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 1313قانون اصالح قانون تعیین حدود آبهاي ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیر ماه 

 1338فروردین ماه  22مصوب  

 

از دریاها متصل به  اي حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آبهاي داخلی شامل منطقه - 1ماده  

 .باشد شود می می نامیده سواحل ایران که دریاي ساحلی

 .باشد ساحلی نیز می حق حاکمیت مزبور شامل فضاي هوایی فوق دریاي ساحلی و کف و زیر کف دریاي - 2ماده  

است و خط مبداء را دولت  میل دریایی) دوازده ( 12عرض دریاي ساحلی ایران از خط مبداء آبهاي مزبور  - 3ماده  

 .کرد للی عمومی تعیین خواهدالم بین با رعایت قواعد مسلم حقوق

 .متر است 1852میل دریایی مساوي با  -تبصره  

ترتیب دیگري بین طرفین  در مواردي که سواحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگري باشد اگر به - 4ماده  

از نزدیکترین  خط منصفی است که کلیه نقاط آن آبهاي ساحلی ایران و آن کشور توافق نشده باشد حد فاصله بین

 .نقاط خطوط مبداء طرف به یک فاصله باشد

از آن باشد داراي دریاي  هر جزیره متعلقه به ایران اعم از این که داخل دریاي ساحلی ایران یا خارج - 5ماده  

میل دریایی از هم واقعند  12فاصله کمتر از  باشد جزایري که به قانون می ساحلی مخصوص به خود طبق این

گردد که نسبت به مرکز  محسوب می دریاي ساحلی آن از جزایري در حکم جزیره واحدي بوده و حد مجموعاً

 .دورترند الجزایر از همه مجمع

متعلق به ایران که فاصله آنها  آبهاي واقع بین ساحل کشور و خط مبداء و همچنین آبهاي واقع بین جزایر - 6ماده  

 .گردد کشور محسوب می نکند آبهاي داخلی تجاوزمیل دریایی  12از یکدیگر از 

 .خود باقی است حق صید و سایر حقوقی که ایران در ماوراء دریاي ساحلی خود دارد به اعتبار - 7ماده  

مغایرت دارد در قسمتی که مغایر  و سایر قوانین که با این قانون 1313تیر ماه  24موادي از قانون مصوب  - 8ماده  

 .باشد ر میاالث است ملغی

یکشنبه بیست و دوم  قانون فوق که مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه 

 .رسید سی و هشت به تصویب مجلس شوراي ملی فروردین ماه یک هزار و سیصد و

 رضا حکمت -رئیس مجلس شوراي ملی  

 

 .سیده استبه تصویب مجلس سنا ر 1337,10,13قانون باال در جلسه  
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