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 دار عهده كه است يحكومت  راتيتعز قانون 23 ماده موضوع واحد نامه نييآ نيا در)   اتيشكا به يدگيرس واحد(  از منظور

 : باشد يم ريز فيوظا

 . آنها در دنظريتجد و يمركز ونيسيكم از صادره بازداشت يقرارها و احكام از اتيشكا به يدگيرس ـ 1

 . درآنها دنظريتجد و استانها يها ونيسيكم از صادره بازداشت يقرارها و احكام از اتيشكا به يدگيرس ـ 2

 .  يدولت بخش يحكومت راتيتعز انيمجر تخلفات به يدگيرس ـ3

)   ونيسيكم(  اختصار به نامه  نييآ نيا در استانها يونهايسيكم از كي هر و يدولت بخش يحكومت راتيتعز يمركز ونيسيكم به

 . شود يم اطالق

 بدانند مصلحت كشور يوانعاليد  سيير و جمهور سيير چنانچه و شود يم ليتشك تهران در اتيشكا يبررس واحد ـ 1 ماده

 . دهد ليتشك شعبه زين يگريد شهرستان در توانند يم

 ندهينما اي و متهم اي هيعل محكوم  اعتراض مورد مقرر موعد در كه ونيسيكم يسو از صادره يقرارها و احكام از كي هر ـ 2 ماده

 .  است دنظريتجد قابل نامه  نييآ برابر باشد گرفته قرار آنان يقانون

 موجب را صادره حكم كه يصورت در شود يم اداره يو پوشش تحت ربط يذ موسسه كه ولئمس مقام نيباالتر اي وزرا ـ تبصره

 . ندينما دنظريتجد درخواست و اعتراض صادره حكم به يكاف  ليدال با توانند يم بدانند خود دستگاه انيز و ضرر و خسارت

 دقت كمال و نوبت حفظ با را محوله يها پرونده و هميعل محكوم اعتراضات است موظف اتيشكا به يدگيرس واحد ـ 3 ماده

 . دينظرنما اظهار مستدل طور به كامل مشاوره از پس و نموده يبررس و مطالعه

 عمل به نوبت از خارج يدگيرس واحد، سيير صيتشخ به كه يفور موارد در مگر شود يم يدگيرس نوبت به كال ها پرونده ـ تبصره

 . شود يم انجام نوبت از خارج در بازداشت قرار از اتيشكا به يدگيرس و آمد خواهد



 به اي و اتيشكا به يدگيرس واحد  به را يا نسخه و ميتنظ نسخه دو در حداقل را خود درخواست ديبا دنظريتجد يمتقاض ـ 4 ماده

 اتيشكا به يدگيرس واحد به وقت اسرع در را يافتيدر نسخه  است موظف ونيسيكم. دينما ميتسل حكم كننده صادر ونيسيكم

 . دارد ارسال

 ليدال كه دهد صيتشخ يو يقانون  ندهينما اي هيعل محكوم اعتراض به يبررس ضمن اتيشكا به يدگيرس واحد چنانچه ـ 5 ماده

 صادر و انشا را يمقتض حكم و نقض را حكم شده صادر قانون برخالف حكم اي و باشد ينم موثر ادعا اثبات در ونيسيكم ياستناد

 را  پرونده يدگيرس خاتمه از پس صورت هر در. دينما يم دييتا را ونيسيكم حكم نداند وارد را اعتراض  چنانچه و نمود خواهد

 .  است االجرا الزم و يقطع اتيشكا به يدگيرس واحد حكم نمود، خواهد ارجاع ربط يذ ونيسيكم به اجرا جهت

 اشتباه نيا لكن بشود يقانون  ماده به استناد در ونيسيكم اشتباه متوجه يا پرونده به يبررس نيح در يدگيرس واحد گاه هر ـ 6 ماده

 دييتا و حيتصح را حكم و نموده رفع را اشتباه يدگيرس واحد  صورت نيا در ديننما حاصل مجازات زانيم و تخلف نوع در يرييتغ

 . كند يم

 آن جهت كه نيا مگر ديآ يم  بعمل كباري فقط اتيشكا به يدگيرس واحد يسو از ونيسيكم صادره احكام در دنظريتجد ـ 7 ماده

 . باشد اول نظر ديتجد يتقاضا جهت از ريغ

 يادا يبرا حضورشان  كه را يكسان اي و شهود ، هيعل محكوم تواند يم لزوم صورت در اتيشكا به يدگيرس واحد ـ 8 ماده

 . باشد ينم يدگيرس  مانع شدگان احضار حضور عدم لكن دينما احضار است الزم حاتيتوض

 . شد خواهد انجام يقانون مقررات برابر  اشخاص احضار ـ تبصره

 مشابه موارد در را يا هيرو  اختالف ها ونيسيكم يسو از صادره آرا به يدگيرس در اتيشكا به يدگيرس واحد گاه هر ـ 9 ماده

 مشابه موارد در ها ونيسيكم هيكل يبرا مذكور يرا و نظر كند، نظر اتخاذ يهمسان جهت در آن به نسبت تواند يم دينما مشاهده

 .  است االتباع الزم

 بماند فگاهيتوق در ساعت 24 از  شيب است شده بازداشت ونيسيكم يسو از يتبان اي و فرار ميب سبب به كه يمتهم گاه هر ـ 10 ماده

 نيمامور يياجرا تخلفات به است موظف اتيشكا به يدگيرس واحد و داشت خواهد تيشكا حق متهم نشود، قيتحق يو از و

 . دينما نيمع را متهم فيتكل و  يدگيرس خصوص نيا در راتيتعز

 بازداشت خصوص در يدولت نيمستخدم و بازداشتگاهها نيمامور ،يانتظام نيمامور و راتيتعز انيمجر از كي هر چنانچه ـ 11 ماده

 بخش يحكومت راتيتعز نامه نييآ و قانون ياجرا از عدول صالح يذ  مقامات به را آن ارجاع و تظلمات استماع عدم ،يقانون ريغ

  منازل و كارگاهها و مراكز به ورود اي و متهم تياذ و آزار و صالحه مقامات يكتب اوامر و حكم ياجرا از يريجلوگ اي و يدولت

 آنان تخلفات به است موظف اتيشكا  به يدگيرس واحد شوند، يتخلفات مرتكب ، راتيتقص گريد و يقانون باتيترت بدون اشخاص

 در مندرج موارد رينظ را آنان پرونده باشد يمال سواستفاده اي و يعموم  ميجرا از تخلف موضوع كهيصورت در و دينما يدگيرس

 . نمود خواهد ارجاع انقالب يدادگاهها به يحكومت  راتيتعز قانون 35 ماده

 قانون 19 ماده موضوع يشركتها بانكها، نهادها، نيولئمس دولت، به وابسته و يدولت موسسات و سازمانها ها، وزارتخانه ـ 12 ماده

 يحكومت راتيتعز قانون 26 ماده موضوع نيضابط گريد و ها يژاندارمر  نيمسوول يانتظام يواحدها هيكل زين و ، يحكومت راتيتعز

 . بود خواهند اتيشكا به يدگيرس واحد صادره اوامر يدراجرا يهمكار به موظف



 زندانها مقررات و نامه  نييآ ياجرا  حسن بر تواند يم كشور كل يدادستان با يهماهنگ ضمن اتيشكا به يدگيرس واحد ـ 13 ماده

 برند يم بسر زندان در كه يدولت بخش يحكومت راتيتعز نيمحكوم و نيمتهم قبال در كشور يعال وانيد 29/3/1368  مصوب

 . دينما نظارت

 و عفو ونيسيكم نامه نييآ  ضوابط چارچوب در و ياسالم نيمواز حدود در تواند يم اتيشكا به يدگيرس واحد ـ 14 ماده

 معظم مقام به هييقضا قوه قيطر واز ميتنظ يدولت بخش  يحكومت راتيتعز نيمحكوم يبخشودگ يبرا را خود شنهاديپ يبخشودگ

 . دينما ميتسل يرهبر

 مجمع 23/12/1367 مصوب  يحكومت راتيتعز قانون 23 ماده تبصره ياجرا در تبصره 3 و ماده 15 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 .ديرس بيتصو به 26/6/69 در ياسالم نظام مصلحت صيتشخ

   


