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نظامنامۀ

اصول محاکمات جزائیه مامورین

در مطبع دائرۀ تحریرات مجلس عالی وزرا طبع شد

 ۲۰حوت -سنه ۱۳۰۲
تعداد طبع اول  )۲۰۰۰(...........................................جلد

هوالحکیم الخبیر
نظامنامه
اصول محاکمات جزائیه مامورین
قاعده
( -:)۱مأمورینیکه متعلق بوظیفۀ خود مرتکب جرمی گردد قرار مادۀ ( )۱۶۵تشکیالت اساسی تحقیقات ابتدائیه دربارۀ او
اجرا یافته در مرکز وزارات و مدیریت مستقله اوراق تحقیقیۀ او را با مأمور مجرم بمحکمۀ ابتدائی مأمورین و در الیات
بمجالس مشوره تقدیم میگردد ،در محاکم مأمورین و مجالس مشوره محاکمۀ مأمور بتفصیالت ذیل اجرا میشود-:
( -:)۲بمجرد اتهام مأمورینیکه برائت ذمۀ شان از تهمت جرم مذکور معلوم و یا از روی سوانح عمرشان به حسن
سلوک و صالح مشهور و معروف باشند بتحت توقیف آورده نمیشوند.
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( -:)۳دربارۀ اشخاص مستورالحال در اثنای تحقیقات اگر یکشخص عادل و یا دو نفر مستور الحال اخبار و اظهار اتهام
مظنون را کرده باشند و یا از روی ذالئل و قرائن صحیحه علم و اطمینان باتهام مذکور حاصل شده باشد در قسم جنحه و
جنایت مأمور مظنون بزیر توقیف آورده میشود.

( -:)۴پس از تحقیقات حاالت شخصیۀ مأمور مظنون و اجراآت لوازم تحقیقات برای اثبات جنحه و جنایت مظنون بها در
صورت برائت مظنون از توقیف رها میشود.

( -:)۵تحقیقاتیکه دربارۀ مأمور مظنون از طرف دائرۀ متعلقۀ او اجرا گردیده باشد اگر تحقیقات مذکور را مطابق اصول
و قواعد تحقیقیه و امارات و قرائن قاطعه که در علم محاکم ظن غالب و یقین حاصل میکند مالحظه نمایند مطابق قاعدۀ
( )۲۴دربار ۀ مأمور مظنون تعیین جزا کرده میتوانند ،اگر تحقیقات مذکور را ناقص می بینند ،و یا تحقیقات ابتدائیۀ دوائر
متعلقۀ مأمور ،با تحقیقات صحیحۀ محکمه تصادم کند ،تحقیقات مصدقه محکمه اعتبار دارد ،مجالس مشاوره و یا محاکم
ثالثۀ شورای دولت مطابق وظائف خودشان تحقیقات مذکور را تا درجۀ اتمام رسانیده دالئل و قرائن جرم را ظاهر
میکنند.
( -:)۶محاکم ثالثۀ مأمورین و یا مجالس مشاوره مطابق اوراق تحقیقیه برای محاکمۀ مذکور ،یکروز مشخص کرده
مأمور مظنون را و اگر مدعی داشته باشد نیز مدعی را یا وکیل همان دائره را طلب میکنند.
( -:)۷مأمور مظنون و مدعی شخصی مأمور مظنون و یا وکیل همان دائره برای حاضر شدن در یوم محاکمه مجبور و
مکلف هستند.

( -:)۸اداره و انضباط داخلیۀ محاکمه برئیس محکمه تعلق دارد اگر اعضای محکمه در اثنای محاکمه چیزی الزم بدانند
بذریعۀ رئیس محکمه و یا بعد از گرفتن اجازت آن از خود مظنون و مدعی پرسیده میتوانند.
( -:)۹در مجالس مشاوره یا محاکم ثالثۀ مأمورین رئیس محکمه مطابق اوراق موجوده ،اوالً از مدعی و یا وکیل دائره،
و ثانی از مأمور مظنون اسم و ولد و شهرت و محل اقامت شان را تحقیق مینماید و کاتب محکمه مطابقت جوابهای
مدعی و یا وکیل مأمور مظنون را از روی اوراق موجوده شفاها ً تصدیق میکند ،و اگر یک مخالفت دیده شود از طرف
کاتب برای رئیس گفته میشود.
( -:)۱۰بعد از تحقیق شخصیت بنابر امر رئیس ،کاتب ،اوراق موجوده را بترتیب ذیل علنا ً میخواند ،یعنی اوالً عرض
مدعی و یا بیانات وکیل همان دائره را و ثانیا ً اوراق تحقیقیۀ که از دائرۀ متعلقۀ مأمور مظنون تنظیم یافته است.
( -:)۱۱پس از قرائت اوراق مذکور رئیس محکمه بدفعۀ اول مدعی و یا وکیل همان دائره را اجازت کالم میدهد مدعی
و یا وکیل همان دائرۀ مطابق عرض شان دعوی خود را توضیح میکنند ،رئیس محکمه اگر افاده و بیان مدعی و یا وکیل
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را واضح نبیند از نزد وی ایضاحات الزمه میگیرد.

( -:)۱۲بعد از توضیح و صحت دعوی رئیس محکمه بیانات مدعی و یا وکیل همان دائره را خالصه کرده از مظنون
علیه استجواب مینماید.

( -:)۱۳مظنون علیه سواالت رئیس محکمه را بجواب دادن مجبور است اگر مظنون علیه جواب نگوید منکر شمرده
میشود و اگر از خارج سوال چیزی بگوید رئیس محکمه او را منع مینماید و بدائرۀ محاکمۀ سواالت خود ارجاع میدهد و
اگر مدعی و یا مدعی علیه بنابر عذر معقول مهلت بخواهند باندازۀ کار مهلت داده میشود.

( -:)۱۴رئیس محکمه نظر بدعوی مدعی و بیانات مأمور مظنون هر قدر که الزم می بیند نوبت کالم داده و از ایشان
هر چیزیکه مطابق تحقیقات الزم دیده باشد پرسیده میتواند.

( -:)۱۵در صورت انکار در هر موضعیکه شاهد و سند الزم باشد رئیس محاکمه از مدعی علیه طلب شهود مذکور را
و یا سند اثبات را کرده استماع و مالحظه میکند.
( -:)۱۶تعیین شهود یا از طرف مدعی گفته میشود و یا از روی اوراق تحقیقاتیکه دربارۀ مظنون اجرا کرده شده است
معلوم میشود.
( -:)۱۷شاهدان بحضور مدعی و مدعی علیه بمحکمه علحده علحده استماع کرده میشود و قبل از استماع شهود رئیس
محکمه اسم و شهرت و ولد و ساکن شهود را مطابق اوراق تحقیقیه و موافق تصریحات مدعی استفسار میدارد.
( -:)۱۸بعد از ختام شهادت شهود ،از طرف رئیس برای مظنون گفته می شود ،که اگر اعتراض در شاهدی شاهد و یا
شخص شاهد داشته باشد بیانات بدهد.

( -:)۱۹اگر بیانات او معقول بود مقبول واال مسترد میگردد.
( -:)۲۰بعد از صورت اثبات قبل از صدور حکم اگر مظنۀ دسیسه یعنی گمان فریب و تزویر نزد رئیس محکمه متیقن
شود رئیس محکمه تحقیقات کرده میتواند و همچنین تعدیل شهود سراً و علنا ً از طرف رئیس محکمه اجرا میشود.
( -:)۲۱شهادتیکه در حضور محکمه ادا کرده می شود از طرف کاتب محکمه عینا ً ضبط و ثبت گردیده در ذیل آن
شاهدان امضا میکنند.
( -:)۲۲اگر شخص از روی قرائن و امارات معقول اثبات دعوای خویش را نتوانست همچه دعوی از طرف محاکمۀ
مأمورین مسموع نمیگردد.
( -:)۲۴برای اثبات جرم مظنون و یا برای اثبات اعتراضات مأمور مذکور رئیس محکمه مطابق آرای اعضای محکمه
هر چیزیکه الزم و ضرور به بیند از دفاتر و دوائر رسمیه رسما ً پرسیده میتواند.
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( -:)۲۴در زمانیکه بحضور محکمه مطابق تفصیالت فوق دعوی مذکور را بدرجۀ کفایت تحقیق کرده باشند یا از
شهادت شاهد و شهادت خط و خاتم و یا قرائن قاطعه و امارات و دالئل سائره که در علم محاکم ظن غالب و یقین حاصل
میکند و یا اوراق تحقیقیۀ موجوده و یا دالئل و امارات مصدقۀ موصوفه اسباب حکم بوجود آمده و دیگر هیچ چیز برای
تحقیق نمانده باشد ،رئیس محکمه ختام محاکمۀ این دعوی را بطرفین میفهماند.

( -:)۲۵بعد از اختتام محاکمه رئیس و اعضای محکمه بمذاکرۀ کیفیت آغاز میکنند رئیس محکمه دعوی واقعه را و
افادات و اعتراضات مظنون را یاد و تذکار نموده و اسباب حکم را مطابق مادۀ فوق که بوجود آمده است واضح میکنند
و همینطور مابین اعضا و رئیس محکمه مذاکره کیفیت کرده می شود.

( -:)۲۶رئیس علی الترتیب آرای اعضای محکمه را از نزد شان میپرسد هر اعضا مطابق جریان محاکمه رأی خود را
بیان میدارد و بعد ازین رئیس نیز رأی خود را مشخص کرده قرارداد محاکمه را تعیین مینمایند.

( -:)۲۷مطابق قرارداد محاکمه اگر مأمور مظنون بتحت تهمت آورده شده باشد باز از طرف رئیس و اعضای محکمه
برای تعیین مجازات مأمور مذکور مذاکره گردیده و مطابق نتیجۀ مذاکرات و مطابق مواد نظامنامۀ جزائیه مجازات
مأمور مذکور مشخص و تعیین میشود.
( -:)۲۸مأمورینیکه از روی یک جرم بتحت محاکمه گرفته شوند مطابق اختیاراتیکه در اثنای وقوع جرم در نظامنامه
ها نشانداده شده است بازخواست کرده میشود اگر از روی یک جرمیکه قبل از نشر نظامات موجوده بتحت محاکمه آمده
باشند درینصورت اختیارات سابقۀ شان بنظر دقت گرفته و اتهام شان مطابق اختیارات مذکوره تعیین کرده می شود.
( -:)۲۹حقوق شخصی که در ضمن دعاوی مرجوعۀ این محاکم واقع میشود بمحاکم موصوف فیصله گردیده دوباره
بمحاکم عدلیه مراجعت کرده نمیتواند.

( -:)۳۰نتیجۀ مذاکره یعنی حکم واقعه بحوالۀ دلیل و مواد قانونیه که باین حکم تعلق دارد بطور خالصه حتی االمکان
بیک کتابیکه برای ثبت قرارداد محکمه مشخص شده باشد قید و ثبت میشود.
( -:)۳۱در اثنای محاکمه از طرف کاتب محکمه یک ضبط دعوی یعنی صورت حال دعوی نوشته میشود ،این ورقۀ
ضبط دعوی در اوراق مطبوعه و یا بیک کتاب مخصوصه تحریر میشود ضبط دعوی اسم رئیس و اعضای محکمه و
اسامی مدعی و مدعا علیه ،و اگر از یکطرف شاهد اقامه کرده شده باشد اسامی شاهدان و خالصۀ اوراق و سنداتیکه از
طرفین برای اثبات نمودن دعوی داده شده است محتوی میباشد و همچنین درین ورقه ضبط دعوی افادات مدعی و
مظنون علیه و مقرراتیکه از طرف محکمه قرارداد میشود نیز درج و قید میباشد این ورقۀ ضبط دعوی را بحضور
رئیس و اعضای محکمه خوانده و بعد از مطابقت آن بجریان محاکمه دیده از طرف رئیس و اعضای محکمه دستخط
گردیده اگر محاکمه بیک مجلس بختام نرسیده باشد محاکمات متعاقبه نیز بطور مسلسل درین ورقه ضبط و قید گردیده
بطور فوق الذکر دستخط میشود ورقۀ ضبط دعوی برای تنظیم فیصله خط محکمه استاد گرفته میشود.
( -:)۳۲فیصله خط مطابق مندرجات ضبط نامه بروجه ذیل تنظیم مییابد-:
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الف -:اسم و نسب مدعی و مدعا علیه و شهود.
ب -:خالصۀ جریان محاکمه.
ج -:اثبات حکم و دالئل.
د -:صورت فیصله.

هـ -:احکام نظامیه که برای فیصلۀ محکمه اساس گرفته شده باشد.
و -:تاریخ فیصله و تاریخ تفهیم فیصله.

( -:)۳۳فیصله خط محکمه از طرف کاتب محکمه تحریر و بحضور رئیس و اعضای محکمه قرائت گردیده در زمانیکه
مطابقت فیصله خط به ضبط نامه دعوی یعنی صورت حال مطابق دیده شد پاک نویس کرده بکتاب مخصوص ثبت و در
ذیل آن فیصله خط از طرف هیئت محکمۀ مذکور مهر و دستخط گردیده فیصله خط بمحکوم علیه و مدعی داده از آنها
رسید گرفته میشود و همچنین مطابق فیصله خط مذکور برای دائرۀ متعلقۀ همان مأمور محکوم علیه ارسال میگردد.
ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم.
تحریر  ۲۰حوت ۱۳۰۲

