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  بوشهر استان يدادگستر محترم كل سيرئ

 : احتراما

 جهت است دهيرس هييقضا قوه محترم استير بيتصو به 2/11/1384 خيتار در كه ييقضا سجـل نامه نييآ نسخه كي وستيپ به

 . گردد يم ارسال استان آن تابعه يواحدها هيكل به ابالغ و اجرا

  پناه زديا عبدالرضا ـ هييقضا قوه استير حوزه سيرئ

        1384138413841384    مصوبمصوبمصوبمصوب    –    ييييييييقضاقضاقضاقضا    سجلسجلسجلسجل    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

 و يعموم يدادسرا قضات انيم از دفتر نيا ولئمس. شود يم مستقر و ليتشك ييقضا سجل دفتر شهرستان هر يدادسرا در ـ1ماده

 منصوب ه،ييقضا قوه سيير يسو از ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو ركليمد شنهاديپ و دييتأ با و دادستان انتخاب به انقالب

 بر دادستان و است ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره تابع يآت مواد شرح به خود فيتكال انجام در دفتر نيا. خواهدشد

 . دارد نظارت آن فهيوظ انجام نحوه

 و يآور جمع شده صادر شهرستان آن در آنان شناسنامه كه يكسان مورد در را 3ماده در شده ذكر امور مستخرجه دفتر نيا ـ1تبصره

 . نمود خواهد حفظ

 ييقضا سجل دفتر به و ميتنظ البدل يعل دادرس اي سيرئ لهيوس به ييقضا سجل يها ورقه بخش، يعموم يدادگاهها در ـ2تبصره

 . شود يم ارسال آنست تابع مذكور بخش كه يشهرستان انقالب و يعموم يدادسرا

 تهران در واقع ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره در ريز اشخاص به مربوط ماتيتصم و احكام مستخرجه ـ2ماده

 : شود يم ينگاهدار

  باشد؛ شده صادر رانيا كشور در آنها شناسنامه كه ياشخاص ـ1

  است؛ شده صادر گانهيب يكشورها در آنان شناسنامه كه يرانيا اتباع ـ2

  ست؛ين معلوم آنها شناسنامه صدور كه ياشخاص ـ3



  ران؛يا ساكن گانهيب يكشورها اتباع ـ4

 كرده ليتحص را رانيا تيتابع آن از پس كه چند هر اند، شده متولد رانيا از خارج در و ندارند ينيمع تيتابع كه ياشخاص ـ 5

 . باشند

 رانيا تيتابع نيا از شيپ كه يكسان تيمحكوم اي يرانيا اتباع تيمحكوم به راجع گانهيب يكشورها ييقضا مقامات احكام ـ تبصره

 ديق ييقضا سجل برگ در يصورت در هستند، ميمق رانيا خاك در و ندارند ينيمع تيتابع كه يكسان اي و گانگانيب اي و اند داشته را

 . باشد شده شناخته بزه ران،يا قانون موجب به ت،يمحكوم موضوع كه شود يم

 : شود يم درج آن در اختصار بطور ريز موارد كه يادار و يبازرگان ،يمدن ،يفريك: است نوع چهار ييقضا سجل ـ3ماده

 : يفريك امور در ـ الف

 اي مشروط يآزاد ،يدادرس اعاده جهينت در كه ياحكام و ها آن ختم و شروع خيتار و اجراء قابل و يقطع يفريك يها تيمحكوم ـ1

  است؛ كرده يمنتف اي الغاء را تيمحكوم احكام ب،يترت به مجازات ياجرا قيتعل

 موضوع( مشروط؛ يآزاد طيشرا و باتيترت از تخلف لحاظه ب تيمحكوم هيبق ياجرا حكم و مجازات ياجرا قيتعل لغو حكم ـ2

 ). 1370 سال مصوب ياسالم مجازات قانون  38 ماده 3 تبصره و 29 ماده تبصره

 . فريك ليتبد و فيتخف و يبخشودگ اي يعموم عفو و تيثيح اعاده به مربوط ميتصم ـ3

 : يمدن امور در ـ ب

 . حجر رفع اي حجر اعالم به راجع يقطع احكام

 : يبازرگان امور در ـ ج

 اعاده ورشكسته به اي و ختهيگس را يورشكستگ حكم كه ياحكام و يارفاق قـرارداد به مربوط احكـام و تاجر يورشكـستگ احكام

 . دهد يم تيثيح

 : يادار امور در ـ د

  آن؛ الغاء و كشور از گانهيب اخراج به راجع يادار يقطع ماتيتصم ـ1

  هستند؛ االصل يرانيا كه يكسان و اند كرده ليتحص را رانيا تيتابع كه يگانگانيب از يرانيا تيتابع سلب ـ2

 و يعموم يدادگاهها در ،يادار تخلفات به يدگيرس قانون مشمول يدستگاهها و يدولت خدمات از ميدا انفصال به تيمحكوم ـ3

 به يدگيرس يأتهايه و كشور يعال وانيد قضات، يانتظام يعال محكمه و دادگاه دنظر،يتجد ت،يروحان ژهيو ،ينظام انقالب،

 . متبوع دستگاه از اخراج به تيمحكوم و يتيريمد و خاص يسمتها يتصد از تيمحروم و يادار تخلفات

 اطالع از پس اي شده صادر او نام به ييقضا سجل كه يشخص والدت خيتار از سال 70 انقضاء از پس ييقضا سجل برگ ـ4ماده

 . گردد يم ديق زين مربوط ييقضا سجل دفتر در مراتب و شود يم برده انيم از او مرگ از يرسم



 . نخواهدشد ميتنظ ييقضا سجل برگ كنند يم دايپ يفريك تيمحكوم كه سال 18 از كمتر افراد يبرا ـ 5ماده

 عفو در مجازات به تيمحكوم آثار زوال كه يصورت در رنديگ يم قرار يبخشودگ و عفو مورد كه يمحكومان تيمحكوم ـ 6ماده

 . شود يم محو آنان ييقضا سجل از باشد، شده حيتصر

 . بخواهد رونوشت ليدل ذكر بدون خود به مربوط يقضائ سجل برگ از تواند يم كس هر ـ 7ماده

 . 2شماره برگ و 1 شماره برگ. است قسم دو بر ييقضا سجل يبرگها ـ 8ماده

 و حكم تيقطع خيتار از روز 15 مدت ظرف در 3ماده در ذكرشده يها ميتصم و احكام مستخرجه ديبا 1 شماره برگ در ـ 9ماده

 : خواهدبود ريز نكات شامل مستخرجه نيا شود ديق ميتصم

 همسر يخانوادگ نام از و زن محكوم كه يصورت در او؛ مادر و پدر يخانوادگ نام و نام نيهمچن و محـكوم يخـانوادگ نام و نام ـ1

  ؛يو عكس امكان صورت در و يزگيدوش زمان يخانوادگ نام باشد كرده استفاده خود

 . محكوم شخص مستعار اسم اي يرواقعيغ تيهو و گذرنامه شماره و آن صدور محل و خيتار و شناسنامه شماره و يمل كد ـ2

 . محكوم تولد محل و خيتار ـ3

 . او يموقت اي يدائم اقامت محل ـ4

 . او اوالد تعداد و تأهل ـ 5

 . محكوم شغل ـ 6

 . او تيتابع ـ 7

  محكوم؛ مشخصه عالمات ـ 8  

  م؛يتصم اي حكم موضوع ـ 9

  سال؛ و ماه روز، ديق با شده ميتصم اي حكم صدور به منجر كه يعمل خيتار ـ10

  م؛يتصم اي حكم خيتار و شماره ـ11

  م؛يتصم اي حكم صادركننده مقام اي دادگاه ـ12

  م؛يتصم اي حكم تيقطع به حيتصر ـ13

  است؛ شده واقع ميتصم اي حكم مستند كه يقانون مواد ـ14

 ديبا زين نكته نيا فريك قيتعل صورت در و ياجتماع حقوق از يبرخ اي تمام از تيمحروم و ينقد يجزا زانيم و حبس مدت ـ15

  شود؛ ديق



  ت؛يمحكوم حكم در بازداشت مدت احتساب عدم اي احتساب ذكر ـ16

  فر؛يك ياجرا ختم و شروع خيتار ـ17

  است؛ شده ذكر شناسنامه در كه يراتييتغ ـ18

 . گردد يم حذف متهم ييقضا سجل از گردد متهم تبرئه موجب افتهي تيقطع احكام قيطر هر به چنانچه ـ تبصره

 يادار تخلفات به يدگيرس يبدو يأتهايه يهماهنگ ولئمس و يبازرگان ،يمدن ،يفريك امور در دادگاهها دفاتر رانيمد ـ10ماده

 و يگانيبا محل همان در نسخه كي كه دارند ارسال مربوط يقضائ سجل دفتر به و ندينما هيته نسخه چهار 1شماره برگ از مكلفند

 تهران در ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره به نسخه كي و محكوم شناسنامه صدور محل يقضائ سجل دفتر به نسخه كي

 . گردد ارسال محكوم شناسنامه صدور محل استان مركز تيهو صيتشخ اداره به نسخه كي و

 يقضائ سجل دفتر به ،ييقضا سجل برگ است، نشده صادر شده، اعالم كه يمحل از شناسنامه كه شود معلوم هرگاه ـ11ماده

 حصول صورت در د،يآ بعمل يشتريب يبررس و قيتحق محكوم، شناسنامه صدور محل نييتع به نسبت تا گردد يم اعاده كننده ارسال

 و عفو كل اداره به شده ذكر برگ دهينرس جهينت به قاتيتحق اگر و ارسال مربوط يقضائ سجل دفتر به ييقضا سجل برگ جه،ينت

 تيهو احراز به منوط افراد، گونه نيا يبرا نهيشيسوءپ عدم يگواه صدور و شود يم فرستاده تهران در ييقضا سجل و يبخشودگ

 . است ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره عهده به خصوص نيا در يبررس و قيتحق خواهدبود، آنان يواقع

 دفتر يمتصد است، دهينگرد يمنقض مجازات قيتعل مدت و است يقيتعل تيمحكوم نهيشيپ يدارا محكوم كه يموارد در ـ12ماده

 سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره نباشد، معلوم شناسنامه صدور محل كه يصورت در و شناسنامه صدور محل يقضائ سجل

 . دينما اقدام مجازات قيتعل حكم لغو به نسبت لزوم صورت در تا دهد اطالع حكم يمجر دادستان به را مراتب است مكلف ييقضا

 سجل ميتنظ و دادگاهها محكومان به مربوط اطالعات و نهيشيپ ينگهدار و حفظ و نامه نييآ نيا مقررات ياجرا منظور به ـ13ماده

 و عفو كل اداره ،يادار و يقضائ امور انجام سهولت و مجازات فيتخف و عفو مشموالن مشخصات و ياسام فهرست و ييقضا

 . خواهندشد مجهز يا انهيرا ستميس به جيتدر به شهرستانها، و استانها مراكز ييقضا سجل دفاتر و ييقضا سجل و يبخشودگ

 اتباع يبرا. شود يم ميتنظ محكوم يخانوادگ نام اول حرف براساس و الفبا حروف بيترت به ييقضا سجل يبرگها ـ تبصره

 . گردد يم ميتنظ ادشدهي بيترت به جداگانه يقضائ سجل برگ گانهيب يكشورها

 . گردد ينگاهدار پرونده در خيتار بيترت به ديبا ييقضا سجل يبرگها يتمام ـ14ماده

 ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره ،ييقضا معاضدت قرارداد وجود صورت در گانهيب يكشورها اتباع به نسبت ـ15ماده

 امور وزارت و هيقضائ قوه مترجمان امور و اسناد و يحقوق امور كل اداره قيطر از و نموده هيته را 1 شماره برگ از يرونوشت ديبا

 . دارد ارسال محكوم شخص متبوع كشور به خارجه

 : باشد ريز نكات يحاو ديبا 1شماره برگ تقاضاكننده درخواست ـ16ماده

  درخواست؛ مورد شخص پدر نام ،يخانوادگ نام و نام ـ1

  ؛يكدمل و آن شماره و شناسنامه صدور محل تولد، خيتار ـ2



  گانه؛يب اتباع يبرا گذرنامه شماره ـ3

 : شود يم داده آنان يتقاضا صورت در ريز مقامات به 1 شماره برگ ـ17ماده

  محكوم؛ شخص ـ1

  ه؛ييقضا قوه يستاد يبخشها و هيتصف يها اداره دادسراها، دادگاهها، ـ2

  ؛يانتظام يروين ـ3

  ران؛يا ياسالم يجمهور مسلح يروين ـ4 

  انتخابات؛ به مربوط اتيشكا به يدگيرس و تيصالح نييتع يبرا تداريصالح مراجع ـ 5

  المنفعه؛ عام يبنگاهها ـ 6

 و مناقصه و دهيمزا يتقاضا قبول و كارمندان يانتظام و يانضباط بيتعق و اشخاص استخدام يتقاضا هنگام به يدولت يها اداره ـ 7

  مدال؛ و نشان ياعطا و يردولتيغ مدارس بازكردن اجازه

 . باشند يم افراد نهيشيپ از استعالم به مجاز قانون براساس كه يمراجع يتمام ـ 8

 : شود ينم ديق آن در ركهيز نكات جز به است 1 شماره برگ همانند 2 شماره برگ ـ18ماده

  است؛ شده زائل تيثيح اعاده اي عفو جهينت در كه ييها تيمحكوم ـ1

 نكرده دايپ يديجد يقطع تيمحكوم حكم، قيتعل مدت ظرف در محكوم كه يصورت در افتهي تيقطع يقيتعل يها تيمحكوم ـ2

  باشد؛

  باشد؛ كرده قيتصد دادگاه را آنان يارفاق قرارداد اي شده اعالم ريتقص يب دادگاه حكم موجب به كه يورشكستگان ـ3

 . باشد شده ساقط يقانون علت به كه يهائ بزه به تيمحكوم ـ4

 صدور محل اي سكونت محل در مستقر ييقضا سجل دفاتر به تواند يم 2شماره ييقضا سجل برگ كننده درخواست ـ19ماده

 . دينما مراجعه شناسنامه

 و يبخشودگ و عفو كل اداره به يانحصار بطور ديبا ستين معلوم كننده درخواست شناسنامه صدور محل كه يموارد در ـ1تبصره

 . شود مراجعه ييقضا سجل

 مراجعه اقامت محل كشور در رانيا ياسالم يجمهور يهايندگينما قيطر از كشور از خارج كنندگان درخواست ـ2تبصره

 . ندينما يم

 و عفو كل اداره به توانند يم بيترت به كشور، از خارج انيمتقاض و كشور داخل در نهيشيسوءپ عدم يگواه اخذ انيمتقاض ـ20ماده

 . ندينما مراجعه رانيا ياسالم يجمهور يهايندگينما و خود شناسنامه صدور محل ييقضا سجل دفتر اي ،ييقضا سجل و يبخشودگ



 ينظام يدادگاهها تيمحكوم احكام به نسبت است موظف او معاونان از يكي اي مسلح يروهاين يقضائ سازمان سيرئ ـ21ماده

 را نسخه كي و ميتنظ نسخه چهار در 9ماده و 3ماده الف بند مطابق را 1شماره ييقضا سجل برگ شهرستانها و استانها يتمام

 اول نسخه زين اداره نيا. دارد ارسال ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره به ميمستق بطور را گريد نسخه سه و دينما يگانيبا

 تيهو صيتشخ كل اداره به را سوم نسخه و محكوم شناسنامه صدور محل ييقضا سجل دفتر به را دوم نسخه و نگهداشته را آن

 ينگهدار ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره در زين دوم نسخه نباشد معلوم شناسنامه صدور محل اگر. دارد يم ارسال ناجا

 . خواهدشد

 صادر نهيشيسوءپ عدم يگواه باشد نداشته يفريك مؤثر تيمحكوم نه،يشيسوءپ عدم يگواه صدور يمتقاض چنانچه ـ22ماده

 نوع از صرفنظر ها تيمحكوم يتمام نصورتيا در ندينما درخواست را 1شماره برگ 17 ماده در ذكرشده مراجع چنانچه. شود يم

 . خواهدشد اعالم آنها

 وابسته دفاتر و ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره در شده رهيذخ و يآور جمع اطالعات از يبردار بهره منظور به ـ23ماده

 يهمكار و هييقضا قوه سيرئ بيتصو از پس محكومان اسرار تيرعا ضمن است مكلف كل اداره نيا شهرستانها، در آن به

 و يبررس با مربوط ينهادها ريسا و هييقضا قوه به وابسته يسازمانها و يشناس جرم و جزا حقوق يها مؤسسه و حقوق يها دانشكده

 نوع ثيح از يارتكاب جرائم يبند طبقه به نسبت دادسراها احكام ياجرا يواحدها از يارسال يها نامه پرسش و ها مستخرجه مطالعه

 و نموده اقدام آن، رينظا و آنان يليتحص و ياقتصاد و يخانوادگ تيوضع مجرمان، تيجنس و سن جرم، ارتكاب علل جرم،

 در متناسب نيقوان نيتدو و هيته و جرم ارتكاب عوامل اي علل با مبارزه و رانهيشگيپ ريتداب اتخاذ منظور به را شده حاصل اطالعات

 . بگذارد مربوط يها مؤسسه و يدولت ينهادها و هييقضا قوه ارياخت

 به ديبا شناسنامه صدور محل يدادسرا اي برگ كننده ميتنظ يدادسرا دهد رخ ييقضا سجل برگ ميتنظ در ياشتباه هرگاه ـ24ماده

 برگ اصالح از پس دينما آن اصالح به اقدام اداره آن ييقضا سجل رهيدا تا دهد اطالع ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره

 دستور شناسنامه صدور محل يدادسرا و برگ كننده ميتنظ يدادسرا به ييقضا سجل و يبخشودگ و عفو كل اداره شده اشتباه

 . داد خواهد را آنجا در شده يگانيبا يبرگها اصالح

 از نيشيپ مقررات و است دهيرس هييقضا قوه سيرئ بيتصو به 2/11/1384 خيتار در تبصره 7 و ماده 25 در نامه نييآ نيا ـ25ماده

 .است يملغ 19/2/1321 مصوب نامه نييآ جمله

 


