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 سبزهبى هرکسی بسیج حقَقداًبىریبست هحترم بِ: 

 از: سبزهبى بسیج حقَقداًبى استبى یسد

 ایدبد هشوض ًْبد داٍسی دس استبى عٌَاى طرح:

 هقدهِ

ىِوَُنَ فیوب ضَدَشَ ثَیٌَُْن ثُنَ الیَدِذٍُا فی فاَل ٍ سَثِهَ ال یَُهٌَىَ حَتی یُحَ» :هی فشهبیذداٍسی اهش سَسُ ًسبء خذاًٍذ دسثبسُ  65دس آیِ 

 ایطبى ایوبى ًوی آٍسًذ هگش ایٌىِ تَ سا دس هَسد اختالفبتطبى، لسن ثِ پشٍسدگبست » ، «اًَفُسِِْن حَشَخبً هِوّب لَضَیتَ ٍَ یُسَلّوَُ تَسلیوبً

سبثمبً داٍسی هفَْم گستشدُ اهشٍصی سا ًذاضت ٍ  «هی ضًَذ. ٌی ثب آى هخبلفتی ًذاسًذ ٍ تسلینداٍس لشاس دٌّذ ٍ ّشچِ وِ حىن و

هٌطبًِ ثَدًذ. ایي  آًچِ ثِ داٍسی اسخبع هی ضذ دػبٍی ثَد وِ عشفیي ثشای فػل آًْب دًجبل یه ساُ حل تَأم ثب اًػبف ٍ وذخذا

ت ثِ سأی اٍ ًَع داٍسی استجبط ًضدیه ثب سبصش داضت ٍ عشفیي دػَی ضخػی سا وِ هی ضٌبختٌذ ثِ داٍس ثشهی گضیذًذ ٍ اغل

احتشام هی گزاضتٌذ ٍ اٍ ّن اختالف سا اغلت ثِ سٍضی وِ ثِ سبصش ًضدیىتش ثَد سفغ هی وشد. ًمل ضذُ وِ حضشت هحوذ )ظ( 

وِ ثشای ًَسبصی وؼجِ هیبى لجبیل لشیص اختالف ٍ وطوىص  ٍلتی، دس سٍصگبس خبّلی  ثِ خبعش ساستگَیی ٍ ضخػیتی وِ داضت

 سسیذگی ثِ ایي دػَا ثشگضیذُ ضذ.داٍس ثشای  ثِ ػٌَاىثشخبست، 

                      505تب  454دس ًظبم حمَلی ایشاى، ثؼضی همشسات ساخغ ثِ داٍسی دس لبًَى آییي دادسسی هذًی روش ضذُ است وِ هَاد 

شیي سسیذگی سا ضبهل هی ضَد. داٍسی ثِ ػٌَاى یىی اص هشاخغ سسیذگی وٌٌذُ اص گزضتِ تب ثِ اهشٍص ٍخَد داضتِ است وِ هْوت

دس سسیذگی ثِ حمَق ویفشی ٍ خضایی هی تَاى اص ساُ حل هیبًدیگشی ثْشُ خست. داٍسی دس  .آى، دس هحَس حمَق خػَغی است

حمَق خػَغی ٍ هذًی ثِ غیش اص ثخطی سا وِ لَاًیي سسیذگی ثِ اختالفبت ٍ دػبٍی ساخغ ثِ آًْب سا ثِ عَس ٍاضح ثیبى وشدُ اًذ، 

 ػَاهل هختلفی ایي همَلِ ثِ دس ثشهی گیشد. ػلت ون تَخْی ثًِیضًىبح، ًست، سبیش هَضَػبت سا  ،هبًٌذ ٍسضىستگی، عالق 

 . گشدد یثبص ه ًسجت ثِ ایي هَضَع فشٌّگ سبصی هٌبست ػذمهبًٌذ 

 تشیي ٍ تأثیشگزاستشیي سٍضی است وِ اهشٍصُ ًیض دس ًمبط گشی لذیویهیبًدی سیبسی اص عشفذاساى ػذالت تشهیوی،ثِ اػتمبد ث

 4/51/91هػَة آییي دادسسی ویفشی  .ّب هتوبیض است دًیب هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ٍ اص خْبت هختلف اص سبیش سٍش  هختلف

هغشح وشدُ، ایي خشائن غبلجبً لبثل گزضت ٍ یب خشائوی ّستٌذ  6،7،8هَضَع هیبًدیگشی سا دس خشائن تؼضیشی دسخِ  81دس هبدُ 

هؤثش است. ایي اهش هَخت وبّص تشاون پشًٍذُ ّب ٍ وبّص ّضیٌِ ّبی ثضُ آى فیف وِ گزضت ضبوی یب هذػی خػَغی دس تخ

 دیذُ ٍ دس هَسد هتْن ثبػث فشاّن ضذى صهیٌِ ثشای تسشیغ ثبص اختوبػی ضذُ اٍ هی ضَد.

ش ٍ سبصًذُ هستو، استجبط ػالٍُ ثش فشٌّگ سبصی ػوَهی اًدبم دادٍ هیبًدیگشی اص خولِ الذاهبتی وِ هی تَاى ثشای تشٍیح داٍسی 

 ضشوت ّبی ،اتحبدیِ ّبی هطبٍسیي اهالن ٍ خَدسٍ، ضشوت ضْشن ّبی غٌؼتی ثب دادگستشی، اداسُ ثجت اسٌبد ٍ اهالن،

تب اص عشیك اضتشاط لشاسدادّبی تٌظیوی ثِ ضشط داٍسی، اختالفبتی وِ پیص هی  ثیوِ ٍ ... ،تدبسی ٍ هؤسسبت غیش تدبسی، تؼبًٍیْب

 ذ. ًگیشثْبد داٍسی حل ٍ فػل وٌٌذ ٍ خلَی حدن ٍسٍدی پشًٍذُ ّب ثِ دادگستشی سا آیذ سا ثب غلح ٍ سبصش دس ً

 

 /زم561/158/579شماره: بسمه تعالي
 تاريخ:

 صفحه1پيوست:

 :بندي طبقه

 ارجحيت

 «بسرگ اهبم خویٌی)رُ( ٍ ّوِ ارزشْب ٍ اصَل آى را حفظ خَاّین کرد هب هیراث»       



 

 تعبریف

ایي سٍش لضبٍت لشاسدادی ثشاسبع اغَل حمَلی است ٍ ػلی المبػذُ ثش اسبع آى عشفیي اختالف تشاضی هی وٌٌذ وِ داٍری: 

ذ ثِ ضخع یب اضخبظ غیش دٍلتی وِ خَدضبى لجَل لضبٍت دس هَسد اختالف خَد سا ثِ خبی ایٌىِ دس دادگبُ دٍلتی هغشح وٌٌ

داسًذ ٍ یب دس هَسد ًحَُ تؼییي آًْب تَافك ًوَدُ اًذ هحَل وٌٌذ ٍ داٍس ثدبی لبضی دس هَسد اختالف آًْب حىن هی ساًذ ایي ضیَُ 

 هی وٌذ. استثٌبئبتی است ثش لضبء هی ثبضذ ٍ لبًًَگزاس اخشای آى سا هبًٌذ احىبم دادگبّْب، تضویي، اص سسیذگی 

سٍش ٍ آییي حل اختالفبت است ثذٍى دخبلت دستگبُ دادسسی، فشآیٌذی وِ عی آى ثش ضشٍست هزاوشُ ضشوت  هیبًجیگری:

تأویذ ٍ ثش هجٌبی تػوین سبصی آصاداًِ ٍ تَأم ثب  ِوٌٌذگبى ثب یىذیگش خْت حػَل ثِ یه تَافك دس خػَظ دػَای هغشٍح

 هطبسوت عشفیي ًسجت ثِ حل ٍ فػل خػَهت الذام هی ضَد.

 طرح  تیاّو

ثب گزضت سِ دِّ اص ایدبد تحَل دس ًظبم لضبیی وطَس ٍ افضایص اًتظبسات هشدم اص دستگبُ لضبیی ثشای تحمك ػذالت دس خبهؼِ، 

اعبلِ دادسسی، حدن ثبالی ٍسٍدی پشًٍذُ ثِ دستگبُ لضبیی، پبییي ثَدى آگبّی ّبی لَُ لضبییِ ّوچٌبى ثب هطىالتی هبًٌذ 

حمَلی هشدم ٍ ... هَاخِ است. وبّص سًٍذ سسیذگی ثِ اختالفبت دس ًظبم لضبیی ایشاى ّوَاسُ یىی اص دغذغِ ّبی هسئَالى 

وبّص ٍسٍدی پشًٍذُ ثِ دادگبُ ّب اًدبم دستگبُ لضبیی ثَدُ است. ًظبم لضبیی وطَس دس سبلْبی اخیش تالش صیبدی دس خْت 

دادُ وِ عجك آهبسی وِ اخیشاً هٌتطش ضذ، ایي تالش ّب ثب هَفمیت ّبیی ًیض ّوشاُ ثَدُ است. تشٍیح غلح ٍ سبصش ثب استفبدُ اص 

یص اص پیص دس یىی اص ساّىبسّبیی است وِ هی تَاًذ دستگبُ لضب سا ث« داٍسی»پتبًسیل لبًًَی ٍ الجتِ وبهالً ػمالیی ثب ػٌَاى 

 پیوَدى ایي هسیش یبسی دّذ.

آحبد  يی، لَام ، غلح ٍ سبصش ث یذاسیٍخَد داسد، هسلوبً تَسؼِ آى دس پب یوِ دس ًْبد داٍس یخبغ یْبیظگیٍ ٍ بیتَخِ ثِ هضا ثب

ٍ لغؼبً خَاّذ داضت  یدٍلت ًمص هؤثش یّب ٌِیٍ اختالفبت ٍ وبّص ّض یدػبٍ ضیٍ حل هسبلوت آه یٍسص ٌِیخبهؼِ ٍ وبّص و

 یدس ثؼض یدادسس یّب ٌِیوبّص ّض يیّوچٌ ،یتخػػ یٍ ثشسس یذگیدلت دس سس ت،سشػ صیهَخت افضا ،یدس دػبٍ یداٍس

 خَاّذ ضذ. یدػبٍ

 اّداف

 غشفِ خَیی دس ٍلت ٍ وبّص ّضیٌِ ّبی دادسسی .5

 دستگبُ لضبیی ًظبم خػَغب افضایص اػتوبد هشدم ثِ .1

 دیذُصیبى تشهین ٍ خجشاى خسبست  .3

 ػت دس حل ٍ فػل اختالفبتافضایص سش .4

 پیطگیشی اص اختالفبت ثؼذی .5

 داٍسیخػَغب دس حَصُ م ًسجت ثِ لَاًیي ٍ همشسات آگبُ سبصی هشد .6

 ذ داضتٌخَاّ حل ٍ فػل اختالفاًگیضُ ثیطتشی خْت  بىدػَی ثِ دلیل حفظ حشهت ٍ ضخػیتط یيعشف .7

 هراحل اجرایی

 فبز هقدهبتی:

 دس ًظش گشفتِ ضذُ  یفضب ضیتدٍْسی دس ضأى ًْبد داٍ هٌبست فضبی لشاس دادى .5

 یٍآهَصض یفٌ ضاتیتدْ ذیاختػبظ ٍخش .1

 یهتٌبست ثبهَضَع داٍس یغیهح یفضب سبص .3

 هَلت، هتطىل اص افشاد ثب تدشثِ ضَسای ػبلی لیاسبسٌبهِ ٍتطى ِیتْ .4



 یٍ ًشم افضاس یسخت افضاس َةیٍ سفغ ػ یطیافتتبح آصهب .5

 

 فبز اجرایی:

 دس استبىًْبد داٍسی هشوض افتتبح سسوی  .5

 ػٌَاى داٍس ِ ثىبسگیشی حمَلذاى خجشُ ٍ ثبتدشثِ ٍ آهَصش آًْب ث .1

وبًَى سشدفتشاى ، دفتش ،ٍ اهالن  اسٌبد اداسُ ثجت دادگستشی،خلسبت هستوش ثب سبصهبى ّبی هشتجظ هبًٌذگضاسی ثش .3

 ،ثیوِ بسی، تؼبًٍیْب،غیش تدهؤسسبت ٍ  تدبسی خبًِ ّبی اصدٍاج ٍ عالق، اتحبدیِ هطبٍساى اهالن ٍ خَدسٍ، ضشوت ّبی

 ضْشن ّبی غٌؼتی ٍ ....، اتبق ثبصسگبًی

ثشُ گیشی ػوَم هشدم، ًْبدّب ٍ  یثشا یٍ هطبسوت یاختوبػ یضیثش ثشًبهِ س یهجتٌ یبتیػول یثشًبهِ ّب يیٍتذٍ یعشاح .4

 ضشوتْب اص ًْبد داٍسی ثِ خبی هشاخغ لضبیی

 حَزُ ّبی پیش بیٌی شدُ:

 .دادگستشی استبى5

 سٌبد ٍ اهالناداسُ ثجت ا.1

 وبًَى سشدفتشاى اسٌبد سسوی.3

 . دفتشخبًِ ّبی اصدٍاج ٍ عالق4

 اتبق ثبصسگبًی . 5

 ٍ ... ثیوِ ی،غٌؼت یضْشن ّب ْبی تدبسی،غیش تدبسی، تؼبًٍیْب،ضشوت. 6

 . اتحبدیِ هطبٍسیي اهالن ٍ خَدس7ٍ

 4/51/91هػَة  لبًَى آییي دادسسی ویفشی 81. هستٌذات هَضَع هبدُ 8

 :برآٍرد ّسیٌِ کلی جدٍل

 

 سیبل800000000 فبص همذهبتی

 سیبل600000000 فبصاخشایی

 سیبل5400000000 ول پشٍطُ

 

 

 کوبل تشکر ٍ قدرداًی را دارین جٌببعبلی پیشبپیش از حسي تَجِ

 

 

 هحودرضب زارع                                                                                                                            

 هسئَل سبزهبى بسیج حقَقداًبى استبى یسد                                                                                                                              

  

 


