آییي ًاهِ ًحَُ اجشای احکام لظاص،سجن ،لتل ،طلة ،اػذام ٍ شالق هَػَع هادُ

لاًَى

آییي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًمالب دس اهَس کیفشی
فظل اٍل ً -حَُ اجشای احکاهی کِ هٌجش تِ سلة حیات اًساًی هی شَد

هثحج اٍل
ششایؾ اجشا
هادُ  -دادگاُ تذٍی طادس کٌٌذُ حکن هَظف است پس اص لـؼیت حکن ٍ اتالؽ آى حسة هَسد
تِ هحکَم ػلیِ یا ٍکیل ٍی  ،سًٍَشتی اص حکن لـؼی سا ؿی ًاهِ ای کِ هتؼوي تظشیحات
الصم تاشذ تِ ّوشاُ اسٌاد هشتَؽ تشای اجشای تِ هشجغ لؼایی هجشی حکن اسسال کٌذ
تثظشُ  -هٌظَس اص هشجغ لؼایی هجشی حکن ٍاحذ اجشای احکام کیفشی است کِ تحت ًظش
دادستاى یا هؼاٍى ٍی هی تاشذ ٍ دس حَصُ ّایی کِ تا کٌَى دادسشا تشکیل ًگشدیذُ تحت ًظش
سییس حَصُ لؼایی یا هؼاٍى ٍی است
هادُ  -حکن لظاص ًفس پس اص احشاص لـؼیت آى تَسؾ دادگاُ تذٍی طادس کٌٌذُ سأی ٍ
ًیض ؿی هشحلِ استیزاى اص ٍلی اهش هسلویي ٍ تٌفیز آى اص سَی سییس لَُ لؼاییِ  ،تا ارى ٍلی
دم یا اٍلیاء دم تِ هَلغ اجشاء گزاشتِ خَاّذ شذ
هادُ ّ -ش گاُ یکی اص هماهات لؼایی دس هَسدی کِ لاًَى تجَیض ًوَدُ است تماػای تجذیذ
ًظش دسحکن لـؼی سا تٌوایذ  ،اجشای حکن تا اتخار تظوین ًْایی دس ایي هَسد تِ تأخیش هی
افتذ
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هادُ  -تِ استخٌاء هَسد لظاص ًفس  ،چٌاًچِ هحکَم تِ اػذام  ،لتل  ،سجن  ،طلة ٍ یا لـغ
ػؼَ تِ ػٌَاى حذ پس اص الصم االجشا شذى حکن ٍ لثل اص اجشای آى دس خَاست ػفَ ًوایذ ،
تِ دستَس دادگاُ طادس کٌٌذُ حکن اجشای آى تا اػالم ًتیجِ اص سَی کویسیَى ػفَ ٍ
تخشَدگی تِ تأخیش خَاّذ افتاد  .کویسیَى هضتَس هَظف است تِ ایي تماػا ٍ سسیذگی ٍ دس
اسشع ٍلت ًتیجِ سا تِ دادگاُ اػالم کٌذ
هادُ

 -ػشٍع جٌَى  ،استذاد ٍ یا تیواسی هحکَم یا هستحاػِ تَدى هحکَم ػلیْا هاًغ

اجشای حذ یا لظاص یا اػذام ًیست  .لیکي  ،دس هَسد هحکَم هشیغ چٌاًچِ ؿثك ًظش ٍ
تجَیض پضشک لاًًَی ٍ یا پضشک هؼتوذ ٍ تأییذ لاػی طادس کٌٌذُ حکن تذٍی یا دادستاى
هشتَؽ هشع ٍی دس حذی تاشذ کِ هاًغ اًجام تششیفات اجشا همشس دس ایي آییي ًاهِ تاشذ ،
اجشای حکن تا سفغ هاًغ تِ تأخیش هی افتذ
هادُ  -دس ایام تاسداسی ٍ ًفاس صى حکن اػذام یا حذ یا لظاص ًفس اجشا ًوی شَد ّ .وچٌیي
است تؼذ اص ٍػغ حول چٌاًچِ تِ تجَیض پضشک لاًًَی یا پضشک هؼتوذ ٍ تأییذ لاػی طادس
کٌٌذُ حکن یا دادستاى هشتَؽ  ،اجشای حکن هَجة لـوِ تِ سالهتی ؿفل تِ سثة لـغ شیش
هادس تاشذ کِ دس ایي طَست اجشای هجاصات تا سسیذى ؿفل تِ سي سالگی تِ تؼَیك خَاّذ
افتاد
هثحج دٍم
تششیفات اجشا
هادُ

 -پس ٍطَل حکن لـؼی ٍ دستَس اجشای آى اص سَی دادگاُ طادس کٌٌذُ  ،هشجغ

لؼایی هجشی حکن هَظف است حذالل

ساػت لثل اص صهاى اجشای حکن هشاتة سا تِ هماهات
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ٍ اشخاص صیش اؿالع دادُ ٍ اص آًْا تخَاّذ جْت اًجام ٍظیفِ هحَلِ دس هحل اجشای حکن
حاػش شَد
الف  -لاػی طادس کٌٌذُ حکن تذٍی  ،دس طَستی کِ حؼَس ٍی تِ هَجة لاًَى الصم
تاشذ
ب  -سییس اداسُ صًذاى یا لائن همام ٍی تشای تْیِ همذهات اجشای حکن ٍ حفظ ًظن دس داخل
هحَؿِ صًذاى ٍ یا ّوکاسی تا هأهَسیي ًیشٍی اًتظاهی ٍ یا تشای تسلین صًذاًی دس طَستی
کِ حکن دس خاسد اص هحَؿِ صًذاى اجشا هی شَد
د  -فشهاًذُ ًیشٍی اًتظاهی هحل یا لائن همام ٍی
د  -پضشک لاًًَی یا پضشک هؼتوذ (چٌاًچِ دس هحل پضشک لاًًَی ًثاشذ ) تشای هؼایٌِ
هحکَم ٍ ًیض اػالم ًظش سا جغ تِ ٍػؼیت جسواًی ٍی لثل اص اجشا ٍ هؼایٌِ جسذ پس اص
اجشای حکن
ّـ  -یکی اص سٍحاًیَى یا افشاد تظیش تشای اًجام تششیفات دیٌی ٍ هزّثی ٍ اگش هحکَم تِ
یکی اص ادیاى سسوی شٌاختِ شذُ تاشذ ً ،وایٌذُ سّثش دیٌی هشتَؽ یا ًوایٌذُ ٍی  .دس ّش
طَست  ،ػذم حؼَس ایي افشاد هاًغ اص اجشای حکن ًوی تاشذ
ٍ  -هٌشی دادگاُ تشا ی لشائت حکن لثل اص اجشا
ص  -اٍلیاء دم همتَل یا ٍکیل آًْا
ح ٍ -کیل هحکَم ػلیِ  .ػذم حؼَس ٍکیل یاد شذُ هاًغ اص اجشای حکن ًوی تاشذ
ؽ  -شَْد  ،دس طَستی کِ حؼَس شَْد تِ هَجة لاًَى الصم تاشذ
تثظشُ  -دس طَستی کِ تٌا تِ جْاتی حؼَس تواشاچی یا ؿثمات خاطی دس هحل اجشای حکن
تِ هظلحت ًثاشذ  ،تٌا تِ تشخیض دادستاى  ،هأهَسیي اًتظاهی اص ٍسٍد آًاى تِ هحل اجشای
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حکن جلَگیشی تِ ػول هی آٍسًذ  .دس ًماؿی کِ دادسشا تشکیل ًگشدیذُ است  ،تشخیض ایي
اهش تِ ػْذُ سییس حَصُ لؼایی است
تثظشُ  -تأهیي هحل اجشای حکن دس خاسد اص هحَؿِ صًذاى تِ ػْذُ ًیشٍی اًتظاهی
است
هادُ  -لثل اص اجشای حکن  ،پضشک لاًًَی یا پضشک هؼتوذ تِ اتفاق لاػی هجشی حکن تِ
هحثس هحکَم سفتِ  ،اٍ سا هؼایٌِ ٍ اػالم ًظش هی کٌذ  .دس طَستی کِ اص ًظش جسوی هاًؼی
تشای اجشای حکن ًثاشذ لاػی هجشی حکن تِ هحکَم اؿالع هی دّذ چٌاًچِ تماػای هاللات
تا اشخاطی سا داسد اظْاس ًوایذ  .دس طَست تماػای هاللات  ،اشخاص هَسد ًظش هحکَم
ػلیِ –-تِ ششؿی کِ لثَل تماػا هَجة تأخیش اجشای حکن ًشَد  -تِ هحل حثس دػَت هی
شَد
هادُ  -پس اص حؼَس فشد یا افشاد هَسد تماػا  ،سییس صًذاى یا لائن همام ٍی تشتیة هاللات
هحکَم سا تا آًاى هی دّذ  .هحکَم حك داسد ّش گًَِ هـلثی سا دس حؼَس هشجغ لؼایی
هجشی حکن یا تذٍى حؼَس ٍی تِ هاللات کٌٌذگاى کتثاً یا شفاّاً اظْاس کٌٌذ  .فمؾ سییس
صًذاى یا لائن همام ٍی تایذ دس جشیاى هاللات ٍ تیاى اظْاسات حاػش تاشذ  .دس طَست
ػشٍست اص یک ًفش هتشجن استفادُ خَاّذ شذ
هادُ  -سٍحاًی یا فشد تظیش دػَت شذُ  ،تایذ الذاهات صیش سا اًجام دّذ
تزکش تِ هحکَم هثٌی تش تَتِ
تزکش تِ هحکَم هثٌی تش ایٌکِ چٌاًچِ ٍطیتی داسد اػالم ًوایذ
تزکش تِ هحکَم تشای غسل هیت ٍ تحٌیؾ ٍ تکفیي خَد دس هَسد لظاص ًفس ٍ سجن
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تثظشُ ً -ظاست تش اًجام اهَس فَق تا همام لؼایی هجشی حکن است ٍ ػٌذاللضٍم خَد الذام
تزکش تِ هحکَم خَاّذ ًوَد
تثظشُ  -هأهَسیي صًذاى ٍ یا ًیشٍی اًتظاهی حسة هَسد تِ هحکَم اجاصُ هی دٌّذ تا تا آب
طذس ٍ آب کافَس ٍ آب خالض غسل ًوایذ ٍ سپس تِ تشتیثی کِ دس خظَص اهَات همشس
است ٍ تا سػایت هَاصیي ششػی خَد سا تا سِ لـؼِ کفي  ،تکفیي ٍ حٌَؽ ًوایذ  .دس ایي
طَست  ،پس اص اجشای حکن ٍ هشگ هشجَم ٍ یا هحکَم تِ لظاص تذٍى ًیاص تِ غسل ٍ کفي
جذیذ تا ّواى ٍػؼیت تش اٍ ًواص هیت خَاًذُ ٍ دس لثشستاى هسلویي دفي هی گشدد  ،هگش ایٌکِ
هحکَم لثل اصاجشای حکن غسل ًکشدُ تاشذ کِ دس ایي طَست غسل هیت ٍ سایش تششیفات
هشتَؽ تِ دفي هیت دس هَسد ٍی اًجام خَاّذ شذ
تثظشُ  -چٌاًچِ هحکَم ٍطیتی داشتِ تاشذ هماهات یاد شذُ ًَشتِ جات ٍ ٍطایای اٍ سا پس
اص هالحظِ هشجغ لؼایی هجشی حکن ٍ اػالم تالهاًغ تَدى آى ٍ پس اص اجشای حکن  ،تذٍى
تأخیش تِ همظذی کِ هحکَم تأییي کشدُ است اسسال هی داسد
تثظشُ

ّ -ضیٌِ اجشای حکن همشس دس ایي هادُ ٍ تثظشُ ّای آى تِ ػْذُ لَُ لؼاییِ

است
هادُ  -دس طَستی کِ هحکَم غیش هسلواى تاشذ لثل اص اجشای حکن آداب دیٌی هزّثی الصم
هـاتك همشسات دیي ٍ هزّة ٍی تِ ػول خَاّذ آهذ  .ػذم حؼَس سّثش دیٌی هشتَؽ یا ًوایٌذُ
ٍی  ،هاًغ اص اجشای حکن ًخَاّذ تَد
هادُ  -اگش هحکَم خَسدًی یا آشاهیذًی تماػا کٌذ هأهَسیي هکلف تِ تْیِ آى ّستٌذ هگش
ایٌکِ تماػای ٍی فمؾ تشای تأخیش اجشای حکن تاشذ  .تشخیض ایي اهش تا هشجغ لؼایی
هجشی حکن است
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هادُ  -دس هَاسدی کِ هحکَم ػلیِ دس صًذاى است ٍ حکن دس خاسد اص هحل صًذاى اجشا هی
شَد  ،طَست جلسِ تْیِ ٍ تِ اهؼای هسؤل اجشای حکن  ،سییس صًذاى یا لائن همام ٍی ،
پضشک حا ػش دس هحل  ،هٌشی دادگاُ ٍ فشهاًذُ ًیشٍی اًتظاهی هحل یا لائن همام ٍی هی سسذ .
سییس صًذاى َّیت صًذاًی سا اص حیج تـثیك هشخظات ٍی تا آًچِ دس حکن دادگاُ آهذُ است
تأییذ ًوَدُ ٍ ریل آى سا اهؼا خَاّذ کشد
هثحج سَم
ًحَُ اجشاء
هادُ

 -اجشای لظاص ًفس  ،لتل ٍ اػذام هوکي است تظَست حلك آٍیض تِ چَتِ داس ٍیا

شلیک اسلحِ آتشیي ٍ یا اتظال الکتشیستِ ٍ تا تِ ًحَ دیگش تِ تشخیض لاػی طادس کٌٌذُ
سأی اًجام گیشد
تثظشُ  -دس طَستی کِ دس حکن طادسُ ًسثت تِ ًحَُ ٍ کیفیت اػذام  ،لظاص ًفس ٍ لتل
تشتیة خاطی همشس ًشذُ تاشذ  ،هحکَم تِ داس کشیذُ هی شَد
هادُ

 -صهاى اجشای حکن  ،اٍل ؿلَع آفتاب خَاّذ تَد  ،هگش ایٌکِ دادگاُ صهاى خاطی سا

تؼییي کشدُ تاشذ ٍ اجشای حکن حسة هَسد تا هأهَسیي صًذاى یا ًیشٍی اًتظاهی است ٍ ،لی دس
هَسد لظاص ًفس ٍلی دم هی تَاًذ شخظاً هحکَم سا لظاص کشدُ یا ٍکیل تگیشد
هادُ  -هأهَسیي اجشای حکن هَظفٌذ لثل اص اجشای حکن اتضاس ٍ ػذٍات ٍ آالت اجشا سا
دلیماً هَسد هؼایٌِ ٍ تشسسی لشاس دادُ ٍ اص استحکام ٍ آهادُ تَدى آًْا تشای اجشای حکن
اؿویٌاى حاطل کٌٌذٍ .سایل هزکَس ًثایذ تِ گًَِ ای تاشذ صایذ تشآًچِ التؼای اجشای حکن
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است هَج ة شکٌجِ  ،تؼزیة ٍ یا هخلِ شذى هحکَم گشدد ّوچٌیي  ،کلیِ ػولیات اجشایی تایذ تا
کوال آساهش ٍ تذٍى اػوال خشًَت  ،تَسؾ افشاد خثشُ اًجام شَد
هادُ

ً -ظاست تش طحت اجشا ٍ سػایت تششیفات الصم ٍ ػذم تأخیش ٍ تؼـیل آى تا همام

لؼایی هجشی حکن است  .پس اص سػایت تششیفات ٍ ششایؾ هزکَس  ،هحکَم تحت الحفظ تِ
هحل اجشای حکن آٍسدُ هی شَد ٍ سپس تا اجاصُ همام لؼایی هجشی حکن  ،هٌشی دادگاُ هتي
حکن سا تا طذای تلٌذ لشائت هی کٌذ ٍ پس اص آى تالفاطلِ تِ دستَس همام هزکَس  ،حکن ؿثك
هفاد هٌذسد دس آى تِ اجشا دس هی آیذ
تثظشُ  -چٌاًچِ هحکَم تِ لتل یا سجن لثل اص اجشا هٌکش تضُ اًتساتی هی شَد ٍ هَسد هشوَل
لاًَى هجاصات اسالهی تاشذ تِ دستَس همام لؼایی هجشی حکن اص اجشای حکن

هادُ

خَدداسی هی شَد ٍ هشاتة تِ هشجغ لؼایی طادس کٌٌذُ سأی اػالم هی گشدد
هادُ

 -پس اص اجشای حکن  ،چٌاًچِ تِ تشخیض پضشک لاًًَی یا پضشک هؼتوذ اؿویٌاى

هشگ هحکَم حاطل شَد  ،اص هحل اجشای حکن خاسد ٍ جسذ تحَیل پضشک لاًًَی هی شَد .
چٌاًچِ کساى هحکَم جسذ سا هـالثِ ًوایٌذ تِ تشخیض ٍ دستَس همام لؼایی هجشی حکن
تسلین آًاى هی شَد ٍاال ؿثك همشسات ششػی ٍ لاًًَی دفي خَاّذ شذ  .دس فشع اخیش ،
کلیِ ّضیٌِ ّا سا اص تیت الوال پشداخت هی شَد
هادُ

 -اص اجشای حکن طَست هجلس تْیِ شذُ ٍ تِ اهؼای همام لؼایی هجشی حکن  ،سییس

اداسُ صًذاى یا ًوایٌذُ ٍی  ،فشهاًذُ ًیشٍی اًتظاهی هحل یا لائن همام ٍی دس طَست اجشای
حکن دس خاسد اص هحل صًذاى  ،پضشک لاًًَی یا پضشک هؼتوذ  ،هٌشی دادگاُ  ،اٍلیاء دم یا
ٍکیل آًْا ٍ ٍکیل هحکَم ػلیِ ( دس طَست حؼَس ) هی سسذ ٍ دس پشًٍذُ هشتَؽ ػثؾ
هیگشدد
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هادُ  -دس طَست طالحذیذ همام لؼایی هجشی حکن  ،اص هشاسن اجشای حکن تَسؾ هسؤلیي
صًذاى یا هأهَسیي اًتظاهی حسة هَسد فیلوثشداسی یا ػکس تشداسی شذُ ٍ ػکس ّا یا فیلن ّا
دس پشًٍذُ هحکَم تایگاًی هی شَد ٍ خثش اجشای حکن تا رکش ًَع جشم ٍ خالطِ سأی دادگاُ
دس سٍصًاهِ ّا هٌتشش هی گشدد  .دس هَاسد استخٌایی کِ تِ تشخیض سییس لَُ لؼاییِ یا
هماهات هجاص اص ؿشف ایشاى هظلحت ایجاب کٌذ  ،ػکس هحکَم دس حال اجشای حکن تَسؾ
سساًِ ّای گشٍّی تشای اؿالع ػوَم اًتشاس هی یاتذ
هثحج چْاسم
تششیفات خاص اجشای حذ سجن
هادُ  -لثل اص اجشا  ،هشجغ هجشی حکن دس طَست تشخیض لاػی طادس کٌٌذُ حکن هشدم
سا اص صهاى اجشای حکن آگاُ هی ساصد ٍ دس ّش حال الصم است حذ الل سِ ًفش اص هؤهٌیي دس
صهاى اجشای حذ حؼَس داشتِ تاشٌذ
هادُ  -هأهَسیي ًیشٍی اًتظاهی یا صًذاى حسة هَسد هَظف اًذ تذٍاً هحل اجشای حذ سا تِ
کیفیت همشس دس هادُ لاًَى هجاصات اسالهی حفش ًوَدُ ٍ همذاسی سٌگ تِ اًذاصُ ّای همشس
دس هادُ

ّواى لاًَى دس هحل اجشای حکن آهادُ کٌٌذ  .لاػی هجشی حکن تذٍاً الذاهات اًجام

یافتِ تِ ششح فَق سا تشسسی ًوَدُ ٍ پس اص تأییذ دستَس اجشای حکن سا خَاّذ داد
هادُ

 -چٌاًچِ هحکَهیت تِ سجن تش اساس الشاس هحکَم تاشذ ٌّگام اجشای حکن تذٍاً

لاػی طادس کٌٌذُ سأی سٌگ هی صًذ ٍ سپس دیگشاى ٍ .لی اگش هحکَهیت تش اساس شْادت
شَْد تاشذ اٍل شَْد سٌگ هی صًٌذ ٍ سپس لاػی یاد شذُ
تثظشُ  -هٌظَس اص لاػی طادس کٌٌذُ سأی  ،لاػی طادس کٌٌذُ سأی تذٍی است هگش ایٌکِ
شؼثِ تشخیض دیَاى ػالی کشَس تا ًمغ حکن دادگاُ تذٍی  ،حکن تِ سجن دادُ تاشذ کِ دس
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ایي طَست سییس شؼثِ هزکَس یا یکی اص اػؼای شؼثِ تِ تشخیض سییس شؼثِ الذام تِ صدى
سٌگ هی ًوایذ
تثظشُ  -ػذم حؼَس یا الذام لاػی طادس کٌٌذُ سأی ٍ شَْد تشای صدى اٍلیي سٌگ هاًغ
اجشای حذ ًیست ٍ دس ّش طَست حکن تِ دستَس همام لاػی هجشی حکن اجشا هی شَد  ،هگش
ایٌکِ صًای هحکَم تِ شْادت شَْد حاتت شذُ تاشذ ٍ شَْد دس ٌّگام اجشای حکن فشاس کٌٌذ ٍ
یا صًا تِ الشاس خَد حاتت شذُ تاشذ ٍ ٍی اص گَدالی کِ دس آى لشاس گشفتِ است فشاس کٌذ کِ
دس ایي دٍ هَسد حذ سالؾ هی شَد ٍ همام لؼایی هجشی حکن دستَس تَلف اجشا سا خَاّذ داد
ّ .وچٌیي است اگش هَسد  ،هشوَل هادُ

لاًَى هجاصات اسالهی هظَب

تاشذ کِ دس ایي

طَست هـاتك تثظشُ هادُ ایي آییي ًاهِ ػول هیشَد
هثحج پٌجن
تششیفات اجشای خاص حذ طلة
هادُ

 -دس اجشای حذ طلة هحکَم سا تِ چَتِ داس کِ شثیِ طلیة تْیِ شذُ  ،دس حالتی کِ

پشت تِ طلیة ٍ سٍ تِ لثلِ تَدُ ٍ پاّایش همذاسی اص صهیي فاطلِ ػوَدی هی تٌذًذ ٍ تِ هذت
سِ سٍص تحت حفاظت ٍ هشالثت هأهَسیي ًیشٍی اًتظاهی تِ ّواى حال سّا هی کٌٌذ  .پس اص
اًمؼای سِ سٍص  ،اٍ سا اص چَتِ داس پاییي هی آٍسًذ اگش فَت کشدُ تاشذ پس اص اًجام هشاسن
هزّثی دفي ٍ دس غیش ایٌظَست اٍ سا سّا هی کٌٌذ ٍ چٌاًچِ ًیاص تِ اسائِ خذهات پضشکی
داشتِ تاشذ الذاهات دسهاًی تالهاًغ خَاّذ تَد
تثظشُ  -چٌاًچِ فَت هظلَب صٍدتش اص سِ سٍص هحشص گشدد  ،پاییي آٍسدى جسذ تشای
اًجام هشاسن هزّثی ٍ کفي ٍدفي لثل اص اًمؼای سِ سٍص تالهاًغ است
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فظل دٍم ً -حَُ اجشای احکاهی کِ هستلضم لـغ ػؼَ است
هادُ

 دس لظاص ػؼَ یا لـغ ػؼَ دس اجشای حذٍد  ،ػالٍُ تش سػایت ششایؾ ٍ، ، ، ،

ػَاتؾ همشس دس لاًَى هجاصات اسالهی  ،سػایت هَاد ، ، ، ، ، ،
ایي آییي ًاهِ الضاهی است
هادُ

 -حؼَس پضشک تِ هٌظَس تشخیض ٍ اجشای هفاد هَاد

،

،

،

لاًَى

هجاصات اسالهی ػشٍسی است
فظل سَم ً -حَُ اجشای حکن شالق
هادُ

 -اجشای شالق تِ ٍسیلِ ًَاس چشهی تِ ّن تاتیذُ تـَل تمشیثی یک هتش ٍ تِ لـش

تمشیثی  /ساًتی هتش اًجام هی شَد
هادُ

 -حتی الومذٍس دست ٍ پای هحکَم تِ هحل اجشای حکن تستِ هی شَد تا اص حشکات

اػافی هحکَم کِ هوکي است هٌجش تِ اطاتت شالق تِ ًماؽ هوٌَػِ شَد جلَگیشی تؼول آیذ
تثظشُ  -هٌظَس اص ًماؽ هوٌَػِ سش ٍ طَست ٍ ػَستیي است
هادُ

 -هجاصات شالق چٌاًچِ دس فؼای سشپَشیذُ اجشا شَد تایذ دهای َّای آى هؼتذل

تاشذ ٍ چٌاًچِ دس فؼای تاص اجشا شَد ًثایذ دهای َّا تسیاس سشد یا تسیاس گشدم تاشذ  .دس
ًماؽ سشدسیش سؼی هی شَد دس ساػات گشهتش ٍ دس ًماؽ گشهسیش دس ساػات خٌکتش حکن
اجشا گشدد
هادُ  -اجشای حذ شالق اص حیج شذت ٍ ػؼف ػشتات تِ تشتیة صیش است
حذ شالق صًا ٍ تفخیز شذیذتش اص حذ ششب خوش است ٍ حذ ششب خوش شذیذتش اص حذ لزف ٍ
لَادی است
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لاًَى آییي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًمالب

هادُ  -اجشای حذ شالق تا تَجِ تِ هادُ

دس اهَس کیفشی هـاتك همشسات هٌذسد دس لاًَى هجاصات اسالهی است
هادُ

 -اجشای حذ هحکَهیي اًاث تِ ًحَ ًشستِ ٍ تا لثاسی کِ تذى آًْا تستِ تاشذ اجشا هی

شَد  .هادُ

 -شالق ّای حذی هحکَهیي رکَس تِ ًحَ ایستادُ اجشا هی شَد ٍ دس حذ صًا

ٍ تفخیز ٍ ششب خوش دس حالی است کِ پَشاکی غیش اص ساتش ػَست ًذاشتِ تاشذ ٍ دس حذ
لَای ٍ لزف اص سٍی لثاس هؼوَلی اجشا هی شَد
هادُ

 -اجشای شالق تؼضیشی تا سػایت هادُ

لاًَى آییي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ

اًمالب دس اهَس کیفشی تِ ًحَ صیش اًجام هی شَد
الف -شالق دس حالتی کِ هحکَم تش سٍی شکن خَاتیذُ ٍ پَشش اٍ لثاس هؼوَلی است تِ پشت
تذى تجض سش ٍ طَست ٍ ػَست صدُ هی شَد
ب -شالق تِ ًحَ یکٌَاخت ٍ تـَس هتَسؾ صدُ هی شَد
هادُ

 -ایي آییي ًاهِ دس اجشای هادُ

دساهَس کیفشی هظَب / /
دس

لاًَى آییي دادسسی دادگاّْای ػوَهی ٍ اًمالب

کویسیَى اهَس لؼایی ٍ حمَلی هجلس شَسای اسالهی

هادُ ٍ تثظشُ تِ تظَیة سییس لَُ لؼاییِ سسیذ
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