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تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر راه آهن : بخش اول

قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل و ریلی•

(تجارتنقانون مدنی و قانو)قوانین عام حمل و نقل  -1

قوانین خاص حمل و نقل ریلی-2



تاریخچه مختصر مقررات حاکم بر حمل و نقل کاال و مسافر

قوانین عام حمل و نقل -1
516و 513و 512مواد : 1307کتاب اول قانون مدنی مصوب سال  •
واقعاجارهموردکهوکسیمستاجرکندمیاجارهکهکسیاشخاصاجارهدر-512ماده•

.شودمینامیدهاجرتاالجارهومالاجیرشودمی
هرازوکارگرانخدمهاجاره-1:استقرارذیلازاشخاصاجارهعمدهاقسام-513ماده•

ایآبیاخشکیراهازاعمالتجارهمالیااشخاصینقلوحملمتصدیاناجاره-2.قبیل
.هوا

یایاآبخشکیراهازاینکهازاعمنقلوحملمتصدیانتعهدات-516ماده•
برایکهاستهمانشودمیسپردهآنهابهکهاشیائینگاهداریوحفاظتبرایباشدهوا

دنشضایعیاتلفمسئولیاتعدیتفریطدرصورتبنابراینمقرراستدارانامانت
یلتحوازتاریخمسئولیتاینوشودمیدادهآنهابهحملبرایکهبوداشیائیخواهند

.بودخواهدآناناشیاءبه



مختصر مقررات حاکم بر حمل و نقل کاال و مسافرتاریخچه 

394الی 377و 2و1مواد :  1311قانون تجارت مصوب سال •
.قرار بدهدمعامالت تجارتی کسی است که شغل معمولی خود را تاجر-1 ماده •

:معامالت تجارتی از قرار ذیل است-2 ماده 
.یا آب یا هوا به هر نحوی که باشدخشکی تصدی به حمل و نقل از راه ( 2

قرارداد حمل و نقل- باب هشتم •
عهده حمل اشیاء را به اجرت، متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل -377 ماده 

.می گیرد
ال در ادامه در مواد بعدی حقوق و تعهدات و مسئولیتهای متصدی حمل و نقل و ارس-•

.کننده کاال و مرسل الیه را پیش بینی نموده است که در ادامه بررسی خواهد شد



تاریخچه مختصر مقررات حاکم بر حمل و نقل کاال و مسافر

: لنتایج حاصل از مقایسه مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در ارتباط با حمل و نق

حمل و در تعارض بین حاکمیت قانون مدنی و قانون تجارت ، باید توجه داشت که کلیه عملیات-1
.می باشد تابع قانون تجارتنقل ریلی توسط شرکتهای حمل و نقلی به عنوان متصدیان حمل و نقل 

همگی قانون تجارت 2و 1شرکتهای حمل و نقل ریلی به عنوان متصدیان حمل و نقل طبق ماده -2
.تاجر محسوب میشوند

درندرجمشرحبهتجارخاصتکالیفرعایتبهمکلفتاجرعنوانبهریلینقلوحملشرکتهای-3
تجاراعمالربحاکمقوانینسایروقانونیدفاترنگهداریوتجارتینامثبتجملهازتجارتقانون

.باشندمیمالیاتیضوابطجملهاز



حمل و نقل کاال و مسافربر تشکیالت راه آهن و تاریخچه مختصر مقررات حاکم 

و مقررات خاص حاکم بر صنعت ریلی قوانین -2
تادرسیتصویببهاینراندرآهنراهبامرتبطقانوناولینکه1304سالاز

آنهاازبرخیکهاسترسیدهتصویببهمتعددیمقرراتوقوانینکنون
انکماکدیگربرخیواندشدهنسخزمانگذردروبودهموقتیمقررات

راهخصوصدرمصوبقوانینمهمترینجملهاز.باشندمیاالجراالزم
:ازعبارتنداهن

قوانین حاکم بر تشکیالت و ساختار متصدیان راه آهن -1

قوانین حاکم بر حمل بار و مسافر از طریق راه آهن -2قوانین راه آهن           



تاریخچه مختصر مقررات حاکم بر تشکیالت راه آهن 

1304قانون انحصار قند و شکر و چای مصوب -1
مصممبازرگانیامورتوسعهمنظوربهگرفتبدستراحکومتشاهرضازمانیکه

هرهایشفارسخلیجتامازندراندریایازسراسریآهنراهرشتهیکوسیلهبهشدند
وازندسمتصلیکدیگربهراایرانکشاورزینواحیوجمعیتپرمراکزوبزرگ
وشکروقندانحصارقانونشمسی1304سالخرداد9تاریخدرآنهزینهتأمینبرای
شکروقندکیلوسههرازشدمقررآنموجببهکهگذشتمجلستصویبازچای

هزینهجهتریالششچایکیلوسههرازوریالدوشدمیواردایرانبهکه
فراهمامرمقدماتکهسالدوازپس.گردددریافتسراسریآهنراهساختمان
م1317سالدریعنیبعدسال11وشروعجنوبوشمالازساختمانیعملیاتگردید

.یافتاتصالیکدیگربهجنوبوشمالخط



تشکیالت راه آهن مختصر مقررات حاکم بر تاریخچه 

1314مرداد ماه 12مصوب ایرانقانون تشکیالت مؤسسه راه آهن دولتی -2
خطوطییاموجودهخطوطازاعمایراندولتیراه آهنبهره برداریکردنادارهبرای-اول ماده•

.می شودتشکیلدولتی ایرانراه آهننامبهمؤسسهشوداحداثآیندهدرکه

ازاستمرکبمی باشدطرقوزارتتشکیالتجزوکهایراندولتیراه آهنمؤسسه-دوم ماده•
.بودخواهدالزمهفنیواداریشعبودارای قسمت هاونظارتهیأتیکومدیرههیأتیک

1355اسفند16مصوبایرانراه آهنسهامیشرکتتشکیلقانون-3
جهیزتبهمربوطامورانجاموراه آهنوسیلهبهمسافروبارنقلوحملمنظوربه-واحده ماده•

راه آهنسهامیشرکتکشورراه آهناز تأسیساتبهره برداریونگهداریوایجادوتوسعهو
.می گرددتشکیلنامحدودمدتبهترابریوراهوزارتبهوابستهایران

زارتوپیشنهادبهمی شودنامیدهشرکتقانونایندرکهایرانراه آهنسهامیشرکت اساسنامه•
بوطمرکمیسیون هایتصویببهاستخدامی کشورواداریامورسازمانتأییدوترابریوراه

.آمدخواهدعملبهفوقترتیببهنیزاساسنامهبعدیاصالحاتورسیدخواهدمجلسین

. شودمیمنتقلشرکتبهراه آهنساختمانکلادارهوایراندولتیراه آهنتعهداتودارایی کلیه•



تاریخچه مختصر مقررات حاکم بر تشکیالت راه آهن

29مصوب آناساسنامهتشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران و قانون -4
1366شهریور 

بهطمربوامورانجاموراه آهنوسیلهبهمسافروبارنقلوحملمنظوربه-واحدهماده»
کشورراه آهنتأسیساتخطوط وازبهره برداریونگهداریوایجادوتوسعهوتجهیز
هبترابریوراهوزارتبهوابسته(خاصسهامی)ایراناسالمیجمهوریراه آهنشرکت
«...می گرددتشکیلمحدودنامدت

:میداردمقررنیزآهنراهشرکتاساسنامه1 ماده
قانونموجببهکه(خاصسهامی)ایراناسالمیجمهوریراه آهنشرکت-

تاسشرکتیمی شودنامیدهاساسنامه شرکتایندروگردیدهتأسیس1355/12/16مصوب
وابسته

طبقبرراخودعملیاتکلیهوشدهادارهبازرگانیصورتبهکهترابریوراهوزارتبه
رراتمقطبقباشدنشدهتکلیفتعییناساسنامهدرکهمواردیو دراساسنامهاینمفاد

.نمودخواهدعملتجارتقانون



نکات قابل توجه در اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

:وظایف راه آهن شامل موارد زیر است-الف 
حمل و نقل بار و مسافر-1•
ایجاد خطوط و تاسیسات ریلی جدید -2•
توسعه و تجهیز خطوط و ایستگاهها-3•
نگهداری و بهره برداری از خطوط و تاسیسات -4•
انجام مطالعه و تحقیقات در زمینه حمل و نقل ریلی -5•
فراهم نمودن امکانات آموزشی الزم جهت تأمین پرسنل متخصص مورد نیاز-6•

شدهبینیپیشاسالمیجمهوریآهنراهشرکتانحصاردرفوقموضوعاتانجام-ب
:استداشتهمقرراهنراهشرکتاساسنامه5مادهذیلتبصره.است

کتشرعهدهبهمنحصراًکشورسراسردرمادهایندرمذکوراموربهاشتغال- تبصره
بهافعالیت هاینازانجام قسمتیجداگانهقوانینموجببهکهمواردیدرمگرمی باشد

.شودواگذاردیگرمؤسسات



نکات قابل توجه در اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

متعلقالکایستگاههاوریلیشبکهازاعمریلیزیرساختهایوتاسیساتکلیهمالکیت-ج
.استاسالمیجمهوریآهنراهشرکتنمایندگیبادولتبهمتعلق

هب(مسافروبار)راه آهنتعرفه هایتصویبوبررسیاساسنامه،10ماده9بندطبق(د
اسالمیجمهوریاهنراهشرکتعمومیمجمعاختیاردردولتهیأتبهارائهمنظور

.است



آهنمقررات مربوط به خصوصی سازی درراه 

ایرانیاسالمجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهسومبرنامهقانون•
1379/1/17مصوب

ترابریوراهوزارتپیشنهادبراساسمی شوددادهاجازهدولتبه-30ماده•
ینهزمدرداخلیو خصوصیتعاونیبخشحقوقیوحقیقیاشخاصاشتغالاجرائیآیین نامه

تجهیز،ایجاد،قبیلازمربوطاموروراه آهنتوسطمسافروبارنقلوحملامور
تحقیقاتومطالعاتآنان،ازبهره برداریوتأسیسات راه آهنوخطوطنگهداریتوسعه،

.کنداجراءوتصویبقانوناین(128)مادهمفادرعایتباراانسانینیرویآموزشو

یریلخطوطبردولتمالکیتحفظبامی شوددادهاجازهترابریوراهوزارتبه-128ماده•
خشبدرانحصارایجادازجلوگیریوریلی کشورنقلوحملهماهنگوجامعسیاستاعمالو

وبارلنقوحملبهمربوطفعالیتهایازبخشی،خدماتارائهاستمرارتضمینوغیردولتی
ویقیحقاشخاصبهراریلینقلوحملناوگانوشبکهبازسازیونگهداریتعمیر،مسافر،
بینکمشترایجاد شرکتهایبالزومصورتدروکندواگذارداخلیغیردولتیبخشحقوقی

الزمتسهیالتوحمایتآنهاازایراناسالمیجمهوریراه آهنوداخلیغیردولتیبخش
مادهاینو مقرراتضوابط.سازدفراهمرازمینهایندر
.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببه



مقررات مربوط به خصوصی سازی درراه آهن

رانایاسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهسومبرنامهقانون•
1383/6/11مصوب

–29ماده•

توسعهسومبرنامهقانون(132)و(131)،(129)،(128)،(127) مواد
اصالحیه هایو1379.1.17مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،
.می گرددتنفیذ(1384-1388)چهارمبرنامهدورهآن برای



مقررات مربوط به خصوصی سازی درراه آهن

1384/7/6ریلی مصوب قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل •

ایهسرمگسترشوجذبطریقازریلینقلوحملسهمافزایشمنظوربه-1ماده•

فظحبامشتریانبهمطلوبخدماتارائهوبهره وریارتقاءونیازموردگذاریهای

ونیتعاووخصوصیریلینقلوحملشرکتهایبهریلیشبکهبردولتمالکیت

شبکهازاتمیشوددادهاجازهآنبهوابستهخدماتارائهدرمعتبرمؤسساتوشرکتها

وتمقرراوقانوناینرعایتبامربوطهامکاناتوتأسیساتوریلینقلوحمل

.کنندبرداریبهرهمربوطهضوابط



مقررات مربوط به خصوصی سازی درراه آهن

1387/3/25مصوباساسیقانون44اصلکلیسیاستهایاصالحقانون3مادهببند1تبصره
دردولتیبنگاههایسهاممجموعارزشاز(%80)هشتاددرصداستمکلفدولتـب•

بخش هایبهراراه آهنوراهاستثناءبهقانوناین(2)مادهدوگروهمشمولفعالیتهر
.نمایدواگذارعمومی غیردولتیوتعاونیخصوصی،

گروهفعالیتهایدردولتیبخشبهینهسهمحفظمنظوربهاستمجازدولتـ1تبصره•
ماعیاجتعدالتکشور،استقاللدولت،حاکمیتحفظبهتوجهباقانوناین(2)مادهدو
درصدبیستازدولتسهمکهنمایدسرمایه گذاریمیزانیبهاقتصادیتوسعهورشدو
.نباشدبیشتربازاردرفعالیتهااینارزش(20%)

هراوراههایفعالیتدرغیردولتیودولتیهایبخشبهینهسهماجرایینامهیینآ•
1388/7/18داراییواقتصادشورایمصوبآهن



نام فعالیتردیف

سهم بخش 

غیردولتی 

(درصد)

100انواع واگن های مسافری و خدماتی مربوط و راهبری قطارهای مسافری1

100انواع واگن های باری و راهبری قطارهای باری2

100انواع لكوموتیو و خودكشنده ها و بهره برداری از آن ها3

100نگهداری و تعمیرات ناوگان و تأمین قطعات مورد نیاز4

100مدیریت ترافیك و بهره برداری از شبكه خطوط ریلی5

100كارگاه و دپوهای نگهداری وتعمیرات ناوگان6

7
ه آالت و تجهیزات مربوط بكارخانه ها، كارگاه های تأمین و تولید مواد، قطعات، ماشین 

بخش ریلی
100

100كارگاه های نگهداری و بازسازی خطوط، ابنیه فنی و عالیم و ارتباطات8

9
ماشین آالت مكانیزه احداث، نگهداری و بازسازی خطوط و بهره برداری و نگهداری از 

آن ها
100

20های مسافری و باریایستگاه10

100نگهداری و تعمیرات ارتباط و عالیم الكتریكی11

80خدمات مهندسی و مشاوره تحقیقاتی و پژوهشی12

80(IT)تكنولوژی اطالعات 13

100تعمیرات و نگهداری خط و ابنیه فنی14

100(جاری و اساسی)تعمیرات و نگهداری ساختمان و تاسیسات 15

100بهره برداری از گارهای مانوری16

30پایانه ها، باراندازها، انبارها، زمین، ساختمان و تأسیسات17

100(تجاری-صنعتی)مالكیت خطوط فرعی18

مقررات مربوط به خصوصی سازی درراه آهن



تحلیل نهایی وضعیت حقوقی ساختار راه اهن و نقش ذینفعان در حمل و نقل بار و مسافر

هنآراهشرکتبهمتعلقمطلقاکشوراصلیریلیخطوطوشبکهمالکیتحاضرحالدر-1•
10مادهطبقاما.باشدنمیثالثاشخاصبهواگذاریقابلوباشدمی(دولت)اسالمیجمهوری

املشراه آهن(تجاری-صنعتی)فرعیخطوطمالکیتصددرصد،بهینهسهمتعییننامهایین
ردولتیغیبخشبهانتقالقابلمی شود،ساختهآیندهدرکهآنچهوساختحالدرموجود،خطوط
.استانتقالقابلخط،کنندهایجادبهاولویتباموجودفرعیخطوطمالکیت.است

وبکهشبازسازیونگهداریتعمیر،مسافر،وبارنقلوحملبهمربوطفعالیتهای-2•
.باشدمیثالثاشخاصبهواگذاریقابلریلینقلوحملناوگان

راهتشرکخودخصوصی،بخشبهفوقهایفعالیتواگذاریبینیپیشرغمعلی-3•
هدیداینخصوصدرمنعیوداردراخودگذشتهفعالیتهایانجامامکانکماکانآهن

باموازیوشانهماقداماتمواردیدرآهنراهشرکتمنظراینازواستنشده
.میدهدانجامخصوصیبخش



راه اهن و نقش ذینفعان در حمل و نقل بار و مسافروضعیت حقوقی ساختار تحلیل نهایی 

ترافیکعالیمدیریتبهمربوطاموروفعالیت هابهینه،سهمتعییننامهآیین11مادهطبق
وبرداریبهره،ریلیهایزیرساختاحداثمجوزهایاعطای،حرکتوسیرایمنی،شبکه

ریکاربتغییروآنهاابطالوریلیاسنادصدوروریلیبخش هایزیردرگذاریسرمایه
مادهنایموضوعاقدامات.استدولتاختیاردر،غیردولتیبخشبهریلیشدهواگذارامور

.گیردصورتغیردولتیبخشازخدمتخریدطریقازتواندمی
وتنظارهدایت،برنامه ریزی،،سیاست گذاری،بهینهسهمتعییننامهآیین12مادهطبقو

بربخشنایدرفعالیت هاتوسعهومقرراتتنظیمچگونگیوریلینقلوحملامورراهبری
ابط،ضواستانداردها،کلیهاستمکلفدولتیغیربخشواستترابریوراهوزارتعهده

.نمایدرعایترا هازمینهایندرایمنیوفنیمشخصاتومقررات
بهمکلفریلینقلوحملشرکتهای؛ریلیشبکهبهآزاددسترسیقانون10مادهطبقو

ورکشقوانینچارچوبدرکههستنددستورالعملهاییوضوابطمقررات،کلیهرعایت
.میگرددابالغوتهیهآهنراهمدیرههیأتتوسط



تحلیل نهایی وضعیت حقوقی ساختار راه اهن و نقش ذینفعان در حمل و نقل بار و مسافر

وضعمرجعآهنراهشرکتکهاستاینوضعیتیچنیننتیجه•
بخشکناردرهمزمانوبودههابخشسایربرنظارتومقررات
بودهیگرتصدیفعالیتهایمشغولشرکتهاسایرکناردروخصوصی

ابزارداشتناختیاردرباالبته–تجاریرقیبعنوانبهتواندمیو
.رددگخصوصیبخشرشدمقابلدرمانعی-حاکمیتیکنترلیهای

• پایان بخش اول



دومبخش •
حاکم بر تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی قواعد •
دیگر حقوق و تعهدات شرکت راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی در قبال یک•
حقوق و تعهدات شرکت راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی در قبال •

صاحبان بار و مسافرین



شرایط تاسیس و فعالیت  شرکت حمل و نقل ریلی  

1389/8/30مصوبریلینقلوحملشرکتهایفعالیتوتاسیسنامهآیین•
تاسیسشرایط-الف•
آهنراهشرکتازاساسنامهدرریلینقلوحملفعالیتدرجمجوزاخذ-1•
امهاساسندرریلینقلوحملموضوعدرجوشرکتهاثبتادارهدرشرکتثبت-2•
فعالیتشرایط-ب•
لکوموتیودستگاه10ومسافریواگندستگاه50یاباریواگن600حداقلتامین-1•
فنیمدیرنفریکداشتن-2•
ارزشدرصد20میزانبهحداقلگردشدرسرمایهداشتن)مناسبمالیامکاناتداشتن-3•

(ناوگان
تجارییااداریکاربریباکاردفترداشتن-4•
فعالیتپروانهاخذ-5•



در قبال شرکت راه آهنشرکت حمل و نقل ریلی تعهدات 

اهنراهمدیرههیاتمصوبحرکتوسیرایمنیوفنیهایدستورالعملرعایت-1
(دسترسیقانون2ماده)
قانون4ماده)ناوگاننگهداریوتعمیرواردات،تولید،استانداردهایومقرراتکلیهرعایت-2

(دسترسی
دسترسیقانون6ماده)ترابریوراهوزیرمصوبنامهآیینطبقریلیشبکهبهدسترسیتعرفهپرداخت-3
(تاسیسنامهآیین4مادهزبندو1مادهببندو
)اهنراهرهمدیهیاتمصوبدستورالعملوفقالشکلمتحدصورتبهبلیتوبارنامهصدوروتنظیم-4

(دسترسیقانون8ماده4تبصره
آیین4مادهجبند)آهنراهبهاناطالعوبارحملقراردادانعقادخصوصدرالزمهایتاییدیهاخذ-5

(تاسیسنامه
(تاسیسنامهآیین4مادهدبند)آهنراهبهشرکتساختارتغییرهرگونهدادناطالع-6
(تاسیسنامهآیین4مادهوبند)آهنراهشرکتدرناوگانمالکیتتغییراتثبت-7
(تاسیسنامهآیین4مادهطبند)مسئولیتبیمهوبارناوگان،بیمهپوششاخذ-8
وکهشبازبرداریبهرهاستمرارمنظوربهآهنراههایدستورالعملطبقناوگاننگهداریوتعمیر-9

(تاسیسنامهآیین4مادهمبند)سرویسارائه
دهما)قانونچارچوبدرآهنراهمدیرههیاتمصوبهادستورالعملوضوابطمقررات،کلیهرعایت-10
(دسترسیقانون10



ریلیحمل و نقل در برابر شرکت شرکت راه آهن تعهدات 

براییلیرشبکهبهآزاددسترسیایجادمتعاقباوفعالیتپروانهوتاسیسمجوزاعطای-1
خدماتارایهیاوکششنیرویتامینومسافروبارحملحوزهدرفعالیتجهتشرکت
حملورانزیتت،ترکیبینقلوحملقبیلازنقلوحملشقوقسایردرفعالیتوریلیوابسته

قانونیشرایطاحرازصورتدرالمللیبیننقلو
ممنوعیتویکسانشرایطدرشرکتهاکلیهبرایبرابرویکساندسترسیتعرفهبرقراری-2

(د.ق3ماده)دسترسیتعرفهنرخاعمالدرتبعیض
ویکسانرایطشدرشرکتهاکلیهبرایریلیشبکهبرابربهویکساندسترسیامکانبرقراری-3

(د.ق3ماده)شبکهبهدسترسیحقبرقراریدرتبعیضممنوعیت
ردموااول؛مورددودرجزشرکتهاناوگانترددمحدودیتیاممنوعیتایجادازپرهیز-4

(د.ق3ماده)خطوطظرفیتدوموحرکتایمنیمقرراتدرشدهتعیین
(د.ق3ماده)ناوگانسیربرایقانونیغیرمحدویتهایازناشیخسارتهرگونهجبران-5
5ماده)مازادظرفیتوجودصورتدرخصوصیشرکتهایبهدادهانتقالسرویسهایارایه-6

(د.ق



در برابر شرکت حمل و نقل ریلیشرکت راه آهن تعهدات 

هایشیوهسایربهنسبتاقتصادیمزیترعایتباریلیشبکهبهدسترسیتعرفهتعیین-7
(دق6ماده1تبصره)نقلوحمل

(د.ق8ماده3تبصرهو1ماده)آهنراهخطوطدرریلیناوگانپذیرش-8
(د.ق8ماده3تبصره)ریلیشرکتهایناوگانازنگهداریوحفظ-9
(د.ق8ماده3تبصره)ریلیناوگانسیرسالمتتامین-10
قانون9ماده)دمیگردارائهشرکتهاتوسطکهمسافریبلیتقیمتتعیینپیشنهادتایید-11

(دسترسی
اوگاننانتقاالتونقلثبتبرایالزمبسترایجادوریلیناوگانبرایسندصدور-12

(د.ق11ماده)ریلی



یک سوال کلیدی

الزامکیریلیشبکهبهدسترسیقراردادانعقاداقتصادیمنظرازوقانونیمنظرازآیا•
باشد؟میآهنراهشرکتصالحدیدبهبنایااستقانونی



قبال صاحبان بار و مسافردر شرکت حمل و نقل ریلی تعهدات 

قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی؛8طبق ماده 
:رابطه متصدی حمل با صاحب بار در حالت زیر متصور است-1

صدور و (تجارتقانون 394تا 377منطبق مواد )انعقاد قرارداد حمل کاال 
بارنامه

:مسافر در یک حالت متصور استمتصدی حمل با رابطه -2
رارداد فی بلیت به منزله ق)نمایندگی هایا توسط راساصدور بلیت -

(مابین مسافر و متصدی حمل است



چارچوب حقوق و تعهدات شرکتهای حمل و نقل

:قانون دسترسی آزاد در چارچوب 8ماده 1طبق تبصره 
(قانون مسئولیت مدنی-قانون تجارت) قوانین موجود-1
قانون دسترسی آزاد-2
مصوب هیات مدیره 1392/3/27مورخ 1275دستورالعمل شماره -3

راه آهن



انون نکات قابل توجه در خصوص مسئولیت متصدی حمل از منظر ق
تجارت

ورودوریلیحوادثخصوصدرحملمتصدیمسئولیت-1
مطلقمسئولیتوتقصیرفرضصورتبهمسافروباربهزیان

توسطیاراسااینکهازاعم(تجارتقانون386ماده).باشدمی
(تجارتقانون388ماده).باشدکردهحملبهاقدامثالثیمتصدی

دد؟میگرمحسوبثالثمتصدیکششنیرویکنندهتامینعنوانبهآهنراهشرکتآیا

فورسحوادثوقوعاثباتصورتدرصرفاحملمتصدی-2
الزمایهاحتیاطوتدابیرکلیهرعایتاثباتیاوماژور

متصدیهبمنتسبخسارتکهنحویبهبارحملبرایومعقول
.بودخواهدمعافمسئولیتازنباشد



مرور زمان در دعاوی علیه متصدی حمل

:قانون تجارت 393طبق ماده 
مانزمرورمدتنقلوحملمتصدیعلیهبرخسارتدعویبهنسبت
گمیاتلفصورتدرمدتاینمبدأ.استسالیک

ایستیبتسلیمکهاستروزیتسلیمدرتأخیریاوشدن مال التجاره
(آواری)بحریخساراتصورتدروباشدآمدهعملبهروزآندر

.شدهتسلیمبه مرسل الیهمالکهروزی

قوهحقوقیکلاداره82/10/21مورخ8752شمارهنظریهطبق
.باشدمیاالجراالزمونشدهنسخ393مادهزمانمرورقضاییه



مقررات کیفری در حوزه راه اهن

1320فروردین ماه 31مصوب قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن-
1342تیرماه 7مصوب  قانون ایمنی راه ها و راه آهن-



پایان
با سپاس از حسن توجه شما 

در پناه حضرت حق پاینده و پیروز باشید


