
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

  انقالب و  يعموم  يدادگاهها  ليتشك  قانون  ياصالح  نامه نييآ

  يبعد  اصالحات و 15/3/1373  مصوب

  كه  ياسالم  يشورا مجلس 28/7/1381  مصوب  انقالب و يعموم يدادگاهها ليتشك قانون مواد از يا پاره  اصالح  قانون  به استناد با

 ريز شرح به 25/4/73  مصوب انقالب و  يعموم يدادگاهها ليتشك قانون  نامه  نييشود،آ يم  دهينام  قانون اختصار  به  پس  نيا از

 .گردد يم اصالح

 از مجاز  مقامات اي هيقضائ قوه سيرئ صيتشخ به دارد، وجود يعموم دادگاه شعبه كي از شيب كه  ييقضا حوزه هر در ـ 1 ماده

 از يشعب اي شعبه نييتع نيهمچن. شوند يم ميتقس ييجزا و يحقوق به كار تراكم نسبت به و ازين اساس بر دادگاه شعب ، يو طرف

 با كار تراكم و ازين  اساس بر كشور يوانعاليد صيتشخ شعب اي شعبه ليتشك و استان يفريك دادگاه به استان نظر ديتجد يدادگاهها

 .بود خواهد هيقضائ قوه سيرئ بيتصو

 و يدعاو به يدگيرس ، ييجزا و يحقوق يها دادگاه به  انقالب و يعموم يها دادگاه شعب صيتخص خيتار از ـ 2 ماده

 آنها نوع از نظر صرف است شده ارجاع آن به قبال كه ييها پرونده به شعبه هر لكن. بود خواهد قانون مقررات مطابق اتيشكا

 .كرد خواهد يدگيرس

 استان دنظريتجد يها دادگاه ، استان يفريك يها دادگاه به دنظريتجد يها دادگاه از يشعب صيتخص خيتار از ـ 3 ماده

 هر نمود خواهند ميتصم اتخاذ و داده قرار يدگيرس مورد كماكان ، است بوده مطرح دنظريتجد مرحله در كه را ييها پرونده هيكل

 .باشد استان يفريك دادگاه يدگيرس تيصالح در ها پرونده نيا موضوع چند

 و ييجزا يعموم و يحقوق يعموم يدادگاهها شعب ، هيقضائ قوه سيرئ بيتصو و استان يدادگستر كل ئسير شنهاديپ به ـ 4 ماده

 صيتخص خاص يدعاو و ميجرا به يدگيرس و قاتيتحق انجام جهت ، وضرورت امكانات تناسب به ييقضا حوزه هر در دادسرا

 : ليقب از ابندي يم

 : شامل ييجزا يعموم يدادگاهها و دادسراها ـ الف

  اطفال ميجرا ـ

  ييربا آدم و سرقت ـ

  ينشدن پرداخت چك صدور ـ



 ) صنوف ريسا و ييدارو ، يبهداشت ، يخوراك( يصنف ميجرا ـ

  ياجتماع مفاسد به مربوط ميجرا ـ

  يكالهبردار و جعل ـ

  دولت كاركنان ميجرا ـ

 : شامل يحقوق يعموم يدادگاهها ـ ب

  يتجار يدعاو ـ

  يحسب امور ـ

  يصنعت و يمعنو يتهايمالك ، يثبت يدعاو ـ

  يردادگستريغ مراجع ماتيتصم به اعتراض ـ

  خانواده يدعاو ـ

 مستاجر و موجر يدعاو ـ

  يالملل نيب يدعاو ـ

 :از عبارتند قانون 4 ماده در ديمق ضرورت موارد ـ 5 ماده

  جرم از يناش يحقوق يدعاو ـ الف

  يخانوادگ يدعاو با مرتبط ييجزا يدعوا ـ ب

 .نباشد يدگيرس امكان تيمعذور و رد جهات لحاظ به كه ينحو به ييقضا حوزه شعب بودن محدود ـ ج

 . شانيا ازطرف مجاز مقامات اي هيقضائ قوه سيرئ صيتشخ به موارد ريسا ـ د

 .بود خواهد يكشور ماتيتقس مقررات و ضوابط تيرعا با استان و ، شهرستان ، بخش ييقضا حوزه ـ 6 ماده

 ييقضا  حوزه اي استان همان دادگاه نيكترينزد عهده به آن ييامورقضا به يدگيرس باشد، دادگاه فاقد بخش مركز هرگاه ـ تبصره

 عهده به آن ييقضا امور به يدگيرس باشد نشده ليتشك دادسرا اي دادگاه ، شهرستان در چنانچه نيهمچن.  است مربوط شهرستان

 .بود خواهد استان  همان تابع شهرستان ييقضا حوزه نيكترينزد

 يبردادگاهها و است استان يفريك يدادگاهها سيرئ و دنظريتجد دادگاه اول شعبه سيرئ ، استان يدادگستر كل سيرئ ـ 7 ماده

 . داشت خواهد يادار استير و نظارت استان آن حوزه يدادسراها و ها،دادگاهها يدادگستر هيكل و استان يفريك دنظر،يتجد

 .بود خواهد شهرستان آن يدادگاهها كل سيرئ ، استان مركز شهرستان يعموم دادگاه اول شعبه سيرئ



 و مربوط يدادسراها و دادگاهها بر و است شهرستان آن يدادگستر سيرئ ، يعموم دادگاه اول شعبه سيرئ استان مركز ريغ در

 ييقضا حوزه در يعموم يدادگاهها شعب تعدد صورت در. دارد يادار استيور نظارت ، بخش در مستقر يدادگاهها نيهمچن

 . داشت خواهد يادار استير و نظارت گريد شعب بر يعموم دادگاه اول شعبه سيرئ ، بخش مركز در مستقر

 در خودرا اراتياخت از يبخش اي تمام تواند يم استان مركز شهرستان يدادگاهها كل سيرئ ، هيقضائ قوه سيرئ بيتصو با ـ 8 ماده

 ياسالم انقالب دادگاه اول شعبه سيرئ ، صورت نيا در. دينما ضيتفو دادگاهها آن اول شعبه سيرئ به انقالب يدادگاهها خصوص

 باشد، داشته متعدد شعب انقالب دادگاه استان رمركزيغ شهرستان در كه يصورت در.كرد خواهد فهيوظ انجام يو معاون سمت در

 .دينما اقدام شد ذكر كه يبيترت به تواند يزمين شهرستان آن يدادگستر سيرئ

 .خواهندنمود فهيوظ انجام استان مركز شهرستان يدادگاهها كل سيرئ معاون عنوان به ييقضا يها مجتمع سرپرستان ـ تبصره

 وسرپرستان شهرستانها يدادگستر يروسا ، استان مركز شهرستان  يها دادگاه كل سيرئ استانها، يدادگستر كل يروسا ـ 9 ماده

 .باشند داشته معاون الزم تعداد به هيقضائ قوه سيرئ بيتصو با توانند يم بزرگ يشهرها از ينيمع نقاط ييقضا حوزه

 وانقالب يعموم يدادگاهها ليتشك قانون ياجرا در كه دادستان اراتياخت ييقضا حوزه هر در قانون ياجرا خيتار از ـ 10 ماده

 .گردد يم محول دادستان به بودمجددا شده ضيتفو ييقضا حوزه سيرئ به 1373 مصوب

 تيدرصالح كه يميجرا با رابطه در را يو فيوظا استان مركز شهرستان دادستان معاونان از يكي ضرورت صورت در ـ11 ماده

 و اريداد ، بازپرس  الزم تعداد به انقالب يدادگاهها امور در دادستان معاون. گرفت خواهد عهده به است ياسالم انقالب دادگاه

 . داشت خواهد ارياخت در يادار كارمند

 بادادستان دادسرا به مربوط امور ريسا و ياريداد و يبازپرس شعب  به نيضابط يگزارشها و درخواستها ، اتيشكا ارجاع ـ 12 ماده

 دادستان اراتياخت و فيوظا از يبرخ اي تمام انجام در دار عهده يو ابيدرغ تقدم بيترت به ارانيداد اي دادستان معاون.  است

 .بود خواهند

 و تبحر ، ،تجربه موضوع تياهم تناسب به آنها يقانون اراتياخت و تيصالح حدود در اريداد اي و بازپرس به پرونده ارجاع ـ 13 ماده

 .بود خواهد كار سابقه

 توسط منحصرا آنها به نسبت يدعو اقامه و بيتعق ، يمقدمات قاتيتحق كه قانون 4 ماده تبصره موضوع مقامات اتهام جز به ـ 14 ماده

 مصوب يعموم يدادگاهها ليتشك يقانون حهيال 8 ماده 1 تبصره موضوع مقامات هيبق بيتعق ، گرفت خواهد صورت تهران يدادسرا

 .آمد خواهد عمل به مربوط استان مركز شهرستان يدادسرا توسط ، آن يبعد يها هياصالح و ياسالم انقالب يشورا 10/7/1358

 األمر تحت و توسط قاتيتحق هيكل گردد، يم مطرح استان يفريك دادگاه در مايمستق پرونده كه يقانون مقرر موارد در ـ 15 ماده

 در لكن. خواهندبود مكلف شده خواسته موارد ليتكم و دستورات انجام به نسبت نيضابط هيكل صورت نيا در بود خواهد دادگاه

 انجام اي دينما مشاهده قاتيتحق در ينقص دادگاه چنانچه است دهيگرد مطرح مزبور دادگاه در خواست فريك با پرونده كه يموارد

 .كند درخواست مربوط يدادسرا از نقص موارد ذكر با را پرونده ليتكم و نقص رفع تواند يم بداند الزم را ياقدام

 يدادسرا توسط استان يفريك دادگاه تيصالح مشمول ميجرا درخصوص يدعو اقامه و يمقدمات قاتيتحق ، متهم بيتعق ـ 16 ماده

 .آمد خواهد عمل به دار تيصالح ييقضا حوزه



 تبصره ياجرا در كه يميجرا زين و خواست فريك در مندرج ميجرا به انقالب دادگاه و استان يفريك دادگاه ، ييجزا يعموم دادگاه

 انقالب دادگاه و استان يفريك دادگاه در فرخواستيك از دفاع د،ينما يم يدگيشود،رس يم مطرح دادگاه در مايمستق قانون 3 ماده 3

 يدادگاهها نكهيا مگر آمد، خواهد عمل به دادستان نييتع به ارانيداد از يكي اي و او معاون ايو استان مركز شهرستان دادستان توسط

 در.  گرفت خواهد عهده به شهرستان همان دادستان را فوق فةيوظ صورت نيا در كه شود ليتشك رمركزيغ يها شهرستان در مذكور

 . است شهرستان همان دادستان با فوق فهيوظ شهرستان در مستقر يعموم دادگاه

 عهده ،به است بخش ييقضا حوزه آنها ارتكاب محل كه استان يفريك دادگاه تيصالح مشمول ميجرا يمقدمات قاتيتحق ـ 17 ماده

 مربوط ييقضا  حوزه شهرستان دادستان نزد را پرونده ، يينها قرار ازصدور پس كه باشد يم دادگاه البدل يعل دادرس اي سيرئ

 .دينما ارسال ربطيذ استان يفريك دادگاه به فرخواستيك ميتنظ با عنداللزوم تا ندينما يم ارسال

  حوزه سيرئ ارجاع به منوط مورد حسب يقانون مقرر جهات مواردو در ييجزا يعموم دادگاه در يدگيرس به شروع ـ 18 ماده

 .باشد يم يو معاون اي و ييقضا

 .بود خواهد اول شعبه سيرئ اي و ييقضا حوزه سيرئ ارجاع با انقالب دادگاه در يدگيرس به شروع

 استان يدادگستر كل سيرئ.  است استان يدادگستر كل سيبارئ استان يفريك و دنظريتجد يدادگاهها در ارجاع امر ـ 19 ماده

 .دينما ضيتفو خود نيمعاون از يكي به را فهيوظ نيا تواند يم 

 موضوع ميجرا به يدگيرس تيصالح مربوط استان انقالب و يعموم يدادگاهها ، استان يفريك دادگاه ليتشك خيتار از ـ 20 ماده

 . داشت نخواهند را قانون 4 تبصره

 مطرح انقالب و يعموم يدادگاهها در استان يفريك دادگاه ليازتشك قبل تا كه الذكر فوق تبصره موضوع يها پرونده ـ 1 تبصره

 .رنديگ يقرارم ميتصم اتخاذ و يدگيرس مورد است بوده يدگيرس

 كه مخدر مواد به مربوط ميجرا مورد در مگر ، است كشور يوانعالي،د فوق يها پرونده موضوع آراء دنظريتجد مرجع ـ 2 تبصره

 00.باشد يم كشور يوانعاليد سيرئ و كشور كل ،دادستان يقانون مقررات مطابق آنها دنظريتجد مرجع

 از مركب صيتشخ شعبه هر. شود يم ليتشك كشور يوانعاليد در تعدادالزم به صيتشخ شعب هيقضائ قوه سيرئ بيتصو با ـ 21 ماده

 خواهد آراء تيبااكثر آن ماتيتصم و اعضاء هيكل حضور با جلسات تيرسم. است كشور يوانعاليد مستشار چهار و سيرئ كي

 .بود

 منصوب  صيتشخ شعب يبرا هيقضائ قوه سيرئ ابالغ با كه خواهندداشت معاون عضو الزم تعداد به صيتشخ شعب ـ تبصره

 .شود دار عهده را صيتشخ شعبه ازاعضاء كي هر فيوظا تواند يم معاون عضو. گردند يم

 .خواهندشد ميتقس يحقوق و يفريك به صيتشخ شعب ـ 22 ماده

 وجود دفتركل كي صيتشخ شعب دفاتر راس در.  داشت خواهد يكارمنددفتر الزم تعداد با دفتر كي صيتشخ شعبه هر ـ 23 ماده

 .گردد يم منصوب هيقضائ قوه سيرئ ابالغ با كشور يوانعاليد قضات نيب از دفتر نيا كل ريمد كه دارد



 يدنظرخواهيتجد مأخذ به را يخواه دنظريتجد نهيهز يمدن و يفريدرامورك مورد حسب است مكلف خواه دنظريتجد ـ 24 ماده

 .ندينما پرداخت كشور يعال وانيد در

 :باشد ريز نكات يوحاو يقطع يرا به منضم ديبا دنظريتجد خواست در ـ 25 ماده

 .او يقانون ندهينما اي ليوك اي دنظرخواهيتجد مشخصات ريسا و اقامتگاه و يخانوادگ نام و نام ـ 1

 . دنظرخواندهيتجد مشخصات ريسا و اقامتگاه و يخانوادگ نام و نام ـ 2

 . يقطع يرا ابالغ خيتار ـ 3

 . يقطع يرا كننده صادر دادگاه ـ 4

 . يخواه دنظريتجد ليدال ـ 5

 تقاضابا ميتقد خيتار و او طرف ، يمتقاض نام بر مشتمل يديورس ثبت را آن صيتشخ شعب كل دفتر تقاضا، وصول با ـ 26 ماده

 خيمزبورتار خيتار. دينما يم ديق را درخواست ميتقد خيتار ، اوراق هيكل يرو بر و نموده ميتسل خواه دنظريتجد به ثبت شمار

 .شود يم محسوب يدنظرخواهيتجد

 .افتد ينم انيجر به باشد دهينگرد پرداخت آن يدادرس نهيهز ايو نشده ميتقد شده ادي مقررات برابر كه يخواست در ـ 27 ماده

 1379 مصوب يمدن يدادرس نييآ قانون با مطابق را آن صينقا ، درخواست وصول خيتار از روز دو ظرف صيتشخ شعبه دفتر ريمد

 را صينقا كه دهد يم اومهلت به روز 10 ابالغ روز از و دهد يم اخطار دهنده درخواست به 1378 مصوب يفريك يدادرس نييآ و

 صيتشخ شعبه قرار موجب به نشود ليتكم شده ادي مدت در اي باشد شده داده مهلت از خارج درخواست كه يصورت در. كند رفع

 .باشد يم اعتراض رقابليغ و يقرارقطع نيا. شود يم رد

 قوه سيرئ ابالغ با كه صيتشخ شعب در يو معاون اي و كشور يعال وانيد سيرئ توسط صيتشخ شعب به ها پرونده ارجاع ـ 28 ماده

 به اي قانون موجب به كه يموارد در مگر دينما يم يدگيرس نوبت به هيال مرجوع شعبه. رديگ يم صورت گردد، يم منصوب هيقضائ

 .باشد يضرور نوبت از خارج يدگيرس ، شعبه سيرئ اي كشور يعال وانيد سيرئ صيتشخ

 عضو. دينما يم  ارجاع شعبه ياعضا از يكي به نوبت به اي و ميتنظ را آن گزارش و يبررس شخصا را يارجاع يها پرونده شعبه سيرئ

 مستند صورت به است يخواه دنظريتجد يقانون جهات كامل يبررس زين و يدادرس انيجر متضمن كه را پرونده از يگزارش مذكور

 در مذكور عضو چنانچه لكن ، ستين حكم ياجرا از مانع صيتشخ شعب در دنظريتجد درخواست صرف. دينما يم هيته مستدل و

 ادي شنهاديپ العاده فوق جلسه در كه شد خواهد متوقف حكم ياجرا يصورت در بدهد، را حكم ياجرا شنهادتوقفيپ خود گزارش

 .برسد شعبه اعضاء تياكثر بيتصو به شده

 يدادرس نييآ قانون در مقرر قواعد مطابق مزبور شعب دفاتر فيووظا صيتشخ شعب در ميتصم اتخاذ و يدگيرس ـ 29 ماده

 نيا اراتيواخت فيوظا با انطباق قابل كه يحد در) 1379 و 1378 مصوب يمدن و يفريك امور در( انقالب و يعموم يدادگاهها

 .آمد خواهد عمل به باشد شعب

 .آورند عمل به دعوت يدعو اصحاب از ضرورت صورت در توانند يم صيتشخ شعب ـ 30 ماده



 ومواد يفريك امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون 268 و 235 مواد موضوع يها پرونده به نسبت ـ 31 ماده

 .شد خواهد اقدام ريز بيترت به يمدن يدادرس نييآ قانون 412 و 411 و 387 و 326

 مرجع  همان در ، است دهيگرد ارسال مربوط مراجع به شده ادي مواد در مذكور مقامات توسط اشتباه اعالم با كه ييها پرونده ـ الف

 . گرفت خواهد قرار يدگيرس مورد

 است نشده ارسال مربوطه مراجع به وهنوز شده رفتهيپذ آنها مورد در مذكور مواد اعمال يتقاضا كه ييها پرونده ـ ب

 .شد خواهد ارسال كشور يوانعاليد اي دنظريتجد دادگاه مورد  حسب مربوط يقانون مراجع به نايع ميتصم اتخاذ و يدگيرس جهت

 نييآ قانون 387 ماده و يفريك امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون 268 ماده ياجرا در كه ييها پرونده ـ ج

 اعالم آنها خصوص در هنوز و دهيگرد مطرح كشور يوانعاليد يدردادسرا يمدن امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس

 .شد خواهد ارسال كشور يوانعاليد به ، اشتباه صيتشخ صورت در گزارش هيته از پس دهينگرد اشتباه

 در وهنوز دهيگرد مطرح مواد نيا در مذكور مراجع در مارالذكر قانون412 و 411 ،326 ،235 مواد ياجرا در كه ييها پرونده ـ د

 و  فيوظا قانون 2  ماده ياجرا در نايع اشتباه صيتشخ صورت در و گزارش هيازته پس است امدهين عمل به اظهارنظر آنها خصوص

 مراجع به اقتضا صورت نظردر اعالم و يبررس از پس تا شد خواهد ارسال هيقضائ قوه به1378 مصوب هيقضائ قوه سيرئ اراتياخت

 .گردد ارسال كشور يوانعاليد اي دنظريتجد دادگاه مورد حسب مربوط يقانون

 يفريك حكم ييقضا حوزه سيرئ چنانچه است دهينگرد ليتشك ،دادسرا قانون شدن االجرا الزم از پس كه ييها حوزه در ـ 32 ماده

 .گردد يم ارسال صيتشخ شعب به يدگيرس جهت دهد، صيتشخ شرع اي قانون نيب خالف را

 به ارجاع يبرا را پرونده دهد صيتشخ شرع نيب خالف را صيتشخ  شعبه از صادره يرا هيقضائ قوه سيرئ كه يصورت در ـ 33 ماده

 .دينما يم ارسال كشور يوانعاليد سيرئ نزد صيتشخ شعبه عرض هم شعبه

 ريمد الزم تعداد به يمدن احكام ياجرا واحد.  است يمدن و يفريك احكام  ياجرا واحد يدارا شهرستان ييقضا حوزه هر ـ 34 ماده

 خواهد اجراء ومامور يدفتر يمتصد اجراء، ريمد ار،يداد الزم تعداد به يفريك احكام واحد و يدفتر يمتصد و دادورز اجراء،

 . داشت

 از يكي اي و معاون اي دادستان ، يفريك احكام ياجرا سيرئ و يو  معاون اي ييقضا حوزه سيرئ ، يمدن احكام ياجرا واحد سيرئ

 خواهد البدل يعل دادرس اي ييقضا حوزه سيرئ توسط يفريك و يمدن احكام ياجرا ، بخش ييقضا يها حوزه در. باشد يم ارانيداد

 .بود

 و نيقوان ريسا و 1356 مصوب يمدن احكام ياجرا قانون مطابق يبدو  يرا كننده صادر دادگاه نظر تحت يمدن احكام ياجرا واحد

 .دينما يم اقدام مربوط مقررات

 احكام ياجرا. باشند يم مستقل ييجزا يها مجتمع يدارا هيقضائ قوه سيرئ بيتصو با بزرگ يشهرها ييقضا حوزه در ـ 35 ماده

 صادركننده دادگاه استير تحت و ها مجتمع نيا در مستقر يمدن احكام يواحداجرا عهده به ييجزا يعموم دادگاه از صادره يمدن

 . است حكم



 خصوص در آن يحقوق احكام ياجرا.  است استان مركز شهرستان يادادسراي استان يفريك دادگاه يفريك احكام ياجرا ـ 36 ماده

 امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون و 1356 مصوب ، يمدن احكام ياجرا قانون وفق جرم از يناش انيز و ضرر

 .بود خواهد استان مركز شهرستان يمدن ياجرا واحد با 1379 مصوب ، يمدن

 و يبدو يرا  كننده صادر دادگاه ييقضا حوزه انقالب و يعموم يبادادسرا كشور يوانعاليد صيتشخ شعبه يفريك احكام ياجرا

 . است يبدو يرا كننده صادر دادگاه ييقضا حوزه يمدن احكام ياجرا واحد با آن يحقوق احكام ياجرا

 دادستان با شهرستان ييقضا حوزه هر در انقالب و يعموم يها دادگاه  ماندهيباق احكام ياجرا ادامه ، قانون ياجرا با ـ 37 ماده

 .بود خواهد

 ارسال ضمن حكم ياجرا مسئول ديآ عمل به يدولت يسازمانها اي ماموران توسط ديبا حكم ياجرا كه يموارد در ـ 38 ماده

 .آمد خواهد عمل به آنان اقدامات و حكم ياجرا يچگونگ بر كامل ،نظارت الزم آموزش و اجراء دستور صدور و حكم رونوشت

 يعموم  مؤسسات اي و دولت به وابسته و يدولت يسازمانها يروسا و  ينظام و يانتظام يروهاين ، يدادگستر نيضابط هيكل - 39 ماده

 ماده نيا ازمقررات تخلف. كرد خواهند تيرعا حكم ياجرا مقام در را ييقضا مراجع از صادره دستورات خود فيوظا حدود در

 .باشد يم مربوط قانون برابر يفريك بيتعق مستوجب يانتظام و يادار بيتعق بر عالوه

 چند هر بود خواهد يرا كننده صادر يبدو شعبه با يمدن احكام ياجرا قانون 5 ماده مقررات تيرعا با هياجرائ صدور ـ 40 ماده

 .باشد شده صادر نظر ديتجد مرجع از اجراء مورد حكم

 قضات انيم از ييقضا حوزه سيرئ توسط ابالغ واحد سيرئ. بود خواهد  ابالغ واحد چند اي كي يدارا ييقضا حوزه هر ـ 41 ماده

 . داشت خواهد يدفتر يمتصد و ابالغ مامور الزم تعداد به ابالغ واحد. گردند يم نييتع يادار كارمندان اي

 اي  ييقضا حوزه سيرئ نظر ريز سازش و صلح و ييقضا معاضدت و ارشاد يواحدها ييقضا حوزه هر لزوم صورت در ـ 42 ماده

 .شود يم  ليتشك كارمند و كارشناس ، يقاض الزم تعداد با سازش و صلح انجام و نيمراجع ييراهنما و ارشاد جهت دادستان

 نظر مورد، حسب مكلفند دادسرا به مربوط يادار امور ريسا و يمرخص روها،ين ييجابجا امر در هايدادگستر كل يروسا ـ 43 ماده

 .ندينما جلب را محل دادستان

 االجراء الزم ابالغ از پس و ديرس هيقضائ قوه سيرئ بيتصو به 9/11/1381  خيتار در تبصره 5 و ماده 43 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 .باشد يم

 

 

 


