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آرا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورهاي  تازه

هیـأت عمـومی دیـوان عـالی      1398/10/24ــ  786رأي وحدت رویه شماره 

کشور

هـا و تعیـین    تشکیل دادگاه«نهم قانون اساسی، مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و 

 و هندسـی م نظـام  سـازمان  قـانون 24و طبق مـاده  »صالحیت آنها منوط به حکم قانون است

نظرات شوراي انتظامی نظام مهندسی بـا اکثریـت سـه رأي    «، 1374مصوب ساختمان کنترل

.و قطعیت مورد نظر مقـنّن در مـاده مـذکور، اطـالق دارد    »االجرا است موافق، قطعی و الزم

دادگـاه تجدیـد نظـر اسـتان      28بنابراین، به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمـومی، رأي شـعبه   

ادره از شوراي انتظامی نظام مهندسـی را قابـل اعتـراض در مرجـع قضـایی      تهران که نظر ص

.ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است

، در مـوارد مشـابه بـراي شـعب     کیفـري دادرسی آیین قانون471این رأي بر اساس ماده 

.االتّباع است ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، الزم دیوان عالی کشور، دادگاه

کشور عالی  ان عمومی دیو هیأت 24/10/1398ـ787رویه شماره  رأي وحدت

مصـوب  کیفـري دادرسـی  آیـین  ونقـان 428آراء صادره درباره جرائم مذکور در مـاده  

چنانچه جرمـی بـه   .خواهی در دیوان عالی کشور است با اصالحات بعدي قابل فرجام 1392

کیفري در دادگاه کیفـري یـک مطـرح    دادرسی  آیین قانون 302اعتبار یکی از بندهاي ماده 

گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهـد کـه عمـل ارتکـابی عنـوان مجرمانـه       

دیگري دارد و به این جـرم رسـیدگی و حکـم مقتضـی صـادر نمایـد، ایـن امـر تغییـري در          

.کنـد  خواهی از رأي مذکور ایجاد نمـی  صالحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام
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نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان  راین، بهبناب

.عالی کشور در حدي که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است

کیفـري در مـوارد مشـابه بـراي شـعب      دادرسـی   آیین قانون 471این رأي بر اساس ماده 

.االتّباع است ز قضایی و غیر آن، الزمها و سایر مراجع، اعم ا دیوان عالی کشور، دادگاه

کشور عالی  عمومی دیوان  هیأت 1399/3/27–788رویۀ شمارة  رأي وحدت

رات مربــوط، طلبکــاران و ســایر مقــرتجــارت قــانون421و  419، 418مســتفاد از مــواد 

ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکـم مقـرر   

)حقـی (قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار  562و  561در مواد 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1347/12/14-155کند، که در رأي وحدت رویه شماره 

تواند بیش از میـزان   با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی.ز تصریح شده استنی

الـذکر از ضـامن تـاجر ورشکسـته نیـز       عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق مسئولیت مضمون

شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر  1398/2/9-169بنا به مراتب رأي شماره .قابل مطالبه نیست

که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صـحیح و قـانونی تشـخیص     استان تهران تا حدي

بـا اصـالحات   1392مصـوب  کیفريدادرسی آیین قانون471این رأي طبق ماده .گردد می

ها و سایر مراجع اعم از قضـایی و غیـر آن    ابه براي شعب دیوان، دادگاهبعدي، در موارد مش

االتباع است الزم

کشور عالی  عمومی دیوان  هیأت 1399/4/3–789رویۀ شمارة  رأي وحدت

با توجه به اینکه به لحاظ وضـعیت خـاص ورشکسـتگی و احکـام راجـع بـه آن و لـزوم        

وضـع شـده و از جملـه    تجـارت  قـانون در تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی

فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان 

همـین   537ده و در مـاده  اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامـی شـ  

احکـام راجـع بـه    )آگهـی (قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلـق، تـاریخ اعـالن    

ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کـافی بـر نسـخ مقـررات خـاص مـذکور بـه موجـب         
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 امـور  در انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه  دادرسـی  آیینالتصویب مقررات عام قانون مؤخر

عدم نسخ، اعتراض کلیـه اشـخاص ذینفـع بـه احکـام      وجود ندارد و با عنایت به اصل مدنی

قانون یادشده در دادگاه صادرکننده  537هاي مذکور در ماده  ورشکستگی، خارج از مهلت

شـعبه دهـم    1397/12/27مـورخ   284بنا به مراتب، رأي شـمارة  .حکم قابلیت استماع ندارد

اکثریـت قـاطع آراء هیـأت    دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظـر انطبـاق دارد بـه    

ــی   ــانون تشــخیص م ــاده  .گــردد عمــومی صــحیح و مطــابق ق ــق م ــن رأي طب ــانون471ای  ق

با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیـوان،  1392مصوب کیفريدادرسی آیین

.االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم دادگاه

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 10/4/1399ـ790شماره رویه وحدت رأي

و1392مصـوب  اسالمی مجازات قانون487و  475، 474، 435قانونگذار به شرح مواد 

با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصـل  

المال را مقرر کرده  نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت

المـال   داخت دیه از بیتاست که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وي، پر

بنا به مراتب، .در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود

در مواردي که مرتکب صدمه عمدي مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده 

دادگاه تجدیـدنظر اسـتان    24شعبه  23/12/1396مورخ  1365المال است و رأي شماره  بیت

خوزستان تا حدي که با این نظـر انطبـاق دارد بـه اکثریـت آراء هیـأت عمـومی، صـحیح و        

مصـوب  کیفـري دادرسـی  آیین قانون471این رأي طبق ماده .شود قانونی تشخیص داده می

هـا و سـایر    با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاه1392

.االتباع است مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 17/4/1399ـ791شماره رویه وحدت رأي

رسیدگی به دعواي 17/7/1390مصوبقضات رفتار بر نظارت قانون30با عنایت به ماده

)171(جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصـد و هفتـاد و یکـم    
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قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران در دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران منـوط بـه احـراز         

بنابراین مـدعی ورود خسـارت   .تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است

مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقـدیم و پـس از احـراز    

عوا را حسب مورد، به طرفیت قاضـی مقصـر یـا دولـت در دادگـاه      تقصیر یا اشتباه قاضی، د

شـعبه   30/4/98مـورخ   00646بر این اسـاس، رأي شـماره   .عمومی حقوقی صالح اقامه کند

دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدي که با این نظر انطباق دارد به اکثریـت آراء  

دادرسـی  آیـین  قـانون 471ق مـاده  ایـن رأي طبـ  .شـود  صحیح و قـانونی تشـخیص داده مـی   

براي شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعـم از   ، در موارد مشابه1392مصوب کیفري

.االتباع است قضایی و غیر آن الزم

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 24/4/1399ـ792شماره رویه وحدت رأي

 پروانـه  فاقد آب هاي چاهتکلیف تعیین قانونماده واحده 5با توجه به اینکه برابر تبصره 

هـاي زیرزمینـی بـه     ، آراء کمیسیون رسیدگی بـه امـور آب  13/4/1389مصوب برداري بهره

طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري دانسته شده است و با عنایـت بـه اطـالق    

ــاده  2بنـــد  ــانون10مـ ــین و تشـــکیالت قـ ــدالت دیـــواندادرســـی آیـ مصـــوب اداري عـ

اي، نـافی   دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه مجمع تشخیص مصلحت نظام،25/3/1392

لزوم رسیدگی به تجدیـدنظرخواهی بـه عمـل آمـده از سـوي ایـن شـرکت نسـبت بـه آراء          

ــماره     ــابراین رأي ش ــت؛ بن ــدالت اداري نیس ــوان ع ــذکور در دی ــیون م ــورخ  1076کمیس م

ن شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد کـه از لحـاظ قابـل اعتـراض دانسـت      19/10/1395

بـا ایـن نظـر انطبـاق     )در حد مـذکور (اي  آراء کمیسیون یادشده از سوي شرکت آب منطقه

 قـانون 471این رأي طبق ماده .شود دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشـور و سـایر   1392مصوب کیفريدادرسی آیین

.االتباع است مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم
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کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 14/5/1399ـ793شماره رویه وحدت رأي

 در انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه دادرسـی  آیین قانون368ماده )ب(نظر به اینکه بند 

قرارهاي مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصـل حکـم راجـع بـه آنهـا قابـل       مدنی امور

خـواهی دانسـته اسـت و بـا عنایـت بـه اینکـه قـرار رد          رسیدگی فرجامی باشد، قابـل فرجـام  

دادخواست اعاده دادرسی دعوي اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ 

خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است،  ه اصل حکم راجع به آن قابل فرجاماینک

ـ   0357خــواهی اســت؛ بنــابراین رأي شــماره  قــرار مــذکور بــه تبــع حکــم نیــز قابــل فرجــام

خواهی نسبت بـه قـرار رد    شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام5/12/1392

از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اسـتان مازنـدران را قابـل    دادخواست اعاده دادرسی صادره 

این رأي طبـق  .شود استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

بـا اصـالحات بعـدي، در مـوارد مشـابه      1392مصـوب  کیفريدادرسی آیین قانون471ماده 

االتّباع  ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

.است

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت21/5/1399ـ794شماره رویه وحدت رأي

بـا   18/4/1351قـانون پـولی و بـانکی کشـور مصـوب       37و  14، 11، 10مستفاد از مواد 

بـا   8/6/1362ب مصـو ربا بدون بانکی عملیات قانون20اصالحات و الحاقات بعدي و ماده 

و21/1/1379مصـوب  غیردولتـی  هـاي  بانـک  تأسیس قانوناصالحات بعدي و ماده واحده

کننـده نظـام پـولی و     دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران تنظـیم    

اعتباري کشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حـداقل و  

.عم از دولتی و غیردولتی جنبـه آمـره دارد  ها و مؤسسات اعتباري ا حداکثر سهم سود بانک

 امـور  در انقالب و عمومی هاي دادگاهدادرسی آیین قانون6بنا به مراتب و با عنایت به ماده 

، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد بر 1379مصوب مدنی

شعبه اول دادگـاه   6/1/1398ـ   0580بر این اساس رأي شماره .مصوبات مذکور باطل است
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تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صـحیح  

مصوب کیفريدادرسی آیین قانون471این رأي طبق ماده .شود و قانونی تشخیص داده می

ها و سایر  با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 1392

.االتباع است مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم

 عـالی  دیـوان  عمـومی  هیـأت  1398/06/18-795شماره یهرو وحدت رأي

کشور

بـا  1392مصـوب  اسـالمی  مجـازات  قـانون 18که مطابق فراز دوم ماده با عنایت به این 

نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیـق، سـقوط و   «اصالحات بعدي، 

 137ده و تشـدید مجـازات موضـوع مـا    »شـود  سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیـین مـی  

همـین   19شود، همچنین مقررات ماده  قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شالق نیز می

آن، تنها جهت تعیین درجه مجـازات اسـت و لـذا داللتـی بـر       4قانون بنا به صراحت تبصره 

استثناي مجازات شالق تعزیري از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده 

نیز ناظر به تعیین مجـازات بـدون اعمـال کیفیـات مشـدده اسـت، بنـا بـه         »ون الحدالتعزیر د«

و.مراتب، تشدید مجازات شالق تعزیري با رعایت سایر شرایط قـانونی فاقـد اشـکال اسـت    

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدي که بـا   17شعبه  1398/12/15–3041راي شماره 

.شود این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

بـا اصـالحات بعـدي،     1392کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون 471این راي طبق ماده 

سـایر مراجـع اعـم از قضـایی و     ها و  در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

.االتباع است غیر آن الزم

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 1/7/1399ـ796شماره رویه وحدت رأي

 انقـالب  و عمومی هاي دادگاهدادرسی آیین قانون9نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 

آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تـابع   1379مصوب مدنی امور در

کننـده حقـوق    قوانین مجري در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین
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مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفري نیز جاري است و به همین سبب حکم مندرج 

اجـراي فـوري قـوانین    مبنی بـر  1392مصوب اسالمی مجازات قانون11ماده »الف«در بند 

بنابراین، چنانچه رأي دادگاه کیفري با .مربوط به صالحیت، منصرف از قاعده مذکور است

دادرسـی  آیـین  قـانون 428توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده 

موجـب   باشد، کاهش مجـازات بـه   در دیوان عالی کشور  ، قابل فرجام1392مصوب کیفري

بیستم دیوان عـالی   بر این اساس رأي شعبه.قانون جدید تأثیري در قابلیت فرجام رأي ندارد

کشور تا حدي که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیـأت عمـومی صـحیح و قـانونی     

بـا   1392کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون 471این رأي طبق ماده .شود تشخیص داده می

ها و سـایر مراجـع    اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

.االتباع است از قضایی و غیرآن الزماعم 

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 8/7/1399ـ797شماره رویه وحدت رأي

قـانون سـازمان نظـام     40بـه مـاده   )13/7/1384(با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحـاقی  

هاي بـدوي، تجدیـدنظر و    آراء قطعی هیأت«1383پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، قابل تجدیدنظر در دادگـاه  هیأت 

القاعـده در معنـاي رایـج و     علـی »قابـل تجدیـدنظر  «و اصـطالح  ».باشـد  تجدیدنظر استان می

 قـانون  455شناخته شده آن به کار رفته است و بـا توجـه بـه مـالك بنـدهاي ب و پ مـاده       

هـاي عمـومی و    دادگـاه دادرسی  آیین قانون 358و ماده  1392کیفري مصوب دادرسی  آیین

، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأي ماهوي موضـوع  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

کند  تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأي مقتضی صادر می

ر ایـن اسـاس، رأي شـعبه    بـ .عرض منتفـی اسـت   و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم

که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب بـه  چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

ــی   ــخیص داده م ــانونی تش ــحیح و ق ــاق آراء ص ــود اتف ــاده  .ش ــق م ــن رأي طب ــانون 471ای  ق
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با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شـعب دیـوان    1392کیفري مصوب دادرسی  آیین

.االتباع است ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزم ر و دادگاهعالی کشو

کشور عالی  عمومی دیوان  هیأت 15/7/1399ـ  798رویه شماره  رأي وحدت

مـأمورین بـه خـدمات عمـومی      1375قانون مجازات اسالمی مصـوب   598مطابق ماده   

همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسـبت بـه وجـوه    

هـاي خصوصـی کـه     کارکنان بانک.یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند

پردازنـد، از   سترده پولی و بانکی به مردم میتحت نظارت بانک مرکزي، به ارائه خدمات گ

شوند و مشـمول مجـازات مقـرر در مـاده      مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می

دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حـدي کـه بـا     14بر این اساس، رأي شعبه .الذکر هستند فوق

این رأي طبـق  .شود میاین نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده 

با اصالحات بعدي در موارد مشابه براي  1392کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون 471ماده 

.االتباع است ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت15/7/1399ـ799شماره رویه وحدت رأي

د شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است در موار

صـوب م اسـالمی  مجـازات  قـانون 667که تحصیل کـرده اسـت و دادگـاه در اجـراي مـاده      

یدادرسـ  آیـین  قـانون 19و مـاده 1392مصـوب  اسـالمی  مجازات قانون214و ماده 1375

حـدود مسـئولیت هـر یـک از سـارقان را بـر همـین اسـاس مشـخص          1392مصوب کیفري

کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سـارقان معلـوم نباشـد، بـا توجـه بـه        می

قــانون مجــازات اســالمی  533و  526، 453اصــل تســاوي مســئولیت کــه از جملــه در مــواد 

فتـه اسـت، مسـئولیت سـارقان در رد مـال      مـورد پـذیرش قانونگـذار قـرار گر     1392مصوب 

بر این اسـاس، رأي شـعبه بیسـت و هفـتم دادگـاه تجدیـدنظر       .مسروقه به طور مساوي است

استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قـانونی تشـخیص داده   

صـالحات  بـا ا  1392کیفـري مصـوب   دادرسـی   آیین قانون 471این رأي طبق ماده .شود می



تازه هاي آرا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ضمائم

303

هـا و سـایر مراجـع اعـم از      بعدي، در موارد مشابه براي شـعب دیـوان عـالی کشـور، دادگـاه     

.االتباع است قضایی و غیرآن الزم

کشور عالی دیوان عمومی هیأت 1399/7/22-800شماره رویه وحدت رأي

در بنگاه، مؤسسـه، شـرکت یـا گـروه بـه منظـور کسـب درآمـد ناشـی از          »عضوگیري»

 در اخاللگـران  مجـازات  قـانون 1مـاده  )1384/10/14الحـاقی  (موضوع بند ز  افزایش اعضا

مذکور »قبول نمایندگی«یا »تأسیس«، رفتاري مستقل از 1369مصوب کشور اقتصادي نظام

کیفـري مصـوب   دادرسـی   آیـین  قـانون  310بنابراین و با عنایت بـه مـاده   .در همان بند است

االصـول در صـالحیت    علـی  با اصالحات بعدي، رسیدگی به اتهام شخص عضـوگیر،  1392

بر این اساس رأي شعبه بیسـت  .دادگاهی است که عضوگیري در حوزه آن واقع شده است

و نهم دیوان عالی کشور که با ایـن نظـر مطابقـت دارد بـه اکثریـت آراء، صـحیح و قـانونی        

بـا   1392مصوب کیفريدادرسی آیین قانون471این رأي طبق ماده .شود تشخیص داده می

و سایر مراجـع،   ها اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

.االتباع است اعم از قضایی و غیرآن الزم

کشور عالی دیوان عمومی هیأت 1399/7/22-801شماره رویه وحدت رأي

الحاقی بـه   3نامه اجرایی تبصره  آیین 3صالحیت کمیسیون رفع تداخالت مقرر در ماده 

 تولیـد  موانـع  رفـع  قـانون 54موضوع مـاده  کشاورزي بخشوري بهره افزایش قانون9ماده 

محدود به مـوارد مصـرح و منصـرف از    1394مصوب کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر رقابت

 انقالب و عمومی هاي دادگاهدادرسی آیین قانون10با عنایت به ماده .دعاوي خلع ید است

موجب قانونی براي صدور قرار عـدم صـالحیت در خصـوص    1379مصوب مدنی امور در

بر ایـن اسـاس، رأي   .به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد این دعوي از سوي دادگاه

شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با ایـن نظـر مطابقـت دارد بـه اکثریـت آراء، صـحیح و       

.شود قانونی تشخیص داده می
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بـا اصـالحات بعـدي،     1392کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون 471این رأي طبق ماده 

ها و سایر مراجـع، اعـم از قضـایی و     وان عالی کشور و دادگاهدر موارد مشابه براي شعب دی

.االتباع است غیرآن الزم

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت 18/9/1399ـ802شماره رویه وحدت راي

، در مواردي کـه  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  26، 19مستفاد از مواد 

اجراي حکم به دادگاه دیگري براي توقیف مـال معـین   دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور 

واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث بـه آن اعتـراض کـرده    

است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام 

ده است، بنابراین، رسیدگی بـه ایـن   شده و دادگاه مجري نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کر

اعتراض در صالحیت دادگاه معطی نیابت است و راي شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشـور  

.شـود  که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

بعـدي، در   بـا اصـالحات   1392کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون 471این راي طبق ماده 

ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن  موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

.االتباع است الزم

کشور  عالی  دیوان عمومی هیأت1399/9/18ـ803شماره رویه وحدت راي

بـا اصـالحات و الحاقـات     1334قـانون شـهرداري مصـوب     100مـاده   10مطابق تبصـره  

عرض است  ء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون همبعدي، آرا

 1392دیـوان عـدالت اداري مصـوب    دادرسی  آیین قانون تشکیالت و 10ماده  2و برابر بند 

مجمع تشخیص مصلحت نظـام، رسـیدگی بـه اعتراضـات و شـکایات از آراء و تصـمیمات       

.در صالحیت دیوان عدالت اداري است قانون شهرداري 100قطعی کمیسیون موضوع ماده 

هاي عمومی و انقالب در  دادگاهدادرسی  آیین قانون 10بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده 

، اعتــراض اشــخاص حقــوقی دولتــی و عمــومی نســبت بــه آراء 1379امــور مــدنی مصــوب 

راي  هـاي عمـومی نیسـت و    کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگـاه 
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شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازنـدران کـه در نتیجـه بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد بـه         

 قــانون 471ایــن راي طبــق مــاده .شــود اکثریــت آراء صــحیح و قــانونی تشــخیص داده مــی

با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شـعب دیـوان    1392کیفري مصوب دادرسی  آیین

.االتباع است سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم ها و عالی کشور، دادگاه
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کاربردي مقررات و قوانینهاي تازه

کشور بانکی شبکهبدهکاران بدهی تسویه تسهیل قانون

20/6/1398مصوب

منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جـاري   به–واحده ماده

گیرندگانی که تمـام یـا    –چنانچه تسهیالت ، ها و مؤسسات اعتباري تولیدکنندگان به بانک

بخواهند بدهی ، اند پرداخت نکرده 1397بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 

:بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد، غیر جاري خود را نقداً تسویه نمایند

که قرارداد تسهیالت گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباري تجدیـد یـا امهـال     درصورتی-1

مالك محاسبه مانده بدهی تسهیالت گیرنده بر اساس این قـانون  ، همان قرارداد، نشده باشد

.خواهد بود

قـرارداد  ، در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرفی مانند انعقـاد توافقنامـه  -2

:تجدید با امهال شده باشد، جدید با اعطاي تسهیالت جایگزین

کــه قــرارداد اولیــه بانــک یــا مؤسســه اعتبــاري بــا تســهیالت گیرنــده قبــل از  درصــورتی

قـرارداد  «، توافقنامـه قبـل از تـاریخ مزبـور    آخرین قرارداد و یا ، منعقد شده باشد 1/1/1393

.شود تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتري بر اساس آن انجام می»مالك محاسبه

اولـین  ، مـالك محاسـبه  ، منعقد شده باشـد  1/1/1393که قرارداد اولیه بعد از  درصورتی

.باشد قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می

صورت نقدي بـه   اي استفاده از مزایاي این قانون بهمبلغی که تسهیالت گیرنده باید بر-3

عبارت است از مانده اصل و سود قبـل و بعـد از سررسـید    ، بانک با موسسه اعتباري بپردازد
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بـر اسـاس نـرخ سـود     ، که با استفاده از فرمول ابالغی بانک مرکزي)تا تاریخ تسویه نقدي(

ا حـذف کلیـه جـرائم متعلقـه و     بـ ، »قـرارداد مـالك محاسـبه   «ساده و غیر مرکب مندرج در 

هـاي وي   هـاي مشـتري و زمـان پرداخـت     سودهاي ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخـت 

.شود محاسبه می

سقف مجاز براي برخورداري از مزایاي این قانون براي هر شخص حقیقی و حقوقی -4

و بیسـت   ریـال )000/000/000/5(پـنج میلیـارد  ، بـه ترتیـب  ، غیردولتی در کل شبکه بـانکی 

.شود تعیین می)اصل مندرج در قرارداد مالك محاسبه(ریال )000/000/000/20(میلیارد 

تسهیالتی که بنا به نظر بانک مرکزي و در راستاي ساماندهی بازار غیرمتشکل پـولی  -5

، شـده باشـد   ها و مؤسسـات اعتبـاري غیـر بـانکی منتقـل      از مؤسسات در حال تصفیه به بانک

این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرایـی کـه توسـط بانـک مرکـزي      مشمول احکام 

.شود تعیین تکلیف می، تدوین خواهد شد

تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تـا پایـان اسـفندماه    -6

.ها با مؤسسات اعتباري موردنظر ارائـه کننـد   دارند درخواست خود را به بانک مهلت  1398

انک یا موسسه اعتباري غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو مـاه از زمـان ارائـه    ب

قرارداد مـالك  «هاي مشتري را که مربوط به  ها و پرداخت کلیه دریافت، درخواست مشتري

اي کـه بانـک مرکـزي اعـالم      در سـامانه ، است به همراه زمان دریافت یا پرداخـت »محاسبه

ت گیرنده براي برخورداري از مزایاي این قانون باید حداکثر تـا  تسهیال.ثبت نماید، کند می

الـذکر محاسـبه و بـه او     مانده بدهی خود را کـه توسـط سـامانه فـوق     1399پایان شهریورماه 

.نقداً تسویه نماید، شود اعالم می

هاي بانک یـا موسسـه اعتبـاري غیـر بـانکی و       قراردادهاي فروش و واگذاري دارایی-7

از ، ها و مؤسسـات اعتبـاري و سـایر منـابع     ائی ارزي اعم از منابع داخلی بانکتسهیالت اعط

.شمول این قانون مستثنی هستند

کـه درنتیجـه اجـراي ایـن      بانکها و مؤسسات اعتباري غیر بـانکی مجازنـد درصـورتی   -8

بـه بعـد    1399زیان مزبـور را از سـال   ، پس از تأیید بانک مرکزي، قانون متحمل زیان شوند
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چنانچـه  .هاي مالی خود مسـتهلک کننـد   دریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتت به

سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات

، شود مشکوك الوصول مربوط به تسهیالت غیر جاري را که مطابق این قانون تسویه می

موظـف اسـت   ، لحاظ نکرده باشد، ها و مؤسسات اعتباري در محاسبه مالیات متعلق به بانک

.هاي بعد از اجراي این قانون منظور کند عنوان مالیات سال مالیات دریافتی را به

.باشد حکم این قانون قابل تمدید نمی-9

بانـک  .مشـمول ایـن قـانون اسـت    ، کلیه تسهیالتی کـه بـراي تولیـد اعطاشـده    –تبصره

 مرکزي موظف است دستورالعمل اجراي این قانون ازجمله تشخیص تسـهیالت تولیـدي از  

هـا و مؤسسـات    بـه بانـک  ، غیر تولیدي را ظرف مدت دو هفته از تـاریخ ابـالغ ایـن مصـوبه    

.اعتباري اعالم نماید

واحده و نـه بنـد و یـک تبصـره در جلسـه علنـی روز دوشـنبه         قانون فوق مشتمل بر ماده

مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شوراي اسالمی تصـویب  

از سوي مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام بـا اصـالحاتی موافـق بـا          20/9/1399و در تاریخ 

.مصلحت نظام تشخیص داده شد

در منـدرج  مواعیـد  بـه  راجـع  نظـام  مصلحت تشخیص مجمع تفسیري نظر

«کشور بانکی شبکه بدهکاران بدهی تسویه تسهیل قانون«

 بدهی تسویه سهیلت قانون از استفاده براي تولیدکنندگان مهلت اینکه به توجه با:سؤال

 دلیـل  بـه  نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمع20/9/1398مصوب کشور بانکی شبکه بدهکاران

 از منظـور  آیـا  اسـت؛  شـده  فـوت  عمالً،مربوط دستورالعمل صدور در مرکزي بانک تأخیر

 مرکـزي  بانک دستورالعمل صدور زمان از،قانون این واحده ماده)6(بند در مذکور مهلت

خیر؟ یا است بوده

 مهلـت ،قـانون  ایـن  واحده ماده تبصره و مجمع صحن مذاکرات مفاد به توجه با:پاسخ

 صـدور  زمـان  از،اعتبـاري  مؤسسـات  و بانکها به یادشده مصوبه مشموالن مراجعه براي الزم
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 تـا مـذکور  مهلـت  لـذا ،بـود  شـده  داده تشـخیص  ماه سه قریب مرکزي بانک دستورالعمل

 بـا  متناسـب ،مصـوبه  در مذکور مواعید سایر .داشتخواهد ادامه1399خردادماه پایان

.گردد می اصالح تاریخ این

تعزیري حبس مجازات کاهش قانون

1399/2/23مصوب

 و تعزیــرات اســالمی مجــازات قــانون پــنجم کتــابمقــرر درهــاي  مجــازاتـــ1مــاده

شـرح زیـر   بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي بـه      1375/3/2مصـوب  بازدارنده هاي مجازات

:شود کاهش یافته یا تبدیل می

به حـبس درجـه   )به استثناي تبصره آن(قانون)614(الف ـ مجازات حبس موضوع ماده  

شش؛

م به عنف یـا  قانون، در صورتی که ارتکاب جر)621(ب ـ مجازات حبس موضوع ماده  

صورت به حبس درجه پنج؛تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این

ــاده     ــره م ــاده    )621(پ ـ تبص ــابق م ــرم آن مط ــه ج ــروع ب ــورد ش ــانون، نســخ و در م ق

.شود عمل می1392/2/1مصوب یاسالم مجازات قانون)122(

وارده  در صـورتی کـه میـزان خسـارت    ، قـانون )677(ت ـ مجازات حبس موضوع ماده  

ریـال یـا کمتـر باشـد بـه جـزاي نقـدي تـا دو برابـر معـادل           )100.000.000(یکصد میلیـون  

وارده؛ خسارت

قانون به حبس درجه شش؛)684(ث ـ مجازات حبس موضوع ماده 

قانون به جزاي نقدي درجه شش؛)697(و)608(مواد ج ـ مجازات موضوع 

 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )18(شرح زیر به ماده  یک تبصره بهـ2ماده

:شودمی با اصالحات و الحاقات بعدي الحاق

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر  

علـت  ، بر بندهاي مقرر در این ماده و یا سایر جهات قـانونی  باید مبتنی ، در قانون تعیین کند
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عـدم رعایـت مفـاد ایـن     .صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکـر کنـد  

.باشد تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می

ت اسالمی قانون مجازا)19(به ماده )6(عنوان تبصره  شرح زیر به یک تبصره بهـ3ماده

:شود الحاق می 1392/2/1مصوب 

-هاي ابد غیرحدي مقرر در قانون به حبس درجه یـک تبـدیل مـی   ـ تمام حبس  6تبصره

.شود

شرح زیر اصـالح   به 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )23(صدر ماده ـ4ماده

:شود هاي ذیل آن ابقاء می و بندها و تبصره

ا که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري محکوم کـرده  تواند فردي ر ـ دادگاه می23ماده

است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکـابی و خصوصـیات وي بـه    

.هاي این ماده محکوم نماید هاي تکمیلی بندها و تبصره یک یا چند مجازات از مجازات

رح زیـر اصـالح   شـ  بـه  1392/2/1قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     )28(ـ ماده 5ماده

:شود می

ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصـویب آنهـا در مـورد    28ماده

شده از سوي بانک  تناسب نرخ تورم اعالم تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به

و در  وزیران تعدیل پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت بار به مرکزي، هر سه سال یک

.گردد االجراء می شود، الزم مورد احکامی که بعد از آن صادر می

شـرح زیـر اصـالح و     بـه 1392/2/1مصـوب  یاسالم مجازات قانون)37(ـ ماده 6ماده

:شود یک تبصره به آن الحاق می

توانـد   دادگـاه مـی  ، ـ در صورت وجود یـک یـا چنـد جهـت از جهـات تخفیـف       37ماده

شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل  تر باشد به نحوي که به حال متهم مناسب مجازات تعزیري را به

:کند

هـاي درجـه چهـار و     تا سه درجه در مجـازات ـ تقلیل مجازات حبس به میزان یک   الف

باالتر؛
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ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجـه یـا تبـدیل     

این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جـزاي نقـدي متناسـب بـا همـان      

درجه؛

ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار؛ پ

لیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ت ـ تق

هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجـازات   ث ـ تقلیل سایر مجازات 

تر؛ دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین

موجـب آن مجـازات    ـ چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به  تبصره

به مجـازات جـایگزین   ، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، یابدتخفیف می

.شودمربوط تبدیل می

 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )47(شرح زیر به ماده  یک تبصره بهـ7ماده

:شود الحاق می

تبصره ـ در جـرائم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی کشـور در صـورت همکـاري مـؤثر           

.تعلیـق بخشـی از مجـازات بالمـانع اسـت     ، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمـان مرتکب 

و)639(بـه جـز جـرائم موضـوع مـواد      (همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفـت عمـومی   

هـاي بازدارنـده مصـوب     کتاب پنجم قـانون مجـازات اسـالمی تعزیـرات و مجـازات     )640(

ــدي   2/3/1375 ــات بع ــالحات و الحاق ــا اص ــ)ب ــم   و کالهب ــرائم در حک ــه ج رداري و کلی

کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبـرداري دربـاره آنهـا مقـرر شـده یـا طبـق قـانون         

رعایـت  .بالمانع است، شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره کالهبرداري محسوب می

.این قانون در خصوص این تبصره الزامی است)46(ماده 

 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )57(به ماده  شرح زیر ـ یک تبصره به8ماده

:شود الحاق می

درجـه سـه و درجـه    ، هـاي تعزیـري درجـه دو    تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس 

.چهارم مدت حبس قابل اعمال است در صورت گذراندن یک، چهار



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1399زمستان–20شماره 

312

)1(بصره با عنوان ت 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )62(تبصره ماده ـ9ماده

:شود شرح زیر به آن الحاق می به)3(و)2(هاي  عنوان تبصره ابقاء و دو تبصره به

درجـه سـه و درجـه    ، هاي تعزیـري درجـه دو   ـ مقررات این ماده در مورد حبس2تبصره

.هاي حبس قابل اعمال است چهارم مجازات چهار نیز پس از گذراندن یک

راي تـدابیر نظـارتی موضـوع ایـن مـاده یـا سـایر        تواند بـراي اجـ  ـ قوه قضائیه می3تبصره

با نظارت ، گیرد موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میمقرراتی که به

.ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنـد سازمان زندان

بـا همکـاري مرکـز آمـار و     نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قـوه قضـائیه   آیین

تصویب رئیس  شود و به ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میفناوري و سازمان زندان

.رسد قوه قضائیه می

شـرح زیـر اصـالح     بـه  1392/2/1قانون مجازات اسـالمی مصـوب   )72(ماده ـ10ماده

:شود می

آنها بـیش از یـک سـال     ـ تعدد جرائم عمدي که مجازات قانونی حداقل یکی از72ماده

.مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است، حبس باشد

شرح زیـر اصـالح و    به 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )104(ماده ـ11ماده

:شود یک تبصره به آن الحاق می

ـ عالوه بر جرائم تعزیري مندرج درکتاب دیات و فصل حد قَذف این قـانون و  104ماده

،)536((جرائم مندرج در مـواد  ، باشند ی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میجرائم

)596(،)608(،)609(،)622(،)632(،)633(،)641(،)647(،)648(،)668(،)669(،

در مــــواردي کــــه  )690(،)685(،)684(،)682(،)679(،)677(،)676(،)674(،)673(

ــه اشــخاص   ــق ب ،)697(،)694(،)693(،)692(،)خصوصــی باشــدامــالك و اراضــی متعل

کتـــاب پـــنجم قـــانون مجـــازات اســـالمی  )744(و)717(،)716(،)700(،)699(،)698(

ــازات( ــرات و مج ــده  تعزی ــاي بازدارن ــوب )ه ــر و    1375/3/2مص ــال غی ــال م ــرائم انتق و ج

ــاده   ــرداري موضــوع م ــرتکبین ارتشــاء و اخــتالس و   )1(کالهب ــانون تشــدید مجــازات م ق
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شـرطی کـه مبلـغ آن از     به، مجمع تشخیص مصلحت نظام15/9/1367کالهبرداري مصوب 

این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکـم کالهبـرداري و   )36(نصاب مقرر در ماده 

جرائمی کـه مجـازات کالهبـرداري دربـاره آنهـا مقـرر شـده یـا طبـق قـانون کالهبـرداري            

)661(،)657(،)656(دیده و سرقت موضـوع مـواد    شود در صورت داشتن بزه محسوب می

ــالمی   )665(و ــازات اس ــانون مج ــنجم ق ــاب پ ــازات (کت ــرات و مج ــده  تعزی ــاي بازدارن )ه

از دویســـت  شـــرطی کـــه ارزش مـــال مـــورد ســـرقت بـــیش      بـــه 1375/3/2مصـــوب

ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد و شروع و معاونت )200.000.000(میلیون

تـر ارتکـابی توسـط     همچنین کلیه جرائم تعزیري درجه پـنج و پـایین  ، مام جرائم مزبوردر ت

این قانون و )100(ماده )1(مشمول تبصره ، دیده افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه

.بوده و قابل گذشت است 1392/12/4کیفري مصوب دادرسی  آیین قانون)12(ماده 

هاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت مقـرر   مجازاتتبصره ـ حداقل و حداکثر  

.یابد در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می

به شرح زیر اصـالح و   1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )134(ماده ـ12ماده

:شود چهار تبصره ذیل آن حذف می

:شرح زیر است بهتعیین و اجراي مجازات ، ـ در تعدد جرائم تعزیري134ماده

شـود و در ایـن   فقط یک مجازات تعیین می، الف ـ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد 

تواند مطابق ضوابط مقرر در این مـاده کـه بـراي تعـدد جـرائم مختلـف       دادگاه می، صورت

.مجازات را تشدید کند، ذکرشده

حـداقل  ، نباشـد هرگاه جرائم ارتکـابی بـیش از سـه جـرم     ، ب ـ در مورد جرائم مختلف 

مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میـانگین حـداقل و حـداکثر مجـازات مقـرر قـانونی       

.است

حـداکثر  ، مجازات هر یک، بیش از سه جرم باشد، پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف 

تواند مجازات هر یک را بیشـتر از   در این صورت دادگاه می.مجازات قانونی آن جرم است

.چهارم آن تعیین کند زات مقرر قانونی تا یکحداکثر مجا
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حسب مورد مطابق مقررات ، ت ـ در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر 

شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب این ماده اقدام می

-بـه ، شش و باالتردر جمع این جرائم با جرائم درجه .شود تشدید مجازات جرائم اخیر نمی

شود  طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

.و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است

فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجـراء اسـت   ، ث ـ در هر یک از بندهاي فوق 

ابد یا تبـدیل شـود یـا بـه مـوجبی از قبیـل       و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل ی

مجازات ، اجراء گردد نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل، گذشت شاکی خصوصی

صـورت میـزان مجـازات اجراءشـده قبلـی در اجـراي       شـود و در ایـن    اَشد بعدي اجراء مـی 

در حکم تعلیق اجراي مجازات و عفو ، آزادي مشروط.شودمجازات اَشد بعدي محاسبه می

.اجراء است

اگر جرائم ارتکابی بیش ، ج ـ در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد 

چهارم بـه  ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکتواند تا یکاز سه جرم نباشد دادگاه می

.اصل آن اضافه کند

ایج مجرمانـه متعـدد   نتـ ، از رفتـار مجرمانـه واحـد   ، چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیري 

.شودمرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می، حاصل شود

یـا  )23(هاي مندرج در مـواد   ح ـ هرگاه در قانون براي جرمی یکی از مصادیق مجازات 

در هر صـورت اجـراء    آن مجازات، عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد این قانون به)26(

همچنین اگـر مجـازات اَشـد وفـق مـاده      .غیراَشد باشدحتی اگر مربوط به مجازات ، شود می

عـالوه بـر   ، تـر داراي آثـار تبعـی باشـد     فاقد آثار تبعـی و مجـازات خفیـف   ، این قانون)25(

.شودمجازات تبعی مزبور نیز اجراء می، مجازات اصلی اَشد

، خ ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات براي هـر یـک از جـرائم    

.شوداین قانون اقدام می)38(و)37(اد مطابق مو
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، د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشـد  

.شودشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میمقررات تعدد جرم اعمال نمی

اصـالح   شـرح زیـر   بـه  1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )137(ماده ـ13ماده

:شود می

علـت ارتکـاب جـرم عمـدي بـه موجـب حکـم قطعـی بـه یکـی از            ـ هرکس به137ماده

تعزیري از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تـاریخ قطعیـت حکـم تـا     هاي  مجازات

مرتکـب جـرم عمـدي تعزیـري     ، حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجـازات 

ت جـرم ارتکـابی میـانگین بـین حـداقل و حـداکثر       حداقل مجازا، درجه یک تا شش گردد

توانـد وي را بـه بـیش از حـداکثر مجـازات تـا       مجازات قانونی آن جرم است و دادگـاه مـی  

.چهارم آن محکوم کند یک

شرح زیـر اصـالح و    به 1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب )139(ماده ـ14ماده

:شود تبصره آن ابقاء می

)37(در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مـواد  ، ئم تعزیريـ در تکرار جرا139ماده

.شودمی این قانون اقدام)38(و

الحـاق   1392/2/1قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     )728(متن زیر به مـاده  ـ15ماده

:شود می

قـانون  )3(ماده )1(از بند »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«عبارت 

و  1373/12/28هاي دولت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب     وصول برخی از درآمد

و)1(مـاده  )1(شـود و تبصـره    این قـانون حـذف مـی   )127(از صدر ماده »یا قانون«عبارت 

قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء و اخــتالس و کالهبــرداري )5(مــاده )6(تبصــره 

انونی کـه در آنهـا   مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصـادیق خـاص قـ    15/9/1367مصوب 

براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همـین عنـاوین مجـازات تعیـین شـده      

)هاي بازدارنـده  تعزیرات و مجازات(کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی)666(است و ماده 

.گردد و تبصره آن نسخ می 1375/3/2مصوب 
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شـنبه مـورخ بیسـت و سـوم      قانون فوق مشتمل بـر پـانزده مـاده در جلسـه علنـی روز سـه      

ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی تصـویب شـد و در تـاریخ     اردیبهشت

.به تأیید شوراي نگهبان رسید 1399/3/7

نوجوانان و اطفال از حمایت قانون

1399/2/23مصوب

کلیات –فصل اول 

:شود تعریف میبه شرح زیر ، اصطالحات به کار رفته در این قانون-1ماده

.هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است:طفل)الف

.هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است:نوجوان)ب

کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهاي اساسی :بی توجهی و سهل انگاري)پ

، وصـایت ، قیمومـت ، والیـت ،و ضروري طفل و نوجـوان بـا وظـایف مربـوط بـه حضـانت      

اولیاء یا سرپرست قانونی یا هـر  ، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، تربیت، سرپرستی

.شخصی که مکلف به آن است

اخالقـی یـا   ، روانی، هرگونه فعل یا ترك فعل عمدي که سالمت جسمی:سوءرفتار)ت

، قبیـل ضـرب و جـرح    اجتماعی طفل و نوجوان را در معـرض خطـر و آسـیب قراردهـد؛ از    

توهین یا تهدید نسبت به طفل یـا نوجـوان در صـورتی    ، سوء استفاده جنسی، محبوس کردن

که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یـا خـودداري   

.از کمک به وي

دن بـا  به کارگیري غیرقـانونی طفـل و نوجـوان و بـا وادار کـر     :بهره کشی اقتصادي)ث

اخالقـی یـا اجتمـاعی بـا نظـر بـه       ، روانـی ، گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی

.وضعیت طفل و نوجوان براي وي مضر یا خطرناك باشد

خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یـا نوجـوان   :معامله)ج

.گیردمی یار دیگري قراردر ازاي پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اخت
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هرگونه به کارگیري و یا وادار کردن طفل و نوجـوان در فعالیتهـاي جنسـی    :فحشاء)چ

.براي خود یا دیگري

.هرگونه محتوا یا تصویري که داراي صحنه با صور قبیحه باشد:مبتذل)ح

هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصـویري کـه بـه صـورت واقعـی یـا غیـر        :مستهجن)خ

.عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است –واقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد آمیزش 

تهیه و تولید هر اثري که محتواي آن بیـانگر جـذابیت جنسـی طفـل بـا      :هرزه نگاري)د

.سی یا اندام جنسی باشدعمل جن، آمیزش، نوجوان مانند برهنگی

وضعیتی که حیات یا سالمت جسـمی یـا روانـی طفـل و     :خطر شدید و قریب الوقوع)ذ

به نحوي که مداخله فوري و چـاره  ، نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد

.جویی را ایجاب نماید

 ایـن قـانون   مشمول، تمام افرادي که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند-2ماده

.باشندمی

موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معـرض بـزه دیـدگی یـا ورود     -3ماده

امنیت و یا وضعیت آموزشی وي قرار ، اخالقی، اجتماعی، روانی، آسیب به سالمت جسمی

وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجـب مداخلـه و حمایـت قـانونی از طفـل و      ، دهد

:شود نوجوان می

بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی تـوجهی و سـهل انگـاري در انجـام وظـایف      )الف

قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوي هر شخصی که مکلف به آن است؛

هـاي   اولیـاء یـا سرپرسـتان قـانونی بـه بیمـاري بـا اخـتالل        ، ابتالي هر یک از والدین)ب

گیـر صـعب العـالج بـه تشـخیص      جسـمی وا هـاي   روانی یا شخصیتی و یـا بیمـاري  ، رفتاري

پزشکی قانونی؛

اولیاء یا سرپرستان قانونی؛، زندانی شدن هر یک از والدین)پ

اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهاي زیان آور نظیر مواد ، ابتالء هر یک از والدین)ت

مخدر و روانگردان یا قمار؛
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اولیـاء  ، فحشا توسط هر یک از والدینقوادي و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و )ث

یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخالق و فحشا؛

سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاي خانواده نسبت بـه  ، اولیاء، خشونت مستمر والدین)ج

یکدیگر؛

عدم اقدام براي ثبت واقعه والدت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی بـراي طفـل یـا    )چ

نوجوان بدون عذر موجه؛

باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛)ح

طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛)خ

ابتالي وي به بیماریهاي خاص یـا اخـتالل   ، کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان)د

هویت جنسی؛

نهـا  نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یـا اسـتفاده از آ  )ذ

واردشدن یـا وارد کـردن طفـل و نوجـوان در فعالیـت هـایی نظیـر        ، مجرمانههاي  در فعالیت

روانگردان یا مشروبات الکلی؛، تکدي گري و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر

پناهنـدگی مهـاجرت یـا بـی     ، آوارگـی ، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقـر شـدید  )ر

تابعیتی؛

ز خانه یا مدرسه و ترك تحصیل از سوي طفل یا نوجوانفرار مکرر ا)ز

.سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره کشی از او)ژ

تشکیالت –فصل دوم 

هـاي   دفتر حمایـت از اطفـال و نوجوانـان قـوه قضـائیه بـه منظـور ایجـاد زمینـه         -4ماده

مطالعـات و تحقیقـات    انجـام ، موردي یـا ادواري هاي  تهیه گزارش، همکاري با سایر نهادها

پایش و ارزشـیابی فعالیتهـاي دفـاتر اسـتانی و شهرسـتانی در خصـوص       ، آماري و اطالعاتی

واحدي از این دفتـر در حـوزه قضـائی هـر     .شود اجراي این قانون در قوه قضائیه تشکیل می

.شود استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می
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قضـائی شهرسـتان و تحـت نظـر     هـاي   در حـوزه ، قضائیهبا تشخیص رئیس قوه -5ماده

همکـاري بـا سـایر نهادهـا و     هـاي   دادستان ساختار و تشکیالت مناسب جهـت ایجـاد زمینـه   

:شود اجراي وظایف زیر تشکیل می

مداخله فوري قضائی به منظـور پیشـگیري از بـزه دیـدگی اطفـال و نوجوانـان در       )الف

جلوگیري از ورود آسیب بیشتر به آنان؛معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا 

ارائـه مشــاوره و معاضـدتهاي حقــوقی و تشـکیل پرونــده شخصـیت بــراي اطفــال و     )ب

نوجوانان در معرض خطر با بزه دیده؛

ایجاد شرایط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده )پ

دهاي مربوط؛و با معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نها

تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجـوان موضـوع ایـن قـانون و درخواسـت      )ت

قضائی از مراجع قضائی صالح؛ -اتخاذ اقدامات حمایتی

نظارت بر حسـن اجـراي آراء و تصـمیمات مـرتبط بـا طفـل و نوجـوان و همچنـین         )ث

یش وضعیت وي پس از اجراي آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیري و پا

اجراي رأي با تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده؛

موردي یا ادواري و انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتی هاي  تهیه گزارش)ج

.مرتبط با طفل و نوجوان

در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیالت موضوع این ماده ایجاد نشـده   -تبصره

تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و ، قرروظایف م، است

.شود نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می

در راسـتاي تحقـق اهـداف ایـن قـانون عهـده دار       ، دستگاهها و نهادهـاي زیـر  -6ماده

:باشندمی وظایف زیر

:استسازمان بهزیستی کشور مکلف )الف

با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهاي خـدمات اجتمـاعی بـا همکـاري     -1

نگهـداري و  ، حمایـت ، پـذیرش ، شهرداري یا دهیاري و نیروي انتظامی نسبت بـه شناسـایی  
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توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعالم موضوعات به مراجع صالح اقدام 

.کند

وظایف قانونی و وظـایف مقـرر در ایـن قـانون از همکـاري و مشـارکت       در راستاي -2

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري مصـوب      )5(تمامی دستگاههاي اجرائـی موضـوع مـاده    

دستگاههاي اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خـود بـا   .استفاده کند 1386/7/8

.سازمان مذکور همکاري کنند

طالعات مربوط به وضعیتهاي مخاطره آمیز براي اطفـال  نسبت به أخذ و جمع آوري ا-3

.مردم در این زمینه اقدام کندهاي  و نوجوانان و انجام اقدامات الزم براي افزایش آگاهی

نیروي انتظامی جمهـوري اسـالمی ایـران از طریـق پلـیس ویـژه اطفـال و نوجوانـان         )ب

:مکلف است

ت مخاطره آمیـز در مـوارد مراجعـه یـا     نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعی-1

معرفی آنان به نیروي انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجراي وظیفـه و یـا شـکایت از    

حسـب مـورد بـراي معرفـی بـه سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا مراجـع قضـائی و انجـام             ، آنان

.مورد نیاز بر اساس این قانون با سایر قوانین مرتبط اقدام کندهاي  حمایت

، مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجـراي ایـن قـانون   هاي  در مأموریت-2

اقـدام  ، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنـان و نیـز اطفـال و نوجوانـان موضـوع مأموریـت      

.قانونی الزم را به عمل آورد

ه مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد بهاي  وضعیت-3

.مراجع ذیصالح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید

:و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف استها  سازمان زندان)پ

.نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند-1

شـوند یـا   می اطالعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصالح و تربیت نگهداري-2

جهت انجام اقـدامات حمـایتی   ، مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند

.به سازمان بهزیستی کشور اعالم کند
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 اطفال و نوجوانانی را که پدر یـا مـادر یـا سرپرسـت قـانونی آنـان در زنـدان بـه سـر         -3

طفل یا نوجوان نیازمنـد را  ، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، برندمی

.حمایت کند

:وزارت کشور مکلف است)ت

با همکاري دستگاههاي ذي ربط نسبت بـه شناسـایی اطفـال و نوجوانـان فاقـد اسـناد       -1

سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانـی و غیرایرانـی و معرفـی آنـان حسـب مـورد بـه نهادهـاي         

.حمایتی اقدام کند درمانی یا قضائی جهت اقدامات، آموزشی، حمایتی

از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکـاري سـایر نهادهـاي مربـوط و بـا در نظـر       -2

گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغـاز سـال تحصـیلی    

جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانـی را کـه بـه سـن قـانونی تحصـیل       

.به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعالم کند، اندرسیده 

:کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد، وزارت تعاون)ث

نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیري و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصـادي از  -1

اطفال یا نوجوانان؛

معرض خطر به نهادهاي حمایتی و قضائی؛ معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در-2

بـراي نوجوانـان    1369/8/29مصـوب  کار قانون)168(موضوع ماده اي  پوشش بیمه-3

بین پانزده تا هجده سال شاغل

:درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد، وزارت بهداشت)ج

بهداشت کار و مراقبت پزشـکی بـراي انطبـاق شـرایط کـار      هاي  تدوین دستورالعمل-1

نوجوانان با استانداردهاي الزم؛

پذیرش و درمان فـوري اطفـال و نوجوانـان آسـیب دیـده در تمـام مراکـز بهداشـتی         -2

راه با ارسال گزارش موارد مشکوك به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛درمانی هم

.پوشش کامل بیمه سالمت براي تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران-3

:وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد)چ
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تـا   اعالم موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوك به ترك تحصـیل اطفـال و نوجوانـان   -1

پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتـر حمایـت از اطفـال و نوجوانـان قـوه      

قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات الزم؛

راهنمـایی و معرفـی اطفـال و نوجوانـان موضـوع ایـن قـانون بـه نهادهـاي          ، شناسـایی -2

حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی الزم؛

امات الزم جهـت ثبـت نـام و پوشـش تحصـیلی کامـل اطفـال و نوجوانـان         انجام اقد-3

موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

.آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداري در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان-4

سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران در راسـتاي رسـالت خـود مبنـی بـر        )ح

:مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهداطالع رسانی در 

منظم براي باالبردن سطح اطالعات عمـوم مـردم در حـوزه    هاي  تولید و پخش برنامه-1

حقوق اطفال و نوجوانان؛

سنی و محتـوایی آثـار و محصـوالت صـدا و سـیما در      هاي  طراحی و ایجاد نظام رده-2

ال و نوجوانان؛مرتبط با اطفهاي  برنامه

همکاري با سـایر نهادهـا و دسـتگاههاي منـدرج در ایـن قـانون بـراي تولیـد آثـار و          -3

آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛، علمیهاي  برنامه

، تربیـت ، پخش یا تبلیغ هر برنامه یـا محصـول مضـر بـه سـالمت     ، جلوگیري از تولید-4

نان؛یا سایر حقوق اطفال یا نوجوا، اخالق

مجریـان و  ، تدوین و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطی براي تهیه کننـدگان -5

.صدا و سیما در راستاي اجراي این قانونهاي  دست اندرکاران تولید و پخش برنامه

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شـدن ایـن    -تبصره

کار و رفاه اجتماعی و با همکاري سایر دستگاههاي مرتبط تهیه ،قانون توسط وزارت تعاون

.شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
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جرائم و مجازاتها –فصل سوم 

اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصـی  ، هر یک از والدین-7ماده

ــرخالف کــه مســؤولیت نگهــداري، مراقبــت و تربیــت طفــل را برعهــده    ــد، چنانچــه ب دارن

 1353/4/30مصـوب  ایرانی جوانان و اطفال تحصیل امکانات و وسایل تأمین قانونمقررات

از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شـرایط تحصـیل تـا پایـان     

نحوي از تحصیل او جلـوگیري کننـد، بـه انجـام تکلیـف      دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر 

.شوند محکوم میاسالمی مجازات قانونیادشده و جزاي نقدي درجه هفت

هرگاه محکوم علیه پس از ابالغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقـرر در مهلـت    –تبصره 

دوباره طفل و نوجوان را ، تعیین شده از طرف دادگاه خودداري کند یا پس از اجراي حکم

.شود به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم می، از دارداز تحصیل ب

ترغیب یا تشویق موجب فرار طفـل یـا نوجـوان از خانـه یـا      ، هر کس با تهدید-8ماده

مدرسه و یا ترك تحصیل وي شود یا اطفال یا نوجوانـان را بـدین منظـور فریـب دهـد و یـا       

حسب مورد به یـک  ، فرار یا ترك تحصیلدر صورت ، موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند

شـود و در   درجـه شـش قـانون مجـازات اسـالمی محکـوم مـی       هاي  یا چند مورد از مجازات

بـراي بـار اول بـا اخطـار پلـیس ویـژه اطفـال و        ، صورت عدم تحقق فـرار یـاترك تحصـیل   

.شود نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می

ر بی توجهی و سـهل انگـاري اشـخاص غیـر از والـدین نسـبت بـه        هرگاه در اث-9ماده

مقصر عالوه بر پرداخت دیه به شـرح زیـر مجـازات    ، اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود

:شود می

فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حـبس درجـه پـنج قـانون مجـازات      )الف

اسالمی؛

زوال عقـل یـا   ، یـا از کارافتـادگی عضـو   نقص ، قطع، فقدان یکی از حواس یا منافع)ب

بروز بیماري صعب العالج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد؛
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جراحت از نوع جائفه یا باالتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات 

اسالمی؛

شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماري ، نقصان یکی از حواس یا منافع)پ

به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسالمی؛روانی 

و)ب(جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهاي )ت

به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛)پ(

آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاري شدید و مستمر حسب مورد به یکی )ش

انون مجازات اسالمی؛درجه هشت قهاي  از مجازات

هرگاه بی توجهی و سهل انگاري والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛  –تبصره 

در خصـوص  ، شـوند مـی  حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محکوم

شـوند کـه اقـدامات الزم    مـی  این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره»ت«بند 

.ي از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشدبراي جلوگیر

، هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار با سوء اسـتفاده جنسـی شـود   -10ماده

، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده

.ودش به ترتیب زیر مجازات می، شرایط مرتکب و آثار جرم

آزار جنسی تماسی توسط محارم یا بـا عنـف بـه مجـازات حـبس درجـه پـنج قـانون         -1

مجازات اسالمی؛

سایر آزارهاي جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی؛-2

درجـه هفـت   هـاي   آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یاباعنف به یکی از مجازات-3

قانون مجازات اسالمی؛

درجه هشت قانون مجازات هاي  سایر آزارهاي جنسی غیر تماسی به یکی از مجازات-4

اسالمی؛
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در اختیار گرفتن وادار یـا اجیـر   ، بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه-5

کردن براي هرزه نگاري یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قـانون مجـازات   

اسالمی؛

دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک در دسترس قرار-6

یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛

فــروش و ، نمــایش، تکثیــر، توزیــع، تولیــد، اســتفاده از طفــل و نوجــوان بــراي تهیــه-7

کثر حسب مورد به میانگین حداقل و حدا، نگهداري آثار سمعی و بصري مستهجن یا مبتذل

تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

معامله یا بارگذاري محتوا یا اثر مستهجن یا ، عرضه، انتشار، تکثیر، صادرات، واردات-8

مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیري شده و یا حمل و نگهداري آنها بـه یکـی   

از مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسالمی؛

ري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به منظور هرگونه آزار جنسی یـا  برقرا-9

.درجه شش قانون مجازات اسالمیهاي  ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات

هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بـوده و مرتکـب بـه مجـازات     -11ماده

شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشـاء   میحبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم 

برداشـت اعضـاء یـا جـوارح و یـا اسـتفاده از طفـل و        ، بهره کشی اقتصـادي ، و هرزه نگاري

مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات ، مجرمانه باشدهاي  نوجوان در فعالیت

.شود اسالمی محکوم می

موضوع این مـاده را حرفـه خـود    اشخاصی که واسطه گري در ارتکاب جرم  -1تبصره 

به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جـرم محکـوم و در   ، قرار داده باشند

.شوندمی غیر این صورت به مجازات معاون محکوم

هرگاه کارکنان نهادهاي حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعـم از دولتـی و    -2تبصره 

عالوه بر مجـازات اصـلی   ، ین ماده دخالت داشته باشندغیردولتی در ارتکاب جرم موضوع ا

.شوندمی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم
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هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حـبس درجـه سـه    -12ماده

.شود قانون مجازات اسالمی محکوم می

قاچـاق اعضـاء و جـوارح طفـل یـا      فروش یـا  ، خرید، هرکس مرتکب انتقال-13ماده

.شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسالمی محکوم می، نوجوان شود

انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت  -1تبصره 

از شـمول ایـن   ، مؤثر در مـرگ او نباشـد  ، و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو

.ماده مستثنی است

چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جـرم موضـوع    -2تبصره 

عــالوه بــر مجــازات مقــرر در ایــن قــانون بــه ، ایــن مــاده شــرکت بــا معاونــت داشــته باشــند

.شوندمی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکومهاي  و ممنوعیتها  محرومیت

موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یـا نوجـوان را فـراهم    هرکس به هر نحو -14ماده

عـالوه بـر پرداخـت دیـه طبـق      ، آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشـود 

:شود حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می، مقررات

بـه  ، موجب خودکشی منجر به فـوت طفـل و نوجـوان شـود    ، هرگاه رفتار مرتکب)الف

انون مجازات اسالمی؛مجازات حبس درجه پنج ق

ولـی منجـر بـه ورود    ، هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفـل و نوجـوان نشـود   )ب

آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات 

اسالمی؛

بـه مجـازات حـبس درجـه هشـت قـانون       ، هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشـود )پ

.مجازات اسالمی

هر شخصی برخالف مقررات قـانون کـار مرتکـب بهـره کشـی اقتصـادي از       -15ماده

مذکور در قـانون  هاي  عالوه بر مجازات، این قانون شود)2(اطفال و نوجوانان موضوع ماده 

.شود کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی نیز محکوم می
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انی به اطفال و نوجوانـان یـا بـه واسـطه     در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخ-16ماده

موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکـب بـه جـزاي نقـدي درجـه      ، آنان

.شود هشت قانون مجازات اسالمی می

هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطـر شـدید و قریـب الوقـوع علیـه      -17ماده

با وجود توانـایی اعـالم و گـزارش بـه     طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و 

مقامات یا مراجع صـالحیتدار و کمـک طلبیـدن از آنهـا از ایـن امـر خـودداري کنـد یـا در          

صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفـع تجـاوز و   

یجه آن امتناع از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگیري از وقوع خطر و یا تشدید نت، خطر

خطري مشابه یا شدیدتر و یـا خطـر کمتـر قابـل تـوجهی      ، مشروط بر اینکه با این اقدام، کند

درجه شش قانون مجازات اسـالمی  هاي  به یکی از مجازات، متوجه خود او یا دیگران نشود

.شود محکوم می

و اگر مرتکب جـرم مـذکور در ایـن مـاده از افـرادي باشـد کـه مطـابق قـوانین           -تبصره

باشـند و یـا بـه    مـی  مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعـالم گـزارش بـا کمـک    

به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون ، توانند کمک مؤثري کنندمی اقتضاي حرفه خود

مجازات اسالمی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی بـا محرومیـت   

.شود شش ماه تا دو سال محکوم می از فعالیت در آن حرفه به مدت

افشاي هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن بـا خطـر شـدید و    -18ماده

جز با رضایت خود او یـا بـه موجـب    ، دهدمی قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش

قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکـب بـه مجـازات درجـه     

شود و در مواردي که افشاي هویت موجب وقـوع   ت قانون مجازات اسالمی محکوم میهش

افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجـه هفـت   ، جرم علیه گزارش دهنده شود

.شود قانون مجازات اسالمی محکوم می

هر کس هویت یا اطالعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یـا در وضـعیت   -19ماده

آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وي را از طریق  طرهمخا
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انتشار و نمایش فیلم یـا عکـس و ماننـد آن تشـریح     ، تکثیر، گروهی و یا با توزیعهاي  رسانه

آموزش شیوه ارتکـاب آن یـا بـروز    ، اشاعه جرم، که موجب تجري دیگراناي  کند به گونه

آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه شـش  هرگونه ضرر یا 

.شود قانون مجازات اسالمی محکوم می

انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و بـه  ، هرگاه توزیع -تبصره

منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد بـا  

.یص قاضی از شمول این ماده مستثنی استتشخ

قانون برنامـه پنجسـاله ششـم    )29(هرگاه کارکنان دستگاههاي موضوع ماده -20ماده

، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه مسـؤولیت نگهـداري      ، توسعه اقتصادي

 نان فعالیتآموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آ، مراقبت

کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدي موضوع این قانون شـرکت بـا معاونـت داشـته     می

هـا   عالوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت، باشند

.شوندمی هاي درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم و ممنوعیت

تکـاب جـرائم موضـوع ایـن قـانون شـرکت بـا        چنانچه شخص حقوقی در ار-21ماده

قـانون مجـازات اسـالمی محکـوم     )20(معاونت داشته باشـد بـه مجازاتهـاي مقـرر در مـاده      

، در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقـوقی باشـد  .شود می

.شود مجازات انحالل شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می

موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تـا حـداکثر    در-22ماده

مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد

این قانون از افـرادي باشـد   )13(و)12(،)11(،)10(مرتکب جرائم موضوع مواد )الف

قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبـت و نگهـداري از   ، وصایت، که سمت والیت

.باشدمی و نوجوان بر عهده اوطفل 

تـا  )8(مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد )ب

.این قانون سوءاستفاده کرده باشد)16(
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در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جـرم علیـه طفـل و نوجـوان شـده      )پ

.باشد

موارد تشدید ، انون نوجوان باشددر صورتی که مرتکب جرائم موضوع این ق-23ماده

.شود مجازات نسبت به وي اعمال نمی

اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جـرائم موضـوع ایـن قـانون اختصـاص      -24ماده

در صـورت موجـود بـودن    ، یافته و استفاده شده باشد و نیز عوایـد حاصـل از ارتکـاب آنهـا    

کب با مرتکبان به تناسب میزان نقش حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرت

به پرداخت جزاي نقدي معادل بهـاي کارشناسـی امـوال در    ، خود عالوه بر مجازاتهاي مقرر

.شوندمی هنگام وقوع جرم محکوم

هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بـوده و اثبـات    –تبصره 

معـاون جـرم   ، م در اختیار مرتکـب قـرار داده اسـت   شود که مالک آنها را براي ارتکاب جر

.شود اموال مزبور مصادره می، محسوب و عالوه بر مجازات مقرر قانونی

، حـدود هـاي   مـانع از اجـراي مجـازات   ، اعمال مجازاتهاي موضوع این قانون-25ماده

قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین بـراي مرتکـب جـرم موضـوع     

.شود مرتکب به همان مجازات محکوم می، قانون مجازات شدیدتري مقرر شده باشد این

در اجراي حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال با نوجوانان به جـزاي  -26ماده

پرداخـت دیـه و خسـارات طفـل و     ، مـالی هـاي   نقدي یا مصادره اموال یـا سـایر محکومیـت   

.دولت است نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات

هریک از مسؤوالن با کارکنان نهادهاي حکومتی یا دستگاههاي اجرائی کـه  -27ماده

از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجـه  

.شود پنج قانون مجازات اسالمی محکوم می

رسیدگی و تدابیر حمایتی، تحقیق –فصل چهارم 

رئیس قـوه قضـائیه بـه پیشـنهاد رئـیس کـل دادگسـتري اسـتان و بـه تناسـب           -28ماده

تبحر و سابقه قضـات در هـر حـوزه قضـائی شـعبی از دادسـرا و       ، تجربه، ضرورت، امکانات
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دادگاه کیفري و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوي موضـوع ایـن قـانون    

.نیستها  ی به سایر پروندهاختصاص این شعب مانع رسیدگ.اختصاص خواهد داد

رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردي کـه در  -29ماده

صالحیت دادگاه کیفري است در دادگـاه خـانواده و بـا ارائـه گـزارش مـددکار اجتمـاعی        

شود؛ این امر مانع  بهزیستی با واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام می

.نجام تحقیقات دادگاه نخواهد بوداز ا

دادرسـی   آیـین  عالوه بر جهات قانونی براي شروع به تعقیب موضـوع قـانون  -30ماده

موارد زیر نیز از جهات قانونی براي شروع به تعقیب یا اتخاذ تـدابیر حمـایتی مقـرر    ، کیفري

:باشدمی در این قانون

تقاضاي طفل و نوجوان؛)الف

درخواسـتهاي مکتـوب یـا شـفاهی کـه هویـت گـزارش دهنـدگان و         و هـا   گزارش)ب

.نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که داراي قرائن معقول و متعارف باشد

تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشـته و بـدون شـکایت شـاکی     -31ماده

باشـد و در صـورت گذشـت شـاکی خصوصـی تعقیـب موقـوف        می خصوصی قابل تعقیب

.واهد شدنخ

مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطالع از وضعیت مخـاطره آمیـز   -32ماده

 حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیـر انجـام  ، این قانون)3(موضوع ماده 

:دهندمی

سرپرسـتان قـانونی و یـا سـایر اشـخاص مـرتبط بـا طفـل و         ، اولیاء، دعوت والدین)الف

صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛نوجوان و در 

هـاي   اشتغال و تحصیل طفـل و نوجـوان و بـا سـایر محـل     ، مراجعه به محل سکونت)ب

.مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نیاز

سؤاالت و تحقیقات بایـد بـه موضـوع مـورد بررسـی محـدود شـده و تـدابیر و          -تبصره

.از انتشار و افشاي اطالعات اتخاذ شود اقدامات کافی براي جلوگیري
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هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعى طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب -33ماده

مـددکاران  ، محتمـل باشـد  ، این قـانون وقـوع جـرم   )3(وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 

و در  اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستري و ضـابطان دادگسـتري مکلفنـد فـوري    

تدابیر و اقدامات الزم را در صورت امکان با مشارکت و ، حدود وظایف و اختیارات قانونی

کـاهش  ، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفـل و نوجـوان جهـت رفـع خطـر     ، همکاري والدین

آسیب و پیشگیري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محیط خطـر دور  

زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیسـتی یـا سـایر مراکـز مربـوط      کرده و با تشخیص و 

منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حـداکثر ظـرف مـدت دوازده سـاعت بـه      

.اطالع دادستان برسانند

مــددکاران اجتمــاعی بهزیســتی بــا واحــد حمایــت دادگســتري و ضــابطان  -34مــاده

حـق ورود بـه محـل    ، قـدامات موضـوع ایـن قـانون    دادگستري به منظور انجام تحقیقـات و ا 

مگـر در  ، زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و با دستور مقام قضائی ندارنـد 

این قانون که در این صورت باید در گزارش )33(خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده 

.کنند تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر

یـا از هـر طریـق    )33(هرگاه دادستان پس از مالحظه گزارش موضوع مـاده  -35ماده

دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروري تشخیص دهد بـا توجـه بـه نـوع و     

اجتماعی و اخالقـی طفـل یـا    ، روانی، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، شدت خطر

در صورت امکان با همکاري و توسط ایـن  ، رپرستان قانونی اواولیاء یا س، نوجوان و والدین

اشخاص اقدام الزم را جهت رفع خطر انجـام داده و در مـوارد ضـروري پـس از اخـذ نظـر       

مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحـد حمایـت دادگسـتري دسـتور موقـت خـروج طفـل و        

مانند مراکـز بهزیسـتی بـا سـایر     نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن 

مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتـب را حـداکثر ظـرف مـدت     

.کندمی پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعالم
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هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یـا نوجـوان در معـرض خطـر و بـزه      -36ماده

، مالقـات ، سرپرسـتی ، قیمومـت ، والیـت ، وص حضانتمستلزم اتخاذ تصمیم در خص، دیده

سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات ، عزل ولی قهري

نگهداري در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت ، درمانی با بازپروري، تربیتی، اجتماعی

مورد وضعیت طفل و نوجوان و  دادستان گزارشی در، به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد

.کندمی ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال

مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط ، مختومه شدن پرونده در دادسرا -1تبصره 

.باشدنمیدادستان 

از اقـدامات  رأساً یـا بـه درخواسـت دادسـتان انجـام هـر یـک        ، هرگاه دادگاه -2تبصره 

پـیش از ورود بـه ماهیـت دعـوي و بـدون أخـذ       ، موضوع این ماده را فوري تشـخیص دهـد  

.شود این دستور فوري اجراء می.کندمی دستور موقت صادر، تأمین

دادگاه کیفري رسیدگی کننده به جرائم موضـوع ایـن قـانون مکلـف اسـت      -37ماده

اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت ، والدینبا درخواست طفل یا نوجوان یا ، هنگام صدور رأي

.وارد شده به طفل یا نوجوان اقدام کندهاي  به تعیین و جبران خسارت

سرپرست قانونی و وکیـل طفـل و نوجـوان و همچنـین یـک      ، اولیاء، والدین-38ماده

حق حضـور در جلسـات دادرسـی و ارائـه نظـر مشـورتی و پیشـنهادهاي        ، مددکار اجتماعی

.ل و نوجوان را دارندحمایتی از طف

مصـوب  کیفـري دادرسی آیین قانون(66(عالوه بر موارد ماده تواند می دادگاه -تبصره

مجـوز   نده مطلع سـازمانهاي مـردم نهـادي کـه داراي    با اصالحات بعدي از نمای 1392/12/4

.براي حضور در جلسه دعوت کند، فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند

تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسـط  -39ماده

زمــان ممکــن اشــخاص آمــوزش دیــده در ایــن زمینــه و در کمتــرین دفعــات و کوتــاهترین 

.برحسب نیازهاي آنها به عمل آید
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، تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصـلحت طفـل یـا نوجـوان    می مرجع قضائی-40ماده

روحی و روانی ، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی

اشـتغال و  ، محیط سکونتوضع خانوادگی و ، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وي یا والدین

.تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند

ایـن قـانون   )9(و)8(،)7(توانـد در جـرائم موضـوع مـواد     می مرجع قضائی-41ماده

پـس از اخـذ نظـر تخصصـی     ، چنانچه مرتکب از والدین یـا اولیـاي طفـل یـا نوجـوان باشـد      

تعویق صدور حکـم یـا تعلیـق اجـراي     ، تعقیبمددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق 

.مجازات اقدام کند

دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صـورت ضـرورت و   -42ماده

حسب مورد یک یا چنـد  ، تواند ضمن صدور حکم محکومیتمی مصلحت طفل یا نوجوان

جدیدنظرخواهی تـابع  این تصمیمات از حیث قابلیت ت.مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند

:حکم اصلی است

معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سـازمانها و نهادهـاي دولتـی و غیردولتـی     )الف

فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

، قیمومـت ، والیـت ، حضـانت ، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به مالقات)ب

وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

.نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوطسپردن طفل و )پ

توانـد در کلیـه   مـی  قاضی رسیدگی کننده، در تمام موارد موضوع این قانون-43ماده

اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط ، مراحل رسیدگی والدین

آموزشـی حقـوق اطفـال و نوجوانـان     هـاي   با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گـواهی دوره 

.کند

مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صـورت  -44ماده

لــزوم بــا بهــره گیــري از خــدمات ســایر اشــخاص و نهادهــاي مربــوط بــر نتــایج اقــدامات و 

.کنندمی دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیري
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توانـد بــا در نظـر گــرفتن گــزارش   مــی دادگــاه صــادر کننـده حکــم قطعـی  -45همـاد 

اولیـاء یـا   ، والـدین ، مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییـر در وضـعیت طفـل یـا نوجـوان     

.سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگري و اتخاذ تصمیم مجدد کند

اولویـت بـا اقـداماتی    ، ایـن قـانون   در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع-46ماده

.است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود

مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضـائی بـا طفـل و    -47ماده

ستان وي را حسب مورد به بهزیستی یا داد، این قانون مواجه شوند)3(نوجوان موضوع ماده 

.محل سکونت معرفی کنند

بـزه دیـده نیـز    ، در مواردي که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجـوان بزهکـار  -48ماده

دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیـز  ، باشد

جـوان را  طفل یـا نو ، کند؛ در صورتی که واحد مددکاري مرجع قضائی مزبورمی رسیدگی

.مکلف به اعالم موضوع به قاضی مربوط است، در معرض خطر تشخیص دهد

سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقـررات  -49ماده

.عمومی خواهد بود

در مواردي که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع -50ماده

مقـررات  شـود، رعایـت قـوانین و     مـی اساسـی  قـانون )13(سیزدهم و )12(اصول دوازدهم 

.مربوط الزامی است

:شود االجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می از تاریخ الزم-51ماده

مجلس شوراي اسالمی؛ 1381/9/25مصوب نوجوانان و کودکان از حمایت قانون-1

1383/4/28، مصوب انسان قاچاق با مبارزه قانون)3(ماده )1(تبصره -2

بـا   1385/6/15، مصـوب  دخانیـات  بـا  ملـی  مبـارزه  و کنتـرل  جـامع  قـانون )12(ماده -3

.اصالحات بعدي آن
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قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک مـاده و پـانزده تبصـره در جلسـه علنـی روز سـه شـنبه        

مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهـزار و سیصـد و نـود و نـه مجلـس شـوراي اسـالمی        

.به تأیید شوراي نگهبان رسید 31/2/1399تصویب شد و در تاریخ 
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انتظامیدادگاهمحکومیتاحکام

خراساندادگستريوکاليکانون

نـام خـانوادگی و   ردیف 

نام 

شماره 

راي

نــام خــانوادگی و ردیف 

نام 

شماره 

راي

نام خـانوادگی  ردیف 

و نام 

شـــــماره 

رآي

13/4سعیدصبوري4/161اکبرشهسوار4631شعبان پور نسرین1

عبــدالرافع عــرب2

یوسف آبادي 

موســــــــــوي 12/162اکبرشهسوار7132

سیدمرتضی

35/1

ــزدي  2/333عاطفهفاطمی3 ــی یـ قریشـ

وجیهه

36/1زینبچکنه22963

هاشــمی سرشــت  4

سیدمحمد

39/1اباذرمحمدنیا32964هانیهخاکپور28234

34/1محبوبه بروك16/165زهراداستانی3/435مرضیهگلی5

ــور 46/266علیرحمانی3836یحییخسروي6 دانشـــــــــ

ــاخکی   کـــــــ

محمدمهدي

33/1

ــو 34/267علیرحمانی4737علی پویان7 ــته خـ شایسـ

مجید

28/1

مظلــــــــــــوم33/268علی رحمانی83538مرتضیسیمائی8

سیدهاشم 

360

22/4تکتم مرادي39/269علیرحمانی6439ابراهیمامانیان9

24/4جواد زراعتگر30/270محب علینامجو3640محمدطاغونی10

ــرفی 11 نصـــري اشـ

محمود

ــی3941 جاللــــــــــــ

محمدجواد

ــر   25/271 ــوبی فـ محبـ

محبوبه

20/4

ــی  12 ــادل  علـ دریـ

اصغر

17/4فهیمه صادق48/272احمددلدار5042

صادقی دهشـیري  4443مسعودنفیسی13

زهرا

14/2

پورطوســـــــــی 14

محسن

ســــپهري فــــرد   4144

احمد

618
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نـام خـانوادگی و   ردیف 

نام 

شماره 

راي

نــام خــانوادگی و ردیف 

نام 

شماره 

راي

نام خـانوادگی  ردیف 

و نام 

شـــــماره 

رآي

ــماعیل زاده 15 اســـ

مهدي

7/14ناصرانوري4/445

1/1محمدضرغامی4946حسینایرجی16

فیــــــــــــروزي 17

سیدمحسن

15/2مصطفیممنون5/447

3/3حسینخزاعی5648مریمداودي18

ــدم  19 ــینی مقـ حسـ

رحیم

ــوان 2/449 ــمی گج قاس

زهره

43عبدالرافععرب50علی دانش20

ــان  21 دامنکشــــــــ

محدثه

ــالمی 27/151 ــدم  اسـ مقـ

محمد

6/4

ــنی  8/352مسعودبهاریه22 میرزاحســــــ

محسن

13/2

3/1حسینپارسا45/253حسینایرجی23

18/2حواعیدي41/254علی نوري24

ــی 25 راحمـــــــــــ

ــاریزکی کــــــــ

مصطفی

ــی  49/255 ــیض عظیمـ فـ

سهیل

1/2

درگـــــی نـــــژاد  26

محسن

2/2نوروزیان  آرزو35/256

1/3محمدرضامقدم7/357حامدمحمدنیا27

ــزدي  22/258سروشمردانی28 ــی یـ قریشـ

وجیهه

5/4

57سنگانی  حسین17/159سمیهمرادي29

ــاجی 30 حــــــــــــ

ــدالرحمانی  عبــــ

خواجوئی  کمال

15/4سلطانی  مجتبی22/160
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:عراقیاهللاعزتدکترمرحومهاياندیشهوزندگیمعرفی

مهر و فرزانگی، در ستایش داد

.در شـهر کرمـان بـه دنیـا آمــد     خورشــیدي 1319اهللا عراقـی در سـال    دکتـر سـید عـزت   

در کنـار تحصـیالت   .تحصیالت دوره ابتدایی و متوسطه را در همین شـهر بـه پایـان رسـاند    

منطـق و مقـدمات فلسـفه در محضـر اسـتادانی      ، به فراگیري صرف و نحو عربـی ، اي مدرسه

.وآقا شیخ حسین فقیه پرداخت)پدرشان(سید العراقین ، همچون محمد جواد آموزگار

وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي دانشگاه تهران شد و و از 1340در سال 

1344در سـال  .محضر استادانی چون مرحوم دکتر سید حسـن امـامی کسـب فـیض نمـود     

به همین دلیل با استفاده از بورس تحصیلی .لیسانس حقوق را با احراز رتبه اول دریافت کرد

تـأمین اجتمـاعی  ورساله حقوق کاربا ارائـه  ، سال 5ز به فرانسه رفت و پس ا، دولت

.موفق به دریافت دکتري حقوق خصوصی شد

بـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی      1349در سـال  ، پس از بازگشـت بـه ایـران   ایشان 

دانشگاه تهران پیوست و عضو تمام وقت گروه حقوق خصوصی و اسالمی و گـروه حقـوق   

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده حقـوق را بـر   1352و  1350در سالهاي .عمومی شد

دانشـکده  از سوي استادان و نمایندگان دانشجویان و کارکنـان  1357در سال .عهده داشت

بـه عنـوان نخسـتین رئـیس دانشـکده پـس از پیـروزي        حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سپس ریاست مدرسـه  .در این سمت باقی ماند1358ه شد و تا سال انقالب اسالمی برگزید

.بر عهده گرفت1361حقوقی تطبیقی را تا سال 
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نویس قانون کار پس از انقالب اسالمی است و آثـار   دکترعراقی که از نویسندگان پیش

ارزشمندي را در خصوص حقوق کار داخلی و بـین المللـی نگاشـته اسـت بـه حـق مفتخـر        

.حقوق کار ایران شده است عنوان پدر

آیین نکوداشت استاد عراقی به پاس پنجاه سـال  1395آذر  22در عصرگاه روز دوشنبه 

، در سـتایش داد “خدمات این استاد بزرگ با همکاري خانه اندیشمندان علوم انسانی با نـام  

معـاون  ، کـه بـا حضـور دکتـر مجیـد انصـاري      در ایـن مراسـم    .برگزار شد“مهر و فرزانگی

رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسـی  ، دکتر محمدرضا تخشید، حقوقی ریاست جمهوري

هاي کشور در تاالر شیخ مرتضی انصاري دانشگاه تهران  و جمعی از استادان حقوق دانشگاه

بـه  ، تقدیر و لوح سـپاس ریـیس دانشـگاه تهـران    ، از دکتر سیدعزت اهللا عراقی، شد برگزار

کتاب حقوق؛ جانمایه بقـاي  .ستاد پیشکسوت اعطاء شدبه این ا، پاس خدمات ماندگار

گفتارهاي حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سید عـزت اهللا عراقـی   ، اجتماع

.صفحه منتشر شده است 808در  1396در سال  سمتاست که توسط انتشارات

حقـوق  ، )دو جلدي(حقوق کار :ند ازآثار تألیفی و تحقیقی استاد عراقی عبارت

از طـرف  ، این کتاب در دوره هفـتم کتـاب سـال جمهـوري اسـالمی ایـران      (المللی کار  بین

نظامهـاي بـزرگ حقـوقی    ، )اسـت  وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی و برگزیـده شـده  

ترجمـه  ، )ترجمه با همکاري دو تن از استادان دیگر دانشکده حقوق دانشگاه تهران(معاصر 

با همکاري پژوهشگران مؤسسه کار و تـأمین  (المللی حقوق کار  هاي بین نیمی از مقاوله نامه

نشر چند کتاب با عنوان حقوق به زبان ساده و چندین مقالـه ارزشـمند در زمینـه    ، )اجتماعی

.حقوق کار و تامین اجتماعی

در ، النی بیمـاري سالگی و پـس از یـک دوره طـو    77اهللا عراقی در سنّ  سید عزّتدکتر

مراسم تشییع پیکر اسـتاد   1396آبان 22در صبحگاه روز دوشنبه .درگذشت 1396آبان  20

پدر حقوق کار ایران در مقابل دانشکده حقوق و علـوم  ، بزرگوار دکتر سیدعزت اهللا عراقی

، تحقیقـات و فنـاوري  ، عالوه بر پیام تسـلیت وزیـر علـوم   .سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد

رئیس پیشین دانشکده و از همراهـان و همکـاران دکتـر عراقـی در     ، دکتر حسنعلی درودیان



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1399زمستان–20شماره 

340

سخنانی از نقش دکتر عراقی در احقاق حقوق کارگران و اشاعه ي حقوق کار و آموزش و 

.پرورش هزاران دانشجو و تأثیر عمیق ایشان بر جامعه حقوقی و حقوقدانان کشور یـاد کـرد  

از نقـش ایشـان در   توجه به ابعاد انسانی حقـوق دانسـت و  اوي وصف خاص دکتر عراقی ر

شکل گیري و تأسیس گروه حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران   

:ایشان با قرائت بیتی با دوست و همکار قدیمی خود وداع کرد.یاد کرد

خاقانی دریغا گوي، دریغا من شدم آخرهمی گفتم که خاقانی دریغا گوي من باشد

دکتر محمدرضا تخشید رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در حالی که تحت تـأثیر  

مـن در پیشـگاه خـدا    ":چنین بیان داشـتند ، فقدان استاد فرزانه دانشکده متألم و ناراحت بود

، درسـتی ، صـداقت ، دهم که در طی دو دهـه آشـنایی بـا ایـن اسـتاد جـز نیکـی       می شهادت

خـدمات علمـی دکتـر عراقـی بـه      وي همچنـین اظهـار  ."ایشان ندیدمبردباري و گذشت از 

جامعه حقوق کشور برکسی پوشیده نیست و نکته قابل توجه ایشان اهتمام ویـژه اش نسـبت   

همیشه تالش داشت تا در تصویب حقوق کار و حمایت از حقوق .به بعد انسانی حقوق بود

ز مؤسسـان و اولـین اعضـاء گـروه     کمک کنند و یکی از مدافعان حقوق زنـان و ا کارگران

.حقوق بشر بودند

.به خاك سپرده شده است)س(پیکر استاد در قطعه نام آوران آرامستان بهشت زهرا  

عالقـه بـه دانـش    ، مانند بسیاري از دانشجویان رشـته حقـوق دانشـگاه تهـران    ، این جانب

مقدمـه علـم    حقوق را مدیون ایشان هسـتم و هنـوز صـداي رسـا و گـرم ایشـان را در درس      

، پـس از اسـتاد مرحـوم دکتـر کاتوزیـان     ، حقوق به یاد دارم و در بین اسـتادان علـم حقـوق   

توان استاد عراقی را در پنچ ویژگی متمایز و می .بیشترین وابستگی عاطفی را به ایشان داشتم

.صداقت و معلم بودن، شجاعت، اخالق مداري، دانایی:کم نظیر دانست

کتـاب  .ستاد مسلم حقوق کار و به تعبیري پدر حقوق کار ایران اسـت ا.او واقعا دانا بود

که در تمام دانشگاهها منبع اصـلی اسـت بـه عنـوان کتـاب سـال       حقوق بین المللی کار وي

و هـا   مـدیون پـایمردي   1369مهمتر آن که پیش نویس قانون کـار مصـوب   .انتخاب گردید

کارفرمـا را از حصـار اجـاره انسـان      دانش ارزشمند ایشان است و به خوبی رابطـه کـارگر و  
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اندك حمایتی که اکنون از کارگر در .خارج کرد و از حقوق حقه کارگران حمایت نمود

به عـالوه او تسـلط خـوبی بـر     .قوانین وجود دارد مدیون دانش و قلم و مقاومت ایشان است

.فقه داشت و در حقوق مدنی استاد مسلم بود

شـناخت و در  مـی  اکثر دانشجویان خـود را .ار است اخالق مداري ایشان برهمگان آشک

تواضـع او در برابـر   .به تعبیري حکیم بـود .کردمی با آنها اظهار همدرديو مشکالتها  غم

.همگان ستودنی بود و نگاه محبت آمیز وي فراموش نخواهد شد

چـه در نظـام سـابق کـه بـه جهـت دلبسـتگی بـه         .استاد مرحوم عراقی عالمی شجاع بـود 

ملی و عشق به عدالت و رفع تبعیض از بیان نظرات صریح و منتقدانه ابایی نداشت و  نهضت

چه بعد از انقالب که در مواضع متعدد استقالل و عدالتخواهی و روحیه نقاد خـود را حفـظ   

.کردمی تند خود را بیانهاي  کرد و با صداي گرم خویش اعتراض

.رسـازي و ریاکـاري را دوسـت نداشـت    به هـیچ عنـوان ظاه  .او واقعا زالل و صادق بود

در قبل از انقالب طبـق اعتقـادش عمـل    .دیدیممی صداقت را به کمال در باطن و ظاهر وي

دیـد صـداقتش را   نمیکرد و محاسن گذاشت و پس از انقالب که دیگر حسنی در محاسن 

.به نمایش گذاشت

شـناختی اولـین   نمـی ر او را اگ.در نهایت او معلم بود و به تمام لوازم معلمی پاي بند بود

دانـش  هـاي   او تـا انتهـا میـوه   .تصور در مورد ایشان آن بود که ایشان اسـتاد دانشـگاه اسـت   

خویش را نثار دانشجویان کرد و به حرفه ي جانبی روي نکرد و از مشکالت مـالی خـم بـه    

سـتادي کـم   توجهات مشفقانه و عشق بی پایان به معلمی از او ا، تدریس عالمانه.ابرو نیاورد

.نظیر ساخته بود

او کـه مصـداق صـدقه    هـاي   او اکنون از میان ما رفته است لیکن انسـانیت وي و اندیشـه  

وز شـمار خـرد هـزاران    یـک تـن کـم   ، از شمار دو چشم:جاریه است فراموش نخواهدشد

.بیش
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 در توصیف استاد سروده شده که در مراسم بزرگداشت»مقام عراقی«شعر ذیل با عنوان 

چـاپ شـده   حقوق؛ جانمایه بقاي اجتماعایشان در دانشگاه تهران قرائت شد و در کتاب

:است

مقام عراقی

،سبز عشق راهاي  واژهمی شناسمت؛«

به گوش جان آدمی نهاد؛اي  خوانده

،اي بسیگفته، با صداي گرم خویش

.شاد شادهاي  قصه، سرگذشت تلخ

می ستایمت؛

، شنیدنت، منتظر براي دیدنت،خاطرات درسهاي تو 

،مشق حق و داد، شعر عشق،تشنگی براي حرفهاي توشیفتگی و

.یاد باد یاد

،مهربان توهاي  چشممی شناسمت؛

،مشرق سرور،ي زالل نورچشمه 

.ال یزال باد

می ستایمت؛

،ناصر زمان، در فراق مرد عشق،دل گرفته و فسرده اي 

آن امیر بی بدیلِ داد؛

،براي ما بمان، مراد مهربان مااي  

.و ان یکاد:دور خانه ات نوشته ام -چشم بد به دور

می شناسمت؛

، روزگار تارِ تار،در شب هجوم و غارت تتار

.بر سر خسان و بد دالن فتاد،وین کالم آذرخش توست

می ستایمت؛
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همچو آفتاب؛،چون زالل آب، چون زالل رود

بی غبار و بی سحاب؛،یا چو آسمان آبی کویر 

، پر غرور و استوار همچو شیر،با دلی دلیر

.دگی ندادسر به ظلم و بن،با ستم و جور درفتاد

می شناسمت به عزت و غرور؛

نور؛هاي  علم و آیههاي  می ستایمت به خوشه

صبور؛، گاه حادثه،حسن خلق و فضل و مهربانی و سرور

.نکو نژاداي  ،اي سرشت پاك،مادر وطن به سانِ تو بسی نزاد

،دعا کنم دوام تو، سر نهاده ام به دامنت

،تا ابد دوام نام تو 

، که خورده ام ز جام تواي  سر خوشم ز باده 

».هر چه باد باد،محتسب بیا

وکیل دکتر محمد عابدي


