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ٗ إِّّي زيٛاٖ -1 هاده  سبظٔبٖ لؼبيي ٟٔٓ ضوٗ ػٙٛاٖ ثٝ ٔتحس ُّّٔ ٔٙشٛض ٔٛخت ثٝ وٝ زازٌستطي ثي

 .ٕ٘ٛز ذٛاٞس ٚظيفٝ ا٘دبْ ٚ يبفتٝ تشىيُ اسبسٙبٔٝ ايٗ ٔمطضات ؿجك شسٜ تبسيس

 ديواى تشكيالت - اول فصل

ٗ إِّّي زيٛاٖ- 2 هاده  آٟ٘ب ّٔيت ثٝ تٛخٝ ثسٖٚ وٝ ٔستمُ لؼبت ٞيبت يه اظ است ػجبضت زازٌستطي ثي

 وٝ ثبشٙس شطايـي ٚاخس ٞطيه ٚ ثٛزٜ زاضا ضا اذاللي ٔمبْ ػبِي تطيٗ وٝ ٔي ٌطز٘س ا٘تربة وسب٘ي ٔيبٖ اظ

 وٝ ثبشٙس حمٛق ػّٓ زض ٔتجحطيٗ خّٕٝ اظ يب است الظْ ذٛز وشٛض زض لؼبيي ػبِي ٔشبغُ ا٘دبْ ثطاي

ٗ إِّّي حمٛق زض آٟ٘ب ترظض  .زاضز سعايي ثٝ شٟطت ثي

 يه تجؼٝ يىٙفط اظ ثيش آٟ٘ب ٔيبٖ زض ايٙىٝ ثسٖٚ ػؼٛ پب٘عزٜ اظ است ٔطوت ٔعثٛض زيٛاٖ -1-3 هاده

 .ثبشس زِٚت

 ذٛاٞس ٔحسٛة وشٛضي تجؼٝ ٌطزز ٔحسٛة زِٚت يه اظ ثيش تجؼٝ است ٕٔىٗ وٝ وسي ٔٛضز ايٗ زض -2

 .ٔي وٙس اػٕبَ ضا ذٛز سيبسي ٚ ٔس٘ي حمٛق آ٘دب زض ٔؼٕٛالً وٝ شس

 اساسنامه دیوان بیه المللی دادگستری

 فارسی

 

 



 

ٗ إِّّي زيٛاٖ اػؼبء -1-4 هاده  وٝ اشربطي ٔيبٖ اظ أٙيت شٛضاي ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ ضا زازٌستطي ثي

 ظيط ٔمطضات ؿجك ٔي ٌطز٘س  پيشٟٙبز زاٚضي زائٕي زيٛاٖ ثٝ ٔطثٛؽ ّٔي ٌطٜٚ ٞبي ٚسيّٝ ثٝ آٟ٘ب اسبٔي

 :ٔي ٕ٘بيٙس ا٘تربة

 ّٔي ٌطٜٚ ٞبي ٚسيّٝ ثٝ زاٚؿّجبٖ ٘ساض٘س ٕ٘بيٙسٜ زاٚضي زائٕي زيٛاٖ زض وٝ ٔتحس ُّٔ اػؼبء ٔٛضز زض -2

ٝ ٘بٔٝ 44 ٔبزٜ ٔٛخت ثٝ وٝ شطايـي ؿجك ٚ ٔٙظٛض ايٗ ثطاي آٟ٘ب زِٚتٟبي وٝ شس ذٛاٞٙس پيشٟٙبز  الٜ ٔمبِٚ

ٗ إِّّي اذتالفبت ٔسبِٕت آٔيع فظُ ٚ حُ ثٝ ضاخغ 1907 ٔٛضخ  ٔمطض زاٚضي زائٕي زيٛاٖ اػؼبء ثطاي ثي

 .ٔي ٌطز٘س ٔؼيٗ است،

 ٘يست ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ ػؼٛ ِٚي است اسبسٙبٔٝ ايٗ ؿطف وٝ وشٛضي آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ شطايـي -3

 تٛسؾ ثبشس، ٘ساشتٝ ٚخٛز ٔرظٛص ٔٛافمتٙبٔٝ طٛضتيىٝ زض وٙس شطوت زيٛاٖ اػؼبء ا٘تربة زض ٔي تٛا٘س

 .ٔي شٛز تؼييٗ أٙيت شٛضاي تٛطيٝ ثٝ ػٕٛٔي ٔدٕغ

 وٝ ضا زاٚضي زائٕي زيٛاٖ اػؼبء ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ وُ زثيط ا٘تربثبت، تبضيد اظ لجُ ٔبٜ سٝ- 1-5 هاده

 4 ٔبزٜ زْٚ فمطٜ ؿجك وٝ ضا ّٔي ٌطٜٚ ٞبي اػؼبء ٕٞچٙيٗ ٞستٙس اسبسٙبٔٝ ايٗ وٙٙسٜ أؼبء زِٚتٟبي تجؼٝ

 ػؼٛيت ٔمبْ اشغبَ ٔٛلؼيت وٝ اشربطي ٔؼطفي ثٝ ٔؼيٙي ٔست زض تب ٔي ٕ٘بيس زػٛت وتجبً شسٜ ا٘س ٔؼيٗ

ٗ إِّّي زيٛاٖ  .ٕ٘بيٙس ٔجبزضت ٔي وٙٙس، احطاظ ضا زازٌستطي ثي

 زستٝ آٖ ذٛز ّٔيت اظ آٟ٘ب زٚ٘فط حساوثط وٝ ٘فط چٟبض اظ ثيش ٔٛضز ٞيچ زض ٕ٘ي تٛاٖ ٌطٚٞي ٞيچ -2

 .ٕ٘ٛز ٘بٔعز ذبِي وطسي ٞبي تؼساز زٚثطاثط اظ ثيش ٘يست ٕٔىٗ ٔٛضز ٞيچ زض ٚ وٙس ٔؼطفي ثبشس

 لؼبيي، زيٛاٖ ػبِي تطيٗ ثب زاٚؿّجبٖ تؼييٗ ثٝ الساْ اظ لجُ وٝ ٔي شٛز تٛطيٝ ّٔي ٌطٜٚ ٞط ثٝ -6 هاده

ٖ ٞبي ٚ حمٛق زا٘شىسٜ ٞبي اظ ٚ لؼبيي زستٍبٟٞبي ٗ إِّّي فطٍٞٙستبٟ٘بي ّٔي شؼجبت ٚ ّٔي فطٍٞٙستب  ثي

 .وٙٙس ٔشٛضت ٞستٙس حمٛق ػّٓ زض ٔـبِؼبت ٔرظٛص وٝ

 اِفجب حطٚف تطتيت ثٝ شسٜ ا٘س ٔؼطفي ؿطيك ايٗ ثٝ وٝ ضا وسب٘ي اسبٔي اظ طٛضتي وُ زثيط- 1-7 هاده

 12 ٔبزٜ اظ زْٚ فمطٜ ٔٛخت ثٝ ٜ ٔٛضزي زض ٍٔط ثٛز ذٛاٞٙس ا٘تربة لبثُ اشربص ايٗ فمؾ. ٔي ٕ٘بيس تٙظيٓ

 است شسٜ پيش ثيٙي

 .ٔي ضسب٘س أٙيت شٛضاي ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ اؿالع ثٝ ضا طٛضت ايٗ وُ زثيط -2

 .ٔي ٕ٘بيٙس ا٘تربة ضا زيٛاٖ اػؼبء ٔستمالً يه ٞط أٙيت شٛضاي ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ -8 هاده



 

 زيٛاٖ ػؼٛيت ثطاي وٝ اشربطي ثبشٙس زاشتٝ ٘ظط ٔس زض ثبيس وٙٙسٌبٖ ا٘تربة ا٘تربة، ٞط زض -9 هاده

ٗ إِّّي  ثتٛا٘ٙس ٔدٕٛػبً ثّىٝ ثبشٙس ٔمطض شطايؾ زاضاي شرظبً ثبيس ٟ٘فمؾ ٔي شٛ٘س ٔؼيٗ زازٌستطي ثي

ْ ٞبي ٟٕٔتطيٗ ٚ تٕسٟ٘ب ثعضي السبْ ٕ٘بيٙسٜ  .ثبشٙس ٘يع خٟبٖ لؼبيي ٘ظب

 زاضاي أٙيت شٛضاي زض ٞٓ ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ زض ٞٓ وٝ ٔي ٌطز٘س ٔحسٛة ٔٙترت وسب٘ي -1-10 هاده

 .ثٛزٜ ا٘س تبْ اوثطيت

 12 ٔبزٜ زض ٔمطض وٕيسيٖٛ اػؼبء تؼييٗ ثطاي ذٛاٜ ٚ لؼبت ا٘تربة ثطاي ذٛاٜ أٙيت شٛضاي ضاي زض -2

ٗ  فطلي ٞيچ  .شس ٘رٛاٞس ٌصاشتٝ أٙيت شٛضاي زائٓ غيط ٚ زائٓ اػؼبء ثي

ٗ تطيٗ فمؾ شٛز زازٜ زِٚت يه اتجبع اظ يىٙفط اظ ثيش ثٝ أٙيت شٛضاي ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ آضاء ٞطٌبٜ -3  ٔس

 .ٔي ٌطزز ا٘تربة آٟ٘ب

 زْٚ ا٘تربثبت ثٝ ٔصوٛض ؿطيك ثٝ ثٕب٘س ثبلي ذبِي وطسي ٞب ثبظ ا٘تربثبت اَٚ خّسٝ اظ پس ٞطٌبٜ -11 هاده

 .ٔي ٌطزز ٔجبزضت ٘يع سْٛ ا٘تربثبت ثٝ ِعْٚ طٛضت زض ٚ

 ٔٛلغ ٞط زض است ٕٔىٗ ثٕٙب٘س ذبِي ثبظوطسي ٞبيي ا٘تربثبت خّسٝ سٛٔيٗ اظ پس ٞطٌبٜ -1-12 هاده

 ػؼٛ شش اظ ٔطوع ٔشتطوي وٕيسيٖٛ أٙيت شٛضاي زضذٛاست ثٝ ذٛاٜ ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ زضذٛاست ثٝ ذٛاٜ

 ٞط ثطاي تب شٛز تشىيُ ٔيىٙس ٔؼيٗ أٙيت شٛضاي ضا زيٍط ٘فط سٝ ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ ضا آٟ٘ب ظ ا ٘فط ٜ وٝ

 ثٝ ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ ثٝ خساٌب٘ٝ ا٘تربة ٔٙظٛض ثٝ ضا آٖ ٚ ٔؼيٗ تبْ اوثطيت ثٝ ضا يىٙفط اسٓ ذبِي وطسي

 .وٙٙس پيشٟٙبز أٙيت شٛضاي

 وٕيسيٖٛ آضاء اتفبق حبئع ٚ ثٛزٜ ٔمطض شطايؾ زاضاي وٝ ضا شرظي ٞط اسٓ ٔي تٛا٘س ٔشتطن وٕيسيٖٛ- 2

 ٔبزٜ ٔٛخت ثٝ وٝ اشربطي اسبٔي طٛضت زض شرض آٖ اسٓ ايٙىٝ ِٚٛ زاضز ٔٙظٛض اسبٔي طٛضت زض ثبشس

 .٘جبشس ٔٛخٛز شسٜ ا٘س ٔؼطفي ٞفت

 زيٛاٖ اػؼبء ٌطزز ٔٛفك ا٘تربة تبٔيٗ ثٝ ٕ٘ي تٛا٘س وٝ زٞس تشريض ٔشتطن وٕيسيٖٛ ٞطٌبٜ -3

ٗ إِّّي  ٔؼيٗ أٙيت شٛضاي ؿطف اظ وٝ ٔستي زض ضا ذبِي وطسي ٞبي شسٜ ا٘س ٔؼيٗ لجالً وٝ زازٌستطي ثي

 .ٔي وٙٙس پط ثٛزٜ ا٘س ضاي زاضاي أٙيت شٛضاي زض ٚ ػٕٛٔي ٔدٕغ زض وٝ اشربطي ٔيبٖ اظ ٚ ٔي شٛز

ٗ تطيٗ ضاي شٛز تمسيٓ ٔسبٚي ؿٛض ثٝ لؼبت آضاء ٞطٌبٜ -4  .ثٛز ذٛاٞس لبؿغ آٟ٘ب ٔس

ٗ إِّّي زيٛاٖ اػؼبء -1-13 هاده  ٔدسز ا٘تربثبت لبثُ ٚ شسٜ ا٘تربة سبَ 9 ٔست ثطاي زازٌستطي ثي

 اظ ٘فط 5 ٔبٔٛضيت ٔي ٌطز٘س ٔؼيٗ زيٛاٖ اػؼبء اَٚ ا٘تربثبت زض وٝ لؼبتي ٔٛضز زض ٔؼصِه ثٛز ذٛاٞٙس ٘يع

 .ٔي شٛز پصيط ذبتٕٝ سبَ شش آذط زض زيٍط ٘فط پٙح ٔبٔٛضيت ٚ سبَ سٝ ا٘مؼبي زض آٟ٘ب



 

 ٔتحس ُّٔ وُ زثيط يبثس ذبتٕٝ سبِٝ شش ٚ سبَ سٝ ٔمسٔبتي زٚضٜ ز ثبيس آٟ٘ب ٔبٔٛضيت وٝ ضا لؼبتي -2

 .ٔي وٙس ٔؼيٗ لطػٝ ٚسيّٝ ثٝ ا٘تربثبت اِٚيٗ ذتٓ اظ پس فٛضاً

 تؼييٗ اظ پس ٚ ثٛز ذٛاٞٙس ثبلي ذٛز شغُ زض است ٘شسٜ ٔؼيٗ آٟ٘ب خب٘شيٗ وٝ ٔبزاْ زيٛاٖ اػؼبي -3

 .وطز ذٛاٞٙس ضسيسٌي است شسٜ ضخٛع آٖ ثٝ لجالً وٝ وبضٞبيي ثٝ ٘يع خب٘شيٗ

ٗ إِّّي زيٛاٖ اػؼبي اظ يىي استؼفبي طٛضت زض- 4  زازٜ ٔعثٛض زيٛاٖ ضئيس ثٝ استؼفب آٖ زازٌستطي ثي

 ٔحسٛة ذبِي ٔستؼفي ػؼٛ وطسي اثالؽ ايٗ ٔحغ ثٝ ٌطزز، اثالؽ ٔتحس ُّٔ زثيطوُ ثٝ تب ٔي شٛز

 .ٔي شٛز

 ثطاي وٝ ٔي آيس ػُٕ ثٝ ؿطيمي ٕٞبٖ ثٝ شيُ تطتيت ضػبيت ليس ثب ذبِي وطسي ٞبي پطوطزٖ -14 هاده

 ثٝ وٝ ضا زػٛتي وطسي، شسٖ ذبِي تبضيد اظ يىٕبٜ ظطف زض ثبيس ٔتحس ُّٔ وُ زثيط. است ٔمطض اِٚي ا٘تربة

 .شس ذٛاٞس ٔؼيٗ أٙيت شٛضاي ٚسيّٝ ثٝ ا٘تربثبت تبضيد ٚ آٚضز ػُٕ ثٝ شسٜ ٔمطض 5 ٔبزٜ ٔٛخت

 است ٘شسٜ تٕبْ اٚ ٔبٔٛضيت ٔست ٞٙٛظ وٝ زيٍطي ػؼٛ خبي ثٝ ٔٙترت ػؼٛ ٔبٔٛضيت ٔست- 15 هاده

 .ثٛز ذٛاٞس اٚ سّف ٔست ثميٝ ٕٞبٖ

 ثپطزاظ٘س شغّي ثٝ يب ثٍيط٘س ػٟسٜ ثٝ ازاضي يب سيبسي ٔبٔٛضيت ٞيچ ٕ٘ي تٛا٘ٙس زيٛاٖ اػؼبي- 1-16 هاده

ٝ اي خٙجٝ وٝ  .ثبشس زاشتٝ حطف

 .است لـؼي زيٛاٖ حىٓ ٔٛضز ايٗ زض تطزيس طٛضت زض -2

 .ثبشٙس زاشتٝ ٚوبِت يب ٔشبٚضٜ اي يب ٕ٘بيٙسٌي سٕت وبضي ٞيچ زض ٕ٘يتٛا٘ٙس زيٛاٖ اػؼبي -1-17 هاده

 اظ يىي ٚوبِت يب ٔشبٚضت يب ٕ٘بيٙسٌي سٕت ثٝ وبض آٖ زض سبثمبً وٝ وبضي ٞيچ تسٛيٝ زض ٕ٘ي تٛا٘ٙس آٟ٘ب -2

ٗ إِّّي يب ّٔي ٔحىٕٝ يه ػؼٛيت سٕت ثٝ يب ؿطفيٗ  زيٍطي ػٙٛاٖ ٞط ثٝ يب تحميمي ٞيبت يه يب ثي

ٝ ا٘س ٔساذّٝ  .وٙٙس شطوت زاشت

 .ثٛز ذٛاٞس لبؿغ زيٛاٖ حىٓ تطزيس طٛضت زض -3

 ضاي ٔتفمبً اػؼب سبيط طٛضتيىٝ زض ٍٔط ٕ٘ٛز ٔٙفظُ ذٛز شغُ اظ ٕ٘ي تٛاٖ ضا زيٛاٖ اػؼبي -1-18 هاده

 :٘يست ٔمطض شطايؾ ٚاخس ػؼٛ آٖ زيٍط وٝ زٞٙس

 .ٔي زٞس اؿالع ٔتحس ُّٔ زثيطوُ ثٝ ضسٕبً ضا ٔطاتت زيٛاٖ زفتطزاض- 2

 .ٔي شٛز ٔحسٛة ذبِي ٔٙفظُ، ػؼٛ وطسي اثالؽ ايٗ ٔحغ ثٝ -3



 

 .ثٛز ذٛاٞٙس سيبسي ٔظٛ٘يتبي ٚ ا ٔعاي زاضاي ذٛز ٚظبيف اخطاي زض زيٛاٖ اػؼبي -19 هاده

 ذٛز ٔشبغُ وٝ ٕ٘بيس تؼٟس ضسٕبً ػّٙي خّسٝ زض ذٛز شغُ تظسي اظ لجُ ثبيس زيٛاٖ ػؼٛ ٞط -20 هاده

 .زاز ذٛاٞس ا٘دبْ ٚخساٖ ٟ٘بيت ضٚي اظ ٚ ثيـطفي وٕبَ زض ضا

ٗ إِّّي زيٛاٖ- 1-21 هاده . ٔي ٕ٘بز ٔؼيٗ سبَ سٝ ٔست ثطاي ضا ذٛز ضئيس ٘بيت ٚ ضئيس زازٌستطي ثي

 .است خبيع آٟ٘ب ا٘تربة تدسيس

 .ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ ثبشس الظْ وٝ ضا زيٍطي وبضٔٙس ٞط ٚ زفتطزاض زيٛاٖ -2

 اخطاي ٚ ٌطزز ٔستمط زيٍطي خبي زض ثسا٘س الظْ طٛضتيىٝ زض ٔي تٛا٘س ٔعثٛض زيٛاٖ ٔمط -1-22 هاده

 .ٕ٘بيس ٚظيفٝ

ٗ إِّّي زيٛاٖ زفتطزاض ٚ ضئيس -2  .ثٛز ذٛاٞٙس ٔميٓ زيٛاٖ ٔمط زض ثي

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-23 هاده  تؼـيالت ٍٞٙبْ ٍٔط ثٛز ذٛاٞس اشتغبَ حبَ زض ٕٞيشٝ زازٌستطي ثي

 .ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ زيٛاٖ ذٛز ضا آٖ ٔست ٚ اٚلبت وٝ لؼبيي

 ٘ظط زض ثب زيٛاٖ ذٛز ضا ٔطذظي ٞب ايٗ ٔست ٚ تبضيد زاض٘س ٔطتت ٔطذض ٞبي ٌطفتٗ حك زيٛاٖ اػؼبي -2

 .ٕ٘ٛز ذٛاٞس ٔؼيٗ اػؼب اطّي ذب٘ٝ ٚ الٞٝ ثيٗ ٔسبفت ٌطفتٗ

 ضا آٖ طحت وٝ زيٍطي ٟٔٓ ػّت ٞط ثٝ يب ٘بذٛشي ػّت حؼٛضثٝ أىبٖ ػسْ يب ٔطذظي ٔٛاضز زض خع -3

ٗ إِّّي زيٛاٖ اػؼبي ٔي زٞس تشريض زيٛاٖ ضئيس  ٔعثٛض زيٛاٖ اذتيبض تحت ٕٞيشٝ ثبيس زازٌستطي ثي

 .ثبشٙس

 يه ثٝ ضسيسٌي زض ٘جبيس وٝ زٞس تشريض زيٛاٖ اػؼبي اظ يىي ذبطي ػّت ثٝ ٘ظط ٞطٌبٜ -1-24 هاده

 .ٔي ضسب٘س ضئيس اؿالع ثٝ ضا ٔطاتت ٕ٘بيس شطوت ٔؼيٙي وبض

 .ثٛز ذٛاٞس لبؿغ زيٛاٖ ذٛز ضاي ثبشس ٘ظط اذتالف زيٛاٖ ػؼٛ ٚ ضئيس ثيٗ ٔٛاضزي چٙيٗ زض ٞطٌبٜ- 2

 .است لـؼي زازٌبٜ حىٓ آٖ، ضئيس ٚ زيٛاٖ اػؼبي ٔيبٖ تٛافك ػسْ طٛضت زض- 3

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-25 هاده  ثٝ ايٙىٝ ٍٔط زٞس ا٘دبْ ػّٙي خّسٝ زض ضا ذٛز اذتيبضات ثبيس زازٌستطي ثي

. ثبشس شسٜ تظطيح ايٗ اظ غيط اسبسٙبٔٝ ايٗ ٔٛخت



 

ٗ إِّّي زيٛاٖ تشىيُ ثطاي حبػط لؼبت ػسٜ ايٙىٝ ليس ثب -2  ٘طسس زٚاظزٜ اظ وٕتط ثٝ زازٌستطي ثي

 است ٕٔىٗ اٚػبع ثطحست ٚ ٘ٛثت ثٝ لؼبت اظ ٘فط چٙس يب يه وٝ زاضز ٔمطض ٔي تٛا٘س ٔعثٛض زيٛاٖ ٘ظبٔٙبٔٝ

 .ٌطز٘س ٔؼبف خّسبت زض شطوت اظ

 .ثٛز ذٛاٞس وبفي ٘فط ٘ٝ ٘ظبة حس ٌطزز تشىيُ ثتٛا٘س زيٛاٖ ايٙىٝ ثطاي -3

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-26 هاده  وٝ شؼجٝ چٙس يب يه ذٛز تشريض ثٙبثٝ ٔٛلغ ٞط زض ٔي تٛا٘س زازٌستطي ثي

 يب ٚ وبض ثٝ ضاخغ زػبٚي ثٝ ٔثالً ٔؼيٗ ؿجمٝ يه اظ زػبٚي ثٝ تب زٞس تشىيُ ثبشس ٘فط سٝ اظ ٔطوت الالُ

 .ٕ٘بيس ضسيسٌي اضتجبؿبت ٚ تطا٘عيت ثٝ ضاخغ

ٝ اي ٔؼيٗ وبض يه ثٝ ضسيسٌي ثطاي ٔٛلغ ٞط زض ٔي تٛا٘س ٔعثٛض زيٛاٖ -2  ايٗ لؼبت ػسٜ. زٞس تشىيُ شؼج

 .ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ زػٛي ؿطفيٗ ضػبيت ثب زيٛاٖ ذٛز ضا شؼجٝ

ٝ ٞبي -3  .زاز ذٛاٞٙس حىٓ ٕ٘بيٙس تمبػب ؿطفيٗ طٛضتيىٝ زض ٔبزٜ ايٗ زض ٔصوٛض شؼج

ٝ ٞبي ٚسيّٝ ثٝ وٝ حىٕي ٞط -27 هاده  ذٛاٞس حىٕي ٔٙعِٝ ثٝ شٛز زازٜ 29 ٚ 26 ٔبزٜ زض ٔصوٛض شؼج

 .ثبشس زازٜ زيٛاٖ ذٛز وٝ ثٛز

ٝ ٞبي -28 هاده  ٚ ٌشتٝ ٔٙؼمس الٞٝ اظ ذبضج زض ؿطفيٗ ضػبيت ثب ٔي تٛا٘ٙس 29 ٚ 26 ٔبزٜ زض ٔصوٛض شؼج

. ٕ٘بيٙس ٚظيفٝ اخطاي

ٗ إِّّي زيٛاٖ سبِٝ ٕٞٝ أٛض سطيغ پيشطفت ٔٙظٛض ثٝ -29 هاده  پٙح اظ ٔطوع شؼجٝ يه زازٌستطي ثي

 ٘يع لبػي زٚ٘فط ثؼالٜٚ. ٕ٘بيس اذتظبضي ضسيسٌي ؿطفيٗ زضذٛاست طٛضت زض تب زاز ذٛاٞس تشىيُ لبػي

 .ثٍيط٘س وٙس شطوت ٔحبوٕٝ زض ٘تٛا٘س وٝ ضا لبػي ٞط خبي تب شس ذٛاٞٙس ٔؼيٗ

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-30 هاده ٗ ٘بٔٝ ٔٛخت ثٝ زازٌستطي ثي  ٔرظٛطبً ٚ اذتيبضات ٚ ٚظبيف ا٘دبْ ؿطف آئي

 .ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ ضا ذٛز زازضسي “آئي

ٗ ٘بٔٝ -2 ٝ ٞبي زض يب زيٛاٖ ذٛز زض وٝ ٕ٘بيس ثيٙي پيش ضا ٔؼبٚ٘يٙي ٚخٛز ٔي تٛا٘س ٔعثٛض زيٛاٖ آئي  آٖ شؼج

 .ضسب٘ٙس ٞٓ ثٝ حؼٛض ضاي حك زاشتٗ ثسٖٚ

 ثٝ ضسيسٌي زض زاشت ذٛاٞٙس حك زاض٘س ضا زػٛي ؿطفيٗ اظ يه ٞط ّٔيت وٝ لؼبتي -1-31 هاده

ٗ إِّّي زيٛاٖ زض وٝ زػٛايي  .ٕ٘بيٙس شطوت است ٔـطح زازٌستطي ثي



 

 ثٝ ضا شرظي ٔي تٛا٘س زيٍط ؿطف ثبشس زػٛي ؿطفيٗ اظ يىي ّٔيت اظ لبػي يه ٔعثٛض زيٛاٖ زض اٌط-2

 ٔيبٖ اظ حتي االوبٖ ثبيس شرض ايٗ. وٙس شطوت ٔحبوٕد زض لبػي ػٙٛاٖ ثٝ تب ٕ٘بيس ٔؼيٗ ذٛز ا٘تربة

 .شسٜ ا٘س ٔؼطفي 5 ٚ 4 ٔبزٜ ؿك وٝ ٌطزز ا٘تربة وسب٘ي

 ٔي تٛا٘س آٟ٘ب اظ ٞطيه ثبشس ٘ساشتٝ ٚخٛز زػٛي ؿطفيٗ ّٔيت اظ ٞيچىس زيٛاٖ لؼبت ٔيبٖ زض ٞطٌبٜ -3

 .وٙس ٔؼيٗ است ٔصوٛض پيش ثٙس زض ثـطيمي لبػي ٘فط يه

 زض ٚ يه اظ زيٛاٖ ضئيس ٔٛاضز ايٗ زض. شس ذٛاٞس ضػبيت ٘يع 29 ٚ 26 ٔبزٜ ٔٛضز زض ٔبزٜ ايٗ ٔفبز -4

 ثٝ ضا ذٛز خبي وٝ وطز ذٛاٞس تمبػب ٔي زٞٙس تشىيُ ضا شؼجٝ وٝ زيٛاٖ اػؼبء اظ ٘فط زٚ اظ ِعْٚ طٛضت

 زػٛي ؿطفيٗ ّٔيت اظ ػؼٛي اػؼبء ٔيبٖ زض اٌط ٚ وٙٙس ٚاٌصاض زاض٘س ضا شيٙفغ ؿطفيٗ ّٔيت وٝ اػؼبيي

 زػٛي ؿطفيٗ وٝ لؼبتي ثٝ ضا ذٛز خبي وٙس شطوت ٔحبوٕٝ زض ٘تٛا٘س ػؼٛ آٖ ثٛزٖ طٛضت زض يب ٘جبشس

 .زاز ذٛاٞٙس وطزٜ ا٘س ٔؼيٗ ٔرظٛطبً

 فٛق ٔمطضات اخطا حيث اظ آٟ٘ب تٕبْ. ثبشٙس زاشتٝ ٔشتطن ٔٙبفغ ؿطف چٙسيٗ ٔحبوٕٝ يه زض ٞطٌبٜ- 5

 .است لبؿغ زيٛاٖ حىٓ تطزيس طٛضت زض. ثٛز ذٛاٞٙس ؿطف يه حىٓ زض

 اظ زْٚ ثٙس ٚ 2 ٔبزٜ ٔمطضات ثبيس ٔي شٛ٘س ٔؼٗ ٔبزٜ ايٗ 4 ٚ 3 ٚ 2 فمطٜ زض ٔصوٛض ٘حٛ ثٝ وٝ لؼبتي -6

 تسبٚي پبيٝ زض ٔعثٛض لؼبت. ٌطزز ضػبيت آٟ٘ب زضثبضٜ اسبسٙبٔٝ ايٗ 24 ٚ 20 ٔبزٜ ٔمطضات ٕٞچٙيٗ 17 ٔبزٜ

 .وطز ذٛاٞٙس شطوت ضاي زض ذٛز ٕٞمـبضاٖ ثب وبُٔ

 .ٕ٘ٛز ذٛاٞٙس زضيبفت سبِيب٘ٝ ٔمطضي زيٛاٖ اػؼبي -1-32 هاده

 .ٔي شٛز پطزاذت سبِيب٘ٝ ٔرظٛص فٛق اِؼبزٜ زيٛاٖ ضئيس ثٝ -2

 ذٛاٞس زضيبفت ٔرظٛص فٛق اِؼبزٜ ٔي زٞس ا٘دبْ ضا ضيبست شغُ وٝ ضٚظي ٞط ثطاي زيٛاٖ ضئيس ٘بيت -3

 .زاشت

 ٔي ٕ٘بيٙس ٚظيفٝ ا٘دبْ وٝ ضٚظ ٞط ثطاي ٔي شٛ٘س ٔؼيٗ 31 ٔبزٜ ٔٛخت ثٝ وٝ زيٛاٖ اػؼبي غيطاظ لؼبت -4

ٝ اي  .ٕ٘ٛز ذٛاٞٙس زضيبفت حك اِعحٕ

ٝ ٞبي ٚ فٛق اِؼبزٜ ٚ ٔمطضي -5  زض ٕ٘ي تٛاٖ ضا آٟ٘ب ٔيعاٖ. ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ ػٕٛٔي ٔدٕغ ضا ٔصوٛض حك اِعحٕ

 .آٚضز پبييٗ لؼبت ٔبٔٛضيت ٔست

 .وطز ذٛاٞس تؼييٗ زيٛاٖ پيشٟٙبز ثٝ ثٙب ػٕٛٔي ٔدٕغ ضا زفتطزاض ٔمطضي -6

 



 

ٗ إِّي زيٛاٖ لؼبت زضثبضٜ آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ ضا شطايـي -7  ػٙٛاٖ ثٝ ٔجّغي آٖ زفتطزاض ٚ زازٌستطي ثي

 ٔستطز آٟ٘ب ثٝ زفتطزاضي ٚ لؼبت سفط ٔربضج ثبيس آٖ ؿجك وٝ ضا شطايـي ٕٞچٙيٗ ٚ ٔي ٌطزز ثطلطاض ٚظيفٝ

ٝ اي ٌطزز ٗ ٘بٔ . است ضسيسٜ ػٕٛٔي ٔدٕغ تظٛيت ثٝ ن ٕ٘ٛز ذٛاٞس ٔؼيٗ آئي

ٝ ٞب ٚ فٛق اِؼبزٜ ٚ ٔمطضي-8  .است ٔؼبف ٔبِيبت ٞطٌٛ٘ٝ اظ حك اِعحٕ

ٗ إِّّي زيٛاٖ ٔربضج -33 هاده  ػٟسٜ ثٝ ٔي شٛز ٔؼيٗ ػٕٛٔي ٔدٕغ ؿطف اظ وٝ ٘حٛي ثٝ زازٌستطي ثي

 .ثٛز ذٛاٞس ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ

 

 دوم فصل

 دادگستري بيي الوللي ديواى صالحيت

ٗ إِّّي زيٛاٖ ثٝ ٔي تٛا٘ٙس زِٚتٟب فمؾ -1-34 هاده  .وٙٙس ضخٛع زازٌستطي ثي

ٗ ٘بٔٝ زض ٔمطض شطايؾ ؿك ٔي تٛا٘س ٔعثٛض زيٛاٖ -2  است شسٜ ضخٛع زيٛاٖ ثٝ وٝ زػبٚ٘ي ٔٛضز زض ذٛز آئي

ٝ ٞبي اظ ٗ إِّّي ٔٛسس  زيٛاٖ ثٝ ذٛز اثتىبض ثب ٔٛسسبت ايٗ وٝ ضا اؿالػبتي ٘يع ٚ ثرٛاٞس اؿالػبت ػٕٛٔي ثي

 .وطز ذٛاٞس زضيبفت ٔي زٞٙس

ٗ إِّّي ٔٛسسٝ يه تبسيس سٙس تفسيط ٌطزيسٜ ضخٛع زيٛاٖ ثٝ وٝ زػٛايي ػٕٗ زض ٞطٌبٜ -3  ػٕٛٔي ثي

ٗ إِّّي لطاضزاز تفسيط يب  طٛضت ثبيس زيٛاٖ زفتط ٌطزز ٔـطح است شسٜ لجَٛ سٙس آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ ثي

. ثطسب٘س ٔٛسسٝ آٖ اؿالع ثٝ ضا ٔحبوٕٝ وتجي خّسبت

ٗ إِّّي زيٛاٖ ثٝ ضٚخٛع حك اسبسٙبٔٝ ايٗ وٙٙسٜ أؼبء زِٚت ٞبي -1-35 هاده  .زاض٘س ضا زازٌستطي ثي

ٝ ٞبي ذبص ٔمطضات ضػبيت ثب ٔي تٛا٘ٙس زِٚتٟب سبيط آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ شطايـي -2  زيٛاٖ ثٝ خبضي ػٟس٘بٔ

 ثطاي شطايؾ آٖ زض ٔٛضز ٞيچ زض ايٙىٝ ثسٖٚ شس ذٛاٞس ٔؼيٗ أٙيت شٛضاي ؿطف اظ وٙٙس ضخٛع ٔعثٛض

. ٌطزز تِٛيس زيٛاٖ ٔمبثُ زض تسبٚي ػسْ يه زػٛي ؿطفيٗ

ٗ إِّّي زيٛاٖ ٌطزز ٚالغ زػٛي ؿطف ٘يست ٔتحس ُّٔ ػؼٛ وٝ زِٚتي ٞطٌبٜ -3 ٝ اي زازٌستطي ثي  سٟٕي

 زيٛاٖ ٔربضج زض زِٚت آٖ اٌط ٔؼصِه ٕ٘ٛز ذٛاٞس ٔؼيٗ ٌطزز ٔتحُٕ زيٛاٖ ٔربضج زض زِٚت آٖ ثبيس وٝ ضا

 .زاشت ٘رٛاٞس ٔٛضز حىٓ ايٗ اخطاي زيٍط ثبشس زاشتٝ شطوت

 



 

ٗ إِّّي زيٛاٖ- 1-36 هاده  ٚ ٔي وٙٙس ضخٛع آٖ ثٝ زػٛي ؿطفيٗ وٝ أٛضي وّيٝ ثٝ ٘سجت زازٌستطي ثي

 خبضي لطاضزازٞبي ٚ ػٟس٘بٔٝ ٔٛخت ثٝ يب ٔتحس ُّٔ ٔٙشٛض ٔٛخت ثٝ وٝ ذبطي ٔٛاضز ثٝ ٘سجت ٕٞچٙيٗ

. زاضز ضسيسٌي طالحيت است شسٜ پيش ثيٙي

 زيٛاٖ اخجبضي لؼبٚت وٝ زاض٘س اػالْ ٔٛلغ ٞط زض ٔي تٛا٘ٙس اسبسٙبٔٝ ايٗ أؼبءوٙٙسٜ زِٚتٟبي -2

ٗ إِّّي  زض ثبشس شيُ ٔٛػٛػبت ثٝ ٔطثٛؽ ٚ زاشتٝ لؼبيي خٙجٝ وٝ اذتالفبتي تٕبْ ثٝ ٘سجت ضا زازٌستطي ثي

 .ٔي ٕ٘بيٙس لجَٛ ذبطي لطاضزاز ثسٖٚ ٚ ذٛز ذٛز ثٝ ٌطزز ٔتمجُ ضا تؼٟس ايٗ وٝ زيٍطي زِٚت ٞط ٔمبثُ

 ػٟس٘بٔٝ؛ يه تفسط -الف

ٗ إِّّي حمٛلي ٔٛػٛع وٝ ٔسبِٝ ٞط -ب  ثبشس؛ ثي

ٗ إِّّي تؼٟس يه ٘مغ ثجٛت، طٛضت زض وٝ أطي ٞط حميمت -ج  ٔي ٌطزز؛ ٔحسٛة ثي

ٗ إِّّي تؼٟس يه ٘مغ ثطاي ثبيس وٝ غطأتي ٔيعاٖ ٚ  ٘ٛع -د  .شٛز زازٜ ثي

ٝ ٞبي -3  اظ ثؼؼي ثب يب زِٚت چٙس ثب ٔتمبثُ ٔؼبّٔٝ شطؽ ثٝ يب ليس ٞيچ ثسٖٚ است ٕٔىٗ ٔصوٛض اػالٔي

 .آيس ػُٕ ثٝ ٔؼيٙي ٔست ثطاي آٟ٘ب

ٝ ٞب ايٗ -4  أؼبء ثٝ ضا آٖ ضٚ٘ٛشت ايشبٖ ٚ ٔي ٌطز٘س تسّيٓ ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ وُ زثيط ثٝ اػالٔي

ٗ إِّّي زيٛاٖ زفتط ثٝ ٕٞچٙيٗ ٚ اسبسٙبٔٝ ايٗ وٙٙسٌبٖ  .ٔي زاضز اضسبَ زازٌستطي ثي

ٝ ٞبيي -5 ٗ إِّّي زازٌستطي زائٕي زيٛاٖ اسبسٙبٔٝ 36 ٔبزٜ ٔٛخت ثٝ وٝ اػالٔي  ٞٙٛظ ٚ شسٜ طبزض ثي

ٗ إِّّي اخجبضي لؼبٚت وٝ ثٛز ذٛاٞس آٖ حىٓ زض اسبسٙبٔٝ ايٗ وٙٙسٌبٖ أؼبء ثيٗ ضٚاثؾ زض است ٔؼتجط  ثي

ٝ ٞب آٖ زض ٔصوٛض ٔست ثميٝ ثطاي زازٌستطي . است شسٜ لجَٛ آٟ٘ب ٔمطضات ؿجك ثط ٚ اػالٔي

 .زض طٛضت اذتالف ضاخغ ثظالحيت زيٛاٖ حىٓ زيٛاٖ لبؿغ است-6

 لؼبتي ٞيبت ثٝ اذتالف اضخبع است ٔؼتجط ٞٙٛظ وٝ لطاضزازي يب ػٟس٘بٔٝ يه ٔٛخت ثٝ ٞطٌبٜ -37 هاده

ٗ إِّّي زازٌستطي زائٕي زيٛاٖ يب ُّٔ خبٔؼٝ ؿطف اظ ثبيستي وٝ ثبشس شسٜ ثيٙي پيش  ٌطزز تشىيُ ثي

ٗ إِّّي زيٛاٖ اظ ثٛز ذٛاٞس ػجبضت لؼبت ٞيبت آٖ اسبسٙبٔٝ ايٗ وٙٙسٌبٖ أؼبء ثٝ ٘سجت  .زازٌستطي ثي

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-38 هاده  ؿك ثط ٔي شٛز ضخٛع آٖ ثٝ وٝ ضا اذتالفبتي زاضز ٔبٔٛضيت وٝ زازٌستطي ثي

ٗ إِّّي حمٛق  :وطز ذٛاٞس اخطا ضا ظيط ٔٛاظيٗ ٕ٘بيس فظُ ٚ حُ ثي



 

ٝ ٞبي -الف ٗ إِّّي ػٟس٘بٔ  وٝ است شسٜ ٔؼيٗ لٛاػسي آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ ذظٛطي ٚ ػٕٛٔي اظ اػٓ ضا ثي

ٝ ا٘س؛ ضسٕيت ثٝ ضا لٛاػس آٖ اذتالف ؿطفيٗ  شٙبذت

ٗ إِّّي ػطف -ب ٝ اي ػٙٛاٖ ثٝ ثي  است؛ شسٜ پصيطفتٝ لبٖ٘ٛ طٛضت ثٝ وٝ وّي ضٚي

 است؛ ٔتٕسٖ ُّٔ ٔمجَٛ وٝ حمٛلي ػٕٛٔي اطَٛ -ج

ٝ تطيٗ ػمبيس ٚ لؼبيي تظٕيٕبت 59 ٔبزٜ حىٓ ضػبيت ثب -د  ٚسبئُ ٔٙعِٝ ثٝ ٔرتّف ُّٔ ٔجّغيٗ ثطخست

 .حمٛلي لٛاػس تؼييٗ ثطاي فطػي

ٗ إِّّي زازٌستطي زيٛاٖ وٝ ضا حمي ٔبزٜ ايٗ ٔمطضات- 2  طٛضت زض ٔي تٛا٘س آٖ ٔٛخت ثٝ ٚ زاضز ثي

 .ٕ٘ي آٚضز ٚاضز ذّّي زٞس حىٓ لبٖ٘ٛ ؿجك تسبٚي ٘حٛي ثٝ آٟ٘ب زضثبضٜ ؿطفيٗ تمبػبي

 

 دادرسي  آئيي– سوم فصل

ٗ إِّّي زيٛاٖ ضسٕي ظثبٟ٘بي -1-39 هاده  زػٛي ؿطفيٗ ٞطٌبٜ. است اٍّ٘يسي ٚ فطا٘سٝ زازٌستطي ثي

. شس ذٛاٞس أؼبء فطا٘سٝ ظثبٖ ثٝ ٘يع حىٓ آيس ػُٕ ثٝ فطا٘سٝ ظثبٖ ثٝ وبض خطيبٖ تٕبْ وٝ ٕ٘بيٙس ٔٛافمت

 ظثبٖ ثٝ ٘يع حىٓ آيس ػُٕ ثٝ اٍّ٘يسي ظثبٖ ثٝ وبض خطيبٖ تٕبْ وٝ ٕ٘بيٙس تٛافك زػٛي ؿطفيٗ ٞطٌبٜ

. ٔي شٛز زازٜ اٍّ٘يسي

 زض ٔي تٛا٘ٙس زػٛي ؿطفيٗ شٛز ٌطفتٝ وبض ثٝ ثبيس وٝ ظثب٘ي تؼييٗ ثطاي ٔٛافمتي ٘جٛزٖ طٛضت زض -2

 اٍّ٘يسي ٚ فطا٘سٝ ثٝ ٘يع زيٛاٖ حىٓ ٚ ثط٘س وبض ثٝ ٔي زٞٙس تطخيح وٝ ضا ظثبٖ زٚ ايٗ اظ يه ٞط ذٛز تمطيطات

 .ثٛز ذٛاٞس ٔؼتجط ٘ض زٚ ايٗ اظ يه وساْ وٝ ٔي وٙس ٔؼيٗ زيٛاٖ ذٛز طٛضت ايٗ زض. شس ذٛاٞس زازٜ

 .ثطز وبض ثٝ اٍّ٘يسي يب فطا٘سٝ اظ غيط ظثب٘ي ؿطف آٖ وٝ زاز ذٛاٞس اخبظٜ ٞطؿطفي زضذٛاست ثٝ زيٛاٖ- 3

 ثٝ وٝ زازذٛاستي ٚسيّٝ ثٝ يب زػٛي ؿطفيٗ تٛافك اثالؽ ٚسيّٝ ثٝ يب ٔٛضز التؼبي ثٝ زػبٚي -1-40 هاده

 ٔؼيٗ زػٛي ؿطفيٗ ٚ اذتالف ٔٛػٛع ثبيس طٛضت ٞط زض. ٔي ٌطزز ضخٛع زيٛاٖ ثٝ ٔي شٛز زازٜ زفتطزاض

 .ٌطز٘س

 .ٔي وٙس اثالؽ شيٙفؼي ٞط ثٝ ضا حبَ ػطع فٛضاً زفتطزاض- 2

 ثٝ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔتحس ُّٔ اػؼبي اؿالع ثٝ ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ زثيطوُ ٚسيّٝ ثٝ ضا ٔٛػٛع ٘بٔجطزٜ ٘يع ٚ- 3

. ٔي ضسب٘س زاض٘س زيٛاٖ ثٝ ضخٛع حك وٝ زِٚتٟبيي اؿالع



 

ٗ إِّّي زيٛاٖ -1-41 هاده  احٛاَ ٚ اٚػبع وٝ زٞس تشريض وٝ طٛضتي زض زاضز اذتيبض زازٌستطي ثي

 .زٞس ا٘دبْ آيس ػُٕ ثٝ ٔٛلتبً ؿطفيٗ حمٛق حفظ ثطاي ثبيس وٝ ضا السأبتي ٔي وٙس ايدبة

 .ٌطزز اثالؽ أٙيت شٛضاي ثٝ ٚ اذتالف ؿطفيٗ ثٝ فٛضاً ثبيس السأبت ايٗ تؼييٗ لـؼي حىٓ طسٚض تب -2

ٗ إِّّي زيٛاٖ زض ؿطفيٗ ٕ٘بيٙسٌي -1-42 هاده  آٟ٘ب ؿطف اظ وٝ است وسب٘ي ػٟسٜ ثٝ زازٌستطي ثي

 .ٔي شٛز ٔؼيٗ

 .ثٍيط٘س وٕه زازٌستطي ٚوالي يب حمٛلي ٔشبٚضيٗ اظ زيٛاٖ ٔحؼط زض ٔي تٛا٘ٙس ؿطفيٗ -2

 ثطاي وٝ ثٛز ذٛاٞٙس ٔظٛ٘يتٟبيي ٚ ٔعايب زاضاي زيٛاٖ ٔحؼط زض ؿطفيٗ ٚوالي ٚ ٔشبٚضاٖ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ -3

 .است الظْ آٟ٘ب ٚظبيف آظازا٘ٝ ا٘دبْ

 .شفبٞي زيٍطي ٚ وتجي يه زاضز ٔطحّٝ زٚ ضسيسٌي آئيٗ -1-43 هاده

 اظ ٕٚٞچٙيٗ ؿطف ثٝ ٚ لبػي ثٝ آٟ٘ب خٛاة التؼي ثٙبثط ٚ ٔتمبثُ ِٛايح اثالؽ اظ است ػجبضت وتجي آئيٗ -2

 .زػٛي ثٝ ٔطثٛؽ ٔساضن ٚ اٚضاق اثالؽ

 .ٔي آيس ػُٕ ثٝ ٔي شٛز ٔؼيٗ زيٛاٖ ؿطف اظ وٝ ٔستي زض تطتيت ثٝ ٚ زفتطزاض ٚسيّٝ ثٝ اثالؽ -3

 .شٛز اثالؽ زيٍط ؿطف ثٝ ثبيس ٔي زٞس ؿطفيٗ اظ يىي وٝ اٚضاق ٞطٌٛ٘ٝ ٔظسق ضٚ٘ٛشت -4

 حمٛق ٔشبٚضيٗ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٚ وبضشٙبسبٖ ٚ شٟٛز اظٟبضات ثٝ استٕبع اظ است ػجبضت شفبٞي آئيٗ -5

 .زػٛي ٚوالي

ٗ إِّّي زيٛاٖ ؿطفيٗ ٚوالي ٚ ٔشبٚضاٖ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ غيط وسي ٞط ثٝ اثالؽ ثطاي -1-44 هاده  ثي

 .شٛز تسّيٓ ٔي ثبيسيتي زِٚت آٖ ذبن زض اثالؽ وٝ وطز ذٛاٞس ٔطاخؼٝ زِٚتي ثٝ ٔستميٕبً زازٌستطي

 .ٔي وٙس طسق ٘يع شٛز ٔدٕغ آٚضي ٔح زض ٔساضوي ثبيستي وٝ ٔٛاضزي زض تطتيت ٕٞيٗ -2

 زض. ٔي آيس ػُٕ ثٝ ضئيس ٘بيت ضيبست تحت اٚ غيجت طٛضت زض ٚ ضئيس ضيبست تحت ضسيسٌي -45 هاده

 .ثٛز ذٛاٞس حبػط لؼبت ٔيبٖ اظ لبػي لسيٕي تطيٗ ػٟسٜ ثٝ ضيبست زٚ ٞط غيجت طٛضت

 ؿطفيٗ ايٙىٝ يب ثٍيطز زيٍطي تظٕيٓ زيٛاٖ ذٛز ايٙىٝ ٍٔط است ػّٙي ضسيسٌي خّسٝ -46 هاده

 .شٛز تشىيُ تٕبشبچي حؼٛض ثسٖٚ خّسٝ وٝ ٕ٘بيٙس زضذٛاست

ٝ اي طٛضت خّسٝ ٞط زض -1-47 هاده . ٔي ضسس زفتطزاض ٚ ضئيس أؼبي ثٝ وٝ شس ذٛاٞس تٟيٝ خّس



 

 .زاشت ذٛاٞس ضسٕي سٙس اػتجبض خّسٝ طٛضت ايٗ فمؾ -2

ٗ إِّّي زيٛاٖ -48 هاده  وٝ ّٟٔت ٞبيي ٚ تطتيجبت تؼييٗ ٚ زػٛي خطيبٖ وطزٖ ازاضٜ ثطاي زازٌستطي ثي

 وٝ ضا السأي ٞط ٚ طبزض لطاضٞبيي ثٙبٔيٙس زيٛاٖ اظ ضا ذٛز تمبػبي آذطيٗ آٖ ؿجك ثط ؿطفيٗ اظ يه ٞط ثبيس

 .ٔي آٚضز ػُٕ ثٝ ثبشس ٔمتؼي ازِٝ البٔٝ ثطاي

ٗ إِّّي زيٛاٖ -49 هاده  وٝ ثرٛاٞس ؿطفيٗ ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ خّسٝ شطٚع اظ لجُ حتي ٔي تٛا٘س زازٌستطي ثي

 ذٛاٞس ٘ظط ٔٙظٛض زيٛاٖ ضا ٘ىتٝ ايٗ أتٙبع طٛضت زض. ثسٞٙس ضا ذٛز تٛػيحبت وّيٝ ٚ تمسيٓ ضا ٔساضن تٕبْ

 .زاشت

 زفتط يب ٞيبت يب شرض ٞط ثٝ ضا ٔشٛضتي أط يه يب تحميك يه ثبشس الظْ ٞطٌبٜ ٔي تٛا٘س زيٛاٖ -50 هاده

ٝ اي يب ٚ وٕيسيٖٛ يب  .ٕ٘بيس ضخٛع ٔي وٙس ا٘تربة زيٛاٖ ذٛز وٝ ٔٛسس

 ٔي آيس ػُٕ ثٝ تطتيجبتي ؿجك ثط وبضشٙبسبٖ ٚ شٟٛز اظ ٔمتؼي سٛاالت وّيٝ ٔحبوٕٝ خطيبٖ زض -51 هاده

ٗ إِّّي زيٛاٖ وٝ ٗ ٘بٔٝ زض زازٌستطي ثي  .زاشت ذٛاٞس ٔمطض 30 ٔبزٜ زض ٔصوٛض آئي

 زيٛاٖ ٌطزيس استٕبع شٟٛز اظٟبضات ٚ زضيبفت ٔساضن ٚ اسٙبز ٔمطض تبضيد ٞبي زض آ٘ىٝ اظ پس- 52 هاده

 ضز ثسٞس اٚ ثٝ زيٍط ؿطف ضػبيت ثسٖٚ ثرٛاٞس ؿطفيٗ اظ يىي وٝ ضا خسيسي ٔساضن يب شٟبزت ٞط ٔي تٛا٘س

. ٕ٘بيس

 ؿطف ٕ٘بيس ذٛززاضي زاليُ اثطاظ اظ يب ٘شٛز حبػط ضسيسٌي خّسٝ زض ؿطفيٗ اظ يىي اٌط -1-53 هاده

 .ثسٞس حىٓ اٚ زضذٛاست ٞبي ؿجك ثط وٝ ٕ٘بيس تمبػب زيٛاٖ اظ ٔي تٛا٘س زيٍط

 طالحيت 37 ٚ 36 ٔبزٜ ؿجك فمؾ ٘ٝ وٝ ٌطزز ٔـٕئٗ ثبيس ثپصيطز ضا تمبػب ايٗ زيٛاٖ ايٙىٝ اظ لجُ -2

 اسبس ثب ٚ طحيح ػّٕي ٘ظط ٘مـٝ اظ ٞٓ ٚ حمٛلي ٘ظط ٘مـٝ اظ ٞٓ ٔعثٛض زضذٛاست ٞبي ثّىٝ زاضز ضسيسٌي

 .است

 ٘ظط تحت ٔي زا٘ٙس ٔفي وٝ ضا ٚسبئّي تٕبْ ؿطفيٗ ٚوالي ٚ ٔشبٚضيٗ ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ وٝ ٚلتي -1-54 هاده

 .ٔي ٕ٘بيس اػالْ ضا ٔحبوٕٝ ذتٓ ضئيس ثطز٘س وبض ثٝ زيٛاٖ

 ٚ آٔسٜ ػُٕ ثٝ ٔحطٔب٘ٝ ثبيس زاٚضاٖ ٔشبٚضٜ. ضٚز ٔي ٔشبٚضٜ اتبق ثٝ ٔشٛضت ثطاي زاٚضاٖ ٞيبت سپس -2

. ثٕب٘س سطي

 .ٔي شٛز طبزض حبػط لؼبت اوثطيت ثب زاٚضاٖ احىبْ -1-55 هاده

. ثٛز ذٛاٞس لبؿغ است اٚ خب٘شيٗ وٝ وسي يب ضئيس ضاي آضاء، تسبٚي طٛضت زض -2



 

 .ثبشس ٔٛخٝ ثبيس حىٓ -1-56 هاده

 .ٌطزز ليس حىٓ زض ثبيس وطزٜ ا٘س شطوت حىٓ طسٚض زض وٝ لؼبتي اسبٔي -2

 شطح زاشت ذٛاٞس حك لبػي ٞط ثبشس ٘شسٜ طبزض لؼبت آضاء اتفبق ثٝ خعاً يب وبالً حىٓ ٞطٌبٜ -57 هاده

 .وٙس حىٓ طٕيٕٝ ضا ذٛز شرظي ػميسٜ

 حست إِمطض ؿطف ٕ٘بيٙسٌبٖ وٝ ػّٙي خّسٝ زض ٚ ثطسس زفتطزاض ٚ ضئيس أؼبي ثٝ ثبيس حىٓ -58 هاده

 .ٔي شٛز ذٛا٘سٜ ثبشٙس شسٜ زػٛت آ٘دب ثٝ

ْ آٚض ثٛزٜ حىٓ ٔٛػٛع وٝ ٔٛضزي زض ٚ اذتالف ؿطفيٗ زضثبضٜ فمؾ زيٛاٖ احىبْ -59 هاده  .است اِعا

 حىٓ، حسٚز ٚ ٔؼٙي ٔٛضز زض اذتالف طٛضت زض. است استيٙبف لبثُ غيط ٚ لـؼي زيٛاٖ احىبْ -60 هاده

 .ٕ٘بيس تفسيط ضا آٖ ؿطفي ٞط زضذٛاست ثٝ ٔي تٛا٘س زيٛاٖ

 زض وٝ أطي يه وشف طٛضت زض ٍٔط ٕ٘ٛز تمبػب زيٛاٖ اظ ٕ٘ي تٛاٖ ضا حىٓ زض ٘ظط تدسيس -1-61 هاده

 ٚخٛز اظ ٔي ٕ٘بيس ٘ظط تدسيس تمبػبي وٝ ؿطفي ٚ زيٛاٖ ذٛز حىٓ، طسٚض اظ لجُ ٚ زاشتٝ لـؼي اثط لؼيٝ

ٝ ا٘س اؿالع أط آٖ  .است ٘جٛزٜ اؿالع ػسْ ايٗ ثطاي تمظيطي ٞٓ ٔعثٛض ؿطف ٘بحيٝ اظ ٚ ٘ساشت

 ططاحتبً آٖ ٔٛخت ثٝ ٚ شسٜ طبزض زيٛاٖ ؿطف اظ وٝ ٔي شٛز شطٚع حىٕي ؿجك ثط ٘ـط تدسيس آئيٗ -2

 حيث ايٗ اظ ٚ وطزٜ اشٟبز است ٘ظط تدسيس أىبٖ ثطاي الظْ ويفيبت زاضاي وٝ ضا خسيسي أط ٚخٛز

 .ٔي زاضز اػالْ لجَٛ لبثُ ضا ٘ظط تدسيس زضذٛاست

 سبظز ٔتٛلف  حىٓ لجّي اخطاي ثٝ ضا ٘ظط تدسيس آئيٗ شطٚع ٔي تٛا٘س زيٛاٖ -3

 .آيس ػُٕ ثٝ خسيس أط وشف تبضيد اظ ٔبزٜ 6 ظطف زض حساوثط ثبيس ٘ظط تدسيس زضذٛاست -4

ٖ پصيط ٘ظط تدسيس زضذٛاست ٞيچ حىٓ تبضيد اظ سبَ زٜ ا٘مؼبي اظ پس -5  .ثٛز ٘رٛاٞس أىب

 ٔطثٛؽ آٖ حمٛلي ػاليك اظ يىي ثٝ آٔسٜ ػُٕ ثٝ وٝ لؼبٚتي وٝ زٞس تشريض زِٚتي ٞطٌبٜ- 1-62 هاده

 .ثسٞس حبَ ػطع زيٛاٖ ثٝ لؼيٝ زض زذبِت ثطاي ٔي تٛاٖ ٔي شٛز

 .است لبؿغ زيٛاٖ ضاي تمبػب ايٗ ٔٛضز زض -2

 ؿطفيٗ اظ غيط زيٍط زِٚتٟبي لطاضزاز آٖ زض وٝ ثبشس لطاضزازي تفسيط ثٝ ٔطثٛؽ أط ٞطٌبٜ -1-63 هاده

ٝ ا٘س شطوت اذتالف . ثطسب٘س زِٚتٟب آٖ اؿالع ثٝ ضا ٔطاتت زضً٘ ثسٖٚ ثبيس زفتطزاض. زاشت



 

 ٔٛخت ثٝ وٝ تفسيطي حك ايٗ اػٕبَ طٛضت زض ٚ شٛز ٔحبوٕٝ ٚاضز وٝ زاضز حك زِٚتٟب ايٗ اظ يه ٞط -2

ْ آٚض ٘يع اٚ زضثبضٜ ٔي آيس ػُٕ ثٝ زيٛاٖ حىٓ  .ثٛز ذٛاٞس اِعا

 زيٛاٖ ايٕٙٝ ٍٔط شس ذٛاٞس ٔتحُٕ ضا ذٛز ثٝ ٔطثٛؽ ٔحبوٕٝ ٔربضج زػٛي ؿطفيٗ اظ ٞطيه- 64 هاده

 .زاضز ٔمطض تطتيت زيٍطي

 

 هشورتي  آراء– چهارم فصل

ٝ اي يب سبظٔبٖ ٞط تمبػبي ثٝ لؼبيي ٔسئّٝ ٞط زض ٔي تٛا٘س زيٛاٖ -1-65 هاده  ُّٔ ٔٙشٛض وٝ ٔٛسس

 ضاي آٚضز ػُٕ ثٝ ضا الساْ ايٗ ٔي تٛا٘س ٔٙشٛض آٖ ٔمطضات ثطؿجك يب ٔي زٞس ضا تمبػب چٙيٗ اخبظٜ اٚ ثٝ ٔتحس

 .ثسٞس ٔشٛضتي

 زض ٚ ثيبٖ وتجي حبَ ػطع ػٕٗ ثبيس ٔي شٛز ذٛاستٝ زيٛاٖ ٔشٛضتي ضاي آٖ ٔٛضز زض وٝ ٔسبئّي -2

 ٔٛخت است ٕٔىٗ وٝ ٔساضوي ٘ٛع ٞط. شٛز زازٜ شطح ططيح ػجبضت ثب ثبيس ٔسبئُ آٖ ٔعثٛض حبَ ػطع

 .ٌطزز ػٕيٕٝ حبَ ػطع ثٝ ثبيس ثبشس ٔسبِٝ وطزٖ ضٚشٗ

 تٕبْ ثٝ آٔسٜ ػُٕ ثٝ ٔشٛضتي ضاي زضذٛاست آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ ضا حبِي ػطع فٛضاً زاض زفتط -1-66 هاده

 .ٔي ٕ٘بيس اثالؽ زاض٘س زيٛاٖ زض زػٛي البٔٝ حك وٝ زِٚتٟبيي

 يب زيٛاٖ زض زػٛي البٔٝ حك وٝ زِٚتي ٞط ثٝ ٔستميٓ ٚ ٔرظٛص اثالؽ ٔٛخت ثٝ ثبيس زفتطزاض ثؼالٜٚ -2

ٗ إِّّي سبظٔبٖ يه  اؿالػبت زازٖ تٛا٘بيي فطز تشريض ثٝ زيٛاٖ طٛضتيىٝ زض يب زيٛاٖ تشريض ثٝ وٝ ثي

ٝ ٞبي ٔي ٕ٘بيس ٔؼيٗ ضئيس وٝ ٔٛػسي ٔٛضز زض است حبػط زيٛاٖ وٝ زٞس اؿالع ثبشس زاشتٝ ضا الظْ  اظٟبضي

 .وٙس استٕبع ٔي يبثس تشىيُ ٔٙظٛض ايٗ ثطاي وٝ ػّٙي خّسٝ زض ضا آٟ٘ب شفبٞي ثيب٘بت يب زضيبفت وتجي

 ٘يبٔسٜ ػُٕ ثٝ اٚ ثٝ ٘سجت ٔبزٜ ايٗ زْٚ ثٙس زض ٔٙظٛض ٔرظٛص اثالؽ وٝ زِٚتٟب ايٗ اظ يىي ٞطٌبٜ -3

 لبؿغ زيٛاٖ ضاي تمبػب ايٗ ٔٛضز زض وٙس ٔيُ اظٟبض شفبٞي تٛػيحبت ثيبٖ ثٝ يب وتجي اظٟبضيٝ زازٖ ثٝ است

 .ثٛز ذٛاٞس

ٝ ٞبيي يب زِٚتٟب ثٝ -4  ٚ ِٛايح وٝ ٔي شٛز زازٜ اخبظٜ زازٜ ا٘س شفبٞي تٛػيحبت يب وتجي ِٛايح وٝ ٔٛسس

 زض زيٛاٖ ؿطف اظ ثرظٛص ٔٛضز ٞط زض وٝ ٔستي زض ٚ ؿطيك ثٝ ضا زيٍط سبظٔبٟ٘بي ثب زِٚتٟب تٛػيحبت

 ٔٙظٛض ايٗ ثطاي ٚ زٞٙس لطاض ٘ظط اؿٟبض ٚ ثحث ٔٛضز ٔي شٛز ٔؼيٗ ضئيس ؿطف اظ آٖ ٘جٛزٖ زايط طٛضت

ٝ ٞبي ٔمتؼي ٔٛضز زض زفتطزاض ٝ ٞبيي ٘يع آٟ٘ب ذٛز وٝ ٔٛسسبتي ٚ زِٚتٟب ثٝ ضا وتجي اظٟبضي  تمسيٓ اظٟبضي

ٝ ا٘س . ٔي زاض٘س اضسبَ زاشت



 

 ٕ٘بيٙسٌبٖ ٚ زثيطوُ ثٝ لجالً ٔطاتت ٚ ٔي زاضز اػالْ ػّٙي خّسٝ زض ضا ذٛز ٔشٛضتي ضاي زيٛاٖ -67 هاده

ٗ إِّّي ٔٛسسبت ٕ٘بيٙسٌبٖ ثٝ ٚ زيٍط زِٚتٟبي ٚ ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ اػؼبء  ٞستٙس شيٙفغ ٔستميٕبً وٝ ثي

. ٔي شٛز زازٜ اؿالع

 اذتالفبت ٔٛضز زض ضا اسبسٙبٔٝ ايٗ ٔمطضات ذٛز ٔشٛضتي ٚظبيف اخطاي حيٗ زض ثبيس زيٛاٖ -68 هاده

ٝ اي  .وٙس ٔطاػبت أىبٖ سطح تب ٔي زا٘س اػٕبَ لبثُ وٝ ٔـطٚح

 

  اصالحات– پنجن فصل

 ٔتحس ُّٔ ٔٙشٛض اطالحبت ثطاي وٝ ٔي آيس ػُٕ ثٝ ؿطيمي ٕٞبٖ ثٝ اسبسٙبٔٝ ايٗ اطالحبت -69 هاده

 ثطاي أٙيت شٛضاي تٛطيٝ ثٙبثٝ ػٕٛٔي ٔدٕغ وٝ ثٛز ذٛاٞس تظٕيٕبتي ثٝ ٔٙٛؽ ٚ ٔشطٚؽ ِٚي است ٔمطض

 .٘يستٙس ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ ػؼٛ ِٚي وطزٜ ا٘س أؼبء ضا اسبسٙبٔٝ ايٗ وٝ ٔي ٕ٘بيس اتربش زِٚتٟبيي شطوت

 ٚسيّٝ ثٝ آيس ػُٕ ثٝ اسبسٙبٔٝ ايٗ زض است الظْ اٚ تشريض ثٝ وٝ ضا اطالحبتي ٔي تٛا٘س زيٛاٖ -70 هاده

. شٛز ٚالغ ضسيسٌي ٔٛضز 69 ٔبزٜ ٔمطضات ؿجك تب ٕ٘بيس پيشٟٙبز ٔتحس ُّٔ سبظٔبٖ وُ زثيط وتجي اثالؽ
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