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 :ًظسیِ

. دز هَزد دػَای تصسف ػدٍاًی چٌاًچِ اش عسیك شىایت ویفسی هَضَع پیگیسی شَد ، تؼمیة ویفسی هتْن هٌَط تِ احساش هالىیت شاوی هی تاشد
ػٌِ تسای زسیدگی وافی است ٍ ًیاشی تِ احساش  ٍلی چٌاًچِ دػَای هصتَز حمَلی پیگیسی شَد، احساش سثك تصسف شاوی ٍ لحَق تصسف هشتىی

  .هالىیت ًیست
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 ًظسیِ

دز زسیدگی تِ شىایت تصسف ػدٍاًی، دادگاُ پس اش احساش ایٌىِ تصسفات هتْن فالد هجَش لاًًَی ٍ ػدٍاًی است ضوي صدٍز حىن تِ هحىَهیت 
 .، هغاتك لسوت اخیس ّویي هادُ، حىن تِ زفغ تصسف ػدٍاًی ًیص صادز هی ًواید1375هجاشات اسالهی لاًَى  690هتْن عثك هادُ 

حىن صادزُ دز خصَص زفغ تصسف ػدٍاًی پس اش لغؼیت ػلیِ ّس وس وِ هتصسف هله هَزد تصسف است تِ هسحلِ اجساء دز هی آید؛ شیسا دز 
آى لاتلیت اػوال دازد ٍ دز حمیمت هتصسف فؼلی، لائن همام  44ام هدًی اش جولِ هادُ اجسای حىن زفغ تصسف ػدٍاًی، همسزات لاًَى اجسای احه

 .هتصسف ػدٍاًی است
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 ًظسیِ

ی وِ ًسك شزاػی اٍ دز فسض سؤال وِ اهالن زٍستائی شزاػی سٌد تفىیىی ًدازد ٍ اسٌاد ًسك شزاػی هشاػی تِ زٍستائیاى دادُ شدُ است ، وس -3
اشی تِ تصسف شدُ هی تَاًد تِ استٌاد ّواى سٌد زسوی شزاػی خَد ٍ تا ازائِ سایس دالیل الشهِ دػَای خلغ ید ػلیِ هتصسف ػدٍاًی الاهِ وٌد ٍ ًی

 .عسح دػَای اثثات هالىیت ًدازد ٍ لرا ػدم ٍجَد سٌد تفىیىی هاًغ اش استواع ٍ زسیدگی هاَّی تِ ایي دػَی ًیست

تثییي گسدید، زسیدگی تِ دػَای خلغ ید یا زفغ تصسف غاصثاًِ ػلیِ هتصسف ػدٍاًی هٌافاتی تا فحَای زای ٍحدت زٍیِ  1ّواى گًَِ وِ دز تٌد  -2
 .ّیأت ػوَهی دیَاى ػالی وشَز ًدازد ، شیسا سٌد زسوی شزاػی هؤید ثثَت هالىیت دازًدُ سٌد زسوی ًسك شزاػی است 1/10/1383هَزخ  672شوازُ 

اسٌاد ًسك شزاػی وِ دز اجسای همسزات لاًَى اصالحات ازضی وِ تَسظ هاهَزیي دٍلتی صالحیت داز ٍ دز حدٍد صالحیت آًْا ٍفك همسزات  -3
 .لاًَى ثثت اسٌاد ٍ اهالن هی تاشد 73لاًًَی تٌظین شدُ تاشد دز شهسُ اسٌاد زسوی هحسَب ٍ هشوَل همسزات هادُ 
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لاًَى آئیي دادزسی  158لاًَى هجاشات اسالهی هشوَل تؼسیف دػَی تصسف ػدٍاًی هادُ  690ًظس تِ ایٌىِ تصسف ػدٍاًی هَضَع لسوت اخیس هادُ 
ا ًسثت تِ آى ادػای هتصسف ساتك هثٌی تس ایٌىِ دیگسی تدٍى زضایت اٍ هال غیسهٌمَل زا اش تصسف ٍی خازج وسدُ ٍ اػادُ تصسف خَد ز» هدًی 

ػٌِ صدٍز حىن تِ زفغ  هی تاشد لرا تا تَجِ تِ هساتة فَق تا احساش سثك تصسف شاوی ٍ لحَق تصسف ػدٍاًی هشتىی« هال دزخَاست هی ًواید
ّی هی تَاًد ضوٌاً صسف تصسفات غاصثاًِ ٍ ػدٍاًی هتْن اش زٍی آگا. تصسف ٍ هحىَهیت هتْن تالاشىال است ٍ ضسٍزتاً ًیاشی تِ سٌد هالىیت ًدازد

 .دلیل سَء ًیت ٍی تلمی شَد
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خسیداز دز فسض سؤال وِ فسٍشٌدُ تِ لحاػ ػدم پسداخت لسوتی اش ثوي هؼاهلِ یا تِ ّس ػلت دیگسی حاضس تِ تحَیل آپازتواى هَضَع هثایؼِ ًاهِ تِ 
احوت هتْن الدام خسیداز تِ تصسف لْسی آپازتواى هَزد هؼاهلِ حسة هَزد هصداق تصُ تصسف ػدٍاًی ًیست، تا احساش سثك تصسف شاوی ٍ لحَق هص

 .آى لاًَى است 691لاًَى هجاشات اسالهی یا هادُ  690هَضَع لسوت اخیس هادُ 

هساجغ ذیصالح لضائی ًیص تِ دالیل الدام هؤجس تِ اخساج لْسی هستأجس ٍ تصسف ػیي هستاجسُ پس اش اًمضاء هدت تدٍى هساجؼِ ٍ الدام اش عسیك 
 .لاًَى هجاشات اسالهی است 691الروس هشوَل ػٌَاى تصُ تصسف ػدٍاًی هَضَع لسوت اخیس هادُ فَق

  


