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اصالحات قانون مجازات اسالمي ١٣٩٢
ماده  :٢پاورقي در مورد افتراي عملي؛ در عبارت "مثالً جاسازي مواد مخدر" مواد مخدر ،به مشروبات الكلي تغيير كرد.
ماده  :١٠زير نويس شماره ( )٦مجازات ترك انفاق در حال حاضر سه ماه تا يك سال مي باشد كه در كتاب شش ماه تا دو سال آمده است.
ماده  :١٩زير نويس شماره ( )١ميزان حبس و جزاي نقدي اصالح شد.
ماده  :٤٦زيرنويس  ٧/٨ابتداي مطلب ،عبارت در قرار تعليق تعقيب ،به تعليق مجازات تغيير نموده است.
ماده  :٥٧زيرنويس شماره ( )٦تكرار قبلي است و در چاپ جديد ،حذف شده است.
ماده  :١١٨رأي وحدت رويه شماره  ٨١٣به عنوان نكته جديد اضافه شده است.
ماده  : ١٢٥رأي وحدت رويه شماره  ٧٩٩و نظريه مشورتي شماره  ١٤٠٠/٥/٢٠ -٧/١٤٠٠/٢٢٨به عنوان مطلب جديد اضافه شده اند( .زيرنويس
شماره)٨
ماده  :١٥٨شرايط سقط جنين درماني تغيير كرده و بنابراين زيرنويس شماره  ٦/٢با توجه به ماده  ٥٦قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
مصوّب  ١٤٠٠منسوخ شده است( .اين طرح به طور مستقل ذكر شده است).
مواد  ٢١٢و  ٢١٣كه در بعضي چاپ هاي قديم ،قيد نشده بود ،كه در حال حاضر اين مشكل برطرف شده است.
ماده  :٥٢٦نكات ذيل مواد  ٥٢٨ ،٥٢٦و  ٥٣٣با نگارشي جديد تغيير نموده است.
ماده  :٥٥١به زيرنويس شماره ( )١دو نظريه مشورتي در خصوص خسارت مازاد بر ديه اضافه شده است.
اصالحات قانون تعزيرات ١٣٧٥
ماده  ٥٩٨قانون تعزيرات :يك نظريه مشورتي جديد (شماره  ١٤٠٠/٦/٧ -٧/١٤٠٠/٦٦٦به عنوان زير نويس شماره  ٧به كتاب اضافه شده
است).
ماده  ٦١٢قانون تعزيرات :زيرنويس شماره ( )١بدين شرح ،اصالح شده است  ٢/١.قاتل ،مسلمان و مقتول ،غيرمسلمان باشد ٣/١ .مقتول،
مجنون باشد.
ماده  ٦٣٠قانون تعزيرات :زيرنويس شماره ( )٢خط سوم در عبارت "ساير افراد نظير برادر ،پدر و "...پدر ،حذف شود.
ماده  ٦٤٢قانون تعزيرات :زيرنويس شماره ( )١خط آخر؛ به سه ماه و يك روز تا يك سال ،تقليل يافته است.
ماده  ٦٧٧قانون تعزيرات :زيرنويس شماره ( )٢اين عبارت به آن اضافه شده است ".بدين ترتيب اگر مبلغ مال تخريب شده ده ميليون تومان
يا كمتر باشد ،پرونده مستقيماً به دادگاه مي رود و لذا بحث كيفرخواست در آن منتفي است اما اگر بيش از مبلغ مزبور باشد ،با توجه به مجازات جرم
(حبس درجه شش) پرونده ابتدا به دادسرا فرستاده مي شود".
اصالحات قوانين خاص
ماده  ١قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختالس و كالهبرداري :شماره  ١٢/٢متن "قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن
مال غير تباني مي نمايند مصوّب  "١٣٠٧اضافه شده است.
ماده  ٢قانون تشديد :زيرنويس شماره ( )١با نگارشي جديد تغيير نموده است.
ماده  ٣قانون تشديد :زيرنويس شماره  ٨/١درخصوص ضبط مال و شماره  ٨/٣در خصوص جزاي نقدي ،جديد اضافه شده است.
ماده  ٥قانون تشديد :زيرنويس شماره ( )١با نگارشي جديد تغيير نموده است.

ماده  ٥قانون تشديد :زيرنويس شماره ( )٨خط دوم "دادگاه" به "دادگاه كيفري يك" تغيير يافته است(.شماره  ١٠فعلي)
قانون مبارزه با پولشويي :بند (الف) مطلب نهم" ،علم قريب به ظن" به "ظن قريب به علم" تغيير يافته است.
قانون مبارزه با پولشويي :بند (ب) مطلب پنجم ،خط هشتم ،انتهاي خط به عبارت "مجازات حبس را تا سه درجه تقليل دهد ".اين عبارت
اضافه شده است "مگرآنكه درجه چهار باشد كه تقليل تا دو درجه يا تبديل به جزاي نقدي امكان پذير است".
قانون صدور چك :جمله بندي پاراگراف ابتدايي تغيير كرده است.
قانون صدور چك :بند (ب) ،در پاورقي مربوط به مطلب ششم ،رأي وحدت رويه شماره  ٨١٢اضافه شده است.
قانون صدور چك :بند (ب) مطلب هشتم ،شماره ( )١در خصوص اخذ دسته چك غيرمتناسب ،مطلب جديد اضافه شده است.
قانون مبارزه با قاچاق كال و ارز :ذيل ماده  ٢٢دادگاه "انقالب" به "كيفري دو" تغيير كرده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر :آخرين مطلب ،راي وحدت رويه جديدي در خصوص تفسير كلمه "ارسال" اضافه شده است.

پیج اینستاگرام دکتر بهداد کامفر@behdad.kamfar - @dr.behdad.kamfar :
پیج اینستاگرام موسسه آموزش عالی آزاد پژوهشpazhouhesh_law :
آدرس سایتwww.pazhouhesh.com :

عم
پیش
دوره رفته حقوق جزا ومی و اختصاصی

ضمایم
مصوبات جدید
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب١٤٠٠
ماده  -۵۶سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی میباشد و مطابق مواد ( )۷۱۶تا ()۷۲۰
قانون مجازات اسالمی و مواد این قانون ،مستوجب مجازات دیه ،حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق میشود ،میتواند درخواست سقط جنین را به مراکز
پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها مکلفند درخواستهای واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی
ارجاع نمایند .این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه ،یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک
قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی ،حداکثر ظرف یک هفته تشکیل میشود .رأی الزم توسط قاضی
عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر میگردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار
حداکثر پانزده روزه صادر مینماید:
الف -در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و
سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانهها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب -در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت میکنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط
جنین است؛
ج -چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی ،جمیع شرایط زیر احراز شود:
• رضایت مادر
• وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
• وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان ،در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص
در جنین است
• فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
• فقدان نشانهها و امارات ولوج روح
۱
• کمتر از چهار ماه بودن سن جنین .
 -۱با توجه به این قانون ،ماده واحده قانون سقط درمانی مصوّب  ۱٣٨٤منسوخ گردیده و بخش های مرتبط با این مبحث ،با قانون
جدید منطبق می گردد.
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تبصره  -١رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر ،به
ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف
یک هفته تصمیم خود را اعالم کند.
تبصره  -۲بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط ،منحصراً پس از دستور
قاضی و احراز عدم امارات و نشانههای ولوج روح ،سقط جنین را اجرا کنند و اطالعات مربوط را با رعایت
اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و یا سامانه ماده ( )۵٤این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره  –۳سازمان پزشکی قانونی اطالعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن ،اعم از
دالیل درخواست دهنده ،اعضای کمیسیون ،صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعاست
اصول محرمانگی ،در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و یا سامانه ماده ( )۵٤این قانون ثبت و بارگذاری
میکند و اطالعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی قرار
میدهد.
تبصره  -۴چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش ،خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند
یا مباشرت به سقط جنین نمایند عالوه بر مجازات مقرر در ماده ( )۶۲٤قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم-
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ،پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود .تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
ماده  -۵۸توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در داروخانههای آنها مجاز است .هرگونه خرید ،فروش و پخش
داروهای مذکور ،خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازاتهای تعزیری درجه
سه تا شش موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱/۲/۱٣۹۲میشود.
ماده  -۶٠فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در
سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم عالوه بر مجازات تعزیری درجه پنج
موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسالمی ،به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از
ارتکاب جرم محکوم میشوند.
ماده  -۶١ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن،
بهگونهای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنینها یا مادران در حد وسیع گردد ،مشمول
حکم ماده ( )۲٨۶قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱/۲/۱٣۹۲میگردد.
تبصره  -۱هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر
بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ،با توجه به
میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
تبصره  -۲هر کس به هر عنوان به طور گسترده دارو ،مواد و وسایل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا
معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا
مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد ،عالوه بر مجازات تعزیری درجه دو ،به پرداخت جزای
نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم میگردد.
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تبصره  –۳اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عواید آن به همراه جزای نقدی دریافتی،
به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی ،در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی قرار میگیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.
ماده  -۷١مستنکفین از اجرای این قانون ،عالوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده
( )۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ()۱۹
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱/۲/۱٣۹۲محکوم میشوند.
تبصره  -۱مقامات موضوع ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱٣٨۶/۷/٨چنانچه در اجرای
احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند ،عالوه بر مجازات صدر این ماده
به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ( )۲۶قانون مجازات اسالمی مصوب
 )۱/۲/۱٣۹۲محکوم میشوند.
تبصره  -۲سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از
اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضایی معرفی نمایند .در اجرای این حکم مقام قضایی مکلف
است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیههای مردمی رسیدگی کند.
تبصره  -۳دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مکلف به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت میباشند.
ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب
فرهنگی ارایه دهد .دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون ،اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در
دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در الیحه
بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی درج نماید.
تبصره  –۴اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق عالوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه
فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.
تبصره  -۵رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری نمیباشد.
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طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناکقانون
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و

خطرناک۱

(الحاق موادی به قانون مجازات اسالمی -کتاب پنجم تعزیرات)
ماده واحده :چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ( ۶٨٨مکرر  ۶٨٨( ،)۱مکرر  ۶٨٨( ،)۲مکرر  )٣و
( ۶٨٨مکرر  )٤به قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم -تعزیرات) الحاق می گردد:
ماده  ۶۸۸مکرر  :١واردات ،تولید ،تکثیر ،پرورش ،خرید و فروش ،حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده
و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی ،نامتعارف ،مضر و خطرناک ،از قبیل :کروکودیل (تمساح) ،الک
پشت ،مار ،سوسمار ،گربه ،موش ،خرگوش ،سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر
یک از مرتکبین ،به جزای نقدی معادل  ۱۰تا  ٣۰برابر حداقل حقوق کارگری (که ساالنه توسط دولت و
اتحادیه های مربوطه تعیین و اعالن می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.
تبصره  :۱هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،نیروهای مسلح ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،
مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی ،علمی ،تخصصی ،دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز
رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،سازمان محیط زیست و
سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می
باشند و همچنین روستا نشینان ،عشایر و گله داران ،صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی
خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند .سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات
یاد شده ،درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در
کمیته مذکور در تبصره  ۲این ماده تقدیم می نمایند.
تبصره  –۲در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت
نمایندگان ذیربط شهرداری ،نیروی انتظامی ،دانشگاه علوم پزشکی( ،اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت
محیط زیست ،سازمان دامپزشکی ،نماینده تام االختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل
تشکیل می گردد:
 .۱بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون ،تائید یا رد
ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای
آنان مورد تائید قرار گرفته است.
 ،۲تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.

 -۱این مصوّبه ،اکنون در قالب طرح بوده و سایر مراحل تأیید ،امضا و ابالغ را سپری ننموده و درج آن ،صرفاً برای آشنایی با طرح
مزبور است.
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ماده  ۶۸۸مکرر  :۲اتحادیه صنف مشاورین امالک موظف است حداکثر  ٣ماه پس از ابالغ رسمی این
قانون ،ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطالع و رعایت موجرین و مستاجرین ،در
قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.
در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین امالک ،بعد از زمان مقرر یا دشده ،این موضوع را رعایت نکنند،
مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف ،به مجازات ذکر شده در ماده  ۶٨٨مکرر  ۱محکوم می
شوند .تبصره :چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد ،در مورد
اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند ،هر یک از
موجرین و مستاجرین متسقال به جزای نقدی ذکر شده در ماده  ۶٨٨مکرر  ۱محکوم می شوند.
ماده  ۶۸۸مکرر  :۳چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط
همسایگان ،گزارش یا شکایت نمایند ،دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی ،موظف به
رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی ،خواستار عدم افشای هویت خویش باشد،
دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و
گزارشگر ،رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.
ماده  ۶۸۸مکرر  :٤در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه ،عالوه بر
مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان ،راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و
خودروی مربوطه نیز عالوه بر جریمه توسط پلیس به مدت  ٣ماه توقیف می گردد.
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طرح ماده واحده اصالح مواد  ۷٠۵تا  ۷١١کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی
اسالمی۱

طرح :طرح ماده واحده اصالح مواد  ٧٠۵تا  ٧۱۱کتاب پنجم قانون مجازات
ماده  :۷٠۵هر کس به هر نحوی اعم از رایانهای یا غیر رایانهای مرتکب قمار بازی یا شرط بندی شود یا
در بخت آزمایی شرکت نماید ،عالوه بر ضبط اموال حاصل از جرم ،به جزای نقدی درجه  ۶یا جزای نقدی
معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم میشود.
تبصره  :۱قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیلهای که طبق قواعد ویژه آن بازی ،بازنده یا بازندگان
ملزم به پرداخت وجه ،مال ،منفعت ،خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا
برندگان باشد.
تبصره  :۲شرط بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع
امری خاص ،که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه ،مال ،منفعت ،خدمت یا امتیاز مالی به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد .منظور از برنده شخصی است که پیش بینی او در باره واقعه
خاص محقق شده باشد .شرط بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوار کاری ،تیراندازی و شمشیر
بازی بر روی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره  :۳بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی
یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه ،مال ،منفعت ،خدمت یا
امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به
یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب میشوند ،پرداخت شود.
تبصره  :۴چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کاال و امثال آن
صورت پذیرد به گونهای که اقدامات پوششی انجام شده عرفا مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت
کنندگان نباشد ،مرتکب به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره  :۵مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه  ۶باشد ،میتواند برای
یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی ،از تخفیف مجازات ،معافیت کیفر یا بایگانی
پرونده برخوردار شود.
تبصره  :٦هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد ،مرتکب
عالوه بر ضبط عواید حاصل از قمار ،شرط بندی یا بخت آزمایی به حبس درجه  ۶و جزای نقدی درجه  ۵یا
معادل دو برابر ارزش عواید مذکور ،هر کدام بیشتر باشد محکوم میشود.

 -۱این مصوّبه ،اکنون در قالب طرح بوده و سایر مراحل تأیید ،امضا و ابالغ را سپری ننموده و درج آن ،صرفاً برای آشنایی با طرح
مزبور است.
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ماده  :۷٠۶هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هر نوع سامانه رایانهای برای قمار یا شرط بندی
یا برگزاری بخت آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه  ۵محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا
از این طریق وجه ،مال ،منفعت ،خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد ،عالوه بر مجازات فوق و ضبط
مال ،به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.
تبصره :هر کس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده
باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه ،اموال ،اسناد ،حوالجات ،قبوض ،اوراق بهادار ،مفاصاحساب یا وسایل پرداخت
مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد
ریال باشد ،در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی األرض یا اخالل در نظام اقتصادی نباشد ،عالوه
بر ضبط اموال ناشی از جرم ،به حبس درجه  ٤و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال مذکور محکوم
خواهد.
ماده  :۷٠۷هر کس اقدام به تولید ،معامله ،حمل یا نگهداری ،در معرض فروش قرار دادن یا ارائه ابزار
قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه  ۶یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد
محکوم میشود.
تبصره  :۱وارد کردن آالت و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کاالی ممنوع است.
تبصره  :۲در تمامی موارد مذکور در مواد فوق ،ابزار قمار و ابزاری که منحصرا برای شرط بندی یا بخت
آزمایی به کار میرود معدوم خواهد شد ،مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط
خواهد شد.
ماده  :۷٠۸هر کس قمار بازی  ،شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی
به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید ،به حبس و جزای نقدی درجه  ۷محکوم خواهد شد و
چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه ،مال  ،منفعت ،خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد ،عالوه بر
مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره :هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک
نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت ،طراحی نگهداری ،پشتیبانی یا راه اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در
تأسیس ،اداره یا دایر کردن قمار خانه  ،مرکز شرطبندی و بخت آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا
جزای نقدی درجه  ۶محکوم میشود.
ماده  :۷٠٩هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صالحیت دار از وقوع جرایم موضوع مواد
 ۷۰٤تا  ۷۰٨مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصالح اطالع ندهد یا بر خالف واقع گزارش کند ،جز در
مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است ،عالوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا
جزای نقدی درجه  ۶محکوم میشود.
ماده  :۷١٠هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی
که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع
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قضایی اطالع دهند ،در غیر این صورت عالوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه  ٣و در
صورت تکرار به جزای نقدی درجه  ۲و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده  :۷١١جرایم موضوع تبصره  ۶ماده  ۷۰۵و ماده  ۷۰۶جرایم اقتصادی محسوب میشوند و دادگاه با
توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت  ۲تا
 ۵سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطالعات ،از قبیل اینترنت  ،تلفن همراه ،اخذ نام دامنه مرتبه
باالی کشوری ،خدمات پرداخت ،خدمات بانکداری الکترونیکی ،داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی
محروم میکند .قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابالغ به
ارایه دهندگان خدمات مذکور ،از قبیل بانک مرکزی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مرکز ثبت نام
دامنه ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارایه کند .عدم اجرای حکم مذکور،
حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد  ۷۱۰یا  ۵۷۶قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات خواهد بود.
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