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  آنها تيصالح و دادگاهها ليتشك در ـ اول مبحث

 در و بوده ريز مجازات  يدارا نيقوان مطابق كه يميجرا به و ليتشك قانون نيا در مقرر بيترت به يفريك يدادگاهها ـ 1 ماده

 : ندينما يم صادر يمقتض حكم و يدگيرس نباشند يگريد يدادگاهها تيصالح

  حدود ـ 1

   قصاص ـ 2

   اتيد ـ 3

   راتيتعز ـ 4

   بازدارنده يها مجازات ـ 5

 2 و 1 يفريك يدادگاهها  تيمع در. شوند يم ميتقس 2 يفريك يدادگاهها و 1 يفريك يدادگاهها به يفريك يدادگاهها ـ 2 ماده

 . دينما يم فهيوظ انجام يعموم يدادسرا

 .  البدل يعل عضو اي سيير نفر كي از شود يم ليتشك 2 و 1 يفريك يدادگاهها ـ 3 ماده

 درخواست متبوعه حوزه يدادگستر سيير اي دادگاهها كل سيير از يموارد به نسبت البدل يعل عضو اي سيير هرگاه ـ 4 ماده

 قايدق را پرونده است مكلف مشاور ، دادگاه ميتصم اتخاذ از قبل صورت نيا در.  است مشاور اعزام به مكلف سيير كند، مشاور

 موجب امر نيا از مشاور تخلف. دينما اعالم كتبا و وقت اسرع در را خود مستدل و مشروح نظر نموده يبررس و مطالعه

 . بود خواهد 3 درجه تا يانتظام تيمحكوم

 يقاض نكند، ميتسل دادگاه رابه خود يمشورت نظر روز 5 مدت ظرف حداكثر مشاور ، يدگيرس خاتمه از پس چنانچه ـ 1 تبصره

 . دينما يم ميتصم اتخاذ رأسا دادگاه



 كه نيا بدون يدگيرس خاتمه از پس باشد طيالشرا جامع مجتهد ييقضا يعال يشورا صيتشخ به دادگاه يقاض چنانچه ـ 2 تبصره

 . دينما ميتصم اتخاذ تواند يم بماند يمشورت نظر منتظر

 حسب و شود يم ليتشك بداند الزم را آن سيتاس ييقضا يعال يشورا كه ييشهرها و استانها مراكز در 1 يفريك دادگاه ـ 5 ماده

 .  است ييقضا يعال يشورا با ميجرا خاص انواع از كيهر به شعبه هر صيتخص باشد، متعدد شعب يدارا تواند يم مورد

 ، است 1 يفريك دادگاه تيصالح در كه محل آن ميجرا به يدگيرس باشد، نشده ليتشك 1 يفريك دادگاه يمحل در هرگاه - تبصره

 . بود خواهد استان همان ييقضا حوزه 1 يفريك دادگاه نيكترينزد با

 شعب يدارا تواند يم مورد حسب و شود يم ليتشك بداند الزم ييقضا يعال يشورا كه ييشهرها در 2 يفريك دادگاه ـ 6 ماده

 .  است ييقضا يعال يشورا با ميجرا انواع از كيهر به شعبه هر صيتخص. باشد متعدد

 : ندينما يم يدگيرس ريز ميجرا به قانون نيا 1 ماده تيرعا با 1 يفريك يدادگاهها ـ 7 ماده

 . باشد حد عنوان به بلد ينف و صلب ، رجم ، اعدام آن فريك كه يجرم ـ الف

 . باشد عضو نقص اي قطع آن فريك كه يجرم ـ ب

 . باشد باالتر و زندان سال 10 قانون حسب به آن فريك كه يجرم ـ ج

 . باشد ينقد يجزا تومان هزار ستيدو از شيب قانون حسب به آن فريك كه يجرم ـ د

 .  محض يخطا اي و عمد  هيشب اي عمد از اعم باشد باالتر اي و گانه شش موارد از كي هر كامل هيد نصف آن فريك كه يجرم ـ  ه

 كه شود معلوم يدادرس ختم از پس و باشد آن بر مذكور يفرهايك از يكي ترتب احتمال شده ادعا كه يجرم هرگاه ـ 1 تبصره

 . كرد خواهد حكم يانشا به مبادرت 1 يفريك دادگاه ، است مذكوره امور از كمتر آن فريك

 يقاض فاقد دادگاه اي و است  متراكم شيها پرونده يول شده ليتشك اي و نشده ليتشك 2 يفريك دادگاه يمحل در هرگاه ـ 2 تبصره

 تواند يم 1 يفريك دادگاه ندارد، را يا پرونده به يدگيرس تيصالح قانون مطابق 2 يفريك دادگاه يقاض كه يصورت در زين و باشد

 . دينما يدگيرس زين است 2 يفريك تيصالح در  كه ييها پرونده به كل سيير ارجاع حسب بر

 2 يفريك دادگاه عهده به باشد، آن يها تبصره و قبل ماده در مذكور يفرهايك ريغ مجازاتش كه ييها جرم به يدگيرس ـ 8 ماده

 . باشد يم

 يدعاو هيكل به 1 يفريك اي 1 يحقوق دادگاه شعبه كي نباشد سريم يفريك و يحقوق دادگاه شعبه دو ليتشك كه ينقاط در ـ 9 ماده

 در ميجرا و يحقوق يدعاو به باشد 2 يفريك اي 2 يحقوق دادگاه نوع از واحد دادگاه هرگاه. كرد خواهد يدگيرس ميجرا و يحقوق

 . نمود خواهد يدگيرس 2 يفريك و يحقوق دادگاه تيصالح حد

 . باشد يم البدل يعل عضو اي دادگاه سيير عهده به دادسرا فيوظا باشد نشده ليتشك محل در دادسرا هرگاه موارد نيا در ـ تبصره



 در كه ياتيشكا و يدعاو  به و ليتشك تواند يم 2 يحقوق دادگاه كي است نشده ليتشك يدادگستر كه ييجاها در ـ 10 ماده

 يكي و 2 يحقوق يكي دادگاه دو نباشد يكاف دادگاه  كي چنانچه و دينما يدگيرس باشد يم 2 يفريك و 2 يحقوق تيصالح

 . كنند يم عمل خود يتهايصالح طبق و ليتشك 2 يفريك

 يشخص اگر و است افتهي وقوع آن حوزه در جرم كه شود يم يدگيرس يدادگاه در شود يجرم مرتكب يكس هرگاه ـ 11 ماده

 شده واقع آن حوزه در جرم نيمهمتر كه شود يم يدگيرس ميجرا آن به يدادگاه در بشود، مختلف يجاها در جرم نيچند مرتكب

 نيا در. دينما يم يدگيرس آن به شده ريدستگ آن حوزه در متهم كه يدادگاه باشد، درجه كي از يارتكاب ميجرا هرگاه و است

 جهينت دينما يدگيرس ديبا كه يدادگاه دادستان به آورده عمل به خود فيتكال موافق را الزمه قاتيتحق محل هر يدادسرا صورت

 . دارد يم ارسال را قاتيتحق

 . شود ينم ماده نيا مشمول است كرده ينيب شيپ را يگريد بيترت قانون كه يموارد در ـ تبصره

 شود يم محاكمه يدادگاه در يذات تيصالح تيرعا با باشد مختلف انواع از جرم نيچند ارتكاب به متهم يكس هرگاه ـ 12 ماده

 . دارد را جرم نيمهمتر به يدگيرس تيصالح كه

 تواند يم دادگاه باشد قيتعو آنهاموجب تمام به يدگيرس اگر كنيل شود يدگيرس كجاي و تواما ديبا متهم متعدد اتهامات به ـ تبصره

 . كند صادر يمقتض قرار اي حكم باشد كامل آنها قاتيتحق كه ياتهامات به نسبت

 آنها از نفر چند اي كي به كه يصورت در و باشند داشته كيشر و معاون اي و باشند متعدد نيمتهم كه يميجرا هيكل در ـ 13 ماده

 به نسبت پرونده و دينما نيمع را حاضر نيمتهم فيوتكل كيتفك را يدگيرس ديبا دادگاه باشد ممكن كيتفك و نباشد يدسترس

 . ماند خواهد مفتوح نيبيغا

 . دارد را ياصل مجرم اتهام به يدگيرس تيصالح كه شوند يم محاكمه يدادگاه در جرم نيمعاون و شركا ـ 14 ماده

 ريدستگ رانيا در و شده يجرم مرتكب رانيا ياسالم يجمهور تيحاكم قلمرو از خارج در رانيا اتباع از يكي هرگاه ـ 15 ماده

 .  است شده ريدستگ آن حوزه در كه شود يم محاكمه يدادگاه در شود

 حكم و باشد ينم وارده انيز يبرا يخاص نصاب كند يم يدگيرس جرم از يناش انيز و ضرر به دادگاه كه يموارد در ـ 16 ماده

 .  است دادگاه همان بر حاكم مقررات مشمول صادره

 مزبور دادگاه شود بيتعق يقرارموقوف اي متهم برائت حكم صدور به يمنته يفريك دادگاه در ييجزا يدعوا كه يصورت در ـ تبصره

 . دينما صادر يرأ و كرده يدگيرس باشد شده مطرح  يفريك دادگاه در كه يصورت در يحقوق يدعوا به است مكلف

 .  است يحقوق يدادگاهها قواعد طبق يفريك يدادگاهها نيب تيصالح در اختالف حل ـ 17 ماده

 يدادگستر يدادگاهها گريد با مزبور يدادگاهها از كيهر نيب زين و ينظام و انقالب يدادگاهها نيب اختالف حل مرجع ـ 1 تبصره

 .  است كشور يعال وانيد

 .  دادسراهاست همان يدادگاهها اختالف حل قواعد تابع دادسراها نيب اختالف حل ـ 2 تبصره



 يدادگاهها كل استير اول شعبه  سيير باشد شده ليتشك خاص يمدن و يحقوق و يفريك متعدد شعب كه ييشهرها در ـ 18 ماده

 . كند يم ارجاع مربوطه شعب رابه واصله يها پرونده و بوده دارا را خاص يمدن و يفريك و يحقوق

 . باشند داشته معاون توانند يم  قضات نيب از ييقضا يعال يشورا بيتصو با ازين مورد تعداد به هايدادگستر يروسا ـ تبصره

 يمدن و يفريك و يحقوق يدادگاهها هيكل بر شهرستان آن يدادگستر سيير عنوان به شهرستان هر يدادگاهها كل سيير ـ 19 ماده

 و يادار استير استان مركز شهرستان يدادگستر سيير نيهمچن.دارد يادار استير و نظارت محل يعموم يدادسرا و خاص

 .  داشت خواهد را استان آن حوزه شهرستان يها يدادگستر امور بر نظارت

 . ندينما جلب را محل دادستان موافقت دادسراها يادار امور در مكلفند يدادگستر يروسا ـ 1 تبصره

 .  است شهرستان همان دادستان با ، يدادگستر سيير ابيغ در يادار امور يتصد ـ 2 تبصره

 قيتعو از يريجلوگ و يدگيرس در عيتسر جهت و ها پرونده تراكم از يريجلوگ منظور به تواند يم ييقضا يعال يشورا ـ 20 ماده

 اي و انقالب ، يفريك يها پرونده به يدگيرس مامور ، سمت حفظ با را خاص يمدن اي و 2 اي 1 از اعم يحقوق دادگاه قضات ها پرونده

 . دينما يحقوق يها پرونده به يدگيرس مامور سمت حفظ با فوق ضرورت  حسب را يفريك يدادگاهها قضات

 يا نقطه هر به نيمع مدت يبرا ييقضا  ابالغ صدور با را قضا طيشرا واجد افراد شود يم داده اجازه ييقضا يعال يشورا به ـ 21 ماده

 در متخذه ماتيتصم به نسبت مذكور قضات. ندينما نييتع ابالغ در را آنان يدگيرس تيصالح زانيم و بدهند تيمامور كشور از

 يو تيرضا با باشد شده يا پرونده به يدگيرس مشغول محل يقاض كه يصورت در و باشند يم ولئمس  قضات يانتظام دادگاه قبال

 .بود خواهد مربوط پرونده به يدگيرس مجاز مامور يقاض

   يدگيرس شروع در ـ دوم مبحث

 : دينما يم يدگيرس به شروع ريز موارد در يفريك يدادگاهها ـ 22 ماده

 .  است آمده وارد آنان به جرم از كه يانيز و ضرر اي جرم وقوع واسطه به يخصوص يمدع اي يشاك تيشكا و يدعو اقامه ـ 1

 . آورد يم فراهم يعموم ميجرا يبرا يقاض صيتشخ به را نهيزم كه يميجرا اي و دارد يعموم جنبه كه يمشهود ميجرا مورد در ـ 2

 ).  است يعموم جنبه يدارا كه يميجرا در( شود حاصل نانياطم قولشان از كه ياشخاص اي يدادگستر نيضابط اخبار و اعالم ـ 3

 . دادسرا فرخواستيك اي و تقاضانامه ـ 4

 .  دادستان و بازپرس نيب دهيعق اختالف حل مقام در ييجزا امر بيتعق در 2 يفريك دادگاه حكم ـ 5

 . باشد شده ينيب شيپ ياسالم يشورا مجلس مصوب نيقوان در كه يموارد ريسا ـ 6

 . ندينما تيشكا ليوك توسط اي شخصا توانند يم يخصوص انيمدع ـ 23 ماده

 يدعو اقامه و تيشكا يفريك يدادگاهها به مايمستق ليوك توسط اي شخصا يخصوص انيمدع و شكات كه يموارد در ـ 24 ماده

 : كنند ديق مشروحا را ريز موارد خود عرضحال در ديبا ندينما يم



 . خود قيدق ينشان و پدر نام و يخانوادگ نام و نام ـ 1

 .  است شده واقع كجا در و يخيتار چه در كه نيا ذكر و تيشكا موضوع ـ 2

 .  است مطالبه مورد و شده وارد يمدع به كه يانيز و ضرر ـ 3

 .  مظنون اي عنه يمشتك ينشان و مشخصات ذكر ـ 4

 .  ادله ريسا و نيمطلع ينشان و مشخصات و ياسام ذكر ـ 5

 انگشت اثر اي امضا به و منعكس دادگاه دفتر لهيوس يميتنظ جلسه صورت در مراتب باشد يشفاه اي ناقص عرضحال چنانچه ـ تبصره

 . شود يم ديق  مراتب بزند انگشت اي كند امضا نتواند اگر و رسد يم يشاك

 يمدع تيشكا از نظر وصرف مهم موضوع و نباشد يكاف يدعو اقامه ليدال اي بوده نيرمعيغ ، يمدع طرف هرگاه ـ 25 ماده

 . خواهد يم يدادگستر نيضابط از را الزم قاتيتحق يفريك دادگاه باشد، يدگيرس و بيتعق قابل يخصوص

 فقد اي وجود از نظر صرف و است يفريك يدادگاهها به راجع كه ندينما كشف را يميجرا هرگاه يدادگستر نيضابط ـ 26 ماده

 : دهند يم  اطالع ريز موارد ذكر با يفريك محاكم به باشد بيتعق قابل يشاك اي يمدع

 .  جرم وقوع خيتار و محل ـ 1

 .  مظنون مشخصات ـ 2

 .  جرم ليدال ـ 3

 . ريخ اي دارد يشاك ـ 4

 . شهود مشخصات ـ 5

 .  نيمطلع و پرونده نيطرف كامل ينشان ـ 6

 : ندينما يمعرف  يفريك يدادگاهها به را متهم توانند يم جرم اعالم ضمن يدادگستر نيضابط ريز موارد در ـ تبصره

 و اسم باب در او اظهار به نانياطم  توان ينم و ستين نيمع او اقامت محل و شده ريدستگ جرم ارتكاب نيح در مرتكب هرگاه ـ 1

 . نمود حاصل او اقامت محل

 خود ارتكاب عمل آثار كه رود يم  احتمال و است حد اي هيد اي قصاص اي حبس مجازات مستلزم مرتكب عمل كه يصورت در ـ 2

 . كند فرار اي دينما معدوم را

 و بالفاصله را متهم محاكمه و بيتعق تواند يم موضوع و هيقض احوال و اوضاع به نظر ميجرا هيكل در يفريك دادگاه يقاض ـ 27 ماده

 انجام اي دهد انجام رأسا را قاتيتحق تواند يم باشد داشته يمقدمات قاتيتحق به ازين محاكمه چنانچه. دينما آغاز دادگاه در مايمستق

 نظر مورد اقدامات و قاتيتحق انجام از پس صورت نيا در. دينما نظارت آن در و بخواهد يدادگستر نيضابط اي دادسرا از را آن

 . شود يم ارسال دادگاه به پرونده



 . بود خواهد دادگاه عهده به متهم از الزم نيتام اخذ  فوق موارد در ـ تبصره

 در( مشاور هينظر و پرونده ومطالعه محاكمه و يدگيرس از پس 2 اي 1 از اعم يفريك يدادگاهها البدل يعل عضو اي سيير ـ 28 ماده

 نيا در مذكور دنظريتجد موارد در جز مزبور حكم. دينما يم حكم يانشا به مبادرت رأسا) باشد مشاور يدارا دادگاه كه يصورت

 .  است يقطع 14/7/1367 مصوب آنها يدگيرس نحوه و دادگاهها احكام دنظريمواردتجد نييتع قانون در و قانون

 و هيته ييقضا يعال يشورا توسط كه است يا نامه نييآ مطابق عضو نقص اي قطع ، صلب ، رجم ، اعدام احكام ياجرا نحوه ـ 1 تبصره

 . شد خواهد بيتصو

 يعال وانيد اظهارنظر از پس  شده استنباط و نظر ابراز به يمنته قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار در كه ييها پرونده ـ 2 تبصره

 . نمود خواهد حكم يانشا به مبادرت خود صيتشخ به كشور يعال وانيد نظر لحاظ با كي يفريك دادگاه كشور

 شده صادر حكم آن براساس باشدكه ياصول و يقانون مواد به مستند بوده موجه و مستدل ديبا يفريك يدادگاهها احكام ـ 29 ماده

 معتبر يفتاو اي معتبر يفقه منابع به استناد با نباشد، يقانون اگر و ابنديب مدونه نيقوان در را هيقض هر حكم مكلفند دادگاهها.  است

 اتيشكا به يدگيرس از مدونه نيقوان تعارض اي اجمال اي نقص اي سكوت بهانه به توانند ينم ها دادگاه و دينما صادر را هيقض حكم

 . ورزند امتناع حكم صدور و يدعاو و

 به يدگيرس جهت پرونده باشد  مدون قانون مخالف او يفقه يفتوا و باشد طيالشرا جامع مجتهد يقاض كه يصورت در ـ تبصره

 . شود يم محول گريد يقاض

 يها دادگاه يموارد نيچن در و رديگ صورت متهم حضور با ديبا محاكمه دارند ياله حق جنبه كه يامور و ميجرا در ـ 30 ماده

 قابل متهم ابيغ در آنها يالناس  حق جهت يول باشند ينم  ياله حق جنبه به نسبت يابيغ حكم صدور و محاكمه به مجاز يفريك

 .  است يدگيرس

  دنظريتجد در ـ سوم مبحث

 به دنظريتجد مرجع و  آن به يدگيرس يچگونگ و يفريك يدادگاهها يقرارها و احكام به نسبت دنظريتجد موارد ـ 31 ماده

 نحوه و دادگاهها احكام دنظريتجد موارد نييتع  قانون در كه است ينحو به دهيگرد حيتصر قانون نيا در كه يموارد ياستثنا

 .  است شده ينيب شيپ آنها يدگيرس

 يدگيرس د،ينما يم يدگيرس است 2 يفريك دادگاه تيصالح در كه ييها پرونده به 1 يفريك دادگاه كه يموارد در ـ 32 ماده

 وحدت صورت در و باشد يم ييقضا حوزه همان 1 يفريك دادگاه گريد شعبه عهده به صادره قرار اي حكم به نسبت دنظريتجد

 . بود خواهد 1 يفريك دادگاه  نيكترينزد با مزبور يدگيرس ، شعبه

 انيز و ضرر و ينقد يجزا و  مهيجر محاسبه و مجازات مدت احتساب و يقانون مواد با يارتكاب عمل قيتطب در هرگاه ـ 33 ماده

 داده رخ ياشتباه حكم صادركننده دادگاه طرف از آن مانند و يخصوص يمدع و متهم مشخصات و اسم ذكر اي و يخصوص يمدع

 مرجع باشد شده مطرح دنظريتجد مرجع در پرونده هرگاه و دارد را  فوق موارد اشتباه  اصالح حق حكم صادركننده دادگاه باشد

 . دينما يم حيتصح را حكم و نموده رفع را اشتباه د،ينما نقض را حكم اساس كه نيا بدون مزبور



 موارد نييتع قانون در مذكور نظر ديتجد جهات وجود صورت در متهم برائت حكم به نسبت يخصوص يمدع اي يشاك ـ 34 ماده

 . دارد دنظريتجد حق14/7/1367 مصوب آنها يدگيرس نحوه و دادگاهها احكام دنظريتجد

 . است شده لغو 1372 مرداد 17 مصوب دادگاهها يآرا دنظريتجد قانون 18 ماده طبق ـ 35 ماده

        كشوركشوركشوركشور    ييييعالعالعالعال    وانوانوانوانييييدددد    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 زين گريد يشهرستانها در تواند يم بداند مصلحت ييقضا يعال يشورا اگر شود يم ليتشك تهران در كشور يعال وانيد ـ 36 ماده

 . دهد ليتشك يشعب

 است اول شعبه سيير عهده به كشور يعال وانيد استير و بود خواهد متعدد ازين مقدار حسب به كشور يعال وانيد شعب ـ 37 ماده

 جلسات استير و ها پرونده ارجاع خصوص در را خود اراتياخت تواند يم و شود يم ارجاع گريد شعب به او دستور به ها پرونده و

 . دينما محول خود ييقضا معاون اي و گريد شعب از يكي سيير به يعموم اتيه

 . باشد 39 ماده در مذكور طيشرا واجد ديبا ييقضا معاون ـ تبصره

 ليتشك است مستشار يگريد و سيير آنها از يكي كه طيشرا واجد يقاض نفر دو از كشور يعال وانيد شعب از كي هر ـ 38 ماده

 . شود يم

 عضو دو از كيهر فيوظا تواند يم  معاون عضو و داشت خواهد معاون عضو شعب يبرا الزم تعداد به كشور يعال وانيد ـ تبصره

 . شود يم نييتع ييقضا يعال يشورا نظر طبق باشد شعب تعداد از شتريب دينبا كه نيمعاون تعداد. گردد دار عهده را شعب

 10 يدارا اي و باشند نموده شركت  خارج درس در تمام سال 10 اي و باشند مجتهد اي ديبا معاون عضو و مستشار ، سيير ـ 39 ماده

 . باشند داشته ياسالم مدون نيقوان به كامل ييآشنا و بوده وكالت اي و ييقضا كار سابقه سال

 .  است ييقضا يعال يشورا عهده به  فوق طيشرا بودن دارا صيتشخ ـ تبصره

 يبررس و مطالعه دقت وكمال نوبت حفظ با را يارجاع پرونده است موظف كشور يعال وانيد شعب ياعضا از كيهر ـ 40 ماده

 . دينما اظهارنظر مستدل طور به يكاف مشاوره از پس نموده

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

 . آمد خواهد

 تياكثر نظر و مهيضم آنان به گريد شعب قضات از يكي اي و معاون عضو ، شعبه عضو دو نيب نظر اختالف صورت در ـ 41 ماده

 . بود خواهد مالك

 يادا يبرا را آنان حضور كشور يعال وانيد شعبه كه آن مگر شوند ينم احضار يدگيرس يبرا آنان يوكال اي نييمتداع ـ 42 ماده

 و آنها حاتيتوض استماع از پس و گردند يم احضار است الزم حضورشان كه يكسان صورت نيا در كه بداند الزم حاتيتوض

 موجه عذر بدون شدگان احضار حضور عدم يول دينما يم يرا صدور به مبادرت شعبه او ندهينما اي كشور كل دادستان دهيعق اظهار

 . اندازد ينم ريتاخ به را يرا صدور



 يبرا شده ينيب شيپ جهت چند اي كي به تواند يم دادگاه يرا به راجع دهيعق اظهار ضمن او ندهينما اي كشور كل دادستان ـ بصرهت

 . دينما دنظريتجد يتقاضا گرفته قرار حق يذ اعتراض مورد اي است يعموم جنبه يدارا كه يموارد به نسبت دنظريتجد

 .گردد يم لغو قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از قانون نيا با ريمغا مقررات و نيقوان هيكل ـ 43 ماده

   

 

 


