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  28/7/1381 اصالحات با 1373 رماهيت مصوب

    

 با ييدادگاهها واحد، ييقضا مرجع جاديا و يقاض به ميمستق مراجعه و يدعاو هيكل فصل و حل و يدگيرس منظور به ـ 1 ماده

 .شوند يم ليتشك هيآت مواد شرح به عام تيصالح

 سيير صيتشخ  به مزبور يدادگاهها شعب تعداد و يمحل قلمرو نييوتع ييقضا حوزه هر در يعموم يدادگاهها سيتاس ـ 2 ماده

 . است هييقضا قوه

 ، تيحدودصالح ، التيتشك. گردد يم ليتشك حوزه آن يدادگاهها تيدرمع زين دادسرا كي شهرستان هر ييقضا حوزه در ـ 3 ماده

 ، مربوطه يدادرس نامه نييآ بيتصو زمان تا شود يم دهينام » انقالب و يعموم يدادسرا« كه مذكور يدادسرا اراتياخت و فيوظا

 مجلس ييقضا و يحقوق  ونيسيكم 28/6/1378 مصوب يفريك امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون طبق

 :باشد يم ليذ شرح به قانون نيا در مندرج مقررات و ياسالم يشورا

 حدود و يعموم  حقوق حفظ و يالله حق جنبه از يدعو اقامه ، جرم به متهم بيتعق ، جرم كشف دار عهده كه دادسرا ـ الف

 الزم تعداد به و باشد يم دادستان استير به است يقانون ضوابط وفق هيحسب امور به يدگيرس نيهمچن و حكم ياجرا ، ياسالم

 يشاك تيشكا با دارد يخصوص جنبه كه يميجرا در دادسرا اقدامات . داشت خواهد يادار التيتشك و بازپرس ار،يداد ، معاون

 .دارد برعهده البدل يعل دادرس را دادستان فهيوظ ، بخش ييقضا حوزه در. شود يم شروع يخصوص

 . است دادستان با دارند عهده بر ضابط عنوان به كه يفيوظا ثيح از يدادگستر نيضابط بر نظارت و استير ـ ب

 .دهند اطالع دادستان به فورا را مراتب موظفند نمود، بيراتعق ييجزا امر ديبا كه يموارد در يرسم اشخاص و مقامات ـ ج

 به شروع يبرا يقانون جهات .باشد داشته را حق نيا قانونا كه دينما يم يمقدمات قاتيتحق به اقدام يوقت بازپرس ـ د

 :از است عبارت بازپرس قاتيتحق

 . دادستان ارجاع ـ 1

 .باشد داشته تيفور آن به يدگيرس و ستين ممكن دادستان به يدسترس كه يمواقع در بازپرس به جرم اعالم اي تيشكا ـ 2



 .باشد آن وقوع ناظر شخصا بازپرس كه يصورت در مشهود ميجرا در ـ 3

 قاتيتحق كه يصورت در و داشت خواهد را الزمه ماتيتعل دادن و  نظارت حق شود يم ارجاع بازپرس به كه يامور در دادستان ـ ه

 .بداند كامل را خود قاتيتحق بازپرس كه نيا ولو بخواهد را آن ليتكم تواند يم نديبب ناقص را بازپرس

 اشكال با مواجه هرگاه و كند يم ديق صورتمجلس در را مراتب ، اجرانموده را دادستان يقانون يتقاضا ، قاتيتحق انيجر در بازپرس

 .شود يم مشكل حل منتظر و اعالم دادستان  به را مراتب نباشد مقدور آن انجام كه ينحو به شود

 استان يفريك دادگاه يدگيرس تيصالح در كه يميدرجرا. باشد يم بازپرس برعهده ميجرا هيكل يمقدمات قاتيتحق ـ و

 .باشد يم مقرر بازپرس يبرا كه است ياراتياخت و فيوظا هيكل يدارا زين دادستان ستين

 اقدامات ، بازپرس مداخله و حضور از قبل تا دادستان است استان يفريك دادگاه تيصالح در آنها به يدگيرس كه يميجرا مورد در

 از يبعض انجام تواند يم داستان ، ميجرا ريسا مورد در و آورد يم عمل به آثارجرم و ليدال يآور جمع و حفظ يبرا را الزم

 .باشد كرده ارجاع بازپرس آن به يكل طور به را امر يدگيرس كه نيا بدون دينما درخواست بازپرس از را اقدامات و قاتيتحق

 خواهد متبع دادستان نظر ار،يداد و دادستان نيب نظر اختالف درصورت و باشد دادستان موافقت با يستيبا اريداد يقرارها هيكل ـ ز

 .بود

 يدادگاهها  يدادرس نييآ قانون در مقرر موارد در يقاتيتحق مراحل تمام در تواند يم دادستان يتقاضا به اي و راسا بازپرس ـ ح

 متهم موقت بازداشت قرار ياسالم  يشورا مجلس يحقوق و ييقضا ونيسيكم 28/6/1378 مصوب يفريك امور در انقالب و يعموم

 مكلف باشد كرده صادر موقت بازداشت قرار راسا بازپرس كه يصورت در. دينما صادر را نيتام ليتبد و  نيتام اخذ قرار نيهمچن و

 آمده عمل به بازداشت قرار با ، دادستان هرگاه. دينما ارسال دادستان نزد نظر اظهار يبرا را پرونده ساعت چهار و ستيب ظرف است

 بازداشت ادامه يبرا يگريد موجب و شده مرتفع است بوده بازداشت موجب كه يعلت چنانچه و است متبع دادستان نظر نباشد، موافق

 موافق باآن وبازپرس كرده بازداشت يتقاضا دادستان كه يمورد در نيهمچن و شد خواهد رفع دادستان موافقت با بازداشت نباشد

 .بود خواهد محل انقالب اي يعموم دادگاه با مورد حسب ، اختالف حل نباشد

 بازپرس صورت نيا در كه ديبنما را خود بازداشت رفع درخواست ازبازپرس تواند يم نديبب مرتفع را بازداشت موجبات متهم هرگاه

 متهم حال هر به. دينما ارسال دادستان نزد ميتصم اتخاذ جهت را خود نظر ، درخواست ميتسل خيتار از روز ده ظرف است مكلف

 .كند استفاده حق نيا از مرتبه كي از شيب ماه هر در تواند ينم

 حل مورد  حسب جرم نوع نيهمچن و يذات و يمحل تيصالح درخصوص دادستان و بازپرس نيب اختالف حدوث صورت در

 .خواهدبود محل انقالب اي يعموم دادگاه با اختالف

 متهم ، نيتام قرار صدور علت به ماه دو تا ميجرا ريسا در و ماه چهار تا استان يفريك دادگاه تيصالح موضوع ميجرا در هرگاه ـ ط

 اي فك به قرارمكلف كننده صادر مرجع باشد، نشده دادسرا در يينها ميتصم به يمنته او ياتهام پرونده و برد سر به بازداشت در

 در كه باشد داشته وجود شده صادر نيتام قرار بقا يبرا يموجه علل اي يقانون جهات  كه آن مگر باشد يم متهم نيتام قرار فيتخف

 يو به ابالغ خيتار از روز 10 مدت ظرف ميتصم نيا از دارد حق متهم و شود يم ابقا قرار مزبور جهات و علل ذكر با صورت نيا

 عمل به دادستان موافقت با بازپرس طرف از متهم بازداشت قرار فك. دينما تيشكا محل اانقالبي يعموم دادگاه به مورد حسب

 . بود خواهد دادگاه با اختالف حل بازپرس و دادستان نيب اختالف حدوث  صورت در و ديآ يم



 بازداشت مدت حال هر به. شود يم اعمال ماه دو هر اي ماه چهار هر مورد بندحسب نيا مقررات ابدي ادامه متهم بازداشت چنانچه

 .دينما تجاوز جرم آن يبرا قانون در مقرر حبس مجازات حداقل از دينبا متهم

 نيضابط قاتيتحق به تواند يم بازپرس. ندينما اجرا فورا ادارات و يرسم  مقامات ، نيضابط ديبا را بازپرس و دادستان درخواست ـ ي

 .آورد عمل به باشد الزم ، قاتيتحق در يليتكم اي آنان اقدامات در يرييتغ هرگاه و نموده يدگيرس يدادگستر

 .بود خواهد زين يفريك بيتعق مستوجب مربوط قانون برابر يانتظام و يادار بيتعق بر عالوه بند نيا مقررات از تخلف

 دهيعق اظهار و قاتيتحق ختم اعالم با نموده استماع را  متهم دفاع نيآخر بازپرس ، افتي انيپا قاتيتحق آن از پس ـ ك

 و نشده واقع يجرم اصوال اي نبوده يجرم متضمن متهم عمل ، بازپرس دهيعق به كه يصورت در. فرستد يم دادستان نزد را خود،پرونده

 تيمجرم قرار ، متهم ريتقص بر بازپرس دهيعق صورت در و بيتعق منع قرار باشد نداشته وجود جرم ارتكاب يبرا يكاف ليدال اي

 يدگيرس به مكلف بازپرس دينما ابراز قتيحق كشف بر يمؤثر ليدل دفاع نيدرآخر متهم چنانچه و دينما يم صادر شانيا درباره

 .باشد يم

 .دارد اعالم را خود نظر و نموده مالحظه را پرونده ، وصول خيتار از روز پنج ظرف است مكلف زين دادستان

 دادگاه به يبازپرس قيطر از را پرونده صادر، خواست فريك باشد موافق متهم تيمجرم مورد در بازپرس نظر با دادستان هرگاه ـ ل

 به صادره قرار ابالغ دستور بازپرس ، متهم بيتعق يموقوف اي منع با دادستان و بازپرس توافق صورت در و دينما يم ارسال صالحه

 .شود يم آزاد فورا باشد يزندان متهم چنانچه رياخ مورد در و دهد يم را يخصوص يشاك

 آن عكس دهيعق يگريد و متهم بيتعق منع اي و يموقوف اي تيمجرم به دهيعق يكي( نباشد دهيعق توافق دادستان و بازپرس نيب هرگاه

 .شود يم رفتار دادگاه ميتصم موافق و ديآ يم عمل به محل انقالب و يعموم دادگاه در مورد حسب اختالف رفع) باشد داشته را

 :شود حيتصر ليذ نكات ديبا خواست فريك در ـ م

 . متاهل اي است مجرد ، نه اي است سواد با ، متهم اقامت محل ، شغل ، سن پدر، نام ، يخانوادگ نام و نام ـ 1

 .آزاد اي است بازداشت متهم كه نيا ديق با نيتام قرار نوع ـ 2

 . اتهام نوع ـ 3

  اتهام ليدال ـ 4

 .استناد مورد يقانون مواد ـ 5

 .باشد يفريك تيمحكوم  سابقه يدارا متهم كه يصورت در يفريك تيمحكوم سابقه ـ 6

 . جرم وقوع محل و خيتار ـ 7

 درجلسه كه دادگاه نظر و بوده صالحه دادگاه در اعتراض قابل ليذ موارد در باشد، موافق آنها با دادستان كه بازپرس يقرارها ـ ن

 :بود خواهد يقطع ديآ يم عمل به دادستان حضور بدون و نوبت از خارج يادار



 . يخصوص يشاك يتقاضا به بيتعق يموقوف و بيتعق منع يقرارها به اعتراض ـ 1

 . متهم يتقاضا به خواسته نيتام و نيتام ديتشد ، موقت بازداشت ، تيصالح عدم يقرارها به اعتراض ـ 2

 . ودادستان يخصوص يشاك يتقاضا به اناطه قرار به اعتراض ـ 3

 .باشد يم آن ابالغ خيتار از روز ده مدت ظرف باال در مذكور يقرارها به اعتراض

 خود قوت به دادگاه ميتصم اخذ تا يبازپرس اقدامات هيكل و نبوده قرار ياجرا مانع و قاتيتحق انيجر توقف باعث قرارها به اعتراض

 .شود يم اجرا فورا باشد يزندان متهم يآزاد صادره قرار جهينت چنانچه و بود خواهد يباق

 كرد،مگر بيتعق را او اتهام نيهم به توان ينم گريباشدد شده يوقعط صادر متهم بيتعق منع قرار ، ليدل تيكفا عدم علت به هرگاه

 دادگاه هرگاه.نمود بيتعق را يو دادستان درخواست به توان يم مرتبه كي يبرا فقط صورت نيا در كه ديجد ليدال كشف از بعد

 و ضرر دادخواست به يدگيازرس مانع امر نيا. دينما يم صادر يمقتض قرار و يدگي،رس بازپرس كند زيتجو را متهم مجدد بيتعق

 .باشد ينم يخصوص يمدع انيز

 . بزرگ يشهرها از ينيمع نقاط اي و اشهرستاني بخش كي قلمرو از است عبارت ييقضا حوزه ـ 1 تبصره

 انجام  ينظام دادگاه و دادسرا در و است خارج قانون نيا شمول از ينظام يدادگاهها تيصالح داخل ميجرا يدگيرس ـ 2 تبصره

 .شود يم

 ماه تاسه فقط آنها يقانون مجازات كه يميجرا نيهمچن ، است لواط زناو حد مشمول ميجرا آنها موضوع كه ييها پرونده ـ 3 تبصره

 مگر شود، يم مطرح مربوط يدادگاهها در مايمستق اطفال ميجرا و باشد يم الير)1000000( ونيليم كي تا ينقد يجزا اي و حبس

 .باشد داشته ضرورت جهات ريسا به راجع قاتيتحق دادستان صيتشخ به كه آن

 و فرخواستيك به ازين بدون دادگاه همان در است شده مطرح دردادگاه مايمستق قانون نيا ياجرا خيتار تا كه يميجرا ـ 4 تبصره

 نسبت راسا ديبا دادگاه باشد  جرم كشف جهت ياقدامات اي و قاتيتحق انجام به ازين وچنانچه شد خواهد يدگيرس دادسرا يدگيرس

 .كند اقدام آن انجام به

 يقانون  اراتياخت و فيوظا از يبرخ اي تمام انجام دار عهده ار،يادادي دادسرا معاون يو ابيغ در اي دادستان ارجاع با ـ 5 تبصره

 .بود خواهد دادستان

 يفريك دادگاه  تيصالح در آنها به يدگيرس كه يميجرا در دادگاه البدل يعل دادرس اي سيير بخشها، ييقضا حوزه در ـ 6 تبصره

 به اقدام و يدگيرس قانون مطابق ميجرا ريسا در و دينما يم اقدام مربوطه دادستان نظارت تحت بازپرس ينيجانش به ، است استان

 .نمود خواهد يرا صدور

 ميتقس ييجزا و يحقوق به شعب آن باشد يعموم  دادگاه شعبه كي از شيب يدارا كه ييقضا حوزه هر ـ 4 ماده

 .نمود خواهند يدگيرس يفريك امور به فقط ييجزا يدادگاهها و يحقوق امور به صرفا يحقوق يدادگاهها.شوند يم

 ميجرا و يخانوادگ امور مانند خاص ييجزا اي يحقوق يدعاو به يدگيرس يبرا يفريك و يحقوق يدادگاهها از يشعب صيتخص

 . است هييقضا قوه سيير اراتياخت و فيوظا از اتيمقتض و مصالح تيرعا با اطفال



 .شود ارجاع ييجزا پرونده يحقوق شعبه به اي و يحقوق پرونده ييجزا شعبه به است ممكن ضرورت صورت در

 و ابداست حبس اي اعدام اي صلب اي رجم اي عضو قصاص اي نفس قصاص آنها يقانون مجازات كه يميجرا به يدگيرس ـ تبصره

 خواهد عمل به استان يفريك يدادگاهها در شود يم ذكر يبعد مواد در كه ينحو به ياسيس و يمطبوعات ميجرا به يدگيرس نيهمچن

 .آمد

 آنها، نيمعاون و وزرا ، ياسالم يشورا مجلس ندگانينما ، نگهبان ي،شورا نظام مصلحت صيتشخ اعضا اتهامات هيكل به يدگيرس

 ميجرا و فرمانداران ، استانداران ،  ييقضا هيپا دارندگان ، محاسبات وانيد سييور سفرا،دادستان ، قوه سه يرؤسا مشاوران و معاونان

 تهران استان يفريك دادگاه تيصالح در استانها اطالعات كل رانيمد و باالتر و پيسرت ازدرجه يانتظام و ينظام افسران يعموم

 . است ييقضا مراجع ريسا تيصالح در كه يموارد استثنا به باشد يم

 صيتشخ  هييقضا قوه سيير را آن ليتشك ضرورت كه يمناطق و هراستان مركز در انقالب يدادگاهها از،ين مورد تعداد به ـ 5 ماده

 :دينما يم يدگيرس ليذ ميجرا به و گردد يم ليتشك ييقضا حوزه يادار استير و نظارت تحت دهد يم

 . االرض يافسادف اي محاربه و يخارج و يداخل تيامن هيعل ميجرا هيكل ـ 1

 . يرهبر  معظم  مقام و رانيا ياسالم يجمهور انگذاريبن مقام به نيتوه ـ 2

 . نظام با مقابله منظور به مؤسسات بيتخر و ترور و مسلحانه اقدام اي رانيا ياسالم يجمهور هيعل هيتوط ـ 3

 . اجانب نفع به يجاسوس ـ 4

 .مخدر مواد و  قاچاق به مربوط ميجرا هيكل ـ 5

 . ياساس قانون 49 اصل به مربوط يدعاو ـ 6

 .ندينما مراجعه ميتحك يقاض به ، خصومت فصل و حق احقاق يبرا توانند يم توافق صورت در دعوا نيطرف ـ 6 ماده

 دنظريتجد و نقض قابل قانون نيا در كه يموارد مگردر است يقطع انقالب و يعموم يدادگاهها احكام ـ 7 ماده

 . است شده ينيب شيپ

 اصل و موضوعه  نيقوان موافق اعالمات و اتيشكا و يدعاو به مكلفند  انقالب و يعموم يدادسراها و دادگاهها قضات ـ 8 ماده

 .ندينما اتخاذ را ييقضا ميتصم و كنند يدگيرس رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون) 167( هفتم و وشصت كصدي

 صادر حكم آن يمبنا بر كه باشد ياصول و شرع اي قانون به مستند و بوده مستدل ديبا دادگاهها احكام و قرارها ـ 9 ماده

 .بود خواهد يانتظام تيمحكوم موجب استناد بدون يرا يانشا و امر نيا از تخلف. است شده

 صورت در و احكام ياجرا و ابالغ واحد ، دادگاه دفتر ، البدل يعل دادرس ، دادگاه شعبه الزم تعداد به ييقضا حوزه هر ـ 10 ماده

 .بود خواهد زين كل دفتر كي يدارا ، شعب تعدد صورت در و داشت خواهد ييقضا معاضدت و ارشاد واحد كي لزوم



 هر اي واحد هر ارياخت و تيصالح زانيم ، آن طيشرا و انتخاب قهيطر هرواحد، ياعضا تعداد واحدها، نيا ليتشك بيترت ـ تبصره

 بيتصو به يدادگستر ريوز هيته و شنهاديپ به كه است يا نامه نييآ موجب به هايريگ ميتصم و اقدامات نحوة و آن ياعضا از كي

 .ديرس خواهد هييقضا قوه سيير

 هييقضا  قوه  سيير بيتصو با و است ييقضا حوزه سيير ، ييقضا حوزه هر در يعموم يدادگاهها اول شعبه سيير ـ 11 ماده

 .باشد داشته معاون الزم تعداد به تواند يم

 مركز در و دارد يادار استير دادگاهها بر دادگاه اول شعبه سيير و ييقضا حوزه سيير يدادگستر سيير شهرستان در ـ 12 ماده

 دادسراهاو و دادگاهها هيكل بر و است استان يفريك و دنظريتجد يدادگاهها كل سيير ، استان يدادگستر كل سيير استان

 حوزه آن يدادسرا بر حوزه هر يدادگستر سيير نيهمچن.  داشت خواهد يادار استير و نظارت استان آن حوزه يها يدادگستر

 .دارد يادار استير و نظارت

 يقضات ريسا و دادگاهها البدل يعل دادرسان و يفعل قيتحق قضات از هييقضا قوه سيير دادسراها، ييقضا كادر نيتام يبرا ـ 13 ماده

 يحت و كرد خواهد منحل دهد صيتشخ رالزميغ دادسرا سيتاس با كه را ازدادگاهها يشعب و نمود خواهد استفاده بداند يمقتض كه

 .شد خواهد انجام دادگاهها شعب نيآخر از ياضاف شعب حذف االمكان

 يشغل برابرگروه » تهران دادستان« يشغل گروه و » شهرستان يدادگستر سيير« يشغل گروه برابر »دادستانها« يشغل گروه ـ 1 تبصره

 .بود خواهد » تهران استان يدادگستر كل سيير«

 گروه برابر »اريداد« يشغل گروه و « يعموم دادگاه شعبه سيير« يشغل برابرگروه » بازپرس و دادستان معاون« يشغل گروه ـ 2 تبصره

 .بود خواهد » دادگاه البدل يعل دادرس« يشغل

 كار سابقه سال ده يدارا حداقل ديبا استان يدادگستر كل سيير ، هييقضا قوه سيير صيتشخ به يضرور موارد جز به ـ 3 تبصره

 ييقضا كار سابقه سال شش حداقل ، شهرستان يدادگستر سيير و دادستان و  سال هشت حداقل دنظريتجد دادگاه سيير ، ييقضا

 .باشند داشته

 و اقدامات تمام و شود يم ليتشك البدل يعل دادرس اي دادگاه سيير حضور با يحقوق يعموم يدادگاهها ـ الف ـ 14 ماده

 و ييقضا ميتصم اتخاذ و گردد يم انجام مربوط يدادرس نييآ قانون وفق البدل يعل دادرس اي دادگاه سيير لهيوس به قاتيتحق

 . است دادگاه يقاض با يرا يانشا

 نظر و نموده يدگيرس به اقدام است ييقضا هيپا يدارا كه زن ييقضا مشاور حضور با المقدور يحت خانواده يدادگاهها ـ ب

 .شد اخذخواهد دادگاه سيير توسط حكم صدور از قبل آنان يمشورت

 به  ارانيداد از يكي اي او معاون اي دادستان و البدل يعل دادرس اي  دادگاه سيير حضور با انقالب و ييجزا يعموم يدادگاهها ـ ج

 يانشا و دينما يم يدگيرس مربوط يدادرس نييآ قانون وفق خواست فريدرك مندرج ميجرا به فقط و گردد يم ليتشك دادستان نييتع

 . است دادگاه يقاض برعهده قانون وفق او ندهينما اي دادستان مدافعات و اتينظر استماع از پس يرا

 تواندرفع يم زين و دينما يم ليتكم خود بداند الزم را ياقدام انجام اي نموده مشاهده قاتيتحق در ينقص دادگاه هرگاه ـ 1 تبصره

 .كند درخواست مربوط  يدادسرا از نقص موارد ذكر با را پرونده ليتكم و نقص



 شود يآور  جمع ديبا دادگاه آن ييقضا حوزه از ياطالعات اي باشد الزم يگريد دادگاه حوزة در ياقدام اي قيتحق هرگاه ـ 2 تبصره

 را اطالعات يآور جمع اي اقدامات و قاتيتحق آن انجام حوزه آن دادگاه از ييقضا ابتين ياعطا با تواند يم كننده يدگيرس دادگاه

 .بخواهد

 ارجاع آنان  به نيقوان چارچوب در دادگاهها يروسا طرف از كه هستند يامور هيكل انجام دار عهده البدل يعل دادرسان ـ 15 ماده

 .ندينما يم  اداره و يتصد را يبالمتصد شعبه دادگاهها كل سيير نييتع حسب دادگاه شعبه سيير ابيغ در و شود يم

 .بود خواهد دادگاهها به مربوط يدادرس نييدرا مزبور مقررات طبق دادگاهها در يدگيرس بيترت ـ 16 ماده

 .باشد يم يرا يانشا به مكلف هفته كي ظرف يدادرس ختم اعالم از پس دادگاه يقاض ـ 17 ماده

 در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ نيقوان در كه باشد يم همان ، فرجام اي نظر ديتجد قابل و يقطع ريغ يآرا ـ 18 ماده

 در.  است دهيگرد ذكر ياسالم يشورا مجلس 21/1/1379 و يحقوق و ييقضا ونيسيكم28/6/1378 مصوب يمدن و يفريك امور

 .شود يم انجام مربوط يدادرس نييآ مقررات طبق بر يخواه فرجام و دنظريتجد ، فرجام اي دنظريتجد قابل يآرا مورد

 مجدد يدگيرس توان ينم است مقرر مربوط نيقوان در كه ينحو به ثالث اعتراض و يدادرس اعاده قيطر از جز ، يقطع يآرا مورد در

 امور در چه و ، يامورمدن در چه( هيعل محكوم درخواست به صورت آن در كه باشد شرع اي قانون نيب خالف ، يرا نكهيا مگر نمود

 .شود واقع دنظريتجد مورد است ممكن)  يفريامورك در( مربوط دادستان اي و)  يفريك

 .باشد فقه مسلّمات مخالف ، قانون سكوت موارد در اي و قانون حيصر نص خالف بر يرا كه است نيا نيب خالف از مراد ـ 1 تبصره

 علت به و شده صادر نينخست مرحله در يرا نكهيا از اعم ماده نيا مذكوردر يقطع آرا به نسبت دنظريتجد درخواست ـ 2 تبصره

 كي ظرف ديبا باشد دهيگرد صادر دنظريتجد مرجع از اي و باشد يقطع قانونا اي باشد شده يقطع يخواه دنظريتجد مهلت يانقضا

 پنج از صيتشخ شعبه. گردد ميتقد شود يم دهينام » صيتشخ شعبه« كه كشور يعال وانيد از يشعب اي شعبه به يرا ابالغ خيتار از ماه

 .شود يم ليتشك هييقضا قوه سيير انتخاب به مذكور وانيد قضات از نفر

 خالف وجود چنانچه. دينما يم صادر يمقتض يرا و نقض را يد،راينما احراز را نيب خالف وجود صيتشخ شعبه كه يصورت در

 صورت هر در صيتشخ شعبه شده ادي ماتيتصم. نمود خواهد صادر را يدنظرخواهيتجد درخواست رد قرار نكند، احراز را نيب

 صيتشخ شرع نيب خالف را صادره يرا يقيطر هر به و يزمان هر در هييقضا قوه سيير آنكه باشد،مگر يم اعتراض رقابليغ و يقطع

 .شد خواهد ارجاع صالح مرجع به ، يدگيرس جهت صورت نيا در كه دهد

 اخطاردفتر از پس روز 10 ظرف چنانچه و كند پرداخت قانون وفق را يدنظرخواهيتجد نهيهز ديبا دنظريتجد خواهان ـ 3 تبصره

 و يقطع قرار نيا .نمود خواهد صادر را او درخواست رد قرار صيتشخ شعبه د،يننما پرداخت را نهيهز عذر، بدون ، صيتشخ شعبه

 نيا.  است معاف يدادرس نهيهز  پرداخت از دادستان باشد، مربوط دادستان يسو از يدنظرخواهيتجد اگر. باشد يم اعتراض رقابليغ

 .باشد يم دينما دنظريتجد يتقاضا دادستان كه هم يموارد ريسا شامل تيمعاف

 خالف  عنوان به توان ينم بار كي از شيب افتهي تيقطع اي يقطع حكم چيه از ماده نيا 2 تبصره ليذ ارياخت مورد در جز ـ 4 تبصره

 .نمود دنظريتجد درخواست نيب



 در مذكور  صيتشخ شعبه با امر نيا كند، زيتجو را يدادرس اعاده ديبا كشور يعال وانيد ، قانون حسب بر كه يموارد در ـ 5 تبصره

 .بود خواهد ماده نيا 2 تبصره

 . است شده نسخ ـ 19 ماده

 ازمركبين مورد تعداد به دنظريتجد دادگاه استان هر مركز در وانقالب يعموم يدادگاهها يآرا در دنظريتجد منظور به ـ 20 ماده

 يرا يماهو يدگيرس از  پس افتهي تيرسم عضو نفر دو حضور با دادگاه جلسه .شود يم ليتشك مستشار عضو دو و سيير نفر كي از

 .بود خواهد االجرا الزم و يقطع شود يم انشا عضومستشار اي سيير لةيوس به كه تياكثر

 و باشد ابد حبس اي و صلب اي رجم اي اعدام اي نفس قصاص اي عضو قصاص آنها يقانون مجازات كه يميجرا به يدگيرس ـ 1 تبصره

 مذكور دادگاه مورد، نيا در و آمد خواهد عمل به استان دنظريتجد دادگاه در ايابتدا  ياسيس و يمطبوعات ميجرا به يدگيرس زين

 اي نفس قصاص آنها يقانون  مجازات كه يميجرا به يدگيرس يبرا استان يفريك دادگاه .شود يم دهينام » استان يفريك دادگاه«

 يبرا و)  استان دنظريتجد دادگاه البدل يعل دادرس اي مستشار چهار و سيير( نفر پنج از باشد ميدا حبس اي صلب اي رجم اي اعدام

 اي مستشار دو و سيير( نفر سه از باشد ياسيس و يمطبوعات ميجرا و عضو قصاص آنها يقانون مجازات  كه يميجرا به يدگيرس

 تا دادگاه نيا يرا صدور و محاكمه تيفيك ، يدگيرس بيترت ، التيتشك. شود يم ليتشك)  دنظراستانيتجد دادگاه البدل يعل  دادرس

 يفريامورك در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون و  قانون نيا مقررات مطابق مناسب يدادرس نييآ قانون بيتصو

 ميجرا  به يدگيرس در استان يفريك دادگاه. بود خواهد ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا ونيسيكم 28/6/1378 مصوب

 .شد خواهد ليتشك منصفه اتيه حضور با و ياسيس و  يمطبوعات

 به يدگيرس  يبرا » استان يفريك دادگاه« عنوان به دنظريتجد دادگاه از يشعب اي شعبه از،ين حسب استان هر مركز در ـ 2 تبصره

 .بود خواهد هييقضا قوه سيير صيتشخ به ابدي يم اختصاص امر نيا يبرا كه يشعب اي شعبه تعداد. ابدي يم اختصاص مربوط ميجرا

 انجام  استان يفريك دادگاه در را دادستان فيوظا ، دادستان نييتع به  ارانيداد از يكي اي او معاون اي استان مركز شهرستان دادستان

 كرده يمعرف دادستان كه يا خبره اهل و شهود و يو ندهينما اي دادستان اظهارات ، متهم و يشاك اظهارات استماع از قبل. دهد يم

 .شود يم انيب

 درشهرستان استان يفريك دادگاه ليتشك به امر موقتا تواند يم هييقضا قوه سيير ، يدادرس امر در عيتسر اي ليتسه يبرا ـ 3 تبصره

 دادگاه در را  دادستان فيوظا ، حوزه آن ارانيداد از يكي اي او معاون اي محل همان دادستان صورت نيا در. بدهد جرم وقوع محل

 .ابدي يم تيرسم مستشاران يتمام و سيير حضور با استان  يفريك دادگاه.  داشت خواهند عهده به مذكور

 اتيمحتو به  توجه با و نموده مشاوره وجدان و سبحان خداوند از استعانت با يدگيرس ختم از پس استان يفريك دادگاه ـ 4 تبصره

 قابل مقرر مهلت ظرف يرا نيا.  است اعتبار مناط دادگاه ياعضا تياكثر نظر و دينما يم يرا صدور به مبادرت پرونده

 و يعموم يدادگاهها  يدادرس نييآ قانون در كه است همان يدگيرس بيترت .باشد يم كشور يعال وانيد در يدنظرخواهيتجد

 . است شده مقرر ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا ونيسيكم 28/6/1378 مصوب انقالب

 .ندينما دنظريتجد يتقاضا استان يفريك دادگاه يرا از توانند يم ليذ اشخاص ـ 5 تبصره

  يو يقانون ندهينما اي هيعل محكوم ـ الف



  دادستان ـ ب

  انيز و ضرر ثيح از يو يقانون ندهينما اي يخصوص يمدع ـ ج

 نييآ قانون در مربوط مقررات وفق استان مركز شهرستان يدادسرا  توسط » استان يفريك دادگاه« يفريك احكام ياجرا ـ 6 تبصره

 ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا ونيسيكم 28/6/1378 مصوب يفريك امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس

 .بود خواهد

 شعبه سيير و باشد يم استان دنظريتجد دادگاه اول شعبه سيير استان يدادگستر كل سيير ، استان مركز شهرستان در ـ 7 تبصره

 ، ييقضا حوزه هر سيير استان مركز ريغ در و بود خواهد شهرستان آن يدادگاهها كل سيير استان مركز يعموم يدادگاهها اول

 . است ييقضا حوزه آن يعموم دادگاه اول شعبه سيير

 كه است  ياستان دنظريتجد دادگاه ، انقالب و ييجزا و يحقوق يعموم يدادگاهها دنظريتجد قابل آرا دنظريتجد مرجع ـ 21 ماده

 استان دنظريتجد يدادگاهها آرا از دسته آن و استان يفريك يها دادگاهء آرا. دارند قرار استان آن ييقضا حوزه در دادگاهها آن

 . است كشور يعال وانيد در فرجام قابل ، يخواه دنظريتجد يبرا مقرر مهلت ظرف باشد فرجام قابل كه

 انقالب و  ييجزا يعموم يدادگاهها دنظريتجد قابل احكام از دنظريتجد درخواست به استان دنظريتجد دادگاه يدگيرس ـ 22 ماده

 يحقوق و ييقضا ونيسيكم28/6/1378 مصوب يفريك امور در وانقالب يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ يقانون مقررات وفق

 نييآ قانون وفق يحقوق آرا درمورد و ديآ يم عمل به يو معاونان اي ارانيازداد يكي اي حضوردادستان با ياسالم يشورا مجلس

 .بود خواهد مربوط يدادرس

 كه چند هر گردد، يم هيتبر متهم و فسخ يبدو حكم شود شناخته گناه يب متهم دنظريتجد دادگاه در اگر ـ 1 تبصره

 .شود يم آزاد فورا باشد زندان در متهم اگر صورت نيا در و باشد نكرده دنظريتجد درخواست

 مستدال يبدو حكم دييتا ضمن بداند مجازات فيتخف مستحق را هيعل محكوم يدگيرس از پس دنظريتجد دادگاه هرگاه ـ 2 تبصره

 .باشد نكرده دنظريتجد يتقاضا هيعل محكوم كه چند هر دهد، فيتخف را او مجازات تواند يم

 را يبدو حكم در مقرر مجازات تواند ينم دنظريتجد مرجع بازدارنده اي يريتعز يمجازاتها موضوع يفريك امور در ـ 3 تبصره

 .باشد كرده دنظريتجد درخواست يخصوص يشاك اي دادستان نكهيا مگر كند، ديتشد

 زانيم و نوع نيياتعي دعوا يطرفها مشخصات نييتع اي خسارات اي به محكوم محاكمه نظر از خواسته دنظريتجد حكم اگر ـ 4 تبصره

 را آن حكم اصالح با دنظريتجد مرجع نسازد، وارد يا لطمه حكم اساس به كه باشد ياشتباه متضمن قانون با  عمل قيتطب و مجازات

 .داد خواهد يبدو دادگاه رابه الزم تذكر و دينما يم دييتا

 . است شده نسخ ـ 23 ماده

 : دينما يم اقدام ليذ شرح به كشور يعال وانيد در نقض از پس يدگيرس مرجع ـ 24 ماده

 .شود يماهو يدگيرس وارد و دينما متابعت وانينظرد از ديبا كشور، يعال وانيد در قرار نقض صورت در ـ الف



 حكم يانشا به مبادرت سپس دهد انجام را وانيد نظر مورد قاتيدتحقيبا ، قاتيتحق نقص علت به حكم نقض صورت در ـ ب

 .دينما

 درخواست حق كه يكسان از يكي اگر. دينما صادر ياصرار يتواندرا يم دادگاه مذكور موارد ريغ در حكم نقض صورت در ـ ج

 يعال وانيد شعبه  هرگاه رد،يگ يم قرار يبررس مورد كشور يعال وانيد در مجددا پرونده دينما دنظريتجد يتقاضا دارد دنظريتجد

 يفريك اي يحقوق شعب يعموم اتيه در پرونده صورت نيا ريغ در و دينما يم ابرام را حكم رديبپذ را دادگاه استدالل كشور

 شعبه به پرونده و نقض حكم گرفت قرار دييتأ مورد كشور يعال وانيد شعبه نظر چنانچه و مطرح مورد حسب كشور يعال وانيد

 نيا و صادر يمقتض حكم كشور يعال وانيد يعموم اتيه استدالل به توجه با هيال مرجوع شددادگاه خواهد ارجاع دادگاه گريد

 . است يقطع حكم

 .نباشد 18 ماده در مذكور گانه سه موارد از كه است يصورت در حكم تيقطع ـ تبصره

 : است ريز قرار به دنظريتجد درخواست جهات ـ 25 ماده

 .شهود در شهادت يقانون طيشرا فقدان اي شهود شهادت بودن دروغ اي دادگاه ياستناد مدارك اعتبار عدم يادعا ـ 1

 . قانون با يرا بودن مخالف يادعا ـ 2

 . يرا صادركننده يقاض تيصالح عدم اي دادگاه تيصالح عدم يادعا ـ 3

 . مدافعات اي ليدال به يقاض توجه عدم يادعا ـ 4

 درصورت دنظريتجد مرجع باشد آمده عمل به ماده نيا در مذكور جهات از يكي استناد به دنظريتجد درخواست اگر ـ تبصره

 .دينما يدگيرس هم جهت آن به تواند يم گريد يجهت وجود

 :دارند را دنظريتجد درخواست حق ريز اشخاص قانون نيا در مذكور موارد در ـ 26 ماده

 : يحقوق احكام مورد در ـ 1

 .شود يم متضرر دادگاه يرا از كه رندهيگ انتقال ، يوص ، وراث مانند آنان مقام ميقا اي يقانون ندهينما اي دعوا نيطرف از كيهر

 : يفريك احكام مورد در ـ 2

 .او يقانون ندهينما اي هيعل محكوم ـ الف

 .او يقانون ندهينما اي يخصوص يشاك ـ ب

 :قرارها مورد در ـ 3

 . آنان يقانون ندةينما اي باشد شده صادر او ضرر به دادگاه قرار كه دعوا نيطرف از كي هر

 . متهم يرقانونيغ تيامحكومي تيبرا حكم از دادستان ـ ج



 خارج كه يكسان يبرا و روز ستيب رانيا ساكن اشخاص يبرا 19 ماده در مذكور موارد در دنظريتجد درخواست مهلت ـ 27 ماده

 .باشد يم يرا ابالغ خيتار از ماه دو باشند يم ازكشور

 ادفتري و يرا كننده صادر دادگاه دفتر به مقرر مهلت ظرف را خود درخواست اي و دادخواست ديبا دنظريتجد يمتقاض ـ 28 ماده

 .دينما ميتسل است فيتوق جا آن در كه يبازداشتگاه

 شماره ذكر و ميتسل خيتار و دعوا طرف و يمتقاض نام بر مشتمل يديرس و ثبت را آن بالفاصله ديبا بازداشتگاه اي دادگاه دفتر ريمد

 خيتار ، خيتار نيا .ديدنمايق را خيتار همان دنظريتجد درخواست اي دادخواست يبرگها هيكل يرو در و بدهد كننده ميتقد به ثبت

 .گردد يم محسوب ينظرخواه ديتجد

 دادگاه دفتر. دينما ارسال يرا صادركننده دادگاه به را آن بالفاصله دنظريتجد  يتقاضا ازثبت پس كه است مكلف بازداشتگاه دفتر

 دنظريتجد مرجع به را آن بالفاصله پرونده ليتكم از پس باشد يقانون مهلت در دنظريتجد  يتقاضا كه يصورت در يرا صادركننده

 .دارد يم ارسال

 .دينما نيمع را آن دنظريتجد مرجع و يرا نبودن اي بودن دنظريتجد قابل خود يرا ليذ در ديبا دادگاه ـ 1 تبصره

 مقرر يها مهلت در ينظرخواه ديتجد حق از استفاده امكان هيقهر قوه علت به كه شود ثابت دنظريتجد دادگاه نزد هرگاه ـ 2 تبصره

 .خواهدبود هيقهر قوه رفع خيتار از مهلت يابتدا ، است نبوده

 يدادرس نهيهز يحقوق يآرا در و بپردازد يدادرس نهيهز بابت الير هزار ده مبلغ ديبا يفريك يآرا در دنظريتجد يمتقاض ـ 3 تبصره

 .بود خواهد يمدن يدادرس نييآ مقررات برابر

 نيا مگر دينما حيتصر دنظريتجد درخواست اي دادخواست در را خود يتقاضا جهات و علل تمام ديبا دنظريتجد يمتقاض ـ 29 ماده

 .كند اقدام يدادرس اعاده مقررات برابر تواند يم رياخ صورت در كه باشد شده حادث بعدا جهت آن كه

  يفساد يفريك امور در حكم ياجرا بر چنانچه باشد شده مقررداده مهلت ظرف دنظريتجد يتقاضا كه يصورت در ـ 30 ماده

 .شد خواهد متوقف حكم ياجرا دنظريتجد مرجع ميتصم اتخاذ تا باشد، مترتب

 . است شده نسخ ـ 31 ماده

 به قانونامكلف كه است يدادگاه همان با مطروحه يدعوا به نسبت دادگاه هر تيصالح عدم اي تيصالح صيتشخ ـ 32 ماده

 . است بوده پرونده به يدگيرس

 دادگاه به را پرونده تيصالح عدم قرار صدور با نداند يدگيرس به صالح را خود كننده يدگيرس دادگاه كه يصورت در ـ 33 ماده

 دادگاه توسط اختالف حل جهت پرونده ردينپذ را تيصالح عدم يادعا هيال مرجوع دادگاه چنانچه د،ينما يم ارسال صالح يذ

 .شود يم ارسال استان دنظريتجد دادگاه به هيال مرجوع

 كشور يعال وانيد ، اختالف حل مرجع باشد استان دو از ييقضا دوحوزه يها دادگاه نيب تيصالح اختالف كه يصورت در ـ تبصره

 .بود خواهد



 يجيتدر ليتشك با سال پنج مدت ظرف حداكثر است مكلف هييقضا قوه سيير قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از ـ 34 ماده

 واجد ييقضا يروين تيترب و ميتعل نهيزم در يضرور ماتيتصم اتخاذ و وانقالب يعموم يدادسراها انحالل و يعموم يدادگاهها

 .دينما فراهم كشور درسراسر را قانون نيا ياجرا موجبات طيشرا

 به يكارمندادار استخدام به نسبت انقالب و  يعموم يدادگاهها يدفتر ياعضا ليتكم منظور به است مجاز يدادگستر ـ 35 ماده

 . است يعموم يدادگاهها به مربوط التيتشك يبرا صرفا مذكور اجازه. كند اقدام الزم تعداد

 ملزومات ، استقرار  محل ليقب از يعموم يدادگاهها الزم زاتيتجه و ليوسا هيته امكان وقت اسرع در است مكلف دولت ـ 36 ماده

 قرار يدادگستر ارياخت رادر زاتيتجه و ليوسا نيا يبرا مربوطه الزم اعتبار كندو رافراهم ليوسا و لوازم گريد و هينقل طيوسا و

 .دهد

 خواهد  هييقضا قوه سيير بيتصو به و هيته يدادگستر ريوز توسط ماه سه مدت ظرف حداكثر قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 37 ماده

 .ديرس

 يروين يريكارگ به و الزم زاتيتجه و ليوسا هيته يبرا را الزم اعتبارات ، ساالنه بودجه قانون قالب در است مكلف دولت ـ 38 ماده

 .دينما نيتام قانون نيا ياجرا جهت يانسان

 امور در انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون) 268(و) 235( مواد قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از ـ 39 ماده

 يدادرس نييآ قانون) 412( و) 411( ،)326( مواد و ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا ونيسيكم 28/6/1378 مصوب يفريك

 حوزه هر در قانون نيا ياجرا خيتار از نينهمچ. گردد يم نسخ 21/1/1379 مصوب يمدن امور در انقالب و يعموم يدادگاهها

 .شود يم يملغ حوزه همان در دارد رتيمغا كه قسمت آن در قانون نيا با ريمغا مقررات و نيقوان هيكل ييقضا

 


