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  ق.م.ا   2ماده  ذیل   24

در قوانین و آیین آلودگی صوتی ، 1396(تا قبل از تصویب قانون هواي پاك مصوب :  به این شکل اصالح گردد  16نکته  -نکته 
شناخته شده و جرم  صراحتًا    آلودگی صوتی در منابع ثابت این قانون    29ماده  نامه هاي مختلفی جرم انگاري شده بود اما در  

 آید. ) می   به حساب   تخلف تنها یک    آلودگی در منابع متحرك قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است. اما  

63 
 

 ق.م.ا   10ماده  ذیل  
 

یک قانون ارفاق آمیز محسوب شده و مجازات برخی جرایم بر   1399نظر به این که قانون کاهش مجازات حبس مصوب    -نکته 
،   قضات واحد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    10حسِب این قانون، تقلیل یافته و یا تبدیل گشته به استناد بند «ب» مادة  

گردند را به دادگاه می   یی که مشمول هر نوع تخفیفی در خصوص قانون مذکور اجراي احکام کیفري موظف هستند پرونده ها 
 تخاذ تصمیم ارسال نمایند. ا صادر کنندة حکم قطعی، جهت  

92 
 ق.م.ا   18ماده  ذیل  

 

 طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تبصره اي به این شرح الحاق شده است.   1392ق.م.ا مصوب    18ماده  به    -1نکته  
چنان چه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند؛ باید مبتنی بر   -تبصره     

و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر را ذکر کند و عدم رعایت ماده  بندهاي مقرر در این  
   باشد. جه چهار می مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی در 

قانون مجازات   18در قالب الحاق یک تبصره به مادة    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري    2قانونگذار در مادة    -2نکته  
کرده است در صورت تعیین حبس بیش از حداقل هاي مقرر قانونی، علت را در حکم صادره   مکلف    دادگاه را   1392اسالمی  

 را در پی دارد.    4مجازات انتظامی درجه  ذکر کند واّلا  
 :    1399/ 6/ 18مورخ    795به استناد رأي وحدت رویۀ شمارة    -3نکته  
اجرا  ت ی ف ی «نوع، مقدار، ک  ، ي با اصالحات بعد  1392مصوب   ی قانون مجازات اسالم   18ماده که مطابق فراز دوم  ن ی به ا  ت ی با عنا 

ماده مجازات موضوع    د ی شود» و تشد   ی م   ن یی به موجب قانون تع   ر ی احکام تعز   ر ی سقوط و سا   ق، ی تعل   ف، ی و مقررات مربوط به تخف 
 4قانون بنا به صراحت تبصره  ن ی هم  19ماده مقررات  ن ی شود، همچن  ی م  ز ی جمله شالق ن  از  ر ی قانون مذکور شامل انواع تعز  137

 د ی از شمول احکام عام راجع به تشد   ي ر ی مجازات شالق تعز   ي بر استثنا   ی درجه مجازات است و لذا داللت   ن یی آن، تنها جهت تع 
 د ی مشدده است، بنا به مراتب، تشد   ات ی ف ی اعمال ک   ون مجازات بد   ن یی ناظر به تع   ز ی دون الحد» ن   ر ی مجازات ندارد و قاعده «التعز 

دادگاه   17شعبه    15/ 12/ 1398  –  3041شماره    ي فاقد اشکال است. و را   ی قانون   ط ی شرا   ر ی سا   ت ی با رعا   ي ر ی مجازات شالق تعز 
 ي را   ن ی ا .  شود ی داده م   ص ی تشخ   ی و قانون   ح ی آراء صح   ت ی نظر انطباق دارد به اکثر   ن ی که با ا   ي استان اصفهان تا حد   دنظر ی تجد 

کشور و   ی عال   وان ی شعب د   ي در موارد مشابه برا   ، ي با اصالحات بعد   1392مصوب    ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   471ماده  طبق  
 االتباع است. آن الزم   ر ی و غ   یی مراجع اعم از قضا   ر ی ها و سا دادگاه 

 ق.م.ا   19ماده    ل ی ذ  95

به حبس درجه   1399مجازت حبس ابد غیر حدي در قوانین متفرقه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري    -1نکته  
 ق.م.ا افزوده شود.   19بایست به مادة  می   6شوند. این موضوع به عنوان تبصره  می   تبدیل یک  

 شود. هاي ابد غیر حدي مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می تمام حبس   -6تبصره  
 تغییر یابد    19ماده    ) به   18ماده  (    :     97ص    9نکته    -2نکته  

 ق.م.ا   22ماده  سواالت بعد از   115

شویم عبارت ( ....ارتکاب می   رسد گزینه «د» صحیح باشد چرا که با کمی دقت در گزینه ج متوجه می   به نظر   27پاسخ سوال  
مذکور عبارت ماده  شود بلکه در  نمی   ق.م.ا برداشت   22ماده  جرم نیز....) یعنی دو شرط با هم باید وجود داشته باشد که این از  

 هد یکی از شرایط هم براي اعمال مجازات انحالل و مصادره اموال کافی است. د می   (....یا با انحراف...) نشان 
 یک خط مانده به پایان صفحه به شکل رو به رو  اصالح شود   115ص     37پاسخ سؤال  

 )   استفاده امکان    71      مجازات امکان    71(    

116 
 ق.م.ا   23ماده  ذیل  

 

تعزیري مصوب    1392ق.م.ا مصوب    23ماده    -1نکته   حبس  مجازات  کاهش  قانون  استناد  مجازات حد،   1399به  بر  عالوه 
8و    7قصاص، کلیه درجات جرایم تعزیري را مشمول مجازات تکمیلی دانسته است ونسبت به مقررات سابق، درجات تعزیري  

حد، قصاص تواند فردي را که به  دادگاه می   -23ماده  (  قرار گرفته اند.    1392ق.م.ا مصوب    23ماده  هم در دایره شمول مفاد  
محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به   یا مجازات تعزیري 

 ...) ......... .. :  محکوم نماید ماده  هاي این  ه  هاي تکمیلی بند ها و تبصر   یک یا چند مجازات از مجازا ت 
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب :  حذف یا به شرح ذیل اصالح شود    118در ص    11نکته    -2نکته  
تواند در جرایم می   عالوه بر جرایم تعزیري درجه یک تا شش قاضی دادگاه در راستاي سیاست فردي کردن مجازات ها   1399

   استفاده نماید. هم از مجازات تکمیلی    8و    7تعزیري درجه  
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به واسطه قانون کاهش ماده از طریق اصالح این   8و   7تجویز اعمال کیفرهاي تکمیلی در قلمرو جرایم تعزیري درجه  -3نکته 

و اعمال تبصرة   1392قانون مجازات اسالمی    104به این جهت بوده است که با اصالح مادة    1399مجازات حبس تعزیري  
تواند از می   تقلیل درجه یافته اند. در این جرایم دادگاه   8و    7از جرایم از درجات باالتر، به درجات  بسیاري  ماده  الحاقی به این  

بدین   و  استفاده کند  تکمیلی  حفظ مجازات  مجازات  بازدارندگی  اثر  قانون کاهش   1399مصدق، محمد  شود.(  می   سان  «شرح 
 ) 36ص  :  وم  انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ س   1399مجازات حبس تعزیري مصوب  

هم گزینه ب و هم گزینه «ج»   1399با توجه به تغییرات حاصله ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري     8سؤال    -4نکته    
 صحیح است. 

 :  گزینه ب صحیح است در صورتی که انتهاي عبارت این گزینه به صورت زیر تغییر یابد    10سؤال    -5نکته  
حدود، قصاص و جرایم   -ب) اختیاري است     حدود قصاص و جرایم تعزیري با مجازات تا درجه شش    -ب) اختیاري است 

 تعزیري با مجازات درجه یک تا هشت 

 ق.م.ا   28ماده  ذیل   145

 شود  می   ق.م.ا به صورت زیر اصالح   28ماده    –  1نکته  
 از  تخلفات  و  جرایم  تمام  مورد  در  ها  آن  تاریخ تصویب  از  قوانین  سایر  و  قانون  این  در  مذکور  مبالغ  کلیه   -28ماده  
دادگستري و اعالم شده از سوي بانک مرکزي هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر   تورم  نرخ  تناسب  نقدي، به  مجازات  جمله 

 گردد. می  شود، الزم االجرا می  صادر  آن  از  بعد  که  احکامی  مورد  در  و  تعدیل  تصویب هیأت وزیران 
در مواقعی که شخصی به موجب حکم دادگاه به مجازات جزاي نقدي محکوم شده باشد سپس جزاي نقدي تعدیل   -2نکته  

 دادنامه مالك است زیرا حکم صادره مربوط به زمان قبل از تعدیل یافته و افزایش پیدا کند در مقام اجراي حکم مبلغ مندرج در  
 شود. نمی   باشد. در ضمن این افزایش موجب تغییر درجه مجازات ها می 

153 
اصالح سواالت و پاسخ بعد از  

 ق.م.ا   35ماده  
گزینه د بوده است در ضمن گزینه (ب) رسد هیچ یک از گزینه ها کامل نیست هر چند نظر طراح محترم بر روي  به نظر می   3پاسخ سؤال  

 هم اگر عبارت توقیف سالح بود آن وقت صحیح بود حال آن که در گزینه (ب) از عبارت ضبط سالح استفاده شده که ناصحیح است. 

 ق.م.ا   37ماده  ذیل   158

: گردد  می   یافته و اصالح به شرح ذیل تغییر    1399طبق قانون کاهش مجازات حبس    1392ق.م.ا مصوب    37ماده    -1نکته  
 به  را  تعزیري  مجازات  تواند تخفیف، دادگاه می  جهات  از  جهت  چند  یا  یک  وجود  صورت  ) در 1399/ 2/ 23(اصالحی    37ماده  ( 

 :  کند  تبدیل  یا  دهد و  تقلیل  زیر  شرح  به  باشد  تر  مناسب  متهم  حال  به  که  نحوي 
 باالتر  و  چهار  هاي درجه مجازات  در  درجه  سه  تا  یک  میزان  به  حبس  مجازات  تقلیل  -الف 
 هفت  درجه  حبس  مجازات  و  این مجازات  تبدیل  یا  درجه  دو  تا  یک  میزان  به  شش  درجه  و  پنج  درجه  حبس  مجازات  تقلیل  -ب 

 درجه  همان  با  متناسب  نقدي  جزاي  به  مورد  حسب 
 چهار  تا  یک  درجه  نقدي  جزاي  به  اموال  کل  مصادره  تبدیل  -پ 
 سال  پانزده  تا  پنج  میزان  به  موقت  انفصال  به  دائم  انفصال  تقلیل  -ت 
 تر؛  پایین  درجه  یک  یا  درجه  از همان  دیگر  مجازات  به  آن  تبدیل  یا  درجه  دو  یا  یک  میزان  به  هاي تعزیري مجازات  سایر  تقلیل  -ث 
حبس کمتر از ، حکم به یابد می  یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف ماده چه در اجراي مقررات این  چنان  -تبصره   

 .) شود نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می 
 شود  می   به صورت زیر اصالح   158صفحه    6نکته    -2نکته  

به تقلیل و الف/ب/ت/ث  باشد بند  می   تبدیل   و   تقلیل   ) به صورت 1399ق.م.ا (اصالحی   37ماده  بر اساس   تخفیف مجازات 
 به تبدیل اشاره دارند.   ب/پ/ث بند  

 :  حذف شود. لذا شماره نکات    158صفحه    7ه شماره  نکت   -3نکته    
   17نکته      18نکته        16نکته      17.................................... نکته    8نکته      9و نکته      7نکته      8نکته  
 :  به صورت زیر اصالح شود    158صفحه    8تکته شماره    -4نکته  

 ) بیان شده است. 1399ق.م.ا (اصالحی    134ماده  امکان تخفیف مجازات در مقررات تعدد جرم وجود دارد و نحوة اعمال آن در بند «خ»  
عبارت انتهایی خط دوم (...در بندهاي...) و   1399با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري    159ص    9نکته    -5نکته  

   ....) حذف شوند. ماده    ابتدایی خط سوم (... الف و ب این 
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه   3ماده  مطابق  -4: این مورد هم اضافه شود    160ص   14به انتهاي نکته    -6نکته  

باید گفت جرایم موضوع این قانون و شروع به آن قابل تخفیف، تعلیق و آزادي مشروط نیست   1398دیدگان ناشی از آن مصوب  
 دهد. این که اولیاء دم یا بزه دیده اعالم گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف می مگر  
 قانون مجازات اسالمی منتقل شود.   11ماده  بایست به عنوان یک نکته به ذیل  می   162و خط اول ص    161خط پایانی ص    7  -7نکته  
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162 
  37ماده  نکات الحاقی به  
 ) 1399ق.م.ا (اصالحی  

 :  ق.م.ا     37ماده  و اصالح    1399بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري     -18  نکته 
 وجود دارد.   میزان یک تا دو درجه      به   6و    5مجازات حبس درجه    امکان تقلیل    
 وجود دارد. حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه       به   7و    6و    5مجازات حبس درجه    امکان تبدیل    
 صرفًا تبدیل مجازات پیش بینی شده است و امکان تقلیل وجود ندارد.)   7(در مجازات حبس درجه    

در اجراي  ) در مواردي است که 1399ق.م.ا (اصالحی   37ماده  تبدیل الزامی مجازات حبس به جایگزین حبس وفق تبصرة    -19نکته  
 . ، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود یابد یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می   فوق ماده  ات  مقرر 
 :  سه وضعیت متصور است    کیفر حبس درجه هفت در مورد نحوة تعیین کیفر در جرایم تعزیري با     -20  نکته 

در این صورت دادگاه مکّلف است وفق   )   کیفري عدم وجود جهات مخّففه  +  فقدان سابقه محکومیت  (   -1
 حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند.    1392قانون مجازات اسالمی    86الی    83بندهاي «ب» مواد  

در این صورت دادگاه مکّلف است حکم   )   عدم وجود جهات مخّففه  +  داراي سابقه محکومیت کیفري (   -2
 اه را صادر نماید. یعنی بیش از سه تا شش م   7حبس درجه  

 7ق.م.ا مجازات حبس تعزیري درجۀ    37ماده  تواند طبق بند «ب»  می   در این صورت دادگاه   )     وجود جهات مخّففه (   -3
 تبدیل کند.   7را به جزاي نقدي درجه  

صفحات  
الی    166

173 

اصالح سواالت و پاسخ ذیل  
 ق.م.ا   39الی    37ماده  

 . شود می   قانون مجازات اسالمی عمل   38و    37ماده  الف)وفق مقررات  :  به این صورت تغییر یابد     166ص    3گزینه الف سوال  
حذف و به جاي آن، بند خ   4الی قبل پاسخ سوال    3یعنی تبصره    3از خط چهارم پاسخ سوال  :      170ص    3در پاسخ سوال  

 ) جایگزین شوند. 1399ق.م.ا (اصالحی    139ماده  ق.م.ا و    134ماده  
 به صورت زیر اصالح شود    166ص    5سوال  
تقلیل یافته یا به مجازات دیگر از در اعمال تخفیف مجازات کدام یک از مجازات هاي زیر به میزان یک تا دو درجه    -5سؤال  

 گردد؟ می   همان درجه یا یک درجه پایین تر تبدیل 
 )  1399ق.م.ا (اصالحی    37ماده  گزینه د صحیح است به استناد    –  170ص    5در پاسخ سوال  
 )  1399ق.م.ا (اصالحی    37ماده  گزینه ب صحیح است به استناد    –171ص    7در پاسخ سوال  
 )  1399ق.م.ا (اصالحی    37ماده  گزینه ب صحیح است به استناد    –  171ص    8در پاسخ سوال  

 7یا    6به جزاي نقدي درجه    6شالق تعزیري درجه    گزینه ج به این صورت اصالح شود    12سوال  
ماده )  و این که وفق بند ب  1399ق.م.ا (اصالحی   37ماده  گزینه د صحیح است به استناد    –  171ص   12در پاسخ سوال  

تواند موارد مندرج در نمی   به جزاي نقدي متناسب با همان درجه نه پایین تر لذا دادگاه   6و    5مذکور تبدیل حبس درجه  ماده  
 گزینه «د» را انجام دهد. 

ماده )  چرا که وفق بند ث 1399ق.م.ا (اصالحی  37ماده  گزینه د صحیح است به استناد   – 173ص   21در پاسخ سوال   
مذکور در مورد تبدیل سایر مجازات ها باید گفت تبدیل به همان درجه یا یک درجه پایین تر امکان دارد نه دو درجه.( هر چند 

 وضع به ترتیب دیگري بود.)   1399مصوب  طبق مقررات قبلی یعنی قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  

 ق.م.ا   40ماده  ذیل   174
مقررات توان نتیجه گرفت که  می   ق.م.ا اشاره نموده   40ماده  که به     1392ق.م.ا مصوب    115ماده    2با توجه به تبصره    -نکته 

 گردد. نمی   اعمال   جرائم تعزیري منصوص شرعی در رابطه با    تعویق صدور حکم 

 ق.م.ا   47ماده  ذیل   188

 :  شود  می   الحاق   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    47یک تبصره به شرح زیر به مادة    -1نکته  
 و  جرم  در کشف  مرتکب  مؤثر  همکاري  صورت  در  کشور  خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  جرایم  در   -) 1399/ 2/ 23تبصره (اصالحی  

 موضوع  جرایم  عمومی (به جز  عفت  علیه  جرایم  تعلیق مجازات  همچنین است.   مانع  بال  مجازات  از  بخشی  متهمان، تعلیق  سایر  شناسایی 
 و  )الحاقات بعدي  و  اصالحات  با   1375 مصوب  بازدارنده  هاي و مجازات  تعزیرات  اسالمی  قانون مجازات  پنجم  کتاب  640 و  639 مواد 

 کالهبرداري  قانون  طبق  یا  شده  مقرر  ها   درباره آن کالهبرداري   مجازات  که  جرایمی  و  کالهبرداري  حکم  در  جرایم  کلیه  و  کالهبرداري 
 است.  الزامی  تبصره  این  خصوص  در  قانون  این  46ماده   است. رعایت  مانع  تبصره، بال  این  مقرر در  جرایم  به  شروع  و  شود محسوب می 

   اضافه شود به صورت زیر  در انتهاي آن داخل پرانتز ( )    189صفحه    5کته  به ن   -2نکته  
مجازات کالهبرداري، تحصیل مال از طریق نامشروع  و اختالس   1399پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  ( 

قانون  5مادة  6و تبصرة  2ماده و تبصرة  1مادة  1ق.م.ا و نسخ تبصرة  728قابل تعلیق و تخفیف نبود ولی با لحاظ اصالح مادة 
و   اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  شده   1367کالهبرداري  تشدید  یاد  جرایم  مجازات  و  است  رفته  بین  از  ممنوعیت  این 

 باشند.)  می   همانند سایر جرایم تعزیري قابل تعلیق  و تخفیف 
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 :  1398/ 3/ 28مورخ    778به موجب رأي وحدت رویۀ شماره    –)  1399ق.م.ا (اصالحی    47ذیل مادة     9ه  نکت   -3نکته    

قانون مجازات  ی اصالح  702ق مبارزه با قاچاق کاال و ارز جرائم مذکور در ماده  1بر حسب مستفاد از بند الف ماده  نکه ی نظر به ا 
ا   ی اسالم  به  ت ماده    نکه ی نظر  بند  از  مستفاد  اسالم   47بر حسب  مجازات  تعل   ی قانون  عمده مشروبات   ق ی (قابل  قاچاق  نبودن 

 است.   ق ی قابل تعل   ر ی قانون اخ   46مقرره در ماده    ط ی شرا   ت ی جرائم با رعا   ن ی مجازات ا   ي را رو اج   ن ی ) خارج است. از ا ی الکل 
ق.م.ا (به واسطه قانون کاهش مجازات   47با توجه به الحاق یک تبصره به مادة    -) 1399ق.م.ا(اصالحی    47ذیل مادة    10نکته    -4نکته  

در   -2قانونگذار موارد ممنوعیت تعلیق را تا اندازه اي تعدیل نموده است.    -1:  ) چند موضوع باید مورد توجه باشد 1399حبس تعزیري 
تعلیق مجازات کالهبرداري صرفِ   -3ق.م.ا تنها از تعلیق نام برده شده است و به تعویق اشاره اي نشده است.    47ماده  تبصرة الحاقی به  

ق.م.ا جرایم علیه  47ماده در بند الف    -4ق قابل تعلیق است.  نظر از نصاب آن تجویز شده است بنابراین کالهبرداري، به صورت مطل 
امنیت داخلی و خارجی کشور به طور مطلق غیر قابل تعلیق اعالم شده بود ولی در تبصره در صورت همکاري مؤثر در کشف جرم و 

ق.م.ا همۀ جرایم علیه   47ماده  ه پیش از الحاق یک تبصره مذکور ب  -5شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است. 
 باشند. غیر قابل تعلیق می   1375ق.تعزیرات    640و    639عفت عمومی غیر قابل تعلیق بودند ولی در حال حاضر تنها مواد  

« مقنن بنا به :    18/1/1396مورخ    11/7بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره    –  11نکته    -5نکته  
تعلی به مصالحی  این ممنوعیت  و  اعالم کرده  جرایم ممنوع  از  را در مورد بعضی  تعویق صدور حکم  و  اجراي مجازات  ق 

شامل کلیه کسانی است که به نحوي در ارتکاب جرایم یا شروع به آن ها   1392ق.م.ا مصوب    47شرح مذکور در مادة  
نا  مذکور  ممنوعیت  زیرا  جرم)  و معاون  شریک  مباشر،  از  (اعم  اند؛  و دخیل  آن؛  مرتکبان  یا  مرتکب  نه  است  جرم  به  ظر 

تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فی االرض در بند «ث» 
مادة مرقوم به این لحاظ است که جرایم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در

شود.» دکتر مصدق با این نظریه مخالف است و معتقدند ممنوعیت تعلیق اجراي مجازات در جرایمنمی قانون مورد بحث  
شود؛ بنابراین صرفاً براي مباشران جرایم ارتکابی است و شامل معاونت در جرایم مذکور نمی  1392ق.م.ا    47موضوع مادة  

مذکور   جرایم  در  معاونت  مجازات  تعلیق  جواز  به  مقنن  تصریح  در عدم  تعلیق  تجویز  عدم  معناي  به  اخیر  اصالحیه  در 
معاونت در جرایم مذکور نیست. بر این اساس، در معاونت در جرایم مذکور نیز هم چنان تعلیق جایز است؛ هر چند ادارة 

 حقوقی قوة قضاییه سابقاً نظر مخالفی ارائه کرده بود. نگارندة کتاب حاضر نیز با نظر دکتر مصدق موافق است. 
صفحات  

الی    195
202 

اصالح سوال و پاسخ ذیل  
 ق.م.ا   55الی    46ماده  

 الف) تعلیق اجراي مجازات با توجه به شرایط مقرر در قانون :  به این صورت نوشته شود    199ص    25گزینه الف سوال  
 به نظر  1399تعزیري مصوب ق.م.ا به واسطه قانون کاهش حبس  47ماده با الحاق تبصره به  202حاال پاسخ داده شود در ص 

 رسد گزینه الف پاسخ سؤال باشد. می 

 ق.م.ا   57ماده  ذیل   204

 :  شود  می   الحاق   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    57یک تبصره به شرح زیر به مادة    -1نکته  
 و  سه  دو، درجه  درجه  هاي تعزیري حبس  مورد  در ماده   این  مقررات   -) 1399/ 2/ 23ق.م.ا (اصالحی    57تبصره الحاقی به مادة  

 .است  اعمال  قابل  حبس  مدت  چهارم  یک  گذراندن  چهار، در صورت  درجه 
 :  استفاده از نظام نیمه آزادي در جرایم تعزیري  :  ق.م.ا اضافه شود مبنی بر این که    57ماده  نکته اي به ذیل    -2نکته  
 امکان پذیر نیست.     1جرم تعزیري درجۀ  الف)  
 بعد از گذشت یک چهارم مدت حبس امکان پذیر است.     4و    3،  2جرم تعزیري درجۀ  ب)  
 نیازي به گذشت زمانی از حبس نیست.     7و    6،    5جرم تعزیري درجۀ  پ)  

ق.م.ا   57منظور از درجه هاي حبس تعزیري در مادة  :  ق.م.ا اضافه شود مبنی بر این که    57ماده  نکته  دیگري به ذیل   -3نکته  
قضایی که در دادنامه قید شده است. لذا اگر مجازات قانونی 1399(اصالحی   است نه مجازات  مجازات قانونی جرم ارتکابی   ( 

 2جرمی حبس درجه یک باشد و به واسطۀ تخفیف مجازات قاضی یک درجه مجازات را تخفیف دهد و در دادنامه حبس درجه  
 شود که بتوان از نظام نیمه آزادي استفاده نمود. نمی   قید شود این قضیه باعث 

 ق.م.ا   58ماده  ذیل   206

 764به استناد رأي وحدت رویۀ شماره  :  اضافه شود    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    58به مادة    نکته دیگر یک    -1نکته  
شود اما طبق تبصرة نمی  هیأت عمومی دیوان عالی کشور آزادي مشروط نسبت به محکومان به حبس ابد اجرا  1396/ 8/ 9مورخ 

رسد می   شوند به نظر می   تبدیل   1حبس درجه  ) چون حبس هاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به  1399ق.م.ا (الحاقی    19ماده     6
 دیگر منعی از لحاظ استفاده از آزادي مشروط نسبت به آن ها وجود ندارد. 

 ق.م.ا   62ماده  ذیل   209

62به شرح ذیل به مادة    3و    2ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره هاي    1ق.م.ا به عنوان تبصرة    62ماده  تبصرة    -1نکته  
 :  شودالحاق می   1392 ق.م.ا مصوب

 یک چهارم گذراندن از نیز پس چهار درجه و سه دو، درجه درجه  تعزیري هايحبس در موردماده   این مقررات  -2تبصره  
 .است اعمال قابل هاي حبسمجازات
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 یا متهم آن  موجب به  مقرراتی که سایر یاماده   این موضوع نظارتی تدابیر اجراي تواند براي می قضائیه قوه  -3تبصره  
 ظرفیت از کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها سازمان زندان  نظارت گیرد، باقرار می الکترونیکی نظارت تحت محکوم
اجرایی .کند استفاده خصوصی بخش نامه   و آمار مرکز همکاري با قضائیه قوه حقوقی معاونت توسط تبصره این آیین 
 رسد. قضائیه می  قوه رییس تصویب  به و شودمی  تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هاسازمان زندان  و فناوري
استفاده از سامانۀ تجهیزات الکترونیکی در جرایم:  ق.م.ا اضافه شود مبنی بر این که    62ماده  نکته دیگر به ذیل    -2نکته  

 :  تعزیري 
 امکان پذیر نیست.    1جرم تعزیري درجۀ الف) 
 بعد از گذشت یک چهارم مدت حبس امکان پذیر است.    4و   3، 2جرم تعزیري درجۀ ب) 
 نیازي به گذشت زمانی از حبس نیست.    8و  7،   6،  5جرم تعزیري درجۀ پ) 

ق.م.ا   62منظور از درجه هاي حبس تعزیري در مادة  :  ق.م.ا اضافه شود مبنی بر این که    62ماده  نکته  دیگري به ذیل   -3نکته  
همانند نظام نیمه آزادي مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید شده است. لذا ) 1399(اصالحی 

اگر مجازات قانونی جرمی حبس درجه یک باشد و به واسطۀ تخفیف مجازات،  قاضی سه درجه مجازات را تخفیف دهد و در 
 که بتوان از سامانه تجهیزات الکترونیکی استفاده نمود. شود  دادنامه حبس درجه چهار قید شود این قضیه باعث نمی 

الی    211
216 

اصالح سواالت و پاسخ بعد از  
 ق.م.ا   62ماده  

 :  به این صورت تغییر یابد   211ص  1گزینه هاي سوال 
 نظام نیمه آزادي –به صورت مشروط به گذراندن مدتی از زمان حبس   8تا  3الف)درجه 
 تعویق مراقبتی –بدون نیاز به گذراندن مدتی از زمان حبس   8تا  3ب) درجه 
 نظام نیمه آزادي –به صورت مشروط به گذراندن مدتی از زمان حبس  8تا  5ج) درجه 
 تعویق مراقبتی –بدون نیاز به گذراندن مدتی از زمان حبس   8تا  5د) درجه 

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري   خط سوم داخل پرانتز() اضافه شود    215ص    1به انتهاي پاسخ سوال  
تع جرایم  درجه  در  که در   4الی    2زیري  است در حالی  امکان پذیر  الکترونیکی به طور مشروط  از سامانه  استفاده  امکان 

 جرایم تعزیري 
 :  به این صورت تغییر یابد   211ص  2گزینه هاي سوال 

 فقدان سوءسابقه کیفري مؤثر –به صورت مشروط به گذراندن مدتی از زمان حبس   8تا  6الف)درجه 
 جلب رضایت مجنیٌ علیه  –بدون نیاز به گذراندن مدتی از زمان حبس   8تا  3ب) درجه 
 جبران ضرر و زیان –بدون نیاز به گذراندن مدتی از زمان حبس  8تا  5ج) درجه 
 جبران ضرر و زیان  –مشروط به گذراندن مدتی از زمان حبس  به صورت 8تا  4د) درجه 

 :  به این صورت تغییر یابد    12گزینه ب سوال 
 دادگاه صادر کننده حکم قطعی –ب) حبس هاي تعزیري درجه دو تا هفت 

62ماده  الحاقی به    2تغییر یابد و در انتها داخل پرانتز() بنویسید به استناد تبصره    2به عدد    5هم عدد    12در پاسخ سوال  
را هم به شرط  4و  3، 2حبس هاي تعزیري درجه  1399ق.م.ا که به واسطه قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

 ه الکترونیکی قرار داده است. گذراندن یک چهارم مدت حبس مشمول مقررات سامان
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري   خط سوم داخل پرانتز() اضافه شود    215ص    1به انتهاي پاسخ سوال  

درجه   تعزیري  جرایم  که در   4الی    2در  است در حالی  امکان پذیر  الکترونیکی به طور مشروط  از سامانه  استفاده  امکان 
 جرایم تعزیري 

222 

  63ماده  افزودن آیین نامه  
 1398/ 2/ 3مصوب  

دستورالعمل ساماندهی  و 
زندانیان و کاهش جمعیت  

مصوب    ها کیفري زندان 
1398,05,31 

 

آیین نامه نحوه اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه  -1
 1398,02,03الکترونیکی و جایگزینهاي حبس مصوب  هاي  آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه 

قرار تعلیق اجراي « قانون آیین دادرسی کیفري و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستري،    557در اجراي ماده   آیین نامه نحوه اجراي 
مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی و مجازات هاي 

 :  به شرح مواد آتی است   » جایگزین حبس 
 کلیات  :  فصل اول 

 :  اصطالحات و واژگان مذکور در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود   -1ماده  
 ؛  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  :  قانون   -الف 
 با اصالحات و الحاقات بعدي    1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  :  قانون آیین دادرسی کیفري   -ب 
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 ور؛  سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش :  سازمان   -پ  

 سازمان قضایی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران؛  :  سازمان قضایی   -ت 
 قاضی اجراي احکام کیفري یا دادیار مجري حکم؛  :  قاضی اجرا   -ت 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه   29قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده   5دستگاه اجرایی موضوع ماده  : دستگاه اجرایی  -ج 

  .و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی  
کلیه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران، وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و وزارت :  دستگاه پذیرنده نظامی   -چ 

هاي امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه اي، کشاورزي، عمرانی، اطالعات؛ از جمله مراکز و واحد 
 صنعتی، تولیدي، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی؛  

قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي، آزادي تحت نظارت :  تأسیسات حقوقی   -ح 
  .هاي الکترونیکی و مجازات هاي جایگزین حبس، موضوع این آیین نامه سامانه 

است و خدمات   فردي است که داراي دانش مددکاري و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی :  مددکار اجتماعی   -خ 
  .مددکاري را زیر نظر قاضی اجرا انجام می دهد 

فردي است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین نامه را اجرا می کند. مأموران مراقبتی :  مأمور مراقبتی   -د 
  .محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می شوند 

  .محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است   محلی است که فرد نظامی قبل از :  یگان   -ذ 
 دادگاه صادرکننده حکم قطعی  :  دادگاه   -ر 

و   -2ماده   نظامی  و  انقالب  عمومی،  استان، دادستانهاي  نیروهاي مسلح  قضایی  سازمان  استان، رئیس  دادگستري  کل  رییس 
  .استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر الزم براي  

قانون آیین دادرسی )  487و ( )  486قاضی اجرا براي اجراي تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (   -3ماده  
  .کیفري استفاده می کند 

آزادي مشروط و تعلیق بخشی از مجازات  اعمال مقررات این آیین نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادي،  -4ماده 
  .زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست 

در صورت انتقال یا مأموریت محکوم علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام   -5ماده  
  .قانونی به اجراي احکام اعالم کند 

 نحوه اجراي قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات    -فصل دوم 
پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجراي مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را  -6ماده  

نظارت مامور مراقبتی در احضار و دستور یا دستورهاي دادگاه و چگونگی اجرا را به وي تفهیم و همچنین شیوه هایی که امکان  
  .طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وي تفهیم می کند 

دادگاه   -1تبصره   وسیله  به  شده  تعیین  مدت  در  شود  متعهد  کتبی  طور  به  است  موظف  علیه  محکوم  مراقبتی  تعویق  قرار  در 
  .را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه  

در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجراي احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام  -2تبصره  
  .مقتضی وفق این ماده انجام شود 

ت می شود. قاضی اجرا مکلف است پس از قرار تعلیق و تعویق اجراي مجازات و الغاي قرار مذکور در سامانه مربوط ثب   -7ماده  
  .صدور قرار تعلیق اجراي مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفري اعالم کند 

قاضی اجرا با همکاري مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجراي دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده   -8ماده  
 :  قانون تعیین می شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد )  43( 

کلیه یا برخی از وسایل   حرفه آموزي یا اشتغال به حرفه اي خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداري از تصدي   -الف 
نقلیه موتوري و خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، در موارد فوق، بر اساس آیین 

  .اقدام می شود   1393قانون، مصوب    23نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تکمیلی موضوع ماده  
) قانون مجازات جرایم 3ماده (   1عدم اقامت در مکان معین محکوم علیه نظامی، رعایت تبصره  در مورد اقامت یا    -تبصره 

 .نیروهاي مسلح الزامی است 
 :  درمان بیماري یا ترك اعتیاد   -ب 

مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترك اعتیاد 
  .راتب را به قاضی اجرا گزارش می نماید م 
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 :  پرداخت نفقه افراد واجب النفقه   -پ 

مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعالم نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی 
  .اجرا تحویل نماید 

 :  ونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معا   -ت 
قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداري مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم 

ماه بر نحوه اجراي دادگاه آمده است، از وي اخذ می نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر  
دستور دادگاه نظارت می کند و در صورت مشاهده یا اطالع از تخلف محکوم علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند. 

  .صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است 
قاضی اجرا مراتب خودداري از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستري اعالم  -تبصره 

 .می کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وي گزارش نمایند 
هاي تربیتی، اخالقی،   گذراندن دوره یا دوره هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت هاي اساسی زندگی یا شرکت در دوره   -ث 

 :  یا ورزشی   مذهبی، تحصیلی 
بینی شده در رأي دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش  

کن  می  اعالم  مذکور  هاي  دوره  مجري  نهادهاي  یا  اشخاص  به  اجرا  قاضی  کند.  می  اقدام  است،  ذیربط  ارزیابی قانونی  که  د 
عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه 

  .ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند 
ریق دستگاه هاي مرتبط با موضوع در نیروهاي مسلح در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره هاي آموزشی ویژه از ط   -تبصره 

 .برگزار می شود 
نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم   -9ماده  

دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو 
میزان فعالیت هاي حرفه اي و نیز اقدامات طرفهاي قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می کند تا 

سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت   مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می کند. پس از گذشت یک 
بنی بر اقدام خالف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و گزارشی که م 

در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه 
  .ع قضایی مربوط اقدام می نماید باشد، قاضی اجرا از طریق اعطاي نیابت قضایی به مرج 

قانون آیین دادرسی کیفري قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب   552در اجراي ماده    -10ماده  
مبنی بر رعایت حسن اخالق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت 

  .اه اعالم می کند تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگ 
در مواردي که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغاي آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است   -11ماده  

  .موضوع را براي اقدام قانونی به دادگاه اعالم کند 
 نظام نیمه آزادي    -فصل سوم 

 :  به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادي، سازمان عهده دار وظایف زیر می باشد   -12ماده  
تأسیس مرکز نیمه آزادي و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها، به منظور اجراي برنامه ها و تحقق اهداف نظام   -الف 

  .قانون ) 56نیمه آزادي در اجراي ماده ( 
 رتبط با نظام نیمه آزادي؛  مطالعه و طراحی فعالیت هاي م   -ب 
تعامل، هماهنگی و همکاري الزم با دستگاههاي اجرایی، تعاونی ها، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد   -پ 

 تفاهم نامه در اجراي نظام نیمه آزادي در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛  
 و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛  نظارت بر مراکز نیمه آزادي در استانها و شهرستانها    -ت 
 ارزیابی فعالیت ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادي؛    -ث 

محل انجام هر یک از فعالیت هاي شغلی، حرفه اي، آموزشی، حرفه آموزي، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم   -13ماده  
ی اجرا تعیین می شود؛ مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح دادگاه است، از سوي مرکز نیمه آزادي با هماهنگی قاض 

  .شده باشد 
 .در مورد محکوم علیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهاي مسلح تعیین می شود   -تبصره 
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هاي مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادي می تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل محل اجراي فعالیت   -14ماده  

اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجراي فعالیت، یگان 
 هاي نظامی و انتظامی مربوط و موسسات وابسته می باشد  

بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با بکارگیري امکانات، تجهیزات و فضاهاي در اختیار، همکاریهاي الزم را با مراکز   -1تبصره  
  .نیمه آزادي انجام دهد 

کارگاهها و آموزشگاههاي وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات براي انجام فعالیتهاي   -2تبصره  
  .اي نظام نیمه آزادي داراي اولویت می باشند شغلی و حرفه  

دهد.   -15ماده   تغییر  را  حکم  فعالیت موضوع  موافقت دادگاه  بدون  تواند  نمی  نیمه آزادي  نظام  اجراي  طول  در  علیه  محکوم 
دگاه همچنین تغییر محل اجراي فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادي است؛ مگر این که محل فعالیت مذکور در حکم دا 

  .تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است 
چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادي باید مراتب و پیشنهاد   -16ماده  

  .تا وفق دستور دادگاه اقدام شود   فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند 
از   -17ماده   مربوط  مقررات  و  ضوابط  برابر  حبس،  به  محکومان  سایر  همانند  توانند  می  آزادي  نیمه  نظام  مشمول  محکومان 

  .مرخصی، تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجراي حکم استفاده نمایند 
 .ات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نیمه آزادي نیز ملغی می گردد چنانچه استفاده از تأسیس   -تبصره 
پس از صدور حکم نیمه آزادي، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه اي از حکم دادگاه، محکوم علیه را چنانچه  -18ماده  

ود. مرکز موظف است نسبت به اجراي حکم دادگاه وفق در زندان نباشد به زندان اعزام تا بالفاصله به مرکز نیمه آزادي معرفی ش 
مقررات، از جمله این آیین نامه اقدام نماید. در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعالم تا نسبت 

  .به معرفی وي به مرکز نیمه آزادي اقدام شود 
قانون آیین دادرسی کیفري باید در محل اقامت محکوم علیه اجرا شود؛ )  513ماده ( )  3حکم نیمه آزادي وفق تبصره (   -19ماده  

مگر این که اجراي حکم مزبور در محل اقامت وي مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضاي قاضی 
  .اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجراي حکم اقدام می شود 

قانون که از سوي )  57و ( )  56ه آزادي مکلفند نظارت الزم را نسبت به انجام فعالیت هاي موضوع مواد ( مراکز نیم   -20ماده  
  .دادگاه مقرر شده است، معمول دارند 

در حوزه هاي قضایی که فاقد زندان می باشد، محکوم علیه به نزدیک ترین زندان محل اقامت وي معرفی و حکم   -1تبصره  
  .نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادي مربوط اجرا می شود نیمه آزادي تحت  

مراکز نیمه آزادي باید از رعایت نظامات و استانداردهاي الزم در محل انجام فعالیت هاي نیمه آزادي موضوع تبصره   -2تبصره  
  .قانون، اطمینان حاصل نمایند )  84ماده ( )  2( 

در طول روز نسبت به اجراي فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس محکوم علیه نظام نیمه آزادي مکلف است    -21ماده  
خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم علیه در هر صورت شب ها را باید در زندان یا مراکز 

  .مزبور سپري کند 
در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بالمانع است؛ در   چنانچه محکوم علیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را   -1تبصره 

  .این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداري خواهد شد 
  .تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجراي احکام است   -2تبصره  

دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و  محکوم علیه در طول دوره نیمه آزادي مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأي  -22ماده 
در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعالم می کند. مرکز نیمه آزادي نیز 

  .مکلف است تخلف محکوم علیه را به قاضی اجرا اعالم تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود 
 نظام آزادي مشروط    -فصل چهارم 

اجرا   -23ماده   قاضی  نکند  تبعیت  دادگاه  دستورهاي  از  عذرموجه  بدون  آزادي مشروط،  علیه در مدت  محکوم  که  در صورتی 
  .مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادي مشروط اعالم کند 

قانون )  61کی از جرایم عمدي موضوع ماده ( هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب ی   -24ماده  
شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را براي اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه 

  .صادرکننده حکم آزادي مشروط اعالم کند 
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 آدرس 
 اصالحیه 

 عنوان  صفحه 
 .) قانون آیین دادرسی کیفري است 178منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین نامه، موارد مذکور در ماده (   -تبصره 
 1397/   4/ 10  نحوه اجراي آزادي تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین نامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی، مصوب   -25ماده  

  .شد رییس قوه قضاییه می با 
 نحوه اجراي مجازات هاي جایگزین حبس    -فصل پنجم 
 خدمات عمومی رایگان    -مبحث اول 

هیات وزیران و   1393/   6/   5قانون، مصوب    79نحوه اجراي خدمات عمومی رایگان بموجب آیین نامه اجرایی ماده    -26ماده  
  .مقررات این آیین نامه می باشد 

خدمات عمومی رایگان در نیروهاي مسلح عالوه بر موارد مذکور در آیین نامه فوق الذکر شامل آموزش هاي نظامی و   -27ماده 
  .انتظامی نیز می باشد 

در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود   دستگاه هاي پذیرنده در سازمان هاي نیروهاي مسلح  -28ماده  
را بر اساس خدمات مندرج در این آیین نامه با ذکر نشانی محل به کارگیري محکوم، به باالترین مقام دستگاه مربوط اعالم می 

س سازمان قضایی آن را به مراجع کنند و پس از تأیید باالترین مقام دستگاه در اختیار رییس سازمان قضایی قرار می گیرد و ریی 
  .قضایی اعالم می کند 

ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهاي مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوي تعیین   -29ماده  
  .شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم علیه در یگان نشود 

 .کارکنان وظیفه نیروهاي مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند   -تبصره 
(   -30ماده   اجرایی ماده  نامه  آیین  در  مذکور  رایگان  عمومی  خدمات  پذیرنده  هاي  اجراي )  79کلیه دستگاه  قانون، مکلفند در 

ت و زیان آور را با توجه به قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهاي سخ )  84ماده ( )  2تبصره ( 
  .شرایط محکوم علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند 

قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایش هاي پزشکی یا سنجش توانایی هاي   -31ماده  
قانون، اقدام قانونی )  84ماده ( )  4اي موضوع تبصره ( کاري محکوم علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت ه 

  .الزم را به عمل آورد 
  .مدت زمان رفت و آمد محکوم علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی شود   -32ماده  
ناشی از حوادث دستگاه هاي پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش بینی جبران زیان هاي  -33ماده  

  .کار براي محکوم علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وي نباشد، اقدامات الزم را به عمل آورند 
در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستورهاي دادگاه خودداري کند به دستور   -34ماده  

  .قانون به دادگاه اعالم می گردد )  81اده ( قاضی اجرا مراتب براي اتخاذ تصمیم مطابق م 
زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکوم علیه محاسبه می   -35ماده  
  .شود 
چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه آموزي یا اشتغال در مکان تعیین شده در رأي دادگاه متعذر شود به نحوي که   -36ماده  

  .اجراي حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می کند 
 .چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأسًا اقدام می کند   -تبصره 

 دوره مراقبت    -مبحث دوم 
چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را   -37ماده  

  .ت مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وي تفهیم می کند احضار و ضمن تنظیم صور 
چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفه آموزي یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را با ذکر مدت حسب   -38ماده  

  .قانون یا به یکی از دستگاه هاي پذیرنده نظامی معرفی می کند )  79مورد، به یکی از مراکز مذکور در آیین نامه اجرایی ماده ( 
ن معرفی شده، مکلف است هر ماه وضعیت محکوم علیه، میزان پیشرفت او در حرفه مورد مرکزي که محکوم علیه به آ  -تبصره 

 .نظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند 
چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداري از   -39ماده 

 23ایل نقلیه موتوري باشد، وفق آیین نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تکمیلی موضوع ماده  تصدي کلیه یا برخی از وس 
  .اقدام می شود   1393قانون، مصوب  

 .قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح نیز ضروري است   3ماده    1در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره    -تبصره 
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 آدرس 
 اصالحیه 

 عنوان  صفحه 
اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماري یا ترك اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکوم علیه تفهیم می کند تا حسب مورد خود را   -40ماده  

  .معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترك اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید به یکی از مراکز مجاز ذي ربط یا پزشک معالج  
 .این آیین نامه اقدام می شود )  8چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (   -41ماده  
چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل   -42ماده  

 :  مؤثر در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام می شود 
ده است، جواز مذکور چنانچه محکوم علیه داراي جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم ش   -الف 

  .ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وي خودداري خواهد شد 
در صورتی که اشتغال مرتکب، مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، به مشارالیه و کارفرماي وي ابالغ می شود که  -ب 

  .اي مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداري کند از اشتغال به فعالیت حرفه  
چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده  -43ماده 

  .این آیین نامه خواهد بود )  8ماده (  (باشد، اجراي آن وفق بند (ت 
قانون، وفق بند «ث» )  43حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت هاي موضوع بند «ح» ماده ( در مورد صدور    -44ماده  
  .این آیین نامه اقدام می شود )  8ماده ( 

 جزاي نقدي    -مبحث سوم 
قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم علیه )  86چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزاي نقدي موضوع ماده (   -45ماده  

ماده )  3در برگ احضاریه قید می کند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزاي نقدي اقدام نماید از مزایاي مذکور در تبصره ( 
  .برخوردار می شود. در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام می گردد   قانون آیین دادرسی کیفري )  529( 

 جزاي نقدي روزانه    -مبحث چهارم 
قانون باشد، پس از احضار محکوم علیه به )  85چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزاي نقدي روزانه موضوع ماده (   -46ماده  

  .مذکور به وي تفهیم می شود تا نسبت به اجراي حکم دادگاه اقدام کند   85وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده  
در صورت موافقت محکوم علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم علیه به محل اشتغال وي اعم از دولتی یا خصوصی   -47ماده  

اعالم می شود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجراي احکام اعالم می کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل 
  .اشتغال فورًا مراتب را اعالم نماید 

را چنانچ   -48ماده   وي  درآمد  میزان  مقتضی،  نحو  به  اجرا  قاضی  باشد،  نداشته  ثابتی  ماهیانه  یا  روزانه  درآمد  علیه  محکوم  ه 
  .مشخص و براي کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس می کند 

 محرومیت از حقوق اجتماعی    -مبحث پنجم 
اجرا ضمن احضار محکوم علیه، مفاد حکم دادگاه و در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی  -49ماده  

  .موارد محرومیت را به وي تفهیم می کند 
قاضی اجرا مکلف است ضمن اعالم مفاد دادنامه قطعی الزم االجرا، مراتب محرومیت محکوم علیه و مدت زمان آن را   -50ماده  

  .به مراجع ذي ربط اعالم کند 
دت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع قاضی اجرا موظف است نوع، م   -51ماده 

  .ذي ربط اعالم کند 
مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط   -52ماده  

  .درج می شود. قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند 
اجراي مقررات این آیین نامه در مورد محکوم علیه نظامی با مالحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهاي مسلح صورت می   -53ماده  

پذیرد. در صورتی که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم علیه اختالل اساسی ایجاد کند یا به 
 .قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجراي احکام براي اصالح یا تغییر دستور به دادگاه اعالم می شود   علت رهایی از خدمت محکوم علیه 

 سایر مقررات    -فصل ششم 
  .قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید   -54ماده  
قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین نامه از طریق سامانه هاي الکترونیکی مربوط و به صورت دوره   -55ماده  

  .براي هر پرونده اقدام می نماید اي در زمان هاي مقرر با تعیین وقت نظارتی  
  .به تصویب رییس قوه قضاییه رسید   98/   2/   3تبصره در تاریخ    18ماده و    56این آیین نامه در    -56ماده  

ی س ی رئ   م ی ابراه   د ی س   -ه ی قوه قضائ   س ی رئ 
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 اصالحیه 

 عنوان  صفحه 
کیفري زندان   -2 جمعیت  کاهش  و  ساماندهی زندانیان  جایگزین   1398,05,31مصوب    ها دستورالعمل 

 شد.   1395و    1392دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان مصوب  
 :  است   ر ی دستورالعمل به شرح ز   ن ی کار رفته در ا   اختصارات به   -1ماده  
 کشور؛   ی ت ی و ترب   ی ن ی ها و اقدامات تأم سازمان زندان :  سازمان   -الف 
 ه؛ یی اطالعات قوه قضا   ي مرکز آمار و فناور :  مرکز   -ب 
 ؛ ي با اصالحات و الحاقات بعد   1392مصوب    ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ :  ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   -پ 
 ؛ ي با اصالحات و الحاقات بعد 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  :  قانون مبارزه با مواد مخدر   -ت 
 ؛ 1392مصوب    ی قانون مجازات اسالم :  ی قانون مجازات اسالم   -ث 
 ؛ 1394مصوب    ی مال   هاي ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا :  ی مال   هاي ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا   -ج 
 .(سمپ)   یی قضا   ي ها پرونده   ت ی ر ی سامانه مد :  سامانه   -چ 

 :  شود   ی انجام م   ر ی به بازداشت اقدامات ز   ی منته   ي فر ی ک   ن ی تأم   ي به منظور کاهش صدور قرارها   -2ماده  
 به  نسبت  شخصاً  امکان  حد  تا  ها معاونان آن  ا ی ها  بازداشت موقت صادره، دادستان  ي اظهارنظر نسبت به قرارها در خصوص   -الف 

 ی بررس   ي فر ی و افراد فاقد سابقه ک   ماران بی   خوردگان، بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال   ژه ی قرار به و   ن ی عواقب و آثار ا   ، قانونی   ضرورت 
 .ند ی و اعالم نظر نما 

 ا ی   ل ی کف   ی جهت معرف   ی صادر شود که متهم فرصت کاف   ي نحو تا حد امکان به    قه ی از نوع کفالت و وث   ي فر ی ک  ن ی تأم   ي قرارها   -ب 
خارج از وقت ادار   قرار،   ن ی داشته باشد. در صورت تأم   قه ی وث   ع ی تود  قرار  مرجع صادر   ، ي وفق مقررات و   ک، ی کش   ی قاض   ا ی کننده 

پذ  به  م   رش ی مکلف  اجرا   ها دادستان .  باشد ی آن  فور   ي در  کش   یی قضا   ي ها ت ی «دستورالعمل  واحد  عملکرد  نحوه  مصوب   ک ی و 
 ي امر اختصاص دهند. مرکز با همکار   ن ی به ا   ل ی تعط   ي و روزها   ي را خارج از وقت ادار   یی قضا   ک کشی   واحد   اند ، مکلف » 1395

درخواست   ، ی به اعزام زندان   از ی بدون ن   تا   د نمای ی با زندان فراهم م   یی قضا   ک ی واحد کش   زه ی سازمان بستر الزم را جهت ارتباط مکان 
 ي دائر بر آزاد  یی دستور قضا   ، ی مراحل قانون  ی و ط  ک ی در واحد کش   ل ی کف  ا ی   گذار قه ی ارسال و با حضور وث  ک ی کش   ی قاض   ي برا  ي و 

 .متهم در بستر سامانه به زندان اعالم شود 
قانون   226ماده  تبصره  حکم مقرر در    ي در اجرا   ي معاون و   ا ی زندان    س ی رئ   ن ی و همچن   ي فر ی ک   ن ی مرجع صادرکننده قرار تأم   -پ 
 کند، ی م  ی منظور معرف   ن ی ا  ي که برا   ی اشخاص  ا ی و   گذار قه ی وث  ا ی  ل ی متهم به کف  دسترسی  منظور  به  اند مکلف  ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی آ 

 .ند ی الزم را فراهم نما   دات ی تمه 
است د ی نما   ي از مطالبه اصل پرونده خوددار   قه ی وث   ع ی تود   ا ی   ل ی کف   رش ی پذ   ي برا   یی قضا   ک ی واحد کش   -1تبصره   . مرکز مکلف 

. تا فراهم شدن بستر د ی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات الزم را فراهم نما  یی قضا  ک ی واحد کش  ی شبکه دسترس  جاد ی نسبت به ا 
خارج از وقت   د ی خصوص الزم است با   ن ی در ا   م ی اتخاذ تصم   ي از پرونده که برا   ی اق امر توسط مرکز، اور   ن ی تحقق ا   ي الزم برا 

 .رد ی قرار گ   ک ی کش   ی در دسترس قاض   ل ی تعط   ي و روزها   ي ادار 
شهرستان حسب ضرورت و به تناسب   یی در حوزه قضا   ه، یی قوه قضا   س ی دادستان مرکز استان و موافقت رئ   شنهاد ی با پ   -2تبصره  

استان مکلف است مکان  هاي کل زندان  ر ی . مد شود ی م   ل ی در زندان تشک   ی اختصاص   یی قضا   ک ی آمار متهمان تحت قرار، واحد کش 
 .دهد اختصاص    یی قضا   ک ی استقرار واحد کش   ي مناسب برا 

متهم به زندان، اطالعات کامل قرار   ی در زمان معرف   یی مرجع قضا   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   225ماده    ي در اجرا   -3تبصره  
و سامانه  ی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندان  ی دسترس  ازمند ی ن  ل ی کف   رش ی پذ   ا ی  قه ی وث  ع ی تود  که ي نحو را به  ي فر ی ک  ن ی تأم 

و   یی به مرجع قضا  ي ر ی گ ی مکلف است بالفاصله مراتب را جهت پ  زندان  س ی مذکور، رئ   موارد  ت ی . در صورت عدم رعا کند ی درج م 
 .د ی سازمان منعکس نما 

بودن   خارج از آن و فراهم   ا ی   ي در وقت ادار   قه ی وث   ع ی تود   ا ی   ل ی کف   ی صورت معرف تا در    ند ی اتخاذ نما   ی ب ی ترت   د ی ها با دادستان   -ت 
 .نشود   ی متهم به زندان معرف   ن، ی تأم   رش ی موجبات پذ 

) ن ی برخط (آنال   ی ک ی سامانه الکترون   ق ی ارتباط از طر   ي الزم را جهت برقرار   دات ی مرکز تمه   ي با همکار   ي دادگستر   س ی رئ   -3ماده  
خارج از آن، از اعزام متهمان به  ا ی  ي ملک در وقت ادار   ف ی و توق  ی اب ی ارز  ت، ی احراز مالک  ند ی در فرآ   ع ی تا ضمن تسر  د نمای ی فراهم م 

ادارات ثبت   ندگان ی و نما   ي دادگستر   ی الزم جهت استقرار کارشناسان رسم   دات ی ارتباط، تمه   ي برقرار   ن شود. تا زما   ي ر ی زندان جلوگ 
 .معمول گردد   ی اختصاص   ک ی و واحد کش   یی قضا   ي اسناد در واحدها 

روز، مساحت و   مت ی شده از لحاظ ق   ی آن، ملک معرف   ی قرار قبول   ا ی و    ي فر ی ک  ن ی صادرکننده قرار تأم   ی چنانچه به نظر قاض   -تبصره 
 .باشد ی آن نم   م ی و تقو   ی اب ی جهت ارز   ی به کارشناس   ي از ی ن   د، ی را بنما   قه ی مبلغ وث   ي تکافو   ت، ی موقع 
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به   ی صادره توسط قضات دادسرا که منته   ي قرارها   تمامی   بر   اند دادسرا مکلف   ی و انقالب و سرپرستان نواح   ی عموم   دادستان   -4ماده  

تا   ند ی متهم نظارت نما  ي شده از سو   ی معرف  ي ها ن ی آن با توجه به تأم   رش ی و امکان پذ  ن ی تناسب قرار تأم  ث ی بازداشت شده است از ح 
روزانه   ی الزم است ضمن بررس   ن، ی شود. همچن   ي ر ی شدن متهم جلوگ   ی و زندان   ن ی تأم   رش ی در پذ   ر ی تاخ   ا ی نامتناسب    ي از صدور قرارها 

تحت قرار را   ان ی زندان   ی موظف است در مقاطع سه ماهه، اسام   ز ی دادسرا، دستورات الزم را صادر کنند. سازمان ن   ي ها ی آمار بازداشت 
گزارش   ی ل ی کاهش آنان را به نحو تحل   ا ی   ش ی ارسال و روند افزا   ه یی قوه قضا   است ی کل کشور و حوزه ر   ی دادستان   ي استان برا   ک ی تفک به 

 .افراد به عمل خواهد آورد   ن ی ا   ت ی وضع   ف ی تکل   ن یی و اقدامات الزم را جهت تع   ي ر ی گ ی کند. دادستان کل کشور پ 
 ي ها آموزش   و پس از ارائه   یی حوزه قضا   صرفًا با موافقت دادستان   شود ی افراد م   ی جمع   ي ر ی به دستگ   ی که منته   یی ها طرح   -5ماده  

 .الزم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود 
 .آورد ی فراهم م ماده    ن ی ا   شدن یی الزم را جهت اجرا   دات ی دادستان کل کشور تمه   -تبصره 
 :  ند نمای   مراقبت   ها قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان   16و    15با توجه به مواد    -6ماده  
 نشوند؛   ی به زندان معرف   ی ط ی شرا   چ ی مقرر در قانون، تحت ه   ط ی افراد معتاد جز در شرا   -الف 
 یبازداشت فرد معتاد و معرف   نه ی به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زم   اد» ی عنوان «اعت   ل ی از تبد   -ب 
 .شود   ي به زندان خوددار   ي و 

الزم را جهت توسعه   ي ر ی گ ی پ   ه، یی از وقوع جرم قوه قضا   ي ر ی شگ ی و پ   ی معاونت اجتماع   ي دادستان کل کشور با همکار   -تبصره 
 .آورد ی قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل م   16و    15مراکز مذکور در مواد  

 ف ی صدور حکم، تخف   ق ی تعو  ل ی از قب  د ی مف   ی حقوق  سات ی و استفاده از تأس  یی زدا و مقررات راجع به حبس  ن ی قوان  ي در اجرا   -7ماده 
 :  حبس الزم است   ن ی گز ی جا   ي ها و مجازات   ي آزاد   مه ی از آن، نظام ن   ت ی مجازات و معاف 

 ند؛ ی حبس اجتناب نما   ن ی گز ی جا   ي ها مجازات   ط ی قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرا   -الف 
 ن ی تأم   ي در خصوص قرارها   ی قانون   ي ها ت ی تا با استفاده از ظرف   ند نمای   مراقبت   ها دادستان   و   ها استان   ي کل دادگستر   ي رؤسا   -ب 
و زنان به زندان  ي فر ی ک   نه ی ش ی حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پ   ن ی گز ی و مجازات جا   ي فر ی ک 

 شود؛   ي ر ی جلوگ 
تجد   -پ  رس   دنظر ی محاکم  س   ی دگ ی در  حبس،  مجازات  بر  مشتمل  احکام  به  نسبت  اعتراض  به   ر ی دا   ی ن ی تقن   ي ها است ی به 

 .را مورد توجه قرار دهند   یی زدا حبس 
دادگستر   ي رؤسا   -تبصره  راستا   ی قانون   ي ها ت ی ظرف   ي ر بکارگی   نحوه   بر   نظارت   ضمن   ها استان   ي کل  توسط   زدایی حبس   ي در 

 ي فری صادره از محاکم ک   ي تا حداقل پانزده درصد آرا   ند ی نما   ي ز ی ر به آنان، برنامه   نه ی زم   ن ی الزم در ا   ي ها قضات و ارائه آموزش 
 .حبس باشد   ن ی گز ی جا   متضمن مجازات 

 ي در رابطه با حبس بدل از جزا   1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب    60ماده  مقرر در    ت ی به محدود   ت ی با عنا   -8ماده  
 ي احکام و رؤسا   ي قضات اجرا   ، ي نقد   ي بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزا   ی مبن   ی قانون مجازات اسالم   29ماده  و مفاد    ي نقد 

ماده و پانزده سال در   ی قانون مجازات اسالم   29ماده  (سه سال در   ی از نصاب مقرر قانون  ش ی ب  ی زندان   ه ک   ند ی نما  دمراقبت ی ها با زندان 
 ي از سو   م ی به حبس مستلزم اتخاذ تصم   ي نقد   ي جزا   ل ی که تبد   ي بازداشت نماند. در موارد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) در    60

منعکس  ربط ي به مرجع ذ  ی را جهت اقدام مقتض   ي نقد  ي از پرداخت جزا   ه ی عل احکام مراتب عجز محکوم  ي اجرا  ی دادگاه باشد، قاض 
 ي که عدم پرداخت جزا   ي موارد   ها، در زندان   ي احکام و رؤسا  اجراي  قضات   عملکرد  بر  نظارت  ضمن   است   مکلف   . دادستان د نمای ی م 

  .به زندان ابالغ شود   و   ن ی مع   ق ی به طور دق   ي نقد   ي مدت بازداشت بدل از جزا   شود، ی منجر به بازداشت م   ي نقد 
مرتبط با   م ی از جمله جرا   م ی جرا   ه ی در مورد محکومان به ارتکاب کل   ی قانون مجازات اسالم   29و    27حکم موضوع مواد    -تبصره 

  . باشد ی م   ي جار   1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب    60ماده  محکومان موضوع    استثناي   به   گردان مواد مخدر و روان 
 م ی جرا   ر ی نظ   ي در موارد   ا ی باشد و  مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده    ی اتهام   ن ی عناو   ي چنانچه در قانون برا   -9ماده  

قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در   8و    5و    4مواد    2و    1  ي بندها   موضوع 
 ن ی . در مورد ا شود ی به دادگاه ارسال م   ت ی فور  د ی و به ق   فرخواست ی پرونده با صدور ک  شد، نبا  ن ی که متهم قادر به سپردن تأم  ی صورت 

ن پرونده  و  موارد   ز ی ها  رس   ي در  مستق   ی دگ ی که  طور  صالح   م ی به  ق   ت ی در  با  نوبت  از  خارج  دادگاه  است،  و   ت ی فور   د ی محاکم 
 .کند ی و حکم صادر م   ی دگ ی ان روز، رس -در هم   االمکان ی حت 

 ارجاع   از   امکان   حد  تا   و   دهد   اختصاص   ها پرونده   ن ی به ا   ی دگ ی رس   ي را برا   شعبی   است   استان مکلف   ي کل دادگستر  س یی ر   -تبصره 
 » ي فور  فرخواست ی را با عنوان «ک ماده   ن ی کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطالعات موضوع ا   خودداري  شعبه  به  ها پرونده   گر دی 

 .د ی باشد، فراهم نما   سر ی م   ذکور عملکرد شعب م   ی اب ی که ارز   ي و به نحو 
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شرا   -10ماده   به  توجه  در    ي آزاد   ط ی با  مندرج  اسالم   58ماده  مشروط  مجازات   بررسی   با   اند موظف   ها زندان   ي رؤسا   ، ی قانون 

زندان  رفتار  و  حاالت  تحمل حبس، درخواست آزاد   ان ی اخالق،  دوران  زندان   ي در  شرا   ان ی مشروط  برا   ط ی واجد  احکام   ي اجرا   ي را 
اعم  ی دگ ی رس  جه ی و نت   ی هفته درخواست را بررس   ک ی مکلف است حداکثر ظرف   ي فر ی ک احکام    ي اجرا   ی . قاض ند ی دادسرا ارسال نما 

تا به اطالع   د ی باشد را در سامانه منعکس نما   ل ی همراه با ذکر دال   د ی مخالفت با درخواست که با   ا ی از ارسال پرونده به دادگاه و  
 .د آی ی به عمل م   ت ی فور   د ی ق   با مشروط در دادگاه خارج از نوبت و    ي به درخواست آزاد   ی دگ ی برسد. رس   ی زندان 

از   ی بخش   ا ی که قادر به پرداخت تمام    ی قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومان   31ماده    ي سازمان مکلف است در اجرا   -11ماده  
مراکز اشتغال و   ا ی باز    مه ی ن   ي ها هر روز، صرفًا در زندان   ي برا   ال ی چهارصد هزار ر   ي را به ازا   باشند ی مورد حکم نم   ي نقد   ي جزا 

  .د ی نما   ي نگهدار   ي آموز حرفه 
  .د نمای ی اقدام م   ي نقد   ي جزا   ط ی نسبت به تقس   31ماده    1تبصره    ت ی احکام با رعا   ي اجرا   ی قاض   -تبصره 
قضات محاکم  ، ی ک ی مراقبت الکترون  ي ها و پس از فراهم شدن امکانات الزم برا زندان  ي فر ی ک  ت ی به منظورکاهش جمع  -12ماده  

 ییاجرا   نامه ن یی و آ   ی ک ی الکترون   ی مقررات راجع به دادرس   ، ي فر ی ک  ی دادرس  ن یی قانون آ   ، ی طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسالم 
مشخص تحت نظارت   ی حضور در محدوده مکان   ق ی مجازات حبس از طر  ي حکم به اجرا   ، 1397مصوب    ی ک ی الکترون   ي ها مراقبت 
 .ند نمای ی صادر م   ی ک ی الکترون   ي ها سامانه 
جلسه داده و با   ل ی به صورت منظم و مستمر تشک   ي فر ی احکام ک   ي اجرا   ی قاض   است ی به ر   ان ی زندان   ي بند طبقه   ي شورا   -13ماده  

 مه ی و ن   ي آزاد   هاي مشروط، نظام   ي آزاد   ، ی مرخص   هاي احکام، در خصوص درخواست   ي معاونت اجرا   ی مددکار اجتماع   ه ی اخذ نظر 
 ي فر ی ک   ی دادرس  ن یی که در قانون آ  ي موارد  ر ی و سا  ط ی واجد شرا   ان ی عفو زندان   ، ی ک ی ن الکترو   ي ها تحت نظارت سامانه   ي و آزاد   ي آزاد 
 .د نمای ی اتخاذ م   ی مقتض   م ی شورا مقرر شده است، تصم   ن ی ا   ي سازمان برا   یی اجرا   نامه ن یی قانون مذکور و آ   553ماده    ژه ی به و 

بخش با   یی قضا   ي ها حوزه   ي ها و رؤسا دادستان   ، ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   520ماده  موضوع    نامه ن یی آ   ب ی تا تصو   -1تبصره  
 .ند نمای ی اقدام م   ی مرخص   ي سازمان، در صورت لزوم راسًا نسبت به اعطا   یی اجرا   نامه ن یی مقرر در آ   ي ارها ی فوق و مع ماده    ت ی رعا 

 البدل ی استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس عل   ي کل زندانها   ر ی مد   شنهاد ی استان با پ   ي کل دادگستر   س ی رئ   -2تبصره  
حوزه  زندان  م   یی قضا   در  اقدام  شهرستان  اعطا   د نمای ی هر  خصوص  در  مال   ی مرخص   ي تا  محکومان  رس   ی به  به   ی دگ ی و 

 .اتخاذ شود   ی مقتض   م ی مشروط تصم   ي آزاد   و   ي نقد   ي جزا   ل ی تبد   ط، ی بر تقس   ی مبن   ی زندان   هاي درخواست 
 .شود ی زندان اخذ م   ی مددکاراجتماع   ه ی نباشد، نظر   ی احکام به تعداد کاف   ي معاونت اجرا   ی که مددکار اجتماع   ی درصورت   -3تبصره  
اتقان   ، ی ت ی و ترب   ی و سنجش اقدامات اصالح   ی محکومان در زندان را جهت بررس   ي ها ت ی فعال   ه ی سازمان مکلف است کل   -4تبصره  

 .د ی نما   ي ازبند ی امت   یی مراجع قضا   ي بردار و بهره   ي بند طبقه   ي مصوبات شورا 
. د آی ی به عمل م   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   217ماده  موضوع    ، ي فر ی ک   هاي ن ی با اخذ تأم   ان ی به زندان   ی مرخص   ي اعطا   -14ماده  
آنان کمتر از چهار ماه   ت ی محکوم   مانده ی باق   که   ي درجه هفت و هشت، افراد   ي ر ی تعز   م ی محکوم به حبس از بابت جرا   ان ی زندان 

احکام با صدور   ي اجرا   ی قاض   ص ی حاصل است، به تشخ   نان ی آنان به زندان اطم   شت که نسبت به بازگ   ي افراد   ن ی است و همچن 
قرارها   ی ک ی  بندها   ي فر ی ک   ن ی تأم   ي از  چ    ي موضوع  و  ج  ث،  ت،  پ،  ب،  قوان ماده  الف،  چارچوب  در  به   ن ی مذکور،  مقررات  و 

 .شوند ی اعزام م   ی مرخص 
 ر ی به شرح ز   ی محکوم مال   ا ی اعسار خوانده    ي به ادعا   ی دگ ی در رس   ی مال   ي ها ت ی محکوم   ي به قانون نحوه اجرا   ت ی با عنا   -15ماده  

 :  شود ی اقدام م 
مورخ   722شماره    ه ی وحدت رو   ي رأ   ي اعسار باشد، در اجرا   ی مدع   ا ی و    د ی نما   ط ی تقس   ا ی مهلت    ي هرگاه خوانده دعوا تقاضا   -الف 

 د؛ ی نما ی صادر م   ی و حکم مقتض   ی دگ ی صورت توأمان رس   کشور دادگاه به هر دو دعوا به   ی عال   وان ی د   ی عموم   أت ی ه   13/ 10/ 1390
به، به جهت امتناع از پرداخت محکوم   ي بر بازداشت و   مبنی   له و درخواست محکوم   ه ی عل اعسار محکوم   ي در خصوص ادعا   -ب 

 ون ی مد   ا ی داشته    ي داللت بر مالئت و   ون ی سابق مد   ت ی که وضع   ي در موارد   ی مال   ي ها ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا   7ماده  مطابق  
ثابت کند آن مال   که ن ی مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر ا   ل ی ص به هر نحو تح   ا ی   افت ی در   ی مال   ن، ی در عوض د 

به   ون ی نکرده باشد مانند مد   ل ی تحص   ا ی   افت ی در   ی مال   ن، ی در عوض د   ون ی که مد   ي شده است. در موارد   ی حکم   ا ی   ی ق ی تلف حق 
مالئت او نزد   ا ی سابق او را ارائه کند و    ا ی   ی بر مالئت فعل   ی کاف   ل ی اعسار نتواند دال   ي هرگاه خوانده دعوا   ه، ی و د   ه ی پرداخت مهر 

 شود؛ ی م   رفته ی مقرر در قانون پذ   فات ی مطابق تشر   ون ی اعسار با سوگند مد   ي محرز نباشد، ادعا   ی قاض 
دادخواست و ضمائم آن را به   ی نحو مقتض . دادگاه به  د آی ی وبت به عمل م -خارج از ن   ی به درخواست اعسار زندان   ی دگ ی رس   -پ 

 ، ی . دادگاه در صورت احراز اعسار زندان کند ی صادر م   ی و حکم مقتض   ی دگ ی موضوع رس روز به   ی له ابالغ و ظرف حداکثر س محکوم 
 باشد؛   ی رقطع ی صادره غ   ي رأ   د هرچن   کند ی اقدام م   ي و   ي نسبت به آزاد 
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متمکن از پرداخت به نحو   ون ی صورت ثبوت اعسار، چنانچه مد   در   ی مال   ي ها ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا   11ماده  مطابق    -ت 

حکم به  ا ی  دهد ی پرداخت م   ي برا  ی مهلت مناسب  ي و  ت ی اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با مالحظه وضع 
 .کند ی صادر م   ی بده   ط ی تقس 

احکام با   ي اجرا   ی در زندان باشد، قاض   ی مال   ي ها ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا   3ماده    ي در اجرا   ه ی عل چنانچه محکوم   -16ماده  
تأم  اخذ  و  دادگاه  برا   ن ی موافقت  تع   ی مدت   ي مناسب  دادگاه  محکوم   د، ی نما ی م   ن یی که  محکوم   ه ی عل به  پرداخت  جلب   ا ی به  جهت 

 .شود ی دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعالم م   م ی و تصم   ه ی عل محکوم   رخواست . د کند ی اعطاء م   مرخصی   له محکوم   ت ی رضا 
 ل ی از قب   ی ف ی وظا   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   553و    552،  502،  489اد مواد  -مطابق مف   ي فر ی احکام ک   ي قضات اجرا   -17ماده  

 ي و آزاد   آزادي مه ی ن   هاي نظام   ي اجرا   شنهاد ی مشروط، پ   ي عفو و آزاد   ط ی واجد شرا   ان ی نظر درباره زندان   اعالم   ان، ی نظارت بر امور زندان 
و   ی و روان   ی جسم   ي ها ي مار ی درباره محکومان سالمند، محکومان مبتال به ب   م ی اتخاذ تصم   ، ی ک ی ون الکتر   ي ها تحت نظارت سامانه 

و   ازمند ی ن   ان ی زندان   گر ی د  توجه  و  مراقبت  پ   ژه ی به  تعل   شنهاد ی و  مدت  بر   ي اجرا   ق ی کاهش  را  محکومان  و   مجازات  داشته  عهده 
 .را به عمل آورند   ی ع وقت اقدام مقتض ها در اسر پرونده   بررسی   با   اند مکلف 

بخش «مد   -1تبصره   است  مکلف  قضا   ي ها پرونده   ت ی ر ی مرکز  ا   ان» ی زندان   یی نظارت  سامانه  در  راستا   جاد ی را  در   ف یوظا   ي و 
 ياستقرار و اجرا   وه ی ش   نامه ن یی و در چارچوب «آ   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   489ماده  مذکور در    ي فر ی احکام ک   ي قضات اجرا 

 ي متناسب را برا   ی ، دسترس » 1395مصوب    ي فر کی   مؤسسات   و   ها از آن در زندان   ي واحد   ا ی   ي فر ی احکام ک   ي معاونت اجرا   ف ی وظا 
 .و برقرار کند   ی ن ی ب ش ی آنان پ 

مستقر در زندان   ي فر ی احکام ک   ي اجرا   ی و قاض   شود ی ثبت م   ی در سامانه زندان   ان ی زندان   یی قضا   ي ها تمام درخواست   -2تبصره  
ابالغ و   ی مراتب را به زندان   ز ی زندان ن   س ی . رئ د ی نما ی در سامانه اقدام م   جه ی و انعکاس نت   ی هفته نسبت به بررس   ک ی حداکثر ظرف  

 .کند ی منعکس م   سامانه و ساعت در    خ ی را با ذکر تار   جه ی نت 
 ي اجرا   ی به قاض   ی قانون   ی را جهت اخذ نظر پزشک   مار ی ب   ان ی زندان   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   502ماده    ي زندان در اجرا   س یی ر   -3تبصره  
 .قانون مذکور باشد   502ماده  مذکور در    ود ی روشن و منطبق بر ق   ح، ی صر   د ی با   ی قانون   ی . اظهارنظر پزشک د ی نما   ی م   ی معرف   ي فر ی احکام ک 

بخش و   یی قضا  ي ها حوزه  ي ها، رؤسا دستورالعمل، دادستان   ن ی سازمان و ا   یی اجرا   نامه ن یی محوله در آ   ف ی وظا   ي در اجرا  -18ماده  
 ل ی آنان از قب   ي و ادعاها   ان ی زندان   یی و مشکالت قضا   افته ی   حضور   زندان   در   مستمر   نحو   به   اند مکلف   ي فر ی احکام ک   ي قضات اجرا 

 یعدم توجه اتهام را بررس   ا ی بازداشت و    ام ی و ا   ی دگ ی رس   ند ی شدن فرآ   ی طوالن   ، یی قضا   ع توسط مراج   ي فر ی ک   ن ی تأم   رش ی عدم پذ 
 .کنند   ي ر ی گ ی پ   جه ی موضوع را تا حصول نت   ربط، ي ذ   یی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضا 

 17ماده    2تبصره  ور در  -مذك   وه ی و به ش   شود ی م   ي ر ی گ ی هفته پ   ک ی در سامانه ثبت و حداکثر ظرف    ان ی درخواست زندان   -تبصره 
 .رسد ی م   ی دستورالعمل به اطالع زندان و زندان   ن ی ا 

 :  شود ی اقدام م   ر ی به شرح ز   ی مال   ي ها ت ی محکوم   ي قانون نحوه اجرا   3ماده  موضوع    ان ی در خصوص زندان   -19ماده  
فهرست و مشخصات کامل   ي فر ی احکام ک   ي اجرا   ی حکم، قاض   ي جهت اجرا   ی بر داشتن اموال   ی مبن   ی در صورت اعالم زندان  -الف 

  کند؛ ی م   ي ر ی گ ی پ   جه ی ارسال و موضوع را تا حصول نت   شود ی که حکم تحت نظر آن اجرا م   ی اموال را نزد دادگاه 
 ازی در صورت ن  ا ی مسترد شود و    د ی که با  ی مال   ق ی دق  زان ی و م   ات ی خصوص   ن یی صادر شده، عدم تع   ي در صورت وجود ابهام در رأ   -ب 

در   ي فر ی احکام ک   ي اجرا   ی آن، قاض   ی حکم   ا ی   واقعی   تلف   و   به م بودن محکو   ی م ی و ق   ن ی مع   ن ی مال در فرض ع   مت ی ق   ن یی به تع 
 کند؛ ی را اخذ و مراتب را به زندان اعالم م   یی اسرع وقت نظر مرجع قضا 

 له، محکوم   ت ی تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضا   ي برقرار   ا ی   ی بر استفاده از مرخص   ی مبن   ی در صورت درخواست زندان  -پ 
    آورد؛ ی را فراهم م   ی تماس و ارتباط زندان   ا ی   ی مرخص   ي اعطا   ب ی و وفق مقررات حاکم ترت   ت ی به فور   ي فر ی احکام ک   ي اجرا   قاضی 

ضمن ارشاد،   ي فر ی احکام ک  ي اجرا  ی اعسار است، قاض  ی که مدع   ی اعسار در دادگاه توسط زندان   ي در صورت عدم طرح دعوا   -ت 
  د؛ ی نما ی اقدام م   جه ی پرونده تا حصول نت   ي ر ی گ ی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پ   ي درخواست و 

مراتب   ي فر ی احکام ک  ي اجرا  ی له، قاض محکوم   ا ی  ی شاک  ت ی جلب رضا   ي و در راستا  ه ی محکوم عل   ا ی متهم  ي در صورت تقاضا   -ث 
 .کند ی م   ي ر ی گ ی پ   جه ی دستورالعمل اعالم و تا حصول نت   ن ی ا   20ماده  موضوع    ان ی امور زندان   ژه ی حل اختالف و   ي را به شورا 

  .شود ی حاصله در سامانه ثبت م   ج ی تمام اقدامات فوق و نتا   -تبصره 
حل   «شوراي   ها زندان   ی در تمام   از ی سازمان به تعداد مورد ن   ي حل اختالف مکلف است با همکار   ي مرکز امور شوراها   -20ماده  

و  زندان   ژه ی اختالف  اعضا   ل ی تشک   ان» ی امور  با   ي دهد.  راستا   د ی شورا  ب   ي در  سازش  و  صلح  شاک   ی زندان   ن ی تحقق   ی مدع   ا ی   ی و 
 ی زندان   ي که به آزاد   ي رفع مشکالت و حصول سازش به نحو   ر ی و در مس   ده موجود استفاده کر   هاي ت ی ظرف   ی از تمام   ی خصوص 

 .ند ی منجر شود، تالش مضاعف نما 
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و گزارش   ان ی را رصد کرده و آمار زندان   ان ی زندان   ت وضعی   مستمر   طور   به   اند مکلف   ت ی اصالح و ترب   هاي ها و کانون زندان   ي رؤسا   -21ماده  
 .مربوطه منعکس کنند   یی بخش و مقام قضا   یی حوزه قضا   س ی رئ   ا ی دادستان    ، ي فر ی احکام ک   ي اجرا   ی آنان را به قاض   ت ی وضع 

خود را در زندان   ت ی حق دارد حبس موضوع محکوم   ی زندان   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی قانون آ   513ماده    3تبصره    ي در اجرا   -تبصره 
 ي صادرکننده رأ   ی قاض   ص ی صورت با تشخ   ن ی باشد که در ا   امر موجب مفسده   ن ای   که مگر آن   د ی نما   ي محل اقامتگاهش سپر 

  .شود ی منتقل م   ي و   امت زندان به محل اق   ن تری ک ی به نزد   ه علی محکوم   ، ی قطع 
صورت برخط به اطالعات به    ن ی و مشخصات کامل آنان و ارائه ا   ان ی زندان   ت ی به منظور ثبت اطالعات راجع به هو   -22ماده  
 ی ک ی سازمان، سامانه الکترون   ي بخش، مرکز مکلف است با همکار   یی حوزه قضا   رؤساي   و   ها دادستان   ها، ي کل دادگستر   ي رؤسا 

 .کند   ي انداز -راه   قضایی   مربوط را در هر حوزه 
مندرج در قانون   ي ها ت ی همه ظرف   ي ر ی کارگ بر به   ی ها مبتن زندان   ت ی مؤثر در کاهش جمع   ي ارها ی کل کشور مع   ی دادستان   -تبصره 

الذکر فوق  ي ارها ی سراسر کشور را بر اساس مع  ي ها ي و عملکرد دادگستر   ن یی را تع  ی و قانون مجازات اسالم   ي فر ی ک  ی دادرس   ن یی آ 
الزم به معاون  برداري بهره  جهت  ماهه  سه  مقاطع   در   را  ها از استان  ک ی هر   ی ل ی تحل  ي بند رتبه مرکز،   ي و با همکار  کند ی م  ی اب ی ارز 

 .د نمای ی ارائه م   ه یی اول قوه قضا 
 ی ها، ثبت اسناد و امالك و پزشک از جمله ادارات کل زندان   ه یی قضا   تابع قوه   ي ا و واحدها -ها، نهاده سازمان   ي رؤسا   -23ماده  
 .آورند ی عمل م   الزم را به   ي ها ي ر ی گ ی دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پ   ن ی مفاد ا   ق ی دق   ي جهت اجرا   ی قانون 

با   ی آموزش   ي ها دوره   ي و اجرا   ی مرتبط نسبت به طراح   ي ها بخش   ر ی سا   ي با همکار   ه یی قضا   قوه   ی معاونت منابع انسان   -24ماده  
 .د نمای ی قضات و ضابطان اقدام م   ران، ی مد   ي برا   ي فر ی ک   ت ی موضوع کاهش جمع 

در خصوص  یی قضا  ي جهت ثبت عملکرد مقامها  » یی قضا  مات ی تصم   ي تحت عنوان «کارنامه آمار  ي ا مرکز مکلف است سامانه  -25ماده 
 .قضات فراهم کند   ی انتظام   ي دادسرا   ي صورت برخط برا کارنامه را به   ن ی به ا   ی و امکان دسترس   جاد ی دستورالعمل ا   ن ی موضوعات ا 

قضات   ی انتظام   ي کل کشور و دادسرا   ی دستورالعمل، نظر دادستان   ن ی ابالغ ا   خ ی مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تار   -1تبصره  
 .کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند   ی در خصوص نحوه طراح 

 .دهد ی دستورالعمل را مورد نظر قرار م   ن ی قضات، مفاد ا   مات ی تصم   ي کارنامه آمار   ی قضات در بررس   ی انتظام   ي دادسرا   -2تبصره  
دادگستر   س ی رئ   -26ماده   و دادگاه   ي کل  قضات دادسرا  عملکرد  بر  بکارگ   استان  راستا   ی قانون   ي ها ت ی ظرف   ي ر ی از جهت   ي در 

حکم   ا ی منجر به بازداشت    ي و مقررات از قرارها   ن ی قوان   ت ی که با رعا   ی و قضات   د نمای می   نظارت   ها زندان   ي فر ی ک   ت ی کاهش جمع 
 ي فر ی احکام ک   ي ها و قضات اجرا دادستان   ن ی و همچن   رند ی گ ی حبس بهره م   ن ی گز ی جا   ي ها حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات 

 ي کرده و برا   ق ی را به نحو مناسب تشو   ند ی نما ی اقدام م   ي فر ی ک   ت ی دستورالعمل در جهت کاهش جمع   ن ی و مفاد ا   ن ی که وفق قوان 
 ها آن   که عدم نظارت مستمر   ی استان مکلف است در مورد قضات   ي کل دادگستر   س ی رئ   ن، ی . همچن رد گی ی آنان پاداش در نظر م 

 ی مراتب را به دادستان   شود، ی م   ت ی ادامه بازداشت پس از اتمام محکوم   ل ی افراد از قب   ی رقانون ی منجر به بازداشت غ   ان زندانی   به   نسبت 
 .د ی قضات اعالم نما   ی انتظام   ي کل کشور و دادسرا 

راستا، هر سه ماه  ن ی دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در ا   ن ی مفاد ا  ق ی دق  ي اجرا  ي ر ی گ ی و پ  ی نظارت، هماهنگ  -27ماده 
 س ی از وقوع جرم، رئ   ي ر ی شگ ی و پ   ی معاون اجتماع   ، ي معاون راهبرد   ت ی دادستان کل کشور و با عضو   است ی به ر   ي ا جلسه   بار ک ی 

رئ  انتظام   س ی سازمان،  دادگستر   س ی رئ   ضات، ق   ی مرکز، دادستان  دادستان   ي کل  در محل  تهران  دادستان  و  تهران  کل   ی استان 
مرتبط   ي و با حضور اعضا   ي کل دادگستر   س ی نظر رئ   ر ی ز   ي ا بار جلسه   ک ی هر ماه    ز ی ها ن . در مراکز استان شود ی م   ل ی کشور تشک 
اجرا  تشک   ن ی ا   ق ی دق   ي جهت  گزارش   ل ی دستورالعمل  به  نسبت  ت و  اتخاذ  مربوط  مشکالت  و  رئ گردد ی م   م ی صم ها  کل   س ی . 

 .د ی دادستان کل کشور ارسال نما   ي متخذه را برا   مات ی گزارش جلسه و تصم   بار ک ی استان موظف است هر سه ماه    ي دادگستر 
 ي و برا   کند ی گزارش م   ه یی قوه قضا   س یی دستورالعمل را به ر   ي بار نحوه اجرا   ک ی دادستان کل کشور هر شش ماه    -28ماده  
 .دهد ی م   ق ی تشو   شنهاد ی عملکرد مثبت پ   ي دارا   ي ها استان 
جا   ن ی ا   -29ماده   سامانده   ن ی گز ی دستورالعمل  جمع   ان ی زندان   ی دستورالعمل  کاهش  شماره زندان   ي فر ی ک   ت ی و  به  ها 
 س ی رئ   ب ی به تصو 1398/ 5/ 31 خ ی در تار تبصره    23  و ماده    29است و در    ه یی قوه قضا   س ی رئ 1395/ 6/ 23مورخ   9000/ 35348/ 100
 .االجرا است ابالغ الزم   خ ی و از تار   د ی رس   ه یی قضا   قوه 

رئیسی   سیدابراهیم   –رئیس قوه قضاییه  

 ق.م.ا   72ماده  ذیل   245
 حبس  سال  یک  از  آن ها بیش  از  یکی  حداقل  قانونی  مجازات  که  عمدي  جرایم  تعدد :  )  1399ق.م.ا (اصالحی    72ماده    -1نکته  

 است.  حبس  جایگزین  مجازات  به  حکم  صدور  از  باشد، مانع 
 سال تغییر یابد.   1  ماه به    6عبارت  :  به این صورت تغییر یابد    245ق.م.ا ص    72ماده  ذیل    2نکته    -2نکته  
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  ی ال   256

265 
اصالح سواالت و پاسخ بعد از  

 ) 1399ق.م.ا (اصالحی    72ماده  گزینه ب صحیح است به استناد  :  264ص    16سؤال    پاسخ  ق.م.ا   87ماده  

بعد از    274
نکات مادة  

 ق.م.ا   95

قانون حمایت از اطفال و  
 1399نوجوانان مصوب  

 کلیات  -اول فصل
 : شودمی  تعریف زیر شرح  به  قانون، این در رفته کاربه اصطالحات -1ماده 
 . است  نرسیده شرعی بلوغ سن  به  که فرد هر: طفل) الف
 . است رسیده شرعی بلوغ سن  به که شمسی کامل سال  هجده زیر فرد هر: نوجوان ) ب
یا   نوجوان   و  طفل   ضروري  و   اساسی  نیازهاي  تأمین   قبیل  از   تکالیفی  انجام  در  کوتاهی:  انگاري  سهل  و  توجهیبی )  پ

 یا  اولیاء  والدین،  توسط  آنان   از   مراقبت  یا  نظارت  تربیت،   سرپرستی،   وصایت،  قیمومت،  والیت،   حضانت،  به   مربوط  وظایف
 . است  آن  به مکلف که شخصی  هر یا قانونی سرپرست

 در   را  نوجوان  و  طفل  اجتماعی  یا  اخالقی  روانی،  جسمی،  سالمت  که  عمدي  فعل  ترك  یا  فعل  هرگونه :  سوءرفتار)  ت
 طفل   به  نسبت  تهدید  یا  توهین  جنسی،  سوءاستفاده  کردن،  محبوس  جرح،  و  ضرب  قبیل  از   قراردهد؛  آسیب  و  خطر  معرض

به   کمک  از  خودداري  یا  و  غیرمتعارف  و  سخت  شرایط   در  او  قراردادن  یا  باشد نداشته  تأدیبی   جنبه  که  صورتی  در  نوجوان  یا
 .وي
لحاظ  از  که  خدمتی  یا  کار  به  او  گماردن  یا  وادارکردن  یا  و  نوجوان  و  طفل  غیرقانونی  کارگیريبه:  اقتصادي  کشیبهره)  ث

 .باشد خطرناك یا مضر وي  براي  نوجوان و طفل  وضعیت به  نظر  با  اجتماعی یا اخالقی  روانی، جسمی،
و   امتیاز  یا  وجه   پرداخت  ازاي  در  نوجوان  یا  طفل  آن   موجب  به   که   غیرقانونی  اقدام  هرگونه   یا  فروش  و  خرید:  معامله)  ج

 .گیردمی  قرار دیگري اختیار در موارد سایر
 .دیگري یا خود براي جنسی هايفعالیت در نوجوان   و طفل وادارکردن یا و کارگیريبه  هرگونه: فحشاء) چ
 . باشد قبیحه صور یا صحنه داراي که  تصویري یا محتوا هرگونه: مبتذل) ح
-مرد  یا  زن  کامل  برهنگی  بیانگر  غیرواقعی  یا  واقعی  صورتبه  که  تصویري  یا  صوتی  از  اعم  محتوا  هرگونه:  مستهجن)  خ

 . است انسان جنسی اندام یا جنسی عمل -آمیزش
 عمل   آمیزش،  برهنگی،   مانند   نوجوان   یا  طفل   جنسی  جذابیت  بیانگر  آن  محتواي   که  اثري  هر   تولید  و  تهیه :  نگاريهرزه)  د

 . باشد جنسی اندام یا جنسی
معرض   در  و   تهدید  شدت  به  نوجوان  و  طفل   روانی  یا  جسمی  سالمت  یا  حیات  که  وضعیتی:  الوقوعقریب  و  شدید  خطر)  ذ

 .نماید ایجاب را جوییچاره و فوري  مداخله که نحويبه   گیرد، قرار آسیب
 .باشندمی  قانون این مشمول اند،نرسیده  شمسی تمام سال هجده سن به که افرادي تمام -2ماده 
 روانی،   جسمی،  سالمت   به   آسیب   ورود   یا  دیدگیبزه   معرض   در   را  نوجوان  یا  طفل  کهصورتی   در   زیر  موارد  -3ماده  

 و   مداخله  موجب   و  شده  محسوب  آمیزمخاطره  وضعیت   دهد،   قرار  وي   آموزشی   وضعیت  یا  و   امنیت  اخالقی،  اجتماعی،
 : شودمی  نوجوان  و طفل از قانونی حمایت

 سوي   از  آنان  به  نسبت  شرعی  و  قانونی  وظایف  انجام  در  انگاريسهل  و  توجهیبی   یا  و   نوجوان  و  طفل  سرپرستیبی)  الف
 است؛  آن  به  مکلف که شخصی هر
 یا   و  شخصیتی  یا   روانی  رفتاري،  هاياختالل  یا  بیماري  به   قانونی   سرپرستان  یا  اولیاء  والدین،  از  یک   هر  ابتالي )  ب

 قانونی؛  پزشکی تشخیص  به العالجصعب واگیر جسمی هايبیماري
 قانونی؛  سرپرستان یا اولیاء والدین، از یک هر  شدنزندانی ) پ
 قمار؛ یا روانگردان و مخدرمواد  نظیر آورزیان اعتیادهاي به قانونی سرپرستان یا اولیاء والدین، از یک هر  ابتالء) ت
ها آن  اشتهار  یا  و   قانونی   سرپرستان یا  اولیاء  والدین،  از   یک  هر   توسط   فحشا  و  فساد  مراکز  کردناداره   یا   دایر  یا  و   قوادي)  ث
 فحشا؛ و  اخالق فساد به
 یکدیگر؛  به نسبت خانواده اعضاي سایر یا و قانونی  سرپرستان اولیاء، والدین، مستمر خشونت) ج
 موجه؛  عذر  بدون  نوجوان یا طفل براي هویتی یا سجلی اسناد أخذ عدم یا  والدت واقعه ثبت براي اقدام عدم) چ
 تحصیل؛ از  نوجوان و طفل  بازماندن) ح
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  خانواده؛  سوي  از نوجوان   و طفل طردشدن) خ
 جنسی؛  هویت اختالل یا خاص هايبیماري  به  وي ابتالي  نوجوان،  و طفل ذهنی یا جسمی توانیکم) د
یا واردشدن مجرمانه، هايفعالیت در هاآن از استفاده یا و نوجوان  توسط جرم ارتکاب  یا طفل  توسط جزایی قوانین نقض) ذ

 یا  روانگردان   مخدر،  مواد  به  آنان  اعتیاد  همچنین  و  قاچاق  و  گريتکدي   نظیر  هاییفعالیت  در  نوجوان   و  طفل  واردکردن
 الکلی؛ مشروبات

 تابعیتی؛ بی یا مهاجرت پناهندگی، آوارگی، شدید، فقر از ناشی  بارزیان  وضعیت هرگونه) ر
 نوجوان؛   یا طفل سوي از تحصیل ترك  و مدرسه  یا خانه از مکرر فرار) ز
 .او از کشیبهره یا و  نوجوان و  طفل  به نسبت سوءرفتار) ژ

 تشکیالت  -دوم فصل
هايگزارش  تهیه  نهادها،  سایر  با  همکاري  هايزمینه   ایجاد  منظور  به  قضاییهقوه   نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  دفتر  -4ماده  

 شهرستانی  و   استانی   دفاتر  هايفعالیت  ارزشیابی  و   پایش  اطالعاتی،  و  آماري  تحقیقات  و  مطالعات  انجام  ادواري،  یا  موردي
 نظر  تحت  و  استان  هر  قضایی  حوزه  در  دفتر  این  از  واحدي.  شودمی  تشکیل  قضاییهقوه  در  قانون  این  اجراي  خصوص  در

 . شودمی مستقر و تشکیل حوزه آن کلرئیس 
مناسب   تشکیالت  و  ساختار  دادستان  نظر  تحت  و  شهرستان  قضایی  هايحوزه  در  قضاییه،قوه  رئیس  تشخیص  با  -5ماده  
 :  شودمی  تشکیل زیر وظایف اجراي و نهادها سایر با همکاري هايزمینه ایجاد جهت
یا   و  الوقوعقریب   و  شدید  خطر  معرض  در  نوجوانان  و  اطفال  دیدگیبزه  از  پیشگیري  منظور  به  قضایی  فوري  مداخله)  الف

 آنان؛ به بیشتر آسیب ورود از جلوگیري
 دیده؛ بزه  یا خطر معرض در نوجوانان و اطفال براي  شخصیت پرونده تشکیل و حقوقی هايمعاضدت و مشاوره ارائه ) ب
 یا   و  بهزیستی  به  آنان   معرفی   یا  و  دیدهبزه  یا  خطر  معرض   در   نوجوانان  و  اطفال  براي  خانواده  در   مناسب  شرایط   ایجاد)  پ

 مربوط؛ نهادهاي سایر
از  قضایی  -حمایتی  اقدامات  اتخاذ  درخواست  و   قانون  این  موضوع  نوجوان  و  طفل  وضعیت  از   گزارش  ارائه   و  تهیه)  ت

 صالح؛  قضایی مراجع
 توسط   ارجاعی  تصمیمات  و  آراء  اجراي  همچنین  و  نوجوان   و  طفل  با  مرتبط  تصمیمات  و  آراء  اجراي  حسن  بر   نظارت)  ث

 آمده؛عملبه  اقدامات  ارزشیابی و تصمیم یا رأي اجراي از پس وي وضعیت پایش و پیگیري و قضایی مقام
 . نوجوان  و طفل با مرتبط  اطالعاتی و آماري تحقیقات و مطالعات انجام و ادواري یا موردي هايگزارش  تهیه) ج

 نظارت  تحت  مقرر،  وظایف  است،   نشده  ایجادماده    این   موضوع  تشکیالت  که  مادام  شهرستان  قضایی  حوزه  هر  در  -تبصره
قضایی   حوزه  رئیس   نظارت   با  هابخش   قضایی  حوزه  در   و  نوجوانان   و   اطفال  حوزه  در  دیدهآموزش   دادیار  توسط  و  دادستان
 .شودمی  انجام
 :  باشندمی زیر وظایف دارعهده قانون  این اهداف  تحقق راستاي در زیر، نهادهاي و هادستگاه -6ماده 
 :  است مکلف کشور بهزیستی سازمان) الف

 نیروي  و  دهیاري   یا  شهرداري  همکاري  با  اجتماعی  خدمات  هايفوریت  قالب  در  اجتماعی  مددکاران  از  استفاده  با  -1
 اعالم  و  قانون   این  موضوع  نوجوانان  و  اطفال  توانمندسازي  و  نگهداري  حمایت،  پذیرش،  شناسایی،  به  نسبت  انتظامی

 .کند اقدام صالح مراجع  به موضوعات
ماده  موضوع  اجرائی  هايدستگاه  تمامی  مشارکت  و  همکاري  از  قانون  این  در  مقرر  وظایف  و  قانونی  وظایف  راستاي  در  -2
وظایف  چهارچوب  در  مکلفند  اجرایی  هايدستگاه.  کند  استفاده  8/7/1386  مصوب  کشوري  خدمات  مدیریت  قانون)  5(

 .کنند همکاري مذکور سازمان با  خود قانونی
الزم   اقدامات  انجام  و  نوجوانان  و  اطفال  براي  آمیزمخاطره  هايوضعیت   به  مربوط  اطالعات  آوريجمع  و  أخذ  به  نسبت  -3

 .کند اقدام زمینه این  در مردم هايآگاهی  افزایش براي
 :  است مکلف نوجوانان و اطفال ویژه پلیس طریق از  ایران اسالمی  جمهوري انتظامی نیروي) ب
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یا  انتظامی  نیروي  به  آنان  معرفی  یا  مراجعه  موارد  در  آمیزمخاطره   وضعیت  در   نوجوانان  و  اطفال  شناسایی  به  نسبت  -1

یا   کشور  بهزیستی  سازمان  به   معرفی  براي  مورد  حسب  آنان،   از   شکایت  یا  و   وظیفه  اجراي  حین  در  آنان  با  شدن مواجه
 .کند اقدام  مرتبط قوانین سایر یا قانون این اساس بر نیاز مورد هايحمایت انجام و قضایی مراجع

 آنان  امنیت  تأمین  جهت  تقاضا حسب  قانون،  این  اجراي  در  محوله  وظایف  انجام  و  اجتماعی  مددکاران  هايمأموریت  در  -2
 .آورد عملبه  را  الزم قانونی اقدام مأموریت، موضوع نوجوانان و اطفال نیز و
و   قضایی  صالحذي   مراجع  به   مورد   حسب   را  دیدهبزه   نوجوانان   و   اطفال  علیه  جرایم  و  آمیزمخاطره  هايوضعیت  -3

 .نماید گزارش کشور بهزیستی سازمان
 :  است مکلف کشور تربیتی  و تأمینی  اقدامات و هازندان  سازمان) پ
 .کند اقدام  زندانیان سایر و  نوجوانان از اطفال جداگانه  نگهداري  به نسبت -1
 و  است  شده  تمام  آنان  مراقبت  مدت  یا  شوندمی نگهداري تربیت  و  اصالح  کانون  در  که   را   نوجوانانی  و  اطفال  اطالعات  -2

 . کند اعالم کشور بهزیستی سازمان به حمایتی اقدامات انجام جهت هستند، حمایت نیازمند
کشور   بهزیستی  سازمان  به  برند،می   سر  به  زندان  در  آنان  قانونی  سرپرست  یا   مادر  یا  پدر  که  را  نوجوانانی  و  اطفال  -3

 . کند حمایت را نیازمند نوجوان  یا طفل  مقررات، برابر تا کرده معرفی
 :  است مکلف کشور وزارت) ت
 و   ایرانی  اتباع  از  اعم  هویتی  یا  سجلی  اسناد  فاقد  نوجوانان  و  اطفال  شناسایی  به  نسبت  ربطذي  هايدستگاه  همکاري  با  -1

 .کند اقدام حمایتی اقدامات جهت قضایی یا  درمانی آموزشی، حمایتی، نهادهاي به  مورد حسب آنان معرفی و  غیرایرانی
 تغییرات  و  اشخاص  اقامتگاه  گرفتن  نظر  در  با  و  مربوط  نهادهاي  سایر  همکاري  با  کشور  احوال  ثبت  سازمان  طریق  از  -2
 به   که  را  غیرایرانی   و  ایرانی   نوجوانان  و  اطفال  نشانی  و  اسامی  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  از  پیش  ماهسه   حداقل  سال  هر  آن
 . کند اعالم  پرورش و آموزش  به مناطق تفکیک به  اند،رسیده  تحصیل قانونی  سن
 : دهد انجام را زیر اقدامات  است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون،  وزارت) ث
 نوجوانان؛  یا اطفال از اقتصادي کشیبهره یا آزار  با مقابله و پیشگیري جهت کار اماکن بر مؤثر نظارت -1
 قضایی؛ و حمایتی نهادهاي  به خطر معرض در یا  دیدهبزه   نوجوانان و اطفال معرفی -2
 . شاغل سال  هجده تا پانزده بین نوجوانان  براي 29/8/1369 مصوب کار قانون) 148(ماده  موضوع ايبیمه  پوشش -3
 : دهد انجام را زیر اقدامات است  مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت،  وزارت) ج
 الزم؛ استانداردهاي  با نوجوانان کار شرایط انطباق براي  پزشکی مراقبت و کار بهداشت هايدستورالعمل تدوین -1
 موارد  گزارش  ارسال  با  همراه  درمانی  بهداشتی  مراکز  تمام  در  دیدهآسیب   نوجوانان  و  اطفال  فوري  درمان  و  پذیرش  -2

 بهزیستی؛ و قضایی مراجع  به  آزار به مشکوك
 . ایران ساکن  نوجوانان و اطفال تمام براي سالمت بیمه کامل پوشش -3
 :  دهد انجام را زیر اقدامات است مکلف پرورش و آموزش وزارت) چ
 سازمان   به  متوسطه  دوره  پایان  تا  نوجوانان  و  اطفال  تحصیل  ترك  به  مشکوك  موارد  و  نامثبت  عدم  موارد  اعالم  -1

 الزم؛ اقدامات انجام جهت مورد حسب قضاییهقوه  نوجوانان و اطفال از حمایت دفتر یا و کشور بهزیستی
اقدامات  انجام  جهت  قضایی  و  حمایتی  نهادهاي  به   قانون  این  موضوع  نوجوانان  و  اطفال  معرفی  و  راهنمایی  شناسایی،  -2

 الزم؛  حمایتی
متوسطه؛  دوره پایان تا قانون  این موضوع نوجوانان و اطفال کامل تحصیلی پوشش و نامثبت جهت الزم اقدامات انجام -3
 . نوجوانان و اطفال حقوق زمینه در اداري و آموزشی کارکنان و مدیران آموزش -4
 و  اطفال  حقوق  درمورد  رسانی اطالع  بر   مبنی  خود  رسالت  راستاي  در  ایران   اسالمی   جمهوري  سیماي  و   صدا  سازمان)  ح

 :  دهد انجام را  زیر اقدامات است موظف نوجوانان 
 نوجوانان؛  و اطفال حقوق حوزه در مردم عموم اطالعات  سطح باالبردن براي منظم هايبرنامه  پخش و تولید -1
 نوجوانان؛   و   اطفال   با   مرتبط   هاي برنامه   در   سیما   و   صدا   محصوالت   و   آثار   محتوایی   و   سنی   هاي رده   نظام   ایجاد   و   طراحی   -2
 فرهنگی   و  آموزشی  علمی،  هايبرنامه  و  آثار  تولید  براي  قانون  این  در  مندرج  هايدستگاه  و  نهادها  سایر  با  همکاري  -3

 قانون؛  این اهداف تحقق جهت
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یا  اطفال  حقوق  سایر  یا  اخالق،   تربیت،   سالمت،  به   مضر  محصول  یا  برنامه  هر  تبلیغ  یا  پخش   تولید،  از  جلوگیري  -4

 نوجوانان؛ 
 پخش   و  تولید  اندرکاراندست   و  مجریان  کنندگان،تهیه   براي  انضباطی  و  اداري  اجراهاي  ضمانت  اجراي  و  تدوین  -5

 . قانون این اجراي راستاي در سیما و صدا هايبرنامه 
رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  قانون  این  االجراءشدنالزم  تاریخ  از  ماهسه   مدت  ظرفماده    این  اجرایی  نامهآیین  -تبصره

 . رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و شده  تهیه مرتبط هايدستگاه سایر همکاري با و اجتماعی
 هامجازات  و جرایم -سوم فصل
و   مراقبت  نگهداري،  مسئولیت  که  اشخاصی  تمام  و  نوجوان  و  طفل  قانونی   سرپرستان  یا  اولیاء  والدین،  از  یک  هر  -7ماده  
 ایرانی   جوانان  و  اطفال  تحصیل  امکانات  و  وسایل  تأمین  قانون  مقررات  برخالف  چنانچه  دارند،  برعهده  را  طفل  تربیت
 متوسطه   دوره  پایان  تا  تحصیل  شرایط  واجد  نوجوان و  طفل  تحصیل  موجبات  کردنفراهم  و  نامثبت  از  30/4/1353  مصوب
 قانون   هفت  درجه  نقدي  جزاي   و  یادشده  تکلیف  انجام  به   کنند،   جلوگیري  او  تحصیل  از   نحوي  هر   به  یا  کنند  امتناع

 . شوندمی  محکوم اسالمیمجازات
خودداري  دادگاه   طرف  از  شدهتعیین   مهلت  در  مقرر  تکلیف  انجام  از  قطعی   حکم  ابالغ  از  پس   علیهمحکومٌ  هرگاه  -تبصره
 اسالمی مجازات  قانون  شش  درجه  نقدي  جزاي  به   دارد،  باز  تحصیل از  را  نوجوان  و  طفل  دوباره  حکم،  اجراي  از  پس  یا  کند

 .شودمی  محکوم
یا   شود  وي  تحصیل  ترك  یا  و  مدرسه  یا  خانه  از  نوجوان  یا  طفل  فرار  موجب  تشویق  یا  ترغیب  تهدید،  با  کس  هر  -8ماده  
تحصیل،   ترك   یا  فرار  صورت  در  کند،  فراهم  یا  تسهیل  را  آن  موجبات  یا  و  دهد  فریب  منظور  بدین  را  نوجوانان  یا  اطفال
 عدم  صورت  در  و  شودمی   محکوم  اسالمی مجازات  قانون  شش  درجه  هايمجازات  از  مورد  چند  یا  یک  به  مورد  حسب
 فوق  مجازات  به  تکرار  صورت  در  و   مواجه  نوجوانان  و  اطفال  ویژه  پلیس  اخطار  با  اول بار  براي تحصیل، ترك  یا  فرار  تحقق
 .شودمی  محکوم

 شود،  واقع   زیر   نتایج  نوجوانان  و  اطفال  به   نسبت  والدین  از   غیر   اشخاص   انگاريسهل  و  توجهیبی   اثر  در  هرگاه  -9ماده  
 :  شودمی مجازات زیر شرحبه  دیه پرداخت بر  عالوه مقصر
 اسالمی؛ مجازات قانون پنج درجه حبس  مجازات به مورد حسب نوجوان یا طفل فوت) الف
دایمی   یا  العالجصعب  بیماري  بروز  یا  عقل  زوال  عضو،  ازکارافتادگی  یا  نقص  قطع،  منافع،  یا  حواس  از  یکی   فقدان)  ب

 اسالمی؛ مجازات  قانون شش  درجه حبس مجازات به  مورد حسب باالتر یا جائفه نوع از  جراحت ایراد یا و روانی یا جسمی
درجه  حبس  مجازات  به  روانی  بیماري  بروز  یا  و  اعضاء  دیگر  یا  استخوان  شکستگی   منافع،  یا   حواس  از   یکی  نقصان)  پ

 اسالمی؛ مجازات  قانون هفت
 هشت   درجه  حبس  مجازات   به)  پ(  و)  ب(  بندهاي  از   یک  هر   شمول  عدم   صورت  در  گردن  یا   و  صورت   و  سر   جراحت)  ت

 اسالمی؛ مجازات  قانون
 قانون  هشت  درجه  هايمجازات   از  یکی  به  مورد  حسب  مستمر  و  شدید  انگاريسهل  و  توجهیبی   از  ناشی  جنسی  آزار)  ث

 . اسالمیمجازات
 حداقل  تا  مجازات   به  مورد   حسب  شود؛ماده    این  موضوع  نتایج  به  منجر  والدین  انگاريسهل   و  توجهیبی   هرگاه  -تبصره
تبصره  این  حکم  مشمول  والدین  صورتی  درماده    این  «ت»  بند  خصوص  در  شوند، می  محکوم  فوق  بندهاي  در  مندرج
 .باشد هاآن  به مستند صدمه  و باشند نداده انجام را صدمه از جلوگیري براي الزم اقدامات  که شوندمی

حد  مجازات  مشمول  که  صورتی  در  شود،  جنسی  سوءاستفاده  یا  آزار  مرتکب  نوجوان  یا  طفل  به  نسبت  هرکس  -10ماده  
 :  شودمی  مجازات زیر ترتیب  به  جرم، آثار و  مرتکب شرایط دیده،بزه وضعیت مانند شرایطی  درنظرگرفتن با نباشد

 اسالمی؛ مجازات  قانون  پنج درجه حبس مجازات به  عنف با یا محارم توسط تماسی جنسی آزار -1
 اسالمی؛ مجازات قانون  شش  درجه حبس مجازات به تماسی جنسی آزارهاي سایر -2
 اسالمی؛ مجازات  قانون هفت درجه هايمجازات  از یکی  به عنف با یا محارم توسط غیرتماسی جنسی آزار -3
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 اسالمی؛ مجازات  قانون هشت درجه هايمجازات  از  یکی به غیرتماسی جنسی آزارهاي سایر -4
 یا   نگاريهرزه   براي  کردن  اجیر  یا  وادار  اختیارگرفتن،  در  عرضه،  طریق  از  نوجوان  و  طفل  از  جنسی  کشیبهره  -5

 اسالمی؛ مجازات  قانون پنج درجه  حبس مجازات به  جنسی سوءاستفاده
 هشت   درجه  مجازات  چند   یا  یک  به   نوجوان   یا  طفل  به   مبتذل  یا  مستهجن  اثر   یا  محتوا  ارائه   یا  قراردادن   دسترس   در  -6

 اسالمی؛ مجازات  قانون
یا   مستهجن  بصري  و  سمعی  آثار  نگهداري  و  فروش  نمایش، تکثیر،  توزیع،  تولید،  تهیه، براي  نوجوان و  طفل  از  استفاده  -7

 مربوط؛  قانون  در مقرر مجازات حداکثر تا حداکثر و حداقل  میانگین به مورد حسب مبتذل،
 و   اطفال  از  هاآن   در  که  مبتذل  یا  مستهجن  اثر  یا  محتوا   بارگذاري  یا  معامله  عرضه،  انتشار،  تکثیر،  صادرات،   واردات،  -8

 اسالمی؛ مجازات  قانون شش درجه هايمجازات  از  یکی به هاآن  نگهداري  و حمل یا و شده گیريبهره نوجوانان 
 از   یکی   به  نامشروع  جنسی  ارتباط  یا  جنسی  آزار  هرگونه  منظوربه   مجازي  فضاي  در  نوجوان   و  طفل   با   ارتباط  برقراري  -9

 . اسالمیمجازات قانون شش درجه هايمجازات
 اسالمی مجازات قانون پنج درجه حبس مجازات به   مرتکب و بوده ممنوع نوجوان یا طفل به راجع معامله هرگونه -11ماده 

یا  و  جوارح  یا  اعضاء  برداشت  اقتصادي،  کشیبهره  نگاري،هرزه  و  فحشاء  هدف  با  رفتار  این  چنانچه  شود؛می   محکوم
 اسالمی مجازات  قانون  چهار  درجه  حبس  مجازات  به  مرتکب  باشد،  مجرمانه  هايفعالیت  در  نوجوان  و  طفل   از  استفاده
 .  شودمی  محکوم
 و   حداقل  میانگین  به  باشند،  داده  قرار  خود  حرفه  راماده    این  موضوع  جرم   ارتکاب  در  گريواسطه   که  اشخاصی  -1تبصره
 . شوندمی  محکوم معاون مجازات به  صورتاین غیر  در و محکوم  جرم مباشر مجازات حداکثر تا حداکثر
موضوع   جرم  ارتکاب  در  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم   عمومی  خدمات  به  مأمور  حکومتی  نهادهاي  کارکنان  هرگاه  -2تبصره
 محکوم  اسالمیمجازات   قانون   پنج  درجه  اجتماعی  محرومیت   به  اصلی  مجازات  بر   عالوه   باشند،  داشته  دخالتماده    این
 . شوندمی

 محکوم   اسالمیمجازات  قانون   سه  درجه  حبس  مجازات  به  شود  نوجوانان  و  اطفال  قاچاق  مرتکب  هرکس  -12ماده  
 . شودمی

 سه  درجه  حبس   مجازات  به  شود، نوجوان  یا  طفل  جوارح  و  اعضاء  قاچاق  یا  فروش  خرید،  انتقال،  مرتکب  هرکس  -13ماده  
 .شودمی  محکوم  اسالمیمجازات  قانون
همچنین  و  باشد  نداشته  هتک  و   اهانت  و  مثله  عنوان  کهاین  به  مشروط  نیازمند  بیماران  به   جوارح  و  اعضاء  انتقال  -1تبصره

 . است مستثنیماده  این شمول  از نباشد،  او مرگ در مؤثر عضو،  آن برداشتن
 داشته   معاونت  یا  شرکت ماده    این  موضوع   جرم  ارتکاب  در  پزشکی   امور   با  مرتبط   اشخاص  یا  پزشکان   چنانچه  -2تبصره
 محکوم   اسالمیمجازات  قانون  پنج  درجه  هايممنوعیت  و  هامحرومیت   به  قانون  این  در  مقرر  مجازات  بر   عالوه  باشند،
 . شوندمی

 مقررات   مشمول  و   کند  تسهیل  یا  آورد   فراهم  را نوجوان یا  طفل   خودکشی  به  ارتکاب  موجبات   نحو  هر   به   هرکس  -14ماده  
 : شودمی  مجازات زیر ترتیب  به  مورد حسب مقررات، طبق دیه پرداخت  بر عالوه نشود، قصاص یا حد
 قانون   پنج  درجه  حبس   مجازات  به   شود،  نوجوان  و   طفل  فوت   به  منجر  خودکشی  موجب  مرتکب،   رفتار  هرگاه)  الف

 اسالمی؛ مجازات
 نوجوان  و  طفل  به  روانی   یا   جسمی  آسیب  ورود  به  منجر   ولی  نشود،   نوجوان   و   طفل   فوت  موجب  مرتکب   اقدامات  هرگاه)  ب

 اسالمی؛ مجازات  قانون شش  درجه حبس مجازات به  شود
 . اسالمیمجازات  قانون  هشت درجه حبس مجازات به  نشود،  واقع  مؤثر مرتکب اقدامات هرگاه) پ

 قانون   این )  2( ماده    موضوع   نوجوانان   و   اطفال   از   اقتصادي   کشی بهره   مرتکب   کار   قانون   مقررات   برخالف   شخصی   هر   -15ماده  
 . شود می   محکوم   نیز   اسالمی مجازات   قانون   شش   درجه   حبس   مجازات   به   کار   قانون   در   مذکور   هاي مجازات   بر   عالوه   شود، 
 دخانی  مواد  ضبط   موجب  آنان،   واسطه  به   یا  نوجوانان  و   اطفال  به   دخانی   مواد  فروش  یا   قراردادن  اختیار  در  -16ماده  
 . شودمی  اسالمیمجازات  قانون هشت درجه نقدي جزاي به  مرتکب  محکومیت و شدهکشف
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شاهد   یا  بوده  مطلع  نوجوانی  یا  طفل  علیه  الوقوعقریب   و  شدید  خطر  یا  آن  به  شروع  یا  جرم  وقوع  از  کس  هر  -17ماده  
امر  این  از  هاآن  از  طلبیدن  کمک  و  دارصالحیت  مراجع  یا  مقامات  به  گزارش  و  اعالم  توانایی  وجود  با  و  باشد  آن  وقوع

 از  خطر،  و  تجاوز   رفع  در  هاآن   دخالت  تأثیر  عدم  یا  و   مراجع  و   مقامات  این  به   دسترسی  عدم   صورت  در  یا  کند  خودداري
اقدام،   این  با  کهاین  بر  مشروط  کند،  امتناع  آن  نتیجه  تشدید  یا  و  خطر   وقوع  از  جلوگیري  براي  متناسب  و  فوري  اقدامات
 شش  درجه  هايمجازات   از  یکی  به  نشود،  دیگران  یا  او  خود  متوجه  توجهی  قابل  کمتر  خطر  یا  و  شدیدتر  یا  مشابه  خطري
 . شودمی  محکوم  اسالمیمجازات  قانون
مکلف   شغلی وظیفه  حسب   بر یا  و   مقررات  و  قوانین  مطابق  که  باشد  افرادي  ازماده    این  در   مذکور  جرم   مرتکب  اگر  -تبصره

 مجازات  سه  هر   یا  دو   به  کنند،  مؤثري  کمک  توانند می   خود   حرفه  اقتضاي  به   یا   و  باشند می  کمک  یا   گزارش  اعالم،   به
در   فعالیت  از  محرومیت  یا  عمومی  یا  دولتی  خدمات  از  موقت  انفصال  به  مورد  حسب  و  اسالمیمجازات  قانون  شش  درجه
 .شودمی  محکوم دوسال تا ماهشش  مدت به حرفه آن

 را  نوجوان  یا   طفل  علیه  الوقوعقریب  و  شدید  خطر  یا  آن  ارتکاب  به  شروع  یا  جرم  وقوع  که  کسی  هویت  افشاي  -18ماده  
 مرتکب   و  است   ممنوع  شرعی   موازین  و   طفل  حقوق  رعایت  با  و  قانون  موجب  به  یا  او  خود  رضایت  با  جز  دهد،می   گزارش

 علیه   جرم  وقوع  موجب  هویت  افشاي  که  مواردي  در  و  شودمی   محکوم   اسالمی مجازات  قانون  هشت  درجه  مجازات   به
 . شودمی  محکوم اسالمیمجازات  قانون هفت درجه مجازات چند یا یک به مورد حسب افشاکننده شود، دهندهگزارش

جرم   جزییات  یا  و  افشا  را  آمیزمخاطره  وضعیت  در  یا  دیدهبزه نوجوان  یا  طفل  اسرار  و  اطالعات   یا  هویت  کس  هر  -19ماده  
یا   فیلم  نمایش  و  انتشار  تکثیر،  توزیع،  با  یا  و  گروهی  هايرسانه   طریق  از  را  وي  علیه  یا  نوجوان  و  طفل  توسط  ارتکابی
 هرگونه   بروز  یا  آن  ارتکاب  شیوه  آموزش  جرم،  اشاعه   دیگران،  تجري  موجب  که  ايگونه به  کند  تشریح  آن  مانند  و  عکس
 . شودمی  محکوم اسالمیمجازات  قانون شش درجه  حبس  مجازات به  شود وي خانواده یا نوجوان   یا طفل  به آسیب یا ضرر

جهت   در  یا  علمی  استفاده  منظوربه   و  محدود  صورتبه   آن  مانند  و  عکس  یا  فیلم  نمایش  و  انتشار  توزیع،  هرگاه  -تبصره
 .است مستثنیماده  این شمول از قاضی تشخیص با موارد سایر همچنین و باشد  او به کمک یا طفل مصالح
 فرهنگی   و   اجتماعی  اقتصادي،  توسعه   ششم  سالهپنج  برنامه  قانون )  29(ماده    موضوع  هاي دستگاه  کارکنان  هرگاه  -20ماده  

امور  در  یا  دارند  برعهده  را  نوجوان  و  طفل  تربیت  یا  آموزش  مراقبت،  نگهداري،  مسئولیت  که  ایران  اسالمی  جمهوري
 باشند،   داشته  معاونت  یا  شرکت  قانون  این  موضوع  عمدي  جرایم  ارتکاب  در  نحو  هر  به  کنندمی   فعالیت  آنان  به  مربوط
 قانون  شش  درجه  هايممنوعیت  و  هامحرومیت  از  مورد  چند  یا  یک  به  مرتکب  نقش  به  توجه  با  مقرر  مجازات  بر  عالوه

 . شوندمی  محکوم اسالمیمجازات
مقرر  هايمجازات   به  باشد  داشته  معاونت  یا  شرکت  قانون  این  موضوع  جرایم  ارتکاب  در  حقوقی  شخص  چنانچه  -21ماده  
 شخص   شعب  از  یکی  به  منتسب  صرفاً  جرم  ارتکاب  که  درصورتی.  شودمی   محکوم  اسالمی   مجازات  قانون)  20(ماده    در

 .شودمی اعمال  مربوط شعبه  به نسبت صرفاً حقوقی شخص  انحالل مجازات باشد، حقوقی
 خواهد  محکوم  قانونی  مقرر  مجازات  حداکثر  تا  حداکثر  و   حداقل  میانگین  از   بیش  به  جرم  مرتکب  زیر  موارد  در  -22ماده  
 :  شد
یا  قیمومت  وصایت،   والیت،  سمت   که   باشد  افرادي  از قانون  این)  13(  و )  12(  ،)11(  ،) 10(  مواد  موضوع  جرایم  مرتکب)  الف

 . باشدمی او  عهده بر  نوجوان و  طفل  از نگهداري و  مراقبت نحو  هر به یا دارد سرپرستی
 .باشد   کرده  سوءاستفاده   قانون   این )  16(   تا )  8(   مواد  موضوع   جرایم   در   نوجوان   و   طفل   جسمی  یا   ذهنی   توانی کم   از   مرتکب )  ب 
 . باشد  شده نوجوان  و  طفل  علیه جرم مرتکب مکررصورتبه  مرتکب که صورتی در) پ

اعمال   وي  به  نسبت  مجازات  تشدید  موارد  باشد،  نوجوان  قانون  این  موضوع  جرایم  مرتکب  که  درصورتی  -23ماده  
 . شودنمی

 عواید  نیز  و   باشد  شده  استفاده  و  یافته  اختصاص  قانون  این  موضوع  جرایم  ارتکاب  منظوربه  که  اشیایی  و  اموال  -24ماده  
 به  مرتکبان  یا  مرتکب   صورت   این  غیر   در  و  مصادره  یا  ضبط   مورد  حسب  بودن   موجود  درصورت  ها،آن   ارتکاب   از  حاصل
هنگام  در  اموال  کارشناسی  بهاي  معادل  نقدي  جزاي  پرداخت  به  مقرر،  هايمجازات  بر  عالوه  خود  نقش   میزان  تناسب
 . شوندمی  محکوم جرم وقوع
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 ارتکاب  براي  را  هاآن  مالک  که  شود  اثبات  و  بوده غیر  به  متعلقماده    این  موضوع  شدهاستفاده  اشیاء  و  اموال  هرگاه  -تبصره
 . شودمی مصادره مزبور اموال  قانونی، مقرر مجازات بر عالوه و محسوب جرم معاون است،  داده قرار مرتکب اختیار در جرم

 در  و   بود   نخواهد  دیات  و   قصاص  حدود،  هايمجازات   اجراي   از   مانع   قانون،  این  موضوع  هايمجازات  اعمال  -25ماده  
 همان   به  مرتکب  باشد،  شده  مقرر  شدیدتري  مجازات  قانون  این  موضوع  جرم  مرتکب  براي  قوانین  سایر  در  که  صورتی
 .شودمی  محکوم مجازات

سایر   یا  اموال  مصادره  یا  نقدي  جزاي  به  نوجوانان  یا  اطفال  علیه  جرایم  مرتکبان  محکومیت  حکم  اجراي  در  -26ماده  
 . است دولت مطالبات وصول بر مقدم  دیدهبزه   نوجوان و طفل خسارات  و دیه پرداخت مالی، هايمحکومیت

قانون  این  در  مقرر  وظایف  انجام  از  که  اجرایی  هاي دستگاه  یا  حکومتی  نهادهاي   کارکنان  یا  مسئوالن  از  هریک  -27ماده  
 . شودمی  محکوم اسالمیمجازات  قانون  پنج درجه عمومی و دولتی خدمات از انفصال به کند امتناع

 حمایتی  تدابیر و رسیدگی تحقیق، -چهارم فصل 
 سابقه   و  تبحر   تجربه،   ضرورت،  امکانات،   تناسب  به   و  استان   دادگستري  کلرییس  پیشنهاد  به   ضاییهقوه   رئیس  -281ماده  
موضوع  دعاوي  و  جرایم  به   رسیدگی   جهت  را  خانواده  دادگاه  و  کیفري  دادگاه  و   دادسرا  از  شعبی  قضایی  حوزه  هر  در  قضات
 .نیست هاپرونده سایر به  رسیدگی  مانع شعب این اختصاص.  داد خواهد اختصاص قانون این

 در   است  کیفري   دادگاه  صالحیت  در  که  مواردي  در  جز  قانون  این  موضوع  آمیزمخاطره  وضعیت  به  رسیدگی  -292ماده  
 انجام  اجتماعی  مددکار  حضور   و  دادگستري  حمایت  واحد   یا  بهزیستی  اجتماعی  مددکار  گزارش  ارائه   با  و  خانواده  دادگاه
 . بود نخواهد دادگاه تحقیقات انجام از مانع  امر این شود؛می

 قانونی   جهات  از   نیز   زیر   موارد  کیفري،   دادرسیآیین  قانون   موضوع  تعقیب   به  شروع  براي قانونی   جهات  بر  عالوه  -303ماده  
 :  باشدمی  قانون این در مقرر حمایتی  تدابیر اتخاذ یا تعقیب به  شروع براي
 نوجوان؛  و طفل تقاضاي) الف
در  نیست  مشخص   هاآن   نویسندگان  و  دهندگانگزارش   هویت  که  شفاهی  یا  مکتوب  هايدرخواست  و  هاگزارش )  ب

 . باشد متعارف و معقول قرائن داراي که صورتی
 در   و  باشدمی   تعقیب   قابل  خصوصی  شاکی  شکایت  بدون  و   داشته  عمومی  جنبه  قانون  این  موضوع  جرایم  تمام  -314ماده  

 . شد  نخواهد  موقوف تعقیب خصوصی شاکی  گذشت صورت
 حسب  قانون،  این)  3(ماده    موضوع  آمیزمخاطره  وضعیت  از  اطالع  کسب  از  پس  بهزیستی  اجتماعی  مددکاران  -32ماده  
 : دهندمی  انجام  زیر طرق از  را مقتضی اقدامات  و تحقیقات مورد
 طفل   از  دعوت  لزوم  صورت  در  و   نوجوان  و   طفل  با  مرتبط   اشخاص   سایر  یا  و  قانونی   سرپرستان   اولیاء،  والدین،  دعوت)  الف
 ها؛آن  همراه به نوجوان و

 
 :  04/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 298ماده  -1

 .است مشورتی مشاور،  نظر. شودمی  تشکیل مشاور یک و قاضی یک حضور با نوجوانان و اطفال دادگاه
 به  نوجوانان و اطفال جرایم کلیه  به است،  نشده تشکیل محلی در نوجوانان و اطفال دادگاه که  زمانی تا. شودمی  تشکیل نیاز حسب بر نوجوانان و  اطفال دادگاه شعبه  چند یا یک شهرستان قضایی حوزه  هر در: تبصره
 :  شودمی رسیدگی دهدمی انجام را آن وظایف که  دادگاهی یا دو کیفري دادگاه شعبه  در قانون،  این) 315(ماده  مشمول جرایم جز
 :  04/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 298ماده  -2

 .است مشورتی مشاور،  نظر. شودمی  تشکیل مشاور یک و قاضی یک حضور با نوجوانان و اطفال دادگاه
 به  نوجوانان و اطفال جرایم کلیه  به است،  نشده تشکیل محلی در نوجوانان و اطفال دادگاه که  زمانی تا. شودمی  تشکیل نیاز حسب بر نوجوانان و  اطفال دادگاه شعبه  چند یا یک شهرستان قضایی حوزه  هر در: تبصره
  شودمی رسیدگی دهدمی انجام را آن وظایف که  دادگاهی یا دو کیفري دادگاه شعبه  در قانون،  این) 315(ماده  مشمول جرایم جز
 :  04/12/1392  مصوب کیفري دادرسی آیین  قانون 64ماده  -3
 : است زیر شرح به  تعقیب به   شروع قانونی جهات 

 خصوصی  مدعی یا شاکی شکایت -الف
 مطمئن  و موثق اشخاص یا رسمی مقامات دادگستري،  ضابطان اخبار و اعالم -ب
 بازپرس  یا دادستان برابر در مشهود،  جرم وقوع پ پ
 متهم اقرار و اظهار -ت
 دیگر  قانونی طرق به  جرم وقوع از دادستان اطالع -ث
 :  04/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 11ماده  -4
 .است خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی حیثیت جهت از متهم تعقیب درخواست و دعوي اقامه  و دادستان عهده بر عمومی حیثیت جهت از  دعوي اقامه  و متهم تعقیب 
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دادگستري   ضابطان  همراه  به  مرتبط  هايمحل  سایر  یا  و  نوجوان  و  طفل  تحصیل  و  اشتغال  سکونت،  محل  به  مراجعه)  ب
 .نیاز صورت در

و  انتشار  از   جلوگیري  براي  کافی  اقدامات  و  تدابیر  و  شده  محدود  بررسی  مورد  موضوع  به  باید  تحقیقات  و  سؤاالت  -تبصره
 . شود اتخاذ اطالعات افشاي
ماده  موضوع  آمیزمخاطره  وضعیت  سبب  به  یا  کند  تهدید  را  نوجوان  یا  طفل  الوقوعیقریب  و  شدید  خطر   هرگاه  -33ماده  

دادگستري   ضابطان  و  دادگستري  حمایت  واحد  یا  بهزیستی  اجتماعی  مددکاران  باشد،  محتمل  جرم،  وقوع  قانون  این)  3(
همکاري   و   مشارکت  با  امکان  صورت  در  را  الزم  اقدامات  و  تدابیر   قانونی،  اختیارات  و  وظایف  حدود  در  و  فوري  مکلفند
و   داده  انجام  جرم  وقوع  از  پیشگیري  و  آسیب  کاهش  خطر،  رفع  جهت  نوجوان   و  طفل  قانونی   سرپرستان  یا  و  اولیاء  والدین،

 سایر  یا  بهزیستی  مراکز   به  اجتماعی  مددکار  نظر  زیر  و   تشخیص  با   و  کرده  دور  خطر  محیط   از  را   وي  ضروري  موارد  در
 . برسانند دادستان  اطالع به ساعت دوازده مدت  ظرف حداکثر را خود اقدامات و موضوع گزارش  و کنند منتقل مربوط مراکز
 و   تحقیقات  انجام  منظور   به  دادگستري  ضابطان  و   دادگستري  حمایت  واحد   یا  بهزیستی  اجتماعی  مددکاران  -134ماده  

قضایی  مقام  دستور  یا  و  قانونی   متصرف  اجازه  با  جز  را   افراد   کار  و  زندگی   محل  به   ورود   حق  قانون،  این  موضوع  اقدامات
موضوع  تنظیمی  گزارش   در   باید  صورت  این  در  که   قانون  این)  33(ماده    موضوع  حمایتی  اقدامات   خصوص   در  مگر   ندارند، 
 .کنند ذکر روشنی به  نیز را مداخله ضرورت ادلهماده  این

این   موضوع  حمایتی  تدابیر  اتخاذ  دیگر  طریق   هر از  یا)  33(ماده    موضوع  گزارش   مالحظه  از   پس  دادستان  هرگاه  -35ماده  
 و  اجتماعی  روانی،  جسمی،   وضعیت  و   سوابق  و  جرم   کیفیت   خطر،  شدت   و  نوع  به  توجه  با   دهد  تشخیص   ضروري  را   قانون

 اقدام  اشخاص  این  توسط  و  همکاري  با  امکان  صورت  در  او،  قانونی  سرپرستان  یا  اولیاء  والدین،  و  نوجوان  یا  طفل  اخالقی
حمایت   واحد  یا  و  بهزیستی  اجتماعی  مددکار  نظر  أخذ  از  پس  ضروري  موارد  در  و  داده  انجام  خطر  رفع  جهت  را  الزم

بهزیستی   مراکز   مانند  امن  و  مطمئن  مکانی   به   او   انتقال  و   خطر  محیط  از  را   نوجوان  و  طفل   خروج  موقت  دستور  دادگستري
 اتخاذ   جهت  روز  پانزده  مدت  ظرف  حداکثر  را  مراتب   و  صادر  اطمینان  مورد  شخص  به  سپردن  یا  و  مرتبط  مراکز  سایر  یا

 .کندمی  اعالم دادگاه به مقتضی تصمیم
 حضانت،  خصوص  در   تصمیم  اتخاذ  مستلزم   دیده، بزه  و  خطر   معرض  در   نوجوان  یا   طفل  مصلحت  رعایت  و   حمایت  هرگاه   -36ماده 

 مؤسسات   و   نهادها   سایر   یا   و   بهزیستی   مراکز   یا   جایگزین   خانواده   به   سپردن   قهري،   ولی   عزل   مالقات،   سرپرستی،   قیمومت،   والیت، 
 باشد،   دادگاه   اطمینان   مورد   شخص   به   موقت   سپردن   یا   و   امن   و   مطمئن   مکانی   در   نگهداري   بازپروري،   یا   درمانی   تربیتی،   اجتماعی، 
 . کند می   ارسال   خانواده   دادگاه   به   و   تهیه   مزبور   اقدامات   اتخاذ   ضرورت   ادله   و   نوجوان   و   طفل   وضعیت   مورد   در   گزارشی   دادستان 
 . باشدنمی  دادستان  توسطماده  این  موضوع وظیفه اعمال از مانع  دادسرا، در پرونده شدن مختومه -1تبصره
 دهد،  تشخیص  فوري  راماده    این  موضوع  اقدامات  از   یک  هر  انجام  دادستان  درخواست  به  یا  رأساً  دادگاه،  هرگاه  -2تبصره
 .شودمی  اجراء  فوري دستور این. میکند صادر موقت  دستور تأمین، أخذ بدون  و دعوي ماهیت به  ورود از پیش
 یا  طفل  درخواست  با  رأي،  صدور  هنگام  است  مکلف  قانون  این  موضوع  جرایم  به  کنندهرسیدگی  کیفري  دادگاه  -37ماده  

 .کند اقدام  نوجوان یا طفل به واردشده هايخسارت جبران  و تعیین به  نسبت  قانونی سرپرست یا اولیاء والدین، یا نوجوان
جلسات   در حضور  حق  اجتماعی،  مددکار  یک  همچنین  و نوجوان  و   طفل  وکیل  و   قانونی  سرپرست  اولیاء،  والدین،  -38ماده  

 .   دارند را نوجوان و  طفل از حمایتی پیشنهادهاي و  مشورتی نظر  ارائه و دادرسی
 از  بعدي  اصالحات  با  4/12/1392  مصوب  کیفري  دادرسی  آیین  قانون)  66(ماده    موارد  بر   عالوه  تواندمی  دادگاه  -تبصره
در   حضور  براي  هستند،  نوجوانان  و  اطفال  حقوق  زمینه  در  فعالیت  مجوز  داراي  که  نهادي  مردم  هايسازمان  مطلع  نماینده
 .کند دعوت جلسه
 زمینه   این  در  دیدهآموزش   اشخاص   توسط  باید  قانون   این  موضوع  نوجوانان  و  اطفال  از   تحقیقات  و   اقدامات  تمام  -39ماده  

 .آید عملبه  هاآن نیازهاي  برحسب ممکن زمان ترینکوتاه و دفعات کمترین در و

 
 :  04/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 58ماده  -1
 به   و  نمایند  قید  صورتمجلس  در   را   مراتب  و  دهند  نشان  محل  متصرف  به  را  قضایی  دستور  اصل  خود،   بودن  ضابط  هویت  اوراق  ارائه  ضمن  تعطیل،   و  بسته   اماکن  منازل،   به   ورود  هنگام  به   باید  دادگستري  ضابطان 

 .دهندمی انجام را بازرسی ضابطان و شودمی قید صورتمجلس در مراتب کنند،  امتناع رؤیت  از اشخاص این که  صورتی در. برسانند  حاضر اشخاص یا شخص امضاء
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 و  ارزیابی  قبیل   از  اقداماتی  انجام  نوجوان،  یا  طفل  مصلحت  و   غبطه  گرفتن  نظر  در  با  تواندمی  قضایی  مرجع  -40ماده  

 و   خانوادگی  وضع  او،  قانونی  سرپرستان  یا  و  اولیاء  والدین،  یا  وي  روانی  و  روحی  جسمی،  وضعیت  درباره  مقدماتی  تحقیقات
 .کند محول بهزیستی اجتماعی مددکاران به را تحصیل و اشتغال سکونت، محیط
طفل  اولیاي  یا  والدین  از  مرتکب  چنانچه  قانون  این)  9(  و)  8(  ،)7(  مواد   موضوع  جرایم  در  تواندمی  قضایی  مرجع  -41ماده  

تعلیق  یا حکم صدور تعویق تعقیب، تعلیق قرار صدور  به نسبت اجتماعی مددکار تخصصی نظر أخذ از پس باشد، نوجوان یا
 .کند اقدام مجازات اجراي
 ضمن  میتواند  نوجوان  یا  طفل   مصلحت  و  ضرورت  صورت  در  قانون  این  موضوع  جرایم  به  کنندهرسیدگی  دادگاه  -42ماده  
قابلیت  حیث  از  تصمیمات  این.  کند  اتخاذ  را  زیر   تصمیمات  از  مورد  چند  یا  یک  مورد  حسب  محکومیت،  حکم  صدور

 :  است اصلی حکم تابع تجدیدنظرخواهی
 حمایتی؛  اقدامات زمینه در فعال غیردولتی و دولتی نهادهاي و هاسازمان  به هاآن خانواده یا نوجوان   و طفل معرفی) الف
 نوجوان؛  و  طفل  سرپرستی و وصایت قیمومت، والیت، حضانت، مالقات،  به  مربوط  حقوق اعمال در محدودیت ایجاد) ب
 . مربوط مراکز یا بهزیستی سازمان  به موقت  صورتبه  نوجوان   و طفل سپردن) پ

یا   اولیاء  والدین،  رسیدگی   مراحل   کلیه  در  تواندمی  کنندهرسیدگی   قاضی  قانون،   این  موضوع  موارد  تمام  در  -43ماده  
 آموزشی  هايدوره  گواهی  أخذ  و  شرکت  به  ملزم  را  پرونده  با  مرتبط  اشخاص  سایر  یا  نوجوان  و  اطفال  قانونی  سرپرست
 . کند نوجوانان و اطفال حقوق
 و   اشخاص   سایر   خدمات   از   گیري بهره   با   لزوم   درصورت   و   قضایی   مرجع   نظارت   و   دستور   با   بهزیستی   اجتماعی   مددکاران   -44ماده  

 . کنند می   پیگیري   را   ها آن   مناسب   و   صحیح   انجام   و   نموده   نظارت   صادرشده   دستورات   و   اقدامات   نتایج   بر   مربوط   نهادهاي 
در   تغییر  ایجاد  بر  مبنی  اجتماعی  مددکاران  گزارش  نظرگرفتن  در  با  تواندمی  قطعی  حکم  صادرکننده  دادگاه  -45ماده  

 .کند مجدد تصمیم اتخاذ و بازنگري صادرشده تصمیمات در قانونی سرپرستان یا اولیاء والدین، نوجوان،  یا طفل وضعیت
 نوجوان   یا طفل   خروج   به منجر  که  است   اقداماتی  با اولویت  قانون،  این  موضوع  حمایتی  اقدامات و  تدابیر  تمام  در  -46ماده  

 .نشود هاآن  با ارتباط قطع یا خانواده محیط از
 قانون  این)  3(ماده    موضوع  نوجوان  و  طفل  با  قضایی  رسیدگی  جریان  در  که  صورتی  در  مکلفند  قضایی  مراجع  -47ماده  
 .کنند معرفی سکونت محل دادستان یا بهزیستی به  مورد حسب را  وي شوند، مواجه
 به   رسیدگی  دادگاه  یا  دادسرا   باشد،   نیز  دیدهبزه   بزهکار،   نوجوان   یا  جزایی   قوانین  ناقض  طفل   که  مواردي  در  -481ماده  
قضایی   مرجع  مددکاري  واحد  که  صورتی  در  کند؛می  رسیدگی  نیز  هاآن   علیه  ارتکابی  جرایم  به  نوجوانان  و  اطفال  جرایم
 . است مربوط قاضی به موضوع اعالم به مکلف دهد، تشخیص خطر معرض در را  نوجوان یا طفل مزبور،
 . بود  خواهد عمومی  مقررات و قوانین مطابق قانون این موضوع جرایم به رسیدگی ترتیبات سایر -49ماده 
سیزدهم  و)  12(  دوازدهم  اصول  موضوع  اشخاص  شخصیه   احوال   به   مربوط   قانون   این  مقررات  که  مواردي  در  -50ماده  

 . است  الزامی  مربوط مقررات  و قوانین رعایت شود،می  اساسی  قانون) 13(
 : شودمی  ملغی زیر قوانین قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از -51ماده 

 اسالمی؛  شوراي مجلس 25/9/1381 مصوب نوجوانان و کودکان از حمایت قانون -1
 ؛ 28/4/1383 مصوب انسان، قاچاق با مبارزه قانون) 3(ماده ) 1( تبصره  -2
 . آن بعدي  اصالحات با 15/6/1385 مصوب دخانیات، با ملی مبارزه و کنترل جامع قانون) 12(ماده  -3

ماه اردیبهشت  سوم  و  بیست  مورخ  شنبهسه   روز  علنی  جلسه  در  تبصره  پانزده  وماده    یک  و  پنجاه  بر   مشتمل  فوق  قانون
 .  رسید نگهبان شوراي  تأیید به 31/2/1399 تاریخ  در و شد  تصویب اسالمی شوراي  مجلس نه و نود و سیصد و هزاریک

قالیباف  محمدباقر -اسالمی شوراي مجلس رئیس

 
 :  04/12/1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون  312ماده  -1
  نوجوانان   و  اطفال  دادگاه  در  نوجوانان  و  اطفال  جرائم  به   فقط  نمایند،   معاونت  بزرگسال  اشخاص  با  جرم  ارتکاب  در  یا  و   شوند  جرم  مرتکب  بزرگسال  اشخاص  معاونت  یا  مشارکت  با  نوجوان  یا  طفل  چند  یا  یک  هرگاه 

 .شودمی رسیدگی
  و  اطفال  دادگاه  در  متهمان  کلیه   اتهام  به   رسیدگی  باشد،   نوجوانان  و  اطفال   دادگاه  صالحیت  در  متهمان  از  یکی  اتهام  به   رسیدگی  که   صورتی  در  است،   نفر  چند  یا  دو  فعل  به   منوط  آن  تحقق  که   جرائمی  در  -تبصره

 .است عمومی قواعد تابع سال هجده از باالتر اشخاص جرائم به  رسیدگی بر حاکم اصول صورت این در. آیدمی  عمل به  نوجوانان
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 ق.م.ا   99ماده  ذیل   296

 :  ق.م.ا اضافه شود    99ماده  به ذیل     5نکته    -1نکته  
ق.م.ا الحاق شده است موارد زیر نسخ  728ماده که به    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب   15ماده در   -5نکته 

   صریح گردیده اند  
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت . مصرف آن در   3ماده    1روز حبس و یا) از بند    99عبارت (حداکثر مجازات کمتر از    -1

 1373موارد معین مصوب  
 ق.م.ا    127ماده  قانون) از صدر  عبارت (یا    -2
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري  مصوب شروع به جرم و معاونت در جرم کالهبرداري موضوع قانون تشدید    -3

 1392این قانون) نسخ صریح و تابع عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب    5ماده    6و تبصره    1ماده    1(یعنی تبصره    1367
 شده است. 

 1375ق.تعزیرات    666ماده    -4

 ق.م.ا   104ماده  ذیل   299

مصوب    104ماده    -1نکته   تعزیري  حبس  مجازات  کاهش  قانون  واسطۀ  به  و   1399ق.م.ا  گشته  اصالح  ذیل  شرح  به 
مجازاتقانونگذار دامنه جرایم قابل گذشت را توسعه داده است و در یک ضابطۀ کلی در تبصرة الحاقی حداقل و حداکثر  

 را به نصف تقلیل داده است.  8تا  4هاي حبس تعزیري درجه 
قذف  فصل و  دیات کتاب در مندرج  تعزیري جرایم بر عالوه:  )23/2/1399(اصالحی  104ماده    و  قانون  این حدّ 
می  قابل خاص  قوانین موجب  به که جرایمی جرایم گذشت  )، 622)، (609()،  608)، (596)، (536مندرج در مواد ( باشند، 

)632) ،(633) ،(641) ،(647) ،(648) ،(668) ،(669) ،(673) ،(674) ،(676) ،(677) ،(679) ،(682) ،(684) ،(685) ،(690 
)،700)، (699)، (698)، (697)، (694)، (693)، (692باشد)، ( خصوصی اشخاص به متعلق اراضی و در مواردي که امالك

 جرایم و 2/33/1375هاي بازدارنده) مصوب اسالمی (تعزیرات و مجازات مجازات قانون مپنج ) کتاب744)، (717)، (716(
مصوب کالهبرداري و اختالس  و ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید ) قانون1(ماده   کالهبرداري موضوع و غیر مال انتقال

 و نباشد بیشتر قانون ) این36(ماده   در مقرر نصاب از آن مبلغ که شرطی نظام، به  مصلحت تشخیص مجمع  15/9/1367
 کالهبرداري قانون  طبق  یا شده مقرر نها آ درباره مجازات کالهبرداري که جرایمی و کالهبرداري حکم در جرایم کلیه نیز

 قانون مجازات پنجم ) کتاب665) و (661)، (656مواد ( موضوع سرقت و دیده بزه صورت داشتن در شودمحسوب می
مجازات  و  مصوب  اسالمی(تعزیرات  بازدارنده)  مال  2/3/1375هاي  ارزش  که  شرطی   دویست از  بیش سرقت مورد به 

 جرایم کلیه مزبور، همچنین جرایم تمامی در معاونت و شروع باشد و کیفري مؤثر سابقه فاقد سارق و نباشد ریال میلیون
ماده)  1تبصره ( هدیده، مشمول بز داشتن  صورت در  سال هجده زیر  افراد  توسط  تر ارتکابی  و پایین پنج  درجه تعزیري

 بوده و قابل گذشت است.   4/12/1392مصوب  کیفري دادرسی آیین ) قانون12(ماده این قانون و  100
 قابل جرایم قانون براي در مقرر هشت درجه تا چهار درجه تعزیري حبس ت هاي مجازا داکثر ح و حداقل  -1تبصره  
 .یابدتقلیل می  نصف به گذشت
مادة    -2نکته   ذیل  به  اي  می   104نکته  اضافه  که  ق.م.ا  این  بر  مبنی  طبق  :  شود  که  (اصالحی  104ماده  حال  ق.م.ا 
اعالم شده است این گذشت باید  قابل گذشت)  1375ق.تعزیرات    609(موضوع مادة    توهین به مأمور دولت )  1399

شود از سوي چه کسی باشد؟ مأمور دولت یا سازمان دولتی ؟ با توجه به جرم قابل گذشت که به نوعی حق الناس تلقی می
 رسد رضایت مأمور دولت شرط است. به نظر می 

اي دیگر به ذیل مادة    -3نکته   می   104نکته  اضافه  که  ق..م.ا  این  ایجادجرم تج:  گردد مبنی بر  عدوانی،  تصرف  و  اوز 
مادة   موضوع  حق  از  ممانعت  یا  به    1375ق.تعزیرات    690مزاحمت  اشخاص نسبت  به  متعلق  اراضی  و  امالك 

گذشت   خصوصی به    قابل  نسبت  جرایم  این  حالی  در  عمومیاست  و  دولتی  اراضی  و  گذشت   امالك  قابل   غیر 
 باشد. می

 :  گردد مبنی بر این که اضافه می ق..م.ا  104نکته اي دیگر به ذیل مادة    -4نکته 
ق.م.ا  36ماده  به شرطی که از نصاب مقرر در   شرط قابل گذشت بودن جرم کالهبرداري و انتقال مال غیر

 بیشتر نباشد یعنی بیشتر از یک میلیارد ریال نباشد.
کالهبرداري   حکم  در  جرایم  بودن  گذشت  قابل  به   شرط  باشند  خصوصی  دیده  بزه  داراي  که  شرطی  به 

شود اما فروش ارز عنوان مثال جرم تبانی براي بردن مال غیر واجد جنبه خصوصی است پس قابل گذشت محسوب می 
 باشد. قابل گذشت نمیدولتی در بازار آزاد که جرم در حکم کالهبرداري است چون بزه دیده خاص ندارد 
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سرقت هاي تعزیري قابل گذشت در :  گردد مبنی بر این که  ق..م.ا اضافه می  104نکته اي دیگر به ذیل مادة    -5نکته  
 باشند. ) به شرح ذیل می1399ق.م.ا (اصالحی  104ماده 
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا   -656ماده  

سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا براي سکنی یا در توابع آن یا در  -1:  شود ) ضربه شالق محکوم می   74سه سال و تا (  
سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت  -2واقع شده باشد.    ها   این   محل هاي عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر 

سارقین  -4در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.  -3و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده وسارق حرز را شکسته باشد. 
را در منزل مخدوم خود یا منزل سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگري   -5نفر یا بیشتر باشند.    دو 

، محل کار وي بوده از قبیل خانه   در محلی که معموًال  جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا   دیگري که به اتفاق مخدوم به آن 
ور کلی ط ه  مسافرخانه وکاروانسرا وکاروان و ب   هرگاه اداره کنندگان هتل و   -6انبارسرقت نموده باشد.    دکان، کارگاه ، کارخانه و 

 کسانی که به اقتضاي شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. 
 میلیون ریال نباشد + سارق فاقد سابقۀ کیفري مؤثر باشد)  200(اگر ارزش اموال مسروقه بیش از 

 
 باشد  جرم قابل گذشت می 

 
تبصره   طبق  حبس  به  1399(اصالحی  ق.م.ا    104ماده  مجازات  تا    3)  و    5/1ماه  تقلیل   74سال  تعزیري  شالق  ضربه 

 یابدمی
هر کس مرتکب ربودن مال دیگري از طریق کیف زنی ، جیب بري و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج   -657ماده  

 ) ضربه شالق محکوم خواهد شد.  74سال و تا ( 
 نباشد + سارق فاقد سابقۀ کیفري مؤثر باشد)  میلیون ریال 200(اگر ارزش اموال مسروقه بیش از 

 
 باشد  جرم قابل گذشت می 

 
 یابدضربه شالق تعزیري تقلیل می  74سال و تا  5/2ماه تا  6مجازات حبس به 

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و   -661ماده  
 . ) ضربه شالق خواهد بود 74یک روز تا دوسال وتا ( 

 میلیون ریال نباشد + سارق فاقد سابقۀ کیفري مؤثر باشد)  200(اگر ارزش اموال مسروقه بیش از 
 

 باشد  جرم قابل گذشت می 
 
 یابدضربه شالق تعزیري تقلیل می 74سال و  1روز و نیم  تا   45جازات حبس به و م

و  -665ماده   برباید  را  دیگري  مال  سال  هرکس  یک  تا  ماه  شش  از  حبس  به  نباشد  سرقت  عنوان  مشمول  او  عمل 
 نیز محکوم خواهد شد. نتیجه این کار صدمه اي به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن   در محکوم خواهد شد و اگر 

 میلیون ریال نباشد + سارق فاقد سابقۀ کیفري مؤثر باشد)  200(اگر ارزش اموال مسروقه بیش از 
 

 باشد  جرم قابل گذشت می 
 

 یابد.ضربه شالق تعزیري تقلیل می  74ماه و  6ماه تا  3مجازات حبس به 
 8و    7،  6،  5تمامی جرایم تعزیري درجه  :  گردد مبنی بر این که  ق..م.ا اضافه می   104نکته اي دیگر به ذیل مادة  -5نکته  

روند با توجه به این موضوعسال در صورتی که داراي بزه دیده باشند قابل گذشت به شمار می  18ارتکابی توسط افراد زیر 
سال مرتکب این   18رار یا غیبت از خدمت یا استعمال مواد مخدر، اگر افراد زیر  جرایمی که فاقد بزه دیده هستند مثل ف

 گردند. جرایم شوند باید گفت این جرایم غیر قابل گذشت محسوب می 
(چه جرایمی ماده  ) شروع و معاونت در تمام جرایم احصاء شده در این  1399ق.م.ا(اصالحی    104بر اساس مادة    -6نکته  

 باشند. بل گذشت هستند چه جرایمی که به صورت مشروط) قابل گذشت می که به صورت مطلق قا
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الی    331
339 

اصالح سواالت و پاسخ بعد از  
 ق.م.ا   124ماده  

شود چون ویراستار کتاب و تنظیم کننده می  تا انتها پاسخ ها اشتباه مشاهد  32تا انتهاي سوال و حتی از پاسخ سوال  32از سوأل 
اول این که یک سوال اصًال جا افتاده و همین موضوع باعث شده در پاسخ ما با دو پاسخ سوال :  دچار اشتباه شده اند به چند دلیل  

 :  گردد می   مواجه باشیم لذا موارد اصالحی به شرح ذیل اعالم   32
 جا افتاده به شرح ذیل    32یک سوأل تحت عنوان سؤال     336فعلی ص    32و    31مابین سوال  

قاپی    -32سؤال   ستانده   5کیف  کیف  و  متوقف  رهگذري  توسط  منه،  مسروٌق  کیف  ربودن  از  پس   متر 
 ) 1397شود. وصف رفتار وي کدام است؟(آزمون کارشناسی ارشد سراسري  می 

) 1397(آزمون وکالت   ) 1397تبدیل شود و به جاي (آزمون کارشناسی ارشد سراسري    33باید به سوال   336ص     32سوال  
تغییر پیدا کند یعنی یک پاسخ سوال مانده به پایان پاسخ ها در صفحه   33گزینه الف صحیح است هم به    –  32و پاسخ سوال  

339   
   34سؤال      336صفحه    33سؤال  

 ق.م.ا   134ماده  ذیل   379

مصوب    134ماده    -1نکته   تعزیري  حبس  مجازات  کاهش  قانون  واسطۀ  به  و   1399ق.م.ا  گشته  اصالح  ذیل  شرح  به 
 :  قانونگذار ضابطه تعدد مادي را تغییر داده است

 :   است شرح زیر به مجازات اجراي و  تعزیري، تعیین جرایم تعدد در : ) 23/2/1399(اصالحی 134ماده 
فقط  مختلف ارتکابی  جرایم هرگاه  -الف می  مجازات  یک نباشد،  دادگاه این  در و  شودتعیین   مطابق  تواند می  صورت، 

 .کند تشدید شده، مجازات را  ذکر مختلف جرایم تعدد براي  کهماده  این در مقرر ضوابط
 از بیشتر جرایم آن از مجازات هریک نباشد، حداقل جرم سه از بیش  ارتکابی  جرایم مختلف، هرگاه جرایم مورد  در  -ب

 .است قانونی  مقرر مجازات حداکثر و حداقل میانگین
 ر. داست جرم آن  مجازات قانونی  یک، حداکثر هر  باشد، مجازات جرم  سه از مختلف، بیش ارتکابی  جرایم چه  چنان  -پ
 .کند تعیین آن یک چهارم قانونی، تا مقرر  حداکثر مجازات از بیشتر را هریک مجازات  تواندمی دادگاه صورت این
 جرایم جمع و شوداقدام می ماده  این مقررات  مطابق مورد یکدیگر، حسب با هشت درجه و هفت  درجه جرایم تعدد در -ت

 جرایم با جرایم این  جمع در.  شوداخیر نمی  جرایم تشدید مجازات و باالتر سبب  شش درجه  با هشت  درجه و  هفت درجه
 در و شودمجازات می تعیینماده  این مطابق هشت درجه و هفت درجه جرایم گانه براي جدا طور به  باالتر،  و شش درجه

 .است اجرا قابل  اشد هرصورت مجازات
 علل از یکی  به  شدأ مجازات  اگر و است  اجرا قابل  دادنامه در مندرج شدأ مجازات فوق، فقط  بندهاي از یک هر در  -ث

 غیر زمان مرور یا قانونی مجازات خصوصی، نسخ گذشت شاکی قبیل از موجبی به یا و شود تبدیل یا یابد تقلیل  قانونی
 اشد مجازات اجراي در قبلی شده اجرا مجازات میزان صورتر این  د و شوداجرا می بعدي اشد گردد، مجازات اجرا قابل
 .است اجرا حکم در عفو و مجازات  اجراي مشروط، تعلیق آزادي .شودمحاسبه می  بعدي

 تواند می  نباشد، دادگاه جرم بیش از سه  ارتکابی  جرایم باشد، اگر  حداکثر یا  حداقل فاقد قانونی  مجازات که  مورد  هر در -ج
 .کند اضافه اصل آن به  چهارم یک تا باشد جرم سه بیش از اگر  و ششم یک تا
 جرم  مجازات به شود، مرتکب  حاصل متعدد مجرمانه نتایجواحد،   مجرمانه  رفتار  تعزیري، از جرایم  در که  صورتی در  -چ

 .شودمحکوم می  اشد
 مجازات عنوان به این قانون  26 یا 23 مواد در  مندرج هايمجازات  مصادیق از یکی جرمی براي قانون در هر گاه  -ح

 اگر  همچنین.باشد اشد  غیر  مجازات به  مربوط شود، حتی اگر اجرا می  صورت  هر در مجازات باشد، آن  شده مقرر اصلی
اشد،  اصلی مجازات بر  باشد، عالوه  تبعی آثار داراي خفیفتر مجازات و  تبعی قانون، فاقد آثار این  25ماده   وفق  اشد  مجازات
 .شوداجرا می  نیز تبعی مزبور  مجازات

اقدام  قانون این  38و    37مواد جرایم، مطابق از یک هر براي مجازات تخفیف جهات وجود صورت در جرم تعدد در  -خ
 .شودمی
 شود ونمی اعمال جرم باشد، مقررات تعدد داشته خاصی مجرمانه عنوان  قانون  در ارتکابی جرایم مجموع که صورتی در  -د

 .شودمحکوم می  قانون در مقرر مجازات  به مرتکب
   .است شده نسخ صریح 23/2/1399 مصوب تعزیري حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  موجب به -1تبصره 
 .است شده نسخ صریح 23/2/1399 مصوب تعزیري حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  موجب به -2تبصره 
 .است شده نسخ صریح 23/2/1399 مصوب تعزیري حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  موجب به -3تبصره 
 .است شده نسخ صریح23/2/1399 مصوب تعزیري حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  موجب به -4تبصره 



28 

 آدرس 
 اصالحیه 

 عنوان  صفحه 
تا خط سوم قسمت (... مجازات عمل شود ) باقی بماند و مابقی حذف و به   379ق.م.ا ص    134ماده  ذیل    2نکته    -2نکته  

 گردد.جاي آن موارد بند الف تا چ جایگزین می
134ماده  بند چ        ق.م.ا   134ماده    1تبصره   خط اول به جاي    379ق.م.ا ص    134ماده  ذیل    3نکته    -3نکته  

خط چهارم به   380این بند یعنی بند (چ) /  در ص      این تبصره در خط دوم به جاي     /   )1399ق.م.ا (اصالحی  
به    هم ) /  در تیتر جدول  1399ق.م.ا (اصالحی    134ماده  بند چ        ق.م.ا  134ماده    1تبصره   جاي  
چ        ق.م.ا   134ماده    1تبصره   جاي   (اصالحی    134ماده  بند  قسمت 1399ق.م.ا  جدول  در    /  (

 )1399ق.م.ا (اصالحی    134ماده  بند چ       ق.م.ا   134ماده    1تبصره   به جاي  سمت چپ هم  
 یک سال   در قسمت پایانی به جاي    شش ماه   380ص  4نکته   -4نکته 

جاي    380ص    5نکته    -5نکته    به  پایانی  قسمت  چ          134ماده    1تبصره   در  ق.م.ا  134ماده  بند 
 ) 1399(اصالحی 

جاي    380ص    6نکته    -6نکته   به  پایانی  قسمت  «د»          134ماده    2تبصره   در  ق.م.ا  134ماده  بند 
 )     1399(اصالحی 

 حذف شود.   9نکته  -7نکته  
مادهبند چ        ق.م.ا  134ماده    1تبصره   به جاي    در دو قسمت    382و     381در ص    12نکته    -8نکته  
 )1399ق.م.ا (اصالحی  134
ماده بند چ        ق.م.ا  134ماده    1تبصره   به جاي    در خط سوم این نکته    382در ص    13نکته    -9نکته  
 )1399ق.م.ا (اصالحی  134
خط دوم از عبارت ( .... این مجازات ها ......) تا پایان حذف شود و به جاي آن نوشته شود   382در ص    15نکته   -10نکته  

 هشت درجه و هفت درجه جرایم تعدد در«    ) مراجعه کرد  1399ق.م.ا (اصالحی    134ماده  در این مورد باید به بند ت  :  
و  شش درجه با هشت درجه  و هفت  درجه جرایم جمع و  شوداقدام می ماده   این مقررات مطابق  مورد یکدیگر، حسب  با

 گانه براي جدا طور  به باالتر،   و شش درجه جرایم با جرایم این جمع در.  شوداخیر نمی جرایم تشدید مجازات باالتر سبب
 »  .است اجرا  قابل  اشد مجازاتهرصورت  در و شودمجازات می  تعیینماده  این مطابق هشت درجه  و هفت درجه جرایم

الی    385
393 

اصالح سواالت و پاسخ بعد از  
 ق.م.ا   135ماده  

 اجرا قابل اشد هرصورت مجازات در والف) براي هر دو تعیین مجازات شده  :  گزینه الف تغییر یابد    385ص     2سؤال  
 ) 1399ق.م.ا (اصالحی   134ماده به استناد بند «ت» : بنویسید  391ص   2در پاسخ سؤال  .است

 )1399ق.م.ا (اصالحی  134ماده گزینه «د» صحیح است به استناد بند «ت» :  بنویسید   391ص  3در پاسخ سؤال 
در ضمن   385واژة (مختلف) ذکر شود ص    در جرائم موجب تعزیرابتدا در متن آن بعد از عبارت     385ص    4سؤال  

د ) مجازات اشد است که بیش از حداکثر مقرر قانونی است مشروط بر آن که از حداکثر  تا :  تغییر یابد    4گزینه د  سؤال  
ق.م.ا   134ماده  گزینه د صحیح است به استناد بند پ  :  بنویسید    391ص    4یک چهارم آن تجاوز نکند. در پاسخ سؤال  

 )1399 (اصالحی
 )1399ق.م.ا (اصالحی  134ماده گزینه د صحیح است با توجه به بند «ت»  نوشته شود  392ص  16در پاسخ سؤال 
)       1399ق.م.ا (اصالحی  134ماده بند چ      134ماده  1تبصره  به جاي  392ص  18در پاسخ سؤال 
گزینه الف صحیح است با توجه به این که اوالً جرایم مختلف نیستند و هر دو نوشته شود  392ص  20در پاسخ سؤال 

) فقط یک مجازات آن هم سرقت در منطقه زلزله 1399ق.م.ا (اصالحی    134ماده  باشند و به استناد بند «الف»  سرقت می 
 شود. زده که أشد است تعیین می

سوال   الف  سه جرم از  مجازات هریک حداقل:  تغییر یابد     388ص    22گزینه   حداکثر و  حداقل میانگین از بیشتر این 
و قاضی بعد از تعیین حداقل هر سه جرم مختار است از کمترین حداقل تا هر کدام از حداکثر   .است قانونی  مقرر  مجازات

 اند مجازات را تعیین کند.ها که بدون تغییر مانده
)       1399ق.م.ا (اصالحی  134ماده بند چ      134ماده  1تبصره  به جاي  392ص  23در پاسخ سؤال 
گزینه  ب صحیح است با توجه به این که جرایم ارتکابی مختلف نبوده و لذا  نوشته شود    392ص    27در پاسخ سؤال  
 باشد. ) می1399ق.م.ا (اصالحی  134ماده شامل بند الف 
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 حذف شود.  28سؤال 

این دو جرمی که داراي حداقل و  از  مجازات هریک حداقل :  گزینه ب  به این صورت  تغییر یابد    390ص    29در سؤال  
و قاضی بعد از تعیین حداقل این دو جرم  .است قانونی مقرر مجازات حداکثر و حداقل میانگین از بیشتر حداکثر هستند

مختار است از کمترین حداقل تا هر کدام از حداکثر ها که بدون تغییر مانده اند مجازات را تعیین کند. و سپس به مجازاتی 
تواند مجازات را از بین آن ها تواند تا یک ششم به اصل آن اصافه نماید و سپس می که فاقد حداقل و حداکثر است می 

 تعیین نماید.
 ) 1399ق.م.ا (اصالحی  134گزینه ب صحیح است مستند به بند ب و ج مادة : هم بنویسید  29و در پاسخ سؤال 

ق.م.ا (اصالحی 134ماده گزینه ج صحیح است به استناد تعدد نتیجه و بند چ  نوشته شود  393ص  30در پاسخ سؤال 
1399( 

 ق.م.ا   137ماده  ذیل   395

مصوب    137ماده    -1نکته   تعزیري  حبس  مجازات  کاهش  قانون  واسطۀ  به  و   1399ق.م.ا  گشته  اصالح  ذیل  شرح  به 
 قانونگذار تا حدودي ضابطه تکرار جرم در جرایم تعزیري را تغییر داده است 

 هايمجازات از به یکی  قطعی حکم موجب  به عمدي جرم  ارتکاب علت به هر کس:  )  23/2/1399(اصالحی    137ماده  (

 زمان مرور شمول یا حیثیت  اعاده تا حصول حکم قطعیت  تاریخ از و شود محکوم  پنج درجه تا یک درجه از تعزیري
 و حداقل بین میانگین ارتکابی جرم مجازات گردد، حداقل شش یک تا درجه تعزیري عمدي جرم مجازات، مرتکب اجراي
 آن   مجازات تا یک چهارم حداکثر از بیش  به     را  وي تواندمی  دادگاه و است  آن جرم قانونی مجازات حداکثر

 ).کند محکوم
 :  به شکل زیر تغییر یابد   395ق.م.ا ص  137ماده ذیل  2نکته   -2نکته 
 در تحقق وصف تکرار تأثیر گذار نیست.  8و  7، 6پیشینۀ محکومیت به جرایم تعزیري از درجه  -2نکته

(شاید به همین علت قانونگذار در   در انتهاي این نکته این عبارت داخل پرانتز() اضافه شود    395ص    4نکته    -3نکته  
را مشمول  5تا    1ق.م.ا حکم قطعی جرایم تعزیري درجه    137و اصالح مادة    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  

 حکم قرار داده است.) 

 ق.م.ا   139ماده  ذیل   396

مصوب  139ماده    -1نکته   تعزیري  حبس  مجازات  کاهش  قانون  واسطۀ  به  و   1399ق.م.ا  گشته  اصالح  ذیل  شرح  به 
 ق.م.ا ارجاع داده است. 38و  37ماده قانونگذار ضابطه تخفیف در تکرار جرم را به 

 قانون این  38و    37مواد   تخفیف مطابق  جهات وجود صورت  تعزیري، در جرایم تکرار در:  )23/2/99(اصالحی    139ماده  (
 آن بیشتر از یا جرم تکرار مقررات مشمول قطعی محکومیت فقره سه داراي مرتکب چه  چنان  –تبصره    شود.  اقدام می

 ).شوداعمال نمی  تخفیف باشد، مقررات
خط اول و فعل است در ابتداي خط دوم باقی بماند و مابقی مطالب این نکته حذف شود و بعد در ادامه  1نکته    -2نکته  

ق.م.ا در   139و اصالح مادة    1399نکته بعد از فعل است بنویسید که قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  
 دیل را داده است.  بحث تخفیف تکرار جرم به قاضی اختیار تقلیل یا تب

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  15ماده  به واسطه    1375ق.تعزیرات    666ماده  بنویسید    3در ابتداي نکته    -3نکته  
 نسخ صریح شده است.  1399

الی    398
404 

اصالح سواالت و پاسخ بعد از  
 ق.م.ا   139ماده  

ق.م.ا   139ماده  ق.م.ا  +     134ماده  گزینه «الف» صحیح است به استناد بند «خ»  :  بنویسید    402ص    5در پاسخ سؤال  
 )1399(هر دو اصالحی 
 سال تا سه سال و نه ماه حبس   3بیش از : به این شکل تغییر کند   400ص   15گزینه الف سؤال 

 ) 1399ق.م.ا (اصالحی  137ماده گزینه الف صحیح است با توجه به : بنویسید  403ص  15در پاسخ سؤال 
 ق.م.ا عمل نماید.  38و  37ماده تواند مطابق دادگاه می : به این شکل تغییر کند   401ص   19گزینه ج سؤال 

449 
اصالح پاسخ سواالت بعد از  

 ق.م.ا   159ماده  
 :  به دلیل اشتباه ویراستار و تایپیست جا افتاده است  40الی  34پاسخ سؤال 

 ق.م.ا  146ماده گزینه ج صحیح است با توجه به – 34سؤال 
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 باشد.گزینه د صحیح است جنون عامل رافع مسئولیت می  -35سؤال 
 ق.م.ا  156ماده  1گزینه ج صحیح است باتوجه به تبصرة  -36سؤال 
 گزینه ب صحیح است.   -37سؤال 
 ق.آ.د.ك  13ماده  2گزینه ب صحیح است. مستند به تبصرة  -38سؤال 
 ق.م.ا   150ماده گزینه ج صحیح است. با توجه به  -39سؤال 
 ق.م.ا منتقل شود با این حال پاسخ  گزینه الف صحیح است   22ماده بعد از  112باید به ص  -40سؤال 
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 1375هاي جرایم قابل گذشت در قانون تعزیرات جدول درجه و مجازات

 1399طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

 میزان مجازات  عنوان مجرمانه  قانونی ماده  ردیف

 استفاده از سند مجعولجعل در اسناد عادي و  قانون تعزیرات 536ماده  1
میلیون ریال جزاي  12تا  3سال حبس یا  1ماه تا  3

 نقدي

 قانون تعزیرات 596ماده  2
 سوءاستفاده از ضعف نقس اشخاص ارتکابی توسط ولی / وصی / قیم 

 ارتکابی توسط غیر اشخاص فوق -

 سال حبس   5/3سال تا  1/ 5
جزاي میلیون ریال  10تا  1سال حبس و  1ماه تا  3

 نقدي
 6جزاي نقدي درجه  توهین به افرادعادي قانون تعزیرات 608ماده  3
 
4 

 
 قانون تعزیرات 609ماده 

 
 توهین به مأموران دولتی / رسمی / مقامات

  50ضربه شالق یا  74ماه حبس یا تا  3روز تا  45
 هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي

 سال حبس  5/1ماه تا  6 رن حامله به واسطه اذیت و آزار یا ضربسقط جنین  قانون تعزیرات 622ماده  5

 حق در موقع مطالبه امتناع از استرداد طفل به اشخاص ذي قانون تعزیرات 632ماده  6
ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد  3روز تا  45

 هزار ریال تا سه میلیون ریال جزاي نقدي 

 قانون تعزیرات 633ماده  7
باشد در نمودن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی رها 

 محل خالی از سکنه 

 12تا  3سال حبس یا جزاي نقدي از  1روز تا  45
 میلیون ریال 

  6تا  5/1حبس یا جزاي نقدي ماده  6روز تا  45
 میلیون ریال 

 روز تا سه ماه حبس  15 مخابراتیهاي ایجاد مزاحمت با تلفن یا دستگاه قانون تعزیرات 641ماده  8
 ماه تا یک سال حبس  3 فریب در ازدواج  قانون تعزیرات 647ماده  9

 اي در غیر موارد قانونیافشا اسرار شغلی یا حرفه قانون تعزیرات 648ماده  10
 ماه حبس 6روز تا  45

 هزار تومان جزاي نقدي  600تا  150یا 

 قانون تعزیرات 668ماده  11
نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به عنف یا تهدید و الزام دیگران به أخذ 

 دادن این موارد 
 ضربه شالق  74روز تا یک سال حبس و تا  45

 ضربه شالق   74سال حبس یا شالق تا  1ماه تا  1 تهدید  قانون تعزیرات 669ماده  12
 سال حبس  5/1ماه تا  6 سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء قانون تعزیرات 673ماده  13
 سال حبس  5/1ماه تا  3 خیانت در امانت  قانون تعزیرات 674ماده  14
 سال حبس  5/1ماه تا  3 احراق عمدي سایر اشیاء منقول متعلق به دیگري  قانون تعزیرات 676ماده  15
 سال حبس  5/1ماه تا  3 تخریب عمدي با میزان خسارت بیش از یکصد میلیون ریال  قانون تعزیرات 677ماده  16

 قانون تعزیرات 679ماده  17
از بین بردن یا ناقص کردن حیوانات حالل گوشت دیگري یا حیوانات 

 شکارممنوع
  300هزار تومان تا  150ماه حبس یا  3روز تا  45

 هزار تومان جزاي نقدي

 قانون تعزیرات 682ماده  18
غیردولتی دیگري منتهی به سوزاندن یا اتالف اسناد تجاري و غیرتجاري 

 ضرر
 روز تا یک سال حبس  45

 سال حبس  5/1ماه تا  3 تخریب محصول یا تاکستان یا باغ دیگري قانون تعزیرات 684ماده  19

 از بین بردن یا قطع اصله نخل خرما  قانون تعزیرات 685ماده  20
  300هزار تومان تا   150روز تا سه ماه حبس یا  45

 قدي یا هر دو مجازاتهزار تومان جزاي ن

صرفاً چنانچه نسبت  تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق  قانون تعزیرات 690ماده  21
 به امالك و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد. 

 ماه حبس 6روز تا  15

 ماه حبس 6روز تا  15 تصرف ملک دیگري به قهر یا غلبه  قانون تعزیرات 692ماده  22
 سه ماه تا یک سال حبس تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجدد پس از محکومیت به  قانون تعزیرات 693ماده  23
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 میزان مجازات  عنوان مجرمانه  قانونی ماده  ردیف
 موارد فوق یا خلع ید و اجراي آن

 قانون تعزیرات 6694ماده  24
ورود به عنف یا تهدید به منزل یا مسکن غیر چنانچه دو نفر بوده و  

 حداقل یکی حامل سالح باشد 
 سال حبس   5/1تا سه ماه 

 سال حبس  3ماه تا  6

 قانون تعزیرات 697ماده  25
نسبت دادن جرم غیرقابل اثبات به کسی در نطق یا بوسیله اوراق چاپی یا  

 خطی یا درج در روزنامه
 روز تا شش ماه حبس 15

 ضربه شالق   74سال حبس یا تا  5/1ماه تا  3 نشر اکاذیب قانون تعزیرات 698ماده  26

 قانون تعزیرات 699 ماده 27
متعلق به دیگري قلمداد کردن آالت و ادات جرم یا اشیایی که موجب 

 شود. اتهام فرد می 
 سال حبس  5/1ماه تا  3

 ضربه شالق  74یا تا 
 ماه حبس 3روز تا  15 هجو نمودن دیگري یا انتشار هجویه قانون تعزیرات 700ماده  28

 قانون تعزیرات 716ماده  29
احتیاطی در رانندگی منجر به  صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از بی ایراد 

 نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضاي ........ 
 ماه حبس 3ماه تا  1

 روز حبس 75روز تا  15 احتیاطی در امر رانندگیایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از بی  قانون تعزیرات 717ماده  30

31 
ماده قانون تعزیرات یا  744ماده 

 ايقانون جرایم رایانه 16
 اي یا مخابراتیهتک حیثیت دیگري با سامانه رایانه

 هتک حیثیت دیگري به صورت مستهجن

 40تا  5سال حبس یا جزاي نقدي از  1روز تا  45
 میلیون ریال یا هر دو 

 میلیون تومان جزاي نقدي  4سال حبس و  1
 

 

 


