
 ۵۷۰تا  ۴۸۴قاًىى آییي دادرسی کیفری هىاد 

 اجرای احکام کیفری و اقذاهات تأهیٌی و تربیتی -بخش پٌجن

 کلیات -فصل اول

تضت ؿیامت ّ ًظاؿت ّی ػؿ « هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی»کیفـی تـػِؼٍ ػاػمتاى امت ّ  اجرای احکام -۴۸۴هاػٍ 

 .ػاؿ ایي ّظیفَ امت ػِؼٍ دادسرای عوىهی ػُؼ، ػؿ هٌآمی کَ ؿئیل لٍْ لْائیَ تيغیٌ هی

تْاًؼ ػؿ ٍْؿت ّـّؿت ػاؿای ّاصؼ یا ّاصؼُای تغََی تـای ارـای  هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی، هی -۱تثَـٍ 

 .اصکام تاىؼ

ُا ّ یا هؤمنات  لْائیَ ػؿ فًؼاى تْاًؼ تا تَْیة ؿئیل لٍْ هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی یا ّاصؼی اف آى هی -۲ تثَـٍ

 االرـاء ای امت کَ ظـف ىو هاٍ اف تاؿیظ الفم ًاهَ ُا تَ هْرة آییي ّظایف آى ىیٍْ امتمـاؿ ّ ارـای. کیفـی هنتمـ ىْػ

ىْػ ّ  الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی کيْؿ تِیَ هی ُا ّ ػگنتـی تا ُوکاؿی ؿئیل مافهاى فًؼاىىؼى ایي لاًْى تْمٔ ّفیـ ػا

 .ؿمؼ هی تَ تَْیة ؿئیل لٍْ لْائیَ

 .الثؼل امت ػؿ صْفٍ لْائی تغو، ارـای اصکام کیفـی تَ ػِؼٍ ؿئیل ػاػگاٍ ّ ػؿ غیاب ّی تا ػاػؿك ػلی -۳تثَـٍ 

هؼػکاؿ ارتواػی، هأهْؿ ارـاء ّ  تؼؼاػ الفم لاّی ارـای اصکام کیفـی، هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی تَ -۴۸۵ هاػٍ

 .هأهْؿ هـالثتی ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ

 .لاّی ارـای اصکام کیفـی تایؼ صؼالل مَ مال ماتمَ عؼهت لْائی ػاىتَ تاىؼ -تثَـٍ

ؿا  «هذدکاری اجتواعی» ىلٍْ لْائیَ تَ هٌظْؿ اًزام ّظایف هؼػکاؿاى ارتواػی، تيکیالت هٌامثی تضت ػٌْا -۴۸۶هاػٍ 

 .ًوایؼ ػؿ صْفٍ لْائی ُـ ىِـمتاى ایزاػ هی

ىٌامی، راهؼَ  ػلْم تـتیتی، ؿّاى ُای هؼػکاؿی ارتواػی، هؼػکاؿاى ارتواػی اف تیي فاؿؽ التضَیالى ؿىتَ -۴۸۷ هاػٍ

 .ىًْؼ ىٌامی ّ صمْق امتغؼام هی ىٌامی، رـم 

 .صَیالى ؿىتَ هؼػکاؿی ارتواػی امتالت ُای هؾکْؿ، اّلْیت تا فاؿؽ ػؿ ؿىتَ -تثَـٍ

ػؿ ُـ هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی، ّاصؼ مزل کیفـی ّ ػفْ ّ تغيْػگی تـای اًزام ّظایف فیـ تيکیل  -۴۸۸هاػٍ 

 :ىْػ هی

 ایزاػ تاًک آالػاتی هزـهاى عطـًاک، هتِواى تضت تؼمیة ّ هتْاؿی ّ هضکْهاى فـاؿی -الف

ُای هؤحـ کیفـی تا حثت ّ ػؿد هيغَات ػلیك ّ احـ اًگيت ّ  ٍ ػؿ هضکْهیتػلی تٌظین تـر مزل کیفـی هضکْمٌم  -ب

 تَْیـ ّی تَ ٍْؿت الکتـًّیکی

 ػلیَ ّ ًیق پیيٌِاػ ػفْ یا تغفیف هزافات هضکْهاى ٓثك همـؿات حثت ّ اؿمال ػؿعْامت ػفْ هضکْمٌم  -پ

تيکیل ّ ؿاٍ اًؼافی ىثکَ  چگًْگیتـتیة حثت ّ تٌظین ایي هيغَات، اهکاى ػمتـمی تَ ایي آالػات ّ  -۱ تثَـٍ

ای امت کَ ظـف ىيواٍ اف  ػاػؿمی الکتـًّیکی ّ تَ هْرة آییي ًاهَ الکتـًّیکی مزل کیفـی تا ؿػایت همـؿات ؿارغ تَ

الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی  ُا ّ االرـاء ىؼى ایي لاًْى تْمٔ ّفیـ ػاػگنتـی تا ُوکاؿی ؿئیل مافهاى فًؼاى تاؿیظ الفم

 .ؿمؼ هی ىْػ ّ تَ تَْیة ؿئیل لُْمْائیَ هیکيْؿ تِیَ 

ایي هاػٍ تا ُوکاؿی ًیـّی اًتظاهی ّ ًِاػُای آالػاتی ّ اهٌیتی ( ب)ّ ( الف)الؼاهات هّْْع تٌؼُای  -۲تثَـٍ 

 .گیـػ ٍْؿت هی



 :ّظایف لاّی ارـای اصکام کیفـی ػثاؿت امت اف -۴۸۹هاػٍ 

 ُا ی ّ ًظاؿت تـ ىیٍْ ارـای آىاالرـای کیفـ ٍؼّؿ ػمتْؿ ارـای اصکام الفم -الف

 ُا ػؿ اهْؿ ؿارغ تَ فًؼاًیاى  ًظاؿت تـ فًؼاى  -ب

 ًظـ ػؿتاؿٍ فًؼاًیاى ّارؼ ىـایٔ ػفْ ّ آفاػی هيـّٓ هطاتك لْاًیي ّ همـؿات اػالم  -پ

 اػطای هـعَی تَ هضکْهاى تـاماك لْاًیي ّ همـؿات –ت 

ّ مایـ افـاػ  الؼالد ُای ؿّاًی ّ تیواؿیِای رنوی ٍؼة تَ تیواؿی هضکْهاى مالوٌؼ، هثتالیاى اتغاؽ تَوین ػؿتاؿٍ –ث 

ُا ػؿ هـاکق ػؿهاًی تـ اماك ّْاتٔ ّ  تنتـی تـای آى هضکْم ًیافهٌؼ تَ هـالثت ّ تْرَ ّیژٍ، اف لثیل ٍؼّؿ ارافٍ

 همـؿات

ارـای اصکام  ػِؼٍ لاّی ُا ّّغ ىؼٍ یا تـ تَ هْرة لْاًیي ّ همـؿات تـای ارـای هزافات ارـای مایـ ّظایفی کَ -د

 .کیفـی یا ًاظـ فًؼاى لـاؿ گـفتَ امت

 :ىْػ   آؿاء کیفـی ػؿ هْاؿػ فیـ پل اف اتالؽ تَ هْلغ ارـاء گؾاىتَ هی -۴۹۰هاػٍ 

 .کٌؼ کَ ػاػگاٍ ًغنتیي ٍاػؿ هی رای قطعی -الف

ػؿعْامت تزؼیؼًظـ یا  لاًًْی ًنثت تَ آى ّاعْاُی یا ػؿعْامت تزؼیؼًظـ یا فـرام ًيؼٍ تاىؼ یا ؿأیی کَ ػؿ هِلت -ب

 .فـرام آى ؿػ ىؼٍ تاىؼ

 .ؿأیی کَ هـرغ تزؼیؼًظـ آى ؿا تأییؼ یا پل اف ًمِ ؿأی ًغنتیي ٍاػؿ کـػٍ تاىؼ -پ

 .ؿأیی کَ تَ تأییؼ هـرغ فـرام ؿمیؼٍ تاىؼ -ت

االرـاء ًؼاًؼ، هـاتة ؿا تا آالع  اصکام کیفـی، ؿأی ٍاػؿٍ ؿا اف لضاظ لاًًْی الفم ُـگاٍ لاّی ارـای -۴۹۱ هاػٍ

 .کٌؼ اػالم ّ هطاتك تَوین ػاػگاٍ الؼام هی ػاػمتاى تَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی لطؼی

آًاى اػتـاُ ّ یا  ُـگاٍ ؿأی، ػؿعًَْ اىغاً هتؼؼػ ٍاػؿىؼٍ تاىؼ ّ ػؿ هْػؼ همـؿ تؼْی اف -۴۹۲ هاػٍ

االرـاء  اػتـاُ ّ یا تزؼیؼًظـ یا فـرام ػؿهْؿػ تمیَ الفم مت تزؼیؼًظـ یا فـرام کـػٍ تاىٌؼ، پل اف گؾىت هِلتػؿعْا

 .امت

یا فـرام ػؿتاؿٍ یک لنوت اف ؿأی، هاًغ اف ارـای مایـ لنوتِای الفم  درخىاست تجذیذًظر اػتـاُ ّ یا -۴۹۳هاػٍ 

 .االرـای آى ًینت

ىْػ، هگـ  ُیچ ّرَ هتْلف ًوی ىْػ ّ تَ تا ػمتْؿ لاّی ارـای اصکام کیفـی ىـّع هیػولیات ارـای ؿأی  -۴۹۴ هاػٍ

 .ػؿ هْاؿػی کَ لاًْى همـؿ ًوایؼ

ىْػ ّ ػؿ هْاؿػی کَ ٓثك لاًْى،  هی آؿاء کیفـی تَ ػمتْؿ ّ تضت ًظاؿت لاّی ارـای اصکام کیفـی ارـاء -۴۹۵ هاػٍ

کَ  ُا ّ ًِاػُایی ؿکتِای ػّلتی ّ ًِاػُای ػوْهی غیـػّلتی ّ مافهاىهؤمنات ّ ه ُا،  ارـای ؿأی تایؼ تْمٔ ّفاؿتغاًَ

اصکام کیفـی، ّوي ٍؼّؿ ػمتْؿ ارـاء ّ  ىوْل لاًْى تـ آًاى هنتلقم ؽکـ یا تَـیش ًام امت تَ ػول آیؼ، لاّی ارـای

 .ُا ًظاؿت ػاؿػ الؼاهات آى اؿائَ تؼلیوات الفم، تـچگًْگی ارـاء ّ

ُا، هؤمنات ّ ىـکتِای   ّفاؿتغاًَ اػگنتـی، ًیـُّای اًتظاهی ّ ًظاهی، هماهات ّ هنتغؼهاىتوام ّاتطاى ػ -۴۹۶ هاػٍ

ػؿ  ُا ّ ًِاػُایی کَ ىوْل لاًْى تـ آًاى هنتلقم ؽکـ یا تَـیش ًام امت، مافهاى ػّلتی ّ ًِاػُای ػوْهی غیـػّلتی ّ

ؿأی کَ هـتثٔ تا ارـای آى امت ؿػایت  ؿایصؼّػ ّظایف عْػ هکلفٌؼ ػمتْؿ لاّی ارـای اصکام کیفـی ؿا ػؿ همام اد

 .ىْػ تـ تؼمیة اًتظاهی ّ اػاؿی، تَ هزافات همـؿ لاًًْی ًیق هضکْم هی هتغلف اف همـؿات ایي هاػٍ، ػالٍّ. کٌٌؼ

اىکاالت هـتْٓ تَ ارـای ؿأی تا  ؿفغ اتِام ّ اروال اف ؿأی تا ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی لطؼی امت، اها ؿفغ -۴۹۷ هاػٍ

 .ىْػ  اصکام کیفـی امت کَ ؿأی فیـ ًظـ اّ ارـاء هی ؿػایت هْافیي ىـػی ّ لاًًْی، تا لاّی ارـای



ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم تؼییي ىیٍْ  هی ُواى تـتیة ارـاء   ُـگاٍ ىیٍْ ارـای ؿأی ػؿ ػاػًاهَ تؼییي گـػػ، تَ -۴۹۸ هاػٍ

 .کٌؼ همـؿات لاًًْی، ؿأی ؿا ارـاء هی ؿی هطاتكارـاء، لاّی ارـای اصکام کیف

ارتواػی  امت، هگـ ػؿ هْاؿػ القام لاًًْی یا ػؿ ٍْؿتیکَ تَ لضاظ آحاؿ ّ تثؼات هوٌْع هزافات اجرای علٌی -۴۹۹هاػٍ 

ػیگـاى، ػاػگاٍ عْػ یا تَ پیيٌِاػ ػاػمتاى ارـای ػلٌی  تقٍ اؿتکاتی، ًضٍْ اؿتکاب رـم ّ مْاتك هـتکة ّ تین تزـی اّ یا

 .تيغیٌ ػُؼ ّ ارـای ػلٌی هزافات ؿا ػؿ ؿأی تَـیش کٌؼ هزافات ؿا ّـّؿی

ىْػ تا  گؾاؿ اعطاؿ هی کفیل یا ّحیمَ ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم صْْؿ، تَ ػلیَ تـای ارـای ؿأی اصْاؿ هی  هضکْمٌم  -۵۰۰ هاػٍ

 تْاًؼ تَ ْٓؿ ُوقهاى ػمتْؿ ػؿ ایي ٍْؿت، لاّی ارـای اصکام کیفـی هی. کٌؼ أی تنلینػلیَ ؿا تـای ارـای ؿ  هضکْمٌم 

 .ػلیَ ؿا ٍاػؿ کٌؼ رلة هضکْمٌم 

ؽکـ ػلیل ػؿ  تْاًؼ تا  ػلیَ تاىؼ، لاّی ارـای اصکام کیفـی هی فـاؿ یا هغفی ىؼى هضکْمٌم  ػؿ ٍْؿتی کَ تین -تثَـٍ

 .ٍاػؿ کٌؼ ػلیَ ؿا پـًّؼٍ، اف اتتؼاء ػمتْؿ رلة هضکْمٌم 

 :افتؼ  ارـای هزافات ػؿ هْاؿػ فیـ تَ تيغیٌ ّ ػمتْؿ لاّی ارـای اصکام تَ تؼْیك هی -۵۰۱هاػٍ 

 ػّؿاى تاؿػاؿی –الف 

 پل اف فایواى صؼاکخـ تا ىو هاٍ –ب 

 ػّؿاى ىیـػُی صؼاکخـ تا ؿمیؼى ٓفل تَ مي ػّ مالگی –پ 

 ارـای هزافات ىالق ػؿ ایام صیِ یا امتضاَّ –ت 

هزافات هْرة تيؼیؼ تیواؿی ّ یا تأعیـ ػؿ  ػلیَ تَ تیواؿی رنوی یا ؿّاًی هثتال تاىؼ ّ ارـای ُـگاٍ هضکْمٌم  -۵۰۲ هاػٍ

 کیفـی تا کنة ًظـ پقىکی لاًًْی تا فهاى تِثْػی، ارـای هزافات ؿا تَ تؼْیك تِثْػی ّی ىْػ، لاّی ارـای اصکام

ارـای اصکام کیفـی، پل اف اصـاف تیواؿی  ی تیواؿ ًثاىؼ، لاّیچٌاًچَ ػؿ رـائن تؼقیـی اهیؼی تَ تِثْػ. اًؼافػ هی

ػؿ ًظـ  اػوال هزافات، تا ؽکـ ػلیل، پـًّؼٍ ؿا تـای تثؼیل تَ هزافات هٌامة ػیگـ تا هضکْمٌم ػلیَ ّ هاًغ تْػى آى تـای

 .کٌؼ هی گـفتي ًْع تیواؿی ّ هزافات تَ هـرغ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی لطؼی اؿمال

ػاىتَ تاىؼ، لاّی ارـای اصکام  ؿای هزافات، تیواؿی صاػث ىْػ ّ تؼْیك ارـای هزافات فْؿیتُـگاٍ صیي اد – تثَـٍ

 .کٌؼ  همـؿات ایي هاػٍ الؼام هی کیفـی، ّوي ٍؼّؿ ػمتْؿ تْلف ارـای آى، ٓثك

ارـای  رٌْى ىْػ، تا فهاى افالَ، ػلیَ ػؿ رـائن تؼقیـی، پل اف ٍؼّؿ صکن لطؼی، هثتال تَ  ُـگاٍ هضکْمٌم  -۵۰۳ هاػٍ

 .ىْػ ُای هالی کَ اف اهْال هضکْمٌم ػلیَ ٍّْل هی هزافات افتؼ؛ هگـ ػؿ هْؿػ صکن تَ تؼْیك هی

تِثْػی  تـػ، ػؿ ٍْؿت رٌْى تا کنی کَ تَ ػلت ػؼم پـػاعت رقای ًمؼی ػؿ صثل تَ مـ هی هضکْم تَ صثل یا –تثَـٍ 

 .ىْػ رقء هؼت هضکْهیت ّی هضامثَ هی ایامایي . ىْػ ػؿ تیواؿمتاى ؿّاًی یا هکاى هٌامة ػیگـی ًگِؼاؿی هی

تَ همام  ُـگاٍ ؿئیل لٍْ لْائیَ تا ػفْ یا تغفیف هزافات هضکْمٌم ػلیَ تـای پیيٌِاػ ،هجازات حبس ػؿ غیـ -۵۰۴هاػٍ 

 .ىْػ  هی ؿُثـی هْافمت کٌؼ ّ ػمتْؿ تْلف ارـای صکن ػُؼ، ارـای صکن هتْلف

ىْػ، لاّی ارـای اصکام کیفـی لـاؿ هْلْفی ارـاء  ػؿ هْاؿػی کَ هطاتك همـؿات، ارـای ؿأی هْلْف هی -۵۰۵هاػٍ 

 .کٌؼ ٍاػؿ هی

ّثٔ اىیاء ّ اهْالی کَ  هْلْف ىؼى ارـای هزافات ػؿ صمْق ىاکی یا هؼػی عٍَْی ّ ارـای اصکام -۵۰۶ هاػٍ

امت، تأحیـی ًغْاُؼ ػاىت، هگـ ایٌکَ ػلت هْلْف ىؼى  ل ىؼٍّمیلَ اؿتکاب رـم تْػٍ ّ یا اف اؿتکاب رـم تضَی

 .هزافات لاًًْی تاىؼ ارـای هزافات، ًنظ

ػلیَ ػؿ پـًّؼٍ فالؼ لـاؿ تأهیي   هضکْمٌم  ػلیَ تَ ػفؼات تاىؼ ّ  چٌاًچَ ارـای هزافات هنتلقم ػمتـمی تَ هضکْمٌم  -۵۰۷ هاػٍ

  .کٌؼ هی کام کیفـی هطاتك همـؿات، لـاؿ تأهیي هتٌامة ٍاػؿًثاىؼ، لاّی ارـای اس تْػٍ ّ یا لـاؿ ٍاػؿٍ هتٌامة



گؾاؿ هثٌی تـ تثؼیل لـاؿ تأهیي، تغییـ  لاّی ارـای اصکام کیفـی ػؿتاؿٍ ػؿعْامت هضکْمٌم ػلیَ، کفیل یا ّحیمَ -۵۰۸ هاػٍ

 .گیـػ ّحیمَ، تَوین هی گؾاؿ ّ یا رایگقیٌی کفیل یا ّحیمَ

ػلیَ ًيْػ ّ تین فـاؿ ّی اف کيْؿ  هضکْمٌم  ای اصکام کیفـی هٌتِی تَ ػمتـمی تَُـگاٍ الؼاهات لاّی ارـ -۵۰۹ هاػٍ

 ؿا اف کيْؿ ٍاػؿ ّ تَ هـارغ لاًًْی اػالم کٌؼ؛ اها تَ هضِ صْْؿ یا ػمتگیـی تْاًؼ ػمتْؿ هٌغ عـّد اّ تاىؼ، هی

 .کٌؼ ػلیَ ًنثت تَ لغْ ایي ػمتْؿ الؼام هی هضکْمٌم 

ػیگـی امت ّ اػوال همـؿات  ُای لطؼی ػلیَ ػاؿای هضکْهیت هؼلْم ىْػ هضکْمٌم  ُـگاٍ پل اف ٍؼّؿ صکن -۵۱۰ هاػٍ

 :کٌؼ ارـای اصکام کیفـی تَ ىـس فیـ الؼام هی تؼؼػ، ػؿ هیقاى هزافات لاتل ارـاء هؤحـ امت، لاّی

ُا  ػگاٍتاىٌؼ، ػؿ ٍْؿت تناّی ػا ْٓؿ لطؼی ٍاػؿ یا تَ لضاظ ػؼم تزؼیؼًظـ عْاُی لطؼی ىؼٍ اگـ اصکام تَ -الف

 کٌؼ، تا پل تـ اؿمال هی ٍْؿت تَ ػاػگاٍ ػاؿای ٍالصیت تاال صکن ّ ػؿ غیـ ایي ُا ؿا تَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ آعـیي پـًّؼٍ

 .ىْػ اف ًمِ توام اصکام، تا ؿػایت همـؿات هـتْٓ تَ تؼؼػ رـم، صکن ّاصؼ ٍاػؿ

کٌؼ تا پل اف  ُا ؿا تَ ایي ػاػگاٍ اؿمال هی پـًّؼٍ ػ،اگـ صؼالل یکی اف اصکام ػؿ ػاػگاٍ تزؼیؼًظـ امتاى ٍاػؿ ىؼٍ تاه -ب

چٌاًچَ اصکام اف ىؼة هغتلف ػاػگاٍ . صکن ّاصؼ ٍاػؿ ىْػ ،تعذد جرم همـؿات هـتْٓ تَ ًمِ توام اصکام تا ؿػایت

 .ىؼٍ تاىؼ، ىؼثَ ٍاػؿکٌٌؼٍ آعـیي صکن تزؼیؼًظـ عْامتَ ٍالصیت ؿمیؼگی ػاؿػ تزؼیؼًظـ امتاى ٍاػؿ

هْؿػ تأییؼ لـاؿ گـفتَ تاىؼ یا اصکام  هْاؿػ ّ ُوچٌیي ػؿ ٍْؿتی کَ صؼالل یکی اف اصکام ػؿ ػیْاًؼالی کيْؿػؿ مایـ  -پ

تَ  ُا ؿا هغتلف یا ػؿ ػاػگاُِای تا ٍالصیت ؽاتی هتفاّت ٍاػؿ ىؼٍ تاىؼ، پـًّؼٍ ُای ُای لْائی امتاى هتؼؼػ ػؿ صْفٍ

 .الؼام ىْػ( ب)یا ( الف)تٌؼُای  ، صنة هْؿػ، هطاتكکٌؼ تا پل اف ًمِ اصکام ػیْاى ػالی کيْؿ اؿمال هی

ؿمیؼگی ّ تؼّى ّؿّػ ػؿ ىـایٔ ّ  الؼاػٍ تؼّى صْْؿ ٓـفیي تَ هّْْع، ػؿ هْاؿػ فْق، ػاػگاٍ ػؿ ّلت فْق – تثَـٍ

 .کٌؼ صکن ّاصؼ ٍاػؿ هی هاُیت هضکْهیت تا ؿػایت همـؿات تؼؼػ رـم،

ُای لطؼی ػیگـی ػاىتَ امت کَ ػؿ اػوال   ػلیَ هضکْهیت  هضکْمٌم ُـگاٍ ٌُگام ارـای صکن هؼلْم ىْػ  -۵۱۱هاػٍ 

. کٌؼ لطؼی اؿمال هی هؤحـ امت، لاّی ارـای اصکام کیفـی، پـًّؼٍ ؿا ًقػ ػاػگاٍ ٍاػؿ کٌٌؼٍ صکن تکرار جرم همـؿات

 .ًوایؼ ػاًنت، هطاتك همـؿات الؼام هی ُای ماتك ؿا هضـف ػؿ ایٌَْؿت، چٌاًچَ ػاػگاٍ، هضکْهیت

ُای   ىْػ تا چٌاًچَ هضکْهیت هی ُـگاٍ صکن ػؿ ػیْاى ػالی کيْؿ تأییؼ ىؼٍ تاىؼ، پـًّؼٍ تَ آى هـرغ اؿمال – تثَـٍ

 .رِت ٍؼّؿ صکن تَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ آى اؿمال کٌؼ ماتك ؿا هضـف ػاًنت، صکن ؿا ًمِ ّ پـًّؼٍ ؿا

هاٍ اف تاؿیظ اتالؽ ؿأی، اف  ػ صؼاکخـ ظـف ىوتْاى ىغَی کَ تَ هْرة صکن لطؼی، تـائت صاٍل کٌؼ، هی -۵۱۲ هاػٍ

صکن تـائت اف هضل اػتثاؿات هـتْٓ تَ لٍْ لْائیَ ػؿ یکی اف  ػاػگاٍ ٍاػؿ کٌٌؼٍ صکن ًغنتیي ػؿعْامت ًوایؼ کَ

 .کخیـاالًتياؿ هٌتيـ ىْػ ؿّفًاهَ ُای

 اجرای هجازات حبس -فصل دوم

ایام تافػاىت لثلی ّ هـرغ  ًْع رـم، هیقاى هضکْهیت،اىغاً هضکْم تَ صثل تا ؽکـ هيغَات کاهل،  -۵۱۳ هاػٍ

تـیي صْفٍ لْائی آى امتاى،  ُواى صْفٍ لْائی یا ًقػیک   فًؼاى ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن ػؿ تـگَ هغًَْ، تـای تضول کیفـ تَ

 .ىًْؼ هی ُوـاٍ هأهْؿ تؼؿلَ فى ّ یا هـػ ّ تا ؿػایت هْافیي هـالثتی، اػقام ّ هؼـفی صنة هْؿػ، تَ

الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی اف رولَ  ُا تَ فًؼاى تنتَ، ًیوَ تاف، هـاکق صـفَ آهْفی ّ اىتغال ّ هـاکق  فًؼاى -۱ تثَـٍ

 .ىْػ ًّْرْاًاى تمنین هی کاًْى اٍالس ّ تـتیت تـای آفال



هیت، تْرَ تَ ًْع ّ هؼت هضکْ تَ رق هْاؿػی کَ ػؿ لاًْى یا ػؿ صکن ػاػگاٍ تَـیش ىؼٍ امت، هضکْهاى تا -۲ تثَـٍ

تٌؼی ّ تأییؼ لاّی ارـای اصکام ػؿ یکی اف تغيِای فْق ًگِؼاؿی  پیيیٌَ ّ ىغَیتياى، تـ اماك تَوین ىْؿای ٓثمَ

 .ىًْؼ هی

صکن تاىؼ، ًاهثـػٍ تـای تضول  ػؿ ٍْؿتی کَ هضل الاهت هضکْم تَ صثل، عاؿد اف صْفٍ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ -۳ تثَـٍ

ىْػ؛ هگـ ایٌکَ ایي اهـ هْرة هفنؼٍ تاىؼ کَ ػؿ ایي ٍْؿت تا تيغیٌ  هی للاػاهَ صثل تَ فًؼاى هضل الاهت عْػ هٌت

ُقیٌَ اًتمال اف هضل اػتثاؿات لٍْ  .ىْػ تـیي فًؼاى تَ هضل الاهت عْػ هٌتمل هی ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی لطؼی تَ ًقػیک لاّی

 .ىْػ لْائیَ پـػاعت هی

ُا ّ فیـ ًظـ مافهاى  تافػاىتگاٍ ًگِؼاؿی هتِواى ػؿ. ًگِؼاؿی هضکْهاى ّ هتِواى ػؿ یک هکاى هوٌْع امت -۵۱۴ هاػٍ

 .گیـػ ٍْؿت هی ُا ّ الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی کيْؿ فًؼاى

صکن لطؼی الفم االرـاء، صثل  ػلیَ تَ هْرة ىْػ کَ هضکْمٌم  هؼت توام کیفـُای صثل اف ؿّفی ىـّع هی -۵۱۵ هاػٍ

ًظـ یا  ُواى پـًّؼٍ هطـس تْػٍ تضت   ػلت اتِام یا اتِاهاتی کَ ػؿ چٌاًچَ هضکْمٌم ػلیَ پیو اف ٍؼّؿ صکن تَ. ىْػ

 .ىْػ  ىؼٍ تاىؼ، هؼت تافػاىت لثلی اف هیقاى صثل اّ کنـ هی تافػاىت

ًظـ یا تافػاىت ىؼى هتِن کوتـ اف تینت ّچِاؿ ماػت تاىؼ، ػؿ اصتناب ایام تافػاىت، یک  اگـ هؼت فهاى تضت –تثَـٍ 

 .ىْػ ؿّف هضامثَ هی

، ىالق ّ رقای ًمؼی، ایام تافػاىت لثلی هّْْع هاػٍ جایگسیي حبس ُای ػؿ هْؿػ هضکْهیت تَ هزافات -۵۱۶ هاػٍ

 :ىْػ تَ ىـس فیـ هضامثَ هی( ۵۱۵)

تَ افای ُـ ؿّف تافػاىت لثلی، یک ؿّف رقای ًمؼی ؿّفاًَ، ُيت ماػت عؼهات ػوْهی ّ پٌذ ؿّف اف ػّؿٍ  -الف

 .ىْػ هـالثت کنـ هی

ػؿ هْؿػ هضکْهیت تَ ىالق تَ ػٌْاى هزافات تؼقیـی تَ افای ُـ ؿّف تافػاىت لثلی، مَ ّـتَ اف ىالق کنـ  -ب

 .ىْػ هی

 .ىْػ  ُای هالی الؼام هی ػؿ هْؿػ هضکْهیت تَ رقای ًمؼی، هطاتك همـؿات فَل هـتْٓ تَ ًضٍْ ارـای هضکْهیت -پ

لثلی ؿا هضامثَ ًکـػٍ تاىؼ، لاّی ارـای اصکام کیفـی تَ  شتایام بازدا چٌاًچَ لاّی ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن، -۵۱۷هاػٍ 

 .کٌؼ  ُای هّْْع هْاػ فْق الؼام هی اصتناب ایي ایام، صنة هالک

صثل ؿا تَ گًَْ ای ٍاػؿ کٌؼ کَ  لاّی ارـای اصکام کیفـی هکلف امت ػمتْؿ تؼییي ّلت پـًّؼٍ هضکْم تَ -۵۱۸ هاػٍ

 ػلیَ، ػمتْؿ تضت ًظـ لـاؿ گیـػ تا تا تؼییي تاؿیظ اتوام هؼت صثل هضکْمٌم  ؿًّؼٍصؼالل ػٍ ؿّف پیو اف اتوام هؼت صثل، پ

هکلف امت پل اف اتوام هؼت صثل چٌاًچَ  ؿئیل فًؼاى ًیق. آفاػی ّی ؿا ػؿ تاؿیظ یاػىؼٍ ٍاػؿ ّ تَ فًؼاى اػالم کٌؼ

تالفاٍلَ تَ لاّی  هایؼ ّ ًتیزَ الؼاهات ؿاتافػاىت ًثاىؼ، فْؿی تـای آفاػی فًؼاًی الؼام ى ػلیَ تَ اتِام ػیگـی ػؿ هضکْمٌم 

 .ارـای اصکام کیفـی اػالم کٌؼ

لاّی ارـای اصکام کیفـی  ػؿ ٍْؿتی کَ تغلف اف ایي هاػٍ هٌزـ تَ صثل تیو اف هؼت همـؿ ػؿ ؿأی گـػػ، -تثَـٍ

اؿت صثل اّافی تَ ایي لاًْى هنؤّل پـػاعت عل( ۲۵۵)ّ  (۱۴) ػالٍّ تـ هضکْهیت اًتظاهی تا ػؿرَ چِاؿ، ٓثك هْاػ

 .ػلیَ امت هضکْمٌم 

ُای لْائی ػیگـ ّ ًیق تافگيت ّی  صْفٍ ؿئیل فًؼاى هکلف امت ُـگًَْ اًتمال یا اػقام فًؼاًی تَ فًؼاى یا -۵۱۹ هاػٍ

 ارـای اصکام کیفـی یا هـرغ لْائی هـتْٓ تَ ْٓؿ کتثی ّ تا ؽکـ اػلَ ّ مْاتك ؿا تالفاٍلَ ّ صنة هْؿػ، تَ لاّی

 .آالع ػُؼ



ُای اٍالصی ّ تـتیتی ّ  تـًاهَ تْاًٌؼ ػؿ ٍْؿت ؿػایت ّْاتٔ ّ همـؿات فًؼاى ّ هياؿکت ػؿ هضکْهاى هی -۵۲۰ هاػٍ

ػؿ هْاؿػ تیواؿی . هاُاًَ صؼاکخـ مَ ؿّف اف هـعَی تـعْؿػاؿ ىًْؼ کنة اهتیافات الفم پل اف مپـػى تأهیي هٌامة،

تْاًؼ تَ تيغیٌ  فًؼاًی هی ّل یا ُونـ ّ یا افػّاد فـفًؼاى،تنتگاى ًنثی ّ مثثی ػؿرَ یک اف ٓثمَ ا صاػ یا فْت

ُای  تؼییي همـؿات هّْْع ایي هاػٍ ّ اهتیاف ُـ یک اف تـًاهَ . ًوایؼ ػاػمتاى صؼاکخـ تا پٌذ ؿّف اف هـعَی امتفاػٍ

هْرة  تَ هـعَی تَ آًاى تـتیتی، چگًْگی اًطثاق ّّؼیت فًؼاًیاى تا ىـایٔ تؼییي ىؼٍ ّ ًضٍْ اػطای اٍالصی ّ

ُا ّ الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی  تَْیة ایي لاًْى تْمٔ مافهاى فًؼاى ای عْاُؼ تْػ کَ ظـف مَ هاٍ اف تاؿیظ ًاهَ آییي

 .ؿمؼ ّ تَ تَْیة ؿئیل لٍْ لْائیَ هی کيْؿ تِیَ

ؿالثت اػقام هضکْم تضت م ػؿ هْاؿػ ىوْل لنوت ػّم ایي هاػٍ، ػؿ ٍْؿت ػزق اف فـاُن ًوْػى تأهیي، -۱ تثَـٍ

 .امت هأهْؿاى، یک ؿّف ػؿ هاٍ ّ تَ هؼت ػٍ ماػت تالهاًغ

اػقام هتِواى تافػاىتيؼٍ تَ هـعَی تٌِا تَ هؼت ّ تَ ىـس همـؿ ػؿ تثَـٍ فْق ّ تا ًظـ هـرغ ٍؼّؿ لـاؿ  -۲تثَـٍ 

 .رایق امت

رـای اصکام، اػطای امت ّ تٌا تَ تيغیٌ ػاػمتاى یا لاّی ا شاکی خصىصی ػؿ هْاؿػی کَ فًؼاًی ػاؿای -۳تثَـٍ 

هاػٍ پل اف مپـػى  تْاًؼ ػالٍّ تـ هـعَی هؾکْؿ ػؿ ایي رلة ؿّایت ىاکی هؤحـ تاىؼ، فًؼاًی هی تْاًؼ ػؿ هـعَی هی

ػؿ ٍْؿتی کَ . هؼت ُفت ؿّف اف هـعَی امتفاػٍ ًوایؼ تأهیي هٌامة، ػؿ ْٓل هؼت صثل یک ًْتت ػیگـ ّ صؼاکخـ تَ

ػیگـ تَ هؼت  ؿا پـػاعت یا ؿّایت اّ ؿا رلة کٌؼ، ایي هـعَی فمٔ تـای یکثاؿعناؿت ىاکی  هضکْم تتْاًؼ تغيی اف

 .ىْػ ُفت ؿّف توؼیؼ هی

پل اف تضول یک مْم اف هیقاى  ىًْؼ، هضکْهاًی کَ تَ هْرة لاًْى هيوْل همـؿات تؼلیك ارـای هزافات ًوی -۴ تثَـٍ

تْاًٌؼ ػؿ ُـ چِاؿ هاٍ صؼاکخـ پٌذ ؿّف اف  تيغیٌ ػاػمتاى هی هزافات تا ؿػایت ىـایٔ هٌؼؿد ػؿ ٍؼؿ هاػٍ ّ تَ

 .ىًْؼ هـعَی تـعْؿػاؿ

تؼییي ىؼٍ ػؿ ایي لاًْى، صؼاکخـ ػّ تاؿ  ُای هلی ّ هؾُثی ػالٍّ تـ ممف تْاًؼ تَ هٌامثت ؿئیل لٍْ لْائیَ هی -۵ تثَـٍ

 .هـعَی اػطاء کٌؼ ػؿ مال تَ فًؼاًیاى ّارؼ ىـایٔ،

ْٓؿ ػائن ػؿ فًؼاى تاىؼ اف ىوْل همـؿات ایي هاػٍ ّ  ىغٌ تایؼ تَ هْرة همـؿات ىـػی تَهْاؿػی کَ  -۶تثَـٍ 

 .ُای آى عاؿد امت تثَـٍ

هزافات اًفَال هْلت اف فهاى پایاى  ػؿ ٍْؿتیکَ هزافات صثل تا اًفَال هْلت اف عؼهت تْأم تاىؼ، ارـای -۵۲۱ هاػٍ

 .ىْػ یافتي هزافات صثل ىـّع هی

ػلیَ پیو اف ٍؼّؿ صکن لطؼی تَ هْرة القاهات لاًًْی اف عؼهت هؼلك ىؼٍ امت، اف  کَ هضکْمٌم  هؼت فهاًی –تثَـٍ 

 .ىْػ کنـ هی اًفصال هىقت هیقاى هضکْهیت ّی تَ

ارـای اصکام کیفـی، هؼت  ػؿ ٍْؿتی کَ هؼاّای هضکْم تَ صثل ػؿ عاؿد اف فًؼاى ّـّؿی تاىؼ، لاّی -۵۲۲ هاػٍ

کٌؼ ّ تا أعؾ تأهیي هتٌامة، ارـای صثل ؿا تَ  لاًًْی تؼییي هی تا تْرَ تَ ًظـ پقىکی فهاى هْؿػ ًیاف تـای هؼاّا ؿا

گیـػ ّ  تضت ًظـ ّاتطاى ٍْؿت هی ػلیَ تأهیي هتٌامة ًؼُؼ، هؼالزَ ّی ػؿ تیواؿمتاى اًؼافػ ّ ُـگاٍ هضکْمٌم  هی تؼْیك

 .ىْػ هؼت هؼالزَ رقء هضکْهیت ّی هضنْب هی

 .ىْػ تـًؼ، ًیق ارـاء هی  ت اػقام تـای هؼاّای مایـ افـاػی کَ ػؿ صثل تَ مـ هیهفاػ ایي هاػٍ اف رَ –تثَـٍ 

ىؼٍ امت رؼا کـػ، هگـ آًکَ هَلضت  آفال تا مي ػّ مال توام ؿا ًثایؼ اف هاػؿی کَ هضکْم تَ صثل یا تثؼیؼ -۵۲۳ هاػٍ

ی تَ تـتیة تَ رؼ پؼؿی یا ٍّی ّ ػؿ ٍْؿت فمؼاى یا ػؼم ٍالصیت ّ ػؿ ایي ٍْؿت کْػک تَ پؼؿ. ٓفل التْاء کٌؼ

ٍالس مپـػٍ  هؤمنات ؽی ًقػیکاى ّی تا ؿػایت هـاتة اؿث ّ ػؿٍْؿت فمؼاى یا ػؼم ٍالصیت آًاى، تَ ُا ّ یا آى

 .ىْػ هی



شىرای  ػؿ ٍْؿت اؿتکاب تغلف اًْثآی تْمٔ فًؼاًی، یکی اف تٌثیِات فیـ تا ؿػایت تٌامة اف مْی -۵۲۴هاػٍ 

 :ىْػ تأییؼ لاّی ارـای اصکام ارـاء هی تؼییي ّ پل اف اًضباطی

 تاف اًتمال اف هـاکق صـفَ آهْفی ّ اىتغال تَ فًؼاى تنتَ یا ًیوَ -الف

 هضـّهیت اف هاللات صؼاکخـ تا مَ ًْتت -ب

 هضـّهیت اف هـعَی صؼاکخـ تا مَ هاٍ -پ

 هاٍ صؼاکخـ تا ىو آزادی هشروط ّ عفى هضـّهیت اف پیيٌِاػ -ت

ّ ًْرْاًاى هّْْع ایي لاًْى  اٍالس ّ تـتیت، اهاکٌی ُنتٌؼ کَ تـای ًگِؼاؿی ّ تـتیت آفال کاًًِْای -۵۲۵ هاػٍ

ُا ّ تَ تٌامة ًیاف ّ ّـّؿت تا تيغیٌ ؿئیل  تـتیتی کيْؿ، ػؿ هـاکق امتاى ُا ّ الؼاهات تأهیٌی ّ تْمٔ مافهاى فًؼاى

 .ىًْؼ اًؼ ّ یا ایزاػ هی لْائیَ ػؿ مایـ هٌآك کيْؿ ایزاػ ىؼٍ لٍْ

هؼػرْیاى ّ ٓـف تؼلین ّ تـتیت ّ  لْات ػاػگاٍ آفال ّ ًْرْاًاى هکلفٌؼ تـای تـؿمی ّّؼیت لْائی -۵۲۶ هاػٍ

ایي . ّؿًؼاف کاًْى اٍالس ّ تـتیت صْفٍ هضل عؼهت عْػ تافػیؼ تَ ػول آ پیيـفت اعاللی آًاى، صؼالل ُـ هاٍ یک تاؿ

 .هاًغ ارـای ّظایف لاًًْی ػاػمتاى ًینت اهـ

فناػ اعالق آفال ّ یا ًْرْاًاى  ُـگاٍ صنة گقاؿه هؼیـاى کاًْى، ؿفتاؿ ّ اعالق ٓفل یا ًْرْاًی، هْرة -۵۲۷ هاػٍ

ػؿ  ػاػگاٍ آفال ّ ًْرْاًاى ّ تَ ػمتْؿ ّی، ٓفل یا ًْرْاى هؾکْؿ ػیگـ گـػػ، ػؿٍْؿت اصـاف هّْْع تْمٔ لاّی

ػاػگاٍ تَ هضل لثلی تافگـػاًؼٍ  ىْػ ّ پل اف اٍالس اعالق ّ ؿفتاؿه تا ػمتْؿ ُواى لنوت ًگِؼاؿی هی   ػؿ هضل ػیگـی

 .ىْػ هی

آهْفی آًاى،  هتِواى، اىتغال ّ صـفَ تٌؼی هضکْهاى ّ ًاهَ ارـائی هـتْٓ تَ ًضٍْ ًگِؼاؿی ّ ٓثمَ آییي -۵۲۸ هاػٍ

ّ  ُای اٍالس ّ تـتیت ّ کیفیت اٍالس ّ تـتیت آفال فًؼاًیاى، ًضٍْ اػاؿٍ کاًْى تُای تافپـّؿی، ًضٍْ هاللا تـًاهَ

ُا ّ ًضٍْ ارـای  رـائن ّ اهْؿ ارـائی ایي کاًْى تٌؼی آفال ّ ًْرْاًاى اف صیج رٌل، مي، ًْع ًْرْاًاى ػؿ آًزا، ٓثمَ

ُا ّ  فًؼاى ػاػگنتـی تا ُوکاؿی مافهاى االرـاء ىؼى ایي لاًْى تْمٔ ّفاؿت تاؿیظ الفم هزافات صثل ظـف ىو هاٍ اف

 .ؿمؼ لْائیَ هی تَْیة ؿئیل لٍْ ىْػ ّ تَ الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی کيْؿ تِیَ هی

 های هالی اجرای هحکىهیت -فصل سىم

هضکْم گـػػ ّ آى ؿا ًپـػافػ، اهْال ّی تَ ّمیلَ  جسای ًقذی ُـکل تَ هْرة صکن لطؼی ػاػگاٍ تَ پـػاعت -۵۲۹هاػٍ 

ارـای صکن  ُا ًنثت تَ تْلیف ّ تا ؿػایت همـؿات ؿارغ تَ هنتخٌیات ػیي اف هضل فـّه آى ارـای صکن، ىٌامایی،هـرغ 

تْاًؼ تا تْلیف تغيی اف صمْق ٓثك لاًْى  صکن هی ػؿ ٍْؿت فمؼاى هال یا ػؼم ىٌامایی آى، هـرغ ارـای. ىْػ الؼام هی

. ػول آّؿػ تَ ػلیَ تـای ٍّْل رقای ًمؼی الؼام همتْی ُای هضکْمٌم یا تغيی اف مایـ ػؿآهؼ ارـای اصکام هؼًی ّ یا توام

پـػاعت النآ، ػاػگاٍ ًغنتیي کَ ؿأی فیـ ًظـ آى  ػلیَ ّ اصـاف لؼؿت ّی تَ ػؿ ٍْؿت تماّای تمنیٔ اف راًة هضکْمٌم 

 .أعؾ تْویي هٌامة اهـ تَ تمنیٔ ًوایؼ تْاًؼ تا ىْػ هی ارـاء هی

ُای رایگقیي صثل تَ تـتیة فیـ  هوکي ًگـػػ تا ؿػایت همـؿات هـتْٓ تَ هزافات ُـگاٍ ارـای صکن تَ ٓـق هؾکْؿ

 :ىْػ ػول هی

 .ىْػ ػؿ رقای ًمؼی تا پاًقػٍ هیلیْى لایر، ُـ می ُقاؿ لایر تَ یکناػت اًزام عؼهات ػوْهی ؿایگاى تثؼیل هی -الف

میَؼ ُقاؿ  ایي هاػٍ، ُـ( الف)پاًقػٍ هیلیْى لایر، ُوچٌیي ػؿٍْؿت ػؼم ىـایٔ ارـای تٌؼ  ػؿ رقای ًمؼی تاالی -ب

 .ىْػ لایر تَ یک ؿّف صثل تثؼیل هی

ػلیل اتِام یا اتِاهات هطـس ػؿ  چٌاًچَ هضکْمٌم ػلیَ لثل اف ٍؼّؿ صکن هضکْهیت لطؼی تَ رقای ًمؼی، تَ -۱ تثَـٍ

 تؼییي هزافات، ایام تافػاىت لثلی ؿا ػؿ افای ُـ میَؼ ُقاؿ لایر یکـّف اف پل افپـًّؼٍ ػؿ تافػاىت تْػٍ تاىؼ، ػاػگاٍ 



تَ ٌُگام ارـای صکن، هـالثت ًوایٌؼ ّ  لْات ارـای اصکام هْظفٌؼ ؿػایت هـاتة فْق ؿا. کٌؼ هزافات تؼییي ىؼٍ کنـ هی

 .ػؿ ٍْؿت ػؼم ؿػایت عْػ الؼام کٌٌؼ

ًيؼٍ آى اف  رقای ًمؼی یا تثؼیل آى تَ هزافات ػیگـ هاًغ امتیفای هاتَ افای تغو ارـاء حکن تقسیظ ٍؼّؿ -۲تثَـٍ 

 .آیؼ، ًینت اهْالی کَ تؼؼاً اف هضکْمٌم ػلیَ تَ ػمت هی

کیفـی تـای پـػاعت رقای ًمؼی  ػلیَ ظـف ػٍ ؿّف اف تاؿیظ اتالؽ اصْاؿیَ لاّی ارـای اصکام ُـگاٍ هضکْمٌم  -۳ تثَـٍ

ػفتـ لاّی . رقای ًمؼی هؼاف کٌؼ( %۲۰)اف پـػاعت تینت ػؿٍؼ  تْاًؼ اّ ؿا ؿای اصکام هیصاّـ ىْػ، لاّی اد

 .کٌؼ کیفـی هکلف امت ػؿ تـگَ اصْاؿیَ هضکْمٌم ػلیَ هؼافیت هّْْع ایي تثَـٍ ؿا لیؼ ارـای اصکام

اف لطؼیت صکن اف تْاًؼ لثل  هی ػلیَ ػؿ ٍْؿت هضکْهیت اىغاً تَ رقای ًمؼی ػؿ هـصلَ تؼّی، هضکْمٌم  -۵۳۰ هاػٍ

 .هؾکْؿ تَ هٌقلَ اممآ صك تزؼیؼًظـعْاُی ًینت ػؿعْامت. ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ تماّای تمنیٔ کٌؼ

 .ػػْای تمنیٔ رقای ًمؼی ػؿ ُـ هْؿػ تایؼ تَ ٍْؿت هنتمل هطـس ىْػ -تثَـٍ

اف رقای ًمؼی ػؿصثل  هزافات تؼل ػلیَ ػؿ فهاى ٍؼّؿ صکن ًغنتیي هثٌی تـ تمنیٔ اف تاتت ُـگاٍ هضکْمٌم  -۵۳۱ هاػٍ

ػؿ ُـ ٍْؿت، لاتلیت تزؼیؼًظـعْاُی اف ؿأی ٍاػؿٍ . ىْػ ؿأی آفاػ هی تاىؼ تالفاٍلَ تَ ّمیلَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ

 .تمنیٔ هاًغ اف ارـای ؿأی تؼّی ػایـ تـ تمنیٔ ًینت ػؿتاؿٍ

ػلیَ، تا  اف مْی هضکْمٌم  النآ ػؿ ٍْؿت ٍؼّؿ صکن هثٌی تـ تمنیٔ رقای ًمؼی ّ ػؼم پـػاعت تَ هْلغ -۵۳۲ هاػٍ

ىْػ ّ تـای ارـای صکن الؼام لاًًْی  ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن لطؼی لغْ هی اػالم لاّی ارـای اصکام، صکن تمنیٔ تَ ّمیلَ

 .گیـػ اًزام هی همتْی

هـاتة ؿا صؼاکخـ ظـف  ػلیَ هکلف امت پل اف ٍؼّؿ صکن تمنیٔ، ػؿ ٍْؿت صَْل توکي هالی، هضکْمٌم  -۵۳۳ هاػٍ

ػؿ غیـ ایي ٍْؿت تا اػالم لاّی ارـای . تَ الؼام ىْػ هضکْمٌم  اٍ تَ لاّی هزـی صکن اػالم ًوایؼ تا ًنثت تَ ٍّْلم مَ

 .ًوایؼ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن لطؼی ًنثت تَ لغْ صکن تمنیٔ الؼام هی اصکام، ػاػگاٍ

یا تغيی اف آى الؼام کٌؼ، لاّی توام  ػلیَ پیو اف اتوام هِلت لاًًْی پـػاعت ػیَ، تَ پـػاعت ُـگاٍ هضکْمٌم  -۵۳۴ هاػٍ

 .کٌؼ تَ هضکْمٌم لَ اػالم هی ارـای اصکام کیفـی ّوي پؾیـه، هـاتة ؿا

تیٌی ىؼٍ تـای پـػاعت ػیَ رـائن ىثَ ػوؼ ّ عطای هضِ هاًغ اف پؾیـه تماّای اػناؿ ّ یا  ُای پیو هِلت -تثَـٍ

 .تمنیٔ ًینت

هضکْمٌم لَ هطاتك همـؿات  ّی ارـای اصکام ػؿ ٍْؿت تماّایُـگاٍ هضکْم تَ پـػاعت ػیَ فْت کٌؼ، لا -۵۳۵ هاػٍ

 .کٌؼ هی هـتْٓ، ػیَ ؿا اف هاتـک هضکْمٌم ػلیَ امتیفاء

هاٍ اف تاؿیظ اعطاؿیَ لاّی  چٌاًچَ صکن ٍاػؿٍ هتْوي تافگـػاًؼى هال تَ ىغٌ تاىؼ ّ ّی پل اف ىو -۵۳۶ هاػٍ

ّل هـارؼَ ًکٌؼ، لاّی ارـای اصکام کیفـی ػؿٍْؿت هال هٌك ارـای اصکام کیفـی، تؼّى ػؾؿ هْرَ تـای ػؿیافت

ّ پل اف کنـ  ؿمؼ ػؿ ایي ٍْؿت هال تَ فـّه هی. تْاًؼ ػمتْؿ فـّه هال ؿا ٍاػؿ کٌؼ هال، هی اصتوال ػمالیی فناػ

 .گـػػ ُای هـتْٓ، ػؿ ٌٍؼّق ػاػگنتـی تْػیغ هی  ُقیٌَ

ّثٔ ّ هَاػؿٍ اهْال، أعؾ ّرَ  ػگاُِای کیفـی ػؿ هْؿػارـای ػمتْؿُای ػاػمتاى ّ آؿاء الفم االرـای ػا -۵۳۷ هاػٍ

 ًمؼی، ٍّْل ػیَ، ؿػ هال ّ یا ّـؿ ّ فیاى ًاىی اف رـم تـػِؼٍ هؼاًّت ارـای التقام، ّرَ الکفالَ یا ّحیمَ ّ ًیق رقای

 .اصکام کیفـی امت



تاىؼ، اًزام ػولیات هؾکْؿ هطاتك  چٌاًچَ ارـای ػمتْؿ یا ؿأی ػؿ هْاؿػ فْق هنتلقم تْلیف ّ یا فـّه اهْال -تثَـٍ

  .همـؿات ارـای اصکام هؼًی امت

رـم ػؿ اتتؼاء اف هضل تأهیي أعؾ  ایي لاًْى، ػیَ ّ یا ّـؿ ّ فیاى ًاىی اف( ۲۳۳)ّ ( ۲۳۲)ػؿ ارـای هْاػ  -۵۳۸ هاػٍ

 .ىْػ  هی ىؼٍ پـػاعت ّ هافاػ تـ آى تَ ًفغ ػّلت ّثٔ

تمنیٔ هضکْمٌم تَ امت تایؼ هطاتك  تارـی کَ هتماّی. ىْػ ف تارـ پؾیـفتَ ًویػاػعْامت تمنیٔ رقای ًمؼی ا -۵۳۹ هاػٍ

 .کنثَ رقء، هيوْل ایي هاػٍ ًینتٌؼ. ػُؼ همـؿات لاًْى تزاؿت، ػاػعْامت ّؿىکنتگی

 .ُای هالی امت ُای هالی تاتغ لاًْى ًضٍْ ارـای هضکْهیت مایـ همـؿات ّ تـتیثات ؿارغ تَ ارـای هضکْهیت -۵۴۰هاػٍ 

 اجرای سایر احکام کیفری -ل چهارمفص

 تَ ػؿعْامت هضکْمٌم لَ تاىؼ ّ ػؿ تماّای ارـای آى، تؼّى ػاىتي ػؾؿ هْرَ، هٌْٓ اجرای هجازات ُـگاٍ -۵۴۱هاػٍ 

هاٍ تَوین عْػ ؿا ػؿتاؿٍ ارـای صکن  ىْػ تا ظـف مَ تأعیـ کٌؼ، تَ ػمتْؿ لاّی ارـای اصکام کیفـی تَ ّی اتالؽ هی

ػؼم ٍّْل ػؿعْامت ارـای صکن تؼّى ػؾؿ هْرَ، لاّی ارـای اصکام  ّؿت مپـی ىؼى ایي هؼت ّػؿ ً. اػالم کٌؼ

ػؿ صثل ًثاىؼ، آفاػ ّ پـًّؼٍ  ػلت ػیگـی ػلیَ تَ  ػؿ ایي ٍْؿت، چٌاًچَ هضکْمٌم . کٌؼ تأهیي ٍاػؿٍ ؿا لغْ هی کیفـی لـاؿ

 .ىْػ ْٓؿ هْلت تایگاًی هی  تَ

ّ لَاً پل اف الفم االرـاء  ، ػؿ غیـ رـائن هنتْرة صؼ کَ لاتل ػفْ ًینتٌؼُـگاٍ هضکْم تَ ملة صیات -۵۴۲ هاػٍ

ػمتْؿ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن، ارـای آى فمٔ تـای یکثاؿ تا اػالم  ىؼى صکن ّ پیو اف ارـای آى ػؿعْامت ػفْ کٌؼ، تَ

هکلف امت صؼاکخـ ظـف  کوینیْى هقتْؿ. افتؼ مْی کوینیْى ػفْ ّ تغفیف هزافات هضکْهاى تَ تأعیـ هی ًتیزَ اف

 .کٌؼ ػّهاٍ تَ ایي تماّا ؿمیؼگی ّ ًتیزَ ؿا تَ ػاػگاٍ اػالم

صیات هّْْع ایي هاػٍ، هـاتة  لاّی ارـای اصکام کیفـی هکلف امت، صؼالل یک ُفتَ پیو اف ارـای صکن ملة -تثَـٍ

 .ػلیَ اػالم کٌؼ ؿا تَ هضکْمٌم 

ٌُگام ارـای . ىْػ ارـاء هی تی تْمٔ اىغاً ّارؼ ٍالصیتپیو اف ارـای صکن ملة صیات، هـامن هؾٍ -۵۴۳ هاػٍ

 اصکام کیفـی، فـهاًؼٍ ًیـّی اًتظاهی هضل یا ًوایٌؼٍ ّی، پقىک لاًًْی یا صکن تایؼ ػاػمتاى یا ًوایٌؼٍ اّ، لاّی ارـای

ػاى یا فًؼاى ٍْؿت گیـػ، ؿئیل فى ُـگاٍ ارـای صکن ػؿ هضَْٓ. پقىک هؼتوؼ ّ هٌيی ػاػگاٍ صْْؿ ػاىتَ تاىٌؼ

  پل اف صاّـ کـػى هضکْمٌم . تْاًؼ تـای ارـای صکن صاّـ ىْػ ػلیَ ًیق هی  ّکیل هضکْمٌم . یاتؼ ًوایٌؼٍ ّی ًیق صْْؿ هی

ػمتْؿ لاّی ارـای اصکام کیفـی،  مپل تَ. کٌؼ ػؿ هضل ارـای صکن، هٌيی ػاػگاٍ، صکن ؿا تا ٍؼای ؿما لـائت هی ػلیَ

 .ؿمؼ اهْای صاّـاى هی ىْػ ّ تَ صکن ارـاء ىؼٍ، ٍْؿتوزلل تٌظین هی

 .ىْػ اصکام صؼّػ ّ مایـ اصکام ؿارغ تَ لَاً ّ ػیات ٓثك همـؿات هـتْٓ ارـاء هی -۵۴۴هاػٍ 

 .ىْػ صکن اػقام هی ىغَی کَ تَ تثؼیؼ یا الاهت ارثاؿی هضکْم ىؼٍ امت، تَ ػاػمـای هضل ارـای -۵۴۵هاػٍ 

ًظاؿت تـ صْْؿ ّ فؼالیت هضکْهاى ػؿ هضل تثؼیؼ یا الاهت ارثاؿی تـػِؼٍ لاّی ارـای اصکام کیفـی هضل  -۵۴۶هاػٍ 

 .ارـای صکن امت

ٍْؿت ّـّؿت ّ تا أعؾ تأهیي  لاّی ارـای اصکام کیفـی هضل ارـای صکن تثؼیؼ یا الاهت ارثاؿی، ػؿ -۵۴۷ هاػٍ

 .کٌؼ ایي لاًْى هـعَی اػطاء هی( ۵۲۰)ؿػایت هفاػ هاػٍ  تثؼیؼ یا الاهت ارثاؿی تا هٌامة تَ هضکْهاى تَ

ىًْؼ ّ هـاتة تَ  تؼییي ىؼٍ اعـاد هی ىًْؼ، اف هضل ای هؼیي هضکْم هی اىغاٍی کَ تَ هٌغ اف الاهت ػؿ ًمطَ -۵۴۸ هاػٍ

 .ىْػ هـارغ هـتثٔ اتالؽ هی ُا ّ ًیـّی اًتظاهی هضل ّ مایـ ًِاػ



ػْْ ّ رـس، ىالق، تثؼیؼ، الاهت  ُای ملة صیات، لطغ ػْْ، لَاً ًاهَ ارـائی ًضٍْ ارـای هزافات  آییي -۵۴۹ هاػٍ

االرـاء ىؼى ایي لاًْى تْمٔ ّفیـ  هؼیي ظـف ىيواٍ اف تاؿیظ الفم ارثاؿی ّ هٌغ اف الاهت ػؿ هضل یا هضل ُای

 .ؿمؼ لٍْ لْائیَ هی ىْػ ّ تَ تَْیة ؿئیل ُوکاؿی ّفیـ کيْؿ تِیَ هی ػاػگنتـی تا

 .ارـای اصکام ؿفغ تَـف ػؼّاًی، هقاصوت ّ هواًؼت اف صك، هطاتك همـؿات ارـای اصکام هؼًی امت -۵۵۰هاػٍ 

ًظام ًیوَ آفاػی ّ آفاػی تضت  ارـای لـاؿ تؼلیك ارـای هزافات، آفاػی هيـّٓ، لـاؿ تؼْیك ٍؼّؿ صکن، -پٌزن فَل

 ُای الکتـًّیکی ًظاؿت ماهاًَ

اصْاؿ ّ ػؿ ٍْؿت ػؼم  ػلیَ ؿا ػؿ ٍْؿت تؼلیك ارـای هزافات، لاّی ارـای اصکام کیفـی، هضکْمٌم  -۵۵۱ هاػٍ

ػلیَ، ػمتْؿ یا ػمتْؿُای ػاػگاٍ، چگًْگی ارـاء ّ ّواًت ػؼم  هضکْمٌم  کٌؼ ّ تا صْْؿ صْْؿ تؼّى ػؾؿ هْرَ، رلة هی

 .ًوایؼ ُا ؿا تَ ّی تفِین ّ اتالؽ هی آى ؿػایت

هزافات، تَ ْٓؿ هنتوـ صني  ػلیَ پل اف مپـی ىؼى صؼالل ىو هاٍ اف هؼت تؼلیك ارـای  صکْمٌم ُـگاٍ م -۵۵۲ هاػٍ

هـاتة ؿا تا پیيٌِاػ کاُو هؼت تؼلیك یا لغْ توام یا تـعی اف  اعالق ّ ؿفتاؿ ًياى ػُؼ، لاّی ارـای اصکام کیفـی،

ػؿ هْؿػ پیيٌِاػ لاّی ارـای  الؼاػٍ ّلت فْق ػاػگاٍ ػؿ. کٌؼ تؼییي ىؼٍ تَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن اػالم هی ػمتْؿُای

 .گیـػ اصکام کیفـی تَوین هی

تْاًؼ ُـ ػّهاٍ یکثاؿ تؼلیك ارـای  هی ػؿ ٍْؿت ػؼم پؾیـه پیيٌِاػ اف مْی ػاػگاٍ، لاّی ارـای اصکام کیفـی -تثَـٍ

 .هزافات ؿا تَ ػاػگاٍ پیيٌِاػ ًوایؼ

الکتـًّیکی، لاّی ارـای اصکام کیفـی  ُای  فاػی تضت ًظاؿت ماهاًَػؿ رـائن هيوْل ًظام ًیوَ آفاػی ّ آ -۵۵۳ هاػٍ

تـ  تٌؼی فًؼاى ّ ًظـیَ هؼػکاؿاى ارتواػی هؼاًّت ارـای اصکام کیفـی، هثٌی ٓثمَ تْاًؼ پل اف ٍّْل گقاؿه ىْؿای هی

ی ّ یا ػؿهاى پقىکی، تؼاّم فًؼگی عاًْاػر آهْفی، هياؿکت ػؿ ای، آهْفىی، صـفَ آًکَ ارـای یک فؼالیت ىغلی یا صـفَ

تَ  ػیؼٍ هؤحـ امت،  هضیٔ فًؼاى، ػؿ فـآیٌؼ اٍالس ّی ّ یا رثـاى ّـؿ ّ فیاى تقٍ ػلیَ ػؿ عاؿد اف اف مْی هضکْمٌم 

ُای الکتـًّیکی ؿا ٓثك همـؿات   ًظاؿت ماهاًَ ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ صکن، پیيٌِاػ ارـای ًظام ًیوَ آفاػی ّ آفاػی تضت

 .ّ هطاتك تَوین ایي ػاػگاٍ الؼام کٌؼ کی ػُؼؿارغ تَ ػاػؿمی الکتـًّی

  فْق، تا أعؾ تأهیي هتٌامة اف هضکْمٌم  لاّی ارـای اصکام کیفـی، پل اف هْافمت ػاػگاٍ تا پیيٌِاػ هّْْع هاػٍ -۵۵۴ هاػٍ

 .کٌؼ ٍاػؿ ّ هـاتة ؿا تَ فًؼاى اػالم هی ػلیَ، ػمتْؿ ارـای تَوین ػاػگاٍ ؿا

صکن، ًظام ًیوَ آفاػی ّ آفاػی  ٍؼّؿ لـاؿ تؼلیك ارـای هزافات، صکن آفاػی هيـّٓ، لـاؿ تؼْیك ٍؼّؿ -۵۵۵ هاػٍ

ؿارغ تَ ػاػؿمی الکتـًّیکی ّ ػمتْؿ یا ػمتْؿُای لاّی ارـای  ُای الکتـًّیکی ٓثك همـؿات  تضت ًظاؿت ماهاًَ

تَ ىاکی یا هؼػی عٍَْی اتالؽ  ًیق آحاؿ اؿتکاب رـم رؼیؼ ُا ّ ػلیَ یا هتِن اف آى آحاؿ ػؼم تثؼیت هضکْمٌم  اصکام کیفـی،

هقتْؿ تؼّى ػؾؿ هْرَ اف ػمتْؿ یا ػمتْؿُای لاّی ارـای اصکام کیفـی  چٌاًچَ هضکْمٌم ػلیَ یا هتِن ػؿ هؼت . ىْػ هی

ؿی تـای لاّی ارـای اصکام کیف تْاًؼ هـاتة ؿا تَ ًکٌؼ، یا هـتکة رـم ػوؼی ىْػ، ىاکی یا هؼػی عٍَْی هی تثؼیت

 .ارـای همـؿات هـتْٓ اػالم کٌؼ

هزافات، آفاػی هيـّٓ، تؼْیك ٍؼّؿ  ػلیَ یا هتِن هکلف امت صنة هْؿػ ػؿ ْٓل ػّؿٍ تؼلیك ارـای  هضکْمٌم  -۵۵۶ هاػٍ

 ُای کٍَ  ُای الکتـًّیکی، اهکاى ًظاؿت هأهْؿ هـالثتی ؿا تَ ىیْ  ماهاًَ صکن ّ ًظام ًیوَ آفاػی ّ آفاػی تضت ًظاؿت

تغییـ ىغل یا هضل الاهت، کَ ارـای  ًوایؼ، فـاُن آّؿػ ّ ُـگًَْ الؼاهی اف لثیل ارـای اصکام کیفـی هيغٌ هی لاّی

 .اف لثل تَ آالع لاّی ارـای اصکام کیفـی تـماًؼ مافػ کاهل ًظاؿت ؿا تا ػىْاؿی هْارَ هی

صکن، ًظام ًیوَ آفاػی ّ آفاػی  ٍؼّؿ ًضٍْ ارـای لـاؿ تؼلیك ارـای هزافات، آفاػی هيـّٓ، لـاؿ تؼْیك -۵۵۷ هاػٍ

ُای  همـؿات ؿارغ تَ ػاػؿمی الکتـًّیکی ّ ًیق ًضٍْ ارـای هزافات ُای الکتـًّیکی هطاتك  تضت ًظاؿت ماهاًَ

لاًْى تْمٔ ّفیـ ػاػگنتـی تا  االرـاء ىؼى ایي ای امت کَ ظـف ىيواٍ اف تاؿیظ الفم ًاهَ  تَ هْرة آییي رایگقیي صثل



ىْػ ّ تَ تَْیة ؿئیل لٍْ  الؼاهات تأهیٌی ّ تـتیتی کيْؿ تِیَ هی ُا ّ کيْؿ ّ ؿئیل مافهاى فًؼاىُوکاؿی ّفیـ 

 .ؿمؼ هی لْائیَ

تْمٔ ؿئیل متاػ کل ًیـُّای  ًاهَ ایي هاػٍ ػؿ هْؿػ رـائن ػؿ ٍالصیت مافهاى لْائی ًیـُّای هنلش، آییي -تثَـٍ

ىْػ ّ تَ تَْیة  ؿی هـارغ هؾکْؿ ػؿ ٍؼؿ ایي هاػٍ تِیَ هیُوکا هنلش ّ ؿئیل مافهاى لْائی ًیـُّای هنلش ّ تا

 .ؿمؼ لْائیَ هی ؿئیل لٍْ

ٍؼّؿ صکن، ًظام ًیوَ آفاػی ّ  چٌاًچَ الاهتگاٍ اىغاً هيوْل تؼلیك ارـای هزافات، آفاػی هيـّٓ، تؼْیك -۵۵۸ هاػٍ

ئی ػاػگاٍ ٍاػؿکٌٌؼٍ ؿأی تاىؼ، ػؿصْفٍ لْائی ػیگـی غیـ اف صْفٍ لْا ُای الکتـًّیکی، آفاػی تضت ًظاؿت ماهاًَ

ایي ٍْؿت لاّی هزـی صکن تا  ػؿ. تْاًٌؼ ارـای تَوین هؾکْؿ ؿا ػؿ هضل الاهت عْػ تماّا ًوایٌؼ هؾکْؿ هی اىغاً

آًاى، تواهی ػمتْؿُای ػاػگاٍ ّ ّاصؼ ارـای اصکام ّ ىـایٔ همـؿ ػؿ  اػطای ًیاتت تَ لاّی ارـای اصکام صْفٍ الاهت

 .ىْػ الیَ ارـاء هی هـرْعٌم  ًوایؼ ّ هْاؿػ هؾکْؿ، تضت ًظاؿت لاّی ؿی ًیاتت اػالم هیلاّی هذ ؿأی ؿا تَ

 هسیٌه دادرسی -بخش ششن

هؼػی عٍَْی ُن کَ تَ تثغ . تأػیَ کٌؼ ىاکی تایؼ ُقیٌَ ىکایت کیفـی ؿا تـاتـ لاًْى ػؿ ٌُگام ٓـس ىکایت -۵۵۹ هاػٍ

ىاکی  چٌاًچَ. اػؿمی ؿا هطاتك همـؿات هـتْٓ تَ اهْؿ هؼًی تپـػافػتایؼ ُقیٌَ ػ کٌؼ، اهـ کیفـی هطالثَ ّـؿّ فیاى هی

کٌؼ اف پـػاعت  ػاػگاُی کَ تَ هّْْع ؿمیؼگی هی تْاًایی پـػاعت ُقیٌَ ىکایت ؿا ًؼاىتَ تاىؼ، تَ تيغیٌ ػاػمتاى یا

تْاًؼ اّ ؿا  هی ُـگاٍ هؼػی عٍَْی تْاًایی پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی ؿا ًؼاىتَ تاىؼ، ػاػگاٍ ىْػ ّ ُقیٌَ ىکایت هؼاف هی

ؿمیؼگی تَ اهـ کیفـی ؿا . امت، تَ ْٓؿ هْلت هؼاف ًوایؼ ُواى هّْْػی کَ هْؿػ اػػا   اف پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی تـای

اف هنتخٌیات ػیي  تَ هگـ آًکَ هضکْمٌم . اًؼاعتتأػیَ ُقیٌَ ػاػؿمی اف مْی هؼػی عٍَْی تَ تأعیـ  تْاى تَ ػلت ػؼم ًوی

 .اػناؿ گـػػ لَ اف هیقاًی ًثاىؼ کَ هْرة عـّد هضکْمٌم  تْػٍ ّ یا تَ

ؿا اف هضل  هسیٌه دادرسی پل اف ٍؼّؿ صکن ّ ٌُگام ارـای آى، لاّی ارـای اصکام کیفـی هکلف امت –تثَـٍ 

 .تَ امتیفاء کٌؼ هضکْمٌم 

ىٌاماى، هتـرواى ّ پقىکاى ّ  کاؿ القصوَ ًَ اًتياؿ آگِی، ایاب ّ ؽُاب گْاُاى، صكىاکی ّ هتِن تاتت ُقی -۵۶۰ هاػٍ

ُای هؾکْؿ اف اػتثاؿات هـتْٓ تَ  پـػافًؼ ّ ُقیٌَ  ىًْؼ، ّرِی ًوی هی مایـ اىغاٍی کَ تَ تيغیٌ همام لْائی اصْاؿ

گیـػ، ىاکی تایؼ ُقیٌَ همـؿ ؿا  ؿتىْػ، اها ُـگاٍ الؼاهات هؾکْؿ تٌا تَ ػؿعْامت ىاکی ٍْ لْائیَ پـػاعت هی لٍْ

ػؿ ٍْؿتی کَ ىاکی هلقم تَ پـػاعت . ػؿ هِلت تؼییي ىؼٍ، پـػاعت کٌؼ ُای هـتْٓ، هطاتك لْاًیي ّ همـؿات ّ تؼـفَ

ىْػ ّ هـاتة  لٍْ لْائیَ پـػاعت هی هؾکْؿ تاىؼ ّ اف پـػاعت آى اهتٌاع کٌؼ، ُقیٌَ هؾکْؿ اف اػتثاؿات هـتْٓ تَ ُقیٌَ

اف ٓـیك ارـای اصکام هؼًی، تا تْلیف ّ فـّه اهْال ىاکی، تا ؿػایت  ؿمؼ تا تَ ػمتْؿ ّی ّ ػاػمتاى هیتَ آالع 

ػؿ ُـ ٍْؿت اف هتِن . ىْػ ػاؿی کل ّاؿیق ػیي، هؼاػل ُقیٌَ پـػاعت ىؼٍ أعؾ ّ تَ صناب هـتْٓ ػؿ عقاًَ هنتخٌیات

 .ىْػ ُیچ ُقیٌَ ای أعؾ ًوی

ُای فْق ًثاىؼ، ُقیٌَ اف اػتثاؿات لٍْ  لام لْائی، ىاکی لاػؿ تَ پـػاعت ُقیٌَػؿ ٍْؿتی کَ تَ تيغیٌ م -۱تثَـٍ 

 .ىْػ لْائیَ پـػاعت هی

 .ىْػ ػؿ هْاؿػ فْؿی تَ ػمتْؿ همام لْائی، الؼاهات هّْْع ایي هاػٍ، پیو اف پـػاعت ُقیٌَ هـتْٓ اًزام هی -۲تثَـٍ 

تاؿیظ الفم االرـاء ىؼى ایي لاًْى  هاٍ اف ای امت کَ ظـف ىو  هیقاى ُقیٌَ ایاب ّ ؽُاب گْاُاى هطاتك تؼـفَ -۳ تثَـٍ

 .ؿمؼ  تَْیة ؿئیل لٍْ لْائیَ هی ىْػ ّ تَ تْمٔ ّفیـ ػاػگنتـی تِیَ هی

 .ُا تـاتـ همـؿات لاًًْی امت ُقیٌَ تطثیك ؿًّْىت یا تَْیـ امٌاػ ّ تِیَ آى -۵۶۱هاػٍ 



تضمیمات ّ هضاکوَ ٍْؿت گـفتَ  ُایی ؿا کَ ػؿ رـیاى فیٌَػاػگاٍ هکلف امت ٌُگام ٍؼّؿ صکن، تواهی ٍ -۵۶۲ هاػٍ

 .هؼیي کٌؼ امت، تَ تفَیل تؼییي ّ هنؤّل پـػاعت آى ؿا

پـػاعت ىؼٍ ػاػؿمی ؿا اف  ُای تْاًؼ ػؿ ُـ هـصلَ اف ػاػؿمی توام ُقیٌَ ىاکی یا هؼػی عٍَْی هی -۵۶۳ هاػٍ

ػلیَ ؿا تَ  ًاعتي ّی، هکلف امت ٌُگام ٍؼّؿ صکن، هؼػیصك ه ؽی ػاػگاٍ پل اف. ػلیَ ٓثك همـؿات هطالثَ کٌؼ هؼػی

 .ُای هقتْؿ هلقم کٌؼ ُقیٌَ پـػاعت

 .ػؿ ٍْؿت هضکْهیت هتِن، پـػاعت ُقیٌَ ُای ػاػؿمی تَ ػِؼٍ اّ امت -۵۶۴هاػٍ 

ُـگاٍ ىغَی کَ تَ هْرة صکن ػاػگاٍ هنؤّل پـػاعت ُقیٌَ ػاػؿمی امت، فْت کٌؼ، ُقیٌَ هؾکْؿ اف  -۵۶۵هاػٍ 

 .ىْػ تـک ّی ٍّْل هیها

 سایر هقررات -بخش هفتن 

تغَیٌ ىؼثَ یا ىؼثی اف هـارغ  توام هـارغ لْائی هّْْع ایي لاًْى هکلفٌؼ تا تْرَ تَ ًْع ػػاّی تَ -۵۶۶ هاػٍ

 .لْائی تـای ؿمیؼگی تغََی الؼام کٌٌؼ

ًاهَ ای امت  هاػٍ تَ هْرة آییي ىیٍْ تيکیل ىؼة تغََی هـارغ لْائی اػن اف صمْلی ّ کیفـی هّْْع ایي -تثَـٍ

ىْػ ّ تَ تَْیة ؿئیل لٍْ  ایي لاًْى تْمٔ ّفیـ ػاػگنتـی تِیَ هی کَ ظـف ىو هاٍ اف تاؿیظ الفم االرـاء ىؼى

 .ؿمؼ هی لْائیَ

ایي لاًْى ( ۳۴۸)ّ  (۳۴۷)، (۲۱۵) ، هْاػ(۱۴۷)، تثَـٍ هاػٍ (۱۴۵)ػؿ ارـای تکالیف همـؿ ػؿ تثَـٍ هاػٍ  -۵۶۷ هاػٍ

 لاًْى، اًزام تضمیمات ّ یا ُـ الؼام ػیگـی، هنتلقم پـػاعت ُقیٌَ اف مْی توام هْاؿػیکَ تَ هْرة همـؿات ایي ّ ػؿ

  .ىْػ هٌظْؿ هی تیٌی ّ ػّلت امت، اػتثاؿ آى ُـ مال ػؿ ؿػیف هنتملی ػؿ تْػرَ کل کيْؿ پیو

ًیـُّای هنلش همـؿ ًگـػیؼٍ تاتغ  ای تـای ػاػؿمی رـائن آفال ّ ًْرْاًاى ّ هْاؿػی کَ همـؿات ّیژٍ -۵۶۸ هاػٍ

  .همـؿات ػوْهی آییي ػاػؿمی کیفـی امت

  .ىْػ االرـاء هی هاٍ پل اف اًتياؿ ػؿ ؿّفًاهَ ؿموی الفم ایي لاًْى ىو -۵۶۹هاػٍ 

هَْب ( آییي ػاػؿمی کیفـی) ًْى، لْاًیي هْلتی هضاکوات رقاییاالرـاء ىؼى ایي لا اف تاؿیظ الفم  -۵۷۰ هاػٍ

تيکیل  تَ ، الیضَ هـت۶/۲/۱۳۱۵ْٓهأهْؿاى تَ عؼهات ػوْهی هَْب  ، لاًْى ؿارغ تَ هضاکوَ ّ هزافات۳۰/۵/۱۲۹۱

 ،(۱۷)، (۱۵)، (۶)، هْاػ ۱۹/۲/۱۳۳۴هَْب  ػیْاى کیفـ کاؿکٌاى ػّلت ّ ٓـف تؼمیة هأهْؿاى ػّلتی ػؿ هضل عؼهت

الیضَ  ،۲۵/۳/۱۳۵۶ ای اف لْاًیي ػاػگنتـی هَْب اف لاًْى اٍالس پاؿٍ (۲۵) ّ( ۲۴)، (۲۳)، (۲۲)، (۲۱)، (۱۸)

لاًًْی ؿارغ تَ هأهْؿاى مافهاى لٌؼ ّ ىکـ  ىْؿای اًمالب، الیضَ ۱۰/۷/۱۳۵۸لاًًْی تيکیل ػاػگاُِای ػوْهی هَْب 

ىًْؼ هَْب  ّ یا فـّه لٌؼ ّ ىکـ هی تْفیغ ؿ اهـ ػـَّ،کَ هأهْؿ کيف ّ تؼمیة رـائن هـتْٓ تَ اعالل کٌٌؼگاى ػ

، (۱۷)، (۱۶)، (۹)، (۸)، (۷)، (۱)، هْاػ ۱/۶/۱۳۶۶ػاػگاُِای میاؿ هَْب  ىْؿای اًمالب، لاًْى تيکیل۲۱/۴/۱۳۵۹

اف ( ۲) ّ( ۱)ُای  ّ تثَـٍ( د)ّ تٌؼ ( ۵)، (۳)کیفـی ّ هْاػ  اهْؿ ػؿ ؿاتطَ تا( ۲۸)اف هاػٍ ( ۱)ّ تثَـٍ  (۲۶) ّ( ۲۲)

ّ اًمالب هَْب  اف لاًْى تيکیل ػاػگاُِای ػوْهی( ۲۰)اف هاػٍ ( ۶)تا ( ۱)ّ تثَـٍ ( ۱۸)هاػٍ  ّ( ۱۴)هاػٍ 

، لاًْى آییي ػاػؿمی ػاػگاُِای ۱۰/۸/۱۳۷۷هالی هَْب  ُای هضکْهیت اف لاًْى ًضٍْ ارـای( ۱)، هاػٍ ۱۵/۴/۱۳۷۳

هنؤّلیت هؼًی  لاًْى اٍالس لاًْى تیوَ ارثاؿی( ۲۱)اػٍ ، م۲۸/۶/۱۳۷۸هَْب ( اهْؿ کیفـی ػؿ)ػوْهی ّ اًمالب 

هثاؿفٍ  لاًْى اٍالس لاًْى( ۳۲)، هاػٍ ۳۱/۲/۱۳۸۷فهیٌی ػؿ هماتل ىغٌ حالج هَْب  هْتْؿی ػاؿًؼگاى ّمایل ًملیَ

 لاًْى( ۱۸)ًظام، لاًْى تفنیـ هاػٍ  هزوغ تيغیٌ هَلضت ۱۷/۸/۱۳۷۶تا هْاػ هغؼؿ ّ الضاق هْاػی تَ آى هَْب 

ُا ّ مایـ لْاًیي  تؼؼی آى ّ اٍالصات ّ الضالات ۱۰/۹/۱۳۸۷لاًْى تيکیل ػاػگاُِای ػوْهی ّ اًمالب هَْب  الساً

  .ىْػ ػؿ هْاؿػ هغایـ، ًنظ هی



رلنَ هْؿط چِاؿم امفٌؼهاٍ یکِقاؿ ّ میَؼ ّ ًْػ ّ ػّ  ػؿ لاًْى فْق هيتول تـ پاًَؼُّفتا هاػٍ ّػّمت ّمی تثَـٍ کَ

 امامی ؿمیؼٍ  لاًْى( ۸۵)ائی ّ صمْلی هزلل ىْؿای امالهی تـ اماك اٍل ُيتاػ ّ پٌزن لِ تَ تَْیة کوینیْى

تاؿیظ .ؿمیؼ تَ تائیؼ ىْؿای ًگِثاى ۱۳۹۲/۱۲/۲۶مال هْافمت ًوْػٍ امت؛ ػؿ هْؿط  مَ ّهزلل تا ارـای آفهایيی

 مْم اؿػیثِيت یکِقاؿّمیَؼًّْػّمَ:اًتياؿػؿ ؿّفًاهَ ؿموی 

 


