ﻣﺷﺧص دﯾﮕری ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻘرر ﺷده اﺳت ،ﺻورت ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻣل
اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎدۀ ۱۱ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎی ھم ﺗراز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
دﻓﺎﺗر ﺛﺑت
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
۱ـ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ دﻓﺗر ﺛﺑت ،در ﻗﺎﻟب ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،و ﻧﯾز ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره اﻧواع ﺳﺎﺧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوع طراﺣﯽ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺟﺎد و ﺑﮫ روزآوری ﺷود .در
اﯾن دﻓﺗر ﺛﺑت ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ای ھم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﭘذﯾرش ﺷده اﻧد.
 -۲ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻓﺗر ﺛﺑﺗﯽ ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻧﮭﺎد ھﺎی و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ذﯾﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت طﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۵ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋطﺎ ﮔردﯾده و ﻧﯾز ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﺑﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎدۀ  ۱۵ﺗﺄﯾﯾد ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
۳ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ داده ھﺎی دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺟﮭت اﺳﺗﻧﻔﺎده در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧط آھن ،در
اﯾن ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﻧﻣﺎﯾد ﻧظﯾر در ﺑﺎره اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ و ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﭘذﯾرش
ﺷده )از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣورد ﻧظر ﺑﻌدی( ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳواﻧﺢ و ﺣوادث و دﻓﺎﺗر ﺛﺑﺗﯽ در ﺧﺻوﺻﯽ ُﮐد
ﮔذاری وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﻣﺣﻠﯽ ھﺎ ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧط آھن ،در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﻣدﯾران
زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری و ﻏﯾره.
 -۴ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﺳﺎﺧت ﻓﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،و ﻧﯾز داده ھﺎی ﻻزم ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺣوه ﺗﺄﻣﯾن
داده ھﺎ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اداری ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ھﺎ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد را ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﻧﻣود .در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدن از ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻧﯾﺎﻣدن رﺳﻣﯽ ،ﺗﻌﻠﯾﻖ و
ﻟﻐو ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷواھد و ﺗﻐﯾﯾرات ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ روی ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف
ﻧﻣوﻧﮫ ی ﺳﺎﺧت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺑﺎﺷد ،ﻣوارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺳر ُﻣﺷﻧﯽ اﻋﻼم ﺷود.
 -۵در ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ اﺟراء در آوردن اﯾن ﻣﺎدۀ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل دﻓﺗر ﺛﺑت را ﺑﺎ دوﻟت ھﺎی طرف
ﻗرارداد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار ﺧواھد داد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ از ﺣﺟم ﻣﺣﻣوﻟﮫ اﺿﺎﻓﯽ طرف
ھﺎی دﺧﯾل ،ﻧطﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ،دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮑﺎھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ ﺣد اﻗل رﺳﺎﻧدن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن و داﺷﺗن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺛﺑت ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﻠﯾﮫ طرف ھﺎی دﺧﯾل،
طرح ھﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺛﺑﺗﯽ ﺧود در ﻣﺣدوده اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺧواھد ﻧﻣود.
 -۶داده ھﺎی ﺛﺑت ﺷده در ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧد اوﻟﯾﮫ ﻣؤﯾد ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﻣﺣﺳوب
ﺧواھد ﺷد.

 -۷ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾﺟﺎد و داﯾر ﺑودن ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑران آن ﺗﺄﻣﯾن ﺷود ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺗﮭﯾﮫ داده ﺑرای ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺻﻼح داده ھﺎ راﯾﮕﺎن
ﺧواھد ﺑود .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻧدرﺟﺎت و ﻋﻼﺋم
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:
۱ـ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﭘذﯾرش ﺷده اﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای:
اﻟف -ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت درﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر طﺑﻖ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
ﭘذﯾرش ﺷده اﻧد،
ب -ﺳﺎﯾر ﻧﮑﺎت و ﻋﻼﯾﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻘرر ﺷده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ُﮐد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ )ﺷﻣﺎره وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ(.
ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﻣﺟوز ﺑﮭره ﺑرداری ،ﻣؤظف اﺳت از ﺗﺧﺻﯾص ﯾﮏ ُﮐد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﻔﺑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھر وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣطﻣﺋن ﮔردد.
اﯾن ُﮐد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑردارﻧده ﮐد ﮐﺷور )اوﻟﯾن( دوﻟت ﭘذﯾرش دھﻧدۀ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد روی ھر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
درج ﮔردد و در ﺑﺧش ﺛﺑت ﻣﻠﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ آن دوﻟت طﺑﻖ اﻟزام ﻣﺎدۀ  ۱۳وارد ﺷود.
 -۲ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻼﻣت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗﺳﻣت "اﻟف" از ﺑﻧد  ۱و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدت زﻣﺎن ھﺎی
ﻋﺑوری را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ طﯽ آﻧﮭﺎ ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای دﺳﯾر در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد
دارای ﻣﻧدرﺟﺎت و ﻋﻼﯾﻣﯽ ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﻧد  ۱ﻣﻘرر ﺷده ،ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:
۱ـ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﺑﺎﯾد در وﺿﯾﻌت ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات
ﻣﺷﺧص ﺷده در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر واﺟد ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧد  .ﻧﯾز ﺷراﯾط
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻧﯾﺎﻧداﺧﺗﮫ و ﺳﯾر ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ
زﯾرﺑﻧﺎ ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﯾﺎ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط
آھن ﺑﺎﯾد در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑوده  .طﺑﻖ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺳﻧد ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭره ﺑرداری،
در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،و در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﭘذﯾرش وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ )طﺑﻖ ﻣﺎدۀ ۷اﻟف ،و ھﻣﭼﻧﯾن در
ﻣﻘررات ﻣﻧدرج در ﻣﻘررات ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﻗﯾد ﮔردﯾده ﺗﺣت ﺳروﯾس ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری
ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
۲ـ ﺑرای ھر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ،ﻗﺑل از ﭘذﯾرش آن ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده در ﺷﺑﮑﮫ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد
ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ) (ECMوﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ذﮐر ﺷده در ﻣﺎدۀ
 ۱۳ﺛﺑت ﮔردد .ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر وﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ،ﯾﮏ ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﻣﯾر وﻧﮕﮭداری ﻣطﻣﺋن

ﮔردد ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای ﮐﮫ آن ﻧﮭﺎد ،ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری اﻧﮭﺎﺳت از وﺿﯾﻌت اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﺗردد ﺑرﺧوردار
اﻧد .ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،ﯾﺎ ﺧود ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری آن را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺳﭘرد.
اﻟف -ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﯾﮏ واﮔن ﺑﺎری ﺑﺎﯾد دارای ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑری ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﺧﺎرج
از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرار داد ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد آن
را ﺻﺎدر ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
ب -ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ،ﻗواﻋد ﻣﺷروح ﺑﯾﺷﺗری در ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺄﯾﯾد و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣورد ﺗﺎﭘﯽ رﺳﻣﯽ ،ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺑﺎزرﯾﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ،اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﻧﻣود .اﯾن ﻗواﻋد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری اﺗﺧﺎز ﺷده در ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ در دوﻟت ھﺎی ﻣﺟری ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻧﻌﻘده ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ،ھم ﺗراز ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﯾن ﻗواﻋد ،ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﻗواﻋدی ﺑرای ﻟﻐو ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺟواز ھﺎ ﺧواھد ﺑود ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺿﻣﯾﻣﮫ
اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣزﺑور ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﺗﻌرﯾف ﺷوﻧد.
۳ـ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ،ﻣﺳؤول ﺑﮭره ﺑرداری اﯾﻣن از ﻗطﺎر ھﺎی ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷوﻧد .از اﯾﻧرو ،ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و
ﻧﮕﮭداری ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺛﻖ در ﺧﺻوص داده ھﺎ و روﻧد ھﺎی ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری در اﺧﺗﯾﺎر
ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ﻗرار ﮔﯾرد و ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ﺑﺎﯾد در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ،ﺑرای ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،اطﻼﻋﺎت و داده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺧود از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن
را ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری در ﻗﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﺳؤول اﺳت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن ﻗرار
دھد .در ھر دو ﺻورت ،اطﻼﻋﺎت و داده ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺿﻣﯾﻣﮫ ذﮐر ﺷده در ﺑﻧد  ۲ﻣﺷﺧص ﮔردد.
۴ـ ﻧﮭﺎد ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر وﻧﮕﮭداری ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﭘذﯾرش ﺷده ،ﭘروﻧده ﺳواﺑﻖ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری آن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
را ﺣﻔظ و ﺑﮫ روزآوری ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻓﺎﯾل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﻠﯽ ذﯾﺻﻼح ﻗرار ﮔﯾرد.
 -۵ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد رھﻧﻣودھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘرراﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺟواز و ﻧظﺎرت ﺑر ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻌﻣﯾرو
ﻧﮕﮭداری و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧظﺎرت ھﺎ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن
ﭘﺎراﮔراف ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣزﺑور ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﺗﻌرﯾف ﺷوﻧد و در ﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﻧد.
ﺳواﻧﺢ ،ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی ﺟدی
ﻣﺎدۀ ﺷﺎﻧزدھم:
۱ـ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن ﺳﺎﻟﺣﮫ ،ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ آﺳﯾب ﺟدی وارد ﺷود ،ﮐل طرف ھﺎی دﺧﯾل )اﻋم از
ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧدﮔﺎن ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺳؤول ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﮭره ﺑردار ﺧط آھن
ﻣرﺑوط و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص ﻣﻣﮑن( ﻣؤظف ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:

اﻟف -ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾر ﺿروری ﺟﮭت ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﺧط آھن ،ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را اﺗﺧﺎذ
ﻧﻣوده ،و
ب -ﻋﻠل ﺳﺎﻧﺣﮫ ،ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ آﺳﯾب ﺟدی را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
-۱اﻟف-ﺗداﺑﯾر اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﺑﺎﯾد ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘررات ﻻزم اﻻﺟراءی دوﻟت ﻣورد ﺑﺣث ،ﺑﮫ ﻧﺣو
دﯾﮕری ﻣﻘرر ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻓزون ﺑر وظﯾﻔﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده طرف ھﺎی دﺧﯾل اﺳت ،دوﻟت طرف ﻗرارداد
ﻣﯾﺗواﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
 -۲ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﺻورﺗﯽ ﺷدﯾدا ً آﺳﯾب دﯾده ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻧﺗوان آﻧرا ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎده ،ﺗﻌﻣﯾر ﻧﻣود ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻗطﺎر ﻣﺗﺻل ﺷده و روی ﭼرخ ھﺎی ﺧود ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧطری ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﺗﻌﻣﯾر در ﮐﻣﺗر از ھﻔﺗﺎد و دو ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھزﯾﻧﮫ در ﻣﺟﻣوع ﮐﻣﺗر از ۱.۸ﻣﯾﻠﯾون ) (SDRﺣﻖ
ﺑرداﺷت ﻣﺧﺻوص( ﺑﺎﺷد ،آﺳﯾب ،ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺳﯾب ﺷدﯾد ﻣﺣﺳوب ﻧﺧواھد ﺷد.
 -۳ﺳواﻧﺢ ،ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی ﺟدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓورا ٌ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑرای ﺳﯾر ،ﭘذﯾرش ﻧﻣوده
اﺳت اﻋﻼم ﮔردد .اﯾن ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﯾﺗواﻧد اﻟزام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮥ آﺳﯾب دﯾده و اﺣﺗﻣﺎﻻٌ ﻗﺑﻼ ﺗﻌﻣﯾر ﺷده ﺗﺣوﯾل
ﺷود ﺗﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﭘذﯾرش اﻋطﺎء ﺷده ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎء ،روال
اﻋطﺎی ﭘذﯾرش ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎﯾد ﺗﮑرار ﺷود.
 -۴ﮐﺷور ھﺎی طرف ﻗرار داد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳواﺑﻖ را ﻧﮕﮭداری ﻧﻣوده ،ﮔزارش ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،ﻣﺷﺗﻣل ﺑرﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و
ﺗوﺳﻌﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣوده ،ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺻدور ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ و ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،دﻻﯾﻠﯽ ﺳواﻧﺢ،
ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی ﺷدﯾد در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آﻧﮭﺎ رخ داده را اطﻼع دھﻧد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﻓﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد دﻻﯾل ﺳواﻧﺢ ﺷدﯾد ،ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی ﺟدی ﭘﯾش آﻣده در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﺎ ھدف ﻣﺣﺗﻣل
ﺗوﺳﻌﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری و ﺳﺎﺧت وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﮐﮫ در
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن آﻣده ،ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی
ﻋﺿو را ﻣؤظف ﻧﻣﺎﯾد ظرف ﯾﮏ دوره ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ،ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧوع
طراﺣﯽ ﯾﺎ اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺎدر ﺷده ﻣرﺗﺑط را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ در آوردﻧد.
 -۵ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗواﻋد اﻟزاﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳواﻧﺢ ﺷدﯾد ،ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی
ﺟدی و ﻧﯾز اﻟزاﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺣﺗوای ﮔزارش ھﺎ ﺗﮭﯾﮫ و
اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘﺎدﯾر اﻋداد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺑﻧد  ۲و ﻣورد "د د" ار ﻣﺎدۀ  ۲را ﺗﻐﯾﯾر
دھد.
ﻣﺗوﻗف ﻧﻣودن و ﻋدم ﭘذﯾرش وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﺎدۀ ھﻔدھم:
۱ـ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ،دﺳﺗورات ﻣوﺟود در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﭘذﯾرش ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم ﭘذﯾرش )ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺷرطﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ،و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎﺧت و ﺑﮭره

ﺑرداری ﻣوﺟود در ﻣﻘررات ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک رﻋﺎﯾت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮏ ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ،ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺣﻣل
و ﻧﻘل ﺧط آھن دﯾﮕر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﺗواﻧﻧد وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن را ﭘذﯾرش ﻧﻧﻣوده ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺗوﻗف
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ روی زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ ﺧط آھن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ آن ،ﺷوﻧد.
 -۲ﺣﻖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﻧﻣودن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ظن ﺑر ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣوارد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده در ﺑﻧد  ۱وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﺑررﺳﯽ ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﺳرع وﻗت ،و در ھر ﻣوردی ،ظرف ﻣدت زﻣﺎن  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺻورت ﮔﯾرد.
 -۳ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮏ دوﻟت طرف ﻗرارداد ،ﯾﮏ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ را ظرف ﻣدت ﻣﺣدود ﻣﻘرر ﺷده ﺑر اﺳﺎس
ﺑﻧد  ۷از ﻣﺎدۀ  ۵و ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ،۱۶ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻧﯾﺎورد ﯾﺎ ﺑﺎز ﭘس ﻧﮕﯾرد ،ﺳﺎﯾر دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرار
داد ﻣﺣﻖ ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣورد ﺑﺣث را ﻧﭘذﯾرﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد.
ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ
ﻣﺎدۀ ھﺟدھم:
۱ـ ﭘﯾرو ﺑﻧد  ۲و ﻗﺳﻣت "ج" از ﺑﻧد  ۴از ﻣﺎدۀ  ۱۰اﻟف ،ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﺟد ﺷراﯾط اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن
و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﻧﺑودن ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﻻزم اﻻﺟرای )و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن(
دوﻟت طرف ﻗراردادی ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح آن دوﻟت ،اوﻟﯾن ﭘذﯾرش ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری را اﻋطﺎء
ﻧﻣوده اﺳت.
 -۲ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﮐﯾﻔری ﻧﺎﺷﯽ از واﺟد ﺷراﯾط اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﻧﺑودن ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾر ﺑﻧﺎ ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﻻزم اﻻﺟرای )و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن( دوﻟت
طرف ﻗراردادی ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ در آﻧﺟﺎ ﻗرار دارد.
ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗﺗﯽ
ﻣﺎدۀ ﻧزدھم:
۱ـ ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎدۀ  ،۳ﺑر وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺟود ،ﻧو ﺳﺎزی ﺷده و ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد .ﺑرای وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ای
ﮐﮫ ﺑرای ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﺣت ﻣﻘررات ) (RIVو ) (RICﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻻزم ،ﺗﺄﯾﯾد و
ﺑر آن اﺳﺎس ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺷده اﻧد ،ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗت در اﯾن ﻣﺎده ﻣﻘرر ﻣﯽ ﮔردد.
 -۲در ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻣت ) (RIVو ) (RICﻋﻼﻣت
ﮔذاری ﺷده اﻧد و اﯾن ﻋﻼﻣت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺛﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻓﻧﯽ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ )(RIV
 ۲۰۰۰ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻧظر ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۰۴ﯾﺎ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ) (RICﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری در
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ﺧواھﻧد ﺑود و اﯾن ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎزﮔﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ زﯾر ﺑﻧﺎھﺎی ﺧط آھن آﻧﮭﺎ ) ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﺋم روی واﮔن( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ از ﺳوس ﯾﮑﯽ از دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد،
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.

-۳اﻟف -وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻋﻼﻣت ) (RIVﯾﺎ ) (RICھﺳﺗﻧد اﻣﺎ طﺑﻖ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن دوﻟت ھﺎی طرف ﻗرارداد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺷده ﻋﻼﻣت ﮔذاری و ﭘذﯾرش ﺷده اﻧد ﻧﯾز ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺧط آھن ﺗﺣت ﭘوﺷش آن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺧواھﻧد ﺑود.
 -۳ﭘذﯾرش ھﺎی ﻣؤﻗت ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد ھﺎی  ۲و  ۲اﻟف ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘذﯾرش ﺟدﯾدی طﺑﻖ ﺑﻧد  ۱۱از ﻣﺎدۀ  ۱۰ﺑرای
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺿرورت ﯾﺎﺑد ،ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھﻧد ﺑود.
 -۴درج ) ( RIVو) (RICﯾﺎ ﻋﻼﻣت دﯾﮕری روی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ آﻧرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت،
ھﻣﭼﻧﯾن داده ھﺎی ذﺧﯾره ﺷده در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎدۀ  ۱۳ذﮐر ﺷد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻻﯾل ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺻوﯾب ﻣﺣﺳوب
ﺧواھﻧد ﺷد .ھر ﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر ﻣﺟﺎزی در اﯾم ﻋﻼﺋم ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻘﻠب ﻣﺣﺳوب ﺷده و طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب
ﺧواھد ﺑود.
 -۵ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗت ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﻣﺳﺗﻧدات آن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻻزم اﻻﺟرای دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﯾﮑﺳﺎن در ﺧﺻوص ﻋﻼﻣت ﮔذاری و ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ھر ﺟﺎ ﮐﺎرﺑرد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻻزم اﻻﺟرای ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﮔردد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓﻧﯽ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺑﺎﯾد در ﻣﮭﻠت ﻣﺷﺧص،
و ﻋﻠﯾرﻏم ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗت ،رﻋﺎﯾت ﺷود.
 -۶ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺟود ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﺑﻧد ھﺎی ۲و  ،۲aﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد ،ﻣﯾﺗوان ﺑر اﺳﺎس درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ از
ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ،ﭘذﯾرش ﺑﮭره ﺑرداری داد .ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺑل از اﻋطﺎی ﯾﮏ ﭘذﯾرش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭره
ﺑرداری ،از ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺗﺣﻠﯾل ﺧطر و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ھﺎی وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﺑﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎم ذﯾﺻﻼح ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺟدول ھم ﺗرازی ذﮐر ﺷده در ﻣﺎدۀ  ۱۳ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و اﺗﺧﺎذ ﻗواﻋد ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻣواد ھﺎی ﺧط آھن ﮐﮫ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (APTUﺿﻣﯾﻣﮫ "و" ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧط آھن ) (COTIFرا ﻟﺣﺎظ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۷ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﺎد ﻣؤﻗت دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد.
اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳﺗم:
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻓﻧﯽ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧط آھن و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺧط آھن ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
در ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،از طرﯾﻖ ﻣذاﮐره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن طرف ھﺎی دﺧﯾل ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﺷود ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آن رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺑر طﺑﻖ روال ﻣﺷﺧص ﺷده در ﻋﻧوان
 ۵از ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﮫ دﯾوان داوری ﻧﯾز ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود.

