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کلیات  الیحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق 

کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری 

١

 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – 

تخصصی، اعاده شده از  شورای نگهبان

ماده ١

بند (ذ) ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی 

است که متضمن ساختار، تشکیالت، ارکان و حدود 

وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای 

ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصالح 

اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین 

منابع مالی، نحوه انحالل و سایر موارد مربوط به 

تشکل مصرح در این قانون در چارچوب قوانین و 

مقررات و موازین شرعی میباشد.

بند (ر)- کارگروه: کارگروه تشکلهای صنفی ـ 

تخصصی موضوع ماده (٢) این قانون است.

 

ماده (٢) ـ بهمنظور صدور مجوز اولیه، پروانه 

فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و 

استانی موضوع ماده (٣) این قانون بهترتیب کمیته 

تشکلهای صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و 

استان تحت عناوین کمیته کشوری و کمیته استانی، 

مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:

الف- کمیته کشوری: ١- نماینده قوه قضائیه به 

انتخاب رئیس قوه قضائیه بدون حق رأی ٢- معاون 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت 

کشور (دبیر) ٣- نماینده وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به انتخاب وزیر ٤- نماینده وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر ٥- نماینده 

وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر ٦- نماینده 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

٢



به انتخاب وزیر، ٧- نماینده وزارت ورزش و جوانان 

به انتخاب وزیر، ٨- نماینده فرماندهی انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران به انتخاب فرماندهی کل 

بدون حق رأی ٩- نماینده سازمان بسیج 

مستضعفین به انتخاب رئیس بدون حق رأی ١٠- 

نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی کشوری 

مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون 

حق رأی) ١١- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب 

رئیس (بدون حق رأی) ١٢- نماینده تشکلهای ملی 

دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)

ب- کمیته استانی: ١- نماینده رئیس کل 

دادگستری استان بدون حق رأی ٢- معاون 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ٣- 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ٤- مدیرکل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ٥- مدیرکل جهاد 

کشاورزی استان، ٦- مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان، ٧- مدیرکل 

ورزش و جوانان استان، ٨- نماینده فرماندهی 

انتظامی استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی 

٩- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب 

فرماندهی بدون حق رأی ١٠- نماینده دستگاه یا 

دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت 

تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ١١- نماینده 

اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) 

١٢- نماینده تشکلهای استانی دارای پروانه به 

انتخاب آنها (بدون حق رأی)

تبصره١- اعضای موضوع جزء (١٠) بندهای «الف» و 

«ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر 

کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ الزماالجراء 

شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در 

سطح ملی به وزیر کشور معرفی شوند. کمیته تا 

تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوقالذکر 

تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره ٤- دبیرخانه کمیتههای کشوری و استانی، با 

استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود 

تشکیالت اجرائی کمیته میباشد که به ترتیب در 

محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کمیته، 

تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت 

کشور به عنوان دبیر کمیته کشوری و معاون 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر 



کمیته استانی، مسؤولیت اجرائی امور محوله را 

برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، 

تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابالغ 

نتایج درخواستهای ارسالی از وظایف دبیرخانه 

کمیته است.

تبصره «٥» ـ مقام یا نهاد منصوبکننده اعضای 

کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط 

وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای 

کارگروه احراز نماید.

 

ماده ٥

ماده ٥- متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل 

باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد به اسالم؛

تبصره - اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی، 

صرفاً از شرط اعتقاد به اسالم معافاند و سایر 

شرایط قانونی الزم را باید دارا باشند.

ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران؛

پ- داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛

ت - داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام 

برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای 

متقاضیان عضویت؛

ث-داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای 

اعضای ارکان تشکل؛

ج-عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت 

از حقوق اجتماعی؛

چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه 

یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت 

مستند؛

تبصره- کانونهای بازنشستگان از حکم این جزء 

مستثنی هستند.

ح-داشتن کارت پایانخدمت وظیفه عمومی یا 

کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در 

ارکان تشکل؛

خ-عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای 



غیرقانونی و هواداری آنها؛

د-عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم 

استعمال آنها.

ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس 

و عضویت در ارکان تشکل

تبصره ـ هریک از متقاضیان  تأسیس و عضویت در 

ارکان مکلفند استشهادیهای مبنیبر تأیید وثاقت و 

امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، 

حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری 

ارائه نمایند.

 

ماده ٦

ماده٦- تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل 

توسط هیأت مؤسـس، حسبمورد باید به کمیته 

استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور 

مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا 

نسبت به أخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطالعات، 

سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده 

(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص 

شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس اقدام 

و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت 

مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق 

اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

تبصره ١- مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده 

مکلفند ظرف مهلت پانزدهروز کاری از تاریخ 

استعالم کمیته مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در 

مواردی که دستگاه استعالمشونده برای اظهارنظر 

نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر 

برای دو هفته با ذکر دالیل موجه از کارگروه 

تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعالم 

در مهلت مذکور بهمنزله تأیید است.

 

ماده ١٥

ماده ١٥ –  در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای 

زیر، کارگروه میبایست ضمن احراز تخلف نسبت 

به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ١٧ اقدام 

نماید:



الف - نقض مبانی دین مبین اسالم و تبلیغ و فعالیت 

علیه موازین اسالمی از جمله نشر مطالب الحادی و 

اهانت به مقدسات مذهبی

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقالل، 

تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح 

جمهوری اسالمی ایران و نظم عمومی باشد از جمله 

جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و 

افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای 

ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل؛

پ- اَعمال خالف قانون اساسی و نقض حقوق ملت 

از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش 

و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت؛

ت - عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - 

تخصصیِ موضوع اساسنامه؛

ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و 

مصارف و هزینهها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت 

درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور؛

تبصره ١- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» پس از 

محکومیت قطعی از سوی مراجع قضایی، کارگروه 

صالحیت رسیدگی خواهد داشت.

 

ماده ٢٠

ماده ٢٠- تعاونیها، سازمانها و اتحادیههای صنفی 

و حرفهای، احزاب و تشکلهای سیاسی، کانونها و 

سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، تشکلهای 

کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمنهای 

علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای 

مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه ها، بقاع 

متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیأتهای ورزشی، 

مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، 

سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات موضوع بندهای 

(١) تا (١٢) ماده (٢٦) قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ از شمول این قانون 

مستثنی هستند.

 الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران 

و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی 

٣



متقابل در امور مدنی

مادهواحده - الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه 

معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر 

یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و 

به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(٧٧)، یکصد و 

بیست وپنجم(١٢٥) و یکصد و سی و نهم(١٣٩) قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، الزامی است.

ماده ١ - محدوده معاضدت حقوقی متقابل

١- طرفها بر اساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت 

حقوقی متقابل در امورمدنی را در موارد زیر به 

یکدیگر ارائه خواهند داد:

الف) ابالغ اوراق؛

ب) گردآوری و انتقال ادله؛

پ) احضار شاهد و کارشناس؛

ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و آرای 

داوری؛

ث) تبادل اطالعات و مستندات حقوقی؛

ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق 

با قانون داخلی طرف درخواستشونده ارائه شود؛

٢ - اصطالح «پروندههای مدنی» در این 

موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، 

کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه 

بهگونه دیگری مقرر شده باشد.

ماده ٢٥ - شناسایی و اجرای آرای داوری

هر یک از طرفها باید آرای داوری صادره در قلمرو 

طرف دیگر را مطابق با «معاهده (کنوانسیون)» 

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ٢٠ 

خرداد١٣٣٧ (١٠ ژوئن ١٩٥٨) در نیویورک یا در 

مواردی که «معاهده (کنوانسیون)» مزبور قابل اجرا 

نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده، 

شناسایی و اجراء کند.

 الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور 

کیفری میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

فدرال برزیل جهت تأمین نظر شورای نگهبان

٤



ماده ١ -

١- طرفها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد 

این معاهده با هدف انجام جریانهای رسیدگی 

مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام 

صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و 

اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل 

ایجاد محدودیت و اعمال نظارت« کنترل» ، ضبط یا 

مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن 

داراییها ارائه خواهند داد.

٢- معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ابالغ اوراق و احضاریهها،

ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛

پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف 

این معاهده؛

ت) اجرای درخواستهای کشف و توقیف؛

ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛

ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکانها؛

چ) أخذ و ارائه ارزیابیهای کارشناسانه؛

ح) مکانیابی یا شناسایی اشخاص؛

خ)شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد 

محدودیت و اعمال کنترل، توقیف، مصادره و 

توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در 

رابطه با جریانهای رسیدگی؛

د) استرداد دارائیها؛

ذ)تسهیم اموال؛

ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین 

طرفها ممنوع نشده باشد.

٣- چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف 

ادله، ایجاد محدودیت و اعمال کنترل یا مصادره 

عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف 

درخواست شونده میتواند بنا به صالحدید و طبق 

حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.

٤- از نظر این معاهده، مقامهای صالحیتدار برای 

درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که 

در حقوق داخلی طرف درخواست کننده مقرر 

گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام 

رویههای قضایی یا اجرایی در باب ارتکاب فعالیت 

مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه 

درخواستهای مزبور به نحوی که در ماده(٢) این 

معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.

ماده                          ٢ -



١- مراجع مرکزی توسط طرفها مشخص خواهند 

شد.

٢- برای جمهوری اسالمی ایران، مرجع مرکزی 

وزارت دادگستری خواهد بود.

٣- برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی 

وزارت دادگستری خواهد بود که میتواند همچنین 

به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.

٤- مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این 

معاهده، از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) با یکدیگر 

در ارتباط خواهند بود.

٥- در مواقع ضروری، درخواستها میتواند به 

طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرفها رد و بدل 

شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) 

به صورت مکتوب تأیید شوند.

٦- طرفها میتوانند در هر زمان، هرگونه تغییر 

در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف 

آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطالع 

دهند. اطالعرسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله 

یادداشتهای دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.

٧-  مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت 

حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین 

خواهند کرد.

ماده ٣ -

... -١

٢-  از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای 

ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم منجر به سلب حیات یا علیه شخص 

رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو(اعضای) 

درجه اول خانواده آنها؛

ب) جرم به موجب هر کنوانسیون بینالمللی که 

طرفها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که 

شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا 

پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع 

صالحیتدار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛

پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛

ت)مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم 

پیشگفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که 

مرتکب چنین جرایمی میشود یا مبادرت به ارتکاب 

آنها مینماید.

ث) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، 

حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده 



باشد.

٣- قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، 

طرفها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت 

ضرورت میتواند منوط به چنین شرایطی ارائه 

گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف 

درخواست کننده معاضدت چنین شرایطی را 

بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.

٤- چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه 

معاضدت امتناع نماید، طرف درخواستکننده را از 

دالیل رد مطلع خواهد نمود.

ماده ٧ -

١--شخصی که در قلمرو طرف درخواست شونده 

از او درخواست دلیل شده باشد را میتوان تا جایی 

که قانون طرف درخواست شونده اجازه داده 

است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد 

ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری مجبور به 

احضار نمود«.

٢- اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر 

مصونیت، عدم صالحیت یا امتیاز به موجب قوانین 

طرف درخواست کننده مطرح نماید، با اینحال، 

دلیل أخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل 

توسط مراجع طرف درخواست کننده به آن طرف 

اطالع داده خواهد شد.

٣- طرف درخواست شونده، بنا به درخواست 

پیشاپیش اطالعات پیرامون زمان و مکان أخذ ادله 

به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.

٤- طرف درخواست شونده میتواند مجوز حضور 

اشخاصی را که در درخواست مشخص شدهاند در 

طول اجرای درخواست صادر نماید و میتواند به 

موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال 

بدهد.

ماده ٩ -

١- هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و 

طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در 

ارتباط با تالفی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود 

وکارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و 

اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.

٢- اقدامات پیشبینی شده در بند (١) این ماده، 

میتواند در سایر موارد و بدون پیشداوری نسبت 

به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات 

قانونی، شامل موارد زیر باشد:



الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین 

اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابهجایی 

آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری 

یا محدودیت در زمینه افشای اطالعات راجع به 

هویت و محل افراد مزبور؛

ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز 

برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به 

شیوهای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از 

قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق 

استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر (ویدئو) 

و یا دیگر وسایل مناسب.

٣-  مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با 

قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب میشوند، 

اعمال گردد.

همچنین کمیسیون قبلی مجلس در ماده واحده و 

بند (١) ماده(١١)، مواد(١٩))و(٢٩) معاهده پیوست 

اصرار کردند.

 ماده ١١ -

١- شخصی که در طرف درخواست کننده قرار 

دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:

الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات 

یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی 

فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود 

شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام 

شده قرار گیرد.

ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا 

جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با 

درخواست.

٢- بند (١) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد 

شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:

الف) در ترک قلمرو طرف درخواست کننده آزاد 

بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعالم رسمی 

مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو 

مزبور را ترک ننماید؛ یا

ب) بعد از ترک طرف درخواست کننده به طور 

داوطلبانه به آنجا بازگردد.

در ماده ١٢ اصالحی نیز آمده است:

١- طرف درخواست کننده میتواند درخواست 

نماید که جلسات استماع به صورت تصویری 

برگزار گردد.

٢- طرف درخواست شونده باید با جلسات استماع 



به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.

٣- درخواست جلسات استماع به صورت تصویری 

باید عالوه بر اطالعات مذکور در ماده (٢٣)، 

مشتمل بر نام مقامها و افراد دیگری باشد که در 

جلسه استماع شرکت خواهند کرد.

٤- طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلی خود 

باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع 

شود را احضار نماید.

٥- مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت 

تصویری اعمال شوند:

الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صالحیتدار 

طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک 

یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول 

شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود 

و رعایت تشریفات قانونی میباشد. در مواردی که 

مقام صالحیتدار طرف درخواست شونده تشخیص 

دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع 

رعایت نشده است، بالفاصله باید اقدامات الزم را 

به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه 

استماع به عمل آورد.

ب) جلسه استماع باید توسط مقام صالحیتدار 

طرف درخواستکننده یا بنا به دستور وی طبق 

حقوق داخلی آن انجام شود.

پ) طرف درخواستشونده بنا بر درخواست 

طرف درخواستکننده یا درخواست شخصی که 

اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را 

جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص 

مذکور اتخاذ نماید.

ت) شخصی که اظهارات وی استماع میشود، در 

صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست 

شونده یا طرف درخواست کننده، به رسمیت 

شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن 

برخوردار خواهد بود.

٦- مقام صالحیتدار طرف درخواستشونده باید 

بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن 

گزارشی حاوی موارد زیر نماید:

الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای 

اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافتهاند؛

ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده 

است؛

پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف 

درخواست شونده در جلسه استماع شرکت 



کردهاند؛

ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و

ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار 

شده است.

٧- اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده 

است، باید توسط طرف درخواستشونده برای 

طرف درخواستکننده ارسال شود.

٨-  طرف درخواست شونده باید در قلمرو خود 

اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص 

استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس 

برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در 

آیین دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال 

نماید و:

الف- در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل 

شده باشد، یا

ب- در صورت ارائه اظهارات خالف واقع از استماع 

شهادت امتناع نماید.»

٩-  طرفها میتوانند مفاد این ماده را در مورد 

جلسات استماع به صورت تصویری که در آن 

خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان 

رسیدگی کیفری شرکت میکنند، اعمال نمایند. در 

این صورت، طرفها با یکدیگر در مورد برگزاری و 

انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین 

داخلی خود و اسناد بینالمللی مقتضی و الزماالجراء 

مشورت کرده و تصمیمگیری مینمایند. جلسات 

استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی 

در یک جریان رسیدگی کیفری میباشند تنها با 

رضایت آنها انجامپذیر خواهد بود.



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

کیومرث سرمدی اسد آباد ١

فاطمه قاسم پور تهران ٢

جعفر راستی شبستر ٣

پرویز اوسطی قروه ٤

رجب رحمانی تاکستان ٥

امور مجلس


