
  

  خواجه نصیرالدین طوسی خیریه بنیاد

  انقالب و عمومی دادگاههاي دادرسی آیین قانون

  1378 مصوب

  کیفري امور در ـ دوم کتاب

  کلیات

 رسیدگی نحوه و مجرمان تعقیب و جرائم تحقیق و کشف براي که است مقرراتی و اصول مجموعه کیفري دادرسی آیین - 1ماده 

  .است شده وضع قضایی مقامات اختیارات و وظایف تعیین و احکام اجراي و نظر تجدید  و رأي صدور و

  :گردد می تقسیم ذیل شرح به و است الهی جنبه داراي جرائم کلیه - 2ماده 

  .شرعی تعزیرات و حدود موارد مانند شده معین شرع در آن مجازات که جرائمی -  اول 

  .باشد می همگانی نظم مخل یا و جامعه حقوق به تعدي که جرائمی -  دوم 

  .است حقوقی یا حقیقی معین اشخاص یا شخص حقوق به تعدي که جرائمی -  سوم 

 نییتع بدون واجب ترك ای حرام فعل ارتکاب يبرا اسالم مقدس شرع در که یمجازات از است عبارت یشرع راتیتعز ـ 1 تبصره

  .باشد یم یاسالم مجازات قانون در مندرج شرح به آن بیترت و دهیگرد مقرر ، مجازات مقدار و نوع

  .ادعاشود دو موجب تواند یم باشد جنبه دو يدارا که یجرم ـ 2 تبصره

  . یعموم نظم و حقوق و یاله حدود حفظ يبرا یعموم يادعا ـ الف

  . یحقوق ای یقیحق اشخاص انیز و ضرر ای  قذف و قصاص لیقب از حق مطالبه يبرا یخصوص يادعا ـ ب

 حوزه سییر عهده به یقانون ضوابط برابر یاسالم حدود و یعموم حقوق حفظ و یاله جنبه جهت از مجرم و متهم بیتعق ـ 3 ماده

  .گردد یم شروع یخصوص یشاک  يتقاضا با یخصوص جنبه جهت از و باشد یم ییقضا

  :شوند یم میتقس ریز شرح به دسته سه به دعوا بیتعق و اقامه جهت از میجرا ـ 4 ماده

 سییر. باشد نکرده ای کرده تیشکا یخصوص یشاک ،چه است ییقضا حوزه سییر عهده به آنها بیتعق که یمیجرا ـ 1

  .کند ضیتفو خود معاونان از یکی به را فهیوظ نیا تواند یم ییقضا حوزه



  .شد نخواهد موقوف بیتعق يو گذشت با و شوند یم بیتعق یشاک تیشکا با که یمیجرا ـ 2

  شد خواهد موقوف بیتعق يو گذشت با و شوند یم بیتعق یشاک تیشکا با که یمیجرا ـ 3

  .باشد یم قانون موجب به است شده ادی  انواع از کی کدام تابع ییجزا امر که نیا نییتع و کیتفک ـ تبصره

  بود خواهد جرم معاون و کیشر مباشر، به نسبت فقط ییجزا امر بیتعق ـ 5 ماده

  :ریز موارد در مگر شود، ینم موقوف باشد شده شروع قانون طبق که مجازات ياجرا و ییجزا امر بیتعق ـ 6 ماده

  . یشخص يمجازاتها در هیعل محکوم ای متهم فوت ـ اول

  . گذشت قابل میجرا در یخصوص یمدع ای یشاک گذشت ـ دوم

  .عفو مشموالن ـ سوم

  . یقانون مجازات نسخ ـ چهارم

  . مختومه امر اعتبار ـ پنجم

   بازدارنده يمجازاتها در زمان مرور ـ ششم

  .شد خواهد متوقف بیتعق افاقه زمان تا شود جنون به مبتال یقطع حکم صدور از قبل جرم مرتکب هرگاه ـ تبصره

 گرید جهات به یدگیرس شود، برائت حکم صدور به یمنته ای و موقوف یقانون جهات از یجهت به ییجزا امر بیتعق هرگاه ـ 7 ماده

  . گرفت خواهد انجام

 یمدع ای یشاک هرگاه شود یم موقوف یخصوص یمدع ای یشاک گذشت با ییجزا امر بیتعق که يموارد در ـ 8 ماده

 هیبق باشد شده اجرا حکم از یقسمت چنانچه و شود یم  موقوف حکم ياجرا کند گذشت یقطع حکم صدور از پس یخصوص

  .باشد شده مقرر يگرید بیترت قانون در که نیا مگر شود یم مرتفع حکم آثار و موقوف آن

 مطالبه را آن و کرده دایپ قذف ای و قصاص لیقب از یاحقی و شده انیز و ضرر متحمل یجرم وقوع از که یشخص ـ 9 ماده

  .شود یم دهینام یشاک و یخصوص یکندمدع یم

  :باشد یم لیذ شرح به مطالبه قابل انیز و ضرر

  . است شده حاصل جرم ارتکاب جهینت در که يماد يانهایز و ضرر ـ 1

  شود یم متضرر و محروم آن از یخصوص ی،مدع جرم ارتکاب اثر در و بوده الحصول ممکن که یمنافع ـ 2

 حقوق اسقاط.  است یباق خود قوت به یخصوص يادعا کند فوت متهم یقطع حکم صدور از قبل هرگاه یمال امور در ـ 10 ماده

  شود ینم یخصوص حقوق اسقاط موجب یقانون جهات از یجهت به یعموم



 خود مدارك و لیدال یتمام رونوشت ای اصل تواند یم یاشاکی یمدع گرفت قرار بیتعق تحت متهم که آن از پس ـ 11 ماده

 و ضرر مطالبه. دینما دادگاه میتسل یدادرس ختم اعالم از قبل تواند یزمین و کند میتسل بیتعق مرجع به پرونده به وستیپ راجهت

  .باشد یم یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیرعا مستلزم انیز

 را یخصوص یمدع انیز و ضرر حکم ییجزا حکم صدور ضمن است مکلف دهد صیتشخ مجرم را متهم دادگاه هرگاه ـ 12 ماده

 نیا در که باشد يشتریب قاتیتحق به محتاج انیز و ضرر به یدگیرس که نیا مگر دینما صادر موجود مدارك و لیدال طبق زین

  .دینما یصادرم یمقتض حکم و کرده یدگیرس انیز و ضرر دادخواست به آن از پس صادر، را ییجزا حکم دادگاه صورت

 دادگاه تیصالح در آن به یدگیرس که يامر به است  منوط میتصم اتخاذ شود مشخص یدگیرس ضمن هرگاه ـ 13 ماده

 و صادر اناطه قرار باشد یم یدادرس نییآ گرید فاتیتشر تیرعا مستلزم دادگاه همان در آن به یدگیرس ادامه ای و است يگرید

 به را آن یگواه و يریگیپ صالح دادگاه در را موضوع ماه کی ظرف است مکلف نفع يذ شود، یم ابالغ نیطرف به

 ادامه خود یدگیرس به دادگاه صورت نیا ریغ در. دینما میتقد دادگاه همان به الزم دادخواست ای و هیارا کننده یدگیرس دادگاه

   گرفت خواهد یمقتض میتصم و داده

 کننده یدگیرس  یقاض به یضیتفو اراتیاخت محدوده در که باشد یلیمسا جمله از موضوع به یدگیرس که یصورت در ـ 14 ماده

  .رساند یم ییقضا حوزه سییر اطالع  به گرید شعبه به ارجاع ای دادرس نییتع راجهت موضوع و صادر یدگیرس از امتناع قرار نباشد

   یمقدمات تحقیقات و جرم کشف:  اول باب

   آنان فیتکال و يدادگستر نیضابط:  اول فصل

 حفظ و یمقدمات ییبازجو و جرم کشف در ییقضا مقام ماتیتعل و نظارت تحت که هستند یماموران يدادگستر نیضابط ـ 15 ماده

 ندینما یم اقدام قانون موجب به ییقضا ماتیتصم ياجرا و اوراق ابالغ و  متهم شدن یمخف و فرار از يریجلوگ و جرم لیدال و آثار

  :از عبارتند و

  . رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین ـ 1

  . انیزندان به مربوط امور به نسبت زندان نیمعاون و رؤسا ـ 2

 ضابط محوله  فیوظا محدوده در و خاص نیقوان موجب  به که یاسالم انقالب پاسداران سپاه جیبس مقاومت يروین نیمامور ـ 3

  .شوند یم محسوب يدادگستر

 محول آنان  به را یانتظام يروین بودن ضابط فیوظا از یبرخ ای تمام یمل تیامن یعال يشورا که يموارد در مسلح يروهاین ریسا ـ 4

  .کند

  .شوند یم محسوب يدادگستر ضابط محوله فیوظا حدود در خاص نیقوان موجب به که ینیمامور و مقامات ـ 5

  .باشد یقاض مورداعتماد و موثق که است معتبر یصورت در نیضابط گزارش ـ تبصره

 از انفصال سال کی تا ماه سه به تخلف صورت در. کنند اجرا را ییقضا مقام دستورات مکلفند يدادگستر نیضابط ـ 16 ماده

  .شد خواهند محکوم حبس ماه شش تا کی از ای و دولت خدمت



  . است ییقضا حوزه سییر با دارند عهده به ضابط عنوان به که یفیوظا ثیح از يدادگستر نیضابط بر نظارت و استیر ـ 17 ماده

 دستورالزم اخذ و فیتکل کسب جهت را مراتب مشهود ریغ میدرجرا ، جرم وقوع از اطالع محض به يدادگستر نیضابط ـ 18 ماده

 و آثار و وادوات آالت حفظ منظور به را الزم اقدامات یتمام مشهود میجرا خصوص در و کنند یم اعالم ییقضا صالح يذ مقام به

 ییقضا مقام اطالع به بالفاصله و انجام را یمقدمات قاتیتحق و معمول ، یتبان ای و متهم فرار از يریجلوگ و جرم لیدال و میعال

  .رسانند یم

 گردیبدوپ از متهم بیتعق و آن وقوع ادله و آثار حفظ و جرم کشف يبرا که است یاقدامات مجموعه یمقدمات قاتیتحق ـ 19 ماده

  .ندارند را متهم از نیتام اخذ حق يدادگستر نیضابط.ردیگ یم صورت ییقضا مرجع به میتسل تا یقانون

 لیتکم و دستورات انجام به نسبت دینما یم نییتع ییقضا مقام  که یمدت در و وقت اسرع در مکلفند يدادگستر نیضابط ـ 20 ماده

 به علت ذکر با را آن گزارش ماه هر انیپا در موظفند نگردد سریم لیتکم ای و دستور ياجرا علت هر به چنانچه. کنند اقدام پرونده 

  .خواهدشد محکوم قانون نیا)16( ماده در مقرر مجازات به امر نیا از متخلف. ندینما ارسال ربط يذ ییقضا مقام

  :شود یم محسوب مشهود ریز موارد در جرم ـ 21 ماده

 آثار ای  افتهی حضور جرم وقوع محل در شده ادی نیمامور بالفاصله ای و شده واقع يدادگستر نیضابط منظر و یمرئ در که یجرم ـ 1

  .کنند مشاهده وقوع از پس بالفاصله را جرم

 رامرتکب ینیمع شخص جرم وقوع از پس بالفاصله هیعل یمجن ایو اند بوده جرم وقوع ناظر که شتریب ای نفر دو که یصورت در ـ 2

  .دینما یمعرف جرم

 ادی لیدال و اسباب تعلق ای شود افتی متهم تصرف در جرم لیدال و اسباب ای واضحه آثار و میعال جرم وقوع از پس بالفاصله ـ 3

  .شود محرز متهم به شده

  .شود ریدستگ آن از پس يفور ای فرار حال در ای فرارداشته قصد جرم وقوع از پس بالفاصله متهم که یصورت در ـ 4

  .دینما تقاضا خود خانه به را نیمامور ورود ، جرم وقوع از پس بالفاصله صاحبخانه که يموارد در ـ 5

  .باشد ولگرد متهم که یوقت ـ 6

 به  اطالع از قبل نباشد موثق منابع از يدادگستر نیضابط اطالعات ای و بوده مشکوك جرم وقوع امارات و میعال هرگاه ـ 22 ماده

 به را جهینت و آورده عمل به باشند داشته را یکس منزل به ورود ای يریدستگ حق که نیا بدون را الزم قاتیتحق ، ییقضا مقامات

  .دهند یم اطالع شده ادی مقامات

 مکلف محل ییقضا مقام ، است خارج محل ییقضا مقام  تیصالح از آنها به یدگیرس که مشهود میجرا مورد در ـ 23 ماده

 عمل به بداند الزم جرم کشف يبرا که یقیتحق هر و فرارمتهم و جرم آثار يامحا از يریجلوگ يبرا را الزم اقدامات هیکل است

  .دینما اعالم  صالح ییقضا مقام به عایسر را خود اقدامات جهینت و آورده 

 و آثار منحصرا مراتب اعالم ضمن باشد یم مرکز يدادگاهها تیدرصالح آنان میجرا به یدگیرس که یاشخاص مورد در ـ تبصره

  .دیگرد خواهد مرکزارسال به بالفاصله و يآور جمع جرم لیدال



 اقدامات مذکور مرجع که یصورت در رسانند، یم صالح ییقضا مرجع  اطالع به را خود اقدامات جهینت يدادگستر نیضابط ـ 24 ماده

 اقدامات و قاتیتحق  ییقضا مقام دستور به مکلفند نیضابط مورد نیا در بخواهد، را آن لیتکم تواند یم افتین یکاف را شده انجام

 متهم بازداشت مشهود میدرجرا چنانچه و نگهدارند بازداشت در را متهم توانند ینم کنیآورند،ل عمل به جرم کشف يبرا را یقانون

 ساعت 24 مدت تا حداکثر و شود ابالغ  متهم به کتبا بالفاصله لیدال ذکر با دیبا اتهام موضوع باشد  يضرور قاتیتحق لیتکم يبرا

 ییقضا مقام اطالع به یقانون میتصم اتخاذ راجهت مراتب دیبا فرصت نیاول در و نموده ينگهدار نظر تحت را متهم توانند یم

 و ایاش و اماکن ، منازل شیتفت نیهمچن. دینما یم فیتکل نییتع متهم يآزاد ای و بازداشت ادامه خصوص در ییقضا  مقام. برسانند

 طرف از یکل طور به قاتیتحق ياجرا هرچند باشد ییقضا  مقام مخصوص اجازه با دیبا رمشهودیغ میجرا در اشخاص جلب

  .باشد شده ارجاع ضابط به ییقضا مقام

 ندارند، مداخله حق گرید و نموده میتسل يو به اند داده انجام که را یقاتیتحق ییقضا مقام ورود از پس يدادگستر نیضابط ـ 25 ماده

   .شود یم ارجاع آنان به يو طرف از که يدیجد تیمامور ای و ییقضا مقام دستور به مگر

   تحقیق قاضی و دادگاه دادرس اختیارات:  دوم فصل

   بازداشت قرار و یدگیرس به شروع ـ اول مبحث

 شعب به ییقضا حوزه سییر توسط واصله اتیشکا و ها باشد،پرونده شده لیتشک دادگاه متعدد شعب که ییها حوزه در ـ 26 ماده

 ای ییقضا  حوزه سییر ابیغ در. دینما ضیتفو خود نیمعاون از یکی به را فهیوظ نیا تواند یم ییقضا حوزه سییر. شود یم ارجاع

  .بود خواهند پرونده ارجاع دار عهده تقدم بیترت  به گرید شعب يروسا امر تیفور و يو معاون

 نیمواز لحاظ با که ستین آن از مانع امر نیا. دهد انجام شخصا را الزم قاتیتحق است مکلف شعبه هر دادرس ای سییر ـ 27 ماده

 ای قیتحق قضات لهیوس دادگاه یقاض نظر ریز و دستور به ماتیتصم و قاتیتحق از يا پاره یقانون مقررات و یشرع 

  .دیآ عمل به يدادگستر نیضابط

  .خواهدبود يو معاون ای ییقضا حوزه سییر با قیتحق یقاض نییتع

 مقررات مطابق را قاتیتحق و اقدامات از يا پاره تواند یم و خواهدنمود فهیوظ انجام دادگاه یقاض نظر ریز قیتحق یقاض ـ 28 ماده

  .شود یم اعالم قیتحق یقاض به جهینت صورت نیا در بخواهد، يدادگستر نیضابط از قبل ماده

 ای ییقضا حوزه سییر به را مراتب خود يکار حوزه در ییجزا امر با برخورد هنگام به موظفند یرسم اشخاص و مقامات ـ 29 ماده

  .دهند اطالع يو معاون

  .دینما نظارت قاتیتحق نحوه بر ابدوی حضور یمقدمات قاتیتحق در تواند یم دادگاه یقاض ـ 30 ماده

 چنانچه و کند یم دیق مجلس  صورت در را آن جهینت و نموده اجرا را دادگاه دستورات ، قاتیتحق موقع در قیتحق یقاض ـ 31 ماده

 دادگاه یقاض به را مراتب اشکال رفع يبرا نباشد مقدور آن انجام که ينحو به شود یاشکال دچار دادگاه دستور ياجرا انیجر در

  .دینما یم اقدام دادگاه نظر طبق و اعالم

  : زاستیجا موقت بازداشت قرار صدور د،ینما متهم به اتهام برتوجه داللت موجود امارات و نیقرا هرگاه ریز موارد در ـ 32 ماده



  .باشد عضو وقطع صلب ، رجم ، اعدام آن یقانون مجازات که یمیجرا ـ الف

  .باشد حبس سال سه آن یقانون مجازات حداقل که يعمد میجرا ـ ب

  . یاسالم مجازات قانون پنجم کتاب اول فصل موضوع میجرا ـ ج

 نیمطلع و شهود ای گرید متهمان با یتبان باعث ای و شده جرم لیدال و آثار رفتن نیب از موجب متهم بودن آزاد که يموارد در ـ د

 به و باشد متهم شدن یمخف ای فرار میب که یهنگام نیهمچن ند،ینما امتناع شهادت يادا از شهود که شود سبب ای و دهیگرد واقعه

  .نمود يریجلوگ آن از نتوان يگرید قیطر

  .روز شش مدت به حداکثر نهیب اقامه يبرا دم يایاول يتقاضا با عمد قتل در ـ ه

 موجب يو بودن آزاد که است زیجا متهم بازداشت یصورت در باشد  نداشته یشخص جنبه چنانچه عفت یمناف میجرا در ـ 1 تبصره

  .شود افساد

  . است یالزام زین) ج( و)  ب( ،) الف( يبندها در) د( بند مقررات تیرعا ـ 2 تبصره

 قابل و رسد یم يو معاون ای محل ییقضا حوزه سییر دییتا  به و صادر دادگاه یقاض توسط موقت بازداشت قرار ـ 33 ماده

. بود خواهد  نوبت از خارج دنظریتجد دادگاه یدگیرس. باشد یم روز ده مدت ظرف استان دنظریتجد دادگاه در یدنظرخواهیتجد 

 بداند الزم را متهم موقت  بازداشت ادامه مربوطه یقاض چنانچه و شود روشن متهم  تیوضع دیبا ماه کی مدت ظرف صورت هر در

  خواهدنمود اقدام شده ادی بیترت به

 با باشد معاون و ییقضا حوزه سییر فاقد محل ای و شود صادر ییقضا حوزه سییر توسط بازداشت قرار که یصورت در ـ تبصره

  .شد خواهد ارسال دنظریتجد دادگاه به پرونده متهم اعتراض

 نیتام اخذ منظور به پرونده و فسخ را متهم بازداشت قرار دهد صیتشخ وارد را متهم اعتراض دنظریتجد دادگاه که یصورت در

  .گردد یم اعاده قرار صادرکننده دادگاه به گرید مناسب

 د،ینما صادر را نیتام لیتبد ای و نیتام اخذ قرار ای و متهم قراربازداشت ، قاتیتحق مراحل تمام در تواند یم قیتحق یقاض ـ 34 ماده

 را پرونده ساعت)24( مدت ظرف حداکثر است مکلف شود متهم بازداشت به یمنته که ینیتام قرار ای و بازداشت قرار مورد در

) 33( ماده برابر ، متهم  اعتراض و موقت بازداشت قرار با دادگاه موافقت صورت در.کند ارسال دادگاه یقاض نزد اظهارنظر يبرا

  .شود یم اقدام

  .دینما یم متناسب قرار صدور به مبادرت راسا نباشد موافق آن با دادگاه یقاض که یصورت در قرارها ریسا مورد در

  .باشد کرده صادر راسا قیتحق یقاض که است ییقرارها خصوص در ماده نیا در مذکور نیتام قرار لیتبد ـ تبصره

 به اتهام  توجه بر داللت موجود امارات و نیقرا هرگاه آن يها تبصره و قانون نیا) 32( ماده ودیق تیرعا با ریز موارد در ـ 35 ماده

 حداقل از آن مدت  که نیا بر مشروط افتی خواهد ادامه يبدو حکم صدور وتا است یالزام موقت بازداشت قرار صدور دینما متهم

  .دیننما تجاوز یارتکاب جرم یقانون مقرر مجازات مدت



  . االرض یافسادف و محاربه و یدپاشیاس ، ییربا آدم عمد، قتل ـ الف

  .باشد میدا حبس ای اعدام آن یقانون مجازات که یمیجرا در ـ ب

 کی حداقل متهم که یصورت در مجعول سند از استفاده و جعل ، درامانت انتیخ ارتشا، ، اختالس ، يکالهبردار ، سرقت میجرا ـ ج

  .باشد داشته را مذکور میجرا از کیهر ارتکاب علت به یرقطعیغ تیمحکوم شترسابقهیب ای فقره دو ای یقطع تیمحکوم سابقه فقره

  .باشد فساد موجب متهم يآزاد که يموارد در ـ د

  .باشد شده مقرر خاص نیقوان موجب به که یمیجرا هیکل در ـ ه

  . است یشاک يتقاضا به منوط متهم بازداشت جواز الناس حقوق در ـ 36 ماده

 قرارذکر متن در متهم اعتراض حق و آن لیدال و یقانون مستند و بوده موجه و مستدل دیبا موقت بازداشت يقرارها هیکل ـ 37 ماده

  .شود

 قراربازداشت ، مستندات و لیدال ذکر با ضرورت صورت در ماه کی مهلت از پس موارد هیکل در است مکلف یقاض نیهمچن

  .دینما آزاد را متهم مناسب نیتام قرار با صورت نیا ریغ در و دیتجد را موقت

  .باشند داشته را حق نیا قانون طبق که ندینما یم یمقدمات قاتیتحق به اقدام یهنگام قیتحق قضات و دادگاه دادرسان ـ 38 ماده

 اضرری نفع به که یاحوال و اوضاع کشف در و داده انجام را قاتیتحق یطرف یب تینها در دیبا قیتحق قضات و دادرسان ـ 39 ماده

  .ندینما تیرعا را کامل یطرف یب است متهم

 لیدرتحص و آورده عمل به جرم میعال و آثار يامحا از يریجلوگ يبرا يفور اقدامات مکلفند قیتحق قضات و دادرسان ـ 40 ماده

  .ندینما ریتاخ دینبا وجه چیه به جرم لیدال و اسباب يآور جمع و

 اقدامات و قاتیتحق لیتکم چنانچه و دارند نظارت يدادگستر نیضابط  اقدامات و قاتیتحق بر قیتحق قضات و دادرسان ـ 41 ماده

  .ندینما یاتخاذم یمقتض میتصم بدانند يضرور را شده انجام

 متخلف گذارند، اجرا موقع به يفور را قیتحق قضات و دادرسان دستورات موظفند يدادگستر نیضابط و یرسم مقامات ـ 42 ماده

  .شد خواهد محکوم یاسالم مجازات قانون در مقرر مجازات به ماده نیا از

 يآور جمع ای نیمطلع و شهود از قیتحق ای شیتفت ياجرا توانند یم قیتحق قضات و دادرسان ، عفت یمناف موارد ریغ در ـ 43 ماده

. کنند ارجاع نیضابط به الزم ماتیتعل با بدانند الزم جرم کشف يبرا که را يگرید اقدام هر ای و جرم امارات و لیدال و اطالعات

  .دارد ییقضا اماره ارزش اقدامات نیا

 در که  بوده یخصوص یشاک يدارا ای و باشد مشهود جرم که يدرموارد مگر است ممنوع عفت یمناف میجرا در قیتحق ـ تبصره

  .ردیگ یم انجام دادگاه یقاض توسط ریاخ مورد

 يقوا از توانند یم قیتحق قضات و دادرسان شود، یمقاومت فهیوظ  انجام هنگام قیتحق قضات و دادرسان برابر در هرگاه ـ 44 ماده

  .هستند آن انجام به مکلف شده ادی يقوا. کنند استفاده یانتظام و ینظام



 مشکل او به یدسترس ای و ستین نیمع ای شده یمخف متهم که نیعذرا به توانند ینم نیضابط و قیتحق قضات ، دادرسان ـ 45 ماده

  .سازند متوقف را خود قاتیتحق است

   قیتحق قضات و دادرسان رد ـ دوم مبحث

 رد را آنان توانند یم زین دعوا نیطرف و ندینما امتناع قیتحق و یدگیرس از دیبا ریز موارد در قیتحق قضات و دادرسان ـ 46 ماده

  :کنند

 امر در که یاشخاص ای دعوا نیطرف از یکی با قیتحق یقاض ای دادرس  نیب طبقه هر از سوم درجه تا یسبب ای ینسب قرابت وجود ـ الف

  .دارند دخالت ییجزا

  .باشد او همسر ای یقاض امور متکفل ای مباشر نیطرف از یکی ای باشد نیطرف از یکی مخدوم ای میق قیتحق یقاض ای دادرس ـ ب

  .دارند دخالت ییجزا امر در که باشد یاشخاص از  یکی وارث آنان فرزند ای همسر ای قیتحق یقاض ای دادرس ـ ج

  .باشد نیطرف از یکی شاهد ای و کرده يماهو نظر اظهار قبال ییجزا امر همان در قیتحق یقاض ای دادرس ـ د

 مطرح  سابق در ای و باشد مطرح ییجزا ای یحقوق يدعوا او فرزند ای و همسر ای نیطرف از یکی و قیتحق یقاض ای دادرس نیب ـ ه

  .باشد نگذشته سال دو یقطع حکم صدور خیتار از و بوده

  ]332.[باشند داشته مطروح موضوع در یشخص  نفع ، آنان فرزندان ای همسر ای قیتحق یقاض ای دادرس ـ و

 ای يرا صدور از قبل دیبا ، است مذکور قبل ماده در که یجهات ای جهت وجود صورت در قیتحق یقاض ای دادرس رد ـ 47 ماده

  .بود دنظرخواهدیتجد جهات از مورد صورت نیا در که شود کشف يرا صدور از بعد رد جهت که نیا مگر باشد قاتیتحق انجام

 دادرس به یدگیرس و کند یم امتناع یدگیرس از ردیبپذ را آن  دادرس هرگاه. شود یم میتسل دادگاه دادرس به رد اظهار ـ 48 ماده

 نیکترینزد به یدگیرس جهت پرونده گر،ید شعبه ای البدل یعل دادرس  نبودن صورت در و شود یم ارجاع گرید شعبه به ای البدل یعل 

  .شود یم فرستاده عرض هم دادگاه

 یدگیرس  به و اعالم الزم قرار صدور با را خود نظر روز سه ظرف  است مکلف دیننما قبول را رد اظهار دادرس هرگاه ـ 49 ماده

 نیا به.  است استان نظر دیتجد دادگاه در دنظریتجد درخواست قابل  ابالغ خیتار از روز ده ظرف مذکور قرار دهد، ادامه

  .شد خواهد یدگیرس نوبت از خارج درخواست

 و رد را قیتحق یقاض باشد یم یقاض رد موجب که یجهات ای جهت به توانند یم متهم ای یخصوص یمدع ای یشاک ـ 50 ماده

 انجام را قاتیتحق شخصا تواند یم دادگاه دادرس راد،یا قبول درصورت ند،ینما اعالم دادگاه دادرس به یکتب صورت به را موضوع

  .برساند اول شعبه سییر نظر به يگرید قیتحق یقاض نییتع جهت را مراتب ای

   دادگاه تیصالح ـ سوم مبحث

 ریز موارد در یقانون جهات وجود صورت در و نموده فهیوظ يفایا خود تیمامور محل ییقضا حوزه در فقط دادگاهها ـ 51 ماده

  :کنند یم یدگیرس و قیتحق به شروع



  .باشد شده واقع دادگاه آن ییقضا حوزه در جرم ـ الف

  .باشد  شده ریدستگ حوزه آن در متهم ای کشف دادگاه آن ییقضا حوزه در یول شده واقع يگرید ییقضا حوزه در جرم ـ ب

  .باشد میمق دادگاه آن حوزه در جرم ارتکاب  به مظنون ای متهم یول واقع يگرید دادگاه حوزه در جرم ـ ج

 ریدستگ آن حوزه در مرتکب ای کشف آن حوزه در یول شده  واقع دادگاه ییقضا حوزه از خارج جرم که يموارد در ـ 52 ماده

 یمقتض  قاتیتحق دادگاه باشد، نداشته یدگیرس يبرا یمحل تیصالح جرم وقوع محل دادگاه که يموارد در نیهمچن و باشد شده

  .دارد یم ارسال صالح دادگاه نزد)  يریدستگ صورت در( متهم با همراه را پرونده و آورده عمل به را

 دهد یم ادامه کرده شروع که یقاتیتحق به دادگاه نباشد معلوم  آن وقوع محل یول شود کشف یمحل در یجرم چنانچه ـ 53 ماده

 و داده ادامه را یدگیرس دادگاه نگردد، مشخص جرم وقوع محل شود،چنانچه معلوم جرم وقوع محل ای و ختم قاتیتحق که یتاوقت

  .دینما یم يرا صدور به اقدام

  يجاها در جرم چند مرتکب یشخص اگر و است شده واقع آن حوزه در جرم که شود یم محاکمه یدادگاه در متهم ـ 54 ماده

 مجازات  ثیح از یارتکاب میجرا چنانچه و شده واقع آن حوزه در جرم نیمهمتر که شد خواهد یدگیرس یدادگاه در بشود مختلف

 يها حوزه در متهم میجرا که یصورت در و دینما یم یدگیرس شده ریدستگ آن حوزه در مرتکب که یدادگاه باشد درجه کی در

 هیکل به یدگیرس تیصالح ، نموده موضوع بیتعق به شروع ابتدائا که یدادگاه ، رنشدهیدستگ متهم و باشد شده واقع مختلف ییقضا

  .دارد را مذکور میجرا

 در گرید یبعض و یعموم دادگاه تیصالح در آنها از یبعض به یدگیرس که باشد يمتعدد میجرا ارتکاب به متهم کس هر ـ 55 ماده

 و شود یم محاکمه دارد را اتهام نیمهمتر به یدگیرس تیصالح که یدردادگاه ابتدا متهم باشد ینظام ای انقالب دادگاه تیصالح

 متهم باشد يمساو فریک ثیازح اتهامات که یصورت در. شد خواهد اعزام مربوط دادگاه به گرید اتهام به یدگیرس يبرا آن از پس

  .شود یم محاکمه یعموم و ینظام و انقالب دادگاه در بیترت به مورد حسب

  .دارد را یاصل مجرم اتهام به یدگیرس تیصالح که شوند یم محاکمه یدادگاه در جرم نیمعاون و شرکا ـ 56 ماده

 ریدستگ رانیا در و شده یجرم مرتکب رانیا یاسالم يجمهور تیحاکم قلمرو از خارج در یرانیا اتباع از یکی هرگاه ـ 57 ماده

  . است شده ریدستگ  آن حوزه در که شود یم محاکمه یدادگاه در شود

  .بود خواهد)  یمدن امور( در یدادرس نییآ کتاب در مذکور قواعد طبق يفریک امور در ، تیصالح در اختالف حل ـ 58 ماده

 هر یطورکل  به و جرم آالت يآور ،جمع منزل از یبازرس ، محل نهیمعا ای و شهود شهادت استماع ای متهم از قیتحق چنانچه ـ 59 ماده

 با را آن انجام  ییقضا ابتین ياعطا با کننده یدگیرس دادگاه شود، الزم است دادگاه ییقضا حوزه از خارج که یمحل در گرید اقدام

 پس را یمیتنظ اوراق و داده انجام را تقاضا مورد قاتیتحق و اقدامات دادگاه. دینما یتقاضام محل آن دادگاه از موارد حیصر ذکر

  ]57.[کند یم اعاده دهنده ابتین دادگاه نزد آمده دست به مدارك ریسا با امضا از

 توسط  آن استماع باشد، یم دادگاه يرا مستند شاهد، شهادت بر  شهادت ای و شاهد شهادت ای و متهم اقرار که يموارد در ـ تبصره

  . است یالزام يرا صادرکننده یقاض



 به را آن ای و کرده نیمع را نیتام نوع تواند یم د،ینما يگرید دادگاه از را یمتهم از قیتحق درخواست دادگاه که یهنگام ـ 60 ماده

 اظهار نیتام مورد در ينظر تقاضاکننده دادگاه که يموارد در. دینما واگذار  است شده درخواست آن از قیتحق که یدادگاه نظر

 دهد، صیتشخ نامتناسب را آن ای و نشده اخذ نیتام که شود احراز شده درخواست آن از قیتحق که یدادگاه يبرا ای و باشد نکرده

  .کرد اخذخواهد یمتناسب نیتام خود نظر به

  .دینما محول قیتحق یقاض به را ابتین مورد انجام تواند یم ابتین يمجر دادگاه ـ تبصره

  .شود ینم قاتیتحق انجام از مانع  التیتعط و شود انجام عیسر دیبا یمقدمات قاتیتحق ـ 61 ماده

   احاله ـ چهارم مبحث

 اول شعبه موافقت و مبدأ حوزه سییر درخواست به استان کی گرید حوزه به يا حوزه از پرونده احاله ، يفریک امور در ـ 62 ماده

 کشور یعال وانید موافقت و ییقضا حوزه سییر درخواست به گرید استان به استان کی حوزه از و استان همان دنظریتجد دادگاه 

  .ردیگ یم صورت

  :از است عبارت احاله موارد ـ 63 ماده

  .باشند داشته اقامت يگرید دادگاه حوزه در نیمتهم شتریب ـ الف

 یدگیرس بتواند بهتر واقعه محل به بودن کینزد علت به گرید دادگاه که ينحو به باشد دور صالح دادگاه از جرم وقوع محل ـ ب

  .دینما

 کشور کل دادستان ای هییقضا قوه سییر هرگاه ، تیامن و ظم ن حفظ منظور به ، فوق ماده دو در مذکور موارد بر عالوه ـ 64 ماده

  ]207.[شد خواهد احاله گرید ییقضا مرجع به پرونده کشور یعال وانید موافقت از پس دهد، صیتشخ

   قاتیتحق تیفیک و شروع ـ پنجم مبحث

  : است ریز قرار به یدگیرس و قاتیتحق به شروع يبرا یقانون جهات ـ 65 ماده

  . یشاک تیشکا ـ الف

  .شود حاصل نانیاطم ازقولشان که یاشخاص ای يدادگستر نیضابط اخبار و اعالم ـ ب

  .باشد آن وقوع ناظر ، یقاض که یصورت در مشهود میجرا ـ ج

  . متهم اقرار و اظهار ـ د

  .باشد یم ییقضا حوزه سییر ارجاع به منوط یدگیرس و قاتیتحق به شروع ـ تبصره

  شروع يبرا اظهار نیا باشد، یعموم جنبه يدارا مذکور جرم و  بوده یجرم وقوع ناظر خود، که دینما اعالم یکس هرگاه ـ 66 ماده

 اعالم صرف به ، نبوده هیقض شاهد کننده اعالم اگر یول نباشد قاتیتحق  انجام يبرا يگرید لیدال هرچند است یکاف یدگیرس به

  .باشد موجود ادعا صحت لیدال که نیا مگر نمود قیتحق به شروع توان ینم



 یدگیرس به شروع يمبنا توان ینم ، ستین مشخص آنها سندگانینو و دهندگان گزارش تیهو که را ییها نامه و گزارشها ـ 67 ماده

 نظر به که باشد ینیقرا يدارا ای است یعموم تیامن و نظم در اخالل موجب که کند یمهم امر وقوع بر داللت که آن مگر داد قرار

  .دینما تیکفا قیتحق به شروع يبرا یقاض

  .دینما يخوددار آن انجام از تواند ینم دادگاه یقاض ، است یکاف یدگیرس به شروع يبرا تیشکا ـ 68 ماده

  :شود دیق دیبا ریز موارد هییشکوا در. کند تیشکا لیوک  توسط ای شخصا تواند یم یخصوص یمدع و یشاک ـ 69 ماده

  . یشاک قیدق ینشان و پدر نام ، یخانوادگ نام ، نام ـ الف

  . جرم وقوع محل و خیتار ذکر و تیشکا موضوع ـ ب

  . است مطالبه مورد و شده وارد یمدع به که یمال انیز و ضرر ـ ج

  . امکان صورت در مظنون ای عنه یمشتک ینشان و مشخصات ـ د

  . امکان درصورت نیمطلع و شهود ینشان و مشخصات و یاسام و ادله ـ ه

 یکی به ییقضا حوزه سییر توسط و ثبت کل دفتر در یشاک عرضحال باشد متعدد دادگاه شعب که ییها حوزه در ـ 1 تبصره

  .شود یم ارجاع ازشعب

 اثر ای امضا به و منعکس دادگاه دفتر توسط یمیتنظ جلسه درصورت مراتب باشد یشفاه ای ناقص عرضحال چنانچه ـ 2 تبصره

  .رسد یم یشاک انگشت

 یول  نموده نظر صرف خود تیشکا از یشاک ای و نباشد یکاف دعوا اقامه لیدال ای دینما نیمع را متهم نتواند یشاک هرگاه ـ 70 ماده

  .دهد یم انجام را الزم قاتیتحق دادگاه باشد، گذشت رقابلیغ میجرا از موضوع

 یشفاه تیشکا. ندینما قبول وقت همه را یشفاه ای یکتب تیشکا موظفند يدادگستر نیضابط و ربط يذ قضات ـ 71 ماده

 و دیق مجلس  صورت در مراتب باشد نداشته سواد ای کند امضا نتواند یشاک اگر رسد، یم یشاک يامضا به و دیق مجلس درصورت

  .شود یم قیتصد مجلس صورت مندرجات با یشفاه تیشکا انطباق

 ای دیرش ریغ ر،یصغ( محجور جرم از متضرر و است یخصوص یشاک تیشکا به منوط ییجزا امر بیتعق که يموارد در ـ 72 ماده

 به ضرر توجه ای وقت فوت موجب میق نصب و باشد نداشته میق ای یول هیعل یمجن ای نباشد او میق ای یول به یدسترس و بوده)  مجنون

 در مداخله ای شده جرم مرتکب خود ، میق ای یول که یصورت در نیهمچن و میق نصب ای میق ای یول مداخله و حضور تا شود، محجور

 اقدامات و نموده بیتعق را ییجزا امر خود، ای و کند یم نییتع موقت میق عنوان به را يگرید شخص دادگاه باشد، داشته آن

  .آورد یم عمل به متهم فرار از يریجلوگ و جرم لیدال يآور جمع و حفظ يبرا را يضرور

  .باشد یم هیالرعا الزم ماده نیا در مذکور  بیترت یرمالیغ يدعاو در فقط دیرش ریغ خصوص در ـ تبصره

 قاتیتحق جلسه صورت از زین و دینما اظهار را خود لیودال یمعرف را خود شهود ، قاتیتحق هنگام دارد حق یشاک ـ 73 ماده

  .ردیبگ رونوشت ، نهیهز پرداخت از پس نباشد قاتیتحق بودن محرمانه با یمناف که یمقدمات 



 قابل لیدال بر یمبتن یشاک يتقاضا که یصورت در تقاضاکند، دادگاه از را خود انیز و ضرر نیتام تواند یم یشاک ـ 74 ماده

  . است اعتراض رقابلیغ و یقطع قرار نیا د،ینما یم صادر را خواسته نیتام قرار دادگاه باشد قبول

 و ضرر مبلغ معادل دادگاه نباشد، ممکن آن فیتوق لکن بوده نیمع نیع ای و نبوده نیمع نیع یشاک خواسته که یصورت در ـ 75 ماده

 طبق دادگاه بشود، ضامن به متهم اموال فیتوق لیتبد يتقاضا اگر کندو یم فیتوق متهم ییدارا و اموال ریسا از یشاک انیز

  .شود یم گذاشته اجرا موقع به ابالغ محض به نیتام قرار. دینما یم عمل یمدن یدادرس نییآ مقررات

 طبق تیشکا طرف خسارات پرداخت به ، نموده واقع خالف تیشکا طرح به اقدام تعمدا یشاک شود ثابت که یصورت در ـ 76 ماده

  .شد خواهد محکوم دادگاه نظر

 دادگاه شعبه که یصورت در ستین مربوط اول جرم به که دینما کشف را يگرید جرم دادگاه یقاض ، قیتحق ضمن چنانچه ـ 77 ماده

 حفظ يبرا نیقوان موافق را الزم اقدامات باشد متعدد دادگاه شعب چنانچه و دینما یم یدگیرس زین جرم آن به باشد فرد به منحصر

   .دهد یم اطالع  ییقضا حوزه سییر به را مراتب و آورده عمل به متهم فرار از يریجلوگ و مکشوف جرم امارات و آثار

       محلی تحقیقات و محل معاینه ـ ششم مبحث

 مورد خبره اهل ای و يدادگستر نیضابط توسط آنان دستور به ای و قیتحق یقاض ای و دادگاه یقاض توسط محل نهیمعا ـ 78 ماده

 حضور عدم لکن شوند حاضر توانند یم دارند شرکت ییجزا امر در که یاشخاص محل نهیمعا هنگام. شود یم انجام یقاض وثوق

  .بود نخواهد نهیمعا انجام مانع آنان

  .دارد تیفور که يموارد در مگر د،یآ یم عمل به روز در محل نهیمعا ـ 79 ماده

 مجلس  صورت در ، است موثر هیقض در ينحو به که مکشوفه و  مشهوده میعال و آثار یتمام محل نهیمعا و قیتحق هنگام ـ 80 ماده

  .شودیم دیق 

 یم یقاض يفور موارد در. شود یم دعوت زین نیمطلع از واقعه شهود بر عالوه یمحل قیتحق و نهیمعا در حضور يبرا ـ 81 ماده

  .دینما احضار  محل به است يضرور آنان حضور که را یاشخاص تواند

 مخل  میجرا در چنانچه باشد يضرور آنان حضور و اند شده دعوت یمحل قیتحق و نهیمعا در حضور يبرا که یاشخاص ـ 82 ماده

  .شد خواهند جلب یقاض دستور به نشوند حاضر  موجه عذر بدون و بوده یعموم نظم خالف و تیامن

 باشد الزم مخصوص معلومات ای و یفن ای یعلم جهت از آنان نظر اظهار که دیآ یم عمل به دعوت یهنگام خبره اهل از ـ 83 ماده

 خبره اهلیعموم نظم خالف ای و تیامن مخل میجرا در چنانچه.  حرف  صاحبان گرید و ابیارز ، مهندس داروساز، ، پزشک لیقب از

  .شد خواهد جلب یقاض حکم به نباشد،  هم هیالکفا به من و ابدین حضور موجه عذر بدون

 مجلس درصورت را آن و آورده عمل به یشفاه ای و یکتب صورت به خبره اهل از را الزم يپرسشها است مکلف یقاض ـ 84 ماده

 نداشته را تیاهم نیا خبره نظر به یول باشد قتیحق کشف در تیاهم زیحا ینظرقاض از آثار از یبعض که یصورت در. دینما دیق

  .دینما اظهارنظر آن به نسبت یقاض درخواست به است مکلف خبره باشد،

  .ابدی حضور تواندیبداندم الزم یقاض چنانچه ، خبره اهل توسط قیتحق هنگام ـ 85 ماده



  وقوع هنگام در او گرفتن شاهد به علم دادگاه که دینما یمعرف را يشاهد و باشد یشاک تیشکا براساس یدگیرس اگر ـ 86 ماده

 به قیتحق ای و دارد يو بودن شاهد به علم دادگاه که باشدیشاهد شهادت به متوقف حق احقاق ای و باشد داشته جرم

  . زاستیجا شاهد احضار باشد، یعموم نظم و  تیامن با  جرم ارتباط جهت

 از تواندیم یقاض باشد مشکوك یقاض نظر به آنان  دهیعق ای شود حاصل یاختالف خبره اهل دیعقا در هرگاه ـ 87 ماده

  .دینما استعالم را آنان دهیعق و ارسال مربوط افنی علم نیمتخصص نزد را آنان هینظر ای و دینما دعوت يگرید خبرگان

 يشهایآزما و ها نهیمعا ریسا و یروان يبهایآس و یجسم يها صدمه و ضرب میعال و آثار و جراحتها و اجساد نهیمعا يبرا ـ 88 ماده

 نباشد یقانون پزشکییجا در ای و ابدی حضور نتواند یقانون پزشک اگر و دینما یم  دعوت معتمد یقانون پزشک از یقاض ،یپزشک

  .شودیم دعوت يگرید معتمد پزشک

  .آورد عمل به دعوت متخصص پزشک از تواند یم یقاض باشد نداشته تخصص يامر در یقانون پزشک هرگاه

  .بود نخواهد مستثنا معالج پزشک. کند دعوت پزشک چند از و اکتفانکرده پزشک کی به لزوم صورت در تواندیم یقاض ـ 89 ماده

 یم عمل به رهیغ و فوت یچگونگ و یمتوف تیهو کشف جسد، حفظیبرا را الزم اقدامات ، پزشک حضور زمان تا یقاض ـ 90 ماده

  .آورد

 در اعتراض مراتب. ندینما اعتراض خبره اهل هینظر به توانند یم دارند حضور حق که یاشخاص ریسا و قیتحق شهود ـ 91 ماده

  .شود یم دیق مجلس صورت

 يشتریب مدت مستلزم نظر اظهار که يموارد در مگر دینما اعالم یقاض  به روز سه ظرف حداکثر را خود هینظر دیبا پزشک ـ 92 ماده

  .باشد

 که یپزشکان نزد را پزشک نظر یقاض ، واقعه احوال و اوضاع با  پزشک نظر تناقض ای و پزشکان نظر اختالف صورت در ـ 93 ماده

 ای و نموده نهیمعا که یپزشک از حیتوض اخذ از پس لزوم صورت در را خود نظر شده ادی اشخاص فرستد،یم دارند يشتریب تخصص 

  .کنندیم اعالم یقاض به یکتب طور به ، میمستق نهیمعا با

 دیق مجلس  صورت در قیدق طور به را او انگشت اثر و جسد مشخصات و میعال یقاض نباشد معلوم یمتوف تیهو هرگاه ـ 94 ماده

 بداند یمقتض که يا لهیوس هر به یمتوف تیهو صیتشخ يبرا سپس دهد،یم آن از يعکسبردار دستور امکان صورت در و دینما یم

  .دینمایم اقدام

 از را الزم قاتیتحق ، است بوده مجنون جرم ارتکاب هنگام متهم  که شود متوجه قاتیتحق انیجر در قیتحق یقاض هرگاه ـ 95 ماده

 مجلس درصورت را مراتب ، لیتحص مورد نیا در را متخصص پزشک هینظر و آورده عمل به نیمطلع ریسا و او کانینزد و کسان

 و دید یکاف را خبره واهل قیتحق یقاض قاتیتحق هرگاه پرونده یبررس از پس دادگاه.دارد یم ارسال دادگاه به را پرونده کرده دیق

 یمقتض حکم ، مطالبه درصورت یمال خسارات ای هید مورد در و صادر بیتعق یموقوف قرار ییجزا نظر از شد مطمئن آن صحت از

. دهدیم ادامه جهینت حصول تا خبره اهل نظر جلب و قیتحق به نکرد، حاصل قاتیتحق صحت به نانیاطم چنانچه و د،ینمایم صادر

  .شد خواهد منتقل درمان و ينگهدار مخصوص مراکز به ضرورت صورت در ای و یول اذن با مجنون شخص

   جرم ادوات و آالت کشف و اماکن و منازل یبازرس و شیتفت: سوم فصل



 اسباب ای متهم کشف به يقو ظن ، لیدال حسب که دیآ یم عمل به يموارد در ایاش و اماکن ، منازل یبازرس و شیتفت ـ 96 ماده

  .باشد داشته وجود محل آن در جرم لیدال و وآالت

  .باشد مهمتر آنان حقوق از که است مجاز یصورت در د،ینما مزاحمت اشخاص حقوق با یبازرس و شیتفت چنانچه ـ 97 ماده

. دیآ یم عمل به نیحاضر ارشد حضور در يو ابیغ در و قیتحق شهود و یقانون متصرف حضور در یبازرس و شیتفت ـ 98 ماده

  .شود یم انجام آنها انیمتصد ای حضورصاحبان با المقدور یحت زین اماکن یبازرس و شیتفت

 باشد، داشته تیفور زین یبازرس و شیتفت و نباشد یدکسیآ یم عمل به یبازرس و شیتفت آن از که یمحل در هرگاه ـ تبصره

  .بدهد را محل کردن باز دستور ، جلسه صورت در مراتب دیق با تواند یم یقاض

 توانند ینم اشخاص ریسا یول باشند حاضر یبازرس و شیتفت درموقع توانند یم هستند لیدخ ییجزا امر در که یاشخاص ـ 99 ماده

  . یقانون متصرف اجازه با مگر شوند داخل

. کند اقتضا ضرورت که ردیگ یم انجام یصورت در شب هنگام و دیآ یم عمل به روز در منازل یبازرس و شیتفت ـ 100 ماده

  .دینما دیق مجلس صورت در دیبا یقاض را ضرورت جهت

 از دستور نیا ياجرا يبرا و دینما ممنوع را یبازرس محل به خروج و ورود تواند یم یقاض لزوم صورت در ـ 101 ماده

  .کند استفاده ینظام يروین از ضرورت حسب و یانتظام يروین

 ند،یننما اجرا بسته يایاش و محلها کردن باز در را یقاض دستور آنها انیمتصد ای اماکن یقانون نیمتصرف که یصورت در ـ 102 ماده

  .دینما شوداحتراز یم خسارت ورود باعث که یاقدامات از المقدور یحت است مکلف یول بدهد را کردن باز دستور تواند یم یقاض

 لزوم صورت در و لیتحص است جرم واقعه به راجع که آنچه فقط ، متهم به متعلق يایاش ریسا و ها نوشته و اوراق از ـ 103 ماده

 و نموده رفتار اطیاحت کمال با متهم به متعلق يایاش و ها رنوشتهیسا مورد در است مکلف یقاض و شود یم هیارا قیتحق شهود به

  .نداردنشود جرم به ارتباط که آنها يمحتوا و مضمون يافشا موجب

 جرم کشف يبرا متهم به مربوط يریتصو و یصوت ، یمخابرات ، یپست مراسالت یبازرس و شیتفت ، مالحظه که يموارد در ـ 104 ماده

 حضور در را آن وصول از بعد بفرستند، او نزد نموده فیتوق را فوق يایاش دهدکه یم اطالع ربط يذ مراجع به یقاض باشد الزم

 از متهم استنکاف. دینما یم  ضبط پرونده در را آن متهم يامضا از پس و نموده دیق مجلس صورت در را مراتب و کرده هیارا متهم

 به دیرس اخذ با باشد نداشته ضرورت آن ضبط و نبوده تیاهم زیحا مزبور يایاش چنانچه و شود یم دیق مجلس صورت در امضا

  .شود یم مسترد صاحبش

 يضرور یقاض نظر به اشخاص حقوق احقاق يبرا ای و است مربوط کشور تیامن به که يموارد در جز افراد تلفن کنترل ـ تبصره

  . است ممنوع شود، داده صیتشخ

 ماموران و هایشهردار و نهادها و دولت به وابسته و یدولت  موسسات و سازمانها ها، وزارتخانه نیمامور و مقامات ـ 105 ماده

 و اسباب مکلفند است نام ذکر مستلزم آنها مورد در قانون شمول که ییدستگاهها و یرسم اسناد دفاتر و بانکها و یعموم خدمات به

 درخواست به است الزم ییجزا امر قیتحق يبرا آنها به مراجعه که يودفاتر اسناد و اوراق از قسمت آن و اطالعات و جرم لیدال



 اجازه با دیبا صورت نیدرا که یدولت يسر اسناد مورد در مگر. بگذارند آنها دردسترس و نموده ابراز کننده یدگیرس ییقضا مرجع

  .شد خواهد سال کی تا ماه شش از یدولت خدمات از موقت انفصال به محکوم ماده نیازا متخلف باشد، هییقضا قوه سییر

 تواند یم یقاض باشد سپرده يگرید شخص ای خود لیوک به است  جرم کشف در مؤثر که را خود يها نوشته متهم هرگاه ـ 106 ماده

 يبرا مقرر مجازات به مستنکف آنها، هیارا از استنکاف صورت در و دینما یبررس شخص آن ای لیوک حضور در مورد حسب را آنها

  .خواهدشد محکوم محاکمه از متهم یخالص

 و آمده دست به یبازرس نیح در که ییایاش هیکل و یتقلب سکه ، یاسنادساختگ ، اسلحه ، حربه لیقب از جرم ادوات و آالت ـ 107 ماده

 و فیتعر مزبور يایاش از کیهر ، مجلس صورت در و شده ضبط دیبا باشد جرم به متهم اقرار ای جرم کشف موجب تواند یم

  .شود فیتوص

 ذکر با دیبا کند یم لیتحص یقاض که را آنچه و نمود وحفظ ممهور و يگذار شماره دیبا را جرم ادوات و آالت ـ 108 ماده

  .بدهد دیرس صاحبش به مشخصات

 یقاض صورت نیا در ،) ختهیر که یخون مثل( نمود وخارج جدا محل از نتوان که باشد يزیچ جرم لیدال هرگاه ـ 109 ماده

 ای یانتظام يروین به را آن حفاظت کرده موم و مهر و قفل را محل باشد الزم اگر و دینما اقدام شده ادی لیدال حفظ به دنسبتیبا

  .بسپارد مخصوص مستحفظ

 طیاتفری عیضا که يطور به شود موم و مهر ختهیر یظرف در و لیتحص لزوم قدر به دیبا است هیتجز قابل که یعاتیما از ـ 110 ماده

  .شود برداشته نمونه عنوان به ظرف سه حداقل دیبا عاتیما از. نگردد

 ، شده فیتوق قاتیتحق انیجر در که یمال نوع هر ای و شده لیتحص جرم ارتکاب واسطه به که ییایاش ای مسروقه اموال ـ 111 ماده

 موقع در ازآنها یقسمت ای تمام وجود که نیا مگر. شود مسترد شده اخذ ای و رفته سرقت او از مال که یکس به ، یقاض دستور به دیبا

 ضبط دیبا قانون برابر  که ییایاش. شود یم مسترد یقاض دستور به اجیاحت رفع از پس  صورت نیا در که باشد الزم یدادرس ای قیتحق

   . است مستثنا ماده نیا حکم از شود معدوم ای

  

  بازجویی و اخذ تامین - چهارمفصل 

   متهم ییبازجو و احضار ـ اول مبحث

 و گرفته  متهم را نسخه کی شود، یم فرستاده نسخه دو در احضارنامه.دیآ یم عمل به احضارنامه لهیوس به متهم احضار ـ 112 ماده

  .کند یم رد احضار مامور به کرده امضا را گرید نسخه

  .شود دیق دیبا حضور عدم جهینت و حضور محل و احضار علت و خیتار و شده احضار شهرت و اسم احضارنامه در ـ 113 ماده

  .شد نخواهد ذکر حضور عدم جهینت و احضار علت د،ینما اقتضا مصلحت که یمیجرا در ـ تبصره

 ابالغ  باتیترت. شود یم ابالغ شاهد نفر دو حضور در احضارنامه مضمون باشد، نداشته سواد شده احضار هرگاه ـ 114 ماده

  .بود خواهد یمدن یدادرس نییآ به مربوط فصل در مقرر گونه به احضارنامه



 هیاحضار ابالغ هم يگرید قیطر به و نشود ممکن اقامت محل نبودن  معلوم واسطه به هیاحضار ابالغ ییجزا امر در هرگاه ـ 115 ماده

 عدم درصورت و احضار یمحل ای راالنتشاریکث يها روزنامه از یکی لهیوس نوبت کی متهم ، یدگیرس وقت نییتع با نگردد ممکن

  .دینما یم دهیعق اظهار قانون نیا) 218(و) 217( مواد لحاظ با و یدگیرس یقاض حضور،

  .باشد دینبا ماه کی از کمتر یدادرس روز تا یآگه نشر خیتار

  .دینما اعالم را خود موجه عذر دیبا اگرنتواند و شود حاضر مقرر موعد در است موظف متهم ـ 116 ماده

  :شود یم محسوب موجه عذر ریز جهات

  .شود مقرر وقت در حضور از مانع که يا گونه به دنیرس رید ای احضارنامه دنینرس ـ 1

  . است حرکت از مانع که یمرض ـ 2

  . دوم طبقه از سوم درجه تا اقربا از یکی ای همسر فوت ـ 3

  . آن امثال و قیحر لیقب از مهم حوادث به ابتال ـ 4

  . طاعون و وبا لیقب از يمسر امراض و رودخانه انیطغ مانند يقهر حوادث واسطه به تردد امکان عدم ـ 5

  . بودن فیتوق در ـ 6

  .شوند یم  جلب یقاض دستور به باشند نفرستاده هم حضور امکان عدم یگواه و نکرده دایپ حضور که یاشخاص ـ 117 ماده

  :دینما صادر را متهم جلب دستور باشد، فرستاده هیاحضار بدوا که نیا بدون ریز موارد در تواند یم یقاض ـ 118 ماده

  .باشد یم عضو قطع و اعدام ، قصاص آنها یقانون مجازات که یمیجرا در ـ الف

  .باشد دهینرس جهینت به متهم به یابیدست يبرا یقاض واقدامات نبوده نیمع آنها کسب و شغل ای اقامت محل که ینیمتهم ـ ب

 متهم به دیبا است هیاحضار مضمون ، مضمونش که جلب برگ. دیآ یم عمل به جلب برگ موجب به متهم جلب ـ 119 ماده

  .شود ابالغ

 او دینما امتناع متهم چنانچه. شود حاضر یقاض نزد او با که دینما یم دعوت را متهم ، جلب برگ ابالغ از پس جلب مامور ـ 120 ماده

 در که یکسان. دیاستمدادنما ماموران ریسا از تواند یم ازین صورت در و خواهدنمود میتسل ییقضا مرجع به الحفظ تحت و جلب را

  . گرفت خواهند قرار یقانون بیتعق تحت ندینما کمک او به متهم امتناع

  .دیآ عمل به روز در دیبا ، يفور موارد ياستثنا به متهم جلب ـ 121 ماده

 و جلب افتندی را متهم جا هر تا ردیگ یم قرار يدادگستر نیارضابطیاخت در جلب برگ باشد بیغا متهم که یصورت در ـ 122 ماده

  .ندینما ییقضا مقام لیتحو



 و جلب را متهم نیضابط او، یمعرف به تا دهد قرار یشاک اریاخت در را جلب برگ تواند یم یقاض ضرورت صورت در ـ تبصره

  .ندینما ییقضا مرجع لیتحو

  .بود خواهد محافظت و نظر تحت یقاض نزد حضور تا جلب برگ ابالغ هنگام از متهم ـ 123 ماده

 که ندینما  بازداشت را يو توانند یم یصورت در و دهند ییقضا مقام لیتحو بالفاصله را شده جلب متهم مکلفند نیمامور ـ تبصره

 ییقضا مقام اجازه بدون ساعت) 24( از شیب را يو ينگهدار حق صورت درهر و باشد جرم آثار يامحا و فرار خوف و یتبان میب

  .ندارند

  .باشد موجود جلب ای احضار يبرا یکاف لیدال که نیا مگر کند، جلب ای احضار را یکس دینبا یقاض ـ 124 ماده

 و تیاهم  صورت در شود حاضر یقاض نزد نتواند يماریب علت به شده داده او جلب ای احضار دستور که یشخص هرگاه ـ 125 ماده

  .شود یم مانع رفع منتظر ای و آورد یم عمل به را الزم ییبازجو و رفته او نزد یقاض ، ییجزا امر بودن يفور

 آنها از قیتحق که يافراد محل در حضور با شخصا را قاتیتحق تواند یم یقاض د،ینما اقتضا مصلحت که يموارد در ـ 126 ماده

  .دهد انجام است الزم

 حداکثر امکان عدم صورت در و شروع را قاتیتحق متهم جلب ای حضور از پس بالفاصله است مکلف یقاض ـ 127 ماده

 محکوم  یقانون مقرر مجازات به مرتکب و یتلق یرقانونیغ بازداشت صورت نیا ریغ در. دینما قیتحق به مبادرت ساعت) 24( ظرف

  .شد خواهد

 خاتمه از پس قیتحق امر در مداخله بدون تواند یم متهم لیوک.باشد داشته خود همراه لیوک نفر کی تواند یم متهم ـ 128 ماده

 در لیوک اظهارات. دینما اعالم یقاض به بداند الزم نیقوان ياجرا ای متهم از دفاع و قتیحق کشف يبرا که را یمطالب قاتیتحق 

  ]112 تبصره.[شود یم منعکس جلسه صورت

 درخصوص نیهمچن و گردد فساد موجب یقاض صیتشخ به رمتهمیغ حضور ای دارد محرمانه جنبه موضوع که يموارد در ـ تبصره

  .بود خواهد دادگاه اجازه با قیتحق مرحله در لیوک حضور کشور، تیامن هیعل میجرا

 آدرس نیهمچن و)  تیتابع و اوالد ، الیع ، شغل ، سن ، لیفام ، شهرت پدر، اسم ، اسم( متهم مشخصات و تیهو ابتدا یقاض ـ 129 ماده

 به اوراق ریوسا هیاحضار ابالغ که ينحو به نموده سوال قایدق را او)  منزل  شماره و کوچه ، ابانیخ روستا، ، دهستان ، بخش شهر،(

 متهم به حیصر صورت به را آن لیدال و اتهام موضوع سپس و باشد خود اظهارات مواظب که شود یم متذکر و باشد مقدور یآسان

  .دینما یم قیتحق به شروع گاه آن کند یم میتفه

 دینما امتناع پاسخ دادن از متهم چنانچه.  است ممنوع متهم اجبار و ااکراهی اغفال ای ینیتلق سواالت. باشد روشن و دیمف دیبا سواالت

  .شود یم دیق مجلس صورت در او امتناع

 و اوست یقانون اقامت محل کند، یم اعالم خود اقامت يبرا راکه یمحل کند یم میتفه متهم به قیتحق يابتدا در یقاض ـ 1 تبصره

 صورت نیا ریغ در کند، اعالم باشد ممکن ابالغ که يا گونه به را دیجد اقامت محل دیبا دهد رییتغ را خود اقامت محل چنانچه

 اوراق ابالغ که يا گونه به تعلل و طفره و ریتأخ منظور به اقامت محل رییتغ.شد خواهد فرستاده سابق اقامت محل به ها هیاحضار



 یدگیرس که است یمقام با موضوع نیا صیتشخ. شد خواهد ابالغ سابق محل همان به اوراق هیکل و ستین رفتهیپذ باشد متعسر

  . است الزم یخصوص یمدع ای یشاک اقامت محل نیینظرتع از ماده نیا مقررات تیرعا. دینما یم

 مجازات  مشمول فشانیوظا به مربوط امور در آنان واقع خالف اگزارشی و خود فیوظا انجام در ابالغ نیمامور تخلف ـ 2 تبصره

  .بود خواهد یقانون مقرر

 ومواضعه گفتگو در وارد گریهمد با دینبا و دیآ یم عمل به ییبازجو يانفراد صورت به ، مواجهه مورد در جز نیمتهم از ـ 130 ماده

  .باشد یم يضرور زن نیمتهم مورد در یشرع نیمواز تیرعا. شوند

  .شود نوشته فیتحر ای لیتبد و رییتغ بدون دیبا شود یم انیب که يطور همان سواالت پاسخ ـ 131 ماده

  .سندیبنو را سواالت پاسخ شخصا توانند یم سواد با نیمتهم

  نیتام قرار ـ دوم مبحث

 ، يگرید با یتبان ای شدن پنهان ای فرار از يریجلوگ و لزوم درموارد ، يو موقع به حضور و متهم به یدسترس منظور به ـ 132 ماده

  :دینما صادر را ریز يفریک نیتام يقرارها از یکی يو به اتهام میتفه از پس است مکلف یقاض

  . شرف قول با حضور به التزام ـ 1

  . الکفاله وجه به لیتبد استنکاف صورت در و حکم ياجرا و محاکمه ختم تا التزام وجه نییتع با حضور به التزام ـ 2

  . الکفاله وجه با لیکف اخذ ـ 3

  . رمنقولیغ و منقول مال ای یبانک ضمانتنامه ای نقد وجه از اعم قهیوث اخذ ـ 4

  . قانون نیا در مقرر طیشرا تیرعا با موقت بازداشت ـ 5

) باشد متهم از ریغ گذار قهیوث چنانچه( گذار قهیوث ای لیکف به قهیاوثی کفالت یقبول قرار صدور ضمن است مکلف یقاض ـ تبصره

 به نسبت گذار قهیوث ای لیکف هیناح از يو یمعرف عدم ای موجه عذر بدون او حضور عدم و متهم احضار صورت در د،ینما میتفه

  .شد خواهد اقدام قانون نیا مقررات طبق قهیوث ضبط و الکفاله وجه وصول

 کشور از را متهم خروج عدم قرار قبل ماده در مذکور موارد بر عالوه تواند یم دادگاه جرم لیدال و تیاهم به توجه با ـ 133 ماده

  .دینما دیتمد را آن بار کی ماه شش هر تواند یم بداند الزم دادگاه چنانچه و است ماه شش قرار نیا اعتبار مدت. دینما صادر

  .باشد یم استان نظر دیتجد دردادگاه اعتراض قابل روز ستیب مدت ظرف ابالغ از پس قرار نیا

 یموقوف ای گردیپ منع قرار صدور ای و دنظریتجد مرجع توسط آن نقض ای ، صادرکننده مرجع توسط قرار فسخ صورت در ـ تبصره

  .دهد اطالع ربط يذ مراجع به بالفاصله را مراتب  است مکلف يبدو دادگاه ، متهم برائت ای بیتعق

 وسابقه جرم آثار رفتن نیب از و متهم فرار احتمال و اتهام واسباب لیدال و مجازات شدت و جرم تیاهم با دیبا نیتام ـ 134 ماده

  .باشد متناسب او تیثیح و سن و مزاج تیوضع و متهم



 دیترد محل  الکفاله  وجه پرداخت يبرا قرار صادرکننده یقاض صیتشخ  به او اعتبار که شود یم رفتهیپذ یشخص کفالت ـ 135 ماده

 پرداخت به ملزم  لیکف شود داده صیتشخ يضرور متهم حضور که يموارد در او به یدسترس عدم ای متهم فرار صورت در. نباشد

  .بود خواهد الکفاله وجه

  درخواست یخصوص یمدع که باشد ییخسارتها از کمتر حال هر در دینبا التزام وجه ای الکفاله وجه ای قهیوث مبلغ ـ 136 ماده

  .کند یم

 و دینما یم امضا زین خود گذار، قهیوث ای لیکف يامضا از پس و نموده صادر قرار ، لیکف ای قهیوث قبول خصوص در یقاض ـ 137 ماده

  .دهد یم گذار قهیوث ای لیکف به را آن رونوشت ، درخواست صورت در

 خواهد بازداشت قهیوث عیتود ای لیکف یمعرف از عجز صورت ،در  شده صادر قهیوث ای کفالت قرار او مورد در که یمتهم ـ 138 ماده

  .شد

 شده  مختومه پرونده ای و دینما ثابت را خود موجه عذر و حاضر آن از بعد ای شده حاضر مقرر مواعد در متهم هرگاه ـ 139 ماده

  .شود یم مبرا تیمسوول از لیکف ای و مسترد قهیوث باشد،

 قهیوث  يآزاد ای و تیولئمس رفع درخواست توانند یم متهم لیتحو و یمعرف با یدادرس از مرحله هر در گذار قهیوث ای لیکف ـ 1 تبصره

  .ندیبنما را خود

 قرار  شدن یقطع ای و ییجزا حکم ياجرا شروع محض به باشد شده حاضر مقرر مواعد در هیعل محکوم ای متهم هرگاه ـ 2 تبصره

  .شود یم االثر یملغ نیتام قرار ، مجازات ياجرا قیتعل

 دستور به التزام وجه نشود حاضر موجه عذر بدون بوده الزم او حضور که یموقع در داده قهیوث ای التزام که یمتهم هرگاه ـ 140 ماده

 در متهم و سپرده قهیوث او يبرا ای نموده کفالت متهم از یشخص اگر. خواهدشد ضبط قهیوث و اخذ متهم از ییقضا حوزه سییر

 صورت در. دینما میتسل را متهم روز ستیب ظرف شود یم اخطار گذار قهیوث ای لیکف به نشده حاضر بوده الزم او حضور که یموقع

  .خواهدشد ضبط قهیوث و اخذ الکفاله وجه ییقضا حوزه سییر دستور به هیاخطار یواقع ابالغ و میتسل عدم

 مرجع به را خود یقیحق ینشان ، هیاخطار یواقع ابالغ امکان عدم منظور به گذار قهیوث ای لیکف شود ثابت چنانچه ـ 141 ماده

 قهیوث  ضبط ای و الکفاله وجه وصول يبرا هیاخطار یقانون ابالغ ، شده خارج محل از منظور نیا به ای نکرده اعالم کفالت کننده قبول 

  . است یکاف

 ضرورت  حکم ياجرا ای محاکمه ای قاتیتحق يبرا متهم حضور  که يمورد در جز گذار قهیوث ای لیکف از متهم خواستن ـ 142 ماده

  ]مکرر 136 تبصره.[ است ممنوع دارد

 مورد در ییقضا حوزه سییر دستور ابالغ خیتار از روز ده  ظرف ریز موارد در توانند یم گذار قهیوث و لیکف ، متهم ـ 143 ماده

  :ندینما تیشکا نظر دیتجد  دادگاه به ، قهیوث ضبط ای الکفاله وجه ای التزام وجه پرداخت

 حاضر را متهم یثالث شخص ای اند نموده حاضر را او ای شده مقررحاضر موعد در متهم ندینما ثابت بخواهند که یصورت در ـ الف

  . است نموده



 آن از  یکی به لیکف ای و شود حاضر نتوانسته متهم قانون نیا) 116(  ماده در شده ادی جهات به ندینما ثابت بخواهند هرگاه ـ ب

  .کند حاضر را او نتوانسته جهات

  . است کرده فوت موعد از قبل متهم ندینما ثابت بخواهند هرگاه ـ ج

  ]مکرر 136 تبصره.[اند شده معسر التزام ای کفالت قبول قرار صدور از پس ندینما ثابت بخواهند که یصورت در ـ د

 ییاجرا اتیعمل که مادام ، کرده یدگیرس یدادرس فاتیتشر وبدون نوبت از خارج ، تیشکا به نسبت موارد تمام در دادگاه ـ تبصره

 صدور درصورت و داشت خواهد ادامه شده ادی اتیعمل نکرده صادر امتهمی گذار قهیوث ای لیکف نفع به حکم ای ننموده موقوف را

  .شود یم بازگردانده ، شده وضبط اخذ اموال و وجوه ، معترض نفع به حکم

 نیتام يقرارها شود مختومه تیفیک هر به پرونده ای شود صادر  متهم برائت ای بیتعق یموقوف ای گردیپ منع قرار چنانچه ـ 144 ماده

  .دینما اثر رفع قهیوث نیتام ازقرار است مکلف مربوط یقاض. بود خواهد االثر یملغ صادره

 پرداخت شده گرفته نیتام از یخصوص یمدع انیز و ضرر ای به ،محکوم شده محکوم و افتهین حضور متهم که يموارد در ـ 145 ماده

  .شود یم ضبط دولت نفع به آن بر دیزا و شد خواهد

 ومجموعه باشد شده محکوم یخصوص یمدع انیز و ضرر ای ينقد يجزا به حبس بر عالوه هیعل محکوم که یصورت در ـ 146 ماده

 خواهد پرداخت التزام  وجه ای الکفاله وجه ای یعیتود قهیوث از يو تیمحکوم زانیتام فقط باشد شده گرفته نیتام از کمتر به محکوم

  .شود یم یتلق شده اجرا حکم صورت نیا در و شود یم بازگردانده آن بر دیزا و شد

 درج  اعزام برگ در قرار نوع گردد يو بازداشت به یمنته قرارصادره که یصورت در. شود ابالغ متهم به دیبا نیتام قرار ـ 147 ماده

  .گردد یم دیق اعزام برگ در زین جهت نیا باشد شده بازداشت یتبان از يریجلوگ منظور به متهم چنانچه. شود یم

 در و میتفه متهم به را قرار بودن اعتراض قابل است مکلف قرار باشدصادرکننده اعتراض قابل صادره قرار که یصورت در ـ تبصره

  .دینما دیق پرونده

  جرح و تعدیل شهودشاهد، شهادت،  - فصل پنجم

   نیمطلع و قیتحق شهود احضار ـ اول مبحث

 يبرا متهم يتقاضا به ای ربط يذ مقامات اعالم ای یشاک  یمعرف به ای خود صیتشخ به که را یاشخاص ، یقاض ـ 148 ماده

  .دینما یم احضار مقرر اصول برابر بداند، الزم اتهام شدن روشن

 با بداند یمقتض یقاض که یقیطر هر به ای و ابالغ نیمامور ای نیضابط  توسط یقاض دستور به نیمطلع و قیتحق شهود ـ 149 ماده

  .شوند یاحضارم قانون نیا) 86( ماده مفاد تیرعا

 قیتحق از شیپ ساعت 24 حداقل دیبا باشد، مسلح يروهاین  نیتابع از نیمطلع ای قیتحق شهود از یکی که یصورت در ـ 150 ماده

 ، دستوردادگاه وصول از پس است مکلف مربوط سییر ای و فرمانده.شود دعوت او سییر ای فرمانده قیطر از محاکمه اجلسهی

  .دینما اعزام مقرر موقع در را شده احضار شخص



 اثر ای امضا به نوشته را اظهاراتشان و دینما یم قیتحق ، متهم حضور  بدون و جداگانه نیمطلع و شهود از کیهر از یقاض ـ 151 ماده

  . است بالمانع ضرورت درصورت آنان مواجهه و مجدد قیتحق. رساند یم آنان انگشت

  . است یرعلنیغ محاکمه از قبل نیمطلع و شهود از ییبازجو و قیتحق ـ 152 ماده

  :ندینما ادی سوگند ریز شرح به دیبا خود اطالعات اظهار از قبل نیمطلع و قیتحق شهود ـ 153 ماده

  ". مینما انیب را قیحقا تمام و مینگو  يزیچ یراست به جز که کنم یم ادی سوگند متعال خداوند به"

 سوگندشهادت بدون دینما استنکاف سوگند انیات از شاهد و باشد عادل شاهد شهادت بر متوقف حق احقاق که يموارد در ـ تبصره

  .شد خواهد استماع يو

 و یانسبی یسبب قرابت درجه سواد، زانیم ، اقامت محل ، شغل پدر، اسم ، یخانوادگ نام ، نام قیتحق به شروع از قبل یقاض ـ 154 ماده

  .دینما یم دیق مجلس صورت در و کرده سوال او يفریک سابقه و پرونده نیطرف به نسبت را مطلع ای شاهد بودن مخدوم ای خادم

  :باشد ریز طیشرا يدارا شاهد است الزم دینما یم استناد یشرع لیدل عنوان به شاهد شهادت به یقاض که يموارد در ـ 155 ماده

    بلوغ ـ 1

   عقل ـ 2

    مانیا ـ 3

   مولد طهارت ـ 4

   عدالت ـ 5

   يو از ضرر رفع ای شاهد يبرا یشخص انتفاع وجود عدم ـ 6

  دعوا نیطرف و شاهد نیب یدشمن وجود عدم ـ 7

  . يولگرد و يتکد به اشتغال عدم ـ 8

  .شود یم رفتهیپذ باشد طرف نفع به شاهد شهادت چنانچه يویدن عداوت مورد در ـ 1 تبصره

  .ردیگ صورت دادگاه دستور به که خواهدبود رفتهیپذ یصورت در شهادت الناس حقوق در ـ 2 تبصره

 نانیاطم و او اعمال در رییتغ احراز تا کند توبه شهادت يادا منظور  به چنانچه دارد فساد به اشتهار ای فسق سابقه که یکس ـ 3 تبصره

  .شود ینم رفتهیپذ شهادتش يو عدالت و تیصالح از

 شتریب  اطالع يبرا شانیا اظهارات سوگند کردن ادی بدون نباشند شهادت طیشرا واجد مطلع ای شاهد که یصورت در ـ 156 ماده

  .شود یم استماع



 هرگاه. رسد یم مطلع ای شاهد يامضا به و قرائت آن متن دیرس اتمام به اطالعات اظهار ای شهادت ابراز که نیا از پس ـ 157 ماده

 نباشدمراتب انگشت زدن و امضا به قادر ای ورزد امتناع انگشت زدن ای امضا از اگر و زند یم انگشت باشد امضا فاقد مطلع ای شاهد 

  .برسد یمنش و یقاض يامضا به دیبا قیتحق اوراق  یتمام صورت نیا در شود، یم دیق قیتحق برگ در

 باشد شده اضافه کلمه چند ای کی اگر.  است ممنوع یکل به کلمات دنیتراش و سطور نیب نوشتن ییبازجو اوراق در ـ 158 ماده

 ند،ینما امضا را آن شود یم قیتحق يو از که یشخص و  یقاض و شود دیق موضوع نیا و دهیکش نازك یخط آن يرو دبریبا

 بیترت نیا هرگاه و ندینما امضا را آن ریز شده ادی اشخاص دیبا شود  نوشته هیحاش در و افتاده قلم از کلمه چند ای کی اگر نیهمچن

  . است ساقط اعتبار درجه از مزبور کلمات نشود تیرعا

 احضار دوم بار يبرا حضور عدم صورت در شوند، حاضر مقرر موعد در دیبا نیمطلع و قیتحق شهود از کیهر ـ 159 ماده

  . است  یالزام) 86( ماده مفاد تیرعا. شد خواهند جلب دادگاه دستور به ابندین حضور موجه عذر بدون چنانچه گردند، یم

 ای و شوند خود کار و شغل ثیح از یانیز و ضرر یمدع  دادگاه در حضور يبرا نیمطلع ای شهود که یصورت در ـ 160 ماده

 به مکلف احضار یمتقاض و دینما یم نییتع را آن زانیم ضرر، ورود صیتشخ از پس دادگاه ندینما ذهاب و ابیا نهیهز درخواست

  .باشد یم يدادگستر صندوق در آن عیتود

 مرجع دستور به احضار ای و باشد نداشته احضارکننده مرجع صیتشخ به را شده ادی نهیهز پرداخت ییتوانا احضار، یمتقاض هرگاه

  .شد خواهد پرداخت المال تیب از باشد کننده یدگیرس

  .دینما استفاده نظرکارشناس از انیز و ضرر زانیم نییتع يبرا تواند یم دادگاه ـ تبصره

  میمق محل کی در و بوده ادیز نیمطلع و شهود تعداد ای و حاضرشود نتواند و بوده ماریب مطلع ای شاهد که یصورت در ـ 161 ماده

  .کند یم قیتحق ، رفته آنان اقامت محل به یقاض ، کارخانه کی کارگران مانند باشند

 آنان سکونت محل دادگاه به یقاض باشند ساکن گرید دادگاه درحوزه و یقاض تیمامور حوزه از خارج نیمطلع چنانچه ـ 162 ماده

  . کند ارسال دادگاه يبرا را قیتحق ،اوراق نموده جلسه صورت را نیمطلع اظهارات تا دهد یم ابتین

 سییر ارجاع با یقاض تعدد صورت در دینما تفحص و قیتحق درخواست يگرید حوزه یقاض از دادگاه که يموارد در ـ 163 ماده

  .کنند ارسال  کننده درخواست دادگاه به را خود قاتیتحق جهینت ، نموده اقدام توانند یم آنان از کیهر ، يو معاون ای حوزه

 سوابق و متهم یاخالق اتیخصوص و شغل مورد در الزم  نکات و موضوع شدن روشن و جرم کشف يبرا هرگاه ـ 164 ماده

 ای و ندینما استناد محل اهل اطالعات به یشاک ای متهم که يدرموارد نیهمچن و باشد داشته ضرورت یمحل قاتیتحق او یزندگ 

  .دینما یم یمحل قاتیتحق  به اقدام بداند يضرور را محل اهل از قیتحق ، یقاض

 باشد بازداشت در و داشته را محل در حضور يتقاضا متهم ای باشد يضرور قاتیتحق محل در متهم حضور هرگاه ـ 165 ماده

  .شد خواهد حاضر محل در الحفظ تحت یقاض دستور به

 اقدام  یمدن یدادرس نییآ بخش در یمحل قاتیتحق به مربوط فصل در شده ادی مقررات برابر محل به ورود از بعد یقاض ـ 166 ماده

  .کرد خواهد



  .   است الزم قانون نیا) 153( ماده مقررات تیرعا دیآ یم عمل به شانیا از قاتیتحق که یاشخاص مورد در ـ 167 ماده

  شهود لیتعد و جرح ـ دوم مبحث

 صورت دعوا نیطرف هیناح از و است کرده مقرر شاهد يبرا قانون که یطیشرا از یکی فقدان يادعا از است عبارت جرح ـ 168 ماده

  .ردیگ یم

 هر در و شود معلوم شهادت از پس جرح موجبات که نیمگرا دیآ عمل به شهادت يادا از قبل دیبا شاهد جرح ـ 169 ماده

  .دینما میتصم اتخاذ و یدگیرس جرح موضوع به است موظف دادگاه حال

  .کند یم تیکفا جرح ای لیتعد به مطلق یگواه بلکه ستین الزم آن اسباب ذکر شاهد، لیتعد ای جرح اثبات در ـ 170 ماده

  که نیا مگر ستین یکاف احراز يبرا ظاهر حسن و است الزم آن فقدان ای عدالت به علم ، لیتعد ای جرح به شهادت در ـ 1 تبصره

  .باشد عدالت از کاشف

 مگر  است ساقط اعتبار از باشد، معارض گریکدی با شاهد لیاتعدی جرح اثبات در شده یمعرف شهود یگواه چنانچه ـ 2 تبصره

  .باشد شده احراز شاهد سابقه حالت که نیا

 رد صورت نیا ریغ در ردیپذ یم را آنان شهادت دهد صیتشخ یقانون  طیشرا واجد را شده یمعرف شهود دادگاه چنانچه ـ 171 ماده

 بکشد، طول روز ده از شیب دینبا که تیوضع کشف و طیشرا احراز زمان تا باشد نداشته اطالع آنها تیوضع از اگر و کند یم

  .دینما یم میتصم اتخاذ مورد  حسب دادگاه آن از پس و متوقف را یدگیرس

 اقامه شاهد،  تیصالح اثبات يبرا تواند یم یمدع ، هیعل یمدع توسط جرح رادیا ای دادگاه طرف از شاهد رد صورت در ـ 172 ماده

  . کند یدگیرس يو درخواست به است مکلف دادگاه صورت نیا در دینما لیدل

   بازدارنده يمجازاتها در زمان مرور:  ششم فصل

 تا جرم  وقوع خیتار از و باشد یتیترب و ینیتام اقدامات ای بازدارنده  مجازات نوع از آن یقانون مجازات که یمیجرا در ـ 173 ماده

 حکم صدور به  مذکوره مواعد يانقضا تا یبیتعق اقدام نیاول خیتار از ای و باشد  نشده بیتعق يتقاضا لیذ مشروحه مواعد يانقضا

  :شد خواهد موقوف بیتعق باشد نشده یمنته

  . سال ده مدت يانقضا با الیر ونیلیم کی از شیب ينقد  يجزا ای حبس سال سه از شیب مقرر مجازات حداکثر ـ الف

  . سال پنج مدت يانقضا با الیر ونیلیم کی تا ينقد يجزا ای حبس سال سه از کمتر مجازات حداکثر ـ ب

  . سال سه مدت  يانقضا با  ينقد  يجزا ای  حبس رازیغ مجازات ـ ج

  .خواهدبود احتساب مالك حبس مدت باشد سه هر ای شالق ای ينقد يجزا ای حبس جرم یقانون مجازات که يموارد در ـ تبصره

 همان در مقرر مواعد يانقضا از پس باشد نشده اجرا یول دهیگرد صادر حکم هرگاه قبل ماده در مذکور موارد در ـ 174 ماده

  .بود خواهد یباق خود قوت به حکم یتبع آثار هرحال در و گردد یم موقوف آن ياجرا ، حکم تیقطع خیتار از ماده



 نیا  مقررات مشمول یقانون يها موافقتنامه و مقررات حدود در  یرانیا اتباع به نسبت کشور از خارج يدادگاهها احکام ـ تبصره

  .باشد یم ماده

  .بود نخواهد یخصوص یمدع و یشاک حقوق يفایاست مانع حکم ياجرا توقف و بیتعق یموقوف ـ 175 ماده

 باشند یم  حکم ياجرا و یدگیرس ، بیتعق به موظف قانون موجب به که ینیمأمور ریسا و يدادگستر نیضابط ، قضات ـ 176 ماده

 مورد حسب باشد  صادره حکم ياجرا ای بیتعق عدم آن جهینت که شوند یفعل ترك ای فعل مرتکب خود فهیوظ انجام در چنانچه

  . گرفت قرارخواهند يادار و یانتظام ، يفریک بیتعق تحت

  کیفیت محاکمه –باب دوم 

   قاتیتحق ختم از پس یقاض اقدامات:  اول فصل

  :دینما یم عمل ریز شرح به دادگاه گرید اقدام ای و قیتحق  به ازین عدم و دادگاه شعبه به پرونده ارجاع از پس ـ 177 ماده

 بیتعق  منع قرار ای و برائت يرا صدور به اقدام دادگاه نباشد جرم  يو به یانتساب عمل ای نبوده متهم متوجه یاتهام چنانچه ـ الف

  .دینما یم

 موجه را استمهال 4 ، استمهال دادگاه ای و نکنند مهلت درخواست و باشند حاضر دعوا اصحاب چنانچه فوق موارد ریغ در ـ ب

 به مبادرت یرسم جلسه لیتشک با دیننما را محاکمه  ترك درخواست ، یمدع ، الناس حقوق خصوص در ای و ندهد  صیتشخ

  .دینما یم يرا صدور و  یدگیرس

 ضمن  دادگاه ، انیز و ضرر دادخواست میتقد ای دفاع تدارك يبرا مهلت درخواست ای دعوا اصحاب حضور عدم صورت در ـ ج

  .دینما یم اعالم دعوا اصحاب به را مراتب یدگیرس جلسه نییتع

 از مانع امر نیا. کرد خواهد صادر بیتعق ترك قرار دادگاه ، محاکمه ترك بر یمبن یمدع درخواست صورت در ـ 1 تبصره

  .باشد ینم مجدد تیشکا طرح

 را متهم توان یم باشد داشته تیفور موضوع هرگاه و است روز سه حداقل احضار موعد و هیاحضار ابالغ نیب فاصله ـ 2 تبصره

  .کرد احضار زودتر

 قسم حق از توانند یم دعوا اصحاب از کیهر شود یم محقق یشرع قسم با دعوا اثبات ای خصومت فصل که يموارد در ـ 178 ماده

  .کنند استفاده خود

 که يموارد در یخصوص یشاک گذشت لحاظ به که دهد صیتشخ پرونده به یدگیرس انیجر در دادگاه چنانچه ـ 179 ماده

 شده دادرس رد رادیا ای باشد ینم یدگیرس به صالح دادگاه ای ستین بیتعق قابل متهم يگرید جهت به ای باشد یم گذشت دعواقابل

  .دینما یم صادر راد،یا قبول ای رد ای تیصالح عدم ای بیتعق یموقوف به يرا مورد حسب است

 وقت نباشد مقدور جلبش و احضار اقامت محل در نشدن شناخته علت به ای و نبوده یدسترس متهم به که يموارد در ـ 180 ماده

 کی يبرا یامحلی راالنتشاریکث يها روزنامه از یکی در)  یشرع منع وجود عدم و مصلحت صورت در( اتهام نوع ذکر با یدگیرس

 و مقرر وقت در حضورمتهم عدم صورت در. باشد ماه کی از کمتر دینبا محاکمه روز تا یآگه انتشار خیتار. شود یم درج نوبت



 یدگیرس به اقدام یابیغ صورت به یعموم حقوق و الناس حقوق در دادگاه ، لیوک یمعرف عدم ای و هیدفاع حهیال ارسال عدم ای

 اهللا حقوق در. باشد یم دادگاه همان در یواخواه قابل روز ده ظرف ابالغ از پس صادره يرا. دینما یصادرم یمقتض يرا و نموده

  .گذارد یم مفتوح را پرونده ، متهم  به یابیدست تا جرم وقوع بر يقو ظن صورت در دادگاه ، ستیزنیجا یابیغ یدگیرس

 را يو بداند الزم را متهم حضور دادگاه که یصورت در نفرستد  هم لیوک و نشود حاضر موجه عذر بدون متهم هرگاه ـ 181 ماده

 و یدگیرس  يو حضور بدون باشد نداشته یالله حق جنبه موضوع و نباشد الزم دادگاه در متهم حضور چنانچه و نمود خواهد جلب

  .دینما یم صادر یمقتض حکم

 قرار و یدگیرس يو درخواست به دادگاه کند نیتام لیتبد ای فیتخف يتقاضا دنظریتجد ای يبدو دادگاه از متهم هرگاه ـ 182 ماده

 که بود نخواهد  آن از مانع کشور یعال وانید در پرونده بودن مطرح.  است یقطع مورد نیا در دادگاه قرار. دینما یم صادر یمقتض

  .دینما یدگیرس تقاضا نیا به نسبت دادگاه

 دادگاه باشد قیتعو موجب آنها تمام به یدگیرس اگر کنیل شود یدگیرس کجای و توأما دیبا متهم متعدد اتهامات به ـ 183 ماده

  ]197 تبصره.[ردیگ یم  میتصم است حکم صدور يبرا ایمه که یاتهامات به نسبت 

 تعدد  مقررات مشمول که بوده يگرید یقطع يتهایمحکوم يدارا هیعل محکوم گردد معلوم ، حکم صدور از پس هرگاه ـ 184 ماده

  :گردد یم اقدام ریز شرح به است موثر اجرا قابل مجازات زانیم در و باشند یم جرم

 دادگاه شعبه نیآخر به پرونده باشد شده یقطع یدنظرخواهیتجد عدم لحاظ به يبدو يدادگاهها از صادره احکام هرگاه ـ الف

  .دینما واحدصادر حکم جرم تعدد به مربوط مقررات تیرعا با احکام هیکل نقض از پس تا ارسال حکم صادرکننده يبدو

 تا ارسال  استان دنظریتجد دادگاه به ها پرونده باشد شده صادر دنظراستانیتجد دادگاه در احکام از یکی حداقل که یصورت در ـ ب

  .دینما صادر واحد حکم جرم تعدد به مربوط مقررات تیرعا با احکام هیکل نقض از پس

 يبدو  دادگاه در که نیا از اعم ها پرونده باشد، گرفته قرار دییتا کشورمورد یعال وانید در احکام از یکی حداقل که یصورت در ـ ج

 صادرکننده  يبدو دادگاه به واحد حکم صدور جهت و نقض را احکام گرددتا یم ارسال کشور یعال وانید به باشد دنظریتجد ای

  .کند ارجاع حکم نیآخر

  دادگاهها در وکالت:  دوم فصل

 به  یدادرس وقت ند،ینما یمعرف و انتخاب را خود مدافع يوکال ای لیوک توانند یم دعوا نیطرف ییجزا امور هیکل در ـ 185 ماده

 از کیهر يوکال از یکی حضور لیوک تعدد صورت در. شد خواهد ابالغ آنان مدافع يوکال و یخصوص یمدع ، یشاک ، متهم

  . است یکاف یدگیرس و دادگاه لیتشک يبرا نیطرف

 لیوک انتخاب ییتوانا متهم دهد صیتشخ دادگاه چنانچه د،ینما نییتع او يبرا یلیوک کند تقاضا دادگاه از تواند یم متهم ـ 186 ماده

 در و نمود خواهد نییتع متهم يبرا یلیوک مجاور حوزه نیکترینزد از امکان عدم صورت در و ییقضا حوزه يوکال نیب از ندارد را 

 ینییتع الوکاله حق هرحال در و خواهدکرد نییتع کار با متناسب را الزحمه حق دادگاه دینما الوکاله حق درخواست لیوک که یصورت

  .خواهدشد پرداخت يدادگستر بودجه به مربوط فیرد از ادشدهی الوکاله حق. کند تجاوز یقانون تعرفه از دینبا



 لیوک شخصا متهم چنانچه باشد یم ابد حبس و رجم ، اعدام ، نفس قصاص ، قانون حسب به آن مجازات که یمیجرا در ـ 1 تبصره

 لیوک یامعرفی حضور از متهم که عفت یمناف میجرا خصوص در مگر. است یالزام او يبرا يریتسخ لیوک نییتع دیننما یمعرف

  .ورزد امتناع

 متهم  هرگاه ستین زیجا یابیغ حکم که يموارد ای و ماده نیا) 1( تبصره در مذکور میجرا ياستثنا به ییجزا امور هیکل در ـ 2 تبصره

  .  بداند الزم را متهم حضور دادگاه که نیا مگر  است یکاف لیوک به یدادرس وقت ابالغ باشد داشته لیوک

  : ستین رفتهیپذ ریز درموارد جز متهم طرف از يریتسخ لیوک رییتغ يتقاضا ـ 187 ماده

  .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از یکی با يریتسخ لیوک نیب طبقه هر از سوم درجه تا یسبب ای ینسب قرابت ـ الف

  .باشد او همسر ای يو امور متکفل ای مباشر نیطرف از یکیای و باشد نیطرف از یکی مخدوم ای میق يریتسخ لیوک ـ ب

  .باشد دعوا اصحاب از یکی وارث او فرزند ای همسر ای يریتسخ لیوک ـ ج

  .باشد کرده اظهارنظر گواه ای کارشناس ای داور ای دادرس عنوان به شده اقامه يدعوا موضوع در سابقا يریتسخ لیوک ـ د

 از و  بوده مطرح سابق در ای و باشد مطرح ییجزا ای یحقوق ياودعوا فرزند ای همسر ای و نیطرف از یکی و يریتسخ لیوک نیب ـ ه

  .باشد نگذشته سال دو یقطع حکم صدور خیتار

  .باشند مطروح موضوع در یشخص نفع يدارا او فرزند ای همسر ای يریتسخ لیوک ـ و

  ترتیب رسیدگی و صدور راي: فصل سوم

  :دادگاه تشخیص به زیر موارد استثناي به است علنی دادگاه محاکمات - 188ماده 

  .است حسنه اخالق خالف بر که مییجرا و عفت منافی اعمال -  1

  .طرفین درخواست به خصوصی دعاوي یا خانوادگی امور -  2

  .باشد مذهبی احساسات یا امنیت مخل محاکمه بودن علنی -  3

 هاي رسانه در آن انتشار لکن باشد می دادگاه در افراد حضور جهت مانع ایجاد عدم محاکمه، بودن علنی از منظور - 1تبصره 

  .شود می محکوم مفتري مجازات به تبصره این از متخلف و بود نخواهد مجاز حکم، شدن قطعی از قبل گروهی

 نظم مقتضی گونه به باید و نیست محاکمه شدن علنی غیر موجب اشخاص سایر یا متهم طرف از دادگاه نظم اخالل  -  2 تبصره 

 قطعی دادگاه دستور نماید، توقیف روز پنج تا یک از شوند می نظم اخالل باعث که را کسانی تواند می دادگاه رئیس شود، برقرار

 حاضرند دادگاه در که اشخاصی به را تبصره این مفاد رسیدگی به شروع از پیش دادگاه  .شد خواهد گذارده اجراء به فوري و است

  .شود می یادآور

 تماشاچی عنوان به کند می رسیدگی کیفري امور به که دادگاهی در دارند سن سال) 15( از کمتر که اشخاصی حضور - 189ماده 

  .باشد می ممنوع



 شروع از شیپ دارند حق او لیوک ای متهم باشد شده نییتع وقت محاکمه انجام يبرا و لیتکم قاتیتحق که يموارد در ـ 190 ماده

  .کنند لیراتحص الزم اطالعات پرونده اتیمحتو از و مراجعه دادگاه دفتر به محاکمه

 قبال هرچند شود قیتحق دارند حضور دادگاه در که یاشخاص ای شخص از کند تقاضا یخصوص یمدع ای متهم هرگاه ـ 191 ماده

  .آورد یم عمل به آنان از را الزم قاتیتحق دادگاه باشند، نشده احضار

 لیتشک از پس دادگاه یقاض. ابدی یم حضور دادگاه در مراقب مأموران همراه به باشد بازداشت در متهم که یصورت در ـ 192 ماده

 استماع را او یمال انیز و ضرر يدعوا و تیشکا و استعالم را یخصوص یمدع ای یشاک تیهو ابتدا آن، بودن یرسم اعالم و جلسه

 که کند یاخطارم محاکمه در ربط يذ افراد و متهم به و نموده استعالم قانون نیا) 129( ماده برابر را متهم تیهو سپس د،ینما یم

 دادخواست و اتهام موضوع دادگاه آن از پس ندینگو سخن نزاکت و ادب و نیقوان و وجدان و قتیحق خالف محاکمه موقع در

  .کرد خواهد یدگیرس به شروع و میتفه متهم به را اتهام و تیشکا ادله یتمام و یمدع

  :ردیگ یم انجام ریز بیترت به یدگیرس ـ 193 ماده

 کرده یمعرف یشاک ای یخصوص یمدع که يا خبره اهل و شهود و آنان يوکال ای یخصوص یمدع و یشاک اظهارات استماع ـ 1

   .است

  .شود یم دیق جلسه صورت در نایع متهم پاسخ نه؟ ای دارد قبول را وارده اتهام ایآ نکهیا بر یمبن متهم، از قیتحق ـ 2

  .کند یم یمعرف او لیوک ای متهم که يا.خبره اهل و شهود و متهم اظهارات استماع ـ 3

  .متهم لیوک اظهارات استماع و جرم ادوات و آالت یبررس ـ 4

  .شود یم میتقد دادگاه به او لیوک ای متهم طرف از که يدیجد لیدال به یدگیرس ـ 5

 نیع نیهمچن و باشد گرید طرف استفاده مورد که را طرف کی  اظهارات نیع و دعوا نیطرف اظهارات مفاد است مکلف دادگاه

 لیوک ای متهم به دفاع نیآخر عنوانب مذاکرات انیپا از پس دادگاه. دینما منعکس مجلس صورت در را خبره اهل و شهود اظهارات

  .کند یم ختم را یدگیرس نیطرف يامضا از پس و داده صحبت اجازه او

 وامارات نیقرا و نباشد يا شبهه و شک چگونهیه موجب و حیصر او اقرار و دینما یجرم ارتکاب به اقرار متهم هرگاه ـ 194 ماده

 ای اقرار در دیترد وجود ای متهم سکوت ای انکار صورت در و دینما یم يرا صدور به مبادرت دادگاه باشند، یمعن نیا دیمؤ زین

  .دینما یم یدگیرس زین گرید ادله به و نموده متهم و نیمطلع و شهود از قیتحق به شروع دادگاه گر،ید ادله با تعارض

 نیالب ذات اصالح در یکاف جهد و الزم کوشش دادگاه کند دایپ خاتمه هیقض نیطرف صلح با است ممکن که يامور در ـ 195 ماده

  .نمود خواهد صادر یمقتض يرا و یدگیرس نشود، صلح يبرقرار به موفق چنانچه و آورد یم عمل به

 الزم اقدام متهم با ای و گریکدی با گواهان ارتباط عدم يبرا و دینما قیتحق يانفراد طور به ازگواهان است مکلف دادگاه ـ 196 ماده

 به مجددا خود نظر با ای یخصوص یمدع ای متهم درخواست تواندبرحسب یم دادگاه يانفراد قاتیتحق از بعد و دارد معمول

 و قرابت درجه شغل، سن، پدر، نام ،یخانوادگ نام نام، ق،یتحق به شروع از شیپ د،ینما قیتحق گواهان از یجمع ای يانفراد صورت

  .دینما یم تیرعا زین را قانون نیا) 153( ماده مفاد نیهمچن استعالم، را متهم ای یخصوص یمدع با یمخدوم و خادم سمت



 خواهد نیمطلع و شهود و نیطرف از است، الزم موضوع شدن روشن و ابهام و اختالف رفع يبرا که را ییپرسشها دادگاه ـ 197 ماده

 یم ادامه را یدگیرس کند مجبور جواب دادن به را متهم نکهیا بدون دادگاه ندهد را پرسشها جواب متهم که یصورت در. نمود

  .دهد

 از ییپرسشها چنانچه که دارد یم اعالم گرید طرف به نمود استماع را دعوا طرف کی شاهد شهادت دادگاه که یوقت ـ 198 ماده

  .دینما مطرح تواند یم دارد شاهد

 به دادگاه توسط باشد داشته یسوال که دعوا اصحاب از کی هر .است ممنوع قیتحق ياثنا در گواهان کالم کردن قطع ـ 199 ماده

  .آورد یم عمل

  .دادگاه اذن با مگر شوند متفرق دینما یم نییتع  دادگاه که یزمان تا شهادت يادا از بعد دینبا گواهان ـ 200 ماده

 واقع خالف که شود معلوم بعد و دینما اطالع ای و شهادت يادا درخواست نیمطلع و شهود از دادگاه که يموارد در ـ 201 ماده

 واقع خالف شهادت چنانچه دروغ شهادت مجازات بر عالوه باشد دعوا نیطرف از یکی ضرر ای نفع به نکهیا از اعم اند داده شهادت

  .شد خواهند محکوم زین آن هیتاد به باشد شده یخسارت آمدن وارد موجب آنان

 کند، یم نییتع ترجمه يبرا را نفر دو دادگاه ندانند، یفارس شهود ای متهم ای یخصوص یمدع و یشاک که یصورت در ـ 202 ماده

  .دینما ترجمه رییتغ بدون و حیصح طور به را اظهارات همه  که شود متعهد و باشد دادگاه وثوق مورد دیبا مترجم

 دادگاه نظر به مترجم قبول ای رد باشد، مدلل دیبا مترجم رد یول ند،ینما رد را مترجم توانند یم یخصوص یمدع و متهم ـ 203 ماده

  .است شاهد رشیپذ عدم جهات همان مترجم رد موارد. باشد یم یقطع دادگاه نظر و است

 لهیوس به آنها از قیتحق يرابرا الزم اقدام دادگاه باشند الل ای کر نیمطلع ای متهم ای یخصوص یمدع که یصورت در ـ204 ماده

  .داشت خواهد معمول خبره اشخاص

 ای و راسا را الزم قاتیتحق دادگاه د،ینما یموجه اشکال نیضابط قاتیتحق صحت به نسبت دعوا نیطرف از یکی چنانچه ـ 205 ماده

  .خواهدداد انجام گرید یمقتض نحو به ای قیتحق یقاض توسط

 اعالم ییقضا حوزه سییر به یکتب صورت به را موضوع دینما راکشف يگرید جرم ،یدگیرس نیح در دادگاه چنانچه ـ 206 ماده

  .نمود خواهد یدگیرس خود تیصالح حدود در ارجاع از پس و

 يبرا که را یاقدام ای قیتحق هرگونه نیطرف استفاده مورد لیدال به یدگیبررس عالوه دادگاه انیز و ضرر يدعوا در ـ 207 ماده

 دعوا نیطرف از یکی درخواست ای استناد که باشد محرز دادگاه يبرا که يموارد در. داد خواهد انجام باشد الزم قتیحق کشف

  .کند يخوددار آن به دادن اثر بیترت از تواند یم استدالل از پس ، ستین ادعا اثبات در موثر

 از قاتیتحق باشند داشته حضور دادگاه در یهمگ و بوده کیشر و معاون ،یاصل متهم يدارا يا پرونده که یصورت در ـ 208 ماده

  .شود یم شروع یاصل متهم

 آنان از نفر چند ای کی به که یصورت در باشند داشته کیشر و معاون ای و بوده متعدد نیمتهم يا پرونده در چنانچه ـ 209 ماده

 در و ن،یبیغا به نسبت و کرد خواهد فیتکل نییتع و یدگیرس و کیتفک را پرونده حاضر، نیمتهم به نسبت دادگاه نباشد یدسترس



 یم نگه مفتوح را پرونده صورت نیا ریغ در و خواهدآورد عمل به یابیغ یدگیرس باشد داشته امکان یابیغ یدگیرس که يموارد

  .دارد

 اظهار یعلن صورت به دینبا متهم تیمجرم ای برائت درخصوص ،يرا اعالم و یدگیرس اتمام از شیپ دادگاه یقاض ـ 210 ماده

  .دینما دهیعق

 صدور تا و شروع محاکمه قاتیتحق انجام از پس است، يشتریب قاتیتحق به ازین حکم صدور يبرا که يموارد در ـ 211 ماده

  .شد خواهد داده تنفس لزوم قدر به باشد یطوالن محاکمه چنانچه و شد نخواهد متوقف حکم

 ادله و  پرونده اتیمحتو به توجه با و وجدان و شرف بر هیتک و متعال خداوند از استعانت با یدگیرس ختم از پس دادگاه ـ 212 ماده

 در صورت نیا در که باشد یمقدمات دیتمه به متوقف يرا يانشا نکهیا مگر دینما یم يرا صدور به مبادرت جلسه همان در موجود

  .دینما یم يرا صدور به مبادرت هفته کی مدت ظرف حداکثر فرصت نیاول

 از مگرآنکه شود یم آزاد فورا باشد، بازداشت متهم و باشد متهم مجازات قیتعل ای برائت بر یمبن دادگاه يرا چنانچه ـ 213 ماده

  .باشد بازداشت يگرید جهات

 به سپس و حیتصر آن در ریز نکات و شروع متعال خداوند نام با و سیپاکنو روز سه ظرف دیبا دادنامه ،يرا يازانشا پس ـ تبصره

  :گردد ابالغ نیطرف

  ..پرونده شماره و خیتار ذکر با دادنامه شماره ـ الف

  ..آن یقاض و کننده یدگیرس دادگاه مشخصات ـ ب

  .دعوا نیطرف مشخصات ـ ج

  .يرا مستندات و لیدال ـ د

  .باشد یم آن به مستند يرا که یقانون مواد و يرا تیماه ـ ه

 دادگاه .است شده صادر آن براساس که باشد یاصول و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل دیبا دادگاه يرا ـ 214 ماده

 يفتاو ای معتبر یفقه منابع به استناد با نباشد مورد خصوص در یقانون اگر و ابدیب مدون نیقوان در را هیقض هر حکم است مکلف

 یدگیرس از مدون نیقوان ابهام ای تعارض ای اجمال ای نقص ای سکوت بهانه به توانند ینم دادگاهها و دینما صادر را هیقض حکم معتبر

  .ورزند امتناع حکم صدور و يدعاو و اتیشکا به

 خدمات از انفصال سال کی تا ماه سه به امر نیا از متخلف .است ممنوع آن رونوشت میتسل ،دادنامه يامضا از شیپ ـ 215 ماده

  .شد خواهد محکوم یدولت

 را يرا يحضور دادگاه یقاض که یصورت در و شود یم ثبت مخصوص دفتر در و دیق مجلس صورت در دادگاه يرا ـ 216 ماده

  .است اشکال بدون آنان به يرا رونوشت دادن دینما ابالغ و اعالم نیطرف به

   یابیغ يرا:  چهارم فصل



 از کی چیه در او لیوک ای متهم هرگاه ندارند یالله حق جنبه  که یعموم نظم و الناس حقوق به مربوط میجرا هیکل در ـ 217 ماده

 روز ده ظرف یواقع ابالغ از پس يرا نیا د،ینما یم صادر یابیغ يرا  دادگاه باشند نفرستاده حهیال ای و نشده حاضر دادگاه جلسات

 قابل دادگاهها احکام نظر دیتجد قانون برابر یواخواه مهلت يانقضا از پس و باشد یم يرا صادرکننده دادگاه در یواخواه قابل

  . است نظر دیتجد

 اجرا به دنظریتجد و یواخواه مدت يانقضا از پس باشد، نشده یواخواه آن از مقرر مهلت ظرف که یابیغ يآرا ـ 1 تبصره

 از  اطالع خیتار از روز ده ظرف تواند یم هیعل محکوم حال هر باشددر شده یقانون ابالغ صادره يرا هرگاه. شد خواهد گذارده

 اقتضا درصورت و متوقف موقت صورت به را يرا ياجرا دادگاه صورت  نیا در. دینما یواخواه يتقاضا يرا صادرکننده دادگاه

  .دینما یم اقدام  یقبل نیتام در نظر دیتجد ای نیتام اخذ به نسبت

 يضرور متهم از قیتحق و دیننما ثابت را متهم تیمجرم ، پرونده  اتیمحتو چنانچه دارد یالله حق جنبه که یمیجرا در ـ 2 تبصره

  .دیصادرنما برائت بر يرا ابایغ تواند یم دادگاه نباشد

  یبررس را هیعل محکوم مدافعات و لیدال و شود یم یدگیرس وارد بالفاصله یواخواه يتقاضا دنیرس از پس دادگاه ـ 218 ماده

 و مدارك یبررس ای و دهد صیتشخ يرا در موثر که یدرصورت و دینما یم دییتا را یابیغ يرا نباشد يرا در موثر ،چنانچه

 یامدعی یشاک حضور عدم صورت نیا در. دینما یم دعوت را نیطرف  یدگیرس وقت نییتع با باشد شتریب قیتحق مستلزم مدافعات

  .بود نخواهد یدگیرس ادامه مانع یخصوص

   اطفال میجرا به یدگیرس بیترت:  پنجم فصل

 میجرا هیکل به یدگیرس يبرا یعموم يدادگاهها از شعبه چند ای کی ازین صورت در و ییقضا حوزه هر در ـ 219 ماده

  .شود یم داده اختصاص اطفال

  .باشد دهینرس یشرع بلوغ حد به که است یکس طفل از منظور ـ 1 تبصره

 یدگیرس زین اطفال میجرا به فصل نیا مقررات برابر یعموم باشددادگاه نشده لیتشک یدادگاه نیچن که ییها حوزه در ـ 2 تبصره

  .کرد خواهد

 شخصا  دادگاه در دینما اعالم طفل یقانون سرپرست ای یول به است مکلف دادگاه ، اطفال میجرا به یدگیرس هنگام در ـ 220 ماده

 دادگاه ابدین حضور زین خود و دیننما لیوک نییتع به اقدام یقانون سرپرست ای یول چنانچه. کند نییتع لیوک او يبرا ای ابدی حضور

  .کرد خواهد نییتع يریتسخ لیوک طفل يبرا

  .شود یم یدگیرس یعموم مقررات طبق اطفال دادگاه در زین تمام سال 18 از کمتر بالغ اشخاص میجرا هیکل به ـ تبصره

 ای و دادرس توسط) 43( ماده تبصره مفاد تیرعا با قیتحق و بیتعق از اعم یمقدمات یدگیرس اطفال میجرا در ـ 221 ماده

 عمل به راسا باشد یم نیضابط عهده بر قانون برابر که را یفیوظا  هیکل دادگاه. ردیگ یم انجام قیتحق یقاض توسط او درخواست به

  .آورد خواهد

 یقاتیتحق  طفل معاشرت طیمح و یخانوادگ ای او یقانون سرپرست ای یول ای طفل یروان و یروح تیوضع درباره چنانچه ـ 222 ماده

  .دینما جلب را خبره اشخاص نظر ای و دهد انجام را آن بداند یمقتض که يا لهیوس هر به تواند یم دادگاه باشد الزم



 د،یآ یم عمل به او سرپرست ای یول قیطر از مورد هر در یدگیرس و یمقدمات قاتیتحق انجام يبرا طفل احضار ـ 223 ماده

  .باشد ینم دادگاه توسط طفل جلب و احضار از مانع امر نیا. خواهندشد جلب قانون نیا مقررات برابر حضور عدم درصورت

 ای فرار از يریجلوگ و او به یدسترس امکان يبرا نباشد، طفل ينگهدار به یضرورت چنانچه قاتیتحق انیجر در ـ 224 ماده

 باب چهارم فصل از دوم مبحث در مذکور مقررات تیرعا با مورد، حسب ، آن لیدال و جرم تیاهم و نوع به توجه با يو شدن پنهان

  :شد خواهد اتخاذ ریز ماتیتصم از یکی قانون نیا اول

 اعتبارافراد.  التزام وجه نییتع با ، لزوم موارد در طفل کردن حاضر به يگرید شخص ای طفل یقانون سرپرست ای یول التزام ـ الف

  .گردد احراز دیبا مذکور

  .بسپارد)  دادگاه نظر به( مناسب قهیوث  طفل يآزاد يبرا يگرید شخص ای طفل سرپرست ای یول ـ ب

 اطفلی باشد داشته ضرورت جرم تیاهم به نظر یتبان از يریاجلوگی قاتیتحق انجام يبرا طفل ينگهدار که یصورت در ـ 1 تبصره

 شده اشاره فوقا  که ينحو به زین يگرید شخص و نباشد قهیوث دادن ای التزام به حاضر او سرپرست و یول ای نداشته سرپرست ای یول

  .شد خواهد ينگهدار  موقت صورت به تیترب و اصالح کانون در آن ياجرا و  يرا صدور تا متهم طفل ندهد، قهیوث ای التزام

 ينگهدار  يگرید مناسب محل در دادگاه صیتشخ به باشد نداشته وجود تیترب و اصالح کانون دادگاه حوزه در اگر ـ 2 تبصره

  .شد خواهد

 و شهود و مدافع لیوک و طفل یقانون سرپرست و ایاول فقط دادگاه در بود، نخواهد یعلن اطفال میجرا به یدگیرس ـ 225 ماده

 از دادگاه انیجر انتشار. شد خواهند حاضر بداند الزم را آنان حضور دادگاه که تیترب و اصالح کانون ندهینما و نیمطلع

 یقانون مجازات به متخلف و ممنوع متهم طفل مشخصات و تیهو يافشا و عکس هیته و يلمبرداریف ای و یگروه يها رسانه قیطر

  .شد خواهد محکوم یاسالم مجازات قانون  648 ماده در مندرج

 و گرفت خواهد انجام متهم ابیغ در یدادرس مراحل از یدرقسمت یدگیرس دینما اقتضا طفل مصلحت که یصورت در ـ 226 ماده

  .شود یم محسوب يحضور دادگاه يرا حال هر در

 طفل حضور د،ینما یم صادر یمقتض حکم و کرده یدگیرس  مقررات برابر یخصوص یمدع دادخواست به دادگاه ـ 227 ماده

  . ستین يضرور دردادگاه

 دردادگاه اطفال میجرا به باشند شده جرم مرتکب گرید اشخاص معاونت ای مشارکت با طفل چند ای کی که یصورت در ـ 228 ماده

  .شد خواهد یدگیرس اطفال میجرا به کننده یدگیرس

 و اصالح  کانون از آنان تیترب و میتعل و اطفال وضع از که ییگزارشها حسب اطفال میجرا به کننده یدگیرس دادگاه ـ 229 ماده

 چهارم کی تا را  ينگهدار مدت که قیطر نیا به د،ینما دنظریتجد بار کی خود یقبل ماتیتصم در تواند یم کند یم افتیدر تیترب

  .دهد فیتخف

  .باشد یم دنظریتجد قابل مربوط برابرمقررات اطفال میجرا به کننده یدگیرس دادگاه يآرا ـ 230 ماده

  .باشد ینم شعب آن به ها پرونده ریسا ارجاع از مانع یعموم يدادگاهها شعب از یبعض بودن یاختصاص ـ 231 ماده



  تجدید نظر احکام - باب سوم

   اتیکل:  اول فصل

 دیتجد درخواست قابل که لیذ موارد در مگر است یقطع  يفریک امور در انقالب و یعموم يدادگاهها يآرا ـ 232 ماده

  :باشد ینظرم

  . است رجم ای اعدام آنها یقانون مجازات که یمیجرا ـ الف

  .باشد یم اطراف و نفس قصاص ای حد مشمول قانون موجب به که یمیجرا ـ ب

  . اموال مصادره و الیر ونیلیم کی از شیب اموال ضبط ـ ج

  . است کامل هید  خمس از شیب هید پرداخت مستلزم قانون طبق که یمیجرا ـ د

  .باشد الیر هزار پانصد از شیب ينقد يجزا ای شالق ای حبس ماه سه از شیب آن یقانون مجازات حداکثر که یمیجرا ـ ه

  . خدمت از انفصال يتهایمحکوم ـ و

  . است بیتعق یموقوف ای بیتعق منع ، برائت ، تیمحکوم از اعم فوق موارد در دنظریتجد درخواست قابل يآرا از منظور ـ تبصره

 مگر ، است استان همان دنظریتجد دادگاه ، ییقضا حوزه هر انقالب و یعموم يدادگاهها يآرا دنظریتجد مرجع ـ 233 ماده

  :خواهدبود کشور یعال وانید آنها دنظریتجد مرجع که لیذ درموارد

  .باشد رجم ای اعدام آنها یقانون مجازات که یمیجرا ـ الف

  .باشد اطراف ای نفس قصاص عضو، قطع آنها یقانون مجازات که یمیجرا ـ ب

  .باشد سال ده از شیب حبس آنها یقانون مجازات که یمیجرا ـ ج

  . اموال مصادره ـ د

 مذکور  يها جنبه از یکی چنانچه شده صادر تواما انیز و ضرر يودعوا يفریک جنبه به راجع دادگاه يرا که يموارد در ـ 234 ماده

 بر زین دنظریتجد مرجع تیصالح و بوده دنظریتجد درخواست قابل آن تبع به زین يرا گرید جنبه باشد دنظریتجد درخواست قابل

  . بود خواهد مبنا نیهم

  . است شده نسخ ـ 235 ماده

 خیتار از ماه دو کشور از خارج میمق اشخاص يبرا و روز ستیب رانیا میمق اشخاص يبرا دنظریتجد درخواست مهلت ـ 236 ماده

 نیا )240( ماده) د( بند و) 235( ماده)  ج( و)  ب( ،) الف( يدربندها مذکور موارد در مگر.  است یواخواه مدت يانقضا ای ابالغ 

  . قانون



 باشد،  نشده میتقد حکم صادرکننده دادگاه به دنظریتجد درخواست ای دادخواست مقرر مهلت در که یصورت در ـ 237 ماده

 است مکلف  دادگاه. دینما یم میتقد يرا صادرکننده دادگاه به را دنظریتجد يتقاضا خود عذر انیب و لیدل ذکر با کننده درخواست

 نسبت عذر شناختن موجه درصورت و یدگیرس بوده مقرر مهلت در دنظریتجد درخواست عدم موجب که شده عنوان عذر به ابتدا

  .دینما اقدام دنظریتجد دادخواست ای درخواست رشیپذ به

  :شود یم محسوب موجه عذر ریز جهات ـ 238 ماده

  . است حرکت از مانع که یمرض به يابتال ـ الف

  . بودن سفر در ای فیتوق در ـ ب

  . رمترقبهیغ  يایبال و حوادث علت به ارتباط و تردد امکان عدم ـ ج

 میتقد را خود نظر دیتجد درخواست مقرر مهلت در نتوانسته شودکه يرا مفاد از اطالع عدم یمدع هیعل محکوم هرگاه ـ تبصره

 عذر ادعا اثبات صورت در کند، یم میتقد يرا صادرکننده دادگاه به را خود درخواست ، اطالع خیتار از هفته کی ظرف دارد

  .گردد یم محسوب موجه

  :دارند دنظریتجد درخواست حق ریز اشخاص ـ 239 ماده

  .او یقانون ندهینما ای لیوک ای هیعل محکوم ـ الف

  .او یقانون ندهینما ای لیوک ای یخصوص یشاک ـ ب

  . است شده گذارده او عهده به آنها بیتعق قانون موجب به که یمیجرا خصوص در ییقضا حوزه سییر ـ ج

  : است ریز قرار به دنظریتجد درخواست جهات ـ 240 ماده

  .آنها شهادت بودن دروغ ای و شهود در شهادت یقانون طیشرا فقدان ای دادگاه ياستناد مدارك اعتبار عدم يادعا ـ الف

  . قانون با يرا بودن مخالف يادعا ـ ب

  . يابراز لیدال به یقاض توجه عدم يادعا ـ ج

  . يرا صادرکننده دادگاه ای یقاض تیصالح عدم يادعا ـ د

 گرید جهات وجود صورت در باشد آمده عمل به ماده نیا در مذکور  جهات از یکی استناد به دنظریتجد درخواست اگر ـ تبصره

  .دینما یدگیرس هم جهت آن به تواند یم دنظریتجد مرجع

 یدگیرس قرارگرفته حکم مورد نینخست مرحله در و است یدنظرخواهیموردتجد آنچه به نسبت فقط دنظریتجد مرجع ـ 241 ماده

  .دینما یم

 یدادرس نهیهز تمبر ابطال با و یکتب درخواست موجب به يرا يفریک جنبه به نسبت نیطرف یخواه دنظریتجد ـ 242 ماده

  .ردیگ یم مقررصورت



 دادخواست  میتقد مستلزم جرم از یناش انیز و ضرر مورد در صادره يرا به نسبت یخصوص یمدع یدنظرخواهیتجد ـ 1 تبصره

  . است یمدن یدادرس نییآ مقررات طبق

 نهیهز  پرداخت مستلزم جرم از یناش انیز و ضرر و خود يفریک تیمحکوم به نسبت هیعل محکوم یدنظرخواهیتجد ـ 2 تبصره

  .باشد ینم یحقوق امر به نسبت یدادرس

 ادعا نیا به صادرکننده دادگاه شود، دنظریتجد مرحله یدادرس نهیهز پرداخت از اعسار یمدع خواه دنظریتجد چنانچه ـ 243 ماده

  .نمود خواهد یدگیرس مقررات طبق

 بازداشت  آن موجب به که يامر به نسبت دنظریتجد مرحله یدادرس نهیهز پرداخت از باشد یزندان دنظرخواهیتجد هرگاه ـ 1 تبصره

  .بود خواهد معاف است

 در یدنظرخواهیتجد  نهیهز پرداخت از را او دنظرخواهیتجد تیوضع به توجه با تواند یم او معاون ای ییقضا حوزه سییر ـ 2 تبصره

  .دینما معاف يفریک امر

 که یبازداشتگاه ای يرا صادرکننده دادگاه دفتر به را خود دادخواست ای درخواست مورد حسب دیبا نظرخواه دیتجد ـ 244 ماده

 و خواه نظر دیتجد نام بر  مشتمل يدیرس و ثبت را آن بالفاصله دیبا بازداشتگاه ای دادگاه دفتر. دینما میتسل است فیتوق آنجا در

 دیتجد درخواست ای دادخواست در را خیتار و شماره همان و بدهد کننده میتقد به ثبت شماره و میتسل خیتار و او يدعوا طرف

 ارسال يرا صادرکننده دادگاه به را آن بالفاصله نظر دیتجد يتقاضا ثبت از پس است مکلف بازداشتگاه دفتر. دینما درج نظر

  .دارد

  مرجع دفتر گردد میتقد کشور یعال وانید ای نظر دیتجد دادگاه به مایمستق نظر دیتجد دادخواست ای درخواست چنانچه ـ تبصره

  .کند یم ارسال يرا صادرکننده دادگاه دفتر به الزم اقدام جهت را آن ، وصول خیتار دیق با مذکور

 را آن صینقا روز دو ظرف دفتر ریمد باشد یقانون مقرر طیشرا از یکی فاقد نظر دیتجد دادخواست ای درخواست هرگاه ـ 245 ماده

 در. دینما رفع را مذکور صینقا ابالغ خیتار از روز ده مدت در تا دینما یم اخطار دادخواست کننده میتقد ای کننده درخواست به

 به یقانون مقرر مهلت از خارج را خود دنظریتجد دادخواست و درخواست ایو اوردین عمل به نقص رفع مقرر مهلت در که یصورت

 یمقتض میتصم مورد حسب دادگاه. برساند دادگاه نظر به را آن است موظف دفتر د،ینما میتسل بازداشتگاه دفتر به ای دادگاه دفتر

  .دینما یم اتخاذ

 آنان یدنظرخواهیتجد باشند، کرده ساقط را خود ینظرخواه دیتجد حق یکتب توافق با دعوا نیطرف که یصورت در ـ 246 ماده

  .بود نخواهد مسموع

 مورد حسب دنظریتجد مرجع ندینما مسترد را خود دنظریتجد دادخواست ای درخواست دعوا نیطرف از کیهر چنانچه ـ 247 ماده

  .نمود خواهد صادر را نظر دیتجد دادخواست ابطال ای درخواست رد قرار

 مجدد دنظریتجد درخواست قابل ياصرار يرا خصوص در جز به شود یم صادر نظر دیتجد مرحله در که ییآرا ـ 248 ماده

  .باشد ینم



 یدگیرس  قابل مربوط مقررات طبق ادعا نیا صورت نیا در باشد شده يرا صادرکننده یقاض تیصالح عدم يادعا چنانچه ـ تبصره

  .بود خواهد کشور یعال وانید در

 صالح  مرجع به و نقض را آن نظر دیتجد مرجع باشد شده صادر نداشته یذات تیصالح که یدادگاه توسط يرا چنانچه ـ 249 ماده

 یدنظرخواهیتجد دعوادر نیطرف از کیهر و شود صادر نداشته یمحل تیصالح  که یدادگاه از که یصورت در و دینما یم ارجاع

  .دینما یم ارجاع صالح دادگاه به و نقض را آن دنظریتجد مرجع ند،ینما رادیا موضوع نیا به خود

 و یدگیرس يگرید محل دادگاه در چنانچه است تهران يدادگاهها تیصالح در فقط یجرم به یدگیرس که يموارد در ـ 1 تبصره

  .نمود خواهد ارسال صالح دادگاه به را پرونده و نقض را يرا دنظریتجد مرجع باشد شده صادر يرا

 دادگاه به نسبت یعموم يدادگاهها تیصالح و يدادگستر ریغ مراجع به نسبت يدادگستر ییقضا مراجع تیصالح ـ 2 تبصره

  . است آنان یذات يتهایصالح جمله از دنظریتجد مراجع به نسبت يبدو  دادگاه تیصالح نیهمچن ، ینظام يدادگاهها و انقالب

  زانیم و نوع نییتع ای نیطرف مشخصات نییتع ای خسارت ای  به  محکوم احتساب نظر از خواسته نظر دیتجد يرا اگر ـ 250 ماده

 در که نظر دیتجد مرجع نسازد وارد لطمه يرا اساس به که باشد یاشتباه  متضمن آنها رینظ یصینقا ای قانون با عمل قیتطب و مجازات

  . نمود خواهد حیتصح را آن يرا دییتا ضمن دینما یم یدگیرس نظر دیتجد مقام

   استان دنظریتجد يدادگاهها در یدگیرس تیفیک:  دوم فصل

 شعب از یکی به اول شعبه سییر توسط ابتدا شعب تعدد درصورت ، استان نظر دیتجد دادگاه به پرونده وصول از پس ـ 251 ماده

 صیتشخ به ای و قانون موجب به که يموارد در مگر دینما یم یدگیرس نوبت به هیال مرجوع شعبه. شود یم ارجاع دنظریتجد دادگاه

  .باشد يضرور نوبت از خارج یدگیرس دنظریتجد دادگاه اول شعبه سییر

 و مدافعات و اظهارات یبررس ای دهد صیتشخ ناقص را يبدو مرحله در شده انجام قاتیتحق نظر دیتجد دادگاه هرگاه ـ 252 ماده

 شخصا توانند یم تیشکا نیطرف. دینما یم احضار را آنان وقت نییباتع بداند ربط يذ اشخاص احضار مستلزم را يابراز لیدال ریسا

  .بود نخواهد یدگیرس از مانع لیوک یمعرف عدم ای حضور عدم حال هر در ند،ینما یمعرف لیوک ای و شده حاضر

  . است يبدو مرحله مقررات و قواعد مطابق نظر، دیتجد دادگاه در باتیترت ریسا و لیدال به یدگیرس ، جلب احضار، ـ 253 ماده

 اجرا شعبه مستشاران از یکی توسط او دستور به ای دادگاه سییر توسط نظر دیتجد دادگاه در محل نهیمعا و قیتحق قرار ـ 254 ماده

 محل آن دادگاه از را قرار ياجرا تواند یم نظر دیتجد دادگاه باشد استان همان گرید شهر در قرار ياجرا محل چنانچه و شود یم

 محل دادگاه به ییقضا ابتین ياعطا با باشد يگرید استان ییقضا حوزه قراردر ياجرا محل که یصورت در و دینما درخواست

  .باشد یم هیالرعا الزم قانون نیا) 59(  ماده تبصرة مفاد تیرعا. نمود خواهد را قرار ياجرا درخواست

 ای زندان ولئمس به را او اعزام دستور بداند الزم است حبس در که را یمتهم حضور استان دنظریتجد دادگاه هرگاه ـ 255 ماده

 زندان نیکترینزد به موقتا دادگاه دستور به متهم باشد يگرید محل در بازداشتگاه ای زندان چنانچه. دینما یم صادر بازداشتگاه

  .شد خواهد داده لیتحو

 انیز و ضرر و جرم با متناسب ای و باشد نشده اخذ نیتأم ازمتهم و شود نظر دیتجد درخواست صادره حکم از هرگاه ـ 256 ماده

  .دینما اخذ متناسب نیتأم تواند یم موجود لیدال به توجه با نظر دیتجد دادگاه نباشد یخصوص یشاک 



  :دینما یم میتصم اتخاذ ریز شرح به خواسته دنظریتجد يآرا مورد در دنظریتجد دادگاه ـ 257 ماده

  .دینما یم اعاده يرا صادرکننده دادگاه به را پرونده ، آن دییتا باشدضمن پرونده در موجود لیدال و قانون مطابق يرا اگر ـ الف

 و شده صادر نیطرف مدافعات و لیدال به توجه بدون ای و یقانون فاتیتشر تیرعا بدون ای تیصالح فاقد دادگاه از يرا هرگاه ـ ب

 ریمغا ای شرع مخالف ای و گردد مذکور يرا یقانون اعتبار عدم موجب که بوده تیاهم از يا درجه به مذکور موارد تیرعا عدم

  :دینما یم اقدام ریز شرح به و نقض را صادره يرا باشد شده صادر قانون

 ای یعفوعموم شمول لحاظ به ای و نبوده جرم ، ثبوت فرض به است شده محکوم آن ارتکاب اتهام به هیعل محکوم که یعمل اگر ـ 1

 یمقتض يرا و نقض يبدو حکم دینما احراز را متهم برائت لیدل هر به دنظریتجد دادگاه ای و نباشد بیتعق قابل یقانون جهات ریسا

  .شد خواهد آزاد فورا باشد درحبس هیعل محکوم چنانچه و باشد نکرده دنظریتجد درخواست هیعل محکوم هرچند دینما یم صادر را

 و گردد یم  اعاده قرار صادرکننده دادگاه به یدگیرس ادامه جهت شود نقض علت هر به و باشد قرار صورت به صادره يرا اگر ـ 2

  .باشد یم یدگیرس به مکلف دادگاه

  .دینما یم ارجاع صالح مرجع به را پرونده دنظریتجد دادگاه شود نقض آن صادرکننده دادگاه تیصالح عدم علت به يرا اگر ـ 3

 را آن یقانون اصول و استدالل یمبان ذکر با دهد صیتشخ یقانون ای یشرع نیمواز مخالف را يبدو حکم دنظریتجد دادگاه اگر ـ 4

 یقطع قانون نیا) 235( ماده در مذکور موارد در جز صادره يرا. دینما یم يرا يانشا به مبادرت يماهو یدگیرس از پس و نقض

  .باشد یم

 در مقرر مجازات که يموارد در مگر دینما دیتشد را يبدو درحکم مقرر يریتعز مجازات تواند ینم دنظریتجد دادگاه ـ 258 ماده

 ماده مذکوردر مقامات ای و خواه دنظریتجد یشاک اعتراض مورد امر نیا و داشته مقرر قانون که باشد یزانیم از کمتر يبدو حکم

 اقدام داشته مقرر قانون که یمجازات به نسبت يبدو حکم حیتصح با دنظریتجد مرجع موارد نیا در که ردیگ قرار قانون نیا) 235(

  .نمود خواهد

 دیتمه بر متوقف انشا که نیا مگر دینما يرا صدور به ،مبادرت است مکلف یدگیرس ختم از پس دنظریتجد دادگاه ـ 259 ماده

  .دینما یم يرا يانشا هفته کی حداکثرظرف فرصت نیاول در صورت نیا در که باشد یمقدمات

 حاضر یدادرس مراحل از کی چیه در او لیوک ای متهم و باشد متهم تیمحکوم بر دنظریتجد دادگاه يرا که يموارد در ـ 260 ماده

 او، لیوک ای متهم به یواقع ابالغ از پس روز 20 مدت ظرف دنظریتجد دادگاه يرا باشند نداده هم هیاعتراض ای هیدفاع حهیال و نبوده

  . است یقطع صادره يرا باشد، یم دنظریتجد دادگاه همان در یدگیرس و یواخواه قابل

   یعموم اتیه و کشور یعال وانید:  سوم فصل

 وصول  بیترت و نوبت تیرعا با را پرونده يو نیمعاون از یکی ای وانید سییر کشور یعال وانید به پرونده وصول از پس ـ 261 ماده

 به ای قانون موجب  به  که يموارد در مگر کند یم یدگیرس نوبت به هیال مرجوع  شعبه. دینما یم ارجاع وانید شعب از یکی به

  .باشد يضرور نوبت از خارج یدگیرس ، شعبه سییر ای کشور یعال وانید سییر صیتشخ

  . قانون زیتجو به مگر کرد ارجاع گرید شعبه به و اخذ  هیال  مرجوع شعبه از را آن توان ینم پرونده ارجاع از پس ـ 262 ماده



  . است یالزام زین دادگاهها ریسا یدگیرس مورد در ماده نیا مفاد تیرعا ـ تبصره

 ارجاع شعبه ياعضا از یکی به نوبت به ای و میتنظ را آن گزارش و یبررس شخصا را یارجاع يها پرونده شعبه سییر ـ 263 ماده

 آن  یقانون جهات و یدنظرخواهیتجد خصوص در کامل یبررس و آن انیجر متضمن که را پرونده گزارش مذکور عضو. دینما یم 

  .دینما یم  میتسل شعبه سییر به و هیته مستدل صورت به باشد

 تخلف اند داشته دخالت پرونده آن در که یقضات از کیهر از چنانچه گزارش میتنظ نیح است مکلف شعبه عضو ای سییر ـ تبصره

 خود درگزارش استدالل با و مشروح طور به را آن دینما مشاهده ییقضا یمبان از یاطالع یب ای و غرض اعمال ای یقانون مواد از

  .شد خواهد ارسال قضات یانتظام یعال دادگاه به شده ادی گزارش از  یرونوشت  شعبه  سییر دستور به و تذکردهد

 که آن مگر شوند ینم احضار یدگیرس جهت آنها يوکال ای دعوا اطراف و است یشکل کشور یعال وانید در یدگیرس ـ 264 ماده

  .گردد ینم  میتصم اتخاذ و یدگیرس در ریتاخ موجب حضوراحضارشوندگان عدم. بداند الزم را آنها حضور کننده یدگیرس شعبه 

 در آنان يوکال ای نیطرف و دینما یم قرائت است الزم که را یاوراق مفاد و پرونده گزارش زیمم عضو یدگیرس موقع در ـ 265 ماده

 را خود نظر یقانون موارد در کل دادستان ندهینما نیهمچن. ندینما اظهار خودرا مطالب شعبه سییر اجازه با توانند یم احضار صورت

 کل دادستان ندهینما و  ربط يذ اشخاص اظهارات و گزارش مفاد و پرونده اتیمحتو  به توجه با شعبه ياعضا سپس دینما یم اظهار

  :دینما یم میاتخاذتصم ریز شرح به تیاکثر نظر طبق

  .دینما یم  اعاده يرا صادرکننده دادگاه به را پرونده ، آن دییتا ضمن باشد پرونده در موجود لیدال و قانون مطابق يرا اگر ـ الف

 و شده صادر  نیطرف مدافعات و لیدال به توجه بدون و یقانون فاتیتشر تیرعا بدون ای تیصالح فاقد دادگاه از يرا هرگاه ـ ب

 قانون ریمغا ای شرع  مخالف ای و مذکور يرا یقانون اعتبار عدم موجب که بوده تیاهم از يا درجه به مذکور موارد تیرعا عدم

  :دینما یم اقدام ریز شرح به و نقض صادره يرا باشد، شده صادر

 ای و  یعموم عفو شمول لحاظ به ای نبوده جرم ثبوت فرض به است شده محکوم آن ارتکاب اتهام به هیعل محکوم که یعمل اگر ـ 1

  .شود یم بالارجاع  نقض صادره يرا نباشد بیتعق قابل یقانون جهات ریسا

 دادگاه  به مجدد یدگیرس يبرا نقض از پس شود نقض قاتیتحق نقص علت به حکم ای و باشد قرار صورت به صادره يرا اگر ـ 2

  .شود یم ارجاع يرا صادرکننده

 و ارسال دهد یم صیتشخ صالح کشور یعال وانید که یمرجع به پرونده شود نقض دادگاه تیصالح عدم علت به يرا اگر ـ 3

  .باشد یم یدگیرس به مکلف مذکور مرجع

  .شود یم ارجاع عرض هم دادگاه به پرونده ، نقض از پس موارد ریسا در ـ 4

 را قاتیتحق نقص موارد هیکل است موظف دینما یم نقض قاتیتحق نقص علت به را حکم کشور یعال وانید که يموارد در ـ تبصره

  .دینما ذکر مشروحا

  :دینما یم اقدام ریز شرح  به کشور یعال وانید در يرا نقض از پس یدگیرس مرجع ـ 266 ماده

  .دینما يماهو یدگیرس و نموده متابعت وانینظرد از دیبا کشور یعال وانید در قرار نقض صورت در ـ الف



 حکم يانشا به مبادرت سپس داده انجام وانید نظر طبق را یموارداعالم قاتیتحق نقص علت به حکم نقض صورت در ـ ب

  .دینما یم

 دیتجد مورد حکم نیا چنانچه. دینما صادر ياصرار حکم تواند یم  دادگاه مذکور، موارد ریغ در حکم نقض صورت در ـ ج

 صورت نیا ریغ در کند، یم دییتا را حکم ردیبپذ را دادگاه استدالل یازبررس پس کشور یعال وانید شعبه و شود واقع ینظرخواه

 و نقض صادره حکم  گرفت قرار دییتا مورد کشور یعال وانید شعبه نظر وچنانچه مطرح يفریک شعب یعموم اتیه در پرونده

 یمقتض حکم کشور یعال وانید یعموم اتیه استدالل به توجه با هیال مرجوع دادگاه. شد خواهد ارجاع دادگاه گرید شعبه به پرونده

  . است یقطع قانون نیا) 235( ماده در مذکور موارد در جز حکم نیا. دینما یم صادر

 کشور یعال وانید  شعبه در حضور تواند یم د،ینما نظر دیتجد ي،تقاضا مقررات طبق کشور کل دادستان که يموارد در ـ 267 ماده

  .دینما محول خود ندهینما عنوان به کشور یعال وانید يدادسرا ارانیازداد یکی به را موضوع به نسبت نظر اظهار و

  . است شده نسخ ـ 268 ماده

 میضما جهت از آن بودن لیتکم صورت در و افتیدر قبل ماده مطابق را نقض درخواست کشور کل دادستان دفتر ـ 269 ماده

 از پس کشور کل دادستان رساند، یم کشور کل نظردادستان به و ثبت را آن مقررات برابر یدادرس نهیهز و ومستندات

 ذکر با دهد صیتشخ صحت به مقرون ، قانون ای شرع نیمواز با يرا نیب مخالفت خصوص در را مزبور يادعا چنانچه یبررس

 به یدگیرس جهت را پرونده حکم نقض صورت در کشور یعال وانیددینما یم را آن نقض درخواست کشور یعال وانید از استدالل

  .دارد یم ارسال عرض هم دادگاه

 رفع آن از روز ده ظرف که دینما یم ابالغ کننده میتقد به کشور کل دادستان دفتر باشد ناقص یمیتقد درخواست چنانچه ـ 1 تبصره

  .شد نخواهد داده آن به ياثر بیترت مذکور مهلت در اقدام عدم صورت در. کند نقص

 کشور یعال وانید یدگیرس انیپا تا حکم ياجرا توقف موجب کشور یعال وانید از کل دادستان حکم نقض درخواست ـ 2 تبصره

  .بود خواهد

 دنظریتجد و اعتراض قابل قانون نیا) 235( ماده در مذکور موارد در جز فوق ماده دو اعمال از یناش صادره يآرا ـ 3 تبصره

  .باشد ینم

 با یحسب امور و يفریک ، یحقوق از اعم مشابه موارد به نسبت ازدادگاهها کی هر ای و کشور یعال وانید شعب در هرگاه ـ 270 ماده

 مکلفند شوند،  آگاه که یقیطر هر به کشور کل دادستان ای کشور یعال  وانید  سییر شود، صادر یمختلف يآرا نیقوان از استنباط

 یعال وانید شعب قضات از کیهر نیهمچن. کنند درخواست هیرو وحدت جادیا منظور به را کشور یعال وانید یعموم اتیه نظر

 در را یعموم اتیه نظر کشور کل دادستان ای کشور یعال وانید سییر قیطر از لیدال ذکر با توانند یم زین ها دادگاه ای کشور

 کل دادستان حضور با و يو معاون ای یعال وانید سییر استیر به کشور یعال وانید یعموم اتیه. کنند کسب موضوع خصوص

 را اختالف مورد موضوع تا شود یم لیتشک شعب هیکل معاون ياعضا و مستشاران و رؤسا چهارم  سه حداقل و او ندهینما ای کشور

 یعموم اتیه يآرا. بود خواهد عمل مالك باشد  یشرع نیمواز مطابق که تیاکثر يرا. دینما میتصم اتخاذ آن به نسبت و یبررس

 دادگاهها و کشور یعال وانید شعب يبرا آن از تیتبع مشابه موارد در یول است اثر یب شده یقطع احکام به نسبت کشور یعال وانید

  .باشد یم الزم



  .شوند یم اثر یب قانون موجب به فقط و دنظرنبودهیتجد قابل کشور یعال وانید یعموم اتیه يآرا ـ 271 ماده

    یدادرس اعاده:  چهارم باب

 به باشد نشده ای شده گذاشته اجرا مرحله به صادره حکم که نیا از اعم دادگاهها یقطع احکام از یدادرس اعاده موارد ـ 272 ماده

  : است ریز قرار

 در شودکه ثابت ای و شود محرز زمان آن در شخص بودن زنده کنیل شده محکوم یشخص قتل اتهام به یکس که یصورت در ـ 1

  . است اتیح حال

 مرتکب  کی از شیب تواند ینم که است يا گونه به جرم ارتکاب و شوند محکوم یجرم ارتکاب اتهام به نفر چند که یصورت در ـ 2

  .باشد داشته

 به گرید ییقضا مرجع از یحکم موجب به زین يگرید فرد و افتهی  تیمحکوم یجرم انتساب علت به یشخص که یصورت در ـ 3

 نفر دو آن از یکی یگناه یب صادره حکم دو مفاد تضاد و تعارض از که يطور به باشد شده محکوم جرم همان انتساب علت

  .شود احراز محکوم

  .گردد ثابت است بوده شده صادر حکم يمبنا  که گواهان شهادت بودن واقع خالف ای اسناد بودن یجعل ـ 4

 اثبات  موجب که شود هیارا يدیجد لیدال ای شود ظاهر ای و حادث يدیجد واقعه ، یقطع حکم صدور از پس که یصورت در ـ 5

  .باشد هیعل محکوم یگناه یب

  .نباشد جرم با متناسب حکم مورد فریک یقاض اشتباه علت به که یصورت در ـ 6

  یدادرس اعاده از پس صورت نیا در که باشد سابق قانون به نسبت مجازات فیتخف بر یمبتن الحق قانون که یصورت در ـ 7

  .باشد دتریشد یقبل مجازات از دینبا دیجد مجازات

  .بود نخواهد  یدادرس اعاده موجب یقطع حکم صدور از بعد گذشت رقابلیغ میجرا در یخصوص یمدع ای یشاک گذشت ـ تبصره

  :دارند یدادرس اعاده درخواست حق ریز اشخاص ـ 273 ماده

  .او یوص و یقانون وراث و همسر ، هیعل محکوم بتیغ ای فوت صورت در و او یقانون مقام قائم ای لیوک ای هیعل محکوم ـ 1

  .کشور کل دادستان ـ 2

  . ییقضا حوزه سییر ـ 3

 مندرج موارد از یکی با انطباق احراز از پس شده ادی مرجع شود، یم میتسل کشور یعال وانید به یدادرس اعاده يتقاضا ـ 274 ماده

  .  دینما یم ارجاع یقطع حکم صادرکننده دادگاه  عرض هم دادگاه به را مجدد یدگیرس) 272( ماده در



 و یدادرس  اعاده تا اجرا عدم صورت در را حکم ياجرا ، یدادرس  اعاده رشیپذ خصوص در کشور یعال وانید يرا ـ 275 ماده

 از متناسب نیتام چنانچه هیعل محکوم شدن یمخف ای فرار از يریجلوگ منظور به  کنیل انداخت خواهد قیتعو به مجدد حکم صدور

  .  شود یم اخذ الزم نیتام باشد شده یمنتف ماخوذه نیتام ای باشد نشده اخذ متهم

  .دینما یم یدگیرس موضوع به یدادرس زاعادهیتجو از پس که است یدادگاه ، نیتام قرار صدور مرجع ـ تبصره

 يفور ، یاول حکم تبعات و آثار باشد يقو دینما یم اقامه هیعل  محکوم که یلیدال هرگاه يثانو محاکمه به شروع از پس ـ 276 ماده

 ای محاکمه از هیعل محکوم فرار باعث دینبا شده ادی فیتخف یول شود یم مجرا هیعل  محکوم حال به نسبت الزم فیتخف و متوقف 

  .بشود او شدن یمخف

 دینما نظر صرف خود تیشکا از حکم شدن یقطع از بعد گذشت قابل ریغ میجرا در یخصوص یمدع ای یشاک هرگاه ـ 277 ماده

 دیتجد مجازات  زانیم در که کند درخواست ، یقطع حکم صادرکننده دادگاه از تیشکا استرداد به استناد با تواند یم هیعل محکوم

 در اقتضا صورت در را مجازات و نموده یدگیرس العاده فوق وقت در هیعل محکوم  درخواست به دادگاه مورد نیا در د،ینما نظر

  .  است یقطع يرا نیا. داد خواهد فیتخف قانون حدود

  اجراي احکام - باب پنجم

  االجرا الزم احکام:  اول فصل

  :از عبارتند االجرا الزم احکام ـ 278 ماده

  . يبدو دادگاه یقطع حکم ـ الف

 ای اعتراض ای و باشد نشده دنظریتجد درخواست ای اعتراض  آن به نسبت قانون در مقرر مهلت در که يبدو دادگاه حکم ـ ب

  .باشد شده رد آن به نسبت نظر دیتجد درخواست

  .باشد قرارگرفته نظر دیتجد مرجع دییتا مورد که يبدو دادگاه حکم ـ ج

  .دینما یم صادر يبدو يرا نقض از پس دنظریتجد دادگاه که یحکم ـ د

 دنظریتجد  درخواست ای و اعتراض حکم به آنان از یبعض مقرر موعد در و باشد نفر چند به راجع صادره حکم هرگاه ـ 279 ماده

  .بود خواهد االجرا الزم ینظرخواه دیتجد ای و اعتراض مهلت يانقضا از پس هیبق به نسبت باشند کرده

  .  باشد ینم موارد ریسا به نسبت آن ياجرا مانع حکم از قسمت کی به نسبت دنظریتجد درخواست ای اعتراض ـ 280 ماده

   احکام ياجرا بیترت:  دوم فصل

  .باشد یم یآت مواد شرح به آن مقام قائم ای حکم  صادرکننده يبدو دادگاه با حال هر در حکم ياجرا ـ 281 ماده

  ارسال ضمن دادگاه دیآ عمل به یعموم ای یدولت يسازمانها ای  ماموران توسط ستیبا یم حکم ياجرا که يموارد در ـ 282 ماده

  .آورد یم عمل به آنان اقدامات و حکم ياجرا یچگونگ بر کامل نظارت ، الزم آموزش و اجرا دستور صدور و حکم رونوشت



 دادگاه  که يموارد در مگر شود ینم متوقف وجه چیه به و شروع دادگاه دستور صدور از پس حکم ياجرا اتیعمل ـ 283 ماده

  .دینما صادر را حکم ياجرا توقف دستور ، مقررات حدود در حکم صادرکننده

 موسسات ای و دولت به وابسته و یدولت يسازمانها يروسا و ینظام و یانتظام يروهاین و يدادگستر نیضابط هیکل ـ 284 ماده

 ماده نیا مقررات از تخلف. کنند تیرعا احکام ياجرا مقام در را ییقضا مراجع دستورات مکلفند خود فیوظا حدود در یعموم 

  .باشد یم مربوط قانون برابر يفریک بیتعق مستوجب یانتظام و يادار بیتعق بر عالوه

 توسط حکم ياجرا به  مربوط اشکاالت رفع کنیل است حکم صادرکننده دادگاه با حکم از اجمال و ابهام رفع ـ 285 ماده

  .آمد خواهد عمل به شود یم اجرا آن نظر ریز حکم که یدادگاه

 فصل در مندرج مقررات برابر یخصوص انیمدع انیز و ضرر و خسارات هیتأد ، یدادرس نهیهز به راجع احکام ياجرا ـ 286 ماده

  .دیآ یم عمل به یمدن احکام ياجرا 

 چنانچه و شود یم اجرا دادگاه توسط بالفاصله يرا شود، صادر متهم بیتعق یموقوف ای بیتعق منع ای برائت به يرا هرگاه ـ 287 ماده

  .شد خواهد بازداشت  رفع يو از يفور نباشد بازداشت يگرید علت به متهم

  :شود ینم اجرا مانع رفع تا ریز موارد در يریتعز شالق مجازات ـ 288 ماده

  .باشد استحاضه ای نفاس ای يباردار امیا در که یزن ـ الف

  . سال دو مدت به  حداکثر است رخواریش يو طفل که یامیا در ردهیش زن ـ ب

. شود او يبهبود در ریتاخ ای يماریب دیتشد موجب حکم ياجرا ، دادگاه معتمد پزشک ای یقانون پزشک صیتشخ به که يماریب ـ ج

 که شالق تعداد بر  مشتمل ترکه ای انهیتاز دسته کی بداند مصلحت دادگاه ای نباشد ماریب يبهبود به يدیام چنانچه مورد نیا در

  .شود یم زده هیعل محکوم به  بار کی  و هیته است گرفته قرار حکم مورد

 اجرا دادگاه طرف از میتصم اتخاذ تا یاول مجازات باشد الزم قانون برابر گرید مجازات به یمجازات لیتبد که يموارد در ـ د

  .شد  نخواهد

  .باشد ینم يریتعز مجازات سقوط موجب حکم ياجرا نیح در هیعل محکوم فرار و حکم صدور از بعد جنون ـ 289 ماده

 رمقرراتیسا و یعموم نظم حفظ و یشرع نیمواز تیرعا با دادگاه صیتشخ به شالق حکم ياجرا یچگونگ و محل ـ 290 ماده

  .شود یم نییتع حکم در مربوط

 موجب  حکم ياجرا دادگاه صیتشخ به که نیا مگر شود ینم حبس مجازات ياجرا توقف موجب هیعل محکوم يماریب ـ 291 ماده

 اخذ و معتمد پزشک ای یقانون پزشک صیتشخ با دادگاه صورت نیا در که باشد هیعل محکوم يبهبود در ریتاخ و يماریب شدت

 دستور و پزشک  صیتشخ به ندهد نیتام هیعل محکوم اگر و دینما یم صادر را زندان از خارج در معالجه اجازه متناسب نیتام

  .شود یم معالجه يدادگستر نیضابط نظر تحت مارستانیب ای زندان در دادگاه

 تیمحکوم جزو مارستانیب در توقف امیا. شود یم ينگهدار یروان  مارستانیب در يبهبود تا هیعل محکوم ، جنون صورت در ـ تبصره

  .شود یم محاسبه يو



 یمال  يتهایمحکوم ياجرا نحوه قانون و یاسالم مجازات قانون در که است یبیترت به آن مهلت و هید پرداخت یچگونگ ـ 292 ماده

  . است شده ینیب شیپ

 به نسبت دارند تیصالح که یاشخاص توسط یمذهب مراسم ، اصلبی رجم ای نفس قصاص ای اعدام حکم ياجرا از قبل ـ 293 ماده

 یانتظام يروین سییر او، ندهینما ای حکم صادرکننده دادگاه سییر دیبا اعدام حکم ياجرا هنگام و ردیگ یم انجام هیعل  محکوم

 زین هیعل محکوم لیوک.باشند حاضر دادگاه یمنش و محل معتمد پزشک ای یقانون  پزشک ، زندان سییر ، يو ندهینما ای محل

 یمنش و صادر را حکم ياجرا دستور او ندهینما ای دادگاه سییر ، محل در هیعل محکوم حاضرکردن از پس. ابدی حضور تواند یم

  .رسد یم حاضران يامضا به یمیتنظ مجلس  صورت و اجرا حکم سپس د،ینما یم رساقرائت يصدا با را حکم دادگاه

 به و هیته يدادگستر ریوز توسط ماه سه مدت ظرف شالق حکم ياجرا یچگونگ نیهمچن و ماده نیا ییاجرا نامه نییآ ـ تبصره

  .دیرس خواهد هییقضا قوه سییر بیتصو

  .شوند یم  یمعرف زندان به فریک تحمل يبرا تیمحکوم زانیم و جرم  نوع اعالم با هستند، حبس به محکوم که یاشخاص ـ 294 ماده

  .شود حبس اجرا قابل یقطع حکم موجب به هیعل محکوم  که شود یم شروع يروز از حبس يفرهایک یتمام مدت ـ 295 ماده

  بازداشت بوده مطرح امر پرونده در که یاتهامات ای اتهام علت به االجرا الزم حکم صدور از قبل هیعل محکوم چنانچه ـ تبصره

  .شد کسرخواهد او  حبس مقدار از  یقبل  بازداشت مدت باشد شده

 پدر  به را او ، تیرضا با مادر که نیا مگر کرد جدا دینبا شده دیاتبعی حبس به محکوم که يمادر از را رخواریش کودك ـ 296 ماده

  .بسپارد گرشید کانینزد ای

  .شود یم ابالغ محل یانتظام يروین و دادگاه به مراتب و اعزام محل به اند، شده محکوم دیتبع به که یاشخاص ـ 297 ماده

 رانیوز اتیه بیتصو به و هیته کشور و يدادگستر يها وزارتخانه  توسط ماه سه مدت ظرف ماده نیا ییاجرا نامه نییآ ـ تبصره

  .دیرس خواهد

  .شود یم اعالم راالنتشاریکث دیجرا در خودش نهیهز با و او درخواست صورت در متهم برائت حکم ـ 298 ماده

  .شود پرونده  وستیپ  آن دیرس برگ و زیوار دولت خزانه حساب دبهیبا به محکوم زانیم ، ينقد يجزا به حکم ياجرا در ـ 299 ماده

  .بود خواهد یاسالم مجازات  قانون در مندرج مقررات برابر یشرع حدود ياجرا ـ 300 ماده

    یدادرس نهیهز:  ششم باب

 يفریامرک تبع به که هم یخصوص یمدع. دینما هیتاد تیشکا هنگام مقررات برابر را يفریک تیشکا نهیهز دیبا یشاک ـ 301 ماده

 متمکن یخصوص یمدع هرگاه. بپردازد یمدن امور به مربوط مقررات مطابق را یدادرس نهیهز دیبا دینما یم انیز و ضرر مطالبه

 سییر نظر اظهار از پس تواند یم دادگاه د،ینما تیمعاف يتقاضا دادگاه از و باشد رانداشته یدادرس نهیهز هیتاد استطاعت و نبوده

 موقت طور به ادعاست مورد که یموضوع همان يبرا یدادرس نهیهز هیتاد از را یمدع خصوص نیدرا يو معاون ای ییقضا حوزه

 عدم احراز و ستین زیجا یخصوص یمدع يازسو یدادرس نهیهز هیتاد عدم علت به ییجزا امر به یدگیرس ریتاخ. دینما معاف

  . است نظردادگاه با تمکن



 فایاست به  محکوم محل از را یدادرس نهیهز است مکلف احکام ياجرا  مسوول ، آن ياجرا هنگام در و حکم صدور از پس ـ تبصره

  .دینما

 که رهیغ و پزشکان و مترجمان و کارشناسان الزحمه حق و گواهان ذهاب و ابیا يها نهیهز بابت یخصوص یمدع و متهم ـ 302 ماده

 متهم درخواست به  آنان نظر کسب ای احضار درخواست چنانچه یول پردازند ینم  یوجه شوند یم احضار ییقضا مقامات دستور به

  .بپردازد را مربوط نهیهز دیبا  کننده درخواست باشد یخصوص یمدع ای

 و دیرس خواهد هییقضا قوه سییر بیتصو به و هیته يردادگستریوز توسط که است يا تعرفه موجب به ها نهیهز مقدار ـ تبصره

  .کند یدمیق حکم در و کرده نیمع را ها نهیهز تعرفه همان برابر دادگاه

  .بود خواهد یقانون برابرمقررات آن هیته و اسناد ریتصو ای رونوشت قیتطب نهیهز ـ 303 ماده

 و یاصل مقصر به میتقس نیا در دادگاه و شود یم میتقس آنان انیم یدادرس يها نهیهز ، همیعل محکوم تعدد صورت در ـ 304 ماده

  .دینما یم نییتع جرم وقوع در آنان دخالت تناسب به توجه با را کیهر سهم و نموده توجه یفرع

 یمدع از کرده پرداخت که را یدادرس يها نهیهز یتمام یازدادرس مرحله هر در تواند یم یخصوص یمدع ای یشاک ـ 305 ماده

 صادر را الزم دستور آن پرداخت به نسبت حکم صدور هنگام است مکلف يو شناختن حق يذ از پس دادگاه. کند مطالبه هیعل

  .دینما

 است شده مصرف که ییها نهیهز صورت نیهمچن و شود نیمع یدادرس يها نهیهز پرداخت مسوول دیبا دادگاه حکم در ـ 306 ماده

  .شود نییتع یلیتفص صورت به حکم صدور ضمن

  .  شود یم وصول يو ماترك از یدادرس نهیهز باشد  نموده فوت هیعل محکوم ، حکم ياجرا هنگام چنانچه ـ 307 ماده

 قانون و نموده عمل قانون نیا براساس فقط انقالب و یعموم يدادگاهها ، قانون نیا شدن االجرا الزم خیتار از ـ 308 ماده

 نسبت قانون نیا با ریمغا مقررات و نیقوان هیکل نیهمچن و آن يبعد اصالحات و 1290 سال مصوب يفریک یدادرس نییآ

  . گردد یم لغو انقالب و یعموم يدادگاهها به

 کشنبهی روز جلسه در یاساس قانون) 85( وپنجم هشتاد اصل طبق تبصره چهار و هشتاد و ماده وهشت صدیس بر مشتمل فوق قانون

 روز یعلن جلسه در و بیتصو یحقوق و یقضائ امور ونیسیکم هشت و وهفتاد صدیوس کهزاری ماه وریشهر هشتم و ستیب مورخ

 بود شده موافقت آن یشیآزما ياجرا مدت سال سه با وهشت هفتاد و صدیس و هزار کی ماه نیفرورد ودوم ستیب مورخ کشنبهی

  . است دهیرس نگهبان محترم يشورا دییتا به 31/6/1378 خیتار در

  -  ينور ناطق اکبر یعل -  یاسالم يشورا مجلس سیرئ


