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 قاوىن تشکیالت و آییه دادرسی دیىان عذالت اداری

 

 تشکیالت -بخش اول

 

هاًْى امامی روِْؿی امالهی ایـاى تَ هٌظْؿ ( ۱۷۳ػؿ ارـای اٍل یکَؼ ّ ُلتاػ ّ مْم ) -۱هاػٍ 

ؿمیؼگی تَ ىکایات، تظلّوات ّ اػتـاّات هـػم ًنثت تَ هأهْؿاى، ّاصؼُا ّ آییي ًاهَ ُای ػّلتی عالف 

ع یا عاؿد اف صؼّػ اعتیاؿات هوام تَْیة کٌٌؼٍ، ػیْاى ػؼالت اػاؿی کَ ػؿ ایي هاًْى تَ اعتَاؿ هاًْى یا ىـ

 .ًاهیؼٍ هی ىْػ فیـًظـ ؿئیل هٍْ هْائیَ تيکیل هی گـػػ« ػیْاى»

 

ػیْاى ػؿ تِـاى هنتوـ امت ّ هتيکل اف ىؼة تؼّی، تزؼیؼًظـ، ُیأت ػوْهی ّ ُیأتِای  -۲هاػٍ 

ت هْائی، اػاؿی ّ تؼؼاػ ىؼة ػیْاى تا تَْیة ؿئیل هٍْ هْائیَ تؼییي هی تغََی هی تاىؼ. تيکیال

 .ىْػ

 

 .ؿئیل ػیْاى ػؼالت اػاؿی هی تْاًؼ پیيٌِاػات عْػ ؿا تَ ؿئیل هٍْ هْائیَ اؿائَ ًوایؼ -تثَـٍ

 

ُـ ىؼثَ تؼّی ػیْاى اف یک ؿئیل یا ػاػؿك ػلی الثؼل ّ ُـ ىؼثَ تزؼیؼًظـ اف یک ؿئیل ّ ػّ  -۳هاػٍ

ياؿ تيکیل هی ىْػ. ىؼثَ تزؼیؼًظـ تا صْْؿ ػّ ػْْ ؿمویت هی یاتؼ ّ هالک ٍؼّؿ ؿأی، ًظـ هنت

 .اکخـیت امت. آؿاء ىؼة تزؼیؼًظـ ػیْاى هطؼی امت

 

چٌاًچَ رلنَ ىؼثَ تزؼیؼًظـ تا صْْؿ ػّ ػْْ ؿمویت یاتؼ ّ ٌُگام ٍؼّؿ ؿأی اعتالف ًظـ  -تثَـٍ

 .ىْػ  تَ آًاى اّاكَ هیصاٍل ىْػ، یک ػْْ هنتياؿ تْمٔ ؿئیل ػیْاى 

 

هْات ػیْاى تا صکن ؿئیل هٍْ هْائیَ هٌَْب هی ىًْؼ ّ تایؼ ػاؿای ػٍ مال ماتوَ کاؿ هْائی  -۴هاػٍ 

تاىٌؼ. ػؿ هْؿػ هْات ػاؿای هؼؿک کاؿىٌامی اؿىؼ یا ػکتـا ػؿ یکی اف گـایيِای ؿىتَ صوْم یا هؼاؿک 

 .امت صْفّی ُوتـاف، ػاىتي پٌذ مال ماتوَ کاؿ هْائی کاكی

 

هْاتی کَ صؼاهل پٌذ مال ماتوَ کاؿ هْائی ػؿ ػیْاى ػاؿًؼ اف ىوْل ایي هاػٍ هنتخٌی هی  -۱تثَـٍ 

 .تاىٌؼ

 .ؿئیل ػیْاى ػؼالت اػاؿی هی تْاًؼ هْات ّارؼ ىـایٔ ؿا تَ ؿئیل هٍْ هْائیَ پیيٌِاػ ًوایؼ -۲تثَـٍ 

 



اىؼ ّ تَ تؼؼاػ هْؿػ ًیاف، هؼاّى ّ هياّؿ ؿئیل ػیْاى، ؿئیل ىؼثَ اّل تزؼیؼًظـ ػیْاى ًیق هی ت -۵هاػٍ 

 .عْاُؼ ػاىت. ّی هی تْاًؼ تـعی اعتیاؿات عْػ ؿا تَ هؼاًّاى تلْیِ ًوایؼ

 

تَ هٌظْؿ تنِیل ػؿ ػمتـمی هـػم تَ عؼهات ػیْاى، ػكاتـ اػاؿی ػیْاى ػؿ هضل ػاػگنتـی یا  -۶هاػٍ 

گـػػ. ایي ػكاتـ ّظایق فیـ ؿا تَ ػِؼٍ  ػكاتـ تافؿمی کل کيْؿ ػؿ ُـ یک اف هـاکق امتاًِا تأمیل هی

 :ػاؿًؼ

 

 ؿاٌُوایی ّ اؿىاػ هـارؼاى -الق

 

 پؾیـه ّ حثت ػاػعْامت ُا ّ ػؿعْامت ُای ىاکیاى -ب

 

اتالؽ ًنغَ ػّم ىکایات یا آؿاء ٍاػؿ ىؼٍ اف مْی ػیْاى ػؿ صْفٍ آى ػكتـ کَ اف ٓـین ًواتـ یا پنت  -پ

 .یْاى ػؿیاكت کـػٍ اًؼالکتـًّیکی یا تَ ُـ ٓـین ػیگـی اف ػ

 

 اًزام ػمتْؿات ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى ػؿ صْفٍ هـتْٓ تَ آى ػكتـ -ت

 

ػیْاى هی تْاًؼ تَ تؼؼاػ هْؿػ ًیاف کاؿىٌاماًی اف ؿىتَ ُای هغتلق کَ صؼاهل ػاؿای ػٍ مال  -۷هاػٍ 

 .َ تاىؼماتوَ کاؿ اػاؿی ّ هؼؿک کاؿىٌامی یا تاالتـ تاىٌؼ، تَ ػٌْاى هياّؿ ػیْاى ػاىت

 

ػؿ ٍْؿت ًیاف ُـیک اف ىؼة تَ هياّؿٍ ّ کاؿىٌامی، تَ ػؿعْامت ىؼثَ یا تَ تيغیٌ ؿئیل ػیْاى، 

کاؿىٌاك هياّؿ تْمٔ ؿئیل ػیْاى تَ ىؼثَ هؼـكی هی ىْػ. ػؿ ایي ٍْؿت کاؿىٌاك پل اف تـؿمی 

ىؼثَ تا هالصظَ ًظـ  هّْْع، ًتیزَ ؿا تَ ْٓؿ هکتْب تَ ىؼثَ اؿائَ هی کٌؼ تا ػؿ پـًّؼٍ ػؿد ىْػ. هاّی

 .ّی هثاػؿت تَ ٍؼّؿ ؿأی هی ًوایؼ

 

 ۲۵/۹/۱۳۳۵هاًْى ػیْاى ػؼالت اػاؿی هَْب ( ۹صوْم ّ هقایای هياّؿیٌی کَ ػؿ ارـای هاػٍ ) -تثَـٍ

 .هٌَْب ىؼٍ اًؼ هطاتن هوـؿات فهاى اًتَاب هضامثَ ّ پـػاعت هی ىْػ

 

ت ػیْاى تَ ؿیامت ؿئیل ػیْاى ّ یا هؼاّى ُیأت ػوْهی ػیْاى تا ىـکت صؼاهل ػّمْم هْا - ۳هاػٍ 

 .هْائی ّی تيکیل هی ىْػ ّ هالک ٍؼّؿ ؿأی، ًظـ اکخـیت اػْای صاّـ امت

 



ایي هاًْى هی تْاًٌؼ تا ػػْت ؿئیل ػیْاى تؼّى ػاىتي ( ۷هياّؿاى ّ کاؿىٌاماى هّْْع هاػٍ ) -تثَـٍ 

 .ت کاؿىٌامی عْػ ؿا اؿائَ ًوایٌؼصن ؿأی، ػؿ رلنات ُیأت ػوْهی ىـکت کٌٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت لقّم ًظـا

 

ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى فیـ ًظـ ؿئیل ػیْاى یا هؼاّى ّی، اًزام ّظیلَ هی ًوایؼ کَ اف تؼؼاػ  -۹هاػٍ 

 .کاكی، ػاػؿك ارـای اصکام، هؼیـ ػكتـ ّ کاؿهٌؼ تـعْؿػاؿ امت

 

ا پٌذ مال ماتوَ هْائی تا تـای ػاػؿماى ارـای اصکام، ػاىتي صؼاهل ػٍ مال ماتوَ هْائی ّ ی -تثَـٍ 

ػاىتي هؼؿک کاؿىٌامی اؿىؼ یا ػکتـا ػؿ ؿىتَ ُای صوْم ّ الِیات)گـایو كوَ ّهثاًی صوْم 

 .امالهی(یا ُوتـاف صْفّی آى الفم امت

 

 دادرسی  آییه -بخش دوم 

 

 صالحیت -اول  فصل

 

 :ٍالصیت ّ صؼّػ اعتیاؿات ػیْاى تَ هـاؿ فیـ امت -۱۱هاػٍ

 

 :ایات ّ تظلّوات ّ اػتـاّات اىغاً صویوی یا صوْهی افؿمیؼگی تَ ىک -۱

 

تَویوات ّ اهؼاهات ّاصؼُای ػّلتی اػن اف ّفاؿتغاًَ ُا ّ مافهاًِا ّ هؤمنات ّ ىـکتِای ػّلتی  -الق

 ُا ّ مافهاى تأهیي ارتواػی ّ تيکیالت ّ ًِاػُای اًوالتی ّ هؤمنات ّاتنتَ تَ آًِا ّ ىِـػاؿی

 

 ػؿ اهْؿ ؿارغ تَ ّظایق آًِا« الق»أهْؿاى ّاصؼُای هؾکْؿ ػؿ تٌؼ تَویوات ّ اهؼاهات ه -ب

 

ؿمیؼگی تَ اػتـاّات ّ ىکایات اف آؿاء ّ تَویوات هطؼی ُیأتِای ؿمیؼگی تَ تغللات اػاؿی ّ  -۲

اعتالف کاؿگـ ّ کاؿكـها، کوینیْى هّْْع هاػٍ )  ُای هالیاتی، ُیأت صل ُایی هاًٌؼ کوینیْى کوینیْى

 ُا هٌضَـاً اف صیج ًوِ هْاًیي ّ هوـؿات یا هغاللت تا آًِا ـػاؿی( هاًْى ىِ ۱۱۱

 

 



ؿمیؼگی تَ ىکایات هْات ّ هيوْالى هاًْى هؼیـیت عؼهات کيْؿی ّ مایـ هنتغؼهاى ّاصؼُا ّ  -۳

( ّ هنتغؼهاى هؤمناتی کَ ىوْل ایي هاًْى ًنثت تَ آًِا هضتاد ؽکـ ًام ۱هؤمنات هؾکْؿ ػؿ تٌؼ )

 کيْؿی اف صیج تْییغ صوْم امتغؼاهیامت اػن اف ليکـی ّ 

 

ایي هاػٍ ( ۲ّ )( ۱تؼییي هیقاى عناؿات ّاؿػٍ اف ًاصیَ هؤمنات ّ اىغاً هؾکْؿ ػؿ تٌؼُای ) -۱تثَـٍ 

 .پل اف ٍؼّؿ ؿأی ػؿ ػیْاى تـ ّهْع تغلق تا ػاػگاٍ ػوْهی امت

 

ػاػگاُِای اًتظاهی  تَویوات ّ آؿاء ػاػگاُِا ّ مایـ هـارغ هْائی ػاػگنتـی ّ ًظاهی ّ -۲تثَـٍ 

 .هْات ػاػگنتـی ّ ًیـُّای هنلش هاتل ىکایت ػؿ ػیْاى ػؼالت اػاؿی ًوی تاىؼ

 

ػؿ ٍْؿتی کَ تَویوات ّ اهؼاهات هّْْع ىکایت، هْرة تْییغ صوْم اىغاً ىؼٍ تاىؼ،  -۱۱هاػٍ 

ٓـف ىکایت تَ  ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ، صکن تـ ًوِ ؿأی یا لـْ احـ اف تَوین ّ اهؼام هْؿػ ىکایت یا القام

 .ىؼٍ، ٍاػؿ هی ًوایؼ اػاػٍ صوْم تْییغ

 

پل اف ٍؼّؿ صکن ّ هطؼیت آى تـاماك هاػٍ كْم، هـرغ هضکٌْم ػلیَ ػالٍّ تـ ارـای صکن، هکلق  -تثَـٍ

 .تَ ؿػایت هلاػ آى ػؿ تَویوات ّ اهؼاهات تؼؼی عْػ ػؿ هْاؿػ هياتَ امت

 

 :ى تَ ىـس فیـ امتصؼّػ ٍالصیت ّ ّظایق ُیأت ػوْهی ػیْا -۱۲هاػٍ 

 

ًاهَ ُا ّ مایـ ًظاهات  کایات، تظلّوات ّ اػتـاّات اىغاً صویوی یا صوْهی اف آییي-ؿمیؼگی تَ ه -۱

ُا ّ هؤمنات ػوْهی ؿیـػّلتی ػؿ هْاؿػی کَ هوـؿات هؾکْؿ تَ ػلت  ّ هوـؿات ػّلتی ّ ىِـػاؿی

ا مْءامتلاػٍ اف اعتیاؿات یا تغلق ػؿ هـایـت تا ىـع یا هاًْى ّ یا ػؼم ٍالصیت هـرغ هـتْٓ یا تزاّف ی

 .ارـای هْاًیي ّ هوـؿات یا عْػػاؿی اف اًزام ّظایلی کَ هْرة تْییغ صوْم اىغاً هی ىْػ

 

 .ٍؼّؿ ؿأی ّصؼت ؿّیَ ػؿ هْاؿػ هياتَ کَ آؿاء هتؼاؿُ اف ىؼة ػیْاى ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ -۲

 

 .ػ اف ىؼة ػیْاى ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼٍؼّؿ ؿأی ایزاػ ؿّیَ کَ ػؿ هّْْع ّاصؼ، آؿاء هياتَ هتؼؼ -۳

 

 ؿمیؼگی تَ تَویوات هْائی هٍْ هْائیَ ّ ٍـكاً آییي ًاهَ ُا، تغيٌاهَ ُا -تثَـٍ



ّ تَویوات ؿئیل هٍْ هْائیَ ّ هَْتات ّ تَویوات ىْؿای ًگِثاى، هزوغ تيغیٌ هَلضت ًظام، 

 .هزلل عثـگاى ّ ىْؿای ػالی اهٌیت هلی اف ىوْل ایي هاػٍ عاؿد امت

 

احـ اتطال هَْتات اف فهاى ٍؼّؿ ؿأی ُیأت ػوْهی امت هگـ ػؿ هْؿػ هَْتات عالف ىـع یا ػؿ  -۱۳هاػٍ 

هْاؿػی کَ تَ هٌظْؿ رلْگیـی اف تْییغ صوْم اىغاً، ُیأت هؾکْؿ احـ آى ؿا تَ فهاى تَْیة هَْتَ 

 .هتـتة ًوایؼ

 

، ىؼة ػیْاى ػالی کيْؿ هـرغ صل اعتالف ػؿ ٍالصیت تیي ىؼة ػیْاى ّ مایـ هـارغ هْائی -۱۴هاػٍ 

 .امت

 

ٍؼّؿ صکن اٍالصی، ؿكغ اتِام ّ اىکال، ػمتْؿ ارـای صکن ّ اًلَال هنتٌکق ّ ُـگًَْ  -۱۵هاػٍ 

  .اهؼاهی کَ هنتلقم تَوین گیـی هزؼػ امت، تَ ػِؼٍ ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی هطؼی امت

 

 ترتیب رسیذگی -دوم فصل

 

 ؿمیؼگی ػؿ ىؼة تؼّی -هثضج اّل

 

 تػاػعْام -اّل

 

ؿمیؼگی ػؿ ىؼة ػیْاى، هنتلقم توؼین ػاػعْامت امت. ػاػعْامت تایؼ تَ فتاى كاؿمی  -۱۶هاػٍ 

 .ؿّی تـگَ ُای هغًَْ، تٌظین ىْػ

 

پـًّؼٍ ُایی کَ تا ٍؼّؿ هـاؿ ػؼم ٍالصیت، اف هـارغ هْائی ػیگـ تَ ػیْاى اؿمال هی ىْػ،  -۱تثَـٍ 

 .ی ًؼاؿػًیافی تَ توؼین ػاػعْامت ّ پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿم

 

ایي ( ۱۱هاػٍ)( ۲اف فهاى تَْیة ایي هاًْى، هِلت توؼین ػاػعْامت، ؿارغ تَ هْاؿػ هّْْع تٌؼ) -۲تثَـٍ 

هاًْى، تـای اىغاً ػاعل کيْؿ مَ هاٍ ّ تـای اكـاػ هوین عاؿد اف کيْؿ، ىو هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ ؿأی 

ػوْهی ّ اًوالب )ػؿ اهْؿ هؼًی(  یا تَوین هطؼی هـرغ هـتْٓ هطاتن هاًْى آییي ػاػؿمی ػاػگاُِای

امت. هـارغ هـتْٓ هکللٌؼ ػؿ ؿأی یا تَوین عْػ تَـیش ًوایٌؼ کَ ؿأی یا تَوین آًِا ظـف هؼت هقتْؿ ػؿ 

ػیْاى هاتل اػتـاُ امت. ػؿ هْاؿػی کَ اتالؽ، ّاهؼی ًثْػٍ ّ ؽی ًلغ اػػای ػؼم آالع اف آى ؿا تٌوایؼ 



ؽ ؿمیؼگی هی ًوایؼ. ػؿ هْاؿػی کَ تَ هْرة هاًْى ماتن، ىؼثَ ػیْاى ػؿ اتتؼاء تَ هّْْع اتال

 .اًؼ، هِلت هؾکْؿ، هالک هضامثَ امت اىغاٍی هثالً صن ىکایت ػؿ هِلت تیيتـی ػاىتَ

 

ًلغ یا ّکیل یا هائن هوام یا ًوایٌؼٍ  ىؼة ػیْاى تَ ىکایتی ؿمیؼگی هی کٌٌؼ کَ ىغٌ ؽی -۱۷هاػٍ 

 .هاًْى، ػؿعْامت کـػٍ تاىؼهاًًْی ّی، ؿمیؼگی تَ ىکایت ؿا تـاتـ 

 

 :ػاػعْامت تایؼ صاّی ًکات فیـ تاىؼ -۱۳هاػٍ 

 

 هيغَات ىاکی -الق 

 

 ًام ّ ًام عاًْاػگی، ًام پؼؿ، تاؿیظ تْلؼ، کؼ هلی، ىـل، تاتؼیت ّ اهاهتگاٍ تـای اىغاً صویوی -۱

 

 ًام، ىواؿٍ حثت، اهاهتگاٍ اٍلی ّ ىواؿٍ تللي تواك تـای اىغاً صوْهی -۲

 

 هيغَات ٓـف ىکایت -ب 

 

 ًام ّ ًام عاًْاػگی، موت ّ ًياًی ػهین هضل کاؿ هأهْؿ ػّلت ػؿٍْؿت اهکاى -۱

 

 ( ایي هاًْى۱۱ًام کاهل ػمتگاُِای هّْْع هاػٍ ) -۲

 

ًام ّ ًام عاًْاػگی ّ اهاهتگاٍ ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی ىاکی، ػؿ ٍْؿت توؼین  -پ

 ػاػعْامت تْمٔ آًاى

 

 ّْع ىکایت ّ عْامتَهْ -ت

 

 ىـس ىکایت -ث

 



 هؼاؿک ّ ػالیل هْؿػ امتٌاػ -د

 

اهْاء یا احـ اًگيت ىاکی یا ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی ّی ّ یا اهْاء ّ هِـ ىغٌ  -چ

 صوْهی ؽیل ػاػعْامت

 

 هؼؿک احثات کٌٌؼٍ موت تـای اىغاً صوْهی ّ ًوایٌؼگاى هاًًْی -س

 

ؼ ػالٍّ تـ ًياًی پنتی، ًياًی پنت الکتـًّیکی یا ىواؿٍ تللي ُوـاٍ یا ًواتـ ىاکی هی تْاً -تثَـٍ

 .ٍْؿت اهـ اتالؽ تَ یکی اف ٓـم هقتْؿ کاكی امت هٌظْؿ اتالؽ اّؿام اػالم ًوایؼ کَ ػؿ ایي عْػ ؿا تَ

 

ت ؿیال ّ ػؿ ىؼة تزؼیؼًظـ ػّین(۱۱۱.۱۱۱ُقیٌَ ػاػؿمی ػؿ ىؼة تؼّی ػیْاى، یکَؼ ُقاؿ ) -۱۹هاػٍ 

 .ؿیال امت(۲۱۱.۱۱۱ُقاؿ )

 

هثلؾ هؾکْؿ ػؿ ایي هاػٍ تَ تٌامة ًـط تْؿم اػالم ىؼٍ تَ ّمیلَ تاًک هـکقی روِْؿی امالهی  -تثَـٍ

ایـاى ُـ مَ مال یک تاؿ تَ پیيٌِاػ ؿئیل ػیْاى ّ تأییؼ ؿئیل هٍْ هْائیَ ّ تَْیة ُیأت ّفیـاى هاتل 

 .تؼؼیل هی تاىؼ

 

ىؼٍ امٌاػ ّ هؼاؿک هْؿػ امتٌاػ عْػ ؿا پیْمت  ا تَْیـ عْاًا ّ گْاُیىاکی تایؼ ؿًّْىت ی -۲۱هاػٍ 

 .ػاػعْامت ًوایؼ

 

تَْیـ یا ؿًّْىت هؼاؿک تایؼ تَ ّمیلَ ػتیـعاًَ ّ یا ػكاتـ ىؼة ػیْاى ّ یا ػكاتـ اػاؿی هنتوـ  -۱تثَـٍ 

ّاصؼُای ػّلتی ّ ػؿ هـاکق امتاًِا ّ یا ػكاتـ ػاػگاُِای ػوْهی، ػكاتـ امٌاػ ؿموی، ّکیل ىاکی یا 

ػوْهی تَؼین ىْػ. ػؿ ٍْؿتی کَ ؿًّْىت یا تَْیـ مٌؼ، عاؿد اف کيْؿ تِیَ ىؼٍ تاىؼ، هطاتوت آى 

تا اٍل، تایؼ ػؿ ػكتـ یکی اف ملاؿتغاًَ ُا یا کٌنْلگـی ُا ّ یا ػكاتـ ًوایٌؼگی ُای روِْؿی امالهی 

 .ایـاى، گْاُی ىْػ

 

ؿک هـتْٓ تَ ّاصؼُای ػّلتی ّ ػوْهی اف مْی ىاکی ػؿ هْاؿػی کَ تَؼین امٌاػ ّ هؼا -۲تثَـٍ 

هوکي ًثاىؼ ّ یا ایي کَ اماماً ىاکی ًتْاًؼ تَْیـی اف آًِا اؿائَ ًوایؼ، ػیْاى هکلق تَ پؾیـه 

 .ػاػعْامت امت ّ تایؼ تَْیـ هَؼم امٌاػ ؿا اف ػمتگاٍ هـتَْٓ هطالثَ ًوایؼ

 



ىؼٍ، تـروَ  تـ تَْیـ یا ؿًّْىت گْاُی ٍّ کَ مٌؼ تَ فتاى كاؿمی ًثاىؼ، ػال ػؿ ٍْؿتی -۲۱هاػٍ 

ىؼٍ آى ًیق تایؼ پیْمت ىْػ. ٍضت تـروَ ّ هطاتوت تَْیـ یا ؿًّْىت تا اٍل، تایؼ تَ ّمیلَ  گْاُی

ُای روِْؿی امالهی ایـاى ػؿ  ُا ّ یا ػكاتـ ًوایٌؼگی هتـرواى ؿموی یا ملاؿتغاًَ ُا یا کٌنْلگـی

 .عاؿد اف کيْؿ، گْاُی ىْػ

 

ُـگاٍ ػاػعْامت تْمٔ ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی ىاکی توؼین ىؼٍ تاىؼ، تایؼ  -۲۲هاػٍ 

 .تَْیـ یا ؿًّْىت گْاُی ىؼٍ مٌؼ هخثِت موت ػاػعْامت ػٌُؼٍ ًیق ّویوَ گـػػ

 

ػاػعْامت ّ ّوائن آى تایؼ تَ تؼؼاػ ٓـف ىکایت تَ اّاكَ یک ًنغَ تِیَ ىْػ. ایي اّؿام ّ  -۲۳هاػٍ 

اّؿام هـتْٓ تَ ؿكغ ًوٌ ّ تکویل ػاػعْامت، تایؼ تَ ّمیلَ پنت ملاؿىی یا پنت ُوچٌیي 

الکتـًّیکی ػیْاى یا حثت ػؿ پایگاٍ الکتـًّیکی تَ ػتیـعاًَ ػیْاى اؿمال ّ یا تَ ػتیـعاًَ ػیْاى یا ػكاتـ اػاؿی 

یا پایگاٍ الکتـًّیکی ّ  آى هنتوـ ػؿ هـاکق امتاًِا تنلین گـػػ. تاؿیظ حثت ػاػعْامت ػؿ ػتیـعاًَ ػیْاى ّ

یا تنلین آى تَ پنت ملاؿىی ّ یا اؿمال اف ٓـین پنت الکتـًّیکی یا ػكاتـ اػاؿی ػیْاى، تاؿیظ توؼین 

 .هضنْب هی ىْػ

 

ػتیـعاًَ ػیْاى یا ػكاتـ اػاؿی آى هنتوـ ػؿ هـاکق امتاًِا هکللٌؼ ػاػعْامتِای ّاٍل ىؼٍ ؿا تَ  -۲۴هاػٍ 

ؿمیؼی هيتول تـ ىواؿٍ ّ تاؿیظ حثت، ًام ىاکی ّ ٓـف ىکایت، تَ ىاکی، تـتیة ٍّْل، حثت ًوْػٍ ّ 

 .ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی ّی، تنلین کٌٌؼ

 

ػتیـعاًَ ػیْاى هکلق امت هثل اف اؿمال پـًّؼٍ رِت اؿراع تا هـارؼَ تَ مْاتن اهـ، چٌاًچَ  -۲۵هاػٍ 

 .ىؼ، هيغَات آى ؿا تَ تـگَ ػاػعْامت ّویوَ ًوایؼهْؿػی صاکی اف ٓـس هثلی ىکایت ّرْػ ػاىتَ تا

 

 .ىْػ ػاػعْامت ُای حثت ىؼٍ، تْمٔ ؿئیل ػیْاى یا هؼاّى ّی تَ ىؼثَ اؿراع هی -۲۶هاػٍ 

 

چٌاًچَ ػاػعْامت، كاهؼ ًام ّ ًام عاًْاػگی ىاکی یا اهاهتگاٍ ّی تاىؼ، تَ هْرة هـاؿ هؼیـ  -۲۷هاػٍ 

طؼی امت، ّلی ٍؼّؿ آى، هاًغ ٓـس هزؼػ ىکایت ًینت. چٌاًچَ ػكتـ ىؼثَ، ؿػ هی ىْػ. ایي هـاؿ ه

 .ٓـس ػػْای هزؼػ هنتلقم ؿػایت فهاى هيغٌ تاىؼ اف فهاى آالع هضامثَ هی ىْػ

 

ایي هاًْى ػؿ ( ۱۳ػؿ ٍْؿتی کَ ُـ یک اف هْاؿػ هؾکْؿ ػؿ تٌؼُای )ب( تا )ث( ّ )چ( هاػٍ) -۲۳هاػٍ 

ایي هاًْى ( ۲۳الی )( ۱۹ت اف رِت ىـایٔ هوـؿ ػؿ هْاػ )ػاػعْامت ؿػایت ًيؼٍ تاىؼ ّ یا ػاػعْام

ًوٌ ػاىتَ تاىؼ، هؼیـ ػكتـ ىؼثَ ظـف ػّ ؿّف ًوایٌ ػاػعْامت ؿا ٓی اعطاؿیَ ای تَ ْٓؿ هنتوین یا 

اف ٓـین ػكاتـ هنتوـ ػؿ هـاکق امتاًِا تَ ىاکی اػالم هی کٌؼ. ىاکی، ػٍ ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ اعطاؿیَ، 

ّ چٌاًچَ ػؿ هِلت هؾکْؿ اهؼام تَ ؿكغ ًوٌ ًٌوایؼ، ػاػعْامت تَ هْرة هـاؿ هؼیـ  كـٍت ؿكغ ًوٌ ػاؿػ



ػكتـ یا راًيیي اّ، ؿػ هی گـػػ. ایي هـاؿ ظـف ػٍ ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ، هاتل اػتـاُ ػؿ ُواى ىؼثَ ػیْاى 

هی  امت. ؿمیؼگی تَ اػتـاُ ًنثت تَ ؿػ ػاػعْامت، تْمٔ ؿئیل یا ػاػؿك ػلی الثؼل ىؼثَ اًزام

ىْػ ّ پل اف ٍؼّؿ ػمتْؿ تْمٔ هاّی هقتْؿ، هـاتة تْمٔ هؼیـ ػكتـ ىؼثَ تَ هؼتـُ اتالؽ هی گـػػ. 

 .ایي تَوین هطؼی امت، ّلی ؿػ ػاػعْامت، هاًغ ٓـس هزؼػ ىکایت ًینت

 

پل اف اؿراع ػاػعْامت تَ ىؼثَ، هؼیـ ػكتـ ىؼثَ آى ؿا پل اف تکویل تالكاٍلَ ػؿ اعتیاؿ هاّی  -۲۹هاػٍ 

ػُؼ. هاّی ىؼثَ ػیْاى ػؿ ٍْؿت اصـاف ٍالصیت ّ کاهل تْػى پـًّؼٍ، آى ؿا تا ٍؼّؿ ػمتْؿ   ثَ هـاؿ هیىؼ

اؿمال یک ًنغَ اف ػاػعْامت ّ ّوائن آى تَ ٓـف ىکایت، تَ ػكتـ اػاػٍ هی کٌؼ تا پل اف اتالؽ 

 .ػاػعْامت ّ ّوائن آى تَ ٓـف ىکایت، ػؿ رـیاى ؿمیؼگی هـاؿ گیـػ

 

ایي هاًْى تاىؼ، ىؼثَ ػیْاى عاؿد اف ًْتت ّ تؼّى ( ۹۱پـًّؼٍ ای هيوْل تثَـٍ هاػٍ ) چٌاًچَ -تثَـٍ

 .اتالؽ ػاػعْامت ّ ّوائن آى تَ ٓـف ىکایت، تَ آى ؿمیؼگی ّ ؿأی ٍاػؿ هی ًوایؼ

 

ٓـف ىکایت هْظق امت ظـف یک هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ، ًنثت تَ اؿمال پامظ اهؼام کٌؼ. ػؼم  -۳۱هاػٍ 

اًغ ؿمیؼگی ًینت ّ ىؼثَ تا تْرَ تَ هؼاؿک هْرْػ، تَ پـًّؼٍ ؿمیؼگی ّ هثاػؿت تَ ٍّْل پامظ، ه

 .ٍؼّؿ ؿأی هی ًوایؼ

 

ػؿ ٍْؿتی کَ ٓـف ىکایت تؼّى ػؾؿ هْرَ اف ػاػى پامظ ػؿ هْػؼ هوـؿ ػؿ ایي هاػٍ عْػػاؿی  -تثَـٍ

کْم هی ًوایؼ. ایي کٌٌؼٍ، هتغلق ؿا تَ مَ هاٍ تا یک مال اًلَال اف عؼهت هض ًوایؼ ىؼثَ ؿمیؼگی

 .صکن ظـف تینت ؿّف هاتل تزؼیؼًظـ ػؿ ىؼة تزؼیؼًظـ امت

 

اگـ ّوي یک ػاػعْامت، ىکایات هتؼؼػ هطـس ىْػ کَ تا یکؼیگـ اؿتثآ ًؼاىتَ تاىٌؼ ّ ىؼثَ  -۳۱هاػٍ 

ػیْاى ًتْاًؼ ّوي یک ػاػؿمی تَ آًِا ؿمیؼگی کٌؼ، ىکایات هطـس ىؼٍ ؿا تَ ٍْؿت رؼاگاًَ ؿمیؼگی 

 .ٌؼ ّ ًنثت تَ آًچَ کَ ٍالصیت ًؼاؿػ، هـاؿ ػؼم ٍالصیت ٍاػؿ هی ًوایؼهی ک

 

ُای عْػ ؿا تَ هْرة یک ػاػعْامت هطـس ًوایٌؼ، ػؿ ٍْؿتی  چٌاًچَ اىغاً هتؼؼػ، ىکایت -۳۲هاػٍ 

کَ ىکایات هقتْؿ هٌيأ ّ هثٌای ّاصؼ ػاىتَ تاىؼ، ىؼثَ ػیْاى ًنثت تَ ُوَ هْاؿػ ّوي یک 

هی ًوایؼ. ػؿ ؿیـ ایي ٍْؿت، هطاتن هلاػ هاػٍ هثل هْاؿػ تَ تلکیک ّ رؼاگاًَ  ػاػؿمی، اتغاؽ تَوین

 .ؿمیؼگی هی ىْػ

 

ىاکیاى ػؿ ٍْؿتی کَ تیو اف پٌذ ًلـ تاىٌؼ، هی تْاًٌؼ ػؿ ػاػعْامت، ًوایٌؼٍ ای ؿا اف هیاى عْػ  -تثَـٍ

 .رِت اهـ اتالؽ ّ اعطاؿ، تَ ىؼثَ ػیْاى هؼـكی ًوایٌؼ



 

یت ّ عْامتَ تایؼ ٍـیش ّ هٌزق تاىؼ. ػؿ ٍْؿت ّرْػ اتِام تَ تيغیٌ ىؼثَ، هّْْع ىکا -۳۳هاػٍ 

هـاتة ٓی اعطاؿیَ ای تَ ىاکی اػالم هی گـػػ ّ ىاکی هکلق امت ظـف ػٍ ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ 

ٍْؿت، ىؼثَ ًنثت تَ هنوت هثِن، هـاؿ اتطال  اعطاؿیَ، ًنثت تَ ؿكغ اتِام اهؼام کٌؼ. ػؿ ؿیـ ایي

 .هی ًوایؼ ػاػعْامت ٍاػؿ

 

 ػمتْؿ هْهت -ػّم 

 

ػؿ ٍْؿتی کَ ىاکی ّوي ٓـس ىکایت عْػ یا پل اف آى هؼػی ىْػ کَ ارـای اهؼاهات یا  -۳۴هاػٍ 

ایي هاًْى، ( ۱۱تَویوات یا آؿاء هطؼی یا عْػػاؿی اف اًزام ّظیلَ تْمٔ اىغاً ّ هـارغ هؾکْؿ ػؿ هاػٍ)

هتؼنـ امت، هی تْاًؼ تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ  مثة ّؿّػ عناؿتی هی گـػػ کَ رثـاى آى ؿیـهوکي یا

هْهت ًوایؼ. پل اف ٓـس ىکایت اٍلی، ػؿعْامت ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت تایؼ تا هثل اف عتن ؿمیؼگی، تَ 

 .ػیْاى اؿائَ ىْػ. ایي ػؿعْامت هنتلقم پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی ًینت

 

ة هْؿػ، ػمتْؿ هْهت ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ ػؿ ٍْؿت اصـاف ّـّؿت ّ كْؿیت هّْْع، تـصن -۳۵هاػٍ 

 .هثٌی تـ تْهق ارـای اهؼاهات، تَویوات ّ آؿاء هقتْؿ یا اًزام ّظیلَ، ٍاػؿ هی ًوایؼ

 

ػمتْؿ هْهت تأحیـی ػؿ اٍل ىکایت ًؼاؿػ ّ ػؿ ٍْؿت ؿػ ىکایت یا ٍؼّؿ هـاؿ اموآ یا اتطال یا ؿػ  -تثَـٍ

 .ػاػعْامت اٍلی ػمتْؿ هْهت ًیق لـْ هی گـػػ

 

ایي هاًْى، ىؼثَ ای امت کَ ( ۳۴یؼگی تَ تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت هّْْع هاػٍ)هـرغ ؿم -۳۶هاػٍ 

تَ اٍل ػػْی ؿمیؼگی هی کٌؼ لکي ػؿ هْاؿػی کَ ّوي ػؿعْامت اتطال هَْتات اف ُیأت ػوْهی 

ػیْاى، تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت ىؼٍ تاىؼ، اتتؼاء پـًّؼٍ رِت ؿمیؼگی تَ تواّای هقتْؿ تَ یکی اف 

ی ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت ػؿ ىؼثَ، پـًّؼٍ ػؿ ُیأت ػوْهی عاؿد اف ًْتت ىؼة اؿراع ه

 .ؿمیؼگی هی ىْػ

 

ىؼثَ ػیْاى هْظق امت ػؿ ٍْؿت ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت، ًنثت تَ اٍل ػػْی عاؿد اف ًْتت  -۳۷هاػٍ 

 .ؿمیؼگی ّ ؿأی هوتْی ٍاػؿ ًوایؼ

 

ت تَ ًظـ ىؼثَ تـماًؼ ّ ىؼثَ هْظق تَ اتغاؽ هؼیـ ػكتـ ىؼثَ هکلق امت پـًّؼٍ ؿا تَ كْؿی -تثَـٍ 

 .تَوین كْؿی امت

 



ػؿ ٍْؿت ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت یا لـْ آى، هلاػ آى تَ ٓـكیي ّ ػؿ ٍْؿت ؿػ تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ  -۳۳هاػٍ 

هْهت، هلاػ آى تَ ىاکی اتالؽ هی ىْػ. تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت هثل اف اتغاؽ تَوین ىؼثَ، هاًغ 

 .ایي هاًْى ًینت( ۱۱ًًْی هّْْع هاػٍ)ارـای تَویوات ها

 

مافهاًِا، اػاؿات، ُیأتِا ّ هأهْؿاى ٓـف ىکایت پل اف ٍؼّؿ ّ اتالؽ ػمتْؿ هْهت، هکللٌؼ  -۳۹هاػٍ 

ٓثن آى اهؼام ًوایٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت امتٌکاف، ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ػمتْؿ هْهت، هتغلق ؿا تَ اًلَال اف عؼهت 

 .اؿت ّاؿػٍ هضکْم هی ًوایؼتَ هؼت ىو هاٍ تا یک مال ّ رثـاى عن

 

کٌٌؼٍ  ػؿ ٍْؿت صَْل ػالیلی هثٌی تـ ػؼم ّـّؿت اػاهَ ارـای ػمتْؿ هْهت، ىؼثَ ؿمیؼگی -۴۱هاػٍ 

 .ًنثت تَ لـْ آى اهؼام هی ًوایؼ

 

 ؿمیؼگی ّ ٍؼّؿ ؿأی -مْم 

 

ػُؼ یا آى ؿا اف کٌٌؼٍ هی تْاًؼ ُـگًَْ تضوین یا اهؼاهی ؿا کَ الفم تؼاًؼ، اًزام  ىؼثَ ؿمیؼگی -۴۱هاػٍ 

ّاتطاى هٍْ هْائیَ ّ هـارغ اػاؿی تغْاُؼ ّ یا تَ مایـ هـارغ هْائی ًیاتت ػُؼ. ّاتطاى ّ هـارغ هقتْؿ 

هکللٌؼ ظـف هِلتی کَ ىؼثَ ػیْاى تؼییي هی کٌؼ، تضویوات ّ اهؼاهات عْامتَ ىؼٍ ؿا اًزام ػٌُؼ. 

 .ی امتتغلق اف ایي هاػٍ صنة هْؿػ هنتلقم هزافات اػاؿی یا اًتظاه

 

ػؿ ٍْؿتی کَ هضتْای ىکایت ّ ػاػعْامت هطـّصَ ػؿ ىؼثَ ػیْاى، صاّی هطالثی ػلیَ  -۴۲هاػٍ 

 .ىغٌ حالج ًیق تاىؼ، ایي اهـ هاًغ ؿمیؼگی ىؼثَ تَ پـًّؼٍ ًینت

 

ىؼثَ ػیْاى هی تْاًؼ ُـیک اف ٓـكیي ػػْا ؿا تـای اػای تّْیش ػػْت ًوایؼ ّ ػؿ ٍْؿتی کَ  -۴۳هاػٍ 

ایي هاًْى تاىؼ، ٓـف ىکایت هکلق تَ هؼـكی ًوایٌؼٍ ( ۱۱اؿات ّ ّاصؼُای هؾکْؿ ػؿ هاػٍ )ىکایت اف اػ

 .امت

 

ػؿ ٍْؿتی کَ ىاکی پل اف اتالؽ تـای اػای تّْیش صاّـ ًيْػ یا اف اػای تّْیضات هْؿػ  -۱تثَـٍ 

ت یا امتواع ػؿعْامت امتٌکاف کٌؼ، ىؼثَ ػیْاى تا هالصظَ ػاػعْامت اّلیَ ّ الیضَ ػكاػیَ ٓـف ىکای

ًوایؼ ّ اگـ اتغاؽ تَوین هاُْی تؼّى اعؾ تّْیش اف ىاکی هوکي ًيْػ، هـاؿ  اظِاؿات اّ، اتغاؽ تَوین هی

 .اتطال ػاػعْامت ٍاػؿ هی گـػػ

 



ػؿ ٍْؿتی کَ ٓـف ىکایت، ىغٌ صویوی یا ًوایٌؼٍ ىغٌ صوْهی تاىؼ ّ پل اف اصْاؿ،  -۲تثَـٍ 

یش عْػػاؿی کٌؼ، ىؼثَ اّ ؿا رلة هی ًوایؼ یا تَ اًلَال هْهت تؼّى ػؾؿ هْرَ، اف صْْؿ رِت اػای تّْ

 .مال هضکْم هی کٌؼ اف عؼهات ػّلتی تَ هؼت یک هاٍ تا یک

 

ىؼٍ ػؿ هِلت اػالم ىؼٍ  ػؼم تؼییي ًوایٌؼٍ تْمٔ ٓـف ىکایت یا ػؼم صْْؿ ىغٌ هؼـكی -۳تثَـٍ 

 .اٍ تا یک مال امتاف مْی ىؼثَ ػیْاى، هْرة اًلَال هْهت اف عؼهات ػّلتی اف ػّ ه

 

ُا ّ  ػؿ ٍْؿت ػؿعْامت ؿئیل ػیْاى یا ُـ یک اف ىؼة ػیْاى، کلیَ ّاصؼُای ػّلتی، ىِـػاؿی -۴۴هاػٍ 

هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ ًنثت تَ اؿمال امٌاػ ّ  مایـ هؤمنات ػوْهی ّ هأهْؿاى آًِا هکللٌؼ ظـف یک

مٌاػ هوکي ًثاىؼ، ػالیل آى ؿا تَ ػیْاى ُای هْؿػ هطالثَ اهؼام ًوایٌؼ ّ ػؿ ٍْؿتی کَ اؿمال ا پـًّؼٍ

هاٍ،  اػالم کٌٌؼ. ػؿ ٍْؿت هْرَ ًؼاًنتي ػالیل تْمٔ ػیْاى ّ هطالثَ هزؼػ ّ اهتٌاع اف اؿمال ظـف یک

هنتٌکق، تَ صکن ىؼثَ تَ اًلَال هْهت اف عؼهات ػّلتی اف یک هاٍ تا یک مال یا کنـ یک مْم صوْم 

ْم هی ىْػ. ایي اهـ صنة هْؿػ هاًغ اعتیاؿ ػیْاى تـای اهؼام ّ هقایا تَ هؼت مَ هاٍ تا یک مال هضک

هوتْی ػؿ رِت ػمتیاتی تَ ػالیل ّ هؼاؿک هْؿػ ًیاف یا ٍؼّؿ ؿأی ٓثن هؼاؿک ّ هـائي هْرْػ ػؿ پـًّؼٍ 

 .تٌؼی ىؼٍ هطاتن هوـؿات هـتْٓ ٍْؿت هی گیـػ ًینت. هطالثَ امٌاػ ٓثوَ

 

اؿػ هؾکْؿ ػؿ ایي هاػٍ هـاتة اهتٌاع هنؤّل هـتَْٓ اف اًزام ىؼثَ ػیْاى هکلق امت ػالٍّ تـ هْ -تثَـٍ

 .ّظایق هاًًْی ؿا رِت تؼویة کیلـی تَ هـرغ هْائی ٍالش اػالم ًوایؼ

 

ىاکی هی تْاًؼ ػاػعْامت عْػ ؿا هثل اف ٍّْل پامظ ٓـف ىکایت، هنتـػ کٌؼ ّ ػؿایي  -۴۵هاػٍ 

هی تْاًؼ ػاػعْامت عْػ ؿا تزؼیؼ ًوایؼ. پل ٍْؿت، ىؼثَ هـاؿ اتطال ػاػعْامت ٍاػؿ هی کٌؼ. ىاکی 

 .اف ٍّْل پامظ، تَ ػؿعْامت امتـػاػ ػاػعْامت تـتیة احـ ػاػٍ ًوی ىْػ

 

ىاکی هی تْاًؼ هثل اف ٍؼّؿ ؿأی، اف ىکایت عْػ تَ کلی ٍـف ًظـ ًوایؼ. ػؿ ایي ٍْؿت، هـاؿ  -۴۶هاػٍ 

 .تموْٓ ىکایت ٍاػؿ هی ىْػ ّ ُواى ىکایت هزؼػاً هاتل ٓـس ًین

 

ُای هطـّصَ ػؿ ىؼة  ػؿ ٍْؿت ّـّؿت تَ تيغیٌ ؿئیل ػیْاى یا ؿئیل ىؼثَ، تَ پـًّؼٍ -۴۷هاػٍ 

 .ػیْاى ّ ىؼة تزؼیؼ ًظـ آى، عاؿد اف ًْتت ؿمیؼگی هی ىْػ

 

ُـگاٍ ؿمیؼگی تَ ىکایت، ػؿ ٍالصیت مایـ هـارغ هْائی تاىؼ، ىؼثَ ػیْاى تا ٍؼّؿ هـاؿ  -۴۳هاػٍ 

ًاًچَ هّْْع ؿا -ًوایؼ ّ چ َ هـرغ هؾکْؿ اؿمال ّ هـاتة ؿا تَ ىاکی اػالم هیػؼم ٍالصیت، پـًّؼٍ ؿا ت

ػؿ ٍالصیت هـارغ ؿیـهْائی تؼاًؼ، ّوي ٍؼّؿ هـاؿ ػؼم ٍالصیت، پـًّؼٍ ؿا تَ هـرغ ٍالش اؿمال هی 

 .ًوایؼ. هـرغ اعیـ هکلق تَ ؿمیؼگی امت



 

اٍالس کٌؼ. هثْل تواّای اٍالس عْامتَ  ىاکی هی تْاًؼ تا هثل اف ٍؼّؿ ؿأی، عْامتَ عْػ ؿا -۴۹هاػٍ 

پل اف اؿمال ػاػعْامت ّ ّوائن آى تـای ٓـف ىکایت، هيـّٓ تـ ایي امت کَ تَ تيغیٌ ىؼثَ، 

هاُیت عْامتَ تـییـ ًکـػٍ تاىؼ ّ ىؼثَ تتْاًؼ تؼّى ًیاف تَ اؿمال هزؼػ ػاػعْامت، تـاماك 

 .ػاػعْامت اٍالس ىؼٍ، ؿأی ٍاػؿ ًوایؼ

 

ؿمیؼگی ػیْاى هٌْٓ تَ احثات اهـی تاىؼ کَ ػؿ ٍالصیت هـرغ ػیگـی امت، هـاؿ اًآَ  ُـگاٍ -۵۱هاػٍ 

ٍاػؿ ّ هـاتة تَ ٓـكیي اتالؽ هی ىْػ. ؽی ًلغ تایؼ ظـف یک هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ اعطاؿیَ ػیْاى، تَ هـرغ 

ؿ ؿیـ ایي ٍْؿت ٍالش هـارؼَ ّ گْاُی ػكتـ هـرغ هقتْؿ ؿا هثٌی تـ ٓـس هّْْع، تَ ػیْاى تنلین ًوایؼ. ػ

 .ػیْاى تَ ؿمیؼگی عْػ اػاهَ هی ػُؼ ّ تَوین هوتْی هی گیـػ

 

ىکایات هطـّصَ ػؿ ػیْاى کَ تَ تيغیٌ ؿئیل ػیْاى ػاؿای هّْْع ّاصؼ یا هـتثٔ تاىؼ ػؿ یک  -۵۱هاػٍ 

ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت اؿراع تَ چٌؼ ىؼثَ، تَ ُوَ پـًّؼٍ ُا ػؿ ىؼثَ ای کَ مثن اؿراع  ىؼثَ ؿمیؼگی هی

 .ػ ؿمیؼگی تَ ػول هی آیؼػاؿ

 

ػؿ ٍْؿتی کَ ىؼثَ ػیْاى اف كْت یا هضزْؿ ىؼى ىاکی یا فّال موت ًوایٌؼٍ هاًًْی اّ هطلغ  -۵۲هاػٍ 

ىْػ، تا تؼییي ّ هؼـكی هائن هوام هاًًْی هتْكی یا هضزْؿ، هـاؿ تْهق ػاػؿمی ٍاػؿ ّ هـاتة اف ٓـین 

 .ػكتـ ىؼثَ تَ ًياًی ىاکی اػالم هی ىْػ

 

ػؿ ٍْؿت اصـاف ُـیک اف رِات فیـ، ىؼثَ ػیْاى صتی هثل اف اؿمال ػاػعْامت ّ ّوائن تَ ٓـف  -۵۳هاػٍ 

 :ىکایت، هـاؿ ؿػ ىکایت ٍاػؿ هی کٌؼ

 

 .ىاکی تـای ٓـس ىکایت، اُلیت هاًًْی ًؼاىتَ تاىؼ -الق

 

 .ىاکی ػؿ ىکایت هطـّصَ ؽی ًلغ ًثاىؼ -ب

 

 .ىکایت هتْرَ ٓـف ىکایت ًثاىؼ -پ

 

 .اؿد اف هْػؼ هاًًْی، هطـس ىؼٍ تاىؼىکایت ع -ت

 



ىکایت ٓـس ىؼٍ اف صیج هّْْع هثالً تیي ُواى اىغاً یا اىغاٍی کَ اٍضاب ػػْی، هائن هوام  -ث

 .آًاى ُنتٌؼ، ؿمیؼگی ّ صکن هطؼی ًنثت تَ آى ٍاػؿىؼٍ تاىؼ

 

 .هْرثات ؿمیؼگی تَ ىکایت، هٌتلی ىؼٍ تاىؼ -د

 

یا صوْهی ػیگـی ؿیـ اف ٓـف ىکایت ؿا تَ ػاػؿمی الفم  ُـگاٍ ىاکی، رلة ىغٌ صویوی -۵۴هاػٍ 

تؼاًؼ، هی تْاًؼ ّوي ػاػعْامت توؼیوی یا ػاػعْامت رؼاگاًَ، صؼاکخـ ظـف می ؿّف پل اف حثت 

ػاػعْامت اٍلی، تواّای عْػ ؿا تنلین کٌؼ. ُوچٌیي ػؿ ٍْؿتی کَ ٓـف ىکایت، رلة ىغٌ 

اًؼ، هی تْاًؼ ّوي پامظ کتثی، ػاػعْامت عْػ ؿا صویوی یا صوْهی ػیگـی تَ ػاػؿمی ؿا ّـّؿی تؼ

توؼین ًوایؼ. ػؿ ایي ٍْؿت، ىؼثَ ػیْاى تَْیـی اف ػاػعْامت، لْایش ّ هنتٌؼات ٓـكیي ؿا تـای ىغٌ 

 .حالج اؿمال هی کٌؼ

 

ُـگاٍ ىغٌ حالخی ػؿ هّْْع پـًّؼٍ هطـّصَ ػؿ ىؼثَ ػیْاى، تـای عْػ صوی هائل تاىؼ یا  -۵۵هاػٍ 

ضن ىؼى یکی اف ٓـكیي ؽی ًلغ تؼاًؼ، هی تْاًؼ تا توؼین ػاػعْامت، ّاؿػ ػػْی ىْػ. ػؿ عْػ ؿا ػؿ ه

ٍْؿتی کَ ػاػعْامت هؾکْؿ هثل اف ٍؼّؿ ؿأی ّاٍل ىْػ، ىؼثَ پل اف اؿمال ػاػعْامت، تـای ٓـكیي 

 .ػػْی ّ ٍّْل پامظ آًاى تا هالصظَ پامظ ُـ مَ ٓـف، هثاػؿت تَ ٍؼّؿ ؿأی هی ًوایؼ

 

ـگاٍ ىاکی ّ یا ٓـف ىکایت اعؾ تّْیش اف ُـ ىغٌ صویوی یا صوْهی ؿا ػؿعْامت ًوایؼ ّ ُ -۵۶هاػٍ 

ىؼثَ ػیْاى ًیق آى ؿا هؤحـ ػؿ کيق صویوت تؼاًؼ ًنثت تَ اعؾ تّْیش اهؼام هی ًوایؼ. ىؼثَ ػیْاى هی 

 .تْاًؼ ؿأماً ًیق ًنثت تَ اعؾ تّْیش اف مایـ اىغاً اهؼام ًوایؼ

 

ى کَ تؼّى ػعالت كـػ حالج ؽی ًلغ ػؿ هـصلَ ػاػؿمی، ٍاػؿ ىؼٍ ػؿ ٍْؿتی کَ آؿاء ىؼة ػیْا -۵۷هاػٍ 

تَ صوْم ىغٌ حالج، علل ّاؿػ ًوْػٍ تاىؼ، ظـف ػّ هاٍ اف تاؿیظ آالع اف صکن، هاتل اػتـاُ امت. ایي 

اػتـاُ ػؿ ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ تَ پـًّؼٍ، هطـس هی ىْػ ّ ىؼثَ هقتْؿ تا تـؿمی ػالیل اؿائَ ىؼٍ، 

 .هثاػؿت تَ ٍؼّؿ ؿأی هی ًوایؼ

 

ىؼثَ ػیْاى پل اف ؿمیؼگی ّ تکویل تضویوات، عتن ؿمیؼگی ؿا اػالم ّ ظـف یک ُلتَ  -۵۳هاػٍ 

 .هثاػؿت تَ اًياء ؿأی هی ًوایؼ

 

 :ػاػًاهَ تایؼ صاّی ًکات فیـ تاىؼ -۵۹هاػٍ 

 

 تاؿیظ، ىواؿٍ ػاػًاهَ، ىواؿٍ پـًّؼٍ -الق



 

 عاًْاػگی ؿئیل یا ػاػؿك ىؼثَهـرغ ؿمیؼگی ّ ًام ّ ًام  -ب

 

 هيغَات ىاکی ّ ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی اّ تا هیؼ اهاهتگاٍ -پ

 

 هيغَات ٓـف ىکایت ّ ّکیل یا ًوایٌؼٍ هاًًْی اّ تا هیؼ اهاهتگاٍ -ت

 

 هّْْع ىکایت ّ عْامتَ -ث

 

ىؼٍ ّ اىاؿٍ تَ ًظـیَ  گـػه کاؿ، هتْوي عالٍَ ىکایت ّ ػكاع ٓـف ىکایت، تضویوات اًزام -د

ایي هاًْى، پـًّؼٍ تَ هياّؿ اؿراع ىؼٍ تاىؼ ّ تَـیش تَ اػالم عتن ( ۷هياّؿ، ػؿ ٍْؿتی کَ ٓثن هاػٍ)

 ؿمیؼگی

 

 ؿأی تا ؽکـ رِات، ػالیل، هنتٌؼات، اٍْل ّ هْاػ هاًًْی -چ

 

 اهْای ؿئیل یا ػاػؿك ػلی الثؼل ّ هِـ ىؼثَ -س

 

ؿػ ُـ ىکایت، تَ ْٓؿ عاً تؼییي تکلیق ًوایٌؼ ّ ًثایؼ تَ ٍْؿت ػام ىؼة ػیْاى هکللٌؼ ػؿ هْ -۶۱هاػٍ 

 .ّ کلی، صکن ٍاػؿ کٌٌؼ

 

ػاػًاهَ پل اف ٍؼّؿ، حثت هی ىْػ ّ ؿًّْىت آى ظـف پٌذ ؿّف تـای اتالؽ تَ ٓـكیي اؿمال هی  -۶۱هاػٍ 

 .گـػػ

 

 :اتالؽ آؿاء ػیْاى هی تْاًؼ تَ یکی اف ٓـم فیـ ٍْؿت گیـػ -۶۲هاػٍ 

 

 تَ ٓـكیي ىکایت یا ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی آًاى تْمٔ ػكتـ ىؼثَ -الق

 



 اف ٓـین اػاؿٍ اتالؽ، تَ هْرة هوـؿات آییي ػاػؿمی هؼًی -ب

 

اف ٓـین پنت الکتـًّیک یا ًواتـ، تَ اػاؿات ػّلتی یا ىکات تَ تواّای هثلی آًاى تـای امتلاػٍ اف ایي  -پ

 ؿّه اتالؽ

 

 ایي هاًْى( ۶كاتـ اػاؿی ػیْاى هّْْع هاػٍ)اف ٓـین ػ -ت

 

 تَ ّمیلَ ػاػگنتـی هضل اهاهت -ث

 

کٌٌؼٍ ػیْاى ػؿهـصلَ ؿمیؼگی تَ آؿاء ّ تَویوات هـارغ هؾکْؿ ػؿ تٌؼ  ُـگاٍ ىؼثَ ؿمیؼگی - ۶۳هاػٍ 

ا اٍالس ایي هاًْى، اىتثاٍ یا ًوَی ؿا هالصظَ ًوایؼ کَ تَ اماك ؿأی لطوَ ّاؿػ ًکٌؼ، آى ؿ( ۱۱هاػٍ)( ۲)

ّ ؿأی ؿا اتـام هی ًوایؼ ّ چٌاًچَ ؿأی ّارؼ ایـاػ ىکلی یا هاُْی هؤحـ تاىؼ، ىؼثَ هکلق امت تا ؽکـ 

ُوَ هْاؿػ ّ تؼییي آًِا، پـًّؼٍ ؿا تَ هـرغ هـتْٓ اػاػٍ کٌؼ. هـرغ هؾکْؿ هْظق امت هطاتن ػمتْؿ 

ت تَ اتغاؽ تَوین یا ٍؼّؿ ؿأی ىؼثَ ػیْاى ًنثت تَ ؿكغ ًوٌ یا ایـاػُای اػالهی اهؼام ّ مپل هثاػؿ

 .ًوایؼ

 

کٌٌؼٍ  ػؿ ٍْؿتی کَ اف تَوین هتغؾٍ ّ یا ؿأی ٍاػؿٍ هزؼػاً ىکایت ىْػ، پـًّؼٍ تَ ُواى ىؼثَ ؿمیؼگی

اؿراع هی ىْػ. ىؼثَ هؾکْؿ چٌاًچَ تَوین ّ یا ؿأی ؿا هـایـ هاًْى ّ هوـؿات تيغیٌ ػُؼ، هنتٌؼ تَ 

ایي هاًْى، هثاػؿت تَ ٍؼّؿ ( ۷ل اف اعؾ ًظـ هياّؿیي هّْْع هاػٍ)هاًْى ّ هوـؿات هـتْٓ، آى ؿا ًوِ ّ پ

 .ؿأی هاُْی هی ًوایؼ

، ػٌؼاللقّم اف ًظـ کاؿىٌاماى ّ (۷ىؼثَ هی تْاًؼ ػالٍّ تـ ًظـ هياّؿیي هّْْع هاػٍ) -تثَـٍ 

 .هتغََیي ُـ ؿىتَ، اف هیاى کاؿىٌاماى ؿموی ػاػگنتـی ّ یا ػمتگاُِای هـتْٓ امتلاػٍ ًوایؼ

 

ػؿ هْاؿػی کَ تَ هْرة هاًْى یا هَْتَ ای الفم االرـاء، تيغیٌ هّْْػاتی اف هثیل ٍالصیتِای  -۶۴ػٍ ها

ػلوی، تغََی، اهٌیتی ّ گقیٌيی تَ ػِؼٍ کوینیْى یا ُیأتِایی ّاگؾاؿ ىؼٍ تاىؼ، ىؼة ػیْاى كؤ 

هَْتَ ؿمیؼگی هی اف رِت ؿػایت ّْاتٔ هاًًْی ّ تطثین هّْْع ّ كـآیٌؼ تـؿمی آى تـ اماك هاًْى یا 

کٌٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت ىکایت ىاکی اف صیج تيغیٌ هّْْع، ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ هْظق امت صنة 

هْؿػ پل اف اؿراع پـًّؼٍ تَ ُیأت کاؿىٌامی تغََی ؽی ؿتٔ کَ تْمٔ ىؼثَ تؼییي هی گـػػ تا کنة 

 .ًظـ آًاى، هثاػؿت تَ اًياء ؿأی ًوایؼ

 

 رسیذگی در شعب تجذیذوظر -مبحث دوم 

 



کلیَ آؿاء ىؼة تؼّی ػیْاى تَ ػؿعْامت یکی اف ٓـكیي یا ّکیل یا هائن هوام ّ یا ًوایٌؼٍ هاًًْی  - ۶۵ػٍها

آًِا، هاتل تزؼیؼًظـعْاُی ػؿ ىؼة تزؼیؼًظـ امت. هِلت تزؼیؼًظـعْاُی تـای اىغاً هوین ایـاى 

 .تینت ؿّف ّ تـای اىغاً هوین عاؿد اف ایـاى ػّ هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ امت

 

تزؼیؼًظـعْاُی تا توؼین ػاػعْامت تَ ػكتـ ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی یا ػتیـعاًَ یا ػكاتـ اػاؿی  -۶۶ٍ هاػ

ػیْاى اًزام هی گیـػ. ػاػعْامت تزؼیؼًظـ تْمٔ ؿئیل ػیْاى تَ یکی اف ىؼة تزؼیؼًظـ اؿراع هی 

 .ىْػ

 

 :ت فیـ تاىؼػاػعْامت تزؼیؼًظـ تایؼ ؿّی تـگَ ُای هغًَْ ًْىتَ ىْػ ّ صاّی ًکا -۶۷هاػٍ 

 

 هيغَات ّ اهاهتگاٍ تزؼیؼًظـعْاٍ -الق

 

 ىواؿٍ ّ تاؿیظ ؿأی تزؼیؼًظـعْامتَ -ب

 

 ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی تزؼیؼًظـعْامتَ -پ

 

 تاؿیظ اتالؽ ؿأی تزؼیؼًظـعْامتَ -ت

 

 ػالیل ّ رِات تزؼیؼًظـعْاُی -ث

 

 .تزؼیؼًظـ، ّـّؿی امت ایي هاًْى ػؿ توؼین ػاػعْامت( ۲۳تا )( ۲۱ؿػایت هوـؿات هْاػ ) -تثَـٍ

 

چٌاًچَ ػاػعْامت تزؼیؼًظـ، كاهؼ هيغَات تزؼیؼًظـعْاٍ یا اهاهتگاٍ اّ تاىؼ، پل اف  - ۶۳هاػٍ 

اًوْای هِلت تزؼیؼًظـعْاُی، ػاػعْامت تَ هْرة هـاؿ هؼیـ ػكتـ ىؼثَ تزؼیؼًظـ، ؿػ هی ىْػ. ایي 

ایي هاًْى اهؼام هی گـػػ. اگـ ( ۲۳هاػٍ)هـاؿ هطؼی امت. ػؿ مایـ هْاؿػ ًوٌ ػاػعْامت تزؼیؼًظـ، ّكن 

ػاػعْامت تزؼیؼًظـ، عاؿد اف هِلت هوـؿ تنلین ىؼٍ تاىؼ، ىؼثَ تزؼیؼًظـ هـاؿ ؿػ ػاػعْامت ؿا ٍاػؿ 

 .هی کٌؼ

 



ػؼم ؿػایت ىـایٔ هاًًْی ػاػعْامت ّ یا ػؼم ؿكغ ًوٌ آى ػؿ هْػؼ هوـؿ هاًًْی ػؿ هـصلَ  -۶۹هاػٍ 

تزؼیؼًظـ ًینت. ػؿ ایي هْاؿػ ىؼثَ تزؼیؼًظـ تَ ػاػعْامت ػٌُؼٍ  تؼّی، هْرة ًوِ ؿأی ػؿ هـصلَ

تؼّی اعطاؿ هی کٌؼ کَ ظـف ػٍ ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ ًنثت تَ ؿكغ ًوٌ اهؼام ًوایؼ. ػؿٍْؿت ػؼم اهؼام ّ 

ُوچٌیي ػؿٍْؿتی کَ موت ػاػعْامت ػٌُؼٍ هضـف ًثاىؼ ؿأی ٍاػؿىؼٍ ًوِ ّ هـاؿ ؿػ ػػْی ٍاػؿ 

 .هی ىْػ

 

چٌاًچَ ىؼثَ تزؼیؼًظـ ػؿ ؿأی تؼّی ؿیـ اف اىتثاُاتی اف هثیل اػؼاػ، اؿهام، مِْ هلن،  -۷۱هاػٍ 

هيغَات ٓـكیي ّ یا اف هلن اكتاػگی ػؿ آى هنوت اف عْامتَ کَ تَ احثات ؿمیؼٍ، اىکال ػیگـی 

 .هالصظَ ًکٌؼ ّوي اٍالس ؿأی، آى ؿا تأییؼ هی کٌؼ

 

ؼًظـعْاٍ ؿا ّاؿػ تيغیٌ ًؼُؼ، ؿأی ىؼثَ تؼّی ؿا تأییؼ ّ ػؿ چٌاًچَ ىؼثَ تزؼیؼًظـ ایـاػ تزؼی -۷۱هاػٍ 

 .ؿیـ ایي ٍْؿت آى ؿا ًوِ ّ پل اف ؿمیؼگی هاُْی، هثاػؿت تَ ٍؼّؿ ؿأی هی ًوایؼ

 

ىؼثَ تزؼیؼًظـ ػؿ ٍْؿتی کَ هـاؿ هْؿػ تزؼیؼًظـعْاُی ؿا هطاتن تا هْافیي هاًًْی تيغیٌ  -۷۲هاػٍ 

یي ٍْؿت پل اف ًوِ هـاؿ، پـًّؼٍ ؿا تـای ؿمیؼگی هاُْی تَ ىؼثَ ػُؼ، آى ؿا تأییؼ هی کٌؼ. ػؿ ؿیـ ا

 .ٍاػؿکٌٌؼٍ هـاؿ ػْػت هی ًوایؼ

 

ُـگاٍ ػؿ هـصلَ تزؼیؼًظـ تواّای ٍؼّؿ ػمتْؿ هْهت ىْػ، اتغاؽ تَوین تا ىؼثَ تزؼیؼًظـ  -۷۳هاػٍ 

ثَ تؼّی هاػام امت. ارـای ػمتْؿ هْهت هنتلقم تأییؼ ؿئیل ػیْاى امت. ػمتْؿ هْهت ٍاػؿىؼٍ اف ىؼ

 .کَ تْمٔ هـرغ تزؼیؼًظـ لـْ ًگـػػ، تَ هْت عْػ تاهی امت

 

چٌاًچَ هاّی ىؼثَ تؼّی ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی پی تَ اىتثاٍ عْػ تثـػ ّ پـًّؼٍ تَ ُـ ػلتی تَ  -۷۴هاػٍ 

ىؼثَ تزؼیؼًظـ ًـكتَ تاىؼ، تا ؽکـ ػلیل پـًّؼٍ ؿا اف ٓـین ؿئیل ػیْاى تَ ىؼثَ تزؼیؼ ًظـ اؿمال هی 

. ىؼثَ یاػ ىؼٍ تا تْرَ تَ ػلیل اتـافی ّ ػؿٍْؿت ّاؿػ ػاًنتي اىتثاٍ، ؿأی ٍاػؿىؼٍ ؿا ًوِ هی کٌؼ

ًوایؼ ّ ُـگاٍ ؿأی ٍاػؿٍ تَ ٍْؿت هـاؿ تاىؼ پـًّؼٍ ؿا رِت اػاهَ ؿمیؼگی تَ ىؼثَ تؼّی اػاػٍ ّ ػؿ ؿیـ 

 .ایي ٍْؿت اهؼام تَ ؿمیؼگی هاُْی هی کٌؼ

 

هاّی اف ػّ هاّی ّ یا ػّ هاّی اف مَ هاّی ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی ػؿ ىؼثَ ػؿ ٍْؿتی کَ صؼاهل یک  -۷۵هاػٍ 

تزؼیؼًظـ، پی تَ اىتثاٍ ىکلی یا هاُْی عْػ تثـًؼ، هـاتة ؿا تا ؽکـ ػلیل تَ ؿئیل ػیْاى اػالم هی 

 .ػاؿًؼ. ؿئیل ػیْاى پـًّؼٍ ؿا رِت ؿمیؼگی ّ ٍؼّؿ ؿأی تَ ىؼثَ ُن ػـُ اؿراع هی ػُؼ

 

صی ػؿ هْؿػ مِْ هلن یا اىتثاٍ هضامثَ ّ یا ؿكغ اتِام کَ تْمٔ ىؼثَ ٍؼّؿ صکن اٍال -۷۶هاػٍ 

 .ایي هاًْى ًینت( ۷۵ّ )( ۷۴ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی اًزام هی ىْػ، هيوْل هْاػ )



 

ًْیل ؿأی ػؿد هی ىْػ ّ  ًظـ ًثاىؼ، ًظـ اهلیت ًیق ػؿ پیو ػؿ ٍْؿتی کَ ؿأی تـ هثٌای اتلام -۷۷هاػٍ 

 .ؼٍ تایگاًی هی گـػػتَ اهْای آًاى هی ؿمؼ ّ ػؿ پـًّ

 

هوـؿاتی کَ ػؿ هـصلَ تؼّی ؿػایت هی ىْػ ػؿ هـصلَ تزؼیؼًظـ ًیق راؿی امت هگـ ایي کَ تَ  -۷۳هاػٍ 

 .هْرة هاًْى تـتیة ػیگـی هوـؿ ىؼٍ تاىؼ

 

ػؿ ٍْؿتی کَ ؿئیل هٍْ هْائیَ یا ؿئیل ػیْاى ؿأی هطؼی ىؼة ػیْاى ؿا عالف تیّي ىـع یا  -۷۹هاػٍ 

ٌؼ، ؿئیل ػیْاى كؤ تـای یک تاؿ تا ؽکـ ػلیل پـًّؼٍ ؿا تـای ؿمیؼگی هاُْی ّ ٍؼّؿ هاًْى تيغیٌ ػُ

 .ًوایؼ. ؿأی ٍاػؿىؼٍ هطؼی امت ػـُ اؿراع هی ؿأی تَ ىؼثَ ُن

 

چٌاًچَ ؿأی هطؼی هّْْع ایي هاػٍ اف ىؼثَ تؼّی ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ، ػؿ ایي ٍْؿت پـًّؼٍ تـای  -تثَـٍ 

 .اع هی گـػػٍؼّؿ ؿأی تَ ىؼثَ تزؼیؼًظـ اؿر

 

 رسیذگی در هیأت عمىمی -مبحث سىم 

 

تواّای اتطال هَْتات ػؿ ُیأت ػوْهی ػیْاى، تا توؼین ػؿعْامت اًزام هی گیـػ. ػؿ  - ۳۱هاػٍ 

 :ػؿعْامت هؾکْؿ، تَـیش تَ هْاؿػ فیـ ّـّؿی امت

 

 هيغَات ّ اهاهتگاٍ ػؿعْامت کٌٌؼٍ -الق

 

 هيغَات هَْتَ هْؿػ اػتـاُ -ب

 

 یا هْاػ هاًًْی کَ اػػای هـایـت هَْتَ تا آى ىؼٍ صکن ىـػی -پ

 

ػالیل ّ رِات اػتـاُ اف صیج هـایـت هَْتَ تا ىـع یا هاًْى امامی یا مایـ هْاًیي یا عـّد اف  -ت

 اعتیاؿات هـرغ تَْیة کٌٌؼٍ

 



 کٌٌؼٍ اهْاء یا احـ اًگيت ػؿعْامت -ث

 

کٌٌؼٍ  ًلغ تْػى ػؿعْامت امت، تَ امتخٌای ؽیمایـ هوـؿات هـتْٓ تَ تٌظین، اؿمال ّ حثت ػاػعْ -تثَـٍ

ّ پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی، ػؿ ػؿعْامت اتطال هَْتَ ًیق راؿی امت. ػؿعْامتِا تْمٔ ؿئیل ػیْاى، تَ 

 .ػكتـ ُیأت ػوْهی اؿراع هی ىْػ

 

ػوْهی تَ ىـس فیـ اهؼام هی  ػؿ ٍْؿت ػؼم ؿػایت هْاؿػ هؾکْؿ ػؿ هاػٍ كْم هؼیـ ػكتـ ُیأت - ۳۱هاػٍ 

 :ًوایؼ

 

 .ػؿ هْؿػ تٌؼ)الق( ظـف پٌذ ؿّف هـاؿ ؿػ ػؿعْامت ٍاػؿ هی ًوایؼ -۱

 

 .( ایي هاًْى ػول هی ًوایؼ۲۳ػؿ هْؿػ تٌؼ)ث( هطاتن هاػٍ) -۲

 

ػؿ مایـ هْاؿػ تا ؽکـ رِات ًوٌ، اعطاؿیَ ٍاػؿ ّ هتواّی هکلق امت ظـف ػٍ ؿّف پل اف اتالؽ،  -۳

 .ْؿت، هـاؿ ؿػ ػؿعْامت ٍاػؿ هی ىْػ. ایي هـاؿ، هطؼی امتٍ ًنثت تَ ؿكغ ًوٌ اهؼام کٌؼ. ػؿؿیـایي

 

هؼیـ ػكتـ ُیأت ػوْهی، ػؿعْامت ؿا تَ ًظـ ؿئیل ػیْاى هی ؿماًؼ. چٌاًچَ ػؿعْامت  - ۳۲هاػٍ 

ایي هاًْى تاىؼ، ؿئیل یا هؼاّى هْائی ّی، ّكن صکن آى هاػٍ اهؼام هی کٌؼ ّ ػؿ تویَ ( ۳۵هيوْل هاػٍ)

ؾ پامظ اف هـرغ تَْیة کٌٌؼٍ، تَ ػكتـ اػاػٍ هی ىْػ ّ ػؿ ًْتت ؿمیؼگی هـاؿ هْاؿػ، ػؿعْامت رِت اع

 .هی گیـػ

 

هؼیـ ػكتـ ُیأت ػوْهی ًنغَ ای اف ػؿعْامت ّ ّوائن آى ؿا تـای هـرغ تَْیة کٌٌؼٍ،  - ۳۳هاػٍ 

ؼ. اؿمال هی کٌؼ. هـرغ هـتْٓ هکلق امت ظـف یک هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ، ًنثت تَ اؿمال پامظ اهؼام کٌ

ػؿ ُـ ٍْؿت، پل اف اًوْای هِلت هقتْؿ، ُیأت ػوْهی تَ هّْْع ؿمیؼگی ّ تَوین هوتْی اتغاؽ هی 

 .ًوایؼ

 

چٌاًچَ هـرغ تَْیة کٌٌؼٍ ظـف هِلت هوـؿ ػؿعْامت توؼیؼ ّهت تـای اؿمال پامظ ًوایؼ،  -تثَـٍ

 .یگـ تَ تأعیـ اًؼافػؿئیل ػیْاى هی تْاًؼ ػؿٍْؿت ّـّؿت، ؿمیؼگی تَ پـًّؼٍ ؿا صؼاکخـ تا مَ هاٍ ػ

 



اهْؿی کَ هطاتن هاًْى ػؿ ٍالصیت ُیأت ػوْهی ػیْاى امت، اتتؼاء تَ ُیأتِای تغََی  -۳۴هاػٍ 

هـکة اف صؼاهل پاًقػٍ ًلـ اف هْات ػیْاى اؿراع هی ىْػ. ؿمویت رلنات ُیأتِای تغََی هٌْٓ تَ 

 :صْْؿ ػّمْم اػْاء امت کَ تَ تـتیة فیـ ػول هی کٌٌؼ

 

ؿتی کَ ًظـ اکخـیت هطلن ُیأت تغََی تـ هثْل ىکایت ّ اتطال هَْتَ تاىؼ، پـًّؼٍ تَ ػؿ ٍْ -الق

 .ىْػ ُوـاٍ ًظـیَ ُیأت رِت اتغاؽ تَوین تَ ُیأت ػوْهی اؿمال هی

 

کَ ًظـ مَ چِاؿم اػْای ُیأت تغََی تـ ؿػ ىکایت تاىؼ، ؿأی تَ ؿػ ىکایت ٍاػؿ هی  ػؿٍْؿتی -ب

اؿیظ ٍؼّؿ، اف مْی ؿئیل ػیْاى یا ػٍ ًلـ اف هْات ػیْاى هاتل اػتـاُ کٌؼ. ایي ؿأی ظـف تینت ؿّف اف ت

امت. ػؿ ٍْؿت اػتـاُ ّ یا ػؿ ٍْؿتی کَ ًظـ اکخـیت کوتـ اف مَ چِاؿم اػْاء تـ ؿػ ىکایت تاىؼ، 

 .پـًّؼٍ تَ ىـس تٌؼ)الق( ػؿ ُیأت ػوْهی هطـس ّ اتغاؽ تَوین هی ىْػ

 

 .لَ تَ آالع هْات ػیْاى هی ؿمؼتَویوات ُیأتِای تغََی تالكاٍ -۱تثَـٍ 

 

ُـگاٍ هَْتَ هْؿػ ىکایت تَ لضاظ هـایـت تا هْافیي ىـػی تـای ؿمیؼگی هطـس تاىؼ هّْْع  -۲تثَـٍ 

رِت اظِاؿًظـ تَ ىْؿای ًگِثاى اؿمال هی ىْػ. ًظـ كوِای ىْؿای ًگِثاى تـای ُیأت ػوْهی ّ 

 .ُیأتِای تغََی الفم االتثاع امت

 

ػی کَ تَ تيغیٌ ؿئیل ػیْاى، ؿمیؼگی تَ ػؿعْامت اتطال هَْتَ هّْْػاً هٌتلی ػؿ هْاؿ - ۳۵هاػٍ 

تاىؼ، هاًٌؼ هْاؿػ امتـػاػ ػؿعْامت اف مْی هتواّی یا ّرْػ ؿأی هثلی ػیْاى ػؿ هْؿػ هَْتَ، ؿئیل 

 .ػیْاى هـاؿ ؿػ ػؿعْامت ؿا ٍاػؿ هی کٌؼ. ایي هـاؿ هطؼی امت

 

َ یا ؿئیل ػیْاى تَ ُـ ًضْ اف هـایـت یک هَْتَ تا ىـع یا هاًْى ػؿ ٍْؿتی کَ ؿئیل هٍْ هْائی - ۳۶هاػٍ 

یا عـّد آى اف اعتیاؿات هوام تَْیة کٌٌؼٍ هطلغ ىًْؼ، هْظلٌؼ هّْْع ؿا ػؿ ُیأت ػوْهی هطـس ّ اتطال 

 .هَْتَ ؿا ػؿعْامت ًوایٌؼ

 

ـس تاىؼ، هّْْع ػؿ ٍْؿتی کَ هَْتَ ای تَ لضاظ هـایـت تا هْافیي ىـػی تـای ؿمیؼگی هط - ۳۷هاػٍ 

رِت اظِاؿًظـ تَ ىْؿای ًگِثاى اؿمال هی ىْػ. ًظـ كوِای ىْؿای ًگِثاى تـای ُیأت ػوْهی، الفم 

 .االتثاع امت

 

ایي هاًْى هی تْاًؼ توام یا هنوتی اف هَْتَ ؿا ( ۱۲هاػٍ )( ۱ُیأت ػوْهی، ػؿ ارـای تٌؼ ) -۳۳هاػٍ 

 .اتطال ًوایؼ



 

آؿاء هتؼاؿُ اف یک یا چٌؼ ىؼثَ ػیْاى ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ، ؿئیل ػیْاى ُـگاٍ ػؿ هْاؿػ هياتَ،  - ۳۹هاػٍ 

هْظق امت تَ هضِ آالع، هّْْع ؿا ّوي تِیَ ّ اؿائَ گقاؿه ػؿ ُیأت ػوْهی ػیْاى هطـس ًوایؼ. 

ُیأت ػوْهی پل اف تـؿمی ّ اصـاف تؼاؿُ ّ اػالم ؿأی ٍضیش، ًنثت تَ ٍؼّؿ ؿأی اهؼام هی ًوایؼ. ایي 

ْاى ّ مایـ هـارغ اػاؿی هـتْٓ ػؿ هْاؿػ هياتَ الفم االتثاع امت. احـ آؿاء ّصؼت ؿّیَ ؿأی تـای ىؼة ػی

هؾکْؿ ًنثت تَ آیٌؼٍ امت ّ هْرة ًوِ آؿاء ماتن ًوی ىْػ لکي ػؿ هْؿػ اصکاهی کَ ػؿ ُیأت 

ػوْهی هطـس ّ ؿیـٍضیش تيغیٌ ػاػٍ ىؼٍ ىغٌ ؽی ًلغ ظـف یک هاٍ اف تاؿیظ ػؿد ؿأی ػؿ ؿّفًاهَ 

ن تزؼیؼًظـعْاُی ؿا ػاؿػ. ػؿ ایي ٍْؿت پـًّؼٍ تَ ىؼثَ تزؼیؼًظـی کَ هثالً ػؿ پـًّؼٍ ػعالت ؿموی ص

 .ًؼاىتَ اؿراع هی ىْػ ّ ىؼثَ هؾکْؿ هْظق تَ ؿمیؼگی ّ ٍؼّؿ ؿأی تـ ٓثن ؿأی هقتْؿ امت

 

ؿئیل  ُـگاٍ ػؿ هّْْع ّاصؼ صؼاهل پٌذ ؿأی هياتَ اف ػّ یا چٌؼ ىؼثَ ػیْاى ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ، -۹۱هاػٍ 

ػیْاى هی تْاًؼ هّْْع ؿا ػؿ ُیأت ػوْهی هطـس ّ تواّای تنـی آى ؿا ًنثت تَ هّْْػات هياتَ 

ًوایؼ. ػؿ ٍْؿتی کَ ُیأت ػوْهی آؿاء ٍاػؿىؼٍ ؿا ٍضیش تيغیٌ ػُؼ، آى ؿا تـای ایزاػ ؿّیَ تَْیة 

 .فم االتثاع امتهی ًوایؼ. ایي ؿأی تـای مایـ ىؼة ػیْاى، اػاؿات ّ اىغاً صویوی ّ صوْهی هـتْٓ ال

 

پل اف ٍؼّؿ ؿأی ایزاػ ؿّیَ، ؿمیؼگی تَ ىکایات هّْْع ایي هاػٍ ػؿ ىؼة ػیْاى تَ ٍْؿت عاؿد  -تثَـٍ 

 .اف ًْتت ّ تؼّى ًیاف تَ اؿمال ًنغَ ای اف ػاػعْامت ّ ّوائن آى تـای ٓـف ىکایت، اًزام هی گیـػ

 

ُیأت ػوْهی، ػؿ هْاؿػ اػػای اىتثاٍ یا  ٓـس آؿاء هثلی ُیأت ػوْهی تـای ؿمیؼگی هزؼػ ػؿ -۹۱هاػٍ 

هـایـت تا هاًْى یا تؼاؿُ تا یکؼیگـ، هنتلقم اػالم اىتثاٍ افمْی ؿئیل هٍْ هْائیَ یا ؿئیل ػیْاى یا 

 .تواّای کتثی ّ هنتؼل تینت ًلـ اف هْات ػیْاى امت

 

ی ػؿ هَْتات چٌاًچَ هَْتَ ای ػؿ ُیأت ػوْهی اتطال ىْػ، ؿػایت هلاػ ؿأی ُیأت ػوْه -۹۲هاػٍ 

تؼؼی، القاهی امت. ُـگاٍ هـارغ هـتْٓ، هَْتَ رؼیؼی هـایـ ؿأی ُیأت ػوْهی تَْیة کٌٌؼ، ؿئیل 

ایي هاًْى ّ كؤ تا ػػْت ًوایٌؼٍ هـرغ تَْیة ( ۳۳ػیْاى هّْْع ؿا عاؿد اف ًْتت تؼّى ؿػایت هلاػ هاػٍ)

 .کٌٌؼٍ، ػؿ ُیأت ػوْهی هطـس هی ًوایؼ

 

ػاًٌؼ، ػؿ ٍْؿت ػؼم ارـای آى اف  ًلغ هی ـای آؿاء ُیأت ػوْهی، عْػ ؿا ؽیاكـاػی کَ ػؿ ار -۹۳هاػٍ 

مْی هنؤّالى ؽی ؿتٔ، هی تْاًٌؼ ؿمیؼگی تَ امتٌکاف هنؤّل هـتْٓ ؿا اف ػیْاى، ػؿعْامت ًوایٌؼ. 

ایي ػؿعْامت اف مْی ؿئیل ػیْاى، تَ یکی اف ىؼة تزؼیؼًظـ اؿراع هی ىْػ. ىؼثَ هؾکْؿ ػؿ ٍْؿت 

ایي هاًْى اتغاؽ ( ۱۱۹غ تْػى ػؿعْامت کٌٌؼٍ ّ امتٌکاف هنؤّل هـتْٓ، تَ هْرة هاػٍ)اصـاف ؽی ًل

 .تَوین هی ًوایؼ

 



ػؿٍْؿتی کَ آؿاء ُیأت ػوْهی ػیْاى اف مْی ؿئیل هٍْ هْائیَ عالف هْافیي ىـع تيغیٌ  -۹۴هاػٍ 

 .ػاػٍ ىْػ، ُیأت ػوْهی تاتْرَ تَ ًظـ ؿئیل هٍْ هْائیَ تزؼیؼًظـ هی ًوایؼ

 

اصکام ٍاػؿ ىؼٍ اف ُیأت ػوْهی ػیْاى کَ هنتلقم ػولیات ارـائی تاىؼ اف ٓـین ػكتـ ُیأت  -۹۵ٍ هاػ

ػوْهی تَ ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى اتالؽ هی گـػػ. ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى هْظق امت هـاتة ؿا تَ 

ى هی تاىٌؼ ّ ػؿ ؿتٔ اػالم ًوایؼ. هـارغ هؾکْؿ هکلق تَ ارـای صکن ّ اػالم ًتیزَ تَ ػیْا هثاػی ؽی

 .ایي هاًْى اهؼام هی ىْػ( ۱۱۱ٍْؿت امتٌکاف ٓثن هاػٍ )

 

اػاؿٍ رلنات ُیأت ػوْهی ّ ُیأتِای تغََی، ّكن ایي هاًْى، هطاتن آییي ًاهَ ای امت کَ  -۹۶هاػٍ 

 .ظـف مَ هاٍ اف تاؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي هاًْى، تَ تَْیة ؿئیل هٍْ هْائیَ هی ؿمؼ

 

أت ػوْهی هطاتن ًظـ اکخـیت اػْاء تْمٔ ؿئیل ػیْاى یا یکی اف اػْاء اکخـیت ُیأت تَ ؿأی ُی -۹۷هاػٍ 

 .اًتغاب ؿئیل ػیْاى اًياء هی گـػػ

 

 .اتالؽ ّ اٍالس آؿاء ُیأت ػوْهی هطاتن هوـؿات آییي ػاػؿمی هؼًی امت -تثَـٍ 

 

 اعادي دادرسی -بخش سىم 

 

 :ى ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی توؼین ًوْػػؿهْؿػ اصکام هطؼی تَ رِات ؽیل هی تْا -۹۳هاػٍ 

 

 .صکن، عاؿد اف هّْْع ىکایت ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ -الق

 

 .صکن تَ هیقاى تیيتـ اف عْامتَ ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ -ب

 

 .ػؿ هلاػ صکن، تْاػ ّرْػ ػاىتَ تاىؼ -پ

 

صکن ٍاػؿ ىؼٍ تا صکن ػیگـی ػؿعًَْ ُواى ػػْی ّ اٍضاب آى، کَ هثالً تْمٔ ُواى ىؼثَ یا  -ت

 .ؼثَ ػیگـ ٍاػؿ ىؼٍ امت هتؼاؿُ تْػٍ تؼّى آى کَ مثة هاًًْی هْرة ایي تؼاؿُ تاىؼى



 

صکن، هنتٌؼ تَ امٌاػی تاىؼ کَ پل اف ٍؼّؿ، رؼلی تْػى ّ یا ػؼم اػتثاؿ آًِا تَ هْرة صکن  -ث

 .هـارغ ٍالش هاًًْی حاتت ىؼٍ تاىؼ

 

کٌٌؼٍ اػاػٍ ػاػؿمی تاىؼ  یت ػؿعْامتپل اف ٍؼّؿ صکن، امٌاػ ّ ػالیلی تَ ػمت آیؼ کَ ػلیل صواً -د

 .ّ حاتت ىْػ امٌاػ ّ ػالیل یاػىؼٍ ػؿ رـیاى ػاػؿمی ػؿ اعتیاؿ ّی ًثْػٍ امت

 

 :هِلت توؼین ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی تَ ىـس فیـ امت -۹۹هاػٍ 

 

 ( ایي هاًْى، تینت ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ ؿأی ىؼث۹۳َهاػٍ)« پ»تا « الق»ػؿ هْؿػ تٌؼُای  -۱

 

 ( ایي هاًْى، تینت ؿّف اف فهاى صَْل مثة اػاػٍ ػاػؿمی۹۳هاػٍ)« د»تا « ت»ؿ عًَْ تٌؼُای ػ -۲

 

ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی تا ؿػایت هْاػ هـتْٓ تَ ػاػعْامت هٌؼؿد ػؿ ایي هاًْى تا ؽکـ رِتی  -۱۱۱هاػٍ

 .کَ هْرة اػاػٍ ػاػؿمی ىؼٍ امت، تَ ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی توؼین هی ىْػ

 

 .قیٌَ ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی تـاتـ ُقیٌَ توؼین ػاػعْامت تَ ىؼة تزؼیؼًظـ ػیْاى امتُ -۱۱۱هاػٍ

 

ؿمیؼگی تَ ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی ػؿ ٍالصیت ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن هطؼی امت.  -۱۱۲هاػٍ 

ل ىؼثَ هؾکْؿ ػؿ اتتؼاء ػؿ هْؿػ هثْل یا ؿػ ایي ػاػعْامت هـاؿ الفم ؿا ٍاػؿ هی ًوایؼ ّ ػؿ ٍْؿت هثْ

 .ػاػعْامت هثاػؿت تَ ؿمیؼگی هاُْی هی کٌؼ

 

ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ تَ اػاػٍ ػاػؿمی هی تْاًؼ ػؿ ٍْؿت اصـاف ّـّؿت، ػمتْؿ تْهق ارـای  -۱۱۳هاػٍ 

 .صکن هْؿػ تواّای اػاػٍ ػاػؿمی ؿا ٍاػؿ ًوایؼ

 

اػاػٍ  ُـگاٍ ىؼثَ ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی ؿا ّاؿػ تيغیٌ ػُؼ، صکن هْؿػ تواّای -۱۱۴هاػٍ 

ػاػؿمی ؿا ًوِ ّ صکن هوتْی ٍاػؿ هی ًوایؼ. ػؿ ٍْؿتی کَ ػاػعْامت اػاػٍ ػاػؿمی ؿارغ تَ 

هنوتی اف صکن تاىؼ، كؤ ُواى هنوت ًوِ یا اٍالس هی گـػػ. چٌاًچَ رِت ػاػعْامت اػاػٍ 

 ػاػؿمی، هـایـت ػّ صکن تاىؼ، ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ پل اف هثْل اػاػٍ ػاػؿمی، صکن ػّم ؿا ًوِ

 .هی ًوایؼ ّ صکن اّل تَ هْت عْػ تاهی هی هاًؼ



 

صکوی کَ پل اف اػاػٍ ػاػؿمی ٍاػؿ هی گـػػ، هاتل اػاػٍ ػاػؿمی هزؼػ اف ُواى رِت  -۱۱۵هاػٍ 

 .ًینت

 

ػؿ اػاػٍ ػاػؿمی تَ ُیچ ػٌْاى ىغٌ ػیگـی ؿیـ اف ٓـكیي ػػْی، ّکیل یا هائن هوام ّ یا  -۱۱۶هاػٍ 

 .ْاًؼ ّاؿػ ػػْی ىْػًوایٌؼٍ هاًًْی آًاى، ًوی ت

  

 اجرای احکام -بخش چهارم

 

ایي هاًْى هکللٌؼ آؿاء ػیْاى ؿا پل اف اتالؽ تَ كْؿیت ( ۱۱کلیَ اىغاً ّ هـارغ هؾکْؿ ػؿ هاػٍ) -۱۱۷هاػٍ 

 .ارـاء ًوایٌؼ

 

ىؼة ػیْاى پل اف اتالؽ ؿأی تَ هضکٌْم ػلیَ یک ًنغَ اف آى ؿا تَ اًْوام پـًّؼٍ تَ ّاصؼ  -۱۱۳هاػٍ 

ای اصکام ػیْاى اؿمال هی ًوایٌؼ. هضکٌْم ػلیَ هکلق امت ظـف یک هاٍ ًنثت تَ ارـای کاهل آى یا ارـ

 .رلة ؿّایت هضکٌْم لَ اهؼام ّ ًتیزَ ؿا تَ ْٓؿ کتثی تَ ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى گقاؿه ًوایؼ

 

ؽی ؿتٔ اف  ُـگاٍ پل اف اًتياؿ ؿأی ُیأت ػوْهی ػیْاى ػؿ ؿّفًاهَ ؿموی کيْؿ هنؤّالى -۱۱۹هاػٍ 

ارـای آى امتٌکاف ًوایٌؼ، تَ تواّای ؽی ًلغ یا ؿئیل ػیْاى ّ تا صکن یکی اف ىؼة ػیْاى، هنتٌکق تَ 

 .اًلَال هْهت اف عؼهات ػّلتی تَ هؼت مَ هاٍ تا یک مال ّ رثـاى عناؿت ّاؿػٍ هضکْم هی ىْػ

 

ن ػاػعْامت تاىؼ. اكـاػی کَ تواّای ؽی ًلغ تـای ارـای آؿاء ُیأت ػوْهی، تایؼ تَ ٍْؿت توؼی -تثَـٍ

اف ػؼم ارـای آؿاء ُیأت ػوْهی ػؿ هْؿػ اتطال هَْتَ هطلغ هی ىًْؼ، هی تْاًٌؼ هّْْع ؿا تَ ؿئیل 

 .ػیْاى هٌؼکل ًوایٌؼ تا ؿئیل ػیْاى ًنثت تَ پیگیـی هّْْع اف ٓـین ىؼة ػیْاى اهؼام ًوایؼ

 

رـای صکن هطؼی، ّاصؼ ارـای اصکام ػؿ ٍْؿت امتٌکاف ىغٌ یا هـرغ هضکْم ػلیَ اف ا -۱۱۱هاػٍ 

 .ػیْاى، هـاتة ؿا تَ ؿئیل ػیْاى گقاؿه هی کٌؼ

 

ؿئیل ػیْاى تالكاٍلَ پـًّؼٍ ؿا تَ ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی هطؼی اؿراع هی ًوایؼ. ىؼثَ هؾکْؿ هْظق 

امت عاؿد اف ًْتت تَ هّْْع امتٌکاف ؿمیؼگی ّ ؿأی هوتْی ٍاػؿ ّ پـًّؼٍ ؿا رِت اهؼاهات تؼؼی تَ 

 .ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى اؿمال ًوایؼ



 

ػؿ هْاؿػی کَ ارـای صکن، هنتلقم اتغاؽ تَوین تْمٔ ىْؿا، ُیأت ّ یا کوینیًْی هـکة اف ػّ  -۱تثَـٍ 

یا چٌؼ ًلـ تاىؼ ّ اػْای آًِا اف تثؼیت صکن ٍاػؿ ىؼٍ امتٌکاف ًوایٌؼ، تواهی اػْای هؤحـ ػؿ هغاللت 

 .ًْؼتا صکن ػیْاى، هنتٌکق ىٌاعتَ هی ى

 

 .هـرغ ؿمیؼگی تَ امتٌکاف اف ؿأی ُیأت ػوْهی، ىؼة تزؼیؼًظـ ػیْاى امت -۲تثَـٍ 

 

ىؼثَ ؿمیؼگی کٌٌؼٍ تَ امتٌکاف اتتؼاء ىغٌ یا اىغاً هنتٌکق ؿا اصْاؿ ّ هّْْع ؿا تَ  -۳تثَـٍ 

َ ػیْاى ُلتَ رِت ارـای صکن ّ اػالم ت آًِا تلِین هی ًوایؼ. چٌاًچَ هنتٌکق امتوِال کٌؼ، صؼاکخـ یک

تَ ّی هِلت ػاػٍ هی ىْػ ّ ػؿ ؿیـایي ٍْؿت ّ یا پل اف اًوْای هِلت، هيوْل صکن هوـؿ ػؿ هاػٍ 

 .گیـػ ایي هاًْى هـاؿ هی( ۱۱۲)

 

 :ػاػؿك ارـای اصکام اف ٓـم فیـ هثاػؿت تَ ارـای صکن هی کٌؼ -۱۱۱هاػٍ 

 

 لَ ػؿ هؼت هؼیي  ْمٌ اصْاؿ هنؤّل هـتْٓ ّ اعؾ تؼِؼ تـ ارـای صکن یا رلة ؿّایت هضک - ۱

 

ػمتْؿ تْهیق صناب تاًکی هضکٌْم ػلیَ ّ تـػاىت اف آى تَ هیقاى هثلؾ هضکٌْم تَ ػؿ ٍْؿت ػؼم  - ۲

 ارـای صکن یک مال پل اف اتالؽ

 

ػمتْؿ تْهیق ّ ّثٔ اهْال ىغٌ هتغلق تَ ػؿعْامت ؽی ًلغ ٓثن هوـؿات هاًْى آییي ػاػؿمی  - ۳

 (هْؿهؼًیػاػگاُِای ػوْهی ّ اًوالب )ػؿ ا

 

ػمتْؿ اتطال امٌاػ یا تَویوات اتغاؽ ىؼٍ هـایـ تا ؿأی ػیْاى تا ؿػایت الیضَ هاًًْی ًضٍْ عـیؼ ّ  -۴

 ۱۷/۱۱/۱۳۵۳ُای ػوْهی، ػوـاًی ّ ًظاهی ػّلت هَْب  تولک اؿاّی ّ اهالک تـای ارـای تـًاهَ

لت ّ ًِاػُا هَْب ىْؿای اًوالب ّ اٍالصات تؼؼی آى ّ هاًْى تؼییي تکلیق اؿاّی ّاگؾاؿی ػّ

 هزوغ تيغیٌ هَلضت ًظام ۱۵/۱۲/۱۳۷۱

 

ػؿ ٍْؿتی کَ هضکٌْم ػلیَ اف ارـای ؿأی، امتٌکاف ًوایؼ تا ؿأی ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن، تَ  -۱۱۲هاػٍ 

اًلَال هْهت اف عؼهات ػّلتی تا پٌذ مال ّ رثـاى عناؿت ّاؿػٍ هضکْم هی ىْػ. ؿأی ٍاػؿىؼٍ ظـف 

تزؼیؼًظـ ػؿ ىؼثَ تزؼیؼًظـ ػیْاى هی تاىؼ ّ ػؿ ٍْؿتی کَ ؿأی هؾکْؿ ػؿ  تینت ؿّف پل اف اتالؽ هاتل

 .ىؼثَ تزؼیؼًظـ ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ تَ ىؼثَ ُن ػـُ اؿراع هی گـػػ



 

ٓـس هزؼػ پـًّؼٍ ػؿ هْاؿػ اػالم اىتثاٍ هاّی ّ یا عالف تیّي ىـع یا هاًْى، هاًغ اف ارـای  -۱۱۳هاػٍ 

 .کٌٌؼٍ هـاؿ تْهق ارـای صکن ؿا ٍاػؿ ًوایؼ َ ؿمیؼگیصکن هطؼی ػیْاى ًینت هگـ آى کَ ىؼث

 

چٌاًچَ ػؿ رـیاى ارـای آؿاء ػیْاى، ؿارغ تَ ًضٍْ ارـای ؿأی تیي ٓـكیي تْاكوی ىْػ ّ هضکْم  -۱۱۴هاػٍ 

ػلیَ تَ تؼِؼات عْػ ػول ًٌوایؼ، هضکٌْم لَ هی تْاًؼ اػاهَ ػولیات ارـائی ؿا ػؿعْامت کٌؼ ّ ّاصؼ 

 .تا ارـای ؿأی ػیْاى یا تْاكن، هّْْع ؿا پیگیـی هی ًوایؼ ارـای اصکام ػیْاى

 

ػؿ هْاؿػی کَ هضکْم ػلیَ ػؿ هوام ارـای اصکام هطؼی ػیْاى، تَ هْاًغ هاًًْی امتٌاػ ًوایؼ ّ  -۱۱۵هاػٍ 

یا تَ رِتی اهکاى ػولی ارـای صکن ًثاىؼ ّ ایي رِات تَ تيغیٌ ػاػؿك ارـای اصکام ػیْاى، هْرَ 

هْاؿػ اػاػٍ ػاػؿمی تلوی ّ پـًّؼٍ تَ هٌظْؿ ؿمیؼگی تَ ایي رِات تَ ىؼثَ  ىٌاعتَ ىْػ، اف

گـػػ. ىؼثَ هقتْؿ ػؿ ٍْؿت تأییؼ ّرْػ هاًغ هاًًْی ّ یا ػؼم اهکاى ارـای  ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی هطؼی اؿراع هی

هـاؿ ٍْؿت  صکن، ؿأی هوتْی تَ رثـاى عناؿت ّ یا تؼییي رایگقیي هضکٌْم تَ ٍاػؿ هی ًوایؼ. ػؿ ؿیـایي

ؿػ ٍاػؿ ّ پـًّؼٍ تـای اػاهَ ػولیات ارـائی تَ ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى اػاػٍ هی ىْػ. ؿأی ّ یا هـاؿ 

 .ٍاػؿىؼٍ ػؿ ایي هـصلَ هطؼی امت

 

ػؿ هْاؿػی کَ ارـای صکن هطؼی اف اعتیاؿ هضکٌْم ػلیَ عاؿد ّ یا هْکْل تَ توِیؼ هوؼهاتی اف  -۱۱۶هاػٍ 

ػلیَ تاىؼ ّ هـرغ اعیـ ػؿ رـیاى ػاػؿمی ّاؿػ ًيؼٍ تاىؼ، ظـف  مْی هـرغ ػیگـی ؿیـ اف هضکْمٌ 

تْاًؼ تَ ؿأی ٍاػؿ ىؼٍ اػتـاُ کٌؼ ّ ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی  هاٍ اف تاؿیظ اػالم، هـرغ یاػىؼٍ هی یک

 .هطؼی تایؼ تَ هّْْع ؿمیؼگی ّ اظِاؿًظـ ًوایؼ. ایي ؿأی هطؼی ّ الفم االرـاء امت

 

ای اصکام ػیْاى، ؿأی ىؼثَ ػیْاى ؿا هثِن تؼاًؼ، تَ ًضْی کَ ارـای آى چٌاًچَ ػاػؿك ارـ -۱۱۷هاػٍ 

اهکاى ًؼاىتَ تاىؼ تا ؽکـ هْؿػ اتِام اف ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی تواّای ؿكغ اتِام هی ًوایؼ. ًظـ ىؼثَ 

 .ػؿعًَْ ؿكغ اتِام، تـای ػاػؿك ارـای اصکام ػیْاى، الفم االتثاع امت

 

هکللٌؼ  ۳/۷/۱۳۳۶هاًْى هؼیـیت عؼهات کيْؿی هَْب ( ۵ّْْع هاػٍ)ػمتگاٍ ُای ارـائی ه -۱۱۳هاػٍ 

ػمتْؿات ػیْاى ؿا ػؿ هوام ارـای صکن ارـاء کٌٌؼ. تغلق اف هوـؿات ایي هاػٍ، ػالٍّ تـ تؼویة اػاؿی ّ 

 .ایي هاًْى امت( ۱۱۲اًتظاهی صنة هْؿػ، هنتْرة هزافات هوـؿ ػؿ هاػٍ)

 

ایي هاًْى، چٌاًچَ هنؤّل هـتْٓ پل اف اصْاؿ تؼّى ػؾؿ هْرَ،  (۱۱۱هاػٍ)« ۱»ػؿ ارـای تٌؼ  -۱۱۹هاػٍ 

ایي هاًْى، اهؼام ( ۴۳هاػٍ)( ۲ػؿ ّاصؼ ارـای اصکام ػیْاى صاّـ ًيْػ، ػاػؿك ارـای اصکام هطاتن تثَـٍ)

 .هی ًوایؼ

  



بخش پىجم - سایر مقررات

هاػٍ ۱۲۱ - ىؼة تيغیٌ كؼلی ػیْاى پل اف ؿمیؼگی تَ پـًّؼٍ ُای هْرْػ هٌ ضل هی ىًْؼ .

هاػٍ ۱۲۱ - ُـگاٍ ّوي ؿمیؼگی تَ هّْْػی ػؿ ػیْاى، ؿئیل ػیْاى ػؿ رـیاى تْییغ صوْم ػوْهی ّ یا

هٌاكغ تیت الوال هـاؿ گیـػ، هْظق امت هـاتة ؿا صنة هْؿػ تَ مافهاى تافؿمی کل کيْؿ، ػاػمتاى کل

کيْؿ ّ ػیْاى هضامثات کيْؿ اػالم ًوایؼ .

هاػٍ ۱۲۲ - هوـؿات هـتْٓ تَ ؿػ ػاػؿك ّ ًضٍْ اتالؽ اّؿام، آؿاء ّ تَویوات ػیْاى ّ ّکالت ّ مایـ هْاؿػ

مکْت ػؿ ایي هاًْى تَ تـتیثی امت کَ ػؿ هاًْى آییي ػاػؿمی ػاػگاُِای ػوْهی ّ اًوالب )ػؿ اهْؿ

هؼًی( ّ هاًْى ارـای اصکام هؼًی هوـؿ ىؼٍ امت .

هاػٍ ۱۲۳ - تْػرَ ػیْاى ػؿ ؿػیق هل -تول ؽیل ؿػیق تْػرَ هٍْ هْائیَ هٌظْؿ هی گـػػ .

هاػٍ ۱۲۴ - اف تاؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي هاًْى، هاًْى ػیْاى ػؼالت اػاؿی هَْب ۲۵/ ۱۳۳۵/۹ ّ اٍالصات

تؼؼی آى ّ آییي ػاػؿمی ػیْاى ػؼالت اػاؿی هَْب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۹ هٍْ هْائیَ لـْ هی ىْػ .

هاًْى كْم هيتول تـ یکَؼ ّ تینت ّ چِاؿ هاػٍ ّ می ّ ًَ تثَـٍ ػؿ رلنَ ػلٌی ؿّف مَ ىٌثَ هْؿط

۲۲/ ۹/ ۱۳۹۱ هزلل ىْؿای امالهی تَْیة ىؼ ّ هْاػ) ۱۱( ، ) ۱۲( ، ) ۳۹(، ) ۹۱( ّ ) ۹۴( ایي هاًْى ػؿ تاؿیظ

۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ اف مْی هزوغ تيغیٌ هَلضت ًظام هْاكن تا هَلضت ًظام تيغیٌ ػاػٍ ىؼ ّ هاتوی

هْاػ ایي هاًْى ػؿ تاؿیظ ۳۱/ ۹/ ۱۳۹۱ تَ تأییؼ ىْؿای ًگِثاى ؿمیؼ .
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