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   آيفيت محاآمه •

   اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات: اول فصل    •

   وآالت در دادگاهها: فصل دوم    •

   ترتيب رسيدگي و صدور راي: فصل سوم    •

   راي غيابي: فصل چهارم    •

   ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال: فصل پنجم    •

    

    اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات: فصل اول   •

   :١٧٧ماده 

پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه بشرح  

  :ايد زير عمل مي نم

چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه  )الف

  .اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد

در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و يا  )ب

قوق الناس، مدعي، دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در خصوص ح

درخواست ترك محاآمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و 

  .صدور راي مي نمايد

در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم  )ج

دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا 

  . نمايداعالم مي

 در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاآمه، دادگاه قرار ترك تعقيب  :١تبصره 

  .اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد. صادر خواهد آرد

 فاصله بين ابالغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه : ٢تبصره 

  . آردموضوع فوريت داشته باشدمي توان متهم رازودتراحضار

  

    :١٧٨ماده 



در مواردي آه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هر يك از 

  .اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خوداستفاده آنند

  

    :١٧٩ماده 

چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد آه به لحاظ گذشت شاآي 

  خصوصي

ي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب در مواردي آه دعوا قابل گذشت م

نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا ايراد رد دادرس شده است حسب 

  .مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صالحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي نمايد

  

    :١٨٠ماده 

محل اقامت در مواردي آه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در 

در صورت مصلحت و عدم (احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذآر نوع اتهام 

در يكي از روزنامه هاي آثيراالنتشاريامحلي براي يك نوبت درج مي ) وجود منع شرعي

در صورت عدم . تاريخ انتشار آگهي تا روز محاآمه نبايد آمتر از يك ماه باشد. شود

ر و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي وآيل، دادگاه حضور متهم در وقت مقر

در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي 

راي صادره پس ازابالغ ظرف ده روز قابل واخواهي در همان . مقتضي صادر مي نمايد

اه در صورت ظن قوي درحقوق اهللا رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگ.دادگاه مي باشد

  .بروقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح مي گذارد

  

    :١٨١ماده 

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وآيل هم نفرستد در صورتي آه دادگاه 

حضور متهم را الزم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم 

 حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم نباشد و موضوع جنبه

  .مقتضي صادر مي نمايد

  

    :١٨٢ماده 

هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين آند دادگاه به 

قرار دادگاه در اين مورد قطعي . درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد

ده در ديوان عالي آشور مانع از آن نخواهد بودآه دادگاه نسبت مطرح بودن پرون. است

  .به اين تقاضا رسيدگي نمايد



  

  

    :١٨٣ماده 

به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام 

آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي آه مهيا براي صدور حكم است 

  . ردتصميم مي گي

  

    :١٨۴ماده  

هرگاه پس از صدور حكم، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري 

بوده آه شمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء موثر است 

  :بشرح زير اقدام مي گردد 

اهي قطعي هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خو )الف

شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر آننده حكم ارسال تا پس از نقض 

  .آليه احكام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد

در صورتي آه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد ) ب

ن ارسال تا پس از نقض آليه احكام با رعايت پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استا

  .مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد

 در صورتي آه حداقل يكي از احكام درديوان عالي آشور مورد تاييد قرار گرفته )ج

باشد، پرونده ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي آشور 

 احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر آننده ارسال ميگردد تا

  . آخرين حكم ارجاع آند

  

    وآالت در دادگاه ها: فصل دوم   •

   :١٨۵ماده 

در آليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وآيل يا وآالي مدافع خود را انتخاب و  

معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاآي، مدعي خصوصي و وآالي مدافع آنان 

ابالغ خواهد شد در صورت تعدد وآيل حضور يكي از وآالي هر يك از طرفين براي 

  . رسيدگي آافي استتشكيل دادگاه و

  

   : ١٨۶ماده 



متهم مي تواند از دادگاه تقاضا آند وآيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه 

تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وآيل را ندارد از بين وآالي حوزه قضائي و در 

صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وآيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در 

صورتي آه وآيل درخواست حق الوآاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با آار 

حق . تعيين خواهد آرد و در هر حال حق الوآاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز آند

  .الوآاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد

حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و در جرائمي آه مجازات آن به  : ١تبصره 

حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وآيل معرفي ننمايد تعيين وآيل تسخيري 

براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت آه متهم از حضور يا معرفي 

  .وآيل امتناع ورزد

اين ماده و ) ١(در آليه امور جزايي به استثناء جرائم مذآور در تبصره  : ٢تبصره 

يامواردي آه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وآيل داشته باشد ابالغ وقت 

  .دادرسي به وآيل آافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را الزم بداند

  

   :١٨٧ماده 

  :تقاضاي تغيير وآيل تسخيري ازطرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست  

رجه سوم از هر طبقه بين وآيل تسخيري با يكي از  قرابت نسبي يا سببي تا د)الف

  .اصحاب دعوا وجود داشته باشد

 وآيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا )ب

  .متكفل امور وي يا همسر او باشد

  .وآيل تسخيري يا همسر يافرزنداو وارث يكي اصحاب دعوا باشد )ج

 در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا  وآيل تسخيري سابقا)د

  .آارشناس يا گواه اظهارنظر آرده باشد

 بين وآيل تسخيري و يكي از طرفين و ياهمسر و يا فرزنداو دعوا حقوقي يا جزايي )ه

مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده وازتاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته 

  .باشد

  .ا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح باشند وآيل تسخيري ي)و

  

  

  

  

  



  

    ترتيب رسيدگي و صدور راي: فصل سوم   •

    :١٨٨ ماده

  :محاآمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه 

  . اعمال منافي عفت و جرائمي آه بر خالف اخالق حسنه است)١

  .امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين )٢

  . علني بودن محاآمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد)٣

ن محاآمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه  منظور از علني بود: ١تبصره 

مي باشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز 

  .نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود

  

اخالل نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن  : ٢تبصره 

 نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرارشود، رئيس دادگاه مي تواند آساني محاآمه

را آه باعث اخالل نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعي 

دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين . است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد

  .ند يادآور مي شودتبصره را به اشخاصي آه در دادگاه حاضر

  

    :١٨٩ماده 

 سال سن دارنددردادگاهي آه به امور آيفري رسيدگي ١٥حضور اشخاصي آه آمتراز 

  .مي آند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد

  

   :١٩٠ماده 

در مواردي آه تحقيقات تكميل و براي انجام محاآمه وقت تعيين شده باشد متهم يا  

محاآمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده وآيل او حق دارند پيش ازشروع 

  .اطالعات الزم را تحصيل آنند

  

    :١٩١ماده 



هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا آند از شخص يا اشخاصي آه در دادگاه حضور 

احضار نشده باشند، دادگاه تحقيقات الزم را از آنان به " دارند تحقيق شود هرچند قبال

  .عمل مي آورد

  

    :١٩٢ده ما

در صورتي آه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور مي 

قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسمي بودن آن، ابتداء هويت شاآي . يابد

يا مدعي خصوصي را استعالم و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي 

اين قانون استعالم نموده و به متهم و افراد ) ١٢٩(رابر نمايد، سپس هويت متهم را ب

ذيربط در محاآمه اخطار مي آند آه درموقع محاآمه خالف حقيقت و وجدان و قوانين و 

ادب و نزاآت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و 

  . خواهد آردتمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي

  

    :١٩٣ماده 

  :رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد 

استماع اظهارات شاآي و مدعي خصوصي يا وآالي آنان و شهود و اهل خبره اي  )١

  .آه مدعي خصوصي يا شاآي معرفي آرده است

 تحقيق از متهم، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه ؟ پاسخ متهم عينا )٢

  . صورت جلسه قيد مي شوددر

 استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي آه متهم يا وآيل او معرفي مي )٣

  . آند

  . بررسي آالت و ادوات جرم و استماع اظهارات وآيل متهم)٤

  . رسيدگي به داليل جديدي آه از طرف متهم يا وآيل اوبه دادگاه تقديم مي شود)٥

ت طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را آه مورد دادگاه مكلف است مفاد اظهارا

استفاده ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس 

منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاآرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وآيل او 

  .اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم مي آند

  

    :١٩۴ ماده

هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و 

شبهه اي نباشد و قراين وامارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور 

راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله 



وع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز ديگر، دادگاه شر

  .رسيدگي مي نمايد

  

   :١٩۵ماده 

در اموري آه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا آند دادگاه آوشش الزم و  

جهد آافي در اصالح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح 

  .قتضي صادر خواهد نمودنشود، رسيدگي و راي م

  

    :١٩۶ماده 

اي عدم ارتباط گواهان با دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادي تحقيق نمايد و بر

يكديگر و يا با متهم اقدام الزم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند بر 

حسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددا به صورت انفرادي يا 

جمعي از گواهان تحقيق نمايد پيش از شروع ب تحقيق، نام، نام خانوادگي، نام پدر، 

سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را 

  . اين قانون را نيز رعايت مي نمايد١٥٣استعالم، همچنين مفاد ماده 

  

   :١٩٧ه ماد

دادگاه پرسشهايي را آه براي رفع اختالف و ابهام و روشن شدن موضوع الزم است،  

رتي آه متهم جواب پرسشها را ندهد در صو. از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود

  .دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور آند رسيدگي را ادامه مي دهد

  

    :١٩٨ماده 

وقتي آه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعالم 

  .ميدارد آه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد

  

    :١٩٩ماده 

هر يك از اصحاب دعوا آه . قطع آردن آالم گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است

  .سئوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد

  

   :٢٠٠ماده 

گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني آه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند  

  .مگر با اذن دادگاه



  

  

    :٢٠١ماده 

دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطالع نمايد و بعد درمواردي آه 

معلوم شودآه خالف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين 

دعوا باشد عالوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خالف واقع آنان موجب 

  .كوم خواهند شدواردآمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز مح

  

    :٢٠٢ماده 

در صورتي آه شاآي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو 

نفر را براي ترجمه تعيين مي آند، مترجم بايد موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود آه 

  .همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد

  

   : ٢٠٣ماده 

ي مي توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل متهم و مدعي خصوص

موارد رد مترجم . باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعي مي باشد

  . همان جهات عدم پذيرش شاهد است

  

    :٢٠۴ماده  

 در صورتي آه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين آر يا الل باشند دادگاه اقدام الزم را

  .براي تحقيق از آنها بوسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت

  

    :٢٠۵ماده 

چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد، 

دادگاه تحقيقات الزم را راسا و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام 

  .خواهد داد

  

    :٢٠۶ماده 

 حين رسيدگي، جرم ديگري را آشف نمايد موضوع را به صورت آتبي چنانچه دادگاه در

به رئيس حوزه قضائي اعالم و پس از ارجاع در حدود صالحيت خود رسيدگي خواهد 

  . نمود

  



  

    :٢٠٧ماده 

در دعواي ضرر و زيان دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استفاده طرفين هرگونه 

در مواردي آه . شف حقيقت الزم باشد انجام خواهد دادتحقيق يا اقدامي را آه براي آ

براي دادگاه محرز باشدآه استناد يا در خواست يكي از طرفين دعوا موثردراثبات 

  .نيست، پس از استدالل مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري آند

  

    :٢٠٨ماده 

ه و همگي در دادگاه در صورتي آه پرونده اي داراي متهم اصلي، معاون و شريك بود

  .حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود

  

    :٢٠٩ماده 

چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي 

آه به يك يا چند نفرازآنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را 

ين تكليف خواهد آرد و نسبت به غايبين، در مواردي آه تفكيك و رسيدگي و تعي

رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين 

  .صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد

  

    :٢١٠ماده 

قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي واعالم راي، درخصوص برائت يا مجرميت متهم 

  . علني اظهارعقيده نمايدنبايد به صورت

  

    :٢١١ماده 

در مواردي آه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است، پس از انجام تحقيقات 

محاآمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاآمه طوالني باشد به 

  .قدر لزوم تنفس داده خواهد شد

  

    :٢١٢ماده 

عانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با دادگاه پس از ختم رسيدگي با است

توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد 

مگراينكه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد آه در اين صورت در اولين فرصت 

  .حداآثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد



  

    :٢١٣ده ما

چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت 

  .باشد، فورا آزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد

 پس ازانشاي راي، دادنامه بايد ظرف سه روز پاآنويس و بانام خداوند متعال  :تبصره

  : طرفين ابالغ گردد شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به

  .شماره دادنامه با ذآر تاريخ و شماره پرونده)الف

  .مشخصات دادگاه رسيدگي آننده و قاضي آن  )ب

  .مشخصات طرفين دعوا   )ج

  .داليل ومستندات راي   )د

  .ماهيت راي و مواد قانوني آه راي مستند به آن مي باشد   )ه

  

    :٢١۴ماده 

 بوده و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد آه بر راي دادگاه بايد مستدل و موجه

دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد . ساس آن صادر شده است

و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر 

ا نقص يا اجمال يا حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت ي

تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع 

  .ورزند

  

    :٢١۵ماده 

متخلف از اين امر به سه . پيش از امضاي دادنامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است

  .ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد

  

    :٢١۶ماده 

اه در صورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي آه راي دادگ

قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعالم و ابالغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان 

  .بدون اشكال است

  

  

  



    راي غيابي: فصل چهارم   •

   :٢١٧ماده 

در آليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي آه جنبه حق اللهي ندارند  

هرگاه متهم يا وآيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا اليحه نفرستاده 

 غيابي صادر مينمايد، اين راي پس از ابالغ واقعي ظرف ده روزقابل باشند دادگاه راي

واخواهي در دادگاه صادر آننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر 

  .قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است

 آراي غيابي آه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد، پس از : ١تبصره 

هرگاه راي صادره ابالغ . نقضاء مدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شدا

قانوني شده باشد در هرحال محكوم عليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ اطالع از دادگاه 

در اين صورت دادگاه جراي راي را به صورت .صادر آننده راي تقاضاي واخواهي نمايد

ضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديدنظر در تامين قبلي اقدام موقت متوقف و در صورت اقت

  .مي نمايد

 در جرائمي آه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت : ٢تبصره 

متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غيابا راي بر 

  .برائت صادر نمايد

  

   : ٢١٨ماده 

رسيدن تقاضاي واخواهي بالفاصله وارد رسيدگي مي شود و داليل و دادگاه پس از 

مدافعات محكوم عليه را بررسي، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي 

نمايد و در صورتي آه موثردر راي تشخيص دهد و يا بررسي مدراك و مدافعات مستلزم 

در اين صورت . عوت مي نمايدتحقيق بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را د

  .عدم حضور شاآي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  



  ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال : فصل پنجم   •

   :٢١٩ماده 

در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چندشعبه از دادگاههاي عمومي براي  

  .رسيدگي به آليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود

  . منظور از طفل آسي است آه به حدبلوغ شرعي نرسيده باشد :١تبصره 

گاههاي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي  در حوزه هايي آه چنين داد: ٢تبصره 

  .برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيزرسيدگي خواهد آرد

  

    :٢٢٠ماده 

در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني 

 چنانچه ولي. طفل اعالم نمايد در دادگاه شخصا حضور يابد يا براي او وآيل تعيين آند

يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وآيل ننمايد و خود نيز حضور نبايد، دادگاه براي 

  .طفل وآيل تسخيري تعيين خواهد آرد

 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق ١٨به آليه جرائم اشخاص بالغ آمتر از :تبصره 

  .مقررات عمومي رسيدگي مي شود

  

   :٢٢١ماده 

تي اعم ازتعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده در جرائم اطفال رسيدگي مقدما 

دادگاه .  توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد٤٣

  .آليه وظايفي را آه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسا به عمل خواهد آورد

  

    :٢٢٢ماده 

سرپرست قانوني او يا خانوادگي چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا 

و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي الزم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي آه 

  .مقتضي بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد

  

    :٢٢٣ماده 

احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا 

 به عمل مي آيد، در صورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب سرپرست او

  .اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد. خواهند شد



  

    :٢٢۴ماده 

در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امان دسترسي به 

به نوع و اهميت جرم و دالئل آن، او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه 

حسب مورد با رعايت مقررات مذآور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون 

  :يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد 

التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر آردن طفل در  )الف

  . مذآور بايد احراز گرددموارد لزوم، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد

) به نظردادگاه(ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه  )ب

  . بسپارد

در صورتي آه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر  : ١تبصره 

به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و 

 حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي آه سرپرست او

اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در آانون " فوقا

  .اصالح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد

تشخيص اگر در حوزه دادگاه آانون اصالح و تربيت وجودنداشته باشد به  : ٢تبصره 

  .دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد

  

    :٢٢۵ماده 

رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود در دادگاه فقط اولياءو سرپرست قانوني 

طفل و وآيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده آانون اصالح و تربيت آه دادگاه حضور 

 جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي انتشار. آنان را الزم بداند حاضر خواهند شد

و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف 

  . قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد٦٤٨به مجازات قانوني مندرج در ماده 

  

    :٢٢۶ماده 

درسي در در صورتي آه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دا

  .غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود

  

    :٢٢٧ماده 

دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابرمقررات رسيدگي آرده و حكم مقتضي 

  .صادر مينمايد، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست



  

   :٢٢٨ماده

 اونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شدهدر صورتي آه يك يا چند طفل با مشارآت يا مع

  .باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسيدگي آننده به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد

  

   :٢٢٩ماده

دادگاه رسيدگي آننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي آه از وضع اطفال و تعليم و

 ت قبلي خود يكتربيت آنان از آانون اصالح و تربيت دريافت مي آندمي تواند درتصميما

  .بار تجديدنظر نمايد، به اين طريق آه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد

  

   :٢٣٠ماده

آراء دادگاه رسيدگي آننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مي

  .باشد

  

   :٢٣١ماده

رونده ها بهاختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير پ

  .آن شعب نمي باشد
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