
 

 7831/4/73قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 

 ًژاز آقاي زمتط هحوَز احوسيرٌاب 

 هحتطم روَْضي اسالهي ايطاى ضياست

( 123اغل ينػس ٍ تيستت ٍ ستَم     زض ارطاء 10/5/1384هَضخ  28498/241ػكف تِ ًاهِ ضواضُ 

 18/4/1387اذتالف هػَب رلسِ هتَضخ   قاًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى قاًَى ضَضاّاي حل

( قتاًَى اساستي   85اغل ّطتاز ٍ پٌزن   مويسيَى قؿائي ٍ حقَقي هزلس ضَضاي اسالهي هكاتق

حل اذتالف ٍ ًْاز قاؾتي ححنتين تتِ هزلتس      روَْضي اسالهي ايطاى مِ تا ػٌَاى اليحِ ضَضاّاي

ض هزلس تا ارطاء آظهايطي آى تِ هست پٌذ سال ز تَز، پس اظ هَافقت ضَضاي اسالهي حقسين گطزيسُ

 .گطزز ضَضاي هحتطم ًگْثاى، تِ پيَست اتالؽ هي ٍ حأييس 29/2/1387رلسِ ػلٌي هَضخ 

 الضيزاًي ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي ت ػلي

 5/6/1387 84429ضواضُ

 ٍظاضت زازگستطي

مِ زض رلسِ هَضخ ّزسّن حيطهاُ ينْعاض ٍ سيػتس ٍ ّطتتاز ٍ ّ تت     قاًَى ضَضاّاي حل اذتالف

( قتاًَى اساستي   85زلس ضَضاي اسالهي قثق اغل ّطتاز ٍ پتٌزن   ه مويسيَى قؿايي ٍ حقَقي

حػَية گطزيسُ ٍ هزلس تا ارطاء آظهايطي آى تِ هست پٌذ ستال زض رلستِ    روَْضي اسالهي ايطاى

هَضخ تيست ٍ ًْن اضزيثْطت هاُ ينْعاض ٍ سيػس ٍ ّطتاز ٍ ّ ت هَافقتت ٍ زض   ػلٌي ضٍظ ينطٌثِ

هتتَضخ  29675/20ْثتتاى ضستتيسُ ٍ قتتي ًاهتتِ ضتتواضُ تتتِ حأييتس ضتتَضاي ًگ  16/5/1387 حتاضيد 

 .گطزز هي است، تِ پيَست رْت ارطاء اتالؽ هزلس ضَضاي اسالهي ٍاغل گطزيسُ 26/5/1387

 ًژاز روَْض ت هحوَز احوسي ضئيس

 اختالف قانون شوراهاي حل

 هثحج اٍل: هقطضات ػوَهي

قَقي غيطزٍلتي ضتَضاّاي  تيي اضراظ حقيقي ٍ ح ت تِ هٌظَض حل اذتالف ٍ غلح ٍ ساظش1هازُ 

ضَز، ححت ًظاضت قَُ قؿائيِ ٍ تتا ضتطايف    ضَضا ًاهيسُ هي حل اذتالف مِ زض ايي قاًَى تِ اذتػاض

 .گطزز هي هقطض زض ايي قاًَى حطنيل

ضئتيس ّوتاى حتَظُ     حثػطُ ت حؼييي هحسٍزُ فؼاليت رغطافيايي ضَضا زض ّط حَظُ قؿائي تِ ػْتسُ  

 .تاضس قؿائي هي

ضسيسگي تِ اهَض ذاظ تِ حطحيتة هقتطض زض ايتي     حَاًس تطاي زازگستطي استاى هيت ضئيس مل 2هازُ

 .قاًَى ضَضاّاي حرػػي حطنيل زّس

 زٍم: حطمية اػؿاء ٍ چگًَگي اًتراب هثحج

حَاًتس تتطاي اًزتام     الثتسل استت ٍ هتي    ً ط ػؿَ ػلي ت ّط ضَضا زاضاي سِ ً ط ػؿَ اغلي ٍ ز3ٍهازُ

هسؤٍل آى حَسف ضئيس ضتَضا پيطتٌْاز ٍ اتتالؽ آى اظ ستَي      ٍظايف ذَز زاضاي يل زفتط تاضس مِ

 .ضَز ضتف ٍي غازض هي هؼاٍى شي ضئيس مل زازگستطي استاى يا



ضًَس هكاتق  زازگستطي مِ قاؾي ضَضا ًاهيسُ هي ت زض ّط حَظُ قؿائي يل يا چٌس ً ط قاؾي4هازُ

زاض اهتَض چٌتس ضتَضا     ػْتسُ  حَاًس ّوعهتاى  ًوايٌس. قاؾي ضَضا هي هي هقطضات ايي قاًَى اًزام ٍظي ِ

 .تاضس

 قؿائيِ اظ هياى قؿتات ضتاغل هٌػتَب ذَاّسضتس ٍ احنتام      قاؾي ضَضا تا اتالؽ ضئيس قَُ ت  5هازُ

ايطاى  اًتػاب سايط اػؿاء ضَضا پس اظ احطاظ ضطايف حَسف ضئيس قَُ قؿائيِ ٍ يا ضرػي مِ حَسف

 .ضَز گطزز، غازض هي حؼييي هي

 هثحج سَم: ضطايف ػؿَيت

 :تايس هتسيي تِ زيي هثيي اسالم تَزُ ٍ زاضاي ضطايف ظيط تاضٌس اػؿاء ضَضا ت 6هازُ

 .روَْضي اسالهي ايطاى الف ت حاتؼيت

 .ايطاى ٍ ٍاليت هكلقِ فقيِ ب ت اػتقاز ٍ التعام ػولي تِ قاًَى اساسي روَْضي اسالهي

 .د ت حسي ضْطت تِ اهاًت ٍ زياًت ٍ غحت ػول

 .گطزاى يا سنطآٍض ضٍاى اػتياز تِ هَاز هرسض يا ز ت ػسم

 .حوام سال 35ّت ت زاضا تَزى حساقل 

 .ٍ ت زاضا تَزى ماضت پاياى ذسهت ٍظي ِ ػوَهي يا هؼافيت اظ ذسهت

 .زاضا تَزى هسضك ماضضٌاسي رْت اػؿاء ضَضاّاي حل اذتالف ضْط ظ ت

 .ح ت هتأّل تَزى

 .پستاظ ػؿتَيت  هتاُ ٍ حتساٍم ستنًَت     ت ستاتقِ ستنًَت زض هحلطتَضا حتساقل تتِ هتست ضتص        ـ

 .ًساضتتتي ستتاتقِ هحنَهيتتت هتتؤحط مي تتطي ٍ ػتتسم هحطٍهيتتت اظ حقتتَ  ارتوتتاػي        ي ت  

ّاي حقَ  قؿائي يا  ػؿَيت زض ضَضا زاضًسگاى هسضك زاًطگاّي يا حَظٍي زض ضضتِ ت تطاي1حثػطُ

 .تا گطايص فقِ ٍ هثاًي حقَ  اسالهي زض اٍلَيت ّستٌس الْيات

ط زض ضٍستا، زاضتي حساقل سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي العاهي ضَضاّاي هستق ت تطاي ػؿَيت زض2حثػطُ 

 .است

 حَاًس تطاي غلح ٍ ساظش زض زػاٍي احَال ضرػيِ اقليتْتاي زيٌتي   ضئيس قَُ قؿائيِ هي ت3حثػطُ

 ( قاًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى ضَضاي حل اذتالف ذاظ حطنيل13هَؾَع اغل سيعزّن  

 .زّس

 .ي ذَز تاضٌساػؿاء ايي ضَضا تايس هتسيي تِ زي

قؿات ضَضا(، ماضمٌاى زازگستطي، ٍمتالء ٍ هطتاٍضاى حقتَقي ٍ پطستٌل      ت قؿات  تِ استخٌاء7هازُ

 اقالػاحي حا ظهاًي مِ زض سوتْاي ضغلي ذَز ّستتٌس حتق ػؿتَيت زض ضتَضا ضا     ًيطٍي اًتظاهي ٍ

 .ًساضًس

 هثحج چْاضم: غالحيت ضَضا

 :ًوايتتس غتتلح ٍ ستتاظش اقتتسام هتتي  تتتطاي ت زض هتتَاضز ظيتتط ضتتَضا تتتا حطاؾتتي قتتطفيي     8هتتازُ

 .الف ت مليِ اهَض هسًي ٍ حقَقي

 .رطائن قاتل گصضت ب ت مليِ



 .د ت رٌثِ ذػَغي رطائن غيطقاتل گصضت

 ِ ضسيسگي ضَضا تا زضذَاست يني اظ قطفيي غَضت پتصيطز ٍ قتطف زيگتط حتا      حثػطُ ت زض غَضحي م

م ًوايس ضَضا زضذَاست ضا تايگتاًي ٍ  حوايل ذَز ضا تطاي ضسيسگي زض ضَضا اػال پاياى رلسِ اٍل ػسم

 .ًوايس تِ هطرغ غالح ضاٌّوايي هي قطفيي ضا

 :ًوايس غسٍض ضأي هي ت ضَضا زض هَاضز ظيط ضسيسگي ٍ هثازضت ت9ِهازُ

ذالفتي اظ قثيتل حرل تات ضاٌّوتايي ٍ      الف ت زض رطائن تاظزاضًسُ ٍ اقساهات حأهيٌي ٍ حطتيتي ٍ اهتَض  

( ضيتال ٍ يتا   30.000.000هزوَػاً حا سي هيليتَى    ي آى حسامخط ٍضاًٌسگي مِ هزاظات ًقسي قاًًَ

 .سِ هاُ حثس تاضس

 زليل ب ت حأهيي

 .تاضس حثػطُ ت ضَضا هزاظ تِ غسٍض حنن حثس ًوي

 .قطح زض ضَضا ضا حتي تا حَافق قطفيي ًساضز ت زػاٍي ظيط قاتليت10هازُ

 .فسد ًناح، ضرَع، ًسة الف ت اذتالف زض اغل ًناح، اغل قال ،

 .ب ت اذتالف زض اغل ٍق يت، ٍغيت، حَليت

 .تِ حزط ٍ ٍضضنستگي ضارغ د ت زػاٍي

 .تِ اهَال ػوَهي ٍ زٍلتي ز ت زػاٍي ضارغ

مِ تِ هَرتة قتَاًيي زيگتط زض غتالحيت هطارتغ اذتػاغتي يتا هطارتغ قؿتائي غيتط            ّت ت اهَضي 

 .تاضس هي زازگستطي

ضستيسگي ٍ هثتازضت تتِ     ضاي حتل اذتتالف  ت قاؾي ضَضا زض هَاضز ظيط تا هطَضت اػؿاء ضَ  11هازُ

 .ًوايس غسٍض ضأي هي

ضيتال ٍ زض ضتْط حتا پٌزتاُ هيليتَى       (20.000.000) ت زػاٍي هالي زض ضٍستا حا تيستت هيليتَى  1

 .( ضيال50.000.000 

هطتَـ تِ حرليِ ػيي هستأرطُ تِ رع زػَي هطتتَـ تتِ ستطق لي ٍ حتق مستة ٍ       ت مليِ زػاٍي2

 .پيطِ

 .ٍضاحتتتت، ححطيتتتط حطمتتتِ، هْتتتط ٍ هتتتَم حطمتتتِ ٍ ضفتتتغ آى   غتتتسٍض گتتتَاّي حػتتتط    تتتت3

 .تِ زض غَضحي مِ ضَضا ًسثت تِ اغل زػَي ضسيسگي مطزُ تاضس پطزاذت هحنَم ت ازػاي اػساض اظ4

تا  حَاًس مٌٌسُ هي ذاًَازگي ٍ سايط زػاٍي هسًي زازگاُ ضسيسگي زض مليِ اذتالفات ٍ زػاٍي ت12هازُ

تاض تطاي  اى حل ٍ فػل آى اظ قطيق غلح ٍ ساظش فقف يلحَرِ تِ مي يت زػَي يا اذتالف ٍ اهن

 .ًوايس هست حسامخط حا زٍ هاُ هَؾَع ضا تِ ضَضاي حل اذتالف اضراع

ٍ  13هازُ ايزتاز غتلح ٍ    ت ضَضا هنلف است زض ارطاء هازُ فَ  تطاي حل ٍ فػل زػَي يتا اذتتالف 

ضتسُ تتِ هطرتغ     حؼييي ساظش حالش مٌس ٍ ًتيزِ ضا اػن اظ حػَل يا ػسم حػَل ساظش زض هْلت

 .اػالم ًوايس مٌٌسُ تطاي حٌظين گعاضش اغالحي يا ازاهِ ضسيسگي هستٌساً قؿائي اضراع

ضرع غيطضضيس مِ فاقس ٍلي يا  ت ضَضا تايس اقساهات الظم ضا تطاي ح ظ اهَال غغيط، هزٌَى،14هازُ

الوالل تِ ػول آٍضز  تالٍاضث ٍ اهَال هزَْل قين تاضس ٍ ّوچٌيي غاية ه قَزاالحط، هاحطك هتَفاي



ضَضا حق زذل ٍ حػطف زض ّيچ يل اظ اهَال هصمَض  .مٌس ٍ تالفاغلِ هطاحة ضا تِ هطارغ غالح اػالم

 .ضا ًساضز

 :ضتتَز اذتتتالف زض غتتالحيت هحلتتي ضتتَضاّا تتتِ حطحيتتة ظيتتط اقتتسام هتتي  تتت زض غتتَضت15هتتازُ

ل زازگاُ ػوتَهي ّوتاى   ٍاقغ زض يل حَظُ قؿائي، حل اذتالف تا ضؼثِ اٍ الف ت زض هَضز ضَضاّاي 

 .حَظُ است

ِ  زض هَضز ضَضاّاي ٍاقغ زض حَظُ ب ت  اٍل  ّاي قؿائي يل ضْطستاى يا استاى، حل اذتالف تا ضتؼث

 .زازگاُ ػوَهي حَظُ قؿائي ضْطستاى هطمع استاى است

زض زٍ استاى، حل اذتالف تا ضؼثِ اٍل زازگاُ ػوَهي ضْطستتاى هطمتع    د ت زض هَضز ضَضاّاي ٍاقغ 

 .است اتتسائاً تِ غالحيت ضَضاي ٍاقغ زض آى استاى اظْاضًظط ضسُ است مِ استاًي

تطٍظ اذتالف زض غالحيت ضَضا تا سايط هطارتغ قؿتائي غيطزازگستتطي زض يتل      ت زض غَضت16هازُ

ّتاي   اذتالف تا ضؼثِ اٍل زازگاُ ػوَهي حَظُ قؿتائي هطتتَـ استت ٍ زض حتَظُ     حَظُ قؿائي، حل

ِ حل اذتالف تا اٍل زازگاُ ػوَهي ضْطستاى هطمتع ّوتاى استتاى    يل استاى، ضؼث قؿائي هرتلف

 غَضت ححقق اذتالف ضَضا تا هطارغ قؿائي ٍاقغ زض حَظُ زٍ استاى، تِ حطحية هقطض زض تٌس است. زض

 .( ايي قاًَى ػول ذَاّسضس15هازُ  « د »

ئي تتيي ضتَضا ٍ هطرتغ قؿتائي، ًظتط هطرتغ قؿتا        ت زض غَضت تتطٍظ اذتتالف زض غتالحيت   17هازُ

 .االحثاع است الظم

 ضسيسگي زض ضَضا هثحج پٌزن ت حطحية

زضذَاستت ضت اّي زض    .آيتس  ت ضسيسگي ضَضا تا زضذَاست متثي يتا ضت اّي تتِ ػوتل هتي     18هازُ

 .ضسس غَضحوزلس قيس ٍ تِ اهؿاء ذَاّاى يا هتقاؾي هي

 :زضذَاست ضسيسگي هتؿوي هَاضز ظيط است ت19هازُ

 .قطفيت زػَا ام ٍ ًام ذاًَازگي، هطرػات ٍ ًطاًيت 1ً

 .ت هَؾَع ذَاستِ يا زضذَاست يا احْام2

 .زضذَاست ت زاليل ٍ هستٌسات3

زازضستي هتسًي ٍ    آئتيي  ت ضسيسگي قاؾي ضَضا اظ حيج اغَل ٍ قَاػس حتاتغ هقتطضات قتاًَى   20هازُ

 .مي طي است

تِ غتالحيت، حتق زفتاع، حؿتَض زض      ًاظط ضسيسگي ضاهل هقطضات ت اغَل ٍ قَاػس حامن تط1حثػطُ

 .است زازضسي، ضسيسگي تِ زاليل ٍ هاًٌس آى

زازضسي، اظ حنن هقطض زض  ّعيٌِ ت هقطضات ًاظط تِ ٍمالت، غسٍض ضأي، ٍاذَاّي، حزسيسًظط 2ٍحثػطُ

 .هازُ فَ  هستخٌي ٍ حاتغ ايي قاًَى است

 .ضسيسگي ضَضا حاتغ حططي ات آئيي زازضسي هسًي ًيست ت21هازُ

ضسيسگي زض ايي هازُ هقطضات ًاظط تِ ضطايف ضنلي زازذَاست، ًحتَُ   ت هٌظَض اظ حططي ات،1ُحثػط

 .ضسيسگي، رلسِ زازضسي ٍ هاًٌس آى است اتالؽ، حؼييي اٍقات



اي اضسال ًنٌتس ٍ   رلسِ ضسيسگي حاؾط ًطَز ٍ يا اليحِ ت چٌاًچِ ذَاًسُ تا زػَت ضَضا زض2حثػطُ

ي هسًي ضارغ تِ اتالؽ ًثاضس، ضَضا هنلف است اٍ ضا تا اضستال  زازضس ايي زػَت هكاتق هقطضات آئيي

 .مٌس اذكاضيِ زػَت

ذتاضد تاضتس    ت زض هَاضزي مِ زػَي قاضي يا هطحثف تا زػَي اغلي اظ غالحيت شاحي ضتَضا 22هازُ

 .آيس ضسيسگي تِ ّط زٍ زػَي زض هطرغ قؿائي غالح تِ ػول هي

حَاًس ححقيق هحلي، هؼايٌِ هحل، حأهيي زليل  هي ػالٍُ تط ضسيسگي تِ زاليل قطفيي ت ضَضا23هازُ

 .ًيع تا اضراع ضئيس ضَضا حَسف يني اظ اػؿاء تِ ػول آٍضز ضا

( ضيال ٍ زض اهتَض مي تطي   000/30ّعاض   اهَض هسًي هستلعم پطزاذت سي ت ضسيسگي ضَضا زض24هازُ

 .ضيال تِ ػٌَاى ّعيٌِ زازضسي است (5000پٌذ ّعاض  

%( آى قثتق تَزرتِ   100ذعاًِ ٍاضيع ٍ غسزضغتس    ازضسي ٍ هَاضز زيگط تِزضآهس حاغل اظ ّعيٌِ ز

 .ّاي ضَضا غطف ضَز ياتس حا زض رْت حأهيي ّعيٌِ هي ساالًِ تِ ضَضاّاي حل اذتالف اذتػاظ

 ضأي هثحج ضطن ت احراش حػوين ٍ غسٍض

 گتعاضش  ت زض غَضت حػَل ساظش هياى قطفيي، چٌاًچِ هَؾَع زض غتالحيت ضتَضا تاضتس   25هازُ

هَؾَع ساظش  ضَز، زض غيط ايي غَضت اغالحي غازض ٍ پس اظ حأييس قاؾي ضَضا تِ قطفيي اتالؽ هي

هطرغ قؿائي غتالح   ٍ ضطايف آى تِ حطحيثي مِ ٍاقغ ضسُ است زض غَضحوزلس هٌؼنس ٍ هطاحة تِ

 .ضَز اػالم هي

ا تاضتس  ( زض غالحيت ضتَض 12هكاتق هازُ   ت زض غَضت ػسم حػَل ساظش، چٌاًچِ هَؾَع26هازُ

مٌتس ٍ زض   ًظطيِ متثي آًْا ضأي هقتؿي غتازض هتي   قاؾي ضَضا پس اظ هطَضت تا اػؿاء ضَضا ٍ أذص

ٍ غسٍض ضأي است. ًظط اػؿاء ضَضا ٍ هستتٌسات تايتس    ايي غَضت حٌْا ًظط قاؾي هالك اذص حػوين

 .ضَز حثت ٍ زض پطًٍسُ هٌؼنس

 .ًوايٌتتس ظ ٍميتتل استتت ازُحَاًٌتتس ضرػتتاً زض ضتتَضا حؿتتَض يافتتتِ يتتا ا  تتت قتتطفيي هتتي27هتتازُ

ٍميل اٍ زض ّيچ  ت ضأي غازضُ اظ سَي قاؾي ضَضا حؿَضي است هگط ايي مِ هحنَم ػليِ يا28هازُ

ًٌوتَزُ تاضتس ٍ يتا     يل اظ رلسات ضسيسگي تا ػصض هَرِ حاؾط ًطسُ ٍ تتِ قتَض متثتي ًيتع زفتاع     

 .تاضس اذكاضيِ اتالؽ ٍاقؼي ًطسُ

أي غياتي ظطف هْلت تيستت ضٍظ اظ حتاضيد اتتالؽ ٍاقؼتي،     زاضز تِ ض ت هحنَم ػليِ غاية حق29هازُ

 .ضتتتَز ٍ قاتتتتل ضستتتيسگي استتتت اػتتتتطاؼ ٍاذتتتَاّي ًاهيتتتسُ هتتتي اػتتتتطاؼ ًوايتتتس ايتتتي

 .تاضتتتس ٍ قكؼتتتي استتتت  قاتتتتل اػتتتتطاؼ ًوتتتي  تتتت گتتتعاضش اغتتتالحي ضتتتَضا  30هتتتازُ

تتالؽ  ايي قاًَى ظطف هست تيست ضٍظ اظ حتاضيد ا  (11) ( 9ٍت مليِ آضاء غازضُ هَؾَع هَاز  31هازُ

 حزسيتتتسًظط اظ آضاء ضتتتَضا، قاؾتتتي ضتتتَضا ٍ تاضتتتس. هطرتتتغ قاتتتتل حزسيتتتسًظط ذتتتَاّي هتتتي

تاضتس. چٌاًچتِ هطرتغ     ػوَهي ّواى حتَظُ قؿتائي هتي    هطرغ حزسيسًظط اظ آضاء قاؾي ضَضا زازگاُ

 .ًوايتتتس ضأستتتاً هثتتتازضت تتتتِ غتتتسٍض ضأي هتتتي   حزسيتتتسًظط آضاء غتتتازضُ ضا ًقتتتؽ ًوايتتتس 

ِ   ضأي سَْت ّطگاُ زض حٌظين يا ًَضتي 32هازُ اي يتا اؾتافِ    قلن ضخ تسّس هاًٌس اظ قلن افتتازى ملوت

غَضت گطفتِ تاضس حا ٍقتي متِ ًسثتتت تتِ آضاء هتصمَض اػتتطاؼ       ضتسى آى ٍ يا اضتثاُ زض هحاسثِ



مٌس ٍ ضأي حػحيح ضسُ تتِ قتطفيي    ً غ ضأي ضا حػحيح هي زضذَاست شي است، قاؾي ضَضا تا ًطسُ

 .اغلي تسٍى ضأي حػحيح ضسُ هوٌَع استضًٍَضت ضأي  اتالؽ ذَاّسضس. حسلين

ً غ ٍ تا زستَض قاؾي ضَضا پتس اظ غتسٍض    هسًي تِ زضذَاست شي ت ارطاء آضاء قكؼي زض اهَض33هازُ

هطتَـ تِ ارطاء احنام زازگاّْا حَسف ٍاحس ارتطاء احنتام زازگستتطي     تطگِ ارطائيِ هكاتق هقطضات

 .آيس هي هحل تِ ػول

زست ًيايس تا حقاؾتاي   حنَم تِ ضا پطزاذت ًنٌس ٍ اهَالي اظ ٍي تِت چٌاًچِ هحنَم ػليِ، ه34هازُ

هحنَهيتْتاي هتالي تتِ ارتطاء احنتام       ً غ ٍ زستَض قاؾي هطاحة رْت اػوال قاًَى ًحَُ ارطاء شي

 .ضَز زازگستطي اػالم هي

 هقطضات هثحج ّ تن ت سايط

ٍ ت ػؿَيت زض ضَضا افتراضي است. ليني قَُ قؿائيِ تتِ حٌاستة فؼال  35هازُ هيتعاى ّونتاضي    يتت 

 .مٌس قؿات، اػؿاء ٍ ماضمٌاى ضَضا پازاش هٌاسة پطزاذت هي

 الثسل تا زػَت ضئيس حَظُ قؿائي غَضت فَت يا استؼ اء يا ػعل اػؿاء ضَضا ػؿَ ػلي ت زض36هازُ

 .ضَز رايگعيي ػؿَ هصمَض هي

 .ٍي ذَاّسضس زاض ٍظي ِ الثسل ػْسُ ػلي ت زض غياب ػؿَ ضَضا تا زػَت ضئيس ضَضا ػؿ37َهازُ

قاًًَي ذَز هطحنة حرلف ضًَس ٍ يا حؿَض ٍ هطاضمت  ٍظايف ت چٌاًچِ اػؿاء ضَضا زض اًزام38هازُ

  ِ ػؿتَيت زض ضتَضا ضا اظ زستت تسٌّتس ضئتيس       تاضتٌس يتا ضتطايف    هٌاسة زض رلسات ضتَضا ًساضتت

 .مٌس ّيأت حرل ات اػؿاء ضَضا اػالم هي رْت ضسيسگي تِ قؿائي هطاحة ضا هستٌساً حَظُ

اي اظ سَي زازستطاي اًتظتاهي قؿتات،     تِ حرل ات هطمة اظ ًوايٌسُ مٌٌسُ ت ّيأت ضسيسگي39هازُ

 .استاى ٍ هسؤٍل ح اظت ٍ اقالػات زازگستطي استاى ذَاّستَز ضئيس ضَضاي حل اذتالف

قؿتائيِ تتطاي هتست ستِ ستال هٌػتَب        ضسيسگي مٌٌسُ تا اتالؽ ضئتيس قتَُ   ت اػؿاء ّيأت40هازُ

 .هزسز آًاى تالهاًغ است ضًَس ٍ اًتراب هي

ضَضا ٍ ضٌيسى اظْاضات ٍ زفاػيات ٍي  مٌٌسُ پس اظ زػَت اظ ػؿَ ت چٌاًچِ ّيأت ضسيسگي41هازُ

مٌتس،   احطاظ ًوايس حنن تِ ػعل ٍي غتازض هتي   فقساى يني اظ ضطايف ػؿَيت يا غيثت غيطهزاظ اٍ ضا

 .ايي حنن قكؼي است

ًي هطتَـ تِ ضتَضا، هطحنتة حرلتف ضتَز هطاحتة      ضَضا زض اًزام ٍظايف قاًَ ت چٌاًچِ قاؾي42هازُ

اًتظتاهي قؿتات اػتالم     ( ايي قاًَى تتِ زازستطاي  40قؿائي يا ّيأت هَؾَع هازُ  حَظُ حَسف ضئيس

 .حتتا هكتتاتق هقتتطضات هطتتتَـ تتتِ حرل تتات ٍ رتتطائن قؿتتات ضستتيسگي ضتتَز          ضتتَز هتتي

ل يا اضائِ ذتسهت تتِ   ضَضا زض هقاتل زضيافت ٍرِ يا سٌس پطزاذت ٍرِ يا ها ت چٌاًچِ اػؿاء43هازُ

( قتاًَى هزتاظات استالهي    588قطفيي اظْاضًظط مٌٌس، تِ هزاظات تتعُ هَؾتَع هتازُ      ً غ يني اظ

 .هحنَم ذَاٌّسضس 2/3/1375 هػَب

ٍمالتت زازگستتطي، هطتاٍض حقتَقي يتا       ت چٌاًچِ اػؿاء ضَضا زض آظهتَى استترسام قؿتات،   44هازُ

ساتقِ ّوناضي تا ضَضا زاضتِ تاضٌس ٍ  ِ سالماضضٌاس ضسوي زازگستطي پصيطفتِ ضًَس ٍ حساقل س



اذتالف استاى تطسس هتست متاضآهَظي آًتاى تتِ      حسي ساتقِ آًاى تِ حأييس ضئيس مل ضَضاّاي حل

 .ًػف، حقليل ذَاّسيافت

 ّايي مِ حا ظهاى ارطاء ايي قاًَى هٌتْي تِ احراش حػتوين ًطتسُ تاضتس، تتا ضػايتت      پطًٍسُ ت45هازُ

 .ذَاّسضس اّاي حل اذتالف ضسيسگي ٍ ًسثت تِ آًْا احراش حػوينهقطضات ايي قاًَى زض ضَض

حتَّيي ضتَز، هطحنتة تتِ      ت چٌاًچِ تِ اػؿاء ضَضا زض هقام اًزام ٍظي ِ ٍ يا تِ هٌاسثت آى46هازُ

 .هحنَم ذَاّسضس 2/3/1375( قاًَى هزاظات اسالهي هػَب 609هزاظات تعُ هَؾَع هازُ 

ِ  ت زض هَاضزي مِ ضَضا تِ ػٌَاى 47هازُ زػتاٍي ٍ اذتالفتات ضستيسگي     زاٍض هَضز حَافق قتطفيي تت

زازضسي هسًي زازگاُ ػوتَهي ٍ اًقتالب    مٌس ضػايت هقطضات هطتَـ تِ زاٍضي هكاتق قاًَى آئيي هي

 .العاهي است

ّا ٍ ساظهاًْا ٍ ًْازّاي زٍلتي ٍ ػوَهي ٍ قؿائي  ضَضاّا، ٍظاضحراًِ ت رْت حقَيت ٍ حَسؼ48ِهازُ

 يي ًْاز، تِ ٍيژُ حأهيي ٍ حرػيع ًيطٍي ازاضي ٍ قؿائي الظم اظ قطيق هأهَض تِتا ا هلعم تِ ّوناضي

 .ذسهت ضسى ماضمٌاى زٍلت زض ضَضاّا ّستٌس

قؿتائيِ زض قالتة    ضَضاّا ضا تطاساس تَزرتِ پيطتٌْازي قتَُ    ت زٍلت ّطسالِ تَزرِ هَضزًياظ49هازُ

ٍ هناى ٍ اهَض هتالي ٍ پطتتيثاًي   حأهيي اهناًات ازاضي ٍ حزْيعات  مٌس، تيٌي هي ضزيف هستقل پيص

 .قؿائيِ است ػْسُ قَُ ضَضاّاي حل اذتالف تِ

حاضيد حػتَية حَستف ٍظيتط زازگستتطي      ًاهِ ارطائي ايي قاًَى ظطف هست سِ هاُ اظ ت آئيي  50هازُ

 .ضسس حْيِ ٍ تِ حػَية ضئيس قَُ قؿائيِ هي

 .گتتطزز اػتتالم هتتي  االحتتط تتت مليتتِ قتتَاًيي ٍ هقتتطضات هغتتايط تتتا ايتتي قتتاًَى هلغتتي      51هتتازُ

هطتول تط پٌزاُ ٍ يل هازُ ٍ زُ حثػطُ زض رلسِ هَضخ ّزسّن حيط هاُ ينْعاض ٍ سيػس  قاًَى فَ 

 (85ّطتاز ٍ ّ ت مويسيَى قؿائي ٍ حقَقي هزلس ضَضاي اسالهي قثق اغل ّطتاز ٍ پٌزن   ٍ

آى  آظهايطتي قاًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى حػَية گطزيس ٍ پس اظ هَافقت هزلس تا ارتطاء  

 تِ حأييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس 16/5/1387تِ هست پٌذ سال، زض حاضيد 


