آییي ًبهِ هیبًدیگشی دس اهَس ًیلشی – هػَة 1394
دس اخشای هبدُ  84هبًَى آییي دادسسی ًیلشی هػَة  ٍ 1392اغالضیِ آى ٍ ثِ پیطٌْبد ٍصیش دادگستشی “آییي ًبهِ هیبًدی گشی
دس اهَس ًیلشی” ثِ ضشش هَاد آتی است:
كػل اٍل ـ تؼبسیق ٍ اغغالضبت
هبدُ  1ـ دس ایي آییي ًبهِ ،ػجبسات ٍ اغغالضبت دس هؼبًی ریل ثِ ًبس هی سًٍذ.
الق ـ هیبًدیگشی  :كشایٌذی است ًِ عی آى ثضُ دیذُ ٍ هتْن ثب هذیشیت هیبًدیگش دس كضبی هٌبست دس خػَظ ػلل ،آثبس ٍ
ًتبیح خشم اًتسبثی ٍ ًیض ساُ ّبی خجشاى خسبسات ًبضی اص آى ًسجت ثِ ثضُ دیذُ ٍ هتْن گلتگَ ًوَدُ ٍ دس غَست ضػَل
سبصش ،تؼْذات ٍ ضوَم عشكیي تؼییي هی گشدد.
ة ـ هیبًدیگش  :هیبًدیگش ،ضَسای ضل اختالف ،ضخع یب هَسسِ ای است ًِ كشایٌذ گلتگَ ٍ ایدبد سبصش ثیي عشكیي اهش
ًیلشی سا هذیشیت ٍ تسْیل هی ًوبیذ.
ح ـ خشم  :دس ایي آییي ًبهِ ،هغبثن هبدُ  82هبًَى آییي دادسسی ًیلشی هػَة  1392ضبهل خشاین تؼضیشی دسخِ ضصّ ،لت ٍ
ّطت ًِ هدبصات آًْب هبثل تؼلین است ،هی ثبضذ.
ت ـ هؤسسِ هیبًدیگش  :هؤسسِ ای است ًِ ثِ ایي هٌظَس عجن هَاًیي ٍ هوشسات ضبًن ثش هؤسسبت ؿیشتدبسی تأسیس هی گشدد
یب سبیش هؤسسبت ثِ تطخیع هوبم هضبیی اسخبع دٌّذُ هی ثبضذ.
ث ـ كشآیٌذ هیبًدیگشی  :هدوَػِ اهذاهبتی است ًِ عی آى ثب هذیشیت هیبًدیگش ٍ ثب ضضَس ثضُ دیذُ ٍ هتْن ٍ دس غَست
ضشٍست سبیش اضخبظ هؤثش دس ضػَل سبصش اص هجیل اػضبی خبًَادُ ،دٍستبى یب ّوٌبساى آًْب ٍ ًیض ضست هَسد اػضبی خبهؼِ
هطلیًْ ،بدّبی ریسثظ سسوی ،ػوَهی ٍ یب هشدم ًْبد ،ثشای ضل ٍ كػل اختالف ًیلشی ثب یٌذیگش ثِ گلتگَ ٍ تجبدل ًظش
پشداختِ ،دس غَست ضػَل تَاكن ،هَاكوتٌبهِ ای سا تٌظین ٍ ثشای هوبم هضبیی هشثَط اسسبل هی ضَد.
ج ـ خبهؼِ هطلی  :ػجبست اص ًلیِ اضخبظ یب ًْبدّبیی است ًِ هوٌي است ثِ دلیل استجبط ثب هتْن ،ثضُ دیذُ ٍ یب تأثیشپزیشی اص
خشم ٍ ًتبیح آى ،ثتَاًٌذ دس كشایٌذ پبسخ دّی ثِ خشم ،هسئَلیت پزیشًشدى هتْن ٍ خلت سضبیت ثضُ دیذُ تأثیشگزاس ثبضٌذ.
ذ ـ هَاكوتٌبهِ یب غَستودلس سبصش  :هتٌی است ًِ ثِ اهضبی هیبًدیگش ٍ عشكیي اختالف هی سسذ .دس هَاكوتٌبهِ خضئیبت تَاكن
عشكیي ٍ اص خولِ ضوَم ٍ تٌبلیق آًْب ثِ سٍضٌی هَسد تػشیص هشاس هی گیشد.

كػل دٍم ـ تطٌیالت ٍ ًطَُ اسخبع ثِ هیبًدی گش
هبدُ  2ـ اهَس هشثَط ثِ هیبًدیگشی هیتَاًذ دس ّش دادسشا یب دادگبُ ،صیش ًظش دادستبى ػوَهی ٍ اًوالة یب سئیس ضَصُ هضبیی
هطل سبهبًذّی ضَد .دادستبى یب سئیس ضَصُ هضبیی هی تَاًذ ایي ٍظیلِ سا ثِ اضذ اص هؼبًٍیي خَد اسخبع دّذ.
هبدُ  3ـ اسخبع ثِ هیبًدیگشی دس هَاسدی ًِ اداسات ٍ دستگبُّبی دٍلتی ضبًی ّستٌذ ثب سػبیت هَاًیي ٍ هوشسات هشثَط
ثالهبًغ است.
هبدُ -4خْت اسخبع اهش ًیلشی ثِ هیبًدیگش ،هوبم هضبیی ثبیذ هَضَع اختالف ،غالضیت ،تخػع ٍ هوجَلیت ٍی ًضد عشكیي
اختالف سا هَسد تَخِ هشاس دّذ.
هبدُ  5ـ دس غَست توبیل ٍ تَاكن عشكیي اختالف ثِ هؼشكی هیبًدیگش ٍ هَاكوت هیبًدیگش هشضی الغشكیي آًْب هیبًدیگشی پس اص
تبییذ هوبم هضبیی ثب ٍی خَاّذ ثَد .دس غَست ػذم تؼییي هیبًدیگش تَسظ عشكیي ،هوبم هضبیی هی تَاًذ سأسبً اهذام ًٌذ.
هبدُ  6ـ تَاكن عشكیي اختالف خْت اسخبع اهش ثِ هیبًدیگشی ،تَسظ هوبم هضبیی غَستودلس ضذُ ،ثِ اهضبی آًْب هی سسذ.

كػل سَم ـ اًتخبة هیبًدیگش ٍ ضشایظ آى
هبدُ  7ـ هیبًدیگش هی تَاًذ اص هیبى هؼتوذاى هطلی یب داًص آهَختگبى سضتْْبی هختلق ثب اٍلَیت هذدًبسی اختوبػی ،ػلَم
تشثیتی ،سٍاًطٌبسی ،خبهؼِ ضٌبسی ،ضوَم ٍ كوِ ٍ هجبًی ضوَم اًتخبة ضَد.
هبدُ  8ـ هوبم هضبیی هیتَاًذ هَضَع ًیلشی سا ثِ هؤسسِ ای ثشای هیبًدیگشی اسخبع دّذ دس ایي غَست هسئَل هؤسسِ هضثَس
دس هجبل اهش هیبًدیگشی ثِ هبضی هشثَط پبسخگَ هی ثبضذ.
هبدُ  9ـ كْشستی اص اضخبظ ٍاخذ غالضیت هیبًدیگشی دس ّش ضَصُ هضبیی تَسظ سئیس ضَصُ هضبیی هطل تْیِ هی گشدد.
تْیِ ایي كْشست غشكبً خْت تؼییي اٍلَیت ثَدُ ٍ هبًغ اص اسخبع اهش هیبًدی گشی ثِ سبیشیي ًوی ثبضذ.
هبدُ  10ـ اضشاص غالضیت هیبًدیگش پس اص تَاكن عشكیي ثب هوبم هضبیی سسیذگی ًٌٌذُ هی ثبضذ .هیبًدیگشّب ثبیذ اص هیبى ًسبًی
اًتخبة ضًَذ ًِ داسای ضشایظ هطشٍش صیش ثبضٌذ:
الق ـ داسای ٍثبهت
ة ـ تبثؼیت خوَْسی اسالهی ایشاى ثشای هیبًدیگشی دس هَسد اتجبع ایشاًی

ح ـ ًذاضتي سَء ضْشت
ت ـ داسای ضذاهل  25سبل توبم ضوسی

كػل زْبسم ـ ضشایظ هؤسسبت هیبًدیگشی
هبدُ  11ـ اكشاد داسای غالضیت ثِ ضشش هوشس دس هبدُ  12ایي آییي ًبهِ هی تَاًٌذ ثب ًظبست هَُ هضبییِ ٍ سػبیت هوشسات هبًًَی
هشثَط ثِ ثجت هؤسسبت ؿیشتدبسی خْت ایدبد هؤسسِ هیبًدی گشی اهذام ًٌٌذ.
هبدُ  12ـ اكشاد هتوبضی ایدبد هؤسسِ هیبًدی گشی ػالٍُ ثش داسا ثَدى ضشایظ هوشس دس هبدُ  10ایي آییي ًبهِ ٍ كوذاى سبثوِ
هطٌَهیت هؤثش ًیلشی ثبیذ داسای هذسى ًبسضٌبسی دس یٌی اص سضتِ ّبی هذدًبسی اختوبػی ،ػلَم تشثیتی ،سٍاى ضٌبسی ،خبهؼِ
ضٌبسی ،ضوَم ٍ كوِ ٍ هجبًی ضوَم ثبضٌذ.
تجػشُ ـ ًبسًٌبى ضبؿل دس هَُ هضبییِ اػن اص هضبیی ٍ اداسی ٍ ّوسٌیي ضبثغبى دادگستشی ًویتَاًٌذ هتوبضی ایدبد هؤسسِ
هیبًدی گشی ضًَذ.
هبدُ  13ـ كبسؽ التطػیالى ّش ًذام اص سضتِ ّبی هزًَس ،ثبیذ آهَصش ّبی الصم خْت هیبًدیگشی دس اهَس ًیلشی سا عی ًوبیٌذ.
تجػشُ  1ـ ًیلیت آهَصش هیبًدیگشاى ٍ هَاد آهَصش آى ّب ،هْبست ّب ٍ داًص الصم ثشای هیبًدیگشی ثبیذ تَسظ هؼبًٍت هٌبثغ
اًسبًی هَُ هضبییِ ثب ّوٌبسی گشٍُ ّبی ػلوی ٍ داًطگبّی ریشثظ ،تْیِ ضذُ ٍ ثِ هتوبضیبى هیبًدیگشی آهَصش دادُ هی ضَد.
تجػشُ  2ـ هؤسسبت ٍ هشاًض آهَصضی دٍلتی ٍ ؿیشدٍلتی ًیض هی تَاًٌذ ثش اسبس سشكػل ّبی هػَة اداسُ آهَصش هَُ هضبییِ ٍ
تطت ًظبست آى ًسجت ثِ آهَصش هیبًدی ّب اهذام ًوبیٌذ.
تجػشُ  3ـ هیبًدی ثبیذ دس خػَظ هلبّین هشثَط ثِ خشم ،هسئَلیت ًیلشی ،هسئَلیت هذًی ،اًَاع خشاین ،آثبس خشم ٍ ثضُ دیذُ،
ثضٌّبس ٍ اختوبع ،سٍش ّبی هیبًدیگشی ٍ هْبست ّبی هشثَعٍِ ،ظبیق ٍ تٌبلیق هیبًدی ،آییي سسیذگی ثِ خشاین ،زگًَگی
هذیشیت خلسبت سسیذگی ثِ اختالكبت عشكیي دس اهَس ًیلشی ٍ سبیش هَاسد آهَصش ّبی الصم سا كشا ثگیشًذ.
تجػشُ  4ـ هذت ،ضیَُ ٍ هَضَػبت آهَصش هیبًدیگشی ثِ هَخت دستَسالؼولی است ًِ ثِ تػَیت هؼبٍى هٌبثغ اًسبًی هَُ
هضبییِ هی سسذ.

تجػشُ  5ـ دس پبیبى دٍسُ آهَصضی هیبًدیگشی دس اهَس ًیلشی ٍ گزساًذى تَأم ثب هَكویت آهَصش ّب « ،گَاّی هیبًدیگشی» ثِ
هیبًدی دادُ هی ضَد.
تجػشُ  6ـ هذت اػتجبس ایي گَاّی  3سبل است ٍ توذیذ آى اص عشف هشخغ غبدس ًٌٌذُ گَاّی ،ثالهبًغ است.
تجػشُ  7ـ دس غَست تطخیع هشخغ غذٍس گَاّی هیبًدیگشی ثِ تدذیذ دٍسُ آهَصش هیبًدیگشاى ٍ ثبصآهَصی آى ّب،
هیبًدیگشاى هَظق ثِ ضشًت دس دٍسُ ّبی هزًَس ٍ اخز گَاّی هشثَط هی ثبضٌذ.
هبدُ  14ـ ثِ هٌظَس اضشاص غالضیت هؤسسِ ٍ غذٍس پشٍاًِ هیبًدی گشیّ ،وبٌّگی ،ثشًبهِ سیضی ،ایدبد ٍضذت سٍیِ ٍ ًظبست
ثش كؼبلیت هؤسسبت هیبًدی گشی ٍ اثغبل پشٍاًِ هزًَس ،دس سشاسش ًطَس ،هشًض اهَس هیبًدی گشی دس هؼبًٍت هٌبثغ اًسبًی هَُ
هضبییِ تطٌیل هی ضَد.
تجػشُ ـ هؤسسِ هیبًدی گشی غشكبً ثبیذ دس هطلی ًِ دس هدَص دسج گشدیذُ دایش گشدد.

كػل پٌدن ـ ٍظبیق ٍ اختیبسات هیبًدیگشّب
هبدُ  15ـ هیبًدیگش هَظق است ٍظبیق هیبًدیگشی سا دس اسشع ٍهت پس اص اسخبع هَضَع اص عشف هوبم هضبیی ضشٍع ًوبیذ ٍ
خلسِ یب خلسبت هیبًدیگشی سا ضذاًثش دس هْلت هؼیي ضذُ تَسظ هوبم هضبیی تطٌیل دّذ ٍ گضاسش كؼبلیت خَد ٍ اظْبسات
عشكیي ٍ ًتیدِ آى سا غَستهدلس ًوبیذ.
هبدُ  16ـ هیبًدیگش ثبیذ اّذاف ،آثبس هیبًدیگشی ٍ ًیض هَضَع اختالف یب خشهی سا ًِ هَخت هیبًدیگشی ضذُ ثشای ضبًی ٍ
هتْن ثِ عَس غشیص ٍ ضلبف تَضیص دّذ ٍ صهیٌِ استوبع ،اظْبسًظش ٍ هزاًشات عشكیي اختالف سا كشاّن ًوبیذ.
هبدُ  17ـ دس كشایٌذ هیبًدیگشی ،اغل ثش گلتگَی هیبى عشكیي ٍ تالش آًْب ثشای تجبدل ًظش ٍ سسیذى ثِ تَاكن است .هیبًدیگش
ٍظیلِ هذیشیت ایي كشایٌذ ٍ تسْیل آى سا ثش ػْذُ داسد .هیبًدیگش ثبیذ دس ًوبل ثی عشكی ٍ دس ضذٍد اختیبسات هبًًَی ٍظبیق
خَد سا اًدبم دّذ ٍ ًجبیذ ّیر ًذام اص عشكیي سا ثِ هٌظَس سسیذى ثِ تَاكن ٍ اهضبی آى دس هؼشؼ تْذیذ یب اخجبس هشاس دّذ ٍ دس
هذیشیت خلسبت هیبى ضبًی ٍ هتْن ،ثِ تشتیجی ػول ًوبیذ ًِ ثضُ دیذُ هدذداً دزبس ثضُ دیذگی ًطذُ ٍ عشكیي ثب سػبیت اضتشام ٍ
ثذٍى تَسل ثِ تْذیذ ٍ خطًَت ثب یٌذیگش گلتگَ ًٌٌذ.
هبدُ  18ـ خلسبت هیبًدیگشی ثب ضضَس عشكیي تطٌیل هی گشدد .دس غَست توبیل ضخع ثضُ دیذُ ثِ ضضَس ضخع هتْن دس
خلسِ ،هتْن ضخػبً ثبیذ ضبضش ضَد .ضضَس سبیش اضخبظ ثِ تطخیع هیبًدیگش ثب سػبیت هبدُ  20ثالهبًغ است.

تجػشُ ـ دس غَستی ًِ ضضَس ضخع هتْن الصم ثبضذ ٍ ٍی دس ثبصداضت ثبضذ ،تطٌیل خلسِ دس خبسج اص ثبصداضتگبُ یب صًذاى
ثبیذ ثب دستَس هوبم هضبیی ٍ سػبیت خْبت تبهیٌی هؼوَل ثبضذ.
هبدُ  19ـ دس غَست ضشٍست ،هیبًدیگش هی تَاًذ اص اػضبی خبًَادُ ،دٍستبىّ ،وٌبساىّ ،وسبیگبى ٍ سبیش اضخبظ اص خولِ
خبهؼِ هطلی ًِ ثٌب ثِ تطخیع هیبًدیگش یب توبضبی ّش ًذام اص عشكیي ضضَسضبى دس خلسِ هیبًدیگشی هلیذ است ،دػَت ثِ
ضضَس ًوبیذ.
هبدُ  20ـ هیبًدیگش ًسجت ثِ ضلظ توبم اعالػبت ٍ اسشاسی ًِ اص عشكیي دس خشیبى هیبًدیگشی ثِ دست هی آٍسد ،ضست هَسد
هسؤٍل است.
هبدُ  21ـ دسیبكت یب ٍػذُ دسیبكت ّشگًَِ هبلٍ ،خِ ،هٌلؼت یب اهتیبص اص عشكیي اختالف تَسظ هیبًدیگش ثِ خض هَاسد هوشس دس ایي
آییي ًبهِ هوٌَع است ٍ ػالٍُ ثش تَخِ هسؤٍلیت ّبی هبًًَی ،هَخت سلت غالضیت ٍی ثشای هیبًدی گشی هی ضَد.
هبدُ  22ـ ًلیِ هغبلت ٍ اظْبسات عشكیي دس كشایٌذ هیبًدیگشی خٌجِ هطشهبًِ داسد.
هبدُ  23ـ هیبًدیگش هی تَاًذ اسٌبد ٍ اعالػبت هَسد ًیبص سا اص عشكیي هغبلجِ ًٌذ .عشكیي دس غَست توبیل هی تَاًٌذ اعالػبت ٍ
اسٌبد خَد سا ساسبً ٍ یب ثِ توبضبی هیبًدی گش اسائِ دٌّذ .ػذم اسایِ اسٌبد ٍ اعالػبت خَاستِ ضذُ ،هبًغ تطٌیل خلسِ هیبًدیگشی
ًخَاّذ ضذ.
تجػشُ ـ اسائِ اعالػبت ٍ اسٌبدی ًِ خٌجِ هطشهبًِ ٍ سشی داسد ،هوٌَع است.
هبدُ  24ـ دس غَست ػذم ضػَل تَاكن ثیي عشكیي ،هیبًدیگش اسخبع هدذد هضیِ ثِ كشایٌذ سسوی سسیذگی ًیلشی سا ثِ آًْب
اػالم هی ًوبیذ.
هبدُ  25ـ هیبًدیگش ثبیذ هلبد غَستخلسبت هیبًدیگشی سا تٌظین ٍ گلتگَّبی عشكیي سا ثِ عَس خالغِ هٌؼٌس ٍ ثِ اهضبی
آًْب ثشسبًذ .دس غَست اهتٌبع ّش یي اص عشكیي ،هشاتت تَسظ هیبًدیگش دس غَست هدلس هیذ هی ضَد.
تجػشُ 1ـ دس گضاسش هیبًدیگش ثبیذ ٍضؼیت ًلی ثضُ دیذُ ٍ آثبس سٍاًی ،خسوبًی ٍ هبلی خشم ًسجت ثِ ٍی ،هشاتت ًذاهت یب
ػزسخَاّی هتْن ٍ ّوسٌیي تالش یب ػذم تالش ٍی خْت خجشاى آثبس خشم ٍ التیبم ثخطیذى ثِ آالم ثضُ دیذُ ،هَسد اضبسُ هشاس
گیشد.
تجػشُ  2ـ هیبًدیگش هَظق است هطشٍش تَاكن عشكیي سا ثب رًش ًلیِ خضئیبت ،تؼْذات ٍ ضوَم آًْب ،ثِ غَست هٌتَة ٍ ثذٍى
اثْبم تٌظین ًوَدُ ٍ پس اص تلْین ثِ عشكیي ،ثِ اهضبی آًْب ثشسبًذ.

هبدُ  26ـ دس غَستی ًِ عشكیي اختالف یب یٌی اص آًْب ًوتش اص  18سبل داضتِ ثبضذ ،ضضَس ٍلی یب سشپشست ٍی الضاهی است .دس
غَست ػذم ضضَس ٍلی یب سشپشست ،هیبًدیگش هشاتت سا ثشای تؼییي تٌلیق ثِ هوبم هضبیی اػالم هی ًوبیذ.
هبدُ  27ـ ّشگًَِ تَاكن دس اهَس هبلی تَسظ ضخع ًوتش اص  18سبل ٍ دس اهَس ؿیشهبلی ّشگًَِ تَاكن تَسظ اعلبل ؿیش ثبلؾ دس
كشایٌذ هیبًدیگشی هٌَط ثِ تأییذ ٍلی یب سشپشست ٍی است ٍ دس غَست اهتٌبع ٍلی یب سشپشست یب ػذم دستشسی ثِ اٍ ،هشاتت
ثشای تؼییي تٌلیق ثِ هوبم هضبیی هشثَط اػالم هی ضَد.
هبدُ  28ـ هیبًدیگش هیتَاًذ ثٌب ثِ تطخیع خَد ،دس هَسد اتْبهبت اضخبظ ًوتش اص  18سبل دس كشایٌذ هیبًدیگشی ٍ ًیض دس
هَاسدی ًِ ثضُ دیذُ ضخع ًوتش اص  18سبل است ،ضست هَسد اص هذسسِ یب سبیش ًْبدّبی ریشثظ اص خولِ آهَصش ٍ پشٍسش ٍ
سبصهبًْبی هَضَع هبدُ  66هبًَى آییي دادسسی ًیلشی دػَت ثِ ػول آٍسد .دس غَست دسخَاست سبصهبىّبی هزًَس دػَت اص
آًْب ثب سػبیت هوشسات هبدُ هضثَس ثالهبًغ است.
هبدُ  29ـ هیبًدیگش هَظق است ثب تَخِ ثِ هبدُ  82هبًَى آییي دادسسی ًیلشی هػَة ً 1392سجت ثِ تطٌیل خلسبت
هیبًدیگشی ٍ تالش ثشای تؼییي تٌلیق آى دس كشغت  3هبِّ اهذام ٍ ًتیدِ سا ثِ هوبم اسخبع ًٌٌذُ گضاسش ًٌذ .دس غَست
ضشٍست توذیذ آى ،هوبم هضبیی هی تَاًذ ثِ عَس هستول یب ضست دسخَاست هیبًدیگش یب عشكیي اختالف ،اهذام ثِ توذیذ آى
ضذاًثش ثِ هذت  3هبُ دیگش ًوبیذ.
هبدُ  30ـ تؼلل ٍ تأخیش ؿیشهَخِ هیبًدیگش دس تطٌیل خلسبت هیبًدیگشی ،دس هَسد داسًذگبى پشٍاًِ هیبًدیگشی هَخت تزًش
ًتجی ،دس هشتجِ دٍم تَثیخ ًتجی ٍ دس غَست تٌشاس ،اثغبل پشٍاًِ ( هدَص) هیبًدیگش خَاّذ ضذ .دس هَسد اضخبظ كبهذ پشٍاًِ،
ًَتبّی دس اهش هطَلِ ثِ تطخیع هوبم هضبیی اسخبع دٌّذُ هَخت خشٍج ٍی اص كْشست هشثَط خَاّذ ضذ ٍ دس هَسد ضَساّب
عجن هوشسات هشثَط ػول خَاّذ ضذ.
هبدُ  31ـ اضشاص ٍ اػوبل هدبصات ّبی اًضجبعی هزًَس دس هبدُ كَم تَسظ ّیأت سسیذگی ثِ تخللبت ًِ دس هشًض اهَس
هیبًدیگشی هؼبًٍت هٌبثغ اًسبًی هَُ هضبییِ تطٌیل هی ضَد ثِ ػول هی آیذ.
تجػشُ ـ ًطَُ تطٌیل ّیبت ٍ سبیش هوشسات هشثَط ثِ اهَس اًضجبعی ٍ تؼذاد ضؼت ٍ هطل ّبی استوشاس آى ثِ هَخت
دستَسالؼولی است ًِ تَسظ هؼبًٍت هٌبثغ اًسبًی ثِ تػَیت هی سسذ.
هبدُ  32ـ دس غَست اثغبل پشٍاًِ هیبًدیگشی یب خشٍج اص كْشست هیبًدیگشاى ،هیبًدیگش ثؼذ اص اًوضبء  3سبل اص تبسیخ ضشٍع
هطشٍهیت هی تَاًذ هدذداً توبضبی غذٍس پشٍاًِ ٍ هیبًدیگشی ًوبیذ.

كػل ضطن ـ ّضیٌِ ّبی هیبًدیگشی
هبدُ  33ـ پشداخت دستوضد هیبًدیگشی ثِ ػْذُ هتوبضی ٍ دس غَست دسخَاست عشكیي ثبلوٌبغلِ ثِ ػْذُ آًْب هی ثبضذ.
هبدُ  34ـ دستوضد هیبًدیگش دس اخشای هبدُ  10هبًَى هذًی ثش ضست تَاكن خَاّذ ثَد .ضذاًثش دستوضدّ ،ش سبلِ تَسظ هؼبًٍت
هٌبثغ اًسبًی هَُ هضبییِ پیطٌْبد ثِ تػَیت سئیس هَُ هضبییِ هی سسذ.

كػل ّلتن ـ ًظبست ثش كشایٌذ هیبًدیگشی
هبدُ  35ـ ًظبست ثش كشایٌذ هیبًدیگشی ضست هَسد ثِ ػْذُ هوبم هضبیی ریشثظ ًِ پشًٍذُ ًیلشی ًضد اٍ هغشش است ،هی ثبضذ.
هبدُ  36ـغشكیي اختالف هی تَاًٌذ هشاتت ػذم غالضیت ٍ تؼلل دس پیگیشی هیبًدیگش سا ثِ اعالع هوبم هضبیی ریشثظ ثشسبًٌذ.
هبدُ  37ـ دس غَست ػذم ضضَس عشكیي دس خلسبت هیبًدیگشی ٍ گضاسش هیبًدیگش هجٌی ثش ػذم اهٌبى ثشگضاسی خلسبت
هیبًدیگشی ،هوبم هضبیی اسخبع ًٌٌذُ ثِ هیبًدیگشی ،ثبیذ ًسجت ثِ لـَ آى اهذام ٍ سسیذگی سا اداهِ دّذ.
هبدُ  38ـ ایي آییي ًبهِ دس  38هبدُ ٍ  14تجػشُ ثب پیطٌْبد ٍصیش دادگستشی دس تبسیخ  94/9/8ثِ تػَیت سئیس هَُ هضبییِ سسیذ
ٍ اص تبسیخ تػَیت الصم االخشا است.

