
  نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت آئين

  با اصالحات و الحاقات بعدي١٣٦٩,٠٥,١٤مصوب 

  

گيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روح  -  ١ماده   انيت و به بمنظور يپـش
ــرا و دادـگاه ويژه روـحانـيت تـحت نـظارت ـعالـيه مـقام معظم رهبري ـبا  ــاـندن روـحانيون متخلف، دادسـ كيفر رسـ

  وظايف و تشكيالت و اختيارات زير ايجاد مي گردد.

  

  وظايف

  وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد: - ٢ماده 

  و جرائم در محدوده مسائل قضائي .اقدامات الزم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات  -الف 

  ارشاد در امور خالف شأن . -ب 

  رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است . -ج 

در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادـسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز    -تبـصره
سـازمان تبليغات اسـالمي، مركز امور مسـاجد و سـاير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، حوزوي،  

  نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند.

  

  تشكيالت

  

  دادسرا -الف 

  

  دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد. - ٣ماده 

  

  مسئوليت، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود. - ٤ماده 

  



گيري، معاون    -  ٥ماده   ي و پيـش ائي ، معاون بررـس وب ) داراي يك معاون قـض تان منـص تاني مركز ( دادـس دادـس
تانها، مع رح وظايف هركدام امور اـس تاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. ـش اون اداري مالي ، دفتر دادـس

  توسط دادستان منصوب ابالغ مي گردد.

  

ــاد، معاون تحقيقات و امور اجرائي،   -  ٦ماده   ــتان ، معاون ارش ــت از: دادس ــرا عبارت اس ــكيالت هر دادس تش
  داريمديراداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر ا

  

ره ماده   راها و دادگاههاي ويژه روحانيت به   ٦تبـص ائي دادـس تخدامي كاركنان غيرقـض ـــــ مقررات اداري و اـس
  رسد.» تصويب دادستان منصوب مي

  

عزل و نـصب دادـستان ها و دادياران دادـسراهاي ويژه ـشهرـستان با اخذ تمايل از آنان بعهده دادـستان    -  ٧ماده  
  منصوب خواهد بود

  

صــورت ضــرورت جابجائي قضــات فوق الذكر بدون تمايل، موضــوع قبالً در جلســه متشــكل از   در  –تبصــره  
ويب مي  ي و به تـص عبه اول دادگاه هاي ويژه روحانيت بررـس ائي او و رئيس ـش وب و معاون قـض تان منـص دادـس

  رسد.

  

  ن خواهد شد.معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابالغ دادستان منصوب تعيي - ٨ماده 

  :گردد مي تشكيل ذيل مشروحه قضايي هاي حوزه يا و شهرها در روحانيت ويژه دادسراي – ٩ماده 

  تهران: استان هاي تهران و سمنان.

  قم: استان هاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.

  مشهد: استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.

  استان هاي اصفهان ( به استثناي كاشان ) ، يزد و چهارمحال و بختياري.اصفهان: 

  شيراز: استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.

  تبريز: استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.



  ساري: استان هاي گلستان و مازندران.

  اهواز: استان هاي خوزستان و لرستان.

  كرمان: استان هاي كرمان و هرمزگان.

  همدان: استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايالم.

  رشت: استان هاي گيالن و قزوين.

  

تا زماني كه دادسـرا در هر يك از مراكز فوق تشـكيل نگرديده ، مرجع رسـيدگي به پرونده هاي آن   -تبصـره  
  حوزه توسط دادستان منصوب، تعيين مي گردد.

  

  ادگاهد -ب 

  

  حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد. - ١٠ماده 

  

  ساير قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبري نصب مي گردند. - ١١ماده 

  

  كارمندان دفتري دادگاه با همآهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند. - ١٢ماده 

  

  صالحيت ها

  

  دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند  - ١٣ماده 

  كليه جرائم روحانيون -الف 

  كليه اعمال خالف شأن روحانيون -ب 

  كليه اختالفات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختالف روحاني باشد. -ج 



  هبري براي رسيدگي مأموريت داده مي شود.كليه اموري كه از سوي مقام معظم ر -د 

  

در مواردي كه دادسـراي ويژه، رسـيدگي به پرونده اي را به سـاير مراجع قضـائي ذي ربط واگذار   - ١تبصـره  
  نمايد، مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند.

  

  در مورد بند ج رسيدگي با همأهنگي دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. - ٢تبصره 

  

ر اي اتهامات  كليه –  ٣ه  تبـص خيص  مجمع اعـض لحت  تـش وراي  نظام،  مـص وراي  مجلس  نمايندگان نگهبان،  ـش  ـش
 محاـسبات،   ديوان  رئيس  و دادـستان  ـسفرا،  قوه، ـسه  رؤـساي  مـشاوران  و  معاونان ها،  آن  معاونين  و  وزراء  اـسالمي،
انتظامي از درجه سـرتيپ و   و  نظامي  افسـران  عمومي  جرائم  و  فرمانداران  و اسـتانداران  قضـائي،  پايه  دارندگان

باالتر، و مديران كل اطالعات اســتان ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادســرا و 
دادـگاه ويژه روـحانـيت مطرح مي گردد و نيز كلـيه اتـهاـمات نـمايـندـگان مجلس خبرـگان رهبري و ائـمه جمـعه در 

  گي خواهد شد.دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيد 

  

ـــيدگي   -  ١٤ـماده  دـعاوي حقوقي و ـمدني علـيه روـحانيون مـطابق قوانين در دادـگاهـهاي ـمدني و حقوقي رسـ
تان منـصوب» در دادگاه ويژه   يدگي آن «به نظر دادـس رورت رـس ي كه بر حـسب ـض د مگر موارد خاـص خواهد ـش

ويژه پرونده را ارـسال اـصلح باـشد. در اينـصورت دادـسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواـست دادـسرا و دادگاه  
  نمايند.

  

ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون از آنها سلب صالحيت گرديده ، حق ورود، تحقيق  -  ١٥ماده  
  و تعقيب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضائي مربوطه .

  

ي اطالق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت با -  ١٦ماده   يل  روحاني به كـس غول تحـص د يا در حوزه مـش ـش
  باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد.

  



ده اند،  -  ١٧ماده   بب خدمت مرتكب ـش را و دادگاه ويژه كه در حين يا به ـس ات و كارمندان دادـس تخلفات قـض
  رفت.زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گ

  

  آئين دادرسي

  

  جرم

  

هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موـضوعه يا احكام ـشرعيه قابل مجازات يا مـستلزم اقدامات  -  ١٨ماده  
  تاميني و تربيتي باشد، جرم محسوب مي گردد.

  

ي اعمالي كه عرفأ موجب هتك حيثيت روحانيت و انقالب اسالمي باشد، براي روحانيون جرم تلقي م  -تبصره  
  شود.

  

  جرائم مي تواند داراي سه حيثيت باشد: - ١٩ماده 

  حيثيت حق الهي: از جهتي كه تجاوز به حدود و مقررات الهي است. - ١

  حيثيت عمومي: از جهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد. - ٢

ــ  -  ٣ ــرر مادي يا معنوي به ش خص يا اشــخاص معين حقيقي يا حيثيت خصــوصــي: از جهتي كه موجب ض
  حقوقي شود.

  

تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي   -  ٢٠ماده  
  خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.

  

  گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد. -تبصره 

  



  ضابطين

  

  ضابطين دادگستري بر حسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند. - ٢١اده م

  

ــراي ويژه،   -  ٢٢ماده   ــالحيت دادس ــوع ص ــابط موظفند به محض اطالع از اتهام يا وقوع بزه موض نيروهاي ض
  مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هرگونه اقدامي خودداري نمايند.

  

آالت و ادوات و آثار و  در مورد جرائم مشــهود ضــابطين موظف اند فوراً اقدامات الزم را براي حفظ  -  ٢٣ماده  
ــرع  عالئم و دالئل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسـ

  وقت موضوع را به دادستان ويژه اطالع دهند.

  

المي  در حوزه هائي كه دادـسراي ويژه مـستقر نيـست ، دـستورات اوليه از طريق دادـسراي انقالب اـس -  ٢٤ماده  
  صادر خواهد شد  ١٥محل با همآهنگي دادسراي ويژه صالح با توجه به ماده 

  

دادســرا مي تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احكام دادســرا و دادگاه افرادي را رأســا اســتخدام  -  ٢٥ماده  
  نمايد.اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضلئي مي باشند.

  

  دادستانهاي شهرستانهاوظايف و اختيارات 

  

دادـستان ـشهرـستان بعنوان جانـشين دادـستان منـصوب، كليه مـسئووليتهاي قـضائي و اداري دادـسرا  -  ٢٦ماده  
  از جمله موارد ذيل را بعهده دارد:

  تعقيب متهمين -الف 

  صدور احكام دستگيري و تفتيش -ب 

  ظهارنظر در مورد كليه قرارهاارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و ا -ج 



  صدور كيفرخواست -د 

  اجراي احكام دادگاه -هـ

  صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خالف شأن. -و 

  

ائي و اداري ـصادره از جانب دادـستان منـصوب    -  ١تبـصره   دادـستان ـشهرـستان موظف به اجراي دـستورات قـض
  مي باشد.

  

دـستان ـشهرـستان موظف اـست قبل از اقدام به دـستگيري يا احـضار يا اجراي حكم در امور مهمه دا  -  ٢تبـصره  
  دادگاه موضوع را به اطالع دادستان منصوب برساند.

  

  اجراي وظايف بند «ب» و «و» فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد. - ٣تبصره 

  

ن با انتخاب وي به عنوان جانشـين وظايف دادسـتان را در غياب دادسـتان دادسـرا، يكي از داديارا -  ٢٧ماده  
  انجام خواهد داد.

  

ف جرم تحقيقات الزم را انجام دهند و كليه ارگانها و  -  ٢٨ماده   تان ويژه و دادياران مي توانند براي كـش دادـس
خاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسـناد و مدارك مورد نياز را در   ازمانهاي دولتي و اـش اختيار نهادها و ـس

دادســرا قرار دهند. كســاني كه همكاري الزم را بعمل نياورند بعنوان عدم اجراي دســتور مقام قضــائي تحت 
  تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .

  

نظر به گســتردگي حوزه هاي قضــائي دادســراهاي ويژه ، دادســراهاي مزبور عالوه بر موارد اعطاي  -  ٢٩ماده  
ــراهاي  ــتقرار خود، مي توانند به دادس ــوص جرائم خارج از محل اس ــراهاي ويژه ديگر، درخص نيابت به دادس

ــب مو ــراـهاي مزبور حسـ ــالمي هـمان حوزه نيز نـياـبت دهـند و دادسـ رد موظف ـبه انـجام عمومي و انقالب اسـ
  درخواستهاي فوق مي باشند.

  



  احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود. - ٣٠ماده 

  

ــيدگي قرار  -  ٣١ماده   ــرا و دادگاه ويژه مورد رس ــركاء معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادس اتهامات ش
  خواهد گرفت.

  

و -  ٣٢ماده   راي در خـص ط دادـس ت قبال توـس ات كه الزم اـس ائي بجز قـض ص تعقيب كيفري دارندگان پايه قـض
روز موظف به اظهارنظر مي   ٢٠ويژه درخواســت تعليق شــود و دادســرا و دادگاه انتظامي قضــات ظرف مدت  

د و  باشـد در غير اينصـورت يا در موارد اضـطراري«به تشـخيص دادسـتان منصـوب » اقدام قضـائي خواهد ـش
  به اطالع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.موضوع 

  

ره   ي  تعليق  از قانونگذار  هدف  كه  آنجا از  –تبـص يدگي از  قبل  قاـض ؤون  حفظ  اتهام  به  رـس ا  ـش ي  و  قـض  مي  قاـض
  ويژه  دادگاه  و  دادســرا بنمايد  را  پرونده  به  رســيدگي  تقاضــاي  كتباً  و باشــد  مايل  متهم  كه  صــورتي  در باشــد 

  تعليق اقدام به رسيدگي نمايد. انجام بدون توانند  مي روحانيت

  

در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل ـشده يا نياز به تحقيقات نباـشد، دادـستان بالفاـصله   -  ٣٣ماده  
  ادعانامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حكم صادر مي نمايد.

  

  ان قطعي است.دادست موافقت از پس زير موارد بجز صادره قرارهاي – ٣٤ماده 

 يا روحانيت  ويژه  كل  دادـستان توـسط   قانوني  فرجه  در متهم  اعتراض  ـصورت  در  كه  موقت بازداـشت  قرار –الف  
ــائي  مـعاون ــي  نوـبت از  ـخارج وي  قضـ ــخيص  وارد را متهم  اعتراض  چـنانـچه و  گردد مي بررسـ  قرار  دهـند  تشـ

  شعبه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.   به  ديگر مناسب  تأمين اخذ   منظور  به  پرونده  و  نقض  را  موقت  بازداشت

ورت  در  كه  تعقيب  موقوفي يا  تعقيب  منع  قرار  –ب  اكي  اعتراض  ـص ي  مدعي يا  ـش وـص  در  قانوني  فرجه  در  خـص
  .است رسيدگي قابل روحانيت ويژه دادگاه

  

  در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي گردد: - ٣٥ماده 



  خوف فرار متهم. - ١

  آثار جرم.خوف تباني يا امحاء  - ٢

  موارد مهمه از قبيل: جرائم ضد انقالبي، مواد مخدر، كالهبرداري، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه. - ٣

  مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است. از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت. - ٤

  

  ت متهم باشد.قرارهاي تأمين بايد متناسب با نوع اتهام و داليل توجه اتهام و شخصي - ٣٦ماده 

  

د، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه   -  ٣٧ماده   ده باـش متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد ـش
ود كه   ود و به وثيقه گزار يا كفيل نيز اخطار مي ـش بط مي ـش تان ـض تور دادـس ود وجه التزام به دـس ر نـش حاـض

تســليم، وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دســتور  ظرف مدت بيســت روز متهم را تســليم نمايد، در صــورت عدم 
  دادستان ضبط خواهد شد.

  

  و وثيقه گزار تفهيم و به امضاي وي برسد. -كفيل  -مفاد قرار و مقررات فوق بايد به ملتزم  -تبصره 

  

تان جلب  -  ٣٨ماده   تور دادـس تنكاف به دـس ورت اـس ار نمايد، در ـص هود و مطلعين را احـض را مي تواند ـش دادـس
  خواهد شد.

  

  اختيارات و وظايف دادگاه

  

را و دادگاه ويژه   -  ٣٩ماده   الحيت دادـس يدگي مي كند كه مطابق اين قانون در ـص دادگاه ويژه به جرائمي رـس
  ا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد بوده و پرونده امر از طريق دادسر

  

چنانچه دادگاه در خالل رسيدگي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد   -تبصره  
  بود



ــن جريان امور بعهده   -  ٤٠ماده   ـــعب دادگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها و نظارت بر حسـ ارجاع پرونده به شـ
  خواهد بودحاكم شرع شعبه اول 

  

يدگي، پرونده همراه داليل طرفين  -  ٤١ماده   الحيت رـس را و دادگاه از جهت ـص ورت اختالف بين دادـس در ـص
  جهت حل اختالف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع الزم االتباع است.

  

  ازين شرع باشد مو و موضوعه قوانين به مستند  و مستدل بايد  ها دادگاه احكام – ٤٢ماده 

  

ره   ي تعيين نگرديده حاكم مي تواند   -تبـص خـص رع و قانون مجازات مـش تثنائي و مواردي كه در ـش در موارد اـس
  مستدال بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.

  

ــؤون و حيثـيت هـتك  موـجب جرم، ارتـكاب  ـبا  ـكه را  مجرميني  دادـگاه – ٤٣ـماده    ـيا و اـند   گردـيده روـحانـيت شـ
كه فاقد ـصالحيت پوـشيدن لباس روحانيت هـستند را به خلع لباس روحانيت ( بـصورت دائم يا موقت )   افرادي

  محكوم مي نمايد.

  

ــره   ــاني  –تبص ــيدن  مورد  در  دادگاه حكم  از  كه  كس  مجازات  به  ويژه  دادگاه حكم  به  كنند   تخلف  لباس   نپوش
  .شد  خواهند  محكوم تعزيري

  

  است مگر در موارد ذيل: احكام دادگاههاي ويژه قطعي - ٤٤ماده 

  قاضي پرونده قطع به اشتباه خود يپدا كند. - ١

  دادستان منصوب آنرا خالف قوانين و احكام بداند  - ٢

  ثابت شود قاضي پرونده صالحيت رسيدگي را نداشته است - ٣

  

اء –  ٤٤ماده   فه  هيأت اعـض ط   و  بود خواهند   نفر  ١٤  روحانيت  ويژه  دادگاه  منـص تان   از  مركب  هيأتي توـس دادـس
تگذاري  ياـس وراي ـس المي، نماينده ـش ازمان تبليغات اـس عبه اول دادگاه، رئيس ـس كل ويژه روحانيت، رئيس ـش



اغل فرهنگي،  اغل در مـش واريعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني ـش ور، نماينده ـش ر كـش راـس ائمه جمعه ـس
انتخاب مي گردند، احكام ايشـان حوزوي، دانشـگاهي، قضـائي، اداري و سـاير مشـاغل مرتبط بمدت دو سـال 

  توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

  

ره   عبة ديگر نزد رياـست  -  ١تبـص در بند اول ماده فوق خود قاـضي حكم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به ـش
  شعبه اول دادگاه ارسال مي دارد.

  

چنانچه دادســتان مجري حكم، رأي صــادره را خالف موازين تشــخيص دهد، مكلف اســت بدوأ   -  ٢تبصــره  
ورت عدم قبول، اجرا حكم را متوقف و پرونده را  ادر كننده حكم تذكر دهد. در ـص ي ـص اعتراض خود را به قاـض

ورت تأييد اعتراض ال مي نمايد، در ـص وب ارـس تان منـص تدل خود نزد دادـس تان   همراه نظريه مـس ط دادـس توـس
منـصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاـضي ديگر به ـشعبه اول دادگاه ويژه ارـسال مي ـشود. در ـصورت 

  تأييد نظر اول و ادامه اختالف رأي حاكم شرع شعبه اول متبع است.

  

اص كليه هزينه هاي دادسـتاني ويژه روحانيت بعنوان يك سـازمان مسـتقل داراي رديف بودجه خ -  ٤٥ماده  
  پيش بيني و اختصاص داده مي شود.

  

 خواهد  محاـسبات  قانون ـشمول  از  خارج روحانيت  ويژه  دادـستاني  مـصوب  بودجه  كل  از درـصد   بيـست –تبـصره  
  .بود

  

  قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تأمين خواهد نمود. - ٤٦ماده 

  

ائي پسـت  –تبصـره   ات  گروه  تعيين  و  قـض را  قـض تان كل ويژه    ويژه  دادگاه و  دادـس روحانيت به پيشـنهاد دادـس
تان  نهاد دادـس ب مورد پس از پيـش ات حـس ائي قـض ائيه خواهد بود. ابالغ قـض ويب رئيس قوه قـض روحانيت و تـص
منصـوب يا رئيس شـعبه اول دادگاه توسـط رئيس قوه قضـائيه صـادر ولي تعيين شـعبه و محل خدمت آنان 

عبه او ل دادگاه خواهد بود و كليه حقوق و مزاياي قضـات حسـب مورد توسـط دادسـتان منصـوب يا رئيس ـش
  شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت خواهد شد.



  

ند و با هماهنگي  -  ٤٧ماده   اغل مي باـش را و دادگاه ويژه كه در دادگسـتري نيز ـش نقل و انتقال قضـات دادـس
  بر حسب سمت صورت مي گيرد. دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه

ــوي  از روحانـيت  ويژه هاي  دادگاه  احـكام  –  ٤٨ماده   ــاكي يا علـيه  محكوم سـ  قابل آنان  قانوني  مـقام  قائم يا  شـ
  .شد  خواهد  قطعي قانوني فرجه در اعتراض عدم صورت در و است اعتراض

يژه روحانيت را خالف و  دادگاه  قطعي غير يا  قطعي احكام  روحانيت  ويژه  كل  دادســـتان  چنانچه –  ١تبصـــره  
شرع يا قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت 

  رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد.

  

ادره رأي  حكم  مجري دادـستان  چنانچه  – ٢تبـصره    به  را  خود  اعتراض  بدواً دهد   تـشخيص  موازين  خالف  را  ـص
ي ـصادر كننده تذكر مي دهد. در ـصورت عدم قبول قاـضي، پرونده را همراه با نظريه مـستدل نزد دادـستان قاـض

  منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.

  

 دادسـتان  يا روحانيت  ويژه  كل  دادسـتان  تذكر  يا شـاكي يا  عليه  محكوم  اعتراض  متعاقب  چنانچه –  ٣تبصـره  
وع از م ورتي كه موـض ود، در ـص ادره ـش تباه خود در حكم ـص ي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اـش جري حكم، قاـض

اديق بند ب ماده   ورت پس از نقض حكم،   ٤٩مـص ادر مي نمايد و در غير اينـص د رأي اـصالحي ـص اـصالحي باـش
  نمايد. پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاه هاي ويژه روحانيت اعاده مي

  

ــول پرونده و   -٤٩ماده   ــت كه پس از وصـ ــيدگي به اعتراض اسـ دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسـ
  رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:

  .كند  مي ابرام را آن بداند  قانون و شرع موازين با منطبق و صحيح را رأي كه صورتي در –الف 

تضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي م  ولي  بوده  صحيح  رأي اساس   كه  صورتي  در  –ب  
  و امثال آن باشد رأي اصالحي صادر مي نمايد.

 را  نقص  موارد  تجديدنظر  دادگاه  باشــد،  تحقيقات  نقص  از ناشــي  ايراد  داراي  صــادره  رأي  كه  صــورتي  در –ج  
رسـيدگي كننده اعاده مي   بدوي  دادگاه  به  نقص  رفع جهت  را  پرونده  و  نقض  را  صـادره  رأي  و  نموده  مشـخص

  نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.



  .نمايد  مي رأي انشاء و رسيدگي رأساً و نموده نقض را آن باشد  اساسي ايراد داراي رأي صورتيكه در –د 

  آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.

عبه  هر –  ٥٠ماده   كيل و با اكثريت آراء   تجديدنظر  دادگاه  از ـش ار تـش تـش ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مـس
ــوب از طرف مقام معظم رهبري اســت رئيس  ــميم مي نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منص اتخاذ تص
ـشعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي باـشد، تعيين تعداد ـشعب و قـضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين 

  اهد بود.آئين نامه خو

 به مجاز  مربوطه  قوانين  مطابق  روحانيت،  ويژه  كل  دادستان  يا  وي  قانوني  مقام  قائم  يا  عليه  محكوم –  ٥١ماده  
 به  رســيدگي  مرجع باشــند   مي  روحانيت  ويژه  هاي  دادگاه  قطعي احكام  خصــوص  در  دادرســي  اعاده  تقاضــاي
ــاي ــتان  تجديدنظ  دادگاه  آن،  مورد  در  تصــميم  اتخاذ  و  دادرســي  اعاده  تقاض ــد دادس ر ويژه روحانيت مي باش

  منصوب يا نماينده وي مي تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.

  دادگاه  و  دادســرا  قضــات اختيارات  و  وظائف  اســت، شــده  تصــريح  قانون اين  در  موارديكه  در  بجز –  ٥٢ماده  
 باشد. مي كيفري دادرسي آئين عمومي مقررات طبق بر مورد حسب


