
 مراحل اعتراض مبلیبتی

 

 

. ثب تْجَ ثَ گغتشدگی ّظبیف سّصهشٍ دّلت ُب، ظشّسی اعت تب هٌبثغ الصم ثشای ّجْد داشتَ ثبشذ

یکی اص ساُِبی تبهیي ایي ثْدجَ دسآهذُبی هبلیبتی هیجبشذ کَ اهشّصٍ ثضسگ تشیي هٌجغ پبیذاس دسآهذی 

. دّلت ُب دس تبهیي ثْدجَ هی ثبشذ

 لبًْى هبلیبتِبی هغتمین، تشخیص هبلیبت ثبیذ ثشاعبط هبخز صذیخ ّهتکی ثَ 237ثش اعبط هبدٍ 

ّلی دس ثشخی هْاسد هْدیبى هذػی ثَ ػذم سػبیت لْاًیي ّ همشسات ّ . دالیل ّ اطالػبت کبفی ثبشذ

دس ایي صْست، لبًْى جِت سػبیت دبل هْدیبى ّ . تشخیص هبلیبت ثَ صْست ًبدسعت هی ثبشٌذ

اهکبى اػتشاض ثَ . ایجبد اػتوبد آًبى اهکبى اػتشاض ثَ تشخیص دعتگبٍ هبلیبتی سا فشاُن ًوْدٍ اعت

لزا ػالٍّ ثشایٌکَ ثَ هیضاى هبلیبت یب . ػولکشد دعتگبٍ هبلیبتی اص اثتذایی تشیي دمْق هْدیبى هی ثبشذ 

اهکبى تؼذیل ّ سػبیت همشسات لبًًْی اهکبى اػتشاض ثَ هبلیبت ّجْد داسد ، تخلفبت اًتظبهی 

. هبهْساى هبلیبتی ًیض لبثل تؼمیت اعت

تْافك ثب اداسٍ اهْس هبلیبتی 

دس هْاسدی کَ ثشگ تشخیص هبلیبت صبدس ّ ثَ هْدی اثالؽ شذٍ ّ ّی ًغجت ثَ آى هؼتشض 

ثبشذهیتْاًذ ظشف عی سّص اص تبسیخ اثالؽ شخصب یب ثَ ّعیلَ ّکیل تبهبالختیبس خْد ثَ اداسٍ اهْس 

دس اثتذا جِت . هبلیبتی هشاجؼَ ّ ثب اسائَ دالیل ّ اعٌبد ّ هذاسک کتجب تمبظبی سعیذگی هجذد ًوبیذ

دس ایي هشدلَ . کْتبٍ ًوْدى هغیش سعیذگی، اػتشاض ثَ صْست اداسی هْسد سعیذگی لشاس هی گیشد

ثش اعبط دالیل ّ اعٌبد ّ هذاسک، هبلیبت تؼذیل شذٍ ّ یب جِت سعیذگی ثَ ُیبت ُبی دل اختالف 

.  اسجبع هی گشدد

 هیئت حل اختالف مبلیبتی بدوی 

سعیذگی دس ُیبت ُب اصْال ثَ صْست دعْسی ثْدٍ ّ هْدی یب ًوبیٌذٍ ّی ّ ًیض ًوبیٌذٍ اداسٍ اهْس 

سعیذگی ثَ پشًّذٍ ُبی هبلیبتی دس ایي ُیبت ُب ثَ . هبلیبتی هی تْاًذ دس جلغَ سعیذگی دبظش شًْذ

صْست تخصصی ّ ثب دعْس لبظی، ًوبیٌذٍ عبصهبى اهْس هبلیبتی کشْس ّ ًوبیٌذٍ تشکل ُب یب هجبهغ 

. دشفَ ای اًجبم هی شْد

 لبًْى هبلیبتِبی هغتمین، آساء ُیبتِبی دل اختالف ثذّی غیش لطؼی ّ لبثل 247ثش اعبط هبدٍ 

. اػتشاض ظشف هذت ثیغت سّص اص تبسیخ اثالؽ سای ثَ هْدی هی ثبشذ

 هیبت حل اختالف مبلیبتی تجدید نظر 

 اص هْاد لبًْى هبلیبت ُب دزف 247 هبدٍ 1380دس اصالدبت لبًْى هبلیبت ُبی هغتمین دس عبل 

گشدیذ ّ دس ّالغ سعیذگی ُیئت ُبی دل اختالف ثَ صْست یک هشدلَ ای دسآهذ ّ اػتشاض ثَ آسای 

لیکي ثَ هْجت هبدٍ ّادذٍ لبًْى . ُیئت دل اختالف فمط لبثل سعیذگی دس شْسای ػبلی هبلیبتی گشدیذ

ایي هبدٍ هجذدا 1388/2/20 ثَ لبًْى هبلیبت ُبی هغتمین دس تبسیخ 247الذبق یک هبدٍ ثَ ػٌْاى هبدٍ 

ادیب گشدیذ ّ ثَ هْجت آى دس صْستی کَ آسای ُیبت ُبی دل اختالف ثذّی ظشف ثیغت سّص پظ اص 

هْسد اػتشاض کتجی هْدی یب هبهْساى هبلیبتی لشاس گیشد، لبثل سعیذگی دس  (203هطبثك هبدٍ )اثالؽ 

.  ُیئت دل اختالف تجذیذ ًظش خْاُذ ثْد

ًظش ثَ ایي کَ سعیذگی ُبی همشس دس شْسای ػبلی هبلیبتی یب دیْاى ػذالت اداسی ثغیبس ثطئی ّ 



طْالًی اعت، لبًْى گزاس پیش ثیٌی ًوْدٍ اعت کَ ثغیبسی اص اختالفبت هبلیبتی دس ُوبى هشادل اّل 

ایي ساٍ دل، ُن ثشای دعتگبٍ هبلیبتی عْدهٌذ اعت ّ ُن هْدیبى هبلیبتی، صیشا . دل ّ فصل گشدد

دعتگبٍ هبلیبتی ُشچَ عشیغ تش ثَ ّصْل هبلیبت هی پشداصد ّ ّظؼیت هْدی ًیض سّشي ّشفبف هی 

. گشدد

 شورای عبلی مبلیبتی

ُش گبٍ هْدی یب اداسٍ اهْس هبلیبتی دس هْػذ همشس ًغجت ثَ سأی لطؼی ُیأت دل اختالف هبلیبتی 

ایي شْسا ثَ شکبیبت . شکبیت داشتَ ثبشذ، هشجغ سعیذگی ثَ آى شْسای ػبلی هبلیبتی هی ثبشذ

هطشّدَ کَ ثب دالیل ّ یب اسائَ اعٌبد ّ هذاسک صشادتب یب تلْیذب ادػبی ًمط لْاًیي ّ همشسات 

هْظْػَ یب ادػبی ًمص سعیذگی شذٍ ثبشذ، ثذّى ّسّد ثَ هبُیت اهش صشفب اص لذبظ سػبیت 

تششیفبت ّ کبهل ثْدى سعیذگی ُبی لبًًْی ّ هطبثمت هْسد ثب لْاًیي ّ همشسات هْظْػَ ثَ 

هْظْع سعیذگی ّ هغتٌذا ثَ جِبت ّ اعجبة ّ دالیل لبًًْی سأی همتعی ثش ًمط آسای ُیأتِبی دل 

. اختالف هبلیبتی ّ یب سد شکبیت هضثْس صبدس هی ًوبیذ

  مکرر 251هیئت مقرر در مبده 

ایي هشجغ سعیذگی ثَ ػٌْاى یکی اص طشق شکبیت فْق الؼبدٍ سعیذگی ثَ شکبیبت اص هبلیبت ُبی 

دعتْس . لطؼی هی ثبشذ کَ ثَ ػلت اًمعبی هِلت ُبی اػتشاض لبثل طشح دس هشجغ دیگشی ًیغت

سعیذگی دس ایي هشجغ کَ ثب ّصیش اهْس التصبدی ّ داسایی هی ثبشذ ثَ ُیئتی هشکت اص عَ ًفش ثَ 

. سای اکثشیت لطؼی ّ الصم االجشا هی ثبشذ. اًتخبة ّصیش اسجبع هی گشدد

 .الصم ثَ رکش هی ثبشذ کَ آسای ایي ُیئت لبثل شکبیت دس دیْاى ػذالت اداسی کشْس هی ثبشذ

 


