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تازه های آرا وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدترویه شماره  ۷۷۵ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷
هیأتعمومی دیوانعالیکشور
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با توجه به مالک ماده  ۳۱۰قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره
(الحاق��ی  )۱۳۸۴ماده  ۴۰قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ای ران رأی هیأت
عال��ی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظ��ر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع
تخل��ف است و استق رار هیأتهای عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی
صالحی��ت دادگاه مورد اشاره نیست .همچنان که در ماده  ۱۰۵آیین رسیدگی دادس راها
و هیأته��ای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ای ران مصوب سال ۱۳۹۰
ش��ورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است .بناب راین رأی شعبه  ۲۳دادگاه
تجدیدنظ��ر استان ته ران در ح��دی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و
قانونی تشخیص م یگردد.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ب رای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

مستنبط از مقررات ماده  ۹قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ای��ن است که ب رای اعمال مقررات تشدید مجازات در
اثر تک رار ،نسبت به مرتکبین ج رایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون،
انطباق جرم مذکور در هر بند ،با محکومیت سابق م ربوط به همان بند ،از حیث مقدار
م��واد مخدر الزم است و ب��ا این وصف مقررات عمومی ماده  ۱۳۷قانون مجازات اسالمی
مصوب  ۱۳۹۲در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور

مقاله
تازه های آرا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص م یگردد.
ای��ن رأی به استناد قسمت اخیر م��اده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ،در موارد
مشاب��ه ب رای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

با عنایت به مفاد ماده  ۲۸۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲در نحوه تقسی مبندی
جنای��ات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومی��ت مقررات تبصره ذیل ماده  ۵۵۱این
قان��ون ،نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل
تف��اوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است ل��ذا در کلیه جنایات علیه زنان ،اعم
از نف��س یا اعض��ا ،مابهالتفاوت دیه م ربوط به آنان ،باید از محل صندوق مذکور پرداخت
ش��ود و بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص م یگردد .این رأی
به استناد قسمت اخیر م��اده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در موارد
مشاب��ه ب رای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن
الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

نظ��ر به این که حسب مستفاد از بند الف م��اده  ۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
ج رایم مذکور در ماده  ۷۰۲اصالحی قانون مجازات اسالمی داخل در عنوان قاچاق نیست،
بناب راین از شمول بند ت ماده  ۴۷قانون مجازات اسالمی (قابل تعلی قنبودن قاچاق عمده
مشروب��ات الکلی) خارج است .از اینرو اج رای مج��ازات این ج رائم با رعایت ش رایط ماده
 ۴۶قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس ،رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان
چهارمح��ال و بختیاری در حدی ک��ه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و
قانونی تشخیص م یگردد.
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری ب رای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
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رأی وحدترویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده  ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱
بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج ،جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن
عق��د نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای انج��ام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره
الحاقی به ماده  ۳۳۶قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد ،بناب راین تعیین
اجرتالمثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف
دارای��ی محروم نم یسازد و در چنین مواردی دادگ��اه باید عالوه بر تعیین اجرتالمثل
کارهایی که زوجه انجام داده ،نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین
تکلی��ف نماید .بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص م یگردد.
ای��ن رأی طب��ق م��اده  ۴۷۱قانون آیین دادرس��ی کیفری در م��وارد مشابه ب رای
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است.
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رأی وحدترویه شماره ۷۸۰ـ۲۶/۶/۱۳۹۸
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

مطابق ماده  ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد
 ۵۴ ،۵۳و  ۵۹قان��ون آیین دادرسی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی ،وکالی
دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به می زان مقرر
در قان��ون ،پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نماین��د .در صورت عدم انجام این امر،
دادخواس��ت توسط دفتر دادگاه پذیرفته م یشود لکن ب رای به جریان انداختن آن مدیر
دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطالع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بناب راین
رأی شعب��ه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر است��ان خوزستان در حدی که با این نظر
مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص م یگردد.
ای��ن رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مص ّوب  ۱۳۹۲در موارد مشابه
ب رای کلیه شعبدیوانعالی کشور ،دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است.

مقاله
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رأی وحدترویه شماره ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

نظ��ر به اینکه مقررات بند (ب) م��اده  ۱۱۵قانون «ب رنامه پن��ج ساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ای ران» مصوب سال  ۱۳۸۹وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده
است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون س رنشین ،بیمه شخص ثالث را اعمال نماید
و ب��ا توجه به اینکه طبق بند (ال��ف) ماده  »۱قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
شخ��ص ثالث در اثر حوادث ناش��ی از وسایل نقلیه» مصوب سال  ۱۳۹۵خسارت بدنی
شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود م یگردد و با عنایت
ب��ه اینکه بهموجب حکم مقرر در ماده  ۶۵این قان��ون احکام موضوع مواد مصرح در آن
م��اده نسبت به بیمهنامههای صادره پی��ش از الزماالج راشدن قانون که خسارات تحت
پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزمالرعایه است؛ بناب راین حکم این ماده با توجه به اطالق
آن نسب��ت به بیمهنامههای موضوع بن��د (ب) ماده  ۱۱۵قانون مورد اشاره نیز که بعد از
تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و
تعمی��م است .بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر
انطب��اق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص م یگردد .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون
آیی��ن دادرسی کیفری مص ّوب  ۱۳۹۲در موارد مشابه ب��رای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره ۷۸۲ـ 1398/9/19
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

مطاب��ق مقررات بند «پ» ماده  ۵۶۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲دیه ترک
برداشت��ن استخوان هر عضو ،چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان
عض��و است و چون دیه شکستگی استخوان که ب��دون عیب درمان شود چهارپنجم از
خم��س دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نص��ف دیه کامل م یباشد ،در نتیجه
مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست ،چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف
دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر
مطابق��ت دارد بهاکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخی��ص داده م یشود .این رأی طبق
م��اده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه ب رای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
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رأی وحدترویه شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

مستنب��ط از مق��ررات صدر ماده  ۴۵قانون الحاق یک ماده ب��ه قانون مبارزه با مواد
مخدر مصوب  ۱۳۹۶درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد،
مبنای محاسبه و اعمال تخفیف ،مجازات موجود قابل اج راست .بناب راین ،رأی شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد ،به نظر اکثریت اعضای
حاضر ،صحیح و قانونی تشخیص داده م یشود و این رأی طبق مقررات ماده  ۴۷۱قانون
آیی��ن دادرسی کیفری در موارد مشابه ب رای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر
م راجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶
هیأتعمومی دیوانعالیکشور
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نظ��ر به این که طبق ماده  ۸قانون اص�لاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب  ۱۳۲۲/۶/۲۷ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اج رایی و مرجع
رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه ب رای اج رای اسناد رسمی الزم است طبق آیی ننامه
اج رای مفاد اسناد رسمی الزماالج را و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اج رایی مص ّوب
 ۱۳۸۷/۶/۱۱ریاس��ت ق��وه قضائیه است و م��اده  ۱۶۹این آیی ننام��ه ،مرجع صالح ب رای
رسیدگ��ی ب��ه شکایت از عملیات اج رایی را رئیس ثبت مح��ل تعیین کرده است و در
م��واردی ک��ه ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از م راجعه
او ب��ه دادگاه صالح و اقامه دعوی ب رای اثبات حقانیت خود نیست ،بناب راین ،رأی شعبه
س��وم دی��وان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است ،به اکثریت آراء اعضای حاضر
صحیح و قانونی تشخیص داده م یشود و طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
در موارد مشابه ب رای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و
غیرآن الزماالتباع است.

رأی وحدترویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
هیأتعمومی دیوانعالیکشور

نظ��ر به اینکه مطاب��ق تبصره  ۳ماده ۵۰قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز مصوب
 ۱۳۹۲/۱۰/۳دادست��ان از آراء ص��ادره از شع��ب ب��دوی تعزی��رات حکومت��ی و دادگاه

ضمائم
مقاله

تازه های قوانین و مقررات کاربردی

انق�لاب در صورتی که مبنی بر ب رائت باشد ح��ق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن
ب��ه تجدیدنظرخواه��ی از آراء دادگ��اه انقالب عالوه بر اینکه با اط�لاق کلمه «آراء» در
تبص��ره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳قانون
آیی��ن دادرسی کیفری به دادستان داده شده ،مواف��ق مقصود قانونگذار نیست .بنابه
م رات��ب ،رأی شعب��ه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق ک��اال و ارز در حدی که با این نظر
انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص
داده م یشود.
ای��ن رأی که در اج رای تبصره ماده  ۴۹قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز صادر شده،
طب��ق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری در م��وارد مشابه ب رای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها و سایر م راجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
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تازه های قوانین و مقررات
کاربـــــــردی

قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
از پرداخت هزینههای ثبتی
مصوب 1398/2/24

248

مادهواح�ده ـ از تاری��خ الزماالج راء شدن این قانون ،کلی��ه وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی م ربوط به انتقال ،ثبت و صدور اسناد امالک و اراضی
بهنام دولت جمهوری اسالمی ای ران معافند.
تبص�ره۱ـ معافیت موضوع ای��ن قانون شامل هزینهه��ای کارشناسی،
نقشهبرداری ،استعالمها و حقالتحریر نم یشود.
تبص�ره۲ـ انتق��ال امالک و اراضی از دولت جمه��وری اسالمی ای ران به
بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نم یشود.
قان��ون فوق مشتمل ب��ر مادهواحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ
بیس��ت و چهارم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی
تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۸/۳/۲به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

ضمائم
مقاله

تازه های قوانین و مقررات کاربردی

قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ای رانی با مردان خارجی
مصوب 1398/7/2

مادهواحده ـ عنوان و مادهواحده و تبصرههای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ای رانی با مردان خارجی مصوب  ۱۳۸۵/۷/۲بهشرح زیر اصالح م یشود:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ای رانی با مردان غی رای رانی
مادهواحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ای رانی با مردان غی رای رانی که قبل یا بعد
از تصویب این قانون متولد شده یا م یشوند ،قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی
ب��ه درخواست مادر ای رانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات و
سازم��ان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت ای ران در م یآیند .فرزندان مذکور
پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی ،در صورت عدم تقاضای مادر ای رانی ،م یتوانند
تابعیت ای ران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات
و سازم��ان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت ای ران پذیرفته م یشوند .پاسخ
به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سهماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف
است نسبت به صدور پروانه اقامت ب رای پدر غی رای رانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به
تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) اقدام کند.
تبصره۱ـ در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا
در دسترس نباشند ،در صورت ابهام در اح راز نسب متقاضی ،اح راز نسب
با دادگاه صالح م یباشد.
تبصره۲ـ اف راد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ای ران
متولد شده باشند ،م یتوانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی،
تابعیت ای رانی راتقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز
نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه
پاسداران انقالب اسالمی) به تابعیت ای ران پذیرفته م یشوند.
قان��ون فوق مشتمل بر مادهواح��ده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم مه رماه
یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰
به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
مصوب 1398/7/21

ماده۱ـ هرک��س عمدا ً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ،با هر
می زان غلظت موجب جنایت بر نفس ،عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه
مجنیٌعلیه یا ول یدم حسب مورد با رعایت ش رایط مقرر در کتاب قصاص ،به قصاص
نفس ،عضو یا منفعت محکوم م یشود.
تبص�ره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیب��ات شیمیایی بر روی فرد،
ف��رو بردن اعضای بدن در درون اسی��د و اعمالی نظیر آن در حکم
اسیدپاشی است.

250

تبصره۲ـ در م��واردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ()۲۸۶
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲/۲/۱باشد؛ اقدام مرتکب ،افساد
ف یاالرض محسوب و به مجازات آن محکوم م یشود.
ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص
نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم ،قصاص اج راء نشود ،مرتکب عالوه بر
پرداخ��ت دیه یا ارش یا وجهالمصالحه حسب مورد مطابق مقررات م ربوطه ،به ترتیب
زیر مجازات م یشود:
ال��ف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منج��ر به تغییر شکل دائمی
صورت بزهدیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب ـ در جنایتی که می زان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد ،به
حبس تعزیری درجه دو؛
پ ـ در جنایت��ی که می زان دیه آن از یکس��وم تا نصف دیه کامل
باشد ،به حبس تعزیری درجه سه؛

مقاله
جدول هزینههای دادرسی و خدمات قضایی1398 -

ت ـ در جنایت��ی که می زان دیه آن ت��ا یکسوم دیه کامل باشد ،به
حبس تعزیری درجه چهار؛
م�اده۳ـ در مورد ج رائم موضوع این قانون و شروع به آن ،مقررات م ربوط به آزادی
مشروط ،تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزهدیده یا اولیای دم
نسب��ت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعالم گذشت ک��رده باشند که در این صورت
دادگاه م یتواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در ج رائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین م یشود:
ال��ف ـ در صورتی ک��ه مجازات قانونی مرتکب ،سل��ب حیات باشد ،به
حبس تعزیری درجه دو؛
ب ـ در صورت��ی که مج��ازات قانونی مرتکب ،قص��اص عضو باشد ،به
حبس تعزیری درجه سه؛
پ ـ در صورت��ی ک��ه مج��ازات مرتکب قصاص نباشد ی��ا به هر علتی
قص��اص نفس یا عضو اج��راء نشود ،به یک درج��ه پایی نتر از مجازات
تعزیری مرتکب.
ماده۵ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون ،مرتکب عالوه بر جب ران خسارتهای
مق��رر در ماده ( )14قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲/۱۲/۴ملزم به پرداخت
هزینهه��ای درم��ان بزهدیده م یباش��د .در صورتی ک��ه مرتکب ب��ا تشخیص قاضی
رسیدگ یکنن��ده متمک��ن از پرداخت هزینههای درمان نباش��د ،هزینههای م ربوطه از
محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت م یشود.
تبص�ره۱ـ سازم��ان بهزیستی کشور مکلف اس��ت با تشخیص قاضی
رسیدگ یکننده ،به بزهدیدهگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی،
مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبص�ره۲ـ در مواردی که هزینههای موضوع ای��ن ماده و تبصره (،)۱
از صن��دوق تأمی��ن خسارتهای بدن��ی و سازم��ان بهزیستی پرداخت
م یشود ،صندوق یا سازمان بهزیستی م یتوانند ب رای دریافت هزینههای
پرداختشده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ـ ب��ه دعاوی و شکایات م رب��وط به ج رائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی
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دادگستریدادرسی و خدمات قضائی
فصلنامه داخلی کانون وکالیهزینه های

م یشود.
ماده۷ـ از تاریخ الزماالج راءشدناین قانون ،الیحه قانونی م ربوط به مجازات پاشیدن
اسید مصوب  ۱۳۳۷/۱۲/۱۶نسخ م یشود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب
شد و در تاریخ  ۱۳۹۸/۸/۱به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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