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مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٧٢٩شماره ویژه نامه: 

٢٠٢٩٧شماره سال ھفتاد 

قانون آیین دادرسی جرائم نیروھای مسلح و دادرسی الکترونیکی

۵٣۶۶۴/٢٠١١٠/٨/١٣٩٣شماره
حضرت حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
ایران قانون آییندادرسی جرائم نیروھای مسلح واسالمی) قانون اساسی جمھوری١٢٣در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل ھشتاد و٨/٧/١٣٩٣دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ 
پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، ٨۵پنجم(

 و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ میگردد.٢٨/٢/١٣٩٣مورخ آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٩٠٨٧۵١٧/٨/١٣٩٣شماره
وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروھای مسلح و دادرسی
الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه

مورخ بیست و ھشتم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه
مورخ ھشتم مھر ماه یکھزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل ھشتاد و پنجم

١٠/٨/١٣٩٣ مورخ ۵٣۶۶۴/٢٠١ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٣٠/٧/١٣٩٣) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ٨۵(
مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جھت اجراء ابالغ میگردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروھای مسلح و دادرسی الکترونیکی
بخش ھشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروھای مسلح

فصل اول ـ کلیات
 سازمان قضائی نیروھای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده میشود، شامل دادسرا و دادگاھھایـ۵٧١ماده

نظامی به شرح مواد آتی است.
 رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیهـ۵٧٢ماده

منصوب میشود.
 رئیس سازمان قضائی عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمانھای قضائی استانھا، ریاست شعبه اول دادگاهـ۵٧٣ماده

مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.تجدیدنظر نظامی استان تھران را نیز برعھده دارد و میتواند یک نفر قائم
 ایجاد تشکیالت قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان ھمچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایتتبصرهـ

) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی میتواند پیشنھادھای١۶۴اصل یکصدوشصتوچھارم (
خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

 معاونان و مدیران کل سازمان قضائی میتوانند با ابالغ رئیس قوهقضائیه، عضو دادگاھھای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامیـ۵٧۴ماده
تھران نیز باشند.

است.ء مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراتبصرهـ
 ھرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروھای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود راـ۵٧۵ماده

به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعالم ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و
رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت ھزینه دادرسی ندارد.

 دعوای اعسار از پرداخت محکومٌبه موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌله دعوای اصلی اقامه شود.ـ١تبصره
 یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواھی را مطابق مقررات مربوط دارد وـ٢تبصره

گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
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 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاھھای نظامی مطرح میشود،ـ۵٧۶ماده
مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آییندادرسیمدنی است.

) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب۶٠٣) ماده (٣) و تبصره (۶١٣)، (۶٠٧)، (۶٠۶)، (۵٧۵ تخلف از مقررات مواد (ـ۵٧٧ماده
محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال میشود.
فصل دوم ـ تشکیالت دادسرا و دادگاھھای نظامی

ھا در صورت نیاز،در مرکز ھر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاھھای نظامی است. در شھرستانـ ۵٧٨ماده
دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.

 دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعھده دارند، نظارت دارد و تعلیماتـ١تبصره
الزم را ارائه مینماید.

 رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، عالوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیزـ٢تبصره
ریاست دارد.

حوزه قضائی ھر استان به تعداد الزم شعب دادگاه  و دادسرا و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ، اجرای احکام وـ ٣تبصره
واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، ھر یک دارای دفتر کل نیز میباشد.

رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامیـ ۵٧٩ماده
استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنھا با دادستان نظامیاستان

است.
 در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاھھای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوعـ۵٨٠ماده

) این قانون مستقر میشود.۵٧٨ماده (
ھمانـ۵٨١ماده بخش،  این  مقررات  رعایت  با  استان  قضائی  سازمان  قضائی  مقامات  دیگر  و  دادستان  رئیس،  وظایف  و  اختیارات   

ھا، دادستانھای عمومی و انقالب و سایر مقامات قضائیاختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری
دادگستری مقرر شده است.

 گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی ھمان است که برای ھمتراز آنان در دادگستری پیشبینی شدهتبصرهـ
باشد.است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، ھمترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می

 دادگاھھای نظامی که به موجب این قانون تشکیل میشوند، عبارتند از:ـ۵٨٢ماده
الف ـ دادگاه نظامی دو
ب ـ دادگاه نظامی یک

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت ـ دادگاه نظامیدو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
 وظایف، اختیارات، صالحیت و تعداد اعضای دادگاھھای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی ھمان است که در موردـ۵٨٣ماده

دادگاھھای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین
تکلیف شود.

شود. دادگاه نظامی یک در مرکز ھر استان تشکیل میـ۵٨۴ماده
 به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میشود:ـ۵٨۵ماده

الف ـ نظامیان دارای درجه سرھنگی که درمحل سرتیپ دومی و باالتر شاغل میباشند.
۴/١٢/١٣٩٢) قانون آییندادرسی کیفری مصوب٣٠٧ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (

نباشند.
 با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بالمانعـ۵٨۶ماده

است.
گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، ھرـ۵٨٧ماده

دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پروندهھایی که درصالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی مینماید. در اینصورت دادگاه
شود.مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می

 ھرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جھاتی از قبیل ردّ دادرس،تبصرهـ
در مورد  حسب  مربوط،  پروندهھای  به  رسیدگی  نباشد،  مقدور  نیز  مأمور  قاضی  اعزام  و  نبوده  فراھم  استان  در  رسیدگی  امکان 

نزدیکترین حوزه قضائی بهعمل میآید.
 دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صالحیت صادر کند وـ۵٨٨ماده

به ھرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صالحیتـ۵٨٩ماده

قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپھای مستقل رزمی و باالتر و یا رده ھمتراز آنھا در سایر نیروھا برای
مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهعھده یگان مربوطه است.

قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم در زمان جنگ دادگاھھای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوهـ۵٩٠ماده
) این قانون در محل قرارگاھھای عملیاتی، مراکز استانھا یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل میشود.۵٩١مربوط به جنگ با رعایت ماده (

حوزه قضائی دادگاھھای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.ـ ١تبصره
دادگاھھای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا ھنگام تشکیل دادگاھھای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابرـ ٢تبصره

مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
شود، عبارتند از: جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب مییابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی میـ۵٩١ماده
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الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم  علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی

پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
 ترکیب، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاھھای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاھھایـ۵٩٢ماده

نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
 دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاھھای نظامی زمان جنگ تشکیل میشود و در صورت عدم تشکیل، دادسرایـ۵٩٣ماده

نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام میدھد.
 قضات سازمان قضائی با ابالغ رئیس قوه قضائیه میتوانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاهتبصرهـ

نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
 رئیس شعبه اول دادگاهتجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاھھا و دادسراینظامی زمان جنگ، نظارت و ریاستـ۵٩۴ماده

اداری دارد و در غیابوی ریاست اداری بهعھده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
 پس از انحالل دادسرا و دادگاھھای نظامی زمان جنگ، پروندهھای مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاھھای نظامی صالحـ۵٩۵ماده

برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی میشود.
 دادگاھھای نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند.تبصرهـ
 پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاھھای نظامی زمان جنگ بر عھده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاھھایـ۵٩۶ماده

مزبور است.
فصل سوم ـ صالحیت

 به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروھای مسلح بهجز جرائم در مقام ضابط دادگستری درـ۵٩٧ماده
سازمان قضائی رسیدگی میشود.

 رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رھبری اجازه فرمودهاند در دادگاھھا و دادسراھای سازمان قضائیـ١تبصره
نیروھای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است.

 منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروھای مسلح در ارتباط با وظایف وـ٢تبصره
قانون و مقررات به عھده آنان است مرتکب گردند.مسؤولیتھای نظامی و انتظامی که طبق 

 رھایی از خدمت مانع رسیدگی بهجرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود.ـ٣تبصره
 جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشھود و یا درـ۴تبصره

راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میشوند.
 به اتھامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمھوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاھھایـ۵٩٨ ماده

ایران صالحیت رسیدگی به آنھا را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه
شود.نظامی تھران رسیدگی می

 به جرائم نظامیان کمتر از ھجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط بهـ۵٩٩ماده
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاھھای نظامی رسیدگی میشود.

 در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یکـ۶٠٠ماده
متّبع است. در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان،

نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ الزماالتباع است.
در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاهـ ۶٠١ماده

نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چھارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ضابطان نظامی مأمورانی ھستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم،ـ ۶٠٢ماده
حفظ آثار و عالئم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متھم و جلوگیری از فرار و یا مخفیشدن او، تحقیقات مقدماتی، ابالغ

اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند.
ھای الزم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند: مأموران زیر پس ازکسب مھارتـ۶٠٣ماده

الف ـ مأموران دژبان نیروھای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطالعات نیروھای مسلح در چھارچوب مأموریتھا و وظایف قانونی

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروھای مسلح
ت ـ فرماندھان، افسران و درجهداران آموزشدیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجهداران نیروھای مسلح در جرائم مشھود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند.

زندانـ١تبصره مأموران  و  معاونان  رؤسا،  مأموران  ھمچنین  و  نظامی  زندانیان  به  مربوط  امور  در  نظامی  بازداشتگاھھای  و  ھا 
حفاظتاطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صالحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی

محسوب میشوند.
وـ٢تبصره میکنند  وظیفه  انجام  اینمورد  در  مربوط  ضابطان  نظارت  تحت  اما  نمیشوند،  محسوب  نظامی  ضابط  وظیفه،  کارکنان   

مسؤولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
 اجرای تصمیمات و دستورھای مراجع قضائی عمومی در یگانھای نظامی و انتظامی بهعھده ضابطان نظامی مربوط است.ـ٣تبصره
ھای الزم و ایفایسازمان قضائی مکلف است بهطور مستمر دورهھای آموزشی حین خدمت را جھت کسب مھارتـ ۶٠۴ماده

وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
 آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با ھماھنگی ستادتبصرهـ
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کل نیروھای مسلح تھیه  و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان بهوسیله ضابطان دادگستری انجام میشود و پس از حضورـ ۶٠۵ماده

ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول میشود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت
بر ضابطان بهعھده دادستان نظامی است.

 در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعآوری دالیل، بررسی صحنه جرم یاـ۶٠۶ماده
انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول میشود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به ھمکاری با آنان
است. ھمچنین  وی میتواند بهمنظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای ھمراھی با مأموران یا

کارشناسان معرفی نماید.
 دادستان نظامی بهمنظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدھای مربوط را حداقل ھر دوماه یکبار مورد بازرسیـ۶٠٧ماده

قرار میدھد و در ھر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تھیه میشود، قید و دستورھای الزم را صادر میکند.
مسؤوالن یگان مربوط مکلف به ھمکاری ھستند.

فرماندھان و مسؤوالن نظامی و انتظامی مکلفند بهمحض اطالع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجعـ ۶٠٨ماده
قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح

محکوم میشود.
 تعرفه خدمتی متھمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزشھای طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری کهتبصرهـ

میتواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال میشود.
ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط برعھده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضاتـ ۶٠٩ماده

دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدھند، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارند.
شوند، موجب محکومیت انتظامی ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیتبصرهـ

تا درجه چھار است.
 نقل و انتقال متھمان و محکومان دادسرا و دادگاھھای نظامی بهعھده دژبان یگانھای نیروھای مسلح ذیربط است وـ۶١٠ماده

درصورتیکه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی
صادر نماید که در اینصورت برابر دستور انجام میشود. در ھرصورت ھزینه نقل و انتقال بهعھده یگان بدرقه کننده است.

عمومیـ۶١١ماده وظیفه  حوزه  به  بالفاصله  را  خود  امر  تحت  وظیفه  کارکنان  فرار  گزارش  مکلفند  انتظامی  و  نظامی  یگانھای   
اعزامکننده، دژبان مربوط و فرماندھی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعالم نمایند.

 مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقرراتتبصرهـ
دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دھند.

ھای ضابطان نظامیدر محدوده صالحیت دادسرا و دادگاھھای نظامی به شرحی استسایر وظایف، اختیارات و مسؤولیتـ ۶١٢ماده
که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

قضات سازمان قضائی میتوانند در یگانھای نظامی و انتظامی با اطالع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط،ـ ۶١٣ماده
تحقیقات و اقدامات الزم را درباره جرائمی که در صالحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دھند. مسؤوالن و فرماندھان

نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به ھمکاری میباشند.
مبحث دوم ـ کارشناسی

 در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جھات نیاز به کارشناسی داشته باشد،ـ۶١۴ماده
مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا ھیأت کارشناسی کسب نظر مینماید.

 در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظھارنظر کارشناسان نیروھای مسلحـ١تبصره
مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت ھزینـه کارشناسی اقدام نمایند.ضروری باشد، نیروھای مسلح 

شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب ھیأتھای کارشناسی، نحوه رسیدگی بهـ ٢تبصره
تخلفات و پرداخت ھزینه آنان به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروھای

مسلح با ھمکاری سازمان قضائی تھیه میشود و به تصویب فرماندھی کل قوا میرسد.
مبحث سوم ـ احضار

 احضار متھمان نظامی و متھمان وزارت اطالعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام میگیرد، اما در موارد ضروری یا درـ۶١۵ماده
که به متھم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت میگیرد و مراتب به اطالع فرمانده یا مسؤولصورتی

رسد.مافوق می
 نحوه احضار و جلب فرماندھان و مسؤوالن نیروھای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندھی کل قواـ١تبصره
رسد.می

 ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.ـ٢تبصره
ھرگاه ابالغ احضاریه بهعلت معلوم نبودن محل اقامت متھم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری ھم مقدور نباشد باـ ۶١۶ماده

موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متھم یک نوبت بهوسیله یکی از روزنامهھای کثیراالنتشار کشوری یا محلی و با
درج مھلت یک ماه از تاریخ نشر آگھی، احضار میشود، چنانچه متھم پس از انقضای مھلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات

ادامه مییابد.
 در جرم فرار از خدمت، ابالغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متھم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابالغ قانونیتبصرهـ

محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگھی ادامه مییابد.
 درصورتیکه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروھای مسلح، حیثیت اجتماعی متھم، عفت و یا امنیت عمومی،ـ۶١٧ماده

ذکر درجه یا موضوع اتھام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتھام و یا نتیجه عدم
حضور ذکر نمیشود.

مبحث چھارم ـ قرار بازداشت موقت
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 در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:ـ۶١٨ماده
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فیاالرض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر
پ ـ شورش مسلحانه

ھای ضروری اعالم شدهت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیهای با شرایط جنگی و یا محدودیت
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سالح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبھه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار ھمراه با سالح گرم یا توسط ھواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجھز به سالح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سالح و مھمات و وسایل نظامی در ھنگام اردوکشی یا مأموریت آمادهباش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت
اخالل در مأموریت یگان و یا حمل سالح ظاھر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ھا، استحکامات نظامی، کشتی، ھواپیما و امثال آنھا، انبارھا،زـ تخریب، آتشزدن، از بین بردن و اتالف عمدی تأسیسات، ساختمان
راھھا، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگھداری اسناد طبقهبندی شده مورد استفاده نیروھای مسلح، وسایل
دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مھمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند. در مواردیتبصرهـ
نظامیـ۶١٩ماده قضائی  مرجع  میشود،  متھم  بازداشت  به  منتھی  که  تأمین  قرارھای  سایر  و  موقت  بازداشت  قرار  درخصوص   

رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعالم نماید.
مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاھھا صورت میگیرد نیز الزماالجراء است.تبصرهـ 

مبحث پنجم ـ مرور زمان
 کارکنان فراری نیروھای مسلح تا بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمرـ۶٢٠ماده

شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود.محسوب می
 مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروھای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرمـ۶٢١ماده

برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
 صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متھمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایورـ۶٢٢ماده

شوند، موجب تبدیلنمایند یا دستگیر مینیروھای مسلح که بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می
ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جھت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد.

 درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنھا در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متھم یا محکومٌعلیه برخالفـ۶٢٣ماده
قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

 ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صالحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یکسال پس از اعالم پایان جنگ و در موردـ۶٢۴ماده
جرائم در صالحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سهسال پس از اعالم پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
 در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی بهـ۶٢۵ماده

آنھا در صالحیت سازمان قضائی نیروھای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد
تأیید سازمان قضائی نیروھای مسلح باشد، انتخاب مینمایند.

 تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمانجنگ تابع مقررات مذکور در اینماده است.تبصرهـ
وکالی دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعھدات بینالمللی به اینـ ۶٢۶ماده

موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابالغ رأی

 رئیس سازمان قضائی میتواند ارجاع پروندهھا را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تھران تفویض کند.ـ۶٢٧ماده
ارجاع پروندهھا در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامیاستان تھران بر عھده رؤسای دادگاھھای تجدیدنظر نظامی به ترتیب

شماره شعبه است.
 ارجاع پروندهھا در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، بهعھده معاون و در غیاب وی بهعھده رؤسایـ۶٢٨ماده

دادگاھھای تجدیدنظر و نظامی یک و دو بهترتیب شماره شعبه است.
 ھرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متھم مرتکب جرم دیگری از ھمان نوع شده است، دادگاه میتواند به جرمـ۶٢٩ماده

مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جھت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
 در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد.ـ۶٣٠ماده
ھای نیروھای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بیگناھی مقتول یا مجروحچنانچه در اجرای مأموریتـ ۶٣١ماده

شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتھام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون
تقدیم دادخواست، پرونده جھت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود.
دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

 دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت ازـ۶٣٢ماده
خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در ھمان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین

فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند.
انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاھھای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورتـ ۶٣٣ماده
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اقتضای مصلحت، میتواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاھھای نظامی را جھت انتشار در اختیار پایگاه اطالعرسانی قوه قضائیه و
سازمان قضائی قرار دھد.

 در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جھت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزانتبصرهـ
گیرد.الزم اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانھا قرار می

فصل ھفتم ـ تجدیدنظر و اعادهدادرسی
شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی ھمان استان آراء دادگاھھای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب میـ۶٣۴ماده

و یا دیوانعالیکشور قابل تجدیدنظر یا فرجامخواھی است.
 آراء دادگاھھای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجامخواھی مانند آراء سایر دادگاھھای کیفری است، مگرـ۶٣۵ماده

آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 آراء قابل تجدیدنظر یا فرجامخواھی دادگاھھای نظامی زمان جنگ، ظرف ھفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ، قابل تجدیدنظر یاـ۶٣۶ماده

فرجامخواھی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالیکشور باید حداکثر ظرف ھفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را
صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در اینصورت باید علت تأخیر

بهطور مستدل در پرونده قید شود.
) قانون آییندادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی۴٧۵عالوه بر اشخاص مندرج در ماده (ـ ۶٣٧ماده

دادگاھھای نظامی حق درخواست
اعاده دادرسی را دارد.

 درصورتیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌعلیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنانـ۶٣٨ماده
بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در اینصورت

مرجع تجدیدنظر یا فرجام جھت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میکند.
فصل ھشتم ـ اجرای احکام

صادرکنندهـ۶٣٩ماده نظامی  دادسرای  بهعھده  کیفری  آییندادرسی  قانون  مقررات  مطابق  نظامی  دادگاھھای  احکام  اجرای   
کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صالحیت، اجرای احکام دادگاھھا، بهترتیب برعھده دادسرای مرجع محالٌالیه و مرجع صالح به

رسیدگی است.
پس از قطعیت آراء دادگاھھا، قاضی اجرای احکام مکلف است خالصهای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نماید.ـ ۶۴٠ماده

 مفاد این ماده در مورد قرارھای نھائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزماالجراء است.تبصرهـ
 عالوه بر موارد پیشبینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازاتھای زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبهـ۶۴١ماده
شود:می

الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای ھر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چھار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای ھر روز بازداشت قبلی

پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای ھر روز بازداشت قبلی
 در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.تبصرهـ
 اجرای دستورھا و آراء الزماالجرای دادگاھھای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصولـ۶۴٢ماده

دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعھده قاضی
اجرای احکام است.
ھا و بازداشتگاھھای نظامیفصل نھم ـ زندان

 متھمان و محکومان دادسرا و دادگاھھای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورـ۶۴٣ماده
در بازداشتگاھھای رسمی و زندانھای مستقل از سایر متھمان و زندانیان نگھداری میشوند. نگھداری محکومان و متھمان در یک

مکان ممنوع است.
در صورت تقاضای متھمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامیاستان، اینـ ۶۴۴ماده

نمایند.افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاھھا و زندانھای نظامی سپری می
محکومان غیرنظامی دادگاھھای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میشود، با رعایت مقررات فوقتبصرهـ 

شوند.ھای عمومی معرفی میجھت تحمل محکومیت حبس به زندان
ھای نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنھا متناسب با تعداد متھمان وتا زمانی که بازداشتگاھھا و زندانـ ۶۴۵ماده

ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگھداریمحکومان نظامی نباشد، سازمان زندان
نماید.
نحوه نگھداری محکومان و متھمان دادسراھا و دادگاھھای نظامی با رعایت آییننامه اجرائی سازمان زندانھا و اقداماتـ ۶۴۶ماده

تأمینی و تربیتی کشور برابر آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانھا و اقدامات
تأمینی و تربیتی کشور با ھمکاری سازمان قضائی تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ھای نظامیحوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی دادستان نظامی بر امور بازداشتگاھھا و زندانـ۶۴٧ماده
ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.اختیارات قانونی سازمان زندان

 مواردیکه مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم نیروھای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسیـ۶۴٨ماده
کیفری است.

بخش نھم ـ دادرسی الکترونیکی
 به منظور سیاستگذاری و تدوین راھبردھای ملی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت و تدوین آییننامهھای الزم برای توسعهـ۶۴٩ماده

و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنھا، «شورای راھبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا
نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود:

الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
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ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروھای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

رـ معاون راھبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضائیه

ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور

ص ـ یکنفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

 شورا با اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراءـ١تبصره
است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

دبیر شورا میتواند حسب مورد از مسؤوالن مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.ـ ٢تبصره
 دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه تشکیل میشود.ـ٣تبصره
 به منظور ساماندھی پروندهھا و اسناد قضائی و ارائه بھتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی درـ۶۵٠ماده

سراسر کشور و ھمچنین ارائه آمار و اطالعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متھمان، بزهدیدگان و مجرمان و سایر اطالعات
قضائی، «مرکز ملی دادهھای قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود.

 نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصالح قضائی به اطالعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخـ١تبصره
رسد.الزماالجراء شدن این قانون توسط شورا تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

 اسناد، مدارک و اطالعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانونـ٢تبصره
توسط شورا تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، در اختیار مراکز علمی، پژوھشکدهھا و پژوھشگران قرار میگیرد. استفاده
از اسناد، مدارک و اطالعات مزبور نباید موجب ھتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطالعات مربوط به ھویت افراد مرتبط با

دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شمارهپستی و شمارهملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
 کلیه دستگاھھای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانھا و اقداماتـ۶۵١ماده

تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروھای مسلح و مراجع ذیربط
در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمھوری اسالمی، موظفند کلیه اطالعات خود را در مرکز ملی دادهھای قوه

قضائیه قرار دھند و آنھا را روزآمد نگه دارند.
 آییننامه اجرائی نحوه دسترسی به اطالعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادهھای قوه قضائیه توسط آن قوه تھیهـ١تبصره

میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ربط موظفند اطالعات مرتبط با امورقضائی خود راھای ذی مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاھھا، ھیأتھا و کمیسیونـ٢تبصره

در مرکز ملی دادهھای قوه قضائیه قرار دھند و آنھا را روزآمد نگه دارند.
 قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندھی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاھھای تابعه خود و نیزـ۶۵٢ماده

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطالعات آنھا نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با بهکارگیری تمھیدات
امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.

 مراجع قضائی میتوانند استعالمات قضائی و کسب اطالعات الزم را از طریق شبکه ملی عدالت بهعمل آورند. در این صورتتبصرهـ
دستگاھھای دولتی، نھادھای عمومی غیردولتی و شخصیتھای حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ الزم را از طریق شبکه مزبور

ـ است.٢/٣/١٣٧۵) قانون مجازات اسالمی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۵٧۶اعالم کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (
 قوهقضائیه موظف است اطالعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوهقضائیه» ارائه کند وآنھا را روزآمد نگه دارد.ـ۶۵٣ماده

ھا، خطمشیھا و ساختار کالن مدیریتی و اجرائی قوهقضائیه به ھمراه معرفی مسؤوالن و شرحالف ـ اھداف، وظایف، سیاست
وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وبسایت) تمامی معاونتھا و دادگستریھای استانھا، دستگاھھای تابعه قوه قضائیه،
وزارت دادگستری، کانونھای وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

االجراء، آراء وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامهھایپ ـ کلیه قوانین الزم
رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خالف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط
(آنالین) برای تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذیصالح سایر کشورھا بر پایه اسناد و معاھدهھای ھمکاری حقوقی بینالمللی و اطالعات
راجع به خدمات حقوقی و قضائی بهاتباع سایر کشورھا

ج ـ آموزش آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شھروندان
چ ـ اطالعات پژوھشی و علمی حقوقی ـ قضائی
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 قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانھای سراسر کشور، و دستگاھھای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وبسایت)ـ۶۵۴ماده
اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنھا را روزآمد نگهدارند:

الف ـ نمودار تشکیالتی دادگاھھا، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، بهھمراه معرفی مسؤوالن و شرح وظایف و نحوه ارتباط
با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاھھا، سایر دستگاھھای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماھای سایر مراجع قضائی و دستگاھھای ذیربط

ت ـ کلیه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ھزینه دادرسی، مانند بھای منطقهای امالک
ث ـ آموزش آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شھروندان
ج ـ سمینارھا یا نشستھای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطالعات پژوھشی و علمی حقوقی ـ قضائی
 در ھر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک،ـ۶۵۵ماده

نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای
الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارھای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرهھای آن کافی و معتبر است.

 در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوهـ١تبصره
تبادل اطالعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانهھای امنیتی
الزم را جھت تبادل امن اطالعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و

سازمانھای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
 قوه قضائیه میتواند جھت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاترـ٢تبصره

خدمات الکترونیک قضائی و جھت ھماھنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط شورا تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه

میرسد.
مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن ھمراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دھند، و در صورتـ ٣تبصره

عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شھروندان و متقاضیان امکانات الزم برای دسترسی به پست
الکترونیکی ملی قضائی جھت امور قضائی ایجاد کند.

 به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطالعات مبادلهشده میان شھروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیهـ۶۵۶ ماده
موظف است تمھیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز ھویت و احراز اصالت را فراھم آورد.

 قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواھی ریشه برای امضای الکترونیکی را جھت ایجاد ارتباطات و مبادله اطالعات امن راهتبصرهـ
اندازی نماید.

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی ھزینهھایـ ۶۵٧ماده
دادرسی و سایر پرداختھای مربوط بهدادرسی و اجرای حکم توسط شھروندان، اقدام و راھنمایی الزم را به عمل آورد.

%) و۵ در راستای ترغیب شھروندان به بھرهبرداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی ھزینه دادرسی آنان پنج درصد(تبصرهـ
حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواھد بود.

 قوه قضائیه موظف است تمھیدات فنی و قانونی الزم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت دادهھای شخصیـ۶۵٨ماده
آنان، در چھارچوب اقدامات این بخش فراھم آورد.

کارگیری سامانهھای ویدئو کنفرانس و سایر سامانهھای ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ بهـ۶۵٩ماده
شھادت از شھود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز ھویت، اعتبار اظھارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق

صورت پذیرد.
چنانچه اشخاصی که دادهھای موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگیـ ۶۶٠ماده

اطالعات را فراھم آورند یا به طور غیرمجاز آنھا را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صالحیت قرار دھند، به حبس از دو تا پنج
سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواھند شد.

 چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانهھای رایانهای و مخابراتی و اطالعات موضوع این بخش ھستند یاـ۶۶١ماده
دادهھا یا سامانه(سیستم)ھای مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی یا بیمباالتی یا عدم مھارت یا عدم رعایت
تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهای بهوسیله یا علیه دادهھا و سامانهھای رایانهای و مخابراتی را فراھم آورند، به

حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزاینقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواھند شد.
قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاھھای تابعه قضائی و مراجعـ ۶۶٢ماده

انتظامی اقدام کند.
 آییننامهھای اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تھیه و به تصویب رئیس قوه قضائیهـ۶۶٣ماده
رسد.می

بخش دھم ـ آیین دادرسی جرائم رایانهای
 عالوه بر موارد پیشبینی شده در دیگر قوانین، دادگاھھای ایران صالحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:ـ۶۶۴ماده

الف ـ دادهھای مجرمانه یا دادهھایی که برای ارتکاب جرم بهکار رفتهاند که به ھر نحو در سامانهھای رایانهای و مخابراتی یا حاملھای
داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و ھوایی جمھوریاسالمیایران ذخیره شود.

ارتکاب یابد.)ir .(ب ـ جرم از طریق تارنماھای دارای دامنه مرتبهباالی کد کشوری ایران 
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانهھای رایانهای و مخابراتی و تارنماھای مورد استفاده یا تحت کنترل
قوای سهگانه یا نھاد رھبری یا نمایندگیھای رسمی دولت یا ھر نھاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدھد یا علیه

تارنماھای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
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دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد وای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ھجده سال، اعم از اینکه بزهت ـ جرائم رایانه
مرتکب در ایران یافت شود.

ای درصالحیت دادگاھھای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد،چنانچه جرم رایانهـ ۶۶۵ماده
دادسرا پس از اتمامدادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دھد. درصورتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود،

کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می
قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراھا، دادگاھھای کیفری یک، کیفری دو، اطفال وـ ۶۶۶ماده

ای اختصاص دھد.نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه
 مقامات قضائی دادسراھا و دادگاھھای مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.تبصرهـ
ھای ترافیک را حداقل تا ششماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطالعاتدھندگان خدمات دسترسی موظفند دادهارائهـ ۶۶٧ماده

کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگھداری کنند.
ای و مخابراتی تولید میکنند تاای در زنجیره ارتباطات رایانهھای رایانهای است که سامانهداده ترافیک، ھرگونه دادهـ ١تبصره

ھا شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجمامکان ردیابی آنھا از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده
شود.ارتباط و نوع خدمات مربوطه می

 اطالعات کاربر، ھرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدتـ٢تبصره
)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.IPزمان آن، ھویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (

خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک و ارائهدھندگانـ۶۶٨ماده
محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگھداری کنند.

تواند دستور حفاظت ازای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقامقضائی میھای رایانهھرگاه حفظ دادهـ ۶۶٩ماده
آنھا را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن

توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چھار ساعت به اطالع مقام قضائیھا، ضابطان قضائی میداده
ھای حفاظت شده رابرسانند. چنانچه ھر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده

شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولتھای مزبور به آنھا مربوط میافشاء کنند یا اشخاصی که داده
به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا ششماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا

ھردو مجازات محکوم میشوند.
ھا به منزله ارائه یا افشاء آنھا نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.حفظ دادهـ ١تبصره
 مدت زمان حفاظت از دادهھا حداکثر سهماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.ـ٢تبصره
) این قانون را به اشخاص۶۶٩) و (۶۶٨)، (۶۶٧ھای حفاظت شده مذکور در مواد (تواند دستور ارائه دادهمقام قضائی میـ ۶٧٠ماده

یاد شده بدھد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و ھمچنین عدم نگھداری وعدم مواظبت از این دادهھا
) این قانون میشود.۶۶٩موجب مجازات مقرر در ماده (

آید که ظن تفتیش و توقیف دادهھا یا سامانهھای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میـ۶٧١ماده
قوی به کشف جرم یا شناسایی متھم یا ادله جرم وجود دارد.

ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنھا راھای رایانهھا یا سامانهتفتیش و توقیف دادهـ ۶٧٢ماده
ھا انجام میشود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیفتحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه

ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.
در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجرای دستورـ۶٧٣ماده

ھای رمزنگاری یاافزارھا، نحوه دستیابی به دادهافزارھا و نرمھای مورد نظر، نوع و تعداد سختتفتیش و توقیف، نوع و میزان داده
کند.حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می

ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:تفتیش دادهھا یا سامانهھای رایانهـ ۶٧۴ماده
ای یا مخابراتیھای رایانهالف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه

ھا یا لوحھای فشرده یا کارتھای حافظهب ـ دسترسی به حاملھای داده از قبیل دیسکت
ھای حذف یا رمزنگاری شدهپ ـ دستیابی به داده

ھا،ھا، با رعایت تناسب، نوع، اھمیت و نقش آنھا در ارتکاب جرم، به روشھایی از قبیل چاپ دادهتوقیف داده درـ۶٧۵ماده
ھا با روشھایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبطھا، غیرقابل دسترس کردن دادهتصویربرداری از تمام یا بخشی از داده

حاملھای داده عمل میشود.
ای یا مخابراتی توقیف میشوند:ھای رایانه در شرایط زیر سامانهـ۶٧۶ماده

ھای ذخیره شده به سھولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.الف ـ داده
پذیر نباشد.افزاری امکانھا بدون سامانه سختب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
پذیر نباشد.ھا به لحاظ فنی امکانت ـ تصویربرداری از داده

دادهھا شود.ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب
 توقیف سامانهھای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اھمیت و نقش آنھا در ارتکاب جرم با روشھایی از قبیل تغییرـ۶٧٧ماده

سامانه، مھر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.گذرواژه به منظور عدم دسترسی به
در سایر سامانهھای رایانهای یا چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادهھای مرتبط با جرم ارتکابیـ۶٧٨ماده

را توقیف  و  تفتیش  دامنه  قضائی  مقام  دستور  با  ضابطان  باشد،  ضروری  دارند  قرار  متھم  تصرف  یا  کنترل  تحت  که  مخابراتی 
بهسامانهھای دیگر گسترش میدھند و دادهھای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.

مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یاای یاھای رایانهھا یا سامانه توقیف دادهـ۶٧٩ماده
اخالل در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اھم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته
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باشد.
نفع حق دارد پس از پرداخت ھزینه از آنھا کپی دریافت کند، مشروط بهشود، ذیھا توقیف می در جایی که اصل دادهـ۶٨٠ماده

ھا مجرمانهای وارد نسازد و دادهھای توقیفشده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمهاینکه ارائه داده
نباشد.
ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزانھای رایانهھا یا سامانه در مواردی که اصل دادهـ۶٨١ماده
افزارھای مورد نظر و نقش آنھا درجرم ارتکابی، در مھلت متناسب و متعارف برای آنھا تعیینافزارھا و نرمھا و نوع و تعداد سختداده

تکلیف کند.
میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهھا و سامانهھای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی متضررـ۶٨٢ماده

ده روز به مرجع قضائی دستوردھنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشودخود را ھمراه با دالیل ظرف
و قرار صادره قابل اعتراض است.

ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترلھای رایانه کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانهـ۶٨٣ماده
ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیامنگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایتتبصرهـ 
مقررات مربوط است.

 آییننامه اجرائی نحوه نگھداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآوریشده ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن اینـ۶٨۴ماده
قانون توسط وزیر دادگستری با ھمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاھی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یاھای رایانه چنانچه دادهـ۶٨۵ ماده
ھاای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهمنتقل شود و سامانه رایانه

خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنھا مورد استنادکلیه مقررات مندرج در این بخش، عالوه بر جرائم رایانهـ ۶٨۶ماده

شود.گیرند نیز میقرار می
در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جھت آییندادرسی پیشبینی نشده است،ـ ۶٨٧ماده

تابع مقرراتعمومی
آیین دادرسی کیفری است.

بخش یازدھم ـ آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی
 ھرگاه دلیل کافی برای توجه اتھام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، عالوه بر احضار شخص حقیقی که اتھام متوجهـ۶٨٨ماده

شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود رااو میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می
معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تواند نمایندگی آن را عھدهدار شود. فردی که رفتار وی موجب توجه اتھام به شخص حقوقی شده است، نمیتبصرهـ
شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنھا پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتھام وفق مقررات برای وی تبیین میـ۶٨٩ماده

جھت انجام تحقیق و یا دفاع از اتھام انتسابی به شخص حقوقی است و ھیچ یک از الزامات و محدودیتھای مقرر در قانون برای
شود.متھم، در مورد وی اعمال نمی

 در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتھام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارھای تأمینی زیرـ۶٩٠ماده
امکانپذیر است. این قرارھا ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

کند.ھای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراھم میالف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت

حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتھای تعزیری درجه ھفت یا ھشت برای مرتکب است.
 در صورت توجه اتھام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بالمانع است.ـ۶٩١ماده
شود. مقررات در صورت انحالل غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر میـ۶٩٢ماده

مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می
شود.
 اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.ـ۶٩٣ماده
 در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدھای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنھا متوجه شعبه یاـ۶٩۴ماده

واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی
باشد.اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می

شود و اتیان سوگند نیز متوجه او اظھارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمیـ۶٩۵ماده
نیست.
عمومیـ۶٩۶ماده مقررات  مطابق  است  نشده  مقرر  حقوقی  اشخاص  جرائم  دادرسی  برای  ویژهای  مقررات  که  مواردی  در   

آییندادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میشود.
بخش دوازدھم ـ سایرمقررات

) این قانون با توجه به بندھای (ح)۶۵۶) تا (۶۵۴) و (۶۵٢)، (۶۵٠ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (ـ۶٩٧ماده
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی٢١١و (ف) ماده (

از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمدھای قانون آییندادرسی کیفری تأمین میگردد.اضافی ناشی 
،٢/٣/١٣٣٩ از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ـ۶٩٨ماده

مصوب  ایران  اسالمی  جمھوری  مسلح  نیروھای  دادرسی  (٢٢/٢/١٣۶۴قانون  مواد  بهجز   ۴)  ،(٨) و  تشکیل٩)  قانون  قانون،  آن   (
، مواد١۶/۵/١٣٧٢، قانون تجدیدنظر آرای دادگاھھا مصوب ٢٠/۴/١٣۶٨دادگاھھای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 

) قانون آییندادرسی۵۶٩ به قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتھای بازدارنده) و ماده (۵/٣/١٣٨٨) الحاقی مورخ ٧٧٩) الی (٧۵۶(
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 و اصالحات و الحاقات بعدی آنھا ملغی است.۴/١٢/١٣٩٢کیفری مصوب 
 این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشھای ھشتم، نھم، دھم، یازدھم و دوازدھم قانون آییندادرسی کیفریـ۶٩٩ماده

 الزماالجراء است.١/۴/١٣٩۴ الحاق و مقررات ھر دو قانون از تاریخ ۴/١٢/١٣٩٢مصوب 
 تبصره  در جلسه مورخ ھشتم مھرماه یکھزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی۵۶ ماده و١٢٩قانون فوق مشتمل بر 

) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن٨۵مجلس شورای اسالمی طبق اصل ھشتاد و پنجم (
 به تأیید شورای نگھبان رسید.٣٠/٧/١٣٩٣بهمدت سه سال در تاریخ 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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