
 

 1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 (در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب )از 

 (۱۲/۲/۲۷۳۱)مصوب 

 مدنی امور در –کتاب اول 

 کلیات

انهر حسیییوم ر م یا د درد نی،م ر  دار د،م در  دادرسییم نی،مم نوعه ا الییهم ر نتیراسم اسییر ما در نتدگ رسیییی م  اآیین – ۱ماده 

 .ررد دشنی  ا مدر نمنهجب قد،هن نهظف  ا ر دیر آن نم دلم مشهر ر سدیی نیاجعم ما  ا عهنمم ا،ت دبم سوییی،ظیم دیهانهددداد ده

نتدگ ید ،عدینیه قد،ه،م آ،دن ل ید قدئم،فع ید رمیسها،ی  ا د هایم رسیییی م منی ن ی این ا شییا  ید اشییاد   دهیچ داد دهم ،عم – ۲ماده 

 .د ها را  یا ی قد،هن درخهاسر ،عهده  دشنیرسیی م  ا

در لییهرسم ما  .هد نهظفنی نهافق قها،ین  ا د درد رسیییی م میدهم ح م نتیضییم لییددر ر ید فمییل خمییهنر ،عدینیقضییدد داد ده – ۳ماده 

قد،ه،م در قضیا نطیرحا رجهد ،یاشیا  دشیم  د اسیندد  ا نند ع نعیوی اس دنم ید فیدرد  نهضه ا مدنل ید لییح ،وهده ید نیعدرض  دشنی ید ال دًقها،ین

ین اا ،ت  ید اجعدم ید سعدرض قها،سها،نی  ا  هد،ا س هد ید الهم حتهقم ما نغدیی  د نهااین شی م ،ودشیم ح م قضیا را لددر ،عدینی ر ،عمنعیوی ر

 .لد نسین ف اا احتدق حق شندخیا شیه ر  ا نودااد آن نح هگ خهاهنی شیاِ  ا د ها ر لیرر ح م انیندع ررا،ی ررسیی م

 .شی خهاهی ارجدع رسیی م جهر دی ید شعوا  ا پیر،یه  یا،ی شیع خ دف را قد،هن ر  دشی نویهی قدضم چند،چا – تبصره

 .لهرد  دگ ر م م ح م لددر مننیطهر خد  سعیین س  یف ،عدینی ر ،ودیی  اهد ن  فنی در نهرد هی د ها  اداد ده – ۴ماده 

 . تهد ر قیاردادهدیم ما نال ،ظم  عهنم ید  ی خ دف اخ دق حسنا ما نغدیی  د نهااین شیع  دشی در داد ده قد ل سیسیب اثی ،یسر – ۶ماده 

سهان در نیح ا  دلدسی رسیی م ،عهد سد اند،م ما در نیح ا ،اسیین در آن د ها ح عم لددر ،شیه  دشیم هایم ،عم ا ندهیر هیچ د  – ۷ماده 

 . ا نهجب قد،هنن ی

سها،ی ح م داد ده را سغییی دهی ر ید اا اجیاد آن ج ه یید منی ن ی داد دهم ما هیچ نتدگ رسیییعم ید سیییداندن ید اداره درلیم ،عم – ۸ماده 

 .لددر،عهده ر ید نیجع  دلدسیم آ،هم در نهاردد ما قد،هن نعین ،عهده  دشیح م

آراد لییددره اا حی   .ید یرسیییی م  ا د دریم ما قول اا سدریا اجیاد این قد،هن اقدنا شیییه  ا سیسیب نتیر در این قد،هن ادانا نم – ۹ماده 

 ا  ،سور .شهد  دشیی ن ی این ا آن قها،ینم خ دف شییع شیندخیادر اندن لییرر آ،دن نمقد  یر ا ییاض ر سوییی ،ظی ر فیجدگم سد ع قها،ین نوید 

د یهد لیددر شیه ر در اندن اجیاد این قد،هن در جییدن رسیی م سوییی،ظیم یا قیارهدد  یگ لی دحییم ما قول اا سدریا اجیاد این قد،هن اا داد ده

 .هدشفیجدنم اسر  ا سیسیب نتیر در این قد،هن  عل نم

 هادادگاه صلاحیت در –باب اول 

 هادادگاه نسبی و ذاتی صلاحیت در –فصل اول 

 هدد  عهنم ر ا،ت دب اسر ن ی در نهاردد ما قد،هن نیجع دی ید رارسییی م ،اسیین  ا د دردم حسب نهرد در ل دحیر داد ده – ۱۱ماده 

 .سعیین میده  دشی

 آن حل ترتیب و صلاحیت در اختلاف –فصل دوم 

نندط ل دحیر  .سشیای  لی دحیر ید  یگ لی دحیر هی داد ده ،سور  ا د هایم ما  ا آن رجهع شیه اسر  د هعدن داد ده اسر – ۲۶ماده 

 .ستییم دادخهاسر اسر ن ی در نهردد ما خ دف آن نتیر شیه  دشی سدریا
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داد ده ل دحیییار  د لییرر قیار  یگ ل دحیرم پیر،یه را  امننیه خهد را لیدلح  ا رسییی م ،یا،ی درلیهرسم ما داد ده رسییی م – ۲۷ماده 

الیا ن  ف اسیر خدر  اا ،ه ر ،سیور  ا لی دحیر اظهدر،ظی ،عدیی ر چند،چا اد دد  یگ ل دحیر را ،ردییدم پیر،یه داد ده نیجهع .،عدیینمارسیدم

 .الدسودع خهاهی  هدی،ظی در سشای  ل دحیر لداگراد داد ده سویی .منیحل اخی دف  ا داد ده سوییی،ظی اسیدن ارسدم نم راجهر

 دیهان یددشیییهم سیسیب ا اخی دف حل نیجع  دشیییم اسیییدن در اا قضییدیم درحهاه هددداد ده  ین لیی دحیر اخی دف ما درلییهرسم – تبصررره

 .دشی نم مشهر دلم

هد ا م اا اخی دف نحتق شیییهد هعچنین در نهاردد ما داد دههدد  عهنمم ،ظدنم ر ا،ت دب در نهرد لییی دحیرم هی ده  ین داد ده – ۲۸ماده 

،ظدنم ر ا،ت دب  ا ل دحیر نیاجع غیی قضدیم اا خهد ،فم ل دحیر مننی ر ید خهد را لدلح  یا،نیم پیر،یه  یاد حل اخی دف  ا دیهان  دلم   عهنمم

 . دشیدسودع نمالرأد دیهان  دلم مشهر در خمه  سشای  ل دحیرم لداگ .ارسدم خهاهی شیمشهر

 . دلم مشهرم خدر  اا ،ه ر خهاهی  هدقیارهدد  یگ ل دحیر در داد ده سوییی،ظی اسیدن ر دیهانرسیی م  ا – ۲۹ماده 

هی ده  ین دیهان  دلم مشیهر ر داد ده سوییی،ظی اسیدن ر ید داد ده سوییی،ظی اسیدن  د داد ده  یرد درنهرد ل دحیر اخی دف شهد  – ۳۱ماده 

 .الدسودع اسرنهردم ،ظی نیجع  دلم لداگ حسب

 

 دعاوی در وکالت –باب دوم 

 .سها،نی  یاد خهد حیامثی سد در ،فی رمیل ا،یادب ر نعیفم ،عدینیهییک اا نییا یین نم – ۳۱ماده 

 غییدرلیمم نهسییسییدد  عهنمهدد درلیمم ،هددهدد ا،ت دب اسیی دنم ر هدم نهسییسییدد درلیم ر را سیییا  ا درلرم شیییمرراارساد،ا – ۳۲ماده 

 سها،نی   دره  ی اسیفدده اا رم دد داد سیید  یاد طیح هی ه،ا د ها ید دفدع ر سعتیب د درد نی هط اا اداره حتهقم خهد یدهد نمهد ر  د،کشیهیدارد

 ی:مدرننیان رسعم خهد  د داشین ی م اا شیایط ایی  عنهان ،عدینیه حتهقم اسیفدده ،عدین

 .طهدد نی هلیسد،س در رشیا حتهق  د در سدم سد تا مدر آنهاد در دفدسی حتهقم دسی ده دارا  هدن – ۱

هیه  سشای  احیاا شیایط یددشیه  ا . نشدغل قضدرد ید رمدلرشیط  یگ نحیرنیر اا اشیغدم  ادرسیدم سید تا مدر قضیدیم ید رمدلر  ا – ۲

 ۱.،دنا ،عدینی م حتهقم  ا نیاجع قضدیم الزانم اسرارائا نعیفم .هاهی  هدنتدگ قد،ه،م رد خ دلدسیین نتدگ اجیایم سداندن ید قدئم

 .هد  یاد آ،دن نتیر  یدییه اسرنهجب قها،ین راجع  ا رمدلر در داد دهرم دد نییا یین  دیی داراد شیایطم  دشنی ما  ا – ۳۳ماده 

هدد سنظیعم در اییانم رمیل ،دنادر لهرد اخییم درنهرد رمدلر .رمدلر نع ن اسیر  ا نهجب سینی رسیعم ید غیی رسیعم  دشیی – ۳۴ماده 

در لهرسم ما رمدلر در خدر   .ر،دنا را نهمل شیامدً در حضهر ار انضد ید نهی میده ید ا، شر اده اس،دنا سأییی منی ما رمدلر یل رمدلر سها،ینم

 ،دنا اشاد  نتیم دررمدلر نیجع  هاهم .منسهلم جعههرد اس دنم اییان  یسیاا اییان داده شییه  دشی  دیی  ا  هاهم ی م اا نأنهرین سیدسم ید 

راارد انهر خدرجام ظیف اد خهاهی  هد ما سهسط راارد داد سیید  د هع درد،دنامشیهرهدد فدقی نأنهر سییدسیم ید منسهلم اییان  ا نهجب آئین

لهرسو سا قیی ر  ا انضدد نهمل رمدلر در ج سا دادرسم داده شهدم نیاسب در ا ی .سمهیب رئیس قهه قضدئیا خهاهی رسیینید سا ندهم سهیا ر  ا

 .رسی ر چند،چا نهمل در ا،یان  دشیم رئیس ا،یان ید نعدرن رد  دیی انضد ید اثی ا، شر ار را سمییق ،عدینینم

                                                           
در  199۱/1۱/13مصوب  1993قانون بودجة سال  95تبصرة  حسب؛ کشور یعال وانید یعموم أتیه 11/50/193۷مورخ  ۷۷1شمارة  ةیرو وحدت یرأبموجب  -1

قانون  نامةنییمطابق آ هیعلالوکاله توسط محکوم  خسارت حق هیدولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأد ندةیبا درخواست نما شود،یله واقع مکه دولت محکوم   ییدعواها
 19۱۱/15/1۱دولت مصوب  یدعاو شرفتیو کارمندان مؤثر در پ ییقضا ندگانیبه نما یوصول یهاالوکالهاز حق 05۵پرداخت  وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة

 یو عموم یو اموال دولت یمربوط به اراض یهادر پرونده ژهیبه و المالتیراجع به حفظ ب یچون دعاو 1935/۱/13مصوب  1935قانون بودجة سال  19۱و حکم مقرر در بند 
 یو کارمندان مؤثر در دعاو ییقضا ندگانیبه نما یوصول یهاالوکالهحق 05۵در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت  یدادرس نةیهز ختاز پردا

آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه  یخلاز محل منابع دا یدولت ریغ یو مؤسسات عموم یدولت یهااز محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت 19۱۱/15/1۱دولت مصوب 
 نامةنییق آالوکاله مطابخسارت حق هیحکم به تأد ییقضا ندهیمکلف است به درخواست نما ،شودیله واقع ممحکوم  یدر هر مورد که دولت و شرکت دولت ،یدگیرس یمتصد

 .قانون وکالت صادر کند
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 .هع ،یز رسیی م خهاهی ،عهدنهی ید اثیا، شر خهد را ا، در ،عدییم داد ده  ا این نهض انضدم نهمل ما درلهرسم – تبصره

هد شدنل سعدگ اخییدراد راجع  ا انی دادرسم اسر جز آ،چا را ما نهمل اسیثندء میده ید سهمیل در آن خ دف شیع رمدلر در داد ده – ۳۳ماده 

 :،دنا سمییح شهدلی ن در انهر ایی  دیی اخییدراد رمیل در رمدلر  دشیم

 .خهاهم ر ا دده دادرسمسوییی،ظیم فیجدگرمدلر راجع  ا ا ییاض  ا رأدم  – ۱

 .رمدلر در نمدلحا ر سداش – ۲

 .رمدلر در اد دد جعل ید ا، در ر سیدیی ،سور  ا سنی طیف ر اسییداد سنی – ۳

 .رمدلر در سعیین جد ل – ۴

 .داررد ر سعیین دارررمدلر در ارجدع د ها  ا – ۵

 .رمدلر در سهمیل – ۶

 .مدرشندسرمدلر در سعیین نمیق ر  – ۷

 .رمدلر در د هاد خسدرد – ۸

 .رمدلر در اسییداد دادخهاسر ید د ها – ۹

 .رمدلر در ج ب شا  ثدل  ر دفدع اا د هاد ثدل  – ۱۱

 .رمدلر در رررد شا  ثدل  ر دفدع اا د هاد رررد ثدل  – ۱۱

 .رمدلر در د هاد نیتد ل ر دفدع درقودم آن – ۱۲

 .رمدلر در اد دد ا سدر – ۱۳

 .مدلر در قوهم ید رد سه نیر – ۱۴

 .شهدهدد یددشیه دراین ندده  یرن  می نهضهع آنم سمییح نحسهب ،عماشدره  ا شعدره – ۱تبصره 

 . دشیسه نی م شهددد م اقیار م لعدن ر ای دء قد ل سهمیل ،عم – ۲تبصره 

 ،دگ نهمل را ا ر رجهه اییا م  ا ع یدد آن ر اخد نح هگٌرمیل در دادرسمم درلهرسم حق درخهاسر لیرر  یگ اجیایم ر سعتیب  – ۳۶ماده 

 .،دنا سمییح شیه  دشیخهاهی داشر ما در رمدلر

م ،اهاهی یییی زم رمیل ند،ع اا جییدن دادرس .داد ده ر رمیل نعزرم اط دع دهیا ی نهمل رمیل خهد را  زم ،عدییم نیاسب را  دیی  ا – ۳۷ماده 

 .ج سا قیی ر  ا انضدد نهمل  یسیاظهدر شفدهم  زم رمیل  دیی در لهرد . هد

اط دع ار ،یسیییییه اسیییر اقیاندد رد در حیرد رمدلرم هعچنین ا  دغهدیم ما اا طیف داد ده  ا رمیل  سد اند،م ما  زم رمیل  ا – ۳۸ماده 

 .رمیلم دی ی ار را در انهر راجع  ا دادرسمم رمیل ،اهاهی شندخرنؤثی در حق نهمل خهاهی  هدم رلم پس اا اط دع داد ده اا  زم  شهدنم

منی ما شامد ید سهسط رمیل جیییم دادرسم نهمل اخطدر نمداد ده اط دع دهیم داد ده  ا درلیهرسم ما رمیل اسیعفدد خهد را  ا – ۳۹ماده 

رمی م ما دادخهاسییر ستییم میده در  . یددید یک نده نیهقف نم،عدیی ر دادرسییم سد نیاجعا نهمل ید نعیفم رمیل جییی حیامثی  ا ن را سعتیب

،ت  سهسط داد ده  ا نهمل ا  دغ لیهرد اسییعفدءم ن  ف اسیر آن را  ا اط دع نهمل خهد  یسید،ی ر پس اا آن نهضهع اسیعفدد رمیل ر اخطدر رفع

 .شهدم رفع ،ت   ا  هیه نهمل اسرنم
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  زم ید نعنهع شین ید سع یق اا رمدلر ید  داداشر رد چند،چا اخد سهضیحم لداگ ،ودشیم دادرسم درلیهرد فهد رمیل ید اسیعفد ید – ۴۱ماده 

امد دهی ما شمنی ر  د  می نهارد سهضیح  ا نهمل اط دع نمنو س قیی نمافیی ر درلهرد ،یدا  ا سهضیحم داد ده نیاسب را در لهردسأخیی ،عم  ا

 .اداد سهضیح حدضیشهد سهسط رمیل جییی در نه ی نتیر  یادید

 :شهدجهدد ایی  در نهجا نحسهب نم .رم دء ن  فنی در هن دگ نحدمعا حضهر داشیا  دشنی ن ی این ا داراد  در نهجهم  دشنی – ۴۱ماده 

 .فهد ی م اا  سی دن ،سوم ید سووم سد درجا ارم اا طوتا درگ – ۱

 .سشای  داده شهدا ی دء  ا نیضم ما ند،ع اا حیمر  هده ید حیمرم نضی  – ۲

 .حهادث قهید ااقویل سیل ر الزلا ما ند،ع اا حضهر در داد ده  دشی – ۳

رمیل نعدرر نهظف اسییر  در خهد را  ا طهر میوم  د دلدیل آن  یاد  .رقدیع خدر  اا اخییدر رمیل ما ند،ع اا حضییهر رد در داد ده شییهد – ۴

لهرد جییدن نحدمعا را ادانا ار را نهجا  یا،یم درغیی این دهی ما  درآن سیسیب اثی نم  اداد ده درلهرسم  .داد ده ارسیدم داردج سیا نحدمعا  ا

  ر  در رمیل سوییی شهدم داد ده ما ج سا داد ده  ادرلیهرسم .نیجع لی دحیییار  یاد سعتیب ا،یظدنم رمیل اط دع خهاهی دادداده ر نیاسب را  ا

 .  ر  یگ حضهر رمیلم سوییی ،اهاهی شیلهردم ج سا  عید داد ده  ااین در .همل اط دع دهین دیی   ر آن ر رقر رسیی م  عید را  ا

در ید چنی داد ده د هد شیهد ر جعع  ین آ،هد نع ن ،ودشییم لداگ اسیر در داد دهم ما حضهر ار  درلیهرسم ما رمیل هعزندن در – ۴۲ماده 

الزانم  دشیم حدضی شهد ر  ا داد دههدد دی ی لدیحا  فیسیی ر ید درلهرد داشین حق سهمیلم رمیل آیین دادرسم میفید ید سدیی قها،ین   یا ی قد،هن

 .،عدییدی ید نعیفم

لییهرد  زم ید اسیییعفدء رمیل ید سعیین رمیل جییی  دیی در اند،م ا،ودگ شییهد ما نهجب سوییی ج سییا داد ده ، یددم درغیی این – ۴۳ماده 

 .وییی ،اهاهی مید  ر ج سا را سداد ده  ا این

طهر ننفید حق اقیاگ ،یاده  دشیم ،فی رمیل نعیفم میده ر  ا هیچیک اا آ،هد  ا درلیهرسم ما ی م اا الیحدب د ها در دادرسیم در – ۴۴ماده 

یل رلهم لدیحا اا رملدیحا سهسط هی در ید حضهر ی م اا آ،دن  د رلهم لدیحا اا رمیل دی ی  یاد رسیی م داد ده مدفم اسر ر درلهرد  یگ ارسدم

چند،چا هی در رمیل ید ی م اا آ،دن  در نهجهم  یاد  یگ حضهر  .داد ده  یرن سهجا  ا اظهدراد رمیل حدضییم رسییی م را ادانا خهاهی داد غدیبم

لهرد دراین .شهد دشییم درلیهرد ضییرردم ج سیا دادرسیم سوییی ر   ر سوییی ج سا ر رقر رسیی م  ا نهمل ،یز اط دع داده نما  دگ ،عهده

 .داد ده  ا   ر  یگ حضهر رمیل سوییی ،اهاهی شیج سا  عید

 دلم مشیهر را داشیا  دشیم هی ده پس اا ،دنا حق اقیاگ ید حق سعیین رمیل نودا در داد ده سوییی،ظی ر دیهانر رمدلررمی م ما د – ۴۳ماده 

نهمل ا  دغ ،عدیی در این لهرد ا ییاد نید سوییی،ظی ر  رأد ید در نهقع ا  دغ آن اسیعفدء ر اا رؤیر رأد انیندع ،عدییم  دیی داد ده رأد را  الییرر

اط دع  هده در این لهرد ا ییاد نید اا ررا اط دع ا  دغ  ا رمیل یدد شیه نحسهب اسر ن ی این ا نهمل ثد ر ،عدیی اا اسیعفدء رمیل  مافیجدگم رر

درخمه  این نددهم دادخهاسر  . دشیخهاهی شیی ر چند،چا اا جهر اقیاگ رمیل ضییر ر اید،م  ا نهمل رارد شیهدم رمیل نسؤرم نمرد نحسیهب

 نهمل اخطدر ،عدیی ما شامدً اقیاگ میده ید رمیل طهر میوم  ا شهد ر نییی دفیی داد ده ن  ف اسر  افیجدگ رمیل نسیعفم قوهم نم رسوییی،ظی 

 .ا ی دادخهاسر ،دق   دشیم ،ت  آن را  یطیف ،عدیی جییی نعیفم منی ر ید

را ،یارد ید  یاد رمدلر در آن داد ده نودا ،ودشیییی ر رمیل در سهمیل ،یز رمی م ما حق دادرسیییم در داد ده  دلدسی  ا  دغ داد،دنا  ا – ۴۶ماده 

 .،اهاهی  هد ،ودشیم نعیوی

خهاهم فهد منی ید نعنهع اا رمدلر شییهد ید  ا راسییطا قهه ا ی رمیل  عی اا ا  دغ رأد ر قول اا ا،تضییدد نه ر سوییی،ظی ر فیجدگ – ۴۷ماده 

 .یم ا ییاد نه ر ا ییاض اا سدریا ا  دغ  ا نهمل نحسهب خهاهی شی ا ا،ودگ رظیفا رمدلر ،ودشقهییا قددر

ی د م یا آراد لددره  دیدار را  دلدسی نیح ا در رمدلر حق یددشیه رمیل ر یدفیا جییدن رمیل رسی ا ا دفدع ید د ها طیح ما درنهاردد – تبصره

 . یددرمیل نحسهب نم اهد ر نها ی اا سدریا ا  دغ ا  دغ شهد ر نویاء نه ر ار  ا
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 ابلاغ –مبحث دوم 

منی ر هدد آ،یا در پیر،یه  دی د،م نمپس اا دسیییهر داد ده دایی  ا ا  دغ ارراق د هام نییی دفیی یک ،سییاا اا دادخهاسییر ر پیهسییر – ۶۷ماده 

 .دارددی ی را  د ضعدیم آن ر اخطدریا جهر ا  دغ ر سس یم  ا خها،یه ارسدم نم ،ساا

 درلهرد .نأنهر ا  دغ ن  ف اسیر حیامثی ظیف در ررا ارراق را  ا شا  خها،یه سس یم منی ر در  یگ دی ی اخطدریا رسیی   یید – ۶۸ماده 

 .،عدییانیندع خها،یه اا  یفین ارراقم انیندع ار را در  یگ اخطدریا قیی ر ا دده نم

 یاد ا  دغ درنحل مدر مدرمندن درلر ر نهسییسییدد نأنهر  ا خیندد  .آیینم  علا  دغ ارراق در هییک اا نحل سیی ه،ر ید مدر  ا – ۱تبصررره 

  دشنی راشاد  یددشیه نسهرم اجیاد ا  دغ نم .شهدهدم ارراق  ا مدر زینم قسیعر نی هط ید ،زد رئیس مدرننی نی هط ارسدم نمر شییمر  عهنم

 . ید،یهرد  ا نودااد نتیر در قد،هن رسیی م  ا سا فدد ادارد نح هگ نمنید ده ررا ارراق را ا دده ،عدینیم درغییاین ل  ا  دیی حیامثی

 .آیی عل نمدر نهاردد ما ان در ننزم شههی س ه،ر ،یارد ا  دغ ارراق در نحل س ه،ر ید نحل مدر ار  ا – ۲تبصره 

سعیین شیییه  ا ی م اا سییی دن ید خددندن ار ما سیین ر هی ده نأنهر ا  دغ ،یها،ی ارراق را  ا شییا  خها،یه  یسیید،ی  دیی در ،شیید،م  – ۶۹ماده 

 .ظدهید آ،دن  یاد سعیز اهعیر ارراق یددشیه مدفم  دشیم ا  دغ ،عدیی ر ،دگ ر سعر  یی،یه اخطدریا را در ،ساا درگ قیی ر آ،یا ا دده منی رضعیر

هدد اخطدریا اسین دف مننیم نأنهر ا  دغ ید اا  یفین  یگچند،چا خها،یه ید هییک اا اشاد  یددشیه در ندده قول در نحل ،ودشنی  – ۷۱ماده 

 .دهیمنی ر  یگ ارم را  د سییدیی ارراق د ها  هدد نم ا ،شیید،م سعیین شیییه المییدق نم نهضییهع را در ،سییا اخطدریا قیی ،عهده ،سییاا درگ را این

 .دادن رسییم ارراق نی هط را دریدفر ،عدییدفیی داد ده نیاجعا ر  د  سها،ی سد ج سا رسیی م  اخها،یه نم لهرددراین

نأنهران یددشیه دادخهاسر ر ضعدیم  .آیی عل نمرسیی ا نأنهران منسهلم ید سیدسم اییان  اا  دغ دادخهاسیر درخدر  اا مشیهر  ا – ۷۱ماده 

اط دع داد ده ب را اا طییق راارد انهر خدرجا  افیسینی ر نیاساد ما ان دن داشییا  دشی  یاد خها،یه نمرسیی ا نأنهرین سیفدرد ید هی رسیی ا آ،یا

ی طییتم ما نتیضم  یا،درلهرسم ما در مشهر نحل اقدنر خها،یهم نأنهران منسهلم ید سیدسم ،ودشنی این اقیاگ را راارد انهرخدرجا  ا .رسد،نینم

 .دهیا،ودگ نم

یده اسر ،شد،م خها،یه ،وهده ید قول اا ا  دغ سغییی میده  دشی ر نأنهر هی ده نع هگ شهد نح م را ما خهاهدن در دادخهاسر نعین م – ۷۲ماده 

( ۵۴لیییهرد  یا ی ندده  در این .،یها،ی ،شییید،م ار را پییا منی  دیی این ، یا را در  یگ دی ی اخطدریا قیی منیر ظیف در ررا ارراق را  هدد دهیهم

 .قد،هن نی،م سعیین شیه  دشی ما درهعدن نحل ا  دغ خهاهی شی( ۱۱۱۱ندده  ما اقدنی ده خها،یه  یا ی خهاهی شی ن ی در نهارددرفیدر

درلهرسم ما خهاهدن ،یها،ی ،شد،م خها،یه را نعین ،عدیی ید در نهرد ندده قول پس اا اخطدر رفع ،ت  اا سعیین ،شد،م ا  دگ ،دسها،م  – ۷۳ماده 

 .هدد مثییالد،یشیدر  ا هزینا خهاهدن آ هم خهاهی شیک ،ه ر در ی م اا ررا،دنا ند ا درخهاسیر خهاهدن ر دسییهر داد ده نفدد دادخهاسیر ی منی

 .آ هم سد ج سا رسیی م ،ودیی معیی اا یک نده  دشیسدریا ا،یشدر

ر  ا در د درد راجع  ا اهدلم نعین ا م اا ده ید شیهی ید  اشم اا شهی ما  یه آ،هد غیی نحمهر اسر   دره  ی آ هم نفدد دادخهاس – ۷۴ماده 

 .شهدمنی ا  دغ نمندده قولم یک ،ساا اا دادخهاسر  ا شا  ید اشادلم ما خهاهدن آ،هد را نعدرض خهد نعیفم نم شیح

هد ر ،یز نهسسدسم ما درلر ر نهسسدد نأنهر خیندد  عهنم ر شهیداردهدد را سیا  ادر د درد راجع  ا اداراد درلیم ر سداندن – ۷۳ماده 

سیندیا آ،هد نیع ق  ا درلر اسر ارراق اخطدریا ر ضعدیم  ا رئیس دفیی نیجع نادطب ید قدئم نتدگ ار ا  دغ ر در ،ساا ارم رسیی ید  اشیم اا  سعدگ

این نهرد اسین دف اا  در .شهدنتدگ ار اا اخد ارراقم نیاسب در  یگ اخطدریا قیی ر ارراق ا دده نمدر لیهرد انیندع رئیس دفیی ید قدئم .شیهدنم اخد

نیاجع لدلحا ا  دگ ر  ا نودااد نتیر  رسی ا نییی دفیی داد ده  اارراق اخطدریا ر ضعدیم ر ،یادن رسیی سا ف اا ا،ودگ رظیفا خهاهی  هد ر  ا یفین 

 .رسیی م  ا سا فدد ادارد نح هگ خهاهی شی در قد،هن

 .شی خهاهی ا  دغ ار نتدگ قدئم ید نی هط شعوا دفیی نسؤرم  ا درلر  ا را سیا ید  دلد نیاجع شعب  ا نی هط د درد در –تبصره 

نتدگ ار ید دار،یه حق انضدء ر در لهرد  یگ ان دن در د درد راجع  ا سدیی اشاد  حتهقم دادخهاسر ر ضعدئم آن  ا نییی ید قدئم – ۷۶ماده 

 .ا  دغ خهاهی شی( ۷۲ر  ۶۹م ۶۸نسؤرم دفیی نؤسسا  د ر دیر نتیراد نهاد   ا
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هد در نهرد این ندده هی ده ا  دغ ارراق د ها در نحل سعیین شیه نع ن ، یددم ارراق  ا آدرس آخیین نح م ما  ا اداره ثور شیمر – ۱تبصره 

 .شیه ا  دغ خهاهی شینعیفم

 .خهاهی شیدر د درد نی هط  ا ررش سیام دادخهاسر ر ضعدئم آن  ا اداره سمفیا انهر ررش سی م ید نییی سمفیا ا  دغ  – ۲تبصره 

هدد ننحل شییه ما داراد نییی سمیفیا ،ودشینیم ارراق اخطدریا ر ضعدئم آن  ا آخیین نییی قول اا در د درد نی هط  ا شییمر – ۳تبصرره 

 .ا  دغ خهاهی شی آخیین نح م ما  ا اداره ثور شیمیهد نعیفم شیه اسرما،ح دم در

اد ما نع ن  دشی هی رسی اداشیا  دشی دادخهاسر ر ضعدئم آن سهسط دفیی آن داد ده  اا ی خها،یه درحهاه داد ده دی ید اقدنر  – ۷۷ماده 

شیهد ر ا ی در نحل اقدنر خها،یه داد دهم ،ودشی سهسط نأنهرین ا،یظدنم ید  اشیارد ید شهراد اس دنم نحل ید  د پسر سفدرشم درقوضا نم ا  دغ

درلهرسم ما خها،یه در  داداشی ده ید ا،یان  .م اجیاد لحیح انیا  دغ ر ا دده ارراق خهاهنی  هد یا ی نتیرادم نسؤر اشیاد  یددشییه .شیهدنم ا  دغ

 .رسی ا اداره ا،یان  ا ،دنویده ا  دغ خهاهی شیدادخهاسر ر ارراق د ها  ا  دشیم

 داد ده اسر ا،یادب عدیم آن در شهید ما نتیسها،نی نح م را  یاد ا  دغ ارراق اخطدریا ر ضهییک اا الحدب د ها ید رم دد آ،دن نم – ۷۸ماده 

 . یدد،عهدهم  ا دفیی داد ده ا  دگ مننی در این لهرد م یا  ی هدد راجع  ا د ها در نحل سعیین شیه ا  دغ نم

 میده سغییی دهی را،یادبا  دغ ارراق ما ارراق ارلیا در آن نحل ا  دغ شییییه ید نح م راما  یاد هی ده ی م اا طیفین د ها نح م را – ۷۹ماده 

ما رقیم سد .دفیی داد ده اط دع دهیدر لیهرسم ما ،شید،م نعین در دادخهاسر اشیوده  دشی  دیی فهرد نحل جییی ر نشامدد لحیح را  اهعچنین

 .شهد عل ،شیه اسرم ارراق درهعدن نحل سد ق ا  دغ نماین سیسیب ا

سها،نی نسییدفیسهدد نهقیم خهد را سغییی نحل اقدنر حسییدب میدهم ا  دغ ارراق اد سیییید ،عمیک اا الییحدب د ها ر رم دد د هیچ – ۸۱ماده 

شیییهد ما نحل اقدنر  یا ی ندده ا  دگ نی هط  ا سغییی نحل اقدنر رقیم پدییفیا نم .نی هط  یا خهد را در نحیل ،یدنویده درخهاسیییر مننید هاد

هعدن  چند،چا  ی داد ده نع هگ شهد ما ا  دگ سغییی نحل اقدنر  یخ دف راقع  هده اسر ارراق  ا .نی،م  ا طهر راقعم سغییی یدفیا  دشیقد،هن( ۱۱۱۴ 

 .خهاهی شی نحل ارلیا ا  دغ

 . یددسدریا ر رقر ج سا  ا خهاهدن ،یز یا ی نتیراد این قد،هن ا  دغ نم – ۸۱ماده 

م سدریا ا  دغ نحسهب خهاهی ( ۶۸ر ،یادن رسیی  ا شیح ننیر  در ندده  ( ۶۷  ندده در یددشیه ارراق  یفین اا خها،یه انیندع سدریا –تبصرره 

 .شی

 :،دنا سمییح ر انضدء ،عدیینأنهر ا  دغ  دیی نیاسب ایی را در ،ساا ارم ر درگ ا  دغ – ۸۲ماده 

 .طهر ررشن ر خها،د،دگ ر نشامدد خهد  ا – ۱

 .این ما چا سعیم ،سور  ا نادطب اخطدریا داردار ا  دغ شیه  د سعیین ،دگ مسم ما دادخهاسر  ا – ۲

 .نحل ر سدریا ا  دغ  د سعیین ررام نده ر سدم  د سعدگ حیرف – ۳

در م یا نهاردد ما  ا نهجب نتیراد این نوح  ارراق  ا غیی شییا  نادطب ا  دغ شییهد درلییهرسم داراد ا یودر اسییر ما  یاد  – ۸۳ماده 

 .نادطب رسییه اسر نحیا شهد ما ارراق  ا اط دع داد ده

 


