قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب  ۴۲خرداد  ۴۹۳۲کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی
ماده۱ـ در ماده( )۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۳۱/۱۱/۴تاریخ
« »۱۹۷۱/۴/۴به « »۱۹۷۱/۹/۱اصالح میگردد.
ماده ۱ـ تبصره ( )۱ماده ( )۱۹قانون به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره۱ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود ،تا زمان
افاقه ،تعقیب و دادرسی متوقف میشود .مگر آنکه در جرائم حقالناسی شرایط اثبات
جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود
رفع اتهام کند .در اینصورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابالغ میشود که
ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید .درصورت عدم معرفی،
صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل
تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.

ماده۹ـ در بند (ب) ماده ( )۱۳قانون عبارت «سازمان اطالعات سپاه» بعد از عبارت
«وزارت اطالعات» اضافه میگردد.
ماده۴ـ تبصره ماده( )۴۴قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن میشود:
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که
مجازات آنها مشمول ماده( )۹۰۱این قانون است ،در مرحله تحقیقات مقدماتی
طرفین دعوی ،وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد
تأیید رئیس قوهقضائیه باشد ،انتخاب مینمایند .اسامی وکالی مزبور توسط رئیس
قوهقضائیه اعالم میگردد.
ماده ۱ـ ماده ( )۶۶قانون و تبصره ( )۱آن به شرح زیر اصالح و تبصرههای ( )۱و ()۹
آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ( )۴به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۶۶ـ سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و
نوجوانان ،زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ،محیطزیست ،منابع

طبیعی ،میراث فرهنگی ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است،
میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعالم جرم کنند و در تمام
مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد ،کسب رضایت وی
جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است .چنانچه بزهدیده طفل ،مجنون و یا در
جرائم مالی سفیه باشد ،رضایت ولی ،قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میشود .اگر
ولی ،قیم یا سرپرست قانونی ،خود مرتکب جرم شده باشد ،سازمانهای مذکور با
اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ،اقداماتالزم را انجام میدهند.
تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ( )۱۶۱قانون اساسی
است و در جرائم منافیعفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با
رعایت ماده ( )۱۰۱این قانون و تبصرههای آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را
به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده ۶ـ از انتهای ماده ( )۴۰قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک
تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط
به تحقیقات مقدماتی جرائمی که بهطور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند،
دادگاه تجدیدنظر است.
ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده ( )۴۱قانون الحاق میشود:
تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم
دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود
نیز جاری است.
تبصره۱ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ،در صورت وجود
دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ،به وی اخطار میشود برای دفاع از
خود حضور یابد .پس از حضور ،موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ میشود.

هیچیک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال
نیست .عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۴ـ در ماده ( )۳۱قانون ،عبارت «مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (»)۹۰۱
جایگزین عبارت «موضوع ماده ( »)۹۰۱و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود»
جایگزین کلمه «نبودن» میشود.
ماده۳ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( )۳۴قانون الحاق میشود:
تبصره ـ در بندهای(الف)( ،ب)( ،پ) و(ت) ماده( )۹۰۱این قانون نیز بازپرس
میتواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات الزم را انجام دهد.
ماده۱۰ـ ماده ( )۱۰۱قانون و تبصره ( )۱آن به شرح زیر اصالح و تبصرههای ( )۱و
( )۹آن ابقاء میشود.
ماده۱۰۱ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و
پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ،مگر در مواردی که جرم در مرئی

و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این
صورت ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط
مقام قضائی انجام میشود.
تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد
اقرار داشته باشد ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
ماده۱۱ـ در تبصره ماده ( )۱۴۱قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه
«مجرمیت» میشود.
ماده۱۱ـ در ماده( )۱۱۱قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به
عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضائی» تغییر مییابد.
ماده۱۹ـ ماده ( )۱۱۳قانون به شرح زیر اصالح میشود:
ماده۱۱۳ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ،مهلت معین را برای اعالمنظر
وی مشخص میکند .در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ،کارشناس

باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجامشده ،با ذکر دلیل ،تقاضای تمدید
مهلت کند که در ایـن صورت ،بازپـرس میتواند برای یـکبار مهـلت را تـمدید کند.
تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ میگردد .هرگاه کارشناس ظرف مدت
معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم بازپرس ننماید ،کارشناس دیگری تعیین
میشود .چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به
بازپرس واصل شود ،بهآن ترتیب اثر میدهد .در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را
به مرجع صالحیتدار اعالم میکند.
ماده۱۴ـ تبصره ( )۱ماده ( )۱۳۰قانون به شرح زیر اصالح میگردد:
تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب
موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده۱۱ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( )۱به ماده ( )۱۹۶قانون الحاق و
شماره تبصرههای آن اصالح میشود:

تبصره۱ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس
مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل
کشور اعالم نماید ،تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعالم شود .چنانچه
تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ،قاضی اجرای احکام خالصهای از
دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعالم میکند .در صورت تقاضای
مالقات از سوی کنسولگری مربوط ،مراتب به دادستانی کل اعالم میشود تا بر
اساس تصمیم آن مرجع ،مطابق مقررات اقدام شود.
ماده۱۶ـ بند (الف) ماده ( )۱۹۷قانون به شرح زیر اصالح میشود:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس ابد یا قطع عضو و جنایات
عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ماده۱۷ـ در ماده ( )۱۴۶قانون عبارت «ماده  »۱۰۹جایگزین عبارت «ماده »۹۰۱
میشود.

ماده۱۴ـ ماده( )۱۳۹قانون به شرح زیر اصالح میگردد:
ماده۱۳۹ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ،امور خیریه و اوقاف
عامه و امور محجورین و غائب مفقوداالثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و
دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد بهطور
مستدل مراتب را جهت اعمال ماده( )۴۷۷به رئیس قوه قضائیه اعالم میکند.
ماده۱۳ـ ماده ( )۱۳۶قانون به شرح زیر اصالح و تبصرههای آن ابقاء میشود:
ماده۱۳۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو
نیز رسمیت مییابد .در صورت عدم حضور رئیس ،ریاست دادگاه به عهده عضو
مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
ماده۱۰ـ ماده ( )۱۳۷قانون بهشرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده۱۳۷ـ دادگاه انقالب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوهقضائیه در حوزه
قضائی شهرستانها تشکیل میشود .این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب

مجازات مندرج در بندهای(الف)( ،ب)( ،پ) و(ت) ماده( )۹۰۱این قانون دارای رئیس
و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد .دادگاه برای رسیدگی به سایر
موضوعات با حضور رئیس یا دادرسعلیالبدل یا یک مستشار تشکیل میشود.
ماده۱۱ـ ماده ( )۱۳۴قانون بهشرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده۱۳۴ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل
میشود .نظر مشاور ،مشورتی است.
ماده۱۱ـ بندهای (پ) و (ت) ماده ( )۹۰۱قانون به شرح زیر اصالح میشود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با
میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر
ماده۱۹ـ ماده ( )۹۰۶قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۹۰۶ـ به جرائم منافی عفت بهطور مستقیم ،در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون ،جرائم جنسی حدی ،همچنین
جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده۱۴ـ در ماده ( )۹۰۷قانون ،عبارت «مدیران کل اطالعات استانها» قبل از عبارت
«حسب مورد» اضافه میشود.
ماده۱۱ـ ماده ( )۹۱۱قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده۹۱۱ـ جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در مواردی
که با تعدد قاضی رسیدگی میشود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی
ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم
از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود ،بهرهمند میگردد.
تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ،شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک
بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به

جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد .تخصصی بودن این شعب ،مانع از ارجاع
سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره۱ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،برای رسیدگی به
جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۱۶ـ تبصره زیر به ماده( )۹۴۱قانون الحاق میگردد:
تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده( )۱۶۰این قانون و
ماده( )۹۰قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۹۳۰/۷/۱۷و مواردی که دیه از
بیتالمال مطالبه میشود ،دادگاه موظف است از دستگاه پرداختکننده دیه یا
خسارت به منظور دفاع از حقوق بیتالمال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.
دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.
ماده۱۷ـ ماده ( )۴۰۴قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح می شود:

ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال،
تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده ،مشاوره مینمایند و در همان
جلسه و در صورت عدم امکان ،در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته
مبادرت به صدور رأی میکنند .در صورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاقنظر حاصل
نشود رأی اکثریت معتبر است .انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است ،مگر آنکه وی
جزء اکثریت نباشد که در این صورت ،عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی
بیشتر دارد ،رأی را انشاء میکند .در صورت صدور رأی در همان جلسه ،بالفاصله
جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی
تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس
دادگاه به متهم تفهیم میشود .هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد،
متهم به دستور دادگاه ،فوری آزاد میشود.

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی ،چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد،
اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعالم آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند .این حکم
در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده۱۴ـ ماده ( )۴۱۱قانون به شرح زیر اصالح می شود:
ماده۴۱۱ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود ،هرگاه نسبت به یکی
از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ،دادگاه با حضور عضو دیگر
تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند .چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار
نگیرد ،همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی
و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند .هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در
اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود
نداشته باشد ،رسیدگی به ایراد در شعبه دیوانعالی کشور بهعمل میآید .هرگاه
شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ،پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض
ارجاع میشود.

ماده۱۳ـ ماده( )۴۱۶قانون ،به شرح زیر اصالح میگردد:
ماده۴۱۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است ،جز در مواردی که در صالحیت
دیوانعالی کشور باشد .دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل میشود.
این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است ،دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوانعالی
کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده۹۰ـ ماده ( )۴۱۴قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۴۱۴ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،قطع
عضو ،حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و باالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت
جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره
جرائم سیاسی و مطبوعاتی ،قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوانعالی کشور به
شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ( )۱۶۱قانون اساسی نمیباشد.
ماده ۹۱ـ بند (ث) ماده ( )۴۱۰قانون به شرح زیر اصالح میشود:
ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق ،هرگاه جرم از جرائم مستوجب
مجازاتهای حدود ،قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا
جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بهطور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش
و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ،دادگاه
تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ،طرفین و اشخاصی را که
حضورشان ضروری است احضار میکند .طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا
وکیل معرفی کنند .در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی
نیست.
ماده۹۱ـ ماده ( )۴۶۹قانون به شرح زیر اصالح میشود:

ماده۴۶۹ـ دیوانعالی کشور به تعداد الزم ،عضو معاون دارد که میتوانند وظایف
مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.
ماده۹۹ـ به انتهای بند (پ) ماده ( )۴۷۰قانون عبارت زیر اضافه میگردد:
«در صورتیکه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند
با ذکر موارد نقص ،پرونده را به شعبه دیوانعالی کشور اعاده مینماید .شعبه دیوان
مطابق قسمت ( )۱بند (ب) ماده ( )۴۶۳اقدام میکند».
ماده۹۴ـ در تبصره ماده ( )۴۷۴قانون بعد از عبارت «مجازاتهای بدنی» عبارت «یا
قلع و قمع بنا» اضافه میگردد.
ماده۹۱ـ در ماده ( )۴۴۴قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی »
میشود.
ماده۹۶ـ تبصره ماده ( )۱۱۱قانون به شرح زیر اصالح میشود:

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ،قاضی اجرای احکام کیفری
میتواند هر دو ماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده۹۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که
موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد ».از انتهای ماده ( )۱۱۳قانون حذف و به
انتهای تبصره آن ماده اضافه میگردد.
ماده۹۴ـ این قانون از تاریخ  ۱۹۳۴/۴/۱الزماالجراء است.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ  ۱۹۳۴/۹/۱۴کمیسیون
قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم ( )۴۱قانون
اساسی تصویب گردید و در تاریخ  ۱۹۳۴/۹/۱۷به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادآوری میگردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره ( )۹ماده ()۱۶۷
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون

آییندادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۱/۱۱/۴کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای
اسالمی است.

