
هزلس  ۸۲/۶/۴۶۶۱لاًَى تطذیذ هزاصات هشتکثیي استطاء ٍ اختالس ٍ کالّثشداسی )هػَب 

 (هزوغ تطخیع هػلحت ًظام ۴۱/۳/۴۶۶۱ٍ ضَسای اسالهی 

ّشکس اص ساُ حیلِ ٍ تملة هشدم سا تِ ٍرَد ضشکتْا یا تزاستخاًِ ّا یا کاسخاًِ ّا یا  -۴هادُ 

هَسسات هََّم یا تِ داضتي اهَال ٍ اختیاسات ٍاّی فشیة دّذ یا تِ اهَس غیش ٍالغ اهیذٍاس ًوایذ 

یا اسن ٍ یا ػٌَاى هزؼَل اختیاس کٌذ ٍ تِ یکی اص یا اص حَادث ٍ پیطأهذّای غیش ٍالغ تتشساًذ ٍ 

ٍسایل هزکَس ٍ یا ٍسایل تملثی دیگش ٍرَُ ٍ یا اهَال یا اسٌاد یا حَالزات یا لثَؼ یا 

هفاغاحساب ٍ اهخال آًْا تحػیل کشدُ ٍ اص ایي ساُ هال دیگشی سا تثشد کالّثشداس هحسَب ٍ ػالٍُ 

سال ٍ پشداخت رضای ًمذی هؼادل هالی کِ اخز  ۱ا تش سد اغل هال تِ غاحثص ، تِ حثس اص یک ت

 .ضَد کشدُ است هحکَم هی

دس غَستی کِ ضخع هشتکة تش خالف ٍالغ ػٌَاى یا سوت هاهَسیت اص قشف ساصهاًْا ٍ هَسسات 

دٍلتی یا ٍاتستِ تِ دٍلت یا ضشکتْای دٍلتی یا ضَساّا یا ضْشداسیْا یا ًْادّای اًمالتی ٍ تِ قَس 

ِ ٍ ّوچٌیي ًیشٍّای هسلح ٍ ًْادّا ٍ هَسسات هاهَس تِ خذهت ػوَهی اتخار کلی لَای سِ گاً

کشدُ یا ایٌکِ رشم تا استفادُ اص تثلیغ ػاهِ اص قشیك ٍسایل استثاـ روؼی اص لثیل سادیَ ، تلَیضیَى 

، سٍصًاهِ ٍ هزلِ یا ًكك دس هزاهغ ٍ یا اًتطاس آگْی چاپی یا خكی غَست گشفتِ تاضذ یا هشتکة 

ٌاى دٍلت یا هَسسات ٍ ساصهاًْای دٍلتی یا ٍاتستِ تِ دٍلت یا ضْشداسیْا یا ًْادّای اص کاسک

اًمالتی ٍ یا تِ قَس کلی اص لَای سِ گاًِ ٍ ّوچٌیي ًیشٍّای هسلح ٍ هاهَسیي تِ خذهت ػوَهی 

تا دُ سال ٍ اًفػال اتذ اص خذهات دٍلتی ٍ  ۸تاضذ ػالٍُ تش سد اغل هال تِ غاحثص تِ حثس اص 

 .ضَد ت رضای ًمذی هؼادل هالی کِ اخز کشدُ است هحکَم هیپشداخ

دس کلیِ هَاسد هزکَس دس ایي هادُ دس غَست ٍرَد رْات ٍ کیفیات هخففِ دادگاُ  -۴تثػشُ 

هیتَاًذ تا اػوال ؾَاتف هشتَـ تِ تخفیف ، هزاصات هشتکة سا فمف تا حذالل هزاصات همشس دس ایي 

ٍلتی تملیل دّذ ٍلی ًویتَاًذ تِ تؼلیك ارشای کیفش حکن هادُ )حثس( ٍ اًفػال اتذ اص خذهات د

 .دّذ



هزاصات ضشٍع تِ کالّثشداسی حسة هَسد حذالل هزاصات همشس دس ّواى هَسد خَاّذ  -۸تثػشُ 

تَد ٍ دس غَستی کِ ًفس ػول اًزام ضذُ ًیض رشم تاضذ ، ضشٍع کٌٌذُ تِ هزاصات آى رشم ًیض 

 .هحکَم هیطَد

ش هزاصات هزکَس چٌاًچِ دس هشتثِ هذیشکل یا تاالتش یا ّوكشاص آًْا تاضٌذ هستخذهاى دٍلتی ػالٍُ ت

تِ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتی ٍ دس غَستی کِ دس هشاتة پاییي تش تاضٌذ تِ ضص هاُ تا سِ سال 

 .ضًَذ اًفػال هَلت اص خذهات دٍلتی هحکَم هی

ظ تِ رْت داضتي ضشایف ّشکس تِ ًحَی اص اًحاء اهتیاصاتی سا کِ تِ اضخاظ خا -۸هادُ 

هَافمت اغَلی گفتِ هیطَد  "هخػَظ تفَیؽ هیگشدد ًظیش رَاص غادسات ٍ ٍاسدات ٍ آًچِ ػشفا

دس هؼشؼ خشیذ ٍ فشٍش لشاس دّذ ٍ یا اص آى سَء استفادُ ًوایذ ٍ یا دس تَصیغ کاالّایی کِ همشس 

یا ٍرْی تحػیل کٌذ کِ تَدُ قثك ؾَاتكی تَصیغ ًوایذ هشتکة تملة ضَد ٍ یا تِ قَس کلی هالی 

قشیك تحػیل آى فالذ هطشٍػیت لاًًَی تَدُ است هزشم هحسَب ٍ ػالٍُ تش سد اغل هال تِ 

هزاصات سِ هاُ تا دٍ سال حثس ٍ یا رشیوِ ًمذی هؼادل دٍ تشاتش هال تذست آهذُ هحکَم خَاّذ 

 . ضذ

دادگاُ هکلف تِ دس هَاسد هزکَس دس ایي هادُ دس غَست ٍرَد رْات تخفیف ٍ تؼلیك  -تثػشُ

 .( ایي لاًَى خَاّذ تَد۴هادُ ) ۴سػایت همشسات تثػشُ 

ّشیک اص هستخذهیي ٍ هاهَسیي دٍلتی اػن اص لؿایی ٍ اداسی یا ضَساّا یا ضْشداسیْا یا  -۶هادُ 

ًْادّای اًمالتی ٍ تِ قَس کلی لَای سِ گاًِ ٍ ّوچٌیي ًیشٍّای هسلح یا ضشکتْای دٍلتی یا 

ی ساصهاًْای دٍلتی ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ یا هاهَسیي تِ خذهات ػوَهی خَاُ سسوی یا غیش سسوی تشا

اًزام دادى یا اًزام ًذادى اهشی کِ هشتَـ تِ ساصهاًْای هضتَس هیثاضذ ٍرِ یا هال یا سٌذ پشداخت 

ٍرِ یا تسلین هالی سا هستمیواً یا غیش هستمین لثَل ًوایذ دس حکن هشتطی است اػن اص ایي کِ اهش 

ى تاضذ، خَاُ آى هزکَس هشتَـ تِ ٍظایف آًْا تَدُ ٍ یا آًکِ هشتَـ تِ هاهَس دیگشی دس آى ساصها



کاس سا اًزام دادُ یا ًذادُ ٍ اًزام آى تش قثك حماًیت ٍ ٍظیفِ تَدُ یا ًثَدُ تاضذ ٍ یا آى کِ دس 

 .ضَد اًزام یا ػذم اًزام آى هَحش تَدُ یا ًثَدُ تاضذ تِ تشتیة صیش هزاصات هی

َلت اص ضص دس غَستی کِ لیوت هال یا ٍرِ هاخَر تیص اص تیست ّضاس سیال ًثاضذ تِ اًفػال ه

هاُ تا سِ سال ٍ چٌاًچِ هشتکة دس هشتثِ هذیش کل یا ّوكشاص هذیشکل یا تاالتش تاضذ تِ اًفػال 

دائن اص هطاغل دٍلتی هحکَم خَاّذ ضذ ٍ تیص اص ایي هثلغ تا دٍیست ّضاس سیال اص یکسال تا سِ 

تا سِ سال  سال حثس ٍ رضای ًمذی هؼادل لیوت هال یا ٍرِ هاخَر ٍ اًفػال هَلت اص ضص هاُ

هحکَم خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ هشتکة دس هشتثِ هذیش کل یا ّوكشاص هذیش کل یا تاالتش تاضذ تِ رای 

 .اًفػال هَلت تِ اًفػال دائن اص هطاغل دٍلتی هحکَم خَاّذ ضذ

دس غَستی کِ لیوت هال یا ٍرِ هاخَر تیص اص دٍیست ّضاس سیال تا یک هیلیَى سیال تاضذ 

ٌذ سال حثس تِ ػالٍُ رضای ًمذی هؼادل لیوت هال یا ٍرِ هاخَر ٍ هزاصات هشتکة دٍ تا پ

ؾشتِ ضالق خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ هشتکة دس هشتثِ پاییي تش  ۱۱اًفػال دائن اص خذهات دٍلتی ٍ تا 

اص هذیشکل یا ّوكشاص آى تاضذ تِ رای اًفػال دائن تِ اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال 

 .هحکَم خَاّذ ضذ

ِ لیوت هال یا ٍرِ هاخَر تیص اص یک هیلیَى سیال تاضذ هزاصات هشتکة پٌذ تا دُ دس غَستی ک

سال حثس تِ ػالٍُ رضای ًمذی هؼادل لیوت هال یا ٍرِ هاخَر ٍ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتی 

ؾشتِ ضالق خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ هشتکة دس هشتثِ پاییي تش اص هذیش کل یا ّوكشاص آى  ۱۱ٍ تا 

 .ًفػال دائن تِ اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال هحکَم خَاّذ ضذتاضذ تِ رای ا

هثالغ هزکَس اص حیج تؼییي هزاصات ٍ یا غالحیت هحاکن اػن اص ایي است کِ رشم  -۴تثػشُ 

 .ٍاحذُ ٍ یا تِ دفؼات ٍالغ ضذُ ٍ روغ هثلغ هاخَر تالغ تش ًػاب هضتَس تاضذ "دفؼتا

ی اص استطاء تِ ػٌَاى تؼضیش سضَُ دٌّذُ تِ ًفغ دٍلت ؾثف دس تواهی هَاسد فَق هال ًاض -۸تثػشُ 

 .خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ ساضی تِ ٍسیلِ سضَُ اهتیاصی تحػیل کشدُ تاضذ ایي اهتیاص لغَ خَاّذ ضذ



هزاصات ضشٍع تِ استطاء حسة هَسد حذالل هزاصات همشس دس آى هَسد خَاّذ تَد ) دس  -۶تثػشُ 

ائن پیص تیٌی ضذُ است دس ضشٍع تِ استطاء تِ رای آى سِ هَاسدی کِ دس اغل استطاء اًفػال د

سال اًفػال تؼییي هیطَد( ٍ دس غَستی کِ ًفس ػول اًزام ضذُ رشم تاضذ تِ هزاصات ایي رشم 

 .ًیض هحکَم خَاّذ ضذ

ّشگاُ هیضاى سضَُ تیص اص هثلغ دٍیست ّضاس سیال تاضذ ، دس غَست ٍرَد دالیل کافی ،  -۱تثػشُ 

اضت هَلت تِ هذت یک هاُ الضاهی است ٍ ایي لشاس دس ّیچ یک اص هشاحل سسیذگی غذٍس لشاس تاصد

لاتل تثذیل ًخَاّذ تَد . ّوچٌیي ٍصیش دستگاُ هیتَاًذ پس اص پایاى هذت تاصداضت هَلت کاسهٌذ 

سا تا پایاى سسیذگی ٍ تؼییي تکلیف ًْایی ٍی اص خذهت تؼلیك کٌذ . تِ ایام تؼلیك هزکَس دس ّیچ 

 .چگًَِ حمَق ٍ هضایایی تؼلك ًخَاّذ گشفتحالت ، ّی

دس ّش هَسد اص هَاسد استطاء ّشگاُ ساضی لثل اص کطف رشم هاهَسیي سا اص ٍلَع تضُ آگاُ  -۱تثػشُ 

ساصد اص تؼضیش هالی هؼاف خَاّذ ضذ ٍ دس هَسد اهتیاص قثك همشسات ػول هیطَد ٍ چٌاًچِ ساضی 

یة هشتطی سا فشاّن ًوایذ تا ًػف هالی کِ تِ دس ؾوي تؼمیة تا الشاس خَد هَرثات تسْیل تؼم

 .گشدد ػٌَاى سضَُ پشداختِ است تِ ٍی تاصگشداًذُ هیطَد ٍ اهتیاص لغَ هی

کساًی کِ تا تطکیل یا سّثشی ضثکِ چٌذ ًفشی تِ اهش استطاء ٍ اختالس ٍ کالّثشداسی  -۱هادُ 

قشیك سضَُ کسة کشدُ اًذ تِ هثادست ٍسصًذ ػالٍُ تش ؾثف کلیِ اهَال هٌمَل ٍ غیش هٌمَل کِ اص 

ًفغ دٍلت ٍ استشداد اهَال هزکَس دس هَسد اختالس ٍ کالّثشداسی ٍ سد آى حسة هَسد تِ دٍلت یا 

افشاد، تِ رضای ًمذی هؼادل هزوَع آى اهَال ٍ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتی ٍ حثس اص پاًضدُ 

تاضٌذ هزاصات آًْا هزاصات  سال تا اتذ هحکَم هیطًَذ ٍ دس غَستی کِ هػذاق هفسذ فی االسؼ

 .هفسذ فی االسؼ خَاّذ تَد

ّشیک اص کاسهٌذاى ٍ کاسکٌاى اداسات ٍ ساصهاًْا یا ضَساّا ٍ یا ضْشداسیْا ٍ هَسسات ٍ  -۱هادُ 

ضشکتْای دٍلتی ٍ یا ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ یا ًْادّای اًمالتی ٍ دیَاى هحاسثات ٍ هَسساتی کِ تِ 

یا داسًذگاى پایِ لؿایی ٍ تِ قَس کلی لَای سِ گاًِ ٍ  کوک هستوش دٍلت اداسُ هیطًَذ ٍ



ّوچٌیي ًیشٍّای هسلح ٍ هاهَسیي تِ خذهات ػوَهی اػن اص سسوی یا غیش سسوی ٍرَُ یا 

هكالثات یا حَالِ ّا یا سْام ٍ اسٌاد ٍ اٍساق تْاداس ٍیا سایش اهَال هتؼلك تِ ّشیک اص ساصهاًْا ٍ 

تشحسة ٍظیفِ تِ آًْا سپشدُ ضذُ است تِ ًفغ خَد یا  هَسسات فَق الزکش ٍ یا اضخاظ سا کِ

 .دیگشی تشداضت ٍ تػاحة ًوایذ هختلس هحسَب ٍ تِ تشتیة صیش هزاصات خَاّذ ضذ

دس غَستی کِ هیضاى اختالس تا پٌزاُ ّضاس سیال تاضذ هشتکة تِ ضص هاُ تا سِ سال حثس ٍ 

ضذ تِ دٍ تا دُ سال حثس ٍ اًفػال ضص هاُ تا سِ سال اًفػال هَلت ٍ ّشگاُ تیص اص ایي هثلغ تا

دائن اص خذهات دٍلتی ٍ دس ّش هَسد ػالٍُ تش سد ٍرِ یا هال هَسد اختالس تِ رضای ًمذی هؼادل 

 .ضَد دٍ تشاتش آى هحکَم هی

 .ضَد دس غَست اتالف ػوذی هشتکة ػالٍُ تش ؾواى تِ هزاصات اختالس هحکَم هی -۴تثػشُ 

تا رؼل سٌذ ٍ ًظایش آى تاضذ دس غَستی کِ هیضاى اختالس چٌاًچِ ػول اختالس تَام  -۸تثػشُ 

سال اًفػال هَلت ٍ ّشگاُ تیص اص  ۱سال حثس ٍ یک تا  ۱تا  ۸تا پٌزاُ ّضاس سیال تاضذ هشتکة 

ایي هثلغ تاضذ تِ ّفت تا دُ سال حثس ٍ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتی ٍ دس ّش دٍ هَسد ػالٍُ تش 

 .ضَد رضای ًمذی هؼادل دٍتشاتش هحکَم هیسد ٍرِ یا هال هَسد اختالس تِ 

ّشگاُ هشتکة اختالس لثل اص غذٍس کیفشخَاست توام ٍرِ یا هال هَسد اختالس سا  -۶تثػشُ 

هستشد ًوایذ دادگاُ اٍ سا اص توام یا لسوتی اص رضای ًمذی هؼاف هیٌوایذ ٍ ارشا هزاصات حثس سا 

 .هؼلك ٍلی حکن اًفػال دستاسُ اٍ ارشا خَاّذ ضذ

حذالل ًػاب هثالغ هزکَس دس رشاین اختالس اص حیج تؼییي هزاصات یا غالحیت  -۱شُ تثػ

هحاکن اػن اص ایي است کِ رشم دفؼتاً ٍاحذُ یا تِ دفؼات ٍالغ ضذُ ٍ روغ هثلغ هَسد اختالس 

 .تالغ تش ًػاب هضتَس تاضذ



یل کافی ، غذٍس ّشگاُ هیضاى اختالس صائذ تش غذّضاس سیال تاضذ ، دس غَست ٍرَد دال -۱تثػشُ 

لشاس تاصداضت هَلت تِ هذت یک هاُ الضاهی است ٍ ایي لشاس دس ّیچ یک اص هشاحل سسیذگی لاتل 

 .تثذیل ًخَاّذ تَد

ّوچٌیي ٍصیش دستگاُ هیتَاًذ پس اص پایاى هذت تاصداضت هَلت، کاسهٌذ سا تا پایاى سسیذگی ٍ 

ك هزکَس دس ّیچ حالت ّیچگًَِ حمَق تؼییي تکلیف ًْایی ٍی اص خذهت تؼلیك کٌذ . تِ ایام تؼلی

 .ٍ هضایایی تؼلك ًخَاّذ گشفت

دس کلیِ هَاسد هزکَس دس غَست ٍرَد رْات تخفیف دادگاُ هکلف تِ سػایت همشسات  -۶تثػشُ 

تثػشُ یک هادُ یک اص لحال حذالل حثس ٍ ًیض تٌا تِ هَسد حذالل اًفػال هَلت ٍ یا اًفػال دائن 

 .خَاّذ تَد

ضشٍع تِ اختالس حسة هَسد حذالل هزاصات همشس دس ّواى هَسد خَاّذ تَد ٍ هزاصات  -۶هادُ 

دس غَستیکِ ًفس ػول اًزام ضذُ ًیض رشم تاضذ ضشٍع کٌٌذُ تِ هزاصات آى رشم ًیض هحکَم 

 .هیطَد

هستخذهاى دٍلتی ػالٍُ تش هزاصات هزکَس رٌاًچِ دس هشتثِ هذیش کل یا تاالتش ٍ یا ّوكشاص آًْا 

ل دائن اص خذهات دٍلتی ٍ دس غَستی کِ دس هشاتة پاییي تش تاضٌذ تِ ضص هاُ تا تاضٌذ تِ اًفػا

 .ضًَذ سِ سال اًفػال هَلت اص خذهات دٍلتی هحکَم هی

دس ّش هَسد اص تضُ ّای هٌذسد دس ایي لاًَى کِ هزاصات حثس تشای آى همشس ضذُ دس  -۱هادُ 

ص تاسیخ غذٍس کیفش خَاست اص ضغل خَد غَستی کِ هشتکة اص هاهَسیي هزکَس دس ایي لاًَى تاضذ ا

هؼلك خَاّذ ضذ ٍ دادسشا هکلف است غذٍس کیفشخَاست سا تِ اداسُ یا ساصهاى ری ستف اػالم داسد 

. دس غَستی کِ هتْن تِ هَرة سای لؼكی تشائت حاغل کٌذ ایام تؼلیك رضء خذهت اٍ هحسَب ٍ 

 .خَاّذ کشد حمَق ٍ هضایای هذتی سا کِ تِ ػلت تؼلیمص ًگشفتِ دسیافت



کلیِ دستگاّْایی کِ ضوَل لاًَى ًسثت تِ آًْا هستلضم رکش ًام است هطوَل ایي لاًَى  -۲هادُ 

 .ضَد خَاٌّذ تَد ّوچٌیي کلیِ همشسات هغایش ایي لاًَى لغَ هی


