
 

 

 ثالث شخص بیمه قانون

 مقابل در زمیني موتوري نقلیه وسايل دارنذگان مذني مسؤولیت اجباري بیمه قانون اصالح قانون

 ثالث شخص

 ضا هصًَض ًوليِ ٍسبئل هٌللٌس ثبضٌس حوَهي يب حويوي اضربظ ًِ ايي اظ اػن ضيلي ٍ ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ًليِ ـ۱ماده

 اضربظ ثِ آًْب هـحوَالت يب ٍ آًْب ثِ هـتػل تطيلط ٍ يـسى يب ٍ هعثَض ًوـليِ ٍسـبيل حـَازث احط زض ًِ هبلي ٍ ثسًي ذسبضت هجبل زض

 ثيوِ اظ ضا ضضتِ ايي زض كؼبليت هزـَظ ًِ ثيـوِ ضـطًتْبي اظ يٌي ًعز هبًَى ايي( 4) هبزُ زض هٌسضد هوساض ثِ حساهل ضَز هي ٍاضز حبلج

 .ًوبيٌس ثيوِ ثبضس، زاضتِ ايطاى هطًعي

 ًوبيس تحػيل ضا هبزُ ايي هَضَع ًبهِ ثيوِ ًِ ّطًسام ٍ است ًوليِ ٍسيلِ هتػطف يب ٍ هبلي اظ اػن هبًَى ايي ًظط اظ زاضًسُ ـ۱تبصره

 .ضَز هي سبهظ زيگطي اظ تٌليق

 حبل ّط زض. ثبضس ًوي است اٍ كؼل تطى يب كؼل ثِ هٌسَة حبزحِ ًِ ضرػي هسؤٍليت اظ هبًغ ًوليِ ٍسيلِ زاضًسُ هسؤٍليت ـ۲تبصره

 .گطزز هي پطزاذت حبزحِ هسجت ًوليِ ٍسيلِ ًبهِ ثيوِ هحل اظ ٍاضزُ ذسبضت

( زائن يب هَهت ـ ًلي يب رعئي) اظًبضاكتبزگي ػضَ، ًوع ضٌستگي، غسهِ، اظ ًبضي اضش يب زيِ ًَع ّط ثسًي، ذسبضت اظ هٌظَض ـ۳تبصره

 ًجبضس، زيگطي هبًَى هطوَل چٌبًچِ ًيع هؼبلزِ ّعيٌِ. است هبًَى ايي هَضَع ثيوِ هطوَل حَازث سجت ثِ حبلج ضرع كَت زيِ يب

 .ذَاّسثَز هبًَى ايي هَضَع ثيوِ تؼْسات رعء

 .ضَز ٍاضز حبلج ضرع اهَال ثِ هبًَى ايي هَضَع ثيوِ هطوَل حَازث سجت ثِ ًِ ثبضس هي ظيبًْبيي هبلي، ذسبضت اظ هٌظَض ـ۴تبصره

 اًلزبض يب ٍ سَظي آتص ٍاغگًَي، سوَط، تػبزف، تػبزم، هجيل اظ اي سبًحِ ّطگًَِ هبًَى، ايي زض هصًَض حَازث اظ هٌظَض ـ ۵تبصره

 .ضَز ٍاضز حبلج اضربظ ثِ هعثَض ٍسبيل هحوَالت اظ ًِ است ذسبضتي ًيع ٍ هبزُ ايي هَضَع ًوليِ ٍسبيل

 ضَز هبلي يب ٍ ثسًي ظيبًْبي زچبض هبًَى ايي هَضَع ًوليِ ٍسبيل حَازث سجت ثِ ًِ است ضرػي ّط حبلج، ضرع اظ هٌظَض ـ ۶تبصره

 .حبزحِ هسجت ضاًٌسُ استخٌبء ثِ

 هبًَى ايي( 1) هبزُ هَضَع ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ثب آى، ثِ هطثَط ّبي ًبهِ آئيي هبًَى ايي هوطضات عجن هٌللٌس ثيوِ ضطًتْبي ـ۲ماده

 .ًوبيٌس هٌؼوس ثيوِ هطاضزاز

 ٍ ضَز هي هٌتول ًوليِ ٍسيلِ اليِ هٌتول ثِ هبًَى ايي هَضَع ثيوِ هطاضزاز اظ ًبضي تؼْسات ًليِ ًوليِ ٍسيلِ اًتوبل تبضيد اظ ـ۳ماده

 .ذَاّسضس هحسَة گصاض ثيوِ ثيوِ، هطاضزاز هست پبيبى تب گيطًسُ اًتوبل

 زض ٍ حطام هبّْبي زض هسلوبى هطز يي زيِ ضيبلي حساهل هؼبزل ثسًي ذسبضت ثرص زض هبًَى ايي هَضَع ثيوِ هجلؾ حساهل ـ۴ماده

 هبلي ٍ ثسًي ذسبضتْبي رجطاى ثطاي تَاًس هي گصاض ثيوِ. ذَاّسثَز ثسًي تؼْسات( 5/2۲) زضغس ًين ٍ زٍ حساهل هؼبزل هبلي ذسبضت ثرص

 .ًوبيس تحػيل اذتيبضي ثيوِ هعثَض، حساهل اظ ثيص

 ثِ هَظق گط ثيوِ ضَز، هحٌَم زيسگبى ظيبى اظ يي ّط ثِ زيِ يي اظ ثيص پطزاذت ثِ آى هسؤٍل حبزحِ، يي زض ًِ غَضتي زض ـ۱تبصره

 .ذَاّسثَز هتؼلوِ ّبي زيِ توبهي پطزاذت



 

 

 تب هصّت ٍ رٌسيت لحبػ ثسٍى ضا زيسگبى ظيبى ثِ ٍاضزُ ذسبضت هبًَى ايي زض هٌسضد تؼْسات ايلبء زض است هَظق گط ثيوِ ـ۲تبصره

 .گطزز هي هحسَة حَازث ثيوِ ػٌَاى ثِ هضبئي، هحبًن سَي اظ ضسُ تؼييي زيِ ثط هبظاز هجلؾ. ًوبيس پطزاذت ًبهِ ثيوِ تؼْسات سوق

 ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث زض. ذَاّسثَز ًبهِ ثيوِ زض هصًَض حس تب حبلج اضربظ ثِ ضسُ ٍاضز ذسبضتْبي رجطاى ثِ هلعم گط ثيوِ ـ ۵ماده

 ضاًٌسگي ترللبت اظ يٌي تػبزف ٍهَع اغلي ػلت ضاُ پليس يب ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي تػبزكبت ًبضضٌبس گعاضش استٌبز ثِ ًِ كَت يب رطح

 زضغس يي ثبظيبكت رْت تَاًس هي آى اظ پس ٍ ًوبيس پطزاذت ضطعي ّيچ ثسٍى ضا زيسُ ظيبى ذسبضت است هَظق گط ثيوِ ثبضس سبظ  حبزحِ

 هَرت ثِ ًِ غَضتي زض. ًوبيس هطارؼِ حبزحِ هسجت ثِ ضسُ پطزاذت هبلي ذسبضتْبي اظ( 2۲) زضغس زٍ ٍ ثسًي ذسبضتْبي اظ( 1۲)

 گَاّيٌبهِ ثبضس سبظ حبزحِ ضاًٌسگي ترللبت اظ يٌي تػبزف ٍهَع اغلي ػلت ضاُ پليس يب ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي تػبزكبت ًبضضٌبس گعاضش

 .است گَاّيٌبهِ ثسٍى ضاًٌسگي حٌن زض ٍ هوٌَع هست ايي زض ضاًٌسگي ٍ ضَز هي تَهيق هبُ سِ تب يي اظ حبزحِ هسجت ضاًٌسُ

 .ضَز هي هطرع ٍظيطاى ّيأت تػَيت ٍ ًطَض ٍظيط پيطٌْبز ثِ سبظ حبزحِ ضاًٌسگي ترللبت ػٌبٍيي ٍ هػبزين ـ تبصره

 يب هرسض هَاز استؼوبل يب هستي حبلت زض ضاًٌسگي يب ٍ هضبئي هطارغ تَسظ حبزحِ ايزبز زض ضاًٌسُ ػوس احجبت غَضت زض ـ ۶ماده

 ًوليِ ٍسيلِ ًَع ثب هتٌبست اٍ گَاّيٌبهِ يب ثبضس ضاًٌسگي گَاّيٌبهِ كبهس هسجت ضاًٌسُ ًِ غَضتي زض يب حبزحِ، ٍهَع زض هؤحط ضٍاًگطزاى

 اظ زيسُ ظيبى هوبهي هبئن ثِ تَاًس هي آى اظ پس ٍ ًوَزُ پطزاذت ضا زيسُ ظيبى ذسبضت تضويي، اذص ثسٍى است هَظق ثيوِ ضطًت ًجبضس

 .ًوبيس هطارؼِ است ضسُ ذسبضت هَرت ًِ ضرػي ثِ ضسُ پطزاذت ٍرَُ اظ ثرطي يب توبم استطزاز ثطاي هبًًَي هطارغ عطين

 :است ذبضد هبًَى ايي هَضَع ثيوِ ضوَل اظ ظيط هَاضز ـ۷ماده

 .حبزحِ هسجت ًوليِ ٍسيلِ ثِ ٍاضزُ ذسبضت ـ1

 .حبزحِ هسجت ًوليِ ٍسيلِ هحوَالت ثِ ٍاضزُ ذسبضت ـ2

 .ضازيَاًتيَ ٍ اتوي تطؼطؼبت اظ ًبضي ؿيطهستوين يب ٍ هستوين ذسبضت ـ3

 .رطائن پطزاذت يب ٍ رعائي هحٌَهيت اظ ًبضي ذسبضت ـ4

 كْطست ٍ ًوليِ ٍسيلِ ذػَغيبت ٍ ًَع ضػبيت ثب هبًَى ايي هَضَع ثيوِ ثيوة حن زض ترليق ٍ توسيظ ًحَُ ٍ ثيوِ حن تؼطكِ ـ ۸ماده

 ٍظيطاى ّيأت تػَيت ثِ ثيوِ ػبلي ضَضاي تأييس اظ پس ٍ تْيِ ايطاى هطًعي ثيوِ تَسظ ضضتِ ايي ذسبضت ضطيت ٍ سبظ حبزحِ ترللبت

 .ذَاّسضسيس

 تَاكن زيگطي ًحَ ثِ ًبهِ ثيوِ زض ًِ آى هگط ثبضس هي ايطاى اسالهي روَْضي هلوطٍ ثِ هحسٍز هبًَى ايي هَضَع ثيوِ ّبي پَضص ـ۹ماده

 .ثبضس ضسُ

 ًبهِ، ثيوِ اًوضبء يب كوساى ػلت ثِ ًِ حبلج اضربظ ثِ ٍاضز ثسًي ذسبضتْبي ضاًٌسگي، حَازث گبى زيسُ ظيبى اظ حوبيت هٌظَض ثِ ـ۱۱ماده

 ثِ يب ًجبضس پطزاذت هبثل گط ثيوِ ٍضضٌستگي يب ٍ حبزحِ هسؤٍل ًطسى ضٌبذتِ يب ٍ ًطزى كطاض گط، ثيوِ تأهيي تؼلين ثيوِ، هطاضزاز ثغالى

 تأهيي غٌسٍم ًبم ثِ هستولي غٌسٍم تَسظ(( 7) هبزُ زض هػطح هَاضز استخٌبء ثِ) ًبهِ ثيوِ ضطايظ اظ ذبضد ثسًي ذسبضتْبي عَضًلي

 .ضس ذَاّس پطزاذت ثسًي ذسبضتْبي

 هزوغ. گطزز هي هٌػَة ػوَهي هزوغ ضئيس حٌن ثب ٍ ػوَهي هزوغ تػَيت ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ ًل ضئيس پيطٌْبز ثِ غٌسٍم هسيط

 حساهل ايطاى هطًعي ثيوِ ًل ضئيس ٍ زازگستطي ٍ ارتوبػي اهَض ٍ ًبض ثبظضگبًي، زاضايي، ٍ اهتػبزي اهَض ٍظضاء ػضَيت ثب غٌسٍم ػوَهي



 

 

 عطين اظ غٌسٍم تطاظًبهِ ًبهل هتي. ضسيس ذَاّس هزوغ تػَيت ثِ غٌسٍم هطي ذظ ٍ تطاظًبهِ ثَزرِ،. ضَز هي تطٌيل سبل زض ثبض يي

 .ضس ذَاّس هٌتطط ًخيطاالًتطبض رطايس اظ يٌي ٍ ضسوي ضٍظًبهِ

 .ثَز ذَاّس آى شيل تجػطُ ٍ هبًَى ايي( 4) هبزُ زض هوطض هجلؾ هؼبزل ثسًي ذسبضتْبي رجطاى ثطاي غٌسٍم تؼْسات هيعاى ـ۱تبصره

 ًوبيٌسگي يب ايزبز ضؼجِ استبًْب هطاًع زض غٌسٍم ػوَهي هزوغ تػَيت ثب تَاًس هي لعٍم غَضت زض ٍ است تْطاى غٌسٍم هطًع ـ۲تبصره

 .ًوبيس اػغبء

 غٌسٍم سبالًِ زضآهسّبي اظ( 3۲) زضغس سِ تب حساًخط گطزز هي هتحول غٌسٍم ازاضُ ثطاي ايطاى هطًعي ثيوِ ًِ ّبيي ّعيٌِ ـ۳تبصره

 .ضس ذَاّس پطزاذت آى زضآهس هٌبثغ هحل اظ

 :است ظيط ضطح ثِ ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم هبلي هٌبثغ ـ۱۱ماده

 .هبًَى ايي هَضَع ارجبضي ثيوِ ثيوِ حن اظ( 5۲) زضغس پٌذ ـ الق

 ذَززاضي هبًَى ايي هَضَع ثيوِ اًزبم اظ ًِ اي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى اظ ًِ ارجبضي ثيوِ ثيوِ حن سبل يي حساًخط هؼبزل هجلـي ـ ة

 هزوغ تػَيت ثِ ايطاى هطًعي ثيوِ پيطٌْبز ثِ ثٌس ايي الظم ضَاثظ سبيط ٍ هصًَض هجلؾ توسيظ ٍ ٍغَل ًحَُ. ضس ذَاّس ٍغَل ًوبيٌس

 .ضسيس ذَاّس غٌسٍم ػوَهي

 .ًوبيس ٍغَل حبزحِ هسؤٍالى اظ ثتَاًس زيسگبى ظيبى ذسبضت رجطاى اظ پس غٌسٍم ًِ هجبلـي ـ د

 .غٌسٍم ٍرَُ گصاضي سطهبيِ اظ حبغل زضآهس ـ ز

 .ًطَض ًل زض ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي ٍغَلي رطائن اظ( 20۲) زضغس ثيست ـ ّـ

 .هضبئيِ هَُ تَسظ ٍغَلي ًوسي رعاي ٍ زازضسي ّبي ّعيٌِ ًل اظ( 20۲) زضغس ثيست ـ ٍ

 .هبًَى ايي( 28) هبزُ هَضَع رطائن ـ ظ

 .هرتلق اضربظ سَي اظ اػغبئي ًوٌْبي ـ ح

 .ًوبيس تأهيي ضا غٌسٍم هٌبثغ ًسطي ثؼس سبل سٌَاتي ثَزرِ زض است هَظق زٍلت غٌسٍم، هبلي هٌبثغ ًوجَز غَضت زض ـ۱تبصره

 .ثبضس هي هؼبف ػَاضؼ ّطگًَِ ٍ هبليبت اظ غٌسٍم زضآهسّبي ـ۲تبصره

 .ثبضس هي هؼبف االرطاء حن ٍ اٍضام ٍ زازضسي ّبي ّعيٌِ پطزاذت اظ غٌسٍم ـ۳تبصره

 .است االرطاء الظم اسٌبز حٌن زض ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم ذسبضت پطزاذتْبي ٍ هغبلجبت ثِ هطثَط اسٌبز ـ۴تبصره

 ٍرَُ زض ؿيطهبًًَي تػطف ٍ زذل حٌن زض ثيوِ ضطًتْبي سَي اظ ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم هبًًَي حوَم پطزاذت ػسم ـ ۵تبصره

 .ثبضس هي ػوَهي

 ٍرَُ زض ؿيطهبًًَي تػطف حٌن زض ٍ ثَزُ هوٌَع هبًَى ايي زض هػطح هَاضز رع ثِ هَاضزي زض غٌسٍم زضآهسّبي هػطف ـ ۶ تبصره

 .ثبضس هي ػوَهي



 

 

 ارجبضي ثيوِ هطوَل ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى اظ زستِ آى ارتوبػي ّبي آسيت اظ پيطگيطي ٍ ثيوِ كطٌّگ تطٍيذ هٌظَض ثِ ـ۷تبصره

 رطيوِ پطزاذت اظ ًوبيٌس اهسام ًبهِ ثيوِ ذطيس ثِ ًسجت هبًَى ايي ضسى االرطاء الظم تبضيد اظ هبُ چْبض هست ظطف ًِ هبًَى ايي هَضَع

 .ثَز ذَاٌّس هؼبف هبزُ ايي «ة»  ثٌس هَضَع

 ثط هططٍط ًوبيس ذطيساضي هطبضًت اٍضام يب ٍ گصاضي سپطزُ ثبًٌْب ًعز ضا ذَز هبظاز ًوسي ّبي هَرَزي است هزبظ غٌسٍم ـ۱۲ماده

 هطوَل زيسگبى ظيبى ثِ ًبهل ذسبضت پطزاذت اهٌبى ّوَاضُ ًِ ضَز اًزبم ٍ ضيعي ثطًبهِ ًحَي ثِ هصًَض ّبي گصاضي سطهبيِ ًِ آى

 .ثبضس زاضتِ ٍرَز غٌسٍم تؼْسات

 ذَاّس ٍظيطاى ّيأت تػَيت ثِ زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض ٍظيط تأييس ثب ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ پيطٌْبز ثِ غٌسٍم ازاضُ چگًَگي ـ۱۳ماده

 .ضسيس

 هطثَط ثيوِ ضطًت ثِ هَضز حست هستوين عَض ثِ ذسبضت زضيبكت ثطاي الظم هساضى اضائِ ثب زاضًس حن زيسُ ظيبى حبلج اضربظ ـ۱۴ماده

 اهَض ٍظيط پيطٌْبز ثِ ٍ تْيِ ايطاى هطًعي ثيوِ تَسظ هبزُ ايي ارطائي زستَضالؼول. ًوبيٌس هطارؼِ ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم يب ٍ

 .ضسيس ذَاّس ٍظيطاى ّيأت تػَيت ثِ زاضايي ٍ اهتػبزي

 .ًوبيس پطزاذت ضا هتؼلوِ ذسبضت الظم، هساضى زضيبكت اظ پس ضٍظ پبًعزُ حساًخط است هَظق گط ثيوِ ـ۱۵ماده

 ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم يب ٍ حبزحِ هسجت ًوليِ ٍسيلِ گط ثيوِ كَت، اظ ؿيط ثسًي غسهبت ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث زض ـ۱۶ماده

 ٍ اًتظبهي هوبهبت سبيط گعاضش لعٍم غَضت زض ٍ ضاُ پليس يب ٍ ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي ًبضضٌبس گعاضش زضيبكت اظ پس هَظلٌس هَضز حست

 اظ پس ضا آى هبًسُ ثبهي ٍ ًوَزُ پطزاذت زيسُ ظيبى حبلج اضربظ ثِ ضا توطيجي زيِ اظ( 50۲) زضغس پٌزبُ حساهل ثالكبغلِ هبًًَي پعضٌي

 .ثپطزاظًس زيِ هغؼي هيعاى ضسى هؼيي

 ًيبظ ثسٍى هتَكي، ٍضحِ ٍ حبزحِ هسجت ضاًٌسُ ثب تَاكن غَضت زض تَاًٌس هي ثيوِ ّبي ضطًت كَت، ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث زض ـ تبصره

 .ًوبيٌس پطزاذت ضا ٍاضزُ ثسًي ّبي ذسبضت زيگط ٍ زيِ هضبئي، هطارغ ضأي ثِ

 غَضت هطثَط ثيوِ ضطًت ٍ زيسُ ظيبى تَاكن ثب ٍ ًوسي غَضت ثِ ذسبضت پطزاذت هبلي، ذسبضت ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث زض ـ۱۷ماده

 زض ضا زيسُ ذسبضت ًوليِ ٍسيلِ است هَظق ثيوِ ضطًت پطزاذت، هبثل ذسبضت هيعاى ذػَظ زض عطكيي تَاكن ػسم غَضت زض. گيطز هي

 ًبهِ ثيوِ زض هٌسضد هبلي تؼْسات سوق تب ضا تؼويط ّبي ّعيٌِ ٍ ًوَزُ تؼويط ثبضس زيسُ ظيبى هجَل هَضز ًِ تؼويطگبّي يب ٍ هزبظ تؼويطگبُ

 .ًوبيس پطزاذت هصًَض

 اذتالف حل ًويسيَى زض زازضسي آئيي تططيلبت ضػبيت ثسٍى هَضَع ًطَز كػل ٍ حل هصًَض عطم اظ اذتالف ًِ غَضتي زض ـ تبصره

 ٍ ايطاى گطاى ثيوِ( سٌسيٌبي) اتحبزيِ هؼطكي ثب ثيوِ ًبضضٌبس ًلط يي هحل زازگستطي ضئيس هؼطكي ثب هبضي ًلط يي اظ هطًت ترػػي

 ضسيسگي هَضز اًتظبهي ًيطٍي ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي پليس هؼطكي ثب تػبزكبت ثِ ضسيسگي ًبضضٌبس ًلط يي ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ تأييس

 ًحَُ ثِ هطثَط ضَاثظ. است ػوَهي زازگبّْبي زض اػتطاؼ هبثل ضٍظ( 20) ثيست ظطف ٍ هغؼي ًويسيَى ايي ضأي ٍ گيطز هي هطاض

 هضبئيِ هَُ ضئيس تػَيت ثِ ٍ تْيِ اًتظبهي ًيطٍي ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ ّوٌبضي ثب ٍ زازگستطي ٍظاضت تَسظ ًويسيًَْب ايي تطٌيل

 .ضسيس ذَاّس

 ٍ هسجت ًوليِ ٍسبيل ًِ هَاضزي زض ضا هبًَى ايي هَضَع ضاًٌسگي حَازث اظ ًبضي هبلي ذسبضت هٌللٌس ثيوِ ضطًتْبي ـ۱۸ماده

 هبلي تؼْسات سوق تب حساًخط ثبضس، ًساضتِ ٍرَز اذتالكي حبزحِ عطكيي ثيي ٍ ثَزُ هؼتجط ًبهِ ثيوِ زاضاي حبزحِ ظهبى زض زيسُ ظيبى

 .ًوبيٌس پطزاذت اًتظبهي هوبهبت گعاضش أذص ثسٍى هبًَى ايي( 4) هبزُ زض هٌسضد



 

 

 هٌللٌس هعثَض ٍسبيل زاضًسگبى ًليِ. است هوٌَع هبًَى ايي هَضَع ًبهِ ثيوِ زاضتي ثسٍى ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل حطًت ـ۱۹ماده

 ضاُ پليس يب ٍ ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي هأهَضاى زضذَاست غَضت زض ٍ ثبضٌس زاضتِ ّوطاُ ضاًٌسگي ٌّگبم ضا ثيوِ هطاضزاز اًؼوبز اظ حبًي سٌس

 ًبهِ ثيوِ اضائِ ٌّگبم تب ضا هبًَى ايي هَضَع ًبهِ ثيوِ كبهس ًوليِ ٍسبيل هَظلٌس ضاُ پليس ٍ ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي هأهَضاى. ًوبيٌس اضائِ

 تَهيق ًحَُ ثِ هطثَط ًبهِ آئيي. ًوبيٌس هلعم ضسُ تؼييي رطيوِ پطزاذت ثِ ضا هترلق ضاًٌسُ ٍ ًوَزُ هتَهق هغوئٌي هحل زض هطثَط

 ٍ تطاثطي ٍ ضاُ ّبي ٍظاضتربًِ ّوٌبضي ثب ًطَض ٍظاضت تَسظ هبًَى ايي تػَيت اظ پس هبُ سِ ظطف حبلج ضرع ًبهِ ثيوِ كبهس ًوليِ ٍسبيل

 .ضسيس ذَاّس ٍظيطاى ّيأت تػَيت ثِ ٍ تْيِ ايطاى هطًعي ثيوِ ٍ زازگستطي

 زيگط، هٌبست اثعاضّبي اظ استلبزُ يب ثطچست الػبم ثب ًِ ًوبيٌس اتربش تطتيجي هَظلٌس ثيوِ ّبي ضطًت ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ ـ۱تبصره

 تسْيل ضاُ پليس يب ٍ ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي هأهَضاى ثطاي هبًَى، ايي هَضَع ًبهِ ثيوِ كبهس ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل ضٌبسبيي اهٌبى

 .ثبضٌس هي كَم اثعاضّبي ًبضگيطي ثِ ثِ هلعم هصًَض ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى. گطزز

 سَي اظ هؼتجط، حبلج ضرع ًبهِ ثيوِ كبهس ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ثِ ذسهبت ّطگًَِ اضائِ يب ٍ هسبكط يب ثبض زازى ـ۲تبصره

 ػْسُ ثط تجػطُ ايي ارطاء حسي ثط ًظبضت. است هوٌَع ضْطي ثطٍى ٍ ضْطي زضٍى هسبكط ٍ ثبض ًول ٍ حول هؤسسبت ٍ ضطًتْب

 ضأي غسٍض ظهبى تب ٍ هؼطكي غالح شي هطارغ ثِ ضا هترلق هؤسسبت ٍ ضطًتْب هَضز حست تب ثبضس هي تطاثطي ٍ ضاُ ٍ ًطَض ّبي ٍظاضتربًِ

 .آٍضًس ػول ثِ رلَگيطي آًْب كؼبليت ازاهِ اظ

 ضاًٌسگي، ٍ ضاٌّوبيي تَسظ هؼتجط، حبلج ضرع ًبهِ ثيوِ كبهس ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ثِ ذسهبت ّطگًَِ اضائِ ـ۳تبصره

 سٌس ّطگًَِ تٌظين ٌّگبم هٌللٌس ضسوي اسٌبز زكبتط. ثبضس هي هوٌَع ًول ٍ حول اهط ثب هطتجظ ًْبزّبي ٍ سبظهبًْب ٍ ضسوي اسٌبز زكبتط

 .ًوبيٌس زضد تٌظيوي اسٌبز زض ضا آًْب حبلج ضرع ًبهِ ثيوِ هطرػبت هبًَى، ايي هَضَع ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل هَضز زض

 ثِ ًسجت ضا ذَز هسؤٍليت ًطَض اظ ذبضد ًِ غَضتي زض ضًَس هي ايطاى ٍاضز ذبضد اظ ًِ ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ـ۲۱ماده

 ًٌطزُ ثيوِ ضَز هي ضٌبذتِ هؼتجط ايطاى هطًعي ثيوِ عطف اظ ًِ اي ًبهِ ثيوِ هَرت ثِ هبًَى ايي هَضَع ًوليِ ٍسبيل اظ ًبضي حَازث

 ًطَض اظ ًِ ايطاًي ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى ّوچٌيي. ًوبيٌس ثيوِ ضا ذَز هسؤٍليت ايطاى هطظ ثِ ٍضٍز ٌّگبم هٌللٌس ثبضٌس،

 ضَز ٍاضز آى سطًطيٌبى ثِ هصًَض ًوليِ ٍسيلِ حَازث احط ثط ذسبضاتيٌِ هوبثل زض ضا ذَز هسؤٍليت ذطٍد، ٌّگبم هَظلٌس ضًَس هي ذبضد

 ػول ثِ رلَگيطي ضثظ شي هطارغ تَسظ هعثَض ٍسبيل تطزز اظ غَضت ايي ؿيط زض ًوبيٌس ثيوِ حطام هبّْبي زض هسلوبى هطز يي زيِ حس تب

 .آهس ذَاّس

 ثيوِ ضطًت سَي اظ آى اغبلت ًِ ضا حبلخي ضرع ًبهِ ثيوِ ثسًي، ذسبضت ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث زض هَظلٌس هضبئي هحبًن ـ۲۱ماده

 .ًوبيٌس هجَل ٍحيوِ ػٌَاى ثِ ًبهِ ثيوِ زض هٌسضد هيعاى تب است گطكتِ هطاض تأييس هَضز ًتجبً ضثظ شي

 غٌسٍم يب ٍ ضثظ شي ثيوِ ضطًت هَضز حست ضاًٌسگي، حَازث ثِ هطثَط زػبٍي ثِ ضسيسگي رلسبت زض هٌللٌس هضبئي هحبًن ـ۲۲ماده

 آًْب ثِ ضا غبزضُ ضأي اظ ًسرِ يي زازضسي ذتن اظ پس ٍ ًوبيٌس زػَت ذَز هستٌسات ٍ ًظطات اضائِ رْت ضا ثسًي ّبي ذسبضت تأهيي

 .ًٌٌس اثالؽ

 اظ ًبضي ثسًي ذسبضات ثِ هٌزط ضاًٌسگي حَازث ثِ هطثَط گعاضش اظ اي ًسرِ هَظلٌس ضاُ پليس ٍ ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي ازاضات ـ۲۳ماده

 .ًوبيٌس اضسبل ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم يب ٍ هطثَط گط ثيوِ ثِ هَضز حست ًلغ، شي ثط ػالٍُ ضا هبًَى ايي هَضَع ًوليِ ٍسبيل

 زض ًيطٍ آى اعالػبتي ثبًٌْبي ثِ زستطسي اهٌبى ًِ ًوبيس اتربش تطتيجي است هَظق ايطاى اسالهي روَْضي اًتظبهي ًيطٍي ـ۲۴ماده

 تػبزكبت ٍ ترللبت سَاثن ّوچٌيي ٍ ضسُ غبزض ّبي گَاّيٌبهِ ظهيٌي، هَتَضي ًوليِ ٍسبيل هطرػبت هجيل اظ هَاضزي ثب اضتجبط

 .گطزز كطاّن گط ثيوِ ضطًتْبي ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ ثطاي اي ضايبًِ سيستن عطين اظ ضاًٌسگبى،



 

 

 هٌبست، اي ضايبًِ ّبي سيستن ٍ تزْيعات اظ استلبزُ ثب هَظلٌس هبًَى ايي هَضَع ثيوِ ضضتِ زض كؼبليت ثِ هزبظ ثيوِ ضطًتْبي ـ۲۵ماده

 ثيوِ ثِ هستوط غَضت ثِ ضا آًْب ثِ هطثَط ذسبضتْبي ٍ غبزضضسُ ّبي ًبهِ ثيوِ ثب ضاثغِ زض ايطاى هطًعي ثيوِ ًيبظ هَضز اعالػبت ًليِ

 .ًوبيٌس هٌتول ايطاى هطًعي

 ثطاي هبًَى ايي( 25) ٍ( 24) هَاز زض هصًَض اعالػبت ثِ زستطسي اهٌبى ًِ ًوبيس اتربش تطتيجي است هَظق ايطاى هطًعي ثيوِ ـ۲۶ماده

 .گطزز كطاّن ايطاى اسالهي روَْضي اًتظبهي ًيطٍي ٍ ضثظ شي ثيوِ ضطًتْبي ًليِ

 ايي هَضَع ًوليِ ٍسبيل حبلج ضرع ثيوِ ثرص زض ذَز اي ثيوِ ػوليبت سَز اظ( 20۲) زضغس ثيست هَظلٌس ثيوِ ضطًتْبي ـ۲۷ماده

 ٍ ضاُ ٍظاضت ثبّوٌبضي است هَظق ايطاى هطًعي ثيوِ. ًوبيٌس ٍاضيع ضَز هي تؼييي ايطاى هطًعي ثيوِ عطف اظ ًِ حسبثي ثِ ضا هبًَى

 ٍ ضاًٌسگي حَازث ًبّص هَرت ًِ اهَضي زض ضا هصًَض هجبلؾ ايطاى، اسالهي روَْضي اًتظبهي ًيطٍي ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي ٍ تطاثطي

 اظ پس ايطاى هطًعي ثيوِ پيطٌْبز ثِ هصًَض ّبي ضضتِ اي ثيوِ ػوليبت سَز تؼييي ًحَُ. ًوبيس ّعيٌِ ضَز هي آى اظ ًبضي ذسبضتْبي

 .ثبضس هي هوٌَع هبًَى ايي هَضَع ثيوِ ثط زيگط ػَاضؼ ّطگًَِ ٍضغ. ضسيس ذَاّس ٍظيطاى ّيأت تػَيت ثِ ثيوِ ػبلي ضَضاي تأييس

 اظ يي ّط سَي اظ آى هلبز ارطاء ػسم غَضت زض ٍ ًوبيس ًظبضت هبًَى ايي ارطا حُسي ثط است هَظق ايطاى هطًعي ثيوِ ـ۲۸ماده

 هبًَى ايي( 4) هبزُ هَضَع ثسًي تؼْسات حساهل ثطاثط زُ هجلؾ تب حساًخط ًوسي رطيوِ پطزاذت ثِ ضا هترلق هَضز حست ثيوِ، ضطًتْبي

 تؼلين سبل يي حساًخط هست ثطاي ثيوِ ضضتِ چٌس يب يي زض ضا هصًَض ضطًت كؼبليت پطٍاًِ ثيوِ ػبلي ضَضاي تأييس ثب يب ٍ ًوَزُ هلعم

 ثِ ثيوِ ضضتِ چٌس يب يي زض ضا ضطًت آى كؼبليت پطٍاًِ ايطاى هطًعي ثيوِ ػوَهي هزوغ تػَيت ٍ ثيوِ ػبلي ضَضاي تأييس ثب يب ٍ ًوبيس

 .ذَاّسضس ٍاضيع ثسًي ذسبضتْبي تأهيي غٌسٍم حسبة ثِ هبزُ ايي هَضَع رطيوِ. ًٌس لـَ زائن عَض

 اذص حٌن غسٍض اظ هجل ضا ايطاى گطاى ثيوِ( سٌسيٌبي) اتحبزيِ ترػػي ٍ هطَضتي ًظط ايطاى هطًعي ثيوِ هَاضز ًليِ زض ـ تبصره

 ثيوِ ًٌٌس اػالم ضا ذَز ًظط ًتجبً ايطاى هطًعي ثيوِ ًبهِ زضيبكت تبضيد اظ ضٍظ پبًعزُ هست ظطف( سٌسيٌب) اتحبزيِ چٌبًچِ. ذَاّسًوَز

 .ذَاّسًوَز اهسام ضأسبً ايطاى هطًعي

 تػَيت ثِ زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض ٍظيط پيطٌْبز ثِ ٍ تْيِ ايطاى هطًعي ثيوِ تَسظ هبُ سِ ظطف هبًَى ايي ارطائي ّبي ًبهِ آئيي ـ۲۹ماده

 ًجبضس هبًَى ايي هلبز ثب هـبيط ًِ هجلي ّبي ًبهِ آئيي ثبضس ًطسيسُ تػَيت ثِ رسيس ّبي ًبهِ آئيي ًِ ظهبًي تب. ذَاّسضسيس ٍظيطاى ّيأت

 .است االرطاء الظم

 هوطضات ٍ هَاًيي ًليِ ٍ( 1347هػَة) حبلج ضرع هوبثل زض ظهيٌي هَتَضي ًوليِ ٍسبيل زاضًسگبى هسًي هسؤٍليت ثيوِ هبًَى ـ۳۱ماده

 .ضَز هيس ثؼسي هَاًيي زض غطيحبً ثبيس هبًَى ايي هَاز اغالح يب ًسد ّطگًَِ. گطزز هي لـَ هبًَى ايي ثب هـبيط

 اهتػبزي ًويسيَى ّلت ٍ ّطتبز ٍ سيػس ٍ يٌْعاض تيطهبُ ضبًعزّن هَضخ رلسِ زض تجػطُ پٌذ ٍ ثيست ٍ هبزُ سي ثط هطتول كَم هبًَى

 ارطاء ثب هزلس هَاكوت اظ پس ٍ گطزيس تػَيت ايطاى اسالهي روَْضي اسبسي هبًَى( 85)پٌزن ٍ ّطتبز اغل عجن اسالهي ضَضاي هزلس

 .ضسيس ًگْجبى ضَضاي تأييس ثِ 16/5/1387 تبضيد زض سبل، پٌذ هست ثِ آى آظهبيطي

 


