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                            شماره11/22760ـ132                                                                  1400/3/23 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

عطف به نامه شماره 56837/69058 مورخ 1398/6/5 در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (123)   قانون اساسی جمهوري  اسالمی  ایران قانون موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده اي مسافر و کاال بین دولت 
جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/2/29 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ 

می شود. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ محمدباقر قالیباف 

شماره31804                                                                              1400/3/25

وزارت راه و شهرسازي 

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده اي مسافر و کاال بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس» که در 
جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1400/3/12 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/22760ـ 132 مورخ 

1400/3/23 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجراء ابالغ می گردد. 

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (14) موافقتنامه می باشد. 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی 

قانون موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده اي مسافر و کاال بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس

ماده واحده ـ موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده اي مسافر و کاال بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می 
شود. 

تبصره1 ـ در اجراي این موافقتنامه و اصالحات بعدي آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران الزامی است. 

تبصره2 ـ در اجراي این موافقتنامه و اصالحات بعدي آن رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل نقلیه جمهوري اسالمی ایران الزامی است. 

بسم اهللا الرحمن الرحیم موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده اي مسافر و کاال بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس مقدمه : 

دولت جمهوري  اسالمی  ایران  و شوراي فدرال سوئیس، که  از این  پس  طرف هاي  متعاهد نامیده  می شوند، با تمایل  به  تسهیل  حمل ونقل  بین المللی  جاده اي  مسافر و کاال بین کشورهاي خود و به صورت  
عبوري  از قلمروهاي  خود، بر موارد زیر توافق  نمودند: 

ماده1 تعاریف  

از نظر این  موافقتنامه: 

1 ـ اصطالح  «متصدي  حمل ونقل » عبارت  است  از هر شخص  حقیقی  یا حقوقی  مقیم  ایران  یا سوئیس  که  طبق  قوانین  و مقررات  ملی  مربوط مجاز به  انجام حمل ونقل  بین المللی  جاده اي  مسافر و کاال 
شده است. 

2 ـ اصطالح  «وسیله  نقلیه » عبارت  است  از هر خودروي جاده اي  داراي  نیروي  محرکه  مکانیکی ، مورد اشاره قرارگرفته به عنوان یک وسیله  نقلیه  منفرد یا ترکیبی  از یک  وسیله  نقلیه  و نیمه یدك یا یدك ، که: 

الف ) براي  حمل  بیش  از 9 نفر با در نظر گرفتن  راننده  یا براي  حمل ونقل  کاال ساخته شده  باشد. 
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ب ) در قلمرو هر یک  از طرف هاي  متعاهد به  ثبت  رسیده  باشد (در مورد وسیله  نقلیه  مفصلدار، ثبت  کشنده  مورد نیاز است). 

3 ـ اصطالح «مجوز» به معناي هر جواز یا تأیید رسمی، از قبیل پروانه یا اجازه است که طبق مقررات الزم االجراء در کشور هر طرف متعاهد، الزامی است. 

ماده2 حیطه شمول 

مقررات  این  موافقتنامه متصدیان  حمل ونقل   را محق می سازد که  از طریق وسایل  نقلیه  جاده اي به  حمل ونقل  مسافر یا کاال بین  قلمروهاي  طرف هاي  متعاهد یا به صورت  عبوري  از قلمرو آنان  و یا از/به  
کشورهاي  ثالث  مبادرت  ورزند. 

ماده 3 حمل  ونقل  مسافر 

1 ـ عملیات حمل ونقل گاه به گاه مسافران، به موجب شرایط زیر، معاف از أخذ مجوز خواهد بود: 

الف) حمل ونقل  همان اشخاص با همان وسیله  نقلیه که  نقاط  مبدأ و مقصد در قلمرو کشور  طرف  متعاهدي واقع  بوده   که  وسیله  نقلیه  در آن قلمرو، ثبت  و در طی تمام سفر یا به  هنگام  توقف   هاي  خارج  از 
کشور مذکور، هیچ  مسافري  به  وسیله  نقلیه  سوار یا از آن پیاده  نشود (مسافرت  دربست ). 

ب) حمل ونقل  گروهی  از مسافران از نقطه اي در کشور محل  ثبت  وسیله  نقلیه  به  نقطه اي   در قلمرو کشور طرف  متعاهد دیگر، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه  قلمرو کشور طرف  متعاهد أخیر را بدون مسافر ترك 
کند، یا 

پ) حمل ونقل گروهی از مسافران از نقطه اي در کشور متعاهد دیگر به نقطه اي در کشور محل ثبت وسیله نقلیه، مشروط بر اینکه  خدمات طی سفري بدون مسافر در طی تمام مسیر سفر انجام و اینکه مسافران: 

 ـ قبل از ورود خود به کشوري که در آنجا سوار شده اند، با قراردادهاي حمل ونقلی  منعقده گروه بندي شوند، یا 

 ـ قبالً توسط همان متصدي حمل ونقل در شرایط ذکر شده در بند «ب» این ماده در کشوري که سوار شده اند و مجدداً به خارج از همین کشور جابه جا شوند، یا 

 ـ براي سفر به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، دعوت و هزینه هاي حمل ونقل توسط میزبان تقبل شده باشد. مسافران باید متشکل از گروهی یکپارچه بوده و ترکیب آنان صرفاً با هدف مسافرت، نبوده باشد. 

ت) سفرهاي عبوري از طریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر. 

2 ـ در انجام عملیات حمل ونقل مذکور در بند (1) فوق، وسیله نقلیه باید داراي یک صورت وضعیت سفر و فهرست مسافران باشد که بنا به درخواست مقام   هاي صالحیتدار، ارائه شود. محتویات و شکل صورت وضعیت به 
طور متقابل توسط مقام هاي صالحیتدار طرف هاي متعاهد، مورد توافق قرار خواهد گرفت. 

3 ـ کلیه  انواع  دیگر عملیات  حمل ونقل  مسافر به جز موارد مذکور در بند (1) باال، منوط به مجوزي است  که  طبق قوانین و مقرارت ملی طرف هاي متعاهد و پس  از هماهنگی بین مقام هاي صالحیتدار آنان، صادر 
خواهد شد. مجوزها برمبناي رفتار متقابل اعطاء خواهند شد. 

ماده4 حمل ونقل  کاال

متصدي حمل ونقل هر طرف متعاهد، محق است، بدون کسب اجازه، نسبت به ورود موقت وسیله نقلیه بارگیري شده یا خالی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، براي انجام عملیات حمل ونقل، مبادرت ورزد: 

الف) بین هر نقطه اي در قلمرو کشور یک طرف متعاهد و هر نقطه اي در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یا 

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 

 پ) به صورت عبوري از سراسر قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر. 

ماده 5 ممنوعیت  حمل ونقل  داخلی  

مقررات این  موافقتنامه به متصدیان  حمل ونقل هریک  از طرف هاي  متعاهد، حمل مسافر یا کاال درون قلمرو طرف  متعاهد دیگر از نقطه اي  به  نقطه  دیگر در همان قلمرو را اجازه نخواهد داد. 

ماده 6 اوزان  و ابعاد وسایل  نقلیه  
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1 ـ در ارتباط با وزن  و ابعاد وسایل  نقلیه، هر طرف  متعاهد تعهد می نماید شرایط محدودکننده تري نسبت به شرایط اعمال شده در مورد وسایل  نقلیه  ثبت شده  در قلمرو خود، در خصوص وسایل  نقلیه  ثبت شده  در 
قلمرو هر طرف  متعاهد دیگر، وضع ننماید. 

2 ـ براي حمل ونقل کاالهاي غیرقابل تفکیک (بارهاي ترافیکی) که از حداکثر وزن و/یا ابعاد مجاز در قلمرو هر یک از طرف هاي متعاهد تجاوز می نماید، آن وسیله نقلیه ملزم به أخذ مجوزي ویژه از مقام هاي صالحیتدار 
طرف متعاهد ذی ربط است. 

اگر در چنین مجوزي، قید شود که وسیله نقلیه باید از مسیري خاص استفاده کند، حمل ونقل تنها در آن مسیر مجاز است. در هر صورت، وزن نباید از مقدار تضمین شده که توسط خودروساز پذیرفته شده، تجاوز نماید. 

ماده7 مالیات ها و عوارض  

1 ـ براساس  این  موافقتنامه وسایل  نقلیه  مورد استفاده  جهت  حمل ونقل  مسافر یا کاال از مالیات ها و عوارضی  که  در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر مالکیت  و تردد وسایل  نقلیه  تعلق  می گیرد، معاف  خواهند بود. 

2 ـ معافیت  موضوع بند (1) مشتمل بر مالیات ها یا عوارض  سوخت  مصرفی  یا عوارض مخصوص  بهره برداري از پلها یا تونل هاي  خاص یا استفاده  از راهها   نخواهد بود. 

ماده8 تشریفات  گمرکی  

1 ـ سوخت و بنزین موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه که ورود موقت می شوند، معاف از عوارض گمرکی بوده و مشمول هیچ گونه محدودیت ورود نخواهند شد. 

2 ـ قطعات  یدکی  واردشده  به منظور تعمیر وسیله  نقلیه  معینی که  قبالً ورود موقت شده اند، به  طور  موقت و بدون  ممنوعیت  یا محدودیت  ورود ، تحت پوشش معافیت از پرداخت  عوارض  یا مالیات هاي  ورودي   
خواهند بود. قطعات جایگزین مشمول عوارض گمرکی قرارگرفته و تحت نظارت گمرك صدور مجدد یا منهدم می شوند. 

ماده 9 اجراي  قوانین  و مقررات ملی  

متصدیان  حمل ونقل  و رانندگان  وسایل  نقلیه  هر  طرف  متعاهد، در کلیه  موارد پیش بینی نشده  در این  موافقتنامه یا سایر موافقتنامه هاي  بین المللی  که  هر دو کشور به آن متعهدند، موظفند ضوابط قانونی  و 
مقررات  طرف  متعاهد دیگر را، که بر آنها به شیوه اي غیرتبعیض آمیز اعمال می گردد، در هنگام رانندگی در قلمرو طرف  اخیر رعایت  نمایند. 

ماده10 تخلفات  

1 ـ مقام هاي صالحیتدار طرف هاي  متعاهد بر رعایت مقررات  این موافقتنامه توسط متصدیان حمل ونقل، نظارت  خواهند نمود. 

2 ـ مقام هاي طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه، در صورتی که متصدیان حمل ونقل آن یا رانندگان وسایل نقلیه در قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس شرایط این موافقتنامه یا قوانین و مقررات ناظر بر ترافیک و حمل 
ونقل الزم االجراء در آن قلمرو، اقدامات زیر را بنا بر و هنگام درخواست مقام هاي صالحیتدار طرف متعاهد اخیر، انجام خواهند داد: 

الف ) اخطار؛ 

ب ) تعلیق  اجازه انجام حمل ونقل  در قلمرو طرف  متعاهدي  که  تخلف  درآنجا صورت گرفته است ، به طور موقت، جزئی  یا کلی، با هماهنگی  مقام هاي صالحیتدار طرف هاي  متعاهد. 

3 ـ مقام هاي صالحیتدار طرف متعاهد نخست، به گونه مصرح در بند (2) این ماده، مقام هاي صالحیتدار طرف  متعاهد أخیر را از اقدامات  اتخاذ   شده،  مطلع  خواهند نمود. 

4 ـ این  ماده  بدون  لطمه به هر گونه اقداماتی که به موجب قانون مقرر شده و ممکن است توسط  دادگاهها یا مقامات  اجرائی  طرف  متعاهدي  که  تخلف  در قلمرو آن  صورت  گرفته  اجراء شود، اعمال خواهد گردید. 

ماده11 مقام هاي صالحیتدار 

 مقام   هاي صالحیتدار تعیین  شده  جهت  اجراي  این  موافقتنامه به شرح  زیر می باشند: 

از طرف  جمهوري  اسالمی  ایران : وزارت  راه  و شهرسازي  

از طرف  شوراي فدرال سوئیس: وزارت محیط زیست، حمل ونقل، انرژي و ارتباطات 

ماده 12 کارگروه مشترك  

1 ـ مقام هاي صالحیتدار طرف هاي متعاهد، کارگروهی مشترك، مرکب از نمایندگان خود را تشکیل می دهند که تمامی موارد مربوط به اجراء یا کاربرد این موافقتنامه را تنظیم می نماید. 
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2 ـ کارگروه مشترك براساس درخواست هر یک از طرف هاي متعاهد تشکیل جلسه می دهد. 

ماده13 بسط موافقتنامه به پادشاهی لیختن اشتاین 

طبق درخواست رسمی پادشاهی لیختن اشتاین، تا زمانی که معاهده گمرکی آن با سوئیس الزم االجراء است، مقررات این موافقتنامه به کشور مذکور بسط می یابد. 

ماده 14 الزم االجراءشدن  و مدت  اعتبار 

1 ـ این  موافقتنامه،پس از تاریخ آخرین اطالع رسانی طرف هاي متعاهد از طریق مجاري  دیپلماتیک، مبنی بر رعایت الزامات  قانونی براي الزم االجراءشدن این  موافقتنامه توسط طرف هاي متعاهد، الزم االجرا ء خواهد 
شد. 

2 ـ این  موافقتنامه براي  مدت نامحدود معتبر خواهد ماند، مگر آنکه  هر یک از طرف هاي  متعاهد، با یک اطالعیه  کتبی  از شش ماه قبل، انقضاي  آن  را به طرف  دیگر اعالم  نماید. 

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

این  موافقتنامه در یک  مقدمه  و چهارده  ماده  به  تاریخ  1397/4/12 برابر با 2018/7/3 در برن، در دو نسخه  اصلی  به  زبان هاي آلمانی، فارسی و انگلیسی  به امضاء رسید. 

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

              از طرف                                         از طرف 

دولت جمهوري اسالمی ایران                   دولت جمهوري فدرال سوئیس 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره  منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس  شوراي اسالمی تصویب شد و 
در تاریخ 1400/3/12به تأیید شوراي نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ محمدباقر قالیباف 

                        

 چاپ قانون


