
ای مسافر و کاال بین دولت جمهوری اسالمی ایران و شورای  المللی جاده ونقل بین  قانون موافقتنامه حمل
 فدرال سوئیس 

ای مسافر و کاال بین دولت جمهوری اسالمی ایران و المللی جادهونقل بین موافقتنامه حملـ واحده ماده 
شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده ه بهماد(  ۱۴شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و )

 .شودمی
، یکصد و بیست و (۷۷ـ در اجرای این موافقتنامه و اصالحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم )۱تبصره

 .الزامی است قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (۱۳۹) و یکصد و سی و نهم( ۱۲۵پنجم )
ـ در اجرای این موافقتنامه و اصالحات بعدی آن رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل نقلیه جمهوری ۲تبصره

 .اسالمی ایران الزامی است
 الله الرحمن الرحیمبسم

ای مسافر و کاال بین دولت جمهوری اسالمی ایران و شورای فدرال  المللی جاده و نقل بین  موافقتنامه حمل 
 سوئیس 

 مقدمه 
شوند، با می متعاهد نامیده هایطرف پساز این  و شورای فدرال سوئیس، که ایران اسالمی ولت جمهورید

از  عبوری صورت مسافر و کاال بین کشورهای خود و به ایجادهالمللی بین ونقلحمل تسهیل به تمایل
 :نمودند خود، بر موارد زیر توافق قلمروهای

 تعاریف :  ۱ماده  
 :موافقتنامه از نظر این

 طبق  که  یا سوئیس  ایران  مقیم  یا حقوقی  حقیقی  از هر شخص  است  « عبارت ونقلحمل  »متصدی  ـ اصطالح۱
 .مسافر و کاال شده است ایجاده المللیبین ونقلانجام حمل مربوط مجاز بهملی  و مقررات  قوانین

، مورد اشاره مکانیکی محرکه نیرویدارای  ایاز هر خودروی جاده است رت « عبانقلیه »وسیله ـ اصطالح۲
 :، کهیدک یا یدکو نیمه نقلیه وسیله از یک منفرد یا ترکیبی نقلیه عنوان یک وسیلهقرارگرفته به 

 .باشد شده کاال ساخته ونقلحمل یا برای راننده نفر با در نظر گرفتن ۹از  بیش حمل ( برایالف
 کشنده مفصلدار، ثبت نقلیه باشد )در مورد وسیله رسیده ثبت متعاهد به هایاز طرف ( در قلمرو هر یکب 

 .(مورد نیاز است
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االجراء ـ اصطالح »مجوز« به معنای هر جواز یا تایید رسمی، از قبیل پروانه یا اجازه است که طبق مقررات الزم۳
 .هد، الزامی استدر کشور هر طرف متعا

 حیطه شمول . ۲ماده  
 ونقلحمل ای بهجاده نقلیه از طریق وسایل سازد کهرا محق می ونقلحمل موافقتنامه متصدیان این مقررات 

 ثالث کشورهای و یا از/به از قلمرو آنان عبوری صورت متعاهد یا به هایطرفقلمروهای  مسافر یا کاال بین
 .رزندو  مبادرت 

 مسافر  ونقل حمل . ۳ماده  
 :گاه مسافران، به موجب شرایط زیر، معاف از اخذ مجوز خواهد بودبهونقل گاهعملیات حمل

متعاهدی  طرف مبدا و مقصد در قلمرو کشور نقاط نقلیه که همان اشخاص با همان وسیله ونقلالف( حمل
از کشور مذکور،   خارج های  توقف   هنگام  و در طی تمام سفر یا به  بتدر آن قلمرو، ث  نقلیه  وسیله که  بوده  واقع
 .(دربست نشود )مسافرت  سوار یا از آن پیادهنقلیه  وسیله به مسافری هیچ 

 در قلمرو کشور طرف  اینقطه  به  نقلیه  وسیله  ثبت   ای در کشور محلاز مسافران از نقطه  گروهی  ونقلب( حمل
 متعاهد اخیر را بدون مسافر ترک کند، یا قلمرو کشور طرفدیگر، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه  متعاهد

ای در کشور محل ثبت وسیله ای در کشور متعاهد دیگر به نقطهونقل گروهی از مسافران از نقطهپ( حمل
 :و اینکه مسافرانخدمات طی سفری بدون مسافر در طی تمام مسیر سفر انجام  نقلیه، مشروط بر اینکه

 یا شوند، بندیگروه منعقده  ونقلیاند، با قراردادهای حملـ قبل از ورود خود به کشوری که در آنجا سوار شده
اند ونقل در شرایط ذکر شده در بند »ب« این ماده در کشوری که سوار شدهـ قباًل توسط همان متصدی حمل

 وند، یاجا شو مجددًا به خارج از همین کشور جابه
ونقل توسط میزبان تقبل شده باشد. های حملـ برای سفر به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، دعوت و هزینه

 .مسافران باید متشکل از گروهی یکپارچه بوده و ترکیب آنان صرفًا با هدف مسافرت، نبوده باشد
 .ت( سفرهای عبوری از طریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر

وضعیت سفر و فوق، وسیله نقلیه باید دارای یک صورت ( ۱ونقل مذکور در بند )عملیات حملـ در انجام ۲
وضعیت های صالحیتدار، ارائه شود. محتویات و شکل صورت   فهرست مسافران باشد که بنا به درخواست مقام  

 .های متعاهد، مورد توافق قرار خواهد گرفتهای صالحیتدار طرفطور متقابل توسط مقامبه



 که باال، منوط به مجوزی است( ۱جز موارد مذکور در بند )مسافر به ونقلحمل دیگر عملیات  انواع ـ کلیه ۳
های صالحیتدار آنان، صادر خواهد از هماهنگی بین مقام  های متعاهد و پسطبق قوانین و مقرارت ملی طرف

 .شد. مجوزها برمبنای رفتار متقابل اعطاء خواهند شد
 کاال   ونقل حمل . ۴ماده  

نقلیه ونقل هر طرف متعاهد، محق است، بدون کسب اجازه، نسبت به ورود موقت وسیلهمتصدی حمل
 :ونقل، مبادرت ورزدشده یا خالی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، برای انجام عملیات حملبارگیری 

 ای در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یاای در قلمرو کشور یک طرف متعاهد و هر نقطهالف( بین هر نقطه
ب( هنگام عزیمت از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به مقصد کشور ثالث یا هنگام ورود از یک کشور ثالث به 

 قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یا
 .شور طرف متعاهد دیگرصورت عبوری از سراسر قلمرو کپ( به
 ممنوعیت حمل و نقل داخلی .  ۵ماده 

متعاهد، حمل مسافر یا کاال درون قلمرو  هایاز طرف ونقل هریکحمل موافقتنامه به متصدیان مقررات این
 .دیگر در همان قلمرو را اجازه نخواهد داد نقطه به ایمتعاهد دیگر از نقطه طرف
 نقلیه  ایل و ابعاد وس  اوزان .  ۶ماده  

تری نسبت به شرایط نماید شرایط محدودکنندهمتعاهد تعهد می  نقلیه، هر طرف  و ابعاد وسایل  در ارتباط با وزن
 در قلمرو هر طرف  شدهثبت  نقلیه  در قلمرو خود، در خصوص وسایل  شدهثبت  نقلیه   اعمال شده در مورد وسایل
 .متعاهد دیگر، وضع ننماید

ونقل کاالهای غیرقابل تفکیک )بارهای ترافیکی( که از حداکثر وزن و/یا ابعاد مجاز در قلمرو ـ برای حمل۲
های صالحیتدار نماید، آن وسیله نقلیه ملزم به اخذ مجوزی ویژه از مقامهای متعاهد تجاوز میهر یک از طرف

 .ربط استطرف متعاهد ذی
ونقل تنها در آن مسیر از مسیری خاص استفاده کند، حمل  اگر در چنین مجوزی، قید شود که وسیله نقلیه باید

 .شده که توسط خودروساز پذیرفته شده، تجاوز نمایدمجاز است. در هر صورت، وزن نباید از مقدار تضمین
 ها و عوارض مالیات . ۷ماده  

 که ها و عوارضیمالیات  مسافر یا کاال از ونقلحمل جهت مورد استفاده نقلیه موافقتنامه وسایل این براساس
 .خواهند بود گیرد، معافمی تعلق نقلیه و تردد وسایل در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر مالکیت



برداری بهره یا عوارض مخصوص مصرفیسوخت  ها یا عوارضمشتمل بر مالیات ( ۱موضوع بند ) ـ معافیت۲
 .بود نخواهد  از راهها خاص یا استفاده هایاز پلها یا تونل

 گمرکی  تشریفات . ۸ماده  
شوند، معاف از عوارض گمرکی سوخت و بنزین موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه که ورود موقت می

 .گونه محدودیت ورود نخواهند شدبوده و مشمول هیچ
 موقت و بدون  طوراند، بهقت شدهقباًل ورود مو  معینی که  نقلیه  منظور تعمیر وسیلهبه  واردشده  یدکی  ـ قطعات ۲

خواهند بود.  ورودی هاییا مالیات  عوارض ، تحت پوشش معافیت از پرداختورود یا محدودیتممنوعیت 
 .شوندقطعات جایگزین مشمول عوارض گمرکی قرارگرفته و تحت نظارت گمرک صدور مجدد یا منهدم می

 و مقررات ملی  قوانین   اجرای .  ۹ماده 
موافقتنامه   در این  نشدهبینیموارد پیشمتعاهد، در کلیه    طرفهر    نقلیه  وسایل  و رانندگان  ونقلحمل  تصدیانم

 طرفو مقررات  هر دو کشور به آن متعهدند، موظفند ضوابط قانونی که المللیبین هاییا سایر موافقتنامه
اخیر  گردد، در هنگام رانندگی در قلمرو طرفآمیز اعمال مییضای غیرتبعمتعاهد دیگر را، که بر آنها به شیوه

 .نمایند رعایت
 تخلفات .  ۱۰ماده 
 ونقل، نظارتاین موافقتنامه توسط متصدیان حمل متعاهد بر رعایت مقررات  هایهای صالحیتدار طرفمقام

 .خواهند نمود
ونقل آن یا رانندگان وسایل متصدیان حمل کههای طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه، در صورتیـ مقام۲

نقلیه در قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس شرایط این موافقتنامه یا قوانین و مقررات ناظر بر ترافیک و 
های صالحیتدار طرف متعاهد االجراء در آن قلمرو، اقدامات زیر را بنا بر و هنگام درخواست مقامونقل الزمحمل

 :د داداخیر، انجام خواهن
 ( اخطار؛الف

طور موقت، ، بهدرآنجا صورت گرفته است  تخلف  که  متعاهدی  در قلمرو طرف  ونقلاجازه انجام حمل  ( تعلیقب 
 .متعاهد هایهای صالحیتدار طرفمقام یا کلی، با هماهنگی جزئی

های صالحیتدار ه، مقاماین ماد( ۲های صالحیتدار طرف متعاهد نخست، به گونه مصرح در بند )ـ مقام۳
 .خواهند نمود مطلع شده،اتخاذ  متعاهد اخیر را از اقدامات  طرف



دادگاهها یا  لطمه به هر گونه اقداماتی که به موجب قانون مقرر شده و ممکن است توسط بدون ماده ـ این۴
 .راء شود، اعمال خواهد گردیداج گرفته صورت  در قلمرو آن تخلف که متعاهدی طرف اجرائیمقامات 

 های صالحیتدار مقام .  ۱۱ماده  
 :باشندزیر می شرحموافقتنامه به این اجرای جهت شدههای صالحیتدار تعیین مقام 

 و شهرسازی راه وزارت  :ایران اسالمی جمهوری از طرف
 ونقل، انرژی و ارتباطاتزیست، حمل: وزارت محیطشورای فدرال سوئیس از طرف

 کارگروه مشترک .  ۱۲ماده  
دهند که های متعاهد، کارگروهی مشترک، مرکب از نمایندگان خود را تشکیل میهای صالحیتدار طرفمقام

 .نمایدتمامی موارد مربوط به اجراء یا کاربرد این موافقتنامه را تنظیم می
 .دهدهای متعاهد تشکیل جلسه میـ کارگروه مشترک براساس درخواست هر یک از طرف۲

 قتنامه به پادشاهی لیختن اشتاین بسط مواف .  ۱۳ماده 
االجراء است، اشتاین، تا زمانی که معاهده گمرکی آن با سوئیس الزمطبق درخواست رسمی پادشاهی لیختن

 .یابدمقررات این موافقتنامه به کشور مذکور بسط می
 اعتبار   و مدت   االجراءشدن الزم .  ۱۴ماده 
دیپلماتیک، مبنی بر  های متعاهد از طریق مجاریانی طرفموافقتنامه،پس از تاریخ آخرین اطالع رس این

 .ء خواهد شداالجراهای متعاهد، الزمموافقتنامه توسط طرف  االجراءشدن اینقانونی برای الزم  رعایت الزامات 
متعاهد، با یک  هایهر یک از طرف مدت نامحدود معتبر خواهد ماند، مگر آنکه موافقتنامه برای ـ این۲
 .نماید دیگر اعالم را به طرف آن ماه قبل، انقضایاز شش کتبی طالعیها

باشند های مربوط خود به نحو مقتضی مجاز میبرای گواهی مراتب باال، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت
 .اند  این موافقتنامه را امضا کرده

 در برن، در دو نسخه ۳/۷/۲۰۱۸برابر با  ۱۲/۴/۱۳۹۷ تاریخ به ماده و چهارده مقدمه موافقتنامه در یک این
 .به امضاء رسید آلمانی، فارسی و انگلیسیهایزبان به اصلی

 انگلیسیدر تفسیر، متن بروز هرگونه اختالف باشند و در صورت  برخوردار می  از اعتبار یکسان تمامی متون
 .مالک خواهد بود

 طرف از                                         از طرف
 سوئیس فدرال جمهوری دولت                   دولت جمهوری اسالمی ایران



 جلسه  در  ماده  چهارده  و  مقدمه  شامل  موافقتنامه،  متن  به  منضم   واحده و دو تبصرهقانون فوق مشتمل بر ماده  
شورای اسالمی تصویب شد  کهزار و چهارصد مجلسی ماه اردیبهشت نهم و بیست مورخ چهارشنبه روز علنی

 .به تایید شورای نگهبان رسید۱۲/۳/۱۴۰۰و در تاریخ 
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

 
 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید   ←
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