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   آیین دادرسی کیفريقانون  قانون اصالح
  شود:زیر اصالح می) به شرح 7ماده ( -1ماده 
حقـوق شـروع و حفـظ قانون احترام به آزادي هاي م«در تمام مراحل دادرسی کیفري، رعایت حقوق شهروندي مقرر در  -7ماده 

از سوي تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستري و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخلـه » 15/2/1383شهروندي مصوب 
) قـانون مجـازات اسـالمی (تعزیـرات و 570ران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (ـمتخلفان عالوه بر جب .دارند، الزامی است

  .محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتري مقرر شده باشد 2/3/1375 بازات هاي بازدارنده) مصوـمج
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می13) ماده (2تبصره ( -2ماده 
شـود. هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسـی متوقـف می -2تبصره 

از خـود  توانـدافاقه نیز ن فرضدر مجنون یا فاقد هوشیاري اثبات جرم به نحوي باشد که فرد  الناسی شرایطجرایم حقدر مگر آنکه 
شود که ظرف مهلت پـنج روز نسـبت بـه معرفـی وکیـل وي ابالغ مییا سرپرست قانونی قیم  ،رفع اتهام کند. در این صورت به ولی

ز نوع جرم ارتکـابی و میـزان مجـازات آن وفـق مقـررات بـراي وي وکیـل تسـخیري اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر ا
  یابد.شود و تعقیب و دادرسی ادامه میتعیین می

  شود:) به شرح زیر اصالح می29ماده ( -3ماده 
    ضابطان دادگستري عبارتند از: -29ماده 

انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه آمـوزش مربـوط را دیـده داران نیروي ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه -الف
    .باشند

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضـابط دادگسـتري محسـوب  -ب
سـازمان اطالعـات  ،العـاتاط زنـدانیان، مـأموران وزارت شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربـوط بـهمی

همچنین سایر نیروهاي مسلح در مواردي که به موجـب قـانون  .اسالمیانقالب  پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروي و مأموران سپاه
  .شوندشود، ضابط محسوب میتمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول 

  
  شود:) به شرح زیر اصالح می48تبصره ماده ( -4ماده 

) ایـن قـانون 302در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مـاده ( -تبصره
است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکالي خود را از بین وکالي رسمی دادگستري که مورد تأیید رییس قـوه 

  گردد.یند. اسامی وکالي مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعالم مینماقضاییه باشد، انتخاب می
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  شود:) به شرح زیر اصالح می66ماده ( -5ماده 
 یاتوانداراي نـحمایت از اطفال و نوجوانان، زنـان، اشـخاص بیمـار و زمینه  نهادي که اساسنامه آنها درهاي مردمسازمان -66ماده 

تواننـد جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایـت از حقـوق شـهروندي اسـت، می
  شرکت کنند.هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه

ایت وي جهت اقدام مطابق این مـاده ضـروري اسـت. دیده خاص باشد، کسب رضدرصورتی که جرم واقع شده داراي بزه -1تبصره

 ، قـیمشود. اگر ولـییا سرپرست قانونی او أخذ می ، قیمدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولیچنانچه بزه
تان، اقـدامات الزم را هاي مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادسـیا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان

  دهند.انجام می

نهـاد هـاي مردمدیدگان جرایم موضوع ایـن مـاده را از کمـک سـازمانضابطان دادگستري و مقامات قضایی مکلفند بزه -2تبصره 
  .مربوط آگاه کنند

ماهه ابتداي هر سال توسط وزیر توانند در اجراي این ماده اقدام کنند، در سهنهاد که میهاي مردماسامی سازمان -3تبصره 
  .رسدمیقضائیه به تصویب رئیس قوه شود وبا همکاري وزیر کشور تهیه میدادگستري 

هاي مـردم نهـاد موضـوع ایـن عفت سازمان) قانون اساسی است و در جرایم منافی 165اجراي این ماده با رعایت اصل (ـ 4تبصره

هاي آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارایـه دهنـد ) این قانون و تبصره102توانند با رعایت ماده (ماده می
  و حق شرکت در جلسات را ندارند.

  شود:) به شرح زیر اصالح می80ماده ( -6ماده 
درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشـت کـرده باشـد، درصـورت فقـدان سـابقه در جرایم تعزیري  -80ماده 

محکومیت مؤثر کیفري، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق مـتهم و اوضـاع و احـوالی کـه 
براي رعایت مقررات قانونی، فقـط یـک بـار از تعقیـب موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم 

  .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است .متهم خودداري نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند
مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهاي قابل اعتراض مربوط بـه تحقیقـات مقـدماتی جرایمـی کـه بطـور  -تبصره

  .مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدید نظر است
  

  شود:) الحاق می85دو تبصره به شرح زیر به ماده ( -7ماده 
المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دسـتور  در مواردي که دیه باید از بیت -85ماده 
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  .شوددادستان براي صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می
ختومه می شود اما بایـد حکم این ماده در مواردي که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگري در دادسرا م -1تبصره 

  .تکلیف شود نیز جاري استتعیین نسبت به پرداخت دیه 
مربـوط بـه  در مواردي که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایـت مقـررات -2تبصره 

هـیچ  .شوداو اخذ می اظهاراتموضوع براي وي تبیین و  ،شود براي دفاع از خود حضور یابد، پس از حضوربه وي اخطار می ،احضار
  .عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست .یک از الزامات و محدودیتهاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست

  
  شود:) به شرح زیر اصالح می92ماده ( -8ماده 
) ایـن 302مقـرر در مـاده ( هـاي مستوجب مجازات در غیر جرایم .تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس استـ 92ماده
در ایـن  .دادستان نیز داراي تمام وظایف و اختیاراتی است که بـراي بـازپرس تعیـین شـده اسـت ،در صورت کمبود بازپرس ،قانون

همچنین قـرار تـأمین منتهـی بـه  حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهاي نهایی دادیار و
بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیسـت و چهـار سـاعت در 

  .این خصوص اظهارنظر کند
آن دادسـرا در در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسـی بـه بـازپرس دیگـر در  ـ تبصره

تـا  فقـط) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفـه بـازپرس را 302جرایم موضوع ماده (
  .زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد

  
  شود:) به شرح زیر اصالح می98ماده ( -9ماده 
ایـن امـر مـانع از آن آوري ادله وقوع جرم به عمـل آورد، باید شخصاً تحقیقات و اقدامات الزم را به منظور جمع بازپرس  ـ98ماده

، پس از دادن تعلیمات الزم به ضابطان دادگسـتري ارجـاع رابراي کشف جرم الزم تحقیقات و اقدامات نیست که بازپرس بخشی از 
    .کندها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میآندر این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل  .کند

تواند با همکاري ضابطان دادگسـتري تحقیقـات ) این قانون نیز بازپرس می302در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ( -تبصره

   الزم را انجام دهد.

  شود:) به شرح زیر اصالح می102ماده ( -10ماده 
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنـوع اسـت و پرسـش از هـیچ فـردي در ایـن خصـوص مجـاز  -102ماده 

کـه در  یـا بـه عنـف یـا سـازمان یافتـه باشـدو یـا داراي شـاکی  دهنیست، مگر در مواردي که جرم در مرئی و منظر عام واقـع شـ
  شود.انجام می مقام قضاییو احوال مشهود توسط صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع این
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در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بـدواً قصـد اقـرار داشـته باشـد، قاضـی وي را توصـیه بـه  -1تبصره
  کند.پوشاندن جرم و عدم اقرار می

  دهد. قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر -2تبصره 
دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه -3تبصره 

  دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.بزه
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می145ماده (تبصره  -11ماده 
درصورتی که در اجراي این ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یـا موقـوفی تعقیـب و یـا  -تبصره

 جلب به دادرسی یـا باشد حتی اگر موضوع به صدور قرارحکم برائت صادر شود، همچنین مواردي که امتناع کننده شخص مجرم ن
محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شـود کـه در ایـن 

  .صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می151ماده ( -12ماده 
بـا  هاي بـانکی اشـخاص را براي کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب تواند در موارد ضروري،بازپرس می -151ماده 

  کنترل کند. تأیید رییس حوزه قضایی
  شود:) به شرح زیر اصالح می159ماده ( -13ماده 
در مـواردي کـه  .کنـدنظـر وي مشـخص مـیاعـالمبازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشـناس، مهلـت معـین را بـراي ـ 159ماده

اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقـدامات انجـام شـده، بـا ذکـر دلیـل، تقاضـاي 
ین ابـالغ تمدید مهلت به کارشناس و طـرف .تواند براي یک بار مهلت را تمدید کندتمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می

 .شـودننماید، کارشـناس دیگـري تعیـین میبازپرس  ین نظر خود را به طور کتبی تقدیمهرگاه کارشناس ظرف مدت مع.گرددمی
در هـر حـال  .دهـدآن ترتیـب اثـر میواصل شـود، بـهبازپرس  دیگر نظر کارشناس بهبه کارشناسچنانچه قبل از انتخاب یا اخطار 

  کند.میدار اعالم  مرجع صالحیت کارشناس را بهبازپرس تخلف 
  

  شود:به شرح زیر اصالح می آن و تبصره یک )190ماده ( -14ماده 
ایـن حـق بایـد پـیش از  .تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستري همراه خود داشته باشدمتهم میـ 190ماده

چنانچه متهم احضار شود این حق در برگـه احضـاریه قیـد و بـه او ابـالغ  .شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود
تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، مطالبی را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراي قـانون وکیل متهم می .شودمی

  .شوداظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می .الزم بداند، اظهار کند
  .است 3و  8به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه  عدم تفهیم این حق به متهمو سلب حق همراه داشتن وکیل  ـ1رهتبص



 

٥ 

 

در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات  -2تبصره 
  کند.مقدماتی ننماید، بازپرس براي وي وکیل تسخیري انتخاب می

  ) جاري است.191درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ( -3تبصره 
  

  شود:اصالح میالحاق و شماره تبصره آن ) 236ماده () به شرح زیر به 2تبصره ( -15ماده 
  ...-1تبصره 
در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضاي آنـان بـازپرس مکلـف اسـت مشخصـات و نـوع اتهـام آنهـا را  -2تبصره 

چنانچـه  .یـربط اعـالم شـودذبالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجـع 
اي از دادنامه را جهت اجراي این تبصره بـه دادسـتانی قاضی اجراي احکام خالصه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود،

شود تا بر اساس تصـمیم به دادستانی کل اعالم می ، مراتبمربوط در صورت تقاضاي مالقات از سوي کنسولگري .کندکل اعالم می
  .مطابق مقررات اقدام شود ،آن مرجع

  
  شود:اصالح می) به شرح زیر 237ماده ( -16ماده 
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دالیل، قرائن و امـارات کـافی بـر توجـه اتهـام بـه  -237ماده

  متهم داللت کند:
کـه میـزان دیـه  جنایات عمدي علیه تمامیت جسـمانییا قطع عضو و  حبس ابد ،جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات -الف
  .یا بیش از آن است ثلث دیه کامل اآنه
  .جرائم تعزیري که درجه چهار و باالتر است -ب

  .جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و باالتر است -پ 
 هـر یـا چـاقو وسـیله به که اشخاص براي مزاحمت ایجاد و نمایی قدرت تظاهر، و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد –ت 
  .انجام شود اسلحه نوع
سرقت، کالهبرداري، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بنـد (ب) ایـن  -ث 

  .ماده نباشد و متهم داراي یک فقره سابقه محکومیت قطعی به  علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد
االجـراء شـدن موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهاي مسلح از تاریخ الزم -تبصره 

  .این قانون ملغی است
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می286ماده ( -17ماده 
پنج و شش نیز، تشـکیل پرونـده شخصـیت ) این قانون، در جرایم تعزیري درجه 203عالوه بر موارد مذکور در ماده ( -286ماده 

  .در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است
  



 

٦ 

 

  شود:) به شرح زیر اصالح می296ماده ( -18ماده 
یابد. در صورت عـدم حضـور داراي رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت میدادگاه کیفري یک  -296ماده 

  رییس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضایی بیشتري دارد.  

شود. در ها تشکیل میدادگاه کیفري یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان -1تبصره 
وع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفري یک در حوزه قضایی آن هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضحوزه

  شود.استان رسیدگی می

کل تواند به جاي رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییسالبدل حسب مورد میدادرس علی -2تبصره 
و دادگاه انقالب در مواردي که با تعدد قاضی  هاي تجدیدنظر در دادگاه کیفري یکدادگستري استان، عضویت مستشاران دادگاه

  کند بالمانع است.رسیدگی می

شوند. جرایمی هاي کیفري یک و دو تبدیل میهاي کیفري استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاهدادگاه -3تبصره 
رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر  االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صالحیتکه تا تاریخ الزم

هاي نظامی نیز شود. این تبصره درمورد دادگاه انقالب و دادگاهمقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می
  جاري است.

  شود:) به شرح زیر اصالح می297ماده ( -19ماده 
شـود. ایـن ها تشکیل میتشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستاندر مرکز هر استان و به دادگاه انقالب  -297ماده 

ریـیس و  داراي) ایـن قـانون 302براي رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (دادگاه 
البـدل یـا ا حضور رییس یـا دادرس علیبراي رسیدگی به سایر موضوعات باست که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه دو مستشار 

  شود.یک مستشار تشکیل می

مقررات دادرسی دادگاه کیفري یک به شرح مندرج در ایـن قـانون در دادگـاه انقـالب، در مـواردي کـه بـا تعـدد قاضـی  -تبصره
  .رسیدگی می کند جاري است

  شود:) به شرح زیر اصالح می298ماده ( -20ماده 
  .مشورتی است نظر مشاور .شودمشاور تشکیل میو یک  ال و نوجوانان با حضور یک قاضی دادگاه اطف ـ298ماده 

شود. تا زمانی که در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می -تبصره
) این 315نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و 

  شود.دهد رسیدگی میقانون، در شعبه دادگاه کیفري دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می



 

٧ 

 

  شود:) به شرح زیر اصالح می302ماده ( -21ماده 
  شود:به جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می ـ302ماده

  حیات الف ـ جرایم موجب مجازات سلب
  جرایم موجب حبس ابد -ب

  دیه کامل یا بیش از آن نصف  دي علیه تمامیت جسمانی  با میزانجنایات عم یا جرایم موجب مجازات قطع عضوپ ـ 
  .و باالترسه  جرایم موجب مجازات تعزیري درجه -د 
  .جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ه

  شود:میو یک تبصره به آن الحاق ) به شرح زیر اصالح 306ماده ( -22ماده 
   .به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود  -306ماده 

تعزیـري ماننـد تقبیـل و در این قانون، جرائم جنسی حدي، همچنین جرائم رابطه نامشـروع منظور از جرائم منافی عفت  -تبصره
  .مضاجعه است

  
  شود:زیر اصالح می ) به شرح307ماده ( -23ماده 
مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام،  يگانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضارسیدگی به اتهامات رؤساي قواي سه -307ماده 

اعضاي شوراي نگهبان، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبـري، وزیـران و معاونـان وزیـران، دارنـدگان پایـه قضـائی، 
رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظـامی از درجـه 

و مـدیران کـل اطالعـات  پ و باالتر و یا داراي درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهاي سرلشکري و یا فرماندهی تیپ مسـتقلسرتی
هاي کیفري تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جـرائم بـه موجـب قـوانین خـاص در حسب مورد، در صالحیت دادگاه هااستان

  صالحیت مراجع دیگري باشد.
ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضـائیه یـا شمول این  -1تبصره 

  نیروهاي مسلح انجام وظیفه کنند. 
-رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سازمان قضـائی نیروهـاي مسـلح مـی -2تبصره 

  حیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.باشد، حسب مورد در صال
  شود:به شرح زیر اصالح میهاي آن و تبصره) 315ماده ( -24ماده 
اگـر  شـود قاضی رسیدگی مـی تعدددر مواردي که با  انقالب و همچنینصالحیت دادگاه کیفري یک جرایم مشمول  -315ماده 

و مـتهم  نوجوانـان رسـیدگی در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم سال تمام شمسی ارتکاب یابد 18توسط افراد بالغ زیر 
  .بهره مند می گردد ،نوجوانان اعمال می شوداطفال و  ه امتیازاتی که در دادگاهاز کلی

 دادگاه کیفري یک ویژه رسـیدگی«عنوان  در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفري یک به -1تبصره 
یابد. تخصصی بـودن ایـن شـعب، مـانع از ارجـاع سـایر براي رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می» به جرائم نوجوانان



 

٨ 

 

  ها به آنها نیست.پرونده

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، براي رسیدگی به جـرائم نوجوانـان در دادگـاه کیفـري یـک ویـژه  -2تبصره 
  رائم آنان الزامی است.رسیدگی به ج

  
  شود:قانون الحاق می) 342ماده (تبصره زیر به  -25ماده 

) قـانون نظـارت بـر رفتـار قضـات مصـوب 30) این قانون و ماده (260در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ( -تبصره
یـا خسـارت بـه  از دسـتگاه پرداخـت کننـده دیـهشود، دادگاه موظف است المال مطالبه میو مواردي که دیه از بیت 17/7/1390

  رد.تجدیدنظرخواهی از رأي را داالمال براي جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق منظور دفاع از حقوق بیت
  شود:) به شرح زیر اصالح می404ماده ( -26ماده 
اعضاي دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه بـه محتویـات  ـ404ماده

مبادرت بـه صـدور  هفته یکدر اولین فرصت و حداکثر ظرف  ،و در صورت عدم امکان مشاوره می نمایند و در همان جلسه ،پرونده
انشاي رأي به عهده رئیس دادگـاه  .در صورتی که بین اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اکثریت معتبر است .کنندرأي می

است، مگر آن که وي جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوي که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأي را انشـاء 
فاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیـل او و دادسـتان یـا نماینـده او و ، بالدر همان جلسه صدور رأي در صورت .کندمی

هرگـاه رأي  .شـودشاکی تشکیل و رأي توسط منشی دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می
  .شودبر برائت یا تعلیق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد می

اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعـالم آن در جلسـه چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، ـ پس از ختم رسیدگی،  تبصره
  .این حکم در مورد اعضاي هیأت منصفه نیز جاري است .علنی نباید متفرق شوند

  
  شود:) به شرح زیر اصالح می425ماده ( -27ماده 
شود، هرگـاه نسـبت بـه یکـی از اعضـاء ایـراد رد شـود و آن عضـو از که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میدر مواردي  - 425 ماده

چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قـرار  .کندشود و مبادرت به رسیدگی میرسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می
 .کنـدنگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداري به اعتراض رسـیدگی و قـرار رد یـا قبـول ایـراد را صـادر می

جـود نداشـته البدل نیز براي رسیدگی به ایـراد وهرگاه تعداد باقیمانده اعضاي شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضاي علی
هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بدانـد، پرونـده جهـت  .آیدباشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می

  .شودعرض ارجاع میی به دادگاه همرسیدگ
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می426ماده ( -28ماده 
 ،دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح براي رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیـه آراي غیرقطعـی کیفـري اسـت -426ماده 



 

٩ 

 

شـود. ایـن دادگـاه تشـکیل مـیعالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکـز هـر استانکه در صالحیت دیوانجز در مواردي
  عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. ب دیوانداراي رییس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شع

  شود:) به شرح زیر اصالح می428ماده ( -29ماده 
و بـاالتر سـه آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابـد و یـا تعزیـر درجـه  -428ماده 

دیه کامل یا بـیش از آن اسـت و آراء صـادره دربـاره جـرایم  نصفاست و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها 
  عالی کشور است.سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان

-) قـانون اساسـی نمـی161مقرر در اصـل( اجراي این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح تبصره ـ

  باشد.

  شود:) به شرح زیر اصالح می450ماده () ثبند ( -30ماده 
کند و یا به نوبت به یکـی از اعضـاي دادگـاه هاي ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میرییس شعبه، پرونده -450ماده 

این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیـدنظرخواهی و  .دهدتجدیدنظر استان ارجاع می
شود و سپس دادگاه به شـرح خالصه این گزارش در پرونده درج می .کندجهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می

  نماید: زیر اتخاذ تصمیم می
کند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگـاه باشد، قرار رفع نقص صادر میکه تحقیقات ناقص در صورتی  -الف

آن را بـدون اظهـار نظـر اعـاده کنـد و یـا دادگـاه فرستد تا پس از انجام دسـتور دادگـاه تجدیـد نظـر اسـتان، صادرکننده رأي می
   .تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نمایدتجدیدنظر می

گاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروري نباشد و قرار مطـابق مقـررات صـادر شـده باشـد، آن را هر -ب
شود و چنانچه به هر علـت دادگـاه تجدیـدنظر عقیـده بـه نقـض داشـته باشـد، تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می

   .شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کندرکننده قرار اعاده میپرونده براي رسیدگی به دادگاه صاد
هرگاه رأي توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را بـه  -پ

   .کندمرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأي اعالم می
علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سـایر اگر عملی که محکومٌ -ت

   .کندجهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأي مقتضی صادر می
اص و جـرائم غیرعمـدي هـاي حـدود، قصـاز جـرائم مسـتوجب مجـازات هرگاه جـرمدر بندهاي فوق،  ذکوردر غیر از موارد م -ث

هفـت در در جـرائم تعزیـري درجـه شـش و  بطور مطلق ومستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیري درجه چهار و پنج باشد 
دستور تعیین وقت رسـیدگی، طـرفین و با صدور دادگاه تجدیدنظر حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، صورت محکومیت به 

در هرحـال  .حاضر شوند یـا وکیـل معرفـی کننـدتوانند شخصاً طرفین می .کندضروري است احضار میی را که حضورشان اشخاص



 

١٠ 

 

   .معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیستعدم عدم حضور یا 
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می463ماده ( -31ماده
  گیرند. را بر عهدهیا رئیس توانند وظایف مستشار دیوان عالی کشور به تعداد الزم عضو معاون دارد که می ـ463ماده

  
  شود:) به شرح زیر اصالح می470ماده ( بند (پ) -32ماده
  کند:مرجع رسیدگی پس از نقض رأي در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می -470ماده 

علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سـپس مبـادرت  در صورت نقض رأي به -الف
  به صدور رأي کند.

ي در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوي، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسـیدگی و انشـا -ب 
  براي صدور قرار حادث شود.اي حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه

تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجـام در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می -پ
 صـورت، کند و در غیـر ایـنخواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می

شـود شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأي مورد تأیید قرار گیرد، رأي ابرام مـیپرونده در هیأت عمومی شعب کیفري مطرح می
شود. دادگـاه که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می و در صورتی

در صـورتی  کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجـام اسـت.هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میمزبور بر اساس استدالل 
عـالی کشـور بـه شـعبه دیـوان ، پرونده راکه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص

  کند.) اقدام می469() بند (ب) ماده 2نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (اعاده می
  

  شود:) به شرح زیر اصالح می478تبصره ماده ( -33ماده
باشـد،  یـا قلـع و قمـع بنـا هاي بـدنیدر صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات -تبصره

  دهد. شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حکم را می
  شود:) به شرح زیر اصالح می484ماده ( -34ماده 
تحت ریاست و نظـارت وي در منـاطقی » معاونت اجراي احکام کیفري«اجراي احکام کیفري برعهده دادستان است و -484ماده 

  .که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است
  جراي احکام باشد.تواند در صورت ضرورت داراي واحد یا واحدهاي تخصصی براي امعاونت اجراي احکام کیفري، می -1تبصره 

ها و یا مؤسسات کیفري تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانمعاونت اجراي احکام کیفري یا واحدي از آن می -2تبصره 
االجراء شدن این قانون اي است که ظرف شش ماه از تاریخ الزمنامهمستقر شود. شیوه استقرار و اجراي وظایف آنها به موجب آیین

شود و به تصویب رئیس قوه ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میوزیر دادگستري با همکاري رئیس سازمان زندانتوسط 
  رسد.قضائیه می
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  البدل است.در حوزه قضائی بخش، اجراي احکام کیفري به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی -3تبصره 
  شود:) به شرح زیر اصالح می552ماده ( تبصره -35ماده 

اجراي ایـن تواند  هر دو ماه یکبار مجدداً در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوي دادگاه، قاضی اجراي احکام کیفري می -تبصره
  .را به دادگاه پیشنهاد نماید ماده

  شود:به شرح زیر اصالح میتبصره آن و ) 559ماده ( -36ماده 
مدعی خصوصی هم که به تبـع امـر  .شاکی باید هزینه شکایت کیفري را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند -559ماده 

چنانچـه شـاکی توانـایی  .کیفري مطالبه ضرر و زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امـور مـدنی بپـردازد
خیص دادستان یا دادگاهی کـه بـه موضـوع رسـیدگی مـی کنـد از پرداخـت هزینـه پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تش

شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می توانـد او را از پرداخـت 
به امر کیفري را نمـی تـوان بـه علـت  رسیدگی .هزینه دادرسی براي همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید

   .عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوي مدعی خصوصی به تأخیر انداخت
پس از صدور حکم و هنگام اجراي آن، قاضی اجراي احکام کیفري مکلف اسـت هزینـه دادرسـی را از محـل محکـومٌ بـه  -تبصره

  .به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گرددمگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا  .استیفاء کند
  

  االجرا است.الزم 1/4/1394این قانون از تاریخ  ـ 37ماده 

  


