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 (:27/11/1345ضْشداسی)اغالحی 77هادُ 

سكغ ّش گًَِ اختالف تیي هَدی ٍ ضْشداسی دس هَسد ػَاسؼ تِ ًویسیًَی هشًة اص ًوایٌذگاى ٍصاست ًطَس ٍ دادگستشی ٍ 

ضَسای ضْش اسجاع هی ضَد ٍ تػوین ًویسیَى هضتَس هكؼی است.تذّی ّایی ًِ قثن تػوین ًویسیَى هضتَس هكؼی 

ًویسیَى تطخیع ضَد قثن هوشسات اسٌاد الصم االجشا تِ ٍسیلِ اداسُ ثثت هاتل ٍغَل  يایاست.تذّی ّایی ًِ قثن تػوین 

هی تاضذ اجشای ثثت هٌلق است تش قثن تػوین ًویسیَى هضتَس تِ غذٍس اجشائیِ ٍ ٍغَل قلة ضْشداسی هثاسدت ًوایذ دس 



ستشی تؼییي هی ًوایذ ٍ دس ؿیاب ضَسای ًواقی ًِ ساصهاى هؿایی سئیس دادگستشی ضْشستاى یي ًلش سا تِ ًوایٌذگاى دادگ

 ضْش اًتخاب ًوایٌذُ ضَسا اص قشین ضَسای ضْشستاى تِ ػول خَاّذ آهذ.

 (27/11/1345هاًَى ضْشداسی )اغالحی  55هادُ  2تٌذ  1تثػشُ 

ًسة ٍ یا سٌٌی ٍ یا اسى ّا ٍ تاؽ ّای ػوَهی تشای دُ ؿیش هجاص اًْا ٍ هیذاى ّا ٍ پسذ هؼاتش ػوَهی ٍ اضـال پیادُ سٍّا ٍ استلا

ّش ػٌَاى دیگشی هوٌَع است ٍ ضْشداسی هٌلق  است اص اى جلَگیشی ٍ دس سكغ هَاًغ هَجَد ٍ آصاد ًوَدى هؼاتش ٍ اهاًي هزًَس 

اسی هٌلق است ًسثت تِ ػَب هثل اص تػَیة ایي هاًَى ضْشداهذام ًٌذ دس هَسد دًِ ّای هٌ "كَم ٍسیلِ هاهَسیي خَد ساسا

ًسثت تِ  77تا ًظش ًویسیَى هوشس دس هادُ  چٌاًچِ غاحثاى ایي هثیل دًِ ّا ادػای خساستی داضتِ تاضٌذپشداصش آًْا اهذام ٍ 

یی دس هؼاتش ػوَهی ًٌٌذ ضْشداسی اجثشاى خساست آًْا اهذام ًٌذ ٍلی ًساًی ًِ تؼذ اص تػَیة ایي هاًَى اهذام تِ ًػة دًِ ّ

ٍ تِ ٍسیلِ هاهَسیي خَد دس تشداضتي ایي هثیل دًِ ّا ٍ سكغ سذ هؼثش اهذام ًٌذ ٍ اضخاظ هضتَس حن ادػای  "ساسا هَظق است

 خساستی ًخَاٌّذ داضت. ّیچگًَِ

 (:27/11/1345هاًَى ضْشداسی )هػَب 110هادُ 

ضْش ًِ دس خیاتاى یا ًَچِ ٍ یا  ًسثت تِ صهیي یا تٌاّای هخشٍتِ ٍ ؿیش هٌاسة تا ٍؾغ هحل ٍ یا ًیوِ توام ٍاهغ دس هحذٍدُ

هیذاى هشاس گشكتِ ٍ هٌاكی تا پاًی ٍ پاًیضگی ٍ صیثایی ضْش ٍ یا هَاصیي ضْشساصی تاضذ ضْشداسی تا تػَیة ضَسای ضْش هی 

تَاًذ تِ هالي اخكاس ًٌذ هتٌْی ظشف دٍ هاُ تِ ایجاد ًشدُ یا دیَاس ٍ یا هشهت آى ًِ هٌكین تا ًوطِ هػَب ضَسای ضْش تاضذ 

اهذام ًٌذ اگش هالي هساهحِ یا اهتٌاع ًشد ضْشداسی هی تَاًذ تِ هٌظَس تاهیي ًظش ٍ اجشای قشح هػَب ضَسا دس صهیٌِ صیثایی ٍ 

اص هالي یا هتَلی ٍ یا هتػذی  10ذی غپاًیضگی ٍ ضْشساصی ّش گًَِ اهذاهی سا ًِ الصم تذاًذ هؼوَل ٍ ّضیٌِ آى سا تِ اؾاكِ 

سٍص اص تاسیخ  15تِ هالي اتالؽ هی ضَد دس غَستی ًِ هالي ظشف  "هَسد غَستحساب ضْشداسی تذٍا هَكِ دسیاكت ًوایذ دس ایيهَ

اتالؽ تِ غَستحساب ضْشداسی اػتشاؼ ًٌشد غَستحساب هكؼی تلوی هی ضَد ٍ ّش گاُ هالي ظشف هْلت هوشسُ اػتشاؼ ًشد 

سیَى  دس اػتشاؼ ٍاهغ ضذُ ٍ ّوچٌیي سای ًویاسجاع خَاّذ ضذ غَستحساب ّایی ًِ هَسد  77تِ ًویسیَى هادُ هَؾَع 

حٌن سٌذ هكؼی ٍ الصم االجشا تَدُ ٍ اجشا ثثت هٌلق است تش قثن هوشسات اجشای اسٌاد سسوی الصم االجشا ًسثت تِ ٍغَل قلة 

 ضْشداسی اجشائیِ غادس ٍ تِ هَسد اجشاء تگزاسد.

 (:17/11/1345قاوون شهرداری )مصوب  74تبصره ذیل ماده 

ت تِ ػَاسؼ هلي هَسد هؼاهلِ خَاستاس هلاغاحساب ًسث "دكاتش اسٌاد سسوی هٌللٌذ هثل اص اًجام هؼاهلِ اص ضْشداسی ًتثا

 سٍص پس اص ٍغَل ًاهِ دكتش خاًِ اػالم داسد 10ضَد ٍ ضْشداسی هَظق است ظشف هذت 

هالي هلضم است ػَاسؼ تؼییي ضذُ اص قشف ضْشداسی سا تشای اهٌاى اًجام هؼاهلِ تِ تاًي پشداخت ًوایذ ٍ اگش هالي تِ تطخیع 

سا دس غٌذٍم تثت تِ ٍدیؼِ خَاّذ گزاضت ٍ سسیذ ثثت تِ  تؼییي ضذُ اص قشف ضْشداسیضْشداسی اػتشاؼ داضتِ تاضذ هثلؾ 

هٌضلِ هلاغا حساب تلوی ٍ هؼاهلِ اًجام خَاّذ ضذ غٌذٍم ثثت هٌلق است غَستی تا هیذ هطخػات ًاهل تَدیغ ًٌٌذگاى 

یًَی هشًة اص سِ ًلش اكشاد هحلی تػیش ٍ ػَاسؼ ٍ هلي هَسد هؼاهلِ سا تالكاغلِ تؼذ اص تَدیغ تِ ضْشداسی ّای ًطَس دس ًویس



ف ضَسای ضْش س دادگاُ ضْشستاى ٍ یي ًلش اص قشهكلغ دس توَین اهالى ًِ یي ًلش اص قشف ٍصاست ًطَس ٍ یي ًلش اص قشف سئی

 تؼییي هی ضَد تِ ػول خَاّذ آهذ تػوین اًثشیت اػؿاء ًویسیَى دس ایي هَسد هكؼی ٍ الصم االجشا است ٍ سسیذگی تِ سایش

 هاًَى ضْشداسی هی تاضذ 77دس غالحیت ًویسیَى سكغ اختالف هَؾَع هادُ " اختالكات ًاضی اص اجشای ایي هاًَى هٌحػشا

ولیات اجشائی قثن هوشسات اداسات ٍ دٍائش اجشایی ثثت تٌا تِ تواؾای ضْشداسی هٌلق تِ غذٍس اجشائیِ ٍ تؼویة ػ –1تبصره

 سسوی الصم االجشا هی تاضذ. هشتَـ

 

 


