
1 

 کیفریقانون یار آیین دادرسی  درستنامه
 

 

 اصالحیه صفحه

782 

 شود:اصالح می زیربه شرح  303ذیل ماده  2نکته 

 مبارزه قانون 44 ماده در اینکه به نظر: »4/9/1393مورخ  237رأی وحدت رویه شماره 

 حبس مستلزم» عبارت اسالمی، شورای مجلس 3/10/1397 مصوب ارز و کاال قاچاق با

 های پرونده سایر: )عبارت این با آن بعد جمله قرینه به «دولتی خدمات از انفصال یا و

 تعزیرات سازمان صالحیت در آن به رسیدگی و محسوب تخلف ارز و کاال قاچاق

 است، ممنوع کاالهای قاچاق از منصرف و ارز و کاال قاچاق به معطوف( است حکومتی

 و االک قاچاق بزه به رسیدگی همانند ممنوع کاالهای قاچاق بزه به رسیدگی بنابراین

 ماتخد از انفصال یا و حبس مستلزم ارز و کاال قاچاق بزه و ای حرفه و یافته سازمان ارز

 «..است. انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت در مطلقاً دولتی

789 

 شود:میاصالح   زیربه شرح  303ذیل ماده  5پاسخ سؤال توضیحات 

 قانون 45 ماده چون: »71/9/1391مورخ  272وحدت رویه شماره طبق رأی 

 وارد را اسلحه قاچاق از مقصود که 79/17/1317 بمصو قاچاق مرتکبین مجازات

 یا و نقل و حمل یا و فروش و خرید یا آن از صادرکردن یا و مملکت به کردن

 71 ماده طبق بود، کرده عنوان مملکت داخل در آن نگاهداشتن و کردن مخفی

 مصوّب غیرمجاز مهمات و سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات قانون

 مواد و اقالم مهمات، سالح، قاچاق قانون این یک ماده در و گردیده لغو 2/7/1390

 طور به کشور از هاآن نمودن خارج یا کشور به هاآن واردکردن کنترل تحت

 عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اکثریت نظر به لذا است، شده تعریف غیرمجاز

 اقالم مهمات، سالح، نگاهداشتن و کردن مخفی نقل، و حمل فروش، و خرید کشور

 به رسیدگی و خارج قاچاق عنوان شمول از غیرمجاز طور به کنترل تحت مواد و

بنابراین قاچاق اسلحه به معنی  «...است عمومی دادگاه صالحیت در جرایم این

ق.آ.د.ک در صالحیت  303وارد کردن یا خارج کردن از کشور است و طبق ماده 

دادگاه انقالب است. اما خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن 

 باشد.سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل در صالحیت دادگاه عمومی می
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 اصالحیه صفحه

982 

 شود:اصالح می زیربه شرح  303ذیل ماده  7توضیحات پاسخ سؤال 

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور  11و ماده  5بند )ب( ماده  همستند ب

های غیرمجاز دارند، رسیدگی به اتهام این اشخاص در سمعی و بصری فعالیت

 صالحیت دادگاه انقالب است.

929 

 شود:اصالح می زیربه شرح  303ذیل ماده  7پاسخ سؤال 

ق.آ.د.ک: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با  305صحیح است. طبق ماده  بگزینه 

( این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان 357رعایت ماده )

 شود.محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می

هیأت منصفه، موضوع ماده  اعضاپس از انتخاب »قانون مطبوعات:  78و طبق ماده 

گردد. ( این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابالغ می37)

دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان 

مه حضور کند تا در جلسه محاکنصفه دعوت میتمامی اعضا هیأت م ازرسیدگی 

از اعضا هیأت منصفه رسمیت خواهد  هفت نفرداقل یابند. دادگاه با حضور ح

گیری هیأت منصفه خواهد بود اعضای ک تصمیمحاضران مال یافت. اکثریت آراء

 «هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور یابند.

703 

 شود: اصالح می زیربه شرح  312ذیل ماده  7نکته 

دادگاه خود را صالح به رسیدگی مثبت: دو  -1اختاف در صالحیت دو حالت دارد: 

منفی: یک دادگاه از خود نفی صالحیت کرده و دادگاه دوم  -7 به یک جرم بدانند.

را صالح بداند و دادگاه دوم نیز خود را صالح ندانسته بلکه مرجع نخست را صالح 

 بداند.
 

 

 


