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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  ه)يوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آريعنوان مندرجات (قوان

  ١  قوه قضاييه  ٢٥/٣/١٣٩٩  در دادگستريهاي قضايي  دستورالعمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده

  ٢  وزارت كشور  ٢١/٢/١٣٩٩  ه استان زنجانشهرستان خدابند يدر خصوص تقسيمات كشورنامه  تصويب

هاي خارجي  نامه نظارت بر مسافرت ) آيين٢نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده ( تصويب
  هاي اجرايي دستگاه

ـ وزارت اطالعات   ١٨/٣/١٣٩٩ ـ وزارت امور خارجه    وزارت کشور 
ـ نهاد رياست جمهوري   سازمان برنامه و بودجه کشور 

٣  

   وزارت نيروـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٢١/٣/١٣٩٩  کل کشور ١٣٩٩) ماده واحده قانون بودجه سال ٦يي بند (هـ) تبصره (نامه اجرا آيين

  سازمان برنامه و بودجه کشورـ  وزارت نفت
٣  

  ) ماده واحده ١٢) بند (د) تبصره (٣) و ( ٢هاي (نامه اجرايي جزء آيين

  کل کشور ١٣٩٩قانون بودجه سال 
١١/٣/١٣٩٩  

ـ وزارت آموزش و پرورش   وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت علوم،  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت کشور 
ـ وزارت دفاع  و پشتيباني نيروهاي  تحقيقات و فناوري 
ـ وزارت  ـ وزارت نيرو  ـ وزارت جهاد کشاورزي  مسلح 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ارتباطات و فناوري اطالعات 

٣  

  ٢١/٣/١٣٩٩  هاي مستقيم )اصالحي قانون ماليات١٣٢نامه اجرايي بند (د) ماده ( ) آيين١اصالح بند (الف) ماده (
ـ وزارت امور اقتصادي و  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ سازمان حفاظت  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  دارايي 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادـ محيط زيست 
ـ ص    نعتي و ويژه اقتصاديتجاري 

٤  

  

  

  
  

  ٢٥/٣/١٣٩٩                                                               ١٠٠/٤٦٦٢٦/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

 رياست محترم ٢٥/٣/١٣٩٩مورخ  ١٠٠/٤٥٩١٦/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 
هاي قضايي در  ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده«قوه قضاييه در خصوص 

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي» دادگستري
  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٥/٣/١٣٩٩                                                               ١٠٠/٤٥٩١٦/٩٠٠٠رهشما
  هاي قضايي  دستورالعمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده

  در دادگستري
ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي  قانون برنامه پنج ١١٣ماده » د«در اجراي بند 

 ١١٢٠٣و برنامه راهبردي شماره  ١٤/١٢/١٣٩٥و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
بخشي به تعيين اوقات شعب قضايي،  و به منظور رعايت نظم برنامه چهارم توسعه قضايي

ها  كاهش اطاله دادرسي، جلوگيري از افزايش موجودي شعب، رعايت عدالت در ارجاع پرونده

ساماندهي «و امكان ارزيابي عملكرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسيدگي، دستورالعمل 
  است:  به شرح مواد آتي» ستريهاي قضايي در دادگ تعيين اوقات رسيدگي به پرونده

نصاب تعداد وقت رسيدگي به پرونده در هر روز براي شعب قضايي با رعايت  ـ١ماده
 قانون آيين ٥١٨و  ٤٥٠، ٤٤٩، ٣٩٢، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠ضوابط قانوني از جمله مواد 

هاي عمومي و انقالب در  قانون آيين دادرسي دادگاه ١٠٠و  ٦٤دادرسي كيفري و مواد 
        باشد:  ني به شرح جدول زير ميامور مد

  شعب/موضوع دعوا  مرجع قضايي

شاخص تعيين 
  وقت روزانه

  حداكثر  حداقل

  دادسرا

  ١١  ٦  دادياري

  ٣  ٢  بازپرسي ويژه قتل عمد

ـاده      ٣٠٢بازپرسي مشترك (مواد   ٣٠٣و موارد مـرتبط از بنـد الـف م
  قانون آيين دادرسي كيفري)

٤  ٣  

  ٧  ٤  بازپرسي ساير موارد

  ٦  ٤  دادياري و بازپرسي ويژه نوجوانان

  ١١  ٦  اجراي نيابت (دادياري)

  ٩  ٥  اجراي نيابت (بازپرسي)

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir
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  شعب/موضوع دعوا  مرجع قضايي

شاخص تعيين 
  وقت روزانه

  حداكثر  حداقل

  ١٠  ٦  مشترك، حقوقي، كيفري  دادگاه عمومي بخش

  دادگاه كيفري يك

  ٣  ٢  ويژه قتل عمد

  ٣  ٢  ويژه نوجوانان

  ٤  ٣  پرونده قتل عمد) ٣مشترك (با مختومه نمودن ماهانه حداقل 

دادرسي كيفري   قانون آيين ٣٠٢ساير موارد (جرائم موضوع ماده 
  به جز قتل عمد)

٦  ٤  

  دادگاه انقالب
  ١١  ٧  عادي (وحدت قاضي)

  ٥  ٣  قانون آيين دادرسي كيفري) ٣٠٢ناظر به ماده ٢٩٧تعدد قاضي (ماده

  ٦  ٤  مشترك، حقوقي، كيفري، خانواده  جديدنظردادگاه ت

  ها ساير دادگاه

  ٧  ٥  حقوقي

  ١٠  ٦  خانواده

  ١٠  ٦  كيفري دو

  ٥  ٣  دادگاه اطفال و نوجوانان

  ١٠  ٥  اجراي نيابت دادگاه

اوقات رسيدگي شامل وقت نوبتي، خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت  ـ١تبصره
است كه مرجع تحقيق براي اموري نظير استماع شهادت شهود، رسيدگي در دادسرا، مواردي 

  داند. جلب نظر كارشناس يا مواجهه حضوري، تعيين وقت و يا تشكيل جلسه را ضروري مي
هايي كه از نظر كيفيت، حجم و حساسيت  نصاب تعداد اوقات رسيدگي در پرونده ـ٢تبصره

  تطبيق نصاب با رييس واحد قضايي است.بر است، از شمول اين ماده خارج و رعايت آن با  زمان
تعيين سقف به منظور اطمينان از رسيدگي دقيق و مؤثر است، در موارد  ـ٣تبصره

اي كه قابليت و ظرفيت  خاصي كه رييس كل دادگستري استان تشخيص دهد، در شعبه
  اشد.ب درصد بالمانع مي ٥٠رسيدگي بيش از سقف مذكور در اين ماده را دارد، افزايش سقف تا 

 شود، هاي بدوي كه رسيدگي با وحدت قاضي انجام مي در مورد شعب دادگاه ـ٤تبصره
هاي مذكور در  البدل نيز رسيدگي نمايد، نصاب چنانچه عالوه بر رييس شعبه، دادرس علي

  شود. جدول اين ماده، به نسبت هر قاضي محاسبه مي
از بازپرس نيز  هاي بخش، به جانشيني در مواردي كه قضات دادگاه ـ ٥تبصره

هاي مربوط به دادگاه بخش و شعبه  كنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب انجام وظيفه مي
  شود. بازپرسي محاسبه مي

هاي  پرونده هر دو وقت نظارت معادل يك وقت رسيدگي عادي و وقت رسيدگي بهـ ٢ماده
يون ريال و مربوط به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول با ارزش معامالتي دويست ميل

دعاوي بيشتر، دعاوي راجع به اموال منقول با خواستة يا ارزش دو ميليارد ريال و بيشتر، 
قي و دعاوي وغيرمالي قابل فرجام برابر قانون، دعاوي راجع به انحالل و تصفيه اشخاص حق

  شود. ها احتساب مي راجع به ورشكستگي و مالكيت معنوي، معادل دو برابر ساير پرونده
در صورتي كه تعدد طرفين يا موضوع پرونده، يا كيفيت ادلة مورد بررسي، اقتضاي  ـ٣ماده

زمان بيشتري براي رسيدگي داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذكر علت، تعداد اوقات رسيدگي 
شود. در هر حال بايد ميانگين ماهانة  كمتر از حد نصاب مقرر در اين دستورالعمل تعيين مي

  هاي جدول شمارة يك انطباق داشته باشد. دگي شعبه با نصابهاي رسي زمان
هاي شعب قضايي به منظور كنترل آمار موجودي و تسريع در  كليه پرونده ـ٤ماده

رسيدگي، حسب دستور رييس شعبه در اوقات رسيدگي نوبتي، خارج از نوبت يا احتياطي 
تعداد اوقات نظارت، با احتساب  هاي نظارتي، گيرند. در صورت ازدياد پرونده (نظارت) قرار مي

  هاي مقرر براي اوقات رسيدگي در اين دستورالعمل كمتر باشد. ضرايب نبايد از نصاب
در موادي كه به منظور پيگيري دستور دادگاه يا پاسخ استعالم يا انجام اقدام  ـ ٥ماده

كلف است باشد، در صورت حصول نتيجه، مدير دفتر م خاص، پرونده مقيد به وقت نظارت مي
  پرونده را به نظر مقام قضايي برساند و وي نيز مكلف است در اسرع وقت اتخاذ تصميم نمايد.

هاي ارجاعي را جز در موارد مصرح در قانون، در  قضات مكلفند، پرونده ـ ٦ماده
 كننده وقت اداري تعيين تكليف كنند. در صورت ضرورت و يا در مواردي كه شعب رسيدگي

تواند با نظر رييس حوزه قضايي و اطالع  مواجه هستند، قاضي مربوط مي با تراكم پرونده
ماده يك اين دستورالعمل و  ٣رييس كل دادگستري استان و با رعايت ضوابط تبصره

رعايت ضوابط حفاظتي، خارج از وقت اداري، اقدام به رسيدگي نمايد. در اين صورت به 
  شود. زوده ميهاي مذكور اف نسبت زمان افزوده شده، به نصاب

در موارد رسيدگي بعد از ساعت اداري، تعيين وقت حداكثر تا يك سوم  تبصره ـ
  پذير است. هاي مذكور در جدول موضوع ماده يك، امكان نصاب

ارجاع پرونده بايد به نحوي باشد كه عدالت در توزيع پرونده بين قضات از نظر  ـ٧ماده
و حجم كار شعب تعادل وجود داشته باشد. در كمي و كيفري رعايت شود و در ميزان رسيدگي 

صورت عدم امكان كاهش ارجاع به شعبي كه با تراكم پرونده مواجه هستند، رييس حوزه قضايي 
مكلف است نسبت به تأمين دادرس يا مستشار براي آن شعبه اقدام نمايد و يا اقدام الزم براي 

  راساس ضوابط مربوط به عمل آورد.هاي ديگر با صدور حكم مأموريت ب تأمين قاضي از حوزه
مدير دفتر شعبه مكلف است در موارد عدم حضور قاضي به جهاتي مانند  ـ ٨ماده

هاي تعيين وقت شده را جهت ارجاع به دادرس يا مستشار،  مرخصي يا مأموريت، پرونده
  نظر رييس واحد قضايي يا جانشين وي برساند. به

آن  شود و عدم تشكيل ه رسيدگي فراهم نميدر مواردي كه امكان تشكيل جلس ـ٩ماده
 منتسب به طرفين نيست، يا مانعي براي رسيدگي وجود داشته باشد كه منتسب به طرفين

ماه خواهدبود، ٢ترين وقت رسيدگي ممكن، كه حداكثر  نباشد، به دستور دادگاه، نزديك
  شود. براي رسيدگي به آن پرونده تعيين مي

قانون نظارت بر  ١٥ماده  ٨و  ٤، ٣ندرج در بندهاي با توجه به تكليف م ـ١٠ماده
رفتار قضات، قاضي متصدي شعبه مكلف است از افزايش موجودي شعبه و اطاله رسيدگي 

  خودداري كند و در كليه دستورهاي تجديدوقت، جهت قانوني آن را تصريح نمايد.
اري براي هاي قضايي از اعطاي مأموريت و برگزاري جلسات اد رؤساي حوزه ـ١١ماده

ريزي و اقدام نمايند  قضات در وقت اداري خودداري و در صورت ضرورت به نحوي برنامه
  كه اوقات رسيدگي به دليل عدم حضور قاضي تجديد نشود.

رؤساي واحدهاي قضايي بر وضعيت تعيين اوقات رسيدگي اعم از نوبتي،  ـ١٢ماده
ند و ضمن تذكر و ارشاد الزم، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باش

در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامي يا اداري، حسب مورد اقدام قانوني مقتضي را 
  معمول و مراتب را به رييس كل دادگستري استان نيز گزارش نمايند.

 دادسراي انتظامي قضات حسب مورد در جهت حسن اجراي اين دستورالعمل ـ١٣ماده
  آورد:  مي اقدامات زير را به عمل

 ١٥ماده  ٨و  ٤، ٣و بندهاي  ١٤ماده ٣الف ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات موضوع بند
، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه ١٧/٧/١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم 
در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از تشكيل جلسه رسيدگي 

ترتيب مقرر بدون علت موجه، تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون 
  ذكر آن و عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابالغ وقت رسيدگي.

كيفيت و «العمل در ارزيابي هاي تعيين اوقات موضوع اين دستور ب ـ لحاظ نصاب
نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي  آيين ٢٤ماده » چ«، موضوع بند »كميت كار قضايي

  .١٣٩٢رفتار و عملكرد قضات، مصوب 
رعايت استاندارد زمان «هاي مقرر در اين دستورالعمل به عنوان شاخص  پ ـ لحاظ نصاب

  .١٣٩٤مل تنظيم كارنامه قضايي، مصوبدستورالع ٤ماده» ب«بند  ٧موضوع رديف» رسيدگي
يا  با نظارت رييس واحد قضايي در ابتداي تصدي هر شعبه، در زمان جابجاييـ ١٤ماده

انتقال قضات و همچنين به صورت ساالنه، گزارش وضعيت كمي و كيفي هر شعبه تهيه 
ضايي شود و رؤساي واحدهاي ق ها در پرونده ارزشيابي آنان درج مي شود. اين گزارش مي

  نمايند. آن را در پيشنهادهاي انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور مي
شود كه توسط معاونت  گزارش موضوع اين ماده در كاربرگي منعكس مي تبصره ـ

  شود. راهبردي تهيه و ابالغ مي
هاي مذكور در اين  معاونت راهبردي، ضوابط تشويق شعبي كه نصاب ـ١٥ماده

كنند و وقت رسيدگي آنها به داليل منتسب به قاضي لغو يا  دستورالعمل را رعايت مي
وري، ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين  شود را در قالب نظام بهره تجديد نمي

  نمايد. دستورالعمل، پيشنهاد مي
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه سامانه مديريت پرونده (سمپ) را  ـ١٦ماده

  دهد. تعيين اوقات مذكور اين دستورالعمل ارتقاء مي با توجه به ضرايب و فرآيند
رؤساي واحدهاي قضايي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دارند و  ـ١٧ماده

  نمايند. رؤساي كل دادگستري گزارش اجراي آن را ساالنه به معاون اول قوه قضاييه اعالم مي
به تصويب  ٢٤/٣/١٣٩٩تبصره در تاريخ  ٧ماده و  ١٨اين دستورالعمل در  ـ١٨ماده

  باشد. االجرا مي رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابالغ الزم
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

  ٢٥/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٦٨١٠/ت٣٠١٣٢رهشما
  ان زنجانشهرستان خدابنده است يدر خصوص تقسيمات كشورنامه  تصويب
 وزارت كشور

وزارت  ١٨/٤/١٣٩٨مورخ ٧٥٢٤٥به پيشنهاد شماره ٢١/٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت
ـ مصوب١٣(به استناد ماده كشور و   کرد:  ـ تصويب١٣٦٢) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 

روستاهاي زواجر، گوندرق، نظرقلي و الچوان از دهستان حومه بخش مركزي ـ  الف
شده به مهر دفتر تأييد وست کهيدابنده استان زنجان منتزع و مطابق نقشه پشهرستان خ

 شود. ادشده ملحق مييدولت است، به دهستان كرسف بخش هيأت 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

