
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    ييييييييقضاقضاقضاقضا    سجلسجلسجلسجل    نامهنامهنامهنامه        ننننييييييييآآآآ

 1321 ماه بهشتيارد مصوب

 ييقضا سجل نامه  نييآ  رانيوز اتيه

 ماده در مذكور امور مستخرجه ديبا  دفتر نيا در شوديم ليتشك ييقضا سجل دفتر دادستان نظر تحت شهرستان هر مركز در ـ 1 ماده

 . گردد حفظ و يآور  جمع  شده  صادر شهرستان آن در آنها شناسنامه كه يكسان به راجع) 4(

 : شوديم ينگاهدار يدادگستر وزارت يفن اداره در ريز اشخاص به مربوط ماتيتصم و احكام مستخرجه ـ 2 ماده

 .  شده صادر گريد يكشورها در آنها شناسنامه كه ياشخاص ـ الف

 .  است شده صادر گانهيب يكشورها در آنها شناسنامه كه رانيا اتباع ـ ب

 .  ستين معلوم آنها شناسنامه صدور كه ياشخاص ـ ج

 .  رانيا ساكن گانهيب يكشورها اتباع ـ د

 . باشند كرده  ليتحص رانيا تيتابع بعدا چند هر اند شده متولد خارجه  در و ندارند ينيمع تيتابع كه ياشخاص ـ  ه

 را رانيا تيتابع قبال كه يكسان  تيمحكوم اي رانيا اتباع تيمحكوم به راجع گانهيب يكشورها ييقضا مقامات احكام ـ تبصره

 شوديم ديق ييقضا سجل برگ در يصورت در منديمق رانيا  خاك در و ندارند ينيمع تيتابع كه يكسان اي و گانگانيب اي و اند داشته

 . باشد شده شناخته بزه زين رانيا  قانون موجب به تيمحكوم موضوع كه

 آنها انيجر حسن مراقب ديبا  شهيهم و داشته تام نظارت ييقضا سجل دفاتر هيكل به نسبت يدادگستر وزارت يفن اداره ـ 3 ماده

 . باشد

 : شود ديق خالصه طور به ريز امور مسخرجه ديبا ييقضا سجل در ـ 4 ماده

 . يفريك امور در ـ الف

 اعاده جهينت در كه ياحكام و آن ختم و فريك شروع خيتار و تيجنا و جنحه يفرهايك به تيمحكوم اجرا قابل يقطع احكام

 .  است نموده الغا را تيمحكوم احكام يدادرس



 . فريك ليتبد و فيتخف و يبخشودگ اي يعموم عفو و تيثيح اعاده به راجع ميتصم

 . يمدن امور در ـ ب

 .  آن يالغا اي حجر اعالم به راجع يقطع احكام

 . يبازرگان امور در ـ ج

 را يورشكستگ حكم  كه ياحكام و يارفاق قرارداد به مربوط احكام و شده اعالم ورشكسته تاجر آن موجب به كه ياحكام

 . دهديم تيثيح اعاده ورشكسته به اي و ختهيگس

  يادار امور در ـ د

 .  آن يالغا و كشور از گانهيب اخراج به راجع يادار يقطع ماتيتصم ـ 1

 . اند كرده ليتحص را رانيا تيتابع كه يگانگانيب از يرانيا تيتابع سلب ـ 2

 . يادار يدادگاهها و يانتظام يعال دادگاه در يدولت خدمات از ابد انفصال به يقطع نيمحكوم ـ 3

 اطالع از پس اي شده صادر او  نام به ييقضا سجل كه يشخص والدت خيتار از سال نود يانقضا از پس ييقضا سجل برگ ـ 5 ماده

 . شوديم برده نيب از او مرگ از يرسم

 فريك به يها تيمحكوم زين و  نه اي باشد ينقد فريك متضمن خواه كمتر اي يبيتاد حبس ماده دو به يتهايمحكوم به راجع ـ 6 ماده

 . شودينم ميتنظ يفريك سجل برگ باشدينم يعموم فريك قانون 19 ماده در مذكور يها جنحه جز كه ينقد

 شده ينيب  شيپ يعموم فريك قانون ياصالح 19 ماده در كه يموارد از ريغ شوديم ليتبد حبس به ينقد غرامت كه يموقع ـ تبصره

 . باشد ماه دو از شيب حبس مدت چند هر شودينم ميتنظ ييقضا سجل برگ

 . شد نخواهد ميتنظ يفريك سجل برگ شونديم محكوم يعموم فريك قانون 36 و 35 مواد طبق كه ياطفال يبرا ـ 7 ماده

 طبق كه ينيمحكوم مورد در و شد نخواهد ميتنظ يفريك سجل شونديم واقع يعموم عفو مورد كه ينيمحكوم مورد در ـ 8 ماده

 . شد خواهد رفتار يعموم فريك 58 و57 ،56 مواد طبق گردنديم واقع عفو مورد يعموم فريك قانون 55 ماده

 . بخواهد رونوشت ليدل ذكر بدون خود به مربوط ييقضا سجل برگ از توانديم كس هر ـ 9 ماده

 ) 3( شماره برگ و) 2( شماره برگ و) 1( شماره برگ.  است قسم سه بر ييقضا سجل يبرگها ـ 10 ماده

 تيقطع خيتار از روز پانزده  مدت ظرف در 4 ماده در مذكور ماتيتصم و احكام مستخرجه ديبا) 1( شماره برگ در ـ 11 ماده

 : بود خواهد ريز نكات شامل مستخرجه نيا. شود ديق ميتصم و حكم

 نام باشد زن محكوم  كه يصورت در.  محكوم مادر و پدر يخانوادگ  نام و نام نيهمچن و محكوم يخانوادگ  نام و نام ـ الف

 .  امكان حدود در محكوم عكس و يزگيدوش زمان يخانوادگ



 .  آن صدور محل و خيتار و شناسنامه شماره ـ ب

 . تولد محل و خيتار ـ ج

 . يموقت اي يميدا اقامت محل ـ خ

 . اوالد وعده تاهل ـ د

 . كار ـ ر

 .  تيتابع ـ ز

 .  محكوم مشخصه عالمات ـ ص

 .  ميتصم اي حكم موضوع ـ ض

 .  سال و ماه و روز ديق با شده ميتصم اي حكم صدور به منجر كه يعمل خيتار ـ ط

 .  ميتصم اي حكم خيتار و شماره ـ ظ

 .  ميتصم اي حكم صادركننده مقام اي دادگاه ـ ع

 .  ميتصم اي حكم تيقطع به حيتصر ـ غ

 .  است شده واقع ميتصم اي حكم مستند كه يقانون مواد ـ ف

 ديق ديبا نكته نيا فريك قيتعل  صورت در. ياجتماع حقوق از يبعض اي هيكل از تيمحروم و ينقد يجزا زانيم و حبس مدت ـ ق

 . گردد

 .  تيمحكوم حكم در بازداشت مدت احتساب عدم اي احتساب ذكر ـ ك

 . فريك ياجرا ختم و شروع خيتار ـ ل

 دفتر ريمد و وزرا محاكمه  به مربوط امور در كشور يعال وانيد دفتر ريمد و ييجنا امور در استان يدادسرا دفتر ريمد ـ 12 ماده

 امور در تداريصالح مقام و يبازرگان امور در حكم  كننده صادر دادگاه دفتر ريمد و يمدن و جنحه امور در شهرستان يدادسرا

 آنها كامل يبازرس و دقت از پس زين دادستان فرستديم مربوط شهرستان دادستان نزد نموده هيته نسخه سه) 1( شماره برگ از يادار

 دفتر در سوم نسخه و فرستديم شناسنامه صدور محل شهرستان يدادسرا دفتر به نسخه كي و يفن اداره به نسخه  كي نموده امضا را

 . شوديم يگانيبا دادسرا ييقضا سجل

 ارسال شهرستان دادستان نزد ييقضا سجل برگ دهينگرد صادر شده يمعرف كه يمحل از شناسنامه كه شود معلوم هرگاه ـ 13 ماده

 جهينت به قاتيتحق اگر و ديآ عمل به يشتريب ييبازجو و قيتحق محكوم شناسنامه صدور محل به نسبت تا گردديم اعاده كننده 

 . شود فرستاده يگانيبا يبرا يفن اداره به ديبا نامبرده برگ دينرس



 معلوم شناسنامه صدور محل  كه يموارد در يفن اداره اي محكوم شناسنامه صدور محل ييقضا سجل دفتر يمتصد ـ 14 ماده

 را آن خالصه دهينگرد يمنقض يقانون مدت و است يقيتعل تيمحكوم  نهيشيپ يدارا محكوم كه يصورت در هستند موظف دهينگرد

 . گردد اجرا زين يقيتعل حكم تا بفرستند حكم صدور محل شهرستان  دادستان اطالع يبرا

 . گردد ميتنظ الفبا بيترت به محكوم نام تيرعا با ديبا ييقضا سجل يبرگها ـ 15 ماده

 . شوديم ميتنظ الفبا بيترت به و جداگانه ييقضا يفريك سجل برگ گانهيب يكشورها اتباع يبرا

 . گردد ينگاهدار پرونده در خيتار بيترت به ديبا ييقضا سجل يها برگ هيكل ـ 16 ماده

 از يرونوشت ديبا يفن اداره ييقضا  سجل رهيدا ييقضا تعاون قرارداد وجود درصورت گانهيب يكشورها اتباع به نسبت ـ 17 ماده

 . دارد ارسال محكوم شخص  متبوع كشور به يمقتض ليوسا به نموده هيته را) 2( شماره برگ

 . باشد) 1( شماره برگ مندرجات هيكل شامل كه است يبرگ از عبارت) 2( شماره برگ ـ 18 ماده

 . شوديم داده آنان يتقاضا درصورت ريز مقامات به) 2( شماره برگ ـ 19 ماده

 .  هيتصف ادارات و دادسراها و ها دادگاه ـ 1

 . ها يشهربان ـ 2

 . افراد استخدام اي طبقات احضار موقع ييهوا و ييايدر و ينيزم يروهاين ـ 3

 .  المنفعه عام يها بنگاه ـ 4

 . انتخابات به مربوط اتيشكا به يدگيرس يبرا دار تيصالح مراجع ـ 5

 باز اجازه و مناقصه و دهيمزا يتقاضا قبول و كارمندان يانتظام بيتعق و اشخاص استخدام يتقاضا موقع در يدولت ادارات ـ 6

 .  مدال و نشان ياعطا و يردولتيغ مدارس كردن

 : باشد ريز نكات يحاو ديبا) 2( شماره برگ درخواست ـ 20 ماده

 .  درخواست مورد شخص يخانوادگ نام و نام ـ 1

 .  آن شماره و شناسنامه صدور محل و تولد خيتار ـ 2

 : شوندينم ديق آن در كه ريز نكات يسوا است) 2( شماره برگ نيع) 3( شماره برگ ـ 21 ماده

 .  شده زائل تيثيح اعاده اي عفو جهيدرنت كه ييها تيمحكوم ـ 1

 موجب كه جنحه به يديجد  تيمحكوم حكم تيقطع خيتار از سال پنج ظرف در محكوم كه يصورت در يقيتعل يتهايمحكوم ـ 2

 . باشد نكرده دايپ تيجنا اي باشد حبس

 . باشد كرده  قيتصد دادگاه را او يارفاق قرارداد اي شده اعالم ريتقص يب دادگاه حكم موجب به كه يورشكستگان ـ 3



 .  شده الغا يدادرس اعاده جهيدرنت كه يتيمحكوم ـ 4

 . باشد شده ساقط يقانون علت به كه ييها بزه به تيمحكوم ـ 5

 . شوديم داده محكوم شخص به فقط) 3( شماره ييقضا سجل برگ ـ 22 ماده

 . خواهدبود يآب كاغذ) 3( شماره برگ و زرد كاغذ) 2( شماره برگ و ديسف كاغذ) 1( شماره برگ ـ 23 ماده

 ديبا و نموده رجوع شناسنامه صدور محل شهرستان يدادسرا به شهرستانها در و يفن اداره به تهران در كننده  درخواست ـ 24 ماده

 . شود داده او به 22 ماده در مذكور برگ روز) 3( ظرف در يمنته

 . شود مراجعه يفن اداره به منحصرا ديبا ستين معلوم كننده  درخواست شناسنامه صدور محل كه يموارد در ـ تبصره

 يدادسرا اي يدادگستر وزارتيفن اداره از منحصرا تواننديم ندينمايم درخواست بد نهيشيپ نداشتن يگواه كه يكسان ـ 25 ماده

 داده كننده  درخواست به اوقات اسرع در ديبا قيتصد نيا بخواهند  تيمحكوم عدم قيتصد خود شناسنامه صدور محل شهرستان

 نامه  نييآ كه استانها ريسا در 1320 بهشتيارد 20 خيتار از و دو و كي استان در 1318 بهمن 15 خيتار از مزبور قيتصد. شود

 . داد خواهد مربوطه يدادسرا را مزبور يخهايتار از قبل قاتيتصد و شوديم  داده  بوده اجرا  قابل ييقضا  سجل

 به ديبا شناسنامه صدور محليدادسرا اي برگ كننده ميتنظ يدادسرا دهد رخ يفريك سجل برگ ميتنظ در ياشتباه هرگاه ـ 26 ماده

 يدادسرا به يفن اداره شده اشتباه برگ اصالح از پس دينما  آن اصالح به اقدام اداره آن ييقضا سجل رهيدا تا دهد اطالع يفن اداره

 . داد خواهد را آنجا در شده يگانيبا يبرگها اصالح دستور شناسنامه صدور محل يدادسرا و برگ كننده  ميتنظ

 و ينظام از اعم( ارتش يها دادگاه اتيجنا و جنحه يتهايمحكوم به نسبت است موظف تهران در ارتش دادستان ـ 27 ماده

 در) 11( ماده و)  الف بند( چهار ماده مطابق ديسف رنگ  به كي شماره ييقضا سجل برگ شهرستانها و استانها هيكل)  هيامن و يكشور

 زين يفن اداره و دارد ارسال يدادگستر وزارت يفن اداره به مايمستق را گريد نسخه دو و يگانيبا را نسخه كي نموده ميتنظ نسخه سه

 معلوم شناسنامه صدور محل اگر و فرستديم محكوم شناسنامه صدور محل يدادسرا به را گريد نسخه نگهداشته را  آن نسخه كي

 . نمود خواهد ينگاهدار يفن اداره در زين را آن نباشد

 اي يدادگستر وزارت يفن اداره از تواننديم نديبنما بد نهيشيپ نداشتن درخواست و داشته ارتش در خدمت نهيشيپ كه يكسان ـ 28 ماده

 به اوقات اسرع به ديبا قيتصد نيا و بخواهند تيمحكوم عدم  قيتصد خود شناسنامه صدور محل شهرستان يدادسرا

 شود مراجعه يفن اداره به ديبا نباشد معلوم كننده  درخواست شناسنامه صدور محل كه يصورت در و شود داده كننده درخواست

 ارتش يدادرس لهيوس به ديبا تيمحكوم  عدم قيتصد مزبور خيتار از قبل و شوديم داده نامه  نييآ نيا ياجرا خيتار از مزبور قيتصد

 . شود داده

 .  است اجرا قابل زين ها ينظام مورد در 7 ماده مفاد ـ 29 ماده

 . است يملغ 1318 ماهيد مصوب نامه  نييآ ـ 30 ماده

 


