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بسم هللا الرحمن الرحیم
تشکیل محاکم و اصول محاکمه مامورین ملکیه:
 -۱در مرکز برای محاکمه مامورین ملکیه باستثنای وزراء و روساای مسات ی یای ریاساا محاکمااا کاه اباارا از محااک
ابتدائیه مرافعه و تمیز اسا تشکیی میشود و این ریاسا راسا بم ا منبع صدارا اظمی مربوط می باشد.
 -۲هر یی از محاک ابتدائیه و مرافعه مرکب اساا از یای ن ار رئایس و ساه ن ار ااضاا و محکماه تمیاز مرکاب از فن ن ار
ااضا می باشد رئیس امومی محاکماا در این ،حای که رئیس امومی محاکماا می باشد وظی ه ریاساا تمیاز را نیاز در
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اهده دارد.

 -۳محاک ابتدائیه ،مرافعه ،تمیز هر یی دفتر الیحده دارند دریان دفتار هاا ب ادر ازو سار کاتاب و کاتاب مو اود مای باشاد
سرکاتبها و کاتب های دفتر این محاک از طرف ان من ریاسا انتخاب و بمنظوری رئیس م رر میگردد.

 -۴رئیس امومی محاکماا مامورین ملکیه به تصویب م لاس ااا ی وزرا منظاوری حضاور شااهانه تعاین میگاردد .رئایس
محکمه ابتدائیه ،مرافعه و ااضای ثالثه به فیشنهاد ان من ریاسا و منظوری م ا اا ی صدارا اظمی م رر می شوند.
 -۵رئیس و ااضای ریاسا امومی محاکماا که بمو ب اصی  ۴منصوب می شوند ترفیعا بدیگر ماموریاا هاا تعاین و یاا
بمو ب م رراا قانون ت ااد مت ااد شده می توانند اما در صورتیکه مرتکب کدا

ر مخی شرف و حیثیا گردیده و یا از

اهده ان ا وظی ه بر آمده نتوانند و در ازی آنها از طرف فنج ن ر ااضای ان من رای داده شود معزوی می شوند.
 -۶ان من ریاسا که تحا ریاسا رئیس امومی متشکی می شود ابارا از رئیس محکمه مرافعه و رئیس محکمه ابتدائیاه
دو ن ر اضو محکمه تمیز و یی یی ن ر اضو محکمه مرافعه و ابتدائیه می باشد – ااضای محاک تمیز مرافعه و ابتدائیه
به نوبا به اضویا ان من ریاسا انتخاب می گردند.
 -۷در مرکاز هاار و یااا و حکوماااا االاای و کاالن م ااا س مشااوره تحااا ریاسااا نائاب ا حکومااه هااا ،حکااا االاای و کااالن
محکمه ابتدائیه مامورین ملکیه را تشکیی میدهند.
 -۸باارای اقامااه داااوی و اثباااا اارای

زائاای مااامورین در حصااه ح ااو

اگ ار ماادای شخصاای نداشااته باشااد در مرکااز

وزارتخانها و یا ریاساا مست له بمنظوری وزرا و روسای مست ی و در و یاا و حکاومتی هاای االای و کاالن باه تصاویب
نائب ا حکومه ها و حکا مذکوره به انتخاب رئیس دائره منسوبه مامور مظنون وکیی اثباا ر تعین می شود.
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 -۹محاکمه مامورین ملکیه که ر ایشان بواسطه ماموریا نشسا کرده یا در اثنای ای ای وظی اه حاادم میشاود و همچناین
منازااا و اختالفاتی که در بین مامورین و اها ی از ن طه نظر وظی ه بوقوع میرسد در مرکز به محکمه ابتدائیاه ماامورین
مربوط ریاسا امومی محاکماا و در و یاا و حکومتیهاای االای و کاالن در م اا س مشاوره باا شارائط و م ارراا ماواد
آتی ا را می شود:
 -۱۰در باره مامور مظنون که بواسطه ماموریا و یا در اثنای وظی ه مته ب رمی گردیده و این ار خاواه مسات یما یاا در
اثر شکایا یا اخبار و یا اداا واقع شده باشد تح ی اا بعمی می آید این تح ی ااا در بااره ماامورین مرکازی رتباه اوی و دو
باسااتیذان م ااا صاادارا اظماای و از باااقی مااامورین از طاارف وزارا منسااوبه یااا ریاسااا امااومی ت تاای
صورتیکه تح ی اا از طرف ریاسا ت تی

ا اارا شااده و در

کرده شود کی یا از م ا صدارا اظمی بوزارا و یاا ریاساا مسات له منساوبه

مامور مظنون اطالع داده می شود.
 -۱۱در صورتی که مامور مظنون بیکی از دوائر و یاا منسوب باشد باستثنای مامورین رتبه اوی و دو امار تح ی ااا از
طرف نائب ا حکومه ها ،حکا االی و کالن و حکا محلی داده می شود هیئاا تح یا اباارا از یای ن ار و یاا یای هیئاا
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مرکب از مامورین و وکالی مشوره میباشد.

 -۱۲مامور مظنون اگر حاک محلی باشد امر تح ی اا دوباره آن از طرف حاک کاالن و یاا حااک االای و یاا نائاب ا حکوماه
که مست یما تحا اثر آن ای ای وظی ه می کند داده میشود و اگر مامور مظنون حاک کالن ابتدایی باشد امار تح ی ااا در بااره
او از طرف نائاب ا حکوماه و یاا حااک االای داده خواهاد شاد هیئاا تح یا مرکاب از یای یاا چناد ن ار ماامورین و ااضاای
م لااس مشااوره میباشااد در صااورتی کااه مظنااون مااامور رتبااه اوی و دو و یاااا باشاای اماار تح ی اااا اار بااه فیشاانهاد نائااب
ا حکوماه هااا و حکااا االای و یااا وزارا منسااوبه از م ااا ااا ی صاادارا اظماای صااادر گردیاده و هیئااا تح یا از ریاسااا
امومی ت تی

تعین می گردد.

 -۱۳هرگاه ر مامورین منسوبه و یاا و حکوماا االی دارای اهمیا مخصاو
موضوع بریاسا امومی ت تی

باشاد از م اا صادارا اظمای تح یا

محوی می شود.

 -۱۴نتی ه تح ی اا بم امیکه امر تح ی اا را داده ت دی می شود و از آن ا به مامور مظنون تبلیغ می گردد.
 -۱۵مامور مظنون بعد از گرفتن اطالع از نتی ه تح ی اا تنها یی ماه ااتراض خود را ت دی کرده می تواند این ااتاراض
اگر از مامورین مرکزی و یا مامورین رتبه اوی و دو و یاا باشد بان من ریاسا امومی ت تی

و اگر از سائر ماامورین

منسوبه و یاا باشد بم ا یی در ه با تر تحا غور و تدقی گرفته می شود.
 -۱۶ااتراض مامور مظناون کاه بمو اب اصای  )۱۵ت ادی میکناد اگار از طارف ان مان ریاساا اماومی ت تای

و م اا س

مشوره قابی قبوی دیده نشود اورا تح ی اا بواسطه وکیی اثباا ر بمحکمه که مامور مظنون تابع آن اسا سفرده میشود.
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 -۱۷در صورتیکه ااتراض مامور مظنون مع وی دیده شاود م امیکاه بارای تادقی ااتاراض ماامور اساا یای فارد یاا یای
هیئا از ااضای خود را برای تح ی دوباره مامور می گرداند هرگاه نتی ه تح ی اا ثانوی با تح ی اا او یه اختالف نداشته
باشد ااتراض مامور مظنون بنظر ااتباار گرفتاه نشاده و هار دو تح ی ااا بواساطه وکیای اثبااا ار باه محکماه کاه ماامور
مظنون تابآنسا سفرده میشود و اگر نتی ه تح ی اا ثانوی نتی ه تح ی اا او ی را ن ض کرده و من ر بعاد م رمیاا ماامور
مظنون بشود و از طرف مدای شخصی و یا وکیی اثباا ار دو بااره نتی اه تح ی ااا ثاانوی ااتاراض شاود یاا ناه بااز ها
اورا هر دو تح ی اا توسط وکیی اثباا ر به محکمه فرستاده میشود.
 -۱۸ااضای م ا س مشوره و یاا و حکوماا االی و کالن که بصورا ان رادی و یا هیئا موظاف باه تح ی ااا شاده اناد
در حین م حاکمه ف ره که به تح ی آن مامور بوده اند حضور به نمیرساانند اماا هیئاا تح یا ثاانونی و یاا محکماه را اع باه
تح ی اا دوباره هر مسئله از آنها توضیحاا ش اهی و یا تحریری خواسته می توانند.
 -۱۹قرار محکمه آزاد بوده به نتی ه تح ی اا ابتدائیه تابع شده نمیتواند.
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 -۲۰هرگ اه ز دیده شود مامورینی را که بر الیه آنهاا تح ی ااا بعمای آماده اساا در مرکاز وزرا و رموساای مسات ی ودر
و یااا نائااب ا حکوماه هااا و حکاا االاای باساتثنای مااامورین رتباه اوی و دو دساا ایشاان را از کااار کشایده وظی ااه آنهااا را
بوکالی قانونی ایشان می سفارد و اگر دوا ماموریا ماموریکه به محکمه سفرده شاده ب ریاان محاکماه اثار وارد کناد حکا
ازی آن ه زوما از م امیکه منظوری آنها ااطا شده داده میشود .در صورا برائا و یا محکومیا ماامور مطااب قاوانین
موضواه در باره آن رفتار می شود.

 -۲۱هرگااه قباای از تح ی اااا و یااا د راثنااای تح ی اااا و محاکمااه از طاارف آماار اداره منسااوبه و یااا رئاایس محکمااه ابتدائیااه بااه
توقیف مامور مظنون قرار داده شود مامور مظنون تحا نظارا گرفتاه مای شاود مگار در حاین ریاان تح ی ااا و محاکماه
مثی یی ن ر غیر متوقف باو رفتار میگردد.

 -۲۲درباره مامور مظنون که بمو ب رای متذکره اصی  )۹قرار محکمه داده می شود تا وقتیکاه اورا تح ی ااا بوکیای
اثباا ر بغرض ار اع محکمه سفرده نشود راسا از طرف وکیی اثباا ر تع یباا شده نمی تواند.

 -۲۳هرگاه یی مامور بواسطه یی ار تحاا محاکماه گرفتاه شاده و در اثناای محاکماه معلاو شاود کاه ار دیگار را ها
ارتکاب کرده اسا بمحاکماه آن دوا داده میشاود مگار بارای تع یاب ار دیگار آن کی یاا باه آمار اداره منساوبه ا

اطاالع

میشود تا در زمینه تع یباا الیحده بعمی آورده شود.
 -۲۴در اثنای محاکمه یکمامور هرگاه معلو شود که باه ار ماذکور یای و یاا چناد ن ار ماامور دیگار اشاترا

داشاته و یاا

مامورین مذکور رای الیحده را ارتکاب کرده اند محکمه مطاب اصی  )۲۳در زمینه اقداماا می کند.
 -۲۵در رای مشترکه مامور خورد تاابع ماامور بازرگ باوده و محاکماه ماامور خاورد بمحکماه کاه ماامور بازرگ تاابع آن
اسا ا را میشود اختالف رتبه درین مورد بنظر ااتبار گرفته نمی شود.
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 -۲۶این اصو نامه ازتاریخ نشر مرای ا

را اسا با و ود آن ه در باره قضایائیکه قبی از نشر این اصو نامه واقاع شاده

و تا هنوز در دسا ا را اسا از طرف این محاک نتی ه داده میشود.
 -۲۷محاک مامورین فس از مالحظه اورا تح ی یاه بارای محاکماه ماامور مظناون تااریخ معاین مای نمایاد ماامور مظناون و
مدای شخصی و وکیی اثباا ر بحاضر شدن بروز معاین در محکماه مکلاف هساتند اداره و انضاباط داخلای بعهاده رئایس
محکمه اسا اگا ر ااضاای محکماه در اثناای محاکماه توضایحاتی ز دانناد ذریعاه رئایس و یاا باه ا اازه رئایس از شاخ
مظنون و یا مدای فرسیده می توانند.
 -۲۸در محاکمه مامورین رئیس محکمه به تطبی اورا مو وده او از مدای و ثانیا از مامور مظنون اسا  ،و اد ،شاهرا
محی اقاما را تح ی و کاتب محکمه بیاناا مدای و مامور مظنون را باورا مو وده تطبی و ش اها تصدی می نماید در
صورا اختالف از طرف کاتب به رئیس اظهار می شود.
 -۲۹فس از تصدی شخصیا اورا مو وده بامر رئیس ذریعه کاتب به ترتیب آتی النأ بحضور محکمه قرائا می شود:
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ا ف :ارض مدای.

ب :اورا تح ی یه که از دایره متعل ه مامور مظنون ترتیب و تنظی شده اسا.

 -۳۰فس از قرائا اورا مذکوره رئیس محکمه بدفعه اوی بمدای ا ازه کال میدهد مدای بر طب اداای داوی خاود را
توضیح میکند رئیس محکمه و ااضا اگر افاده و بیان مدای را واضح نه بینند استیضاح زمه ازو می نمایند.

 -۳۱فس از توضیح و صحا داوی رئیس محکمه بیاناا مدای را خالصه و از مظنون الیه است واب می نماید.
 -۳۲مظنااون الیااه در دادن ااواب بااه سااوا ا رئاایس محکمااه مکلااف اسااا و اگار خااارا از موضااوع چیاازی بگویااد رئاایس
محکمه او را مانع میشود در حای مطا بۀ مهلا بنابر اذر مع وی از طرف مادای و یاا مادای الیاه بانادازه کاار مهلاا داده
می شود.

 -۳۳رئیس محکمه نظر به داوی مدای و بیاناا مامور مظنون باندازه زماه نوباا کاال داده و چیزیکاه مطااب تح ی ااا
زمه باشد است سار می نماید.
 -۳۴در صورا انکار در هر موقع که شاهد و سند ز شود رئیس محکمه از مدای و مدای الیه طلب شهود و سند مای
نماید.
 -۳۵شهود یا از طرف مدای تعین و یا بر طب اورا تح ی اا که در باره مظنون بعمی آورده شده معلو می شود.
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 -۳۶شهادا شهود بحضور مدای و مدای الیه و در محکمه الیحده الیحده سمع گردیاده و قبای از اساتماع شاهادا شاهود
رئیس محکمه اس و شهرا و د رئیس محکمه اس و شهرا و د مسکن شهود را مطاب اورا تح ی یه و مواف تصاریحاا
مدای است سار می نماید.
 -۳۷فس از خات شاهادا شاهود از طارف رئایس محکماه بارای مظناون گ تاه مای شاود و اگار ارح در شاهادا شاهود و یاا
شخ

شاهد داشته باشد بیاناا بدهد اگر بیاناا او مع وی بود قبوی ا مسترد می شود.

 -۳۸قبی از صدور حک اگر مظنه دسیسه یعنی گمان فریب و یا تزویر نزد هیئا محکمه متای ن شاود موضاوع را تح ی ااا
کرده می تواند و همچنین تزکیه شهود سرا و النا از طرف محکمه ا را می شود.
 -۳۹شهادتیکه بحضور هیئا محکمه ادا می شود از طرف کاتب محکمه ایناضبط و ثبا گردیده در ذیی ان شاهدان امضاا
می نمایند.
 -۴۰برای اثباا ر مظنون و یا اثباا ااتراضاا مامور مذکور رئیس محکمه به تطبی آرای ااضای محکماه آنچیزیکاه
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ز به بیننداز دفاتر و دوائر رسمیه رسما فرسیده می توانند.

 -۴۱در زمانیکه بحضور محکمه مطاب ت صیالا فو داوی بدر اۀ ک ایاا تح یا شاده باشاد و نظار باه شاهادا شاهود و
شهادا خط و خان و یا قراین و اماراا و د ئی سائره مندر ۀ اورا تح ی یه که در ال محااک ظان غا اب و ی این حاصای
میکند و دیگر هیچ چیزی برای تح ی باقی نمانده باشد رئیس محکمه اختتا محاکمه و داوی را بطرفین می فهماند.
 -۴۲فاس از اختتاا محاکماه رئایس و ااضاای محکماه باه مااذاکره آغااز مای نمایناد رئایس محکماه دااوی مادای وافاااداا و
ااتراضاا مظنون را یاد و تذکار نموده و اسباب حک را مطاب اصای  )۴۱کاه باه و اود آماده واضاح میکناد و همینطاور
بین ااضاء و رئیس محکمه م اهمه می شود.

 -۴۳رئایس الای ا ترتیاب آرای ااضاای محکماه را از آنهاا فرسایده و هار یای از ااضاا اظهاار رای مای نمایناد بعاد از ان
رئیس نیز رای خود را مشخ

کرده اظهار حک و فیصله مینماید.

 -۴۴در اثنای محاکمه از طرف کاتب محکماه یای ضابط دااوی یعنای صاورا حاای تحریار و ایان ورقاه ضابط دااوی در
اورا مطبواه و یا بدرا یی کتاب مخصوصه قید میگردد ضبط داوی اس رئیس ااضای محکمه و اسامی مدای مدای
الیه را واگ ر از طرف شاهد اقامه شده باشد اسامې شهود و خالصاه اورا و سانداتیکه از طارفین بارای اثبااا دااوی داده
شده اسا محتوی اسا و همچنین در این ورقه ضبط دااوی افااداا مادای و مظناون الیاه و م رراتیکاه از طارف محکماه
قرار داده می شود نیز درا و قید میباشد این ورقه ضبط داوی بحضور رئیس و ااضاای محکماه قرائاا و فاس از تطبیا
ب ریان محاکمه از طرف رئایس و ااضاای محکماه امضاا و اگار محاکماه بیای لساه بخات نرسایده باشاد محاکمااا متعاقباا
بطور مسلسی در این ورقه قیاد و ضابط گردیاده طاور فاو ا اذکر امضااء شاده ورقاه ضابط دااوی بارای تنظای فیصاله خاط
محکمه اساس گرفته می شود.
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 -۴۵فیصله خط بر طب مندر اا ضبط نامه بصورا آتی تنظی می شود:
ا ف :اس  ،نصب مدای ،مدای الیه ،موضوع داوی.
ب :خالصه ریان محاکمه.
ا :اثباا حک و د ئی شهود.
د :صورا فیصله.
هـ :احکا که برای فیصله محکمه اساس گرفته شده باشد.
و :تاریخ فیصله و تاریخ ت هی فیصله.
ز :مدا دوران محاکمه.
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 -۴۶فیصله خط محکمه از طرف کاتب محکمه تحریر و بحضور طرفین قرائا گردیده در زمانیکه فیصله خط ضابط ناماۀ
داوی مطاب دیده شد فا

نویس و به کتاب مخصو

ثبا و در ذیی آن از طرف هیئا محکماه مهار و امضااء گردیاده و

به محکو الیه ومحکو ه داده رسید از آن ها اخذ و یی ن ی آن برای دائرۀ متعل ۀ مامور محکو الیه فرستاده میشود.
 -۴۷کسانیکه قرار فیصلۀ محاک مامورین محکو به زا می شوند در صورتیکه خواه

مرافعه نکنناد فیصالۀ محکماه در

بارۀ آنها ا را می شود و اگر طا ب مرافعه گردناد تاا زماان صادور فیصالۀ محکماۀ مرافعاه تحاا تضامین و مراقباا گرفتاه
خواهند شد.

 -۴۸میعاد طلب مرافعه از تاریخ ت هی فیصلۀ ابتدائیه دو ماه اسا.

 -۴۹حکا و فیصالۀ محاااک ابتدائیاه مااامورین بعاد از مارور میعاااد مرافعاه و یااا در صاورتیکه محکماۀ مرافعااه و تمیاز حکا
ابتدائیه را تصدی کنند کسب قطعیا مینماید.

 -۵۰فیصله های محاک ابتدائیه که طب اصی  )۴۹کسب قطعیا می نماید تا سه ساای حابس در مرکاز از طارف وزراء و
روسای مست ی و در و یاا و حکومتی های االی تا یی سای از طرف نائب ا حکوماه هاا و حکاا االای منساوبه ا اراء و
اضافه از آن سه سای حبس بوزارا و ریاسا مست لۀ مامور مذکور ت دی و بامر وزیر و یا رئیس مسات ی در معارض ا ارا
می آید فیصله هائیکه االوه برسه سای حبس می باشد ذریعه وزارا منسوبۀ ماامور محکاو بصادارا اظمای ت ادی و فاس
از منظوری صدرااظ در ساحۀ ا راء گذارده می شود.
 -۵۱مامورینیکه ب زای حبس دوا و اادا محکو می شوند خواه مرافعه و تمیز بخواهند یا نخواهناد فیصاله هاای ماذکوره
در مرافعه و تمیز غور و تدقی و بحضور شاهانه ت دی و فس از حک ملوکانه در ساحۀ ا راء گذاشته می شود.
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 -۵۲مامورینیکه در محکمه ابتدائیه به حبس اضافه از یی ماه محکو شده طلب مرافعه نمایناد و یاا وکیای اثبااا ار و یاا
مدای شخصی نسبا فیصله ابتدائیه قانع نبوده مرافعه بخواهند و یا وزارا و ریاساا مسات له بحکا فیصاله محکماه ابتدائیاه
که نسبا بضیاع ح و دو ا صادر شده باشد قانع نگردد وکیی اثباا ر بار طبا اصای  ۸تعاین و اورا فیصاله محکماه
ابتدائیه بریاسا محاکماا ت دی و به محکمه مرافعاه تادقی مای شاود محکماه مرافعاه در صاورا صاحا فیصاله ابتدائیاه را
تصدی و اگر نظر بااتراض معترض در محکمه ابتدائیه ن صانی دیده شود داومی را استینافا دائر میکند.

تبصره:
دااوی مرافعه طلبی محکومین م ا س مشاورۀ حکوماا کاالن باه م اا س مشااورۀ و یااا یاا حکوماا االای منساوبه شاان
تدقی و فیصله می شود.
 -۵۳محکمه مرافعه که فیصله ابتدائیاه را تصادی و یاا ن اض مای نمایاد هرگااه محکاو الیاه یاا وکیای اثبااا ار یاا مادای
شخصی نسبا فیصله مرافعه خواه

تمیز کند اورا فیصالۀ ابتدائیاه و مرافعاه باه هیئاا تمیاز حوا اه میشاود و هیئاا تمیاز

اسا.
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آنرا تمیز می نماید میعاد تمیز خواهی از تاریخ ت هی فیصالۀ مرافعاه کاه ازمحکاو الیاه امضااء گرفتاه مای شاود ا ای یکمااه

 -۵۴محکمۀ تمیز به تدقی فیصالۀ ابتدائیاه و مرافعاه و تطبی ااا اصاوی موضاواه صاحا و سا فیصاله هاا را تشاخی
تمیز می نماید.

و

 -۵۵اورا محاکمۀ م رمین که در محکمۀ ابتدائیه ،مرافعه و تمیز فیصله می شود بااال آن بوزارا یا ریاسا مست له کاه
مامور محکو به آن منسوب اسا اااده می شود.

 -۵۶هیئا تح ی یه که بمو ب اصی  ۱۲ ،۱۱ ،۱۰برای تح ی مامورند هرگاه خالف ح ی ا قرار اد زو محاکماه بدهناد
مسئوی می شوند.

 -۵۷مامورینیکه از یی شعبه بدیگر شعبه تبدیی و یا نائی به ترفیع میشوند هرگاه نسبا بماموریا ساب ۀ شان تحا محاکمه
بیایند محاکمۀ آنها به محکمه متعل ماموریا ساب ۀ شان ا راء می شود.
 -۵۸فیصله هائیکه ا ی یکماه حبس صادر می شود قابی مرافعه و تمیز نیسا.
 -۵۹در محاک مامورین مدای و مدای الیه بگرفتن وکیی م از هستند.
 -۶۰مواقع محاکماا مامورین موقا و مستخدمین محاک مامورین شناخته میشود.
اصو نامه هذا را در ملۀ اصو نامه های موضواۀ دو ا منظور نموده ا را و تعمیای آنارا امار و اراده مینماائی مورخاۀ ۷
وزاء  ۱۳۲۵مطاب  ۲۶ماه مادی ا ثانی .۱۳۶۵
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تعدیل و الغای بعضی مواد اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکیه
اول – تعدیل ماده اول:
در مرکز بارای محاکماه ماامورین باه اساتثنای وزراء و رمساای مسات ی محکماۀ ابتدائیاۀ ماامورین باوزارا هاا و ریاساتهای
مست ی اندا ی اب تشکیی رئیس و ااضای محکمه از مامورین مربوطۀ وزارا و ریاسا مست له از طرف وزیر و رئایس
مست ی انتخاب میگا ردد و فیصاله هاای محکماه بتصادی وزیار و یاا رئایس مسات ی رساانیده میشاود محکماۀ ابتدائیاۀ ماامورین
صدارا بامر صدر ااظ تشکیی میگردد ،محکمه مرافعه و تمییز راسا بم ا صدارا اظمی مربوط اسا.

تبصره

AC
KU

رئیس محکمۀ ابتدائیه اقال باید از حیم رتبه از ماموریکه در تحا محاکمه گرفته شده یکرتبه بلند تر باشد.
دوم -:تعدیل ماده (:)۹

محاکمۀ مامورین ملکیه که ر ایشان بواسطۀ ماموریا نشئا کرده یا در اثنای ای ای وظی ه حادم میشود همچنین
منازااا و اختالفاتیکه در بین مامورین و اها ی از ن طۀ نظر وظی ه بوقوع میرسد در مرکز بر طب اصی مادۀ اوی
بوزارا ها و ریاساا مست ی و صدارا اظمی در و یاا و حکوماا االی و کالن بم ا س مشوره با شرایط ماده ،۱۰
 ۱۲ ،۱۱و  ۱۳بعمی آمده محاکمۀ ابتدائیۀ مامورین مربوطه را بم رراا آتی ا را می نمایند:
 -۱اگ ر ر مامور از نوع حدود و قصا

باشد در حا یکه مدای شخصی داشته و یا نداشته باشد از م اماا مربوطۀ فو

بمحاک ابتدائیه شرایه برای فیصله محاوی میگاردد ،در صاورا محکومیاا ماامور بمحااک شارایه مراتاب شارای را طای
میکند در حا یکه ر مامور بمحاک شرایه ثابا نشود اورا و فیصلۀ شرای بمحاک ابتدائیۀ منساوبۀ ماامور فرساتاده مای
شود که با در نظر گرفتن د ئی و قرائن و اماراا فیصله صادر نمایند.
 -۲کلیه رائمیکه مامور در اثنای ای ای وظی ه مرتکب میشاود باه اساتثنای حادود و قصاا
مامورین شناخته می شود.

مر اع حای و فصای آن محااک
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سوم -تعدیل ماده (:)۵۰
فیصله های محاک ابتدائیه که بر طب اصی  ۴۹کسب قطعیا می نماید قرار آتی صورا ا راء را در بر میگیرد:
 -۱حبس مامورین و یاا و حکوماا االی تا یی سای از طرف نائب ا حکومها و حکا االای منساوبه ا اراء و اضاافه از
آن تا سه سای بوزارا و ریاسا مست لۀ مامور ت دی و بامر وزیر و یا رئیس مست ی در معرض ا ارا مای آیاد ااالوه برساه
سای بذریعۀ وزارا و یا ریاسا مست لۀ منسوبۀ مامور محکو بصدارا ت دی و فس از منظوری صدر ااظ املی میشود.
 -۲از مامورین مرکزی و زارتها و ریاساا مست له تا سه سای حبس شان بمنظوری وزیر و یا رئیس مست ی ،اضافه از ساه
سای بتوسط وزارا و ریاسا مست لۀ منسوبۀ مامور محکو بم ا صدارا اظمای ت ادی و فاس از منظاوری صادرااظ در
ساحۀ ا را گذاشته میشود.
 -۳حبس مامورین دوائر صدارا اظمی بعد از منظوری صدرااظ مرای ا
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چهارم :تعدیل ماده (:)۵۲

راء میگردد

مامورینیکه در محکمه ابتدائیه بحبس اضاافه از یکمااه محکاو شاده طلاب مرافعاه نمایناد و یاا وکیای اثبااا ار و یاا مادای
شخصی نسبا فیصلۀ ابتدائیاۀ قاانع نباوده مرافعاه بخواهاد و یاا وزارا و ریاساا مسات له بحکا فیصالۀ محکماۀ ابتدائیاه قاانع
نگردد وکیی اثباا ر بر طب مادۀ  )۸تعیین و اورا فیصله محکماۀ ابتدائیاۀ بمحااک مرافعاۀ آتای ت ادی و باه مرافعاه هاا
تدقی میشود محاک مرافعه در صورا صحا فیصلۀ ابتدائیۀ را تصدی و اگر نظر باه ااتاراض معتارض ب یصالۀ محکماۀ
ابتدائیه ن صانی دیده شود داوی را استینافا دائر میکنند.

 -۱فیصلۀ ابتدائیاۀ م لاس مشاورۀ حکومااا کاالن بم لاس مشااورۀ و یااا یاا حکومااا اااالی منساوبۀ شاان مرافعاه تادقی
میگردد.

 -۲فیصلۀ ابتدائیۀ م ا س مشاورۀ و یاا و حکوماا االی به هیئاا منتخباه کاه باوزارا هاا و ریاساا مسات لۀ مربوطاه باه
امر وزیر و رئیس مست ی از مامورین برای مرافعه انتخاب و ممظف میگردند تدقی و فیصله می شود.

 -۳مرافعااه فیصااله هااای محکمااه ابتدائیاۀ وزارا هااا و ریاسااا هااای مساات ی و صاادارا بمحکماۀ مرافعاۀ ریاسااا محاکماااا
صدارا اظمی مربوط اسا .قرار فو چهار مواد مذکور که ابارا از ماده اوی  ۵۲ ،۵۰ ،۹اسا تعدیی شد.
الغای مواد اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکیه.
مادۀ  ۱۷-۱۶-۱۵-۱۴غو شد.
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ضمیمۀ اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکیه:
هیئا ت تی

نتی ۀ ت تی

خود را بم امیکه امر ت تی

آنرا داده ت دی می نماید بر طب مادۀ  ۱۲-۱۱-۱۰و  ۱۳بهیئا تح یا

ساافرده میشااود در نتی اۀ تح ی اااا هیئااا تح یا اگار برائااا مااامور مظنااون ثابااا میشااود قاارار اااد اازو محاکمااه صااادر و
بم امیکاه اماار تح ی اااا آناارا داده ت ادی میشااود هرگااه هیئااا تح یا باار مساائو یا مااامور مظناون قاارار صااادر نمااود ،بایااد از
م امیکه منظوری آن مامور داده شده استیذان محاکمه آنرا گرفته بر طب مادۀ اوی بمحکمۀ مربوطه محوی گردد.
تعدیی و ا غای مواد فو ا ذکر را با وضع ضمیمۀ متذکره منظور و ا رای آنرا امر و اراده مینمائی .
مورخۀ  ۲۹سرطان  ۱۳۲۸مطاب  ۲۵رمضان ا مبار

.۱۳۶۸
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