
 

 

 کیفری در امورو انقالب  یعموم یدادگاه ها یدادرس نیدر آئ یقانون مواعدجدول 

 ماده موعد موضوع ردیف

  13 ماه  1 مهلت ذینفع برای طرح دعوی در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه  1

مدت زمان اعالم عدم اجرای دستورات مقام قضایی توسط ضابطین  2

 دادگستری به وی 

 20 هر ماهدر پایان 

حداکثر زمان نگهداشتن و تحت نظر قرار دادن متهمین توسط ضابطین  3

 دادگستری 

 24 ساعت  24

  32 روز  6 مدت قرار بازداشت موقت در قتل عمد به تقاضای اولیای دم  4

تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت موقت در دادگاه تجدید مهلت  5

 نظر استان

 33 روز  10

مهلت دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظر خواهی از قرار  6

 بازداشت موقت 

  33 خارج از نوبت 

حداکثر مهلت ارسال پرونده توسط قاضی تحقیق برای اظهار نظر قاضی  7

دادگاه در مواردی که قرار بازداشت یا قرار تامینی که وی صادر میکند 

 منتهی به بازداشت متهم می شود 

  34 ساعت  24

مهلت زمانی که پس از آن قاضی مکلف است با ذکر دالیل و مستندات  8

قرار بازداشت موقت را تجدید و یا با صدور قرار تامین مناسب متهم را 

 ازاد نماید 

  37 یک ماه 

مهلت اجرای دستورات دادرسان و قضات تحقیق توسط مقامات رسمی و  9

 ضابطین دادگستری 

  42 فوری 

مهلت صدور قرار الزم و ادامه رسیدگی به پرونده در صورتی که  10

 دادرسی اظهار رد دادرس را قبول ندارد 

  49 روز  3

  49 روز از تاریخ ابالغ  10 مهلت تجدید نظر خواهی از قرار عدم رد دادرس  11

  49 خارج از نوبت  مهلت رسیدگی به قرار عدم رد دادرس در دادگاه تجدید نظر استان  12

  92 روز  3 حداکثر مهلت اعالم نظر پزشک به قاضی مربوطه  13

حداقل مدت تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی در مواردی که احضاریه  14

 بوسیله روزنامه انجام می پذیرد 

  115 یک ماه 

 مهلت شروع تحقیقات توسط قاضی پس از حضور یا جلب متهم  15

 

 127 بالفاصله



 

 

حداکثر مدت مبادرت قاضی به شروع تحقیقات در صورتی که نتواند  16

 بالفاصله بعد از حضور و یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند 

  127 ساعت  24

 133 ماه  6 مهلت اعتبار قرار عدم خروج از کشور  17

 133 روز  20 نظر خواهی از قرار عدم خروج از کشور  تجدیدمهلت  18

  140 روز  20 مهلت تسلیم متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار پس از اخطار  19

مهلت شکایت کفیل و یا وثیقه گذار در مورد پرداخت وجه الکفاله یا  20

 وجه التزام و یا ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر استان 

  143 روز  10

مهلت دعوت تابعین نیروهای مسلح به عنوان شهود تحقیق و یا مطلعین  21

 از طریق فرمانده 

  150 ساعت  24

حداکثر مهلت توقف دادرسی توسط قاضی به منظور احراز وضعیت  22

 شهود پرونده

  171 روز  10

سال حبس و یا  3ازات بیش از جمدت مرور زمان در جرایم با میزان م 23

 از یک میلیون  ریالجزا نقدی بیش 

 176 سال  10

سال حبس و یا  3مدت مرور زمان در جرایم با میزان مجازات کمتر از  24

 جزا نقدی کمتر از یک میلیون ریال 

  176 سال  5

جرائمی که مجازات آنها غیر از حبس و جزای مدت مرور زمان در  25

 نقدی می باشد 

 176 سال3

 177 روز  3 حداقل مهلت زمانی بین ابالغ احضاریه و موعد احضار متهم  26

حداقل مهلت تاریخ انتشار آگهی در مواردی که به متهم دسترسی نبوده  27

 و احضار و جلبش مقدور نباشد تا روز محاکمه 

 180 ماه  1

مهلت واخواهی از رای غیابی اصداری در مواردی که به متهم دسترسی  28

 نبوده و احضار و جلبش مقدور نباشد 

 180 روز  10

میزان حبسی که قاضی برای اخاللگران در نظم دادگاه می تواند در  29

 نظر بگیرد 

 188 روز  5تا  1

حداکثر مهلت صدور رای در مواردی که انشاء رای در همان جلسه اول  30

 به دلیل تمهیدات مقدماتی ممکن نیست 

 212 هفته  1

 213 روز  3 مهلت پاکنویس دادنامه پس از انشاء رای  31

 236 روز  2 مهلت درخواست تجدید نظر برای ساکنان ایران  32

 236 ماه  2 مهلت درخواست تجدید نظر برای افراد مقیم خارج از کشور  33



 

 

مهلت تقدیم درخواست تجدید نظر در مواقعی که محکوم علیه نتواند  34

 در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نماید 

 تبصره  238 هفته  1

مهلت اخطار مدیر دفتر به تجدید نظر خواه به دلیل فقدان شرایط  35

 قانونی دادخواست تجدید نظر 

 245 روز  2

  245 روز  10 مهلت رفع نقص تجدید نظر خواه از دادخواست تجدید نظر  36

 260 روز  20 مهلت واخواهی از احکام غیابی صادره  37
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