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  قانٌن آیین دادرسی جرائن نیرًىای هسلح ً دادرسی الکترًنیکی

 ۱۰/۸/۱۳۹۳                                                                        ۵۳۶۶۴/۲۰۱ىوبؿٍ

 صْـت صزت االمالم ّالونلویي رٌبة آلبی ػکتـ صني ؿّصبًی

ؿیبمت هضتـم روِْؿی امالهی ایـاى 

لبًْى امبمی روِْؿی  امالهی  ایـاى لبًْى آییي ػاػؿمی رـائن ًیـُّبی هنلش ّ ػاػؿمی  (۱۲۳)ػؿ ارـای اٍل یکَؼ ّ ثینت ّمْم 

لبًْى  (۸۵) کوینیْى لْبئی ّ صمْلی هزلل ىْؿای امالهی هطبثك اٍل ُيتبػ ّ پٌزن۸/۷/۱۳۹۳الکتـًّیکی هَْة رلنَ هْؿط 

امبمی کَ ثب ػٌْاى ٓـس ثَ هزلل ىْؿای امالهی تمؼین گـػیؼٍ ثْػ، پل اف هْافمت هزلل ثب ارـای آفهبیيی آى ثَ هؼت مَ مبل ػؿ 

.  ّ تأییؼ ىْؿای هضتـم ًگِجبى، ثَ پیْمت اثالؽ هی گـػػ۲۸/۲/۱۳۹۳رلنَ ػلٌی ؿّف یکيٌجَ هْؿط 

ؿئیل هزلل ىْؿای امالهی ـ ػلی الؿیزبًی 

  

 ۱۷/۸/۱۳۹۳                                                                              ۹۰۸۷۵ىوبؿٍ

 ًزارت دادگستری ـ ًزارت دفاع ً پشتیبانی نیرًىای هسلح

لبًْى آییي ػاػؿمی رـائن ًیـُّبی هنلش ّ ػاػؿمی »ػؿ ارـای اٍل یکَؼ ّ ثینت ّ مْم لبًْى امبمی روِْؿی امالهی ایـاى 

کَ ػؿ رلنَ ػلٌی ؿّف یکيٌجَ « الکتـًّیکی

  هْؿط ثینت ّ ُيتن اؿػیجِيت هبٍ یکِقاؿ ّ میَؼ ّ ًْػ ّ مَ ثب ارـای آفهبیيی آى ثَ هؼت مَ مبل هْافمت گـػیؼ ّ ػؿ رلنَ هْؿط 

لبًْى  (۸۵)ُيتن هِـ هبٍ یکِقاؿ ّ میَؼ ّ ًْػ ّ مَ کوینیْى لْبیی ّ صمْلی هزلل ىْؿای امالهی هطبثك اٍل ُيتبػ ّ پٌزن 

 هزلل ىْؿای ۱۰/۸/۱۳۹۳ هْؿط ۵۳۶۶۴/۲۰۱ ثَ تأییؼ ىْؿای ًگِجبى ؿمیؼٍ ّ ٓی ًبهَ ىوبؿٍ ۳۰/۷/۱۳۹۳امبمی تَْیت ّ ػؿ تبؿیظ 

. امالهی ّاٍل گـػیؼٍ امت، ثَ پیْمت رِت ارـاء اثالؽ هی گـػػ

ؿئیل روِْؿ ـ صني ؿّصبًی 

  

 قانٌن آیین دادرسی جرائن نیرًىای هسلح ً دادرسی الکترًنیکی

 بخش ىشتن ـ آیین دادرسی جرائن نیرًىای هسلح

 فصل اًل ـ کلیات

 مبفهبى لْبئی ًیـُّبی هنلش کَ ػؿ ایي لبًْى ثَ اعتَبؿ مبفهبى لْبئی ًبهیؼٍ هی ىْػ، ىبهل ػاػمـا ّ ػاػگبُِب ی ًظبهی ـ۵۷۱هاده

.  ثَ ىـس هْاػ آتی امت

 ؿئیل مبفهبى لْبئی اف ثیي لْبتی کَ صؼالل پبًقػٍ مبل مبثمَ عؼهت لْبئی ػاىتَ ثبىٌؼ، تْمٔ ؿئیل لٍْ لْبئیَ هٌَْة ـ۵۷۲هاده

. هی ىْػ

 ؿئیل مبفهبى لْبئی ػالٍّ ثـ ؿیبمت اػاؿی ّ ًظبؿت ثـ کلیَ مبفهبى ُبی لْبئی امتبًِب، ؿیبمت ىؼجَ اّل ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ـ۵۷۳هاده

. ًظبهی امتبى تِـاى ؿا ًیق ثـػِؼٍ ػاؿػ ّ هی تْاًؼ یک ًفـ لبئن  همبم ّ ثَ تؼؼاػ الفم هؼبّى ػاىتَ ثبىؼ

 ایزبػ تيکیالت لْبئی ّ اػاؿی ػؿ مبفهبى لْبئی ّ اًتَبة لْبت مبفهبى ُوچٌیي تغییـ موت یب هضل عؼهت آًبى ثب ؿػبیت اٍل ـ تبصره

ؿئیل مبفهبى لْبئی هی تْاًؼ پیيٌِبػُبی عْػ ؿا ػؿ هْاؿػ . لبًْى امبمی ثَ تيغیٌ ؿئیل لٍْ لْبئیَ امت (۱۶۴)یکَؼّىَت ّچِبؿم 

. هقثْؿ ثَ ؿئیل لٍْ لْبئیَ اؿائَ ًوبیؼ

ٍ لْبئیَ، ػْْ ػاػگبُِبی ًظبهی یک ّ یب تزؼیؼًظـ ًظبهی تِـاى ـ۵۷۴هاده  هؼبًّبى ّ هؼیـاى کل مبفهبى لْبئی هی تْاًٌؼ ثب اثالؽ ؿئیل لْ

. ًیق ثبىٌؼ

.  همـؿات ایي هبػٍ فمٔ ػؿثبؿٍ ػاؿًؼگبى پبیَ لْبئی ّ یب لْبت ًظبهی لبثل ارـا ء امتـ تبصره

 ُـگبٍ ػؿ احـ ّلْع رـم، ّـؿ ّ فیبى هبػی ثَ ًیـُّبی هنلش ّاؿػ ىْػ، یگبى هـثْٓ هکلف امت توبم اػلَ ّ هؼاؿک عْػ ؿا ثَ هـرغ ـ۵۷۵هاده

هطبلجَ ّـؿ ّ فیبى ّ ؿمیؼگی ثَ آى، .  ػاػؿمی، ػاػعْامت ّـؿ ّ فیبى عْػ ؿا تنلین ػاػگبٍ کٌؼ  عتن  اف اػالم تؼمیت تنلین کٌؼ ّ ًیق تب لجل

 .هنتلقم ؿػبیت تيـیفبت آییي ػاػؿمی هؼًی امت اهب ًیبفی ثَ پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی ًؼاؿػ

.  ػػْای اػنبؿ اف پـػاعت هضکْمٌ ثَ هّْْع ایي هبػٍ، ثبیؼ ثَ ٓـفیت یگبى هضکْمٌ لَ ػػْای اٍلی البهَ ىْػـ۱تبصره

 یگبى هتْـؿ اف رـم، صك ٓـس ػػْی، ػفبع ّ پیگیـی ػػْی، اػتـاُ ّ تزؼیؼًظـعْاُی ؿا هطبثك همـؿات هـثْٓ ػاؿػ ّ گؾىت یگبى ـ۲تبصره

. هؾکْؿ هنوْع ًینت

 ؿمیؼگی ثَ ػػْای عٍَْی اىغبً صمیمی ّ صمْلی  کَ ثَ تجغ اهـ کیفـی ػؿ ػاػگبُِبی ًظبهی هطـس  هی ىْػ، هنتلقم ـ۵۷۶هاده

. تمؼین ػاػعْامت ّ ؿػبیت تيـیفبت آییي ػاػؿمی هؼًی امت
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ایي لبًْى، ثَ صکن ػاػگبٍ ًظبهی، هْرت هضکْهیت  (۶۰۳)هبػٍ  (۳)ّ تجَـٍ  (۶۱۳)، (۶۰۷)، (۶۰۶)، (۵۷۵) تغلف اف همـؿات هْاػ ـ۵۷۷هاده

. ثَ اًفَبل اف ىغل اف مَ هبٍ تب یکنبل هی ىْػ

 فصل دًم ـ تشکیالت دادسرا ً دادگاىيای نظاهی

ػؿ ىِـمتبى  ُب ػؿ ٍْؿت ًیبف، . ػؿ هـکق ُـ امتبى، مبفهبى لْبئی امتبى هتيکل اف ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی امتـ ۵۷۸هاده

. صْفٍ لْبئی ػاػمـای ًظبهی ًْاصی ثَ تيغیٌ ؿئیل لٍْ لْبئیَ تؼییي هی ىْػ. ػاػمـای ًظبهی  ًبصیَ تيکیل هی ىْػ

 ػاػمتبى ًظبهی امتبى ثـ الؼاهبت لْبت ػاػمـای ًظبهی ًبصیَ اف صیج ّظبیفی کَ ثـػِؼٍ ػاؿًؼ، ًظبؿت ػاؿػ ّ تؼلیوبت الفم ؿا ـ۱تبصره

. اؿائَ هی ًوبیؼ

.  ؿئیل ػاػمـای ًظبهی ًبصیَ کَ هؼبّى ػاػمتبى ًظبهی هـکق امتبى امت، ػالٍّ ثـ ًظبؿت لْبئی، ثـ اهْؿ اػاؿی ًیق ؿیبمت ػاؿػـ۲تبصره

صْفٍ لْبئی ُـ امتبى ثَ تؼؼاػ الفم ىؼت ػاػگبٍ  ّ ػاػمـا ّ ًیق تيکیالت هْؿػ ًیبف اف لجیل ّاصؼ اثالؽ، ارـای اصکبم ّ ّاصؼ ـ ۳تبصره

. اؿىبػ ّ هؼبّؼت لْبئی ػاؿػ ّ ػؿ ٍْؿت تؼؼػ ىؼت ػاػگبٍ ّ ػاػمـا، ُـ یک ػاؿای ػفتـ کل ًیق هی ثبىؼ

ؿئیل مبفهبى لْبئی امتبى، ؿئیل ىؼجَ اّل ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی امت ّ ثـ کلیَ ىؼت ػاػگبٍ ّ ػاػمـای ًظبهی امتبى ـ ۵۷۹هاده

. تَؼی اهْؿ اػاؿی ػؿ غیبة ؿئیل مبفهبى ثب هؼبّى ّی ّ ػؿ غیبة آًِب ثب ػاػمتبى ًظبهی امتبى امت. ًظبؿت ّ ؿیبمت اػاؿی ػاؿػ

 ػؿ ٍْؿت ًیبف ثَ تيغیٌ ؿئیل لٍْ لْبئیَ، یک یب چٌؼ ىؼجَ اف ػاػگبُِبی ًظبهی  امتبى ػؿ ػاػمـای ًْاصی هّْْع هبػٍ ـ۵۸۰هاده

. ایي لبًْى هنتمـ هی ىْػ (۵۷۸)

 اعتیبؿات ّ ّظبیف ؿئیل، ػاػمتبى ّ ػیگـ همبهبت لْبئی مبفهبى لْبئی امتبى ثب ؿػبیت همـؿات ایي ثغو، ُوبى اعتیبؿات ّ ـ۵۸۱هاده

ّظبیفی امت کَ صنت هْؿػ ثـای ؿؤمبی کل ػاػگنتـی  ُب، ػاػمتبى ُبی ػوْهی ّ اًمالة ّ مبیـ همبهبت لْبئی ػاػگنتـی همـؿ ىؼٍ 

. امت

.  گـٍّ ىغلی، صمْق ّ هقایبی لْبت ىبغل ػؿ مبفهبى لْبئی ُوبى امت کَ ثـای ُوتـاف آًبى ػؿ ػاػگنتـی پیو ثیٌی ىؼٍ امتـ تبصره

. ّلیکي ثب تْرَ ثَ هؼبفیت لْبت ًظبهی  اف پـػاعت هبلیبت، ُوتـافی آًبى ثب هضبمجَ کنـ هبلیبت هی  ثبىؼ

:  ػاػگبُِبی ًظبهی  کَ ثَ هْرت ایي لبًْى تيکیل هی ىًْؼ، ػجبؿتٌؼ افـ۵۸۲هاده

الف ـ ػاػگبٍ ًظبهی ػّ  

ة ـ ػاػگبٍ ًظبهی  یک 

پ ـ ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی  

ت ـ ػاػگبٍ ًظبهی ػّ فهبى رٌگ 

ث ـ ػاػگبٍ ًظبهی یک  فهبى رٌگ 

د ـ ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی  فهبى رٌگ 

 ّظبیف، اعتیبؿات، ٍالصیت ّ تؼؼاػ اػْبی ػاػگبُِبی ًظبهی ػّ، ًظبهی یک ّ تزؼیؼًظـ ًظبهی ُوبى امت کَ ػؿ هْؿػ ـ۵۸۳هاده

ػاػگبُِبی کیفـی ػّ، کیفـی یک ّ تزؼیؼًظـ امتبى همـؿ ىؼٍ امت هگـ هْاؿػی کَ ػؿ ایي ثغو ثَ ًضْ ػیگـی ػؿثبؿٍ آى تؼییي تکلیف 

. ىْػ

.  ػاػگبٍ ًظبهی یک ػؿ هـکق ُـ امتبى تيکیل هی  ىْػـ۵۸۴هاده

:  ثَ رـائن ًظبهیبى فیـ ػؿ ػاػگبٍ ّ ػاػمـای ًظبهی هـکق امتبى ؿمیؼگی هی ىْػـ۵۸۵هاده

. الف ـ ًظبهیبى ػاؿای ػؿرَ مـٌُگی کَ ػؿهضل مـتیپ ػّهی ّ ثبالتـ ىبغل هی ثبىٌؼ

.  ًجبىٌؼ۴/۱۲/۱۳۹۲لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی هَْة (۳۰۷)ة ـ ًظبهیبى ػاؿای ػؿرَ مـتیپ ػّهی ػؿ ٍْؿتی کَ هيوْل همـؿات هبػٍ 

.  ثب اًتغبة ؿئیل مبفهبى لْبئی امتبى ػْْیت هنتيبؿاى ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی ػؿ ػاػگبٍ ًظبهی یک امتبى ثالهبًغ امتـ۵۸۶هاده

 ُـ  گبٍ ػؿ هضلی ػاػگبٍ ًظبهی ػّ تيکیل ًيؼٍ یب ثالتَؼی ثبىؼ ّ یب تيکیل ىؼٍ ّلی ثب تـاکن پـًّؼٍ ؿّثـّ ثبىؼ، ػاػگبٍ ـ۵۸۷هاده

ٍ ُبیی کَ ػؿٍالصیت ػاػگبٍ ًظبهی ػّ امت ًیق ؿمیؼگی هی ًوبیؼ ػؿ ایي ٍْؿت ػاػگبٍ هقثْؿ ثب تَؼی . ًظبهی یک صنت اؿربع، ثَ پـًّؼ

. یکی اف اػْبء تيکیل هی  ىْػ

 ُـگبٍ ػؿ امتبًی ػاػگبٍ ًظبهی یک یب تزؼیؼًظـ ًظبهی  تيکیل ًيؼٍ یب ثالتَؼی ثبىؼ یب ثَ رِبتی اف لجیل ؿػّ ػاػؿك، اهکبى ـ تبصره

ٍ ُبی هـثْٓ، صنت هْؿػ ػؿ ًقػیک تـیي صْفٍ  ؿمیؼگی ػؿ امتبى فـاُن ًجْػٍ ّ اػقام لبّی هأهْؿ ًیق همؼّؿ ًجبىؼ، ؿمیؼگی ثَ پـًّؼ

َ ػول هی آیؼ . لْبئی ث

 ػاػگبٍ ًظبهی یک، پل اف ىـّع ثَ ؿمیؼگی ًوی تْاًؼ ثَ اػتجبؿ ٍالصیت ػاػگبٍ ًظبهی ػّ، لـاؿ ػؼم ٍالصیت ٍبػؿ کٌؼ ّ ثَ ـ۵۸۸هاده

. ُـصبل ثبیؼ ؿأی همتْی ؿا ٍبػؿ ًوبیؼ

 ػؿ ٍْؿت ّـّؿت، ثـای ؿمیؼگی ثَ رـائن اؿتکبثی ًظبهیبى کَ ػؿ ٍالصیت مبفهبى لْبئی امت، ثب تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ، ـ۵۸۹هاده

ىؼجَ یب ىؼجی اف ػاػمـای ًظبهی  ػؿ هضل امتمـاؿ تیپِبی هنتمل ؿفهی  ّ ثبالتـ ّ یب ؿػٍ ُوتـاف آًِب ػؿ مبیـ ًیـُّب ثـای هؼت هؼیي 

َ ػِؼٍ یگبى هـثَْٓ امت. تيکیل هی ىْػ . تأهیي هضل هٌبمت ّ اهکبًبت هْؿػ ًیبف ث
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 ػؿ فهبى رٌگ ػاػگبُِبی ًظبهی فهبى رٌگ ثب تَْیت ؿئیل لٍْ  لْبئیَ، ثَ تؼؼاػ هْؿػ ًیبف ّ ثَ هٌظْؿ ؿمیؼگی ثَ رـائن هـثْٓ ـ۵۹۰هاده

. ایي لبًْى ػؿ هضل لـاؿگبُِبی ػولیبتی، هـاکق امتبًِب یب مبیـ هٌبٓك هْؿػ ًیبف تيکیل هی ىْػ (۵۹۱)ثَ رٌگ ثب ؿػبیت هبػٍ 

. صْفٍ لْبئی ػاػگبُِبی ًظبهی فهبى رٌگ، صنت همتْیبت ّ ىـایٔ رٌگی ثب تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ تؼییي هی ىْػـ ۱تبصره

ػاػگبُِبی ًظبهی ػّ، ًظبهی یک ّ تزؼیؼًظـ ًظبهی تب ٌُگبم تيکیل ػاػگبُِبی ًظبهی فهبى رٌگ، صنت هْؿػ ثـاثـ همـؿات ـ ۲تبصره

. ػاػؿمی فهبى رٌگ، ثَ رـائن هـثْٓ ثَ رٌگ ؿمیؼگی هی کٌٌؼ

:  رـائن هـثْٓ ثَ رٌگ کَ تْمٔ ًظبهیبى اؿتکبة هی یبثؼ ّ ػؿ ػاػگبٍ فهبى رٌگ ؿمیؼگی هی  ىْػ، ػجبؿتٌؼ افـ۵۹۱هاده

الف ـ کلیَ رـائن اؿتکبثی ػؿ هٌبٓك ػولیبتی ػؿ صؼّػ ٍالصیت مبفهبى لْبئی 

ة ـ رـائن  ػلیَ اهٌیت ػاعلی ّ عبؿری ػؿ صؼّػ ٍالصیت مبفهبى لْبئی 

. پ ـ رـائن هـثْٓ ثَ اهْؿ رٌگی هـتجٔ ثب الؼاهبت ػولیبتی، گـچَ هضل ّلْع آى عبؿد اف هٌبٓك ػولیبتی ثبىؼ

 تـکیت، ٍالصیت ّ آییي ػاػؿمی ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ ثَ تـتیت تؼییي ىؼٍ ثـای مبیـ ػاػگبُِبی ًظبهی ـ۵۹۲هاده

.  امت هگـ آًکَ ػؿ ایي لبًْى ثَ ًضْ ػیگـی همـؿ ىْػ

 ػاػمـای ًظبهی فهبى رٌگ ػؿ هؼیت ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ تيکیل هی ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم تيکیل، ػاػمـای ًظبهی ـ۵۹۳هاده

. هـکق  امتبى هضل ّلْع رـم، ّظبیف آى  ؿا اًزبم هی ػُؼ

 لْبت مبفهبى لْبئی  ثب اثالؽ ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی تْاًٌؼ ثب صفع موت، صنت هْؿػ ثَ ػٌْاى لْبت ػاػمـا یب ػاػگبٍ ًظبهی  فهبى ـ تبصره

. رٌگ ًیق اًزبم ّظیفَ ًوبیٌؼ

ٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی فهبى رٌگ، ثـکلیَ ىؼت ػاػگبُِب ّ ػاػمـای ًظبهی فهبى رٌگ، ًظبؿت ّ ؿیبمت اػاؿی ـ۵۹۴هاده  ؿئیل ىؼجَ اّل ػاػگب

َ ػِؼٍ هؼبّى ّی ّ ػؿ غیبة آًبى ثب ػاػمتبى ًظبهی فهبى رٌگ صْفٍ لْبئی هـثْٓ امت . ػاؿػ ّ ػؿ غیبة ّی ؿیبمت اػاؿی ث

ٍ ُب ی هـثْٓ صنت هْؿػ ػؿ ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  ٍبلش ثـاثـ ـ۵۹۵هاده  پل اف اًضالل ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ، پـًّؼ

. همـؿات ػاػؿمی فهبى ٍلش ؿمیؼگی هی ىْػ

.  ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ، ثب تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هٌضل هی ىًْؼـ تبصره

 پيتیجبًی ّ تأهیي کلیَ اهکبًبت هْؿػ ًیبف ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ ثـ ػِؼٍ لـاؿگبٍ ػولیبتی هضل تيکیل ػاػگبُِبی هقثْؿ ـ۵۹۶هاده

. امت

 فصل سٌم ـ صالحیت

َ رق رـائن ػؿ همبم ّبثٔ ػاػگنتـی ػؿ مبفهبى ـ۵۹۷هاده  ثَ رـائن هـثْٓ ثَ ّظبیف عبً ًظبهی ّ اًتظبهی اػْبی ًیـُّبی هنلش ث

. لْبئی ؿمیؼگی هی ىْػ

ٍ اًؼ ػؿ ػاػگبُِب ّ ػاػمـاُبی مبفهبى لْبئی ًیـُّبی  (ؿٍ) ؿمیؼگی ثَ رـائوی کَ اهبم عویٌی ـ۱تبصره ّ همبم هؼظن ؿُجـی اربفٍ فـهْػ

. هنلش ؿمیؼگی ىْػ، هبػاهی کَ اف آى ػؼّل ًيؼٍ ػؿ ٍالصیت ایي مبفهبى امت

 هٌظْؿ اف رـائن هـثْٓ ثَ ّظبیف عبً ًظبهی ّ اًتظبهی، رـائوی امت کَ اػْبی ًیـُّبی هنلش ػؿ اؿتجبٓ ثب ّظبیف ّ ـ۲تبصره

. هنإّلیت ُبی ًظبهی ّ اًتظبهی کَ ٓجك لبًْى ّ همـؿات ثَ ػِؼٍ آًبى امت هـتکت گـػًؼ

ٍ  ًظبهی ًوی ىْػـ۳تبصره َ رـائن فهبى اىتغبل ػؿ ػاػگب .  ؿُبیی اف عؼهت هبًغ  ؿمیؼگی ث

 رـم ػؿ همبم ّبثٔ ػاػگنتـی، رـهی امت کَ ّبثطبى ػؿ صیي اًزبم ّظبیف لبًًْی عْػ ػؿ اؿتجبٓ ثب رـائن هيِْػ ّ یب ػؿ ؿامتبی ـ۴تبصره

. ارـای ػمتْؿ همبم لْبئی ػاػگنتـی هـتکت هی ىًْؼ

 ثَ اتِبهبت ًظبهیبًی کَ ػؿ عبؿد اف للوـّ صبکویت روِْؿی امالهی ایـاى هـتکت رـم ىًْؼ ّ هطبثك لبًْى، ػاػگبُِبی ایـاى ـ۵۹۸ هاده

ٍالصیت ؿمیؼگی ثَ آًِب ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ، چٌبًچَ اف رـائوی ثبىؼ کَ ػؿ ٍالصیت مبفهبى لْبئی امت، ػؿ ػاػمـا ّ ػاػگبٍ ًظبهی تِـاى 

. ؿمیؼگی هی  ىْػ

 ثَ رـائن ًظبهیبى کوتـ اف ُزؼٍ مبل توبم ىونی کَ ػؿ ٍالصیت مبفهبى لْبئی امت ثب ؿػبیت همـؿات هـثْٓ ثَ ؿمیؼگی ثَ ـ۵۹۹هاده

. رـائن آفبل ّ ًْرْاًبى ػؿ ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  ؿمیؼگی هی ىْػ

 ػؿ ٍْؿت اعتالف ػؿ ٍالصیت ثیي ػاػگبٍ ًظبهی یک ّ ػاػگبٍ ًظبهی ػّ ػؿ صْفٍ لْبئی یک  امتبى، ًظـ ػاػگبٍ ًظبهی یک هتّجغ ـ۶۰۰هاده

ػؿ ٍْؿت اعتالف ػؿ ٍالصیت ثیي ػاػگبٍ ًظبهی یک فهبى رٌگ ّ ػاػگبٍ ًظبهی ػّ فهبى رٌگ ػؿ صْفٍ لْبئی یک  امتبى، ًظـ ػاػگبٍ . امت

. ًظبهی یک فهبى رٌگ الفم االتجبع امت

ٍ  ًظبهی فهبى رٌگ ثب مبیـ هـارغ لْبئی ًظبهی ػؿ یک صْفٍ لْبئی، ًظـ ػاػگبٍ ًظبهی ـ ۶۰۱هاده ػؿ ٍْؿت اعتالف ػؿ ٍالصیت ثیي ػاػگب

. فهبى رٌگ هتّجغ امت

 فصل چيارم ـ کشف جرم ً تحقیقات هقذهاتی

 هبحث اًل ـ ضابطان نظاهی ً تکالیف آنان

ّبثطبى ًظبهی هأهْؿاًی ُنتٌؼ کَ تضت ًظبؿت ّ تؼلیوبت ػاػمتبى ًظبهی ّ ػیگـ همبهبت لْبئی هـثْٓ ػؿ کيف رـم، صفع ـ ۶۰۲هاده
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آحبؿ ّ ػالئن ّ روغ آّؿی اػلَ ّلْع رـم، ىٌبمبیی، یبفتي هتِن ّ رلْگیـی اف فـاؿ ّ یب هغفی ىؼى اّ، تضمیمبت همؼهبتی، اثالؽ اّؿاق ّ 

. ارـای تَویوبت لْبئی ثَ هْرت لبًْى الؼام هی کٌٌؼ

:  هأهْؿاى فیـ پل افکنت هِبؿت  ُبی الفم ّ اعؾ کبؿت هـثْٓ ّبثٔ ًظبهی هی ثبىٌؼـ۶۰۳هاده

الف ـ هأهْؿاى ػژثبى ًیـُّبی هنلش 

ة ـ هأهْؿاى صفبظت آالػبت ًیـُّبی هنلش ػؿ چِبؿچْة هأهْؿیت ُب ّ ّظبیف لبًًْی 

پ ـ هأهْؿاى ثبفؿمی ّ لْبئی ًیـُّبی هنلش 

َ ػاؿاى آهْفه ػیؼٍ ًیـّی اًتظبهی  ت ـ فـهبًؼُبى، افنـاى ّ ػؿر

َ ػاؿاى ًیـُّبی هنلش ػؿ رـائن هيِْػ ػؿ ٍْؿت ػؼم صْْؿ مبیـ ّبثطبى ًظبهی  ث ـ افنـاى ّ ػؿر

َ هْرت لْاًیي عبً ػؿ صؼّػ ّظبیف هضْلَ ّبثٔ ًظبهی هضنْة هی ىًْؼ . د ـ همبهبت ّ هأهْؿاًی کَ ث

 ؿؤمب، هؼبًّبى ّ هأهْؿاى فًؼاى  ُب ّ ثبفػاىتگبُِبی ًظبهی ػؿ اهْؿ هـثْٓ ثَ فًؼاًیبى ًظبهی ّ ُوچٌیي هأهْؿاى صفبظت آالػبت ـ۱تبصره

. ّفاؿت آالػبت ًنجت ثَ رـائن کبؿکٌبى ّفاؿت هقثْؿ کَ ػؿ ٍالصیت ؿمیؼگی مبفهبى لْبئی امت، ّبثٔ ًظبهی هضنْة هی ىًْؼ

 کبؿکٌبى ّظیفَ، ّبثٔ ًظبهی هضنْة ًوی ىًْؼ، اهب تضت ًظبؿت ّبثطبى هـثْٓ ػؿ ایي هْؿػ اًزبم ّظیفَ هی کٌٌؼ ّ هنإّلیت ـ۲تبصره

. الؼاهبت اًزبم ىؼٍ ػؿ ایي ؿاثطَ ثب ّبثطبى ًظبهی امت ّ ایي هنإّلیت ًبفی هنإّلیت کبؿکٌبى ّظیفَ ًینت

َ ػِؼٍ ّبثطبى ًظبهی هـثْٓ امتـ۳تبصره .  ارـای تَویوبت ّ ػمتْؿُبی هـارغ لْبئی ػوْهی ػؿ یگبًِبی ًظبهی ّ اًتظبهی ث

ٍ ُبی آهْفىی صیي عؼهت ؿا رِت کنت هِبؿت  ُبی الفم ّ ایفبی ّظبیف ـ ۶۰۴هاده َ ْٓؿ هنتوـ ػّؿ مبفهبى لْبئی هکلف امت ث

. لبًًْی ثـای ّبثطبى ًظبهی ثـگقاؿ ًوبیؼ

 آییي ًبهَ ارـائی ایي هبػٍ ظـف مَ هبٍ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى تْمٔ ؿئیل مبفهبى لْبئی ّ ثب ُوبٌُگی متبػ کل ـ تبصره

. ًیـُّبی هنلش تِیَ  ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ

َ ّمیلَ ّبثطبى ػاػگنتـی اًزبم هی ىْػ ّ پل اف صْْؿ ّبثطبى ـ ۶۰۵هاده ػؿ غیبة ّبثطبى ًظبهی ػؿ هضل ّلْع رـم، ّظبیف آًبى ث

ػؿ ایي هْؿػ ؿیبمت ّ ًظبؿت ثـ ّبثطبى . ًظبهی، اػاهَ تضمیمبت ثَ آًبى هضْل هی ىْػ، هگـ ایٌکَ همبم لْبئی تـتیت ػیگـی اتغبؽ ًوبیؼ

َ ػِؼٍ ػاػمتبى ًظبهی امت . ث

 ػؿ هْاؿػ ّـّؿی کَ ثَ تيغیٌ لبّی ؿمیؼگی کٌٌؼٍ، اًزبم تضمیمبت همؼهبتی، روغ آّؿی ػالیل، ثـؿمی ٍضٌَ رـم یب اًزبم ـ۶۰۶هاده

ُوچٌیي  . کبؿىٌبمی ثَ ّبثطبى یب کبؿىٌبمبى عبؿد اف یگبى هضْل هی ىْػ، فـهبًؼٍ یگبى هضل ّلْع رـم، هکلف ثَ ُوکبؿی ثب آًبى امت

َ هٌظْؿ ؿػبیت همـؿات ّ ًظبهبت ؿارغ ثَ امـاؿ ًظبهی، یک ًفـ ًوبیٌؼٍ ثـای ُوـاُی ثب هأهْؿاى یب کبؿىٌبمبى هؼـفی ًوبیؼ . ّی هی تْاًؼ ث

َ هٌظْؿ ًظبؿت ثـ صني ارـای ّظبیف ّبثطبى، ّاصؼُبی هـثْٓ ؿا صؼالل ُـ ػّهبٍ یک ثبؿ هْؿػ ثبفؿمی لـاؿ ـ۶۰۷هاده  ػاػمتبى ًظبهی ث

هنإّالى یگبى . هی ػُؼ ّ ػؿ ُـ هْؿػ، هـاتت ؿا ػؿ ػفتـ هغٍَْی کَ ثَ ایي هٌظْؿ تِیَ هی ىْػ، لیؼ ّ ػمتْؿُبی الفم ؿا ٍبػؿ هی کٌؼ

. هـثْٓ هکلف ثَ ُوکبؿی ُنتٌؼ

َ هضِ آالع اف ّلْع رـم ػؿ صْفٍ هنإّلیت عْػ، هـاتت ؿا ثَ هـرغ لْبئی ـ ۶۰۸هاده فـهبًؼُبى ّ هنإّالى ًظبهی ّ اًتظبهی هکلفٌؼ ث

. هتغلف اف همـؿات ایي هبػٍ ثَ هزبفات رـم کتوبى صمیمت همـؿ ػؿ لبًْى هزبفات رـائن ًیـُّبی هنلش هضکْم هی ىْػ. ٍبلش گقاؿه کٌٌؼ

 تؼـفَ عؼهتی هتِوبى هبًٌؼ مْاثك کیفـی، اًْجبٓی، تيْیمبت، آهْفه ُبی ٓی ىؼٍ، مْاثك پقىکی ّ مبیـ اهْؿی کَ هی تْاًؼ ـ تبصره

. ػؿ تَوین همبم لْبئی هإحـ ثبىؼ ثَ هـارغ لْبئی اؿمبل هی ىْػ

َ ػٌْاى ّبثٔ ثـػِؼٍ ػاؿًؼ، ثب ػاػمتبى ًظبهی امتـ ۶۰۹هاده مبیـ لْبت ػاػمـا . ؿیبمت ّ ًظبؿت ثـ ّبثطبى ًظبهی  اف صیج ّظبیفی کَ ث

. ّ ػاػگبٍ ًظبهی  ًیق ػؿ اهْؿی کَ ثَ ّبثطبى اؿربع هی ػٌُؼ، صك ًظبؿت ّ اؿائَ تؼلیوبت الفم ؿا ػاؿًؼ

 اؿربع اهـ اف مْی همبم لْبئی ثَ هأهْؿاى یب همبهبتی کَ صنت لبًْى، ّبثٔ تلمی ًوی  ىًْؼ، هْرت هضکْهیت اًتظبهی تب ػؿرَ ـ تبصره

. چِبؿ امت

َ ػِؼٍ ػژثبى یگبًِبی ًیـُّبی هنلش ؽی ؿثٔ امت ّ ػؿٍْؿتی کَ ـ۶۱۰هاده  ًمل ّ اًتمبل هتِوبى ّ هضکْهبى ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  ث

یگبى هـثْٓ ػؿ هضل، ػژثبى ًؼاىتَ ثبىؼ، تْمٔ ًیـّی اًتظبهی  ٍْؿت هی گیـػ، هگـ ایٌکَ هـرغ لْبئی ػمتْؿ عبٍی ٍبػؿ ًوبیؼ کَ ػؿ 

َ ػِؼٍ یگبى ثؼؿلَ کٌٌؼٍ امت. ایي ٍْؿت ثـاثـ ػمتْؿ اًزبم هی ىْػ . ػؿ ُـٍْؿت ُقیٌَ ًمل ّ اًتمبل ث

 یگبًِبی ًظبهی ّ اًتظبهی هکلفٌؼ گقاؿه فـاؿ کبؿکٌبى ّظیفَ تضت اهـ عْػ ؿا ثالفبٍلَ ثَ صْفٍ ّظیفَ ػوْهی اػقام کٌٌؼٍ، ػژثبى ـ۶۱۱هاده

. هـثْٓ ّ فـهبًؼُی اًتظبهی هضل مکًْت افـاػ هقثْؿ اػالم ًوبیٌؼ

 هأهْؿاى اًتظبهی ّ ػژثبى ًظبهی هـثْٓ هْظفٌؼ کبؿکٌبى ّظیفَ فـاؿی هّْْع ایي هبػٍ ؿا پل اف ىٌبمبیی، ثـاثـ همـؿات ػمتگیـ ّ ثَ ـ تبصره

. ػاػمـای ًظبهی هضل ػمتگیـی تضْیل ػٌُؼ

مبیـ ّظبیف، اعتیبؿات ّ هنإّلیت  ُبی ّبثطبى ًظبهی ػؿ هضؼّػٍ ٍالصیت ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی  ثَ ىـصی امت کَ ـ ۶۱۲هاده

. ثـای ّبثطبى ػاػگنتـی همـؿ ىؼٍ امت

لْبت مبفهبى لْبئی هی تْاًٌؼ ػؿ یگبًِبی ًظبهی  ّ اًتظبهی  ثب آالع فـهبًؼٍ یگبى یب ؿئیل یب هنإّل لنوت هـثْٓ، تضمیمبت ّ ـ ۶۱۳هاده
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هنإّالى ّ فـهبًؼُبى ًظبهی  ّ . الؼاهبت الفم ؿا ػؿثبؿٍ رـائوی  کَ ػؿ ٍالصیت آًبى امت عْػ یب اف ٓـیك ّبثطبى ًظبهی  اًزبم ػٌُؼ

. اًتظبهی ػؿ ایي ؿاثطَ  هکلف ثَ ُوکبؿی هی ثبىٌؼ

 هبحث دًم ـ کارشناسی

 ػؿ هْاؿػی  کَ ؿمیؼگی ثَ اهـی اف ًظـ ػلوی، فٌی، هبلی، ًظبهی  ّ یب مبیـ رِبت ًیبف ثَ کبؿىٌبمی ػاىتَ ثبىؼ، هـرغ ـ۶۱۴هاده

. ؿمیؼگی کٌٌؼٍ اف کبؿىٌبك یب ُیأت کبؿىٌبمی کنت ًظـ هی ًوبیؼ

 ػؿ هْاؿػی  کَ هّْْع کبؿىٌبمی اف اهْؿ ًظبهی  ثبىؼ یب ثَ تيغیٌ هـرغ لْبئی، اظِبؿًظـ کبؿىٌبمبى ًیـُّبی هنلش ّـّؿی ـ۱تبصره

. ثبىؼ، ًیـُّبی هنلش هکلفٌـؼ ًنجت ثَ تأهیي کبؿىٌـبمـبى هْؿػ ًیبف ّ پــػاعت ُقیٌـَ کبؿىٌبمی الؼام ًوبیٌؼ

ىـایٔ ّ ًضٍْ تؼییي کبؿىٌبك ػؿ هْاؿػ هـثْٓ ثَ اهْؿ ًظبهی، تؼؼاػ ّ تـکیت ُیأتِبی کبؿىٌبمی، ًضٍْ ؿمیؼگی ثَ تغلفبت ّ ـ ۲تبصره

َ هبٍ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى تْمٔ متبػکل ًیـُّبی هنلش ثب  َ ای امت کَ ظـف م پـػاعت ُقیٌَ آًبى ثَ هْرت آییي ًبه

. ُوکبؿی مبفهبى لْبئی تِیَ هی ىْػ ّ ثَ تَْیت فـهبًؼُی کل لْا هی ؿمؼ

 هبحث سٌم ـ احضار

 اصْبؿ هتِوبى ًظبهی ّ هتِوبى ّفاؿت آالػبت  اف ٓـیك فـهبًؼٍ یب هنإّل هبفْق اًزبم هی گیـػ، اهب ػؿ هْاؿػ ّـّؿی یب ػؿ ـ۶۱۵هاده

ٍْؿتی  کَ ثَ هتِن ػؿ یگبى هـثَْٓ ػمتـمی ًجبىؼ، اصْبؿ اف هضل البهت ٍْؿت هی گیـػ ّ هـاتت ثَ آالع فـهبًؼٍ یب هنإّل هبفْق هی 

.  ؿمؼ

.  ًضٍْ اصْبؿ ّ رلت فـهبًؼُبى ّ هنإّالى ًیـُّبی هنلش ثـامبك ػمتْؿالؼولی امت کَ ثَ تَْیت فـهبًؼُی کل لْا هیـمؼـ۱تبصره

.  اثالؽ اصْبؿیَ تْمٔ هأهْؿاى اثالؽ ػؿ هضل البهت، ثؼّى امتفبػٍ اف لجبك ؿموی ّ ثب اؿائَ کبؿت ىٌبمبیی اًزبم هی ىْػـ۲تبصره

َ ػلت هؼلْم ًجْػى هضل البهت هتِن هوکي ًجبىؼ ّ ایي اهـ ثَ  ٓـیك ػیگـی ُن همؼّؿ ًجبىؼ ثب هْافمت ـ ۶۱۶هاده ُـگبٍ اثالؽ اصْبؿیَ ث

َ ُبی کخیـاالًتيبؿ کيْؿی یب هضلی ّ ثب ػؿد هِلت یک  َ ّمیلَ یکی اف ؿّفًبه ؿئیل مبفهبى لْبئی امتبى یب هؼبّى ّی، هتِن یک ًْثت ث

.  هبٍ اف تبؿیظ ًيـ آگِی، اصْبؿ هی ىْػ، چٌبًچَ هتِن پل اف اًمْبی هِلت همـؿ صْْؿ ًیبثؼ، ؿمیؼگی ٓجك همـؿات اػاهَ هی یبثؼ

 ػؿ رـم فـاؿ اف عؼهت، اثالؽ اصْبؿیَ ثَ آعـیي ًيبًی هضل البهت هتِن کَ ػؿ پـًّؼٍ کبؿگقیٌی ّی هْرْػ امت، اثالؽ لبًًْی ـ تبصره

. هضنْة هی ىْػ ّ ؿمیؼگی ثـ ٓجك همـؿات ّ ثؼّى ؿػبیت تيـیفبت ًيـ آگِی اػاهَ هی یبثؼ

 ػؿٍْؿتی کَ ثَ تيغیٌ لبّی پـًّؼٍ ثَ لضبظ هَبلش ًیـُّبی هنلش، صیخیت ارتوبػی هتِن، ػفت ّ یب اهٌیت ػوْهی، ؽکـ ـ۶۱۷هاده

ػؿرَ یب هّْْع اتِبم ّ یب ًتیزَ ػؼم صْْؿ ػؿ اصْبؿًبهَ ّ یب ؿّفًبهَ ثَ هَلضت ًجبىؼ، ػؿرَ یب هّْْع اتِبم ّ یب ًتیزَ ػؼم صْْؿ ؽکـ 

. ًوی ىْػ

 هبحث چيارم ـ قرار بازداشت هٌقت

:  ػؿ فهبى رٌگ، ٍؼّؿ لـاؿ ثبفػاىت هْلت ثب ؿػبیت همـؿات هٌؼؿد ػؿ ایي لبًْى ػؿ هْاؿػ فیـ القاهی امتـ۶۱۸هاده

الف ـ رـائن هْرت هزبفات هضبؿة یب هفنؼ فی االؿُ 

ة ـ رـائن ػوؼی ػلیَ اهٌیت ػاعلی ّ عبؿری هْرت هزبفات تؼقیـی ػؿرَ پٌذ ّ ثبالتـ 

پ ـ ىْؿه هنلضبًَ 

َ ای ثب ىـایٔ رٌگی ّ یب هضؼّػیت  ُبی ّـّؿی اػالم ىؼٍ  ت ـ لغْ ػمتْؿ صـکت ثَ ٓـف ػىوي یب هضبؿثبى ّ هفنؼاى یب ػؿ ًبصی

ث ـ ایـاػ ّـة ّ یب رـس ػوؼی ثب مالس، ًنجت ثَ هبفْق 

د ـ لتل ػوؼی 

چ ـ فـاؿ اف رجَِ 

س ـ فـاؿ اف هضل هأهْؿیت یب هٌطمَ ػؿگیـی ػؿ رـیبى ػولیبت ػلیَ ػْاهل عـاثکبؿ، ّؼ اًمالة، اىـاؿ ّ لبچبلچیبى هنلش 

ط ـ فـاؿ ُوـاٍ ثب مالس گـم یب تْمٔ ُْاپیوب، ثبلگـػ، کيتی، ًبّچَ، تبًک ّ ّمبیل هْتْؿی رٌگی یب هزِق ثَ مالس رٌگی 

ػـ فـاؿ ثَ مْی ػىوي 

ؽـ فـاؿ ثب تجبًی یب تْٓئَ 

ٍ ثبه یب ػولیبت ؿفهی یب ػؿ هٌطمَ رٌگی ػؿٍْؿت اعالل ػؿ  ؿـ مـلت مالس ّ هِوبت ّ ّمبیل ًظبهی ػؿ ٌُگبم اؿػّکيی یب هأهْؿیت آهبػ

هأهْؿیت یگبى ّ یب صول مالس ظبُـ یب هغفی تْمٔ یک یب چٌؼ ًفـ اف هـتکجبى ػؿ صیي مـلت 

فـ تغـیت، آتو فػى، اف ثیي ثـػى ّ اتالف ػوؼی تأمینبت، مبعتوبى  ُب، امتضکبهبت ًظبهی، کيتی، ُْاپیوب ّ اهخبل آًِب، اًجبؿُب، ؿاُِب، 

َ ثٌؼی ىؼٍ هْؿػ امتفبػٍ ًیـُّبی هنلش، ّمبیل ػفبػی، توبم یب  ّمبیل ػیگـ اؿتجبٓی ّ هغبثـاتی یب الکتـًّیکی، هـاکق ًگِؼاؿی امٌبػ ٓجم

. لنوتی اف هلقّهبت رٌگی، هِوبت ّ هْاػ هٌفزـٍ اػن اف ایٌکَ هـتکت ىغَبً الؼام ًوبیؼ یب ػیگـی ؿا ّاػاؿ ثَ آى کٌؼ

.  ػؿ هْاؿػی  کَ هزبفات لبًًْی رـم صجل ثبىؼ، هؼت ثبفػاىت هْلت ًجبیؼ اف صؼالل هزبفات لبًًْی آى رـم تزبّف کٌؼـ تبصره

 ػؿعًَْ لـاؿ ثبفػاىت هْلت ّ مبیـ لـاؿُبی تأهیي کَ هٌتِی ثَ ثبفػاىت هتِن هی ىْػ، هـرغ لْبئی ًظبهی ؿمیؼگی کٌٌؼٍ ـ۶۱۹هاده

. هکلف امت هـاتت ؿا ػؿ امـع ّلت ثَ یگبى هـثْٓ اػالم ًوبیؼ
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. هفبػ ایي هبػٍ ًنجت ثَ مبیـ هْاؿػ مبلت آفاػی کَ ػؿ ارـای آؿاء ػاػگبُِب ٍْؿت هی گیـػ ًیق الفم االرـاء امتـ  تبصره

 هبحث پنجن ـ هرًر زهان

َ ْٓؿ ؿموی عْػ ؿا ثـای اػاهَ عؼهت ثَ یگبى هـثْٓ هؼـفی ًٌوبیٌؼ، فـاؿ آًبى هنتوـ هضنْة ـ۶۲۰هاده  کبؿکٌبى فـاؿی ًیـُّبی هنلش تب ث

. هی  ىْػ ّ هيوْل همـؿات هـّؿ فهبى تؼمیت ًوی ىْػ

ًیـُّبی هنلش ػؿ هْاؿػی  کَ اؿتکبة ایي رـم ثـاثـ  (کبػؿ) همـؿات هـّؿ فهبى تؼمیت ًنجت ثَ رـم فـاؿ اف عؼهت کبؿکٌبى پبیْؿ ـ۶۲۱هاده

. همـؿات امتغؼاهی هـثْٓ، هنتلقم اعـاد آًبى اف عؼهت ثبىؼ، لبثل اػوبل ًینت

 ٍؼّؿ لـاؿ هْلْفی تؼمیت ثَ لضبظ فْت یب ػفْ هتِوبى فـاؿی یب ىوْل هـّؿ فهبى ًنجت ثَ رـم فـاؿ اف عؼهت کبؿکٌبى پبیْؿ ـ۶۲۲هاده

َ ْٓؿ ؿموی عْػ ؿا ثـای اػاهَ عؼهت ثَ یگبى هـثْٓ هؼـفی هی  ًوبیٌؼ یب ػمتگیـ هی  ىًْؼ، هْرت تجؼیل ایبم فـاؿ  ًیـُّبی هنلش کَ ث

. ثَ اًتنبة ًوی ىْػ ّ اف ایي رِت صمْق ّ هقایبیی ثَ آًبى تؼلك ًوی گیـػ

 ػؿعًَْ رـائوی کَ ؿمیؼگی ثَ آًِب ػؿ ٍالصیت ػاػمـا ّ ػاػگبٍ ًظبهی امت، ایبهی کَ هتِن یب هضکْمٌ ػلیَ ثـعالف لْاًیي ّ ـ۶۲۳هاده

. همـؿات ػؿ کيْؿ صْْؿ ًؼاىتَ امت، رقء هؼت هـّؿ فهبى هضنْة ًوی ىْػ

 اثتؼای هـّؿ فهبى ًنجت ثَ رـائن ػؿ ٍالصیت ػاػگبٍ ًظبهی ػّ  فهبى رٌگ، یک مبل پل اف اػالم پبیبى رٌگ ّ ػؿ هْؿػ رـائن ػؿ ـ۶۲۴هاده

َ مبل پل اف اػالم  پبیبى آى امت . ٍالصیت ػاػگبٍ ًظبهی یک  فهبى رٌگ، م

 فصل پنجن ـ ًکالت در دادسرا ً دادگاه نظاهی

َ کلی مـی امت ّ ؿمیؼگی ثَ آًِب ػؿ ـ۶۲۵هاده  ػؿ رـائن ػلیَ اهٌیت کيْؿ یب ػؿ هْاؿػی  کَ پـًّؼٍ هيتول ثـ امٌبػ ّ آالػبت مـی ّ ث

ٍالصیت مبفهبى لْبئی ًیـُّبی هنلش امت، ٓـفیي ػػْی، ّکیل یب ّکالی عْػ ؿا اف ثیي ّکالی ؿموی ػاػگنتـی کَ هْؿػ تأییؼ مبفهبى 

. لْبئی ًیـُّبی هنلش ثبىؼ، اًتغبة هی ًوبیٌؼ

.  تؼییي ّکیل ػؿ ػاػگبٍ  ًظبهی  فهبى رٌگ تبثغ همـؿات هؾکْؿ ػؿ ایي هبػٍ امتـ تبصره

ّکالی ػاؿای تبثؼیت عبؿری ًوی تْاًٌؼ ثـای ػفبع ػؿ ػاػگبٍ ًظبهی صبّـ ىًْؼ، هگـ ایٌکَ ػؿ تؼِؼات ثیي الوللی ثَ ایي هّْْع ـ ۶۲۶هاده

. تَـیش ىؼٍ ثبىؼ

 فصل ششن ـ ترتیب رسیذگی، صذًر ً ابالغ رأی

ٍ ُب  ؿا ثَ ؿئیل ىؼجَ ػّم ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی  امتبى تِـاى تفْیِ کٌؼـ۶۲۷هاده اؿربع .  ؿئیل مبفهبى لْبئی هی تْاًؼ اؿربع پـًّؼ

ٍ ُب  ػؿ غیبة ؿئیل ىؼجَ ػّم ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی امتبى تِـاى ثـ ػِؼٍ ؿؤمبی ػاػگبُِبی تزؼیؼًظـ ًظبهی ثَ تـتیت ىوبؿٍ  پـًّؼ

. ىؼجَ  امت

َ ػِؼٍ ؿؤمبی ػاػگبُِبی ـ۶۲۸هاده َ ػِؼٍ هؼبّى ّ ػؿ غیبة ّی ث ٍ ُب  ػؿ ػاػگبٍ ًظبهی  ػؿ غیبة ؿئیل مبفهبى لْبئی امتبى، ث  اؿربع پـًّؼ

َ   امت َ تـتیت ىوبؿٍ ىؼج . تزؼیؼًظـ ّ ًظبهی یک ّ ػّ ث

 ُـگبٍ پل اف ٍؼّؿ کیفـعْامت هؼلْم ىْػ کَ هتِن هـتکت رـم ػیگـی اف ُوبى ًْع ىؼٍ امت، ػاػگبٍ هی تْاًؼ ثَ رـم هقثْؿ ـ۶۲۹هاده

. ًیق ؿمیؼگی کٌؼ یب پـًّؼٍ ؿا رِت تکویل تضمیمبت ثَ ػاػمـا اؿمبل ًوبیؼ

.  ػؿ رـم فـاؿ اف عؼهت تب فهبًی کَ امتوـاؿ آى لطغ ًيؼٍ امت، ؿمیؼگی غیبثی ٍْؿت ًوی گیـػـ۶۳۰هاده

چٌبًچَ ػؿ ارـای هأهْؿیت  ُبی ًیـُّبی هنلش ػؿ احـ تیـاًؼافی یب غیـ آى، ىغٌ یب اىغبً ثی گٌبُی همتْل یب هزـّس ىًْؼ یب ـ ۶۳۱هاده

عنبؿت هبلی ثَ آًبى ّاؿػ ىْػ ّ ػؿثبؿٍ اتِبم هأهْؿاى لـاؿ هٌغ تؼمیت ٍبػؿىْػ، ثٌب ثَ تمبّبی اّلیبی ػم یب هتْـؿ ثؼّى تمؼین ػاػعْامت، 

ػاػگبٍ ًوبیٌؼٍ یگبى هـثْٓ . پـًّؼٍ رِت تؼییي تکلیف ػؿعًَْ پـػاعت ػیَ ّ عنبؿت تْمٔ مبفهبى هتجْع ثَ ػاػگبٍ ًظبهی  اؿمبل هی ىْػ

. ػؼم صْْؿ ًوبیٌؼٍ هبًغ ؿمیؼگی ّ ٍؼّؿ ؿأی ًینت. ؿا ثـای ىـکت ػؿ رلنَ ؿمیؼگی ػػْت هی ًوبیؼ

 ػاػگبٍ ًظبهی  فهبى رٌگ پل اف ٍّْل پـًّؼٍ ثـاثـ همـؿات ؿمیؼگی ؿا آغبف ّ پل اف اػالم عتن ػاػؿمی ثب امتؼبًت اف عؼاًّؼ ـ۶۳۲هاده

هتؼبل، ثب تکیَ ثـ ىـف ّ ّرؼاى ّ تْرَ ثَ هضتْیبت پـًّؼٍ ّ اػلَ هْرْػ، ػؿ ُوبى رلنَ ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم اهکبى ػؿ اّلیي فـٍت ّ صؼاکخـ 

. ظـف مَ ؿّف هجبػؿت ثَ اًيبء ؿأی هی کٌؼ

اهب ؿئیل مبفهبى لْبئی ػؿ هْاؿػ ّـّؿی ّ ػؿ ٍْؿت التْبی . اًتيبؿ آالػبت هـثْٓ ثَ آؿاء ػاػگبُِبی ًظبهی هوٌْع امتـ ۶۳۳هاده

هَلضت، هی تْاًؼ آالػبت هـثْٓ ثَ آؿاء لطؼی ػاػگبُِبی ًظبهی ؿا رِت اًتيبؿ ػؿ اعتیبؿ پبیگبٍ آالع ؿمبًی لٍْ لْبئیَ ّ مبفهبى لْبئی 

. لـاؿ ػُؼ

 ػؿ هْاؿػی کَ ثَ تيغیٌ ػاػمتبى ًظبهی یب ؿئیل مبفهبى لْبئی، رِت پیيگیـی اف رـم آهْفه ّـّؿی ثبىؼ، ثَ هیقاى الفم ـ تبصره

. آالػبت هـثْٓ ثَ اصکبم ّ فـآیٌؼ ؿمیؼگی ثَ رـم ػؿ اعتیبؿ یگبًِب لـاؿ هی  گیـػ

 فصل ىفتن ـ تجذیذنظر ً اعاده دادرسی

 آؿاء ػاػگبُِبی ًظبهی رق ػؿ هْاؿػی کَ لطؼی هضنْة هی  ىْػ صنت هْؿػ ػؿ ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ ًظبهی ُوبى امتبى ّ یب ـ۶۳۴هاده

. ػیْاى ػبلی کيْؿ لبثل تزؼیؼًظـ یب فـربم عْاُی امت

 آؿاء ػاػگبُِبی ًظبهی اف صیج لطؼیت یب لبثلیت تزؼیؼًظـ یب فـربم عْاُی هبًٌؼ آؿاء مبیـ ػاػگبُِبی کیفـی امت، هگـ آًکَ ػؿ ـ۶۳۵هاده
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. ایي ثغو تـتیت ػیگـی همـؿ ىؼٍ ثبىؼ

 آؿاء لبثل تزؼیؼًظـ یب فـربم عْاُی ػاػگبُِبی ًظبهی  فهبى رٌگ، ظـف ُفتبػ ّ ػّ مبػت اف فهبى اثالؽ، لبثل تزؼیؼًظـ یب ـ۶۳۶هاده

فـربم عْاُی امت ّ ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ یب ػیْاى ػبلی کيْؿ ثبیؼ صؼاکخـ ظـف ُفت ؿّف پل اف ٍّْل پـًّؼٍ، ؿمیؼگی ّ ؿأی همتْی ؿا ٍبػؿ 

َ ْٓؿ هنتؼل  ًوبیؼ، هگـ آًکَ ٍؼّؿ ؿأی ػؿ هؼت هقثْؿ ثَ ػالیل لبًًْی اف لجیل ًمٌ تضمیمبت همؼّؿ ًجبىؼ کَ ػؿ ایي ٍْؿت ثبیؼ ػلت تأعیـ ث

. ػؿ پـًّؼٍ لیؼ ىْػ

لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی ؿئیل مبفهبى لْبئی ًیق ًنجت ثَ اصکبم لطؼی ػاػگبُِبی  (۴۷۵)ػالٍّ ثـ اىغبً هٌؼؿد ػؿ هبػٍ ـ ۶۳۷هاده

ًظبهی صك ػؿعْامت  

. اػبػٍ ػاػؿمی ؿا ػاؿػ

 ػؿٍْؿتی کَ هزبفات هٌؼؿد ػؿ صکن ػاػگبٍ ثَ لضبظ ّّؼیت عبً عؼهتی  هضکْمٌ ػلیَ هبًٌؼ هضـّهیت اف تـفیغ کبؿکٌبى ثبفًينتَ، ـ۶۳۸هاده

ػؿ ایي ٍْؿت هـرغ تزؼیؼًظـ یب . لبثل ارـاء ًجبىؼ، ػاػمتبى ًظبهی  هطبثك ّْاثٔ، صنت هْؿػ صك ػؿعْامت تزؼیؼًظـ یب فـربم ؿا ػاؿػ

. فـربم رِت تؼییي هزبفات لبًًْی ػیگـ الؼام هی کٌؼ

 فصل ىشتن ـ اجرای احکام

َ ػِؼٍ ػاػمـای ًظبهی ٍبػؿکٌٌؼٍ کیفـعْامت ـ۶۳۹هاده  ارـای اصکبم ػاػگبُِبی ًظبهی هطبثك همـؿات لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی ث

َ تـتیت ثـػِؼٍ ػاػمـای هـرغ هضبلٌ  الیَ ّ هـرغ ٍبلش ثَ ؿمیؼگی امت. امت . ػؿ هْاؿػ اصبلَ ّ ػؼم ٍالصیت، ارـای اصکبم ػاػگبُِب، ث

َ ای اف ؿأی ؿا ثَ یگبى هـثْٓ اثالؽ ًوبیؼـ ۶۴۰هاده . پل اف لطؼیت آؿاء ػاػگبُِب، لبّی ارـای اصکبم هکلف امت عالٍ

.  هفبػ ایي هبػٍ ػؿ هْؿػ لـاؿُبی ًِبئی ػاػمـا ًیق تْمٔ ثبفپـك الفم االرـاء امتـ تبصره

 ػالٍّ ثـ هْاؿػ پیو ثیٌی ىؼٍ ػؿ لبًْى، ػؿ هْؿػ هضکْهیت ثَ هزبفات ُبی فیـ، ایبم ثبفػاىت لجلی ثَ ىـس فیـ هضبمجَ هی ـ۶۴۱هاده

:  ىْػ

الف ـ کنـ مَ ؿّف اف هؼت اّبفَ عؼهت ثَ افای ُـ ؿّف ثبفػاىت لجلی 

ة ـ کنـ چِبؿ ؿّف اف هؼت اًفَبل هْلت اف عؼهت ثَ افای ُـ ؿّف ثبفػاىت لجلی 

پ ـ کنـ پٌذ ؿّف اف هؼت هضـّهیت اف تـفیغ ثَ افای ُـ ؿّف ثبفػاىت لجلی 

.  ػؿ هْؿػ هضکْهیت ثَ کنـ صمْق، اصتنبة ایبم ثبفػاىت لجلی، ثـاثـ همـؿات هـثْٓ ثَ هضکْهیت ثَ رقای ًمؼی امتـ تبصره

َ الکفبلَ یب ّحیمَ ّ ًیق رقای ًمؼی، ٍّْل ػیَ، ؿػ ـ۶۴۲هاده  ارـای ػمتْؿُب ّ آؿاء الفم االرـای ػاػگبُِبی ًظبهی ػؿ هْؿػ اعؾ ّرَ التقام، ّر

. هبل ّ یب ّـؿ ّ فیبى ًبىی اف رـم ّ مبیـ ػولیبت هـثْٓ اف لجیل تْلیف یب فـّه اهْال، ػؿ مبفهبى لْبئی ثـػِؼٍ لبّی ارـای اصکبم امت

 فصل نين ـ زنذان ىا ً بازداشتگاىيا ی نظاهی

 هتِوبى ّ هضکْهبى ػاػمـا ّ ػاػگبُِبی ًظبهی ثب ؿػبیت همـؿات ارـائی مبفهبى فًؼاًِب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ تـثیتی کيْؿ ػؿ ـ۶۴۳هاده

ًگِؼاؿی هضکْهبى ّ هتِوبى ػؿ یک هکبى هوٌْع . ثبفػاىتگبُِبی ؿموی ّ فًؼاى ُبی هنتمل اف مبیـ هتِوبى ّ فًؼاًیبى ًگِؼاؿی هی ىًْؼ

. امت

ػؿ ٍْؿت تمبّبی هتِوبى ّ هضکْهبى ًظبهی مبیـ هـارغ لْبئی ّ هْافمت ػاػمتبى هـثْٓ ّ ػاػمتبى ًظبهی امتبى،  ایي افـاػ ـ ۶۴۴هاده

. هؼت ثبفػاىت یب هضکْهیت صجل عْػ ؿا ػؿ ثبفػاىتگبُِب  ّ فًؼاى ُبی ًظبهی  مپـی هی  ًوبیٌؼ

هضکْهبى غیـًظبهی  ػاػگبُِبی ًظبهی  ّ هضکْهبى ًظبهی کَ هضکْهیت آًبى هٌزـ ثَ اعـاد هی ىْػ، ثب ؿػبیت همـؿات فْق رِت ـ  تبصره

. تضول هضکْهیت صجل ثَ فًؼاى  ُبی ػوْهی  هؼـفی هی  ىًْؼ

تب فهبًی کَ ثبفػاىتگبُِب  ّ فًؼاى  ُبی ًظبهی  اصؼاث ًگـػیؼٍ امت ّ یب ظـفیت پؾیـه آًِب هتٌبمت ثب تؼؼاػ هتِوبى ّ هضکْهبى ـ ۶۴۵هاده

. ًظبهی  ًجبىؼ، مبفهبى فًؼاى  ُب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ تـثیتی هکلف امت افـاػ هقثْؿ ؿا ػؿ ثٌؼ اعتَبٍی ًظبهیبى ًگِؼاؿی ًوبیؼ

ًضٍْ ًگِؼاؿی هضکْهبى ّ هتِوبى ػاػمـاُب ّ ػاػگبُِبی ًظبهی ثب ؿػبیت آییي ًبهَ ارـائی مبفهبى فًؼاًِب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ ـ ۶۴۶هاده

َ هبٍ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى تْمٔ مبفهبى فًؼاًِب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ تـثیتی  َ ای امت کَ ظـف م تـثیتی کيْؿ ثـاثـ آییي ًبه

. کيْؿ ثب ُوکبؿی مبفهبى لْبئی تِیَ هی ىْػ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ

ارـای ایي هبػٍ ًبفی اعتیبؿات .  ػاػمتبى ًظبهی  ثـ اهْؿ ثبفػاىتگبُِب ّ فًؼاى  ُبی ًظبهی صْفٍ لْبئی عْػ ًظبؿت کبهل ػاؿػـ۶۴۷هاده

. لبًًْی مبفهبى فًؼاى  ُب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ تـثیتی کيْؿ ًینت

ٍ ای ثـای ػاػؿمی رـائن  ًیـُّبی هنلش  همـؿ ًگـػیؼٍ امت، تبثغ همـؿات ػوْهی آییي ػاػؿمی کیفـی ـ۶۴۸هاده  هْاؿػی کَ همـؿات ّیژ

. امت

 بخش نين ـ دادرسی الکترًنیکی

َ ُبی الفم ثـای تْمؼَ ّ ـ۶۴۹هاده َ ؿیقی هیبى هؼت ّ ثلٌؼهؼت ّ تؼّیي آییي ًبه  ثَ هٌظْؿ میبمتگؾاؿی ّ تؼّیي ؿاُجـػُبی هلی، ثـًبه

کَ ػؿ ایي ثغو ثَ اعتَبؿ ىْؿا ًبهیؼٍ « ىْؿای ؿاُجـی ػاػؿمی الکتـًّیکی»اؿتمبی ػاػؿمی الکتـًّیکی ّ ًظبؿت ثـ صني ارـای آًِب، 

: هی ىْػ ثَ ؿیبمت ؿئیل لٍْ لْبئیَ ّ ػْْیت افـاػ فیـ تيکیل هی ىْػ



[www.policema.com]                                                                                                                                                                                                                                                      داانیی سهم همه مردم است   

8 

 

 (ػثیـ ىْؿا)الف ـ ؿئیل هـکق آهبؿ ّ فٌبّؿی آالػبت لٍْ لْبئیَ 

ة ـ هؼبّى صمْلی لٍْ لْبئیَ 

پ ـ ؿئیل ػیْاى ػبلی کيْؿ 

ت ـ ػاػمتبى کل کيْؿ 

ث ـ ؿئیل ػیْاى ػؼالت اػاؿی 

د ـ ؿئیل مبفهبى لْبئی ًیـُّبی هنلش 

چ ـ ؿئیل مبفهبى فًؼاى ُب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ تـثیتی کيْؿ 

س ـ ؿئیل مبفهبى حجت امٌبػ ّ اهالک کيْؿ 

ط ـ ؿئیل مبفهبى ثبفؿمی کل کيْؿ 

ػـ ؿئیل مبفهبى پقىکی لبًًْی کيْؿ 

ؽـ هؼبّى آهْفه ّ تضمیمبت لٍْ لْبئیَ 

ؿـ هؼبّى ؿاُجـػی لٍْ لْبئیَ 

فـ هنإّل صفبظت ّ آالػبت لٍْ لْبئیَ 

ژـ ّفیـ ػاػگنتـی 

ك ـ ّفیـ اؿتجبٓبت ّ فٌبّؿی آالػبت 

ه ـ فـهبًؼٍ ًیـّی اًتظبهی کيْؿ 

ً ـ یک ًفـ ًوبیٌؼٍ ػْْ کوینیْى لْبئی ّ صمْلی ثَ اًتغبة هزلل ىْؿای امالهی ثَ ػٌْاى ػْْ ًبظـ 

ُ ـ مَ ًفـ ثَ اًتغبة ؿئیل لٍْ لْبئیَ 

 ىْؿا ثب اکخـیت اػْبء ؿمویت هی یبثؼ ّ هَْثبت آى ثب اکخـیت آؿاء صبّـاى ّ پل اف تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ لبثل ارـاء امت ّ ـ۱تبصره

. ًبفی اعتیبؿات ؿئیل لٍْ لْبئیَ ًینت

. ػثیـ ىْؿا هی تْاًؼ صنت هْؿػ اف هنإّالى هـتجٔ ّ کبؿىٌبمبى ثـای صْْؿ ػؿ رلنَ ػػْت ثَ ػول آّؿػـ ۲تبصره

.  ػثیـعبًَ ىْؿا ػؿ هـکق آهبؿ ّ فٌبّؿی آالػبت لٍْ لْبئیَ تيکیل هی ىْػـ۳تبصره

ٍ ُب ّ امٌبػ لْبئی ّ اؿائَ ثِتـ عؼهبت لْبئی ّ ػمتیبثی ؿّفآهؼ ثَ آهبؿ ّ گـػه کبؿ لْبئی ػؿ ـ۶۵۰هاده  ثَ هٌظْؿ مبهبًؼُی پـًّؼ

ٍ ػیؼگبى ّ هزـهبى ّ مبیـ آالػبت لْبئی،  مـامـ کيْؿ ّ ُوچٌیي اؿائَ آهبؿ ّ آالػبت ػلیك ّ تفَیلی ػؿ عًَْ رـائن، هتِوبى، ثق

ٍ ُبی لٍْ لْبئیَ» ٍ اًؼافی هی ىْػ« هـکق هلی ػاػ . ػؿ هـکق آهبؿ ّ فٌبّؿی آالػبت لٍْ لْبئیَ ثب امتفبػٍ اف افـاػ هْحك ؿا

َ هبٍ اف تبؿیظ ـ۱تبصره َ ای امت کَ ظـف م  ًضٍْ ّ هیقاى ػمتـمی هـارغ ؽی ٍالس لْبئی ثَ آالػبت ایي هـکق ثَ هْرت آییي ًبه

. الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى تْمٔ ىْؿا تِیَ هی ىْػ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی  ؿمؼ

َ هبٍ اف تبؿیظ تَْیت ایي لبًْى تْمٔ ـ۲تبصره َ ای کَ ظـف م  امٌبػ، هؼاؿک ّ آالػبت ایي هـکق ثب ؿػبیت لْاًیي ّ همـؿات ثَ هْرت آییي ًبه

ٍ ُب ّ پژُّيگـاى لـاؿ هی گیـػ امتفبػٍ اف امٌبػ، . ىْؿا تِیَ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ، ػؿ اعتیبؿ هـاکق ػلوی، پژُّيکؼ

اًتيبؿ آالػبت هـثْٓ ثَ ُْیت افـاػ هـتجٔ ثب ػاػؿمی اف لجیل ًبم، . هؼاؿک ّ آالػبت هقثْؿ ًجبیؼ هْرت ُتک صـهت ّ صیخیت اىغبً ىْػ

ٍ هلی آًبى رق ػؿ هْاؿػی کَ لبًْى تزْیق کٌؼ، هوٌْع امت ٍ پنتی ّ ىوبؿ . ًبم عبًْاػگی، ىوبؿ

 کلیَ ػمتگبُِبی تبثؼَ لٍْ لْبئیَ، ًظیـ ػیْاى ػؼالت اػاؿی، مبفهبى ثبفؿمی کل کيْؿ، مبفهبى فًؼاى ُب ّ الؼاهبت تأهیٌی ّ ـ۶۵۱هاده

تـثیتی کيْؿ، مبفهبى حجت امٌبػ ّ اهالک کيْؿ، مبفهبى پقىکی لبًًْی، مبفهبى لْبئی ًیـُّبی هنلش ّ هـارغ ؽی ؿثٔ ػؿ ػفْ ّ 

ٍ ُبی لٍْ لْبئیَ لـاؿ ػٌُؼ ّ  ثغيْػگی ّ مزل کیفـی، ّ ؿّفًبهَ ؿموی روِْؿی امالهی، هْظفٌؼ کلیَ آالػبت عْػ ؿا ػؿ هـکق هلی ػاػ

. آًِب ؿا ؿّفآهؼ ًگَ ػاؿًؼ

ٍ ُبی لٍْ لْبئیَ تْمٔ آى لٍْ تِیَ هی ىْػ ّ ثَ ـ۱تبصره  آییي ًبهَ ارـائی ًضٍْ ػمتـمی ثَ آالػبت هضـهبًَ ّ مـی ػؿ هـکق هلی ػاػ

. تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ

 هـارغ اًتظبهی ّ مبیـ ّبثطبى ّ ػمتگبُِب، ُیأتِب ّ کوینیْى  ُبی ؽی  ؿثٔ هْظفٌؼ آالػبت هـتجٔ ثب اهْؿلْبئی عْػ ؿا ػؿ ـ۲تبصره

ٍ ُبی لٍْ لْبئیَ لـاؿ ػٌُؼ ّ آًِب ؿا ؿّفآهؼ ًگَ ػاؿًؼ . هـکق هلی ػاػ

 لٍْ لْبئیَ هْظف امت ثَ هٌظْؿ مبهبًؼُی اؿتجبٓبت الکتـًّیکی ثیي هضبکن، ّبثطبى ّ ػمتگبُِبی تبثؼَ عْػ ّ ًیق مبیـ ـ۶۵۲هاده

َ کبؿگیـی توِیؼات اهٌیتی هطوئي « ىجکَ هلی ػؼالت»اىغبً صمیمی ّ صمْلی کَ ػؿ رـیبى ػاػؿمی ثَ آالػبت آًِب ًیبف امت،  ؿا ثب ث

ٍ اًؼافی کٌؼ . اف لجیل اهْبی الکتـًّیکی ؿا

َ ػول آّؿًؼـ تبصره ػؿ ایي ٍْؿت .  هـارغ لْبئی هی تْاًٌؼ امتؼالهبت لْبئی ّ کنت آالػبت الفم ؿا اف ٓـیك ىجکَ هلی ػؼالت ث

ػمتگبُِبی ػّلتی، ًِبػُبی ػوْهی غیـػّلتی ّ ىغَیت ُبی صمْلی ثغو عٍَْی هْظفٌؼ پبمظ الفم ؿا اف ٓـیك ىجکَ هقثْؿ اػالم 

. ـ امت۲/۳/۱۳۷۵لبًْى هزبفات امالهی ـ کتبة پٌزن تؼقیـات هَْة  (۵۷۶)هنتٌکف اف هفبػ ایي تجَـٍ هيوْل هبػٍ . کٌٌؼ
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ٍ لْبئیَ هْظف امت آالػبت فیـ ؿا افٓـیك ـ۶۵۳هاده ٍ لْبئیَ» لْ . اؿائَ کٌؼ ّآًِب ؿا ؿّفآهؼ ًگَ ػاؿػ« ػؿگبٍ هلی لْ

ٍ لْبئیَ ثَ ُوـاٍ هؼـفی هنإّالى ّ ىـس ّظبیف ّ  ٔ هيی ُب ّ مبعتبؿ کالى هؼیـیتی ّ ارـائی لْ الف ـ اُؼاف، ّظبیف، میبمتِب، ع

ًضٍْ اؿتجبٓ ثب آًبى 

توبهی هؼبًّت ُب ّ ػاػگنتـی ُبی امتبًِب، ػمتگبُِبی تبثؼَ لٍْ لْبئیَ، ّفاؿت  (ّة مبیت)ة ـ ًيبًی، ىوبؿٍ توبك ّ پیًْؼ ثَ تبؿًوبی 

ػاػگنتـی، کبًْى ُبی ّکالی ػاػگنتـی ّ کبؿىٌبمبى ؿموی ػاػگنتـی 

َ ُبی ؿئیل  پ ـ کلیَ لْاًیي الفم  االرـاء، آؿاء ّصؼت ؿّیَ ُیأت ػوْهی ػیْاى ػبلی کيْؿ ّ آؿاء ُیأت ػوْهی ػیْاى ػؼالت اػاؿی، ثغيٌبه

لٍْ لْبئیَ ّ ًظـیبت هيْؿتی اػاؿٍ صمْلی لٍْ لْبئیَ 

ت ـ آؿاء ٍبػؿٍ اف مْی هضبکن ػؿٍْؿتی کَ ثَ تيغیٌ لبّی ارـای اصکبم عالف ػفت ػوْهی یب اهٌیت هلی ًجبىؼ ثَ ٍْؿت ثـعٔ 

ثـای تضلیل ّ ًمؼ ٍبصت ًظـاى ّ هتغََبى ثب صفع صـین عٍَْی اىغبً  (آًالیي)

ٍ ُبی ُوکبؿی صمْلی ثیي الوللی ّ آالػبت ؿارغ ثَ  ث ـ عؼهبت هؼبّؼت لْبئی ثَ همبهبت ؽی ٍالس مبیـ کيْؿُب ثـ پبیَ امٌبػ ّ هؼبُؼ

َ اتجبع مبیـ کيْؿُب  عؼهبت صمْلی ّ لْبئی ث

د ـ آهْفه آمبى ّ لبثل ػؿک ػوْهی چگًْگی البهَ ػػْی ثـای ىِـًّؼاى 

چ ـ آالػبت پژُّيی ّ ػلوی صمْلی ـ لْبئی 

 (ّة مبیت) لٍْ لْبئیَ هْظف امت ثـای ػاػگنتـی  امتبًِبی مـامـ کيْؿ، ّ ػمتگبُِبی تبثؼَ لٍْ لْبئیَ، تبؿًوبیـ۶۵۴هاده

َ ػاؿًؼ ٍ اًؼافی کٌؼ ّ هـارغ هقثْؿ هْظفٌؼ آالػبت ؽیل ؿا ػؿ آى اؿائَ کٌٌؼ ّ آًِب ؿا ؿّفآهؼ ًگ : اعتَبٍی ؿا

َ ُوـاٍ هؼـفی هنإّالى ّ ىـس ّظبیف ّ ًضٍْ اؿتجبٓ ثب آًبى  الف ـ ًوْػاؿ تيکیالتی ػاػگبُِب، ثَ تفکیک تغٌَ ّ ملنلَ هـاتت لْبئی، ث

ة ـ ًيبًی ّ ىوبؿٍ توبك ػاػگبُِب، مبیـ ػمتگبُِبی تبثؼَ لٍْ لْبئیَ ّ هـارغ اًتظبهی ػؿ مطش امتبى 

پ ـ پیًْؼ ثَ تبؿًوبُبی مبیـ هـارغ لْبئی ّ ػمتگبُِبی ؽی ؿثٔ 

َ ای اهالک  ت ـ کلیَ آالػبت هْؿػ ًیبف ثـای هضبمجَ ُقیٌَ ػاػؿمی، هبًٌؼ ثِبی هٌطم

ث ـ آهْفه آمبى ّ لبثل ػؿک ػوْهی چگًْگی البهَ ػػْی ثـای ىِـًّؼاى 

د ـ مویٌبؿُب یب ًينتِبی الکتـًّیکی امتبًی لْبئی فًؼٍ یب ّجٔ ىؼٍ 

چ ـ آالػبت پژُّيی ّ ػلوی صمْلی ـ لْبئی 

 ػؿ ُـ هْؿػ کَ ثَ هْرت لْاًیي آییي ػاػؿمی ّ مبیـ لْاًیي ّ همـؿات هّْْػَ اػن اف صمْلی ّ کیفـی، مٌؼ، هؼؿک، ًْىتَ، ـ۶۵۵هاده

ثـگَ ارـائیَ، اّؿاق ؿأی، اهْبء، احـ اًگيت، اثالؽ اّؿاق لْبئی، ًيبًی ّ هبًٌؼ آى الفم ثبىؼ ٍْؿت الکتـًّیکی یب هضتْای الکتـًّیکی آى 

ٍ ُبی آى کبفی ّ هؼتجـ امت . صنت هْؿػ ثب ؿػبیت مبفّکبؿُبی اهٌیتی هؾکْؿ ػؿ هْاػ ایي لبًْى ّ تجَـ

 ػؿ کلیَ هـاصل تضمیك ّ ؿمیؼگی صمْلی ّ کیفـی ّ اؿائَ عؼهبت الکتـًّیک لْبئی، ًوی تْاى ٍـفبً ثَ لضبظ ىکل یب ًضٍْ تجبػل ـ۱تبصره

َ ُبی اهٌیتی الفم ؿا رِت . آالػبت الکتـًّیکی اف اػتجبؿ ثغيیؼى ثَ هضتْا ّ آحبؿ لبًًْی آى عْػػاؿی ًوْػ لٍْ لْبئیَ هْظف امت مبهبً

تجبػل اهي آالػبت ّ اؿتجبٓبت ثیي اٍضبة ػػْی، کبؿىٌبمبى، ػفبتـ عؼهبت الکتـًّیک لْبئی، ّبثطبى ّ هـارغ لْبئی ّ مبفهبى ُبی 

. ّاثنتَ ثَ لٍْ لْبئیَ ایزبػ ًوبیؼ

 لٍْ لْبئیَ هی تْاًؼ رِت ٓـس ّ پیگیـی اهْؿ لْبئی هـارؼبى هّْْع ایي لبًْى ػؿ فْبی هزبفی ًنجت ثَ ایزبػ ػفبتـ عؼهبت ـ۲تبصره

الکتـًّیک لْبئی ّ رِت ُوبٌُگی فؼبلیت ػفبتـ، ًنجت ثَ ایزبػ کبًْى ػفبتـ عؼهبت الکتـًّیک لْبئی، ثب امتفبػٍ اف ظـفیت ثغو 

آییي ًبهَ ارـائی . ػفبتـ عؼهبت الکتـًّیک لْبئی هی تْاًٌؼ اف ثیي ػفبتـ امٌبػ ؿموی ّ غیـ آى اًتغبة یب تأمیل ىًْؼ. عٍَْی الؼام ًوبیؼ

. ایي هبػٍ ظـف مَ هبٍ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى تْمٔ ىْؿا تِیَ هی ىْػ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ

هـارؼبى ثَ لٍْ لْبئیَ هْظفٌؼ پنت الکتـًّیکی ّ ىوبؿٍ تلفي ُوـاٍ عْػ ؿا ػؿ اعتیبؿ لٍْ لْبئیَ لـاؿ ػٌُؼ، ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم ـ ۳تبصره

ػمتـمی ثَ پنت الکتـًّیک، هـکق آهبؿ هْظف امت ثـای ىِـًّؼاى ّ هتمبّیبى اهکبًبت الفم ثـای ػمتـمی ثَ پنت الکتـًّیکی هلی 

. لْبئی رِت اهْؿ لْبئی ایزبػ کٌؼ

َ ىؼٍ هیبى ىِـًّؼاى ّ هضبکن لْبئی، لٍْ لْبئیَ هْظف ـ۶۵۶ هاده  ثَ هٌظْؿ صفع ٍضت ّ توبهیت، اػتجبؿ ّ اًکبؿًبپؾیـی آالػبت هجبػل

. امت توِیؼات اهٌیتی هطوئي ثـای اهْبی الکتـًّیکی، اصـاف ُْیت ّ اصـاف اٍبلت ؿا فـاُن آّؿػ

 لٍْ لْبئیَ هْظف امت هـکق ٍؼّؿ گْاُی ؿیيَ ثـای اهْبی الکتـًّیکی ؿا رِت ایزبػ اؿتجبٓبت ّ هجبػلَ آالػبت اهي ؿاٍ  اًؼافی ـ تبصره

. ًوبیؼ

َ ُبی ػاػؿمی ّ ـ ۶۵۷هاده هـکق آهبؿ ّ فٌبّؿی آالػبت لٍْ لْبئیَ هْظف امت ثَ هٌظْؿ ارـاء ّ تْمؼَ عؼهبت پـػاعت الکتـًّیکی ُقیٌ

َ ػاػؿمی ّ ارـای صکن تْمٔ ىِـًّؼاى، الؼام ّ ؿاٌُوبیی الفم ؿا ثَ ػول آّؿػ . مبیـ پـػاعت ُبی هـثْٓ ث

ٍ ثـػاؿی اف ػاػؿمی الکتـًّیکی، ػؿ هـصلَ ثؼّی ُقیٌَ ػاػؿمی آًبى پٌذ ػؿٍؼـ تبصره ّ صؼاکخـ تب  (%۵) ػؿ ؿامتبی تـغیت ىِـًّؼاى ثَ ثِـ

. ممف ػٍ هیلیْى ؿیبل کوتـ عْاُؼ ثْػ

ٍ ُبی ىغَی آًبى، ػؿ ـ۶۵۸هاده  لٍْ لْبئیَ هْظف امت توِیؼات فٌی ّ لبًًْی الفم ؿا ثـای صفع صـین عٍَْی افـاػ ّ تأهیي اهٌیت ػاػ
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. چِبؿچْة الؼاهبت ایي ثغو فـاُن آّؿػ

َ ُبی اؿتجبٓبت الکتـًّیکی ثَ هٌظْؿ تضمیك اف اٍضبة ػػْی، اعؾ ىِبػت ـ۶۵۹هاده َ ُبی ّیؼئْ کٌفـاًل ّ مبیـ مبهبً  ثَ  کبؿگیـی مبهبً

. اف ىِْػ یب ًظـات کبؿىٌبمی ػؿ ٍْؿتی هزبف امت کَ اصـاف ُْیت، اػتجبؿ اظِبؿات فـػ هْؿػ ًظـ ّ حجت هطوئي مْاثك ٍْؿت پؾیـػ

ٍ ُبی هّْْع ایي ثغو ؿا ػؿ اعتیبؿ ػاؿًؼ، هْرجبت ًمِ صـین عٍَْی افـاػ یب هضـهبًگی آالػبت ؿا ـ ۶۶۰هاده چٌبًچَ اىغبٍی کَ ػاػ

فـاُن آّؿًؼ یب ثَ ْٓؿ غیـهزبف آًِب ؿا افيبء کـػٍ یب ػؿ ػمتـك اىغبً فبلؼ ٍالصیت لـاؿ ػٌُؼ، ثَ صجل اف ػّ تب پٌذ مبل یب رقای ًمؼی اف 

. ثینت تب ػّینت هیلیْى ؿیبل ّ اًفَبل اف عؼهت اف ػّ تب ػٍ مبل هضکْم عْاٌُؼ ىؼ

ٍ ُب ـ۶۶۱هاده َ ای ّ هغبثـاتی ّ آالػبت هّْْع ایي ثغو ُنتٌؼ یب ػاػ َ ُبی ؿایبً  چٌبًچَ اىغبٍی کَ هنإّل صفع اهٌیت هـاکق، مبهبً

ُبی هؾکْؿ ػؿ اعتیبؿ آًبى لـاؿ گـفتَ امت ثـ احـ ثی اصتیبٓی یب ثی هجبالتی یب ػؼم هِبؿت یب ػؼم ؿػبیت تؼاثیـ هتؼبؿف (مینتن)یب مبهبًَ

َ ای ّ هغبثـاتی ؿا فـاُن آّؿًؼ، ثَ صجل اف ىو هبٍ تب ػّ  َ ُبی ؿایبً ٍ ُب ّ مبهبً َ ّمیلَ یب ػلیَ ػاػ َ ای ث اهٌیتی هْرجبت اؿتکبة رـائن ؿایبً

. مبل یب اًفَبل افعؼهت تب پٌذ مبل یب رقای ًمؼی اف ػٍ تب ٍؼهیلیْى ؿیبل هضکْم عْاٌُؼ ىؼ

لٍْ لْبئیَ هْظف امت ثـای آهْفه ػاػؿمی الکتـًّیکی ثَ لْبت، کبؿکٌبى لْبئی، ػمتگبُِبی تبثؼَ لْبئی ّ هـارغ اًتظبهی ـ ۶۶۲هاده

. الؼام کٌؼ

َ ُبی ارـائی ایي ثغو، ظـف مَ هبٍ اف تبؿیظ تَْیت ایي لبًْى تْمٔ ىْؿا تِیَ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ـ۶۶۳هاده  آییي ًبه

.  ؿمؼ

 بخش دىن ـ آیین دادرسی جرائن رایانو ای

:  ػالٍّ ثـ هْاؿػ پیو ثیٌی ىؼٍ ػؿ ػیگـ لْاًیي، ػاػگبُِبی ایـاى ٍالصیت ؿمیؼگی ثَ هْاؿػ فیـ ؿا ػاؿًؼـ۶۶۴هاده

َ ای ّ هغبثـاتی یب صبهلِبی ػاػٍ  َ ُبی ؿایبً َ اًؼ کَ ثَ ُـ ًضْ ػؿ مبهبً َ کبؿ ؿفت ٍ ُبیی کَ ثـای اؿتکبة رـم  ث ٍ ُبی هزـهبًَ یب ػاػ الف ـ ػاػ

. هْرْػ ػؿ للوـّ صبکویت فهیٌی، ػؿیبیی ّ ُْایی روِْؿی امالهی ایـاى ؽعیـٍ ىْػ

َ ثبالی کؼ کيْؿی ایـاى  َ  هـتج . اؿتکبة یبثؼ ( ir . )ة ـ رـم اف ٓـیك تبؿًوبُبی ػاؿای ػاهٌ

َ ای ّ هغبثـاتی ّ تبؿًوبُبی هْؿػ امتفبػٍ یب تضت کٌتـل لْای  َ ُبی ؿایبً پ ـ رـم تْمٔ تجؼَ ایـاى یب غیـآى ػؿ عبؿد اف ایـاى ػلیَ مبهبً

َ ای کَ عؼهبت ػوْهی اؿائَ هی ػُؼ یب ػلیَ تبؿًوبُبی ػاؿای  َ گبًَ یب ًِبػ ؿُجـی یب ًوبیٌؼگی ُبی ؿموی ػّلت یب ُـ ًِبػ یب هإمن م

. ػاهٌَ هـتجَ ثبالی کؼ کيْؿی ایـاى ػؿ مطش گنتـػٍ اؿتکبة یبثؼ

 ػیؼٍ یب هـتکت ایـاًی یب غیـایـاًی ثبىؼ ّ هـتکت  ای هتْوي مْء امتفبػٍ اف اىغبً کوتـ اف ُزؼٍ مبل، اػن اف ایٌکَ ثقٍ ت ـ رـائن ؿایبًَ 

. ػؿ ایـاى یبفت ىْػ

 ای ػؿٍالصیت ػاػگبُِبی ایـاى ػؿ هضلی کيف یب گقاؿه ىْػ،  ّلی هضل ّلْع آى هؼلْم ًجبىؼ، ػاػمـای چٌبًچَ رـم ؿایبًَ ـ ۶۶۵هاده

ػؿٍْؿتی کَ هضل ّلْع رـم هيغٌ ًيْػ،  ػاػمـا پل اف اتوبم تضمیمبت هجبػؿت . هضل کيف هکلف امت تضمیمبت همؼهبتی ؿا اًزبم ػُؼ

.  کٌؼ ّ ػاػگبٍ هـثْٓ ًیق ؿأی همتْی ؿا ٍبػؿ هی کٌؼثَ ٍؼّؿ لـاؿ ّ ػؿٍْؿت التْبء ٍؼّؿ کیفـعْامت هی 

لٍْ لْبئیَ هْظف امت ثَ تٌبمت ّـّؿت، ىؼجَ یب ىؼجی اف ػاػمـاُب، ػاػگبُِبی کیفـی یک، کیفـی ػّ، آفبل ّ ًْرْاًبى، ـ ۶۶۶هاده

.  ای اعتَبً ػُؼًظبهی ّ تزؼیؼًظـ ؿا ثـای ؿمیؼگی ثَ رـائن ؿایبًَ 

.  همبهبت لْبئی ػاػمـاُب ّ ػاػگبُِبی هؾکْؿ اف هیبى لْبتی کَ آىٌبیی الفم ثَ اهْؿ ؿایبًَ ػاؿًؼ اًتغبة هی ىًْؼـ تبصره

 ُبی تـافیک ؿا صؼالل تب ىو هبٍ پل اف ایزبػ صفع ًوبیٌؼ ّ آالػبت کبؿثـاى ؿا  ػٌُؼگبى عؼهبت ػمتـمی هْظفٌؼ ػاػٍ اؿائَ ـ ۶۶۷هاده

. صؼالل تب ىو هبٍ پل اف عبتوَ اىتـاک ًگِؼاؿی کٌٌؼ

 ای ّ هغبثـاتی تْلیؼ هی کٌٌؼ تب اهکبى  ای ػؿ فًزیـٍ اؿتجبٓبت ؿایبًَ  ُبی ؿایبًَ  ای امت کَ مبهبًَ ػاػٍ تـافیک، ُـگًَْ ػاػٍ ـ ۱تبصره

 ُب ىبهل آالػبتی اف لجیل هجؼأ، هنیـ، تبؿیظ، فهبى، هؼت ّ صزن اؿتجبٓ ّ ًْع ایي ػاػٍ . ؿػیبثی آًِب اف هجؼأ تب همَؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ

.  ىْػعؼهبت هـثَْٓ هی 

 آالػبت کبؿثـ، ُـگًَْ آالػبت ؿارغ ثَ کبؿثـ عؼهبت ػمتـمی اف لجیل ًْع عؼهبت، اهکبًبت فٌی هْؿػ امتفبػٍ ّ هؼت فهبى آى، ـ۲تبصره

. ، ىوبؿٍ تلفي ّ مبیـ هيغَبت فـػی ؿا ىبهل هی ىْػ( IP )ُْیت،  ًيبًی رغـافیبیی یب پنتی یب لـاؿػاػ ایٌتـًت 

َ ػٌُؼگبى ـ۶۶۸هاده  عؼهبت هیقثبًی ػاعلی هْظفٌؼ آالػبت کبؿثـاى عْػ ؿا صؼالل تب ىو هبٍ پل اف عبتوَ اىتـاک ّ هضتْای ؽعیـٍ  اؿائ

. ىؼٍ ّ ػاػٍ تـافیک صبٍل اف تغییـات ایزبػىؼٍ ؿا صؼالل تب پبًقػٍ ؿّف ًگِؼاؿی کٌٌؼ

ٍ ىؼٍ ثـای تضمیك یب ػاػؿمی الفم ثبىؼ، همبم لْبئی هی  ُبی ؿایبًَ ُـگبٍ صفع ػاػٍ ـ ۶۶۹هاده  تْاًؼ ػمتْؿ صفبظت اف آًِب ؿا  ای ؽعیـ

 ُب، ػؿ ىـایٔ فْؿی، ًظیـ عطـ آمیت ػیؼى یب تغییـ یب اف ثیي ؿفتي ػاػٍ . ثـای اىغبٍی کَ ثَ ًضْی تضت تَـف یب کٌتـل ػاؿًؼ ٍبػؿ کٌؼ

چٌبًچَ ُـ .  تْاًٌؼ ػمتْؿ صفبظت ؿا ٍبػؿ کٌٌؼ ّ هـاتت ؿا صؼاکخـ تب ثینت ّ چِبؿ مبػت ثَ آالع همبم لْبئی ثـمبًٌؼّبثطبى لْبئی هی 

 ُبی صفبظت ىؼٍ ؿا افيبء کٌٌؼ یب اىغبٍی یک اف کبؿکٌبى ػّلت یب ّبثطبى لْبئی یب مبیـ اىغبً اف ارـای ایي ػمتْؿ عْػػاؿی یب ػاػٍ 

 ىْػ ؿا اف هفبػ ػمتْؿ ٍبػؿٍ آگبٍ کٌٌؼ، ّبثطبى لْبئی ّ کبؿکٌبى ػّلت ثَ هزبفات اهتٌبع اف ػمتْؿ ُبی هقثْؿ ثَ آًِب هـثْٓ هی کَ ػاػٍ 

. همبم لْبئی ّ مبیـ اىغبً ثَ صجل اف ًْػ ّ یک ؿّف تب ىو هبٍ یب رقای ًمؼی اف پٌذ تب ػٍ هیلیْى ؿیبل یب ُـػّ هزبفات هضکْم هی ىًْؼ
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.  ُب ثَ هٌقلَ اؿائَ یب افيبء آًِب ًینت ّ هنتلقم ؿػبیت همـؿات هـثْٓ امتصفع ػاػٍ ـ ۱تبصره

َ هبٍ امت ّ ػؿ ٍْؿت لقّم ثب ػمتْؿ همبم لْبئی لبثل توؼیؼ امتـ۲تبصره ٍ ُب صؼاکخـ م .  هؼت فهبى صفبظت اف ػاػ

ایي لبًْى ؿا ثَ اىغبً یبػ  (۶۶۹)ّ  (۶۶۸)، (۶۶۷) ُبی صفبظت ىؼٍ هؾکْؿ ػؿ هْاػ  تْاًؼ ػمتْؿ اؿائَ ػاػٍ همبم لْبئی هی ـ ۶۷۰هاده

ٍ ُب هْرت هزبفات . ىؼٍ ثؼُؼ تب ػؿ اعتیبؿ ّبثطبى لـاؿ گیـػ عْػػاؿی اف ارـای ایي ػمتْؿ ّ ُوچٌیي ػؼم ًگِؼاؿی ّػؼم هْاظجت اف ایي ػاػ

. ایي لبًْى هی ىْػ (۶۶۹)همـؿ ػؿ هبػٍ 

َ ای ّ هغبثـاتی ثَ هْرت ػمتْؿ لْبئی ّ ػؿ هْاؿػی ثَ ػول هی ـ۶۷۱هاده َ ُبی ؿایبً ٍ ُب یب مبهبً  آیؼ کَ ظي لْی ثَ  تفتیو ّ تْلیف ػاػ

. کيف رـم یب ىٌبمبیی هتِن یب اػلَ رـم ّرْػ ػاؿػ

 ای ّ هغبثـاتی ػؿ صْْؿ هتَـفبى لبًًْی یب اىغبٍی کَ ثَ ًضْی آًِب ؿا تضت  ُبی ؿایبًَ  ُب یب مبهبًَ تفتیو ّ تْلیف ػاػٍ ـ ۶۷۲هاده

ػؿٍْؿت ػؼم صْْؿ یب اهتٌبع اف صْْؿ آًبى چٌبًچَ تفتیو یب تْلیف ّـّؿت .  ُب اًزبم هی ىْػکٌتـل لبًًْی ػاؿًؼ، ًظیـ هتَؼیبى مبهبًَ 

. ػاىتَ ثبىؼیب فْؿیت اهـ التْبء کٌؼ، لبّی ثب ؽکـ ػالیل ػمتْؿ تفتیو ّ تْلیف ثؼّى صْْؿ اىغبً هؾکْؿ ؿا ٍبػؿ هی کٌؼ

 ػمتْؿ تفتیو ّ تْلیف ثبیؼ ىبهل آالػبتی اف رولَ ارـای ػمتْؿ ػؿ هضل یب عبؿد اف آى، هيغَبت هکبى ّ هضؼّػٍ تفتیو ّ ـ۶۷۳هاده 

 ُبی ؿهقًگبؿی یب صؾف ىؼٍ ّ  افقاؿُب،  ًضٍْ ػمتیبثی ثَ ػاػٍ  افقاؿُب ّ ًـم  ُبی هْؿػ ًظـ، ًْع ّ تؼؼاػ مغت تْلیف، ًْع ّ هیقاى ػاػٍ 

.  کٌؼفهبى تمـیجی اًزبم تفتیو ّ تْلیف ثبىؼ کَ ثَ ارـای ٍضیش آى کوک هی 

َ ُبی ؿایبًَ ـ ۶۷۴هاده ٍ ُب یب مبهبً :  ای ّ هغبثـاتی ىبهل الؼاهبت ؽیل هی ىْػتفتیو ػاػ

 ای یب هغبثـاتی  ُبی ؿایبًَ الف ـ ػمتـمی ثَ توبم یب ثغيی اف مبهبًَ 

ة ـ ػمتـمی ثَ صبهلِبی ػاػٍ اف لجیل ػینکت  ُب یب لْصِبی فيـػٍ یب کبؿتِبی صبفظَ 

 ُبی صؾف یب ؿهقًگبؿی ىؼٍ پ ـ ػمتیبثی ثَ ػاػٍ 

 ُب، تَْیـثـػاؿی اف  ُب، ثب ؿػبیت تٌبمت، ًْع، اُویت ّ ًمو آًِب ػؿ اؿتکبة رـم، ثَ ؿّىِبیی اف لجیل چبپ ػاػٍ  تْلیف ػاػٍ  ػؿ ـ۶۷۵هاده

 ُب ثب ؿّىِبیی اف لجیل تغییـگؾؿّاژٍ یب ؿهقًگبؿی ّ ّجٔ صبهلِبی ػاػٍ ػول  ُب، غیـلبثل ػمتـك کـػى ػاػٍ توبم یب ثغيی اف ػاػٍ 

. هی ىْػ

:  ای یب هغبثـاتی تْلیف هی ىًْؼ ُبی ؿایبًَ  ػؿ ىـایٔ فیـ مبهبًَ ـ۶۷۶هاده

.  ُبی ؽعیـٍ ىؼٍ ثَ مِْلت ػؿ ػمتـك ًجبىؼ یب صزن فیبػی ػاىتَ ثبىؼالف ـ ػاػٍ 

.  پؾیـ ًجبىؼ افقاؿی اهکبى  ُب ثؼّى مبهبًَ مغت ة ـ تفتیو ّ تزقیَ ّ تضلیل ػاػٍ 

. پ ـ هتَـف لبًًْی مبهبًَ ؿّبیت ػاػٍ ثبىؼ

.  پؾیـ ًجبىؼ ُب ثَ لضبظ فٌی اهکبى ت ـ تَْیـثـػاؿی اف ػاػٍ 

ٍ ُب ىْػ . ث ـ تفتیو ػؿ هضل ثبػج آمیت ػاػ

َ ای یب هغبثـاتی هتٌبمت ثب ًْع ّ اُویت ّ ًمو آًِب ػؿ اؿتکبة رـم ثب ؿّىِبیی اف لجیل تغییـ گؾؿّاژٍ ثَ ـ۶۷۷هاده َ ُبی ؿایبً  تْلیف مبهبً

. مبهبًَ ػؿ هضل امتمـاؿ ّ ّجٔ مبهبًَ ٍْؿت هی گیـػ (پلوت) مبهبًَ، هِـ ّ هْم هٌظْؿ ػؼم ػمتـمی ثَ 

ٍ ُبی هـتجٔ ثب رـم اؿتکبثی ـ۶۷۸هاده َ ای یب هغبثـاتی  چٌبًچَ ػؿ صیي ارـای ػمتْؿ تفتیو ّ تْلیف، تفتیو ػاػ َ  ُبی ؿایبً  ػؿ مبیـ مبهبً

َ  ُبی ػیگـ گنتـه  َ مبهبً کَ تضت کٌتـل یب تَـف هتِن لـاؿ ػاؿًؼ ّـّؿی ثبىؼ، ّبثطبى ثب ػمتْؿ همبم لْبئی ػاهٌَ تفتیو ّ تْلیف ؿا ث

ٍ  ُبی هْؿػ ًظـ ؿا تفتیو یب تْلیف هی کٌٌؼ . هی ػٌُؼ ّ ػاػ

 ای یب هغبثـاتی کَ هْرت ایـاػ لطوَ ربًی یب عنبؿات هبلی ىؼیؼ ثَ اىغبً یب اعالل ػؿ  ُبی ؿایبًَ  ُب یب مبهبًَ  تْلیف ػاػٍ ـ۶۷۹هاده

. اؿائَ عؼهبت ػوْهی  ىْػ، هوٌْع امت هگـ ایٌکَ تْلیف ثـای ارـای هّْْع اُن ًظیـ صفع اهٌیت کيْؿ ّـّؿت ػاىتَ ثبىؼ

 ًفغ صك ػاؿػ پل اف پـػاعت ُقیٌَ اف آًِب کپی ػؿیبفت کٌؼ، هيـّٓ ثَ ایٌکَ  ىْػ،  ؽی  ُب تْلیف هی  ػؿ ربیی کَ اٍل ػاػٍ ـ۶۸۰هاده

.  ُب هزـهبًَ ًجبىؼ ای ّاؿػ ًنبفػ ّ ػاػٍ  ُبی تْلیف ىؼٍ هٌبفی ثب ّـّؿت کيف صمیمت ًجبىؼ ّ ثَ ؿًّؼ تضمیمبت لطوَ اؿائَ ػاػٍ 

 ای یب هغبثـاتی تْلیف هی ىْػ، لبّی هْظف امت ثب لضبظ ًْع ّ هیقاى  ُبی ؿایبًَ  ُب یب مبهبًَ  ػؿ هْاؿػی کَ اٍل ػاػٍ ـ۶۸۱هاده

 افقاؿُبی هْؿػ ًظـ ّ ًمو آًِب ػؿرـم اؿتکبثی، ػؿ هِلت هتٌبمت ّ هتؼبؿف ثـای آًِب تؼییي  افقاؿُب ّ ًـم  ُب ّ ًْع ّ تؼؼاػ مغت ػاػٍ 

. تکلیف کٌؼ

َ ای ّ هغبثـاتی، اػتـاُ کتجی عْػ ؿا  هتْـؿ ـ۶۸۲هاده َ ُبی ؿایبً ٍ ُب ّ مبهبً  هی تْاًؼ ػؿ هْؿػ ػولیبت ّ الؼاهبت هأهْؿاى ػؿ تْلیف ػاػ

ثَ ػؿعْامت یبػىؼٍ عبؿد اف ًْثت ؿمیؼگی هی ىْػ ّ لـاؿ ٍبػؿٍ . ُوـاٍ ثب ػالیل ظـف ػٍ ؿّف ثَ هـرغ لْبئی ػمتْؿػٌُؼٍ تنلین ًوبیؼ

. لبثل اػتـاُ امت

 ای یب هغبثـاتی هطبثك همـؿات ؿارغ ثَ کٌتـل اؿتجبٓبت  ُبی ؿایبًَ  کٌتـل هضتْای ػؿ صبل اًتمبل اؿتجبٓبت غیـػوْهی ػؿ مبهبًَ ـ۶۸۳هاده

. هغبثـاتی همـؿ ػؿ آییي ػاػؿمی کیفـی امت

یب پیبهک ػؿ صکن کٌتـل ّ هنتلقم ؿػبیت همـؿات  (ایویل)ػمتـمی ثَ هضتْای اؿتجبٓبت غیـػوْهی ؽعیـٍ ىؼٍ، ًظیـ پیبم ًگبؿ ـ  تبصره

. هـثْٓ امت
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 آییي ًبهَ ارـائی ًضٍْ ًگِؼاؿی ّ هـالجت اف اػلَ الکتـًّیکی روغ آّؿی ىؼٍ ظـف ىو هبٍ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى ـ۶۸۴هاده

. تْمٔ ّفیـ ػاػگنتـی ثب ُوکبؿی ّفاؿت اؿتجبٓبت ّ فٌبّؿی آالػبت تِیَ هی ىْػ ّ ثَ تَْیت ؿئیل لٍْ لْبئیَ هی ؿمؼ

 ای تْمٔ ٓـف ػػْی یب ىغٌ حبلخی کَ اف ػػْی آگبُی ًؼاؿػ، ایزبػ یب پـػافه یب ؽعیـٍ یب هٌتمل  ُبی ؿایبًَ  چٌبًچَ ػاػٍ ـ۶۸۵ هاده

 ُب عؼىَ ّاؿػ  ای یب هغبثـاتی هـثْٓ ثَ ًضْی ػؿمت ػول کٌؼ کَ ثَ ٍضت ّ توبهیت، اػتجبؿ ّ اًکبؿًبپؾیـی ػاػٍ ىْػ  ّ مبهبًَ ؿایبًَ 

. ًيْػ، لبثل امتٌبػ امت

 ای ىبهل مبیـ رـائوی کَ اػلَ الکتـًّیکی ػؿ آًِب هْؿػ امتٌبػ لـاؿ کلیَ همـؿات هٌؼؿد ػؿ ایي ثغو،  ػالٍّ ثـ رـائن ؿایبًَ ـ ۶۸۶هاده

.  ىْػگیـًؼ ًیق هی هی 

َ ای همـؿات عبٍی اف رِت آییي ػاػؿمی پیو ثیٌی  ًيؼٍ امت، تبثغ ـ ۶۸۷هاده ػؿ هْاؿػی کَ ػؿ ایي ثغو ثـای ؿمیؼگی ثَ رـائن ؿایبً

همـؿات ػوْهی  

. آییي  ػاػؿمی کیفـی امت

 بخش یازدىن ـ آیین دادرسی جرائن اشخاص حقٌقی

 ُـگبٍ ػلیل کبفی ثـای تْرَ اتِبم ثَ اىغبً صمْلی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، ػالٍّ ثـ اصْبؿ ىغٌ صمیمی کَ اتِبم هتْرَ اّ ـ۶۸۸هاده

هی ثبىؼ، ثب ؿػبیت همـؿات هـثْٓ ثَ اصْبؿ، ثَ ىغٌ صمْلی اعطبؿ هی  ىْػ تب هطبثك همـؿات ًوبیٌؼٍ لبًًْی یب ّکیل عْػ ؿا هؼـفی 

. ػؼم هؼـفی ّکیل یب ًوبیٌؼٍ هبًغ ؿمیؼگی ًینت. ًوبیؼ

ٍ ػاؿ ىْػـ تبصره .  فـػی کَ ؿفتبؿ ّی هْرت تْرَ اتِبم ثَ ىغٌ صمْلی ىؼٍ امت، ًوی  تْاًؼ ًوبیٌؼگی آى ؿا ػِؼ

صْْؿ ًوبیٌؼٍ ىغٌ صمْلی تٌِب رِت اًزبم .  پل اف صْْؿ ًوبیٌؼٍ ىغٌ صمْلی، اتِبم ّفك همـؿات ثـای ّی تجییي هی  ىْػـ۶۸۹هاده

تضمیك ّ یب ػفبع اف اتِبم اًتنبثی ثَ ىغٌ صمْلی امت ّ ُیچ یک اف القاهبت ّ هضؼّػیت ُبی همـؿ ػؿ لبًْى ثـای هتِن، ػؿ هْؿػ ّی اػوبل 

. ًوی  ىْػ

 ػؿ ٍْؿت ّرْػ ػلیل کبفی ػایـ ثـ تْرَ اتِبم ثَ ىغٌ صمْلی ّ ػؿٍْؿت التْبء هٌضَـاً ٍؼّؿ لـاؿُبی تأهیٌی فیـ اهکبًپؾیـ ـ۶۹۰هاده

. ایي لـاؿُب ظـف ػٍ ؿّف پل اف اثالؽ، لبثل اػتـاُ ػؿ ػاػگبٍ ٍبلش امت. امت

. الف ـ لـاؿ هوٌْػیت اًزبم ثؼْی اف فؼبلیت  ُبی ىغلی کَ فهیٌَ اؿتکبة هزؼػ رـم ؿا فـاُن هی  کٌؼ

ة ـ لـاؿ هٌغ تغییـ اؿاػی ػؿ ّّؼیت ىغٌ صمْلی اف لجیل اًضالل، اػغبم ّ تجؼیل کَ ثبػج ػگـگًْی یب اف ػمت ػاػى ىغَیت صمْلی آى 

. تغلف اف ایي هوٌْػیت هْرت یک یب ػّ ًْع اف هزبفات ُبی تؼقیـی ػؿرَ ُفت یب ُيت ثـای هـتکت امت. ىْػ

.  ػؿ ٍْؿت تْرَ اتِبم ثَ ىغٌ صمْلی ٍؼّؿ لـاؿ تأهیي عْامتَ ٓجك همـؿات ایي لبًْى ثالهبًغ امتـ۶۹۱هاده

همـؿات هـثْٓ ثَ .  ػؿ ٍْؿت اًضالل غیـ اؿاػی ىغٌ صمْلی صنت هْؿػ لـاؿ هْلْفی تؼمیت یب هْلْفی ارـاء ٍبػؿ هی  ىْػـ۶۹۲هاده

. ػؿ هْؿػ ػیَ ّ عنبؿت ًبىی اف رـم ّفك همـؿات هـثْٓ الؼام هی  ىْػ. لـاؿ هْلْفی تبثغ همـؿات آییي ػاػؿمی کیفـی امت

.  ارـای اصکبم هـثْٓ ثَ اىغبً صمْلی تبثغ همـؿات آییي ػاػؿمی کیفـی امتـ۶۹۳هاده

 ػؿ ٍْؿتی کَ ىغٌ صمْلی ػاؿای ىؼت یب ّاصؼُبی فیـهزوْػَ هتؼؼػ ثبىؼ، هنإّلیت کیفـی تٌِب هتْرَ ىؼجَ یب ّاصؼی ـ۶۹۴هاده

ػؿ ٍْؿتی کَ ىؼجَ یب ّاصؼ فیـهزوْػَ ثـ امبك تَوین هـکقیت اٍلی ىغٌ صمْلی الؼام کٌؼ، . امت کَ رـم هٌتنت ثَ آى امت

. هنإّلیت کیفـی هتْرَ هـکقیت اٍلی ىغٌ صمْلی ًیق هی  ثبىؼ

.  اظِبؿات ًوبیٌؼٍ لبًًْی ىغٌ صمْلی ػلیَ ىغٌ صمْلی الـاؿ هضنْة ًوی  ىْػ ّ اتیبى مْگٌؼ ًیق هتْرَ اّ ًینتـ۶۹۵هاده

ٍ ای ثـای ػاػؿمی رـائن اىغبً صمْلی همـؿ ًيؼٍ امت هطبثك همـؿات ػوْهی آییي ػاػؿمی ـ۶۹۶هاده  ػؿ هْاؿػی کَ همـؿات ّیژ

. کیفـی کَ ػؿ هْؿػ ایي اىغبً لبثل ارـاء امت الؼام هی ىْػ

 بخش دًازدىن ـ سایرهقررات

( ف)ّ ( س)ایي لبًْى ثب تْرَ ثَ ثٌؼُبی  (۶۵۶)تب  (۶۵۴)ّ  (۶۵۲)، (۶۵۰) ػّلت هْظف امت ثَ تکبلیف همـؿ ػؿ ارـای اصکبم هْاػ ـ۶۹۷هاده

ثبؿ هبلی اّبفی ًبىی اف . لبًْى ثـًبهَ پٌزنبلَ پٌزن تْمؼَ روِْؿی امالهی ایـاى ػؿ هؼت ثبلی هبًؼٍ ارـای آى ػول ًوبیؼ (۲۱۱)هبػٍ 

. ارـای ایي لبًْى اف هضل افقایو ػؿآهؼُبی لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی تأهیي هی گـػػ

، لبًْى ۲/۳/۱۳۳۹ اف تبؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لبًْى، هبػٍ ّاصؼٍ لبًْى ؿارغ ثَ تزْیق ػاػؿمی غیبثی ػؿ اهْؿ رٌبیی هَْة ـ۶۹۸هاده

َ رق هْاػ ۲۲/۲/۱۳۶۴ػاػؿمی ًیـُّبی هنلش روِْؿی امالهی ایـاى هَْة  آى لبًْى، لبًْى تيکیل ػاػگبُِبی کیفـی  (۹)ّ  (۸)، (۴) ث

الضبلی  (۷۷۹)الی  (۷۵۶)، هْاػ ۱۶/۵/۱۳۷۲، لبًْى تزؼیؼًظـ آؿای ػاػگبُِب هَْة ۲۰/۴/۱۳۶۸ّ ىؼت ػیْاى ػبلی کيْؿ هَْة  (یک ّ ػّ)

 ّ ۴/۱۲/۱۳۹۲لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی هَْة  (۵۶۹)ّ هبػٍ  (تؼقیـات ّ هزبفاتِبی ثبفػاؿًؼٍ) ثَ لبًْى هزبفات امالهی ۵/۳/۱۳۸۸هْؿط 

. اٍالصبت ّ الضبلبت ثؼؼی آًِب هلغی امت

 ایي لبًْى ثب ؿػبیت تـتیت ىوبؿٍ هْاػ ثَ ػٌْاى ثغيِبی ُيتن، ًِن، ػُن، یبفػُن ّ ػّافػُن لبًْى آییي ػاػؿمی کیفـی هَْة ـ۶۹۹هاده

.  الفم االرـاء امت۱/۴/۱۳۹۴ الضبق ّ همـؿات ُـ ػّ لبًْى اف تبؿیظ ۴/۱۲/۱۳۹۲

 تجَـٍ  ػؿ رلنَ هْؿط ُيتن هِـهبٍ یکِقاؿ ّ میَؼ ّ ًْػ ّ مَ کوینیْى لْبئی ّ صمْلی هزلل ۵۶ هبػٍ ۱۲۹ّلبًْى فْق هيتول ثـ 
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َ هؼت مَ  (۸۵)ىْؿای امالهی ٓجك اٍل ُيتبػ ّ پٌزن  لبًْى امبمی تَْیت گـػیؼ ّ پل اف هْافمت هزلل ثب ارـای آفهبیيی آى ث

.  ثَ تأییؼ ىْؿای ًگِجبى ؿمیؼ۳۰/۷/۱۳۹۳مبل ػؿ تبؿیظ 

 ؿئیل هزلل ىْؿای امالهی ـ ػلی الؿیزبًی

 


