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   تجديد نظر احكام- باب سوم   •

   

   آليات: فصل اول    •
   آيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان: فصل دوم    •
    ديوان عالي آشور و هيات عمومي:فصل سوم    •

  

    آليات: فصل اول   •

   :٢٣٢ماده 

 آيفري قطعي است مگر در موارد ذيل آه آراي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 

  :قابل درخواست تجديدنظر مي باشد 

  . جرائمي آه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است)الف

  . جرائمي آه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد)ب

  .ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال )ج

  .ون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه آامل استجرائمي آه طبق قان) د

جرائمي آه حداآثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شالق يا جزاي  )ه

  .نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد

  .محكوميتهاي انفصال از خدمت) و

منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در مواردفوق اعم از محكوميت، : تبصره 

  .ئت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب استبرا

  

    :٢٣٣ماده 

مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقالب هرحوزه قضائي، دادگاه تجديد نظر 

همان استان است، مگر در موارد ذيل آه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي آشور 

  :خواهد بود 

  .جرائمي آه مجازات قانوني آنهااعدام يا رجم باشد )الف

  .جرائمي آه مجازات قانوني آنهاقطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد )ب

  .جرائمي آه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد) ج

  . مصادره اموال)د

  

    :٢٣۴ماده 



در مواردي آه راي دادگاه راجع به جنبه آيفري ودعواي ضرر و زيان تواما صادر شده 

قابل درخواست تجديدنظر باشدجنبه ديگر راي نيز به چنانچه يكي از جنبه هاي مذآور 

تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صالحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا 

  .خواهد بود

  

    :٢٣۵ماده 

  : آراي دادگاههاي عمومي و انقالب درامورآيفري درموارد زير نقض مي گردد 

  .قاضي صادر آننده متوجه اشتباه خود شود )الف

قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي آه اگر به قاضي صادرآننده ) ب

  .راي تذآر دهد متنبه شود

  . قاضي صادر آننده راي صالحيت رسيدگي را نداشته باشد)ج

عبارتست از رئيس ديوانعالي آشور، ) ب(منظور از قاضي ديگر مذآور دربند  : ١تبصره 

 قضايي و ياهر قاضي ديگري آه طبق مقررات قانوني دادستان آل آشور، رئيس حوزه

  .پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد

در صورتي آه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره  : ٢تبصره 

تشخيص دهد مراتب را به دادستان آل آشوراعالم مي آند تا به اعمال مقررات اين 

  . ماده اقدام نمايد

انچه قاضي صادر آننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدال پرونده را چن : ٣تبصره  

دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي . به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد

  .صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد آرد

پي به اشتباه راي ) ١( در صورتي آه هر يك از مقامات مندرج در تبصره  :٤تبصره 

ره ببرند ابتداء به قاضي صادر آننده راي تذآر مي دهند، چنانچه وي تذآر را صاد

اقدام مي نمايد و در غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ) ٣(پذيرفت برابر تبصره 

دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدالل تذآر دهنده راي را نقض و . ارسال مي دارد

 راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي رسيدگي ماهوي مي نمايد واال

  .نمايد

 در صورتي آه عدم صالحيت قاضي صادر آننده راي ادعا شود، مرجع  :٥تبصره 

تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، راي رانقض و دوباره رسيدگي 

  .خواهدآرد

  

    :٢٣۶ماده 



شخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم مهلت درخواست تجديدنظر براي ا

خارج از آشور دو ماه تاريخ ابالغ ياانقضاي مدت واخواهي است مگر در موارد مذآور در 

  .اين قانون) ٢٤٠(ماده ) د(و بند) ٢٣٥(ماده ) ج(و) ب(، ) الف(بندهاي 

  

    :٢٣٧ماده 

ه دادگاه صادر آننده در صورتي آه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر ب

حكم تقديم نشده باش، درخواست آننده با ذآر دليل و بيان عذر خود تقاضاي 

دادگاه مكلف است ابتداء به . تجديدنظر را به دادگاه صادر آننده راي تقديم مي نمايد

عذر عنوان شده آه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و 

 عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر در صورت موجه شناختن

  .اقدام نمايد

  

    :٢٣٨ماده 

  :جهات زير عذر موجه محسوب مي شود 

  . ابتالء به مرضي آه مانع از حرآت است)الف

  . در توقيف يا در سفر بون)ب

  .عدم امكان ترددوارتباط به علت حوادث وبالياي غيرمترقبه )ج

 مدعي عدم اطالع از مفاد راي شود آه نتوانسته در هرگاه محكوم عليه  :تبصره

مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطالع، 

درخواست خود را به دادگاه صادر آننده راي تقديم مي آند، در صورت اثبات ادعا عذر 

  . موجه محسوب مي گردد

  

    :٢٣٩ماده 

  :دنظر دارند اشخاص زير حق درخواست تجدي

  .محكوم عليه يا وآيل و نماينده قانوني او) الف

  .شاآي خصوصي يا وآيل يا نماينده قانوني او) ب

رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي آه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او ) ج

  .گذارده شده است

    :٢۴٠ماده 

  :جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است 

م اعتبار مدارك استنادي دادگاه يافقدان شرايط قانوني شهادت در  ادعاي عد)الف

  .شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها



  .ادعاي مخالف بودن راي با قانون) ب

  .ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي )ج

  .ادعاي عدم صالحيت قاضي يا دادگاه صادرآننده راي) د

كي از جهات مذآور در اين ماده به عمل  اگر درخواست تجديدنظر به استناد ي :تبصره

آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم 

  . رسيدگي نمايد

  

    :٢۴١ماده 

مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله 

  .نخستين مورد حكم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد

  

    :٢۴٢ماده 

جديدنظر خواهي طرفين نسبت به جنبه آيفري راي به موجب درخواست آتبي و با ت

  .ابطال تمبرهزينه دادرسي مقررصورت مي گيرد

  

تجديدنظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر وزيان  : ١تبصره 

  .ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آئين دادرسي مدني است

تجديدنظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت آيفري خود و ضرر و  : ٢تبصره 

  .زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد

  

    :٢۴٣ماده 

چنانچه تجديدنظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر 

  . طبق مقررات رسيدگي خواهد نمودشود، دادگاه صادر آننده راي به اين ادعا

 هرگاه تجديدنظر خواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله : ١تبصره 

  .تجديدنظر نسبت به امري آه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود

رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظر خواه  : ٢تبصره 

  .اخت هزينه تجديدنظر خواهي درامر آيفري معاف نمايداو را از پرد

  

    :٢۴۴ماده 

تجديدنظر خواه بايدحسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر 

دفتر دادگاه يا . آننده راي يا بازداشتگاهي آه درآنجا توقيف است تسليم نمايد

 بر نام تجديدنظر خواه و طرف بازداشتگاه بايدبالفاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل



دعواي او و تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم آننده بدهد و همان شماره و تاريخ را 

دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از . در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد

  .ثبت تقاضاي تجديدنظر بالفاصله آن را به دادگاه صادر آننده راي ارسال دارد

چنانچه در خواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيما به دادگاه تجديدنظر يا   :رهتبص

ديوان عالي آشور تقديم گردد دفتر مرجع مذآور با قيدتاريخ وصول آنرا جهت اقدام الزم 

  . صادرآننده راي ارسال مي آند به دفتر دادگاه

  

    :٢۴۵ماده 

شرايط مقرر قانوني باشد مدير هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از 

روز نقايص آن را به دادخواست آننده يا تقديم آننده دادخواست اخطار مي ٢دفتر ظرف 

درصورتي آه در مهلت .  روز از تاريخ ابالغ نقايص مذآور را رفع نمايد١٠نمايد تا در مدت 

ارج از مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خ

مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد، دفتر موظف 

  .دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. است آن را به نظردادگاه برساند

  

   : ٢۴۶ماده 

در صورتي آه طرفين دعوا با توافق آتبي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط آرده 

  .نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بودباشند، تجديد

  

    :٢۴٧ماده 

چنانچه هر يك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند 

مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر 

  .خواهد نمود

  

    :٢۴٨ماده 

شود به جز در خصوص راي اصراري قابل آرائي آه در مرحله تجديدنظر صادر مي 

  .درخواست تجديدنظر مجددنمي باشد

چنانه ادعاي عدم صالحيت قاضي صادر آننده راي شده باشد در اين صورت : تبصره 

  .اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي آشور خواهد بود

  

   :٢۴٩ماده 



 نداشته صادر شده باشد مرجع چنانچه راي توسط دادگاهي آه صالحيت ذاتي 

تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و در صورتي آه از دادگاهي آه 

صالحيت محلي نداشته صادر شود و هر يك از طرفين دعوا در تجديدنظر خواهي خود 

  .اين موضوع ايرادنمايند، مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد

در مواردي آه رسيدگي به جرمي فقط در صالحيت دادگاههاي تهران است  : ١تبصره 

چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را 

  .نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود

ستري  صالحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگ: ٢تبصره 

وصالحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه انقالب ودادگاه هاي نظامي، همچنين 

  .صالحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر ازجمله صالحيتهاي ذاتي آنان است

  

    :٢۵٠ماده 

اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات 

و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها طرفين يا تعيين نوع 

متضمن اشتباهي باشدآه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديدنظر آه در 

  .مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود

     آيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديد نظر استان: فصل دوم   •

   :٢۵١ماده 

پس از وصول پرونده به دادگاه تجدينظراستان، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس  

شعبه مرجوع اليه به .  دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شودشعبه اول به يكي از شعب

نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي آه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس 

  .شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد

  

   :٢۵٢ماده 

ص دهد يا هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده درمرحله بدوي را ناقص تشخي 

بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير داليل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص 

ذيربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا 

حاضر شده و يا وآيل معرفي نمايند، در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وآيل مانع 

  .از رسيدگي نخواهد بود

  

    :٢۵٣ماده 



احضار، جلب، رسيدگي به داليل سايرترتيبات در دادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و 

  .مقررات مرحله بدوي است

  

  

    :٢۵۴ماده 

قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او 

قرار در شهر توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي شود و چنانچه محل اجراي 

ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن حل 

درخواست نمايد و در صورتي آه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد 

رعايت . با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قراررا خواهد نمود

  .ين قانون الزم الرعايه مي باشد ا٥٩مفاد تبصره ماده 

  

   :٢۵۵ماده 

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را آه در حبس است الزم بداند دستور  

چنانچه زندان يا بازداشتگاه در . اعزام او رابه مسئول زندان يابازداشتگاه صادر مي نمايد

 زندان تحويل داده خواهد به نزديكترين" محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتا

  .شد

  

   :٢۵۶ماده 

هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا  

متناسب با جرم و ضرر و زيان شاآي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به 

  . داليل موجود ميتواند تامين متناسب اخذ نمايد

  

    :٢۵٧ماده  

  :يدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد دادگاه تجد

اگر راي مطابق قانون و داليل موجود در پرونده باشد ضمن تاييدآن، پرونده را به ) الف

  .دادگاه صادر آننده راي اعاده مي نمايد

ون توجه هرگاه راي از دادگاه فاقد صالحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بد )ب

به داليل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذآور به درجه اي از اهميت 

بوده آه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذآور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون 

  :صادر شده باشد راي صادره را نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد

رتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت،  اگر عملي آه محكوم عليه به اتمام ا)١



جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و 

يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي 

و مقتضي را صادر مي نمايد هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد 

  .چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد

 اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي )٢ 

  .به دادگاه صادر آننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد

دادگاه تجديدنظر  اگر راي به علت عدم صالحيت دادگاه صادر آننده آن نقض شود )٣

  .پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد

 اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد )٤

با ذآر مباني استدالل و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به 

 اين قانون قطعي مي ٢٣٥اده راي صادره جز در موارد مذآور در م. انشاء راي مي نمايد

  .باشد

  

   :٢۵٨ماده 

دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در  

مواردي آه مجازات مقرر در حكم بدوي آمتر از حداقل ميزاني باشد آه قانون مقرر 

 ٢٣٥ مذآور در ماده داشته و اين امر مورد اعتراض شاآي تجديدنظر خواه و يا مقامات

اين قانون قرار گيرد آه در اين موارد مرجع تجديدنظر باتصحيح حكم بدوي نسبت به 

  .مجازاتي آه قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود

  

    :٢۵٩ماده 

دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدورراي نمايد مگر اين 

 مقاماتي باشد آه در اين صورت در اولين فرصت  انشاء راي متوقف براي تمهيد آه

  .حداآثر ظرف يك هفته انشاء راي مي نمايد

  

    :٢۶٠ماده 

در مواردي آه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وآيل او در هيچ 

يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي 

 روز پس از ابالغ واقعي به متهم يا وآيل او، قابل ٢٠ تجديدنظر ظرف مدت دادگاه

  .واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد راي صادره قطعي است

  

  



  

  

    ديوان عالي آشور و هيات عمومي: فصل سوم   •

    :٢۶١ماده 

پس از وصول پرونده به ديوان عالي آشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را 

شعبه مرجوع . يوان ارجاع مي نمايدبا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي ازشعب د

اليه به نوبت رسيدگي مي آند مگر درمواردي آه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس 

   .ديوان عالي آشور يا رئيس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد

  

    :٢۶٢ماده 

جاع پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ار

  .آرد مگر به تجويز قانون

   . رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي سايردادگاههانيز الزامي است: تبصره

  

    :٢۶٣ماده 

رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا بررسي وگزارش آن را تنظيم و يا به نوبت  

ضمن عضو مذآور گزارش پرونده را آه مت. به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد

جريان آن و بررسي آامل در در خصوص تجديدنظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به 

  .صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد

 رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هر يك از  :تبصره

ال غرض و يا بي قضاتي آه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانوني يا اعم

اطالعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آن را بطور مشروح و با استدالل در گزارش 

خود تذآر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي 

   .انتظامي قضات ارسال خواهد شد

  

    :٢۶۴ماده 

 وآالي آنها جهت رسيدگي در ديوان عالي آشور شكلي است و اطراف دعوا يا

رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي آننده حضور آنها را الزم بداند 

   .عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد

  

    :٢۶۵ماده 



در موقع رسيدگي عضو مميزگزارش پرونده و مفاد اوراقي را آه الزم است قرائت 

ن يا وآالي آنان در صورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب مينمايد و طرفي

همچنين نماينده دادستان آل در موارد قانوني نظر خود را اظهار . خود را اظهار نمايند

مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفادگزارش و اظهارات 

راآثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي اشخاص ذيربط و نماينده دادستان آل طبق نظ

  :نمايد 

 اگر راي مطابق قانون و داليل موجود در پروند باشد ضمن تاييد آن، پرونده را به )الف

  .دادگاه صادرآننده راي اعاده مي نمايد

 هرگاه راي از دادگاه فاقد صالحيت يا بودن رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به )ب

فين صادر شده و عدم رعايت موارد مذآور به درجه اي از اهميت داليل و مدافعات طر

بوده آه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذآور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر 

  :شده باشد، راي صادره نقض و بشرح زير اقدام مي نمايد

اگر عملي آه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت  )١

رم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تقعيب نباشد ج

  .راي صادره نقض بالارجاع ميشود

اگر راي صارده به صورت قرار باشد و يا حكم به هر علت نقض تحقيقات نقض شود  )٢

  .پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر آننده راي ارجاع مي شود

ه علت عدم صالحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي آه ديوان عالي اگر راي ب )٣

  .آشورصالح تشخيص مي دهد ارسال ومرجع مذآور مكلف به رسيدگي مي باشد

  .در ساير موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع مي شود )٤

ض مي  در مواردي آه ديوان عالي آشور حكم را به علت نقص تحقيقات نق:تبصره 

   .نمايد موظف است آليه موارد نقص تحقيقات رامشروحا ذآر نمايد

  

    :٢۶۶ماده 

  :مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي آشور به شرح زير اقدام مي نمايد 

 در صورت نقض قرار در ديوان عالي آشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و )الف

  .رسيدگي ماهوي نمايد

قض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعالمي را طبق نظر ديوان انجام در صورت ن )ب

  .داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد

.  در صورت نقض حكم در غير موارد مذآور، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد)ج

چنانچه اين حكم مورد تجديدنظر خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي آشور پس از 

ي استدالل دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي آند، در غير اين صورت پرونده در بررس



هيات عمومي شعب آيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي آشور مورد تاييد 

دادگاه . قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد

عمومي ديوان عالي آشور، حكم متقضي صادر مرجوع اليه با توجه به استدالل هيات 

   . اين قانون قطعي است٢٣٥اين حكم جز در موارد مذآور در ماده . مي نمايد

  

    :٢۶٧ماده 

در مواردي آه دادستان آل آشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي تواند 

ز دادياران حضور در شعبه ديوان عالي آشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي ا

   .دادسراي ديوان عالي آشور به عنوان نماينده خود محول نمايد

  

    :٢۶٨ماده 

هرگاه از راي غير قطعي محاآم آيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي 

نشده، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه، مدعي خالف شرع يا 

ف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظر

خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان آل آشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد 

تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوط به ماخذ دو برابر 

   .هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام آيفري خواهد بود

  

    :٢۶٩ماده 

ر دادستان آل آشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل دفت

بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر 

دادستان آل آشور مي رساند، دادستان آل آشور پس از بررسي چنانچه ادعاي 

 شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص مزبور رادر خصوص مخالفت بين راي با موازين

دهد با ذآر استدالل از ديوان عالي آشور درخواست نقض آن را مي نمايدديوان عالي 

آشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارسال مي 

  .دارد

چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان آل آشور به تقديم   :١تبصره 

در صورت عدم اقدام در مهلت . نده ابالغ مينمايد آه ظرف ده روز از آن رفع نقص آندآن

  .مذآور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد

 درخواست نقض حكم توسط دادستان آل از ديوان عالي آشور موجب : ٢تبصره 

  .توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي آشورخواهد بود



٢٣٥دره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذآور در ماده آراء صا:٣تبصره

   .اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي باشد

  

   :٢٧٠ماده

هرگاه در شعب ديوان عالي آشور و يا هريك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از

 ود رئيسحقوقي، آيفري و امور حسبي بااستنباط از قوانين آراي مختلفي صادرش

ديوان عالي آشوريا دادستان آل آشور به هر طريقي آه آگاه شوند، مكلفند نظر

 . هيات عمومي ديوان عالي آشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست آنند

همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي آشور يا دادگاهها نيز مي توانندبا ذآر

 يا دادگاههانيزمي توانند با ذآر داليل از طريقداليل از طريق رئيس ديوان عالي آشور

رئيس ديوان عالي آشور يا دادستان آل آشور نظر هيات عمومي را در خصوص

 هيات عمومي ديوان عالي آشور به رياست رئيس ديوان عالي يا. موضوع آسب آنند

معاون وي و با حضور دادستان آل آشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روساو

تشاران اعضاي معاون آليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختالفمس

راي اآثريت آه مطابق موازين شرعي. رابررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد

آراي هيات عمومي ديوان عالي آشور نسبت به احكام. باشد مالك عمل خواهد بود

براي شعب ديوان عاليقطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن

   .آشور و دادگاهها الزم مي باشد

  

   :٢٧١ماده

آراي هيات عمومي ديوان عالي آشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي

  .اثر ميشوند
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