تسن اهلل اللعوي اللعين
قاوًن تشکیالت ي آییه دادرسی دیًان عذالت اداری مصًب 1392/3/25
تخش ايل -تشکیالت
مادٌ  -1ؿك ارلای اغل يٌػـ ٍ ّلتاؿ ٍ سَم ( )173هاًَى اساسي روَْكی اسالهي ايلاى توٌظَك كسيـگي تِ ضٌايات ،تظلوات ٍ اػتلاؾات هلؿم
ًسثت تِ هأهَكاى ،اؿاكات ٍ آييي ًاهِّای ؿٍلتي ؽالف هاًَى يا ضلع يا ؽاكد ام عـٍؿ اؽتياكات هوام تػَية ًٌٌـُ ،ؿيَاى ػـالت اؿاكی ًِ ؿك ايي
هاًَى تِ اؽتػاك «ؿيَاى» ًاهيـُ هيضَؿ ميلًظل كييس هَُ هؿائيِ تطٌيل هيگلؿؿ.
مادٌ  -2ؿيَاى ؿك تْلاى هستول است ٍ هتطٌل ام ضؼة تـٍی ،تزـيـًظلّ ،يأت ػوَهي ٍ ّيأتْای تؾػػي هي تاضـ .تطٌيالت هؿايي ،اؿاكی ٍ
تؼـاؿ ضؼة ؿيَاى تا تػَية كئيس هَُ هؿائيِ تؼييي هي ضَؿ.
تثصرٌ -كئيس ؿيَاى ػـالت اؿاكی هي تَاًـ پيطٌْاؿات ؽَؿ كا تِ كئيس هَُ هؿائيِ اكائِ ًوايـ.
مادٌ ّ -3ل ضؼثِ تـٍی ؿيَاى ام يي كئيس يا ؿاؿكس ػلي

الثـل ٍ ّل ضؼثِ تزـيـًظل ام يي كئيس ٍ ؿٍ هستطاك تطٌيل هي

ضَؿ .ضؼثِ

تزـيـًظل تا عؿَك ؿٍ ػؿَ كسويت هيياتـ ٍ هالى غـٍك كأیً ،ظل اًخليت است .آكاء ضؼة تزـيـًظل ؿيَاى هكؼي است.
تثصرٌ -صٌاًضِ رلسِ ضؼثِ تزـيـًظل تا عؿَك ؿٍ ػؿَ كسويت ياتـ ٍ ٌّگام غـٍك كأی اؽتالف ًظل عاغل ضَؿ ،يي ػؿَ هستطاك تَسف
كئيس ؿيَاى تِ آًاى اؾاكِ هيضَؿ.
مادٌ  -4هؿات ؿيَاى تا عٌن كئيس هَُ هؿائيِ هٌػَب هي ضًَـ ٍ

تايـ ؿاكای ؿُ سال ساتوِ ًاك هؿائي تاضٌـ  .ؿك هَكؿ هؿات ؿاكای هـكى

ًاكضٌاسي اكضـ يا ؿًتلا ؿك يٌي ام گلايطْای كضتِ عوَم يا هـاكى عَمٍی ّوتلام ،ؿاضتي پٌذ سال ساتوِ ًاك هؿائي ًاكي است .
تثػلُ  -1هؿاتي ًِ عـاهل پٌذ سال ساتوِ ًاك هؿائي ؿك ؿيَاى ؿاكًـ ،ام ضوَل ایى هاؿُ هستخٌي هي تاضٌـ.
تثػلُ  -2كئيس ؿيَاى ػـالت اؿاكی هي تَاًـ هؿات ٍارـ ضلايف كا تِ كئيس هَُ هؿائيِ پيطٌْاؿ ًوايـ .
مادٌ  -5كئيس ؿيَاى ،كئيس ضؼثِ اٍل تزـيـًظل ؿيَاى ًين هي تاضـ ٍ تِ تؼـاؿ هَكؿ ًيام ،هؼاٍى ٍ هطاٍك ؽَاّـ ؿاضت ٍ .ی هي تَاًـ تلؽي
اؽتياكات ؽَؿ كا تِ هؼاًٍاى تلَيؽ ًوايـ.
مادٌ  -6تِ هٌظَك تسْيل ؿك ؿستلسي هلؿم تِ ؽـهات ؿيَاى ،ؿكاتل اؿاكی ؿيَاى ؿك هغل ؿاؿگستلی يا ؿكاتل تامكسي ًل ًطَك ؿك ّل يي ام
هلاًن استاًْا تأسيس هيگلؿؿ .ايي ؿكاتل ٍظايق ميل كا تِ ػْـُ ؿاكًـ :
الق -كاٌّوايي ٍ اكضاؿ هلارؼاى
ب -پقيلش ٍ حثت ؿاؿؽَاستّا ٍ ؿكؽَاستْای ضاًياى
ج -اتالؽ ًسؾِ ؿٍم ضٌايات يا آكاء غاؿك ضـُ ام سَی ؿيَاى ؿك عَمُ آى ؿكتل ًِ ام قلين ًواتل يا پست الٌتلًٍيٌي يا تِ ّل قلين ؿيگلی ام
ؿيَاى ؿكياكت ًلؿُاًـ.
ث -اًزام ؿستَكات ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى ؿك عَمُ هلتَـ تِ آى ؿكتل.

مادٌ  -7ؿيَاى هي تَاًـ تِ تؼـاؿ هَكؿ ًيام ًاكضٌاساًي ام كضتِ ّای هؾتلق ًِ عـاهل ؿاكای ؿُ سال ساتوِ ًاك اؿاكی ٍ هـكى ًاكضٌاسي يا
تاالتل تاضٌـ ،تِ ػٌَاى هطاٍك ؿيَاى ؿاضتِ تاضـ.
ؿك غَكت ًيام ّل يي ام ضؼة تِ هطاٍكُ ٍ ًاكضٌاسي ،تِ ؿكؽَاست ضؼثِ يا تِ تطؾيع كئي س ؿيَاىً ،اكضٌاس هطاٍك تَسف كئيس ؿيَاى تِ
ضؼثِ هؼلكي هي ضَؿ .ؿك ايي غَكت ًاكضٌاس پس ام تلكسي هَؾَعً ،تيزِ كا تِ قَك هٌتَب تِ ضؼثِ اكائِ هي ًٌـ تا ؿك پلًٍـُ ؿكد ضَؿ  .هاؾي
ضؼثِ تا هالعظِ ًظل ٍی هثاؿكت تِ غـٍك كأی هيًوايـ.
تثصرٌ -عوَم ٍ هنايای هطاٍكيٌي ًِ ؿك ارلای هاؿُ ( )9هاًَى ؿيَاى ػـالت اؿاكی هػَب  1385/9/25هٌػَب ضـُ اًـ هكاتن هولكات مهاى
اًتػاب هغاسثِ ٍ پلؿاؽت هيضَؿ.
مادٌ ّ -8يأت ػوَهي ؿيَاى تا ضلًت عـاهل ؿٍ سَم هؿات ؿيَاى تِ كياست كئيس ؿيَاى ٍ يا هؼاٍى هؿائي ٍی تطٌيل هي ضَؿ ٍ هالى غـٍك
كأیً ،ظل اًخليت اػؿای عاؾل است.
تثصرٌ -هطاٍكاى ٍ ًاكضٌاساى هَؾَع هاؿُ ( )7ايي هاًَى هي تَاًٌـ تا ؿػَت كئيس ؿيَاى تـٍى ؿاضتي عن كأی ،ؿك رلسات ّيأت ػوَهي
ضلًت ًٌٌـ ٍ ؿك غَكت لنٍم ًظلات ًاكضٌاسي ؽَؿ كا اكائِ ًوايٌـ.
مادٌ ٍ -9اعـ ارلای اعٌام ؿيَاى ميلًظل كئيس ؿيَاى يا هؼاٍى ٍی ،اًزام ٍظيلِ هي ًوايـ ًِ ام تؼـاؿ ًاكي ؿاؿكس ارلای اعٌام ،هـيل ؿكتل ٍ
ًاكهٌـ تلؽَكؿاك است.
تثصرٌ -تلای ؿاؿكساى ارلای اعٌام ،ؿاضتي عـاهل ؿُ سال ساتوِ هؿائي ٍ يا پٌذ سال ساتوِ هؿائي تا ؿاضتي هـكى ىاكضٌاسي اكضـ يا ؿًتلا ؿك
كضتِّای عوَم ٍ الْيات (گلايص كوِ ٍ هثاًي عوَم اسالهي) يا ّوتلام عَمٍی آى المم است.

تخش ديم -آییه دادرسی
فصل ايل -صالحیت
مادٌ  -10غالعيت ٍ عـٍؿ اؽتياكات ؿيَاى تِ هلاك ميل است:
 -1كسيـگي تِ ضٌايات ٍ تظلوات ٍ اػتلاؾات اضؾاظ عويوي ایعوَهي ام :
الق -تػويوات ٍ اهـاهات ٍاعـّای ؿٍلتي اػن ام ٍماكتؾاًِ ّا ٍ سامهاًْا ٍ هؤسسات ٍ ضلًتْای ؿٍلتي ٍ ضْلؿاكی ّا ٍ سامهاى تأهيي ارتواػي ٍ
تطٌيالت ٍ ًْاؿّای اًوالتي ٍ هؤسسات ٍاتستِ تِ آًْا.
ب -تػويوات ٍ اهـاهات هأهَكاى ٍاعـّای هقًَك ؿك تٌـ «الق» ؿك اهَك كارغ تِ ٍظايق آًْا.
 -2كسيـگي تِ اػتلاؾات ٍ ضٌايات ام آكاء ٍ تػويوات هكؼي ّيأتْای كسيـگي تِ تؾللات اؿاكی ٍ ًويسيَى ّايي هاًٌـ ًويسيَى ّای هالياتي،
ّيأت عل اؽتالف ًاكگل ٍ ًاككلهاً ،ويسيَى هَؾَع هاؿُ ( )100هاًَى ضْلؿاكیّا هٌغػلاً ام عيج ًوؽ هَاًيي ٍ هولكات يا هؾاللت تا آًْا
 -3كسيـگي تِ ضٌايات هؿات ٍ هطوَالى هاًَى هـيليت ؽـهات ًطَكی ٍ سايل هستؾـهاى ٍاعـّا ٍ هؤسسات هقًَك ؿك تٌـ ( ٍ )1هستؾـهاى
هؤسساتي ًِ ضوَل ايي هاًَى ًسثت تِ آًْا هغتاد فًل ًام است اػن ام لطٌلی ٍ ًطَكی ام عيج تؿييغ عوَم استؾـاهي

تثصرٌ  -1تؼييي هيناى ؽساكات ٍاكؿُ ام ًاعيِ هؤسسات ٍ اضؾاظ هقًَك ؿك تٌـّای ( )2( ٍ )1ايي هاؿُ پس ام غـٍك كأی ؿك ؿيَاى تل ٍهَع
تؾلق تا ؿاؿگاُ ػوَهي است.
تثصرٌ  -2تػويوات ٍ آكاء ؿاؿگاّْا ٍ سايل هلارغ هؿائي ؿاؿگستلی ٍ ًظاهي ٍ ؿاؿگاّْای اًتظاهي هؿات ؿاؿگستلی ٍ ًيلٍّای م

سلظ هاتل

ضٌايت ؿك ؿيَاى ػـالت اؿاكی ًويتاضـ.
مادٌ  -11ؿك غَكتي ًِ تػويوات ٍ اهـاهات هَؾَع ضٌايت ،هَرة تؿييغ عوَم اضؾاظ ضـُ تاضـ ،ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ ،عٌن تل ًوؽ كأی يا
لـَ احل ام تػوين ٍ اهـام هَكؿ ضٌايت يا النام قلف ضٌايت تِ اػاؿُ عوَم تؿييغ ضـُ ،غاؿك هي ىهايـ .
تثصرٌ -پس ام غـٍك عٌن ٍ هكؼيت آى تل اساس هاؿُ كَم ،هلرغ هغٌَمٌ ػليِ ػالٍُ تل ارلای عٌن ،هٌلق تِ كػايت هلاؿ آى ؿك تػويوات ٍ
اهـاهات تؼـی ؽَؿ ؿك هَاكؿ هطاتِ است.
مادٌ  -12عـٍؿ غالعيت ٍ ٍظايق ّيأت ػوَهي ؿيَاى تِ ضلط ميل است:
 -1كسيـگي تِ ضٌايات ،تظلوات ٍ اػتلاؾات اضؾاظ عويوي يا عوَهي ام آييي ًاهِّا ٍ سايل ًظاهات ٍ هولكات ؿٍلتي ٍ ضْلؿاكی ّا ٍ هؤسسات
ػوَهي ؿيلؿٍلتي ؿك هَاكؿی ًِ هولكات هقًَك تِ ػلت هـايلت تا ضلع يا هاًَى ٍ يا ػـم غالعيت هلرغ هلتَـ يا تزاٍم يا سَءاستلاؿُ ام
اؽتياكات يا تؾلق ؿك ارلای هَاًيي ٍ هولكات يا ؽَؿؿاكی ام اًزام ٍظايلي ًِ هَرة تؿييغ عوَم اضؾاظ هيضَؿ.
 -2غـٍك كأی ٍعـت كٍيِ ؿك هَاكؿ هطاتِ ًِ آكاء هتؼاكؼ ام ضؼة ؿيَاى غاؿك ضـُ تاضـ .
 -3غـٍك كأی ايزاؿ كٍيِ ًِ ؿك هَؾَع ٍاعـ ،آكاء هطاتِ هتؼـؿ ام ضؼة ؿيَاى غاؿك ضـُ تاضـ.
تثصرٌ  -كسيـگي تِ تعهيوات هؿائي هَُ هؿائيِ ٍ غلكاً آييي ًاهِّا ،تؾطٌاهِ ّا ٍ تػويوات كئيس هَُ هؿائيِ ٍ هػَتات ٍ تػويوات ضَكای
ًگْثاى ،هزوغ تطؾيع هػلغت ًظام ،هزلس ؽثلگاى ٍ ضَكای ػالي اهٌيت هلي ام ضوَل ايي هاؿُ ؽاكد است .
مادٌ  -13احل اتكال هػَتات ام مهاى غـٍك كأی ّيأت ػوَهي اس ت هگل ؿك هَكؿ هػَتات ؽالف ضلع يا ؿك هَاكؿی ًِ تِ هٌظَك رلَگيلی ام
تؿييغ عوَم اضؾاظّ ،يأت هقًَك احل آى كا تِ مهاى تػَية هػَتِ هتلتة ًوايـ.
مادٌ  -14هلرغ عل اؽتالف ؿك غالعيت تيي ضؼة ؿيَاى ٍ سايل هلارغ هؿائي ،ضؼة ؿيَاىػالي ًطَك است.
مادٌ  -15غـٍك عٌن اغالعي  ،ككغ اتْام ٍ اضٌال ،ؿستَك ارلای عٌن ٍ اًلػال هستٌٌق ٍ ّلگًَِ اهـاهي ًِ هستلنم تػوين گيلی هزـؿ است،
تِ ػْـُ ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی هكؼي است.

فصل ديم-ترتیة رسیذگی
مثحث ايل -رسیذگی در شعة تذيی
ايل– دادخًاست
مادٌ  -16كسيـگي ؿك ضؼة ؿيَاى ،هستلنم توـين ؿاؿؽَاست است .ؿاؿؽَاست تايـ تِ متاى كاكسي كٍی تلگِّای هؾػَظ ،تٌظين ضَؿ.

تثصرٌ  -1پلًٍـُ ّايي ًِ تا غـٍك هلاك ػـم غالعيت ام هلارغ هؿائي ؿيگل تِ ؿيَاى اكسال هي ضَؿً ،يامی تِ توـين ؿاؿؽَاست ٍ پلؿاؽت ّنيٌِ
ؿاؿكسي ًـاكؿ.
تثصرٌ  -2ام مهاى تػَية ايي هاًَى هْلت توـين ؿاؿػ ٍاست ،كارغ تِ هَاكؿ هَؾَع تٌـ ( )2هاؿُ ( )10ايي هاًَى ،تلای اضؾاظ ؿاؽل ًطَك سِ
هاُ ٍ تلای اكلاؿ هوين ؽاكد ام ًطَك ،ضص هاُ ام تاكيؼ اتالؽ كأی يا تػوين هكؼي هلرغ هلتَـ هكاتن هاًَى آييي ؿاؿكسي ؿاؿگاُ ّای ػوَهي ٍ
اًوالب (ؿك اهَك هـًي ) است .هلارغ هلتَـ هٌللٌـ ؿ ك كأی يا تػوين ؽَؿ تػليظ ًوايٌـ ًِ كأی يا تػوين آًْا ظلف هـت هنتَك ؿك ؿيَاى هاتل
اػتلاؼ است .ؿك هَاكؿی ًِ اتالؽ ٍاهؼي ًثَؿُ ٍ فی ًلغ اؿػای ػـم اقالع ام آى كا تٌوايـ ضؼثِ ؿيَاى ؿك اتتـاء تِ هَؾَع اتالؽ كسيـگي هي ًوايـ.
ؿك هَاكؿی ًِ تِ هَرة هاًَى ساتن ،اضؾاظی هثالً عن ضٌايت ؿك هْلت تيطتلی ؿاضتِاًـ ،هْلت هقًَك ،هالى هغاسثِ است.
مادٌ  -17ضؼة ؿيَاى تِ ضٌايتي كسيـگي هي ًٌٌـ ًِ ضؾع فی ًلغ يا ًٍيل يا هائن هوام يا ًوايٌـُ هاًًَي ٍی ،كسيـگي تِ ضٌايت كا تلاتل
هاًَى ،ؿكؽَاست ًلؿُ تاضـ.
مادٌ  -18ؿاؿؽَاست تايـ عاٍی ًٌات ميل تاضـ:
الق -هطؾػات ضاًي
ً -1ام ٍ ًام ؽاًَاؿگيً ،ام پـك ،تاكيؼ تَلـً ،ـ هلي ،ضـل ،تاتؼيت ٍ اهاهتگاُ تلای اضؾاظ عويوي
ً -2ام ،ضواكُ حثت ،اهاهتگاُ اغلي ٍ ضواكُ تللي تواس تلای اضؾاظ عوَهي
ب -هطؾػات قلف ضٌايت
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.2

ًام ٍ ًام ؽاًَاؿگي ،سوت ٍ ًطاًي ؿهين هغل ًاك هأهَك ؿٍلت ؿك غَكت اهٌاى
ًام ًاهل ؿستگاُ ّای هَؾَع هاؿُ ( )10ايي هاًَى

جً -ام ٍ ًام ؽاًَاؿگي ٍ اهاهتگاُ ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي ضاًي ،ؿك غَكت توـين ؿاؿؽَاست تَسف آًاى
ت -هَؾَع ضٌايت ٍ ؽَاستِ
ث -ضلط ضٌايت
د -هـاكى ٍ ؿاليل هَكؿ استٌاؿ
س -اهؿاء يا احل اًگطت ضاًي يا ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي ٍی ٍ يا اهؿاء ٍ هْل ضؾع عوَهي فيل ؿاؿؽَاست
ط -هـكى احثات ًٌٌـُ سوت تلای اضؾاظ عوَهي ٍ ًوايٌـگاى هاًًَي
تثصرٌ -ضاًي هي تَاًـ ػالٍُ تل ًطاًي پستي ،ىضاًي پست الٌتلًٍيٌي يا ضواكُ تللي ّولاُ يا ًواتل ؽَؿ كا تِ هٌظَك اتالؽ اٍكام اػالم ًوايـ ًِ
ؿك ايي غَكت اهل اتالؽ تِ يٌي ام قلم هنتَك ًاكي است.
مادٌ ّ -19نيٌِ ؿاؿكسي ؿك ضؼة تـٍی ؿيَاى ،يٌػـ ّناك ( )100000كيال ٍ ؿك ضؼة تزـيـًظل ؿٍيست ّناك ( )200000كيال است.
تثصرٌ -هثلؾ هقًَك ؿك ايي هاؿُ تِ تٌاسة ًلػ تَكم اػالم ضـُ تِ ٍسيلِ تاًي هلًنی روَْكی اسالهي ايلاى ّل سِ سال يي تاك تِ پيطٌْاؿ
كئيس ؿيَاى ٍ تأييـ كئيس هَُ هؿاييِ ٍ تػَية ّيأت ٍميلاى هاتل تؼـيل هي تاضـ.

مادٌ  -20ضاًي تايـ كًٍَضت يا تػَيل ؽَاًا ٍ گَاّي ضـُ ا سٌاؿ ٍ هـاكى هَكؿ استٌاؿ ؽَؿ كا پيَست ؿاؿؽَاست ًوايـ.
تثصرٌ  -1تػَيل يا كًٍَضت هـاكى تايـ تِ ٍسيلِ ؿتيلؽاًِ ٍ يا ؿكاتل ضؼة ؿيَاى ٍ يا ؿكاتل اؿاكی هستول ؿك هلاًن استاًْا ٍ يا ؿكاتل ؿاؿگاّْا ی
ػوَهي ،ؿكاتل اسٌاؿ كسويًٍ ،يل ضاًي يا ٍاعـّای ؿٍلتي ٍ ػوَهي تػـين ضَؿ .ؿك غَكتي ًِ كًٍَضت يا تػَيل سٌـ ،ؽاكد ام ًطَك تْيِ
ضـُ تاضـ ،هكاتوت آى تا اغل ،تايـ ؿك ؿكتل يٌي ام سلاكتؾاًِ ّا يا ًٌسَلگلیّا ٍ يا ؿكاتل ًوايٌـگي ّای روَْكی اسالهي ايلاى ،گَاّي ضَؿ.
تثصرٌ  -2ؿك هَاكؿی ًِ تػـين اسٌاؿ ٍ هـاكى هلتَـ تِ ٍاعـّای ؿٍلتي ٍ ع هَهي ام سَی ضاًي هوٌي ًثاضـ ٍ يا ايي ًِ اساساً ضاًي ًتَاًـ
تػَيلی ام آًْا اكائِ ًوايـ ،ؿيَاى هٌلق تِ پقيلش ؿاؿؽَاست است ٍ تايـ تػَيل هػـم اسٌاؿ كا ام ؿستگاُ هلتَقِ هكالثِ ًوايـ .
مادٌ  -21ؿك غَكتي ًِ سٌـ تِ متاى كاكسي ًثاضـ ،ػالٍُ تل تػَيل يا كًٍَضت گَاّي ضـُ ،تلروِ گَاّي ضـُ آى ًين تايـ پيَست ضَؿ  .غغت
تلروِ ٍ هكاتوت تػَيل يا كًٍَضت تا اغل ،تايـ تِ ٍسيلِ هتلرواى كسوي يا سلاكتؾاًِ
اسالهي ايلاى ؿك ؽاكد ام ًطَك ،گَاّي ضَؿ.

ّا يا ًٌسَلگلی ّا ٍ يا ؿكاتل ًوايٌـگي ّای روَْكی

مادٌ ّ -22لگاُ ؿاؿؽَاست تَسف ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي ضاًي توـين ضـُ تاضـ ،تايـ تػَيل يا كًٍَضت گَاّي ضـُ سٌـ هخثِت
سوت ؿاؿؽَاستؿٌّـُ ًين ؾويوِ گلؿؿ.
مادٌ  -23ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى تايـ تِ تؼـاؿ قلف ضٌايت تِ اؾاكِ يي ًسؾِ تْيِ ضَؿ  .ايي اٍكام ٍ ّوضٌيي اٍكام هلتَـ تِ ككغ ًوع ٍ
تٌويل ؿاؿؽَاست ،تايـ تِ ٍسيلِ پست سلاكضي يا پست الٌتلًٍيٌي ؿيَاى يا حثت ؿك پايگاُ الٌتلًٍيٌي ،تِ ؿتيلؽاًِ ؿيَاى اكسال ٍ يا تِ ؿتيلػ اًِ
ؿيَاى يا ؿكاتل اؿاكی آى هستول ؿك هلاًن استاًْا تسلين گلؿؿ  .تاكيؼ حثت ؿاؿؽَاست ؿك ؿتيلؽاًِ ؿيَاى ٍ يا پايگاُ الٌتلًٍيٌي ٍ يا تس لين آى تِ
پست سلاكضي ٍ يا اكسال ام قلين پست الٌتلًٍيٌي يا ؿكاتل اؿاكی ؿيَاى ،تاكيؼ توـين هغسَب هي ضَؿ.
مادٌ  -24ؿتيلؽاًِ ؿيَاى يا ؿكاتل اؿاكی آى هستول ؿك هلاًن استاًْا هٌللٌـ ؿاؿؽَاستْای ٍاغل ضـُ كا تِ تلتية ٍغَل ،حثت ًوَؿُ ٍ كسيـی
هطتول تل ضواكُ ٍ تاكيؼ ثتتً ،ام ضاًي ٍ قلف ضٌايت ،تِ ضاًيًٍ ،يل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي ٍی تسلين ًٌٌـ .
مادٌ  -25ؿتيلؽاًِ ؿيَاى هٌلق است هثل ام اكسال پلًٍـُ رْت اكراع تا هلارؼِ تِ سَاتن اهل ،صٌاًضِ هَكؿی عاًي ام قلط هثلي ضٌايت ٍرَؿ
ؿاضتِ تاضـ ،هطؾػات آى كا تِ تلگِ ؿاؿؽَاست ؾويوِ ًوايـ .
مادٌ  -26ؿاؿؽَاستْای حثت ضـُ ،تَسف كئيس ؿيَاى يا هؼاٍى ٍی تِ ضؼثِ اكراع هي ضَؿ.
مادٌ  -27صٌاًضِ ؿاؿؽَاست ،كاهـ ًام ٍ ًام ؽاًَاؿگي ضاًي يا اهاهتگاُ ٍی تاضـ ،تِ هَرة هلاك هـيل ؿكتل ضؼثِ ،كؿ هي ضَؿ .ايي هلاك هكؼي
استٍ ،لي غـٍك آى ،هاًغ قلط هزـؿ ضٌايت ًيست  .صٌاًضِ قلط ؿػَای هزـؿ هستلنم كػايت مهاى هطؾع تاضـ ام مهاى اقالع هغاسثِ هي
ضَؿ.
مادٌ  -28ؿك غَكتي ًِ ّل يي ام هَاكؿ هقًَك ؿك تٌـّای

(ب) تا (ث) ٍ (س) هاؿُ ( )18ايي هاًَى ؿك ؿاؿؽَاست كػايت ًطـُ تاضـ ٍ يا

ؿاؿؽَاست ام رْت ضلايف هولك ؿك هَاؿ ( )19الی ( )23ايي هاًَى ًوع ؿاضتِ تاضـ ،هـيل ؿكتل ضؼثِ ظلف ؿٍ كٍم ًوايع ؿاؿؽَاست كا قي
اؽكاكيِای تِقَك هستوين يا ام قلين ؿكاتل هستول ؿك هلاًن استاًْا تِ ضاًي اػالم هي ًٌـ .ضاًي ،ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ اؽكاكيِ ،كلغت ككغ ًوع
ؿاكؿ ٍ صٌاًضِ ؿك هْلت هقًَك اهـام تِ كفع ًوع ًٌوايـ ،ؿاؿؽَاست توَرة هلاك هـيل ؿكتل يا راًطيي اٍ ،كؿ هي گلؿؿ .ايي هلاك ظلف ؿُ كٍم ام
تاكيؼ اتالؽ ،هاتل اػتلاؼ ؿك ّواى ضؼثِ ؿيَاى است  .كسيـگي تِ اػتلاؼ ًسثت تِ كؿ ؿاؿؽَاست ،تَسف كئيس يا ؿاؿكس ػلي الثـل ضؼثِ اًزام
هيضَؿ ٍ پس ام غـٍك ؿستَك تَسف هاؾي هنتَك ،هلاتة تَسف هـيل ؿكتل ضؼثِ تِ هؼتلؼ اتالؽ هي گلؿؿ .ايي تػوين هكؼي استٍ ،لي كؿ
ؿاؿؽَاست ،هاًغ قلط هزـؿ ضٌايت ًيست.

مادٌ  -29پس ام اكراع ؿاؿؽَاست تِ ضؼثِ ،هـيل ؿكتل ضؼثِ آى كا پس ام تٌويل تالكاغلِ ؿك اؽتياك هاؾي ضؼثِ هلاك هي ؿّـ .هاؾي ضؼثِ ؿيَاى
ؿك غَك ت اعلام غالعيت ٍ ًاهل تَؿى پلًٍـُ ،آى كا تا غـٍك ؿستَك اكسال يي ًسؾِ ام ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى تِ قلف ضٌايت ،تِ ؿكتل اػاؿُ
هيًٌـ تا پس ام اتالؽ ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى تِ قلف ضٌايت ،ؿك رلياى كسيـگي هلاك گيلؿ .
تثصرٌ -صٌاًضِ پلًٍـُ ای هطوَل تثػلُ هاؿُ ( )90ايي هاىٍى تاضـ ،ضؼثِ ؿيَاى ؽاكد ام ًَتت ٍ تـٍى اتالؽ ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى تِ قلف
ضٌايت ،تِ آى كسيـگي ٍ كأی غاؿك هيًوايـ.
مادٌ  -30قلف ضٌايت هَظق است ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽً ،سثت تِ اكسال پاسؼ اهـام ًٌـ  .ػـم ٍغَل پاسؼ ،هاًغ كسيـگي ًيست ٍ ضؼثِ
تا تَرِ تِ هـاكى مٍرَؿ ،تِ پلًٍـُ كسيـگي ٍ هثاؿكت تِ غـٍك كأی هي ًوايـ.
تثصرٌ -ؿك غَكتي ًِ قلف ضٌايت تـٍى ػقك هَرِ ام ؿاؿى پاسؼ ؿك هَػـ هولك ؿك ايي هاؿُ ؽَؿؿاكی ًوايـ ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ ،هتؾلق كا
تِ سِ هاُ تا يي سال اًلػال ام ؽـهت هغٌَم هي ًوايـ .ايي عٌن ظلف تيست كٍم هاتل تذؿيـًظل ؿك ضؼة تزـيـًظل است .
مادٌ  -31اگل ؾوي يي ؿاؿؽَاست ،ضٌايات هتؼـؿ هكلط ضَؿ ًِ تا يٌـيگل اكتثاـ ًـاضتِ تاضٌـ ٍ ضؼثِ ؿيَاى ًتَاًـ ؾوي يي ؿاؿكسي تِ آًْا
كسيـگي ًٌـ ،ضٌايات هكلط ضـُ كا تِ غَكت رـاگاًِ كسيـگي هي ًٌـ ٍ ًسثت تِ آًضِ ًِ غالعيت ًـاكؿ ،هلاك ػـم غالعيت غاؿك هيًوايـ.
مادٌ  -32صٌاًضِ اضؾاظ هتؼـؿ ،ضٌايت ّای ؽَؿ كا تِ هَرة يي ؿاؿؽَاست هكلط ًوايٌـ ،ؿك غَكتي ًِ ضٌايات هنتَك هٌطأ ٍ هثٌای ٍاعـ
ؿاضتِ تاضـ ،ضؼثِ ؿيَاى ًسثت تِ ّوِ هَاكؿ ؾوي يي ؿاؿكسي ،اتؾاف تػوين هي
تلٌيي ٍ رـاگاًِ كسيـگي هيضَؿ.

ًوايـ .ؿك ؿيل ايي غَكت ،هكاتن هلاؿ هاؿُ هثل هَاكؿ تِ

تثصرٌ -ضاًياى ؿك غَكتي ًِ تيص ام پٌذ ًلل تاضٌـ ،هي تَاًٌـ ؿك ؿاؿؽَاستً ،وايٌـُ ای كا ام هياى ؽَؿ رْت اهل اتالؽ ٍ اؽكاك ،تِ ضؼثِ ؿيَاى
هؼلكي ًوايٌـ.
مادٌ  -33هَؾَع ضٌايت ٍ ؽَاستِ تايـ غليظ ٍ هٌزن تاضـ  .ؿك غَكت ٍرَؿ اتْام تِ تطؾيع ضؼثِ ،هلاتة قي اؽكاكيِ ای تِ ضاًي اػالم
هيگلؿؿ ٍ ضاًي هٌلق است ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ اؽكاكيًِ ،سثت تِ ككغ اتْام اهـام ًٌـ  .ؿك ؿيل ايي غَكت ،ضؼثِ ًسثت تِ هسوت هثْن،
هلاك اتكال ؿاؿؽَاست غاؿك هيًوايـ.

ديم -دستًر مًقت
مادٌ  -34ؿكغَكتي ًِ ضاًي ؾوي قلط ضٌايت ؽَؿ يا پس ام آى هـػي ضَؿ ًِ ارلای اهـاهات يا تػويوات يا آكاء هكؼي يا ؽَؿؿاكی ام اًزام
ٍظيلِ تَسف اضؾاظ ٍ هلارغ هقًَك ؿك هاؿُ ( )10ايي هاًَى ،سثة ٍكٍؿ ؽساكتي هي گلؿؿ ًِ رثلاى آى ؿيلهوٌي يا هتؼسل است ،هي تَاًـ
تواؾای غـٍك ؿستَ ك هَهت ًوايـ .پس ام قلط ضٌايت اغلي ،ؿكؽَاست غـٍك ؿستَك هَهت تايـ تا هثل ام ؽتن كسيـگي ،تِ ؿيَاى اكائِ ضَؿ  .ايي
ؿكؽَاست هستلنم پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكسي ًيست.
مادٌ  -35ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ ؿك غَكت اعلام ؾلٍكت ٍ كَكيت هَؾَع ،تلعسة هَكؿ ،ؿستَك هَهت هثٌي تل تَهق ارلای اهـاهات ،تػويوات
ٍ آكاء هنتَك يا اًزام ٍظيلِ ،غاؿك هيًوايـ.
تثصرٌ -ؿستَك هَهت تأحيلی ؿك اغل ضٌايت ًـاكؿ ٍ ؿك غَكت كؿ ضٌايت يا غـٍك هلاك اسواـ يا اتكال يا كؿ ؿاؿؽَاست اغلي ،ؿستَك هَهت ًين
لـَ هيگلؿؿ.

مادٌ  -36هلرغ كسيـگي تِ تواؾای ظؿٍك ؿستَك هَهت هَؾَع هاؿُ ( )34ايي هاًَى ،ضؼثِ ای است ًِ تِ اغل ؿػَی كسيـگي هي ًٌـ لٌي ؿك
هَاكؿی ًِ ؾوي ؿكؽَاست اتكال هػَتات ام ّيأت ػوَهي ؿيَاى ،تواؾای غـٍك ؿستَك هَهت ضـُ تاضـ ،اتتـاء پلًٍـُ رْت كسيـگي تِ تواؾای
هنتَك تِ يٌي ام ضؼة اكراع هيضَؿ ٍ ؿك غَك ت غـٍك ؿستَك هَهت ؿك ضؼثِ ،پلًٍـُ ؿك ّيأت ػوَهي ؽاكد ام ًَتت كسيـگي هي ضَؿ.
مادٌ  -37ضؼثِ ؿيَاى هَظق است ؿك غَكت غـٍك ؿستَك هَهتً ،سثت تِ اغل ؿػَی ؽاكد ام ًَتت كسيـگي ٍ كأی هوتؿي غاؿك ًوايـ.
تثصرٌ -هـيل ؿكتل ضؼثِ هٌلق است پلًٍـُ كا تِ كَكيت تِ ًظل ضؼثِ تلساًـ ٍ ضؼثِ هَظق تِ اتؾاف تػوين كَكی است .
مادٌ  -38ؿك غَكت غـٍك ؿستَك هَهت يا لـَ آى ،هلاؿ آى تِ قلكيي ٍ ؿك غَكت كؿ تواؾای غـٍك ؿستَك هَهت ،هلاؿ آى تِ ضاًي اتالؽ
هيضَؿ .تواؾای غـٍك ؿستَك هَهت هثل ام اتؾاف تػوين ضؼثِ ،هاًغ ارلای تػويوات هاًًَي هَؾَع هاؿُ ( )10ايي هاًَى ًيست.
مادٌ  -39سامهاًْا ،اؿاكاتّ ،يأتْا ٍ هأهَكاى قلف ضٌايت پس ام غـٍك ٍ اتالؽ ؿستَك هَهت ،هٌللٌـ قثن آى اهـام ًوايٌـ ٍ ؿك غَكت استٌٌاف،
ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ ؿستَك هَهت ،هتؾلق كا تِ اًلػال ام ؽـهت تِ هـت ضص هاُ تا يي سال ٍ رثلاى ؽساكت ٍاكؿُ هغٌَم هيًوايـ.
مادٌ  -40ؿك غَكت عػَل ؿاليلي هثٌي تل ػـم ؾلٍكت اؿاهِ ارلای ؿستَك هَهت ،ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ ًسثت تِ لـَ آى اهـام هيًوايـ.

سًم -رسیذگی ي صذير رأی
مادٌ  -41ضؼثِ كسيـگيًٌٌـُ هي تَاًـ ّلگًَِ تغوين يا اهـاهي كا ًِ المم تـاًـ اًزام ؿّـ يا آى كا ام ؾابقاى هَُ هؿائيِ ٍ هلارغ اؿاكی تؾَاّـ
ٍ يا تِ سايل هلارغ هؿائي ًياتت ؿّـ  .ؾاتكاى ٍ هلارغ هنتَك هٌللٌـ ظلف هْلتي ًِ ضؼثِ ؿيَاى تؼييي هي ًٌـ ،تغويوات ٍ اهـاهات ؽَاستِ
ضـُ كا اًزام ؿٌّـ .تؾلق ام ايي هاؿُ عسة هَكؿ هستلنم هزامات اؿاكی يا اًتظاهي است.
مادٌ  -42ؿك غَكتي ًِ هغتَای ضٌايت ٍ ؿاؿؽَاست هكلٍعِ ؿك ضؼثِ ؿيَاى ،عاٍی هكالثي ػليِ ضؾع حالج ًين تاضـ ،ايي اهل هاًغ كسيـگي
ضؼثِ تِ پلًٍـُ ًيست.
مادٌ  -43ضؼثِ ؿيَاى هي تَاًـ ّل يي ام قلكيي ؿػَا كا تلای اؿای تَؾيظ ؿػَت ًوايـ ٍ ؿك غَكتي ًِ ضٌايت ام اؿاكات ٍ ٍاعـّای هقًَ ك ؿك
هاؿُ ( )10ايي هاًَى تاضـ ،قلف ضٌايت هٌلق تِ هؼلكي ًوايٌـُ است .
تثصرٌ  -1ؿك غَكتي ًِ ضاًي پس ام اتالؽ تلای اؿای تَؾيظ عاؾل ًطَؿ يا ام اؿای تَؾيغات هَكؿ ؿكؽَاست استٌٌاف ًٌـ ،ضؼثِ ؿيَاى تا
هالعظِ ؿاؿؽَاست اٍليِ ٍ اليغِ ؿكاػيِ قلف ضٌايت يا استواع اظْاكات اٍ ،اتؾاف تػوين هي ًوايـ ٍ اگل اتؾاف تػوين هاَّی تـٍى اؽق تَؾيظ
ام ضاًي هوٌي ًطَؿ ،هلاك اتكال ؿاؿؽَاست غاؿك هيگلؿؿ.
تثصرٌ  -2ؿك غَكتي ًِ قلف ضٌايت ،ضؾع عويوي يا ًوايٌـُ ضؾع عوَهي تاضـ ٍ پس ام اعؿاك ،تـٍى ػقك هَرِ،

ام عؿَك رْت اؿای

تَؾيظ ؽَؿؿاكی ًٌـ ،ضؼثِ اٍ كا رلة هيًوايـ يا تِ اًلػال هَهت ام ؽـهات ؿٍلتي تِ هـت يي هاُ تا يي سال هغٌَم هيًٌـ.
تثصرٌ  -3ػـم تؼييي ًوايٌـُ تَسف قلف ضٌايت يا ػـم عؿَك ضؾع هؼلكي ضـُ ؿك هْلت اػالم ضـُ ام سَی ضؼثِ ؿيَاى ،هَرة اًلػال
هَهت ام ؽـهات ؿٍلتي ام ؿٍ هاُ تا يي سال است.
مادٌ  -44ؿك غَكت ؿكؽَاست كئيس ؿيَاى يا ّل يي ام ضؼة ؿيَاىً ،ليِ ٍاعـّای ؿٍلتي ،ضْلؿاكی ّا ٍ سايل هؤسسات ػوَهي ٍ هأهَكاى آًْا
هٌللٌـ ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽ ًسثت تِ اكسال اسٌاؿ ٍ پلًٍـُ ّای هَكؿ هكالثِ اهـام ًوايٌـ ٍ ؿك غَكتي ًِ اكسال اسٌاؿ هوٌي ًثاضـ ،ؿ اليل
آى كا تِ ؿيَاى اػالم ًٌٌـ  .ؿك غَكت هَرِ ًـاًستي ؿاليل تَسف ؿيَاى ٍ هكالثِ هزـؿ ٍ اهتٌاع ام اكسال ظلف يي هاُ ،هستٌٌق ،تِ عٌن ضؼثِ

تِ اًلػال هَهت ام ؽـهات ؿٍلتي ام يي هاُ تا يي سال يا ًسل يي سَم عوَم ٍ هنايا تِ هـت سِ هاُ تا يي سال هغٌَم هي ضَؿ .ايي اهل عسة
هَكؿ هاًغ اؽتياك ؿيَاى تلای اهـام هوتؿي ؿك رْت ؿستياتي تِ ؿاليل ٍ هـاكى هَكؿ ًيام يا غـٍك كأی قثن هـاكى ٍ هلائي هَرَؿ ؿك پلٍى ؿُ
ًيست.
هكالثِ اسٌاؿ قثوِتٌـی ضـُ هكاتن هولكات هلتَـ غَكت هيگيلؿ.
تثصرٌ -ضؼثِ ؿيَاى هٌلق است ػالٍُ تل هَاكؿ هقًَك ؿك ايي هاؿُ هلاتة اهتٌاع هسؤٍل هلتَقِ ام اًزام ٍظايق هاًًَي كا رْت تؼوية ًيللی تِ
هلرغ هؿائي غالظ اػالم ًوايـ.
مادٌ  -45ضاًي هي تَاًـ ؿاؿؽَاست ؽَؿ كا هثل ام ٍغَل پاسؼ قلف ضٌايت ،هستلؿ ًٌـ ٍ ؿك ايي غَكت ،ضؼثِ هلاك اتكال ؿاؿؽَاست غاؿك
هيًٌـ .ضاًي هيتَاًـ ؿاؿؽَاست ؽَؿ كا تزـيـ ًوايـ .پس ام ٍغَل پاسؼ ،تِ ؿكؽَاست استلؿاؿ ؿاؿؽَاست تلتية احل ؿاؿُ ًويضَؿ.
مادٌ  -46ضاًي هي تَاًـ هثل ام غـٍك كأی ،ام ضٌايت ؽَؿ تِ ًلي غلف ًظل ًوايـ  .ؿك ايي غَكت ،هلاك سوَـ ضٌايت غاؿك هي ضَؿ ٍ ّواى
ضٌايت هزـؿاً هاتل قلط ًيست.
مادٌ  -47ؿك ظٍكت ؾلٍكت تِ تطؾيع كئيس ؿيَاى يا كئيس ضؼثِ ،تِ پلًٍـُ ّای هكلٍعِ ؿك ضؼة ؿيَاى ٍ ضؼة تزـيـًظل آى ،ؽاكد ام
ًَتت كسيـگي هيضَؿ.
مادٌ ّ -48لگاُ كسيـگي تِ ضٌايت ،ؿك غالعيت سايل هلارغ هؿائي تاضـ ،ضؼثِ ؿيَاى تا غـٍك هلاك ػـم غالعيت ،پلًٍـُ كا تِ هلرغ هقًَك
اكسال ٍ هلاتة كا تِ ضاًي اػالم هي ًوايـ ٍ صٌاًضِ هَؾَع كا ؿك غالعيت هلارغ ؿيلهؿائي تـاًـ ،ؾوي غـٍك هلاك ػـم غالعيت ،پلًٍـُ كا تِ
هلرغ غالظ اكسال هيًوايـ .هلرغ اؽيل هٌلق تِ كسيـگي است.
مادٌ  -49ضاًي هي تَاًـ تا هثل ام غـٍك كأی ،ؽَاستِ ؽَؿ كا اغالط ًٌـ  .هثَل تواؾای اغالط ؽَاستِ پس ام اكسال ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى
تلای قلف ضٌايت ،هطلٍـ تل ايي است ًِ تِ تطؾيع ضؼثِ ،هاّيت ؽَاستِ تـييل ًٌلؿُ تاضـ ٍ ضؼثِ تتَاًـ تـٍى ًيام تِ اكسال هزـؿ
ؿاؿؽَاست ،تل اساس ؿاؿؽَاست اغالط ضـُ ،كأی غاؿك ًوايـ.
مادٌ ّ -50لگاُ كسيـگي ؿيَاى هٌَـ تِ احثات اهلی تاضـ ًِ ؿك غالعيت هلرغ ؿيگلی است ،هلاك اًاقِ غاؿك ٍ هلاتة تِ قلكيي اتالؽ هي ضَؿ.
فیًلغ تايـ ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اؽكاكيِ ؿيَاى ،تِ هلرغ غالظ هلارؼِ ٍ گَاّي ؿكتل هلرغ هنتَك كا هثٌي تل قلط هَؾَع
ًوايـ .ؿك ؿيل ايي غَكت ؿيَاى تِ كسيـگي ؽَؿ اؿاهِ هيؿّـ ٍ تػوين هوتؿي هيگيلؿ.

 ،تِ ؿيَاى تسلين

مادٌ  – 51ضٌايات هكلٍعِ ؿك ؿيَاى ًِ تِ تطؾيع كئيس ؿيَاى ؿاكای هَؾَع ٍاعـ يا هلتثف تاضـ ؿك يي ضؼثِ كسيـگي هي ضَؿ ٍ ؿك غَكت
اكراع تِ صٌـ ضؼثِ ،تِ ّوِ پلًٍـُّا ؿك ضؼثِای ًِ سثن اكراع ؿاكؿ كسيـگي تِ ػول هيآيـ.
مادٌ  -52ؿك غَكتي ًِ ضؼثِ ؿيَاى ام كَت يا هغزَك ضـى ضاًي يا مٍال سوت ًوايٌـُ هاًًَي اٍ هكلغ ضَؿ ،تا تؼييي ٍ هؼلكي هائن هوام هاًًَي
هتَكي يا هغزَك ،هلاك تَهق ؿاؿكسي غاؿك ٍ هلاتة ام قلين ؿكتل ضؼثِ تِ ًطاًي ضاىی اػالم هيضَؿ.
مادٌ  -53ؿك غَكت اعلام ّل يي ام رْات ميل ،ضؼثِ ؿيَاى عتي هثل ام اكسال ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن تِ قلف ضٌايت ،هلاك كؿ ضٌايت غاؿك
هيًٌـ:
الق -ضاًي تلای قلط ضٌايت ،اّليت هاًًَي ًـاضتِ تاضـ .
ب -ضاًي ؿك ضٌايت هكلٍعِ فیًلغ ًثاضـ.

ج -ضٌايت هتَرِ قلف ضٌايت ًثاضـ.
ت -ضٌايت ؽاكد ام هَػـ هاًًَي ،هكلط ضـُ تاضـ .
ث -ضٌايت قلط ضـُ ام عيج هَؾَع هثالً تيي ّواى اضؾاظ يا اضؾاغي ًِ اغغاب ؿػَی ،هائن هوام آًاى ّستٌـ ،كسيـگي ٍ عٌن هكؼي ًسثت
تِ آى غاؿك ضـُ تاضـ.
د -هَرثات كسيـگي تِ ضٌايت ،هٌتلي ضـُ تاضـ .
مادٌ ّ -54ل گاُ ضاًي ،رلة ضؾع عويوي يا عوَهي ؿيگلی ؿيل ام قلف ضٌايت كا تِ ؿاؿكسي المم تـاًـ ،هي تَاًـ ؾوي ؿاؿؽَاست توـيوي
يا ؿاؿؽَاست رـاگاًِ ،عـاًخل ظلف سي كٍم پس ام حثت ؿاؿؽَاست اغلي ،تواؾای ؽَؿ كا تسلين ًٌـ ّ .وضٌيي ؿك غَكتي ًِ قلف ضٌايت،
رلة ضؾع عويوي يا عوَهي ؿيگلی تِ ؿاؿكسي كا ؾلٍكی تـاًـ ،هي تَاًـ ؾوي پاسؼ ًتثي ،ؿاؿؽَاست ؽَؿ كا توـين ًوايـ  .ؿك ايي غَكت،
ضؼثِ ؿيَاى تػَيلی ام ؿاؿؽَاست ،لَايظ ٍ هستٌـات قلكيي كا تلای ضؾع حالج اكسال هيًٌـ.
مادٌ ّ -55لگاُ ضؾع حالخي ؿك هَؾَع پلًٍـُ هكلٍعِ ؿك ضؼثِ ؿيَاى ،تلای ؽَؿ عوي هائل

تاضـ يا ؽَؿ كا ؿك هغن ضـى يٌي ام قلكيي

فیًلغ تـاًـ ،هي تَاًـ تا توـين ؿاؿؽَاستٍ ،اكؿ ؿػَی ضَؿ  .ؿك غَكتي ًِ ؿاؿؽَاست هقًَك هثل ام غـٍك كأی ٍاغل ضَؿ ،ضؼثِ پس ام اكسال
ؿاؿؽَاست ،تلای قلكيي ؿػَی ٍ ٍغَل پاسؼ آًاى تا هالعظِ پاسؼ ّل سِ قلف ،هثاؿكت تِ غـٍك كأی هي ًوايـ.
مادٌ ّ -56لگاُ ضاًي ٍ يا قلف ضٌايت اؽق تَؾيظ ام ّل ضؾع عويوي يا عوَهي كا ؿكؽَاست ًوايـ ٍ ضؼثِ ؿيَاى ًين آى كا هؤحل ؿك ًطق
عويوت تـاًـ ًسثت تِ اؽق تَؾيظ اهـام هيًوايـ .ضؼثِ ؿيَاى هيتَاًـ كأساً ًين ًسثت تِ اؽق تَؾيظ ام سايل اضؾاظ اهـام ًوايـ.
مادٌ  -57آكاء ضؼة ؿيَاى ًِ تـٍى ؿؽالت كلؿ حالج فی ًلغ ؿك هلعلِ ؿاؿكسي ،غاؿك ضـُ ؿك غَكتي ًِ تِ عوَم ضؾع حالج ،ؽلل ٍاكؿ
ًوَؿُ تاضـ ،ظلف ؿٍ هاُ ام تاكيؼ اقالع ام عٌن ،هاتل اػتلاؼ است  .ايي اػتلاؼ ؿك ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ تِ پلًٍـُ ،هكلط هي ضَؿ ٍ ضؼثِ هنتَك
تا تلكسي ؿاليل اكائِ ضـُ ،هثاؿكت تِ غـٍك كأی هيًوايـ.
مادٌ  -58ضؼثِ ؿيَاى پس ام كسيـگي ٍ تٌويل تغويوات ،ؽتن كسيـگي كا اػالم ٍ ظلف يي ّلتِ هثاؿكت تِ اًطاء كأی هي ًوايـ.
مادٌ  -59ؿاؿًاهِ تايـ عاٍی ًٌات ميل تاضـ :
الق -تاكيؼ ،ضواكُ ؿاؿًاهِ ،ضواكُ پلًٍـُ
ب -هلرغ كسيـگي ٍ ًام ٍ ًامؽاًَاؿگي كئيس يا ؿاؿكس ضؼثِ
ج -هطؾػات ضاًي ٍ ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي اٍ تا هيـ اهاهتگاُ
ت -هطؾػات قلف ضٌايت ٍ ًٍيل يا ًوايٌـُ هاًًَي اٍ تا هيـ اهاهتگاُ
ث -هَؾَع ضٌايت ٍ ؽَاستِ
د -گلؿش ًاك ،هتؿوي ؽالغِ ضٌايت ٍ ؿكاع قلف ضٌايت ،تغويوا ت اًزام ضـُ ٍ اضاكُ تِ ًظليِ هطاٍك ،ؿك غَكتي ًِ قثن هاؿُ
هاًَى ،پلًٍـُ تِ هطاٍك اكراع ضـُ تاضـ ٍ تػليظ تِ اػالم ؽتن كسيـگي .
س -كأی تا فًل رْات ،ؿاليل ،هستٌـات ،اغَل ٍ هَاؿ هاًًَي

( )7ايي

ط -اهؿاء كئيس يا ؿاؿكس ػليالثـل ٍ هْل ضؼثِ
مادٌ  -60ضؼة ؿيَاى هٌللٌـ ؿك هَكؿ ّل ضٌايت ،تِقَك ؽاظ تؼييي تٌليق ًوايٌـ ٍ ًثايـ تِ غَكت ػام ٍ ًلي ،عٌن غاؿك ًٌٌـ .
مادٌ  -61ؿاؿًاهِ پس ام غـٍك ،حثت هي ضَؿ ٍ كًٍَضت آى ظلف پٌذ كٍم تلای اتالؽ تِ قلكيي اكسال هيگلؿؿ.
مادٌ  -62اتالؽ آكاء ؿيَاى هيتَاًـ تِ يٌي ام قلم ميل غَكت گيلؿ:
الق -تِ قلكيي ضٌايت يا ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي آًاى تَسف ؿكتل ضؼثِ
ب -ام قلين اؿاكُ اتالؽ ،تِ هَرة هولكات آييي ؿاؿكسي هـًي
ج -ام قلين پست الٌتلًٍيي يا ًواتل ،تِ اؿاكات ؿٍلتي يا ضٌات تِ تواؾای هثلي آًاى تلای استلاؿُ ام ايي كٍش اتالؽ
ت -ام قلين ؿكاتل اؿاكی ؿيَاى هَؾَع هاؿُ ( )6ايي هاًَى
ث -تِ ٍسيلِ ؿاؿگستلی هغل اهاهت
مادٌ ّ -63لگاُ ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ ؿيَاى ؿك هلعلِ كسيـگي تِ آكاء ٍ تػويوات هلارغ هقًَك ؿك تٌـ

( )2هاؿُ ( )10ايي هاًَى ،اضتثاُ يا

ًوػي كا هالعظِ ًوايـ ًِ تِ اساس كأی لكوِ ٍاكؿ ًٌٌـ ،آى كا اغالط ٍ كأی كا اتلام هي ًوايـ ٍ صٌاًضِ كأی ٍارـ ايلاؿ ضٌلي يا هاَّی هؤحل
تاضـ ،ضؼثِ هٌلق است تا فًل ّوِ هَاكؿ ٍ تؼييي آًْا ،پلًٍـُ كا تِ هلرغ هلتَـ اػاؿُ ًٌـ  .هلرغ هقًَك هَظق است هكاتن ؿستَك ضؼثِ ؿيَاى
ًسثت تِ ككغ ًوع يا ايلاؿّای اػالهي اهـام ٍ سپس هثا ؿكت تِ اتؾاف تػوين يا غـٍك كأی ًوايـ.
ؿك غَكتي ًِ ام تػوين هتؾقُ ٍ يا كأی غاؿكُ هزـؿاً ضٌايت ضَؿ ،پلًٍـُ تِ ّواى ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ اكراع هي ضَؿ .ضؼثِ هقًَك صٌاًضِ
تػوين ٍ يا كأی كا هـايل هاًَى ٍ هولكات تطؾيع ؿّـ ،هستٌـ تِ هاًَى ٍ هولكات هلتَـ ،آى كا ًوؽ ٍ پس ام اؽق ًظل هطاٍكيي هَؾَع هاؿُ ()7
ايي هاًَى ،هثاؿكت تِ غـٍك كأی هاَّی هيًوايـ.
تثصرٌ -ضؼثِ هي تَاًـ ػالٍُ تل ًظل هطاٍكيي هَؾَع هاؿُ ( ،)7ػٌـاللنٍم ام ًظل ًاكضٌاساى ٍ هتؾػػيي ّل كضتِ ،ام هياى ًاكضٌاساى كسوي
ؿاؿگستلی ٍ يا ؿستگاّْای هلتَـ استلاؿُ ًوايـ.
مادٌ  -64ؿك هَاكؿی ًِ تِ هَرة هاًَى يا هػَتِ ای المم االرلا ،تطؾيع هَؾَػاتي ام هثيل غالعيتْای ػلوي ،تؾػػي ،اهٌيتي ٍ گنيٌطي تِ
ػْـُ ًويسيَى يا ّيأتْايي ٍاگقاك ضـُ تاضـ ،ضؼة ؿيَاى كوف ام رْت كػايت ؾَاتف هاًًَي ٍ تكثين هَؾَع ٍ كلآيٌـ تلكسي آى تل اساس هاىٍى
يا هػَتِ كسيـگي هي ًٌٌـ ٍ ؿك غَكت ضٌايت ضاًي ام عيج تطؾيع هَؾَع ،ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ هَظق است عسة هَكؿ پس ام اكراع
پلًٍـُ تِ ّيأت ًاكضٌاسي تؾػػي فی كتف ًِ تَسف ضؼثِ تؼييي هيگلؿؿ تا ًسة ًظل آًاى ،هثاؿكت تِ اًطاء كأی ًوايـ .

مثحث ديم -رسیذگی در شعة تجذیذوظر
مادٌ ً -65ليِ آكاء ضؼة تـٍی ؿيَاى تِ ؿكؽَاست يٌي ام قلكيي يا ًٍيل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي آًْا ،هاتل تزـيـًظلؽَاّي ؿك ضؼة
تزـيـًظل است .هْلت تزـيـًظلؽَاّي تلای اضؾاظ هوين ايلاى تيست كٍم ٍ تلای اضؾاظ هوين ؽاكد ام ايلاى ؿٍ هاُ ام تاكيؼ اتالؽ است .
مادٌ  -66تزـيـًظلؽَاّي تا توـين ؿاؿؽَاست تِ ؿكتل ضؼثِ غاؿك ًٌٌـُ كأی يا ؿتيلؽاًِ يا ؿكاتل اؿاكی ؿيَاى اًزام هي
تزـيـًظل تَسف كئيس ؿيَاى تِ يٌي ام ضؼة تزـيـًظل اكراع هي ضَؿ.

گيلؿ .ؿاؿؽَاست

مادٌ  -67ؿاؿؽَاست تزـيـًظل تايـ كٍی تلگِّای هؾػَظ ًَضتِ ضَؿ ٍ عاٍی ًٌات ميل تاضـ:
الق -هطؾػات ٍ اهاهتگاُ تزـيـًظلؽَاُ
ب -ضواكُ ٍ تاكيؼ كأی تزـيـًظلؽَاستِ
ج -ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی تزـيـًظلؽَاستِ
ت -تاكيؼ اتالؽ كأی تزـيـًظلؽَاستِ
ث -ؿاليل ٍ رْات تزـيـًظلؽَاّي
تثصرٌ -كػايت هولكات هَاؿ ( )20تا ( )23ايي هاًَى ؿك توـين ؿاؿؽَاست تزـيـىظل ،ؾلٍكی است .
مادٌ  -68صٌاًضِ ؿاؿؽَاست تزـيـًظل ،كاهـ هطؾػات تزـيـًظلؽَاُ يا اهاهتگاُ اٍ تاضـ ،پس ام اًوؿاء هْلت تزـيـًظلؽَاّي ،ؿاؿؽَاست تِ
هَرة هلاك هـيل ؿكتل ضؼثِ تزـيـًظل ،كؿ هي ضَؿ .ايي هلاك هكؼي است  .ؿك سايل هَاكؿ ًوع ؿاؿؽَاست تزـيـًظلٍ ،كن هاؿُ ( )28ايي هاًَى
اهـام هيگلؿؿ .اگل ؿاؿؽَاست تزـيـًظل ،ؽاكد ام هْلت هولك تسلين ضـُ تاضـ ،ضؼثِ تزـيـًظل هلاك كؿ ؿاؿؽَاست كا غاؿك هي ًٌـ.
مادٌ  -69ػـم كػايت ضلايف هاًًَي ؿاؿؽَاست ٍ يا ػـم ككغ ًوع آى ؿك هَػـ هولك هاًًَي

ؿك هلعلِ تـٍی ،هَرة ًوؽ كأی ؿك هلعلِ

تزـيـًظل ًيست .ؿك ايي هَاكؿ ضؼثِ تزـيـًظل تِ ؿاؿؽَاست ؿٌّـُ تـٍی اؽكاك هي ًٌـ ًِ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ًسثت تِ ككغ ًوع اهـام
ًوايـ .ؿك غَكت ػـم اهـام ٍ ّوضٌيي ؿك غَكتي ًِ سوت ؿاؿؽَاست ؿٌّـُ هغلم ًثاضـ كأی غاؿك ضـُ ىهؽ ٍ هلاك كؿ ؿػَی غاؿك هي ضَؿ.
مادٌ  -70صٌاًضِ ضؼثِ تزـيـًظل ؿك كأی تـٍی ؿيل ام اضتثاّاتي ام هثيل اػـاؿ ،اكهام ،سَْ هلن ،هطؾػات قلكيي ٍ يا ام هلن

اكتاؿگي ؿك آى

هسوت ام ؽَاستِ ًِ تِ احثات كسيـُ ،اضٌال ؿيگلی هالعظِ ًٌٌـ ؾوي اغالط كأی ،آى كا تأييـ هيًٌـ.
مادٌ  -71صٌاًضِ ضؼثِ تزـيـًظل ايلاؿ تزـيـًظلؽَاُ كا ٍاكؿ تطؾيع ًـّـ ،كأی ضؼثِ تـٍی كا تأييـ ٍ ؿك ؿيل ايي غَكت آى كا ًوؽ ٍ پس ام
كسيـگي هاَّی ،هثاؿكت تِ غـٍك كأی هيًوايـ.
مادٌ  -72ضؼثِ تزـيـًظل ؿك غَكتي ًِ هلاك هَكؿ تزـيـًظلؽَاّي كا هكاتن تا هَاميي هاًًَي تص ؽيع ؿّـ ،آى كا تأييـ هي ًٌـ .ؿك ؿيل ايي
غَكت پس ام ًوؽ هلاك ،پلًٍـُ كا تلای كسيـگي هاَّی تِ ضؼثِ غاؿك ًٌٌـُ هلاك ػَؿت هي ًوايـ.
مادٌ ّ -73لگاُ ؿك هلعلِ تزـيـًظل تواؾای غـٍك ؿستَك هَهت ضَؿ ،اتؾاف تػوين تا ضؼثِ تزـيـًظل است  .ارلای ؿستَك هَهت هستلنم تأييـ
كئيس ؿيَاى است  .ؿستَك هَهت غاؿك ضـُ ام ضؼثِ تـٍی هاؿام ًِ تَسف هلرغ تزـيـًظل لـَ ًگلؿؿ ،تِ هَت ؽَؿ تاهي است .
مادٌ  -74صٌاًضِ هاؾي ضؼثِ تـٍی غاؿكًٌٌـُ كأی پي تِ اضتثاُ ؽَؿ تثلؿ ٍ پلًٍـُ تِ ّل ػلتي تِ ضؼثِ تزـيـًظل ًلكتِ تاضـ ،تا فًل ؿليل
پلًٍـُ كا ام قلين كئيس ؿيَاى تِ ضؼثِ تزـيـًظل اكسال هي ًٌـ .ضؼثِ ياؿ ضـُ تا تَرِ تِ ؿليل اتلامی ٍ ؿك غَكت ٍاكؿ ؿاًستي اضتثاُ ،كأی
غاؿك ضـُ كا ًوؽ هي ًوايـ ٍ ّلگاُ كأی غاؿكُ تِ غَكت هلاك تاضـ پلًٍـُ كا رْت اؿاهِ كسيـگي تِ ضؼثِ تـٍی اػاؿُ ٍ ؿك ؿيل ايي غَكت اهـام
تِ كسيـگي هاَّی میًٌـ.
مادٌ  -75ؿك غَكتي ًِ عـاهل يي هاؾي ام ؿٍ هاؾي ٍ يا ؿٍ هاؾي ام سِ هاؾي غاؿك ًٌٌـُ كأی ؿك ضؼثِ تزـيـًظل ،پي تِ اضتثاُ ضٌلي يا
هاَّی ؽَؿ تثلًـ ،هلاتة كا تا فًل ؿليل تِ كئيس ؿيَاى اػالم هي ؿاكًـ .كئيس ؿيَاى پلًٍـُ كا رْت كسيـگي ٍ غـٍك كأی تِ ضؼثِ ّن ػلؼ
اكراع هيؿّـ.

مادٌ  -76غـٍك عٌن اغالعي ؿك هَكؿ سَْ هلن يا اضتثاُ هغاسثِ ٍ يا ككغ اتْام ًِ تَسف ضؼثِ غاؿك ًٌٌـُ كأی اًزام هي ضَؿ ،هطوَل هَاؿ
( )75( ٍ )74ايي هاًَى ًيست.
مادٌ  -77ؿك غَكتي ًِ كأی تل هثٌای اتلام ًظل ًثاضـً ،ظل اهليت ًين

ؿك پيص ًَيس كأی ؿكد هي ضَؿ ٍ تِ اهؿاء آًاى هي كسـ ٍ ؿك پلًٍـُ

تايگاًي هيگلؿؿ.
مادٌ  -78هولكاتي ًِ ؿك هلعلِ تـٍی كػايت هي ضَؿ ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًين راكی است هگل ايي ًِ تِ هَرة هاًَى تلتية ؿيگلی هولك ضـُ
تاضـ.
مادٌ  -79ؿك غَكتي ًِ كئيس هَُ هؿائيِ يا كئيس ؿيَاى كأی هكؼي ضؼة ؿيَاى كا ؽالف تيّي ضلع يا هاًَى تطؾيع ؿٌّـ ،كئيس ؿيَاى كوف
تلای ييتاك تا فًل ؿليل پلًٍـُ كا تلای كسيـگي هاَّی ٍ غـٍك كأی تِ ضؼثِ ّن ػلؼ اكراع هيًوايـ .كأی غاؿك ضـُ هكؼي است.
تثصرٌ -صٌاًضِ كأی هكؼي هَؾَع ايي هاؿُ ام ضؼثِ تـٍی غاؿك ضـُ

تاضـ ،ؿك ايي غَكت پلًٍـُ تلای غـٍك كأی تِ ضؼثِ تزـيـًظل اكراع

هيگلؿؿ.

مثحث سًم -رسیذگی در هیأت عمًمی
مادٌ  -80تواؾای اتكال هػَتات ؿك ّيأت ػوَهي ؿيَاى ،تا توـين ؿكؽَاست اًزام هي گيلؿ .ؿك ؿكؽَاست هقًَك ،تػليظ تِ هَاكؿ ميل ؾلٍكی
است:
الق -هطؾػات ٍ اهاهتگاُ ؿكؽَاست ًٌٌـُ
ب -هطؾػات هػَتِ هَكؿ اػتلاؼ
ج -عٌن ضلػي يا هَاؿ هاًًَي ًِ اؿػای هـايلت هػَتِ تا آى ضـُ
ت -ؿاليل ٍ رْات اػتلاؼ ام عيج هـايلت هػَتِ تا ضلع يا هاًَى اساسي يا سايل هَاًيي يا ؽلٍد ام اؽتياكات هلرغ تػَية ًٌٌـُ
ث -اهؿاء يا احل اًگطت ؿكؽَاست ًٌٌـُ
تصرٌ -سايل هولكات هلتَـ تِ تٌظين ،اكسال ٍ حثت ؿاؿؽَاست ،تِ استخٌاء فی
ت

ًلغ تَؿى ؿكؽَاست ًٌٌـُ ٍ پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكسي ،ؿك

ؿكؽَاست اتكال هػَتِ ًين راكی است .ؿكؽَاستْا تَسف كئيس ؿيَاى ،تِ ؿكتل ّيأت ػوَهي اكراع هيضَؿ.
مادٌ  -81ؿك غَكت ػـم كػايت هَاكؿ هقًَك ؿك ماؿُ كَم هـيل ؿكتل ّيأت ػوَهي تِ ضلط ميل اهـام هي ًوايـ:

.1
.2
.3

ؿك هَكؿ تٌـ (الق) ظلف پٌذ كٍم هلاك كؿ ؿكؽَاست غاؿك هيًوايـ.
ؿك هَكؿ تٌـ (ث) هكاتن هاؿُ ( )28ايي هاًَى ػول هيًوايـ.
ؿك سايل هَاكؿ تا فًل رْات ًوع ،اؽكاكيِ غاؿك ٍ هتواؾي هٌلق است ظلف ؿُ كٍم پس ام ابالؽً ،سثت تِ ككغ ًوع اهـام ًٌـ  .ؿك ؿيل
ايي غَكت ،هلاك كؿ ؿكؽَاست غاؿك هيضَؿ .ايي هلاك ،هكؼي است.

مادٌ  -82هـيل ؿكتل ّيأت ػوَهي ،ؿكؽَاست كا تِ ًظل كئيس ؿيَاى هي كساًـ .صٌاًضِ ؿكؽَاست هطوَل هاؿُ ( )85ايي هاًَى تاضـ ،كئيس يا
هؼاٍى هؿائي ٍیٍ ،كن عٌن آى هاؿُ ا هـام هي ًٌـ ٍ ؿك تويِ هَاكؿ ،ؿكؽَاست رْت اؽق پاسؼ ام هلرغ تػَية ًٌٌـُ ،تِ ؿكتل اػاؿُ هي ضَؿ ٍ ؿك
ًَتت كسيـگي هلاك هيگيلؿ.
مادٌ  -83هـيل ؿكتل ّيأت ػوَهي ًسؾِ ای ام ؿكؽَاست ٍ ؾوائن آى كا تلای هلرغ تػَية ًٌٌـُ ،اكسال هي ًٌـ .هلرغ هلتَـ هٌلق است
ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽً ،سثت تِ اكسال پاسؼ اهـام ًٌـ  .ؿك ّل غَكت ،پس ام اًوؿاء هْلت هنتَكّ ،يأت ػوَهي تِ هَؾَع كسيـگي ٍ تػوين
هوتؿي اتؾاف هيًوايـ.
تثصرٌ -صٌاًضِ هلرغ تػَية ًٌٌـُ ظلف هْلت هولك ؿكؽَاست توـيـ ٍهت تلای اكسال پاسؼ ًوايـ ،كئيس ؿيَاى هي تَاًـ ؿك غَكت ؾلٍك ت،
كسيـگي تِ پلًٍـُ كا عـاًخل تا سِ هاُ ؿيگل تِ تأؽيل اًـامؿ .
مادٌ  -84اهَكی ًِ هكاتن هاًَى ؿك غالعيت ّيأت ػوَهي ؿيَاى است ،اتتـاء تِ ّيأتْای تؾػػي هلًة ام عـاهل پاًنؿُ ًلل ام هؿات ؿيَاى
اكراع هيضَؿ .كسويت رلسات ّيأتْای تؾػػي هٌَـ تِ عؿَك ؿٍ سَم اػؿاء است ًِ تِ تلتية ميل ػول هيًٌٌـ:
الق -ؿك غَكتي ًِ ًظل اًخليت هكلن ّيأت تؾػػي تل هثَل ضٌايت ٍ اتكال هػَتِ تاضـ ،پلًٍـُ تِ ّولاُ ًظليِ ّيأت رْت اتؾاف تػوين تِ
ّيأت ػوَهي اكسال هيضَؿ.
ب -ؿك غَكتي ًِ ًظل سِ صْاكم اػؿاء ّيأت تؾػػي تل كؿ ضٌايت تاضـ ،كأی تِ كؿ ضٌا يت غاؿك هي ًٌـ .ايي كأی ظلف تيست كٍم ام تاكيؼ
غـٍك ،ام سَی كئيس ؿيَاى يا ؿُ ًلل ام هؿات ؿيَاى هاتل اػتلاؼ است  .ؿك غَكت اػتلاؼ ٍ يا ؿك غَكتي ًِ ًظل اًخليت ًوتل ام سِ صْاكم
اػؿاء تل كؿ ضٌايت تاضـ ،پلًٍـُ تِ ضلط تٌـ (الق) ؿك ّيأت ػوَهي هكلط ٍ اتؾاف تػوين هي شٍؿ .
تثصرٌ  -1تػويوات ّيأتْای تؾػػي تالكاغلِ تِ اقالع هؿات ؿيَاى هي كسـ.
تثصرٌ ّ -2لگاُ هػَتِ هَكؿ ضٌايت تِ لغال هـايلت تا هَاميي ضلػي تلای كسيـگي هكلط تاضـ هَؾَع رْت اظْاكًظل تِ ضَكای ًگْثاى
اكسال هي ضَؿً .ظل كوْای ضَكای ًگْثاى تلای ّيأت ػوَهي ٍ ّيأتْای تؾػػي المم االتثاع است.
مادٌ  -85ؿك هَاكؿی ًِ تِ تطؾيع كئيس ؿيَاى ،كسيـگي تِ ؿكؽَاست اتكال هػَتِ هَؾَػاً هٌتلي تاضـ ،هاًٌـ هَاكؿ استلؿاؿ ؿكؽَاست ام
سَی هتواؾي يا ٍرَؿ كأی هثلي ؿيَاى ؿك هَكؿ هػَتِ ،كئيس ؿيَاى هلاك كؿ ؿكؽَاست كا غاؿك هيًٌـ .ايي هلاك هكؼي است.
مادٌ  -86ؿك غَكتي ًِ كئيس هَُ هؿائيِ يا كئيس ؿيَاى تِ ّل ًغَ ام هـايلت يي هػَتِ تا ضلع يا هاًَى يا ؽلٍد آى ام اؽتياكات هوام
تػَيةًٌٌـُ هكلغ ضًَـ ،هَظلٌـ هَؾَع كا ؿك ّيأت ػوَهي هكلط ٍ اتكال هػَتِ كا ؿكؽَاست ًوايٌـ .
مادٌ  -87ؿك غَكتي ًِ هػَتِ ای تِ لغال هـايلت تا هَاميي ضلػي تلای كسيـگي هكلط تاضـ ،هَؾَع رْت اظْاكًظل تِ ضَكای ًگْثاى اكسال
هيضَؿً .ظل كوْای ضَكای ًگْثاى تلای ّيأت ػوَهي المماالتثاع است.
مادٌ ّ -88يأت ػوَهي ،ؿك ارلای تٌـ ( )1هاؿُ ( )12ايي هاًَى هيتَاًـ توام يا هسوتي ام هػَتِ كا اتكال ًوايـ.
مادٌ ّ -89لگاُ ؿك هَاكؿ هطاتِ ،آكاء هتؼاكؼ ام يي يا صٌـ ضؼثِ ؿيَاى غاؿك ضـُ تاضـ ،كئيس ؿيَاى هَظق است تِ هغؽ اقالع ،هَؾَع كا
ؾوي تْيِ ٍ اكائِ گناكش ؿك ّيأت ػوَهي ؿيَاى هكلط ًوايـ ّ .يأت ػوَهي پس ام تلكسي ٍ اعلام تؼاكؼ ٍ اػالم كأی غغيظً ،سثت تِ غـٍك
كأی اهـام هي ًوايـ .ايي كأی تلای ضؼة ؿيَاى ٍ سايل هلارغ اؿاكی هلتَـ ؿك هَاكؿ هطاتِ المم االتثاع است  .احل آكاء ٍعـت كٍيِ هقًَك ًسثت تِ
آيٌـُ است ٍ هَرة ًوؽ آكاء ساتن ًوي ضَؿ لٌي ؿك هَكؿ اعٌاهي ًِ ؿك ّيأت ػوَهي هكلط ٍ ؿيلغغيظ ت ضؾيع ؿاؿُ ضـُ ضؾع فی ًلغ
ظلف يي هاُ ام تاكيؼ ؿكد كأی ؿك كٍمًاهِ كسوي عن تزـيـًظلؽَاّي كا ؿاكؿ  .ؿك ايي غَكت پلًٍـُ تِ ضؼثِ تزـيـًظلی ًِ هثالً ؿك پلًٍـُ
ؿؽالت ًـاضتِ اكراع هيضَؿ ٍ ضؼثِ هقًَك هَظق تِ كسيـگي ٍ غـٍك كأی تل قثن كأی هنتَك است.

مادٌ ّ -90لگاُ ؿك هَؾَع ٍاعـ عـاهل پٌذ كأی هطاتِ ام ؿٍ يا صٌـ ضؼثِ ؿيَاى غاؿك ضـُ

تاضـ ،كئيس ؿيَاى هي تَاًـ هَؾَع كا ؿك ّيأت

ػوَهي هكلط ٍ تواؾای تسلی آى كا ًسثت تِ هَؾَػات هطاتِ ًوايـ  .ؿك غَكتي ًِ ّيأت ػوَهي آكاء غاؿك ضـُ كا غغيظ تطؾيع ؿّـ ،آى كا
تلای ايزاؿ كٍيِ تػَية هيىهايـ  .ايي كأی تلای سايل ضؼة ؿيَاى ،اؿاكات ٍ اضؾاظ عويوي ٍ عوَهي هلتَـ المماالتثاع است.
تثصرٌ -پس ام غـٍك كأی ايزاؿ كٍيِ ،كسيـگي تِ ضٌايات هَؾَع ايي هاؿُ ؿك ضؼة ؿيَاى تِ غَكت ؽاكد ام ًَتت ٍ تـٍى ًيام تِ اكسال
ًسؾِای ام ؿاؿؽَاست ٍ ؾوائن آى تلای قلف ضٌايت ،اًزام هيگيلؿ.
مادٌ  -91قلط آكاء هثلي ّيأت ػوَهي تلای كسيـگي هزـؿ ؿك ّيأت ػوَهي ،ؿك هَاكؿ اؿػای اضتثاُ يا هـايلت تا هاًَى يا تؼاكؼ تا يٌـيگل،
هستلنم اػالم اضتثاُ ام سَی كئيس هَُ هؿائيِ يا كئيس ؿيَاى يا تواؾای ًتثي ٍ هستـل تيست ًلل ام هؿات ؿيَاى است .
مادٌ  -92صٌاًضِ هػَتِ ای ؿك ّيأت ػوَهي اتكال ضَؿ ،كػايت هلاؿ كأی ّيأت ػوَهي ؿك هػَتات تؼـی ،الناهي است ّ .لگاُ هلارغ هلتَـ،
هػَتِ رـيـی هـايل كأی ّيأت ػوَهي تػَية ًٌٌـ ،كئيس ؿيَاى هَؾَع كا ؽاكد ام ًَتت تـٍى كػايت هلاؿ هاؿُ
ؿػَت ًوايٌـُ هلدع تػَية ًٌٌـُ ،ؿك ّيأت ػوَهي هكلط هي ًوايـ.
مادٌ  -93اكلاؿی ًِ ؿك ارلای آكاء ّيأت ػوَهي ،ؽَؿ كا فی

( )83ايي هاًَى ٍ كوف تا

ًلغ هي ؿاًٌـ ،ؿك غَكت ػـم ارلای آى ام سَی هسؤٍالى فی

كتف ،هي تَاًٌـ

كسيـگي تِ استٌٌاف هسؤٍل هلتَـ كا ام ؿيَاى ،ؿكؽَاست ًوايٌـ  .ايي ؿكؽَاست ام سَی كئيس ؿيَاى ،تِ يٌي ام ضؼة تزـيـًظل اكراع هي ضَؿ.
ضؼثِ هقًَك ؿك غَكت اعلام فیًلغ تَؿى ؿكؽَاستًٌٌـُ ٍ استٌٌاف هسؤٍل هلتَـ ،تِ هَرة هاؿُ ( )109ايي هاًَى اتؾاف تػوين هيًوايـ.
مادٌ  -94ؿك غَكتي ًِ آكاء ّيأت ػوَهي ؿيَاى ام سَی كئيس هَُ هؿائيِ ؽالف هَاميي ضلع تطؾيع ؿاؿُ ضَؿّ ،يأت ػوَهي تا تَرِ تِ ًظل
كئيس هَُ هؿائيِ تزـيـًظل هي ًوايـ.
مادٌ  -95اعٌام غاؿك ضـُ ام ّيأت ػوَهي ؿيَاى ًِ هستلنم ػوليات ارلايي تاضـ ام قلين ؿكتل ّيأت ػوَهي تِ ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى
اتالؽ هيگلؿؿٍ .اعـ ارلای اعٌام ؿيَاى هَظق است هلاتة كا تِ هثاؿی فی كتف اػالم ًوايـ  .هلارغ هقًَك هٌلق تِ ارلای عٌن ٍ اػالم ًتيزِ تِ
ؿيَاى هيتاضٌـ ٍ ؿك غَكت استٌٌاف قثن هاؿُ ( )110ايي هاًَى اهـام هيضَؿ.
مادٌ  -96اؿاكُ رلسات ّيأت ػوَهي ٍ ّيأتْای تؾػػي ٍكن ايي هاًَى ،هكاتن آييي ًاهِای است ًِ ظلف سِ هاُ ام تاكيؼ المم االرل اء ضـى
ايي هاًَى ،تِ تػَية كئيس هَُ هؿائيِ هي كسـ.
مادٌ  -97كای ّيأت ػوَهي هكاتن ًظل اًخليت اػؿاء تَسف كئيس ؿيَاى يا يٌي ام اػؿاء اًخليت ّيأت تِ اًتؾاب كئيس ؿيَاى اًطاء هي گلؿؿ.
تثصرٌ -اتالؽ ٍ اغالط آكاء ّيأت ػوَهي هكاتن هولكات آييي ؿاؿكسي هـًي است .

خش سًم -اعادٌ دادرسی
ب
مادٌ  -98ؿك هَكؿ اعٌام هكؼي تِ رْات فيل هي تَاى ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي توـين ًوَؿ:
الق– عٌن ،ؽاكد ام هَؾَع ضٌايت غاؿك ضـُ تاضـ.
ب -عٌن تِ هيناى تيطتل ام ؽَاستِ غاؿك ضـُ تاضـ.
ج -ؿك هلاؿ عٌن ،تؿاؿ ٍرَؿ ؿاضتِ تاضـ.

ت -عٌن غاؿك ضـُ تا عٌن ؿيگلی ؿك ؽػَظ ّواى ؿػَی ٍ اغغاب آى ًِ ،هثالً تَسف ّواى ضؼثِ يا ضؼثِ ؿيگل غاؿك ضـُ است ،هتؼاكؼ
تَؿُ تـٍى آى ًِ سثة هاًًَي هَرة ايي تؼاكؼ تاضـ .
ث -عٌن ،هستٌـ تِ اسٌاؿی تاضـ ًِ پس ام غـٍك ،رؼلي تَؿى ٍ يا ػـم اػتثاك آًْا تِ هَرة عٌن هلارغ غالظ هاًًَي حاتت ضـُ تاضـ.
د -پس ام غـٍك عٌن ،اسٌاؿ ٍ ؿاليلي تِ ؿست آيـ ًِ ؿليل عواًيت ؿكؽَاست ًٌٌـُ اػاؿُ ؿاؿكسي تاضـ ٍ حاتت ضَؿ اسٌاؿ ٍ ؿاليل ياؿ ضـُ ؿك
رلياى ؿاؿكسي ؿك اؽتياك ٍی ًثَؿُ است.
مادٌ  -99هْلت توـين ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي تِ ضلط ميل است:

.1
.2

ؿك هَكؿ تٌـّای «الق» تا «ج» هاؿُ ( )98ايي هاًَى ،تيست كٍم ام تاكيؼ اتالؽ كأی ضؼثِ
ؿك ؽػَظ تٌـّای «ت» تا «د» هاؿُ ( )98ايي هاًَى ،تيست كٍم ام مهاى عػَل سثة اػاؿُ ؿاؿكسي

مادٌ  -100ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي تا كػايت هَاؿ هلتَـ تِ ؿاؿؽَاست هٌـكد ؿك ايي هاًَى تا فًل رْتي ًِ هَرة اػاؿُ ؿاؿكسي ضـُ است ،تِ
ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی توـين هيضَؿ.
مادٌ ّ -101نيٌِ ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي تلاتل ّنيٌِ توـين ؿاؿؽَاست تِ ضؼة تزـيـًظل ؿيَاى است.
مادٌ  -102كسيـگي تِ ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي ؿك غالعيت ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ عٌن هكؼي است  .ضؼثِ هقًَك ؿك اتتـاء ؿك هَكؿ هثَل يا كؿ ايي
ؿاؿؽَاست هلاك المم كا غاؿك هيًوايـ ٍ ؿك غَكت هثَل ؿاؿؽَاست هثاؿكت تِ كسيـگي هاَّی هيًٌـ.
مادٌ  -103ضؼثِ كسيـگيًٌٌـُ تِ اػاؿُ ؿاؿكسي هي تَاًـ ؿك غَكت اعلام ؾلٍكت ،ؿستَك تَهق ارلای عٌن هَكؿ تواؾای اػاؿُ ؿاؿكسي كا غاؿك
ًوايـ.
مادٌ ّ -104لگاُ ضؼثِ ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي كا ٍاكؿ تطؾيع ؿّـ ،عٌن هَكؿ تواؾای اػاؿُ ؿاؿكسي كا ًوؽ ٍ عٌن هوتؿي غاؿك هي ًوايـ.
ؿك غَكتي ًِ ؿاؿؽَاست اػاؿُ ؿاؿكسي كارغ تِ هسوتي ام عٌن تاضـ ،كوف ّواى هسوت ًوؽ يا اغالط هي گلؿؿ .صٌاًضِ رْت ؿاؿؽَاست اػاؿُ
ؿاؿكسي ،هـايلت ؿٍ عٌن تاضـ ،ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ پس ام هثَل اػاؿُ ؿاؿكسي ،عٌن ؿٍم كا ًوؽ هي ًوايـ ٍ عٌن اٍل تِ هَت ؽَؿ تاهي
هيهاًـ.
مادٌ  -105عٌوي ًِ پس ام اػاؿُ ؿاؿكسي غاؿك هي گلؿؿ ،هاتل اػاؿُ ؿاؿكسي هزـؿ ام ّواى رْت ًيست .
مادٌ  -106ؿك اػاؿُ ؿاؿكسي تِ ّيش ػٌَاى ضؾع ؿيگلی ؿيل ام قلكيي ؿػَیًٍ ،يل يا هائن هوام ٍ يا ًوايٌـُ هاًًَي آًاىً ،وي تَاًـ ٍاكؿ ؿػَی
ضَؿ.

تخش چهارم -اجرای احکام
مادٌ ً -107ليِ اضؾاظ ٍ هلارغ هقًَك ؿك هاؿُ ( )10ايي هاًَى هٌللٌـ آكاء ؿيَاى كا پس ام اتالؽ تِ كَكيت ارلاء ًوايٌـ.
مادٌ  -108ضؼة ؿيَاى پس ام اتالؽ كأی تِ هغٌَمٌ ػليِ يي ًسؾِ ام آى كا تِ اًؿوام پلًٍـُ تِ ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى اكسال هي
هغٌَمٌ ػليِ هٌلق است ظلف هـت يي هاُ ًسثت تِ ارلای ًاهل آى يا رلة كؾايت هغٌَمٌ
اعٌام ؿيَاى گناكش ًوايـ.

ًوايٌـ.

لِ اهـام ٍ ًتيزِ كا تِ قَك ًتثي تِ ٍاعـ ارلای

مادٌ ّ -109لگاُ پس ام اًتطاك كأی ّيأت ػوَهي ؿيَاى ؿك كٍمًاهِ كسوي ًطَك هسؤٍالى فی

كتف ام ارلای آى استٌٌاف ًوايٌـ ،تِ تواؾای

فیًلغ يا كئيس ؿيَاى ٍ تا عٌن يٌي ام ضؼة ؿيَاى ،هستٌٌق تِ اًلػال هَهت ام ؽـهات ؿٍلتي تِ هـت سِ هاُ تا يي سال ٍ رثلاى ؽساكت
ٍاكؿُ هغٌَم هيضَؿ.
تثصرٌ -تواؾای فی ًلغ تلای ارلای آكاء ّيأت ػوَهي ،تايـ تِ غَكت توـين ؿاؿؽَاست تاضـ  .اكلاؿی ًِ ام ػـم ارلای آكاء ّيأت ػوَهي ؿك
هَكؿ اتكال هػَتِ هكلغ هي ضًَـ ،هي تَاًٌـ هَؾَع كا تِ كئيس ؿيَاى هٌؼٌس ًوايٌـ تا كئيس ؿيَاى ًسثت تِ پيگيلی هَؾَع ام قلين ضؼة
ؿيَاى اهـام ًوايـ.
مادٌ  -110ؿك غَكت استٌٌاف ضؾع يا هلرغ هغٌَمٌ ػليِ ام ارلای عٌن هكؼيٍ ،اعـ ارلای اعٌام ؿيَاى ،هلاتة كا تِ كئيس ؿيَاى گناكش
هيًٌـ.
كئيس ؿيَاى تالكاغلِ پلًٍـُ كا تِ ضؼثِ غا ؿكًٌٌـُ كأی هكؼي اكراع هي ًوايـ .ضؼثِ هقًَك هَظق است ؽاكد ام ًَتت تِ هَؾَع استٌٌاف
كسيـگي ٍ كأی هوتؿي غاؿك ٍ پلًٍـُ كا رْت اهـاهات تؼـی تِ ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى اكسال ًوايـ .
تثصرٌ  -1ؿك هَاكؿی ًِ ارلای عٌن ،هستلنم اتؾاف تػوين تَسف ضَكاّ ،يأت ٍ يا ًويسيًَي

هلًة ام ؿٍ يا صٌـ ًلل تاضـ ٍ اػؿاء آًْا ام

تثؼيت عٌن غاؿك ضـُ استٌٌاف ًوايٌـ ،تواهي اػؿاء هؤحل ؿك هؾاللت تا عٌن ؿيَاى ،هستٌٌق ضٌاؽتِ هي ضًَـ.
تثصرٌ  -2هلرغ كسيـگي تِ استٌٌاف ام كأی ّيأت ػوَهي ،ضؼة تزـيـًظل ؿيَاى است .
تثصرٌ  -3ضؼثِ كسيـگي ًٌٌـُ تِ استٌٌاف اتتـاء ضؾع يا اضؾاظ هستٌٌق كا اعؿاك ٍ هَؾَع كا تِ آًْا تلْين هي ًوايـ .صٌاًضِ هستٌٌق
استوْال ًٌـ ،عـاًخل يي ّلتِ رْت ارلای عٌن ٍ اػالم تِ ؿيَاى تِ ٍی هْلت ؿاؿُ هي ضَؿ ٍ ؿك ؿيل ايي غَكت ٍ يا پس ام اًوؿای هْلت،
هطوَل عٌن هولك ؿك هاؿُ ( )112ايي هاًَى هلاك هيگيلؿ.
مادٌ  -111ؿاؿكس ارلای اعٌام ام قلم ميل هثاؿكت تِ ارلای عٌن هيًٌـ:

.1
.2
.3
.4

اعؿاك هسؤٍل هلتَـ ٍ اؽق تؼْـ تل ارلای عٌن يا رلة كؾايت هغٌَمٌ لِ ؿك هـت هؼيي.
ؿستَك تَهيق عساب تاًٌي هغٌَمٌ ػليِ ٍ تلؿاضت ام آى تِ هيناى هثلؾ هغٌَمٌ تِ ؿك غَكت ػـم ارلای عٌن يي سال پس ام اتالؽ.
ؿستَك تَهيق ٍ ؾثف اهَال ضؾع هتؾلق تِ ؿكؽَاست فی ًلغ قثن هولكات هاًَى آييي ؿاؿكسي ؿاؿگاّْای ػوَهي ٍ اًوالب (ؿك
اهَك هـًي).
ؿستَك اتكال اسٌاؿ يا تػويوات اتؾاف ضـُ هـايل تا كأی ؿيَاى تا كػايت اليغِ هاًًَي ًغَُ ؽليـ ٍ تولي اكاؾي ٍ اهالى تلای ارلای
تلًاهِّای ػوَهي ،ػولاًي ٍ ًظاهي ؿٍلت هػَب  1358/11/17ضَكای اًوالب ٍ اغالعات تؼـی آى ٍ هاًَى تؼييي تٌليق اكاؾي
ٍاگقاكی ؿٍلت ٍ ًْاؿّا هػَب  1370/12/15هزوغ تطؾيع هػلغت ًظام

مادٌ  -112ؿك غَكتي ًِ هغٌَمٌ ػليِ ام ارلای كأی ،استٌٌاف ًوايـ تا كأی ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ عٌن ،تِ اًلػال هَهت ام ؽـهات ؿٍلتي تا پٌذ سال
ٍ رثلاى ؽساكت ٍاكؿُ هغٌَم هي ضَؿ .كأی غاؿك ضـُ ظلف تيست كٍم پس ام اتالؽ هاتل تزـيـًظل ؿك ضؼثِ تزـيـًظل ؿيَاى هي
غَكتي ًِ كأی هقًَك ؿك ضؼثِ تزـيـًظل غاؿك ضـُ تاضـ تِ ضؼثِ ّن ػلؼ اكراع هيگلؿؿ.

تاضـ ٍ ؿك

مادٌ  -113قلط هزـؿ پلًٍـُ ؿك هَاكؿ اػالم اضتثاُ هاؾي ٍ يا ؽالف تيّي ضلع يا هاًَى ،هاًغ ام ارلای عٌن هكؼي ؿيَاى ًيست هگل آى ًِ ضؼثِ
كسيـگيًٌٌـُ هلاك تَهق ارلای عٌن كا غاؿك ًوايـ.
مادٌ  -114صٌاًضِ ؿك رلياى ارلای آكاء ؿيَاى ،كارغ تِ ًغَُ ارلای كأی تيي قلكي ى تَاكوي ضَؿ ٍ هغٌَمٌ ػليِ تِ تؼْـات ؽَؿ ػول ًٌوايـ،
هغٌَمٌ لِ هي تَاًـ اؿاهِ ػوليات ارلايي كا ؿكؽَاست ًٌـ ٍ ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى تا ارلای كأی ؿيَاى يا تَاكن ،هَؾَع كا پيگيلی هيًوايـ.

مادٌ  -115ؿك هَاكؿی ًِ هغٌَمٌ ػليِ ؿك هوام ارلای اعٌام هكؼي ؿيَاى ،تِ هَاًغ هاًًَي استٌاؿ ًوايـ ٍ يا تِ رْتي اهٌاى ػولي ارلای عٌن
ًثاضـ ٍ ايي رْات تِ تطؾيع ؿاؿكس ارلای اعٌام ؿيَاى ،هَرِ ضٌاؽتِ ضَؿ ،ام هَاكؿ اػاؿُ ؿاؿكسي تلوي ٍ پلًٍـُ تِ هٌظَك كسيـگي تِ ای ى
رْات تِ ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی هكؼي اكراع هي گلؿؿ .ضؼثِ هنتَك ؿك غَكت تأييـ ٍرَؿ هاًغ هاًًَي ٍ يا ػـم اهٌاى ارلای عٌن ،كأی هوتؿي تِ
رثلاى ؽساكت ٍ يا تؼييي رايگنيي هغٌَمٌ تِ غاؿك هي ًوايـ .ؿك ؿيل ايي غَكت هلاك كؿ غاؿك ٍ پلًٍـُ تلای اؿاهِ ػوليات ارلائي تِ ٍاعـ ارلای
اعٌام ؿيَاى اػاؿُ هيضَؿ .كأی ٍ يا هلاك غاؿك ضـُ ؿك ايي هلطلِ هكؼي است .
مادٌ  -116ؿك هَاكؿی ًِ ارلای عٌن هكؼي ام اؽتياك هغٌَمٌ ػليِ ؽاكد ٍ يا هًََل تِ توْيـ هوـهاتي ام سَی هلرغ ؿيگلی ؿيل ام هغٌَمٌ
ػليِ تاضـ ٍ هلرغ اؽيل ؿك رلياى ؿاؿكسي ٍاكؿ ًطـُ تاضـ ،ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اػالم ،هلرغ ياؿ ضـُ هي تَاًـ تِ كأی غاؿك شؿُ اػتلاؼ ًٌـ ٍ
ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی هكؼي تايـ تِ هَؾَع كسيـگي ٍ اظْاكًظل ًوايـ  .ايي كأی هكؼي ٍ المماالرلاء است.
مادٌ  -117صٌاًضِ ؿاؿكس ارلای اعٌام ؿيَاى ،كأی ضؼثِ ؿيَاى كا هثْن تـاًـ ،تِ ًغَی ًِ ارلای آى اهٌاى ًـاضتِ تاضـ تا فًل هَكؿ اتْام ام
ضؼثِ غاؿكًٌٌـُ كأی تواؾای ككغ اتْام هيًوايـً .ظل ضؼثِ ؿك ؽػَظ ككغ اتْام ،تلای ؿاؿكس ارلای اعٌام ؿيَاى ،المماالتثاع است.
مادٌ  -118ؿستگاُّای ارلايي هَؾَع هاؿُ ( )5هاًَى هـيليت ؽـهات ًطَكی هػَب  1386/7/8هٌللٌـ ؿستَكات ؿيَاى كا ؿك هوام ارلای
عٌن ارلا ًٌٌـ .تؾلق ام هولكات ايي هاؿُ ،ػالٍُ تل تؼوية اؿاكی ٍ اًتظاهي عسة هَكؿ ،هستَرة هزامات هولك ؿك هاؿُ ( )112ايي هاًَى است.
مادٌ  -119ؿك ارلای تٌـ « »1هاؿُ ( )111ايي هاًَى ،صٌاًضِ هسؤٍل هلتَـ پس ام اعؿاك تـٍى ػقك هَرِ ،ؿك ٍاعـ ارلای اعٌام ؿيَاى عاؾل
م تثػلُ « »2هاؿُ ( )43ايي هاًَى ،اهـام هيًوايـ.
ًطَؿ ،ؿاؿكس ارلای اعٌام هكاب

تخش پىجم -سایر مقررات
مادٌ  -120ضؼة تطؾيع كؼلي ؿيَاى پس ام كسيـگي تِ پلًٍـُ ّای هَرَؿ هٌغل هيضًَـ.
مادٌ ّ -121لگاُ ؾوي كسيـگي تِ هَؾَػي ؿك ؿيَاى ،كئيس ؿيَاى ؿك رلياى تؿييغ عوَم ػوَهي ٍ يا هٌاكغ تيت الوال هلاك گيلؿ ،هَظق است
هلاتة كا عسة هَكؿ تِ سامهاى تامكسي ًل ًطَك ،ؿاؿستاى ًل ًطَك ٍ ؿيَاى هغاسثات ًطَك اػالم ًوايـ.
مادٌ  -122هولكات هلتَـ تِ كؿ ؿاؿكس ٍ ًغَُ اتالؽ اٍكام ،آكاء ٍ تػويوات ؿيَاى ٍ ًٍالت ٍ سايل هَاكؿ سٌَت ؿك ايي هاًَى تِ تلتيثي است ًِ
ؿك هاًَى آييي ؿاؿكسي ؿاؿگاّْای ػوَهي ٍ اًوالب (ؿك اهَك هـًي) ٍ هاًَى ارلای اعٌام هـًي هولك ضـُ است.
مادٌ  -123تَؿرِ ؿيَاى ؿك كؿيق هستول فيل كؿيق تَؿرِ هَُ هؿائيِ هٌظَك هيگلؿؿ.
مادٌ  -124ام تاكيؼ المم االرلاء ضـى ايي هاًَى ،هاًَى ؿيَاى ػـالت اؿاكی هػَب  ٍ 1385/9/25اغالعات تؼـی آى ٍ آييي ؿاؿكسي ؿيَاى ػـالت
اؿاكی هػَب  1379/2/26هَُ هؿائيِ لـَ هيضَؿ.

هاًَى كَم هطتول تل يٌػـ ٍ تيست ٍ صْاك هاؿُ ٍ سي ٍ ًِ تثػلُ ؿك رلسِ ػلٌي كٍم سِ ضٌثِ هَكػ  1390/9/22هزلس ضَكای اسالهي تػَية
ضـ ٍ هَاؿ ( )94( ٍ )90( ،)89( ،)12( ،)10ايي هاًَى ؿك تاكيؼ  1392/3/25ام سَی هزوغ تطؾيع هػلغت ًظام هَاكن تا هػلغت ًظام
تطؾيع ؿاؿُ ضـ ٍ هاتوي هَاؿ ايي هاًَى ؿك تاكيؼ  1390/9/30تِ تأييـ ضَكای ًگْثاى كسيـ.

