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دادسرا و دادگاه انتظامی دفتر دستور العمل صفحه  

 کانون وکالی دادگستری گلستان

 

 مقدمه

ّشچٌذ همشسات دادسسی دادسشا ٍ دادگاُ اًتظاهی کاًَى ٍکالی دادگستشی کِ تِ هٌظَس سسیذگی 

ٍ کاسآهَصاى ٍکالت دس الیحِ لاًًَی استمالل کاًَى ٍکال ٍ ًیض آییي ًاهِ لاًَى هزکَس  تِ تخلفات ٍکال

ٍظغ  صّای جاهؼِ ٍکالی آى صهاىتا تْشُ گیشی اص لَاًیي سٍص جْاى ٍ ًیا آهذُ، 3111ٍ  3111هصَب سالْای 

لیکي تا گزضت سالیاى ؼَالًی ٍ افضایص تؼذاد ٍکال ٍ تغییش .کِ دس جای خَد دس خَس تحسیي است  ضذُ

  کِ هطاّذُ هی گشددایي ًیاص صهاًی تیطتش احساس . ًیاص تِ تٌظین همشسات تکویلی ظشٍست تام داسد،ضشایػ 

ی هتفاٍتی دسخصَظ ًحَُ سسیذگی تِ تخلفات اًتظاهی ٍجَد هی ضَد دس کاًَى ّای ٍکالی ایشاى سٍیِ ّا

 .داسد ، اها هی داًین کِ دس حال حاظش اصالح همشسات حَصُ ٍکالت تا هؼاریشی هَاجِ است 

ٍ دادگاُ اًتظاهی تشای ساٌّوایی ّوکاساًی کِ تشای اٍلیي  تٌظین آییي دادسسی دادسشا تِ ّش تمذیش

ّوکاساى ها اص دٍسُ ّای گزضتِ دس تٌظین .، تسیاس حائض اّویت استتاس هتصذی هٌاصة اًتظاهی هی ضًَذ

تظاهی اّتوام داضتِ اًذ ٍ تشآیٌذ تالش ّوِ ّوکاساى ها دس آًچِ ًدستَس الؼول ًحَُ سسیذگی تِ پشًٍذُ ّای ا

تِ تصَیة ّیأت هذیشُ کاًَى ٍکالی دادگستشی گلستاى 3/1/3131دس پی هی آیذ هتثلَس ضذُ ٍ دس هَسخِ 

 .ُ است سسیذ

هاًٌذ لشاس احشاص تخلف ٍ لشاس ػذم ) ًاگفتِ ًواًذکِ دس ایي همشسات اتذاػاتی صَست پزیشفتِ 

حاصل تجاسب ّوکاساى ها دس دادسشا ٍ دادگاُ اًتظاهی  همشساتکِ فالذ ساتمِ تمٌیٌی است ٍ(  ...صالحیت ٍ

دادستاى هحتشم ساتك )ًؼی ّوکاس اسجوٌذ جٌاب آلای سیذ هحوذ صاثوشُ تالش تِ ٍیژُ ، کاًَى گلستاى

 .هی تاضذ (اًتظاهی

اهیذ است تا ّوکاسی سایش کاًَى ّای هؼظن ٍ اسکَدا ایي ضیَُ ًاهِ تکویل ٍ هَسد استفادُ ّوگاى 

 .تا آسصٍی هَفمیت تشای تواهی آًاى کِ دل دس گشٍ احماق حك ٍ پیطشفت جاهؼِ ٍکالت داسًذ. لشاس گیشد 
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 کانون وکالی دادگستری گلستان

 

 ی دادگستری گلستانکانون وکال میو دادگاه انتظا دادسرا روش کار

دفتشی تِ  اىهذیش ٍ کاسهٌذًفشٍ اجشای احکام کاًَى ٍکال، اص یک  دادگاُ اًتظاهیدفتش دادسشا ٍ  -1ماده

 .تؼذاد ًیاص تطکیل خَاّذ ضذ

 دادسرای انتظامی –فصل  اول 

ًتظاهی ٍ ثثت لشاسّای اٍ سَاتك  ایاتضکثثت  تا ػٌَاى ّایداسای سِ دفتشدادسشای اًتظاهی کاًَى  -2ماده

 .دادسشا هی تاضذ

دادسشا تا لیذ تاسیخ ٍسٍد ٍاسد تِ دفتشی است داسای ضواسُ تشتیة کِ پشًٍذُ ّای  ،ایتضکدفتش ثثت  -3ماده

ًام دادیاس سسیذگی  ،ٍ هَظَع ضکایت ؼشف ضکایتٍ  ضاکیدس آى ثثت هی گشدًذ ٍ دس ستَى ّای آى ًام 

ٍ تصوین ًْایی دادگاُ اًتظاهی  ًذُ ٍ تاسیخ اسسال پشًٍذُ تِ دادگاُ اًتظاهی ْایی ساجغ تِ پشًٍکٌٌذُ ٍ تصوین 

 .لیذ هی گشددپشًٍذُ ٍ تاسیخ اجشا  تشگطتٍ تاسیخ 

 .خَاّذ ضذضشٍع  3ّشسال اص ضواسُ  اتتذای ضواسُ تشتیة دفتش دس -تبصره 

 

شماره 

 ترتیب

 

مشتکی 

 عنو

 

 نام شاکی
 

 مىضع شکایت

 

 دادیاررسیدگی کننده

 

میم نهایی دادسرا و تص

 شماره قرار

 

تاریخ ارسال بو 

 دادگاه

 

 

 شعبو دادگاه

 

 دادگاهتصمیم نهایی 

 رایو شماره 

 

 برگشتتاریخ 

 دادسرابو 

 

تاریخ 

 اجرا

 

1 
          

 

2 
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لیي کِ تشای اٍ هطتکی ػٌِدفتشی هی تاضذ داسای ضواسُ صفحِ ٍ دس ّش صفحِ آى ًام ،دفتش سَاتك  -4ماده 

دس ّواى  هَاسد ضکایتلیذ هی ضَد ٍ دس صَست تکشاس ضکایت اص ٍکیل  ،تاس اص ٍی ضکایت هی گشدد

سسیذگی دادسشا ٍ دادگاُ هَظَع ضکایت ٍ ًتیجِ  ،تاسیخ ضکایت ،دس دفتش سَاتك .خَاّذ ضذصفحِ ثثت 

 .لیذ هی گشدداًتظاهی 

 ...............(ٍکیل) هطتکی ػٌِام ً                    ...(....).ضواسُ صفحِ              

 

 ردیف

 

 نام مشتکی عنو

 

 مىضع شکایت

 
 نتیجو رسیدگی دادسرا

 

 

 نتیجو رسیدگی دادگاه

 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

 

 تِ ًظش دادستاى کاًَى دس دفتش ثثت ٍ هذیش دفتش ضکایت سا  ،ضکایت تِ دفتش دادسشا ٍسٍدپس اص -5 ماده

 .سساًذهی 

هحل اضتغال ٍ تاسیخ  ،(کاسآهَص یا ٍکیل)ػٌَاى ٍی  ،هطتکی ػٌِفتش دس تشگِ جذاگاًِ ًام هذیش د -6ماده

تِ ًظش  ٍ هیکٌذپشًٍذُ  ظویوِ ،سَاتك ٍی تش اساس دفتش سَاتك لیذ تا ًَضتيآهَصی سا سضشٍع ٍکالت یا کا

 .سساًذهی  دادستاى یا دادیاس هشتَغ

، هذیش ؼشف ضکایت ضکایت یا گضاسش تشایتصَیش سالاس تان دادیاس یا دادستاى یدس صَست تصو -7ماده

ؼشف ا تِ ّوشاُ تصوین دادیاس یا داستاى تِ آدسس سخَاًا اص ضکایت یا گضاسش سًٍَضت دفتش یک ًسخِ 
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دٍلثعِ یا تِ ٍسیلِ سفاسضی پشًٍذُ کاًَى ٍکال ثثت هی تاضذ اص ؼشیك پست  دستٌا تش اػالم ایطاى کِ  ضکایت

 .ًوایذهی سیذ پستی سا ظویوِ پشًٍذُ اسسال ٍ سهاهَس کاًَى 

، هذیش دفتش ساػت ٍ سٍص تؼییي ضذُ سا تِ تحمیكدس صَست تصوین دادیاس یا دادستاى تش تطکیل جلسِ  -8ماده

ّوچٌیي هذیش دفتش هی ًوایذًیض ظویوِ پشًٍذُ  ااتالؽ ٍ سسیذ پستی سسفاسضی احعاس ضًَذُ اص ؼشیك پست 

ّن تا تا جلسات دیگش ًوَدُ لیذ ،تْیِ ضذُ کِ تِ ّویي هٌظَس ٍصضواسی سساػت جلسِ سسیذگی سا دس  سٍص ٍ

 .ًذاضتِ تاضذ صهاًی

اص  هَسد ًظشاستؼالم سا تِ هشجغ ،، هذیش دفتش غیش لعاییاستؼالم اص هشاجغ لعایی ٍ لضٍم دس صَست  -9ماده

 .پشًٍذُ هی ًوایذ پیَستؼشیك پست اسسال ٍ سسیذ پستی سا 

ا هشاجغ لاًًَی ٍ استؼالهات تغیش اص هکاتثات تا ضاکی خصَصی ٍ اػعای کلیِ هکاتثات ت -تبصره

 .هی گیشدصَست  ایطاىدادستاى یا هؼاٍى اٍل  تا اهعای (هطتکی ػٌِ)کاًَى

، هذیش دفتش پشًٍذُ سا پس اص ثثت  ٍ تاییذ آى تَسػ دادستاى دس صَست صذٍس لشاس ػذم صالحیت -11ماده

 ، تِ هشجغ صالح اسسال هی ًوایذِ تذل هفیذٍ تا تْی ًتیجِ دس دفتش ثثت آهاس

دس  .هی سساًذدس صَست صذٍس لشاس هٌغ تؼمیة تَسػ دادیاس ، هذیش دفتش پشًٍذُ سا تِ ًظش دادستاى  -11ماده

اهعای دادیاس صادسکٌٌذُ لشاس  تِ صَست تأییذ لشاس تَسػ دادستاى لشاس صادسُ دس تشگِ هخصَظ تایپ ٍ

 ییسٍ ستِ ؼشفیي  سفاسضی تْیِ ٍ اص ؼشیك پستسًٍَضت  صادسُ،فیي اص لشاس ّوچٌیي تِ تؼذاد ؼش .هی سسذ

 دس صَستی کِ لشاس هٌغ تؼمیة تَسػ دادستاى تأییذ ًگشدد .ًوایذپشًٍذُ  سا پیَستاتالؽ ٍ سسیذ پستی کاًَى 

تِ دادیاس  تاىجْت اًجام دستَسات دادس پشًٍذُ  ،ٍ دادستاى خَد دس ساتؽِ تا پشًٍذُ تصوین ًْایی اتخار ًٌوایذ

 .سسیذگی کٌٌذُ ػَدت دادُ هی ضَد
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دادسرا و دادگاه انتظامی دفتر دستور العمل صفحه  

 کانون وکالی دادگستری گلستان

تِ دادستاى هشکض استاى گضاسش کٌٌذُ تخلف یکی اص هشاجغ لعایی تاضذ سای صادسُ دس صَستی کِ  -تبصره

  .اتالؽ هی گشدد

پشًٍذُ تِ ًظش دادستاى  احشاص تخلف،صذٍس لشاس  ی کِ دادیاس تخلف سا احشاص ًوایذ تادس صَست -12ماده 

یکی اص تا لیذ تاسیخ تِ  پس اص اسجاع سییس کاًَى پشًٍذُ ،ذ ٍ صذٍس کیفشخَاستدس صَست تأییسسیذُ ٍ 

ٍ ػذم اتخار تصوین  احشاص تخلفییذ لشاس أدس صَست ػذم ت .کاًَى اسسال هی گشدداًتظاهی  ّای دادگاُ

 .تِ دادیاس سسیذگی کٌٌذُ دادُ هی ضَد ،صذٍس دستَسجْت  پشًٍذًُْایی تَسػ دادستاى 

ٍ هٌغ تؼمیة، هذیش دفتش ًتیجِ پشًٍذُ سا دس  احشاص تخلفپس اص تأییذ دادستاى دس هَسد لشاسّای  -13ماده

 .ثثت هی ًوایذ دادسشا دفتش سَاتك

تِ لشاس هٌغ  یا ػذم پزیشش دادستاى هشکض استاى کاًَى یا ضاکی سییس تجذیذًظشخَاّیدس صَست  -14ماده

تِ  کاًَىسییس ٍ اسجاع  سساًیذُ ٍ سپس پشًٍذُ تا لیذ تاسیخ دادستاىهذیش دفتش پشًٍذُ سا تِ ًظش  ،تؼمیة

 .ضَداًتظاهی اسسال هی دادگاُ 

لشاس هٌغ تؼمیة تِ  تجذیذًظشخَاّی اصیا  احشاص تخلفدس پشًٍذُ ّایی کِ تِ ػلت صذٍس لشاس  -تبصره

 .ثثت هی ًوایذ شادادس هذیش دفتش تاسیخ اسسال سا دس دفتش آهاس ،اسسال هی گشدد اًتظاهی دادگاُ

دس تایگاًی  دادگاُ گشدیذُ ٍ هختَهِ ضذُ است تصوین ًْایی دس داسشا یاتِ هٌتْی پشًٍذُ ّایی کِ  -15ماده

 .ضَدتایگاًی هی  ضکَائیِساکذ تا ّواى ضواسُ تشتیة دفتش ثثت 

ی حاظش ٍ کالکِ ضاهل تؼذاد کاسآهَصاى ٍ تؼذاد ٍ آهاسی اص سال هاُ ضص ّشپایاى هذیش دفتش دس  -16ماده

اػتشاض تِ  ٍ لشاس هٌغ تؼمیة ٍ پشًٍذُ ّای هَاجِ تا کیفش خَاست هٌتْی تِپشًٍذُ ّای  دادیاساى ٍ ضکایات ٍ

سخِ تایگاًی ًوایذ ٍ ّوچٌیي چٌذ ًدادسشا هاِّ  ضص آهاسهاُ سا تْیِ ٍ دس پشًٍذُ ای تٌام  ضصلشاسّا دس آى 

 .اػالم ًوایذ دادگاُ اًتظاهی سای ضؼةٍسٍ ، دادستاى اًتظاهی کاًَى سیسیاص آى تْیِ ٍ تِ 
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 دادگاه انتظامی -فصل دوم 

دس ایي دفتش  ًوایذهی دادگاُ تشای دادگاُ اًتظاهی کاًَى تْیِ  آسای، دفتشی تٌام دفتش ثثت دفتشهذیش -17ماده

 .ثثت هی گشددضواسُ آسای دادگاُ تِ تشتیة 

 .ضشٍع خَاّذ ضذ 3 ضواسُ تشتیة دفتش دس اتتذای ّشسال اص ضواسُ -تبصره

تِ تِ ؼَس هستمین پشًٍذُ ّایی کِ تا صذٍس کیفشخَاست یا تجذیذًظشخَاّی اص لشاس دادسشا ٍ یا -18ماده 

اسجاع تِ یکی اص ضؼة دادگاُ تشای کاًَى،  سییس، هذیش دفتش پشًٍذُ سا تِ ًظش دادگاُ اًتظاهی اسسال هی گشدد

دس پشًٍذُ ّایی کِ تا سپس هذیش دفتش  ٍثثت  ضکَائیِدس دفتش پس اص اسجاع تِ ضؼثِ، پشًٍذُ سا  هی سساًذ ٍ

اص کیفش خَاست سا تِ هٌظَس پاسخ هطتکی ػٌِ  تصَیشیک ًسخِ صذٍس کیفشخَاست تِ دادگاُ اسجاع ضذُ 

 .پشًٍذُ هی ًوایذظویوِ تشای ٍی تا پست سفاسضی اسسال ٍ سسیذ آى سا 

دادگاُ، ساػت  سییسهذیش دفتش تا ّواٌّگی تاضذ  ی داضتِیی کِ ًیاص تِ جلسِ سسیذگدس پشًٍذُ ّا -19ماده 

ًوایذ دس صَست تصوین دادگاُ تش اخز تَظیح اص هطتکی هی ٍ تِ دادستاى اتالؽ سا تؼییي  جلسِ  ٍ سٍص تطکیل

ٍ سسیذ پستی  هی گشددتِ ؼشفیي پشًٍذُ اتالؽ  سفاسضی اص ؼشیك پستػٌِ یا ضاکی، تاسیخ جلسِ دادگاُ 

هذیش دفتش هی تایست  .تِ دادستاى اًتظاهی ًیض اتالؽ هیگشدد سسیذگی تاسیخ ذُ، ٍ ّوچٌیيضپشًٍذُ  پیَست

جلسات ) سٍص ٍ ساػت جلسِ سسیذگی سا دس تمَیوی کِ تِ ّویي هٌظَس تْیِ ضذُ لیذ ًوایذ تا تا جلسات دیگش

 .ًذاضتِ تاضذّن صهاًی  (دادسشا ٍ دادگاُ

ٍ غیشُ، هذیش دفتش استؼالم سا تِ هشجغ همصذ اص دٍایش دٍلتی ٍدس صَست استؼالم اص هشاجغ لعایی  -21ماد 

 .پشًٍذُ ًوایذ پیَستؼشیك پست اسسال ٍ سسیذ پستی سا 
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ٍ دادستاى اًتظاهی یا ًوایٌذُ ایطاى ػلی الثذل یادادسس  اىدادسس کلیِجلسِ سسیذگی تا حعَس  -21ماده

ػذم حعَس دادستاى ٍ یا  .تشگضاس هیگشدددسصَست لضٍم ضاکی ٍ هطتکی ػٌِ جْت دفاع اص کیفش خَاست ٍ 

 .ًیستًوایٌذُ ایطاى هاًغ سسیذگی 

ٍ  ضکَائیِآى دس دفتش  دس صَست صذٍس لشاس ػذم صالحیت، هذیش دفتش پشًٍذُ سا پس اص ثثت  ًتیجِ -22ماده

 .، تِ هشجغ صالح اسسال هی ًوایذتْیِ تذل هفیذ

 تْیِ ًوَدُ ٍ اص ؼشیك پست سًٍَضتاص سای صادسُ،  الصمپس اص صذٍس سای، هذیش دفتش تِ تؼذاد -23ماده

کاًَى ٍ دادستاى  ییسّوچٌیي سای صادسُ تِ س .ًوایذپشًٍذُ  پیَستساتِ ؼشفیي اتالؽ ٍ سسیذ پستی  سفاسضی

  .اًتظاهی ًیض اتالؽ هیگشدد

اتالؽ  سای دادگاُ تِ دادستاى هشکض گضاسش کٌٌذُ تخلف یکی اص هشاجغ لعایی تاضذدس صَستی کِ  -تبصره

  .هی گشدد

دس صَست صذٍس سای تش تشائت یا تاییذ لشاس هٌغ تؼمیة دادسشا ٍ لؽؼیت آى پشًٍذُ جْت تایگاًی  -24ماده 

 .خَاّذ ضذتجذیذًظش اسسال  تِ هشجغ تجذیذًظشخَاّیٍ دس صَست  هی گشددتِ دادسشای کاًَى اسسال 

یگاًی یا اجشای حکن تِ دادسشا اسسال هی دس صَستی اًمعای صهاى تجذیذًظشخَاّی پشًٍذُ جْت تا -تبصره

 . گشدد

اسُ وتْیِ ٍ دس پشًٍذُ هخصَظ تِ تشتیة ض تش اص تواهی آسای دادگاُ یک ًسخِ تصَیشهذیش دف -25ماده

 .ًوایذ دادًاهِ، تایگاًی هی

تا دستَس سییس ، دس صَست صذٍس حکن تش هحکَهیت ٍکیل هتخلف پشًٍذُ پس اص هشاحل اتالؽ -26ماده

 .فشستادُ هی ضَدجْت اجشای حکن تِ دادسشای کاًَى  کاًَى
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دادسرا و دادگاه انتظامی دفتر دستور العمل صفحه  

 کانون وکالی دادگستری گلستان

تیالًی کِ ضاهل تؼذاد ( اٍل هْشهاُ ٍ اٍل فشٍسدیي ّشسال)هذیش دفتش دس اًتْای ّش ضص هاُ اص سال -27ماده

کاسآهَصاى ٍ تؼذاد ٍکال هَجَد، تؼذاد پشًٍذُ ّا، تؼذاد پشًٍذُ ّای هَاجِ تا تاییذ لشاس هٌغ تؼمیة ٍ تؼذاد 

ی هَاجِ تا ًمط لشاس هٌغ تؼمیة ٍ تؼذاد پشًٍذّای هحکَهیت ٍ ًیض تشائت سا تْیِ ٍ دس پشًٍذُ ای پشًٍذُ ّا

 .ًوایذ ٍ دادستاى اًتظاهی اسائِکاًَى  یسًسخِ اص آى تْیِ ٍ تِ سی دًٍوایذ ٍ ّوچٌیي هی تایگاًی 

 اجرا احکام – سىمفصل 

اجشا تشای اجشای احکام دادسشای اًتظاهی کاًَى تایست، دفتشی تٌام دفتش ثثت آهاس  هذیش دفتش هی -28ماده

 .تْیِ ًوایذ

دفتشی است داسای ضواسُ تشتیة کِ پشًٍذُ ّایی کِ هٌجش تِ حکن هحکَهیت  ،دفتش ثثت آهاس -29ماده

ٍکیل هتخلف گشدیذُ است، تا لیذ تاسیخ ٍسٍد، دس آى ثثت هی گشدًذ ٍ ًام ٍکیل هتخلف ٍ هَظَع تخلف، 

 .آى لیذ هی گشددستَى دس  َع هحکَهیتًضواسُ حکن دادگاُ، 

 .ضشٍع خَاّذ ضذ 3ضواسُ تشتیة دفتش دس اتتذای ّشسال اص ضواسُ  -تبصره 

هذیش دفتش پس اص ثثت پشًٍذُ اجشایی، پشًٍذُ سا  تشای اجشای حکن دادگاُ اًتظاهی، تِ ًظش دادستاى  -31ماده 

 .اًتظاهی هیشساًذ

ساهی ٍکالیی سا کِ دس دادگاُ اًتظاهی هحکَم گشدیذُ اًذ تِ ّوشاُ هذیش دفتش دس پایاى ّش سال ا -31ماده 

اهی ٍ ظکاًَى ٍ سییس دادگاُ اًت یسًَع تخلف ٍ تاسیخ اجشای حکن دس سِ ًسخِ تْیِ کشدُ ٍ تِ ًظش سی

 .اهی هیشساًذظدادستاى اًت

 


