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مجازات  و  شهروندان  شده  پایمال  حقوق  استیفای  وظیفه  قضایی  نهادهای  اگر 
قانون شکنان و مجرمین را برعهده داشته باشند، نهادهای زیادی هستند که اگر نه 
همه وظیفه شان، حداقل یکی از وظایف شان، جلوگیری از ایجاد زمینه برای وقوع 
جرم است. شهرداری رشت در نگاه توسعه انسان محور خود، در تالش است که به 
منظور افزایش مشارکت و تاب آوری اجتماعی و بهبود شاخص های شهروندمدار به 
این وظیفه ذاتی خود که سال ها به آن بی توجهی شده بود، عمل کند. در توسعه 
اداره  انسان محور، وظایف اجتماعی شهرداری جایگاه ویژه ای دارد. چون  شهری 

شهر بدون مشارکت شهروندان معنایی ندارد.
شاید برخورد با مجرمین بیشتر به چشم بیاید، اما هنر مسووالن این است که از 
بروز این زمینه ها جلوگیری کند. شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود 
در تالش است با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی و با همکاری دیگر 
نهادهای ذیربط و با استفاده از امکانات با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و 
شناسایی معضالت اجتماعی که در شهر مشهود است، اجازه ندهد بستر مستعد 

برای وقوع جرم شکل بگیرد . 
در همین راستا شهرداری رشت کتاب » پیام های پیشگیری« را با همکاری معاونت 
راستای  در  گامی  تا  می کند  منتشر  گیالن  استان  دادستانی   جرم  از  پیشگیری 

آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی شود.

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت

 شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود در تالش است با 
همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی ، اجازه ندهد بستر 

مستعد برای وقوع جرم شکل بگیرد .
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زندگي ايمن و بدون دغدغه در شهرها ، به ويژه شهرهاي بزرگ ، به دليل جمعيت زياد وجود افرادي با فرهنگ ها و قوميت هاي گوناگون ، نيازمند رعايت آداب و اصول خاصي است الزم است شهروندان 
براي تأمين امنيت خود و اطرافيانشان ، اين اصول را بشناسند و آنها را بکار گيرند.

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب يک تصويرويا نقاشي ترسيم کرد بي ترديد اين تصوير يا نقاشي حاوي اشکال و تصاوير فراواني از زيبايي بود .به گواه  تاريخ زندگي اجتماع يا 
انسان مملو از زيبايي ها و نيکي هاست ، اما اگر واقع بينانه به اين تاريخ بنگريم زندگي اجتماعي انسان در کنار اين زيبايي ها ،خواسته يا ناخواسته درگير يک سري تيره گي ها و سياهي هايي نيز بوده 
است ، کج رفتاريها ، بزهکاريها ، آن بخش تيره تابلوي زندگي اجتماعي انسان است ، فرهنگ و تمدن بشري براي کم کردن آن بخش از تيره گيهاي زندگي اجتماعي تالش هاي فراوان کرده است ، هنر 

، ادبيات، مذهب و دانش ، همه وهمه آن بخش  روشن و زيباي تابلوي زندگي اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد. 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقالب مرکز استان با همکاري نهادهاي همکار پيش بيني شده در برنامه هاي پيشگيرانه سال 1394 کشوري و ساير برنامه هاي ابتکاري از ناحيه اين 
معاونت ، به منظور ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در خصوص انواع بزهکاريها و کنترل و کاهس جرائم در سطح شهرستان که به حول و قوه الهي توانسته است در کاهش جرائم نقش عمده ايفاء کند و 
خصوصاً ايجاد حساسيت در شهروندان جهت پيشگيري از وقوع جرائم که با استقبال مسئولين و شهروندان محترم در استان گيالن همراه بوده است چرا که پيشگيري از وقوع جرائم در جامعه تنها با 
حضور دستگاههاي متولي ، اگرچه وظائف خود را با احساس مسئوليت و با وجدان کاري هم انجام دهند ،کافي نخواهد بود مگر اينکه عموم شهروندان با فرهنگ سازي و احساس مسئوليت در جامعه 
با دستگاههاي متولي همکاري در زمينه کاهش جرايم و رعايت نمودن مسائل ايمني و امنيتي و....مشارکت نمايند به مصداق شعر ، اگر از جانب معشوق نباشد کششي ، کوشش عاشق بيچاره به جائي 
نرسد ، اقدامات بعمل آمده  ابتر خواهد ماند ، الزم است به اين نکته نيز اشاره شود که اگر همه انسانها اعم از مسئولين و شهروندان تنها به يک جمله حضرت علي )ع( مولي الموحدين که در وصيت خود 

خطاب به امام حسن و امام حسين ع فرمودند.
“هرچه براي خود مي پسنديد براي ديگران نيز بپسنديد و هرچه براي خود نمي پسنديد براي ديگران نپسنديد “  توجه نموده و عمل نمايند به نظر مي رسد در همه زمينه ها ، توجه مردم به اين جمله 
زيباي حضرت علي) ع( که در حقيقت خطاب به جامعه بشري بوده است مشکلي به وجود نخواهد آمد تابه دنبال راهکار جهت رفع مشکل باشيم . علي اي حال ، اين معاونت خالصه عملکرد خود را در 
طول يکسال »سال 1394«به صورت مجلد مکتوب ، منضم به مستندات گردآوري نموده تابعنوان نمونه ي جمع بندي شده و مجموعه اي کوچک مورد بهره برداري همکاران آينده قرار گيرد و انشاء اهلل 

موثر واقع شود .
در ضمن درسال 1394 نيز توسط اين معاونت پيشنهاداتي پيشگيرانه  نيز که جنبه عملياتي با هزينه اندک ولي همت عالي را مي طلبد ارائه شده است که در صورت موافقت  مسئولين رده ي باالي 
دستگاه هاي حاکميتي قابليت تحقق خواهد داشت در پايان الزم مي دانم از رياست محترم کل دادگستري استان گيالن حاج آقا سياوش پور و دادستان محترم مرکز استان گيالن حجه االسالم والمسلمين 
حاج آقا مصطفوي نيا ، معاونت  اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان گيالن جناب آقاي دکترآقايي که در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه مارا ياري و مساعدت نمودندو ساير نهادهاي 
همکار و همکاران محترم قضايي و خصوصاً شهرداري مرکز و جرايد استان که الحق و االنصاف در زمينه فرهنگ سازي و انتشار پيامهاي پيشگيرانه از طريق مطبوعات و تلويزيون هاي شهري در کليه نقاط 
شهررشت  که حدوداً 80 تلويزيون شهري مبادرت به نمايش ودرج پيامهاي پيشگيرانه در زمينه هاي مختلف نمودند تشکر و قدر داني نموده و سالمتي و موفقيت کليه زحمتکشان را از بارگاه حضرت 

حق مسئلت مي نمايم .        
                                  توبندگی چو غالمان به شرط مزد مکن                                                   که خواجه خود روش بنده پروری داند       

اسرافیـل ملکـی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب یک تصویرویا نقاشي 
ترسیم کرد بي تردید این تصویر یا نقاشي حاوي اشکال و تصاویر فراواني از زیبایي بود .
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تعریف سرقت
سرقت-دزدی

سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است.
سـرقت ربـودن مـال و اشـیا منقـول و غیـر منقول بـدون رضـای او بر خـالف حـق. در اصطالح دیگر آن را سـرقت سـاده و سـرقت 
عـادی گوینـد. تقلـب و اختفـا از ربودن دانسـته میشـود. و مفهوم عرفی سـرقت ایـن دو امر را اقتضا می کند. سـرقت مقید سـرقتی 

کـه مقـرون بـه یکـی از کیفیات مشـدده ی و اختصاصی باشـد مانند سـرقت مسـلحانه یا سـرقت در شـب یا با هتـک حرز.
یکـی از قدیمی تریـن جرایـم که شـاید از همـان پیدایش مفهـوم مالکیـت در جوامع بشـری ارتـکاب می یافته و معمـوال مجازات های 

سـختی هـم بـرای مرتکبین آن در نظر گرفته می شـده، جرم سـرقت اسـت.
در کنـار جـرم سـرقت، برخـی از اعمـال مرتبـط بـا این جـرم نیـز در دنیا واجـد وصـف مجرمانه هسـتند و قابـل مجازات شـناخته 
شـده اند. مهم تریـن ایـن قبیـل اعمـال، جـرم مداخله در امـوال مسـروقه از طریـق خرید و فـروش مال مسـروقه، مخفی کـردن مال 

و...است. مسـروقه 
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معموال به سرقت های »حدی« و »تعزیری« تقسیم می شوند.

سـوالی کـه بـرای بیشـتر مـردم پیـش می آیـد این اسـت که چرا دسـت سـارقین قطـع نمی شـود؟ مگـر احـکام اسـالم در قوانین 
نیامده اند؟ مـا  کیفـری 

برابـر متـون شـرعی و مقـررات کیفـری، برای اجرای حد سـرقت باید شـرایطی وجود داشـته باشـد که در صـورت فقدان هـر یک از 
آن هـا، حـد جاری نخواهد شـد و مرتکب سـرقت، شـاید بـر مبنای سـایر قوانین قابـل تعقیب و مجازات باشـد.

برای مثال:
سارق باید بالغ باشد.

سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می رباید.-
-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در »حرز« قرار داده باشد

مـاده 659:هرکـس وسـائل و متعلقـات مربـوط بـه تأسیسـات مـورد اسـتفاده عمومی کـه بـه هزینه دولـت یا بـا سـرمایه دولت یا 
سـرمایه مشـترك دولـت و بخـش غیـر دولتی یا بـه وسـیله نهادها و سـازمانهای عمومـی غیر دولتـی یا موسسـات خیریـه ایجاد یا 
نصـب شـده ماننـد تاسیسـات بهـره بـرداری آب و بـرق و گاز و غیره را سـرقت نماید به حبـس از یک تا 5 سـال محکوم می شـود و 

چنانچـه مرتکـب از کارکنـان سـازمانهای مربوط باشـد به حداکثـر مجازات مقـرر محکوم خواهد شـد
مقصـود از »حـرز« مکانـی اسـت که مال بـرای محافظـت در آن قـرار می گیـرد. برای مثـال گاوصنـدوق بـرای جواهـرات، به مثابه ی 

اسـت(( حرز 

سرقـت و قوانیـن مربـوط به آن
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سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد )مجبور به سرقت نشده باشد(.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد. 

-مـال مسـروقه در حـرز متناسـب قـرار گرفتـه باشـد )مـال مسـروقه در جایی قرار نداشـته باشـد کـه انتظـار وجـود آن در محل 
نمی رفـت.(

-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد و...
بـا ایـن مثـال هـا متوجه می شـویم که برای حـد سـرقت و قطع دسـت، باید مجموعه شـرایطی بـا هم وجود داشـته باشـد در حالی 

کـه معمـوال جمع این شـرایط بـا یکدیگـر کمتر اتفـاق می افتد.
البته این بدین معنا نیست که سارق مطابق سایر مقررات قابل تعقیب و مجازات نباشد 

گذشـته از تمـام ایـن مـوارد، حتـی اگـر تمام این شـرایط با هم وجود داشـته باشـند، بـاز هم  بـرای اجرای حـد نیز شـرایطی وجود 
دارد: از جملـه این کـه صاحب مال پیش از شـکایت، سـارق را نبخشـیده باشـد یا سـارق قبـل از اثبات جـرم، از این گنـاه توبه نکرده 

باشد.
غیـر از مـواردی که گفته شـد سـرقت هایی وجـود دارند که به آنهـا در اصطالح »سـرقت های تعزیـری« می گویند: یعنی سـرقت هایی 

کـه مجـازات قطع دسـت ندارند کـه به اختصار بـه هر یـک می پردازیم:
سرقت 

مجازات سرقت تعزیری :
- سـرقتی کـه فاقـد شـرایط اجـرای مجـازات حـد باشـد و موجب اخـالل در نظـم یا خوف شـده یا بیـم تجـری مرتکب یـا دیگران 

باشـد ، گرچـه شـاکی نداشـته یا شـاکی گذشـت نموده باشـد مجازاتـش حبـس تعزیری خواهـد بود .
- معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :
حسـب ماده 655 قانون مجازات اسـالمی شـروع به جرم سـرقت هـای مندرج در مـواد 651-654 مجـازات حبس و شـالق دارد . لذا 

صـرف شـروع به سـرقت در غیر مـوارد مذکور در مواد مشـارالیهم مجـازات ندارد .
جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروق :

هـر کـس بـا علـم و اطالع یـا با وجـود قرائن اطمینـان آور بـه اینکه مـال در نتیجه ارتکاب سـرقت بدسـت آمده اسـت را بـه نحوی 
تحصیـل یـا مخفـی یا قبـول نماید یـا مـورد معامله قـرار دهد به حبـس و شـالق محکوم خواهد شـد .
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 جرم راهزنی :
- راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

- سـارق مسـلح و راهـزن هـرگاه با اسـلحه امنیـت مردم یا جـاده را برهـم زند و رعب و وحشـت ایجاد کند محارب محسـوب شـده 
و بـه یکـی از کیفرهـای ذیل محکوم می شـود :

1-قتل .
2-آویختن به دار .

3- قطع دست راست و پای چپ .
4-تبعید به دیاری دیگر .

شرایط و ارکان راهزنی :
1-محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .

2- سالح راهزن اعم از سالح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .
3- کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .

4-مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد .
5-تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .

6- غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی االرض .
سرقت 

سرقت مسلحانه از بانکها و نظایر آن :
سرقت مسلحانه از بانک ها و صرافی ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد .

سوم - جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسالمی :
در قانـون مجـازات اسـالمی در دو محـل سـخن از جرم سـرقت و مجازات هـای آن شـده ؛ یکی در باب هشـتم با عنوان حد سـرقت 
از مـاده 197 تـا 203 در کتـاب حـدود که در آن پس از تعریف سـرقت مسـتلزم اجرای مجازات حد ، شـرایط سـرقتی کـه موجب حد 
مـی شـود را در شـانزده بنـد )شـرط( ذکـر نموده اسـت و آنگاه راههـای ثبوت سـرقت حدی را و شـرایط اجـرای حد را بیان داشـته 
اسـت و در آخـر حـد سـرقت را در مراتـب چهارگانه برشـمرده اسـت .در فصل بیسـت و یکم بـا عنوان »سـرقت و ربودن مـال غیر « 
ازمـاده 651 تـا مـاده 667 بـار دیگر مبحث سـرقت و مجـازات های آنـرا مطرح نموده اسـت .  که بدنبـال نگاهی به این مـواد خواهیم 

. داشت 
نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسالمی :
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مـاده 651 : ]هـرگاه سـرقت جامـع شـرایط حـد نباشـد ولی مقـرون به تمـام پنج شـرط ذیل باشـد ، مرتکب از پنج تا بیسـت سـال 
حبـس و تـا 74 ضربه شـالق محکوم می گـردد .[

شرایط پنج گانه :
1-سرقت در شب واقع شده باشد .
2-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3-یک یا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
4-از دیـوار بـاال رفتـه یا حرز را شکسـته یـا کلید سـاختگی به کار بـرده یا اینکـه عنوان یـا لباس مسـتخدم دولت را اختیـار کرده 
یـا برخـالف حقیقـت خـود را مامور دولتـی قلمداد کرده یـا در جایی که محل سـکنی یا مهیا برای سـکنی یا توابع آن اسـت سـرقت 

کرده باشـند .
5-در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

مـاده 656 : ]درصورتـی کـه سـرقت جامع شـرایط حد نباشـد و مقـرون به یکی از شـرایط زیر باشـد مرتکـب به حبس از شـش ماه 
تا سـه سـال و تـا 74 ضربه شـالق محکوم می شـود :[

مـاده 656 :درصورتـی کـه سـرقت جامع شـرایط حد نباشـد و مقـرون به یکی از شـرایط زیر باشـد مرتکب بـه حبس از شـش ماه تا 
سـه سـال و تا 74 ضربه شـالق محکوم می شـود

شرایط شش گانه :
1- سـرقت درجایـی کـه محل سـکنی یـا مهیا برای سـکنی یـا در توابع آن یـا در محل هـای عمومی از قبیل مسـجد و حمـام و غیر 

اینها واقع شـده باشـد .
2- سرقت درجایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .

3-درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

5-سـارق مسـتخدم بـوده و مـال مخـدوم خـود را دزدیـده یا مـال دیگـری را در منـزل مخدوم خـود یا منـزل دیگری که بـه اتفاق 
مخـدوم بـه آنجـا رفته یا شـاگرد یا کارگر بـوده و یا درمحلـی که معموالً محـل کار وی بـوده از قبیـل خانـه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه 

و انبار سـرقت نموده باشـد .
6- هـرگاه اداره کننـده هتـل و مسـافرخانه و کاروانسـرا و کاروان و بطـور کلـی کسـانیکه به اقتضای شـغل اموالی در دسـترس آنان 

اسـت تمام یـا قسـمتی از آن را مورد دسـتبرد قـرار دهند .
7- توضیح : برای محکومیت و مجازات سارق تحقق یکی از شروط ششگانه کافیست .
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- شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .
-   مـاده :659هرکـس وسـائل و متعلقـات مربـوط بـه تأسیسـات مورد اسـتفاده عمومی کـه به هزینـه دولت یا بـا سـرمایه دولت یا 
سـرمایه مشـترك دولـت و بخـش غیـر دولتی یا بـه وسـیله نهادها و سـازمانهای عمومـی غیر دولتـی یا موسسـات خیریـه ایجاد یا 
نصـب شـده ماننـد تاسیسـات بهـره بـرداری آب و بـرق و گاز و غیره را سـرقت نماید به حبـس از یک تا 5 سـال محکوم می شـود و 

چنانچـه مرتکـب از کارکنـان سـازمانهای مربوط باشـد بـه حداکثر مجازات مقـرر محکوم خواهد شـد .
 مـاده 665 : ]هرکـس مـال دیگـری را بربایـد و عمـل او مشـمول عنـوان سـرقت نباشـد بـه حبس از شـش مـاه تا یکسـال محکوم 

خواهـد شـد و اگـر در نتیجـه ایـن کار صدمـه ای بـه مجنی علیه وارد شـده باشـد بـه مجـازات آن نیز محکـوم خواهد شـد .[
توضیـح : حسـب ایـن مـاده قانونی اگر سـرقت واجد شـرایط حـد و شـرایط پنجگانه و ششـگانه مذکـور در مـواد 198 و 651 و 656 

قانـون مجازات اسـالمی نباشـد به مجـازات مذکـور در مـاده 665 محکوم مـی گردد.
ماده 666 : ]درصورت تکرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداکثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .

نکته : منظور از سرقت درماده 666 ، سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .
فصل هفتم- سرقت

ماده -267 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده -268 سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعًا مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
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ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده -269 حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ میماند.
مـاده -270 در صورتـی کـه مکان نگهداری مال از کسـی غصب شـده باشـد، نسـبت به وی و کسـانی کـه از طرف او حق دسترسـی 

بـه آن مـکان را دارند، حرز محسـوب نمی شـود.
مـاده -271 هتـک حـرز عبـارت از نقـض غیـر مجـاز حـرز اسـت کـه از طریق تخریـب دیـوار یا بـاال رفتـن از آن یـا باز کـردن یا 

شکسـتن قفـل و امثـال آن محقـق می شـود.
مـاده -272 هـرگاه کسـی مـال را توسـط مجنـون، طفـل غیرممیـز، حیـوان یا هـر وسـیله بـی اراده ای از حـرز خارج کند مباشـر 
محسـوب مـی شـود و در صورتـی که مباشـر طفل ممیز باشـد رفتار آمر حسـب مـورد مشـمول یکی از سـرقت های تعزیری اسـت.

ماده -273 در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، مالك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده -274 ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده -275 هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده -276 سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

مـاده -277 هـرگاه شـریک یـا صاحـب حق، بیش از سـهم خـود، سـرقت نماید و مـازاد بر سـهم او به حد نصاب برسـد، مسـتوجب 
حد اسـت.

ماده-278 حد سرقت به شرح زیر است:
الـف- در مرتبـه اول، قطـع چهار انگشـت دسـت راسـت سـارق از انتهای آن اسـت، به طوری که انگشـت شسـت و کف دسـت باقی 

. ند بما
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره -1 هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصـره -2 در مـورد بنـد )پ( ایـن ماده و سـایر حبس هایی که مشـمول عنـوان تعزیر نیسـت هـرگاه مرتکب حین اجـرای مجازات 
توبـه نمایـد و مقـام رهبـری آزادی او را مصلحـت بدانـد بـا عفـو ایشـان از حبـس آزاد می شـود. همچنین مقـام رهبری مـی تواند 

مجـازات او را به مجـازات تعزیـری دیگری تبدیـل نماید.



11 قوانینی که همه باید بدانند آنچـه هر شهرونــد بایـد بداند

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
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قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
مـاده1ـ کلیـه راننـدگان، سرنشـینان وسـایل نقلیـه، متصدیان حمـل و نقل زمینـی، عابرین پیـاده و فعـاالن درحوزه حمـل و نقل و 

عبـور و مرور مشـمول ایـن قانون می باشـند. 
مـاده2ـ بـه افسـران کادر و پیمانـی مـورد وثـوق راهنمایـی و رانندگی نیـروی انتظامی جمهوری اسـالمی ایـران که برای تشـخیص 
تخلفـات مربـوط بـه حمـل و نقـل و عبور و مـرور تعیین شـده و آمـوزش الزم را دیـده اند اجـازه داده می شـود، تخلفـات مربوطه را 

وفـق قانـون تشـخیص داده و قبـض جریمه صـادر نمایند. 
تبصـره1ـ نیـروی انتظامـی جمهوری اسـالمی ایران بـرای مدت حداکثر ده سـال می توانـد به درجـه داران کادر مورد وثـوق راهنمایی 
و رانندگـی کـه دارای دیپلـم کامل متوسـطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سـال سـابقه خدمت متوالـی در راهنمایـی و رانندگی بوده 
و آمـوزش الزم را دیـده باشـند اختیـارات و وظایـف منـدرج در این مـاده را از لحاظ تشـخیص تخلـف و صدور قبـض جریمه تفویض 
نمایـد و در مـوارد خـاص و ضـروری از افسـران کادر و پیمانی سـایر بخشـهای نیـروی انتظامی که آمـوزش الزم را دیده اند اسـتفاده 

 . ید نما
تبصـره2ـ بـه نیـروی انتظامی اجازه داده می شـود حداکثر ده سـال پس از تاریخ الزم االجراء شـدن ایـن قانون تا جایگزینی افسـران 

کادر و پیمانـی از افسـران وظیفـه مـورد وثوق آمـوزش دیده جهت اجـراء این ماده بهـره گیری کند. 
تبصـره3ـ راهنمایـی و رانندگـی مجـاز اسـت از گـزارش داوطلبـان مـورد وثـوق آموزش دیـده کـه دارای حداقل مـدرك تحصیلی 
کارشناسـی بـوده و دوره آموزشـی الزم را دیـده باشـند به صـورت رایگان در تشـخیص تخلف و صـدور قبض جریمه توسـط مأموران 

این مـاده اسـتفاده نماید. 
مـاده3ـ تهیـه، نصـب و نگهـداری تجهیـزات الکترونیکـی از قبیل عکسـبرداری، فیلمبـرداری و سـامانه های ماهـواره ای و نظایر آن 
جهـت ثبـت تخلـف و کنترل عبور و مرور در شـهرها به عهده شـهرداریها و در خارج از شـهرها به عهده وزارت راه و ترابری )سـازمان 

راهـداری و حمـل و نقـل پایانه های کشـور( می باشـد کـه با هماهنگـی راهنمایـی و رانندگی ملـزم به اجـراء این ماده می باشـند. 
مـاده4ـ بـه مأمـوران موضوع مـاده )2( این قانون اجـازه داده می شـود متخلفیـن از قوانین و مقـررات راهنمایی و رانندگـی را پس از 
تشـخیص تخلـف و انطبـاق آن با میـزان جرائم متوقف نمایند و مشـخصات وسـیله نقلیـه و راننده، زمـان و محل وقـوع تخلف و نوع 

آن و نیـز مشـخصات خـود را در قبض جریمـه درج و بـه راننده متخلف تسـلیم نمایند. 
در صورتی کـه متخلـف از دریافـت قبـض جریمـه خـودداری نمایـد قبـض صادر شـده بـه منزله ابـالغ قانونـی تلقی شـده و ضمیمه 
سـوابق نـزد اداره راهنمایـی و رانندگـی مربوطـه نگهـداری می شـود. چنانچه وسـیله نقلیـه در محل غیر مجـاز متوقف باشـد یا در 

صـورت عـدم حضـور متخلـف، قبـض جریمه بـه بدنه خـودرو الصاق می شـود. 
در صورتی کـه متوقـف سـاختن وسـیله نقلیه مقدور نباشـد یـا تخلف توسـط تجهیزات الکترونیکی ثبت شـده باشـد مراتـب به نحو 
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مقتضـی به اطـالع دارنده وسـیله نقلیه می رسـد. 
مـاده5 ـ متخلـف موظف اسـت ظـرف مدت شـصت روز از تاریخ منـدرج در قبض جریمـه یا تاریخ ابالغ شـده در قبـض جریمه ای که 
بـه اطـالع او می رسـد جریمه را به حسـابی کـه از طـرف خزانـه داری کل تعیین و اعالم می شـود پرداخت و رسـید دریافـت نماید یا 
مراتـب اعتـراض خود را ظـرف مدت مذکور با ذکـر دالیل بـه اداره اجرائیات راهنمایـی و رانندگی تسـلیم نمایـد. اداره مذکور موظف 
اسـت حداکثـر ظـرف بیسـت و چهار سـاعت پـس از وصـول اعتـراض بررسـی الزم را انجـام داده و در صـورت غیر موجه دانسـتن 
اعتـراض مراتـب را بـه معتـرض ابالغ نماید، در صـورت اصرار معتـرض، اداره اجرائیـات موضوع را جهت رسـیدگی به واحد رسـیدگی 

بـه اعتراضات ناشـی از تخلفات رانندگی ارسـال مـی نماید. 
واحـد فـق الذکـر متشـکل از یک قاضی بـا ابالغ رئیـس قوه قضائیـه و یک کارشـناس راهنمایـی و رانندگـی با معرفـی رئیس پلیس 
راهنمایـی و رانندگـی مربطـه می باشـد ریاسـت آن واحد بـا قاضی خواهد بـود که پس از أخـذ نظر مشـورتی عضو دیگر مبـادرت به 

صـدور رأی می نمایـد. رأی صادره قطعی اسـت. 
در صورتی کـه متخلـف در مهلـت قانونـی مذکـور اعتراض خـود را تسـلیم ننماید یا ظرف بیسـت روز پـس از ابـالغ رأی واحد جریمه 

را پرداخـت ننمایـد، موظف اسـت جریمه را بـه مأخذ دوبرابـر مبلغ منـدرج در قبض جریمـه بپردازد. 
تبصـره ـ در صورتـی کـه ثابت شـود مأمـوران و نیـز داوطلبان مذکـور در ماده )2( حسـب مـورد به ناحـق قبض جریمه صـادر کرده 
یـا بـا علـم و اطالع گـزارش خالف واقـع در مـورد امور مربـوط به این قانـون داده انـد، ضمن جبـران خسـارت وارده به مجـازات بزه 

گـزارش خالف واقـع محکوم می شـوند. 
مـاده6 ـ مأمـوران راهنمایـی و رانندگـی بـه جـز در مـوارد مصرح قانونـی و مـوارد تصادفات منجـر به جـرح و قتل مجاز بـه توقیف 

وسـیله نقلیـه موتوری نمی باشـند. 
مـاده7ـ مأمـوران مذکـور در مـاده )2( ایـن قانـون در حـدود وظایـف و اختیـارات تعییـن شـده همزمان با صـدور قبـض جریمه به 
صـورت تسـلیمی یـا ثبـت توسـط دوربین، گـزارش تخلفـات منـدرج در جدول ذیـل این مـاده را با ذکـر شـماره و نـوع گواهینامه 
راننـده بـه اداره راهنمایـی و رانندگـی مربوطه ارسـال می دارنـد. اداره مزبور متناسـب بـا نمرات منفی منـدرج در جـدول مذکور به 

شـرح زیر بـا آنان رفتـار مـی نماید: 
1ـ چنانچـه متخلـف دارای )30( نمره منفی باشـد گواهینامه او به مدت سـه ماه ضبـط و در پایان مدت مزبور بـا پرداخت چهارصدهزار 

)400.000( ریـال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسـترد می شـود. 
2ـ پـس از اعمـال مقـررات موضـوع بنـد )1( چنانچـه در اثـر ارتـکاب تخلفـات جدیـد )25( نمـره منفـی بـه متخلـف تعلـق گیرد 
گواهینامـه او بـه مدت شـش مـاه ضبط و پـس از انقضاء مـدت مزبور و پرداخـت ششـصدهزار )600.000( ریـال به نفـع خزانه عمومی 

مسـترد می گـردد. 
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3ـ هـرگاه پـس از اعمـال مقـررات بنـد )2( در اثر ارتـکاب تخلفـات جدید بیسـت نمره منفی بـه متخلف تعلـق گیـرد گواهینامه او 
ابطـال می گـردد و بعـد از یک سـال می توانـد برابر مقررات و پـس از طـی دوره آموزشـی و پرداخت یـک میلیـون )1.000.000(ریال به 

نفـع خزانـه عمومی گواهینامـه جدید أخـذ نماید. 
تبصـره1ـ بـه اسـتثناء بندهـای )1( تـا )7( در بقیـه مـوارد بـرای هر تخلـف در هر بیسـت و چهار سـاعت صرفـًا یک بار نمـره منفی 

می شود. محاسـبه 
تبصـره2ـ در صورتی کـه متخلـف بـه مـدت شـش ماه از زمـان ارتـکاب آخریـن تخلف منجر بـه نمـره منفـی در بندهـای)1( و)2( و 
یک سـال در بنـد )3( ایـن مـاده، مرتکـب هیچ یـک از تخلفـات راهنمایی و رانندگی نشـود کلیـه نمره هـای منفی ناشـی از تخلفات 

ارتکابـی گذشـته بالاثـر می گـردد و تخلفـات بعـدی وی به عنـوان تخلـف اول او محسـوب می گردد. 
تبصـره3ـ متخلـف مکلف اسـت ظرف بیسـت روز پس از ابـالغ صورت وضعیـت مربوط به نمـرات منفـی، گواهینامه خـود را به اداره 
راهنمایـی و رانندگـی مربوطه تسـلیم نمایـد در صورت عدم تسـلیم در موعد مقـرر راهنمایی و رانندگـی پرونده مربوطـه را به واحد 
رسـیدگی بـه اعتراضـات موضـوع مـاده )5( ایـن قانون ارسـال تا پس از بررسـی و عـدم وجود عـذر موجه عـالوه بر جرائـم فوق به 
تناسـب، جرائـم نقـدی بندهـای این مـاده را تا دو برابـر افزایش دهـد. راهنمایـی و رانندگی موظف اسـت در هر نوبت کـه نمره منفی 

بـه متخلـف تعلق می گیـرد به نحـو مقتضـی او را درخصوص مطلع شـدن از نمـرات منفـی راهنمایی کند. 
تبصـره4ـ کسـانی کـه در مدت ضبـط گواهینامـه مبادرت بـه رانندگـی می کنند به مجـازات مقـرر بـرای رانندگی بـدون گواهینامه 

می شـوند. محکوم 
تبصره5 ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفًا به موجب قانون ممکن است. 

تبصـره6ـ  آئیـن نامـه اجرائـی ایـن مـاده توسـط نیـروی انتظامـی تدویـن و پـس از تأییـد وزیر کشـور به تصویـب هیـأت وزیران 
می رسـد. 

مـاده8 ـ هـرگاه ظـرف مهلت چهـار ماه از تاریـخ ابالغ قبـض جریمه متخلـف جریمه مربوطـه را پرداخـت ننماید از سـوی راهنمایی 
و رانندگـی اخطاریـه کتبـی بـا مهلـت یک ماهـه مبنـی بر پرداخـت جریمه بـه وی ابـالغ می گـردد. در صـورت پایان مهلـت و عدم 
پرداخـت، ضمـن ضبط گواهینامـه، پالك وسـیله نقلیه تا زمـان پرداخت جریمه در سـامانه راهنمایـی و رانندگی توقیف خواهد شـد. 
تبصـره ـ در صورتی کـه مبلـغ جریمـه خودرویی بـه ده میلیـون )10.000.000(ریـال برسـد راهنمایـی و رانندگی موظف اسـت مراتب 
را بـه مالـک خـودرو اعـالم و چنانچـه ظرف مهلـت یک مـاه از تاریخ ابـالغ، مالک خودرو نسـبت بـه پرداخـت جریمه یـا اعتراض به 
واحـد منـدرج در مـاده )5( ایـن قانون اقـدام ننمایـد، راهنمایـی و رانندگی مکلـف به توقیف خـودرو تـا پرداخت جریمه می باشـد. 

در صـورت اعتـراض، واحـد مزبـور موظف اسـت درخصوص ایـن موارد ظـرف یک هفتـه تعیین تکلیـف نماید. 
مـاده9ـ راننـدگان موظفنـد هنـگام رانندگی گواهینامـه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شـخص ثالـث و برای خودروهایـی که بیش از 
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پنج سـال از تولیـد آنـان می گـذرد برگـه معاینه فنـی را به همراه داشـته باشـند و در صـورت مطالبه مأمـوران راهنمایـی و رانندگی 
آن را ارائـه نماینـد. مأمـوران در صورتـی مـدارك راننـدگان را مطالبه می کنند که شـاهد تخلف از سـوی راننده بوده یـا تحت تعقیب 
قضائـی یـا انتظامـی باشـد. در صورتی که هیچ یـک از مدارك فـوق به همـراه راننده نباشـد مأمـوران راهنمایی و رانندگـی می توانند 
تـا زمـان ارائـه مـدارك، خـودرو را متوقـف نماینـد و در صورتی که یکـی از مـدارك فوق یا شناسـنامه یـا کارت شناسـایی معتبر به 
همـراه راننـده باشـد مأمـوران مذکور موظفنـد با أخذ مـدرك مذکور و ارائه رسـید بدون توقف وسـیله نقلیـه راننده را ملـزم به ارائه 

سـایر مدارك و اسـترداد مدرك أخذ شـده نمایند. 
چنانچـه اقامتـگاه راننده شـهر دیگری باشـد بنا به تقاضـای وی راهنمایـی و رانندگی مکلف اسـت پس از وصول مدارك الزم نسـبت 
بـه ارسـال مدرك أخذشـده بـه راهنمایـی و رانندگی محل موردنظر وی توسـط پسـت رسـمی و ظرف مهلت چهل و هشـت سـاعت 

اقـدام نماید. 
تبصـره1ـ راننـدگان وسـایل نقلیـه مسـافربری و باربـری عمومـی باید عالوه بـر مدارك فوق سـایر مـدارك اختصاصی مربوطـه را به 

باشند.  داشـته  همراه 
تبصـره2ـ کلیـه وسـایل نقلیـه باید بـه تجهیزاتـی کـه در قوانین و مقـررات معین می شـود مجهـز باشـند در صورت مجهـز نبودن 
وسـایل نقلیـه بـه تجهیزات مذکـور، راهنمایـی و رانندگـی از شـماره گذاری و ارائه خدمات بـه آنها خـودداری می نمایـد. راهنمایی و 
رانندگـی موظف اسـت شـش ماه قبـل از الزام راننـدگان و خودرو سـازان به نصب و همراه داشـتن تجهیـزات مورد نیـاز اقدامی همه 

جانبـه بـرای اطالع رسـانی بـه راننـدگان از طریق رسـانه های عمومـی و تابلوهـای تبلیغاتی جاده ای و شـهری به عمـل آورد. 
مـاده10ـ مأمـوران راهنمایـی و رانندگـی موضوع مـاده)2( این قانـون موظفند در صورت مشـاهده تخلفات زیر به شـرح مقـرر اقدام 

 : یند نما
الـف ـ چنانچـه وسـیله نقلیـه دارای عیب و نقص فنـی مؤثر بـوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشـته باشـد، وسـیله 

نقلیـه مذکور بـه تعمیرگاه اعـزام می گردد. 
بـ  در مـواردی کـه قرائـن و شـواهد حاکـی از حالت مسـتی یا اسـتفاده راننـده از مواد مخـدر و روانگردان باشـد مأمـوران موضوع 
مـاده)2( ایـن قانـون با اسـتفاده از تجهیزات الزم نسـبت به تشـخیص ایـن حالت اقدام مـی نماینـد و در صورت اثبات حالت مسـتی 
و بی ارادگـی حاصـل از مصرف مسـکرات و مـواد مخـدر و روانگردان از رانندگـی فرد موردنظـر جلوگیری و ضمن صـدور قبض جریمه 
بـه مبلـغ دومیلیون)2.000.000(ریـال و ضبـط گواهینامـه بـه مـدت شـش ماه توسـط نیـروی انتظامـی جهت اقـدام قانونی بـه مرجع 

معرفی می شـود.  قضائـی  صالح 
ج ـ در صورتی کـه راننـده بـدون داشـتن گواهینامـه مبـادرت بـه رانندگـی نماید وسـیله نقلیـه متوقف و راننـده به مرجـع قضائی 

می گردد.  معرفـی 
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دـ  هـرگاه راننـده بـه صـورت همزمان مرتکـب دو تخلف از تخلفـات موضـوع بندهـای )1(، )2(، )3(، )4(، )5( و )10( جـدول ماده )7( 
ایـن قانـون گردد، وسـیله نقلیـه برای مـدت حداکثر هفتاد و دو سـاعت توقیـف می شـود. آئین نامه اجرائـی بندهای » الـف« و » ب« 
ایـن ماده ظرف مدت شـش ماه توسـط وزارت کشـور با همـکاری وزارت دادگسـتری تهیـه و به تصویب هیـأت وزیران خواهد رسـید. 
مـاده11ـ هـرگاه وسـیله نقلیـه مطابـق قانـون بـه توقفـگاه اعـزام گـردد ترخیـص آن منوط بـه پرداخـت کلیـه جریمه ها و تسـلیم 
مفاصاحسـاب و ارائـه اصـل رسـید خـودرو یا دسـتور مقـام قضائی می باشـد و در صـورت ظن قـوی در عـدم مالکیت، ارائـه مدارك 

مثبتـه مالکیـت ضروری اسـت. 
مـاده12ـ وزارت راه و ترابـری و شـهرداریها بنا به تشـخیص و اعـالم راهنمایی و رانندگـی موظفند محلهایی را که توقف وسـایل نقلیه 
در آنهـا بـه هـر میـزان موجـب بـروز خطر و کاهـش ظرفیـت و انسـداد راه می شـود با نصـب عالمت مخصـوص مشـخص نمایند. در 
صـورت توقـف وسـایل نقلیـه در این قبیـل محلها و تـرك آن یا امتنـاع راننـده از حرکـت و همچنین توقف خـودرو در پیـاده روها، 
مأمـوران موضـوع ماده)2(ایـن قانـون مکلفند ضمن صـدور قبض جریمه نسـبت به انتقال وسـیله نقلیـه مطابق مـاده )13( این قانون 

اقـدام نمایند. 
تبصره ـ عالمت مخصوص موضوع این ماده عالمت توقف ممنوع منضم به عالمت حمل با جرثقیل می باشد. 

مـاده13ـ در مـواردی کـه طبق ایـن قانون انتقال وسـیله نقلیه ضرورت داشـته باشـد، وسـیله نقلیـه با اسـتفاده از وسـایل مطمئنه 
کـه بـرای این کار معمول اسـت حسـب مـورد بـه نزدیکترین توقفـگاه یا مقـر انتظامی یـا راهنمایـی و رانندگـی مربوط یـا تعمیرگاه 
انتقـال می یابـد. هزینـه هـای حمـل و نقـل و توقف وسـیله نقلیه که توسـط بخـش خصوصی وصول می شـود حسـب مورد بـه عهده 
متخلـف، مالـک، متصـرف یـا قائم مقـام قانونـی آنان خواهـد بـود. هزینه هـای یادشـده برابـر تعرفه هایی می باشـد که به پیشـنهاد 

وزارت کشـور بـه تصویب هیـأت وزیران خواهد رسـید. 
تبصـره1ـ در صورتـی کـه در اثر حمل یا نگهداری خسـارتی به خودرو یـا محموله آن وارد شـود راهنمایی و رانندگی از خسـارت دیده 

حمایـت می کند. جبران خسـارت مذکـور برعهده حمـل کننده یا نگهدارنده اسـت. 
تبصـره2ـ در کلیـه مـوارد اگـر قبـل از حمـل یا در حیـن حمل خـودرو، مالـک آن حاضر شـود و تقاضـای تحویـل خـودرو را نماید 

مأمـوران مکلفنـد ضمـن صـدور قبض جریمـه، خـودرو را بـه وی تحویـل نمایند. 
مـاده14ـ در تصادفـات رانندگـی کـه فقط منجـر به خسـارات مالی می شـود رانندگان مکلفنـد در صـورت قابل انتقال بودن وسـایل 
نقلیـه، بـا امکانـات موجـود، محل اسـتقرار چرخهـا را عالمتگـذاری نمـوده و بالفاصله وسـایل نقلیه خـود را به منظور رفع سـدمعبر 
بـه کنـار راه منتقـل و سـپس عنداللزوم درخواسـت حضـور کارشـناس تصادفات نماینـد. در صـورت امتنـاع از اقدام فـوق مأموران 
راهنمایـی و رانندگـی بـه نحـو مقتضـی اقـدام می نماینـد و چنانچه به علـت وقوع تصـادف منجر بـه جرح یا فوت، جسـد یا اجسـام 
دیگـری مانـع عبـور وسـایل نقلیه یـا اخالل در نظم شـده باشـد مأمـوران انتظامـی مکلفند بـا عالمتگذاری محل اسـتقرار جسـد و 



17 قوانینی که همه باید بدانند

اجسـام، آنهـا را از مسـیرهای حرکـت خـارج و تـا انجام تشـریفات قانونی توسـط مقامات مسـؤول صحنه تصـادف را حفـظ نمایند. 
تبصـره1ـ مراکـز فوریتهای پزشـکی و جمعیت هالل احمر و سـایر دسـتگاههای ذی ربـط موظفند طبق درخواسـت مأمـوران انتظامی 

و راهنمایـی و رانندگـی نسـبت بـه انتقال مجروحان و جسـد حسـب مـورد به مراکـز درمانی و پزشـکی قانونی اقـدام نمایند. 
تبصـره2ـ کارشناسـان تصادفات راهنمایـی و رانندگی رسـیدگی کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسـیدگی و انجام تشـریفات 
قانونـی بـا بهره گیـری از امکانات مانند عکسـبرداری و وسـایل دیگر در اختیار خود یا سـایر سـازمانها و نهادها نسـبت بـه مدیریت، 

پاکسـازی و برقـراری ایمنی عبـور و مرور در محـل وقوع تصادف اقـدام نمایند. 
تبصـره3ـ در صورتـی که براسـاس نظر کارشناسـان تصادفـات نقص راه یا وسـیله نقلیـه مؤثر در علت تصادفات باشـد حسـب مورد 

متصدیـان ذی ربط، مسـؤول جبـران خسـارات وارده بوده و بـا آنان برابـر قانون رفتار خواهد شـد. 
مـاده15ـ در شـبکه معابر شـهری پرترافیک کـه برابر مقـررات راهنمایی و رانندگـی ممنوعیت توقـف وجود ندارد با تصویب شـورای 
عالـی هماهنگـی ترافیک شـهرهای کشـور، شـهرداریها می توانند بـرای مدیریت پارکهای مجـاز حاشـیه ای ابزارها و وسـایل الزم از 
قبیـل ایسـت سـنج )پارکومتـر( یـا کارت پـارك نصب و بـرای توقف بیـش از نیم سـاعت در محـدوده زمانـی 7 صبح تا 9 شـب حق 
توقـف مناسـبی که میزان آن به پیشـنهاد شـوراهای اسـالمی شـهرها و تصویب وزیرکشـور تعیین می شـود بر طبق مقـررات مربوط 

بـه أخـذ عـوارض دریافت نماینـد. توقف بـدون مجوز بـه منزله ارتـکاب تخلف توقـف ممنـوع خواهد بود. 
تبصـره1ـ نحـوه مدیریـت پارك هـای حاشـیه ای و تعییـن معابـر پرترافیک، شـرایط و نحوه جـذب و آمـوزش به کارگیـری متصدیان 
مربوطـه بـه موجـب آئین نامه ای خواهد بود که توسـط شـورای عالـی هماهنگی ترافیک شـهرهای کشـور و با همکاری شـورای عالی 

اسـتانها تهیـه و بـه تصویب هیـأت وزیران می رسـد. 
تبصـره2ـ صددرصـد)%100( درآمـد حاصـل از ایـن ماده پـس از واریز به خزانـه در اختیار شـهرداری ذی ربـط قرار می گیـرد تا جهت 

احـداث توقفـگاه )پارکینگ( در همان شـهر هزینـه نماید. 
مـاده16ـ واحدهـای اجـراء احـکام کیفری موظفنـد کلیـه آراء مربوط به تصادفـات منجر به فـوت یا جـرح را به راهنمایـی و رانندگی 
اعـالم نماینـد و در صورتـی که حکم صـادره متضمـن محرومیت از رانندگـی باشـد، گواهینامه رانندگـی مربوطه را نیز أخذ و ارسـال 
نماینـد. راهنمایـی و رانندگـی مکلف اسـت سـامانه ای را ایجـاد نماید تا کارشناسـان تصادفـات بتوانند سـابقه تصادفـات قبلی افراد 

را بـه مراجـع قضائی رسـیدگی کننده اعـالم نمایند. 
مـاده17ـ نظـر اولیـه افسـران کارشـناس تصادفـات راهنمایـی و رانندگـی در حکم نظر کارشناسـان رسـمی اسـت. چنانچـه به نظر 
قاضـی رسـیدگی کننده، نظـر کارشناسـی مبهم و یـا ناقص باشـد موضوع جهـت رفع نقص بـه همان کارشـناس و یا کارشـناس دیگر 
ارجـاع می گـردد و در صـورت مغایـرت نظر کارشـناس بـا اوضـاع و احوال مسـلم قضیه و یـا اعتراض موجـه و مدلل اصحـاب دعوی، 

موضـوع بـه هیـأت کارشناسـی مطابق مقـررات آئین دادرسـی دادگاههـای عمومی و انقـالب ارجاع خواهد شـد. 
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مـاده18ـ تـردد تمـام یـا بعضی از وسـایل نقلیه موتـوری در سـاعات و محدوده هایی از شـهر کـه از سـوی راهنمایـی و رانندگی و یا 
محیـط زیسـت و یـا شـهرداریهای مربوطـه منطقـه ممنوعه پیشـنهاد می شـود و مطابـق ضوابط شـورای عالـی ترافیک بـه تصویب 
شـورای عالـی هماهنگـی ترافیک اسـتانها و در تهـران به تصویب شـورای حمل و نقل و ترافیک شـهر تهران می رسـد ممنوع اسـت 
و نیـروی انتظامـی ضمـن صـدور قبض جریمـه عبور ممنوع بـرای متخلف بـه او اخطار مـی نماید که از محـدوده طـرح ترافیک خارج 

شـود. در صـورت ادامـه تخلـف برای هـر یک سـاعت یک برابـر جریمه خواهد شـد. 
مـاده19ـ بسـتن کمربنـد ایمنـی بـرای راننـدگان و کلیـه سرنشـینان انـواع خودروهـای درحال حرکـت در کلیـه راههـا و همچنین 
اسـتفاده از کاله ایمنـی اسـتاندارد بـرای راننـدگان و ترك نشـینان هـر نوع موتورسـیکلت اجباری اسـت. بـا متخلفان برابـر جریمه 

پیش بینی شـده در جـدول جرائـم رانندگـی برخـورد می شـود. 
تبصـره ـ کلیـه راننـدگان خودروهایی کـه تاکنون برای سرنشـینان خـود کمربند ایمنـی نصب ننموده انـد موظفند ظرف شـش ماه از 
تاریـخ تصویـب این قانون نسـبت بـه نصب کمربنـد ایمنی اسـتاندارد در خودروهـای خود اقـدام نماینـد. اعمال مقـررات مندرج در 

ایـن مـاده نسـبت به خودروهـای فاقـد کمربند منـوط به انقضـاء این مهلت می باشـد. 
مـاده20ـ کلیـه قوانیـن و مقررات عمومـی مربوط به حمـل و نقل و عبور و مـرور در مورد موتورسـیکلت ها نیز جاری اسـت. حرکت در 
پیـاده رو یـا در جهت مخالف مسـیر مجـاز، ایجاد عمـدی صدای ناهنجـار، حمل بـار غیرمتعارف، حرکت نمایشـی مارپیـچ، تک چرخ، 
حمـل یـدك، عـدم اسـتفاده از کاله ایمنـی و تـردد در خطوط ویژه اتوبوسـرانی بـا موتورسـیکلت تخلف محسـوب شـده و مأموران 
موضـوع مـاده)2( ایـن قانون موظفنـد ضمن صـدور قبض جریمه نسـبت بـه توقیف موتورسـیکلت حداکثر بـه مدت یـک هفته و در 

صـورت تکرار یـک ماه اقـدام کنند. 
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است. 

مـاده21ـ جریمه هـای تخلفـات مربـوط به حمـل و نقل و عبـور و مـرور در کلیه نقاط کشـور و مناطـق آزاد تجاریـ  صنعتـی، با توجه 
بـه مـکان و زمـان وقـوع و نـوع تخلفـات و میـزان تأثیـر آن در آلودگی محیـط زیسـت و ایمنی عبـور و مرور و سـایر عوامـل موثر 
منـدرج در ردیفهـای)1( تـا )6( جـدول موضوع مـاده)7( ایـن قانـون از یکصدهزار)100.000(ریال تـا یک میلیـون )1.000.000(ریال و در 
سـایر مـوارد از سـی هـزار )30.000(ریـال الـی پانصدهـزار )500.000(ریـال می باشـد و طبق جداولـی که بـه پیشـنهاد وزارتخانه های 

کشـور، دادگسـتری و راه و ترابـری بـه تصویـب هیـأت وزیران خواهد رسـید بـه اجراءگذارده می شـود. 
تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف )7( جدول موضوع ماده )7( بر اساس بند » ب« ماده )10( محاسبه خواهد شد. 

مـاده22ـ میـزان جریمه هـای نقـدی مقـرر در مـواد ایـن قانـون متناسـب بـا افزایش یـا کاهـش تورم هر سـه سـال یک بـار بنا به 
پیشـنهاد نیـروی انتظامـی و تأییـد وزارتخانه هـای دادگسـتری، کشـور و راه و ترابـری و تصویـب هیأت وزیـران قابل تعدیل اسـت. 
مـاده23ـ وجـوه حاصـل از جریمه هـای تخلفـات رانندگی در سراسـر کشـور به حسـاب درآمـد عمومی کشـور نزد خزانـه داری کل 
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واریـز می گـردد تا عالوه بر بودجه سـالیانه به شـرح زیـر به شـهرداریها و دهیاریهـای ذی ربـط، وزارت راه و ترابری و پلیـس راهنمایی 
و رانندگـی نیـروی انتظامی تخصیص داده شـود. 

الـف ـ شـصت درصـد )%60( از کل وجـوه حاصله به تفکیـک درآمدهای ناشـی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخل محدوده 
شـهرها و روسـتاها حسـب مـورد بـه وزارت راه  و  ترابـری )سـازمان راهـداری و حمل و نقل جـاده ای کشـور( به صـورت متمرکز و در 
شـهرها بـه شـهرداریهای محـل و دهیاریهـا از طریق اسـتانداری همان اسـتان به تناسـب هفتـاد درصد )%70( و سـی درصـد )30%( 
اختصـاص می یابـد تا حسـب مورد صرف استانداردسـازی وسـایل و تجهیـزات ایمنـی راهها، خط کشـی و نگهـداری آن، تهیه و نصب 
و نگهـداری عالئـم راهنمایـی و رانندگی و تجهیـزات ایمنی، احداث پلهـای عابر پیاده، احـداث توقفگاههای عمومـی و اصالح راههای 

روسـتایی، معابـر و نقـاط حادثه خیز در شـهرها و روسـتاها نمایند. 
تبصـرهـ  بـه وزارت راه و ترابـری و شـهرداریها اجـازه داده می شـود با اسـتفاده از توان و سـرمایه بخش غیردولتی نسـبت بـه تأمین، 
اسـتقرار، ارائـه خدمـات، تعمیـر و نگهداری تجهیـزات الکترونیکی و هوشـمند ثبـت تخلف، کنتـرل و نظارت ترافیک راههای کشـور 
اقـدام نماینـد. برگشـت سـرمایه گذاری صورت گرفتـه از محـل بخشـی  از جریمه های ثبت شـده توسـط تجهیـزات موردنظـر تأمین و 

پرداخـت می گـردد. اجـراء جریمه هـای ایـن بند بـا اولویـت سـرمایه گذاران داخلـی و با اسـتفاده از دانـش فنی بومی می باشـد. 
ب ـ پانـزده درصـد )%15( از کل وجـوه بـه پلیـس راهنمایـی و رانندگـی نیروی انتظامـی اختصـاص می یابـد تـا بـه منظـور کاهـش 
تصادفـات رانندگـی و خسـارتهای جانـی و مالی ناشـی از آن بـرای تأمین تجهیـزات تخصصی پلیـس به کارگیـری فن آوری های جدید 
در مدیریـت نظـارت و کنتـرل بـر عبور و مـرور، ارتقـاء کّمی و کیفی حضـور و کارایی پلیـس، اجراء طرحهـای انتظامـی ترافیکی فوق 

برنامـه و ایمنـی رانندگـی در شـهرها و جاده هـای کشـور و همچنیـن هزینه هـای اجرائی ایـن قانون مصـرف نماید. 
ج ـ بیسـت درصـد )%20( از کل وجـوه جهـت تأمیـن اعتبار بـه صندوق تأمین خسـارتهای بدنـی مقـرر در قانون اصالح قانـون بیمه 

مسـؤولیت مدنـی دارنـدگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینـی در مقابل شـخص ثالث واریـز می گردد. 
دـ پنـج درصـد )%5( از کل وجـوه باقیمانـده جهت تبلیغ در راسـتای ارتقـاء فرهنگ رانندگـی و رعایت مقـررات آن در اختیار پلیس 

راهنمایـی و رانندگـی نیـروی انتظامـی قرار می گیـرد تا از طریـق دسـتگاهها و نهادهای مرتبط هزینـه نمایند. 
مـاده24ـ بـرای متخلفـان از مقررات مربوط به سـامانه های )سیسـتمهای(حمل ونقل ریلی شـهری و حومه، اعم از رانندگان، مسـافران 
و متصدیـان کنتـرل و هدایـت و نظایـر آن به وسـیله مأمـوران نیـروی انتظامی که مـورد وثوق بـوده و آمـوزش الزم را دیـده و برای 

تشـخیص تخلفـات مربـوط به این نـوع حمـل ونقل تعیین شـده باشـند، قبـض جریمه صـادر می گردد. 
مـاده25ـ جریمـه تخلـف از مقـررات حمـل و نقل ریلی شـهری و حومـه از )40.000( چهل هـزار ریال الـی پانصدهـزار )500.000( ریال 
تعییـن و طبـق جداولـی که بـه تأیید شـورای عالـی هماهنگی ترافیک شـهرهای کشـور و تصویـب هیأت وزیران می رسـد بـه اجراء 

می شود.  گذاشـته 
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مـاده26ـ در راههایـی کـه برای عبـور عابـران پیاده عالئـم، تجهیزات و مسـیرهای ویژه اختصاص داده شـده اسـت عابـران مکلفند 
هنـگام عبـور از عرض یا طول سـواره رو بـا توجه به عالئـم راهنمائی و رانندگـی منصوبه در محـل از نقاط خط کشی شـده، گذرگاههای 
غیرهمسـطح و مسـیرهای ویـژه اسـتفاده نماینـد هرگاه عابـران به تکلیـف مذکور عمـل ننمایند، درصـورت تصادف با وسـیله نقلیه، 
راننـده مشـروط بـه ایـن که کلیـه مقـررات را رعایت نمـوده باشـد و قادر بـه کنترل وسـیله نقلیـه و جلوگیـری از تصادف یـا ایجاد 
خسـارت مـادی و بدنی نباشـد مسـؤولیتی نخواهد داشـت. عـدم مسـؤولیت راننده مانع اسـتفاده مصدوم یـا وراث متوفـی از مزایای 
بیمـه نخواهـد شـد و شـرکت بیمـه بـا ارائـه قـرار منع تعقیـب یا حکـم برائـت راننـده ملزم بـه اجـراء تعهـدات موضوع بیمـه نامه 
بـه مصـدوم یـا وّراث متوفـی خواهـد بـود. چنانچه وسـیله نقلیـه بیمه نباشـد، دیـه عابـر از صنـدوق موضوع قانـون بیمـه اجباری 
مسـؤولیت مدنـی دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی در مقابل شـخص ثالـث مصـوب 23/10/1347 پرداخت می شـود. رانندگان 
نیـز موظفنـد درصـورت عبور عابـر پیـاده از محلهای تعیین شـده، با فاصله ای که به وسـیله خط کشـی پشـت مسـیر ویژه مشـخص 

می گـردد توقـف کامـل کننـد. در غیـر این صـورت برای آنهـا مبلـغ دویسـت هزارریال قبـض جریمه صادر می شـود. 
تبصـره ـ وزارت راه و شـهرداریها مکلفند حسـب مورد بـا هماهنگی راهنمایـی و رانندگی محلهای عبـور عابران پیـاده در کلیه معابر 

بـرون شـهری و درون شـهری را با نصب عالئـم و تجهیزات مشـخص نمایند. 
مـاده27ـ راهنمایـی و رانندگـی موظف اسـت بـا اسـتفاده از فناوریهـای مربوطه و ایجـاد پایگاه رایانه ای در سراسـر کشـور اطالعات 
مربـوط به وسـایل نقلیـه موتوری )اعم از شـماره پالك، نـوع خودرو، نام و مشـخصات مالـکان و دارنـدگان انواع گواهینامـه رانندگی 
ـ نقـل و انتقـال و همچنیـن سـوابق تخلفـات و تصادفات رانندگـی و ارزیابی تاثیـر تخلفات راننـدگان در ایمنی عبور و مـرور( را ثبت 
و تمهیـدات الزم بـرای امـکان اسـتفاده وزارتخانه هـا، دانشـگاهها، مراکز تحقیقاتی و سـازمان هایی نظیر سـازمان راهـداری و حمل و 

نقـل جـاده ای و شـرکت های بیمـه از پایگاه رایانـه ای مزبور فراهـم نماید. 
مـاده28ـ راهنمایـی و رانندگـی مکلف اسـت امکان دسترسـی رانندگان و مالـکان به صورت وضعیت وسـایل نقلیه را از طریق شـبکه 
هـای تارنمـا )وب سـایت( یا تلفـن گویا فراهـم سـازد و از طریق پسـت یـا سامانه های)سیسـتمهای( الکترونیکی و مخابراتی سـاالنه 

بـه مالـکان وسـایل نقلیه صـورت وضعیت تخلفـات و میـزان جرائم وسـیله نقلیه متعلـق به آنها اعـالم نماید. 
مـاده29ـ نقـل و انتقـال خودرو به موجب سـند رسـمی انجام می شـود، دارندگان وسـایل نقلیه مکلفند قبـل از هرگونه نقـل و انتقال 
وسـایل مذکوردر دفاتر اسـناد رسـمی، ابتدا بـه ادارات راهنمایـی و رانندگی یا مراکز تعیین شـده از سـوی راهنمایـی و رانندگی برای 
بررسـی اصالـت وسـیله نقلیه، هویت مالـک، پرداخـت جریمه ها و دیـون معوق و تعویض پـالك به نام مالـک جدید مراجعـه نمایند. 

تبصـره1ـ نیـروی انتظامـی می تواند با همکاری سـازمان ثبت اسـناد و امالك کشـور، امکان اسـتقرار دفاتر اسـناد رسـمی را به تعداد 
کافـی در مراکز تعویض پـالك فراهم آورد. 

تبصـره2ـ آیین نامـه نحـوه اجـرای ایـن مـاده و نحـوه حضـور دوره ای و بـا رعایت نوبت بـرای تمامـی دفاتر اسـناد رسـمی در مراکز 
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تعویـض پـالك توسـط وزارتخانه هـای دادگسـتری و کشـور و نیـروی انتظامـی ظـرف یـک مـاه تهیـه و به تصویـب هیـأت وزیران 
می رسـد. 

مـاده30ـ تعویـض قطعـات اصلـی وسـایل نقلیه شـامل موتور، شاسـی، اتـاق و نیز رنـگ بدون مجـوز راهنمایـی و رانندگـی ممنوع 
اسـت، در صورتی کـه بـدون مجـوز اقدام بـه تعویض موارد فوق شـود بنا به تشـخیص واحد رسـیدگی بـه اعتراضات منـدرج در ماده 
)5( متخلـف ملـزم بـه پرداخـت جریمـه به مبلغ تـا )یک چهارم تـا یک هشـتم( قیمت قطعـه و یا رنـگ تغییریافته خواهد شـد و در 
صـورت عـدم کشـف فسـاد در احراز اصالـت قطعه تعویض شـده و خودرو نسـبت به اصالح سـند اقـدام الزم به عمل می آیـد. چنانچه 

قطعـه تغییریافتـه فاقـد اسـتانداردهای الزم و مقررات فنی باشـد نسـبت به اوراق نمـودن خودرو اقدام خواهد شـد. 
مـاده31ـ شـرکتها و مؤسسـات حمـل و نقـل بار و مسـافر و راننـدگان وسـایل نقلیه عمومـی در صورت تخلـف از ضوابط حمـل بار و 
مسـافر و ایمنـی عبـور و مرور در راههای کشـور کـه در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شـده اسـت، راننده وسـیله نقلیه توسـط 
مأمـوران راهنمایـی و رانندگـی وفـق مقـررات این قانـون جریمه و در مـوارد حمل بار اضافـی یا مسـافر در محل بار یا ایراد خسـارت 
بـه راه، ابنیـه و تأسیسـات فنـی، ضمن متوقـف کردن وسـیله نقلیه حامل بـار، جهت تعییـن و پرداخت خسـارت وارده حسـب مورد 
بـه سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای یا شـهرداری محـل معرفی خواهند شـد. در مـوارد فـوق و همچنین در صـورت نقض 
ایمنـی عبـور و مـرور ادامـه حرکت وسـیله نقلیه منـوط به انطبـاق وضعیت آن بـا مقـررات مربوط و پرداخت خسـارت وارده توسـط 

شـرکت یا مؤسسـه حمـل و نقل یـا راننده می باشـد. 
تبصـره1ـ تخلفات شـرکتها و مؤسسـات حمل و نقل بار و مسـافر حسـب مورد، توسـط سـازمان راهـداری و حمل و نقل جـاده ای و یا 
شـهرداری رسـیدگی و در مـورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسـط کمیسـیونی متشـکل از نماینده سـازمان مزبـور و نماینده 
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی و نماینـده صنـف مربوطه رسـیدگی و در صورت احراز تخلف اشـخاص مذکـور برای بـار اول تذکر کتبی 
و بـرای بـار دوم بـه بعد متناسـب با نـوع و تکرار تخلـف از یک میلیـون )1.000.000(ریال تـا پنج میلیـون )5.000.000( ریال بـه ازای هر 
تخلـف جریمـه خواهنـد شـد. در مورد تخلفـات منتهی بـه تصادفات جرحی یـا فوتی ناشـی از قصور یا تقصیـر و یا در صـورت تکرار 
تخلـف بیـش از سـه بـار مراجـع مذکـور مجازنـد پروانه فعالیت شـرکت یا مؤسسـه حمـل و نقـل متخلف را از یـک ماه تا یک سـال 
تعلیـق و در صـورت تکـرار بـرای بار چهـارم به طور دائـم لغو نماینـد. نیـروی انتظامی موظف اسـت با اعالم سـازمان مذکور نسـبت 
بـه تعطیلی مؤسسـه یا شـرکت متخلـف اقدام نمایـد. در صـورت اعتراض قاضـی مذکور در مـاده )5( ایـن قانون با حضـور معترض و 

حسـب مـورد نماینده سـازمان راهـداری یا شـهرداری به موضـوع رسـیدگی و رأی الزم را صادر می نمایـد رأی صادره قطعی اسـت. 
آئیـن نامـه اجرائـی موضوع ایـن تبصره و مـدت تعطیلی و لغو پروانـه فعالیت شـرکتهای حمل و نقـل توسـط وزارت راه و ترابری و در 

قسـمت ایمنـی با همـکاری وزارت کشـور )نیروی انتظامـی( و وزارت دادگسـتری تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسـد. 
تبصـره2ـ وجـوه حاصـل از جریمه های موضـوع تبصره )1( فوق به حسـاب سـازمان راهداری و حمـل و نقل جاده ای نـزد خزانه داری 
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کل واریـز مـی شـود تا جهت ارتقـاء ایمنی حمـل و نقل جـاده ای و راههای روسـتایی به مصرف برسـاند. 
تبصـره3ـ شـرکت یـا مؤسسـه حمـل و نقلی کـه طبق ایـن مـاده تعطیل می گـردد مکلف اسـت بـا موافقت مسـافر یا صاحـب کاال، 
حمـل کاال و مسـافری را کـه قبـاًل تعهـد کرده، به شـرکتها و مؤسسـات دیگر واگـذار نمایـد و اال مسـؤول خسـارت وارده خواهد بود. 
مـاده32ـ شـهرداری هـا موظفند کلیـه فعالیتهای مربوط بـه حمل و نقل کاال و بار و مسـافر در محدوده شـهرها را در قالب مؤسسـات 

و شـرکت های حمـل و نقـل تعاونـی و خصوصی سـاماندهی و بر آنها نظـارت کنند. 
تبصـرهـ  اختیـارات و وظایـف منـدرج در مـاده )32( ایـن قانـون و تبصره هـای آن در محدوده شـهرها بـر عهده شـهرداری ذی ربط 

می باشـد. 
مـاده33ـ مسـؤولیت صـدور پروانـه و نظارت بر اجـراء مقررات مربـوط به قایقرانـی در آبراهها، دریاچه های داخل شـهرها و سـواحل 
دریاهـا )بـه اسـتثناء محدوده بنادر( بـا شـهرداری و در خارج از محدوده شـهرها بر عهـده فرمانداری اسـت و به موجـب آئین نامه ای 

کـه توسـط وزارتخانه هـای کشـور و راه و ترابـری تنظیـم و به تصویـب هیأت وزیران می رسـد انجـام می گیرد.

قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسالمی
ماده -714 دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(

تبصـره -1 در حکـم مذکـور فرقـی بیـن اینکه عضـو دارای دیه مقدر باشـد یا نباشـد، نیسـت. همچنین فرقـی بین تغییـر رنگ تمام 
یا قسـمتی از عضـو و نیز بقاء یـا زوال اثر آن نمیباشـد.

تبصره -2 در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
مـاده -715 صدمـه ای کـه موجـب تورم بدن، سـر یـا صـورت گـردد، ارش دارد و چنانچه عـالوه بر تـورم موجب تغییر رنگ پوسـت 

نیـز گردد، حسـب مـورد دیـه و ارش تغییر رنگ بـه آن افزوده می شـود.
فصل هفتم - دیه جنین

ماده -716 دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
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ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیـه جنینـی کـه روح در آن دمیده شـده اسـت اگر پسـر باشـد، دیه کامل و اگر دختر باشـد نصف آن و اگر مشـتبه باشـد، سـه 

کامل دیـه  چهارم 
مـاده -717 هـرگاه در اثـر جنایـت وارد بـر مـادر، جنین از بیـن برود، عـالوه بر دیه یـا ارش جنایـت بر مـادر، دیه جنین نیـز در هر 

مرحلـه ای از رشـد که باشـد پرداخت می شـود.
مـاده -718 هـرگاه زنـی جنیـن خـود را، در هـر مرحلـه ای که باشـد، به عمد، شـبه عمـد یا خطـاء از بین ببـرد، دیه جنین، حسـب 

مـورد توسـط مرتکب یـا عاقلـه او پرداخت می شـود.
تبصره - هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده -719 هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
مـاده -720 دیـه اعضـاء و دیگـر صدمات وارد بـر جنین در مرحله ای که اسـتخوان بندی آن کامل شـده ولی روح در آن دمیده نشـده 
اسـت به نسـبت دیـه جنین در این مرحله محاسـبه مـی گردد و بعد از دمیده شـدن روح، حسـب جنسـیت جنین، دیه محاسـبه می 

شـود و چنانچـه بر اثـر همان جنایـت جنین از بین بـرود، فقط دیـه جنین پرداخت می شـود.
مـاده -721 هـرگاه در اثـر جنایـت و یـا صدمه، چیزی از زن سـقط شـود که به تشـخیص کارشـناس مورد وثوق، منشـأ انسـان بودن 

آن ثابـت نگـردد، دیـه و ارش نـدارد لکـن اگر در اثـر آن، صدمـه ای بر مـادر وارد گردد، حسـب مورد دیه یـا ارش تعیین می شـود.
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

مـاده -722 دیـه جنایـت بـر میـت، یـک دهم دیه کامـل انسـان زنده اسـت مانند جـدا کردن سـر از بدن میـت که یک دهـم دیه و 
جـدا کـردن یک دسـت، یک بیسـتم دیـه و هر دو دسـت، یـک دهم دیـه و یک انگشـت، یک صـدم دیه کامـل دارد. دیـه جراحات 

وارده بـه سـر و صـورت و سـایر اعضـاء و جوارح میت به همین نسـبت محاسـبه می شـود.
تبصـره - دیـه جنایـت بـر میت بـه ارث نمیرسـد بلکـه متعلق بـه خود میت اسـت کـه در صـورت مدیون بـودن وی و عـدم کفایت 

ترکـه، صـرف پرداخـت بدهـی او می گـردد و درغیـر این صـورت بـرای او در امـور خیر صرف می شـود.
مـاده -723 هـرگاه آسـیب وارده بـر میت، دیه مقدر نداشـته باشـد، یک دهـم ارش چنین جنایتی نسـبت به انسـان زنده محاسـبه 

و پرداخت مـی گردد.
ماده -724 قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

مـاده -725 دیـه جنایـت بـر میـت حاّل اسـت مگـر اینکه مرتکـب نتوانـد فـوراً آن را پرداخت کنـد که در ایـن صورت بـه او مهلت 
مناسـب داده می شـود.

ماده -726 دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
مـاده -727 هـرگاه شـخصی بـه  طـور عمـدی، جنایتی بـر میت وارد سـازد یـا وی را هتـک نماید، عـالوه بـر پرداخت دیـه یا ارش 

جنایـت، بـه سـی  و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضربه شـالق تعزیـری درجه شـش محکوم می شـود.
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نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع
گاهـی اوقـات یـک عصبانیـت،  باعـث از کوره در رفتـن فرد می شـود. در این مـوارد کافی اسـت فرد وارد نـزاع شـود، در این صورت 

نمی تـوان از عواقـب آن جلوگیـری کـرد. اکنـون به مفهوم نـزاع جمعی و مقایسـه آن با چنـد عنـوان مجرمانه دیگـر می پردازیم.
در جامعـه امـروزی، فشـارهای ناشـی از روابـط اجتماعـی باعـث شـده که گاه یـک اتفاق سـاده بـه منازعـه ای تبدیل شـود. موارد 
متعـددی بـه پزشـکی قانونـی اطـالع داده می  شـود که افـراد  زیـادی در قالب دو گـروه بر سـر موضوعی کـه در غالب مـواد اهمیتی 
نـدارد  بـه جـان هـم افتاده انـد. درگیری هایـی کـه حتـی گاهـی منجـر بـه معلولیت یـا مـرگ می شـود.  اتفاقی کـه در هـر صورت 

امنیـت و سـالمت جامعـه را بـه خطر می انـدازد و عـده زیـادی را گرفتـار می کند.
شـرکت در درگیـری بسـته بـه میـزان خسـارت وارده، مجازات هایی چون قصـاص، دیه و حبـس را به دنبـال دارد. گاهـی اوقات یک 
عصبانیـت،  باعـث از کـوره در رفتن فرد می شـود. در ایـن موارد کافی اسـت فرد وارد نزاع شـود، در ایـن صورت نمی تـوان از عواقب 

آن جلوگیـری کـرد. اکنـون به مفهـوم نزاع جمعی و مقایسـه آن بـا چند عنـوان مجرمانه دیگـر می پردازیم.
 مفهوم نزاع دسته جمعی

شـرکت در منازعـه یعنـی روی آوردن بـه ضـرب و جـرح. یعنی دسـت زدن به جـرم علیه اشـخاص که تبعـات حقوقـی فراوانی برای 
افـراد بـه  بار مـی آورد. از نظـر حقوقی ضـرب به صدماتـی گفته می شـود که ازهم گسـیختگی ظاهـری نسـوج و خونریـزی از بدن را 
همـراه نـدارد. پـس کسـی کـه در یک نزاع شـرکت می کنـد و موجب ایجـاد کبـودی،  تورم، پیـچ خـوردن مفاصـل و خون مردگی در 

بـدن طرف نـزاع می شـود از نظـر قانون مرتکب ضرب شـده اسـت. 
ضـرب معمـوال بـا دسـت یا پـا با تمام سـنگینی بـدن یا بـا اسـتفاده از ابـزاری مثل چـوب، آهن یا سـنگ اتفـاق می افتد،  امـا به هر 
حـال مـالك تشـخیص آن آسـیب ظاهـری بـدون خونریـزی اسـت.در مقابل، جـرح بـه آسـیب هایی گفته می شـود که بـا خونریزی 
ظاهـری و بیرونـی همـراه باشـد، مثـل وقتـی که کسـی باعث ایجـاد خراشـیدگی، بریدگـی یا پارگـی در بـدن فردی می شـود. پس 

قطـع عضـو، سـوختگی، شکسـتگی و بریدگی یا مـواردی شـبیه این هـا از انواع جرح هسـتند.
 جرح عضو عمدی

بیشـتر کسـانی کـه بـا دیگـران درگیر می شـوند شـاید به فکرشـان نرسـد مجرمـی هسـتند که مرتکـب جـرح عمدی شـده.  نظر 
قانونگـذار در مـورد ایـن دسـته از افـراد کامـال واضح اسـت. پس اگر شـخصی به قصـد قطع یا جـرح عضو، بـه دیگری صدمـه بزند 
مرتکـب جـرم عمدی شـده اسـت. حتـی زمانی کـه فرد قصـد این عمـل را نداشـته باشـد،  ولی نـوع عمل او طوری باشـد کـه عرفا 
منجـر بـه قطـع یـا جرح عضـو شـود، این جرم صـادق اسـت. مثل کسـی که بـه قصد دور کـردن کسـی از صحنـه درگیری یـا ادب 

کـردن او بـا چاقو بـه وی صدمـه می زند. 
چنیـن افـرادی در محضـر دادگاه اعـالم می کننـد هیـچ قصـد قبلـی بـرای قطع یـا جرح عضـو فرد مصـدوم نداشـته اند، امـا قاضی 
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بـه آن هـا خواهـد گفـت اگر چـه او چنین قصدی نداشـته، امـا نوع وسـیله ای کـه از آن برای انجـام این کار اسـتفاده کـرده منجر به 
چنیـن نتیجه ای شـده اسـت.اما گاهـی اوقات فردی کـه مرتکب جرح عمدی شـده نه قصـد چنین کاری داشـته و نه وسـیله ای که از 
آن اسـتفاده کـرده یـا نـوع عمـل او باعث بـروز صدمه شـده، بلکه عمل او نسـبت بـه طرف مقابـل به واسـطه پیری، بیمـاری، ضعف 

جسـمانی یـا سـن کم مصـدوم منجر بـه قطع یا جـرح عضو شـده در حالـی کـه صدمه زننـده از این موضـوع باخبر بوده اسـت.
 وقتی عمدی بودن ثابت شود

 اگـر قاضـی تشـخیص دهـد قطع یا جـرح عضو عمدی اسـت مصـدوم می توانـد تقاضای قصـاص کند که اگـر مجرمیت ضـارب اثبات 
شـود بـا رعایـت شـرایطی قصـاص خواهـد شـد. به ایـن ترتیـب بایـد در قصاص بیـن اعضا تسـاوی باشـد، یعنی اگر کسـی دسـت 
راسـت دیگـری را شکسـت دسـت راسـت او به تقاضای مصدوم شکسـته شـود یعنـی هر عضـو در مقابل همـان عضـو و همان محل 
در مقابـل همـان محـل. البتـه در اینجا یک اسـتثنا وجود دارد. به این صورت که اگر مجرم دسـت راسـت نداشـته باشـد دسـت چپ 
او و اگـر دسـت چـپ هـم نداشـته باشـد پای او بـه جای دسـت قصاص می شـود، ولی ایـن قاعـده در مورد سـایر اعضا مثـل گوش و 

چشـم صـدق نمی کند. 
اگـر قاضـی تشـخیص دهـد قطع یا جـرح عضو عمـدی اسـت مصـدوم می تواند تقاضـای قصاص کنـد. در ایـن صورت اگـر مجرمیت 
ضـارب اثبـات شـود بـا رعایت شـرایطی قصـاص خواهد شـد. در مـورد قصاص عـالوه بر تسـاوی در محـل اعضـا، باید آن هـا از نظر 
سـالم بـودن هـم با یکدیگر مسـاوی باشـند. برای همیـن در بعضی جراحت هـا و سـوختگی ها یا در مورد شکسـتگی اسـتخوان ها که 
ممکـن اسـت قصـاص موجب مرگ مجرم شـود یـا بیشـتر از صدمه ای کـه وارد کـرده صدمه ببینـد به جای قصـاص از او دیـه گرفته 

می شـود.
  صرف نظر کردن از قصاص

 در ایـن میـان گاه اتفـاق می افتـد یـا شـاکی از قصـاص صـرف نظـر می کنـد یا شـرط تسـاوی محقق نمی شـود کـه در ایـن صورت 
ضـارب بـه 2 تـا 5 سـال حبـس محکـوم می شـود. طبـق قوانیـن آیین دادرسـی کیفـری، ایـن میـزان حبس بـا تحقق چهار شـرط 
اتفـاق می افتـد؛ یکـی اینکـه صدمـه وارده موجب نقصـان یا شکسـتن یـا از کار افتادن عضـو مصدوم شـود، صدمـه وارده منتهی به 
مـرض دایمـی فقـدان یـا نقـص یکی از حـواس یـا منافع مصـدوم شـود، صدمـه وارده منجـر به از بیـن رفتـن عقل مصدوم شـود و 
قاضـی تشـخیص دهـد کـه اقدام مجـرم باعث اخـالل در نظـم و امنیت عمومی شـده یا موجب شـود وی یـا دیگران جری و گسـتاخ 
شـوند. حـاال اگـر چنیـن آسـیب هایی پیش نیامده باشـد ولـی مجرم هنـگام ایجاد صدمه از اسـلحه یـا چاقو یـا ابزاری شـبیه این ها 

اسـتفاده کـرده باشـد به 3 مـاه تا یک سـال حبـس محکوم خواهد شـد.
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 مجازات هر مجرم جداست
گاهـی اوقـات درگیری هـا بـه صورت دسـته جمعی اسـت. در ایـن مـوارد قانون گذار بـرای هر فـردی کـه از در منازعه شـرکت کرده 
اسـت، چـه آسـیب  دیده باشـند و چه آسـیب وارد کـرده باشـند، مجـازات مقرر کرده اسـت. ایـن مجازات صرفـًا به خاطـر حضور و 
شـرکت آن هـا در درگیـری اسـت. در صورتی کـه منازعه منتهـی به نقص عضو شـود، هر یـک از شـرکت کنندگان به حبس از شـش 
مـاه تـا سـه سـال و اگـر منازعه منتهـی به ضرب و جرح شـود، هر یک به سـه مـاه تا یک سـال حبس محکـوم خواهند شـد. معموال 
شـرکت کنندگان در منازعـه مدعـی می شـوند کـه بـرای میانجیگـری یا دفـاع از خـود وارد درگیری شـده اند کـه اثبات ایـن امر بر 
عهـده آن هـا و تشـخیص آن با قاضی اسـت. اگـر دادگاه اقدام شـخصی را دفاع مشـروع تشـخیص دهـد، از مجازات های مقـرر گفته 

شـده در باال معاف هسـتند.
  تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعی

در قانـون مجـازات اسـالمی مـوردی تحت عنوان دفاع مشـروع پیش بینی شـده اسـت کـه در این دفاع اگر ثابت شـود کـه فرد برای 
دفـاع از خـود در مقابـل ضـارب ایسـتادگی کـرده اسـت و اگر فرد ضارب زخمی یا کشـته شـود، دفاع مشـروع محسـوب می شـود. 
البتـه بـا شـرایطی خـاص کـه در قانون نیز به آن اشـاره شـده اسـت، از جمله ایـن که دفاع بـا نوع حمله متناسـب باشـد و همچنین 

امـکان گریـز از صحنه جرم وجود نداشـته باشـد.
اگـر فـرد بـرای دفـاع از خود مهاجـم را زخمـی کند یا بـه قتل برسـاند، قابل مجـازات نیسـت البته با شـرایطی که مطرح شـد. الزم 
بـه ذکـر اسـت که نظـر نهایی و نوع دفاع بسـتگی بـه تشـخیص قاضـی دارد. در این میان اگـر فرد مدافع بـرای دفاع از خود، سـالح 
فـرد مهاجـم را در اختیـار بگیـرد و با همان سـالح بـه فرد مهاجـم ضربه و صدمـه ای وارد کنـد، دیگر شـامل دفاع مشـروع نخواهد 

بود. چـرا که با حملـه تناسـبی ندارد.
 فرق منازعه و نزاع جمعی

جـرم منازعـه و شـرکت در نـزاع دسـته جمعی جرمی جداگانه اسـت کـه در بخش تعزیـرات قانون مجازات اسـالمی پیش بینی شـده 
اسـت. اگـر در تیتـر روزنامه هـا و نشـریات بـا ایـن عبـارت برخـورد  کردید کـه: »شـرکت در نزاع منجـر به قتل شـد«، مـراد وقوع 
همیـن جـرم اسـت. بـه عبارتی شـرط تحقق شـرکت در نـزاع دسـته جمعی این اسـت کـه نحـوه و کیفیت فعـل مجرمانه اشـخاص 
حاضـر در منازعـه نامعلـوم باشـد.  زیـرا اگـر بتـوان مرتکـب اصلی را شـناخت، بـا او در حدود مـواد راجع بـه ضرب و جـرح عمدی 
رفتـار خواهـد شـد. در ضمـن ایـن جـرم در صورتی واقع می شـود کـه شـخصی در منازعه و درگیـری دخالت کـرده باشـد، هر چند 
خـود مرتکـب صدمـه ای بـه کسـی نزنـد. بنابراین صـرف شـرکت در نـزاع و تحقـق نتایجی مثل قتـل، نقص عضـو یا ضـرب و جرح، 
سـبب محکومیـت هـر یـک از مرتکبان بـه کیفرهـای قانونی اسـت خواهد شـد. ضرورتی نـدارد که شـرکت کننده در نـزاع، خود نیز 

ضرب و جرحـی وارد کرده باشـد. 
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برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: 
-1 در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال. 

-2 در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از 6 ماه تا سه سال.
-3 در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

بـه دلیـل تاثیری کـه درگیری هـا و منازعات دسـته جمعی بـر امنیت، آسـایش و نظـم خانـواده دارد، قانون گـذار به صـورت جداگانه 
ایـن مـورد را جرم انـگاری کـرده و بـرای آن مجـازات حبـس در نظر گرفتـه اسـت. بنابراین بهتر اسـت افراد قبـل از درگیر شـدن  با 

هم کمـی به عواقـب آن فکـر کنند.

مجازات های اصلی
 ماده -14 مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد
ب- قصاص

پ- دیه
ت- تعزیر

تبصـره- چنانچـه رابطـه علیـت بیـن رفتار شـخص حقوقی و خسـارت وارد شـده احراز شـود دیـه و خسـارت، قابل مطالبـه خواهد 
بـود. اعمـال مجـازات تعزیری بر اشـخاص حقوقـی مطابق مـاده )20( خواهـد بود.

ماده -15 حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
مـاده -16 قصـاص مجـازات اصلـی جنایـات عمـدی بر نفـس، اعضـاء و منافع اسـت که به شـرح منـدرج در کتاب سـوم ایـن قانون 

شـود. می  اعمال 
مـاده -17 دیـه اعـم از مقـدر و غیرمقـدر، مالی اسـت که در شـرع مقدس بـرای ایراد جنایـت غیرعمدی بـر نفس، اعضـاء و منافع و 

یـا جنایـت عمـدی در مـواردی که به هـر جهتی قصـاص ندارد بـه موجب قانـون مقرر می شـود.
مـاده -18 تعزیـر مجازاتـی اسـت کـه مشـمول عنـوان حـد، قصاص یـا دیه نیسـت و به موجـب قانـون در مـوارد ارتـکاب محرمات 
شرعــی یـا نقـض مقـررات حکومتـی تعیین و اعمـال می گـردد. نوع، مقـدار، کیفیـت اجراء و مقـررات مربـوط به تخفیـف، تعلیق، 
سـقوط و سـایر احـکام تعزیـر به موجب قانـون تعیین مـی شـود. دادگاه در صـدور حکم تعزیـری، با رعایت مقـررات قانونـی، موارد 

زیـر را مـورد توجـه قرار مـی دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
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ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
ماده -19 مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد )1.000.000.000( ریال
- مصادره کل اموال

- انحالل شخص حقوقی
درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون )550.000.000( ریال تا یک  میلیارد )1.000.000.000( ریال

درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون )360.000.000( ریال تا پانصد و پنجاه میلیون )550.000.000( ریال 
درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال 
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  )180.000.000( ریال تا سیصد و شصت میلیون )360.000.000( ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال 
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون )80.000.000( ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )180.000.000(ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت  عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی 

درجه 6
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- حبس بیش از شش ماه تا دو سال 
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون )20.000.000( ریال تا هشتاد میلیون )80.000.000( ریال

- شالق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال 

- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون )10.000.000( ریال تا بیست میلیون )20.000.000( ریال 
- شالق از یازده تا سی ضربه 

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه 
درجه 8

- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون )10.000.000( ریال 

- شالق تا ده ضربه
تبصره-1 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصـره-2 مجازاتـی کـه حداقـل آن منطبـق بـر یکـی از درجات فـوق و حداکثـر آن منطبـق با درجـه باالتر باشـد، از درجـه باالتر 
محسـوب می شـود.

تبصـره-3 در صـورت تعـدد مجـازات هـا، مجـازات شـدیدتر و درصـورت عدم امـکان تشـخیص مجازات شـدیدتر، مجـازات حبس 
مـالك اسـت. همچنیـن اگـر مجازاتـی با هیـچ  یـک از بندهای هشـت گانه ایـن مـاده مطابقت نداشـته باشـد مجـازات درجه هفت 

محسـوب می شـود.
تبصـره-4 مقـررات ایـن مـاده و تبصـره هـای آن تنهـا جهت تعییـن درجه مجـازات اسـت و تأثیـری در میـزان حداقـل و حداکثر 

مجـازات هـای مقـرر در قوانین جـاری ندارد.
تبصـره-5 ضبـط اشـیاء و اموالـی که در ارتکاب جـرم به کار رفتـه یا مقصود از آن بـه کارگیری در ارتکاب جرم بوده اسـت از شـمول 
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ایـن مـاده و بنـد )ب( مـاده )20( خـارج و در مـورد آنهـا برابـر مـاده )215( ایـن قانـون عمل خواهد شـد. در هـر مورد کـه حکم به 
مصـادره امـوال صادر می شـود بایـد هزینه هـای متعارف زندگـی محکـوم و افراد تحت تکفل او مسـتثنی شـود.

مـاده -20 در صورتـی که شـخص حقوقی براسـاس مـاده )143( این قانون مسـؤول شـناخته شـود، با توجه به شـدت جـرم ارتکابی 
و نتایـج زیـان بـار آن بـه یک تـا دو مورد از مـوارد زیر محکـوم می شـود، این امـر مانع از مجازات شـخص حقیقی نیسـت:

الف- انحالل شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی  برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به  وسیله رسانه ها
تبصـره- مجـازات موضـوع ایـن ماده، در مـورد اشـخاص حقوقی دولتی و یـا عمومی غیـر دولتی در مـواردی که اعمـال حاکمیت می 

کننـد، اعمال نمی شـود.
مـاده -21 میـزان جـزای نقـدی قابـل اعمال بر اشـخاص حقوقـی حداقـل دو برابـر و حداکثر چهـار برابر مبلغی اسـت کـه در قانون 

بـرای ارتـکاب همـان جرم به وسـیله اشـخاص حقیقـی تعیین می شـود.
مـاده -22 انحـالل شـخص حقوقـی و مصـادره امـوال آن زمانی اعمال می شـود کـه برای ارتـکاب جرم، به وجـود آمده یا بـا انحراف 

از هـدف مشـروع نخسـتین، فعالیت خـود را منحصراً در جهت ارتـکاب جرم تغییر داده باشـد.
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده -23 دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از 
درجـه  شـش تـا درجه یـک محکوم کرده اسـت با رعایت شـرایط مقـرر در ایـن قانون، متناسـب با جـرم ارتکابـی و خصوصیات وی 

بـه یک یـا چند مجـازات از مجـازات های تکمیلـی زیر محکـوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
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ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سالح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی 

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصـره 3 - آییـن نامـه راجـع به کیفیت اجـرای مجازات تکمیلی ظرف شـش مـاه از تاریخ الزم االجراء شـدن این قانون توسـط وزیر 
دادگسـتری تهیـه می شـود و به تصویب رئیـس قوه قضاییه می رسـد.

مـاده -24 چنانچـه محکـوم طی مـدت اجرای مجـازات تکمیلی، مفـاد حکم را رعایـت ننمایـد، دادگاه صادرکننده حکم به پیشـنهاد 
قاضـی اجـرای احـکام بـرای بـار اول مـدت مجـازات تکمیلی منـدرج در حکم را تـا یک سـوم افزایش می دهـد و در صـورت تکرار، 
بقیـه مـدت محکومیـت را بـه حبس یا جـزای نقـدی درجه هفت یا هشـت تبدیـل می کنـد. همچنین بعد از گذشـتن نیمـی از مدت 
مجـازات تکمیلـی، دادگاه مـی توانـد با پیشـنهاد قاضی اجرای حکـم در صـورت اطمینان به عدم تکـرار جرم و اصالح مجرم، نسـبت 

بـه لغو یا کاهـش مدت زمـان مجـازات تکمیلی وی اقـدام کند.
مـاده -25 محکومیـت قطعـی کیفـری در جرائم عمـدی، پس از اجرای حکم یا شـمول مـرور زمان، در مـدت زمان مقـرر در این ماده 

محکـوم را از حقـوق اجتماعی بـه عنوان مجـازات تبعی محـروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سـه سـال در محکومیـت بـه قطـع عضـو، قصـاص عضـو در صورتی که دیـه جنایت وارد شـده بیـش از نصـف دیه مجنـٌی علیه 
باشـد، نفی بلـد و حبـس تا درجـه چهار

پ- دو سـال در محکومیـت بـه شـالق حدی، قصـاص عضـو در صورتی که دیـه جنایت وارد شـده نصف دیـه مجنٌی علیه یـا کمتر از 
آن باشـد و حبـس درجه پنج
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تبصـره 1ـ در غیـر مـوارد فوق، مراتـب محکومیت در پیشـینه کیفـری محکوم درج می شـود لکـن در گواهی های صـادره از مراجع 
ذیربـط منعکـس نمی گـردد مگر به درخواسـت مراجـع قضایی بـرای تعیین یـا بازنگـری در مجازات 

تبصـره -2 در مـورد جرائـم قابـل گذشـت در صورتـی کـه پس از صـدور حکم قطعی با گذشـت شـاکی یـا مدعی خصوصـی، اجرای 
مجـازات موقوف شـود اثـر تبعـی آن نیز رفع می شـود.

تبصـره -3 در عفـو و آزادی مشـروط، اثـر تبعـی محکومیـت پـس از گذشـت مـدت های فـوق از زمـان عفو یـا اتمام مـدت آزادی 
مشـروط رفـع می شـود. محکـوم در مـدت زمـان آزادی مشـروط و همچنین در زمـان اجرای حکـم نیـز از حقوق اجتماعـی محروم 

گـردد. می 

ماده -26 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الـف- داوطلـب شـدن در انتخابات ریاسـت جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شـورای اسـالمی و شـوراهای اسـالمی شـهر و 

ستا و ر
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم 

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- اسـتخدام و یـا اشـتغال در کلیـه دسـتگاه هـای حکومتـی اعـم از قوای سـه گانه و سـازمان ها و شـرکت های وابسـته بـه آنها، 
صـدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایـران، نیروهای مسـلح و سـایر نهادهای تحـت نظر رهبری، شـهرداری هـا و مؤسسـات مأمور به 

خدمـات عمومـی و دسـتگاه هـای مسـتلزم تصریح یـا ذکر نـام برای شـمول قانون بـر آنها 
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسـیس، اداره یـا عضویـت در هیـأت مدیره شـرکت هـای دولتی، تعاونـی و خصوصی یـا ثبت نام تجارتی یا مؤسسـه آموزشـی، 

و علمی فرهنگی  پژوهشـی، 
تبصـره-1 مسـتخدمان دسـتگاه هـای حکومتـی در صـورت محرومیـت از حقـوق اجتماعی، خواه بـه عنوان مجـازات اصلـی و خواه 
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مجـازات تکمیلـی یـا تبعی، حسـب مـورد در مـدت مقـرر در حکم یـا قانـون، از خدمـت منفصل می شـوند. 
تبصـره -2 هـر کس بـه عنوان مجـازات تبعی از حقـوق اجتماعی محـروم گردد پس از گذشـت مواعد مقـرر در مـاده)25( این قانون 
اعـاده حیثیـت می شـود و آثار تبعـی محکومیت وی زائـل می گردد مگـر در مورد بندهـای )الـف(، )ب( و)پ( این ماده کـه از حقوق 

مزبـور به  طـور دائمی محروم می شـود.
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

مـاده -27 مـدت حبـس از روزی آغـاز می شـود کـه محکوم، بـه موجب حکم قطعـی الزم االجـراء حبس مـی گـردد. در صورتی که 
فـرد، پیـش از صـدور حکم بـه علت اتهـام یـا اتهاماتی کـه در پرونده مطرح بوده بازداشـت شـده باشـد، مـدت بازداشـت قبلی در 
حکـم محاسـبه مـی شـود. در صورتی که مجـازات مـورد حکم، شـالق تعزیری یا جـزای نقدی باشـد، هر روز بازداشـت، معادل سـه 
ضربـه شـالق یا سـیصد هـزار )300.000( ریال اسـت. چنانچـه مجازات متعدد باشـد بهترتیب نسـبت به حبس، شـالق و جـزای نقدی 

گردد. می  محاسـبه 
مـاده -28 کلیـه مبالـغ مذکـور در ایـن قانـون و سـایر قوانین از جملـه مجازات نقـدی، به تناسـب نرخ تورم اعالم شـده به  وسـیله 
بانـک مرکـزی هر سـه سـال یک بـار به پیشـنهاد وزیـر دادگسـتری و تصویب هیـأت وزیران تعدیـل و در مـورد احکامی کـه بعد از 

آن صـادر می شـود الزم االجراء مـی گردد.
مـاده -29 هـرگاه بازداشـت بـدل از جـزای نقدی تـوأم با مجازات حبس باشـد بازداشـت بـدل از جزای نقـدی از تاریـخ اتمام حبس 
شـروع مـی شـود کـه از حداکثر مـدت حبس مقـرر در قانـون بـرای آن جرم بیشـتر نیسـت و در هـر حال مـدت بازداشـت بدل از 

جـزای نقدی نباید از سـه سـال تجـاوز کند.
مـاده -30 منـع از اشـتغال به شـغل، کسـب، حرفه یـا کار معین مسـتلزم لغو جـواز کار یا پروانه کسـب، حرفه یا کار اسـت مشـروط 

بـه اینکـه جرم به سـبب اشـتغال به شـغل، کسـب، حرفه یـا کار ارتکاب یابـد یا آن اشـتغال وقوع جـرم را تسـهیل نماید.
ماده -31 منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

مـاده -32 منـع از اصـدار چـک مسـتلزم ابطـال برگه های سـفید دسـته چک و انسـداد حسـاب جـاری و ممنوعیت از درخواسـت 
مجـدد افتتاح حسـاب جاری اسـت.

ماده -33 منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سالح است.
ماده -34 منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده -35 اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
مـاده -36 حکـم محکومیـت قطعـی درجرائـم موجـب حد محاربه و افسـاد فـی االرض یـا تعزیر تـا درجه چهـار و نیـز کالهبرداری 
بیـش از یـک میلیـارد )1.000.000.000( ریـال در صورتـی که موجـب اخالل در نظم یا امنیت نباشـد در یکـی از روزنامه هـای محلی در 
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یـک نوبت منتشـر می شـود.
تبصـره - انتشـار حکـم محکومیـت قطعی در جرائم زیـر که میزان مـال موضوع جـرم ارتکابی، یـک  میلیـارد )1.000.000.000( ریال یا 

بیـش از آن باشـد، الزامی اسـت و در رسـانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار منتشـر می شـود:
الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختالس
پ- اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری
ث- تبانی در معامالت دولتی

ج- أخذ پورسانت در معامالت خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت 

ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کاال و ارز

د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی

ر- اخالل در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

مـاده -37 در صـورت وجـود یـک یا چند جهـت از جهـات تخفیف، دادگاه مـی تواند مجـازات تعزیری را بـه نحوی که بـه حال متهم 
مناسـب تر باشـد به شـرح ذیل تقلیـل دهد یا تبدیـل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده -38 جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همـکاری مؤثـر متهم در شناسـایی شـرکا یـا معاونـان، تحصیل ادله یا کشـف اموال و اشـیاء حاصله از جـرم یا بـه کار رفته برای 
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آن ارتکاب 
پ- اوضـاع و احـوال خـاص مؤثـر در ارتـکاب جـرم، از قبیل رفتار یـا گفتار تحریـک   آمیز بـزه دیده یا وجـود انگیزه شـرافتمندانه 

در ارتـکاب جرم
ت- اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره-1 دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصـره-2 هـرگاه نظیـر جهـات منـدرج در ایـن مـاده در مواد خاصـی پیش بینـی شـده باشـد، دادگاه نمـی تواند به موجـب همان 

جهـات، مجـازات را دوباره تخفیـف دهد.
مـاده -39 در جرائـم تعزیـری درجـه هـای هفت و هشـت در صـورت احراز جهـات تخفیـف چنانچه دادگاه پـس از احـراز مجرمیت، 
تشـخیص دهـد کـه با عـدم اجرای مجـازات نیـز مرتکب، اصالح می شـود در صـورت فقدان سـابقه کیفری مؤثر و گذشـت شـاکی و 

جبـران ضـرر و زیـان یا برقـراری ترتیبات جبـران آن مـی تواند حکـم به معافیـت از کیفر صـادر کند.
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

مـاده -40 در جرائـم موجـب تعزیـر درجه شـش تا هشـت دادگاه می توانـد پس از احـراز مجرمیت متهـم با مالحظـه وضعیت فردی، 
خانوادگـی و اجتماعـی و سـوابق و اوضـاع و احوالی که موجـب ارتکاب جرم گردیده اسـت در صورت وجود شـرایط زیـر صدور حکم 

را بـه مدت شـش مـاه تا دو سـال به تعویـق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصالح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصـره- محکومیـت مؤثـر، محکومیتی اسـت که محکـوم را به تبع اجـرای حکم، براسـاس ماده )25( ایـن قانون از حقـوق اجتماعی 

کند. محروم مـی 
ماده -41 تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الـف- در تعویـق سـاده مرتکب بـه طور کتبـی متعهد می گـردد، در مدت تعیین شـده بـه وسـیله دادگاه، مرتکب جرمی نشـود و از 
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نحـوه رفتـار وی پیـش بینی شـود کـه در آینده نیـز مرتکب جرم نمی شـود.
ب- در تعویـق مراقبتـی عـالوه بـر شـرایط تعویق سـاده، مرتکـب متعهد می گـردد دسـتورها و تدابیر مقرر شـده به وسـیله دادگاه 

را در مـدت تعویـق رعایـت کند یا بـه موقع اجـراء گذارد.
تبصره-1 دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصـره-2 چنانچـه متهـم در بازداشـت باشـد، دادگاه پس از صـدور قرار تعویـق صدور حکـم، بالفاصلـه دسـتور آزادی وی را صادر 
مـی نمایـد. دادگاه مـی توانـد در ایـن مورد تأمین مناسـب أخـذ نماید. در هـر صورت أخـذ تأمین نباید بـه بازداشـت مرتکب منتهی 

گردد.

ماده -42 تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر 

ب- ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی 
پ- اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصـره ـ تدابیـر یاد شـده می تواند از سـوی دادگاه همـراه با برخـی تدابیر معاضدتـی از قبیل معرفـی مرتکب به نهادهـای حمایتی 

باشد.
مـاده-43 در تعویـق مراقبتـی، دادگاه صادرکننـده قـرار می تواند بـا توجه به جـرم ارتکابی و خصوصیـات مرتکب و شـرایط زندگی 
او بهنحـوی کـه در زندگـی وی یـا خانـواده اش اختـالل اساسـی و عمـده ایجـاد نکنـد مرتکـب را بـه اجرای یـک یا چند مـورد از 

دسـتورهای زیـر در مـدت تعویق، ملـزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترك اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذرانـدن دوره یـا دوره هـای خـاص آمـوزش و یادگیـری مهارت های اساسـی زندگی یـا شـرکت در دوره های تربیتـی، اخالقی، 
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مذهبـی، تحصیلی یا ورزشـی
مـاده -44 در مـدت تعویـق، در صـورت ارتـکاب جـرم موجـب حـد، قصـاص، جنایات عمـدی موجب دیـه یـا تعزیر تا درجـه هفت، 
دادگاه بـه لغـو قـرار تعویـق اقدام و حکـم محکومیت صـادر می کنـد. در صورت عـدم اجـرای دسـتورهای دادگاه، قاضی مـی تواند 

بـرای یـک بـار تا نصـف مدت مقـرر در قـرار به مـدت تعویـق اضافه یـا حکـم محکومیت صـادر کند.
تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

مـاده -45 پـس از گذشـت مـدت تعویـق با توجـه به میـزان پایبنـدی مرتکب بـه اجـرای دسـتورهای دادگاه، گزارش هـای مددکار 
اجتماعـی و نیـز مالحظـه وضعیـت مرتکـب، دادگاه حسـب مورد بـه تعییـن کیفر یا صـدور حکـم معافیت از کیفـر اقدام مـی کند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
مـاده -46 در جرائـم تعزیـری درجه سـه تا هشـت دادگاه می توانـد در صورت وجود شـرایط مقرر بـرای تعویق صدور حکـم، اجرای 
تمـام یـا قسـمتی از مجـازات را از یـک تـا پنـج سـال معلق نمایـد. دادسـتان یـا قاضی اجـرای احـکام کیفری نیـز پـس از اجرای 
یکسـوم مجـازات مـی توانـد از دادگاه صادرکننـده حکـم قطعی، تقاضـای تعلیـق نماید. همچنیـن محکوم مـی تواند پـس از تحمل 
یکسـوم مجـازات، در صـورت دارا بـودن شـرایط قانونـی، از طریق دادسـتان یـا قاضی اجرای احـکام کیفـری تقاضای تعلیـق نماید.

ماده -47 صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قـدرت نمایـی و ایجـاد مزاحمـت بـا چاقـو یا هر نوع اسـلحه دیگـر، جرائم علیـه عفت عمومی، تشـکیل یـا اداره مراکز فسـاد و 

فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون )100.000.000( ریال

ماده -48 تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به  طور ساده یا مراقبتی باشد.
مـاده -49 قـرار تعلیـق اجـرای مجـازات بهوسـیله دادگاه ضمـن حکـم محکومیت یا پـس از صـدور آن صـادر می گردد. کسـی که 

اجـرای حکـم مجـازات وی بـه  طورکلی معلق شـده اسـت، اگر در بازداشـت باشـد فـوری آزاد مـی گردد.
مـاده -50 چنانچـه محکومـی که مجازات او معلق شـده اسـت در مـدت تعلیق بدون عـذر موجـه از دسـتورهای دادگاه تبعیت نکند، 
دادگاه صادرکننـده حکـم قطعـی مـی توانـد به درخواسـت دادسـتان یا قاضی اجـرای احکام، بـرای بـار اول یک تا دو سـال به مدت 



39 قوانینی که همه باید بدانند

تعلیـق اضافـه یا قـرار تعلیـق را لغو نمایـد. تخلـف از دسـتور دادگاه برای بـار دوم، موجب الغـای قرار تعلیـق و اجرای مجـازات می 
. د شو

مـاده -51 تعلیـق اجـرای مجـازات محکوم نسـبت بـه حق مدعـی خصوصی تأثیـری ندارد و حکـم پرداخت خسـارت یا دیـه در این 
مـوارد اجراء می شـود.

مـاده -52 هـرگاه محکـوم از تاریـخ صـدور قـرار تا پایان مـدت تعلیـق، مرتکب جـرم عمدی موجـب حد، قصـاص، دیه یـا تعزیر تا 
درجه هفـت نشـود، محکومیـت تعلیقی بیاثر می شـود.

مـاده -53 در صورتـی کـه قسـمتی از مجـازات یا یکـی از مجازات های مـورد حکم معلق شـود، مدت تعلیـق از زمـان خاتمه اجرای 
مجـازات غیرمعلق محاسـبه می گردد.

تبصـره ـ در مـواردی که به موجـب قوانین اداری و اسـتخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال اسـت در صـورت تعلیق، محکومیت 
معلـق، موجـب انفصال نمی گـردد، مگر آنکـه در قانون تصریـح یا قرار تعلیق لغو شـود.

مـاده -54 هـرگاه محکـوم از تاریـخ صـدور قـرار تـا پایان مـدت تعلیـق، مرتکب یکـی از جرائـم عمدی موجـب حد، قصـاص، دیه 
یـا تعزیـر تـا درجه هفت شـود، پـس از قطعیت حکـم أخیـر، دادگاه قـرار تعلیق را لغـو و دسـتور اجرای حکـم معلق را نیـز صادر و 
مراتـب را بـه دادگاه صادرکننـده قـرار تعلیـق اعـالم می کنـد. دادگاه به هنـگام صدور قـرار تعلیق به  طـور صریح بـه محکوم اعالم 
مـی کنـد که اگـر در مـدت تعلیق مرتکـب یکـی از جرائم فوق شـود، عـالوه بر مجـازات جرم أخیـر، مجـازات معلق نیز دربـاره وی 

شـود. می  اجراء 
مـاده -55 هـرگاه پـس از صـدور قـرار تعلیـق، دادگاه احراز نمایـد که محکـوم دارای سـابقه محکومیت کیفـری مؤثر یـا محکومیت 
هـای قطعـی دیگـری بوده اسـت که در میـان آنها محکومیـت تعلیقی وجود داشـته و بـدون توجه بـه آن اجرای مجازات معلق شـده 
اسـت، قـرار تعلیـق را لغـو مـی کند. دادسـتان یا قاضـی اجرای احـکام نیز موظف اسـت درصـورت اطالع از مـوارد فوق، لغـو تعلیق 

مجـازات را از دادگاه درخواسـت نمایـد. حکـم ایـن ماده در مـورد تعویق صـدور حکم نیز جاری اسـت.
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

مـاده -56 نظـام نیمه آزادی، شـیوه ای اسـت کـه بر اسـاس آن محکوم مـی تواند در زمـان اجرای حکـم حبس، فعالیت هـای حرفه 
ای، آموزشـی، حرفـه آمـوزی، درمانـی و نظایـر اینهـا را در خـارج از زنـدان انجام دهـد. اجرای ایـن فعالیت هـا زیر نظـر مراکز نیمه 

آزادی اسـت کـه در سـازمان زنـدان ها و اقدامـات تأمینی و تربیتی تأسـیس می شـود.
مـاده -57 در حبـس هـای تعزیـری درجـه پنـج تـا هفـت دادگاه صـادر کننـده حکم قطعـی می تواند مشـروط به گذشـت شـاکی 
و سـپردن تأمیـن مناسـب و تعهـد بـه انجـام یـک فعالیت شـغلی، حرفـه ای، آموزشـی، حرفه آمـوزی، مشـارکت در تـداوم زندگی 
خانوادگـی یـا درمـان اعتیاد یـا بیماری کـه در فرآیند اصـالح یا جبران خسـارت وارد بر بـزه دیده مؤثر اسـت، محکـوم را با رضایت 
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خـود او، تحـت نظـام نیمـه آزادی قـرار دهد. همچنیـن محکوم می توانـد در طـول دوره تحمل مجـازات در صورت دارا بودن شـرایط 
قانونـی، صـدور حکـم نیمـه آزادی را تقاضـا نماید و دادگاه موظف به رسـیدگی اسـت.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
مـاده -58 در مـورد محکومیـت بـه حبـس تعزیـری، دادگاه صادر کننـده حکم مـی تواند در مـورد محکومـان به حبس بیـش از ده 
سـال پـس از تحمـل نصف و در سـایر مـوارد پس از تحمل یک سـوم مـدت مجازات به پیشـنهاد دادسـتان یـا قاضی اجـرای احکام 

بـا رعایت شـرایط زیر حکم بـه آزادی مشـروط را صـادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.

ب- حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- بـه تشـخیص دادگاه محکـوم تـا آنجا کـه اسـتطاعت دارد ضرر و زیان مـورد حکم یا مـورد موافقـت مدعی خصوصـی را بپردازد 

یا قـراری بـرای پرداخـت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضـای مواعـد فـوق و همچنیـن مراتب مذکـور در بندهای )الـف( و )ب( این ماده پـس از گزارش رئیـس زندان محل بـه تأیید قاضی 
اجـرای احـکام میرسـد. قاضـی اجرای احـکام موظف اسـت مواعد مقـرر و وضعیت زندانـی را درباره تحقق شـرایط مذکور بررسـی و 

در صـورت احراز آن، پیشـنهاد آزادی مشـروط را بـه دادگاه تقدیم نماید.
مـاده -59 مـدت آزادی مشـروط شـامل بقیـه مـدت مجازات می شـود، لکـن دادگاه می توانـد مـدت آن را تغییر دهـد و در هر حال 
آزادی مشـروط نمـی توانـد کمتـر از یـک سـال و بیشـتر از پنج سـال باشـد جز در مـواردی که مـدت باقیمانـده کمتر از یک سـال 

باشـد کـه در این صـورت مـدت آزادی مشـروط معـادل بقیه مدت حبس اسـت.
مـاده -60 دادگاه مـی توانـد بـا توجه بـه اوضاع و احـوال وقوع جـرم و خصوصیات روانی و شـخصیت محکـوم، او را در مـدت آزادی 
مشـروط، بـه اجرای دسـتورهای منـدرج در قـرار تعویق صدور حکـم، ملزم کنـد. دادگاه، دسـتورهای مذکـور و آثار عـدم تبعیت از 

آنهـا و نیـز آثـار ارتـکاب جرم جدیـد را در حکـم خود قیـد و به محکـوم تفهیم مـی کند.
اده -61 هـرگاه محکـوم در مـدت آزادی مشـروط بـدون عذر موجـه از دسـتورهای دادگاه تبعیت نکند بـرای بار اول یک تا دو سـال 
بـه مـدت آزادی مشـروط وی افزوده می شـود. در صـورت تکرار یا ارتـکاب یکـی از جرائم عمدی موجب حـد، قصاص، دیـه یا تعزیر 
تـا درجـه هفـت، عالوه بـر مجازات جـرم جدید، مـدت باقیمانـده محکومیت نیز بـه اجراء در مـی آید، در غیـر این صـورت آزادی او 

قطعی می شـود.
مـاده -62 در جرائـم تعزیـری از درجـه پنـج تا درجـه هشـت، دادگاه می توانـد در صورت وجود شـرایط مقـرر در تعویـق مراقبتی، 

محکـوم بـه حبـس را بارضایـت وی در محـدوده مکانی مشـخص تحت نظـارت سـامانه )سیسـتم(های الکترونیکی قـرار دهد.
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تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
مـاده -63 آییـن نامـه اجرایـی مـواد مربوط به نظـام نیمـه آزادی و آزادی مشـروط ظرف شـش ماه از تاریـخ الزم االجراء شـدن این 
قانـون بـه وسـیله سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینی و تربیتی کشـور تهیه می شـود و بـه تصویب رئیـس قوه قضاییه می رسـد.

فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
مـاده -64 مجـازات هـای جایگزیـن حبـس عبـارت از دوره مراقبـت، خدمات عمومـی رایگان، جـزای نقدی، جـزای نقـدی روزانه و 
محرومیـت از حقـوق اجتماعـی اسـت که در صورت گذشـت شـاکی و وجود جهـات تخفیف بـا مالحظه نوع جـرم و کیفیـت ارتکاب 
آن، آثـار ناشـی از جـرم، سـن، مهارت، وضعیت، شـخصیت و سـابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سـایر اوضـاع و احوال، تعییـن و اجراء 

می شـود.
تبصـره- دادگاه در ضمـن حکـم، به سـنخیت و تناسـب مجازات مـورد حکم با شـرایط و کیفیات مقـرر در این ماده تصریـح می کند. 

دادگاه نمـی توانـد به بیـش از دو نوع از مجـازات های جایگزیـن حکم دهد.
مـاده -65 مرتکبـان جرائـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونی آنها سـه مـاه حبس اسـت به جـای حبس بـه مجـازات جایگزین 

حبس محکـوم مـی گردند.
مـاده -66 مرتکبـان جرائـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنها نـود و یک روز تا شـش مـاه حبس اسـت به جـای حبس به 
مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می گردنـد مگر اینکـه به دلیـل ارتکاب جـرم عمـدی دارای سـابقه محکومیت کیفری به شـرح 

زیر باشـند و از اجرای آن پنج سـال نگذشـته باشـد:
الـف- بیـش از یـک فقـره سـابقه محکومیت قطعـی به حبس تا شـش ماه یـا جـزای نقـدی بیـش از ده میلیـون )10.000.000( ریال یا 

شـالق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

مـاده -67 دادگاه مـی توانـد مرتکبـان جرائم عمـدی را که حداکثـر مجازات قانونی آنها بیش از شـش ماه تا یک  سـال حبس اسـت 
بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم کنـد، در صورت وجود شـرایط مـاده )66( ایـن قانون اعمـال مجـازات هـای جایگزین حبس 

ممنوع اسـت.
مـاده -68 مرتکبـان جرائـم غیرعمـدی بـه مجـازات جایگزین حبـس محکوم مـی گردند مگـر اینکه مجـازات قانونی جـرم ارتکابی 

بیـش از دو سـال حبـس باشـد که در ایـن صورت حکـم به مجـازات جایگزیـن حبس، اختیاری اسـت.
مـاده -69 مرتکبـان جرائمـی کـه نـوع یـا میزان تعزیـر آنهـا در قوانیـن موضوعه تعیین نشـده اسـت بـه مجـازات جایگزین حبس 

میگردند. محکـوم 
مـاده -70 دادگاه ضمـن تعییـن مجـازات جایگزیـن، مدت مجـازات حبس را نیـز تعیین مـی کند تا در صـورت تعذر اجـرای مجازات 
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جایگزیـن، تخلـف از دسـتورها یا عجـز از پرداخت جـزای نقدی، مجـازات حبس اجراء شـود.
ماده -71 اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

مـاده -72 تعـدد جرائـم عمـدی کـه مجـازات قانونـی حداقـل یکـی از آنها بیش از شـش مـاه حبس باشـد مانـع از صـدور حکم به 
اسـت. جایگزین حبس  مجـازات 

مـاده -73 در جرائـم عمـدی کـه مجـازات قانونـی آنهـا بیش از یک سـال حبس اسـت در صـورت تخفیف مجـازات به کمتـر از یک 
سـال، دادگاه نمـی تواند بـه مجـازات جایگزین حبس حکـم نماید.

ماده -74 مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزماالجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
مـاده -75 همـراه بـودن سـایر مجـازات هـا بـا مجازات حبـس، مانـع از صـدور حکم بـه مجـازات جایگزین حبـس نیسـت. در این 

صـورت دادگاه مـی توانـد بـه مجـازات هـای مذکـور همزمان بـا مجـازات جایگزیـن حبس حکـم دهد.
مـاده -76 مـالك تعییـن صالحیـت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکـم محکومیت به مجـازات جایگزین حبس، مجـازات قانونی جرم 

است. ارتکابی 
مـاده -77 قاضـی اجـرای احـکام می توانـد با توجه بـه وضعیت محکـوم و شـرایط و آثار اجـرای حکم، تشـدید، تخفیـف، تبدیل یا 

توقـف موقت مجـازات مورد حکـم را بـه دادگاه صادرکننده رأی پیشـنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

مـاده -78 محکـوم در طـول دوره محکومیـت بایـد تغییراتی نظیر تغییر شـغل و محـل اقامت را که مانـع یا مخل اجرای حکم باشـد 
بـه قاضی اجـرای احکام اطـالع دهد.

مـاده -79 تعییـن انـواع خدمـات عمومی و دسـتگاه هـا و مؤسسـات دولتـی و عمومی پذیرنـده محکومـان و نحوه همـکاری آنان با 
قاضـی اجـرای احـکام و محکـوم، بـه موجب آیین نامه ای اسـت که ظرف سـه مـاه از تاریـخ الزم االجراء شـدن این قانون به وسـیله 
وزارتخانـه هـای کشـور و دادگسـتری تهیـه مـی شـود و با تأییـد رئیس قـوه قضاییه بـه تصویب هیـأت وزیـران می رسـد. مقررات 

ایـن فصل پـس از تصویـب آیین نامـه موضوع ایـن مـاده الزم االجراء می شـود.
مـاده -80 چنانچـه رعایـت مفاد حکـم دادگاه از سـوی محکوم حاکـی از اصالح رفتار وی باشـد دادگاه مـی تواند به پیشـنهاد قاضی 

اجـرای احـکام بـرای یک بـار بقیه مدت مجـازات را تـا نصـف آن تقلیل دهد.
مـاده -81 چنانچـه محکـوم از اجـرای مفاد حکم یـا دسـتورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشـنهاد قاضـی اجرای احـکام و رأی دادگاه 
بـرای بـار نخسـت یـک چهارم تـا یک  دوم بـه مجازات مـورد حکم افـزوده می شـود و در صـورت تکرار، مجـازات حبـس اجراء می 

گردد.
تبصـره- دادگاه در متـن حکـم آثـار تبعیت و تخلـف از مفاد حکـم را به  طور صریـح قید و به محکـوم تفهیم می کنـد. قاضی اجرای 
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احـکام نیـز در ضمـن اجراء بـا رعایت مفاد حکـم دادگاه و مقـررات مربوط، نحوه نظـارت و مراقبت بـر محکوم را مشـخص می نماید.
مـاده -82 چنانچـه اجـرای تمـام یـا بخشـی از مجازات هـای جایگزیـن حبس بـا مانعی مواجه گـردد، مجـازات مورد حکـم یا بخش 
اجـراء  نشـده آن بعـد از رفـع مانـع اجـراء می گـردد. چنانچـه مانع مذکـور به واسـطه رفتار عمـدی محکـوم و برای متوقـف کردن 

مجـازات ایجـاد گـردد مجازات اصلـی اجراء می شـود.
مـاده -83 دوره مراقبـت دورهـای اسـت که طـی آن محکوم، بـه حکـم دادگاه و تحت نظـارت قاضی اجـرای احکام به انجـام یک یا 

چنـد مـورد از دسـتورهای منـدرج در تعویـق مراقبتی به شـرح ذیل محکوم مـی گردد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرائمـی کـه مجـازات قانونـی آنها نـود و یک روز تا شـش ماه حبس اسـت و جرائمی کـه نوع و میـزان تعزیر آنهـا در قوانین 
موضوعه تعیین نشـده اسـت، شـش ماه تا یک سـال

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

مـاده -84 خدمـات عمومـی رایـگان، خدماتـی اسـت کـه بـا رضایت محکـوم برای مـدت معین به شـرح ذیل مـورد حکـم واقع می 
شـود و تحت نظـارت قاضی اجـرای احـکام اجراء مـی گردد:

الف- جرائم موضوع بند )الف( ماده )83( تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند )ب( ماده )83( دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند )پ( ماده )83( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند )ت( ماده )83( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصـره-1 سـاعات ارائـه خدمـت عمومی برای افراد شـاغل بیـش از چهار سـاعت و برای افراد غیرشـاغل بیش از هشـت سـاعت در 
روز نیسـت. در هـر حال سـاعات ارائـه خدمـت در روز نباید مانـع امرار معـاش متعارف محکوم شـود.

تبصـره-2 حکـم بـه ارائـه خدمت عمومی مشـروط بـه رعایت همـه ضوابط و مقـررات قانونـی مربوط بـه آن خدمت از جمله شـرایط 
کار زنـان و نوجوانـان، محافظـت های فنـی و بهداشـتی و ضوابط خاص کارهای سـخت و زیان آور اسـت.

تبصـره-3 دادگاه نمـی توانـد بـه بیـش از یـک خدمـت عمومـی مقـرر در آییننامـه موضـوع این فصـل حکم دهـد. در هـر حال در 
صـورت عـدم رضایـت محکـوم، به انجـام خدمـات عمومـی، مجـازات اصلی مـورد حکـم واقع می شـود.

تبصـره-4 قاضـی اجـرای احـکام مـی تواند بنا بـه وضع جسـمانی و نیاز بـه خدمات پزشـکی یـا معذوریت هـای خانوادگـی و مانند 
آنهـا، انجـام خدمـات عمومـی را بـه طـور موقـت و حداکثـر تا سـه مـاه در طـول دوره، تعلیـق نماید یـا تبدیـل آن را بـه مجازات 

جایگزیـن دیگـر بـه دادگاه صادرکننـده حکم پیشـنهاد دهد.
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مـاده -85 جـزای نقـدی روزانه عبارت اسـت از یک هشـتم تـا یک چهـارم درآمد روزانـه محکوم که به شـرح زیر مـورد حکم واقع 
می شـود و با نظـارت اجـرای احکام وصول مـی گردد:

الف- جرائم موضوع بند )الف( ماده )83( تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند )ب( ماده )83( یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند )پ( ماده )83( سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند )ت(ماده )83( هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده -86 میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- جرائم موضوع بند )الف( ماده )83( تا نه میلیون )9.000.000( ریال

ب- جرائم موضوع بند )ب( ماده )83( از نه میلیون )9.000.000( ریال تا هجده میلیون )18.000.000( ریال
پ- جرائم موضوع بند )پ( ماده )83( از هجده میلیون )18.000.000( ریال تا سی و شش میلیون )36.000.000( ریال

ت- جرائم موضوع بند )ت( ماده )83( از سی و شش میلیون )36.000.000( ریال تا هفتاد و دو میلیون )72.000.000( ریال
مـاده -87 دادگاه مـی توانـد ضمـن حکـم به مجـازات جایگزین حبـس، با توجـه به جـرم ارتکابی و وضعیـت محکـوم، وی را به یک 
یـا چنـد مـورد از مجازات هـای تبعی و یـا تکمیلی نیـز محکوم نمایـد. در این صـورت مدت مجـازات مذکـور نباید بیش از دو سـال 

. د شو

قانـون حمایت از کودکـان و نوجـوانان
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مـاده 1 ( کلیـه اشـخاصی کـه به سـن هجـده سـال تمـام هجـری شمسـی نرسـیده اند از حمایت هـای قانونی مذکـور در ایـن قانون 
می شـوند. بهره منـد 

مـاده 2 ( هـر نـوع اذیـت و آزار کـودکان و نوجوانان که موجب شـود بـه آنان صدمه جسـمانی یا روانی و اخالقی وارد شـود و سـالمت 
جسـم یـا روان آنان را بـه مخاطره اندازد  ممنوع اسـت.

مـاده 3 ( هرگونـه خریـد، فـروش، بهره کشـی و بـه کارگیـری کـودکان بـه منظـور ارتـکاب  اعمـال خـالف ازقبیـل قاچـاق، ممنوع 
و مرتکـب، حسـب مـورد عـالوه بـر جبـران خسـارات وارده به شـش مـاه تا یک سـال زنـدان و یـا بـه جـزای نقـدی از ده میلیون 

)10000000( ریـال تـا  بیسـت میلیـون )20000000( ریـال محکـوم خواهد شـد.
مـاده 4 ( هرگونـه صدمـه و اذیـت و آزار و شـکنجه جسـمی و روحـی کـودکان و نادیده گرفتـن عمـدی سـالمت و بهداشـت روانی و 
جسـمی و ممانعـت از تحصیـل آنـان ممنـوع و  مرتکب به سـه مـاه و یک روز تا شـش ماه حبـس و یا تـا ده میلیـون )10000000( ریال 

جـزای  نقـدی محکـوم می گردد.
ماده 5 ( کودك  آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی  ندارد.

مـاده 6 ( کلیـه افـراد و مؤسسـات و مراکزی کـه به نحوی مسـؤولیت نگاهداری و سرپرسـتی کـودکان را بـر عهده دارنـد مکلفند به 
محـض مشـاهده مـوارد کـودك آزاری مراتب را جهـت پیگرد قانونـی مرتکب و اتخـاذ تصمیم مقتضی بـه مقامات صالـح قضائی اعالم 

نماینـد  تخلـف از ایـن تکلیـف موجب حبس تا شـش ماه یـا جزای نقدی تـا پنـج میلیـون )000/000/5(  ریـال خواهد بود.
مـاده 7( اقدامـات تربیتـی در چارچـوب مـاده )59( قانـون مجازات اسـالمی مصـوب 1370/9/7 و مـاده )1179( قانـون مدنی مصوب 

1314/1/19 از شـمول ایـن قانون مستثنی اسـت.
مـاده 8 (اگـر جرائـم موضوع ایـن قانون مشـمول عناویـن دیگر قانونی شـود یـا در قوانین  دیگـر حد یا مجـازات سـنگین تری برای 

آنهـا مقرر شـده باشـد، حسـب مورد حد شـرعی یـا  مجازات اشـد اعمال خواهد شـد.
ماده 9 ( از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی االثر می گردد.

قانـون فـوق مشـتمل بـر نـه ماده در جلسـه علنـی روز دوشـنبه مـورخ بیسـت و پنجـم آذر ماه  یکهـزار و سـیصد و هشـتاد و یک 
مجلـس شـورای اسـالمی تصویـب و در تاریـخ 1381/10/11 به تأییـد شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
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فصل اول ـ دادگاه خانواده
مبحث اول: کلیات

ماده1ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:
الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسالمی

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسالمی
ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکال و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
مــاده2ـ از زمــان الزم االجــراء شــدن قانــون در حوزه هــای قضایــی کــه دادگاه خانــواده تشــکیل نگردیــده یــا در صــورت تشــکیل 
بــه تعــداد کافــی ایجــاد نشــده اســت تــا اســتقرار کامــل دادگاههــای مذکــور، دادگاه عمومــی حقوقــی مســتقر در آن حــوزه یــا 
ــون و  ــا رعایــت مقــررات قان ــی ب ــا ســاختار موجــود ول ــه دعــاوی خانوادگــی ب شــعب دادگاه عمومــی فعلــی ویــژه رســیدگی ب

تشــریفات مربــوط، بــه دعــاوی موضــوع قانــون رســیدگی خواهنــد کــرد.
تبصــره ـ در حــوزه قضایــی دادگاه بخــش چنانچــه دادگاه خانــواده تشــکیل نشــود دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح و انحــالل آن 

در دادگاه خانــواده نزدیکتریــن حــوزه قضایــی هــر اســتان رســیدگی خواهــد شــد.
ــاوره  ــز مش ــواده و مراک ــکیل دادگاه خان ــت تش ــدات الزم جه ــت تمهی ــف اس ــتان موظ ــر اس ــتری ه ــس کل دادگس ــاده3ـ رئی م
خانــواده را بــا کمــک مســؤوالن قوه قضاییــه و همــکاری رؤســای حوزه هــای قضایــی شهرســتانهای مربــوط ظــرف مهلــت مقــرر 

در قانــون، فراهــم نمایــد.
مــاده4ـ مراجــع عالــی اقلیت هــای دینــی مذکــور در قانــون اساســی توســط کلیســاها، دارالشــرع کلیمیــان و انجمن هــا و نهادهای 
ــور  ــوص ام ــور در خص ــع مذک ــم مراج ــواده تصمی ــد. دادگاه خان ــد ش ــالم خواه ــه اع ــوه قضایی ــه ق ــور ب ــر کش ــتی سراس زرتش
حســبی و احــوال شــخصیه اقلیت هــای یادشــده ماننــد نــکاح و طــالق را پــس از وصــول، بررســی و بــدون رعایــت تشــریفات، 

تنفیــذ و دســتور اجــراء صــادر خواهــد کــرد.
تبصره ـ قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

مــاده5 ـ احــراز عــدم تمکــن مالــی اصحــاب دعــوی، موضــوع مــاده 5 قانــون، بــه تشــخیص دادگاه اســت و نیــاز بــه تشــریفات 
دادرســی و حکــم اعســار نــدارد. در صــورت نیــاز، دادگاه در وقــت فوق العــاده تحقیقــات الزم را انجــام خواهــد داد.

ــه  ــا ب ــًا ی ــورد رأس ــل، دادگاه حســب م ــتن وکی ــر داش ــر ب ــی دای ــزام قانون ــود ال ــا وج ــرورت ی ــاء ض ــورت اقتض ــاده6 ـ در ص م
ــی  ــوط وکیــل معاضدت ــون وکالء دادگســتری مرب ــا کان ــور مشــاوران ی ــز ام ــق مرک ــی از طری ــد تمکــن مال ــرد فاق درخواســت ف
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ــت. ــه دادگاه اس ــی ب ــل معاضدت ــی وکی ــه معرف ــف ب ــررات، موظ ــق مق ــور مطاب ــون مذک ــا کان ــز ی ــد. مرک ــن می کن تعیی

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده7 ـ

الــف ـ وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت فهرســت بیماریهــای موضــوع صــدر مــاده23 قانــون و هرگونــه 
تغییــری کــه در فهرســت مذکــور متعاقبــًا ایجــاد گــردد را تعییــن و بــه ســازمان اســناد و امــالك کشــور اعــالم کنــد. ســازمان 
یــاد شــده پــس از وصــول فهرســت مذکــور، مراتــب را بــه دفاتــر اســناد رســمی ثبــت ازدواج ابــالغ می کنــد. نظــارت و پیگیــری 

بــر ایــن امــر بــر عهــده ســازمان مذکــور می باشــد.
ب ـ دفاتــر رســمی ثبــت ازدواج پــس از دریافــت گواهــی واکســینه شــدن نســبت بــه بیماریهــای مزبــور و گواهــی عــدم اعتیــاد 

زوجیــن بــه مــواد مخــدر و عــدم ابتــالء بــه بیماریهــای مذکــور، اقــدام بــه ثبــت ازدواج می نماینــد.
ج ـ چنانچــه گواهــی صــادر شــده بــر وجــود بیمــاری و یــا اعتیــاد بــه مــواد مخــدر داللــت کنــد، ثبــت نــکاح در دفتــر رســمی 
ــع  ــواد مخــدر، بالمان ــه م ــاد ب ــا اعتی ــر ثبــت ازدواج علیرغــم بیمــاری و ی ــان مبنــی ب ازدواج، در صــورت درخواســت کتبــی آن

اســت.
دـ  چنانچــه گواهــی صــادر شــده بــر وجــود بیماریهــای مســری و خطرنــاك مذکــور در فهرســت یــاد شــده داللــت کنــد، طرفیــن 
جهــت مراقبــت و نظــارت توســط دفتــر رســمی ثبــت ازدواج بــه مرکــز مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
معرفــی می شــوند. دفتــر مذکــور پــس از تأییــد مرکــز یــاد شــده مبنــی بــر انجــام مراقبــت الزم، نســبت بــه ثبــت ازدواج اقــدام 

می کنــد.
تبصــره ـ در مــورد بیمــاری خطرنــاك کــه منجــر بــه خســارت جنیــن باشــد بایــد عــالوه بــر مراقبــت و نظــارت بــه شــرح فــوق، 
ــام و  ــص انج ــک متخص ــده و پزش ــز یادش ــارت مراک ــت نظ ــری را تح ــگیری مؤث ــدن، پیش ــه دار ش ــری از بچ ــه جلوگی ــبت ب نس
نتیجــه را بــه مراکــز مزبــور ارائــه دهنــد. در صــورت تأییــد مراکــز فــوق مبنــی بــر انجــام اقدامــات فــوق دفتــر رســمی ازدواج 

ــد. ــدام می کن ــت ازدواج اق ــه ثب ــبت ب نس
هـــ ـ گواهــی عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و عــدم ابتــالء بــه بیماری هــای موضــوع مــاده 23 قانــون بایــد توســط مراکــز مــورد 

تأییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی صــادر گــردد واال اعتبــار نخواهــد داشــت.

مبحث سوم: طالق توافقی
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مــاده8 ـ در صورتــی کــه زوجیــن متقاضــی طــالق توافقــی باشــند، دادگاه بایــد موضــوع را بــه مرکــز مشــاوره خانــواده ارجــاع 
ــده را جهــت اتخــاذ تصمیــم مقتضــی  ــا تنظیــم صورتجلســه، پرون دهــد. مرکــز فــوق در صــورت انصــراف طرفیــن از طــالق، ب
ــه شــرایط مقــرر بیــن طرفیــن، گــزارش  ــه دادگاه ارســال می کنــد. در صــورت عــدم حصــول توافــق کلــی زوجیــن نســبت ب ب
اقدامــات انجــام شــده و مشــروح مذاکــرات از جملــه، اظهــارات آنهــا و نقــاط قــوت و ضعــف و مــوارد توافــق و نظــر مرکــز فــوق 

ــد. ــون رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم نمای ــق قان ــا دادگاه مطاب ــه می دهــد ت ــه دادگاه ارائ پیرامــون موضــوع را ب
تبصــره ـ مــواردی کــه طرفیــن در اجــرای مــاده 25 قانــون مســتقیمًا بــه مرکــز مشــاوره خانــواده مراجعــه می کننــد، در صــورت 
انصــراف طرفیــن از طــالق، بــا تنظیــم صورتجلســه پرونــده بایگانــی می شــود. در صــورت عــدم حصــول توافــق کلــی زوجیــن 
نســبت بــه شــرایط مقــرر بیــن طرفیــن، مرکــز فــوق اظهــارات آنهــا و مــوارد توافــق و اختــالف را صورتجلســه و نظــر خــود را 
ــه  ــود را ب ــه خ ــی و نظری ــات تنظیم ــوق صورتجلس ــز ف ــود، مرک ــرح ش ــوع در دادگاه مط ــه موض ــی ک ــد. در صورت ــالم می کن اع

ــه دادگاه جهــت اتخــاذ تصمیــم مقتضــی ارســال می کنــد. تقاضــای هــر یــک از طرفیــن ب
مــاده9ـ در صورتــی کــه اقدامــات مرکــز مشــاوره خانــواده منجــر بــه حصــول توافــق در طــالق بیــن زوجیــن گــردد، ســازش نامه 
ــورت، دادگاه  ــن ص ــد. در ای ــد ش ــالم خواه ــه دادگاه اع ــب ب ــم و مرات ــن تنظی ــق طرفی ــورد تواف ــدات م ــروط و تعه ــر ش ــا ذک ب
تعهــدات و شــروط مــورد توافــق طرفیــن در مرکــز مشــاوره را در صــورت تأییــد زوجیــن در محضــر دادگاه ضمــن انعــکاس در 

ــد. ــد می نمای ــازش قی ــکان س ــدم ام ــی ع ــس در گواه صورتمجل
مــاده10ـ مرکــز مشــاوره از زمــان وصــول درخواســت یــا ارجــاع دادگاه، بایــد حداکثــر ظــرف ســه مــاه اتخــاذ تصمیــم نمایــد. در 

صــورت توافــق زوجیــن، مهلــت مذکــور حداکثــر تــا ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود.

مبحث چهارم: داوری
ماده11ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

مــاده12ـ پــس از صــدور قــرار ارجــاع امــر بــه داوری هــر یــک از زوجیــن مکلــف اســت ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ قــرار، 
داور خــود را کــه دارای شــرایط مقــرر در مــاده 28 قانــون باشــد، بــه دادگاه معرفــی کنــد.

مــاده13ـ مهلــت اعــالم نظــر داوران توســط دادگاه تعییــن خواهــد شــد. دادگاه می توانــد در صــورت درخواســت داوران یــا یکــی 
از آنهــا و احــراز ضــرورت، مهلــت را تمدیــد نمایــد.

مــاده14ـ داوران موظفنــد بــا تشــکیل جلســه یــا جلســات متعــدد بــا حضــور زوجیــن و در صــورت امتنــاع بــدون حضــور زوجین 
یــا یکــی از آنــان در جهــت رفــع اختــالف و اصــالح ذات البیــن تــالش کننــد و نتیجــه را در مهلــت مقــرر بــه دادگاه اعــالم نمایــد.
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مــاده15ـ چنانچــه داوران یــا یکــی از آنــان درخواســت حق الزحمــه داوری کنــد دادگاه حق الزحمــه متناســبی بــرای وی تعییــن 
و بــا رعایــت مــاده 5 قانــون، دســتور دریافــت آن را از متقاضــی صــادر خواهــد کــرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه
مــاده16ـ دادگاه بایــد ضمــن صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش یــا حکــم الــزام زوج به طــالق، در مــورد حقــوق زوجــه، موضوع 
مــاده 29 قانــون، تعییــن تکلیــف نمایــد. در مــواردی کــه تعییــن جهیزیــه یــا نفقــه و مــوارد دیگــر بــه لحــاظ مجهول المــکان 
بــودن زوجــه یــا بــه علــت دیگــر در زمــان صــدور رأی ممکــن نباشــد نســبت بــه مــوارد مذکــور پرونــده مفتــوح خواهــد مانــد 

تــا بعــداً رســیدگی و اقــدام شــود و نســبت بــه ســایر حقــوق زوجــه بایــد تعییــن تکلیــف گــردد.
ــا  ــط دادگاه ب ــوص، توس ــن خص ــای الزم در ای ــایر هزینه ه ــه و س ــم از نفق ــل اع ــداری طف ــت و نگه ــای حضان ــاده17ـ هزینه ه م
رعایــت اوضــاع و احــوال طفــل و شــخصی کــه حضانــت و نگهــداری طفــل بــه عهــده وی محــول گردیــده و در صــورت ضــرورت 

بــا اخــذ نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری یــا خبــره محلــی و رعایــت ســایر ضوابــط تعییــن خواهــد شــد.

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش
مــاده18ـ عــذر زوج بــرای عــدم حضــور در دفترخانــه موضــوع مــاده 33 قانــون، در صورتــی موجــه تلقــی خواهــد شــد کــه از 
معاذیــر پیش بینــی شــده در مــاده 306 قانــون آیین دادرســی مدنــی باشــد، چنانچــه دفترخانــه نســبت بــه موجــه بــودن عــذر، 

مواجــه بــا ابهــام باشــد، بایــد از دادگاه صادرکننــده حکــم تقاضــای رفــع ابهــام نمایــد.
ماده19ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

مــاده20ـ چنانچــه زوج در دفترخانــه حاضــر شــود و گواهــی عــدم امــکان ســازش را در مهلــت ســه ماهــه تســلیم کنــد ولــی از 
جهــت پرداخــت حقــوق مالــی زوجــه اظهــار عجــز نمایــد و گواهــی مبنــی بــر ارائــه دادخواســت اعســار و تقســیط بــه دادگاه 
صالــح را در مهلــت مذکــور بــه دفترخانــه تحویــل دهــد، اعتبــار گواهــی عــدم امــکان ســازش تــا تعییــن تکلیــف اعســار بــه 

قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
مــاده21ـ چنانچــه زوجــه بــرای اجــرای گواهــی عــدم امــکان ســازش کــه بــه درخواســت زوج صــادر گردیــده در دفترخانــه حاضر 
نشــود، در صورتــی کــه زوج حقــوق مالــی زوجــه، موضــوع مــاده 29 قانــون، را تحویــل اجــرای احــکام دادگاه صادرکننــده گواهــی 
ــه زوجــه اطــالع داده  ــه تقاضــای زوج صیغــه طــالق جــاری و در دفتــر طــالق ثبــت و مراتــب ب عــدم امــکان ســازش نمایــد، ب
می شــود. از جهــت حفــظ و نگهــداری حقــوق مالــی زوجــه، اجــرای احــکام بــه ترتیــب مقــرر در مــواد 45 و 78 قانــون اجــرای 
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احــکام مدنــی عمــل خواهــد کــرد. هزینــه نگهــداری اشــیاء و امــوال و ســکه ها از زمــان تحویــل توســط زوج، بــه عهــده زوجــه 
خواهــد بــود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
مــاده22ـ اجــرای حکــم حضانــت تــا زمانــی کــه در حکــم قطعــی دادگاه معیــن گردیــده اســتمرار دارد و اجــرای احــکام دادگاه 

بایــد پرونــده اجرائــی ویــژه آن را تشــکیل دهــد و هــر زمــان نیــاز بــه پیگیــری باشــد، اقــدام نمایــد.
مــاده23ـ در مــواردی کــه طفــل بــه هــر دلیــل از مالقــات امتنــاع می کنــد، اجــرای احــکام بایــد بــا هماهنگــی بــا دادگاه تدابیــر 
الزم از جملــه ارجــاع موضــوع بــه مــددکار اجتماعــی یــا مرکــز مشــاوره خانــواده بــرای جلــب تمایــل طفــل بــه مالقــات اتخــاذ 
نمایــد. اگــر بــا توجــه بــه نظــر مشــاور روانشــناس مرکــز فــوق و قرائــن موجــود بــرای دادگاه محــرز شــود اجــرای حکــم حضانــت 
یــا مالقــات کــودك بــه ســالمت روانــی وی آســیب وارد خواهــد کــرد، اجــرای احــکام می توانــد بــا کســب موافقــت دادگاه تــا 

فراهــم شــدن آمادگــی طفــل، اجــرای حکــم را بــه تأخیــر انــدازد.
مــاده24ـ بــرای پیگیــری امــور حضانــت و نگهــداری اطفال و ســایر امــور مربــوط، دادگســتری بایــد از وجــود مــددکاران اجتماعی 
آمــوزش دیــده، موضــوع مــاده 68 آیین نامــه، و واجــد مهارتهــای الزم بــرای ارتبــاط بــا اطفــال و بســتگان افراد یــا از روانشناســان 

مرکــز مشــاوره خانــواده بهــره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
مــاده25ـ حقــوق وظیفــه یــا مســتمری زوجــه دائــم متوفــی و فرزنــدان و ســایر وراث قانونــی کلیــه کارکنــان شــاغل و بازنشســته 
مشــمول صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مطابــق مــاده87 قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب 31/3/1345 و اصالحــات بعــدی آن 

ــون و اصالحیه هــای بعــدی آن تقســیم و پرداخــت می گــردد. ــا لحــاظ مــاده86 همــان قان و ب
مــاده26ـ ازدواج دائــم همســر متوفــی مانــع دریافــت حقــوق وظیفــه )مســتمری بازمانــدگان( زوج متوفــی نمی باشــد. صندوقهــای 
ــده،  ــع گردی ــدد قط ــت ازدواج مج ــه عل ــا ب ــتمری آنه ــه مس ــرانی ک ــورد همس ــد در م ــی مکلفن ــن اجتماع ــتگی و تأمی بازنشس
نســبت بــه برقــراری مســتمری قطــع شــده از تاریــخ الزم االجــراء شــدن قانــون اقــدام نماینــد. در هــر صــورت مجموع مســتمری 

بازمانــدگان مربــوط بــه همســر متوفــی و ســایر وراث نبایــد از حداقــل مســتمری مربــوط بــه هــر صنــدوق کمتــر باشــد.
ــر  ــه زوجــه در اث ــدگان( ب مــاده27ـ زوجــه متوفــی، در صــورت فــوت شــوهر بعــدی و تعلــق حقــوق وظیفــه )مســتمری بازمان
آن، از مســتمری کــه مبلــغ آن بیشــتر اســت برخــوردار خواهــد شــد. همســر متوفــی مکلــف اســت در اینگونــه مــوارد مراتــب 
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برخــورداری از مســتمری دوم را بــه صندوقهــای بازنشســتگی مربــوط اطــالع دهــد. در صــورت عــدم اقــدام و دریافــت مســتمری 
مضاعــف، صنــدوق بازنشســتگی کــه مســتمری پرداختــی آن کمتــر اســت مجــاز خواهــد بــود کلیــه مســتمری های پرداختــی و 
ســایر هزینه هایــی را کــه مــن غیــر حــق دریافــت شــده براســاس آخریــن مســتمری دریافتــی و تعرفه هــای جــاری مربــوط بــه 

ــد. ــول نماین ــه وص ــا از زوج ــایر هزینه ه س
تبصــره ـ مرجــع تعییــن از کارافتادگــی در هــر یــک از صندوقهــا، مرجــع تأییــد از کارافتادگــی فرزنــدان ذکــور موضــوع ایــن 

ــوند. ــوب می ش ــز محس ــاده نی م
مــاده28ـ فرزنــدان در صورتــی کــه واجــد شــرایط دریافــت مســتمری بازمانــدگان از طریــق هــر یــک از والدیــن باشــند، از هر دو 

مســتمری برخــوردار خواهنــد شــد.

مبحث نهم: مقررات کیفری
ماده29ـ به جرایم موضوع مواد 49 الی 56 قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصــره ـ در مــورد مــاده 49 قانــون، دادگاه ضمــن صــدور رأی بــه الــزام بــه ثبــت واقعــه نــکاح، طــالق، فســخ یــا انفســاخ نــکاح 
یــا اعــالن بطــالن نــکاح یــا طــالق، حکــم بــه مجــازات مقــرر نیــز خواهــد داد. محکوم علیــه مکلــف اســت مــدارك الزم بــرای 
ثبــت هــر یــک از وقایــع فــوق را مطابــق دســتور دادگاه در مهلــت مقــرر بــه دفترخانــه ارائــه کنــد، در هــر صــورت ثبــت واقعــه 

موکــول بــه ارائــه مــدارك الزم یــا دســتور دادگاه مبنــی بــر ثبــت آن  بــدون دریافــت برخــی از مــدارك خواهدبــود.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول: اهداف و تشکیالت

ــکیل  ــد، تش ــی می آی ــواد آت ــه در م ــرحی ک ــه ش ــواده ب ــاوره خان ــز مش ــداد الزم مرک ــه تع ــی ب ــوزه قضای ــر ح ــاده30ـ در ه م
می شــود.

مــاده31ـ هــر مرکــز مشــاوره خانــواده حداقــل بایــد دارای ســه عضــو مشــاور خانــواده باشــد. در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل 
تعــداد مشــاوران خانــواده از حداقــل مذکــور کمتــر شــود، تــا رســیدن بــه حــد نصــاب فعالیــت مرکــز یــاد شــده معلــق خواهنــد 

مانــد.
مــاده32ـ مرکــز امــور مشــاوران، عــالوه بــر وظایــف و اختیــارات فعلــی، وظایــف و اختیــارات زیــر را جهــت ســاماندهی امــور 

ــر عهــده دارد: ــواده ب مشــاوران خان
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الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه.
ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته شدگان.
د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه  ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه.
و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصالح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.
ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه.

ــل  ــیر مراح ــت س ــه جه ــط قوه قضایی ــای ذیرب ــکاری معاونت ه ــا هم ــال ب ــر س ــاز ه ــورد نی ــار م ــنهاد اعتب ــی و پیش ط  ـ بررس
بعــدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل الزم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.
ك ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعالم آن به رئیس قوه قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
مــاده33ـ بمنظــور نظــارت بــر مراکــز مشــاوره خانــواده در هــر اســتان، واحــد مشــاوره خانــواده در شهرســتان مرکــز اســتان و 
تحــت ریاســت و نظــارت رئیــس کل دادگســتری اســتان یــا یکــی از معاونیــن وی بــه انتخــاب رئیــس کل دادگســتری اســتان، 

تشــکیل خواهــد شــد کــه وظایــف آن بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
الــف ـ پیشــنهاد تعــداد مرکــز مشــاوره خانــواده مــورد نیــاز دادگاههــای خانــواده حوزه هــای قضائــی اســتان بــه مرکــز امــور 

مشــاوران.
ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه در استان.

ج ـ همــکاری بــا مرکــز امــور مشــاوران در امــر نظــارت بــر عملکــرد مشــاوران خانــواده و بررســی معضــالت و تــالش در رفــع 
آنهــا.
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د ـ بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده
ه  ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و  ـ برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.
ز  ـ برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح ـ بررســی اولیــه شــکایت مطــرح شــده علیــه مشــاوران خانــواده و در صــورت اقتضــاء، اعــالم تخلفــات آنــان بــه مرکــز امــور 
مشــاوران جهــت رســیدگی.

ــنهاد  ــران و پیش ــواده و صاحبنظ ــای خان ــات دادگاهه ــر قض ــذ نظ ــا اخ ــون ب ــرای قان ــی اج ــت و منف ــرات مثب ــی تأثی ط ـ ارزیاب
ــاوران. ــور مش ــز ام ــه مرک ــب ب ــای مناس راهکاره

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:
مــاده34ـ متقاضیــان اخــذ مجــوز تأســیس مرکــز مشــاوره خانــواده و اعضــاء مرکــز مشــاوره خانــواده در مراکــز مذکور بایــد دارای 

ــند: ــرایط ذیل باش ش
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران.

ب ـ تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط.
ج ـ داشــتن حداقــل مــدرك کارشناســی از دانشــکده های معتبــر داخلــی یــا خارجــی )در مــورد اخیــر، بــه شــرط تأییــد وزارت 
ــددکاری  ــی، م ــکی، روان شناس ــاوره، روان پزش ــواده، مش ــات خان ــته های مطالع ــوزوی آن در رش ــادل ح ــا مع ــاوری( ی ــوم و فن عل

اجتماعــی، حقــوق، فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی و همچنیــن رشــته های همســان بــا تشــخیص مرکــز امــور مشــاوران.
د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه  ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.
ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صالحیت.
مــاده35ـ نقاطــی کــه احتیــاج بــه مرکــز مشــاوره دارد بــا تعییــن تعــداد مــورد نیــاز بــرای هر محــل، نحــوه اطــالع بــه متقاضیان 
ــه تصویــب  ــه موجــب دســتورالعملی اســت کــه توســط رئیــس مرکــز امــور مشــاوران تهیــه و ب ــرای تقاضــا ب و مــدارك الزم ب
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ــد. ــه می رس ــس قوه قضایی رئی
ماده36ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیراالنتشار اعالم می گردد.
مــاده37ـ مرکــز امــور مشــاوران می توانــد بررســی صالحیــت متقاضیــان پذیرفته شــده در آزمــون کتبــی را از هســته گزینــش 
ــات  ــت اقدام ــف اس ــوط مکل ــش مرب ــته گزین ــد. هس ــت نمای ــتانها درخواس ــه در اس ــش قوه قضایی ــته گزین ــا هس ــه ی قوه قضایی

الزم را انجــام و نتیجــه بررســی را ظــرف مهلــت مقــرر اعــالم نمایــد.
ــه ترتیــب وصــول در »ســامانه الکترونیکــی دفتــرکل« ثبــت و بــرای هــر متقاضــی پرونــده  مــاده38ـ درخواســت متقاضیــان ب
ــل  ــع مح ــون را از مراج ــده آزم ــان پذیرفته ش ــوابق متقاضی ــون،  س ــده آزم ــع برگزارکنن ــود. مرج ــکیل می ش ــه ای تش جداگان
اقامــت و اشــتغال یــا محــل تحصیــل فعلــی و گذشــته و از مؤسســه آمــوزش عالــی مربوطــه اســتعالم و دربــاره صالحیــت وی بــه 

ــد. ــس می نمای ــده منعک ــه را در پرون ــق و نتیج ــی تحقی ــو مقتض نح
مــاده39ـ چگونگــی و نحــوه انجــام امتحــان و مــواد امتحانــی براســاس رشــته تحصیلــی و امــور مربــوط بــه آن از جملــه انجــام 

مصاحبــه پــس از قبولــی در آزمــون کتبــی مطابــق دســتورالعمل  مرکــز امــور مشــاوران اســت.
ــد ج  ــور در بن ــته های مذک ــر  در رش ــگاههای معتب ــمی دانش ــی رس ــای هیأت علم ــن اعض ــته و همچنی ــات بازنشس ــاده40ـ قض م
مــاده34 آیین نامــه جهــت تصــدی مرکــز مشــاوره خانــواده یــا پروانــه عضویــت در مرکــز مذکــور در اولویــت بــوده و از شــرکت 

ــند. ــاف می باش ــون مع در آزم
مــاده41ـ  متقاضیــان عضــو مرکــز مشــاوره خانــواده پــس از قبولــی در آزمــون و احــراز صالحیــت و گزینــش، بایــد دوره کارآموزی 

علمــی و عملــی را طــی نماینــد. دوره کارآمــوزی 3مــاه می باشــد.
تبصــرهـ  هــر کارآمــوز دارای کارنامــه مخصوصــی خواهــد بــود. در ایــن کارنامه، حســن اخــالق کارآمــوز و عملکــرد دوره کارآموزی 
وی ثبــت و ارزیابــی خواهــد شــد و دوره کارآمــوزی کارآموزانــی کــه قــادر بــه کســب نصــاب قبولــی از کارآمــوزی علمــی و عملــی 

نباشــند بــرای یــک نوبــت، تجدیــد خواهد شــد.
مبحث چهارم: اتیان سوگند

ــه  ــه کار ب ــروع ب ــل از ش ــوق قب ــز ف ــت در مرک ــه عضوی ــواده و پروان ــاوره خان ــز مش ــیس مرک ــوز تأس ــدگان مج ــاده42 ـ دارن م
ــد. ــاء می نماین ــه را امض ــه مربوط ــوگندنامه و صورتجلس ــوده و س ــاد نم ــوگند ی ــل س ــب ذی ترتی

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد:
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بسم  اهلل الرحمان الرحیم
در ایــن موقــع کــه فعالیــت در مرکــز مشــاوره خانــواده را آغــاز می نمایــم بــه خداونــد قــادر متعــال ســوگند یــاد می کنــم کــه 
همــواره قوانیــن و نظامــات را محتــرم شــمرده و جــز عدالــت و احقــاق حــق منظــوری نداشــته و برخــالف کیــان خانــواده اقــدام 
و اظهــاری ننمایــم و احتــرام اشــخاص، مقامــات قضائــی، اداری، همــکاران و اصحــاب دعــوی را رعایــت نمــوده و از اعمــال نظــر 
ــرار  ــه خــود ق ــی کــه انجــام می دهــم راســتی و درســتی را روی ــی احتــراز و در امــور و کارهای ــوزی، انتقام جوی شــخصی، کینه ت

داده و مدافــع حــق باشــم و شــرافت مــن وثیقــه ایــن ســوگند اســت و ذیــل ســوگندنامه را امضــا می نمایــم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
مــاده43 ـ اعتبــار مجــوز تأســیس مرکــز مشــاوره خانــواده و پروانــه عضویــت در مرکــز فــوق بــه مــدت ســه ســال بــوده و بــه 
امضــای رئیــس کل دادگســتری اســتان و رئیــس مرکــز امــور مشــاوران می رســد. تمدیــد آن در صــورت وجــود شــرایط مقــرر در 

ــت. ــع اس ــه بالمان ــون و آیین نام قان
تبصــره ـ دارنــدگان مجــوز فقــط مجــاز بــه تشــکیل یــک مرکــز مشــاوره خانــواده می باشــند؛ ایجــاد شــعب و مؤسســات فرعــی 

ممنــوع خواهــد بــود و مســتوجب لغــو مجــوز خواهــد بــود.
مــاده44 ـ مرکــز مشــاوره خانــواده بایــد در نزدیکــی دادگاههــای خانــواده ایجــاد شــود. در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل امــکان 
ــا موافقــت رئیــس  ــواده فراهــم نباشــد، ایجــاد آن در نقطــه مناســب دیگــر ب ــوق در نزدیکــی دادگاههــای خان ــز ف ایجــاد مرک

واحــد مشــاوره خانــواده خواهــد بــود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ــراد  ــورد اف ــت. در م ــن اس ــده زوجی ــر عه ــی ب ــای توافق ــان و در طالقه ــا خواه ــه ب ــق تعرف ــه مطاب ــت هزین ــاده45 ـ پرداخ م

ــد. ــد ش ــل خواه ــون عم ــاده5 قان ــم م ــق حک ــت مطاب بی بضاع

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
مــاده46ـ مرکــز مشــاوره خانــواده منحصــراً بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه متقاضیــان طــالق توافقــی یــا انجــام مــواردی کــه 
ــردن  ــخص ک ــا مش ــزوم ب ــورت ل ــد در ص ــواده می توان ــد. دادگاه خان ــدام می کن ــود، اق ــاع می ش ــی ارج ــع قضائ ــوی مراج از س
موضــوع اختــالف و تعییــن مهلــت، نظــر مرکــز فــوق را در مــورد امــور و دعــاوی خانوادگــی خواســتار شــود. مرکــز مذکــور ضمــن 
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ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه زوجیــن و ســعی در ســازش طرفیــن، خواســته های دادگاه را در مهلــت مقــرر اجــرا و در صــورت 
حصــول ســازش بــه تنظیــم ســازش نامــه مبــادرت و درغیــر اینصــورت نظــر کارشناســی خــود در مــورد علــل و دالیــل عــدم 

ــد. ــالم می کنن ــه دادگاه اع ــتدل ب ــوب و مس ــور مکت ــازش را به ط س
تبصره1ـ دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند.

ــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور  تبصــره2ـ در صــورت ســازش، رعایــت مفــاد مــواد 183 و 184 قان
ــت. ــی الزم اس مدن

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
مــاده47ـ مــوارد تخلــف دارنــدگان پروانــه عضویــت مشــاوره خانــواده تــا حــدودی کــه منطبــق بــر آنــان باشــد، همــان اســت 
کــه در مــورد وکال و کارشناســان رســمی دادگســتری در قوانیــن و مقــررات مربــوط آمــده اســت. مجازاتهــای انتظامــی ایــن افــراد 
عبــارت اســت از 1ـ توبیــخ کتبــی بــدون درج در پرونــده 2ـ توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونــده 3ـ عــدم تمدیــد پروانــه عضویــت 

مشــاوره در مرکــز مشــاوره خانــواده به طــور موقــت حداکثــر بــه مــدت ســه ســال 4ـ لغــو یــا عــدم تمدیــد پروانــه عضویــت.
ــور  ــز ام ــر مرک ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــرا و دادگاهه ــات، دادس ــوص تخلف ــم درخص ــدور حک ــیدگی به ص ــع رس ــره ـ مرج تبص

مشــاوران می باشــد.

مبحث نهم: سایر موارد
ــی(  ــی و حقوق ــر )حقیق ــال به غی ــل انتق ــور قاب ــوز مذک ــود. مج ــادر می ش ــر ص ــک نف ــام ی ــاوره بن ــز مش ــوز مرک ــاده48ـ مج م

نمی باشــد.
مــاده49ـ اگــر فــرد مؤســس بــه دلیــل کشــف فســاد و یــا ارتــکاب جرایــم عمــدی محکومیــت یابــد و یــا بــه هــر دلیــل قانونــی 
دیگــر طبــق  بررســی های بعمــل آمــده از وی ســلب صالحیــت گــردد، مجــوز تأســیس مرکــز فــوق توســط مرکــز امــور مشــاوران 

ــود. ــو می ش لغ
مــاده50 ـ نصــب مجــوز فعالیــت و لیســت تعرفــه خدمــات مرکــز مشــاوره در جاییکــه در معــرض دیــد مراجعــان باشــد الزامــی 

اســت.
مــاده51 ـ فهرســت اســامی دارنــده مجــوز تأســیس مرکــز مشــاوره خانــواده و کلیــه دارنــدگان پروانــه عضویــت شــاغل در مرکــز 
مشــاوره خانــواده همــراه بــا عکــس آنهــا و ســاعات کار و رشــته تخصصــی آنــان بایــد در ســایت اختصاصــی کــه توســط مرکــز 
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ــالع  ــرای اط ــی ب ــز در تابلوی ــل مرک ــن در مح ــر و همچنی ــد منتش ــد ش ــی خواه ــه طراح ــات قوه قضائی ــاوری اطالع ــار و فن آم
مراجعــان نصــب گــردد.

مــاده52 ـ اعضــاء دارای پروانــه عضویــت در مرکــز مشــاوره خانــواده موظــف بــه شــرکت در کالســهای آموزشــی ضمــن خدمــت 
ــند. ــود، می باش ــالغ می ش ــاوران اب ــور مش ــز ام ــوی مرک ــه از س ک

ــای  ــوابق، یافته ه ــه س ــکیل داده و کلی ــده تش ــان پرون ــه مراجع ــرای کلی ــت ب ــف اس ــواده موظ ــاوره خان ــز مش ــاده53 ـ مرک م
ــز  ــط مرک ــه آن توس ــه نمون ــتاندارد ک ــوص و اس ــای مخص ــا را در فرم ه ــه آنه ــده ب ــه ش ــی ارائ ــات درمان ــرح خدم ــی و ش بالین
ــع  ــا مجتم ــی ی ــوزه قضائ ــس ح ــه رئی ــن را ب ــه مراجعی ــار ماهان ــد و آم ــداری نمای ــود، درج و نگه ــه می ش ــاوران ارائ ــور مش ام
قضائــی خانــواده مربــوط تحویــل دهــد. پرونــده و ســوابق مراجعــان دور از دســترس ســایر مراجعه کننــدگان و پرســنل به طــور 
محرمانــه نگهــداری می شــود. اخــذ رونوشــت از مــدارك پرونــده مشــاوره در مــوارد ضــروری بــا نظــر دادگاه خواهــد بــود. ســوابق 

مشــاوره ای اشــخاص جــزء اســرار خانوادگــی محســوب و ســوء اســتفاده از آنهــا برابــر مقــررات قابــل تعقیــب خواهــد بــود.
ماده54 ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ــه  ــد. هرگون ــود می باش ــه خ ــان زیر مجموع ــر کارکن ــارت ب ــه نظ ــف ب ــواده مکل ــاوره خان ــز مش ــوز مرک ــده مج ــاده55 ـ دارن م
ــوب  ــف محس ــردد تخل ــع گ ــاوره واق ــز مش ــه ای، در مرک ــئون حرف ــی و ش ــالمی و اخالق ــن اس ــالف موازی ــال خ ــی و اعم بی نظم

ــت. ــری اس ــل پیگی ــوط قاب ــن مرب ــه و قوانی ــر آیین نام ــد و براب ــد ش خواه
ماده56 ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن
مــاده57 ـ دفاتــر رســمی ثبــت ازدواج و طــالق مکلفنــد مطابــق تصمیمــات ســازمان ثبــت اســناد و امــالك کشــور وقایــع نــکاح 
ــوط، در ســامانه  ــر ثبــت در دفتــر مرب ــا طــالق را عــالوه ب ــکاح ی دایــم، فســخ و انفســاخ آن، طــالق، رجــوع و اعــالم بطــالن ن

مربــوط نیــز منعکــس نماینــد.
مــاده58 ـ ســردفتر طــالق بایــد قبــل از ثبــت طــالق، گواهــی کتبــی دادگاه یــا اقرارنامــه رســمی زوجــه دایــر بــر تأدیــه حقــوق 
مالــی او را از متقاضــی ثبــت اخــذ کنــد و مفــاد آن را در ثبــت دفتــر طــالق منعکــس نمایــد. در صورتــی کــه زوجــه نــزد ســر 
دفتــر طــالق اقــرار بــه وصــول حقــوق مالــی خــود بنمایــد، و همچنیــن در مــوردی کــه زوجــه بــدون تأدیــه حقــوق مالــی بــه 
ثبــت طــالق رضایــت دهــد، ســر دفتــر مکلــف اســت مراتــب را در ســند و ثبــت دفتــر طــالق درج کنــد. در مــورد اخیــر زوجــه 
می توانــد پــس از ثبــت طــالق بــرای دریافــت حقــوق یــاد شــده، مســتقیمًا از دادگاه صادرکننــده گواهــی عــدم امــکان ســازش 
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یــا حکــم طــالق درخواســت اجــرای حکــم را بنمایــد. حکــم صــادره ماننــد ســایر احــکام اجــراء خواهــد شــد.
مــاده59 ـ ســردفتر طــالق مکلــف اســت گواهــی معتبــر پزشــک متخصــص یــا پزشــک قانونــی در مــورد وجــود یــا عــدم جنیــن 
را از متقاضــی اخــذ و مفــاد آن را در ســند و دفتــر ثبــت طــالق ذکــر کنــد. چنانچــه زوجیــن بــر وجــود جنیــن اتفــاق نظــر داشــته 

باشــند، درج اقــرار آنهــا در ســند طــالق و ثبــت دفتــر الزامــی اســت.
مــاده60 ـ ســردفتر طــالق مکلــف اســت قبــل از اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن، گواهــی کتبــی دادگاه مبنــی بــر قطعیــت رأی و 
انقضــاء مهلــت فرجــام خواهــی یــا ابــالغ رأی فرجامــی را از متقاضــی اخــذ نمایــد. در صــورت انقضــاء مــدت اعتبــار حکــم طــالق، 

اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن ممنــوع اســت.
ــه  ــه دفتــر طــالق تســلیم شــود، ســردفتر مکلــف اســت مراتــب را کتبــًا ب مــاده61 ـ چنانچــه حکــم طــالق از ســوی زوجــه ب
زوج اعــالم نمایــد تــا ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ بــرای اجــرای طــالق در دفترخانــه حاضــر شــود. درصورتــی کــه زوج در 
مهلــت مقــرر در دفترخانــه حاضــر نشــود، ســردفتر بــا تعییــن مهلــت مناســبی کــه کمتــر از یــک هفتــه نباشــد، بــه زوجیــن 
ابــالغ می نمایــد کــه بــرای اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن در دفترخانــه حاضــر شــوند. عذرهــای قابــل قبــول بــرای تعییــن 
ــا  ــی ی ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــون آیین دادرس ــاده 306 قان ــدرج در م ــوارد من ــان م ــر، هم ــت دیگ مهل

اعــذار شــرعی اســت.
ــا قیــد تاریــخ و طرفــی کــه آن را  ــه را ب ــه دفترخان مــاده62 ـ ســردفتر مکلــف اســت تســلیم گواهــی عــدم امــکان ســازش ب
تســلیم کــرده کتبــًا تأییــد کــرده و بــه وی تحویــل نمایــد تــا در زمــان اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن بــه دفترخانــه ارائــه 
شــود. چنانچــه در زمــان اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن، گواهــی کتبــی مذکــور بــه دفترخانــه ارائــه نشــود، تاریــخ حضــور یــا 

ــخ تســلیم گواهــی عــدم امــکان ســازش تلقــی می شــود. ــه مــدارك، تاری ارائ
مــاده63 ـ چنانچــه گواهــی عــدم امــکان ســازش توســط زوج بــه دفتــر طــالق تســلیم شــود، ســردفتر مطابــق قانــون حســب 
ــه  ــود، دفترخان ــت می ش ــاری و ثب ــه ج ــاب زوج ــالق در غی ــه ط ــه صیغ ــواردی ک ــد. در م ــام می ده ــای الزم را انج ــورد ابالغ ه م
ــا زوجــه  ــی می نمایــد. چنانچــه زوج ی ــوط بایگان ــالغ نمــوده و اوراق ابــالغ شــده را در ســابقه مرب ــه زوجــه اب ــًا ب مراتــب را کتب
ــال  ــار ارس ــه کثیراالنتش ــه روزنام ــی ب ــط متقاض ــًا توس ــی الزم را کتب ــالق، آگه ــمی ط ــت رس ــر ثب ــند، دفت ــکان باش مجهول الم

ــد. ــداری می نمای ــوط نگه ــابقه مرب ــذ و در س ــده از وی اخ ــر ش ــی در آن منتش ــه آگه ــه را ک ــخه ای از روزنام ــد و نس می کن
مــاده64 ـ چنانچــه پــس از اجــرای طــالق رجعــی و تنظیــم صــورت جلســه مربــوط، رجــوع بــه موجــب اقرارنامــه رســمی زوج یــا 
اقــرار او نــزد ســردفتر طــالق یــا حکــم مرجــع ذی صــالح محــرز شــود، ســردفتر مراتــب را درصــورت جلســه مربــوط درج و پــس 
از امضــای تســلیم کننــده اقرارنامــه رســمی یــا حکــم مرجــع ذی صــالح یــا امضــای اقرارکننــده، مراتــب را ذکــر و پــس از امضــاء 
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و مهــر، بــه ضمیمــه مســتند مربــوط بایگانــی می نمایــد. در ایــن صــورت شــماره، تاریــخ و دفتــر اســناد  رســمی تنظیم کننــده 
اقرارنامــه در صورتجلســه ســند و ثبــت دفتــر طــالق درج و نســخه ای از آن در ســابقه مربــوط بایگانــی خواهــد شــد. رضایــت زن 
بــه ثبــت طــالق رجعــی بــدون گواهــی کتبــی دو شــاهد مبنــی بــر ســکونت وی در منــزل مشــترك تــا پایــان عــده، بایــد در 
صورتجلســه مربــوط ذکــر و بــه امضــای او برســد؛ مگــر در مــواردی کــه اقرارنامــه رســمی دایــر بــر رضایــت وی بــه دفتــر رســمی 

ثبــت طــالق ارائــه شــود.
مــاده65 ـ هــرگاه ســردفتر ازدواج و طــالق طبــق قانــون و آیین نامــه یکــی از وقایــع موضــوع قانــون را بــدون حضــور یکــی از 

طرفیــن ثبــت کنــد مکلــف اســت بالفاصلــه موضــوع را کتبــًا بــه طــرف دیگــر ابــالغ کنــد.

فصل چهارم ـ نحوه مالقات والدین با طفل
مــاده66 ـ شــخص »ناظــر« موضــوع مــاده 41 قانــون بایــد حتی االمــکان از بســتگان نزدیــک طفــل، معتمــد، متأهــل و مجــرب 
باشــد و چنانچــه انتخــاب وی از میــان اقــوام نزدیــک طفــل ممکــن نباشــد، از فــردی آشــنا و بــا تجربــه الزم، متأهــل و مــورد 
اعتمــاد تعییــن گــردد. ناظــر در صــورت امــکان بایــد از طریــق اولیــاء طفــل بــه اجــراء دادگاه معرفــی شــود و در غیــر اینصــورت 
توســط دادســتان عمومــی و انقــالب محــل پیشــنهاد و توســط دادگاه صادرکننــده حکــم طــالق یــا گواهــی عــدم امــکان ســازش 
ــه  ــارت وی ب ــوع نظ ــدود و ن ــد و ح ــرار ده ــر ق ــر مدنظ ــن ناظ ــل را در تعیی ــت طف ــد مصلح ــد، دادگاه بای ــد ش ــوب خواه منص

صراحــت مشــخص و بــه وی ابــالغ کنــد.
مــاده67 ـ اگــر بــه تشــخیص دادگاه نتــوان طفــل را در ایــام مالقــات بــه تنهایــی در اختیــار کســی کــه حــق مالقــات دارد قــرار 
داد، دادگاه می توانــد ترتیبــی اتخــاذ نمایــد تــا چنیــن مالقاتهایــی در ســاعات محــدود و تحــت نظــر مراکــزی کــه دادگســتری 

ــرد. ــورت پذی ــد ص ــن می کن تعیی
ــا  ــون رئیــس کل دادگســتری اســتان موظــف اســت در هــر حــوزه قضائــی، محــل ی مــاده68 ـ در اجــرای تبصــره مــاده 41 قان
محل هایــی را بــا فضــای متناســب بــا روحیــات اطفــال بــا همــکاری و اســتفاده از امکانــات و منابــع انســانی ســازمان بهزیســتی 
و ادارات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بهداشــت و درمــان یــا ســایر مراکــز ذیربــط بــا تعــداد کافــی مــددکار اجتماعــی )بویــژه 

زنــان( و درصــورت نیــاز، مأمــور انتظامــی، جهــت مالقــات والدیــن بــا اطفــال اختصــاص دهــد.

مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
مــاده -88 دربــاره اطفــال و نوجوانانــی کــه مرتکــب جرائــم تعزیــری مــی شــوند و ســن آنهــا در زمــان ارتــکاب، نــه تــا پانــزده 
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ســال تمــام شمســی اســت حســب مــورد، دادگاه یکــی از تصمیمــات زیــر را اتخــاذ مــی کنــد:
الــف- تســلیم بــه والدیــن یــا اولیــاء یــا سرپرســت قانونــی بــا أخــذ تعهــد بــه تأدیــب و تربیــت و مواظبــت در حســن اخــالق 

طفــل یــا نوجــوان
تبصــره- هــرگاه دادگاه مصلحــت بدانــد مــی توانــد حســب مــورد از اشــخاص مذکــور در ایــن بنــد تعهــد بــه انجــام امــوری از 

قبیــل مــوارد ذیــل و اعــالم نتیجــه بــه دادگاه در مهلــت مقــرر را نیــز أخــذ نمایــد:
-1 معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

-2 فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
-3 اقدام الزم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

-4 جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
-5 جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب- تســلیم بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی دیگــری کــه دادگاه بــه مصلحــت طفــل یــا نوجــوان بدانــد بــا الــزام بــه انجــام 
دســتورهای مذکــور در بنــد )الــف( در صــورت عــدم صالحیــت والدیــن، اولیــاء یــا سرپرســت قانونــی طفــل یــا نوجــوان و یــا 

عــدم دسترســی بــه آنهــا بــا رعایــت مقــررات مــاده )1173( قانــون مدنــی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصــره -1 تصمیمــات مذکــور در بندهــای )ت( و )ث( فقــط دربــاره اطفــال و نوجوانــان دوازده تــا پانــزده ســال قابــل اجــراء اســت. 
اعمــال مقــررات بنــد )ث(در مــورد اطفــال و نوجوانانــی کــه جرائــم موجــب تعزیــر درجــه یــک تــا پنــج را مرتکــب شــدهاند، 

الزامــی اســت.
تبصــره 2 - هــرگاه نابالــغ مرتکــب یکــی از جرائــم موجــب حــد یــا قصــاص گــردد درصورتــی کــه از دوازده تــا پانــزده ســال 
قمــری داشــته باشــد بــه یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای )ت( و یــا )ث( محکــوم مــی شــود و در غیرایــن صــورت یکــی از 

اقدامــات مقــرر در بندهــای )الــف( تــا )پ( ایــن مــاده در مــورد آنهــا اتخــاذ مــی گــردد.
ــا  ــد ب ــان مــی توان ــال و نوجوان ــاده، دادگاه اطف ــن م ــف( و )ب( ای ــورد اشــاره در بندهــای )ال ــورد تصمیمــات م تبصــره -3 در م
توجــه بــه تحقیقــات بــه عمــل آمــده و همچنیــن گــزارش هــای مــددکاران اجتماعــی از وضــع طفــل یــا نوجــوان و رفتــار او، هــر 
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چنــد بــار کــه مصلحــت طفــل یــا نوجــوان اقتضــاء کنــد در تصمیــم خــود تجدیدنظــر نمایــد.

مــاده -89 دربــاره نوجوانانــی کــه مرتکــب جــرم تعزیــری میشــوند و ســن آنهــا در زمــان ارتــکاب، بیــن پانــزده تــا هجــده ســال 
تمــام شمســی اســت مجــازات هــای زیــر اجــراء مــی شــود:

الــف- نگهــداری در کانــون اصــالح و تربیــت از دو تــا پنــج ســال در مــورد جرائمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه 
یــک تــا ســه اســت.

ب- نگهــداری در کانــون اصــالح و تربیــت از یــک تــا ســه ســال در مــورد جرائمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه 
چهــار اســت.

پ- نگهــداری در کانــون اصــالح و تربیــت از ســه مــاه تــا یــک ســال یــا پرداخــت جــزای نقــدی از ده میلیــون )10.000.000( ریــال 
ــا هفتصــد و بیســت ســاعت خدمــات عمومــی رایــگان در  ــا انجــام یکصــد و هشــتاد ت ــال ی ــا چهــل میلیــون )40.000.000( ری ت

مــورد جرائمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه پنــج اســت.
ت- پرداخــت جــزای نقــدی از یــک میلیــون )1.000.000( ریــال تــا ده میلیــون )10.000.000( ریــال یــا انجــام شــصت تــا یکصــد و 

هشــتاد ســاعت خدمــات عمومــی رایــگان درمــورد جرائمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه شــش اســت.
ث- پرداخــت جــزای نقــدی تــا یــک میلیــون )1.000.000( ریــال در مــورد جرائمــی کــه مجــازات قانونــی آنهــا تعزیــر درجــه هفــت 

و هشــت اســت.
تبصره -1 ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصــره -2 دادگاه مــی توانــد بــا توجــه بــه وضــع متهــم و جــرم ارتکابــی، بــه جــای صــدور حکــم بــه مجــازات نگهــداری یــا 
جــزای نقــدی موضــوع بندهــای )الــف( تــا )پ( ایــن مــاده، بــه اقامــت در منــزل در ســاعاتی کــه دادگاه معیــن مــی کنــد یــا بــه 

نگهــداری در کانــون اصــالح و تربیــت در دو روز آخــر هفتــه حســب مــورد بــرای ســه مــاه تــا پنــج ســال حکــم دهــد
ــون اصــالح و  ــار او در کان ــا نوجــوان و رفت ــه گــزارش هــای رســیده از وضــع طفــل ی ــا توجــه ب ــد ب ــاده -90 دادگاه مــی توان م
تربیــت یــک بــار در رأی خــود تجدیدنظــر کنــد و مــدت نگهــداری را تــا یــک ســوم تقلیــل دهــد یــا نگهــداری را بــه تســلیم 
طفــل یــا نوجــوان بــه ولــی یــا سرپرســت قانونــی او تبدیــل نمایــد. تصمیــم دادگاه مبنــی بــر تجدیدنظــر در صورتــی اتخــاذ مــی 
شــود کــه طفــل یــا نوجــوان حداقــل یــک  پنجــم از مــدت نگهــداری در کانــون اصــالح و تربیــت را گذرانــده باشــد. رأی دادگاه در 
ایــن مــورد قطعــی اســت. ایــن امــر مانــع اســتفاده از آزادی مشــروط و ســایر تخفیفــات قانونــی بــا تحقــق شــرایط آنهــا نیســت.
مــاده -91 در جرائــم موجــب حــد یــا قصــاص هــرگاه افــراد بالــغ کمتــر از هجــده ســال، ماهیــت جــرم انجــام شــده و یــا حرمــت 
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آن را درك نکننــد و یــا در رشــد و کمــال عقــل آنــان شــبهه وجــود داشــته باشــد، حســب مــورد بــا توجــه بــه ســن آنهــا بــه 
مجــازات هــای پیــش بینــی شــده در ایــن فصــل محکــوم مــی شــوند.

تبصــره- دادگاه بــرای تشــخیص رشــد و کمــال عقــل مــی توانــد نظــر پزشــکی قانونــی را اســتعالم یــا از هــر طریــق دیگــر کــه 
مقتضــی بدانــد، اســتفاده کنــد.

ــق  ــان مطاب ــال و نوجوان ــت، دادگاه اطف ــری اس ــی دیگ ــان مال ــر ضم ــا ه ــه ی ــت دی ــتلزم پرداخ ــه مس ــی ک ــاده -92 در جرائم م
ــه و خســارت حکــم مــی کنــد. ــه پرداخــت دی ــوط ب مقــررات مرب

ــات  ــد و اقدام ــل ده ــل تقلی ــف حداق ــا نص ــا را ت ــازات ه ــف، مج ــات تخفی ــراز جه ــورت اح ــد درص ــی توان ــاده -93 دادگاه م م
ــد. ــل نمای ــری تبدی ــدام دیگ ــه اق ــان را ب ــال و نوجوان ــی اطف ــی و تربیت تأمین

مــاده -94 دادگاه مــی توانــد در مــورد تمــام جرائــم تعزیــری ارتکابــی توســط نوجوانــان، صــدور حکــم را بــه تعویــق انــدازد یــا 
اجــرای مجــازات را معلــق کنــد.

ماده -95 محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
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قانـون حمـایت خـانواده
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قانون حمایت خانواده
فصل اول ـ دادگاه خانواده

مـاده1ـ بـه   منظـور رسـیدگی به امـور و دعاوی خانوادگـی، قوه قضائیه موظف اسـت ظرف سـه سـال از تاریخ تصویب ایـن قانون در 
کلیـه حـوزه   هـای قضائی شهرسـتان به تعداد کافی شـعبه دادگاه خانواده تشـکیل دهد. تشـکیل ایـن دادگاه در حـوزه   های قضائی 

بخش بـه تناسـب امکانات به تشـخیص رئیس قـوه قضائیه موکول اسـت.
تبصـره1ـ از زمـان اجـرای ایـن قانـون در حوزه قضائی شهرسـتانهایی که دادگاه خانواده تشـکیل نشـده اسـت تا زمان تشـکیل آن، 
دادگاه عمومـی حقوقـی مسـتقر در آن حوزه بـا رعایت تشـریفات مربوط و مقـررات این قانون به امـور و دعاوی خانوادگی رسـیدگی 

. می کند
تبصـره2ـ در حـوزه قضایـی بخش هایـی که دادگاه خانواده تشـکیل نشـده اسـت، دادگاه مسـتقر در آن حـوزه با رعایت تشـریفات 
مربـوط و مقـررات ایـن قانـون بـه کلیه امـور و دعـاوی خانوادگی رسـیدگی می کنـد، مگر دعـاوی راجع به اصـل نـکاح و انحالل آن 

کـه در دادگاه خانـواده نزدیکتریـن حوزه قضائی رسـیدگی می شـود.
مـاده2ـ دادگاه خانـواده بـا حضـور رئیـس یـا دادرس علی البـدل و قاضـی مشـاور زن تشـکیل می گـردد. قاضـی مشـاور باید ظرف 
سـه روز از ختـم دادرسـی بـه طـور مکتوب و مسـتدل در مـورد موضوع دعـوی اظهارنظـر و مراتـب را در پرونـده درج کنـد. قاضی 
انشـاکننده رأی بایـد در دادنامـه بـه نظر قاضی مشـاور اشـاره و چنانچه با نظـر وی مخالف باشـد با ذکر دلیـل نظریـه وی را رد کند.
تبصـره ـ قـوه قضائیـه موظف اسـت حداکثر ظرف پنج سـال بـه تأمین قاضی مشـاور زن بـرای کلیه دادگاه هـای خانـواده اقدام کند 

و در ایـن مـدت می توانـد از قاضی مشـاور مرد که واجد شـرایط تصـدی دادگاه خانواده باشـد اسـتفاده کند.
ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:
1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه
7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز
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9ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10ـ حضانت و مالقات طفل

11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقوداالثر
16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

17ـ اهدای جنین
18ـ تغییر جنسیت

تبصـرهـ  بـه دعـاوی اشـخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسـی حسـب مورد طبـق قانون اجـازه رعایت احوال شـخصیه ایرانیان 
غیرشـیعه در محاکـم مصـوب 31/4/1312 و قانون رسـیدگی به دعـاوی مطروحه راجـع به احوال شـخصیه و تعلیمات دینـی ایرانیان 

زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشـخیص مصلحت نظام رسـیدگی می شـود.
تصمیمـات مراجـع عالـی اقلیت هـای دینـی مذکـور درامور حسـبی و احـوال شـخصیه آنان از جملـه نکاح و طـالق، معتبر و توسـط 

محاکـم قضائـی بـدون رعایت تشـریفات، تنفیـذ و اجـراء می گردد.
مـاده 5 ـ در صـورت عـدم تمکن مالـی هریک از اصحـاب دعـوی دادگاه می تواند پس از احـراز مراتب و بـا توجه به اوضـاع و احوال، 
وی را از پرداخـت هزینـه دادرسـی، حق الزحمـه کارشناسـی، حق الزحمـه داوری و سـایر هزینه   ها معاف یـا پرداخت آنهـا را به زمان 
اجـرای حکـم موکـول کنـد. همچنین در صـورت اقتضاء ضـرورت یا وجـود الـزام قانونی دایر بر داشـتن وکیـل، دادگاه حسـب مورد 

رأسـًا یـا به درخواسـت فرد فاقـد تمکن مالـی وکیـل معاضدتی تعییـن می کند.
تبصـره ـ افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( و مددجویان سـازمان بهزیسـتی کشـور از پرداخت هزینه دادرسـی 

می باشـند. معاف 
مـاده6ـ  مـادر یـا هر شـخصی کـه حضانت طفل یـا نگهداری شـخص محجور را بـه اقتضاء ضـرورت برعهـده دارد، حـق اقامه دعوی 

بـرای مطالبـه نفقـه طفل یـا محجور را نیـز دارد. در این   صـورت، دادگاه بایـد در ابتـداء ادعای ضرورت را بررسـی کند.
مـاده7ـ دادگاه مـی   توانـد پیـش از اتخـاذ تصمیـم در مورد اصـل دعوی به درخواسـت یکـی از طرفیـن در اموری از قبیـل حضانت، 
نگهـداری و مالقـات طفـل و نفقـه زن و محجور کـه تعیین تکلیف آنهـا فوریت دارد بـدون اخذ تأمین، دسـتور موقت صـادر کند. این 
دسـتور بـدون نیـاز بـه تأیید رئیـس حـوزه قضائی قابـل اجراء اسـت. چنانچـه دادگاه ظرف شـش مـاه راجع بـه اصل دعـوی اتخاذ 
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تصمیـم نکنـد، دسـتور صادرشـده ملغـی محسـوب و از آن رفـع اثـر می   شـود، مگـر آنکـه دادگاه مطابق این مـاده دوباره دسـتور 
کند. صـادر  موقت 

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصـرهـ  هـرگاه خواهـان خوانـده را مجهـول   المکان معرفی کنـد، باید آخریـن اقامتـگاه او را بـه دادگاه اعالم کنـد. دادگاه به طرق 

مقتضـی در ایـن بـاره تحقیـق و تصمیم   گیری مـی   کند.
مـاده9ـ تشـریفات و نحـوه ابـالغ در دادگاه خانـواده تابع مقـررات قانون آیین   دادرسـی دادگاههـای عمومی و انقـالب در امور مدنی 
اسـت، لکـن چنانچـه طرفیـن دعـوی طرق دیگـری از قبیـل پسـت، نمابر، پیـام تلفنـی و پسـت الکترونیک را بـرای ایـن منظور به 

دادگاه اعـالم کننـد، دادگاه مـی   توانـد ابـالغ را بـه آن طریـق انجام دهـد. در هر صـورت، احراز صحـت ابالغ با دادگاه اسـت.
مـاده10ـ دادگاه مـی   توانـد بـرای فراهـم   کـردن فرصت صلح و سـازش جلسـه دادرسـی را به درخواسـت زوجیـن یا یکـی از آنان 

حداکثـر بـرای دو بار بـه تأخیـر اندازد.
مـاده11ـ در دعـاوی مالـی موضـوع ایـن قانون، محکـوٌم    له پـس از صدور حکـم قطعی و تا پیش از شـروع اجـرای آن نیز مـی   تواند 

از دادگاهـی کـه حکم نخسـتین را صـادر کرده اسـت، تأمین محکـوم  ٌ به را درخواسـت کند.
مـاده12ـ در دعـاوی و امـور خانوادگـی مربوط به زوجیـن، زوجه می   توانـد در دادگاه محل اقامـت خوانده یا محل سـکونت خود اقامه 

دعـوی کند مگر در مـوردی که خواسـته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشـد.
مـاده13ـ هـرگاه زوجیـن دعاوی موضوع صالحیـت دادگاه خانـواده را علیه یکدیگر در حوزه   هـای قضائی متعدد مطرح کرده باشـند، 
دادگاهـی کـه دادخواسـت مقـدم به آن داده شـده اسـت صالحیـت رسـیدگی را دارد. چنانچـه دو یا چنـد دادخواسـت در یک روز 

تسـلیم شـده باشـد، دادگاهـی که صالحیت رسـیدگی بـه دعوای زوجـه را دارد بـه کلیه دعاوی رسـیدگی مـی   کند.
مـاده14ـ هـرگاه یکـی از زوجیـن مقیم خـارج از کشـور باشـد، دادگاه محل اقامـت طرفی کـه در ایران اقامـت دارد برای رسـیدگی 
صالح اسـت. اگر زوجین مقیم خارج از کشـور باشـند ولی یکی از آنان در ایران سـکونت موقت داشـته باشـد، دادگاه محل سـکونت 
فـرد سـاکن در ایـران و اگـر هر دو در ایران سـکونت موقت داشـته باشـند، دادگاه محل سـکونت موقـت زوجه برای رسـیدگی صالح 
اسـت. هرگاه هیچ   یک از زوجین در ایران سـکونت نداشـته باشـند، دادگاه شهرسـتان تهـران صالحیت رسـیدگی را دارد، مگر آنکه 

زوجیـن برای اقامـه دعـوی در محل دیگر توافـق کنند.
مـاده15ـ هـرگاه ایرانیـان مقیم خارج از کشـور امـور و دعاوی خانوادگی خـود را در محاکـم و مراجع صالحیتدار محـل اقامت خویش 
مطـرح کننـد، احـکام این محاکـم یا مراجـع در ایران اجـراء نمی   شـود مگر آنکـه دادگاه صالحیتـدار ایرانـی این احکام را بررسـی 

و حکـم تنفیذی صـادر کند.
تبصـره ـ ثبـت طـالق ایرانیان مقیم خارج از کشـور در کنسـولگری های جمهوری اسـالمی ایران به درخواسـت کتبـی زوجین یا زوج 
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بـا ارائـه گواهی اجرای صیغه طالق توسـط اشـخاص صالحیــتدار که بـا پیشنهــاد وزارت امور خارجـه و تصویب رئیس قـوه قضائیه 
بـه کنسـولگری ها معرفـی می شـوند امکان پذیر اسـت. ثبت طـالق رجعی منوط بـه انقضای عده اسـت.

در طـالق بائـن نیـز زوجه مـی   تواند طالق خـود را با درخواسـت کتبی و ارائـه گواهی اجرای صیغه طالق توسـط اشـخاص صالحیتدار 
فوق در کنسـولگری ثبت نماید.

در مـواردی کـه طـالق بـه درخواسـت زوج ثبـت می   گـردد، زوجه مـی   تواند با رعایـت این قانـون بـرای مطالبه حقـوق قانونی خود 
به دادگاه هـای ایران مراجعـه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
مـاده16ـ بـه منظـور تحکیم مبانـی خانواده و جلوگیـری از افزایش اختالفـات خانوادگی و طالق و سـعی در ایجاد صلح و سـازش، قوه 
قضائیـه موظف اسـت ظرف سـه سـال از تاریخ الزم   االجراء شـدن ایـن قانون مراکز مشـاوره خانـواده را در کنار دادگاههـای خانواده 

کند. ایجاد 
تبصـرهـ  در مناطقـی کـه مراکـز مشـاوره خانواده وابسـته بـه سـازمان بهزیسـتی وجـود دارد دادگاهها مـی   تواننـد از ظرفیت این 

مراکز نیـز اسـتفاده کنند.
مـاده17ـ اعضـای مراکز مشـاوره خانواده از کارشناسـان رشـته   های مختلف ماننـد مطالعات خانواده، مشـاوره، روان   پزشـکی، روان   
شناسـی، مـددکاری اجتماعـی، حقـوق و فقـه و مبانـی حقـوق اسـالمی انتخاب می   شـوند و حداقـل نصف اعضـای هر مرکـز باید از 
بانـوان متأهـل واجد شـرایط باشـند. تعـداد اعضـاء، نحوه انتخـاب، گزینـش، آمـوزش و نحوه رسـیدگی بـه تخلفات اعضـای مراکز 
مشـاوره خانـواده، شـیوه انجـام وظایـف و تعـداد ایـن مراکز و نیـز تعرفه خدمـات مشـاوره   ای و نحـوه پرداخت آن بـه موجب آیین   
نامـه   ای اسـت کـه ظرف شـش مـاه پـس   از الزم االجراء شـدن ایـن قانـون به وسـیله وزیر دادگسـتری تهیه می شـود و بـه تصویب 

رئیـس قـوه قضائیه می رسـد.
مـاده18ـ در حـوزه   هـای قضائـی که مراکز مشـاوره خانواده ایجاد شـده اسـت، دادگاه خانواده مـی   تواند در صورت لزوم با مشـخص   

کـردن موضـوع اختالف و تعییـن مهلت، نظر ایـن مراکز را در مـورد امور و دعاوی خانوادگی خواسـتار شـود.
مـاده19ـ مراکـز مشـاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشـاوره   ای به زوجیـن، خواسـته های دادگاه را در مهلت مقرر اجـراء و در موارد 
مربـوط سـعی در ایجـاد سـازش می   کننـد. مراکز مذکـور در صورت حصول سـازش بـه تنظیم سـازش   نامـه مبـادرت و در غیر این   

صـورت نظـر کارشناسـی خـود در مـورد علل و دالیل عدم سـازش را بـه   طور مکتوب و مسـتدل بـه دادگاه اعالم مـی   کنند.
تبصره ـ دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.
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فصل سوم ـ ازدواج
ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی است.

مـاده21ـ نظـام حقوقـی جمهوری اسـالمی ایـران در جهت محوریـت و اسـتواری روابـط خانوادگی، نکاح دائـم را که مبنای تشـکیل 
خانـواده اسـت مـورد حمایت قـرار می دهد. نـکاح موقت نیز تابـع موازین شـرعی و مقـررات قانون مدنی اسـت و ثبـت آن در موارد 

اسـت: الزامی  زیر 
1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین
3ـ شرط ضمن عقد

تبصـرهـ  ثبـت وقایـع موضـوع این ماده و مـاده )20( ایـن قانون در دفاتر اسـناد رسـمی ازدواج یـا ازدواج و طالق مطابـق آیین   نامه   
ای اسـت کـه ظـرف یک   سـال بـا پیشـنهاد وزیر دادگسـتری بـه تصویـب رئیس قـوه قضائیـه می   رسـد و تـا تصویب آییـن   نامه 
مذکـور، نظـام   نامـه   هـای موضوع مـاده )1( اصالحـی قانون راجـع بـه ازدواج مصـوب 29/2/1316 کماکان بـه قوت خود باقی اسـت.
مـاده22ـ هـرگاه مهریـه در زمـان وقـوع عقد تـا یکصد و ده سـّکه تمام بهـارآزادی یا معـادل آن باشـد، وصول آن مشـمول مقررات 
مـاده)2( قانـون اجـرای محکومیت هـای مالی اسـت. چنانچـه مهریه، بیشـتر از این میزان باشـد در خصـوص مازاد، فقـط مالئت زوج 

مـالك پرداخـت اسـت. رعایـت مقررات مربـوط به محاسـبه مهریه بـه نـرخ روز کماکان الزامی اسـت.
مـاده23ـ وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی مکلف اسـت ظـرف یک   ماه از تاریخ الزم    االجراءشـدن این قانـون بیماری هایی 
را کـه بایـد طرفیـن پیش از ازدواج علیه آنها واکسـینه شـوند و نیـز بیماری های واگیـردار و خطرناك بـرای زوجین و فرزندان ناشـی 
از ازدواج را معیـن و اعـالم کنـد. دفاتـر رسـمی ازدواج بایـد پیـش از ثبت نـکاح گواهی صادرشـده از سـوی پزشـکان و مراکز مورد 
تأییـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دال بر عدم اعتیـاد به مواد مخـدر و عدم ابتالء بـه بیماری های موضـوع این ماده 

ویا واکسـینه شـدن طرفین نسـبت بـه بیماری های مذکـور را از آنـان مطالبـه و بایگانی کنند.
تبصـرهـ  چنانچـه گواهـی صادرشـده بر وجـود اعتیاد و یا بیمـاری داللت کند، ثبـت نکاح در صـورت اطالع طرفین بالمانع اسـت. در 
مـورد بیماری هـای مسـری و خطرنـاك که نـام آنها به   وسـیله وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی تعیین و اعالم می   شـود، 
طرفیـن جهـت مراقبـت و نظـارت به مراکـز تعیین   شـده معرفی مـی   شـوند. در مواردی کـه بیماری خطرنـاك زوجین به تشـخیص 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی منجـر به خسـارت به جنیـن باشـد، مراقبت و نظـارت باید شـامل منع تولید نسـل نیز 

. شد با

فصل چهارم ـ طالق
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مـاده24ـ ثبـت طالق و سـایر مـوارد انحـالل نکاح و نیـز اعالم بطـالن نکاح یا طـالق در دفاتـر رسـمی ازدواج و طالق حسـب مورد 
پـس از صـدور گواهـی عدم امکان سـازش یـا حکم مربـوط از سـوی دادگاه مجاز اسـت.

مـاده25ـ درصورتـی کـه زوجین متقاضی طـالق توافقی باشـند، دادگاه باید موضـوع را به مرکز مشـاوره خانواده ارجـاع دهد. در این 
مـوارد طرفیـن می   تواننـد تقاضای طالق توافقـی را از ابتـداء در مراکز مذکـور مطرح کنند.

در صـورت عــدم انصـراف متقاضـی از طالق، مرکز مشـاوره خانـواده موضوع را با مشـخص   کردن مـوارد توافق جهت اتخـاذ تصمیم 
نهائی بـه دادگاه منعکـس می کند.

مـاده26ـ در صورتـی کـه طـالق، توافقـی یا بـه درخواسـت زوج باشـد، دادگاه به صـدور گواهی عـدم امکان سـازش اقـدام و اگر به 
درخواسـت زوجـه باشـد، حسـب مـورد، مطابق قانـون به صـدور حکم الـزام زوج به طـالق یا احـراز شـرایط اعمال وکالـت در طالق 

می کند. مبـادرت 
مـاده27ـ در کلیـه مـوارد درخواسـت طالق، بـه جز طـالق توافقـی، دادگاه باید به منظـور ایجاد صلح و سـازش موضـوع را به داوری 
ارجـاع کنـد. دادگاه در ایـن مـوارد باید بـا توجه به نظـر داوران رأی صـادر و چنانچـه آن را نپذیرد، نظریـه داوران را با ذکـر دلیل رد 

. کند
مـاده28ـ پـس از صـدور قـرار ارجـاع امر بـه داوری، هریـک از زوجیـن مکلفند ظرف یـک هفتـه از تاریخ ابـالغ یک نفـر از اقارب 
متأهـل خـود را که حداقل سـی   سـال داشـته و آشـنا بـه مسـائل شـرعی و خانوادگـی و اجتماعی باشـد به عنـوان داور بـه دادگاه 

کنند. معرفـی 
تبصـره1ـ محـارم زوجـه کـه همسرشـان فوت کـرده یا از هم جدا شـده باشـند، درصـورت وجود سـایر شـرایط مذکـور در این ماده 

بـه عنـوان داور پذیرفته می شـوند.
تبصـره2ـ درصـورت نبـود فرد واجد شـرایط در بین اقارب یا عدم دسترسـی به ایشـان یا اسـتنکاف آنـان از پذیـرش داوری، هریک 
از زوجیـن مـی   تواننـد داور خـود را از بیـن افـراد واجد صالحیـت دیگر تعییـن و معرفی کننـد. درصـورت امتناع زوجیـن از معرفی 

داور یـا عـدم توانایـی آنـان دادگاه، خـود یا به درخواسـت هریـک از طرفین به تعییـن داور مبـادرت می   کند.
مـاده29ـ دادگاه ضمـن رأی خـود بـا توجـه به شـروط ضمن عقـد و مندرجـات سـند ازدواج، تکلیف جهیزیـه، مهریه و نفقـه زوجه، 
اطفـال و حمـل را معیـن و همچنیـن اجرت المثـل ایـام زوجیـت طرفیـن مطابق تبصـره مـاده )336( قانون مدنـی تعییـن و در مورد 
چگونگـی حضانـت و نگهـداری اطفـال و نحـوه پرداخت هزینه هـای حضانـت و نگهداری تصمیـم مقتضی اتخـاذ می   کنـد. همچنین 
دادگاه بایـد بـا توجـه بـه وابسـتگی عاطفـی و مصلحت طفـل، ترتیب، زمـان و مـکان مالقات وی بـا پدر و مادر و سـایر بسـتگان را 
تعییـن کنـد. ثبـت طـالق موکول بـه تأدیه حقـوق مالی زوجه اسـت. طـالق درصـورت رضایت زوجـه یا صـدور حکم قطعـی دایر بر 
اعسـار زوج یـا تقسـیط محکـوٌم    بـه نیز ثبت می   شـود. در هرحـال، هـرگاه زن بدون دریافـت حقوق مذکـور به ثبت طـالق رضایت 
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دهـد مـی   تواند پـس از ثبت طالق بـرای دریافت این حقـوق از طریق اجـرای احکام دادگسـتری مطابق مقـررات مربوط اقـدام کند.
مـاده30ـ در مـواردی کـه زوجـه در دادگاه ثابـت کند به امـر زوج یـا اذن وی از مال خـود برای مخـارج متعارف زندگی مشـترك که 

برعهـده زوج اسـت هزینـه کـرده و زوج نتوانـد قصد تبـرع زوجه را اثبـات کند، می توانـد معـادل آن را از وی دریافـت نماید.
مـاده31ـ ارائـه گواهـی پزشـک ذی   صـالح درمـورد وجود جنیـن یا عـدم آن برای ثبـت طـالق الزامی اسـت، مگر آنکـه زوجین بر 

وجود جنیـن اتفاق نظر داشـته باشـند.
مـاده32ـ در مـورد حکـم طـالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسـب مـورد منوط به انقضـای مهلت فرجـام   خواهی یا ابـالغ رأی فرجامی 

است.
مـاده33ـ مـدت اعتبـار حکم طالق شـش ماه پـس از تاریخ ابـالغ رأی فرجامی یا انقضـای مهلت فرجام   خواهی اسـت. هـرگاه حکم 
طـالق از سـوی زوجـه بـه دفتر رسـمی ازدواج و طالق تسـلیم شـود، در صورتی کـه زوج ظرف یـک هفتـه از تاریخ ابـالغ مراتب در 
دفترخانـه حاضـر نشـود، سـردفتر بـه زوجیـن ابالغ مـی   کند بـرای اجـرای صیغه طـالق و ثبـت آن در دفترخانـه حاضر شـوند. در 
صـورت عـدم حضـور زوج و عـدم اعالم عذر از سـوی وی یـا امتنـاع او از اجرای صیغـه، صیغه طالق جـاری و ثبت می شـود و مراتب 
بـه زوج ابـالغ می گـردد. در صـورت اعالم عذر از سـوی زوج، یـک نوبت دیگـر به ترتیب مذکـور از طرفیـن دعوت به عمل مـی   آید.
تبصـره ـ دادگاه صادرکننـده حکـم طـالق بایـد در رأی صادرشـده بـر نمایندگی سـردفتر در اجرای صیغـه طالق در صـورت امتناع 

زوج تصریـح کند.
مـاده34ـ مـدت اعتبـار گواهـی عـدم امکان سـازش برای تسـلیم به دفتـر رسـمی ازدواج و طالق سـه ماه پـس از تاریـخ ابالغ رأی 
قطعـی یـا قطعی   شـدن رأی اسـت. چنانچـه گواهی مذکـور ظرف این مهلت تسـلیم نشـود یـا طرفی کـه آن را به دفترخانه رسـمی 
طالق تسـلیم کرده اسـت ظرف سـه مـاه از تاریخ تسـلیم در دفترخانه حاضر نشـود یـا مـدارك الزم را ارائه نکند، گواهی صادرشـده 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
تبصـرهـ  هرگــاه گواهی عــدم امکان سـازش صادرشـده بر اسـاس توافق زوجین به حکـم قانون از درجه اعتبار سـاقط شـود کلیه 

توافقاتـی کـه گواهی مذکـور بر مبنای آن صادر شـده اسـت ملغی مـی   گردد.
مـاده35ـ هـرگاه زوج در مهلـت مقرر به دفتر رسـمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سـازش را تسـلیم کنـد، درصورتی 
کـه زوجـه ظـرف یـک هفتـه در دفترخانه حاضر نشـود سـردفتر بـه زوجیـن اخطار مـی   کند بـرای اجرای صیغـه طـالق و ثبت آن 
در دفترخانـه حاضـر شـوند. درصـورت عـدم حضور زوجـه صیغه طالق جـاری و پـس از ثبت بـه وسـیله دفترخانه مراتب بـه اطالع 

می رسـد. زوجه 
تبصـره ـ فاصلـه بیـن ابـالغ اخطاریه و جلسـه اجرای صیغـه در این ماده و مـاده )34( ایـن قانون نبایـد از یک هفته کمتر باشـد. در 
مـواردی کـه زوج یـا زوجه مجهـول   المکان باشـند، دعوت از شـخص مجهول   المکان از طریق نشـر آگهـی در جراید کثیر   االنتشـار 
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یـا هزینـه درخواسـت   کننده بـه وسـیله دفترخانه به عمل مـی   آید.
مـاده36ـ هـرگاه گواهـی عـدم امـکان سـازش بنا بـر توافـق زوجین صـادر شـده باشـد، درصورتی   کـه زوجه بنـا بر اعـالم دادگاه 
صادرکننـده رأی و یـا بـه موجب سـند رسـمی در اجـرای صیغه طـالق وکالت بالعزل داشـته باشـد، عدم حضـور زوج، مانـع اجرای 

صیغـه طـالق و ثبت آن نیسـت.
ماده37ـ اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می   گیرد.

مـاده38 ـ در طـالق رجعـی، صیغـه طـالق مطابق مقـررات مربوط جـاری و مراتب صورتجلسـه می   شـود ولـی ثبت طـالق منوط به 
ارائـه گواهـی کتبـی حداقـل دو شـاهد مبنـی بر سـکونت زوجـه مطّلقـه در منزل مشـترك تـا پایان عـده اسـت، مگر ایـن   که زن 
رضایـت بـه ثبت داشـته باشـد. در صـورت تحقق رجـوع، صورتجلسـه طالق ابطـال و درصـورت عدم رجـوع صورتجلسـه تکمیل و 
طـالق ثبـت می   شـود. صورتجلسـه تکمیل   شـده به امضـای سـردفتر، زوجین یـا نمایندگان آنـان و دو شـاهد طالق می   رسـد. در 
صـورت درخواسـت زوجـه، گواهـی اجـرای صیغـه طالق و عـدم رجـوع زوج به وی اعطـاء می   شـود. در هر حـال درصـورت انقضای 

مدت عـده و عـدم احـراز رجوع، طـالق ثبت می شـود.
مـاده39ـ در کلیـه مـوارد، قطعی و قابل اجـراء بودن گواهی عدم امکان سـازش یـا حکم طالق بایـد از سـوی دادگاه صادرکننده رأی 

نخسـتین گواهی و همزمـان به دفتر رسـمی ازدواج و طالق ارائه شـود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
مـاده40ـ هرکـس از اجـرای حکـم دادگاه در مـورد حضانت طفل اسـتنکاف کنـد یا مانع اجرای آن شـود یا از اسـترداد طفـل امتناع 

ورزد، حسـب تقاضـای ذی   نفـع و بـه   دسـتور دادگاه صادرکننـده رأی نخسـتین تا زمان اجرای حکم بازداشـت می   شـود.
مـاده41ـ هـرگاه دادگاه تشـخیص دهـد توافقـات راجع به مالقـات، حضانت، نگهداری و سـایر امـور مربوط به طفـل برخالف مصلحت 
او اسـت یـا در صورتـی که مسـؤول حضانـت از انجام تکالیـف مقرر خـودداری کند ویـا مانع مالقات طفـل تحت حضانت با اشـخاص 
ذی   حـق شـود، مـی   توانـد در خصوص امـوری از قبیـل واگذاری امـر حضانت به دیگری یـا تعیین شـخص ناظر با پیـش   بینی حدود 

نظـارت وی با رعایـت مصلحت طفـل تصمیم مقتضـی اتخاذ کند.
تبصـره ـ قـوه قضائیـه مکلـف اسـت برای نحـوه مالقـات والدین بـا طفل سـاز و کار مناسـب با مصالـح خانـواده و کـودك را فراهم 

. ید نما
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می   رسد.

مـاده42ـ صغیـر و مجنـون را نمی تـوان بـدون رضایـت ولـی، قیم، مادر یا شـخصی کـه حضانـت و نگهداری آنـان به او واگذار شـده 
اسـت از محـل اقامـت مقـرر بیـن طرفین یا محـل اقامت قبـل از وقوع طـالق به محـل دیگر یا خارج از کشـور فرسـتاد، مگـر اینکه 
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دادگاه آن را بـه مصلحـت صغیـر و مجنـون بدانـد و بـا درنظـر گرفتن حق مالقات اشـخاص ذی حـق این امـر را اجازه دهــد. دادگاه 
درصــورت موافقت با خــارج کردن صغیــر و مجنون از کشـور، بنابر درخواسـت ذی نفع، بـرای تضمین بازگردانـدن صغیر و مجنون 

می کند. اخـذ  مناسـبی  تأمین 
مـاده43ـ حضانـت فرزندانـی کـه پدرشـان فوت شـده با مـادر آنها اسـت مگـر آنکـه دادگاه به تقاضـای ولی قهـری یا دادســتان، 

اعطـای حضــانت به مـادر را خـالف مصلحـت فرزند تشـخیص دهد.
مـاده44ـ درصورتـی که دسـتگاههای اجرائـی موضوع ماده )5( قانـون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسـلیم 
یـا تملیـک اموالـی بـه صغیـر یا سـایر محجـوران باشـند، این امـوال با تشـخیص دادسـتان در حـدود تأمیـن هزینه   هـای متعارف 

زندگـی باید
در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده   دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
مـاده46ـ حضـور کـودکان زیر پانزده سـال در جلسـات رسـیدگی به دعـاوی خانوادگی جـز در موارد ضـروری کـه دادگاه تجویز می   

اسـت. ممنوع  کند 
ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب   النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می   کند.

تبصـره ـ درمـورد ایـن ماده و سـایر مواردی کـه به   موجـب حکم دادگاه بایـد وجوهی به طـور مسـتمر از محکوٌم    علیه وصول شـود 
یـک بـار تقاضـای صـدور اجرائیـه کافی اسـت و عملیـات اجرائی مـادام کـه دسـتور دیگـری از دادگاه صادر نشـده باشـد ادامه می   

. بد یا

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
مـاده48ـ میـزان حقـوق وظیفـه یا مسـتمری زوجـه دائم متوفـی و فرزنـدان و سـایر وراث قانونـی وی و نحـوه تقسـیم آن در تمام 

صندوقهـای بازنشسـتگی اعـم از کشـوری، لشـکری ، تأمیـن اجتماعـی و سـایر صندوقهـای خـاص بـه ترتیب زیر اسـت:
1ـ زوجـه دائـم متوفـی از حقـوق وظیفـه یـا مسـتمری وی برخـوردار مـی   گـردد و ازدواج وی مانع دریافـت حقوق مذکور نیسـت و 

درصـورت فـوت شـوهر بعـدی و تعلق حقـوق به زوجـه در اثـر آن، بیشـترین مسـتمری مالك عمل اسـت.
تبصـرهـ  اگـر متوفـی چنـد زوجه دائم داشـته باشـد حقـوق وظیفه یا مسـتمری به تسـاوی بین آنـان و سـایر وراث قانونی تقسـیم 

می   شـود.
2ـ دریافـت حقـوق بازنشسـتگی یـا از کارافتادگی، مسـتمری از کارافتادگی یا بازنشسـتگی حسـب مورد توسـط زوجـه متوفی مانع 

از دریافـت حقـوق وظیفه یا مسـتمری متوفی نیسـت.
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3ـ فرزنــدان اناث در صــورت نداشـتن شـغل یا شـوهر و فرزندان ذکور تا سـن بیسـت سـالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که 
معلـول از کار افتـاده نیازمند باشـند یا اشـتغال به تحصیالت دانشـگاهی داشـته باشـند حسـب مورد از کمـک هزینـه اوالد، بیمه و 

مسـتمری بازمانـدگان یـا حقوق وظیفـه والدین خـود برخـوردار می گردند.
4ـ حقوق وظــیفه یا مسـتمری زوجــه دائم و فرزندان و ســایر وراث قانونی کلیه کارکنان شـاغل و بازنشــسته مطابـق ماده )87( 
قانـون اسـتخدام کشـوری مصـوب 31/3/1345 و اصالحـات بعـدی آن و با لحاظ مـاده )86( همان قانـون و اصالحیه   هـای بعدی آن، 

تقسـیم و پرداخت مـی   گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز الزم االجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری
مـاده49ـ چنانچـه مـردی بـدون ثبـت در دفاتـر رسـمی بـه ازدواج دائم، طالق یا فسـخ نـکاح اقـدام یا پـس از رجوع تا یـک ماه از 
ثبـت آن خـودداری یـا در مـواردی که ثبـت نکاح موقت الزامی اسـت از ثبـت آن امتناع کنـد، ضمن الـزام به ثبت واقعه بـه پرداخت 
جـزای نقـدی درجـه پنج و یا حبـس تعزیری درجـه هفت محکوم می   شـود. ایـن مجـازات در مورد مردی کـه از ثبت انفسـاخ نکاح 

و اعـالم بطـالن نکاح یا طـالق اسـتنکاف کند نیز مقرر اسـت.
مـاده50ـ  هـرگاه مـردی برخـالف مقـررات مـاده )1041( قانـون مدنـی ازدواج کند، به حبـس تعزیری درجه شـش محکوم می شـود. 
هـرگاه ازدواج مذکـور بـه مواقعـه منتهـی به نقص عضـو یا مرض دائـم زن منجر گـردد، زوج عالوه بـر پرداخت دیه به حبـس تعزیری 
درجـه پنـج و اگـر بـه مواقعه منتهـی به فـوت زن منجر شـود، زوج عـالوه بر پرداخـت دیه بـه حبس تعزیـری درجه چهـار محکوم 

می   شـود.
تبصـره ـ هـرگاه ولـی قهری، مـادر، سرپرسـت قانونی یا مسـؤول نگهـداری و مراقبـت و تربیت زوجـه در ارتکاب جـرم موضوع این 

مـاده تأثیـر مسـتقیم داشـته باشـند به حبـس تعزیری درجه شـش محکـوم می   شـوند. این حکـم در مـورد عاقد نیز مقرر اسـت.
مـاده51 ـ هـر فـرد خارجـی که بـدون اخذ اجـازه مذکـور در مـاده )1060( قانـون مدنـی و یا بر خالف سـایر مقـررات قانونـی با زن 

ایرانـی ازدواج کنـد بـه حبـس تعزیـری درجه پنـج محکوم می   شـود.
مـاده52ـ  هرکـس در دادگاه زوجیـت را انـکار کنـد و سـپس ثابـت شـود ایـن انکار بی اسـاس بوده اسـت یـا برخالف واقـع با طرح 
شـکایت کیفـری یـا دعـوای حقوقـی مدعـی زوجیت بـا دیگری شـود به حبـس تعزیـری درجه شـش ویا جـزای نقدی درجه شـش 

محکـوم می   شـود.
ایـن حکـم درمـورد قائـم مقـام قانونی اشـخاص مذکـور نیز که بـا وجود علـم بـه زوجیـت، آن را در دادگاه انـکار کند یا علـی   رغم 

علـم بـه عـدم زوجیت با طـرح شـکایت کیفری یـا دعـوای حقوقی مدعـی زوجیت گـردد، جاری اسـت.



پیـام های پیشگیـری 768

مـاده53 ـ هرکـس بـا داشـتن اسـتطاعت مالی، نفقـه زن خـود را در صورت تمکیـن او ندهد یـا از تأدیه نفقه سـایر اشـخاص واجب   
النفقـه امتنـاع کنـد بـه حبـس تعزیری درجه شـش محکـوم می   شـود. تعقیب کیفـری منوط به شـکایت شـاکی خصوصی اسـت و 

درصـورت گذشـت وی از شـکایت در هـر زمان تعقیـب جزائی یـا اجرای مجـازات موقوف می   شـود.
تبصـره ـ امتنـاع از پرداخـت نفقـه زوجـه   ای که بـه موجب قانون مجـاز به عـدم تمکین اسـت و نیز نفقـه فرزندان ناشـی از تلقیح 

مصنوعـی یا کودکان تحت سرپرسـتی مشـمول مقـررات این ماده اسـت.
مـاده54 ـ هـرگاه مسـؤول حضانـت از انجـام تکالیف مقرر خـودداری کند یـا مانع مالقـات طفل با اشـخاص ذی   حق شـود، برای بار 

اول بـه پرداخـت جـزای نقدی درجه هشـت و درصـورت تکرار بـه حداکثر مجـازات مذکور محکوم می   شـود.
مـاده55 ـ هـر پزشـکی کـه عامـداً بر خـالف واقع گواهـی موضـوع مـواد )23( و )31( ایـن قانون را صـادر یا با سـوء   نیـت از دادن 
گواهـی مذکـور خـودداری کنـد، بار اول بـه محرومیت درجه شـش موضـوع قانون مجازات اسـالمی از اشـتغال به طبابت و بـار دوم و 

باالتـر بـه حداکثر مجـازات مذکـور محکوم می   شـود.
مـاده56 ـ هر سـردفتر رسـمی که بـدون اخذ گواهـی موضوع مـواد )23( و )31( این قانـون یا بدون اخـذ اجازه   نامه مذکـور در ماده 
)1060( قانـون مدنـی یـا حکم صادرشـده درمورد تجویـز ازدواج مجدد یـا برخالف مقـررات مـاده )1041( قانون مدنی بـه ثبت ازدواج 
اقـدام کنـد یـا بدون حکـم دادگاه یـا گواهی عـدم امکان سـازش یا گواهـی موضوع مـاده )40( ایـن قانون یـا حکم تنفیـذ راجع به 
احـکام خارجـی بـه ثبـت هریـک از موجبات انحـالل نکاح یـا اعالم بطـالن نکاح یا طـالق مبـادرت کند، بـه محرومیت درجـه چهار 

موضـوع قانون مجازات اسـالمی از اشـتغال به سـردفتری محکوم می شـود.
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قانون جرایم رایانه ای
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متن کامل قانون جرایم رایانه ای به قرار زیر است: 
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

مـاده1ـ هرکـس بـه طـور غیرمجـاز بـه داده ها یا سـامانه هـای رایانـه ای یـا مخابراتی کـه به وسـیله تدابیـر امنیتی حفاظت شـده 
اسـت دسترسـی یابـد، به حبـس از نـود و یک روز تا یک سـال یا جـزای نقـدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تا بیسـت میلیون 

)20.000.000( ریـال یـا هـر دو مجازات محکوم خواهدشـد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

مـاده2ـ هـر کـس به طـور غیرمجاز محتـوای در حال انتقـال ارتباطـات غیرعمومی در سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتی یـا امواج 
الکترومغناطیسـی یـا نـوری را شـنود کند، به حبس از شـش ماه تا دو سـال یا جزای نقـدی از ده میلیـون )10.000.000( ریـال تا چهل 

میلیـون )40.000.000( ریـال یا هـر دو مجازات محکوم خواهدشـد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

مـاده3ـ هـر کـس به طور غیرمجاز نسـبت بـه داده های سـری درحال انتقال یا ذخیره شـده در سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتی 
یـا حاملهـای داده مرتکـب اعمال زیر شـود، به مجازاتهـای مقرر محکوم خواهدشـد:

الـف( دسترسـی بـه داده هـای مذکـور یـا تحصیـل آنها یا شـنود محتـوای سـری در حـال انتقال، بـه حبس از یک تا سـه سـال یا 
جـزای نقـدی از بیسـت میلیـون )20.000.000( ریـال تا شـصت میلیـون )60.000.000( ریـال یا هـر دو مجازات.

ب( در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج( افشـاء یـا در دسـترس قـرار دادن داده هـای مذکـور برای دولت، سـازمان، شـرکت یـا گـروه بیگانه یا عامـالن آنها، بـه حبس از 

پنج تـا پانزده سـال.
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصـره2ـ آئیـن نامـه نحـوه تعییـن و تشـخیص داده های سـری و نحوه طبقـه بندی و حفاظـت آنها ظرف سـه ماه از تاریـخ تصویب 
ایـن قانـون توسـط وزارت اطالعات بـا همکاری وزارتخانه های دادگسـتری، کشـور، ارتباطات و فنـاوری اطالعات و دفاع و پشـتیبانی 

نیروهای مسـلح تهیـه و به تصویـب هیأت وزیران خواهدرسـید.
مـاده4ـ هرکـس بـه قصـد دسترسـی بـه داده های سـری موضـوع مـاده )3( این قانـون، تدابیـر امنیتی سـامانه هـای رایانـه ای یا 
مخابراتـی را نقـض کنـد، بـه حبـس از شـش مـاه تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از ده میلیـون )10.000.000( ریـال تـا چهـل میلیون 

)40.000.000( ریـال یـا هـر دو مجـازات محکوم خواهدشـد.
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مـاده5ـ  چنانچـه مأمـوران دولتـی که مسـؤول حفظ داده های سـری مقـرر در ماده )3( ایـن قانون یا سـامانه های مربوط هسـتند و 
بـه آنهـا آمـوزش الزم داده شـده اسـت یـا داده ها یا سـامانه های مذکـور در اختیـار آنها قرار گرفته اسـت بـر اثر بـی احتیاطی، بی 
مباالتـی یـا عـدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسـی اشـخاص فاقـد صالحیت بـه داده ها، حاملهای داده یا سـامانه هـای مذکور 
شـوند، بـه حبـس از نود و یک روز تا دو سـال یـا جزای نقـدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تا چهـل میلیـون )40.000.000( ریال 

یـا هـر دو مجـازات و انفصال از خدمت از شـش ماه تا دو سـال محکوم خواهندشـد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
مـاده6ـ  هـر کـس بـه طـور غیرمجـاز مرتکب اعمـال زیر شـود، جاعل محسـوب و به حبـس از یک تـا پنج سـال یا جـزای نقدی از 

بیسـت میلیـون )20.000.000( ریـال تا یکصـد میلیـون )100.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهدشـد:
الف( تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.

ب( تغییـر داده هـا یـا عالئـم موجـود در کارتهـای حافظـه یا قابل پـردازش در سـامانه هـای رایانـه ای یا مخابراتـی یا تراشـه ها یا 
ایجـاد یـا وارد کـردن متقلبانـة داده ها یـا عالئم بـه آنها.

مـاده7ـ هرکـس بـا علم بـه مجعول بـودن داده هـا یـا کارتها یا تراشـه هـا از آنها اسـتفاده کند، بـه مجـازات مندرج در مـاده فوق 
خواهدشـد. محکوم 

مبحث دوم ـ تخریب و اخالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مـاده8ـ  هرکـس بـه طـور غیرمجاز داده هـای دیگری را از سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتی یا حاملهـای داده حذف یـا تخریب یا 
مختـل یـا غیرقابـل پردازش کنـد به حبس از شـش ماه تا دو سـال یا جـزای نقـدی از ده میلیـون )10.000.000( ریال تا چهـل میلیون 

)40.000.000( ریـال یـا هر دو مجازات محکوم خواهدشـد.
مـاده9ـ هـر کـس به طـور غیرمجاز بـا اعمالی از قبیـل واردکـردن، انتقـال دادن، پخش، حـذف کردن، متوقـف کردن، دسـتکاری یا 
تخریـب داده هـا یا امـواج الکترومغناطیسـی یا نوری، سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتـی دیگـری را از کار بیندازد یـا کارکرد آنها 
را مختـل کنـد، به حبس از شـش ماه تا دو سـال یا جـزای نقـدی از ده میلیـون )10.000.000( ریال تا چهـل میلیـون )40.000.000( ریال 

یـا هر دو مجـازات محکوم خواهدشـد.
مـاده10ـ هرکـس بـه طـور غیرمجاز بـا اعمالـی از قبیل مخفی کـردن داده هـا، تغییر گـذر واژه یا رمزنـگاری داده ها مانع دسترسـی 
اشـخاص مجـاز بـه داده هـا یا سـامانه های رایانـه ای یـا مخابراتی شـود، به حبـس از نود و یـک روز تا یک سـال یا جـزای نقدی از 

پنـج میلیـون )5.000.000( ریـال تـا بیسـت میلیـون )20.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.
مـاده11ـ هرکـس بـه قصد خطـر انداختن امنیت، آسـایش و امنیـت عمومی اعمال مذکـور در مـواد )8(، )9( و )10( این قانـون را علیه 
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سـامانه هـای رایانـه ای و مخابراتـی که بـرای ارائه خدمات ضـروری عمومی به کار مـی روند، از قبیـل خدمات درمانـی، آب، برق، گاز، 
مخابـرات، حمـل و نقـل و بانکداری مرتکب شـود، به حبس از سـه تا ده سـال محکوم خواهدشـد.

فصل سوم ـ سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه
مـاده12ـ هرکـس بـه طـور غیرمجـاز داده هـای متعلق به دیگـری را بربایـد، چنانچـه عین داده هـا در اختیـار صاحب آن باشـد، به 
جـرای نقـدی از یـک میلیـون )1.000.000( ریـال تـا بیسـت میلیـون )20.000.000( ریـال و در غیـر این صورت بـه حبس از نـود و یک 
روز تـا یـک سـال یا جـزای نقـدی از پنج میلیـون )5.000.000( ریـال تا بیسـت میلیـون )20.000.000( ریال یـا هر دو مجـازات محکوم 

خواهد شـد.
مـاده13ـ هرکـس بـه طور غیرمجاز از سـامانه های رایانـه ای یا مخابراتـی با ارتـکاب اعمالی از قبیـل وارد کردن، تغییـر، محو، ایجاد 
یـا متوقـف کـردن داده هـا یـا مختـل کـردن سـامانه، وجه یا مــال یـا منفعت یـا خدمات یـا امتیـازات مالی بـرای خود یـا دیگری 
تحصیـل کنـد عـالوه بـر رد مال بـه صاحب آن به حبـس از یک تا پنج سـال یا جـزای نقـدی از بیسـت میلیـون )20.000.000( ریال تا 

یکصـد میلیـون )100.000.000( ریـال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

مـاده14ـ هرکس به وسـیله سـامانه هـای رایانـه ای یا مخابراتـی یا حاملهـای داده محتویات مسـتهجن را منتشـر، توزیع یـا معامله 
کنـد یـا بـه قصـد تجارت یا افسـاد تولید یـا ذخیره یـا نگهداری کنـد، به حبس از نـود و یک روز تا دو سـال یـا جزای نقـدی از پنج 

میلیـون )5.000.000( ریـال تـا چهـل میلیـون )40.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.
تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصـره2ـ هـرگاه محتویـات مسـتهجن بـه کمتـر از ده نفر ارسـال شـود، مرتکب بـه یـک میلیـون )1.000.000( ریال تا پنـج میلیون 

)5.000.000( ریـال جـزای نقـدی محکوم خواهد شـد.
تبصـره3ـ چنانچـه مرتکـب اعمـال مذکور در این مـاده را حرفة خـود قرار داده باشـد یا به طور سـازمان یافته مرتکب شـود چنانچه 

مفسـد فی االرض شـناخته نشـود، بـه حداکثر هر دو مجـازات مقـرر در این ماده محکوم خواهد شـد.
تبصـره4ـ محتویـات مسـتهجن بـه تصویـر، صـوت یا متـن واقعی یا غیـر واقعی یـا متنی اطالق می شـود کـه بیانگـر برهنگی کامل 

زن یـا مـرد یا انـدام تناسـلی یا آمیزش یا عمل جنسـی انسـان اسـت.
مـاده15ـ هرکـس از طریـق سـامانه های رایانـه ای یـا مخابراتی یا حامل هـای داده مرتکـب اعمال زیر شـود، به ترتیب زیـر مجازات 

خواهد شـد:
الـف( چنانچـه بـه منظور دسـتیابی افـراد به محتویـات مسـتهجن، آنها را تحریـک، ترغیـب، تهدید یا تطمیـع کند یا فریـب دهد یا 
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شـیوه دسـتیابی بـه آنها را تسـهیل نمـوده یا آمـوزش دهد، به حبـس از نود و یـک روز تا یک سـال یا جـزای نقدی از پنـج میلیون 
)5.000.000( ریـال تـا بیسـت میلیـون )20.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.

ارتـکاب ایـن اعمال در خصـوص محتویـات مبتذل موجب جـزای نقـدی از دو میلیـون )2.000.000( ریال تـا پنج میلیـون )5.000.000( 
ریال اسـت.

ب( چنانچـه افـراد را بـه ارتـکاب جرائـم منافـی عفت یا اسـتعمال مـواد مخدر یـا روان گردان یا خودکشـی یـا انحرافات جنسـی یا 
اعمـال خشـونت آمیـز تحریـک یـا ترغیب یـا تهدید یـا دعوت کـرده یا فریـب دهد یا شـیوه ارتـکاب یا اسـتعمال آنها را تسـهیل 
کنـد یـا آمـوزش دهـد، به حبـس از نود و یـک روز تا یک سـال یا جـزای نقـدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تا بیسـت میلیون 

)20.000.000( ریـال یـا هـر دو مجازات محکوم می شـود.
تبصـره ـ مفـاد ایـن مـاده و مـاده )14( شـامل آن دسـته از محتویاتـی نخواهد شـد که بـرای مقاصد علمی یـا هر مصلحـت عقالیی 

دیگـر تهیـه یـا تولید یـا نگهـداری یـا ارائه یـا توزیع یا انتشـار یـا معامله می شـود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

مـاده16ـ هرکـس بـه وسـیله سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتـی، فیلم یا صـوت یـا تصویر دیگـری را تغییـر دهد یـا تحریف کند 
و آن را منتشـر یـا بـا علـم بـه تغییر یـا تحریف منتشـر کند، بـه نحوی کـه عرفًا موجـب هتک حیثیـت او شـود، به حبـس از نود و 
یـک روز تـا دو سـال یا جزای نقـدی از پنج میلیـون )5.000.000( ریـال تا چهل میلیـون )40.000.000( ریـال یا هر دو مجـازات محکوم 

خواهد شـد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مـاده17ـ هـر کس به وسـیله سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتی صـوت یا تصویـر یا فیلـم خصوصی یـا خانوادگی یا اسـرار دیگری 
را بـدون رضایـت او جـز در مـوارد قانونـی منتشـر کند یا دسـترس دیگـران قرار دهـد، به نحوی کـه منجر بـه ضرر یا عرفـًا موجب 
هتـک حیثیـت او شـود، بـه حبس از نـود و یـک روز تا دو سـال یا جـزای نقـدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تا چهـل میلیون 

)40.000.000( ریـال یا هـر دو مجازات محکوم خواهدشـد.
مـاده18ـ هـر کـس بـه قصد اضـرار به غیر یـا تشـویش اذهان عمومـی یا مقامات رسـمی به وسـیله سـامانه رایانـه ای یـا مخابراتی 
اکاذیبـی را منتشـر نمایـد یـا در دسـترس دیگـران قـرار دهـد یا بـا همان مقاصـد اعمالـی را بر خـالف حقیقت، رأسـًا یا بـه عنوان 
نقـل قـول، به شـخص حقیقی یـا حقوقی به طـور صریح یـا تلویحی نسـبت دهد، اعـم از اینکـه از طریق یادشـده به نحـوی از انحاء 
ضـرر مـادی یـا معنوی بـه دیگری وارد شـود یا نشـود، افزون بـر اعـاده حیثیت )در صـورت امـکان(، به حبـس از نود و یـک روز تا 
دو سـال یـا جـزای نقدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تا چهـل میلیـون )40.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهدشـد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
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مـاده19ـ در مـوارد زیـر، چنانچـه جرائم رایانـه ای به نام شـخص حقوقی و در راسـتای منافع آن ارتـکاب یابد، شـخص حقوقی دارای 
کیفری خواهدبود: مسـؤولیت 

الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصـره2ـ مسـؤولیت کیفری شـخص حقوقی مانـع مجازات مرتکـب نخواهدبود و در صـورت نبود شـرایط صدر ماده و عدم انتسـاب 

جـرم به شـخص خصوصی فقط شـخص حقیقـی مسـؤول خواهدبود.
مـاده20ـ اشـخاص حقوقـی موضـوع ماده فـوق، با توجه به شـرایط و اوضـاع و احوال جـرم ارتکابی، میـزان درآمد و نتایـج حاصله از 

ارتـکاب جـرم، عالوه بر سـه تا شـش برابـر حداکثر جـزای نقدی جـرم ارتکابی، بـه ترتیب ذیـل محکوم خواهند شـد:
الـف( چنانچـه حداکثـر مجـازات حبـس آن جـرم تا پنج سـال حبـس باشـد، تعطیلی موقـت شـخص حقوقی از یـک تا نُه مـاه و در 

صـورت تکـرار جـرم تعطیلی موقـت شـخص حقوقی از یـک تا پنج سـال.
ب( چنانچـه حداکثـر مجـازات حبـس آن جـرم بیش از پنج سـال حبس باشـد، تعطیلی موقت شـخص حقوقی از یک تا سـه سـال و 

در صـورت تکـرار جرم، شـخص حقوقی منحل خواهد شـد.
تبصـرهـ  مدیـر شـخص حقوقـی کـه طبـق بنـد » ب« این ماده منحل می شـود، تا سـه سـال حق تأسـیس یـا نمایندگی یـا تصمیم 

گیـری یا نظـارت بر شـخص حقوقی دیگـر را نخواهد داشـت.
مـاده21ـ ارائـه دهنـدگان خدمات دسترسـی موظفنـد طبق ضوابط فنی و فهرسـت مقرر از سـوی کارگـروه )کمیته( تعییـن مصادیق 
موضـوع مـاده ذیل محتـوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شـده اسـت اعم از محتوای ناشـی از جرائم رایانـه ای و محتوایی 
کـه بـرای ارتـکاب جرائـم رایانـه ای بـه کار مـی رود را پاالیـش ) فیلتـر ( کننـد. در صورتی که عمـداً از پاالیـش ) فیلتـر ( محتوای 
مجرمانـه خـودداری کننـد، منحـل خواهنـد شـد و چنانچـه از روی بـی احتیاطـی و بـی مباالتـی زمینة دسترسـی به محتـوای غیر 
قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخســت به جزای نقــدی از بیســت میلیــون )20.000.000( ریـال تا یکصــد میلیـون )100.000.000( 
ریـال و در مرتبـة دوم بـه جزای نقـدی از یکصد میلیـون )100.000.000( ریال تا یـک میلیـارد )1.000.000.000( ریال و در مرتبة سـوم به 

یک تا سـه سـال تعطیلـی موقـت محکوم خواهند شـد.
تبصـره1ـ چنانچـه محتـوای مجرمانه به تارنماهای )وب سـایتهای( مؤسسـات عمومی شـامل نهادهـای زیر نظر ولی فقیه و قوای سـه 
گانـة مقننـه، مجریـه و قضائیه و مؤسسـات عمومـی غیردولتی موضوع قانون فهرسـت نهادها و مؤسسـات عمومـی غیردولتی مصوب 
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19/4/1373 و الحاقـات بعـدی آن یـا بـه احـزاب، جمعیتهـا، انجمن های سیاسـی و صنفـی و انجمن های اسـالمی یـا اقلیتهای دینی 
شـناخته شـده یـا به سـایر اشـخاص حقیقی یا حقوقـی حاضـر در ایران کـه امکان احـراز هویـت و ارتباط بـا آنها وجـود دارد تعلق 
داشـته باشـد، با دسـتور مقام قضائی رسـیدگی کننده بـه پرونده و رفـع اثر فوری محتـوای مجرمانه از سـوی دارنـدگان، تارنما )وب 

سـایت( مزبور تـا صدور حکـم نهایی پاالیـش ) فیلتر ( نخواهد شـد.
تبصـره2ـ پاالیـش ) فیلتـر ( محتـوای مجرمانه موضوع شـکایت خصوصی با دسـتور مقـام قضائی رسـیدگی کننده به پرونـده انجام 

خواهـد گرفت.
مـاده22ـ قـوة قضاییه موظف اسـت ظـرف یک مـاه از تاریخ تصویب ایـن قانون کارگـروه )کمیته( تعییـن مصادیق محتـوای مجرمانه 
را در محـل دادسـتانی کل کشـور تشـکیل دهـد. وزیر یا نماینـدة وزارتخانـه های آمـوزش و پـرورش، ارتباطات و فنـاوری اطالعات، 
اطالعـات، دادگسـتری، علـوم، تحقیقات و فنـاوری، فرهنگ و ارشاداسـالمی، رئیس سـازمان تبلیغات اسـالمی، رئیس سـازمان صدا 
و سـیما و فرمانـده نیـروی انتظامـی، یک نفـر خبره در فنـاوری اطالعـات و ارتباطات بـه انتخاب کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 
شـورای اسـالمی و یـک نفر از نماینـدگان عضو کمیسـیون قضائـی و حقوقی به انتخاب کمیسـیون قضائـی و حقوقـی و تأیید مجلس 
شـورای اسـالمی اعضـای کارگروه )کمیتـه( را تشـکیل خواهند داد. ریاسـت کارگـروه )کمیته( به عهدة دادسـتان کل کشـور خواهد 

. د بو
تبصـره1ـ جلسـات کارگـروه )کمیتـه( حداقـل هـر پانـزده روز یک بـار و بـا حضور هفـت نفر عضو رسـمیت مـی یابـد و تصمیمات 

کارگـروه )کمیتـه( بـا اکثریـت نسـبی حاضـران معتبر خواهـد بود.
تبصـره2ـ کارگـروه )کمیتـه( موظف اسـت به شـکایات راجـع به مصادیق پاالیش ) فیلتر ( شـده رسـیدگی و نسـبت بـه آنها تصمیم 

گیـری کند.
تبصـره3ـ کارگـروه )کمیته( موظف اسـت هر شـش مـاه گزارشـی در خصوص روند پاالیـش ) فیلتر ( محتـوای مجرمانه را به رؤسـای 

قـوای سـه گانه و شـورای عالـی امنیت ملـی تقدیم کند.
مـاده23ـ ارائـه دهنـدگان خدمـات میزبانـی موظفند بـه محض دریافـت دسـتور کارگروه )کمیتـه( تعییـن مصادیق مذکـور در مادة 
فـوق یـا مقـام قضائی رسـیدگی کننده به پرونـده مبنی بر وجود محتـوای مجرمانه در سـامانه هـای رایانه ای خود از ادامة دسترسـی 
بـه آن ممانعـت بـه عمـل آورند. چنانچـه عمداً از اجـرای دسـتور کارگروه )کمیتـه( یا مقـام قضائی خـودداری کنند، منحـل خواهند 
شـد. در غیـر این صـورت، چنانچه در اثر بـی احتیاطی و بی مباالتی زمینة دسترسـی به محتــوای مجرمــانه مزبـور را فراهم کنند، 
در مرتبـة نخســت به جـزای نقدی از بیسـت میلیـون )20.000.000( ریال تا یکصـد میلیون )100.000.000( ریــال و در مرتبــة دوم به 
یکصــد میلیــون )100.000.000( ریـال تــا یـک میلیــارد )1.000.000.000( ریـال و در مرتبة سـوم به یک تا سـه سـال تعطیلی موقت 

محکوم خواهندشـد.
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تبصـره ـ ارائـه دهنـدگان خدمـات میزبانـی موظفنـد به محـض آگاهی از وجـود محتـوای مجرمانـه مراتب را بـه کارگـروه )کمیته( 
تعییـن مصادیـق اطـالع دهند.

مـاده24ـ هرکـس بـدون مجـوز قانونی از پهنـای باند بین المللـی برای برقـراری ارتباطـات مخابراتی مبتنـی بر پروتـکل اینترنتی از 
خـارج ایـران بـه داخل یا برعکس اسـتفاده کند، به حبس از یک تا سـه سـال یـا جزای نقـدی از یکصـد میلیـون )100.000.000( ریال 

تـا یـک میلیـارد )1.000.000.000( ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم

مـاده25ـ هـر شـخصی کـه مرتکـب اعمـال زیـر شـود، به حبـس از نـود و یـک روز تـا یک سـال یا جـزای نقـدی از پنـج میلیون 
)5.000.000( ریـال تـا بیسـت میلیـون )20.000.000( ریـال یـا هـر دو مجـازات محکوم خواهدشـد:

الـف( تولیـد یا انتشـار یـا توزیع و در دسـترس قـرار دادن یـا معاملة داده هـا یا نـرم افزارها یا هـر نوع ابـزار الکترونیکی کـه صرفًا 
بـه منظور ارتـکاب جرائـم رایانه ای بـه کار می رود.

ب( فـروش یـا انتشـار یـا در دسـترس قـراردادن گـذر واژه یا هـر داده ای که امـکان دسترسـی غیرمجاز بـه داده ها یا سـامانه های 
رایانـه ای یـا مخابراتـی متعلـق به دیگـری را بدون رضایـت او فراهـم می کند.

ج( انتشـار یـا در دسـترس قـراردادن محتویات آموزش دسترسـی غیرمجاز، شـنود غیرمجاز، جاسوسـی رایانـه ای و تخریب و اخالل 
در داده هـا یا سیسـتم های رایانـه ای و مخابراتی.

تبصـرهـ  چنانچـه مرتکـب، اعمـال یادشـده را حرفـه خود قـرار داده باشـد، بـه حداکثر هر دو مجـازات مقـرر در این مـاده محکوم 
خواهد شـد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الـف( هـر یـک از کارمنـدان و کارکنان اداره ها و سـازمانها یا شـوراها و یا شـهرداریها و موسسـه ها و شـرکتهای دولتی و یا وابسـته 
بـه دولـت یـا نهادهـای انقالبی و بنیادها و مؤسسـه هایـی که زیر نظر ولـی فقیه اداره می شـوند و دیوان محاسـبات و مؤسسـه هایی 
کـه بـا کمک مسـتمر دولـت اداره می شـوند و یا دارنـدگان پایـه قضائی و به طـور کلی اعضـاء و کارکنان قوای سـه گانـه و همچنین 
نیروهـای مسـلح و مأمـوران بـه خدمـت عمومی اعم از رسـمی و غیررسـمی به مناسـبت انجـام وظیفه مرتکـب جرم رایانه ای شـده 

. شند با
ب( متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج( داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د( جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
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ه ) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
مـاده27ـ  در صـورت تکـرار جـرم برای بیـش از دو بار دادگاه مـی تواند مرتکـب را از خدمـات الکترونیکی عمومی از قبیل اشـتراك 

اینترنـت، تلفـن همراه، اخـذ نام دامنـة مرتبه باالی کشـوری و بانکـداری الکترونیکی محـروم کند:
الف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج( چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی
فصل یکم ـ صالحیت

ماده28ـ عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الـف( داده هـای مجرمانـه یـا داده هایی کـه برای ارتـکاب جرم به کار رفته اسـت بـه هر نحو در سـامانه هـای رایانـه ای و مخابراتی 

یـا حاملهـای دادة موجـود در قلمـرو حاکمیت زمینـی، دریایی و هوایی جمهوری اسـالمی ایران ذخیره شـده باشـد.
ب( جرم از طریق تارنماهای )وب سایتهای( دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج( جـرم توسـط هـر ایرانی یـا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سـامانه هـای رایانه ای و مخابراتـی و تارنماهای )وب سـایتهای( مورد 
اسـتفاده یـا تحـت کنتـرل قوای سـه گانه یـا نهاد رهبـری یـا نمایندگی های رسـمی دولـت یا هر نهـاد یا مؤسسـه ای کـه خدمات 
عمومـی ارائـه می دهـد یا علیـه تارنماهـای )وب سـایتهای( دارای دامنـة مرتبه باالی کدکشـوری ایران در سـطح گسـترده ارتکاب 

یافته باشـد.
د( جرائـم رایانـه ای متضمـن سوءاسـتفاده از اشـخاص کمتـر از هجده سـال، اعـم از آنکه مرتکب یـا بزه دیـده ایرانی یـا غیرایرانی 

. شد با
مـاده29ـ چنانچـه جـرم رایانـه ای در محلی کشـف یا گزارش شـود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشـد، دادسـرای محل کشـف مکلف 
اسـت تحقیقـات مقدماتـی را انجـام دهـد. چنانچـه محـل وقوع جرم مشـخص نشـود، دادسـرا پـس از اتمـام تحقیقات مبـادرت به 

صـدور قرار مـی کنـد و دادگاه مربوط نیـز رأی مقتضـی را صـادر خواهد کرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف اسـت به تناسـب ضرورت شـعبه یا شـعبی از دادسـراها، دادگاههای عمومی و انقالب، نظامی و تجدیدنظر 

را برای رسـیدگی به جرائم رایانـه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

مـاده31 ـ در صـورت بـروز اختـالف در صالحیـت، حل اختـالف مطابق مقـررات قانون آئیـن دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقالب 
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در امـور مدنـی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها
مـاده32ـ ارائـه دهنـدگان خدمات دسترسـی موظفنـد داده هـای ترافیک را حداقل تا شـش ماه پـس از ایجاد و اطالعـات کاربران را 

حداقـل تا شـش ماه پـس از خاتمه اشـتراك نگهـداری کنند.
تبصـره1ـ داده ترافیـک هرگونه داده ای اسـت که سـامانه هـای رایانه ای در زنجیـره ارتباطات رایانـه ای و مخابراتـی تولید می کنند 
تـا امـکان ردیابـی آنهـا از مبدأ تا مقصد وجود داشـته باشـد. این داده ها شـامل اطالعاتـی از قبیل مبدأ، مسـیر، تاریـخ، زمان، مدت 

و حجـم ارتباط و نـوع خدمات مربوطه می شـود.
تبصـره2ـ اطالعـات کاربـر هرگونـه اطالعات راجع بـه کاربر خدمات دسترسـی از قبیل نـوع خدمـات، امکانات فنی مورد اسـتفاده و 

مـدت زمـان آن، هویـت، آدرس جغرافیایـی یا پسـتی یا پروتکل اینترنتی  شـماره تلفن و سـایر مشـخصات فردی اوسـت.
مـاده33ـ ارائـه دهنـدگان خدمـات میزبانی داخلـی موظفند اطالعـات کاربران خود را حداقل تا شـش مـاه پس از خاتمه اشـتراك و 

محتـوای ذخیـره شـده و داده ترافیـک حاصل از تغییـرات ایجاد شـده را حداقل تـا پانزده روز نگهـداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

مـاده34ـ هـرگاه حفـظ داده هـای رایانـه ای ذخیـره شـده بـرای تحقیـق یا دادرسـی الزم باشـد، مقـام قضائی مـی تواند دسـتور 
حفاظـت از آنهـا را بـرای اشـخاصی کـه به نحـوی تحـت تصرف یـا کنترل دارنـد صادر کنـد. در شـرایط فـوری، نظیر خطر آسـیب 
دیـدن یـا تغییـر یـا از بیـن رفتن داده هـا، ضابطـان قضائی مـی توانند رأسـًا دسـتور حفاظت را صـادر کننـد و مراتـب را حداکثر تا 
24 سـاعت بـه اطـالع مقام قضائـی برسـانند. چنانچه هـر یک از کارکنـان دولت یـا ضابطان قضائی یا سـایر اشـخاص از اجـرای این 
دسـتور خـودداری یـا داده هـای حفاظت شـده را افشـاء کننـد یا اشـخاصی که داده هـای مزبور بـه آنها مربـوط می شـود را از مفاد 
دسـتور صـادره آگاه کننـد، ضابطـان قضائـی و کارکنـان دولت بـه مجازات امتنـاع از دسـتور مقام قضائی و سـایر اشـخاص به حبس 
از نودویـک روز تـا شـش مـاه یا جـزای نقـدی از پنـج میلیـون )5.000.000( ریال تـا ده میلیـون )10.000.000( ریـال یا هـر دو مجازات 

شـد. خواهند  محکوم 
تبصره1 ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها

مـاده35ـ مقـام قضائـی مـی تواند دسـتور ارائـه داده هـای حفاظـت شـده مذکـور در مـواد )32(، )33( و )34( فوق را به اشـخاص 
یادشـده بدهـد تـا در اختیـار ضابطان قرارگیـرد. مسـتنکف از اجراء این دسـتور به مجـازات مقرر در مـاده )34( این قانـون محکوم 
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خواهد شـد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مـاده36ـ تفتیـش و توقیـف داده هـا یا سـامانه هـای رایانـه ای و مخابراتی بـه موجب دسـتور قضائـی و در مواردی به عمـل می آید 
کـه ظـن قوی به کشـف جـرم یا شناسـایی متهـم یا ادلـه جرم وجود داشـته باشـد.

مـاده37ـ تفتیـش و توقیـف داده هـا یـا سـامانه هـای رایانـه ای و مخابراتی در حضـور متصرفـان قانونی یا اشـخاصی کـه به نحوی 
آنهـا را تحـت کنتـرل قانونـی دارنـد، نظیر متصدیان سـامانه هـا انجام خواهد شـد. در غیـر این صـورت، قاضی با ذکر دالیل دسـتور 

تفتیـش و توقیف بـدون حضور اشـخاص مذکـور را صـادر خواهد کرد.
مـاده38ـ دسـتور تفتیـش و توقیـف باید شـامل اطالعاتی باشـد که بـه اجراء صحیـح آن کمـک میکنـد، از جمله اجراء دسـتور در 
محـل یـا خارج از آن، مشـخصات مـکان و محـدوده تفتیش و توقیف، نـوع و میـزان داده های مورد نظـر، نوع و تعداد سـخت افزارها 

و نـرم افزارهـا، نحـوه دسـتیابی به داده هـای رمزنگاری یـا حذف شـده و زمان تقریبـی انجام تفتیـش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود: 

الف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب( دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.

ج( دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
مـاده40 ـ در توقیـف داده هـا، بـا رعایت تناسـب، نوع، اهمیـت و نقش آنهـا در ارتکاب جـرم، به روش هایـی از قبیل چـاپ داده ها، 
کپـی بـرداری یـا تصویربـرداری از تمام یا بخشـی از داده ها، غیر قابل دسـترس کـردن داده ها بـا روش هایی از قبیـل تغییر گذرواژه 

یا رمزنـگاری و ضبـط حاملهای داده عمل می شـود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف( داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، 
ب( تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، 

ج( متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د( تصویربرداری ) کپی برداری ( از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،

هـ( تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
مـاده42ـ  توقیـف سـامانه هـای رایانه ای یا مخابراتی متناسـب با نـوع و اهمیت و نقـش آنها در ارتـکاب جرم با روش هایـی از تغییر 

گـذرواژه بـه منظور عدم دسترسـی به سـامانه، پلمپ سـامانه در محل اسـتقرار و ضبط سـامانه صـورت می گیرد.
مـاده43 ـ چنانچـه در حیـن اجراء دسـتور تفتیـش و توقیف، تفتیـش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سـایر سـامانه هـای رایانه 
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ای یـا مخابراتـی کـه تحت کنتـرل یا تصرف متهـم قراردارد ضـروری باشـد، ضابطان با دسـتور مقام قضائـی دامنه تفتیـش و توقیف 
را بـه سـامانه های مذکـور گسـترش داده و داده های مـورد نظر را تفتیـش یا توقیـف خواهند کرد.

مـاده44ـ چنانچـه توقیـف داده هـا یـا سـامانه هـای رایانـه ای یـا مخابراتی موجـب ایـراد لطمه جانـی یا خسـارت مالی شـدید به 
اشـخاص یـا اخـالل در ارائـه خدمـات عمومی شـود ممنوع اسـت.

مـاده45ـ در مـواردی کـه اصـل داده هـا توقیـف می شـود، ذی نفـع حـق دارد پـس از پرداخت هزینـه از آنهـا کپی دریافـت کند، 
مشـروط بـه ایـن کـه ارائـه داده های توقیف شـده مجرمانـه یا منافی بـا محرمانه بـودن تحقیقات نباشـد و بـه روند تحقیقـات لطمه 

نشود. وارد  ای 
مـاده46ـ در مـواردی کـه اصـل داده هـا یا سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتـی توقیف می شـود، قاضی موظف اسـت بـا لحاظ نوع 
و میـزان داده هـا و نـوع و تعـداد سـخت افزار هـا و نرم افزار های مــورد نظـر و نقش آنهـا در جرم ارتــکابی، در مهلت متناسـب و 

متعـارف نسـبت به آنهـا تعیین تکلیـف کند.
مـاده 47ـ  متضـرر مـی تواند در مـورد عملیات و اقدامهـای مأموران در توقیف داده ها و سـامانه هـای رایانـه ای و مخابراتی، اعتراض 
کتبـی خـود را همـراه بـا دالیل ظـرف ده روز بـه مرجـع قضائی دسـتوردهنده تسـلیم نماید. به درخواسـت یادشـده خـارج از نوبت 

رسـیدگی گردیـده و تصمیم اتخاذ شـده قابل اعتراض اسـت.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

مـاده 48 ـ شـنود محتـوای در حـال انتقـال ارتباطـات غیرعمومی در سـامانه هـای رایانه ای یـا مخابراتـی مطابق مقـررات راجع به 
شـنود مکالمـات تلفنی خواهـد بود.

تبصـرهـ  دسترسـی بـه محتـوای ارتباطـات غیرعمومی ذخیره شـده، نظیـر پسـت الکترونیکی یا پیامک در حکم شـنود و مسـتلزم 
رعایـت مقررات مربوط اسـت.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
مـاده 49ـ  بـه منظـور حفظ صحـت و تمامیت، اعتبـار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شـده، الزم اسـت مطابـق آئین نامه 

مربـوط از آنها نگهـداری و مراقبت بـه عمل آید.
مـاده50 ـ چنانچـه داده هـای رایانـه ای توسـط طرف دعوا یا شـخص ثالثی کـه از دعوا آگاهی نداشـته، ایجـاد یا پـردازش یا ذخیره 
یـا منتقـل شـده باشـد و سـامانه رایانـه ای یـا مخابراتـی مربـوط بـه نحوی درسـت عمـل کند کـه بـه صحـت و تمامیـت، اعتبار و 

انکارناپذیـری داده ها خدشـه وارد نشـده باشـد، قابـل اسـتناد خواهد بود.
مـاده51 ـ کلیـه مقـررات منـدرج در فصـل هـای دوم و سـوم این بخـش، عالوه بـر جرائـم رایانه ای شـامل سـایر جرائمی کـه ادله 

الکترونیکـی در آنهـا مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد نیز می شـود.
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قانون مبارزه با مواد مخدر
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 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن
ماده 1  اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم می شود:

1 کشت خشخاش و کوکا مطلقًا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان هاي صنعتی غیرداروئی.
2 وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان هاي صنعتی غیرداروئی.

3 نگهداري، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان هاي صنعتی غیرداروئی.
4 دایر کردن یا اداره کردن مکان براي استعمال مواد مخدر یا روان گردان هاي صنعتی غیرداروئی.

5 اسـتعمال مـواد مخـدر یـا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئـی به هر شـکل و طریق، مگـر در مواردي کـه قانون مسـتثنی کرده 
. شد با

6 تولیـد، سـاخت، خریـد، فـروش، نگهـداري آالت و ادوات و ابـزار مربـوط به سـاخت و اسـتعمال مـواد مخدر یـا روان گـردان هاي 
غیرداروئی. صنعتـی 

7 قـرار دادن یـا پنـاه دادن متهمیـن، محکومیت مـواد مخدر یـا روان گردان هاي صنعتـی غیرداروئیکـه تحت تعقیبند و یا دسـتگیر 
شـده اند.

8 امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9 قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان هاي صنعتی غیرداروئییا آالت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگري.

تبصـره 1  منظـور از مـواد مخـدر در این قانـون، کلیه موادي اسـت کـه در تصویب نامـه راجع به فهرسـت مواد مخـدر مصوب 1338 
و اصالحـات بعـدي آن احصـاء یا توسـط وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی بـه عنوان مخدر شـناخته و اعـالم می گردد.

تبصره 2  رسیدگی به جرائم مواد روان گردان هاي صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد.
مـاده 2  هرکـس مبـادرت به کشـت خشـخاش یا کـوکا کند و یا بـراي تولید مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتـی غیرداروئی به 

کشـت شـاهدانه بپرازد عالوه بر امحاء کشـت برحسـب میزان کشـت به شـرح زیـر مجازات خواهد شـد:
1 بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدي.

2 بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدي و سی تا هفتاد ضربه شالق.
3 بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدي و یک تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.

4 بار چهارم، اعدام.
تبصـره  هـرگاه ثابت شـود کشـت خشـخاش یـا کوکا یا شـاهدانه به دسـتور مالـک و یا مسـتاجر ملـک و یا قائـم مقام قانونـی آنها 
صورت گرفته اسـت، شـخص دسـتور دهنده که سـبب بوده اسـت به شـرط آن که اقوي از مباشـر باشـد، به مجازاتهاي مقرر در این 
مـاده محکـوم مـی شـود و مباشـر که متصدي کشـت بوده اسـت، بـه 10 تـا 30 میلیون ریـال جریمـه نقدي و پانـزده تا چهـل ضربه 
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شـالق محکوم خواهد شـد.
مـاده 3  هرکـس بـذر یـا گرز خشـخاش یا بذر یـا برگ کـوکا و یا بـذر شـاهدانه را نگهداري، مخفـی و یا حمـل کند به یـک میلیون 
تـا 30 میلیـون ریـال جریمـه نقدي و یک تـا هفتاد ضربه شـالق محکوم خواهد شـد، در مـورد بذر شـاهدانه قصد تولید مـواد مخدر 

یـا روان گردان هـاي صنعتی غیرداروئیـاز آنها باید احراز شـود.
مـاده 4  هـر کـس بنگ، چـرس، گـراس، تریاك، شـیره، سـوخته، تفاله تریـاك و یـا دیگر مواد مخـدر یـا روان گردان هـاي صنعتی 
غیرداروئـی کـه فهرسـت آنهـا به تصویب مجلس شـوراي اسـالمی می رسـد را بـه هر نحوي بـه کشـور وارد و یا به هـر طریقی صادر 
یـا ارسـال نمایـد یـا مبادرت بـه تولید، سـاخت، توزیـع یا فـروش کند یـا در معرض فـروش قرار دهـد با رعایت تناسـب و بـا توجه 

به مقـدار مـواد مذکور بـه مجازاتهـاي زیر محکوم می شـود:
1 تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق.

2 بیـش از پنجـاه گـرم تـا پانصد گـرم، از چهارمیلیـون تا پنجـاه میلیون ریـال جریمه نقدي و بیسـت تـا هفتاد و چهار ضربه شـالق 
و در صورتـی کـه دادگاه الزم بداند تا سـه سـال حبس.

3 بیـش از پانصـد گـرم تـا پنج کیلوگـرم، از پنجـاه میلیـون ریال تا دویسـت میلیـون ریال جریمـه نقدي و پنجـاه تاهفتـاد و چهار 
ضربه شـالق و سـه تـا پانزده سـال حبس. 

4 بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصـره  هـرگاه محـرز شـود مرتکبیـن جرائـم موضوع بنـد 4 این مـاده بـراي بـار اول مرتکب این جـرم شـده و موفق بـه توزیع یا 
فـروش آنهـا هـم نشـده و مواد ،بیسـت کیلـو یا کمتـر باشـد دادگاه بـا جمع شـروط مذکـور آنها را بـه حبس ابـد و هفتـاد و چهار 
ضربـه شـالق و مصـادره امـوال ناشـی از همان جـرم می نمایـد. در اوزان باالي بیسـت کیلوگـرم مرتکبیـن تحت هر شـرایطی اعدام 

می شـوند.
مـاده 5  هرکـس تریـاك و دیگـر مـواد مذکـور در مـاده 4 را خریـد، نگهـداري، مخفی یـا حمل کند بـا رعایت تناسـب و بـا توجه به 

مقـدار مـواد و تبصـره ذیل همین مـاده بـه مجازاتهاي زیـر محکوم می شـود:
1 تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق.

2 بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شالق.
3 بیـش از پانصـد گـرم تـا پنج کیلوگـرم، پانزده میلیون تا شـصت میلیـون ریال جریمـه نقدي و چهل تـا هفتاد و چهار ضربه شـالق 

و دو تـا پنج سـال حبس.
4 بیـش از پنـج کیلوگـرم یا بیسـت کیلوگرم، شـصت تا دویسـت میلیون ریـال جریمه نقـدي و پنجاه تـا هفتاد و چهار ضربه شـالق 
و پنـج تـا ده سـال حبـس و در صـورت تکـرار براي بـار دوم عـالوه بـر مجازاتهاي مذکـور، به جـاي جریمه مصـادره اموال ناشـی از 

همـان جـرم ، و بـراي بار سـوم اعدام و مصـادره اموال ناشـی از همـان جرم.
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5 بیـش از بیسـت کیلوگـرم تـا یکصـد کیلوگرم، عـالوه بر مجـازات مقرر در بنـد 4 به ازاء هـر کیلوگـرم دو میلیون ریال بـه مجازات 
جـزاي نقـدي مرتکب اضافـه می گـردد و در صورت تکـرار اعـدام و مصادره اموال ناشـی از همـان جرم.

6 بیـش از یکصـد کیلوگـرم، عـالوه بر مجـازات جریمه نقدي و شـالق مقـرر در بندهـاي 4 و 5 حبس ابـد و در صورت تکـرار اعدام و 
مصادره اموال ناشـی از همـان جرم.

تبصـره  مرتکبیـن جرائم فـوق چنانچه به صـورت زنجیره اي عمـل کرده باشـند و مواد براي مصرف داخل باشـد مشـمول مجازاتهاي 
مـاده 4 خواهنـد بـود و چنانچه یکی از دو شـرط موجود نباشـد به مجازاتهـاي این ماده محکـوم می گردند.

2 و 3 دو مـاده 4 و 5 در صـورت تکـرار جـرم مذکـور در ، مـاده 6  مرتکبیـن جرائـم مذکـور در هر یـک از بندهاي 1 همـان بند یا هر 
یـک از بندهـاي دیگـر، بـراي بـار دوم به یـک برابر و نیـم، براي بار سـوم به دو برابـر و در مرتبـه هاي بعد بـه ترتیب دو و نیم، سـه، 
سـه و نیـم و... برابـر مجـازات جرم جدیـد محکوم خواهند شـد. مجازات شـالق بـراي بار دوم بـه بعد، حداکثـر هفتاد و چهـار ضربه 
اسـت.چنانچه در نتیجـه تکـرار جرائـم موضـوع بندهـاي مذکـور از مـاده 4 میزان مـواد به بیـش از پنـج کیلوگرم برسـد مرتکب به 
مجـازات اعـدام و مصـادره اموال ناشـی از همان جـرم محکوم می شـود و چنانچـه در نتیجه تکرار جرائـم مذکور از دو مـاده 4 و 5 یا 

بندهـاي مذکـور در مـاده 5 مـواد بـه بیـش از پنج کیلوگرم برسـد بـه دو برابر مجـازات بند 4 از مـاده 5 محکوم خواهد شـد.
مـاده 7  در صورتـی کـه مرتکـب جرائـم مذکـور در مـواد 4 و 5 از کارکنـان دولـت یـا شـرکتهاي دولتی و مؤسسـات و سـازمانها و 
شـرکتهاي وابسـته به دولت باشـد و مطابق قوانین اسـتخدامی مشـمول انفصـال از خدمات دولتی نگـردد عالوه بـر مجازاتهاي مذکور 

در مـواد قبـل بـراي بار اول به شـش مـاه انفصـال و براي بـار دوم بـه یک سـال انفصال و
براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

مـاده 8  هـر کس هروئیـن، مرفیـن، کوکائین و دیگر مشـتقات شـیمیایی مرفین و کوکائیـن و یا لیزرژیک اسـید دي اتیـل آمید )ال.
اس.دي(، متیلـن دي اکسـی مت آمفتامین )ام.دي.ام.آ. یا آکستاسـی(، گاما هیدروکسـی بوتیریک اسـید )جی.اچ.بـی(، فلونیترازپام، 

آمفتامیـن، مـت آمفتامیـن )شیشـه( و یا دیگر مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتی
غیرداروئـی کـه فهرسـت آنهـا بـه تصویب مجلس شـوراي اسـالمی مـی رسـد را وارد کشـور کند و یـا مبادرت بـه سـاخت، تولید، 
توزیـع، صـدور، ارسـال، خریـد یـا فـروش نمایـد و یـا در معـرض فروش قـرار دهـد و یا نگهـداري، مخفـی یا حمـل کند بـا رعایت 

تناسـب و بـا توجـه بـه میزان مـواد به شـرح زیر مجـازات خواهدشـد.
1 تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدي و بیست تا پنجاه ضربه شالق.

2 بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدي و سی تا هفتاد ضربه شالق.
3 بیـش از یـک گـرم تـا چهار گـرم، از هشـت میلیون تا بیسـت میلیون ریـال جریمه نقـدي و دو تا پنج سـال حبس و سـی تا هفتاد 

شالق. ضربه 
4 بیـش از چهارگـرم تـا پانـزده گـرم، از بیسـت میلیون تـا چهل میلیـون ریـال جریمه نقدي و پنج تا هشـت سـال حبس و سـی تا 
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هفتـاد و چهار ضربه شـالق.
5 بیـش از پانـزده گـرم تا سـی گـرم، از چهـل میلیـون تا شـصت میلیون ریـال جریمه نقـدي و ده تـا پانزده سـال حبس و سـی تا 

هفتـاد و چهار ضربه شـالق.
6 بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصـره 1  هـرگاه محـرز شـود مرتکـب جـرم موضوع بنـد ) 6( ایـن ماده بـراي بـار اول مرتکب ایـن جرم شـده و موفق بـه توزیع یا 
فـروش آن هـم نشـده در صورتـی کـه میزان مـواد بیش از یکصـد گرم نباشـد با جمع شـروط مذکـور یا عدم احـراز قصـد توزیع یا 
فـروش در داخـل کشـور بـا توجه به کیفیت و مسـیر حمـل، دادگاه به حبـس ابد و مصـادره اموال ناشـی از همان جـرم، حکم خواهد 

داد.
تبصـره 2  در کلیـه مـوارد فـوق چنانچـه متهم از کارکنان دولت یا شـرکتهاي دولتی و شـرکتها و مؤسسـات وابسـته به دولت باشـد، 

عـالوه بـر مجازاتهاي مذکـور در این مـاده به انفصـال دائـم از خدمات دولتـی نیز محکوم خواهد شـد.
مـاده 9  مجازاتهـاي مرتکبیـن جرائـم مذکـور در بندهـاي 1 تا 5 مـاده 8 براي بـار دوم یـک برابر و نیم مجـازات مذکـور در هر بند و 
بـراي بـار سـوم دو برابر میـزان مقـرر در هر بند خواهـد بود. مجازات شـالق براي بـار دوم بـه بعد،حداکثـر هفتاد و چهـار ضربه می 
باشـد.چنانچه در مرتبـه چهـارم مجمـوع مـواد مخـدر در اثر تکرار به سـی گرم برسـد مرتکب در حکم مفسـد فی االرض اسـت و به 
مجـازات اعـدام محکـوم می شـود .حکم اعـدام در صورت مصلحـت در محل زندگـی محکوم و در مالء عـام اجرا خواهد شـد.چنانچه 
مجمـوع مـواد مخـدر در مرتبـه چهـارم در اثـر تکرار به سـی گرم نرسـد مرتکب بـه چهل تا شـصت میلیـون ریال جریمـه نقدي ده 

تـا پانزده سـال حبس و سـی تـا هفتاد و چهـار ضربه شـالق محکوم می شـود.
ماده 10  حذف شد.

مـاده 11  مجـازات اقـدام بـه قاچاق مواد مخـدر یا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئی موضـوع این قانـون به طور مسـلحانه اعدام 
اسـت و حکـم اعـدام در صورت مصلحـت در محل زندگـی مرتکب در مـالء عام اجرا خواهد شـد.

مـاده 12  هرکـس مـواد مخـدر یـا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئـی را بـه داخل زنـدان یا بازداشـتگاه یـا اردوگاه بازپـروري و 
نگهـداري معتـادان وارد نمایـد، حسـب مـورد به اشـد مجازاتهاي مذکـور در مواد 4 تـا 9 محکوم می گـردد و در صورتـی که مرتکب 

از مأمـوران دولـت باشـد بـه انفصال دائـم از مشـاغل دولتی نیـز محکوم می شـود.
هـرگاه در اثـر سـهل انگاري و مسـامحه مأمـوران، مواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتی غیرداروئی بـه داخل این مراکز وارد شـود 

مأمـوران خاطـی به تناسـب، به مجـازات: الف: تنـزل درجه. ب :انفصـال موقت. ج: انفصـال دائم محکوم می شـوند.
مـاده 13  هـرگاه کسـی واحـد صنعتی، تجـاري، خدماتی و یـا محل مسـکونی خود را بـراي انبار کردن، تولیـد و یا توزیع مـواد مخدر 
یـا روان گـردان هـاي صنعتـی غیرداروئـی معـد سـازد و یا مـورد اسـتفاده قرار دهـد و یـا بدین منظـور آنهـا را در اختیـار دیگري 
بگـذارد و نیـز هـرگاه نماینـده مالـک با اطـالع یا اجـازه وي مرتکـب این امـور شـود. موافقت اصولـی و پروانـه بهره بـرداري واحد 
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صنعتـی یا جـواز کسـب واحد تجـاري و خدماتـی مربوط لغـو و واحد یـا واحدهـاي مذکور در
این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

مـاده 14  هرکـس بـه منظـور اسـتعمال مـواد مخدر یـا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئـی مکانـی را دایر و یـا اداره کنـد به پنج 
میلیـون تـا ده میلیـون ریال جریمه نقدي و بیسـت تـا هفتاد و چهار ضربه شـالق و یک تا دو سـال حبـس و انفصال دائـم از خدمات 

دولتـی محکـوم می شـود. مجـازات تکـرار این جـرم، دو تا چهـار برابر مجـازات بـار اول خواهد بود.
تبصـره  در صورتـی کـه مـکان مذکـور در ایـن مـاده واحـد تولیدي یـا تجـاري و یا خدماتی باشـد عـالوه بر مجـازات مقـرر در این 
مـاده، موافقـت اصولـی و پروانـه بهره بـرداري واحد تولیـدي و نیز پروانه کسـب واحد تجـاري و خدماتـی مربوط به مدت یک سـال 

از اعتبـار مـی افتـد و در صـورت تکـرار جـرم، واحد مذکـور به نفـع دولت ضبط می شـود.
مـاده 15  معتـادان مکلفنـد بـا مراجعه بـه مراکز مجاز دولتـی، غیردولتی یـا خصوصی و یا سـازمان هاي مـردم نهاد درمـان و کاهش 
آسـیب، اقـدام بـه ترك اعتیـاد نماینـد. معتادي که بـا مراجعه بـه مراکز مذکور نسـبت به درمـان خود اقـدام و گواهی تحـت درمان 
و کاهـش آسـیب دریافـت نمایـد، چنانچـه تجاهر بـه اعتیـاد ننمایـد از تعقیـب کیفري معـاف می باشـد. معتادانـی که مبـادرت به 

درمان یـا ترك اعتیـاد ننماینـد، مجرمند.
تبصـره 1 مراکـز مجـاز موضـوع این ماده، براسـاس آییـن نامه اي کـه توسـط وزارتخانه هاي بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و 

رفـاه و تامیـن اجتماعـی ظـرف مـدت سـه ماه پـس از تصویب ایـن قانـون تهیه و بـه تصویب سـتاد می رسـد، تعیین می شـود.
تبصـره 2 وزارت رفـاه و تامیـن اجتماعـی موظف اسـت ضمـن تحت پوشـش درمان و کاهش آسـیب قـراردادن معتادان بـی بضاعت، 
تمـام هزینـه هـاي تـرك اعتیـاد را مشـمول بیمه هـاي پایه و بسـتري قرار دهـد. دولـت مکلف اسـت همه سـاله در لوایـح بودجه، 

اعتبـارات الزم را پیـش بینی و تامیـن نماید.
مـاده 16  معتـادان بـه مواد مخـدر و روان گردان مذکـور در دو مـاده ) 4( و ) 8( فاقد گواهی موضـوع ماده ) 15 ( و متجاهـر به اعتیاد، 
بـا دسـتور مقـام قضایی بـراي مدت یک تا سـه مـاه در مراکـز دولتـی و مجاز درمـان و کاهش آسـیب نگهـداري می شـوند. تمدید 
مهلـت بـراي یک دوره سـه ماهـه دیگر با درخواسـت مراکز مذکـور بالمانع اسـت. با گـزارش مراکز مذکـور و بنابر نظر مقـام قضایی، 

چنانچـه معتـاد آمـاده تـداوم درمان طبق مـاده ) 15 ( ایـن قانون باشـد، تداوم درمـان وفق مـاده مزبور بالمانع می باشـد.
تبصـره 1 بـا درخواسـت مراکز مذکـور و طبق دسـتور مقام قضایی، معتـادان موضوع ایـن ماده مکلف بـه اجراي تکالیـف مراقبت بعد 
از خـروج مـی باشـند کـه بنابر پیشـنهاد دبیرخانه سـتاد بـا همکاري دسـتگاه هـاي ذیربط، تهیـه و به تصویـب رئیس قـوه قضاییه 

می رسـد.
تبصـره 2 مقـام قضایـی مـی توانـد بـراي یـک بار بـا اخذ تامیـن مناسـب و تعهد بـه ارائـه گواهی موضـوع مـاده ) 15 ( ایـن قانون، 
نسـبت بـه تلعیـق تعقیـب به مدت شـش ماهه اقـدام و معتـاد را به یکـی از مراکـز موضوع مـاده مزبور معرفـی نماید. مراکـز مذکور 
موظفنـد ماهیانـه گـزارش رونـد درمان معتـاد را به مقام قضایـی یا نماینـده وي ارائه نماینـد. در صـورت تایید درمان و تـرك اعتیاد 
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بـا صـدور قـرار موقوفی تعقیب توسـط دادسـتان، پرونده بایگانـی و در غیرایـن صورت طبـق مفاد این مـاده اقدام می شـود. تمدید 
مهلـت موضـوع ایـن تبصره بـا درخواسـت مراکز ذیربـط براي یک دوره سـه ماهـه دیگر بالمانع اسـت.

تبصـره 3 متخلـف بـدون عـذر موجـه از تکالیـف موضـوع تبصره) 2( ایـن ماده بـه حبس از نـود و یک روز تا شـش مـاه محکوم می 
. د شو

مـاده 17  چنانچـه اتبـاع جمهـوري اسـالمی ایـران با هـر قصدي اقـدام به نگهـداري، حمـل یا قاچـاق هر مقـدار مواد موضـوع این 
قانـون بـه داخـل یا خـارج از کشـور نماینـد، از زمـان قطعی شـدن حکم به مـدت یک تـا پنج سـال گذرنامه آنـان ابطـال و ممنوع 

الخـروج مـی شـوند و در صـورت تکرار، بـه مدت پنـج تا پانـزده سـال گذرنامه آنـان ابطال و
ممنـوع الخـروج مـی شـوند. صـدور هرگونه گذرنامـه براي اتبـاع ایرانـی که در خارج از کشـور به سـبب جرائـم موضوع ایـن قانون 

محکـوم شـده اند مشـمول ممنوعیـت موضوع ایـن ماده می باشـد.
مـاده 18  هرکـس بـراي ارتـکاب هـر یـک از جرائـم موضوع ایـن قانـون، اشـخاصی را اجیـر کند یا بـه خدمت گمـارد و یـا فعالیت 
آنهـا را سـازماندهی و یـا مدیریـت کنـد و از فعالیـت هاي مذکور پشـتیبانی مالـی یا سـرمایه گذاري نمایـد، در مواردي کـه مجازات 
عمـل مجرمانـه حبـس ابد باشـد بـه اعدام و مصـادره اموال ناشـی از ارتـکاب این جـرم و در سـایر موارد بـه حداکثر مجـازات عمل 

مجرمانـه، محکـوم می شـود. مجازات سـرکرده یـا رئیس بانـد یا شـبکه اعـدام خواهدبود.
مـاده 19  افـراد غیرمتعـادي کـه مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتـی غیرداروئی اسـتعمال نمایند، برحسـب نوع مواد به شـرح 

ذیـل مجازات می شـوند:
1 استعمال مواد مذکور در ماده ) 4( به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي.

2 اسـتعمال مـواد مذکـور در مـاده ) 8( بـه پنجـاه تـا هفتـاد و چهـار ضربه شـالق و دو تـا ده میلیـون ریال جـزاي نقدي. مـاده 20  
هرکـس آالت و ادوات مخصـوص تولیـد یا اسـتعمال مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتی غیرداروئـی را وارد کند، بسـازد، خرید 
یـا فـروش کنـد، عـالوه بر ضبـط آنها بـه یک میلیـون تا پنـج میلیـون ریال جـزاي نقـدي و ده تـا پنجاه ضربـه شـالق محکوم می 
شـود. مرتکبیـن نگهـداري، اخفـاء یا حمـل آالت و ادوات اسـتعمال مـواد مخدر، عـالوه بر ضبـط آنها بـه ازاء هر عدد صد تـا پانصد 

هـزار ریـال جـزاي نقـدي یا پنـج تا بیسـت ضربه شـالق محکـوم می شـوند. عتایق از شـمول ایـن ماده مسـتثنی می باشـند.
مـاده 21  هرکـس متهـم موضـوع ایـن قانـون را کـه تحت تعقیب یـا در حین دسـتگیري اسـت عالمـًا و عامداً پنـاه یا قـرار دهد و یا 
در پنـاه دادن یـا فـرار دادن او همـکاري کنـد در هـر مورد، بـه یک پنجم تا یـک دوم مجـازات جرمی که متهـم به آن را فـرار یا پناه 
داده اسـت محکـوم مـی شـود. در مـورد حبس ابـد و اعدام مرتکـب به ترتیب بـه چهار تا ده سـال حبـس و ده تا پانزده سـال حبس 

و از سـی تـا هفتـاد و چهار ضربه شـالق محکوم می شـود.
تبصره 1 مجازات اقرباي درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصـره 2 در صورتـی کـه مرتکـب از مأمـوران انتظامی و یا مأمـوران زنـدان و یا از مأمـوران قضایی باشـد، عالوه بر مجـازات مذکور، 
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از خدمـات دولتـی نیز منفصل می شـود.
مـاده 22  هرکـس متهـم موضـوع ایـن قانون را پـس از دسـتگیري و نیز محکـوم موضوع این قانـون را پناه یـا فرار دهد و یـا در فرار 
آنهـا همـکاري و مشـارکت نمایـد، به نصـف مجازات متهم یـا مجرم اصلـی محکوم خواهد شـد. در مورد حبـس ابد و اعـدام، مرتکب 

بـه ترتیـب به ده سـال و بیسـت سـال حبس و از سـی تا هفتـاد و چهار ضربه شـالق محکوم می شـود.
تبصـره 1  در صورتـی کـه مرتکـب از مأمـوران انتظامـی و امنیتی و یا مأمـوران زندان و یـا از مأموران قضائی باشـد به مجـازات متهم 
یـا مجـرم اصلـی و نیـز انفصال از خدمـات دولتی محکوم می شـود به اسـتثناي مـورد اعدام کـه مجازات مأمور، بیسـت و پنج سـال 

حبـس و انفصـال دائـم از خدمات دولتـی خواهد بود.
تبصـره 2  در مـوارد مشـمول دو مـاده 21 و 22 در صورتـی کـه متهـم اصلی پـس از دسـتگیري تبرئه شـود اجراي احـکام بالفاصله 
نسـبت بـه ترخیـص او اقـدام و همچنیـن چنانچـه متهم اصلی بـه جرم خفیف تـري محکوم گـردد در هر صـورت محکومیـت فرار یا 

پنـاه دهنـده وفق مـاده 32 ایـن قانون قابـل تجدیدنظر می باشـد.
مـاده 23  هـر کـس عالمـًا و عامداً بـه امحاء یـا اخفاء ادلـه جرم مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتـی غیرداروئی اقـدام کند به 
یـک پنجـم تـا نصف مجـازات متهـم اصلی محکـوم می شـود. در مورد حبـس ابد مرتکـب به چهار تـا ده سـال و در مورد اعـدام به 

هشـت تا بیسـت سـال حبس محکوم می شـود.
مـاده 24  هر یک از اعضاي شـوراي اسـالمی روسـتا موظف اسـت به محض آگاهی از کشـت خشـخاش یا کـوکا یا شـاهدانه در حوزه 
روسـتا مراتـب را کتبـًا بـه دهـدار و نزدیکترین پاسـگاه یا حـوزه انتظامی اطـالع دهد. فرماندهان پاسـگاه هـا و حوزه هـاي انتظامی 
موظفنـد فـوراً و همزمـان بـا گزارش موضـوع به فرمانـده باالتر خـود، به اتفاق دهدار یا بخشـدار و نماینده شـوراي اسـالمی روسـتا 
در محـل کشـت حاضـر شـوند و آن را امحـاء و صورتجلسـه امـر را تهیه کننـد و همراه متهـم یا متهمین بـه مراجع ذیصـالح قضائی 

تحویـل نمایند.
تبصـره  در صورتی که خشـخاش یا کوکا یا شـاهدانه در حوزه هاي شـهري کشـت یا روئیده شـده باشـد، مأمورین ) نیـروي انتظامی، 
شـهرداري، نیـروي مقاومـت بسـیج منطقه( حسـب مـورد موظفند به محـض آگاهـی مراتب را بـه نزدیکتریـن پاسـگاه انتظامی و یا 

پایـگاه نیـروي مقاومت بسـیج منطقه اطـالع دهند و مسـئوالن مربوطـه به اتفاق
نماینده مرجع قضائی ذیصالح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

مـاده 25  اشـخاص مذکـور در مـاده 24 و تبصـره آن در صورتی که بـدون عذر موجـه از انجام وظیفه خـودداري یا کوتاهـی کنند بار 
اول بـه شـش مـاه تا یک سـال محرومیت از مشـاغل دولتـی و بار دوم بـه انفصال دائـم از خدمات دولتـی محکوم می شـوند. اعضاي 

شـوراي اسـالمی نیـز بار اول به شـش ماه تا یک سـال و بـار دوم براي همیشـه از
عضویت شوراهاي اسالمی محروم می شوند.

مـاده 26  هرکـس بـه قصد متهم کـردن دیگري، مـواد مخدر یا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئی و یـا آالت و ادوات اسـتعال آن 
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را در محلـی قـرار دهـد بـه حداکثر مجـازات همان جرم محکـوم خواهد شـد. ماده 27  هرگاه شـخصی دیگـري را به منظـور تعقیب 
در مراجـع ذیصـالح، تعمـداً و بـه خـالف واقـع متهم بـه یکـی از جرائم موضـوع این قانـون نماید به بیسـت تـا هفتاد و چهـار ضربه 

شـالق محکوم خواهد شـد.
مـاده 28  کلیـه اموالـی کـه از راه قاچـاق مـواد مخدر یـا روان گردان هـاي صنعتـی غیرداروئـی تحصیل شـده و نیز امـوال متهمان 
فـراري موضـوع ایـن قانـون در صـورت وجود ادلـه کافی بـراي مصـادره، به نفـع دولت ضبط و مشـمول اصـل 53 قانون اساسـی در 

خصـوص امـوال دولتی نمی باشـد.
تبصـره  وسـایل نقلیـه اي کـه در درگیـري مسـلحانه از قاچاقچیان مواد مخـدر یا روان گـردان هـاي صنعتی غیرداروئی بدسـت می 

آیـد دادگاه آن را بـه نفع سـازمان عمـل کننده ضبـط می کند.
مـاده 29  جریمـه هـا و دیگـر وجـوه حاصل از اجـراي این قانـون به حسـاب متمرکزي کـه در وزارت امـور اقتصادي و دارائـی افتتاح 

مـی شـود واریـز می گـردد .این وجـوه با تصویب سـتاد مذکـور در مـاده 33 و تأییـد رئیس جمهـور هزینه می شـود.
مـاده 30  وسـائط نقلیـه اي کـه حامل مـواد مخدر یـا روان گـردان هاي صنعتـی غیرداروئی شـناخته می شـوند به نفـع دولت ضبط 
و بـا تصویـب سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر در اختیار سـازمان کاشـف قـرار می گیـرد. چنانچـه حمل مواد مخـدر بـدون اذن و اطالع 

مالـک وسـیله نقلیـه صـورت گرفته باشـد وسـیله نقلیه به مالک آن مسـترد می شـود.
تبصـره  کلیـه افـرادي کـه بـه هر نحـو اقدام به سـاخت یـا تعبیه جاسـازي جهـت حمل مـواد مخدر یـا روان گـردان هـاي صنعتی 
غیرداروئـی در وسـائل نقلیـه مـی نماینـد، در صـورت وقوع یک جرم بـه عنوان معـاون در جـرم ارتکابـی و در غیر آن از سـه ماه تا 

شـش مـاه حبس و حسـب مـورد از ده میلیـون ریال تـا پنجـاه میلیون ریـال جریمه نقـدي محکوم می شـوند.
مـاده 31  محکومانـی کـه قـادر بـه پرداخت تمـام یا بخشـی از جریمه نقـدي مورد حکم نباشـند بایـد بـه ازاي روزي ده هـزار ریال 
در زندانهـاي نیمـه بـاز و بـاز و ی امراکز اشـتغال و حرفـه آموزي اقامـت نمایند، در صورتـی که طـرز کار و رفتار محکومـان در مدت 
اقامـت مذکـور شایسـته باشـد بنا بـه تقاضـا و تشـخیص مسـئوالن اداره مراکـز و موافقت اجـراي احکام، مبلـغ فوق بـه ازاي روزي 

بیسـت تـا پنجاه هـزار ریال محاسـبه می شـود.
تبصـره 1  تقسـیط جـزاي نقدي مـورد حکم پـس از اجراي مدت حبس توسـط اجـراي احکام، منوط اسـت بـه اخذ وثیقـه اي معادل 

آن و تضمیـن معتبـر از طرف شـخص ثالث که مدت آن بیش از سـه سـال نباشـد
تبصره 2  طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

مـاده 32  احـکام اعدامـی کـه به موجب ایـن قانون صادر می شـود پـس از تأییـد رئیس دیوانعالی کشـور و یا دادسـتان کل کشـور 
قطعـی و الزم االجـرا اسـت. در سـایر مـوارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشـور و یا دادسـتان کل کشـور در مظان آن باشـد 
کـه برخـالف شـرع یا قانون اسـت و یـا آنکه قاضـی صادرکننـده حکم صالـح نیسـت، رئیس دیـوان عالی کشـور و یا دادسـتان کل 
کشـور حـق تجدیدنظـر و نقـض حکم را دارنـد لکن وجود ایـن حق مانـع قطعیـت و الزم االجرا بودن حکم نیسـت ( .بـه موجب ماده 
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570 قانون آیین دادرسـی کیفري نسـخ شـد)
مـاده 33  بـه منظـور پیشـگیري از اعتیاد و مبـارزه با قاچاق مـواد مخدر از هر قبیـل، اعم از تولیـد، توزیع، خرید، فروش و اسـتعمال 
آنهـا و نیـز مـوارد دیگـري کـه در این قانون ذکر شـده اسـت، سـتادي به ریاسـت رئیـس جمهور تشـکیل و کلیـه عملیـات اجرائی 
و قضائـی و برنامـه هـاي پیشـگیري و آمـوزش عمومـی و تبلیـغ علیه مـواد مخـدر در این سـتاد متمرکز خواهـد بود، اعضاي سـتاد 

بشـرح زیر می باشـند:
1 رئیس جمهور

2 دادستان کل کشور
3 وزیر کشور

4 وزیر اطالعات
5 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6 وزیر آموزش و پرورش
7 رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

8 فرمانده نیروي انتظامی
9 سرپرست دادگاه انقالب اسالمی ایران

10  سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11  فرمانده نیروي مقاومت بسیج
12  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

تبصره 1  رئیس جمهور می تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصـره 2  بـراي پیشـگیري از ارتـکاب جرائـم مـواد مخـدر، دولـت موظف اسـت هر سـال بودجه اي بـراي ایـن امر اختصـاص و به 

دسـتگاه هـاي ذیربط موضـوع همین مـاده ابـالغ نماید.
مـاده 34  بـه سـتاد مبارزه بـا مواد مخدر اجـازه داده می شـود که براسـاس ضرورت به تهیـه و تدوین آئیـن نامه هـاي اجرایی مورد 

نیاز اقـدام نماید.
مـاده 35  هرکـس اطفـال و نوجوانـان کمتـر از هجـده سـال تمام هجري شمسـی و افـراد محجـور عقلی را بـه هر نحو بـه مصرف و 
یـا بـه ارتـکاب هـر یـک از جرائم موضـوع این قانـون وادار کنـد و یا دیگـري را به هـر طریق مجبـور به مصـرف مواد مخـدر یا روان 

گـردان نمایـد و یـا مـواد مذکور را جبـراً به وي تزریـق و یا از طریـق دیگـري وارد بدن وي
نمایـد بـه یـک ونیم برابـر حداکثر مجـازات قانونی همان جـرم و در مورد حبـس ابد به اعـدام و مصادره امـوال ناشـی از ارتکاب این 

جـرم محکوم می شـود. در صورت سـایر جهـات ازجملـه ترغیب، مرتکب بـه مجازات مباشـر جرم محکوم می شـود.
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مـاده 36  در کلیـه مـواردي کـه در این قانـون، مرتکبین عـالوه بر مجازاتهـاي مقرره به مصـادره اموال ناشـی از جرائـم موضوع این 
قانـون محکـوم مـی شـوند، دادگاه مکلف اسـت مشـخصات دقیق امـوال مصادره شـده را دقیقـًا در حکم یـا در حکـم اصالحی قید 

نمایـد. تخلـف از مقـررات مذکـور موجب تعقیـب انتظامـی و محکومیت از درجـه 4 به باال می باشـد.
تبصره  محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

مـاده 37  طـول مـدت بازداشـت موقـت بهرحـال بیـش از 4 مـاه نخواهد بـود، چنانچـه در مدت مذکـور پرونـده اتهامـی منتهی به 
صـدور حکـم نشـده باشـد مرجع صـادر کننده قـرار، مکلف بـه فـک و تخفیف قـرار تأمین فوق می باشـد مگـر آنکه جهـات قانونی 
یـا علـل موجهـی بـراي ابقاء قرار بازداشـت وجود داشـته باشـد که در ایـن صورت بـا ذکر علـل و جهات مزبور قـرار ابقاء می شـود.
مـاده 38  دادگاه مـی توانـد در صورت وجـود جهات مخففـه مجازاتهاي تعزیري مقـرره در این قانـون را تا نصف حداقـل مجازات آن 
جـرم تخفیـف دهـد در صورتی کـه مجازاتی فاقـد حداقل باشـد همان مجـازات تا نصف تخفیـف می یابـد. میزان تخفیـف در احکام 

حبـس ابـد 15 سـال خواهـد بود و در مـورد مجازات اعـدام تقاضاي عفـو و تخفیف مجازات به کمیسـیون عفو ارسـال خواهد شـد.
تبصـره  کلیـه محکومینـی کـه پـس از صـدور حکم به نحـوي با نیـروي انتظامـی یا سـازمان عمل کننـده همـکاري نماینـد و اقدام 
آنهـا منجر به کشـف شـبکه ه اگـردد دادگاه صادرکننده رأي مـی تواند با تقاضـاي نیروي انتظامی و یا سـازمان عمل کننده براسـاس 

اسـناد مربوطـه، مجـازات وي را ضمـن اصالح حکم سـابق الصـدور تا نصـف تخفیف دهد.
مـاده 39  در تشـدید مجـازات براثـر تکـرار جـرم در کلیه مـوارد مصـرح در این قانـون محکومیتهـا یا سـوابق بعد از اجـراي قانون 

مبـارزه با مـواد مخـدر سـال 1367 مناط اعتبار اسـت.
مـاده 40  هرکـس عالمـًا عامـداً به قصـد تبدیل یـا تولید مواد مخـدر یا روان گـردان هـاي صنعتی غیرداروئـی ، مبادرت به سـاخت، 
خریـد، فـروش، نگهـداري، حمل، ورود، صـدور و عرضه مواد صنعتی و شـیمیائی از قبیل انیدرید اسـتیک، اسـید انتر اتیلیک، اسـید 
فنیـل اسـتیک، کلرور اسـتیل و سـایر مواد منـدرج در جداول یـک و دو ضمیمه به مـاده 12 کنوانسـیون مبارزه با قاچـاق مواد مخدر 
و داروهـاي روانگـردان مصـوب میـالدي 1988 و اصالحـات و الحاقـات بعـدي آن بنمایـد، همچنین نسـبت بـه ورود، خریـد، فروش، 
سـاخت، مصـرف، نگهـداري یـا صـدور کدئیـن و متـادون اقـدام بنماید بـا رعایت تناسـب و با توجـه به مقدار مواد حسـب مـورد به 

مجازاتهـاي مقـرر در مـاده 5 قانون مبـارزه با مـواد مخدر محکوم خواهد شـد.
مـاده 41  سـاخت، تولیـد، خریـد، فـروش، ارسـال، نگهـداري، ورود، صدور، مصـرف و حمل مـواد ممنوع حسـب مورد بـراي مصارف 

پزشـکی، تحقیقاتـی و صنعتـی بـا مجـوز وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی از شـمول این قانون مسـتثنی اسـت.
تبصره  کشـت شـقایق پاپاور سـامنیو فـرم الی فرا به درخواسـت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی تحت نظـر وزارت جهاد 

کشـاورزي و بـا نظارت سـتاد مبارزه با موادمخـدر، براي مصـارف دارویی و تامیـن داروهاي جایگزین بالمانع اسـت.
مـاده 42  بـه قـوه قضائیـه اجـازه داده می شـود کـه بخشـی از محکومان مـواد مخدر یـا روان گـردان هـاي صنعتـی غیرداروئی را 
بـه جـاي زنـدان در اردوگاه هـاي خاص ) با شـرائط سـخت و عـادي( نگهـداري نمایند. دولـت موظف اسـت اعتبارات و تسـهیالت و 



پیـام های پیشگیـری 1008

مقـررات الزم را بـراي تهیـه و اداره ایـن اردوگاه هـا در ظـرف مـدت یک سـال تأمین کند.
تبصره 1  اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره 2  دادگاه ها می توانند به جاي کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه ها را براي محکومین معین نمایند.
مـاده 43  نیـروي انتظامـی جمهوري اسـالمی ایـران اجـازه دارد در چارچوب موافقتنامـه هاي قانونـی دو یا چندجانبـه بین جمهوري 
اسـالمی ایـران و سـایر دولـت ها بـا مشـارکت مامورین دیگر کشـورها بـه منظور شناسـایی مجرمیـن موضوع ایـن قانـون، ردیابی 
منابـع مالـی، کشـف طـرق ورود یـا عبـور محمولـه هاي قاچاق از کشـور، کشـف وسـایل یـا مکان کشـت یا تولیـد یا سـاخت مواد 
مذکـور بـا تنظیـم طـرح عملیاتـی و درخواسـت فرمانده نیـروي انتظامـی با حکـم دادسـتان کل کشـور، محموله هاي تحـت کنترل 
را در قلمـرو داخلـی و بـا موافقت سـایر کشـورها در قلمرو آن کشـورها مـورد تعقیب قـرار داده و پـس از تکمیل تحقیقـات، گزارش 
اقـدام را بـه دادسـتان کل کشـور یا قاضـی اي که او تعییـن می کند تسـلیم نماید. هرگونـه تغییر در طـرح عملیاتی مذکـور در حین 

اجـرا بـا مجوز کتبی دادسـتان کل کشـور بالمانع اسـت.
تبصـره 1 در هـر حـال احراز هویت و درج مشـخصات مامـوران دیگر کشـورها در طـرح عملیات الزامی می باشـد. ضبـط، جایگزینی 
کلـی و یـا جزئـی و یا اجـازه عبور محموله هـاي موضوع این مـاده از کشـور و یا اخذ، نگهـداري، اخفا، حمـل و یا تحویل مـواد مخدر 
و روانگـردان صنعتـی غیرداروئـی و یا تهیه وسـایل و تسـهیل اقدامـات موردنیاز توسـط ضابطان طبـق موافقت نامه هـاي قانونی دو 

یـا چندجانبـه و با رعایت کنوانسـیونهاي الحاقی با حکم دادسـتان کل کشـور بالمانع اسـت.
تبصـره 2 رسـیدگی بـه اتهامـات متهمـان موضـوع ایـن مـاده در مرحلـه دادرسـی در صالحیـت مرجـع قضایی اسـت کـه از طرف 

دادسـتان کل کشـور تعییـن می شـود.
مـاده 44  وزارت اطالعـات مکلـف اسـت ضمن جمع آوري اطالعـات الزم در زمینه شـبکه هاي اصلـی منطقه اي و بیـن المللی قاچاق 
سـازمان یافتـه مرتبـط با جرائم موضـوع این قانـون، در حوزه اختیارات قانونی نسـبت بـه شناسـایی و تعقیب آنها با حکم دادسـتان 

کل یـا قاضـی اي کـه او تعیین می کنـد اقدام و همچنین نسـبت به ارائه سـرویس
اطالعاتی به نیروي انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید.

ماده 45  اصالح این قانون توسط مجلس شوراي اسالمی بالمانع است.
تبصـره  فهرسـت مـواد مخـدر و روان گردانهـاي موردنظـر ایـن قانون افـزون بر مـواد منـدرج در این قانـون در قالب طـرح یا الیحه 

در مجلس شـوراي اسـالمی به تصویب خواهدرسـید.
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قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 3 دی مــاه 1392 مجلس شــورای اســالمی با اصالحیــه عبارتــی 1392/12/25 
و اصالحــات و الحاقــات 1394/7/21 مجلس شــورای اســالمی

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیالت
ماده 1 -  اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الــف- قاچــاق کاال و ارز: هــر فعــل یــا تــرك فعلــی اســت کــه موجــب نقــض تشــریفات قانونــی مربــوط بــه ورود و خــروج کاال و ارز 
گــردد و براســاس ایــن قانــون و یــا ســایر قوانیــن، قاچــاق محســوب و بــرای آن مجــازات  تعییــن شــده باشــد، در مبــادی ورودی  

یــا هــر نقطــه از کشــور حتــی محــل عرضــه آن در بــازار داخلــی کشــف شــود.
ب- کاال: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پــول رایــج کشــورهای خارجــی، اعــم از اســکناس، مســکوکات، حوالجــات ارزی و ســایر اســناد مکتــوب یــا الکترونیکــی 
اســت کــه در مبــادالت مالــی کاربــرد دارد.

ت- تشــریفات قانونــی: اقداماتــی از قبیــل تشــریفات گمرکــی و بانکــی، أخــذ مجوزهــای الزم و ارائــه بــه مراجــع ذیربــط اســت 
کــه اشــخاص موظفنــد طبــق قوانیــن و مقــررات بــه منظــور وارد یــا خارج کــردن کاال یــا ارز، انجــام دهنــد.

ث- کاالی ممنوع: کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ــه  ــد ب ــون نیازمن ــب قان ــی حس ــریفات گمرک ــام تش ــر انج ــالوه ب ــا ورود آن ع ــدور ی ــه ص ــی ک ــروط: کاالی ــاز مش ج- کاالی مج

ــی اســت. ــط قانون ــا چنــد مرجــع ذیرب کســب مجــوز قبلــی از یــک ی
چ- کاالی مجاز: کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کاالی قاچــاق ورودی: عبــارت اســت از ارزش ســیف کاال )مجمــوع قیمــت خریــد کاال در مبــدأ و هزینــه بیمــه و حمــل 
ــه  ــرد ک ــق می گی ــف تعل ــل کش ــا مح ــه آن کاال ت ــه ب ــی ک ــایر هزینه های ــف و س ــان کش ــوق ورودی زم ــه حق ــه اضاف ــل) ب و نق

ــان کشــف محاســبه می شــود. ــک مرکــزی در زم ــرخ ارز اعالمــی توســط بان ــن ن براســاس باالتری
ــازار داخلــی عمده فروشــی محــل کشــف  ــن ب ــارت اســت از قیمــت آزاد کاال در نزدیک تری خ- ارزش کاالی قاچــاق خروجــی: عب
ــق  ــه آن کاال تعل ــه ب ــی ک ــه یارانه های ــی و کلی ــژه صادرات ــوارض وی ــد ع ــی مانن ــل و هزینه های ــل و نق ــه حم ــه هزین ــه اضاف ب

می گیــرد.
تبصــره - فهرســت و ارزش کاالی قاچــاق خروجــی مربــوط بــه فرآورده هــای نفتــی و محصوالت پتروشــیمی حســب مورد متناســب 
بــا باالتریــن قیمــت خریــد کاال در بازارهــای هــدف و یــا براســاس باالتریــن نــرخ ارز رســمی کشــور و ســایر عوامــل مؤثــر توســط 

وزارت نفــت و ســتاد اعــالم می شــود.
د- بهای ارز: باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالم می گردد.
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ــر  ــوی ه ــخصات ماه ــت و مش ــدی کاالس ــع طبقه بن ــام جام ــک نظ ــر ی ــی ب ــه مبتن ــی ک ــد رقم ــه ای چن ــه کاال: شناس ذ- شناس
ــا درج  ــر روی کاال نصــب ی ــر آن ب ــا نظای ــه صــورت رمزینــه )بارکــد) و ی قلــم کاال احصــاء و در یــک ســامانه ثبــت می شــود و ب

می گــردد.
ر- شناســه رهگیــری: شناســه ای چنــد رقمــی مبتنــی بــر شناســه کاالســت و بــه منظــور منحصــر بــه فــرد نمــودن هــر واحــد 
کاال بــه کلیــه کاالهــای دارای بســته بندی بــا ابعــاد مشــخص اختصــاص می یابــد. ماهیــت، مالکیــت و موقعیــت کاال در هــر نقطــه 
از زنجیــره تأمیــن مبتنــی بــر ایــن شناســه قابــل اســتعالم و رهگیــری اســت و در قالــب یــک رمزینــه بــر روی کاالهــای مزبــور 

ــود. ــا درج می ش ــب ی نص
ز- اســناد خــالف واقــع: اســنادی اســت کــه در آن خصوصیــات کاالی ذکــر شــده از حیــث نــوع، جنــس، تعــداد و وزن بــا کاالی 

اظهــار یــا کشــف شــده تطبیــق ننمایــد و یــا جعلــی باشــد.
ژ- اســناد مثبتــه گمرکــی: عبــارت اســت از اصــل ســند پروانــه ورود گمرکــی، پتــه گمرکــی، قبــض ســپرده موجــب ترخیــص 
کاال، حوالــه فــروش و یــا قبــض خریــد کاالی متروکــه، ضبطــی و بالصاحــب، پروانــه عبور)ترانزیت)،پروانــه مرجوعــی، پروانــه ورود 
موقــت، پروانــه ورود موقــت بــرای پــردازش، پتــه عبــور، پروانــه کران بری)کابوتــاژ)، پروانــه صادراتــی، پروانــه صــدور موقــت و 
کارت مســافری صــادره توســط مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی و کارت هوشــمند کــه توســط گمــرك تکمیــل و تأییــد می شــود 
ــا مشــخصات کاال از هــر حیــث تطبیــق نمایــد و فاصلــه بیــن تاریــخ  ــر اینکــه مشــخصات مذکــور در ایــن اســناد ب مشــروط ب

صــدور ســند و تاریــخ کشــف کاال بــا توجــه بــه نــوع کاال و نحــوه مصــرف آن متناســب باشــد.
اســناد گمــرکات کشــورهای خارجــی و یــا اســنادی کــه داللتــی بــر ورود و یــا صــدور قانونــی کاال از کشــور ندارنــد، اســناد مثبتــه 

گمرکــی تلقــی نمی شــوند.
ــبتًا  ــروه نس ــک گ ــط ی ــیم کار توس ــی و تقس ــت گروه ــزی و هدای ــا برنامه ری ــه ب ــت ک ــی اس ــه: جرم ــازمان یافت ــاق س س- قاچ
ــرای  ــدف آن ب ــکیل، ه ــس از تش ــا پ ــکیل ی ــاق، تش ــرم قاچ ــکاب ج ــرای ارت ــه ب ــتر ک ــا بیش ــر ی ــه نف ــکل از س ــجم متش منس

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــده اس ــرف ش ــاق منح ــرم قاچ ــکاب ج ارت
ش )اصالحــي 21/7/1394))1) - قاچاقچــی حرفــه ای: شــخصی اســت کــه بیــش از ســه بــار مرتکــب قاچــاق شــود و ارزش کاال یــا 

ارز قاچــاق در هــر مرتبــه بیــش از ده میلیــون )10.000.000) ریــال باشــد.
ص- دســتگاه کاشــف: دســتگاه اجرائــی موضــوع مــاده )5) قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت کــه بــه موجــب ایــن قانــون 

و ســایر قوانیــن و مقــررات، وظیفــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و کشــف آن را برعهــده دارد.
ــا شــرح  ــه موجــب قوانیــن ی ــه ب ــی اســت ک ــت: هــر یــک از دســتگاه های اجرائ ــور وصــول درآمدهــای دول ض- دســتگاه مأم

ــد. ــت می باش ــای دول ــول درآمده ــه وص ــف ب ــوب، موظ ــف مص وظای
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ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.
ــر مصادیقــی کــه در قانــون امــور گمرکــی مصــوب 22/8/1390 ذکــر شــده اســت، مــوارد زیــر نیــز قاچــاق  مــاده 2 - عــالوه ب

ــود: ــوب می ش محس
الــف- برنگردانــدن کاالی اظهــار شــده بــه عنــوان خــروج موقــت یــا کران بــری بــه کشــور در مهلــت مقــرر در صــورت ممنــوع 

یــا مشــروط بــودن  صــادرات قطعــی آن کاال
ب- اضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کاال به گمرك با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده

ث- ورود کاالی موضوع بند)ر) ماده)122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390
ج- اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کاال بــه صــورت تجــاری بــا اســتفاده از تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــرای کاالهــای 
ــه  ــی در صــورت عــدم اظهــار کاال ب ــورد مصــرف شــخصی ماننــد تســهیالت همــراه مســافر، تعاونی هــای مرزنشــینی و ملوان م

عنــوان تجــاری بــه تشــخیص گمــرك
ــتان های  ــی از اس ــینی و ملوان ــهیالت مرزنش ــمول تس ــای مش ــافری و کااله ــده مس ــع ش ــی تجمی ــای واردات ــروج کااله ح- خ

ــی ــریفات قانون ــت تش ــدون رعای ــرزی، ب م
خ )اصالحــي 21/7/1394))2)ـ عــدم رعایــت ضوابــط تعییــن شــده از ســوی دولــت یــا نداشــتن مجوزهــای الزم از بانــک مرکــزی 

بــرای ورود، خــروج، خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز.
ــا ســایر دســتگاه ها مشــروط  ــه اســتناد حواله هــای فــروش ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی و ی د- عرضــه کاال ب

بــر عــدم مطابقــت بــا مشــخصات حوالــه
ــن  ــاده )13))3) ای ــت م ــا رعای ــی ب ــطح خرده فروش ــری در س ــه رهگی ــه کاال و شناس ــد شناس ــی فاق ــای واردات ــه کااله ذ- عرض

قانــون
ر- هرگونــه اقــدام بــه خــارج کــردن کاال از کشــور برخــالف تشــریفات قانونــی بــه شــرط احــراز در مراجــع ذیصــالح بــا اســتناد 

بــه قرائــن و امــارات موجــود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــی، پیش ــور اجرائ ــوزه ام ــارت در ح ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــت گذاری، برنامه ری ــور سیاس ــه منظ ــاده 3 - ب م
ــادی و  ــور اقتص ــات، ام ــتری، اطالع ــران دادگس ــکل از وزی ــاق کاال و ارز متش ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــاق کاال و ارز، س قاچ
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دارایــی، کشــور، امورخارجــه، صنعــت، معــدن و تجــارت، راه و شهرســازی، جهادکشــاورزی، نفــت، بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی یــا معاونــان ذیربــط آنــان و دو نفــر از نماینــدگان عضــو کمیســیون های اقتصــادی و قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای 
اســالمی بــه انتخــاب مجلــس و رؤســای ســازمان های تعزیــرات حکومتــی، جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی، صــدا و ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران، بازرســی کل کشــور، رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح، فرماندهــی نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی 
ایــران، رؤســای کل بانــک مرکــزی و گمــرك جمهــوری اســالمی ایــران، رئیــس مؤسســه ملــی اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی 
ایــران، رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران و معــاون اجتماعــی و پیشــگیری قــوه  قضائیــه و نماینــده 

ــردد. ــکیل می گ ــژه وی تش ــده وی ــا نماین ــور ی ــت رئیس جمه ــا ریاس ــه ب ــوه قضائی ــس ق ــار رئی تام االختی
تصمیمــات ایــن ســتاد پــس از امضــای رئیس جمهــور و یــا نماینــده ویــژه وی بــا رعایــت اصــل یکصــد و بیســت و هفتــم)127) 

ــت. ــراء اس ــی الزم االج ــتگاه های اجرای ــی دس ــرای تمام ــاق کاال و ارز ب ــا قاچ ــط ب ــات مرتب ــی )4) در موضوع قانون اساس
ســایر دســتگاه های مرتبــط بــا امــر پیشــگیری و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از جملــه قــوه  قضائیــه، نیروهــای نظامــی و انتظامــی، 
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران و دســتگاه های عضــو ســتاد وظیفــه دارنــد در حــدود اختیــارات ایــن ســتاد، 

همــکاری الزم را بــا آن داشــته باشــند.
ــتاندار و  ــت اس ــه ریاس ــتان ها ب ــاق کاال و ارز در اس ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــارت ب ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــیون برنامه ری ــره - کمیس تبص

ــا اعضــای متناظــر ســتاد تشــکیل می  شــود. زیــر نظــر ســتاد و حســب مــورد ب
مــاده 4 - بــه منظــور هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای وظایــف منــدرج در ایــن فصــل، ســتاد می توانــد حســب مــورد کارگروه هــای 

کارشناســی از قبیــل کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز متشــکل از نماینــدگان دســتگاه های عضــو ســتاد تشــکیل دهد.
تبصــره -1 معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه مســئولیت کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز را 

برعهــده دارد.
تبصــره -2 کلیــه پیشــنهادها و تصمیمــات ایــن کارگروه هــا پــس از تصویــب ســتاد، بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون الزم االجــراء 

. ست ا
مــاده 5 - دولــت مکلــف اســت بــه منظــور پیشــگیری از ارتــکاب قاچــاق و شناســایی نظام منــد آن بــا پیشــنهاد ســتاد و پــس 
ــد واردات، صــادرات،  ــر فرآین ــاز جهــت نظــارت ب ــورد نی ــد م ــالغ رئیس جمهــور ســامانه های الکترونیکــی و هوشــمند جدی از اب

حمــل، نگهــداری و مبادلــه کاال و ارز را ایجــاد و راه انــدازی نمایــد.
ــه ســامانه های راه اندازی شــده می باشــند  ــوط ب ــون مرب ــه رعایــت احــکام ایــن قان کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مکلــف ب
ــه ممنوعیــت از  ــا یــک ســال و اشــخاص حقوقــی ب ــه حرفــه خــود ت ــه محرومیــت از اشــتغال ب و اشــخاص حقیقــی متخلــف ب

ــوند. ــوم می ش ــاه محک ــش م ــا ش ــاری ت ــت تج فعالی
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تبصــره -1 هرگونــه دسترســی غیرمجــاز بــه اطالعــات ســامانه های راه اندازی شــده بــه موجــب ایــن قانــون و افشــای اطالعــات 
ــا دوســال حبــس محکــوم می شــود. ــه مجــازات از شــش ماه ت آنهــا جــرم اســت و مرتکــب ب

ــت و  ــرم اس ــون ج ــن قان ــوع ای ــامانه های موض ــر در س ــا تأخی ــا ب ــص ی ــا ناق ــع ی ــالف واق ــات خ ــودن اطالع ــره -2 وارد نم تبص
ــود. ــوم می ش ــی محک ــی و عموم ــات دولت ــت از خدم ــال موق ــال انفص ــا دو س ــاه ت ــش م ــه ش ــب ب مرتک

تبصــره -3 ســتاد موظــف اســت از طریــق وزارت اطالعــات و بــا همــکاری وزارتخانه هــای صنعت، معــدن و تجــارت، امــور اقتصادی 
ــرداری از  ــراء و بهره ب ــه، اج ــه تهی ــط ب ــتگاه های ذیرب ــایر دس ــزی و س ــک مرک ــران)، بان ــالمی ای ــوری اس ــرك جمه و دارایی)گم

ســامانه شناســایی و مبــارزه بــا کاالی قاچــاق اقــدام نمایــد.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه می باشند.

ــود از  ــی می ش ــاالنه پیش بین ــه س ــه در بودج ــاده)11) ک ــد)ب) م ــاده و بن ــن م ــوع ای ــم موض ــرای حک ــای اج ــره -4 هزینه ه تبص
محــل درآمدهــای ایــن قانــون تأمیــن و مطابــق آیین نامــه ای کــه بــه پیشــنهاد ســتاد و وزارت دادگســتری تهیــه می شــود و بــه 

تصویــب هیئــت وزیــران می رســد، بــه مصــرف خواهــد رســید.
فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ــه  ــاده)5) و ب ــره)3) م ــور در تبص ــامانه  مذک ــه س ــوط ب ــات مرب ــازی اطالع ــا و یکپارچه س ــع داده ه ــور تجمی ــه منظ ــاده 6 - ب م
ــاق کاال و ارز: ــروز قاچ ــای ب ــش زمینه ه ــور کاه منظ

الــف- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت بــا همــکاری ســتاد و گمــرك جمهوری اســالمی ایــران و ســایر دســتگاه های 
ــارت  ــد تج ــر فرآین ــارت ب ــازی و نظ ــع یکپارچه س ــزاری جام ــامانه نرم اف ــرداری از س ــراء و بهره ب ــه، اج ــه تهی ــدام ب ــط اق ذیرب

. ید نما
ــه ارائــه  ــا اجــراء و بهره بــرداری از ایــن ســامانه ب ــا تجــارت خارجــی کشــور، موظفنــد ب تبصــره- کلیــه دســتگاه های مرتبــط ب

و تبــادل اطالعــات از طریــق آن اقــدام نماینــد.
ــرل و  ــت در کنت ــش دق ــا و افزای ــش توقف ه ــدف کاه ــا ه ــازی ب ــی و راه و شهرس ــادی و دارای ــور اقتص ــای ام ب- وزارتخانه ه
بازرســی کاال موظفنــد بــه تجهیــز مبــادی ورودی و خروجــی و مســیرهای حمــل و نقــل بــه امکانــات فنــی مناســب و الکترونیکــی 

نمــودن کلیــه اســناد ورود، صــدور، عبــور، حمــل ونقــل و نظایــر آن اقــدام نماینــد.
پ- وزارت کشــور بــا همــکاری ســتاد، الیحــه توســعه و امنیــت پایــدار مناطــق مــرزی را بــا هــدف تقویــت معیشــت مرزنشــینان 

ــه می دهــد. ــران ارائ ــه هیئــت وزی و توســعه فعالیت هــای اقتصــادی مناطــق مــرزی، تهیــه می کنــد و ب
ــرای  ــاری ب ــدی اعتب ــنجی و رتبه بن ــه اعتبارس ــامانه یکپارچ ــاد س ــا ایج ــت، ب ــف اس ــارت موظ ــدن و تج ــت، مع ت- وزارت صنع
تجــارت داخلــی و خارجــی، بــا همــکاری ســتاد و اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران و اتــاق تعــاون مرکــزی 
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ــروز  ــگیری از ب ــدف پیش ــا ه ــوق ب ــامانه ف ــق س ــی را از طری ــال کارت بازرگان ــد و ابط ــدور، تمدی ــران ص ــالمی ای ــوری اس جمه
ــد. ــاماندهی نمای ــاق کاال و ارز س ــات و قاچ تخلف

ث- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت بــا همــکاری دســتگاه های اجرائــی ذیربــط بــا اســتفاده از ســامانه نرم افــزاری 
ــای ورودی و  ــزان کااله ــوع و می ــک کاال، ن ــخصات مال ــت مش ــداری کاال و ثب ــز نگه ــا و مراک ــه انباره ــردن کلی ــه دار ک ــه شناس ب

خروجــی از ایــن اماکــن بــا هــدف شناســایی کاالهــای قاچــاق اقــدام نمایــد.
ــز و  ــاماندهی و تجهی ــه س ــو آن، ب ــی عض ــتگاه های اجرائ ــتاد و دس ــکاری س ــا هم ــت ب ــف اس ــازی موظ ج- وزارت راه و شهرس

ــد. ــدام نمای ــناورها اق ــف ش ــردد و توق ــه ت ــی ب ــاط بخش ــا و انضب ــکله ها و خوره ــل اس تکمی
ــه تجهیــز  ــا همــکاری ســتاد، وزارت نفــت و ســتاد مدیریــت حمل ونقــل ســوخت ب چ- وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت ب
شــناورها و وســایل حمل ونقــل جــاده ای کاال بــه ســامانه فنــی ردیــاب و کنتــرل مصــرف ســوخت بــر مبنــای مســافت طی شــده 

اقــدام نمایــد.
ح- وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت در راســتای اجــرای برنامــه آمایــش گمــرکات، اولویت هــای پیشــنهادی ســتاد 

را بــا هــدف پیشــگیری از قاچــاق کاال، مدنظــر قــرار دهــد.
ــات الزم را  ــی اقدام ــناد گمرک ــرر از اس ــتفاده مک ــری از اس ــرای جلوگی ــت ب ــف اس ــران مکل ــالمی ای ــوری اس ــرك جمه خ- گم

ــول دارد. معم
ــروه  ــنهادی در کارگ ــای پیش ــی کااله ــود بازرگان ــودن س ــی نم ــر منطق ــی ب ــتاد مبن ــنهاد س ــب پیش ــدم تصوی ــورت ع د- در ص
مــاده )1) آیین نامــه اجرائــی قانــون مقــررات صــادرات و واردات، دولــت می توانــد حســب درخواســت ســتاد، بــا هــدف کاهــش 

ــد. ــرار ده ــران ق ــتور کار هیئت وزی ــتاد را در دس ــنهاد س ــاق، پیش ــکاب قاچ ــادی ارت ــای اقتص انگیزه ه
تبصــره- آیین نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط ســتاد بــا همــکاری دســتگاه های مربــوط تهیــه می شــود و بــه تصویــب هیئــت 

ــد. ــران می رس وزی
مــاده 7 - بانــک مرکــزی موظــف اســت در جهــت پیشــگیری و کنتــرل بــازار مبــادالت غیرمجــاز ارز اقدامــات زیــر را بــه عمــل 

آورد:
ــوری و  ــدگان عب ــراه رانن ــافر، هم ــراه مس ــور، هم ــل کش ــه در داخ ــداری و مبادل ــل نگه ــزان ارز قاب ــالم می ــن و اع ــف- تعیی ال

ــل ــن قبی ــواردی از ای م
ب- ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصــره -1 دولــت مکلــف اســت ارز مــورد نیــاز اشــخاص را تأمیــن و در صــورت عــدم کفایــت آن، بازارهــای مبادلــه آزاد ارز را بــه 
گونــه ای ایجــاد نمایــد کــه تقاضــای اشــخاص از قبیــل ارز مســافری و عبــوری از طــرق قانونــی تأمیــن گــردد.
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تبصــره -2  عرضــه و فــروش ارز، خــارج از واحدهــای مجــاز تعییــن شــده توســط دولــت بــه وســیله اشــخاص و واحدهــای صنفی، 
ممنــوع اســت و بــا مرتکبیــن مطابــق قانــون رفتــار می شــود.
تبصره -3 دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

مــاده 8 - دولــت موظــف اســت بــه منظــور حمایــت از مأمورانــی کــه بــه موجــب قانــون، متکفــل امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز می باشــند و بــه تشــخیص مراجــع قضایــی در هنــگام انجــام وظیفــه ضمــن رعایــت ضوابــط اداری و قانونــی مربــوط بــا زیــان 
جانــی و مالــی نســبت بــه خــود و یــا دیگــران مواجــه می شــوند، ردیفــی در قوانیــن بودجــه هــر ســال بــرای ســتاد پیش بینــی 

. ید نما
اعتبــار موضــوع ایــن ردیــف از شــمول قانــون محاســبات عمومــی مســتثنی اســت. اعتبــارات ایــن ردیــف توســط دســتگاه های 

کاشــف بــه اســتناد گــزارش بــدوی و پــس از تأییــد ســتاد هزینــه می شــود.
ــا  ــه موجــب ایــن قانــون متکفــل مبــارزه ب ــه منظــور صیانــت از ســرمایه هــای انســانی کلیــه دســتگاههایی کــه ب مــاده 9 - ب
ــه تصویــب ســتاد می رســد، اقدامــات  ــا حجــم فعالیتهــا براســاس دســتورالعملی کــه ب قاچــاق کاال و ارز میباشــند، متناســب ب

زیــر انجــام مییابــد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب- بــه کارگیــری افــراد باتجربــه و دارای تخصــص الزم بــرای همــکاری بــا دســتگاههای مســؤول در امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز بــه صــورت موقــت

پ- اجرای برنامه های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان
ماده 10 - دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:

حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
ــور  ــام ام ــری تم ــی وپیگی ــرای هماهنگ ــود ب ــات موج ــه و امکان ــا بودج ــی ب ــب و تخصص ــازمانی مناس ــاختار س ــاد س ــف- ایج ال

ــا قاچــاق کاال و ارز ــارزه ب ــه مب ــوط ب مرب
ب- برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف

ــداری کاالی  ــز نگه ــل و مراک ــل و نق ــیرهای ورود و حم ــر مس ــای الزم ب ــر و نظارت ه ــیب پذی ــاط آس ــش نق ــایی و کاه پ- شناس
قاچــاق بــه شــرط عــدم ممانعــت از رونــد تجــارت قانونــی

ت- نظــارت بــر مدیریــت یکپارچــه واحدهــای صنفــی و نظــام توزیــع کاال بــه منظــور حســن اجــرای مقــررات صنفــی در مبــارزه 
بــا قاچــاق

ث- ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف
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ج- نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
مــاده 11 - قــوه قضائیــه و ســازمان تعزیــرات حکومتــی حســب مــورد، موظفنــد بــه منظــور تســریع در رســیدگی بــه پرونده هــا 

و پیشــگیری از ارتــکاب جــرم قاچــاق کاال و ارز اقدامــات زیــر را بــه عمــل آورنــد:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصــاص شــعب بــدوی و تجدیدنظــر ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق کاال و ارز متشــکل از افــراد حائز شــرایط اســتخدام 
قضــات مطابــق آیین نامــه مصــوب هیــأت وزیــران توســط ســازمان تعزیــرات حکومتــی

ــد)80%)  ــتاد درص ــادل هش ــی مع ــرات حکومت ــازمان تعزی ــعب س ــای ش ــس و اعض ــژه رئی ــاده وی ــوق الع ــزان ف ــره -1 می تبص
ــی تعییــن می گــردد. نحــوه پرداخــت و نیــز جــذب و انتصــاب  ــا )8) قضائ ــژه مســتمر قضــات در گروههــای )1) ت فوق العــاده وی
رؤســا واعضــاء مطابــق آیین نامــه ای اســت کــه بــه پیشــنهاد وزیردادگســتری ظــرف ســه ماه از تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن 

ــد. ــران می رس ــب هیأت وزی ــه تصوی ــون ب قان
تبصره -2 هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره )4) ماده )5) تأمین می شود.

پ- ارائــه گزارشــهای ســه ماهــه توســط مراجــع قضائــی از طریــق رئیــس کل دادگســتری دربــاره اقدامــات قضائــی بــه عمــل 
آمــده، آراء صــادره و احــکام اجراء نشــده و علــل آن، دربــاره پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز بــه طریــق مقتضــی بــه نماینــده قــوه 

قضائیــه در ســتاد
ت- ارائــه گزارشــهای ســه ماهــه توســط ســازمان تعزیــرات حکومتــی در مــوارد مرتبــط بــا آن ســازمان درخصــوص پرونده هــای 

قاچــاق کاال و ارز بــه ســتاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ارز

ج- آسیب شناســی قضائــی علــل گســترش جــرم قاچــاق کاال و ارز و راهکارهــای کاهــش زمــان دادرســی بــا انجــام پژوهش هــای 
علمی

چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقــاد موافقتنامــه همکاری هــای حقوقــی و قضائــی در مــورد جــرم قاچــاق کاال و ارز بــا اولویــت کشــورهای مــورد پیشــنهاد 

ســتاد بــا رعایــت اصــل یکصــد وبیســت و پنجــم )125) قانــون اساســی
ــگیری  ــاالنه پیش ــای س ــده، برنامه ه ــای تعیین ش ــوب اولویت ه ــد در چهارچ ــتاد موظفن ــو س ــتگاههای عض ــه دس ــاده 12 - کلی م

از قاچــاق کاال و ارز دســتگاه متبوعــه خــود را جهــت بررســی و تصویــب بــه ســتاد ارائــه نماینــد.
مــاده 13 - بــه منظــور شناســایی و رهگیــری کاالهــای خارجــی کــه بــا انجــام تشــریفات قانونی وارد کشــور می شــود و تشــخیص 
آنهــا از کاالهــای قاچــاق یــا فاقــد مجوزهــای الزم از قبیــل کاالی جعلــی، تقلبــی، غیربهداشــتی و غیراســتاندارد، ترخیــص کاالی 
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ــوق  ــه های ف ــماره شناس ــا و ش ــت گواهی ه ــری، ثب ــه رهگی ــه کاال، شناس ــت شناس ــای دریاف ــه گواهی ه ــه ارائ ــوط ب ــاری من تج
توســط گمــرك اســت. در هــر حــال توزیــع و فــروش کاالهــای وارداتــی در ســطح بــازار خــرده فروشــی منــوط بــه نصــب ایــن 

دو شناســه اســت و در غیــر اینصــورت کاالهــای مذکــور قاچــاق محســوب میشــوند.
ــایی و  ــرای شناس ــط، ب ــی مرتب ــتگاههای تخصص ــکاری دس ــا هم ــت ب ــف اس ــارت مکل ــدن و تج ــت، مع ــره -1 وزارت صنع تبص
رهگیــری کاال از بــدو ورود تــا ســطح عرضــه ســامانهای بــا بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن از جملــه رمزینــه دو یــا چندبعــدی، 

ــد. ــور فراهــم نمای ایجــاد و امــکان بهرهگیــری دســتگاههای مرتبــط را از ســامانه مزب
تبصــره -2 توزیــع و فــروش کاالهایــی کــه بــا اســتفاده از هــر گونــه معافیــت قانونــی از قبیــل ملوانــی و تعاونــی مرزنشــینی بــه 
کشــور وارد شدهاســت در هــر نقطــه از کشــور منــوط بــه نصــب شناســه کاال و شناســه رهگیــری میباشــد. تشــریفات قانونــی 
ــی  ــور گمرک ــون ام ــاده)120) قان ــوب 6/7/1384 و م ــرزی مص ــادالت م ــاماندهی مب ــون س ــاده)9) قان ــت م ــا رعای ــا ب ــن کااله ای

مصــوب 1390/8/22 انجــام میشــود.
تبصــره -3 آییــن نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری ســتاد و دســتگاه های اجرائــی 
ــا لحــاظ زمانبنــدی، اولویــت کاالیــی و روش نصــب شناســه کاال و شناســه رهگیــری بــر روی کاال و نحــوه تخصیــص  عضــو آن ب

نیازهــای فنــی هــر دســتگاه، ظــرف ســه مــاه تهیــه میشــود و بــه تصویــب هیــأت وزیــران میرســد.
مــاده 14 - دســتگاههای تبلیغــی، فرهنگــی، پژوهشــی و آموزشــی از جملــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــرورش، عل ــوزش و پ ــالمی، آم ــاد اس ــگ و ارش ــای فرهن ــه ه ــالمی و وزارتخان ــات اس ــازمان تبلیغ س
موظفنــد برنامــه هــای فرهنگــی، آموزشــی، تحقیقاتــی و ترویجــی را براســاس سیاســت های ابالغــی شــورایعالی انقــالب فرهنگــی 
و اولویتهــای ســتاد بــا هــدف افزایــش کیفیــت تولیــدات داخلــی، ارتقــای فرهنــگ عمومــی بــرای گرایــش بــه اســتفاده از کاالی 

تولیــد داخلــی و جلوگیــری از مصــرف کاالی قاچــاق، اجــراء نماینــد.
ــا قاچــاق کاال و ارز در فرآینــد  ــه منظــور مبــارزه ب مــاده 15 - دســتگاههای مرتبــط در عرصــه تجــارت بیــن الملــل موظفنــد ب
مذاکــرات مقدماتــی موافقــت نامــه هــای تجــاری، حمــل و نقــل و گمرکــی، سیاســت هــا و برنامــه هــای مصــوب ســتاد را رعایــت 

نماینــد.
مــاده 16 - ســتاد، مرجــع تخصصــی تهیــه و ارائــه برآوردهــا و اطالعــات و آمــار در امــر قاچــاق کاال و ارز اســت. ایــن امــر مانــع 

از انجــام تکالیــف ســایر دســتگاههای مربــوط نمــی شــود.
ــتگاههای  ــات دس ــار و اطالع ــدی آم ــردآوری و جمع بن ــوه گ ــتورالعمل نح ــود دس ــارات خ ــوب اختی ــتاد در چهارچ ــره -1 س تبص

ــد. ــب می نمای ــف را تصوی مختل
تبصــره -2 ســتاد موظــف اســت گــزارش مربــوط بــه کلیــه آمــار و اطالعــات قاچــاق کاال و ارز از جملــه میــزان کشــفیات و بــرآورد 
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حجــم و تحلیــل آن را هــر ســه مــاه یکبــار بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی ارائــه نمایــد.
ــات ســتاد در  ــا بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت هــای دیپلماســی خــود، مصوب ــاده 17 - وزارت امــور خارجــه موظــف اســت ب م
زمینــه پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز را در حــل مشــکالت پیــش روی مبــارزه بــا قاچــاق رعایــت کنــد و در فرآینــد مذاکــرات 

مقدماتــی موافقــت نامــه هــای همــکاری دو یــا چندجانبــه بــه آنهــا توجــه نمایــد.
فصل سوم- قاچاق کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

مــاده 18 - هــر شــخص کــه مرتکــب قاچــاق کاال و ارز و حمــل و یــا نگهــداری آن شــود، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز، بــه جریمــه 
هــای نقــدی زیــر محکــوم مــی شــود:

الف- کاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال
ب  - کاالی مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال

پ  - کاالی یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال
ت  - ارز: جریمــه نقــدی ارز ورودی، یــک تــا دو برابــر بهــای ریالــی آن و جریمــه نقــدی ارز خروجــی، دو تــا چهــار برابــر بهــای 

ریالــی آن، جریمــه نقــدی خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز، دو برابــر بهــای ریالــی آن)5)
تبصره1)اصالحــی 21/7/1394))6)ـ عرضــه و فــروش کاالی قاچــاق موضــوع ایــن مــاده ممنــوع و مرتکــب بــه حداقــل مجــازات 

هــای مقــرر در ایــن مــاده محکــوم مــی شــود.
ــه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی و صنعــت، معــدن و تجــارت  ــا پیشــنهاد وزارتخان ــه ای ب تبصــره -2 فهرســت کاالهــای یاران

تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــی رســد.
تبصره -3 وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید.

تبصــره4 )الحاقــی 21/7/1394))7)ـ خریــد، فــروش، حمــل یــا نگهــداری کاالهایــی کــه موضــوع قاچــاق قــرار مــی گیرنــد بــه 
ــط تعیینــی دولــت تخلــف محســوب و مرتکــب عــالوه  صــورت تجــاری ماننــد فــرآورده هــای نفتــی و دارویــی خــارج از ضواب
بــر ضبــط کاالی مزبــور حســب مــورد بــه حداقــل جریمــه نقــدی مقــرر در ایــن مــاده محکــوم مــی شــود. دولــت مکلــف اســت 

ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ الزم االجراءشــدن ایــن قانــون دســتورالعمل موردنیــاز را تصویــب نمایــد.
مــاده 18 مکرر)الحاقــی 21/7/1394))8)ـ نگهــداری، عرضــه یــا فــروش کاال و ارز قاچــاق موضــوع مــاده )18) ایــن قانــون حســب 
مــورد توســط واحدهــای صنفــی یــا صرافــی هــا تخلــف محســوب و مرتکــب عــالوه بــر ضبــط کاال و ارز بــه ترتیــب زیــر جریمــه 

مــی شــود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
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ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

مــاده 19 - در صورتــی کــه کاالی قاچــاق موضــوع مــاده )18) ایــن قانــون بــا کاالی دیگــر مخلــوط شــود و امــکان تفکیــک وجــود 
نداشــته باشــد تمــام کاال ضبــط و پــس از کســر جریمــه هــای مــاده مذکــور و ســایر هزینــه هــای قانونــی بــه نســبت کاالی غیــر 

قاچــاق از حاصــل فــروش بــه مالــک مســترد مــی شــود.
ــون، اعــم از زمینــی، دریایــی و  مــاده 20 - وســایل نقلیــه مــورد اســتفاده در حمــل قاچــاق کاالی موضــوع مــاده )18) ایــن قان

ــردد: ــط می گ ــر ضب ــرح زی ــه ش ــی ب هوای
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد میلیون )100/000/000) ریال یا بیشتر باشد.

ب  - وســایل نقلیــه نیمــه ســنگین زمینــی در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه ســیصد میلیــون )300/000/000) ریــال 
یــا بیشــتر باشــد.

پ  - وســایل نقلیــه نیمــه ســنگین هوایــی و دریایــی در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه نهصــد میلیــون )900/000/000) 
ریــال یــا بیشــتر باشــد.

ــا بیشــتر  ــال ی ــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه یکمیلیارد)1/000/000/000)ری ت  - وســایل نقلیــه ســنگین زمینــی در صورت
باشــد.

ث  - وســایل نقلیــه ســنگین هوایــی و دریایــی در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه ســه میلیارد)3/000/000/000)ریــال 
یــا بیشــتر باشــد.

ــخ  ــاه از تاری ــرف دو م ــه ظ ــه محکومٌ علی ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــف م ــه توقی ــیله نقلی ــوق وس ــوارد ف ــر از م ــره-1 در غی تبص
ابــالغ حکــم قطعــی، جریمــه نقــدی مــورد حکــم را نپــردازد از محــل فــروش وســیله نقلیــه برداشــت و مابقــی بــه مالــک مســترد 
می گــردد. در هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع نمایــد از وســیله نقلیــه 

رفــع توقیــف مــی شــود.)9)
تبصــره -2 در صورتــی کــه ارتــکاب جــرم قاچــاق بــا هــر یــک از انــواع وســایل نقلیــه مذکــور حداقــل ســه بــار تکــرار شــود و 

ارزش کاال در مجمــوع معــادل یــا بیشــتر از مبالــغ ایــن مــاده  باشــد وســیله نقلیــه ضبــط مــی شــود.
تبصــره -3 مصادیــق وســایل نقلیــه در ایــن مــاده بــه پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــأت 

وزیــران مــی رســد.
ــابقه  ــل س ــی از قبی ــد و از قرائن ــاق باش ــب قاچ ــر از مرتک ــخصی غی ــه ش ــق ب ــه متعل ــیله نقلی ــه وس ــی ک ــره -4 در صورت تبص
مرتکــب ثابــت شــود بــا علــم و اطــالع مالــک بــرای ارتــکاب قاچــاق در اختیــار وی قــرار گرفتــه اســت، وســیله نقلیــه ضبــط می 
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شــود و در غیــر اینصــورت وســیله نقلیــه بــه مالــک مســترد و معــادل ارزش آن بــه جریمــه نقــدی مرتکــب اضافــه میگــردد.
ــه  ــه ب ــک باشــد، عیــن وســیله نقلی ــا مجهول المال ــواری و ی ــا صاحــب مت تبصــره -5 درصورتی کــه وســیله نقلیــه بالصاحــب ی
ــور  ــأذون کاالی مزب ــاد م ــروش از نه ــوز ف ــذ مج ــی و أخ ــا هماهنگ ــا ب ــود و ی ــل می ش ــه تحوی ــی فقی ــوی ول ــأذون از س ــاد م نه
توســط ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی بــه فــروش می رســد و وجــوه حاصــل از آن بــه حســاب نهــاد مــأذون از 

ــود. ــز می ش ــه واری ــی فقی ــوی ول س
مــاده 21 - در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق و یــا ارز مکشــوفه موضــوع مــاده )18) ایــن قانــون، برابــر تشــخیص اولیــه دســتگاه 
کاشــف معــادل ده میلیــون )10/000/000) ریــال یــا کمتــر باشــد بــا قیــد در صورتجلســه کشــف بــه امضــای متهــم مــی رســد و در 
صــورت اســتنکاف، مراتــب در صورتجلســه کشــف قیــد و حســب مــورد، کاال ضبــط و بــه همــراه صورتجلســه بــه ســازمان جمــع 
آوری و فــروش امــوال تملیکــی تحویــل  مــی شــود و ارز مکشــوفه بــه حســاب مشــخص شــده توســط بانــک مرکــزی جمهــوری 

اســالمی ایــران واریــز و رونوشــتی از اوراق بــه متهــم ابــالغ میگــردد.
تبصــره -1 صاحــب کاال و یــا ارز مــی توانــد ظــرف ده روز از تاریــخ ابــالغ در اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان محــل کشــف 
ــد عیــن کاال  ــرات حکومتــی، بای ــا تعییــن تکلیــف قطعــی قاچــاق از ســوی ســازمان تعزی ــد. ت ــن تصمیــم اعتــراض نمای ــه ای ب

نگهــداری شــود.
تبصــره -2 مرتکــب قاچــاق موضــوع ایــن مــاده در صــورت تکــرار بــرای مرتبــه ســوم  و باالتــر عــالوه بــر ضبــط کاال و یــا ارز بــه 

جریمــه نقــدی موضــوع مــاده )18) ایــن قانــون محکــوم مــی گــردد.
تبصره -3 به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.

فصل چهارم - قاچاق کاالهای ممنوع
مــاده 22 - هرکــس مرتکــب قاچــاق کاالی ممنــوع گــردد یــا کاالی ممنــوع قاچــاق را نگهــداری یــا حمــل نمایــد یــا بفروشــد، 

ــود: ــازات می ش ــواد )23) و )24) مج ــر و م ــرح زی ــط کاال به ش ــر ضب ــالوه ب ع
الــف- درصورتی کــه ارزش کاال تــا ده میلیــون )10/000/000)ریــال باشــد، بــه جــزای نقــدی معــادل دو تــا ســه برابــر ارزش کاالی 

ممنــوع قاچــاق
ب- درصورتــی کــه ارزش کاال از ده میلیــون )10/000/000) تــا یکصــد میلیــون )100/000/000) ریــال باشــد بــه جــزای نقــدی معــادل 

ســه تــا پنــج برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
پ- در صورتــی کــه ارزش کاال از یکصــد میلیــون )100/000/000) تــا یــک میلیــارد )1/000/000/000)ریــال باشــد بــه بیــش از شــش 

مــاه تــا دو ســال حبــس و بــه جــزای نقــدی معــادل پنــج تــا هفــت برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
ت- در صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از یــک میلیــارد )1/000/000/000)ریــال باشــد بــه دوســال تــا پنــج ســال حبــس و بــه جــزای 
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نقــدی معــادل هفــت تــا ده برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
تبصره1)اصالحــی 21/7/1394))10)ـ در صورتــی کــه ارزش عرفــی )تجــاری) مشــروبات الکلــی مشــمول بندهــای )الــف) و )ب) ایــن 
مــاده باشــد، مرتکــب عــالوه بــر جریمــه نقــدی مقــرر در ایــن مــاده بــه مجــازات حبــس از شــش مــاه تــا یــک ســال محکــوم 

مــی شــود.
تبصره -2 وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می شود.

تبصــره -3 آالت و ادواتــی کــه جهــت ســاخت کاالی ممنــوع بــه منظــور قاچــاق یــا تســهیل ارتــکاب قاچــاق کاالی ممنــوع مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، ضبــط می شــود. مــواردی کــه اســتفاده کننــده مالــک نبــوده و مالــک عامــداً آن را در اختیــار مرتکــب 

قــرار نــداده باشــد، مشــمول حکــم ایــن تبصــره نمی باشــد.
ــایل  ــاز، آالت و وس ــور غیرمج ــواره به ط ــت از ماه ــزات دریاف ــی، تجهی ــی- فرهنگ ــوال تاریخ ــی، ام ــروبات الکل ــره -4 مش تبص
قمــار و آثــار ســمعی و بصــری مبتــذل و مســتهجن از مصادیــق کاالی ممنــوع اســت. ســاخت تجهیــزات دریافــت از ماهــواره نیــز 

مشــمول مجــازات هــا و احــکام مقــرر بــرای ایــن مــاده مــی باشــد.)11)
تبصــره 5  - محــل نگهــداری کاالهــای قاچــاق ممنــوع کــه در مالکیــت مرتکــب باشــد، در صورتــی کــه مشــمول حکــم منــدرج 
ــون نشــود، توقیــف و پلمــب می شــود و در صورتــی کــه محکــوٌم علیــه ظــرف دومــاه از تاریــخ صــدور  در مــاده )24) ایــن قان
حکــم قطعــی، جریمــه نقــدی را نپــردازد، حســب مــورد از محــل فــروش آن برداشــت و مابقــی بــه مالــک مســترد می شــود. در 
هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع کنــد از محــل نگهــداری رفــع توقیــف 

مــی شــود.)12)
مــاده 23 - در مــواردی کــه کاالی قاچــاق مکشــوفه مشــمول شــرایط بندهــای )پ) و )ت) مــاده )22) گــردد وســیله نقلیــه مــورد 

اســتفاده در قاچــاق کاالی مزبــور، درصــورت وجــود هــر یــک از شــرایط زیــر، ضبــط می شــود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- بــا اســتناد بــه دالیــل یــا قرائــن ازجملــه ســابقه مرتکــب و یــا مالــک وســیله نقلیــه در امــر قاچــاق، ثابــت شــود کــه مالــک 
وســیله نقلیــه عامــداً، آن را جهــت اســتفاده بــرای حمــل کاالی قاچــاق دراختیــار مرتکــب قــرار داده اســت.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

مــاده 24 - محــل نگهــداری کاالی قاچــاق ممنــوع در صورتــی کــه متعلــق بــه مرتکــب بــوده و یــا توســط مالــک عامــداً جهــت 
نگهــداری کاالی قاچــاق در اختیــار دیگــری قــرار گرفتــه باشــد و ارزش کاال بیــش از یــک میلیــارد )1/000/000/000) ریــال باشــد، 
مصــادره می گــردد، مشــروط بــه اینکــه ارزش ملــک از پنــج برابــر ارزش کاالی قاچــاق نگهــداری شــده بیشــتر نباشــد، کــه در 
ایــن صــورت ملــک بــه مقــدار نســبت پنــج برابــر قیمــت کاالی قاچــاق نگهــداری شــده بــه قیمــت اصــل ملــک، مــورد مصــادره 
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قــرار می گیــرد و چنانچــه ارزش کاال کمتــر از مبلــغ مذکــور باشــد و حداقــل دوبــار بــه ایــن منظــور اســتفاده شــود و محکومیــت 
قطعــی یابــد در مرتبــه ســوم ارتــکاب، بــه کیفیــت مذکــور مصــادره می گــردد. در صورتــی کــه مرتکــب بــدون اطــالع مالــک 
ــه جــزای نقــدی وی افــزوده می شــود. ــر ارزش کاالی قاچــاق نگهداری شــده ب ــا پنــج براب از آن محــل اســتفاده کنــد، از ســه ت

ــراء  ــاه از تاریخ الزم االج ــه م ــرف س ــر ظ ــود و حداکث ــه می ش ــه تهی ــوه قضائی ــط ق ــاده توس ــن م ــی ای ــه اجرائ ــره- آیین نام تبص
شــدن ایــن قانــون بــه تأییــد رئیــس قــوه قضائیــه می رســد.

مــاده 25 - هــر کــس بــدون أخــذ مجــوز قانونــی از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و عــدم رعایــت ســایر ترتیبــات پیشــبینی 
شــده در قوانیــن و مقــررات بــه صــدور حیوانــات وحشــی عــادی، در معــرض نابــودی و کمیــاب، انــواع موجــودات آبــزی، پرنــدگان 
شــکاری و غیرشــکاری اعــم از بومــی یــا مهاجــر وحشــی بــه طــور زنــده یــا غیرزنــده و نیــز اجــزای ایــن حیوانــات مبــادرت 
کنــد، یــا در حیــن صــدور و خــارج نمــودن دســتگیر شــود، هــر چنــد عمــل او منجــر بــه خــروج مــوارد مذکــور از کشــور نشــود، 
بــه مجــازات قاچــاق کاالی ممنــوع محکــوم مــی گــردد. تعییــن مصادیــق ایــن حیوانــات بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت اســت.
ــاری کــه میــزان و  ــار و ماهیــان خاوی مــاده 26 -  صیــد، عمــل آوری، تهیــه، عرضــه، فــروش، حمــل، نگهــداری و صــدور خاوی
مصادیــق آن توســط ســازمان شــیالت تعییــن مــی شــود، بــدون مجــوز ایــن ســازمان مشــمول مجــازات قاچــاق کاالی ممنــوع 

اســت.
مــاده 27 - هرشــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه اقــدام بــه واردات و صــادرات دارو، مکمــل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی، 
مــواد و فرآورده هــای خوراکــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی بــدون انجــام تشــریفات قانونــی نمایــد بــه مجــازات کاالهــای 

ــع از پرداخــت دیــه و خســارت های وارده نیســت: ــه شــرح زیــر محکــوم می شــود. ایــن مجــازات مان قاچــاق ب
الــف- قاچــاق مــواد و فرآورده هــای دارویــی، فــرآورده هــای زیســتی )بیولوژیــک))13)، مکملهــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی 

مشــمول مجــازات قاچــاق کاالهــای ممنــوع موضــوع مــاده)22) ایــن قانــون می باشــد.
ــد،  ــتی باش ــی و بهداش ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــای خوراک ــواد و فرآورده ه ــامل م ــوفه ش ــاق مکش ــه کاالی قاچ ب- در صورتی ک
مرجــع رســیدگی کننده مکلــف اســت نســبت بــه اســتعالم مجــوز مصــرف انســانی کاالهــای مذکــور اقــدام و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت ظــرف ده روز بــه ایــن اســتعالم پاســخ دهــد. هــرگاه کاالی مکشــوفه مذکــور موفــق بــه 
أخــذ مجوزهــای بهداشــتی و درمانــی در خصــوص مصــرف انســانی گــردد جــرم قاچــاق مشــمول مجــازات منــدرج در بنــد)ب) 
ــا  ــته و ی ــخ مصرف گذش ــد، تاری ــی، فاس ــوفه، کاالی تقلب ــورت کاالی مکش ــر این ص ــد و در غی ــد ش ــون خواه ــن قان ــاده)18) ای م

مضــر بــه ســالمت مــردم شــناخته شــده و مشــمول مجــازات قاچــاق کاالهــای ممنــوع می باشــد.
تبصــره1 )اصالحــی 1394/7/21))14)ـ ســاخت، حمــل، نگهــداری، عرضــه یــا فــروش محصــوالت فــوق نیــز مشــمول مجــازات هــا 
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و احــکام مقــرر در ایــن مــاده مــی باشــد.
تبصــره -2 آیین نامــه اجرائــی ایــن مــاده درمــورد چگونگــی اجــراء و میــزان الزم از کاال بــرای اســتعالم مجــوز مصــرف انســانی بــا 
پیشــنهاد وزارتخانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، صنعــت، معــدن و تجــارت و ســتاد تهیــه می شــود و حداکثــر 

ظــرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون به تصویــب هیــأت وزیــران می رســد.
فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه  ای

ــدی  ــزای نق ــر ج ــالوه ب ــب ع ــد، مرتک ــکاب یاب ــه ارت ــازمان یافت ــو س ــوع به نح ــای ممن ــاق کااله ــه قاچ ــاده 28 - درصورتی ک م
ــود: ــوم می ش ــر محک ــب زی ــون به ترتی ــن قان ــاده)22) ای ــدرج در م من

الف- درخصوص بند)الف) ماده)22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند)ب) ماده)22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- درخصوص بندهای )پ) و )ت) ماده)22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصــره- کســانی کــه در ارتــکاب جرائــم ایــن مــاده نقــش ســازماندهی، هدایت و یــا سردســتگی گــروه ســازمان یافتــه را برعهده 

دارنــد، حســب مــورد بــه حداکثــر مجازات هــای مقــرر در بندهــای )الــف) و )ب) محکــوم مــی شــوند.
مــاده 29 - درصورتــی کــه کاالهــای مجــاز، مجــاز مشــروط، یارانــه ای و یــا ارز بــه نحــو ســازمان یافتــه قاچــاق شــود، عــالوه بــر 

ــه مجازات هــای زیــر محکــوم می شــود. ــون، حســب مــورد مرتکــب ب مجازات هــای موضــوع مــاده )18) ایــن قان
الــف- چنانچــه ارزش کاالی مجــاز یــا مجــاز مشــروط تــا یکصــد میلیــون )100/000/000)ریــال باشــد بــه نــود و یــک روز تــا شــش 

مــاه حبــس و در صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از مبلــغ مذکــور باشــد بــه بیــش از شــش مــاه تــا دو ســال حبــس
ب- چنانچــه ارزش کاالی یارانــه ای یــا ارز تــا یکصــد میلیــون )100/000/000)ریــال باشــد بــه دو ســال تــا پنــج ســال حبــس و در 

صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از مبلــغ مذکــور باشــد بــه حداکثــر مجــازات مذکــور در ایــن بنــد
ــد،  ــده دارن ــازمان یافته را برعه ــروه س ــتگی گ ــا سردس ــت و ی ــازماندهی، هدای ــش س ــوق نق ــم ف ــه در جرائ ــانی ک ــره- کس تبص

ــوند. ــوم می ش ــف) و )ب) محک ــرر در بندهای)ال ــای مق ــر مجازات ه ــه حداکث ــورد ب ــب م حس
مــاده 30 - در صورتــی کــه ارتــکاب قاچــاق کاال و ارز به صــورت انفــرادی و یــا ســازمان یافتــه بــه قصــد مقابلــه بــا نظــام جمهوری 
اســالمی ایــران یــا بــا علــم بــه مؤثــر بــودن آن صــورت گیــرد و منجــر بــه اخــالل گســترده  در نظــام اقتصــادی کشــور شــود، 
موضــوع مشــمول قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور مصــوب 1369/9/19 می گــردد و مرتکــب طبــق مقــررات 

ــور مجــازات می شــود. ــون مزب قان
مــاده 31 - در صورتــی کــه احــراز شــود مرتکــب جرائــم قاچــاق کاال و ارز بــا علــم و عمــد، عوایــد و ســود حاصــل از ایــن جرائــم 
را بــه نحــو مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای تأمیــن مالــی تروریســم و اقــدام علیــه امنیــت ملــی و تقویــت گروههــای معانــد بــا 
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نظــام اختصــاص داده یــا هزینــه نمــوده اســت، عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون حســب مــورد بــه مجــازات محــارب 
یــا مفســد فــی االرض محکــوم می گــردد.

مــاده 32 - کســانی کــه مطابــق ایــن قانــون قاچاقچــی حرفــه  ای محســوب مــی  شــوند، عــالوه بــر ضبــط کاال و یــا ارز قاچــاق، 
بــه حداکثــر جــزای نقــدی و تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری و مجازات هــای حبــس بــه شــرح زیــر محکــوم میشــوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد 1/000/000/000) ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد )1/000.000/000) ریال

تبصــره- مرتکبیــن قاچــاق حرفــه ای کاالهــای ممنــوع عــالوه بــر مجازات هــای منــدرج در مــاده )22) ایــن قانــون حســب مــورد 
ــه نصــف حداکثــر حبس مقــرر در ایــن مــاده محکــوم می شــوند. ب

فصل ششم- جرائم مرتبط
مــاده 33 - هرکــس در اســناد مثبتــه گمرکــی اعــم از کتبــی یــا رقومــی )دیجیتالــی)، مهــر و مــوم یــا پلمــب گمرکــی و ســایر 
اســناد از قبیــل اســناد ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی، مؤسســه ملــی اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ثبــت ســفارش و ســایر مجوزهــای مــورد نیــاز صــادرات و واردات، شناســه کاال و 
رهگیــری، مرتکــب جعــل گــردد و یــا بــا علــم بــه جعلــی بــودن، آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار دهــد، حســب مــورد عــالوه بــر 
مجــازات حبــس مذکــور در قانــون مجــازات اســالمی بــه جــزای نقــدی معــادل دو تــا پنــج برابــر ارزش کاالی موضــوع اســناد 

ــود. ــوم می ش ــول محک مجع
تبصــره- خریــد و فــروش اســناد اصیــل گمرکــی کــه قبــاًل در ترخیــص کاال اســتفاده شــده اســت و همچنیــن اســتفاده مکــرر از 

آن اســناد، جــرم محســوب و مرتکــب بــه مجــازات فــوق محکــوم مــی شــود.
ــوی  ــر نح ــه ه ــف ب ــوران کاش ــا مأم ــه ب ــاق، در مواجه ــا ارز قاچ ــک کاال و ی ــا مال ــل ی ــخص حام ــه ش ــی ک ــاده 34 - در صورت م
مقابلــه یــا مقاومــت نمایــد، اگــر عمــل مذکــور از مصادیــق دســت بــردن بــه ســالح و ســلب امنیــت مــردم نباشــد عــالوه بــر 
مجازات هــای مقــرر بــرای ارتــکاب قاچــاق، بــه شــش مــاه تــا دو ســال حبــس و تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق محکــوم مــی 

شــود.
ــا  ــا وصــول درآمدهــای دولــت، خــود مرتکــب قاچــاق شــوند و ی مــاده 35 - در صورتــی کــه مأمــوران دســتگاههای کاشــف ی
شــرکت یــا معاونــت در ارتــکاب نماینــد، عــالوه بــر مجــازات قاچــاق مقــرر در ایــن قانــون بــه مجــازات مختلــس نیــز محکــوم 

می شــوند.
ــا برخــالف قوانیــن و مقــررات عمــل  ــه ارتــکاب قاچــاق از تعقیــب مرتکبــان خــودداری ی ــا علــم ب ــی کــه ب تبصــره -1 مأموران
ــد مگــر آنکــه  ــرای مختلســین امــوال دولتــی محکــوم مــی گردن ــه مجــازات مقــرر ب نماینــد در حکــم مختلــس محســوب و ب
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ــدیدتر  ــازات ش ــه مج ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــازات شــدیدتری باش ــون دیگــری مســتلزم مج ــه موجــب قان عمــل مرتکــب ب
محکــوم مــی شــوند.

ــازمان  ــتاد و س ــه س ــاق کاال و ارز از جمل ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــر در ام ــازمان های مؤث ــتگاهها و س ــی دس ــان تمام ــره -2 کارکن تبص
ــوند. ــره )1) آن می ش ــاده و تبص ــن م ــم ای ــمول حک ــز مش ــی نی ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف جم

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال
ماده 36 - دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ  - گمرك جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خ- شرکت سهامی شیالت ایران
د- شرکت دخانیات ایران

تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
ــرای  ــون، حفاظــت گمــرك هــای کشــور زیرنظــر رئیــس کل گمــرك جمهــوری اســالمی ایــران ب مــاده 37 - به موجــب ایــن قان
حفاظــت اماکــن گمرکــی و کاالهــای موجــود در آنهــا و امــور اجرائــی مبــارزه بــا قاچــاق در محــدوده آن اماکــن بــا أخــذ مجــوز 
از ســتاد کل نیروهــای مســلح، تشــکیل و مأمــوران آن در حــدود وظایــف و بــا شــرایط مذکــور در قانــون آیین دادرســی کیفــری 

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــاص قضائ ــط خ ضاب
تبصــره-1 رئیــس حفاظــت گمــرك هــای کشــور بــه پیشــنهاد رئیــس کل گمــرك جمهــوری اســالمی ایــران پــس از تأییــد فرمانده 

نیــروی انتظامــی و بــا حکــم ســتاد کل نیروهــای مســلح منصــوب می شــود.
تبصــره -2 نحــوه تســلیح نیروهــای حفاظــت گمرك هــای کشــور، حمــل و بــه کارگیــری ســالح بــه موجــب دســتورالعملی اســت 

کــه توســط نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب ســتاد کل نیروهــای مســلح میرســد.
ــای  ــول درآمده ــور وص ــی مأم ــتگاه اجرائ ــا دس ــف ی ــی کاش ــتگاه اجرائ ــاق دس ــرم قاچ ــف ج ــان کش ــرگاه در زم ــاده -38 ه م



119 قوانینی که همه باید بدانند

دولــت بــر مبنــای قرائــن و امــارات موجــود از جملــه وســایل و تجهیــزات مــورد اســتفاده در ارتــکاب جــرم، حجــم و ارزش کاالی 
مکشــوفه احــراز نماینــد یــا احتمــال قــوی دهنــد کــه جــرم در یکــی از وضعیت هــای زیــر واقــع گردیــده اســت مکلفنــد ایــن 

موضــوع را بــا ذکــر قرائــن و امــارات مزبــور بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مقــام قضائــی اعــالم نماینــد:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب - تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ــالم  ــر اع ــا ب ــا بن ــود ی ــی، خ ــالح قضائ ــع ذی ص ــی مرج ــا هماهنگ ــد ب ــی موظفن ــروی انتظام ــات و نی ــاده 39 - وزارت اطالع م
ــه  ــدام ب ــایی و اق ــا را شناس ــای آنه ــاق کاال و ارز و دارایی ه ــازمان یافته قاچ ــای س ــی، گروهه ــبکه های اصل ــف، ش ــتگاه کاش دس

ــده و تکمیــل تحقیقــات نماینــد. تشــکیل پرون
ماده 40 - ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

مــاده 41 - بــه اســتثنای مــوارد منطبــق بــا مــاده )21) ایــن قانــون، هنــگام کشــف قاچــاق، ضابطیــن مکلفنــد امــوال مکشــوفه و 
وســایل حمــل کاال و یــا ارز قاچــاق یــا محــل نگهــداری و اختفــای آن را مطابــق ایــن قانــون حســب مــورد توقیــف و پلمــب کننــد 
ــا ذکــر دقیــق مشــخصات کاال و یــا ارز قاچــاق، مالــک و حامــالن آنهــا تنظیــم نماینــد و بــه امضــای  و صورتجلســه کشــف را ب
متهــم یــا متهمــان برســانند و درصــورت اســتنکاف، مراتــب را در صورتجلســه کشــف قیــد کننــد. ضابطیــن مکلفنــد بالفاصلــه 
و در صــورت عــدم دسترســی ظــرف بیســت و چهــار ســاعت از زمــان دســتگیری، ضمــن تحــت نظــر قــراردادن متهــم، پرونــده 

تنظیمــی را نــزد مرجــع صالــح ارســال نماینــد.
تبصــره -1 در مــواردی کــه دســتگاههای کاشــف فاقــد اختیــارات ضابطیــن دادگســتری باشــند، موظفنــد پــس از کشــف بالفاصلــه 

بــا تنظیــم صورتجلســه کشــف موضــوع را جهــت اقــدام قانونــی بــه ضابطیــن یــا مراجــع قضائــی اطــالع دهنــد.
تبصــره -2 در مــورد ســایر جرائــم مقــرر بــه اســتثنای مــاده )21) ایــن قانــون، در صورتــی کــه بیــم اختفــای ادلــه، فــرار متهــم 
ــال ،  ــون )100/000/000) ری ــد میلی ــاالی یکص ــوفه ب ــاق مکش ــا ارزش کاالی قاچ ــی ب ــده های ــن در پرون ــد و همچنی ــی باش ــا تبان ی

صــدور قــرار وثیقــه متناســب بــا مجــازات مقــرر الزامــی اســت.
مــاده 42 - در صــورت داللــت قرائــن و امــارات قــوی بــر وجــود کاال و یــا ارز قاچــاق، ضابطیــن مــی تواننــد پــس از کســب مجــوز 
بازرســی از مرجــع قضائــی  بــه انبارهــا و اماکــن و مســتغالت محــل اختفــاء یــا نگهــداری کاال و یــا ارز قاچــاق وارد شــوند و حتــی 
المقــدور بــا حضــور صاحــب محــل نســبت بــه بازرســی محــل و کشــف قاچــاق اقــدام  نماینــد و حســب مــورد جهــت رســیدگی 

بــه مرجــع صالــح ارجــاع دهنــد.
تبصــره -1 تنظیــم صورتجلســه بازرســی محــل بــا ذکــر جزئیــات امــر ماننــد ســاعت بازرســی، افــراد حاضــر و مشــخصات کاال و 
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یــا ارز قاچــاق مکشــوفه الزامــی اســت.
تبصره -2 بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

مــاده 43 - در پرونــده هایــی کــه صاحــب کاال و ارز قاچــاق شناســایی نشــده و یــا متــواری اســت، ضابطیــن موظفنــد بــا أخــذ 
دســتور از مرجــع ذی صــالح و بــا همــکاری تمامــی نهادهــای ذی ربــط، بالفاصلــه بــه شناســایی مالــک اقــدام کننــد و در صــورت 
عــدم حصــول نتیجــه ظــرف یکمــاه از تاریــخ وصــول پرونــده بــه مراجــع ذی صــالح، مرجــع رســیدگی صالــح  بایــد بــه صــورت 

غیابــی رســیدگی و مطابــق مقــررات ایــن قانــون رأی مقتضــی را صــادر نمایــد.
ــک، ضبــط  ــا مجهــول المال ــه پرونده هــای قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب، صاحــب متــواری و ی ــی ب تبصــره -1 در رســیدگی غیاب

کاالی قاچــاق مکشــوفه مانــع رســیدگی بــه جرائــم مالــک کاال نیســت.
ــًا  ــور عین ــک باشــد، کاالی مزب ــا مجهول المال تبصــره -2 در صورتی کــه کاالی قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب، صاحــب متــواری و ی
ــه  ــه فــروش رســیده و وجــه آن ب ــور ب بــه ســتاد مــأذون از ســوی ولی فقیــه تحویــل یــا حســب درخواســت رســمی نهــاد مزب

ــود. ــز می ش ــاد واری ــاب آن نه حس
فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

مــاده 44 - رســیدگی بــه جرائــم قاچــاق کاال و ارز ســازمان یافتــه و حرفــه ای، قاچــاق کاالهای ممنــوع و قاچــاق کاال و ارز مســتلزم 
ــاق کاال و ارز،  ــای قاچ ــایر پرونده  ه ــت. س ــالب اس ــرا و دادگاه انق ــت دادس ــی در صالحی ــات دولت ــال از خدم ــا انفص ــس و ی حب

تخلــف محســوب و رســیدگی بــه آن در صالحیــت ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت.
ــه  ــد، ب ــی باش ــع قضائ ــت مرج ــان در صالحی ــی از آن ــام یک ــه اته ــیدگی ب ــته و رس ــدد داش ــان متع ــده ای، متهم ــه پرون چنانچ

ــود. ــیدگی می ش ــع رس ــن مراج ــز در ای ــخاص نی ــایر اش ــات س اتهام
تبصــره اصالحــی )1394/7/27))15) در صورتــی کــه پــس از ارجــاع پرونــده بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی و انجــام تحقیقــات 
محــرز شــود رســیدگی بــه جــرم ارتکابــی در صالحیــت مرجــع قضائــی اســت، شــعبه مرجــوع ٌ الیــه مکلــف اســت بالفاصلــه 
قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر کنــد. ایــن قــرار پــس از تأییــد مقــام مافــوق شــعبه در ســازمان تعزیــرات حکومتــی و یــا 
در صــورت عــدم اعــالم نظــر آن مقــام ظــرف مــدت یــک هفتــه، قطعــی اســت و پرونــده مســتقیمًا بــه مرجــع قضائــی ذی صــالح 
ــی در صالحیــت تعزیــرات حکومتــی اســت،  ــه تشــخیص مرجــع قضائ ــده ب ارســال مــی شــود. همچنیــن در مــواردی کــه پرون
پرونــده مســتقیمًا بــه مرجــع مذکــور ارســال مــی گــردد و شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتــی مکلــف بــه رســیدگی مــی باشــند. 
ــوب  ــی) مص ــور مدن ــالب )در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی ــاده )28) قان ــمول م ــره از ش ــن تبص ــررات ای مق

1379/1/21 مســتثنی اســت.
ــک  ــرف ی ــا ظ ــعب تجدیدنظرآنه ــی و ش ــرات حکومت ــالمی، تعزی ــالب اس ــرا و دادگاه انق ــعب دادس ــدام از ش ــر ک ــاده 45 - ه م
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مــاه از زمــان تحویــل پرونــده بایــد رســیدگی و رأی نهائــی را صــادر کننــد، مگــر مــواردی کــه حســب نــوع جــرم یــا تخلــف 
ــن صــورت حســب مــورد مرجــع  ــان بیشــتری داشــته باشــد کــه در ای ــه زم ــاز ب ــل دیگــر، تکمیــل شــدن تحقیقــات نی و عل
رســیدگی کننده موظــف اســت علــت تأخیــر را بــه صــورت مکتــوب بــه مقــام مافــوق گــزارش دهــد. عــدم ارســال ایــن گــزارش 

ــردد. ــه می گ ــه س ــا درج ــی ت ــت انتظام ــب محکومی موج
مــاده 46 - در کلیــه مــواردی کــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی صالــح بــه رســیدگی اســت شــعب تعزیــرات حکومتــی همــان 
اختیــار مراجــع قضائــی در رســیدگی بــه پرونده هــای مزبــور را دارنــد جــز در مــواردی کــه در ایــن قانــون بــه ضــرورِت أخــذ 

دســتور مقــام قضائــی تصریــح شــده اســت.
ــوارد  ــز در م ــه ج ــی ب ــرات حکومت ــازمان تعزی ــاق کاال و ارز س ــای قاچ ــه پرونده ه ــیدگی ب ــژه رس ــعب وی ــای ش ــره -1 اعض تبص
ــی در آراء صــادره تحــت  ــا ایفــای وظایــف قانون ــون جــرم اســت، در رابطــه ب ــی کــه در قان ــکاب اعمال ــا ارت اثبــات ســوءنیت ی

تعقیــب قضائــی قــرار نمــی گیرنــد.
ــه پرونده هــای  ــام رســیدگی ب ــرات حکومتــی کــه در مق ــات رؤســا و اعضــای شــعب ســازمان تعزی ــه اتهام ــه کلی تبصــره -2 ب

قاچــاق کاال و ارز مرتکــب مــی شــوند در دادســرا و دادگاه هــای مرکــز رســیدگی مــی شــود.
مــاده 47 - شــعبه رســیدگی کننــده ضمــن ارســال رونوشــتی از مــدارك پرونــده بــه گمــرك یــا ســایر ســازمانهای مأمــور وصــول 
ــرای احــراز جــرم  ــرازی ب ــا ارز مکشــوفه و بررســی اســناد اب ــت حســب مــورد، در مــورد تعییــن ارزش کاال و ی درآمدهــای دول
ــور  ــازمان مأم ــردد. س ــالغ می گ ــم اب ــور و مته ــازمان های مذک ــه س ــیدگی ب ــت رس ــن وق ــد. همچنی ــی نمای ــتعالم م ــاق اس قاچ
وصــول درآمدهــای دولــت موظــف اســت ظــرف ده روز از تاریــخ دریافــت اســتعالم، پاســخ آن را ارســال و نماینــده حقوقــی خــود 
را نیــز بــرای حضــور در جلســه رســیدگی معرفــی نمایــد. در هرصــورت، تشــکیل جلســه رســیدگی منــوط بــه حضــور نماینــده 

مذکــور نیســت.
مــاده 48 - در پرونده هــای قاچــاق کاالی ممنــوع، ســازمان یافتــه، حرفــه ای و یــا پرونده هایــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه 
ــایی و  ــتور شناس ــدور دس ــه ص ــبت ب ــت نس ــف اس ــیدگی مکل ــع رس ــت، مرج ــال اس ــون )100/000/000)ری ــد میلی ــش از یکص بی
توقیــف امــوال متعلــق بــه متهــم در حــدود جــزای نقــدی احتمالــی از طــرق مقتضــی، از جملــه اســتعالم از ادارات ثبــت اســناد و 
امــالك، مخابــرات، بانکهــا و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، اقــدام نمایــد. مراجــع طــرف اســتعالم نیــز موظفنــد ظــرف پنــج روز 

پاســخ الزم را بــه مرجــع رســیدگی اعــالم کننــد.
مــاده 49 - بــه منظــور اعمــال نظــارت قضائــی بــر پرونــده هــای قاچــاق در ســازمان تعزیــرات حکومتــی، رئیــس شــعب تجدیدنظر 
ویــژه رســیدگی بــه پروندهــای قاچــاق کاال و ارز بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان پــس از تأییــد وزیــر دادگســتری از بیــن قضــات 

دارای پایــه نـُـه قضائــی پــس از موافقــت رئیــس قــوه قضائیــه بــا ابــالغ ایشــان منصــوب می شــوند.
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تبصــره- در مــواردی کــه از شــعب ویــژه تجدیدنظــر تعزیــرات در مــوارد مشــابه احــکام مختلفــی صــادر شــود بــا درخواســت 
رئیــس ســازمان یــا وزیــر دادگســتری، مــوارد جهــت ایجــاد وحــدت رویــه بــه هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور ارســال مــی 

گــردد.
ــون )20/000/000)  ــت میلی ــر از بیس ــا کمت ــه ارزش آنه ــاق کاال و ارز ک ــورد قاچ ــرات در م ــدوی تعزی ــعب ب ــاده 50 - آراء ش م
ــل  ــا درخواســت محکومٌ  علیــه قاب ریــال باشــد، قطعــی اســت. در ســایر مــوارد آراء شــعب ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ ب

ــت. ــی اس تجدیدنظرخواه
تبصره -1 جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصــره -2 آراء صــادره از شــعب تعزیــرات حکومتــی در مــورد پرونــده هــای قاچــاق کاال و ارز قابــل اعتــراض در دیــوان عدالــت 
اداری و ســایر مراجــع قضائــی نیســت.

ــت متهــم باشــد  ــر برائ ــه مبنــی ب ــی ک ــرات حکومتــی و دادگاه انقــالب در صورت ــدوی تعزی تبصــره -3 آراء صــادره از شــعب ب
ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ و پــس از درخواســت دادســتان یــا دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت یــا ســتاد و یــا 

عنداللــزوم دســتگاه کاشــف، قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت.
پرونــده حســب مــورد از ســوی رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی یــا رئیــس کل دادگســتری اســتان بــرای رســیدگی مجــدد 

بــه یکــی از شــعب تجدیدنظــر مربوطــه ارجــاع مــی شــود. رأی شــعبه تجدیدنظــر قطعــی و الزم االجــراء اســت.
تبصــره4 )الحاقــی 1394/7/21))16) در کلیــه آراء بــدوی قطعــی یــا آرائــی کــه بــه لحــاظ عــدم تجدیدنظرخواهــی قطعــی شــده 
انــد هــرگاه دلیلــی بــر عــدم انطبــاق رأی بــا قانــون یــا عــدم تناســب جریمــه نقــدی بــا قانــون موجــود باشــد، رئیــس ســازمان 

تعزیــرات حکومتــی مــی توانــد تقاضــای تجدیدنظــر کنــد.
ــون  ــق قان ــت، مطاب ــده اس ــی نش ــون پیش بین ــن قان ــی در ای ــط دادرس ــرایط و ضواب ــه ش ــواردی ک ــه م ــاده 51 - در کلی م

آیین دادرســی کیفــری رفتــار می شــود.
مــاده 52 - متهمانــی کــه بــه منظــور رد اتهــام قاچــاق بــه اســناد مثبتــه گمرکــی اســتناد مــی کننــد، مکلفنــد ظــرف ده روز 
از زمــان طــرح پرونــده در مرجــع رســیدگی کننــده، اصــل آن ســند را ارائــه نماینــد.  ایــن مهلــت بــا عذرموجــه بــه تشــخیص 
مرجــع رســیدگی کننــده حداکثــر یــک بــار دیگــر بــه مــدت ده روز قابــل تمدیــد اســت. بــه اســنادی کــه خــارج از ایــن مهلــت 

هــا ارائــه شــود ترتیــب اثــری داده نمــی شــود.
فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

مــاده 53 - دســتگاههای کاشــف و ضابطیــن موظفنــد کاالهــای قاچــاق مکشــوفه و کلیــه امــوال منقــول و غیرمنقــول و وســایل 
نقلیــه  اعــم از زمینــی، دریایــی و هوایــی را کــه در اجــرای ایــن قانــون، توقیــف می  شــوند، به اســتثنای کاالی ممنــوع و وســایل 
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نقلیــه موضــوع مــاده)56) ایــن قانــون، همــراه بــا رونوشــت صورتجلســه کشــف و توقیــف و تشــخیص اولیــه ارزش کاال، بالفاصلــه 
پــس از کشــف، تحویــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی نماینــد. ایــن ســازمان اقــدام بــه نگهــداری کاال نمــوده و 

فــروش کاالی قاچــاق منــوط بــه صــدور رأی قطعــی اســت.
تبصــره -1 در کلیــه مــواردی کــه کاالی قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب یــا صاحــب متــواری و یــا مجهول المالــک باشــد، عیــن کاالی 
ــا هماهنگــی و أخــذ مجــوز فــروش از نهــاد مــأذون کاالی  ــه نهــاد مــأذون از ســوی ولی فقیــه تحویــل می شــود و یــا ب ــور ب مزب
ــاد  ــاب نه ــه حس ــل از آن ب ــوه حاص ــد و وج ــروش می رس ــه ف ــی ب ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــط س ــور توس مزب

ــود. ــز می ش ــه واری ــوی ولی فقی ــأذون از س م
ــتعال،  ــاد، سریع االش ــای سریع الفس ــورد کااله ــت درم ــف اس ــی موظ ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــره -2 س تبص
احشــام و طیــور و یــا کاالهایــی کــه مــرور زمــان ســبب ایجــاد تغییــرات کّمــی و کیفــی در آنهــا می شــود، پــس از أخــذ مجــوز 

ــه فــروش برســاند. ــوط ب ــه کاال را براســاس مقــررات مرب فــروش از مرجــع رســیدگی کننده، بالفاصل
تبصــره -3 شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی موظــف اســت فرآورده هــای نفتــی قاچــاق مکشــوفه را از دســتگاه کاشــف 

تحویــل بگیــرد و پــس از فــروش آن وجــه حاصلــه را بــه خزانــه داری کل کشــور واریــز نمایــد.
تبصــره -4 دســتگاه کاشــف مکلــف اســت ارز مکشــوفه بــه ظــّن قاچــاق را بــه حســاب تعییــن شــده از ســوی بانــک مرکــزی 
واریــز نمایــد و پــس از قطعیــت حکــم آن را بــه حســاب ویــژه خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. در صورتی کــه وجــوه موضــوع 

ایــن تبصــره از مصادیــق قیــد شــده در تبصــره)1) ایــن مــاده باشــد، مطابــق تبصــره مذکــور اقــدام می شــود.
مــاده 54 - در مــوارد صــدور رأی قطعــی برائــت متهــم و حکــم بــه اســترداد کاال، صاحــب کاال درصــورت وجــود عیــن، مســتحق 
دریافــت آن و در غیــر این صــورت حســب مورد مســتحق دریافــت مثــل یــا بهــای کاال بــه قیمــت روز فــروش بــوده و در صورتــی 
کــه فــروش شــرعًا یــا قانونــًا جایــز نبــوده، درخصــوص پرداخــت قیمــت، مســتحق قیمــت یــوم االداء می باشــد. حکــم ایــن مــاده 

شــامل کاالهایــی کــه فــروش آنهــا قانونــًا جایــز نیســت، نمی گــردد.
تبصــره- در مــواردی کــه موضــوع مــاده مرتبــط بــا قاچــاق ارز باشــد، ارز واریــزی بــه حســاب بانــک مرکــزی بــا رعایــت مقــررات 

مربــوط بــه صاحــب آن مســترد می شــود.
مــاده 55 - فــروش کاالی قاچــاق منــوط بــه رعایــت کلیــه ضوابــط قانونــی از جملــه ضوابــط فنــی، ایمنــی، بهداشــتی و قرنطینه  ای 
اســت. در صورتــی کــه فــروش کاال مطابــق ضوابــط فــوق بالمانــع باشــد و بــه تولیــد و تجــارت قانونــی و نیــاز واقعــی بــازار لطمــه 
وارد نکنــد، پــس از أخــذ مجــوز از مراجــع ذیربــط و نصــب رمزینــه موضــوع مــاده )13) ایــن قانــون، توســط ســازمان جمــع  آوری 
ــب  ــه تصوی ــه مــی شــود و ب ــاده توســط ســتاد تهی ــن م ــی ای ــه اجرائ ــه مــی شــود. آیین نام ــوال تملیکــی فروخت ــروش ام و ف

ــد. ــران می رس ــأت وزی هی
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تبصــره  - در بــاره آن دســته از کاالهــای قاچــاق کــه وفــق قوانیــن در اختیــار ســازمانها و نهادهــای دیگــر از جملــه نهــاد مــأذون 
ــاد  ــا نه ــازمان ی ــک، س ــول المال ــواری و مجه ــب مت ــب و صاح ــاق بالصاح ــای قاچ ــد کااله ــرار دارد مانن ــه ق ــی فقی ــوی ول از س

مربــوط موظــف اســت در فــروش امــوال مذکــور مقــررات ایــن قانــون را رعایــت نمایــد.
مــاده 56 - صــدور یــا معدوم کــردن کاالهــای قاچــاق مکشــوفه کــه فاقــد ضوابــط فنــی، ایمنــی، بهداشــتی و قرنطینــه  ای اســت 
و کاالهــای قاچــاق ممنــوع و همچنیــن آن بخــش از کاالهــای موضــوع مــاده )54) کــه فــروش آن در کشــور بــه تولیــد داخلــی و 
تجــارت قانونــی لطمــه میزنــد برابــر آییــن نامــه ای اســت کــه توســط ســتاد تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــی 

رســد.
فصل دهم- مقررات عمومی

ماده 57 -  قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.
مــاده 58 - در کلیــه جرائــم و تخلفــات موضــوع ایــن قانــون در خصــوص کاال و ارز، در صــورت موجــود نبــودن عیــن کاال و یــا ارز 
قاچــاق، مرتکــب حســب مــورد عــالوه بــر محکومیــت بــه مجازات هــای مقــرر، بــه پرداخــت معــادل ارزش کاال و ارز نیــز محکــوم 

می شــود. مــوارد خــارج از اراده مرتکــب در تلــف کاال و ارز مشــمول ایــن مــاده نمی شــود.
مــاده 59 - درصورتی کــه کشــف کاال و یــا ارز قاچــاق، همــراه بــا درگیــری مســلحانه مرتکبــان قاچــاق بــا انــواع ســالح گــرم و 
آتــش زا بــا مأمــوران کاشــف باشــد، درصورتی کــه وســیله نقلیــه متعلــق بــه مرتکبــان باشــد و یــا بــا اســتناد بــه قرائنــی از قبیــل 
ســابقه مرتکــب معلــوم شــود کــه مالــک عامــداً آن را جهــت ارتــکاب قاچــاق در اختیــار مرتکــب قــرار داده اســت، بــا حکــم 
ــورت  ــر این ص ــود. در غی ــط می ش ــاق ضب ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــتفاده در ام ــت اس ــف جه ــتگاه کاش ــع دس ــه نف ــی ب ــع قضائ مرج

خــودرو بــه مالــک مســترد و معــادل ارزش آن بــه جــزای نقــدی مرتکــب یــا مرتکبــان افــزوده می شــود.
ــالغ حکــم  ــخ اب ــون ظــرف بیســت روز از تاری ــن قان ــه جریمه  هــای نقــدی مقــرر در ای ــی کــه محکومــان ب ــاده 60 - در صورت م
ــوال  ــا فــروش ام ــدام ننماینــد، جریمــه نقــدی از محــل وثیقه هــای سپرده شــده و ی ــه پرداخــت جریمه هــای مقــرر اق قطعــی ب
ــر از  ــا کمت ــود و ی ــایی نش ــی شناس ــه اموال ــود و چنانچ ــترد می ش ــک مس ــه مال ــی ب ــذ و مابق ــه أخ ــده محکومٌ علی شناسایی ش
ــون آییــن دادرســی کیفــری  ــق قان ــم نقــدی مذکــور مطاب میــزان جریمــه باشــد و جریمــه مــورد حکــم، وصــول نشــود، جرائ
حســب مــورد بــا دســتور قاضــی اجــرای احــکام دادســرای مربوطــه یــا قاضــی اجــرای احــکام تعزیــرات حکومتــی کــه از بیــن 
قضــات دارای پایــه پنــج قضائــی بــه روش منــدرج در مــاده )49) ایــن قانــون انتخــاب می شــوند بــه حبــس تبدیــل مــی شــود. 

در هــر صــورت حبــس بــدل از جــزای نقــدی نبایــد از پانــزده ســال بیشــتر باشــد.
تبصــره -1 در مــورد احــکام صــادره از شــعب تعزیــرات حکومتــی پرونــده جهــت صــدور حکــم مبنــی بــر تبدیــل جــزای نقــدی 
بــه حبــس بــه شــعبه یــا شــعبی از دادگاه هــای حــوزه قضائــی مربوطــه کــه توســط رئیــس قــوه قضائیــه تعییــن می شــود ارجــاع 
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می گــردد تــا ظــرف ده روز نســبت بــه مــورد، اقــدام مقتضــی معمــول نماینــد.
تبصــره -2 جــزای نقــدی مــازاد بــر حبــس تبدیلــی در صــورت شناســایی اموالــی از محکومٌ علیــه، حتــی پــس از اتمــام حبــس 

وصــول مــی گــردد.
مــاده 61 - ســتاد می توانــد درخصــوص پرونده هــای مربــوط بــه جرائــم موضــوع ایــن قانــون و یــا جرائــم مرتبــط حســب مــورد 
از طریــق دادســتان، تعقیــب و رســیدگی بــه پرونــده را از بــدو تشــکیل تــا مرحلــه اجــرای احــکام، از مراجــع رســیدگی کننده 

تقاضــا نمایــد.
مــاده 62 - ســازمان مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت مکلــف اســت، فهرســت ارزش کاالهــای وارداتــی را براســاس نــرخ برابــری 
ارز اعالمــی توســط بانــک مرکــزی بــه صــورت ســاالنه در اختیــار کلیــه دســتگاههای کاشــف و ضابطیــن قضائــی مرتبــط بــرای 
تعییــن ارزش اولیــه قــرار دهــد. در صورتیکــه در طــول ســال در فهرســت ارزش کاالهــای وارداتــی تغییــرات عمــده ای رخ دهــد، 

ــط اعــالم می شــود. توســط ســازمان ذی رب
مــاده 63 - حکــم تعــّدد و یــا تکــرار ارتــکاب قاچــاق و معاونــت آن و مجــازات تبعــی و تکمیلــی، مطابــق قانــون مجــازات اســالمی 

. ست ا
مــاده 64 -بــه موجــب مــاده11 قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 21/7/1394 مجلــس شــوراي 

اســالمي حــذف گردیــد.)17)
ــداری، از  ــل نگه ــا مح ــه ی ــیله نقلی ــک وس ــالع مال ــی از اط ــر آن حاک ــازی و نظائ ــل جاس ــی از قبی ــه قرائن ــاده 65 - چنانچ م
اســتفاده آنهــا در قاچــاق کاال و ارز باشــد و مالــک نیــز اقــدام بازدارنــده بــه عمــل نیــاورده باشــد عــالوه بــر حداقــل مجــازات 
مقــرر بــرای مرتکــب، وســیله نقلیــه بــه شــرح منــدرج در مــاده )20) ایــن قانــون، ضبــط مــی شــود و در مــورد ضبــط محــل 
ــرف دو  ــه ظ ــه محکومٌ  علی ــی ک ــردد. در صورت ــال می گ ــای آن اعم ــون و تبصره ه ــن قان ــاده )22) ای ــوع، م ــداری کاالی ممن نگه
مــاه از تاریــخ صــدور حکــم قطعــی، جــزای نقــدی مــورد حکــم را نپــردازد، از محــل فــروش آنهــا برداشــت و مابقــی بــه مالــک 

ــردد. ــترد می گ مس
مــاده 66 - چنانچــه دو یــا چنــد نفــر در ارتــکاب قاچــاق شــرکت نماینــد، مرجــع رســیدگی عــالوه بــر حکــم بــه ضبــط کاالی 
ــا ارز   ــه کاال ی ــی ک ــد و در صورت ــوم می نمای ــت آن محک ــه پرداخ ــن و ب ــدی تعیی ــزای نق ــک را از کل ج ــر ی ــهم ه ــاق، س قاچ

ــه نســبت مالکیــت دریافــت مــی شــود. قاچــاق، از بیــن رفتــه باشــد بهــای آن نیــز ب
تبصــره- چنانچــه جــرم ارتکابــی مجــازات حبــس و یــا شــالق نیــز داشــته باشــد، هــر یــک از شــرکاء بــه مجــازات حبــس و یــا 

ــردد. ــوم می گ ــرر محک ــالق مق ش
ــا ارز قاچــاق  ــه ضبــط کاال و ی ــد، مرجــع صــدور حکــم نســبت ب مــاده 67 - اگــر قاچــاق توســط شــخص حقوقــی ارتــکاب یاب
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ــر  ــا چهــار براب ــه دو ت ــه جــزای نقــدی، حســب مــورد ب ــر محکومیــت ب مکشــوفه اقــدام می کنــد و شــخص حقوقــی، عــالوه ب
ــود: ــوم می ش ــر محک ــب زی ــی، به ترتی ــخص حقیق ــرای ش ــرر ب ــه مق ــر جریم حداکث

الــف- در مــورد قاچــاق کاالی غیرممنــوع و ارز در مرتبــه اول ممانعــت از فعالیــت شــخص حقوقــی از یــک تــا دو ســال و در مرتبــه 
ــخص حقوقی ــالل ش دوم انح

ب- در مورد قاچاق کاالی ممنوع و یا سازمان یافته، انحالل شخص حقوقی
تبصــره -1 افــراد موضــوع ایــن مــاده محکومیــت قطعــی مــی یابنــد و تــا پنــج ســال مجــاز بــه تأســیس و مشــارکت در اداره 

شــخص حقوقــی نیســتند.
ــیدگی کننده،  ــع رس ــد، مرج ــی باش ــات عموم ــه خدم ــور ب ــا مأم ــت ی ــه دول ــته ب ــی، وابس ــخص حقوق ــه ش ــره -2 چنانچ تبص
ــا  ــم ی ــال دائ ــا انفص ــت ی ــه محرومی ــورد ب ــب م ــوط حس ــای مرب ــر مجازات ه ــالوه ب ــاق را ع ــب قاچ ــران مرتک ــان و مدی کارکن

ــد. ــوم می نمای ــی محک ــی غیردولت ــی و عموم ــات دولت ــت از خدم موق
تبصــره -3 اگــر منافــع حاصــل از قاچــاق بــه شــخص حقوقــی تعلــق یابــد و یــا بــرای تأمیــن منافــع شــخص حقوقــی بــه قاچــاق 

اقــدام گــردد، جریمــه هــا از محــل دارایــی شــخص حقوقــی وصــول مــی شــود.
تبصــره -4 در خصــوص مدیــر شــخص حقوقــی کــه از عمــل مباشــران، علــم و اطــالع داشــته باشــد نیــز مطابــق قانــون مجــازات 
ــا نظــارت  ــا تصمیم گیــری ی اســالمی عمــل می شــود. منظــور از مدیــر شــخص حقوقــی کســی اســت کــه اختیــار نمایندگــی ی

بــر شــخص حقوقــی را دارد.
مــاده 68 )اصالحــي 1394/7/21))18(»مجــازات شــروع بــه قاچــاق، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز حســب مــورد حداقــل مجــازات 

قاچــاق کاال و ارز موضــوع ایــن قانــون اســت.«
تبصــره- چنانچــه وســایل نقلیــه حامــل کاالی ممنــوع بــه آبهــای تحــت نظــارت جمهــوری اســالمی ایــران داخــل یــا قبــل از 
ــی  ــا همــکاری شــناورهای ایران ــا اقدامــات فــوق ب ــران احــراز شــود و ی ــه مقصــد ای ــن و اماراتــی حرکــت ب ورود ازطریــق قرائ

انجــام شــود، حامــل بــه مجــازات شــروع بــه جــرم موضــوع ایــن مــاده محکــوم مــی شــود.
مــاده 69 - مرجــع رســیدگی کننــده ذیصــالح حســب مــورد مــی توانــد باتوجــه بــه شــرایط، نحــوه، دفعــات ارتــکاب جــرم و 
شــخصیت مرتکــب، عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون، وی را بــه عنــوان تکمیــل مجــازات، بــه یــک یــا چندمــورد 

ــد: ــوم نمای ــر محک ــای زی ــط از محرومیت ه مرتب
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

-1 کارت بازرگانی
-2 - کارت مبادالت مرزی
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-3کارت ملوانی
-4 پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری

-5پروانه حمل و نقل
-6 گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

مــاده 70 - مرجــع رســیدگی کننــده ذیصــالح درمــورد شــرکتها و مؤسســات حمل ونقــل داخلــی و بیــن المللــی کــه مدیــران یــا 
متصدیــان آنهــا مرتکــب قاچــاق کاال یــا حمــل کاالی خارجــی فاقــد اســناد مثبتــه گمرکــی شــده انــد باتوجــه بــه شــرایط، نحوه، 

دفعــات ارتــکاب جــرم و شــخصیت مرتکــب عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون بــه شــرح زیــر حکــم مــی نمایــد:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصــره- درصورتــی کــه شــرکت و مؤسســه بــه قصــد قاچــاق تأســیس شــود و یــا پــس از تأســیس، فعالیــت و هــدف آن بــه ایــن 
منظــور منحــرف گــردد در مرتبــه اول، فعالیــت شــرکت ســه مــاه تــا یــک ســال تعلیــق میشــود و درصــورت تکــرار، شــرکت 

منحــل مــی گــردد.
مــاده 71 - جــزای نقــدی مقــرر در ایــن قانــون ازســوی مرجــع رســیدگی کننــده قابــل تعلیــق و تخفیــف نیســت و مجازات هــای 
حبــس و شــالق در جرائــم قاچــاق کاالهــای ممنوعــه، حرفــه ای و ســازمان یافتــه موضــوع ایــن قانــون نیــز قابــل تعلیق نمی باشــد.
ــرار  ــا اق ــی، ب ــات مقدمات ــل تحقیق ــده اند، در مراح ــون ش ــن قان ــوع ای ــم موض ــب جرائ ــه مرتک ــخاصی ک ــرگاه اش ــاده 72 - ه م
ــه تشــخیص  ــا ب ــد، بن ــا دســتگیری سرشــبکه  های قاچــاق و ســایر متهمــان را فراهــم کنن ــات کشــف کاال و ارز و ی خــود موجب
مرجــع رســیدگی، ضمــن ضبــط کاال و ارز قاچــاق از کیفرهــای موضــوع ایــن قانــون معــاف یــا درمجــازات آنــان تخفیــف متناســب 

داده مــی شــود.
مــاده 73 - به منظــور ثبــت و دسترســی ســریع بــه ســوابق محکومــان و ارائــه آن بــه مراجــع ذی ربــط، پایــگاه اطالعــات محکومان 
قاچــاق کاال و ارز در مرکــز فــن آوری و اطالعــات قــوه قضائیــه تشــکیل می گــردد. تمامــی واحدهــای اجــرای احــکام مکلفنــد بــه 
محــض دریافــت رأی قطعــی محکومیت هــای راجــع بــه قاچــاق کاال و ارز، مشــخصات فــردی محکومــان را در ایــن پایــگاه ثبــت 

. یند نما
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مبادلــه اطالعــات بیــن ســازمان تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضائیــه  بایــد به نحــوی باشــد کــه امــکان تعامــل داده هــا و اســتفاده 
کاربــران طرفیــن وجــود داشــته باشــد.

تبصــره- نحــوه و ســطوح دسترســی مراجــع ذی ربــط بــه داده هــا بــه موجــب آیین نامــه ای اســت کــه توســط ســازمان تعزیــرات 
ــب  ــه تصوی ــون، ب ــن قان ــدن ای ــراء ش ــخ الزم االج ــاه از تاری ــه م ــرف س ــر ظ ــود و حداکث ــه می ش ــه تهی ــوه قضائی ــی و ق حکومت

ــد. ــه می رس ــوه قضائی ــس ق رئی
مــاده 74 - مســؤوالن مســتقیم دســتگاههای کاشــف و مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت و ســایر مراجعــی کــه بــرای رســیدگی به 
پرونده  هــای قاچــاق موضــوع ایــن قانــون مــورد خطــاب کتبــی مرجــع رســیدگی کننده و یــا دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای 
دولــت قــرار می گیرنــد، چنانچــه ظــرف بیســت روز از تاریــخ وصــول اســتعالم نســبت بــه پاســخگویی مســتند اقــدام ننماینــد، 
بــه مجــازات منــع اشــتغال در شــغل خــود در نوبــت اول و انفصــال موقــت تــا شــش مــاه از خدمــات دولتــی در نوبــت هــای بعــدی 

محکــوم می گردنــد، مگــر اینکــه اثبــات نماینــد عــدم ارســال پاســخ، مســتند بــه عــذر موجــه قانونــی بــوده اســت.
رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

مــاده 75 - نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایــران موظــف اســت بــرای ابــالغ و اجــرای احــکام موضــوع ایــن قانــون مأمــوران 
انتظامــی آمــوزش دیــده را در واحدهــای اجــرای احــکام قــوه قضائیــه و تعزیــرات حکومتــی مســتقر نمایــد. وزارت دادگســتری و 

ســازمان تعزیــرات حکومتــی موظفنــد امکانــات الزم را بــرای اســتقرار ایــن نیروهــا  فراهــم کننــد.
مــاده 76 -بــه موجــب ماده13قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس شــوراي 

اســالمي حــذف گردیــد.)19)
ــا اصالحــات  ــون مجــازات مرتکبیــن قاچــاق مصــوب 29/12/ 1312 ب ــون، قان ــن قان ــخ الزم االجــراء شــدن ای ــاده 77 - از تاری م
ــه قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1374/2/12 مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــرات حکومتــی راجــع ب ــون نحــوه اعمــال تعزی بعــدی، قان
ــواد )35)  ــی مصــوب 1336/8/9، م ــوری دریای ــه موت ــه جلوگیــری از عمــل قاچــاق توســط وســایط نقلی ــون راجــع ب نظــام، قان
ــی  ــام صنف ــون نظ ــاده)62) قان ــوب 1370/10/24 ، م ــی مص ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــیس س ــون تأس و )36) قان
مصــوب 1382/12/24، تبصــره مــاده )3)، مــاده )8) و بنــد )ب) مــاده )9) قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری تجهیــزات دریافــت از 
ماهــواره مصــوب 1373/11/23، بنــد )د) مــاده )22) قانــون حفاظــت از منابــع آبــزی جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب 1374/6/14، 
تبصــره )1) مــاده )3) قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده )1)  و اصــالح مــاده )3) قانــون مربــوط بــه مقــررات امــور پزشــکی و 
دارویــی و خوردنــی و آشــامیدنی مصــوب 1379/12/10، بندهــای )1)، )2) و )4) مــاده)12) قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم 
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب 1384/8/5، مــواد )3)، )4)، )5)، )6) و )7) قانــون اختیــارات مالــی و اســتخدامی ســازمان 
بنــادر و کشــتیرانی و تشــکیل گارد بنــادر و گمــرکات مصــوب 1348/4/19 و الیحــه قانونــی انحــالل گارد بنــادر و گمــرکات مصــوب 
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1358/9/14 شــورای انقــالب نســخ مــی  شــود.
ــی و  ــایل ضبط ــاق، وس ــروش کاال و ارز قاچ ــی از ف ــوه ناش ــل وج ــون از قبی ــن قان ــرای ای ــل از اج ــغ حاص ــه مبال ــره- کلی تبص
ــغ  ــا مبل ــاالنه ت ــزی، س ــوه واری ــردد. از وج ــز می گ ــور واری ــه داری کل کش ــزد خزان ــژه ای ن ــاب وی ــی به حس ــای وصول جریمه ه
ــر  ــل ام ــتگاههای متکف ــر دس ــا تأثی ــب ب ــاق کاال و ارز متناس ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــال ب ــارد )200/000/000/000) ری ــت میلی دویس
ــه ای کــه به پیشــنهاد ســتاد و وزارت دادگســتری تهیــه می شــود  ــق آیین نام ــه شــده مطاب ــا قاچــاق و برنامه هــای ارائ ــارزه ب مب
ــردد. ــه می گ ــیدگی کننده هزین ــع رس ــط و مراج ــتگاههای ذی رب ــفان، دس ــان کاش ــد، می ــران می رس ــب هیأت وزی و به تصوی
ــه  ــواردی ک ــود. درم ــل می ش ــل تعدی ــال قب ــه س ــبت ب ــور نس ــورم کش ــرخ ت ــا ن ــب ب ــال متناس ــاه هرس ــغ در مهرم ــن مبل ای
ــف  ــه حق الکش ــوط ب ــوه مرب ــت وج ــب پرداخ ــد، ضری ــی گردن ــیدگی کننده معرف ــع رس ــه مرج ــایی و ب ــی شناس ــان اصل متهم
در هــر پرونــده دو برابــر ســایر مــوارد اســت. میــزان کارمــزد فــروش و نحــوه محاســبه هزینــه محــل نگهــداری و تأمیــن ســایر 
ــاص  ــرف و اختص ــود. مص ــت می ش ــن و پرداخ ــور تعیی ــه مذک ــون در آیین نام ــن قان ــوع ای ــر کاالی موض ــه ب ــای مترتب هزینه ه
ــوب و  ــی محس ــوال دولت ــی در ام ــرف غیرقانون ــاق کاال و ارز، تص ــا قاچ ــارزه ب ــوارد مب ــر از م ــاده در غی ــن م ــوع ای ــوه موض وج

ــود. ــوم می ش ــالمی محک ــازات اس ــون مج ــرر در قان ــازات مق ــه مج ــب ب مرتک
ســتاد موظــف اســت عملکــرد ایــن تبصــره را هــر شــش مــاه یکبــار بــه کمیســیون های اقتصــادی و قضائــی و حقوقــی مجلــس 

شــورای اســالمی گــزارش نمایــد.
ــاه  ــوم دی م ــورخ س ــنبه م ــی روز سه  ش ــه علن ــه تبصــره در جلس ــاد و ن ــاده و هفت ــاد و هفــت م ــر هفت ــتمل ب ــوق مش ــون ف قان
یکهــزار و ســیصد و نــود و دو مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــد و در تاریــخ 1392/10/18 بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.

زیرنویس:
)1(  - اصــالح بــه موجــب مــاده 1 قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/11 مجلــس شــوراي 
اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن بنــد ش  قبــل از اصــالح چنیــن اســت: قاچاقچــی حرفــه ای: شــخصی اســت کــه بیــش از 

ســه بــار مرتکــب تکــرار و یــا تعــدد جــرم قاچــاق شــود
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 2 قان ــب م ــه موج ــالح ب )2(  - اص
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن بنــد خ قبــل از اصــالح چنیــن اســت: ورود، خــروج، خریــد، فــروش و حوالــه ارز 

بــدون رعایــت ضوابــط تعیینــی توســط دولــت و بــدون مجوزهــای الزم از بانــک مرکــزی
)3(  - اصــالح عبارتــی بــه  موجــب اصالحیــه عبارتــی بنــد ذ مــاده 2 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1392/12/25 

مجلــس شــورای اســالمی بــه عمــل آمــد.
)4(  - اصــل 127قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران مصــوب همــه پرســي 11 و 1358/9/12: »رییــس جمهــور مــي توانــد 
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در مــوارد خــاص، بــر حســب ضــرورت بــا تصویــب هیــات وزیــران نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه بــا اختیــارات مشــخص تعییــن 
نمایــد. در ایــن مــوارد تصمیمــات نماینــده یــا نماینــدگان مذکــور در حکــم تصمیمــات رییــس جمهــور و هیــات وزیــران خواهــد 

بــود.«
)5( -  الحــاق عبــارت »جریمــه نقــدی خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز، دو برابــر بهــای ریالــی« بــه انتهــای بنــد ت بــه موجــب مــاده 
ــه  ــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/12 مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفت ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــون اصــالح م 3 قان

اســت.
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 4 قان ــب م ــه موج ــالح ب )6( - اص
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره 1 قبــل از اصــالح چنیــن اســت: عرضــه و فــروش کاالی قاچــاق موضــوع 

ــاده محکــوم مــی شــود. ــن م ــرر در ای ــل مجازات هــای مق ــه حداق ــاده جــرم محســوب و مرتکــب ب ــن م ای
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــب قان ــاده 7 موج ــه م ــاق ب )7( - الح

ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــالمي ب ــوراي اس ش
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 5 قان ــب م ــه موج ــاق ب )8( - الح

ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــالمي ب ــوراي اس ش
ــد از وســیله  ــع نمای ــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودی )9( - الحــاق »در هــر مرحل
نقلیــه رفــع توقیــف مــی شــود.« بــه انتهــای تبصــره 1 بــه موجــب مــاده 6 قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 7 قان ــب م ــه موج ــالح ب )10( - اص
ــازات  ــون مج ــاده )702) قان ــم م ــت: حک ــن اس ــالح چنی ــل از اص ــره 1 قب ــن تبص ــت. مت ــده اس ــل آم ــه عم ــالمي ب ــوراي اس ش

ــت. ــور اس ــل کش ــده در داخ ــی تولیدش ــروبات الکل ــامل مش ــط ش ــوب 1387/8/21 فق ــی مص ــالمی اصالح اس
)11( - الحــاق عبــارت »ســاخت تجهیــزات دریافــت از ماهــواره نیــز مشــمول مجــازات هــا و احــکام مقــرر بــرای ایــن مــاده مــی 
باشــد.« بــه انتهــای تبصــره 4 بــه موجب مــاده 7 قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 

مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
)12(- الحــاق عبــارت »در هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع کنــد از محــل 
نگهــداری رفــع توقیــف مــی شــود.« بــه انتهــای تبصــره 5 بــه موجــب مــاده 7 قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفته اســت.
)13(- الحــاق عبــارت »فــرآورده هــای زیســتی )بیولوژیــک)« بــه انتهــای تبصــره 5 بــه موجــب مــاده 8 قانــون اصــالح مــوادي از 
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قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 8 قان ــب م ــه موج ــالح ب )14( - اص
ــروش  ــه و ف ــداری، عرض ــل، نگه ــت: حم ــن اس ــالح چنی ــل از اص ــره 1 قب ــن تبص ــت. مت ــده اس ــل آم ــه عم ــالمي ب ــوراي اس ش

ــت. ــاده اس ــن م ــای ای ــمول مجازات ه ــز مش ــوق نی ــوالت ف محص
ــس  ــوب 1394/7/21 مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده 9 قان ــب م ــه موج ــالح ب )15( - اص
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره قبــل از اصــالح چنیــن اســت: در صورتــی کــه پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی و انجــام تحقیقــات محــرز شــود رســیدگی بــه جــرم ارتکابــی در صالحیــت مرجــع قضائــی اســت، 
شــعبه مرجوعٌ  الیــه مکلــف اســت بالفاصلــه قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر نمایــد و پرونــده را بــه مرجــع قضائــی ذی صــالح 
ارســال نمایــد. ایــن قــرار پــس از تأییــد مقــام مافــوق شــعبه در ســازمان تعزیــرات حکومتــی و یــا در صــورت عــدم اعــالم نظــر 
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی ــاده )28( قان ــمول م ــره از ش ــن تبص ــررات ای ــت. مق ــی اس ــه، قطع ــک هفت ــرف ی ــام ظ آن مق

عمومــی و انقــالب )در امــور مدنــی) مصــوب 1379/1/21 مســتثنی اســت.
ــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس  ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــون اصــالح م ــاده 10 قان ــه موجــب م )16)  - الحــاق ب

شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
)17(- متــن مــاده 64محــذوف چنیــن اســت:  هــر شــخصی کــه بــا علــم و اطــالع مرتکــب جــرم حمــل کاال یــا ارز قاچــاق شــود 
و نتوانــد ارســال کننــده و یــا صاحــب اصلــی آن را تعییــن نمایــد، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز، بــه مجازات هــای مقــرر درمــورد 

ــز محکــوم می شــود. ــک کاال و ارز نی مال
ــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1394/7/21 مجلــس  ــون مبــارزه ب ــون اصــالح مــوادي از قان ــه موجــب مــاده 12 قان )18( - اصــالح ب
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن مــاده قبــل از اصــالح چنیــن اســت: مجــازات شــروع بــه قاچــاق، حســب مــورد 

حداقــل مجــازات قاچــاق کاال و ارز موضــوع ایــن قانــون اســت.
)19(- متــن مــاده 76 محــذوف چنیــن اســت: آیین  نامه  هــای اجرائــی ایــن قانــون ظــرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــراء شــدن 
ــو  ــتگاه های عض ــایر دس ــتری و س ــی و دادگس ــادی و دارای ــور، اموراقتص ــای کش ــکاری وزارتخانه  ه ــا هم ــتاد و ب ــط س آن توس

ــد. ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــه ب ــوه قضائی ــد رئیــس ق ــس از تأیی ــود و پ ــه می ش ــتاد تهی س
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قانون پیش فروش ساختمان
مـاده 1 هـر قـراردادي بـا هـر عنـوان که بـه موجـب آن، مالک رسـمی زمین )پیـش فروشـنده( متعهـد به احـداث یا تکمیـل واحد 
سـاختمانی مشـخص در آن زمیـن شـود و واحـد سـاختمانی مذکور بـا هر نوع کاربـري از ابتـدا یا در حیـن احداث وکمیل یـا پس از 

اتمـام عملیـات سـاختمانی بـه مالکیت طـرف دیگر قـرارداد )پیش خریـدار( درآیـد از نظر
محسـوب مـی شـود. » قرارداد پیـش فروش سـاختمان « مقررات ایـن قانون تبصره  اشـخاص ذیل نیز مـی تواننـد در چهارچوب این 

قانـون و قـراردادي کـه به موجـب آن زمینی در اختیارشـان قرار مـی گیرد اقدام بـه پیش فروش سـاختمان نمایند:
1 سـرمایه گذارانـی کـه در ازاء سـرمایه گذاري از طریـق احداث بناء بـر روي زمین متعلق به دیگري، واحدهاي سـاختمانی مشـخصی 

از بنـاء احداثـی بـر روي آن زمیـن، ضمن عقد و به موجب سـند رسـمی بـه آنان اختصـاص می یابد.
2 مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روي عین مستأجره را دارند.

ماده 2 در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
1 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

2 پالك و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
3 اوصـاف و امکانـات واحـد سـاختمانی مـورد معاملـه مانند مسـاحت اعیانـی، تعـداد اتاقها، شـماره طبقه، شـماره واحـد، توقفگاه 

انباري و  )پارکینـگ( 
4 مشـخصات فنـی و معمـاري سـاختمانی کـه واحد در آن احـداث می شـود مانند موقعیـت، کاربري و مسـاحت کل عرصـه و زیربنا، 
تعـداد طبقـات و کل واحدهـا، نمـا، نـوع مصالـح مصرفـی سـاختمان، سیسـتم گرمایش و سـرمایش و قسـمتهاي مشـترك و سـایر 

مـواردي کـه در پروانـه سـاخت و شناسـنامه فنـی هر واحـد قید شـده یا عرفـًا در قیمـت مؤثر
است.

5 بها یا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 شماره قبوض اقساطی براي بها، تحویل و انتقال قطعی

7 زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
8 تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه اي، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

9 تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
10  معرفی داوران

16 ( و ) 20 ( این قانون ( ،)14( ،)12( ،)11( ،) 7( و ) 8( و تبصره آن، ) 9 ( ،) 11  احکام مذکور در مواد ) 6
مـاده 3 قـرارداد پیـش فـروش و نیـز قـرارداد واگذاري حقـوق و تعهـدات ناشـی از آن باید با رعایـت مـاده ) 2( این قانـون از طریق 

قانون پیش فروش ساختمان



پیـام های پیشگیـری 1348

تنظیـم سـند رسـمی نزد دفاتر اسـناد رسـمی و بـا درج در سـند مالکیت و ارسـال خالصـة آن بـه اداره ثبت محل صـورت گیرد.
ماده 4 تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارك زیر است:

1 سـند رسـمی مالکیت یا سـند رسـمی اجـاره با حق احـداث بناء یا قـرارداد رسـمی حاکی از ایـن که مـورد معامله در ازاء سـرمایه 
گـذاري بـا حق فـروش از طریق احـداث بناء بـر روي عرصه بـه پیش فروشـنده اختصاص یافته اسـت.

2 پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل براي هر واحد
3 بیمه نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده ) 9( این قانون

4 تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملک

تبصـره  در مجموعـه هـاي احداثـی که پیـش فروشـنده تعهداتـی در برابر مرجـع صادرکننـده پروانه از قبیـل آماده سـازي و انجام 
فضاهـاي عمومـی و خدماتـی بـا پرداخت حقـوق دولتـی و عمومی و نظـارت آن دارد، اجـازه پیش فـروش واحدهاي مذکـور منوط به 

حداقـل سـی درصـد ) 30 %( پیشـرفت در انجام سـرجمع تعهـدات مربـوط و تأیید آن توسـط مرجـع صادرکننده پروانه می باشـد.
مـاده 5  تنظیـم قـرارداد پیـش فـروش و واگـذاري حقـوق و تعهدات ناشـی از آن نزد دفاتر اسـناد رسـمی بـا پرداخت حـق الثبت و 

بـدون ارائـه گواهـی مالیاتـی صرفـًا در قبـال پرداخت حـق التحریر طبـق تعرفه خـاص قـوه قضائیه صورت مـی گیرد.
مـاده 6  چنانچـه پیـش فروشـنده در تاریخ مقـرر در قرارداد واحـد پیش فروش شـده را تحویل پیش خریـدار ندهد و یـا به تعهدات 
خـود عمـل ننمایـد عالوه بـر اجراء بنـد) 9( مـاده ) 2( این قانون مکلف اسـت به شـرح زیـر جریمه تأخیر بـه پیش خریـدار بپردازد 
مگـر ایـن کـه بـه مبالغ بیشـتري به نفع پیـش خریـدار توافـق نمایند. اجـراء مقررات ایـن ماده مانـع از اعمـال خیارات بـراي پیش 

خریدار نیسـت.
1 درصورتـی کـه واحـد پیـش فروش شـده و بخش هـاي اختصاصـی نظیـر توقفـگاه )پارکینگ( و انبـاري در زمـان مقرر قابـل بهره 
بـرداري نباشـد، تـا زمـان تحویـل واحد به پیـش خریـدار، معادل اجـرت المثـل بخش تحویـل نشـده. %0( بهـاي روز تعهـدات / 2 

درصـورت عـدم انجـام تعهـدات در قسـمتهاي مشـاعی، روزانه به میـزان نیـم درصد ) 5
انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار

3 درصـورت عـدم انجـام تعهدات در قسـمتهاي خدمات عمومـی موضوع بند ) 9( مـاده ) 2( این قانـون از قبیل خیابان، فضاي سـبز، 
مسـاجد، مـدارس و امثـال آن روزانـه بـه میـزان یک در هـزار بهـاي روز تعهدات انجام شـده بـه میزان قدرالسـهم پیـش خریدار 4 

درصـورت عـدم اقـدام به موقع به سـند رسـمی انتقـال، روزانه به میـزان یـک در هزار مبلـغ قرارداد
مـاده 7 درصورتـی کـه مسـاحت بناء براسـاس صورت مجلـس تفکیکـی، کمتر یا بیشـتر از مقدار مشـخص شـده در قرارداد باشـد، 
مابـه التفـاوت براسـاس نـرخ مندرج در قـرارداد مورد محاسـبه قرار خواهـد گرفت، لیکـن چنانچه مسـاحت بنا تا پنـج درصد ) 5%( 
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افـزون بـر زیربنـاي مقـرر در قرارداد باشـد، هیچکـدام از طرفین حق فسـخ قـرارداد را ندارند و در صورتـی که بیش از پنـج درصد ) 
%5( باشـد صرفًا خریدار حق فسـخ قـرارداد را دارد.

چنانچـه مسـاحت واحـد تحویل شـده کمتـر از نود و پنـج درصد ) 95 %( مقدار توافق شـده باشـد پیـش خریدار حق فسـخ قرارداد 
را دارد یـا مـی تواند خسـارت وارده را بـر پایه قیمـت روز بناء و براسـاس نظر کارشناسـی از پیش فروشـنده مطالبه کند.

مـاده 8  در تمامـی مـواردي کـه به دلیـل تخلف پیش فروشـنده، پیش خریدار حق فسـخ خـود را اعمال مـی نماید، پیش فروشـنده 
بایـد خسـارت وارده را بـر مبنـاء مصالحه طرفین یا بـرآورد کارشـناس مرضی الطرفیـن به پیش خریـدار بپردازد.

تبصـره  درصـورت عـدم توافق طرفین، پیش فروشـنده بایـد تمام مبالـغ پرداختی را براسـاس قیمـت روز بناء، طبق نظر کارشـناس 
منتخـب مراجـع قضائی همراه سـایر خسـارات قانونی به پیـش خریدار مسـترد نماید.

مـاده 9 پیـش فروشـنده در قبال خسـارات ناشـی از عیب بنـاء و تجهیزات آن و نیز خسـارات ناشـی از عـدم رعایت ضوابـط قانونی، 
در برابـر پیـش خریـدار و اشـخاص ثالث مسـؤول اسـت و باید مسـؤولیت خـود را از این جهـت بیمه نمایـد. چنانچه میزان خسـارت 
وارده بیـش از مبلغـی باشـد کـه از طریـق بیمـه پرداخت می شـود، پیـش فروشـنده ضامن پرداخـت مابه التفـاوت خسـارت وارده 

خواهـد بود.
مـاده 10  درمـواردي کـه بانکهـا به پیـش خریداران براسـاس قـرارداد پیش فـروش، تسـهیالت خرید مـی دهند، وجه تسـهیالت از 
طـرف پیـش خریدار توسـط بانک به حسـاب پیـش فروشـنده واریز و مالکیت عرصه به نسـبت سـهم واحـد پیش خریداري شـده و 

نیـز حقـوق پیـش خریدار نسـبت بـه آن واحد بـه عنـوان تضمین أخذ مـی گردد.
مـاده 11  در پیـش فـروش سـاختمان نحوه پرداخت اقسـاط بهـاي مورد قـرارداد توافـق طرفین خواهد بـود، ولی حداقـل ده درصد ) 

10 %( از بهـا همزمـان بـا تنظیم سـند قطعی قابـل وصول خواهـد بود و طرفیـن نمی تواننـد برخـالف آن توافق کنند.
مـاده 12  درصورتـی کـه عملیـات سـاختمانی متناسـب با مفـاد قرارداد پیشـرفت نداشـته باشـد، پیش خریـدار می توانـد پرداخت 
اقسـاط را منـوط بـه ارائـه تأییدیـه مهنـدس ناظر مبنی بـر تحقق پیشـرفت از سـوي پیش فروشـنده نمایـد و مهندس ناظـر مکلف 

اسـت بـه تقاضـاي هریک از طرفیـن ظرف یک مـاه گـزارش پیشـرفت کار را ارائـه نماید.
مـاده 13  پیـش خریـدار بـه نسـبت اقسـاط پرداختـی یا عـوض قـراردادي، مالـک ملک پیـش فروش شـده مـی گـردد و در پایان 
مـدت قـرارداد پیـش فروش و اتمـام سـاختمان، با تأییـد مهندس ناظـر درصورتی کـه تمام اقسـاط را پرداخـت یا عوض قـراردادي 
را تحویـل داده باشـد، بـا ارائـه مـدارك مبنـی بـر ایفاء تعهـدات، می توانـد با مراجعـه به یکی از دفاتر اسـناد رسـمی، تنظیم سـند 
رسـمی انتقـال بـه نام خـود را درخواسـت نمایـد چنانچه پیـش فروشـنده حداکثر ظـرف ده روز پـس از اعـالم دفترخانـه از انتقال 
رسـمی مـال پیـش فروش شـده خـودداري نمایـد، دفترخانه با تصریـح مراتب مبـادرت به تنظیم سـند رسـمی به نام پیـش خریدار 
یـا قائـم مقـام وي مـی نمایـد. اداره ثبت اسـناد و امـالك محل وقـوع ملک مکلف اسـت به تقاضـاي ذي نفع نسـبت بـه تفکیک و یا 
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افـراز ملک پیـش فروش شـده اقـدام نماید.
مـاده 14  درصـورت انجـام کامـل تعهـدات از سـوي پیش خریـدار چنانچـه پیش فروشـنده تا زمـان انقضاء مـدت قـرارداد موفق به 
تکمیـل پـروژه نگـردد، با تأییـد مهندس ناظر سـاختمان مبنی بـر این که صرفـًا اقدامـات جزئی تا تکمیل پیشـرفت فیزیکـی مانده 
باشـد(، پیـش خریـدار مـی تواند با قبـول »10%« پـروژه باقیمانـده اسـت )کمتـر از ده درصد تکمیـل باقی قـرارداد به  دفتر اسـناد 
رسـمی مراجعـه نمایـد و خواسـتار تنظیم سـند رسـمی به قدرالسـهم خـود گردد. حقـوق دولتـی و هزینه هایـی که طبـق مقررات 
بـر عهـده پیـش فروشـنده بوده و توسـط پیش خریـدار پرداخت مـی گردد مانع از اسـتیفاء مبلـغ هزینه شـده از محل مـاده ) 11 ( و 

غیـره با کسـب نظـر هیـأت داوري مندرج در مـاده ) 20 ( ایـن قانـون نخواهد بود.
مـاده 15  عرصـه و اعیـان واحـد پیش فروش شـده و نیز اقسـاط و وجـوه وصول و یا تعهدشـده بابـت آن، قبل از انتقال رسـمی واحد 

پیـش فروش شـده بـه پیش خریـدار قابل توقیـف و تأمین به نفـع پیش فروشـنده یا طلبکار او نیسـت.
مـاده 16  درصـورت عـدم پرداخت اقسـاط بهـا یا عوض قـراردادي در مواعـد مقرر، پیش فروشـنده باید مراتـب را کتبًا بـه دفترخانه 
تنظیـم کننـده سـند اعـالم کنـد. دفترخانـه مکلف اسـت ظرف مهلـت یک هفتـه به پیـش خریدار اخطـار نمایـد تا ظـرف یک ماه 

نسـبت بـه پرداخت اقسـاط معوقـه اقـدام نماید در غیـر این صورت پیش فروشـنده حق فسـخ قـرارداد را خواهد داشـت.
مـاده 17  واگـذاري تمـام یـا بخشـی از حقوق و تعهدات پیش فروشـنده نسـبت به واحـد پیش فروش شـده و عرصة آن پـس از اخذ 

رضایـت همـه پیش خریـداران یا قائـم مقـام قانونی آنها بالمانع اسـت.
مـاده 18  درصـورت انتقـال حقـوق و تعهدات پیش خریدار نسـبت بـه واحد پیش فروش شـده بـدون رضایت پیش فروشـنده، پیش 

خریـدار عهـده دار پرداخت بها یا عـوض قـرارداد خواهد بود.
مـاده 19  پـس از انتقـال قطعـی واحـد پیـش فـروش شـده و انجام کلیـه تعهـدات، قـرارداد پیش فـروش از درجـه اعتبار سـاقط و 

طرفیـن ملـزم بـه اعـاده آن بـه دفترخانه می باشـند.
مـاده 20  کلیـه اختالفـات ناشـی از تعبیـر، تفسـیر و اجراء مفـاد قرارداد پیـش فروش توسـط هیأت داوران متشـکل از یـک داور از 
سـوي خریـدار و یک داور از سـوي فروشـنده و یک داور مرضـی الطرفین و در صـورت عدم توافق بـر داور مرضـی الطرفین یک داور 
بـا معرفـی رئیس دادگسـتري شهرسـتان مربوطه انجام می پذیـرد. درصورت نیـاز داوران می توانند از نظر کارشناسـان رسـمی محل 
اسـتفاده نمایـد. آئیـن نامه اجرائی این ماده توسـط وزارت مسـکن و شهرسـازي و وزارت دادگسـتري تهیـه و به تأیید هیـأت وزیران 

خواهـد رسـید. داوري موضـوع این قانـون تابع مقـررات آئین دادرسـی دادگاههـاي عمومی و انقـالب خواهد بود.
مـاده 21  پیـش فروشـنده بایـد قبـل از هرگونه اقدام جهـت تبلیغ و آگهـی پیش فروش بـه هر طریـق از جملـه درج در مطبوعات و 
پایگاههـاي اطالع رسـانی و سـایر رسـانه هـاي گروهی و نصـب در اماکـن و غیره، مجوز انتشـار آگهـی را از مراجع ذي صـالح که در 
آئیـن نامـه اجرائـی این قانون مشـخص می شـود أخـذ و ضمیمه درخواسـت آگهی بـه مطبوعات و رسـانه هاي یادشـده ارائـه نماید. 
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شـماره و تاریـخ ایـن مجوز بایـد در آگهی درج و به اطالع عموم رسـانده شـود. مطبوعات و رسـانه هـا قبل از دریافت مجوز یادشـده 
حـق درج و انتشـار آگهـی پیـش فروش را ندارنـد. در غیر این صـورت به توقیف به مـدت حداکثر دو مـاه و جزاء نقـدي از ده میلیون 

) 10.000.000 (ریـال تـا یکصـد میلیـون 100.000.000 ( ریال و در صـورت تکرار بـه حداکثر مجازات محکوم خواهند شـد. (
مـاده 22  شـهرداري هـا مکلفنـد هنـگام صـدور پروانـه سـاختمان براي هـر واحد نیـز شناسـنامه فنی مسـتقل با ذکر مشـخصات 

کامـل و ملحقـات و سـایر حقـوق با شـماره مسلسـل صـادر و به متقاضـی تسـلیم نمایند.
مـاده 23  اشـخاصی کـه بـدون تنظیم سـند رسـمی اقـدام به پیـش فروش سـاختمان یا بـدون اخذ مجـوز اقـدام به درج یا انتشـار 
آگهـی نماینـد، بـه حبـس از نود و یـک روز تا یک سـال یا جـزاء نقدي بـه میزان دو تـا چهار برابـر وجوه و امـوال دریافتـی محکوم 

می شـوند.
تبصـره  جرائـم مذکـور در ایـن مـاده تعقیب نمی شـود مگر با شـکایت شـاکی خصوصی یا وزارت مسـکن و شهرسـازي و با گذشـت 

شـاکی، تعقیـب یا اجـراء آن موقوف می شـود.
مـاده 24  مشـاوران امـالك باید پس از انجـام مذاکـرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سـند رسـمی قرارداد پیش فـروش به یکی 
از دفاتـر اسـناد رسـمی داللت نماینـد و نمی توانند رأسـًا مبـادرت به تنظیـم قرارداد پیـش فروش نماینـد. در غیراین صـورت براي 

بـار اول تـا یـک سـال و بـراي بار دوم تا دو سـال تعلیـق پروانة کسـب و براي بار سـوم بـه ابطال پروانه کسـب محکوم می شـوند.
مـاده 25  آئیـن نامـه اجرائـی ایـن قانـون ظرف سـه مـاه از تاریخ تصویـب توسـط وزارت دادگسـتري با همـکاري وزارت مسـکن و 
شهرسـازي و سـازمان ثبـت اسـناد و امالك کشـور تهیه و پـس از تأییـد رئیس قوه قضائیـه به تصویب هیـأت وزیران خواهد رسـید.
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قانون تشدید مجازات مرتکبین کاله برداری. 
ارتشا و اختالس
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ماده  1( هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال 
واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول 
اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها 
تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت 

جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای 
دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت 
عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق 
در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به 
دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی بخدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از 

خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره  1: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، 
مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ) حبس ( وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق 

اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره  2: مجازات شروع به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده 

نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در 

صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده  2( هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و 
واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کاالهائی که 
مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت 
قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست 

آمده محکوم خواهد شد .
تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون 

خواهد بود .
ماده  3( هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قوای سه 
گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا 
غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی 
را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است 
ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام 



پیـام های پیشگیـری 1408

یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه 
مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال 
از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و 
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد 

شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه 
جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه 

پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل 
قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل 

یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع 

مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره  2: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله 

رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره  3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود) در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم 
پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ( و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به 

مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره  4: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دالیل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت 
یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت 
بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین 

تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره  5: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد 
و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید 

تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده  4( کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال 
منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن حسب 
مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند 

و در صورتیکه مصداق مفسد فی االرض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی االرض خواهد بود.
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ماده  5( هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت 
و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای 
سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و 
اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده 

است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره  1: در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و 
هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس 

به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره  2: چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 
سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر 

دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره  3: هر گاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی 

از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره  4: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا 

به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره  5: هر گاه میزان اختالس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی 
است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت 
موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و 

مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  6: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس 

و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده  6( مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز 

جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا باالتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر 

صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
ماده  7( در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این 
قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعالم دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل 

کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده  8( کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات 

مغایر این قانون لغو میشود.
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قانـون چک
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قانون صدور چک
مصوب 1355/4/16

با اصالحات مصوب 1372/8/11
و اصالحات مصوب 1382/6/2

ماده -1 انواع چک عبارت است از:
1-چـک عـادی، چکی اسـت که اشـخاص عهـده بانک ها به حسـاب جاری خـود صادر و دارنـده آن تضمینـی جز اعتبار صـادر کننده 

ندارد. آن 
2-چـک تاییـد شـده، چکـی اسـت که اشـخاص عهـده بانک ها به حسـاب جـاری خود صـادر و توسـط بانک محـال علیـه پرداخت 

وجـه آن تایید می شـود.
3-چـک تضمیـن شـده، چکی اسـت که توسـط بانک به عهـده   همان بانک به درخواسـت مشـتری صـادر و پرداخت وجه آن توسـط 

می شـود. تضمین  بانک 
4-چـک مسـافرتی، چکـی اسـت که توسـط بانک صـادر و وجـه آن در هر یک از شـعب آن بانـک یا توسـط نماینـدگان و کارگزاران 

می گردد. پرداخـت  آن 
مـاده -2 چک هـای صـادر عهـده بانک هایـی کـه طبق قوانیـن ایـران در داخل کشـور دایر شـده یا می شـوند همچنین شـعب آن ها 
در خـارج از کشـور در حکـم اسـناد الزم االجراء اسـت و دارنده چـک در صورت مراجعـه به بانک و عـدم دریافت تمام یا قسـمتی از 
وجـه آن بـه علـت نبودن محـل و یا به هـر علت دیگـری که منتهی به برگشـت چـک و عـدم پرداخت گـردد می تواند طبـق قوانین 

و آئین نامه هـای مربـوط بـه اجرای اسـناد رسـمی وجه چک یـا باقی مانـده آن را از صـادر کننده وصـول نماید.
بـرای صـدور اجرائیـه دارنـده چک باید عیـن چـک و گواهی نامه مذکـور در مـاده 4 و یـا گواهی نامه منـدرج در ماده 5 را بـه اجرای 

ثبت اسـناد محل تسـلیم نماید.
اجـراء ثبـت در صورتـی دسـتور اجرا صـادر می کند کـه مطابقت امضـای چک بـا نمونه امضای صـادر کننـده در بانک از طـرف بانک 

باشد. گواهی شـده 
دارنـده چـک اعـم از کسـی اسـت که چـک در وجـه او صـادر گردیـده یا بـه نام او پشـت نویسـی شـده یا حامـل چـک )در مورد 

چک هـای در وجـه حامـل( یا قائـم مقـام قانونـی آنان.
تبصـره- دارنـده چـک می تواند محکومیت صـادر کننده را نسـبت بـه پرداخت کلیه خسـارات و هزینه های وارد شـده که مسـتقیمًا 
و بـه طـور متعـارف در جهـت وصـول طلب خـود از ناحیـه وی متحمل شـده اسـت، اعـم از آنکه قبـل از صـدور حکم یا پـس از آن 
باشـد، از دادگاه تقاضـا نمایـد، در صورتـی کـه دارنـده چک جبـران خسـارت و هزینه هـای مزبور را پـس از صدور حکم درخواسـت 
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کنـد، بایـد درخواسـت خود را بـه   همـان دادگاه صادر کننـده حکم تقدیـم نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مـاده واحـده- منظـور از عبـارت »کلیه خسـارات و هزینه هـای الزم از قبیل هزینه های دادرسـی« مذکـور در تبصره الحاقـی به ماده 
2 قانـون اصـالح موادی از قانـون صدور چـک مصـوب 10/03/1376 مجمع تشـخیص مصلحت نظام،، خسـارات تاخیر تأدیـه برمبنای 
نـرخ تـورم از تاریـخ چـک تا زمـان وصـول آنکه توسـط بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران اعـالم شـده و هزینه دادرسـی و 

حق الوکالـه بر اسـاس تعرفه هـای قانونی اسـت.
تفسـیر فـوق مشـتمل بـر ماده واحده در جلسـه رسـمی روز  شـنبه مورخ بیسـت و یکـم آذر مـاه یکهزار و سـیصد و هفتـاد و هفت 

مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام به تصویب رسـید.
مـاده -3 صـادر کننـده چـک بایـد در تاریخ منـدرج در آن معـادل مبلغ مذکـور در بانک محـال علیه وجه نقد داشـته باشـد و نباید 
تمـام یـا قسـمتی از وجهـی را کـه بـه اعتبـار آن چک صـادر کرده بـه صورتـی از بانک خـارج نمـای یا دسـتور عـدم پرداخت وجه 
چـک را بدهـد و نیـز نبایـد چـک را به صورتـی تنظیـم نماید کـه بانک به عللـی از قبیـل عـدم مطابقت امضـاء یـا قلم خوردگی در 

متـن چـک یا اختـالف در مندرجـات چـک و امثـال آن از پرداخت وجـه چک خـودداری نماید.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
مـاده -4 هـرگاه وجـه چک به علتـی از علل مندرج در مـاده 3 پرداخت نگـردد بانک مکلف اسـت در برگ مخصوصی که مشـخصات 
چـک و هویـت و نشـانی کامـل صـادر کننده در آن ذکر شـده باشـد علت یا علـل عدم پرداخـت را صریحًا قیـد و آن را امضـاء و مهر 

نمـوده و بـه دارنده چک تسـلیم نماید.
در بـرگ مزبـور بایـد مطابقـت امضاء صـادر کننده با نمونـه امضاء موجـود در بانک )در حـدود عرف بانکـداری( و یا عـدم مطابقت آن 

از طـرف بانک تصدیق شـود.
بانـک مکلـف اسـت به منظور اطـالع صادر کننـده چک فوراً نسـخه دوم ایـن برگ را به آخرین نشـانی صاحب حسـاب کـه در بانک 

موجود اسـت ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

مـاده -5 در صورتـی کـه موجـودی حسـاب صـادر کننده چـک نزد بانـک کمتـر از مبلغ چک باشـد به تقاضـای دارنده چـک، بانک 
مکلـف اسـت مبلـغ موجود در حسـاب را بـه دارنده چـک بپـردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شـده در پشـت چک و تسـلیم 
آن بـه بانـک، گواهـی نامه مشـتمل بر مشـخصات چـک و مبلغی که پرداخت شـده از بانـک دریافـت می نماید. چک مزبور نسـبت به 
مبلغـی کـه پرداخـت نگردیـده بی محل محسـوب و گواهـی نامه بانـک در این مـورد بـرای دارنده چک جانشـین اصل چـک خواهد 
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. د بو
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده -6 بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده -7 هر کس مرتکب بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الـف- چنانچـه مبلـغ منـدرج در متـن چـک کمتـر از ده میلیـون )10/000/000 ریـال( باشـد به حبـس تا حداکثر شـش مـاه محکوم 
شـد. خواهد 

ب- چنانچـه مبلـغ منـدرج در متـن چـک از ده میلیـون )10/000/000( ریال تا پنجـاه میلیون )50/000/000( ریال باشـد از شـش ماه تا 
یک سـال حبـس محکوم خواهد شـد.

ج- چنانچـه مبلـغ منـدرج در متـن چـک از پنجـاه میلیـون )50/000/000( ریـال بیشـتر باشـد بـه حبس از یک سـال تا دو سـال و 
ممنوعیـت از داشـتن دسـته چـک بـه مـدت دو سـال محکـوم خواهـد شـد و در صورتـی که صـادر کننـده چک اقـدام بـه اصدار 

چک هـای بالمحـل نمـوده باشـد، مجمـوع مبالـغ منـدرج در متـون چک هـا مالك عمـل خواهـد بود.
تبصـره- ایـن مجازات هـا شـامل مـواردی کـه ثابت شـود چک هـای بالمحل بابـت معامـالت نامشـروع و یا بهـره ربوی صادر شـده، 

نمی باشـد.
مـاده -8 چک هایـی کـه در ایـران عهـده بانک های واقـع در خارج کشـور صادر شـده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شـده باشـند 

از لحاظ کیفری مشـمول مقـررات این قانـون خواهند بود.
مـاده -9 در صورتـی کـه صـادر کننـده چک قبـل از تاریخ شـکایت کیفـری وجه چـک را نقداً بـه دارنـده آن پرداخته یا بـا موافقت 
شـاکی خصوصـی ترتیبـی بـرای پرداخت آن داده باشـد، یـا موجبات پرداخـت آن را در بانـک محال علیـه فراهم نمایـد قابل تعقیب 

کیفری نیسـت.
در مـورد اخیـر بانـک مذکـور مکلف اسـت تا میزان وجـه چک حسـاب صادر کننـده را مسـدود نماید و بـه محض مراجعـه دارنده و 

تسـلیم چک وجـه آن را بپردازد.
مـاده -10 هـر کـس بـا علـم به بسـته بـودن حسـاب بانکـی خـود مبـادرت به صـدور چـک نمایـد عمـل وی در حکم صـدور چک 
بی محـل خواهـد بـود و بـه حداکثر مجـازات منـدرج در ماده 7 محکـوم خواهد شـد و مجازات تعیین شـده غیـر قابل تعلیق اسـت.
مـاده -11 جرائـم مذکـور در ایـن قانـون بدون شـکایت دارنده چـک قابل تعقیـب نیسـت و در صورتی کـه دارنده چک تا شـش ماه 
از تاریـخ صـدور چـک بـرای وصـول آن بـه بانـک مراجعه نکند یـا ظرف شـش مـاه از تاریخ صـدور گواهی عـدم پرداخت شـکایت 

ننمایـد دیگر حـق شـکایت کیفری نخواهد داشـت.
منظـور از دارنـده چـک در ایـن ماده شـخصی اسـت که بـرای اولین بـار چک را بـه بانک ارائه داده اسـت بـرای تشـخیص اینکه چه 
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کسـی اولیـن بـار بـرای وصول وجه چـک به بانـک مراجعه کرده اسـت بانک هـا مکلفند بـه محض مراجعـه دارنده چـک هویت کامل 
و دقیـق او را در پشـت چک بـا ذکر تاریخ قیـد نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتـی کـه دارنـده چـک بخواهـد چک را به وسـیله شـخص دیگـری بـه نمایندگـی از طرف خـود وصـول کند و حق شـکایت 
کیفـری او در صـورت بی محـل بـودن چک محفوظ باشـد، بایـد هویت و نشـانی خود را بـه تصریح نمایندگی شـخص مذکـور در ظهر 
چـک قیـد نمایـد و در این صـورت بانـک اعالمیه مذکـور در مـاده 4 و 5 را به نام صاحـب چک صـادر می کند و حق شـکایت کیفری 

بود. او محفـوظ خواهد 
تبصـره- هـر گاه بعـد از شـکایت کیفـری، شـاکی چـک را بـه دیگـری انتقال دهـد یا حقـوق خود را نسـبت به چـک به هـر نحو به 

دیگـری واگـذار نمایـد تعقیب کیفـری موقوف خواهد شـد.
مـاده -12 هـر گاه قبـل از صـدور حکم قطعی، شـاکی گذشـت نماید و یـا اینکه متهـم وجه چک و خسـارات تاخیـر تادیـه را نقداً به 
دارنـده آن پرداخـت کنـد، یـا موجبـات پرداخت وجه چـک و خسـارات مذکـور )از تاریخ ارائه چـک به بانـک( را فراهم کنـد، یا در 

صنـدوق دادگسـتری یـا اجـراء ثبت تودیـع نماید مرجع رسـیدگی قـرار موقوفی تعقیـب صـادر خواهد کرد.
صـدور قـرار موقوفـی تعقیـب در دادگاه کیفری مانع از آن نیسـت که آن دادگاه نسـبت به سـایر خسـارات مورد مطالبه رسـیدگی و 

کند. صـادر  حکم 
هـر گاه پـس از صـدور حکـم قطعی شـاکی گذشـت کند و یـا اینکـه محکـوم علیه بـه ترتیب فـوق موجبـات پرداخت وجـه چک و 
خسـارات تاخیـر تادیه و سـایر خسـارات منـدرج در حکـم را فراهم نمایـد اجرای حکم موقـوف می شـود و محکوم علیـه فقط ملزم 
بـه پرداخـت مبلغـی معادل یک سـوم جـزای نقدی مقـرر در حکـم خواهد بود که به دسـتور دادسـتان بـه نفع دولت وصـول خواهد 

. شد
تبصـره- میـزان خسـارت و نحـوه احتسـاب آن بر مبنای قانـون الحاق یـک تبصره به مـاده )2( قانون اصـالح مـوادی از قانون صدور 

چـک- مصـوب 1376/3/10 مجمع تشـخیص مصلحت نظـام- خواهد بود.
ماده -13 در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هـر گاه بـدون قیـد در متـن چک ثابت شـود که وصول وجـه آن منوط به تحقق شـرطی بـوده یا چک بابـت تضمین انجـام معامله 

یا تعهدی اسـت.
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ه - در صورتـی کـه ثابـت گـردد چک بـدون تاریخ صادر شـده و یـا تاریخ واقعـی صدور چـک مقدم بر تاریـخ منـدرج در متن چک 
. شد با

مـاده -14 صـادر کننـده چـک یـا ذینفـع یا قائـم مقـام قانونی آن هـا با تصریـح به اینکـه چک مفقـود یا سـرقت یا جعل شـده و یا 
از طریـق کالهبـرداری یـا خیانـت در امانـت یـا جرائم دیگـری تحصیـل گردیـده می تواند کتبًا دسـتور عـدم پرداخت وجـه چک را 
بـه بانـک بدهـد بانک پس از احـراز هویت دسـتور دهنـده از پرداخت وجـه آن خـودداری خواهد کـرد و در صورت ارائـه چک بانک 

گواهـی عـدم پرداخـت را با ذکـر علت اعالم شـده صـادر و تسـلیم می نماید.
دارنـده چـک می توانـد علیه کسـی که دسـتور عـدم پرداخت داده شـکایت کنـد و هر گاه خـالف ادعایی کـه موجب عـدم پرداخت 
شـده ثابـت گـردد دسـتور دهنده عـالوه بر مجـازات مقـرر در ماده 7 ایـن قانون بـه پرداخت کلیـه خسـارات وارده بـه دارنده چک 

شـد. خواهد  محکوم 
تبصـره -1 ذینفـع در مـورد این ماده کسـی اسـت که چـک به نام او صادر یا ظهرنویسـی شـده یـا چک بـه او واگذار گردیده باشـد 

)یا چـک در وجه حامل بـه او واگـذار گردیده(.
در مـوردی کـه دسـتور عـدم پرداخـت مطابـق این مـاده صادر می شـود بانـک مکلف اسـت وجه چـک را تـا تعیین تکلیـف آن در 

مرجـع رسـیدگی یا انصـراف دسـتور دهنده در حسـاب مسـدودی نگهـداری نماید.
تبصـره -2 دسـتور دهنـده مکلف اسـت پـس از اعالم به بانک شـکایت خـود را به مراجـع قضایی تسـلیم و حداکثر ظـرف مدت یک 
هفتـه گواهـی تقدیم شـکایت خـود را به بانک تسـلیم نماید در غیـر این صورت پـس از انقضاء مـدت مذکور بانک از محـل موجودی 

بـه تقاضـای دارنده چک وجـه آن را پرداخـت می کند.
تبصـره -3 پرداخـت چک هـای تضمیـن شـده و مسـافرتی را نمی تـوان متوقـف نمـود مگـر آنکه بانـک صـادر کننده نسـبت به آن 
ادعـای جعـل نمایـد. در ایـن مـورد نیز حـق دارنده چـک راجع به شـکایت بـه مراجـع قضائی طبـق مفاد قسـمت اخیر مـاده )14( 

محفـوظ خواهـد بود.
ماده -15 دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

مـاده -16 رسـیدگی بـه کلیه شـکایات و دعـاوی جزایی و حقوقـی مربوط به چـک در دادسـرا و دادگاه تـا خاتمه دادرسـی، فوری و 
خـارج از نوبت بـه عمل خواهـد آمد.

مـاده -17 وجـود چـک در دسـت صادر کننـده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شـاکی از شـکایت اسـت مگـر اینکه خـالف این امر 
ثابـت گردد.

مـاده -18مرجـع رسـیدگی کننـده جرائـم مربوط بـه چک بالمحـل، از مته مـان در صـورت توجه اتهـام طبـق ضوابط مقـرر در ماده 
)134( قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومی و انقـالب )در امور کیفـری( مصوب 28/6/1378 کمیسـیون امور قضایـی و حقوقی 
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مجلـس شـورای اسـالمی- حسـب مـورد یکـی از قرارهـای تامین کفالـت یا وثیقـه )اعـم از وجه نقد یـا ضمانـت نامه بانکـی یا مال 
منقـول و غیر منقـول( اخـذ می نماید.

مـاده -19 در صورتـی کـه چـک به وکالت یـا نمایندگـی از طرف صاحب حسـاب اعم از شـخص حقیقی یا حقوقی صادر شـده باشـد، 
صـادر کننـده چـک و صاحب حسـاب متضامنـًا مسـئول پرداخت وجه چـک بـوده و اجرائیه و حکـم ضرر و زیـان بر اسـاس تضامن 
علیـه هـر دو صـادر می شـود. به عـالوه امضاء کننـده چک طبـق مقـررات این قانـون مسـئولیت کیفری خواهد داشـت مگـر اینکه 
ثابـت نمایـد کـه عـدم پرداخت مسـتند بـه عمل صاحب حسـاب یـا وکیل یـا نماینده بعـدی او اسـت، کـه در این صورت کسـی که 

موجـب عـدم پرداخت شـده از نظر کیفـری مسـئول خواهد بود.
ماده -20 مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

مـاده -21 بانک هـا مکلفنـد کلیـه حسـاب های جـاری اشـخاصی را کـه بیـش از یک بـار چک بی محـل صادر کـرده و تعقیـب آن ها 
منتهـی بـه صدور کیفرخواسـت شـده باشـد بسـته و تا سـه سـال به نـام آن ها حسـاب جاری دیگـری بـاز ننمایند.

مسـئولین شـعب هـر بانکی که بـه تکلیف فـوق عمل ننمایند حسـب مورد بـا توجه به شـرایط و امکانـات و دفعات و مراتـب جرم به 
یکـی از مجازات هـای مقـرر در مـاده 9 قانون رسـیدگی به تخلفات اداری توسـط هیات رسـیدگی بـه تخلفات اداری محکـوم خواهند 

. شد
تبصـره -1 بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران مکلف اسـت سـوابق مربوط بـه اشـخاصی را که مبـادرت به صدور چـک بالمحل 
نموده انـد بـه صـورت مرتـب و منظـم ضبط و نگهـداری نماید و فهرسـت اسـامی ایـن اشـخاص را در اجرای مقـررات ایـن قانون در 

اختیـار کلیـه بانک های کشـور قـرار دهد.
تبصـره -2 ضوابـط و مقـررات مربـوط به محرومیت اشـخاص از افتتاح حسـاب جاری و نحوه پاسـخ به اسـتعالمات بانک هـا به موجب 
آئیـن نامـه ای خواهـد بـود که ظـرف مدت سـه ماه توسـط بانک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران تنظیم و بـه تصویب هیـات دولت 

. سد می ر
مـاده -22 در صورتـی کـه به متهم دسترسـی حاصل نشـود، آخرین نشـانی متهم در بانـک محال علیـه اقامتگاه قانونی او محسـوب 

اسـت و هـر گونـه ابالغی به نشـانی مزبـور به عمـل می آید.
هـر گاه متهـم حسـب مـورد بـه نشـانی بانکی یا نشـانی تعیین شـده شـناخته نشـود یـا چنین محلـی وجود نداشـته باشـد گواهی 

مامـور بـه منزلـه ابـالغ اوراق تلقـی می شـود و رسـیدگی بدون لـزوم احضار متهـم وسـیله مطبوعـات ادامه خواهـد یافت.
ماده -23 قانون چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود.



149 قوانینی که همه باید بدانند
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قانون مدیریت پسماندها



151 قوانینی که همه باید بدانند

مـاده -1 جهـت تحقـق اصـل پنجاهـم )50( قانـون اساسـي جمهوري اسـالمي ایـران و به منظـور حفظ محیط زیسـت کشـور از آثار 
زیانبـار پسـماندها و مدیریـت بهینـه آنها، کلیـه وزارتخانه و سـازمانها و موسسـات و نهادهاي دولتـي و نهادهاي عمومـي غیردولتي 
کـه شـمول قانـون بـر آنها مسـتلزم ذکر نام مي باشـد و کلیه شـرکتها و موسسـات و اشـخاص حقیقـي و حقوقي ، موظفنـد مقررات 

و سیاسـتهاي مقـرر در ایـن قانون را رعایـت نمایند.
ماده -2 عبارات و اصطالحاتي که در این قانون به کار رفته است، داراي معاني زیر مي با شد: 

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب - پسـماند: بـه مـواد جامـد، مایـع و گاز )غیـر از فاضـالب( گفته مي شـود که بـه طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم حاصـل از فعالیت 

انسـان بـوده و از نظـر تولیـد کننـده ،  زائد تلقـي مي شـود. پسـماندها به پنج گروه تقسـیم مي شـوند:
-1 پسـماندهاي عـادي: به کلیه پسـماندهایي گفته مي شـود کـه به صورت معمول از فعالیتهاي روزمره انسـانها در شـهرها، روسـتاها 

و خـارج از آنهـا تولیـد مي شـود، از قبیل زباله هـاي خانگي و نخاله هاي سـاختماني.
-2 پسـماندهاي پزشـکي )بیمارسـتاني(: بـه کلیـه پسـماندهاي عفوني و زیـان آور ناشـي از بیمارسـتانها، مراکز بهداشـتي، درماني، 
آزمایشـگاههاي تشـخیص طبي و سـایر مراکز مشـابه گفته مي شـود. سـایر پسـماندهاي خطرناك بیمارستاني از شـمول این تعریف 

خارج اسـت.
-3 پسـماندهاي ویـژه:  بـه کلیـه پسـماندهایي گفتـه مي شـود که بـه دلیل بـاال بـودن حداقل، یکـي از خـواص خطرنـاك، از قبیل 
سـمیت، بیماري زایي، قابلیت انفجار یا اشـتعال، خورندگي و مشـابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشـته باشـد و آن دسـته از پسـماندهاي 
پزشـکي و نیـز بخشـي از پسـماندهاي عـادي، صنعتي، کشـاورزي که نیاز بـه مدیریت خـاص دارند، جز پسـماندهاي ویژه محسـوب 

مي شـوند.
-4 پسـماندهاي کشـاورزي:  به پسـماندهاي ناشـي از فعالیتهاي تولیدي در بخش کشـاورزي گفته مي شـود از قبیل فضوالت،  الشـه 

حیوانـات )دام، طیـور و آبزیان( محصوالت کشـاورزي فاسـد یـا غیرقابل مصرف.
-5 پسـماندهاي صنعتـي:  به کلیه پسـماندهاي ناشـي از فعالیتهـاي صنعتي و معدني و پسـماندهاي پاالیشـگاهي صنایـع گاز،  نفت و 

پتروشـیمي و نیروگاهـي و امثـال آن گفتـه مـي شـود از قبیل بـراده ها ، سـرریزها و لجن هـاي صنعتي.
ج -مدیریـت اجرایـي پسـماند:  شـخصیت حقیقي یا حقوقي اسـت که مسـئول برنامه ریـزي، سـاماندهي، مراقبت و عملیـات اجرایي 
مربـوط بـه تولیـد، جمـع آوري، ذخیره سـازي، جداسـازي ، حمل و نقـل، بازیافـت، پـردازش و دفع پسـماندها و همچنیـن آموزش و 

اطالع رسـاني در ایـن زمینه مي باشـد.
-1 دفع: کلیه روشهاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي
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-2 پردازش:  کلیه فرایند هاي مکانیکي، شیمیایي، بیولوژیکي که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
د- منظور از آلودگي، همان تعریف مقرر در ماده )9( قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب -1353/3/28 است.

تبصـره -1 پسـماندهاي پزشـکي و نیـز بخشـي از پسـماندهاي عـادي، صنعتـي و کشـاورزي که نیـاز به مدیریـت خـاص دارند، جز 
پسـماندهاي ویژه محسـوب مي شـوند.

تبصـره -2 فهرسـت پسـماندهاي ویـژه از طرف سـازمان، با همـکاري دسـتگاههاي ذیربط تعیین و بـه تصویب شـوراي عالي حفاظت 
محیط زیسـت، خواهد رسـید.

تبصره -3 پسماندهاي ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصـره -4 لجـن هـاي حاصـل از تصفیـه فاضالب هـاي شـهري و تخلیه چاههـاي جذبي فاضـالب خانگـي در صورتي که خشـک یا 

کـم رطوبت باشـند، در دسـته پسـماندهاي عـادي قرار خواهنـد گرفت.
مـاده -3 موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتي ایران موظف اسـت با همکاري وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و سـایر 

دسـتگاهها حسـب مورد، اسـتاندارد کیفیت و بهداشـت محصـوالت و مواد بازیافتي و اسـتفاده هـاي مجاز آنهـا را تهیه نماید.
مـاده -4 دسـتگاههاي اجرایـي ذیربـط موظفنـد جهـت بازیافت و دفـع پسـماندها، تدابیـر الزم را به ترتیبـي که در آییـن نامه هاي 
اجرایـي ایـن قانون مشـخص خواهد شـد، اتخـاذ نماینـد. آیین نامـه اجرایي مذکور مـي بایسـتي در برگیرنده مـوارد زیر نیز باشـد: 

-1 مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتري ایجاد نماید.
-2 تسـهیالت الزم بـراي تولیـد و مصـرف کاالهایـي که بازیافت آنها سـهل تر اسـت،  فراهـم شـود و تولیـد و واردات محصوالتي که 

دفـع یـا بازیافت پسـماند آنها مشـکل تر اسـت، محدود شـود.
-3 تدابیري اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتي در تولید گسترش یابد.

-4 مسئولیت تامین و پرداخت بخشي از هزینه هاي بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصوالت قرار گیرد.
مـاده -5 مدیریـت هـاي اجرایي پسـماندها، موظفنـد براسـاس معیارها و ضوابـط وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش ترتیبـي اتخاذ 

نماینـد تـا سـالمت، بهداشـت و ایمنـي عوامل اجرایـي تحت نظـارت آنهـا تامین و تضمین شـود.
ماده -6 سـازمان صدا و سـیماي جمهوري اسـالمي ایران و سـایر رسـانه هایي که نقش اطالع رسـاني دارند و همچنین دسـتگاههاي 
آموزشـي و فرهنگـي، موظفنـد جهـت اطـالع رسـاني و آمـوزش، جداسـازي صحیـح، جمـع آوري و بازیافت پسـماندها،  اقـدام و با 

سـازمانها و مسـئولین مربوط همـکاري نمایند.
تبصره- وزارتخانه هاي جهاد کشـاورزي، صنایع و معادن، کشـور و بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي به منظور کاهش پسـماندهاي 

کشـاورزي، موظفند نسـبت به اطالع رسـاني و آموزش روسـتائیان و تولید کننـدگان، اقدام الزم را بـه عمل آورند.
مـاده -7 مدیریـت اجرایـي کلیه پسـماندها غیـر از صنعتي و ویژه در شـهرها و روسـتاها و حریم آنهـا به عهده شـهرداري و دهیاري 
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هـا و در خـارج از حـوزه و وظایف شـهرداري ها و دهیـاري ها به عهده بخشـداري ها مي باشـد. مدیریت اجرایي پسـماندهاي صنعتي 
ویـژه بـه عهـده تولید کننـده خواهد بـود. در صـورت تبدیـل آن به پسـماند عادي بـه عهـده شـهرداریها، دهیاریها و بخشـداریها 

خواهـد بود.
تبصـره - مدیریـت هـاي اجرایـي مـي توانند تمـام یا بخشـي از عملیـات مربوط به جمـع آوري، جداسـازي و دفـع پسـماندها را به 

اشـخاص حقیقـي و حقوقي واگـذار نمایند.
مـاده -8 مدیریـت اجرایـي مي توانـد هزینه هاي مدیریـت پسـماندها را از تولید کننده پسـماند با تعرفـه اي که طبق دسـتورالعمل 
وزارت کشـور توسـط شـوراهاي اسـالمي بر حسـب نوع پسـماند تعیین مي شـود، دریافـت نموده و فقـط صرف هزینه هـاي مدیریت 

پسـماند نماید.
مـاده -9 وزارت کشـور بـا هماهنگي سـازمان، موظف اسـت برنامه ریزي و تدابیر الزم براي جداسـازي پسـماندهاي عـادي را به عمل 
آورده و برنامـه زمـان بنـدي آن را تدویـن نمایـد. مدیریت هاي اجرایـي مندرج در مـاده )7( این قانـون موظفند در چارچـوب برنامه 
فـوق و در مهلتـي کـه در آییـن نامـه اجرایي ایـن قانون، پیـش بیني مي شـود، کلیه پسـماندهاي عـادي را به صورت تفکیک شـده 

جمـع آوري، بازیافت یا دفـن نمایند.
مـاده -10 وزارت کشـور موظـف اسـت در اجـراي وظایـف منـدرج در ایـن قانون، ظرف مدت شـش مـاه پـس از تصویب ایـن قانون، 
نسـبت به تهیه دسـتورالعمل تشـکیالت و سـاماندهي مدیریت اجرایي پسـماندها در شـهرداریها، دهیـاري ها و بخشـداري ها اقدام 

. ید نما
مـاده -11 سـازمان موظـف اسـت با همـکاري وزارتخانه هاي بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي ) در مورد پسـماندهاي پزشـکي(، 
صنایـع و معـادن، نیـرو و نفت )در مورد پسـماندهاي صنعتـي و معدني( ، جهاد کشـاورزي )در مورد پسـماندهاي کشـاورزي( ضوابط و 
روشـهاي مربـوط بـه مدیریت اجرایـي پسـماندها را تدوین و در شـوراي عالي حفاظت محیط زیسـت بـه تصویب برسـاند، وزارتخانه 

هـاي مذکور مسـئول نظـارت بر اجـراي ضوابط و روشـهاي مصوب هسـتند.
مـاده -12 محـل هـاي دفن پسـماندها براسـاس ضوابط زیسـت محیطي توسـط وزارت کشـور بـا هماهنگـي سـازمان و وزارت جهاد 

تعیین خواهد شـد. کشـاورزي 
تبصـره -1 شـوراي عالي شهرسـازي و معمـاري موظف اسـت در طرحهـاي ناحیه اي جامـع،  مناطق مناسـبي را براي دفع پسـماندها 

در نظـر بگیرد.
تبصـره -2 وزارت کشـور موظـف اسـت اعتبـارات،  تسـهیالت و امکانـات الزم را جهـت ایجـاد و بهـره بـرداري از محـل هـاي دفع 

پسـماندها راسـا یا توسـط بخـش خصوصـي فراهـم نماید.
مـاده -13 مخلـوط کردن پسـماندهاي پزشـکي با سـایر پسـماندها و تخلیـه و پخش آنهـا در محیط و یا فـروش ، اسـتفاده و بازیافت 
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این نوع پسـماندها ممنوع اسـت.
مـاده -14 نقـل و انتقـال بـرون مـرزي پسـماندهاي ویژه تابع مقـررات کنوانسـیون بازل و بـا نظارت مرجـع ملي کنوانسـیون خواهد 

بـود. نقـل و انتقـال درون مرزي پسـماندهاي ویـژه تابع آییـن نامـه اجرایي مصوب هیـات وزیـران خواهد بود.
مـاده -15 تولیـد کننـدگان آن دسـته از پسـماندهایي کـه داراي یکـي از ویژگـي هاي پسـماندهاي ویژه نیـز مي باشـند، موظفند با 
بهینـه سـازي فرآینـد و بازیابـي، پسـماندهاي خود را بـه حداقل برسـانند و در مـواردي که حـدود مجـاز در آیین نامـه اجرایي این 

قانـون پیش بیني شـده اسـت، در حـد مجـاز نگهدارند.
مـاده -16 نگهـداري، مخلـوط کـردن، جمـع آوري، حمـل و نقل، خریـد و فـروش، دفع، صـدور تخلیه پسـماندها در محیـط بر طبق 
مقـررات ایـن قانـون و آییـن نامـه اجرایـي آن خواهد بـود. در غیر ایـن صورت اشـخاص متخلـف به حکـم مراجع قضایي بـه جزاي 

نقـدي در بـار اول پسـماندهاي عـادي از پانصـد هـزار )500000( ریال تا یکصـد میلیون
)100000000( ریـال و بـراي سـایر پسـماندها از دو میلیـون )2000000( ریال تا یکصـد میلیـون )100000000( ریال و در صـورت تکرار، هر 

بـار دو برابـر مجـازات قبلي در ایـن ماه محکوم مي شـوند.
متخلفیـن از حکـم مـاده )13(  به جـزاي نقـدي از دو میلیـون )2000000(  ریال تا یکصـد میلیـون )100000000(  ریال و در صـورت تکرار 

بـه دو برابـر حداکثـر مجـازات و در صـورت تکـرار مجدد هـر بار بـه دو برابر مجـازات بـار قبل محکوم مي شـوند.
مـاده -17 متخلفیـن از حکـم مـاده )14(  این قانون موظفند پسـماندهاي مشـمول کنوانسـیون بـازل را به کشـور مبدا اعـاده و یا در 
صـورت امـکان معـدوم کـردن در داخل تحت نظـارت و طبق نظـر سـازمان )مرجع ملي کنوانسـیون مذکـور در ایران(  بـا هزینه خود 

بـه نحـو مناسـب دفع نماینـد. در غیر ایـن صورت بـه مجازاتهاي مقـرر در مـاده )16( محکوم خواهند شـد.
مـاده -18 در شـرایطي کـه آلودگـي ، خطر فـوري براي محیـط و انسـان دارد، با اخطار سـازمان و وزارت بهداشـت،  درمـان و آموزش 
پزشـکي، متخلفیـن و عاملیـن آلودگـي موظفنـد فـورا اقداماتـي را کـه منجـر به بـروز آلودگـي و تخریب محیط زیسـت مي شـود 
متوقـف نمـوده و بالفاصلـه مبادرت به رفـع آلودگي و پاکسـازي محیط نماینـد. در صورت اسـتنکاف، مرجع قضایي خـارج از نوبت به 
موضـوع رسـیدگي و متخلفیـن و عاملیـن را عـالوه بـر پرداخت جریمه تعیین شـده، ملزم بـه رفع آلودگـي و پاکسـازي خواهد نمود.
مـاده -19 در تمـام جرایـم ارتکابـي مذکور، مرجـع قضایي مرتکبیـن را عالوه بـر پرداخت جریمه به نفـع صندوق دولـت، به پرداخت 

خسـارت به اشـخاص و یا جبران خسـارت وارده، بنا به درخواسـت دسـتگاه مسـئول محکوم خواهد نمود.
مـاده -20 خودروهـاي تخلیـه کننـده پسـماند در اماکن غیرمجـاز، عالوه بـر مجازاتهاي مذکـور، به یک تـا ده هفته توقیـف محکوم 

خواهند شـد.
تبصره - در صورتي که محل تخلیه، معابر عمومي، شهري و بین شهري باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم مي شوند.

مـاده -21 درآمـد حاصـل از جرایـم ایـن قانـون به حسـاب خزانـه داري کل کشـور واریز و همه سـاله معـادل وجوه واریـزي از محل 
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اعتبـارات ردیـف خاصي کـه در قوانین 
مـي  بینـي  پیـش  سـنواتي  بودجـه 
شـود،  در اختیـار دسـتگاههایي که در 
آییـن نامـه اجرایي ایـن قانـون تعیین 
گرفـت  خواهـد  قـرار  شـد،  خواهنـد 
تـا صـرف آمـوزش، فرهنـگ سـازي، 
اطالع رسـاني و رفـع آلودگي ناشـي از 
پسـماندها، حفاظت از محیط زیسـت و 
تامیـن امکانـات الزم در جهـت اجراي 

گـردد. قانون  ایـن 
ایـن  اجرایـي  نامـه  آییـن   22- مـاده 
همـکاري  بـا  سـازمان  توسـط  قانـون 
دسـتگاههاي  سـایر  و  کشـور  وزارت 
اجرایـي ذیربـط حداکثـر ظـرف مـدت 
شـش مـاه تهیـه و بـه تصویـب هیات 

وزیـران مـي رسـد.
مـده -23 نظـارت و مسـئولیت حسـن 
اجـراي این قانون بر عهده سـازمان مي 
باشـد. قانون فوق مشـتمل بر بیسـت و 
سـه ماده و نـه تبصره در جلسـه علني 
روز یکشـنبه مورخ بیسـتم اردیبهشت 
مـاه یکهزار و سـیصد و هشـتاد و سـه 
مجلس شـوراي اسـالمي تصویـب و در 
تاریـخ 1383/3/9 بـه تاییـد شـوراي 

نگهبان رسـیده اسـت.
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ماده 100
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مــاده 100ـ مالکیــن اراضــی و امــالك واقــع در محــدودة شــهر یــا حریــم آن بایــد قبــل از هــر اقــدام عمرانــی یــا تفکیــک اراضــی 
و شــروع ســاختمان از شــهرداری پروانــه اخــذ نماینــد.

شــهرداری می توانــد از عملیــات ســاختمانی ســاختمانهای بــدون پروانــه یــا مخالــف مفــاد پروانــه بوســیله مأموریــن خــود اعــم 
از آنکــه ســاختمان در زمیــن محصــور یــا غیرمحصــور واقــع باشــد جلوگیــری کنــد.

تبصــرة 1ـ در مــوارد مذکــور فــوق کــه از لحــاظ اصــول شهرســازی یــا فنــی یــا بهداشــتی قلــع تأسیســات و بناهــای خــالف 
مشــخصات منــدرج در پروانــه ضــرورت داشــته باشــد یــا بــدون پروانــة شــهرداری ســاختمان احــداث یــا شــروع به احداث شــده 
باشــد بــه تقاضــای شــهرداری موضــوع در کمیســیونهایی مرکــب از نماینــده وزارت کشــور بــه انتخــاب وزیــر کشــور و یکــی از 
ــد  ــع اعــالم می کن ــه ذینف ــده ب ــس از وصــول پرون ــه انتخــاب انجمــن مطــرح می شــود. کمیســیون پ اعضــای انجمــن شــهر، ب
کــه ظــرف ده روز توضیحــات خــود را کتبــًا ارســال دارد پــس از انقضــاء مــدت مذکــور کمیســیون مکلــف اســت موضــوع را بــا 
ــرای ادای توضیــح شــرکت می کنــد ظــرف مــدت یکمــاه تصمیــم مقتضــی  ــدون حــق رأی ب حضــور نماینــده شــهرداری کــه ب
بــر حســب مــورد اتخــاذ کنــد در مــواردی کــه شــهرداری از ادامــة ســاختمان بــدون پروانــه یــا مخالــف مفــاد پروانــه جلوگیــری 
می کنــد مکلــف اســت حداکثــر ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ جلوگیــری موضــوع را در کمیســیون مذکــور مطــرح کنــد در غیــر 

ایــن صــورت کمیســیون بــه تقاضــای ذینفــع بــه موضــوع رســیدگی خواهــد کــرد.
در صورتــی کــه تصمیــم کمیســیون بــر قلــع تمــام یــا قســمتی از بنــا باشــد مهلــت مناســبی کــه نبایــد از دو مــاه، تجــاوز کنــد 

ــد. ــن می کن تعیی
شــهرداری مکلــف اســت تصمیــم مزبــور را بــه مالــک ابــالغ کنــد. هــرگاه مالــک درمهلــت مقــرر اقــدام بــه قلــع بنــاء نکنــد 
شــهردار رأســًا اقــدام کــرده و هزینــة آن را طبــق مقــررات آیین نامــة اجــرای وصــول عــوارض از مالــک دریافــت خواهــد کــرد.
تبصــرة 2ـ در مــورد اضافــه بنــا زائــد بــر مســاحت زیربنــای منــدرج در پروانــة ســاختمانی واقــع در حــوزة اســتفاده از اراضــی 
ــی )در  ــه موقعیــت ملــک از نظــر مکان ــا توجــه ب ــد در صــورت عــدم ضــرورت قلــع اضافــه بنــا ب مســکونی کمیســیون می توان
ــوع  ــا ن ــه اخــذ جریمــه ای کــه متناســب ب ــا بن بســت( رأی ب ــاز ی ــا کــوچ بن ب ــا خیابانهــای فرعــی و ی ــر خیابانهــای اصلــی ی ب
اســتفاده از فضــای ایجــاد شــده و نــوع ســاختمان از نظــر مصالــح مصرفــی باشــد تعییــن و شــهرداری مکلــف اســت بــر اســاس 
آن نســبت بــه وصــول جریمــه اقــدام کنــد )جریمــه نبایــد از حداقــل یــک دوم کم تــر و از ســه برابــر ارزش معامالتــی بــرای هــر 
متــر مربــع بنــای اضافــه بیشــتر باشــد(. در صورتــی کــه ذینفــع از پرداخــت جریمــه خــودداری کــرد، شــهرداری مکلــف اســت 
مجــدداً پرونــده را بــه همــان کمیســیون ارجــاع و تقاضــای صــدور رأی تخریــب را بکنــد. کمیســیون در ایــن مــورد نســبت بــه 

صــدور رأی تخریــب اقــدام خواهــد نمــود.

ماده 100
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تبصــرة 3ـ در مــورد اضافــه بنــا زائــد بــر مســاحت منــدرج در پروانــة ســاختمانی واقــع در حــوزة اســتفاده از اراضــی تجارتــی و 
صنعتــی و اداری کمیســیون می توانــد در صــورت عــدم ضــرورت قلــع اضافــه بنــا بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک از نظــر مکانــی 
)در بــر خیابانهــای اصلــی یــا خیابانهــای فرعــی و یــا کوچــه بن بــاز یــا بن بســت( رأی بــه اخــذ جریمــه ای کــه متناســب بــا نــوع 
اســتفاده از فضــای ایجــاد شــده و نــوع ســاختمان از نظــر مصالــح مصرفــی باشــد تعییــن و شــهرداری مکلــف  اســت بر اســاس آن 
نســبت بــه وصــول جریمــه اقــدام کنــد )جریمــه نبایــد از حداقــل دو برابــر کم تــر و از چهــار برابــر ارزش معامالتــی ســاختمان 
بــرای هــر متــر مربــع بنــای اضافــی ایجــاد شــده بیش تــر باشــد(. در صورتــی کــه ذینفــع از پرداخــت جریمــه خــودداری کــرد 

شــهرداری مکلــف اســت مجــدداً پروانــه را بــه همــان کمیســیون ارجــاع و تقاضــای صــدور رأی تخریــب بکنــد.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

تبصــرة 4ـ در مــورد احــداث بنــای بــدون پروانــه در حــوزه اســتفاده از اراضــی مربوطــه در صورتــی کــه اصــول فنــی و بهداشــتی 
و شهرســازی رعایــت شــده باشــد کمیســیون می توانــد بــا صــدور رأی اخــذ جریمــه بــه ازاء هــر متــر مربــع بنــای بــدون مجــوز 
ــت  ــاختمان ارزش دریاف ــه س ــی ک ــاختمان در صورت ــرقفلی س ــم ارزش س ــک پنج ــا ی ــاختمان ی ــی س ــم ارزش معامالت ــک ده ی
ســرقفلی داشــته باشــد، هــر کــدام کــه مبلــغ آن بیش تــر اســت از ذینفــع، بالمانــع بــودن صــدور بــرگ پایــان ســاختمان را بــه 

شــهرداری اعــالم کنــد. اضافــه بنــا زائــد بــر تراکــم مجــاز بــر اســاس مفــاد تبصره هــای 2 و 3 عمــل خواهــد شــد.
تبصــرة 5ـ در مــورد عــدم احــداث پارکینــگ و یــا غیرقابــل اســتفاده بــودن آن و عــدم امــکان اصــالح آن کمیســیون می توانــد 
بــا توجــه بــه موقعیــت محلــی و نــوع اســتفاده از فضــای پارکینــگ، رأی بــه اخــذ جریمــه ای کــه حداقــل یــک برابــر و حداکثــر 
دو برابــر ارزش معامالتــی ســاختمان بــرای هــر متــر مربــع فضــای از بیــن رفتــة پارکینــگ باشــد، صــادر کنــد )مســاحت هــر 
ــرگ  ــه اخــذ جریمــة تعییــن شــده و صــدور ب ــع می باشــد(. شــهرداری مکلــف ب ــا احتســاب گــردش 25 متــر مرب پارکینــگ ب

ــد. ــاختمان می باش ــان س پای
تبصــرة 6ـ )اصالحــی 1358/6/27( در مــورد تجــاوز بــه معابــر شــهر، مالکیــن موظــف هســتند در هنــگام نوســازی بــر اســاس 
پروانــة ســاختمان و طرحهــای مصــوب رعایــت برهــای اصالحــی را بکنــد، در صورتــی کــه بــر خــالف پروانــه و یــا بــدون پروانــه 
ــیون  ــه کمیس ــر را ب ــة ام ــری و پروان ــات جلوگی ــة عملی ــت از ادام ــف اس ــهرداری مکل ــرد ش ــام گی ــورد انج ــن م ــاوزی در ای تج
ــازی در  ــی و بهداشــتی و شهرس ــت اصــول فن ــا، عــدم رعای ــدن عــدم اســتحکام بن ــف مان ــوارد تخل ــد. در ســایر م ارســال کن

ــه موضــوع در صالحیــت کمیســیونهای مــادة 100 اســت. ســاختمان رســیدگی ب
ــه  ــه ب ــاختمانی ک ــی س ــات اجرای ــه عملی ــبت ب ــد نس ــاختمانی موکلفن ــر س ــان ناظ ــی 1358/6/27( مهندس ــرة 7ـ )اصالح تبص
مســوولیت آنــان احــداث می گــردد، از لحــاظ انطبــاق ســاختمان بــا مشــخصات منــدرج در پروانــه و نقشــه ها و محاســبات فنــی 
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ضمیمــة آن مســتمراً نظــارت کــرده و در پایــان کار مطابقــت ســاختمان بــا پروانــه و نقشــه و محاســبات فنــی را گواهــی کننــد. هر 
گاه مهنــدس ناظــر بــر خــالف واقــع گواهــی کنــد و یــا تخلــف را بموقــع بــه شــهرداری اعــالم نکنــد و موضــوع منتهــی بطــرح در 
کمیســیون منــدرج در تبصــرة یــک مــادة 100 قانــون شــهرداری و صــدور رأی بــر جریمــه یــا تخریــب ســاختمان گردد، شــهرداری 
مکلــف اســت مراتــب را بــه نظــام معمــاری و ســاختمانی منعکــس کنــد. شــورای انتظامــی نظــام مذکــور موظــف اســت مهنــدس 
ناظــر را در صــورت ثبــوت تقصیــر برابــر قانــون نظــام معمــاری و ســاختمانی حســب مــورد بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بــه 
6 مــاه تــا ســه ســال محرومیــت از کار و در صورتــی کــه مجــدداً مرتکــب تخلــف شــود کــه منجــر بــه صــدور رأی تخریــب بــه 
وســیله کمیســیون مــادة 100 گــردد بــه حداکثــر مجــازات محکــوم کنــد. مراتــب محکومیــت از طــرف شــورای انتظامــی نظــام 
ــد کثیراالنتشــار اعــالم می گــردد. شــهرداری  ــا چنــد مــورد از جرای ــة اشــتغال درج و در یــک ی معمــاری و ســاختمانی در پروان
ــادة 100  ــدة کمیســیون م ــه محــض وقــوف از تخلــف مهنــدس ناظــر و ارســال پرون ــا صــدور رأی محکومیــت ب مکلــف اســت ت
ــهرداری  ــه ســاختمان ش ــت پروان ــاختمان جه ــرای س ــه ب ــدس ناظــر مربوط ــا مهن ــی امض ــذ گواه ــاه از اخ ــر 6 م ــدت حداکث بم
ــه  خــودداری کنــد. مأموریــن شــهرداری نیــز موکلفنــد در مــورد ســاختمانها نظــارت کنــد و هــر گاه از مــوارد تخلــف در پروان
بموقــع جلوگیــری نکننــد و یــا در مــورد صــدور گواهــی انطبــاق ســاختمان بــا پروانــه مرتکــب تقصیــری شــوند، طبــق مقــررات 
ــان رســیدگی می شــود و در صورتــی کــه عمــل ارتکابــی مهندســان ناظــر و مأموریــن شــهرداری واجــد  ــه تخلــف آن ــی ب قانون
جنبــة جزایــی هــم باشــد از ایــن جهــت نیــز قابــل تعقیــب خواهنــد بــود. در مــواردی کــه شــهرداری مکلــف بــه جلوگیــری از 
ــا اســتفاده از مأموریــن اجراییــات خــود و در صــورت  ــد ب عملیــات ســاختمان اســت و دســتور شــهرداری اجــرا نشــود می توان

لــزوم مأموریــن انتظامــی بــرای متوقــف ســاختن عملیــات ســاختمانی اقــدام کنــد.
تبصــرة 8ـ )اصالحــی 1358/6/27( دفاتــر اســناد رســمی مکلفنــد قبــل از انجــام معاملــة قطعــی در مــورد ســاختمانهای گواهــی 
پایــان ســاختمان و در مــورد ســاختمانهای ناتمــام گواهــی عــدم خــالف تاتاریــخ انجــام معاملــه را کــه توســط شــهرداری صــادر 
شــده باشــد مالحظــه و مراتــب را در ســند قیــد کنــد. در مــورد ســاختمانهایی کــه قبــل از تصویــب قانــون 6 تبصــره الحاقــی بــه 
مــادة 100 قانــون شــهرداریها )1355/11/24( معاملــه انجــام گرفتــه و از یــد مالــک اولیــه خــارج شــده باشــد، در صورتــی کــه مورد 
معاملــه کل پــالك را شــامل نگــردد گواهــی عــدم خــالف یــا بــرگ پایــان ســاختمان الزامــی نبــوده و بــا ثبــت و تصریــح آن در 

ــع می باشــد. ســند انجــام معاملــه بالمان
در مــورد ســاختمانهایی کــه قبــل از تاریــخ تصویــب نقشــة جامــع شــهر ایجــاد شــده در صورتــی کــه اضافــه بنــای جدیــدی 
حــادث نگردیــده باشــد و مــدارك و اســناد نشــان دهنــدة ایجــاد بنــا قبــل از ســال تصویــب طــرح جامــع شــهر باشــد، بــا ثبــت 

و تصریــح مراتــب فــوق در ســند مالکیــت انجــام معاملــه بالمانــع می باشــد.
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تبصــرة 9ـ )الحاقــی 1358/6/27( ســاختمانهایی کــه پروانــة ســاختمان آنهــا قبــل از تاریــخ تصویــب نقشــه جامــع شــهر، صــادر 
شــده اســت از شــمول تبصــرة یــک مــادة 100 قانــون شــهرداری معــاف می باشــند.

تبصــرة 10ـ )الحاقــی 1358/6/27( در مــورد آراء صــادره از کمیســیون مــادة 100 قانــون شــهرداری هــر گاه شــهرداری یــا مالــک 
یــا قائــم مقــام او از تاریــخ ابــالغ رأی ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه آن رأی اعتــراض کنــد، مرجــع رســیدگی بــه ایــن اعتــراض 
کمیســیون دیگــر مــادة 100 خواهــد بــود کــه اعضــای آن غیــر از افــرادی باشــند کــه در صــدور رأی قبلــی شــرکت داشــته اند. 

رأی ایــن کمیســیون قطعــی اســت.
ــن  ــب انجم ــهرداری و تصوی ــط ش ــه توس ــس از تهی ــاختمان پ ــی س ــة ارزش معامالت ــی 1358/6/27( آیین نام ــرة 11ـ )الحاق تبص

ــود. ــد ب ــر خواه ــار قابل تجدیدنظ ــالی یکب ــی س ــن ارزش معامالت ــت و ای ــل اجراس ــم قاب ــذ جرائ ــورد اخ ــهر در م ش


