
 جلًگيري مًرد در مادريد مًافقتىامٍ بٍ ايران اسالمي جمًُري ديلت الحاق  تصًيب وامٍ در خصًص

 بركاال كىىدٌ گمراٌ يا غيرياقعي مىبع َاي وشاوٍ وصب از

 ٍظاضت 19/8/1382 هَضخ 4655/02/111 ضواضُ پيطٌْاز تِ تٌا19/11/1382  ّيات ٍظيطاى زض جلسِ هَضخ

هازُ ٍاحسُ لاًَى اجاظُ الحاق زٍلت ايطاى تِ اتحازيِ ػوَهي تيي الوللي هؼطٍف تِ  استٌاز تِ ٍ زازگستطي

 :ًوَز تصَية  ـ1337پاضيس تطاي حوايت اظ هالىيت صٌؼتي ٍ تجاضتي ٍ وطاٍضظي ـ هصَب

 يا هٌغمِ يه تِ آًْا اًتساب زليل تِ وِ زاذلي سٌتي تَليسات ٍ هحصَالت اظ الوللي تيي  حوايت هٌظَض تِ

غطافيايي ذاظ ضْطت زاضًس ٍ ًيع هماتلِ تا سَء استفازُ اظ اساهي هثسا آًْا تَسظ ذاضجياى ٍ ضوي ج هحل

تاويس تط ضػايت لَاًيي ٍ همطضات زاذلي هطتَط تِ صازضات ٍ ٍاضزات، الحاق زٍلت جوَْضي اسالهي ايطاى تِ 

 25گوطاُ وٌٌسُ تط واال هَضخ  يا غيطٍالؼي هٌثغ ّاي ًطاًِ ًصة  هَافمتٌاهِ هازضيس زض هَضز جلَگيطي اظ

)تِ ضطح پيَست( تصَية ٍ تِ ٍظاضت زازگستطي اجاظُ  1891آٍضيل  14ّجطي ضوسي تطاتط تا  1270فطٍضزيي

 زازُ هي ضَز، ضوي اًجام تططيفات الحاق، اسٌاز هطتَط ضا هثازلِ ٍ اهضاء ًوايس.
  

 هؼاٍى اٍل ضئيس جوَْض ـ هحوسضضا ػاضف

ًرد جلًگيري از وصب وشاوٍ َاي مىبع غيرياقعي يا گمراٌ كىىدٌ بركاال مًرخ م در مادريد مًافقتىامٍ 

 (0560آيريل 01) 0541فريرديه 52

 1304آتاًواُ 15(، زض الِّ تِ تاضيد1911غٍئي2) 1290ذطزاز  12سٌس تجسيسًظطضسُ زض ٍاضٌگتي تِ تاضيد »

 31) 1337آتاى  9ض ليسثَى تِ تاضيد( ٍ ز1934غٍئي2) 1313ذطزاز 12(، زض لٌسى تِ تاضيد 1925ًَاهثط6)

 («1958اوتثط

 (0مادٌ )

 ايي وِ وطَضّايي اظ يىي ًطاًِ، آى تا وِ وٌٌسُ گوطاُ يا غيطٍالؼي ًطاًِ حاٍي واالّاي وليِ( 1)        

 غيطهستمين يا  هستمين تصَضت است، ٍالغ وطَضّا آى زض وِ هحلي يا ضَز، هي اػوال آًْا هَضز زض هَافمتٌاهِ

 َاى وطَض يا هحل هثساء هؼطفي ضسُ است، ٌّگام ٍضٍز تِ ّطيه اظ وطَضّاي هصوَض تَليف ذَاٌّسضس.ػٌ تِ

 حاٍي واالّاي يا تىاضضفتِ هٌثغ وٌٌسُ گوطاُ يا غيطٍالؼي ًطاًِ وطَض آى زض وِ وطَضي زض تَليف( 2)        

 .ذَاّسضس اًجام ًيع است، ٍاضزضسُ آى تِ وٌٌسُ گوطاُ يا غيطٍالؼي ًطاًِ

 هصوَض واالّاي ٍضٍز تَليف، جاي تِ ًسّس، ضا ٍضٍز ظهاى زض تَليف اجاظُ وطَض، يه لَاًيي اگط( 3)        

 .ذَاّسضس هوٌَع

 ًسّس، ضا وطَض زاذل زض تَليف يا ٍضٍز هوٌَػيت ٍضٍز، ظهاى زض تَليف اجاظُ وطَض، يه لَاًيي اگط( 4)        



طايي اساس اصالح ضًَس، الساهات ٍ ضاّْاي جثطاًي وِ زضايي هَاضز تِ ت هطتَط لَاًيي وِ ظهاًي تا صَضت ايي زض

 هَجة لَاًيي وطَض هعتَض زض زستطس اتثاع آى لطاضزاضًس، جايگعيي تساتيط هعتَض هي گطزًس.

 غيطٍالؼي هٌثغ ّاي ًطاًِ ًصة اظ جلَگيطي تضويي تطاي ذاظ اجطائي ضواًت ٍجَز ػسم زضصَضت( 5)        

، ضواًتْاي اجطائي همطض زض همطضات هطتَط هٌسضج زض لَاًيي ضاجغ تِ ػالئن يا اساهي تجاضي وٌٌسُ گوطاُ يا

 اػوال ذَاّسضس.

 (5مادٌ )

 اػن شيٌفغ، عطف تِ سطيؼا ضا هطاتة ًيع آًْا وِ ذَاّسضس اًجام گوطوي هماهات زضذَاست تِ تَليف،( 1)        

 اًجام تَليف تا اضتثاط زض  الظم الساهات تتَاًس توايل  تصَض زض ٍي تا ذَاٌّسزاز اعالع حمَلي يا حميمي اظ

 سوت اػتثاض تِ تَاًس هي زيگطي صالح ّطهمام يا زازستاى حال، ايي تا. زّس اًجام احتياعي السام  ػٌَاى تِ ضسُ،

 ذَز ػازي هسيط هطتَط تططيفات زضايٌصَضت ًوايس؛ ضا تَليف تماضاي زيسُ، ظياى عطف زضذَاست تٌاتِ يا ذَز

 ضا عي ذَاّسوطز.

 .ًرَاٌّستَز آى تَليف تِ هلعم هماهات تاضس( تطاًعيت) ػثَض زضحال واال وِ زضصَضتي( 2)        

 (3مادٌ )

 فطٍش وِ است وطَضي غيطاظ آى هثسا وِ واالّائي تط فطٍضٌسُ ًطاًي يا ًام زضج اظ هاًغ همطضات ايي        

گًَِ هَاضز هطرصات زليك وطَض يا هحل ساذت يا تَليس واال  ايي زض ٍلي ًرَاّسضس؛ گيطز، هي صَضت زضآًجا

تايس تا حطٍف ٍاضح يا ّطًطاًِ زيگطي وِ تطاي جلَگيطي اظ ّطگًَِ اضتثاُ زض تؼييي هٌثغ ٍالؼي واال وفايت 

 وٌس، زضوٌاض ًام يا ًطاًي هصوَض زضج ضَز.

 ( مكرر3مادٌ )

ػوال هي ضَز تؼْس هي وٌٌس زض ضاتغِ تا فطٍش يا ًوايص يا ا آًْا هَضز زض هَافمتٌاهِ ايي وِ وطَضّايي        

ػطضِ تطاي فطٍش ّطوااليي، استفازُ اظ وليِ ًطاًِ ّا ضا زض تثليغات، تِ صَضتي وِ ػوَم ضا ًسثت تِ هٌثغ واال 

ق تجاضي يا ّطگًَِ هىاتثات فطية زّس ٍ زض تاتلَّا، آگْي ّا، صَضتحساتْا، فْطست هططٍتات، ًاهِ ّا يا اٍضا

 تاظضگاًي زيگط زضج گطزًس، ًيع هوٌَع ساظًس.

 (1مادٌ )



 هطوَل آًْا، ػام ذصَصيات ذاعط تِ ّايي ًطاًِ ًَع چِ وِ ذَاٌّسگطفت تصوين ّطوطَض زازگاّْاي        

 اظ تان زضذت ّاي فطآٍضزُ هٌثغ زضتاضُ اي هٌغمِ ّاي ًطاًِ حال، ايي تا. ضًَس ًوي هَافمتٌاهِ ايي همطضات

 صوَض زض ايي هازُ هستثٌي ّستٌس.ه ٍضطط ليس

 (2مادٌ )

 تَاًٌس هي اًس، ًطسُ هلحك هَافمتٌاهِ ايي تِ وِ صٌؼتي هالىيت اظ حوايت اتحازيِ ػضَ وطَضّاي( 1)        

 هلحك هَافمتٌاهِ ايي تِ ػوَهي، وٌَاًسيَى( 16) هازُ زض ضسُ تيٌي پيص ضٍش عثك ذَز زضذَاست تٌاتِ

 .ضًَس

 ( هىطض وٌَاًسيَى ػوَهي، زضهَضز ايي هَافمتٌاهِ اػوال ذَاّسضس.17( هىطض ٍ )16هَاز ) همطضات( 2)        

 (3مادٌ )

( 1963هِ اٍل) 1342اضزيثْطت 11 تاضيد تا حساوثط اسٌازتصَية ٍ ذَاّسضسيس تصَية تِ سٌس ايي( 1)        

 تصَية آًْا ًام تِ سٌس  وِ ايي وطَضّايي هياى هعتَض، تاضيد اظ پس هاُ يه سٌس ايي ذَاّسضس تَزيغ تطى زض

 ضسُ تصَية وطَض،( 6) ًام تِ حسالل سٌس ايي تاضيد، آى اظ اگطلثل حال، ايي تا. ذَاّسضس االجطا الظم است ضسُ

 وطَضّاي اعالع تِ ضا تصَية ضطويي تَزيغ هطاتة سَئيس وٌفسضاسيَى زٍلت ايٌىِ اظ پس هاُ يه تاضس،

هعتَض ٍ زض هَضز وطَضّائي وِ هتؼالثا ايي سٌس تِ ًام آًْا تصَية ضسُ  وطَضّاي هياى ضساًس، وٌٌسُ تصَية

 تاضس يه هاُ پس اظ اتالؽ ّط تصَية، الظم االجطاء ذَاّسضس.

 تَاًٌس هي تاضس، ًطسُ تَزيغ فَق تٌس زض همطض هْلت ظطف آًْا ًام تِ تصَية اسٌاز وِ وطَضّائي( 2)        

 سيَى ػوَهي تِ ايي سٌس هلحك ضًَس.وٌَاً( 16) هازُ زض هٌسضج ضطايظ عثك

 هازضيس زض هٌؼمسضسُ هَافمتٌاهِ جايگعيي آى، هطوَل وطَضّاي هياى ضٍاتظ زضذصَظ  سٌس، ايي( 3)        

 .ذَاّسضس تؼسي تجسيسًظطّاي اظ ًاضي اسٌاز ٍ( 1891آٍضيل 14) 1270فطٍضزيي 25تاضيد تِ

آًْا اػوال ًوي ضَز، ٍلي هطوَل هَافمتٌاهِ هازضيس وِ  هَضز زض سٌس ايي وِ وطَضّائي زضذصَظ( 4)        

 .ذَاّستَز هجطي اذيطالصوط هَافمتٌاهِ  ( زض لٌسى تجسيسًظطضسُ است، هي تاضٌس،1934) 1313زض سال

 تجسيسًظطضسُ لٌسى ضز وِ هازضيس هَافمتٌاهِ ٍ  سٌس ايي وِ وطَضّائي زضذصَظ تطتية، ّويي تِ  (5)        

 است  ( تجسيسًظط ضس1925ُ)1304ا اػوال ًوي ضَز، هَافمتٌاهِ هازضيس وِ زض الِّ زض سالآًْ هَضز زض است،

 .ذَاّستَز هجطي

 ٍ تجسيسًظطضسُ لٌسى زض وِ هازضيس هَافمتٌاهِ سٌس، ايي وِ وطَضّائي زضذصَظ تطتية، ّويي تِ( 6)        

ل ًوي ضَز، هَافمتٌاهِ هازضيس وِ زض اػوا آًْا زضهَضز  است تجسيسًظطضسُ الِّ زض وِ هازضيس هَافمتٌاهِ

 ( زض ٍاضٌگتي تجسيسًظطضسُ است، هجطي ذَاّستَز.1911) 1290سال
 


