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 قاونن مجازات اسالیم

 

 ( را اینجا بخوانیدکلیات، حدود، قصاص، دیات) 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 را اینجا بخوانید 1388مصوب  ای قانون جرائم رایانه 

 
 3 ................................................................................................ کشور یخارج و یداخل تیامن ضد میجرا در – اول فصل          

 4 ............................................................................... یداخل مقامات به قصد سوء و یمذهب مقدسات به اهانت – دوم فصل

 5 .................................................................................................... یخارج یاسیس مقامات به قصد سوء در – سوم فصل

 5 .................................................................................................................. قلب سکه جیترو و هیته در – چهارم فصل
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 9 ............................................................... یعموم اماکن از ها نوشته سرقت و پلمب و مهر شکستن ای محو در – ششم فصل

 9 ............................................................................................. نیمقصر  یاخفا و یقانون نیمحبوس فرار در – هفتم فصل

 11 .................................................................................................................. مشاغل و نیعناو غصب – هشتم فصل

 12 ........................................................................................................ یفرهنگ ،یخیتار  اموال بیتخر  در – نهم فصل
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 ردر جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشو –فصل اول 

هار اسام یاا  هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خاار  از کشاور تحات – ۴۹۸ماده 
اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشاود باه حابس از دو تاا ده ساال  عنوانی تشکیل دهد یا 

 .شود میمحکوم 

عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال ( ۴۹۸ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ) ها یا جمعیت هر کس در یکی از دسته – ۴۹۹ماده 
 .اطالع بوده است مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی گردد  محکوم میحبس 

هر کس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام باه هار نحاو فعالیات تبلی ای  – ۵۰۰ماده 
 .یکسال محکوم خواهد شد نماید به حبس از سه ماه تا 

ار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلای یاا خاارجی کشاور را عالماا و عامادا در اختیاار ها یا اسر  هر کس نقشه – ۵۰۱ماده 
دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر  افرادی که صالحیت 

 .شود میحبس محکوم   به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکاب یکای از جارایم جاسوسای شاود  – ۵۰۲ده ما
 .ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد بنحوی که به امنیت 

یا نظامی یا امنیتی به مواضاع مربوطاه داخال برداری یا کسب اطالع از اسرار سیاسی  هر کس به قصد سرقت یا نقشه – ۵۰۳ماده 
برداری یاا گارفتن فایلم یاا عکسابرداری از  اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصالح در حاال نقشاه شود و همچنین 

 .شوند شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می  استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر

ی رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هساتند تحریاک ماوثر باه عصایان، هر کس نیروها – ۵۰۴ماده 
وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشامن  فرار، تسلیم یا عدم اجرای 

شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر ایان صاورت  چنانچه اقدامات وی موثر واقع اال  و شود میرا داشته باشد محارب محسوب 
 .شود میبه شش ماه تا سه سال حبس محکوم 

بنادی شاده را باا پوشاش مساوولین نظاام یاا  هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسایله اطالعاات طبقه – ۵۰۵ماده 
ختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس آوری کند چنانچه بخواهد آن را در ا جمع مأمورین دولت یا به نحو دیگر 

 .شود میتا پنج سال محکوم   از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک
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بندی شاده میباشاند و باه آنهاا آماوز  الزم داده  چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه – ۵۰۶ماده 
مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیاه اطالعااتی شاوند باه یاک تاا شاش مااه حابس  بی شده است در اثر 

 .شوند محکوم می

کنند بوده و ریاست یا  هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می – ۵۰۷ماده 
و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیال هساتند باه ماأمورین دولتای باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت  مرکزیتی نداشته 

مأمورین دولتی همکااری ماوثری بعمال آورد از مجاازات معااف و در صاورتیکه شخصاا    اطالع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با
 .خواهد شد مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم

گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحاو علیاه جمهاوری اساالمی ایاران همکااری نمایاد، در صاورتیکه هر کس یا  – ۵۰۸ماده 
 .گردد به یک تا ده سال حبس محکوم می محارب شناخته نشود 

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود باه مجاازات اشاد  – ۵۰۹ماده 
 .گردد می م همان جرم محکو

زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که ماأمور تفتایش یاا وارد کاردن هار گوناه  هر کس به قصد بر هم – ۵۱۰ماده 
 .شود میشناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم  اند  لطمه به کشور بوده

ی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جاذب نماوده و جهات هر کس بدون آنکه جاسوس –تبصره 
 .شود میامنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم   جاسوسی علیه

گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه  ه بمبزدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید ب هر کس به قصد بر هم – ۵۱۱ماده 
گذاری شده است عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه  نماید که وسایل مزبور بمب  عمومی نماید یا ادعا

 .گردد تا دو سال حبس محکوم می

یگر اغوا یا تحریک کناد صارفنظر از اینکاه هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکد – ۵۱۲ماده 
 .گردد بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می  موجب قتل و غارت

 .شود مین( ۵۱۲و )( ۵۰۹و )( ۵۰۸در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ) –تبصره 

 صد به مقامات داخلیق اهانت به مقدسات مذهبی و سوء –فصل دوم 

هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین)ع( یا حضرت صدیقه طاهره)س( اهانت نماید  – ۵۱۳ماده 
 .و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد شود میالنبی باشد اعدام  ساب  اگر مشمول حکم
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علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء  …ا امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی رضوان هر کس به حضرت – ۵۱۴ماده 
 .شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از   حبساهانت نماید به 

گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته  هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه – ۵۱۵ماده 
 .سه تا ده سال محکوم خواهد شد نشود به حبس از

 قصد به مقامات سیاسی خارجی در سوء –فصل سوم 

قصد نماید به مجازات ماذکور در مااده  هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء – ۵۱۶ماده 
تار اعماال   ه ایران معامله متقابل بشود واال اگر مجازات خفیافمشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت ب  شود میمحکوم  (۵۱۵)

 .شود میگردد به همان مجازات محکوم 

یا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات  قصد منتهی به قتل یا جرح  چنانچه سوء –تبصره 
 .خواهد شد مربوط محکوم

ه رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید هر کس علنا  نسبت ب – ۵۱۷ماده 
 .مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود شود میحبس محکوم   به یک تا سه ماه

علیه یا ولی او اسات و  اینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنیاعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نم –تبصره 
 .تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد  در صورت استرداد

 در تهیه و ترویج سکه قلب –فصل چهارم 

های حکومتهاای قبلای  هر کس شبیه هر نوع مسکوک طال یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، ساکه – ۵۱۸ماده 
، بسازد یا عالما  داخال کشاور نمایاد یاا ماورد خریاد و شود میاز پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع   یران، لیره و نظایر آن راا

 .شود میحبس از یک تا ده سال محکوم   فرو  قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به

ریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طال یا نقره ایرانی یا خارجی هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، ب – ۵۱۹ماده 
 .شود میدر ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم   بکاهد یا عالما  عامدا  

ا عالما  عامدا  آنها را داخل کشور نماید یا در هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طال و نقره را بسازد ی – ۵۲۰ماده 
 .شود میشرکت کند یا مورد خرید و فرو  قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم   ترویج آنها
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شوند قبل از کشف قضیه، ماأمورین  می( ۵۲۰و )( ۵۱۹و )( ۵۱۸هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ) – ۵۲۱ماده 
تعقیاب ساایرین را فاراهم آورناد یاا  مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجباات تساهیل  تکاب جرمتعقیب را از ار 

کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگااه   مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم
شاوند مگار آنکاه  حسب مورد از مجازات حبس معااف می و شود میمتناسب داده  و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف

 .خواهند شد  اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده

د مذکور نیز به عناوان کلیه اموال تحصیلی از طریق موار ( ۵۲۰و )( ۵۱۹و )( ۵۱۸عالوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ) – ۵۲۲ماده 
 .شود می  تعزیر به نفع دولت ضبط

 جعل و تزویر –فصل پنجم 

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیار رسامی خراشایدن یاا  – ۵۲۳ماده 
ای  اخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشاتهیا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا ت تراشیدن یا قلم بردن

 .بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری 

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعال کناد  – ۵۲۴ماده 
 .تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد با علم به جعل یا یا

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید عالوه بر جباران  – ۵۲۵ماده 
 :حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد خسارت وارده به

ام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاای اعضاای شاورای نگهباان یاا نماینادگان احک – ۱
 .اسالمی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان مجلس شورای

 .ؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقالب اسالمیمهر یا تمبر یا عالمت یکی از شرکتها یا م – ۲

 .های صادره از خزانه دولتی احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله – ۳

 .رود منگنه یا عالمتی که برای تعیین عیار طال یا نقره بکار می – ۴

ا یا چکهاای صاادره از طارف بانکهاا و های قبول شده از طرف بانکه اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات – ۵
 .تعهدآور بانکی  سایر اسناد
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المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیات تولیادات و  هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین –تبصره 
 .ر در این ماده محکوم خواهد شدمقر  المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات  عالئم استاندارد ملی یا بین خدمات از نام و

های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از  یا اسناد بانکی نظیر برات هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی  – ۵۲۶ماده 
ر وضع پولی یاا های صادره از خزانه را به قصد اخالل د سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله طرف بانکها و

و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کناد   زدن نظام بانکی یا اقتصادی یا بر هم
 .شود میبیست سال محکوم  چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا

صیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموز  التح هر کس مدارک اشت ال به تحصیل یا فارغ – ۵۲۷ماده 
های تحصیالت خارجی را جعال کناد یاا باا علام باه جعلای باودن آن را ماورد  داخل یا خار  از کشور یا ارزشنامه عالی و تحقیقاتی

 .حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت، به

ها یا سازمانها و مؤسسات وابساته باه دولات یاا شاهرداریها یاا نهادهاای انقاالب  ورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانهدر ص 
نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکاوم   اسالمی باشد یا به

 .گردد می

یا منگنه یا عالمت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شاهرداریها را جعال هر کس مهر  – ۵۲۸ماده 
 .استعمال نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد کند یا با علم به جعل

ولتای کاه مطاابق قاانون تشاکیل شاده اسات یاا یکای از هر کس مهر یا منگنه یا عالمات یکای از شارکتهای غیار د – ۵۲۹ماده 
علم به جعل استعمال نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ساه مااه تاا دو ساال محکاوم  ها را جعل کند یا با تجارتخانه
 .خواهد شد

آورد و به  بل را بدون مجوز بدستهای مذکور در مواد ق ها یا تجارتخانه هر کس مهر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت -۵۳۰ماده 
حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد عالوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا  طریقی که به

 .دو سال حبس محکوم خواهد شد

به دولت اطالع دهند و سایر مرتکبین را اند هر گاه قبل از تعقیب  اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده – ۵۳۱ماده 
معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فاراهم نمایناد حساب ماورد در مجاازات آناان تخفیاف داده  در صورت بودن

 .شد و یا از مجازات معاف خواهند شود می

ها و اسناد و سجالت و  حکام و تقریرات و نوشتههر یک از کارمندان و مسووالن دولتی که در اجرای وظیفه خود در ا – ۵۳۲ماده 
ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاا خطاوط را تحریاف  نوشته دفاتر و غیر آنها از
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ارت وارده به حبس از یک تا های اداری و جبران خس را ت ییر دهد عالوه بر مجازات ای الحاق کند یا اسامی اشخاص کرده یا کلمه
 .محکوم خواهد شد پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی

اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند عالوه بر جبران  – ۵۳۳ماده 
 .هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شدحبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا  خسارت وارده به

ها و قراردادهاای  هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی کاه در تحریار نوشاته – ۵۳۴ماده 
ته یکای از مقاماات مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را ت ییر دهند یا گفته و نوشا راجع به وظایفشان 

تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده  رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را 
خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون  های اداری و جبران  است اقرار شده جلوه دهند عالوه بر مجازات

 .ای نقدی محکوم خواهند شدریال جز

را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد عالوه ( ۵۳۴و )( ۵۳۳، )(۵۳۲هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ) – ۵۳۵ماده 
 .وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد بر جبران خسارت

های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد اساتفاده قارار دهاد  هر کس در اسناد یا نوشته – ۵۳۶ماده 
 .خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد  عالوه بر جبران

ئی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صاورتی کاه عکسبرداری از کارت شناسا – ۵۳۷ماده 
اصل شود باید ممهور به مهر یا عالمتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکاس میباشاد، در غیار ایان  موجب اشتباه با 

ندگان از آنهاا بجاای اصالی عالماا  عامادا  کن کنندگان اینگونه مادارک و اساتفاده و تهیه  شود میصورت عمل فوق جعل محسوب 
 .دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد عالوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا

هر کس شخصا  یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به  – ۵۳۸ماده 
پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم  دادگاه گواهی 

 .خواهد شد

نامه بر خالف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یاا نظاام وظیفاه یاا  هر گاه طبیب تصدیق – ۵۳۹ماده 
 .بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدقضائی  برای تقدیم به مراجع

مال یا وجهی انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریماه، باه مجاازات   نامه مزبور به واسطه اخذ و هر گاه تصدیق
 .محکوم میگردد گیرنده  مقرر برای رشوه
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های خالف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولات وارد آورد  نامه ی سایر تصدیقبرا – ۵۴۰ماده 
ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقادی محکاوم خواهاد ( ۷۴جبران خسارت وارده به شالق تا ) مرتکب عالوه بر

 .شد

از آزمونهاا اعام از کنکاور ورودی دانشاگاهها و مؤسساات آماوز  عاالی، هر کس به جای داوطلب اصلی هار یاک  – ۵۴۱ماده 
دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو باه خاار  از کشاور یاا امتحاناات داخلای و نهاایی واحادهای مزباور یاا امتحاناات 

ب و داوطلب عالوه بر مجاازات مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتک دبیرستانها،
 .هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد اداری و انتظامی به دویست

 .مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود – ۵۴۲ماده 

 عمومیها از اماکن  در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته –فصل ششم 

هاا را  هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یاا پلماش شاده باشاد و کسای عالماا  و عامادا  آن – ۵۴۳ماده 
عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکاب باه حابس از ساه مااه تاا دو ساال  بشکند یا محو نماید یا

و اگار ارتکااب باه  شاود می فظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم محکوم خواهد شد. در صورتی که مستح
 .ضرب شالق خواهد بود (74) واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر

ثبت و ضبط دولتی منادر  یاا در امااکن ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر  یا کل نوشته  هر گاه بعض – ۵۴۴ماده 
اشخاصی که رسما  مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یاا بار خاالف مقاررات معادوم  دولتی محفوظ یا نزد 

از  مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد
 .شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و  – ۵۴۵ماده 
 .الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق اگر امانت

ورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمش را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکساتن در ص -۵۴۶ماده 
های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و  نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات پلمب تلقی شود یا

 .از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود جرایمی که این مجازات مانع از اجرای مجازات

 در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین –فصل هفتم 

و اگر  شود میضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم ( ۷۴هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شالق تا ) – ۵۴۷ماده 
 .باشد، عالوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شدرا شکسته یا آن را خراب کرده   برای فرار درب زندان
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نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعاد مقارر بادون عاذر موجاه معرفای ننمایناد فاراری  زندانیانی که مطابق آئین –تبصره 
 .مجازات فوق محکوم میگردند  محسوب و به

ظ یا مالزمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهماالی هر گاه مأموری که موظف به حف – ۵۴۸ماده 
 .وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد نماید که منجر به فرار

باشد و مساعدت در فرار نمایاد یاا راه فارار او را  ای هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا مالزمت زندانی یا توقیف شده – ۵۴۹ماده 
 :فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد تسهیل کند یا برای 

اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم  –الف  
علیه حبس از ده سال به باال باشد و یا توقیف شاده ماتهم باه جرمای  سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم باشد به  شده 

باالست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر   باشد که مجازات آن حبس از ده سال به
 .خواهد شد س محکومالذکر باشد به شش ماه تا سه سال حب از موارد فوق

اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فارار موظاف باه تحویال دادن وی  –ب 
ماند و چنانچاه ماتهم غیاباا  محاکماه و برائات  و تا تحویل وی در زندان باقی می شود میعدم تحویل زندانی   باشد و در صورت می

الاف( محکاوم خواهاد  تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند ) ه عمد یا خطئی حاصل کند و یا قتل شب
حکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه باه اولیاای دم   شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه

 .مقتول محکوم خواهد شد

رده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار عالوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بناد الاف اگر متهم یا محکومی که فرار ک –  
 .و مال محکوم به نیز خواهد بود ضامن پرداخت دیه

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجارای وظیفاه دساتگیری  – ۵۵۰ماده 
باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکاوم خواهاد شاد و چنانچاه مساامحه و   مسامحه و اهمال کرده

شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه ساال محکاوم   اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی
 .شود می

نباشد و عامدا  موجبات فرار اشخاصی که قانوناا  زنادانی یاا دساتگیر ( ۵۴۹)اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده  – ۵۵۱ماده 
 :طریق ذیل مجازات خواهد شد  اند را فراهم آورد به شده
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چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم باه  –الف  
آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حابس و چنانچاه محکومیات زنادانی و یاا مجازات   جرمی بوده که

 .الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود موارد فوق مجازات قانونی توقیف شده غیر از

و  شود میدر صورت عدم تحویل زندانی  باشد و اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می –ب 
دهنده به پرداخت دیه باه اولیاای  ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری در زندان باقی می  تا تحویل وی

 .دم مقتول محکوم خواهد شد

بس از دو تاا پانج ساال محکاوم هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهاد باه حا – ۵۵۲ماده 
 .شود می

هر کس شخصی را که قانونا  دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم اسات باه ارتکااب جرمای و قانوناا  امار باه  – ۵۵۳ماده 
 :مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد دستگیری او شده است 

کنناده یاا  کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید باوده مجاازات مخفیچنانچه کسی که فرار  
حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعادام یاا  کننده او در فرار، کمک

سایر حاالت مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهاد خواهد شد و در  صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس
 .بود

گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگااه نیاز  کننده یقین به بی دهنده و یا مخفی در صورتی که احراز شود فرد فراری  –تبصره 
 .معاف خواهد شد  ثابت شود از مجازات

ی خالصی مجرم از محاکمه و محکومیات مسااعدت کناد از قبیال ایان کاه هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برا – ۵۵۴ماده 
ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تاا ساه ساال حابس  برای او منزل تهیه کند یا

 .محکوم خواهد شد

از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد  و این ماده در صورتی که مرتکب( ۵۵۳در موارد مذکور در ماده ) –تبصره 
 .تعیین شده بیشتر نخواهد بود  از نصف حداکثر

 غصب عناوین و مشاغل –فصل هشتم 

هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از  – ۵۵۵ماده 
او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای   نظر قانون مربوط به

 .سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،
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جمهوری اسالمی ایران یاا نشاانها،  هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی – ۵۵۶ماده 
امتیازات دولتی را بدون ت ییر یا با ت ییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به  مدالها یا سایر

و پانصاد  مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یاک میلیاون  موجب قانون دیگری مستلزم
 .هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد

 .استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورتیکه از این عمل خود سوء 

 .استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود –تبصره 

ها یا مادالها یاا  ر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانه – ۵۵۷ماده 
دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یاا در صاورتی کاه موجاب اخاتالل در  سایر امتیازات 

 .تماده فوق اس  نظم عمومی گردد مشمول مقررات

 در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی –فصل نهم 

های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار  ها و مجموعه هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه – ۵۵۸ماده 
در امااکن رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشایاء و لاوازم و خطاوط و نقاو  منصاوب یاا موجاود  ملی ایران به ثبت 

تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از  -مذکور، که مستقال  نیز واجد حیثیت فرهنگی
 .شود مییک الی ده سال محکوم 

اماکن تاریخی و  ها و نمایشگاهها، تاریخی را از موزه –هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی  – ۵۵۹ماده 
اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان  مذهبی و سایر

 .شود میحد سرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم   دارد در صورتی که مشمول مجازات

ازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصاوب و اعاالم شاده از ساوی ساازمان هر کس بدون اج – ۵۶۰ماده 
تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن  –فرهنگی  مذکور در حریم آثار

د، عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده باه حابس از یاک تاا ساه لطمه وارد آی عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا
 .شود میسال محکوم 

فرهنگی از کشور هر چند به خار  کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و  –هر گونه اقدام به خار  کردن اموال تاریخی  – ۵۶۱ماده 
اخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکاوم استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرد مرتکب عالوه بر 

 .میگردد

 .فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد –تشخیص ماهیت تاریخی  –تبصره 
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فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا  –آوردن اموال تاریخی   هر گونه حفاری و کاو  به قصد بدست – ۵۶۲ماده 
 .شاود میاشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفااری باه نفاع دولات محکاوم   ل و ضبطسه سا

تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و امااکن ماذهبی   های چنانچه حفاری در اماکن و محوطه
 .شود میحفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم   و ادوات صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت

فرهنگی موضاوع ایان مااده را حساب تصاادف بدسات آورد و طباق مقاررات ساازمان میاراث  –هر کس اموال تاریخی  – ۱تبصره 
 .به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد فرهنگی کشور نسبت

فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده عاالوه بار ضابط  –  اموال تاریخی خرید و فرو – ۲تبصره 
مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فرو  اموال مذکور تحت هار عناوان از عنااوین  اموال فرهنگی

 .شود میبه حداکثر مجازات مقرر محکوم  خارجی صورت گیرد، مرتکب  بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع

ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز  هر کس به اراضی و تپه – ۵۶۳ماده 
ل مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبال  حدود مشخصات این قبی شود میدو سال حبس محکوم  کند به شش ماه تا

 .عالمتگذاری کرده باشد  اماکن و مناطق را در محل تعیین و

هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خالف ضوابط مصوب اعالم شده از سوی سازمان مذکور به مرمت  – ۵۶۴ماده 
لی مبادرت نمایاد، باه حابس از تاریخ ثبت شده در فهرست آثار م –تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی  یا تعمیر، ت ییر،

 .خسارت وارده محکوم میگردد  ماه تا دو سال و پرداخت شش

تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرسات آثاار  –هر کس بر خالف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی  – ۵۶۵ماده 
 .شود میه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم اطالع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و ب ملی را با علم و

های مذهبی فرهنگی و تاریخی کاه در فهرسات آثاار  هر کس نسبت به ت ییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه – ۵۶۶ماده 
آثار تخلف  خالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید عالوه بر رفع اند، بر ملی ثبت شده

 .شود میماه تا یکسال محکوم  و جبران خسارت وارده به حبس از سه

تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بساازد یاا آن را باه قصاد  -هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی -مکرر ۵۶۶ماده 
گاهی از تقلبی بو دن اثر خریداری کند به حبس از ناود و یاک روز تاا عرضه، قاچاق یا فرو ، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آ

شش ماه و جزای نقادی معاادل نصاف ارز  اثار اصالی باا اخاذ نظار کارشاناس از ساازمان میاراث فرهنگای، صانایع دساتی و 
 .گردشگری محکوم می شود
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ط، شکل، جنس، اندازه، نمونه تقلبی به اشیائی اطالق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقو ، خطو -۱تبصره 
تاریخی  -تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی -حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی

اصیل معرفی شود و عالمتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشاخیص از اصال، بار 
 .اشدروی آن حک نشده ب

چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارز  آن به فرض وجود توسط کارشناساان ساازمان میاراث فرهنگای،  -۲تبصره 
 .صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد

اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این  -۳تبصره 
 .صره شامل اشیائی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گرددتب

در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا ساایر دوایار دولتای بار حساب ماورد شااکی یاا مادعی  – ۵۶۷ماده 
 .شود می خصوصی محسوب 

شخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مساووالن کاه دساتور در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله ا – ۵۶۸ماده 
 .های مقرر محکوم میشوند حسب مورد به مجازات دهنده باشند، بر

تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیاه  –اموال فرهنگی  –تبصره 
به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد  شود میاموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده  به ضبط و استرداد  مواردی که حکم

 .حکم قرار خواهد گرفت

در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثاار ملای  – ۵۶۹ماده 
 .معاف خواهد بودمجازاتهای مقرر در مواد فوق  اطالع باشد از بی

 در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی –فصل دهم 

که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت  هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی – ۵۷۰ماده 
وه بار انفصاال از خادمت و اساسای جمهاوری اساالمی ایاران محاروم نمایاد عاال را سلب کند یا آناان را از حقاوق مقارر در قانون

 .تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد  محرومیت یک

باشاد بار حساب امضاای سااختگی وزیار یاا  هر گاه اقداماتی که بر خالف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران می – ۵۷۱ماده 
ی که عالما  آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند آمده باشد، مرتکب و کسان مأمورین دولتی به عمل 

 .شد
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هر گاه شخصی بر خاالف قاانون حابس شاده باشاد و در خصاوص حابس غیار قاانونی خاود شاکایت باه ضاابطین  – ۵۷۲ماده 
ایند که تظلم او را باه مقاماات ذیصاالح نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننم دادگستری یا مأمورین انتظامی 

از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تاا پانج ساال  اند به انفصال دائم  اعالم و اقدامات الزم را معمول داشته
 .محکوم خواهند شد

طارف مراجاع و مقاماات اگر مسوولین و مأمورین بازداشاتگاهها و نادامتگاهها بادون اخاذ بارگ بازداشات صاادره از  – ۵۷۳ماده 
 .بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد  صالحیتدار شخصی را به نام زندانی

اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از  – ۵۷۴ماده 
ور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند به اشخاص مزب ارائه دادن دفاتر خود 

ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئایس مساتقیم خاود ماامور باه آن  مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که 
 .اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد بوده

هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصالح بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یاا تعقیاب جزائای یاا قارار  – ۵۷۵ماده 
صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج ساال محکاوم خواهناد  مجرمیت کسی را

 .شد

منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام  بچنانچه هر یک از صاح – ۵۷۶ماده 
نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقاماات قضاائی یاا هار  خود سوء استفاده 

یری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یاک تاا پانج ساال محکاوم صادر شده باشد جلوگ گونه امری که از طرف مقامات قانونی 
 .خواهد شد

چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی  – ۵۷۷ماده 
د و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا حکمیت در اموری که در صالحیت مراجع قضائی است دخالت نماین  در غیر موارد

 .قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد اعتراض مقامات صالحیتدار

هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کناد او را اذیات و  – ۵۷۸ماده 
عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگاردد و چنانچاه کسای در  زار بدنی نمایدآ

دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم باه واساطه اذیات و آزار  این خصوص دستور داده باشد فقط
 .خواهد داشت ر قتل رافوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آم

تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجاازاتی کناد  چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت – ۵۷۹ماده 
است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود  که مورد حکم نبوده
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و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیاه باشاد مباشار باه مجاازات آن نیاز محکاوم  شود می زات مذکور محکومفقط آمر به مجا
 .مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد

ائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بادون ترتیاب هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قض – ۵۸۰ماده 
بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر ایان  قانونی به منزل کسی 

اقدام کارده اسات کاه در  صالحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده،  که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که
یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجاازات آن را نیاز خواهاد  این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب

 .خواهد شد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم

استفاده از ش ل خود به جبر و قهر مال یاا حاق  ستخدمین و مامورین دولتی که با سوءهر یک از صاحب منصبان و م – ۵۸۱ماده 
حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فرو  به دیگری کند عالوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت   کسی را بخرد یا بدون

 .تا هیجده میلیون ریال محکوم میگرددسه سال یا جزای نقدی از شش  مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسالت یا مخابرات یا مکالماات تلفنای اشاخاص را در غیار ماواردی کاه  – ۵۸۲ماده 
مطالب  مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها  قانون اجازه داده حسب

 .سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا

هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صالحیتدار در غیر مواردی  – ۵۸۳ماده 
خاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا ساه یا توقیف اش که در قانون جلب 

 .هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد سال حبس یا جزای نقدی از شش تا

ب کسی که با علم و اطالع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بادین طریاق معاونات باا مرتکا – ۵۸۴ماده 
حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم  نموده باشد به مجازات

 .خواهد شد

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام الزم جهات رهاا شادن وی باه  – ۵۸۵ماده 
 .شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود عمل آورد در صورتی که

اسم یا عنوان مجعول یا اسم و عالمات ماامورین دولات یاا ( ۵۸۳هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ) – ۵۸۶ماده 
براز نموده باشد، عالوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ا لباس منتسب به آنان را

 .محکوم خواهد شد
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چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتال نماوده یاا شاکنجه و آزار  – ۵۸۷ماده 
یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به  بدنی وارد آورده باشد

 .خواهد شد

 ارتشاء و ربا و کالهبرداری –فصل یازدهم 

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یاا توساط طارفین، چنانچاه در  – ۵۸۸ماده 
ر نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجاازات نقادی از نفع یکی از طرفین اظها مقابل اخذ وجه یا مال به

 .است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته

نون داده باشاند عاالوه بار در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقارر در قاا – ۵۸۹ماده 
 .مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد مجازات ارتشاء حسب

تر از قیمت معمولی یا ظاهرا  به قیمت  اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزان – ۵۹۰ماده 
کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مساتقیم منتقال مقدار فاحشی  معمولی و واقعا  به

تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مساتقیم یاا غیار مساتقیم خریاداری  فاحشی گران شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار
 .شود میمحسوب  گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نادارد و وجاه یاا  – ۵۹۱ماده 
 .مسترد میگردد مالی که داده به او

قاانون ( ۳در مااده )هر کس عالما  و عامدا  برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور  – ۵۹۲ماده 
باشد وجاه یاا  مجمع تشخیص مصلحت نظام می ۱۳۶۷/۹/۱۵ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب  تشدید مجازات مرتکبین 

مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی اسات و بعناوان مجاازات عاالوه بار ضابط  مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را
 .شود میضربه شالق محکوم  (۷۴س از ششماه تا سه سال و یا تا )مال، ناشی از ارتشاء به حب

دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزار  دهد یا شکایت نماید از مجازات حابس  در صورتیکه رشوه –تبصره 
 .گردد خواهد بود و مال به وی مسترد می  مزبور معاف

بات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا ماال ساند هر کس عالما  و عامدا  موج – ۵۹۳ماده 
 .شود میفراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم  پرداخت وجه را

 .مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است – ۵۹۴ماده 
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یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضاافه باا هر نوع توافق بین دو  – ۵۹۵ماده 
مارتکبین  شاود میموزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جارم شاناخته  همان جنس مکیل و

ضاربه ( ۷۴افه به صاحب مال به ششماه تاا ساه ساال حابس و تاا )آنها عالوه بر رد اض اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین 
 .میگردند شالق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم 

المالک باوده و در اختیاار ولای فقیاه قارار  در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول – ۱تبصره 
 .خواهد گرفت

اه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد هر گ – ۲تبصره 
 .شد

هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات ایان  – ۳تبصره 
 .ماده نخواهد بود

کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضارر او نوشاته یاا  هر – ۵۹۶ماده 
ای کاه موجاب  یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گوناه نوشاته سندی اعم از تجاری 

بهر نحو تحصیل نماید عالوه بر جبران خسارت مالی به حابس از  شود میدیگر  التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص 
و اگر مرتکب والیت یا وصایت یا قیمومیات بار  شود میمحکوم  ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی

 .د بودحبس خواه آن شخص داشته باشد، مجازات وی عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال 

 امتناع از انجام وظایف قانونی –فصل دوازدهم 

هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسایدگی باه  – ۵۹۷ماده 
ل شاکایت یاا رسایدگی باه آن آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قاانون از قباو   آنها از وظایف

به تأخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در  امتناع کند یا صدور حکم را بر خالف قانون 
 .در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد  و شود میصورت تکرار به انفصال دائم از ش ل قضائی محکوم 

 تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت –ل سیزدهم فص

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابساته  – ۵۹۸ماده 
اسابات و موسسااتی کاه باه نهادهای انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیاه اداره میشاوند و دیاوان مح به دولت و یا

گانه و همچنین نیروهای مسلح و  دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا
وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا  مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی 
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که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده اسات را ماورد  الذکر یا اشخاصی  سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق
متصرف غیر قانونی محسوب و عالوه  استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،

شده باشد عاالوه بار  و در صورتیکه منتفع شود میضربه محکوم ( ۷۴المثل به شالق تا ) داخت اجرتبر جبران خسارات وارده و پر 
  مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه باه علات اهماال یاا تفاریط

که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یاا در غیار ماورد  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند
 .مصرف نموده باشد معین یا زائد بر اعتبار

دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و  هر شخصی عهده – ۵۹۹ماده 
به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بایش از  بوده است( ۵۹۸موسسات مذکور در ماده ) سازمانها و

در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس  حد متعارف مورد معامله یا تقلب
 .از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

تخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به هر یک از مسوولین دولتی و مس – ۶۰۰ماده 
خالف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک  نفع دولت است بر

لین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حاال آنچاه مذکور در این ماده در مورد مسوو  سال محکوم خواهد شد. مجازات
 .گردد مسترد می بر خالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق 

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یاا اساتخدام کارده یاا مباشارت  – ۶۰۱ماده 
نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به  حمل و نقل اشیائی را

و همین مجازات مقرر است دربااره  شود میقت از سه ماه تا سه سال محکوم انفصال مو حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به
خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صاورت  ها را مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن

 .باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید

دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته اسات اشخاصای را اساتخدام و اجیار هر یک از مستخدمین و مامورین  – ۶۰۲ماده 
که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدماه شخصای خاود را جازو خدماه دولات  ای  کند و بیش از عده

مبل ی که باه ترتیاب فاوق باه حسااب ضربه و تادیه  (۷۴)دولت منظور بدارد به شالق تا   محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب
 .دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید

ها و ادارات و سازمانهای  دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده – ۶۰۳ماده 
ها و تشخیصات و امتیازات مرباوط باه دساتگاه  ناقصهها و م که بالمباشره یا به واسطه در معامالت و مزایده( ۵۹۸مذکور در ماده)

العمل یا پادا  برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خار  کشور از  الزحمه و حق کمیسیون یا حق متبوع، تحت هر عنوانی اعم از
اموریات از طارف دساتگاه اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بادون م  طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر

که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریاغ حساابی کاه بایاد   متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی
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و در صاورتی  شاود میاین طریق محکوم  بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از
ماه تا پنج سال و یا  مل وی موجب ت ییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ششکه ع

 .مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد

حسب وظیفاه باه آناان ساپرده ها و اوراق و اسنادی را که  هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته – ۶۰۴ماده 
وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحااظ قاانون از دادن باه آن  شده یا برای انجام 

 .خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد باشد، عالوه بر جبران کس ممنوع می

که از روی غرض و بر خالف حق درباره یکی از طارفین ( ۵۹۸ن ادارات و موسسات مذکور در ماده )هر یک از ماموری – ۶۰۵ماده 
اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده   اظهار نظر یا

 .محکوم خواهد شد

که از وقوع جرم ارتشاء یاا اخاتالس ( ۵۹۸ا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده )هر یک از روسا یا مدیران ی – ۶۰۶ماده 
در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع  (۶۰۳)و ( ۵۹۹قانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضوع مواد ) یا تصرف غیر

م ننماید عالوه بر حبس از ششماه تاا دو ساال باه انفصاال مراجع صالحیتدار قضائی یا اداری اعال شده و مراتب را حسب مورد به
 .موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 تمرد نسبت به مأمورین دولت –فصل چهاردهم 

گاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان باه عمال آیاد تمارد  – ۶۰۷ماده  هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آ
 :مجازات آن به شرح ذیل است و ودش میمحسوب 

 .هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال – ۱

 .هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال – ۲

 .در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال – ۳

 .ب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شداگر متمرد در هنگام تمرد مرتک –تبصره 

 هتک حرمت اشخاص –فصل پانزدهم 

( ۷۴توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشاد باه مجاازات شاالق تاا ) – ۶۰۸ماده 
 .تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ضربه و یا پنجاه هزار
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هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاوناان رئایس جمهاوری یاا وزرا یاا یکای از نماینادگان مجلاس  – ۶۰۹ده ما
نمایندگان مجلس خبرگاان یاا اعضاای شاورای نگهباان یاا قضاات یاا اعضاای دیاوان محاسابات یاا کارکناان  شورای اسالمی یا

ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وزارتخانه
 .شود مینقدی محکوم  ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای( ۷۴و یا تا )

 اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم –فصل شانزدهم 

ایمی بر ضد امنیت داخلی یا خار  کشور مرتکب شاوند یاا وساایل هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جر  – ۶۱۰ماده 
 .فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد ارتکاب آن را

اقدام نمایند و مقدمات اجرائای هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم  – ۶۱۱ماده 
باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکاوم خواهناد   را هم تدارک دیده

 .شد

 جرایم علیه اشخاص و اطفال –فصل هفدهم 

گذشات کارده باشاد و یاا بهار علات  هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولای از قصااص – ۶۱۲ماده 
صورتیکه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گاردد دادگااه  قصاص نشود در

 .نماید محکوم می  مرتکب را به حبس از سه تا ده سال

 .بود در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد –تبصره 

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه ساال حابس  – ۶۱۳ماده 
 .خواهد شد تعزیری محکوم

هر کس عمدا  به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یاا از کاار افتاادن عضاوی از اعضاا یاا  – ۶۱۴ماده 
علیاه گاردد در ماواردی کاه قصااص امکاان  یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یاا زوال عقال مجنی مرض دایمی منتهی به

و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد باه دو تاا پانج  نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم
 .شود میبه پرداخت دیه نیز محکوم  علیه مرتکب نیسال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مج

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه مااه تاا  –تبصره 
 .محکوم خواهد شد یک سال حبس 
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ان در نازاع حساب ماورد باه مجاازات زیار محکاوم کنندگ ای با یکدیگر منازعه نمایناد هار یاک از شارکت هر گاه عده – ۶۱۵ماده 
 :میشوند

 .در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال – ۱

 .در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال – ۲

 .در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال – ۳

 .ورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بوددر ص – ۱تبصره 

 .مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد – ۲تبصره 

اشاته مباالتی یا اقدام به اماری کاه مرتکاب در آن مهاارت ند احتیاطی یا بی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی – ۶۱۶ماده 
رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه  است یا به سبب عدم

 .خطای محض باشد  اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه

 .گردد مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی –تبصره 

نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی  س به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتهر ک – ۶۱۷ماده 
ضاربه ( ۷۴یا با کسی گالویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو ساال و تاا ) یا تهدید قرار دهد

 .شالق محکوم خواهد شد

یاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظام و آساایش و آراماش عماومی هر کس با ه – ۶۱۸ماده 
 .ضربه شالق محکوم خواهد شد( ۷۴کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ) گردد یا مردم را از

ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنا – ۶۱۹ماده 
 .ضربه شالق محکوم خواهد شد( ۷۴به حبس از دو تا شش ماه و تا )  به آنان توهین نماید

جمعی واقاع شاود هار یاک از  در نتیجه توطئاه قبلای و دساته( ۶۱۸و )( ۶۱۷و )( ۶۱۶هر گاه جرایم مذکور در مواد ) – ۶۲۰ماده 
 .ازات مقرر محکوم خواهند شدمج مرتکبین به حداکثر

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیلاه یاا باه هار نحاو  – ۶۲۱ماده 
دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن   دیگر شخصا یا توسط

ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتای وارد  علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا نیمج

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 1375مصوب  های بازدارنهد(قاونن مجازت اسالیم )تعزیرات و مجازات

 

23 
 

و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جارم نیاز محکاوم  شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد
 .میگردد

 .بودن سه تا پنج سال حبس استمجازات شروع به ر  –تبصره 

هر کس عالما  عامدا  به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، عالوه بر پرداخت دیاه یاا  – ۶۲۲ماده 
 .مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد قصاص حسب 

جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حابس محکاوم  هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط – ۶۲۳ماده 
ای را داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد باه حابس از  عامدا  زن حامله و اگر عالما  و شود می

رد حکم به پرداخات ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مو سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که
 .دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد

اگر طبیب یا ماما یا داروفرو  و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل  – ۶۲۴ماده 
م خواهند شد و حکام باه پرداخات فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکو سقط جنین 

 .خواهد پذیرفت دیه مطابق مقررات مربوط صورت

تواند در هماان  هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می – ۶۳۰ماده 
اند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیاز تو  برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می  حال آنان را به قتل

 .مانند قتل است

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیار  – ۶۳۱ماده 
ز شاود کاه طفال مزباور مارده باوده، نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچاه احارا از مادر طفل قلمداد 

 .نقدی محکوم خواهد شد مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای 

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به  – ۶۳۲ماده 
 .ی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شدشش ماه حبس یا به جزای نقد  مجازات از سه ماه تا

باشد در محلی که خالی از  هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی – ۶۳۳ماده 
میلیون ریال محکوم خواهاد شاد و  نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده سکنه است رها 

باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن   اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه
 .فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ار  نیز محکوم خواهد شد صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده عالوه بر مجازات 
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و هار  شود میهر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم  – ۶۳۴ماده 
 .با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد  گاه جرم دیگری نیز

د یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به ای را دفن کن هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه – ۶۳۵ماده 
 .یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد جزای نقدی از

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیاب جارایم  – ۶۳۶ماده 
 .ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد را دفن نماید به حبس از سه هستند خبر دهد آن

 جرایم ضد عفت و اخالق عمومی –فصل هجدهم 

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل مناافی عفات غیار از زناا از قبیال  – ۶۳۷ماده 
کنناده تعزیار  و اگر عمل با عنف و اکاراه باشاد فقاط اکراه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد تقبیل یا مضاجعه 

 .شود می

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تاا  – ۶۳۸ماده 
باشاد ولای  ن عمال دارای کیفار نمیضربه شالق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آ (۷۴دو ماه یا تا )

 .ضربه شالق محکوم خواهد شد( ۷۴حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ) دار نماید فقط به عفت عمومی را جریحه

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصاد  –تبصره 
 .نقدی محکوم خواهند شد  جزای هزار ریال

عالوه بر مجازات مقرر، محال مربوطاه باه « الف»افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند  – ۶۳۹ماده 
 :دادگاه بسته خواهد شد طور موقت با نظر

 کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند –الف  

 .د یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمایدکسی که مردم را به فسا –ب 

 .هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد –تبصره 

یال و اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ر  – ۶۴۰ماده 
هر کس نوشاته یاا طارح، گاراور، نقاشای، تصااویر،  – ۱یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:   ضربه شالق( ۷۴تا )

دار نماید برای تجارت یاا  عمومی را جریحه مطبوعات، اعالنات، عالیم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخالف
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هار کاس اشایاء ماذکور را باه منظاور  – ۲نظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهادارد. توزیع به نمایش و معرض ا
هر قسم معامله دیگر  اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا

هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظاار  – ۳ها تحصیل مال نماید.  شود یا از کرایه دادن آن
هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعالن و یا فاعال  – ۴عمومی بگذارد. 

 .محل بدست آوردن آن را معرفی نماید یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا

مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حالل عقالئی  – ۱ره تبص
 .گیرد خرید و فرو  و مورد استفاده متعارف علمی قرار می دیگر تهیه یا 

 .ذیربط تحویل خواهد شد گردد و جهت استفاده الزم به دستگاه دولتی اشیای مذکور ضبط و محو آثار می – ۲تبصره 

هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجااد مزاحمات نمایاد عاالوه بار اجارای  – ۶۴۱ماده 
 .مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد مقررات خاص شرکت 

 جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی –فصل نوزدهم 

 نسخ صریح شده است ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۵۸ماده  ۹به موجب بند  – )۶۴۱ماده 

هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تاا ساه  – ۶۴۳ماده 
ی دفتر ازدوا  و طالق و اگر دارا شود میضربه شالق محکوم ( ۷۴تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ) سال یا از سه میلیون

 .دفتر ممنوع خواهد گردید  یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو ساال و یاا از ساه تاا دوازده میلیاون ریاال  – ۶۴۴ماده 
 :میشوند  جزای نقدی محکوم

 .دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد هر زنی که در قید زوجیت یا عده – ۱

 .هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد – ۲

 نسخ صریح شده است ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۵۸ماده  ۹به موجب بند  – )۶۴۵ماده 

 نسخ صریح شده است ۱۳۹۱حمایت خانواده مصوب  قانون ۵۸ماده  ۹وجب بند به م – )۶۴۶ماده 
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چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدوا  طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت عالی، تکمن مالی،  – ۶۴۷ماده 
ب به حبس ها واقع شود مرتک اجتماعی، ش ل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن موقعیت

 .گردد محکوم می تعزیری از شش ماه تا دو سال

 قسم و شهادت دروغ و افشاء سر –فصل بیستم 

شوند هر گااه  اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت ش ل یا حرفه خود محرم اسرار می – ۶۴۸ماده 
ه سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هازار تاا شاش قانونی، اسرار مردم را افشا کنند ب در غیر از موارد

 .شوند می میلیون ریال جزای نقدی محکوم

هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حابس  – ۶۴۹ماده 
 .شد محکوم خواهد

گاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیاون و هر کس در داد  – ۶۵۰ماده 
 .میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد پانصد هزار تا دوازده

ه مجازات مذکور در این ماده عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شاهادت دروغ ذکار گردیاد –تبصره 
 .است

 سرقت و ربودن مال غیر –فصل بیست و یکم 

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تاا  – ۶۵۱ماده 
 :گردد محکوم می ضربه شالق( ۷۴)

 .سرقت در شب واقع شده باشد – ۱

 .سارقین دو نفر یا بیشتر باشند – ۲

 .ک یا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشندی – ۳

از دیوار باال رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لبااس مساتخدم دولات را اختیاار کارده یاا بار  – ۴
ساکنی یاا تواباع آن اسات سارقت کارده  را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای خالف حقیقت خود 

 .باشند
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 .در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند – ۵

 :منظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد –تبصره 

 .انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک -۱

 .انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس -۲

واع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهاوری اساالمی ایاران یاا مشاابه آنهاا و ان -۳
 .سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ

انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنای، تفنگهاای مخصاوص بیهاو  کاردن جاناداران و تفنگهاای ویا ه شاکار  -۴
 .حیوانات آبزی

ضربه محکوم ( ۷۴هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا ) – ۶۵۲ماده 
 .گردد جرحی نیز واقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می و اگر شود می

انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشاد باه  هر کس در راهها و شوارع به نحوی از – ۶۵۳ماده 
 .شود میضربه محکوم  (۷۴)حبس و شالق تا  سه تا پانزده سال

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و الاقل یک نفر از آنان حامل ساالح ظااهر یاا  – ۶۵۴ماده 
که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یاا مرتکباان حابس از پانج تاا پاانزده ساال و  صورتی مخفی باشد در

 .باشد ضربه می( ۷۴شالق تا )

 .باشد ضربه می( ۷۴های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شالق تا ) مجازات شروع به سرقت – ۶۵۵ماده 

اشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش مااه تاا ساه در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نب – ۶۵۶ماده 
 :شود میضربه شالق محکوم  (۷۴سال و تا )

های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها  سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل – ۱
 .واقع شده باشد

 .ده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشدسرقت در جایی واقع ش – ۲

 .در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد – ۳
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 .سارقین دو نفر یا بیشتر باشند – ۴

ری که به اتفاق مخدوم سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگ – ۵
شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معموال  محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت  به آن جا رفته یا

 .نموده باشد

موالی در دساترس آناان کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای ش ل ا هر گاه اداره – ۶
 .قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند است تمام یا

بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پانج ساال و تاا  جیب –زنی  هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف – ۶۵۷ماده 
 .محکوم خواهد شد ضربه شالق ( ۷۴)

سوزی یا در محال تصاادف راننادگی صاورت پاذیرد و حاائز  زده یا جنگی یا آتش هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله – ۶۵۸ماده 
 .ضربه شالق محکوم خواهد شد( ۷۴مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ) شرایط حد نباشد

ت یاا سارمایه هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دول – ۶۵۹ماده 
های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجااد یاا نصاب شاده  بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان  مشترک دولت و

و چنانچه مرتکاب  شود میگاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم   برداری آب و برق و مانند تأسیسات بهره
 .محکوم خواهد شد  ی مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقررها از کارکنان سازمان

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن  -۶۶۰ماده 
خسارت وارده محکوم خواهد و گاز و شبکه فاضالب نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر 

 .شد

 .چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو  – ۶۶۱ماده 
 .ضربه شالق خواهد بود (۷۴سال و تا )

آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به  هر کس با علم و اطالع یا با وجود قرائن اطمینان – ۶۶۲ده ما
ضاربه شاالق ( ۷۴تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا ساه ساال و تاا ) نحوی از انحاء 

 .محکوم خواهد شد

 .گردد متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می در صورتیکه 
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هر کس عالما  در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصالح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یاا تصارفی نمایاد  – ۶۶۳ماده 
 .رف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شدکننده یا متص باشد ولو مداخله که منافی با توقیف 

ای برای ارتکاب جرم  هر کس عالما  عامدا  برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا ت ییر آن نماید یا هر نوع وسیله – ۶۶۴ماده 
 .د شدضربه شالق محکوم خواه( ۷۴به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ) بسازد، یا تهیه کند 

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد  – ۶۶۵ماده 
 .ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد این کار صدمه شد و اگر در نتیجه

 .سب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بوددر صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق ح – ۶۶۶ماده 

تواناد از  در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعای باه اتهاام سارقت داشاته باشاد دادگااه نمی –تبصره 
 .تعیین مجازات استفاده نماید جهات مخففه در 

فصل دادگاه عالوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را باه رد در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این  – ۶۶۷ماده 
 .فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود عین و در صورت 

 تهدید و اکراه –فصل بیست و دوم 

ملزم به دادن نوشته یا ساند یاا امضااء و یاا مهار نمایاد و یاا ساند و  هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را – ۶۶۸ماده 
ضاربه شاالق محکاوم ( ۷۴باشد را از وی بگیرد به حبس از سه مااه تاا دو ساال و تاا ) یا سپرده به او می ای که متعلق به او نوشته

 .خواهد شد

یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی  – ۶۶۹ماده 
اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلای را نماوده یاا ننماوده باشاد باه  بستگان او نماید،

 .ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ضربه یا زندان از دو( ۷۴مجازات شالق تا )

 ورشکستگی –فصل بیست و سوم 

 .شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می – ۶۷۰ماده 

 .مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است – ۶۷۱ماده 
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الواساطه از طریاق  ورشکسته مستقیما  یاا معهر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر  – ۶۷۲ماده 
طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریاال محکاوم  عقد قرارداد یا به

 .گردد می

 خیانت در امانت –فصل بیست و چهارم 

اساتفاده نمایاد باه  آورده سوء شده است یا به هر طریق به دستهر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده  – ۶۷۳ماده 
 .محکوم خواهد شد  یک تا سه سال حبس

هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یاا امانات یاا  هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته – ۶۷۴ماده 
ه کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف یابی اجرت ب هر کار با اجرت رهن یا برای وکالت یا

بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقاود نمایاد  معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او
 .به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 اق و تخریب و اتالف اموال و حیواناتاحر  –فصل بیست و پنجم 

هر کس عمدا  عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یاا  – ۶۷۵ماده 
دو تاا پانج ساال یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حابس از   جنگل یا خرمن

 .شود میمحکوم 

 .اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد مجازات محارب را خواهد داشت – ۱تبصره 

 .باشد مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می – ۲تبصره 

 .زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدهر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش ب – ۶۷۶ماده 

هر کس عمدا  اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کال  یا بعضا  تلف نماید و یا از  – ۶۷۷ماده 
 .حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد کار اندازد به

به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تاا پانج ساال ( ۶۷۷و )( ۶۷۶در مواد )هر گاه جرایم مذکور  – ۶۷۸ماده 
 .حبس است
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هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممناوع  – ۶۷۹ماده 
حبس از نود و یک روز تا شش ماه یاا جازای نقادی از یاک میلیاون و را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به  اعالم شده است 

 .خواهد شد پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم

هر کس بر خالف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شاده نمایاد  – ۶۸۰ماده 
 .نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شدماه تا سه سال و یا جزای  به حبس از سه

ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تاا ده ساال  هر کس عالما  دفاتر و قباله – ۶۸۱ماده 
 .محکوم خواهد شد

غیر تجارتی غیر دولتی را که اتالف آنها موجب ضرر غیر است بساوزاند  هر کس عالما  هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و – ۶۸۲ماده 
 .دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد  یا به هر نحو

هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه یا محصوالت که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و  – ۶۸۳ماده 
 .چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد  ع شودغلبه واق

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و  – ۶۸۴ماده 
ت و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یاا واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقداما درو نماید یا به

 .شود میضربه محکوم ( ۷۴حبس از شش ماه تا سه سال و شالق تا ) آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به

اه هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نمایاد باه ساه تاا ششام – ۶۸۵ماده 
 .میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد حبس یا از یک

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گستر  فضای سبز را عالما  عامدا  و بر خالف قانون مذکور قطع یا موجبات  – ۶۸۶ماده 
ارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی فراهم آورد عالوه بر جبران خس از بین رفتن آنها را

 .محکوم خواهد شد  از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال

های آب و فاضاالب، بارق، نفات، گااز، پسات و  هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شابکه – ۶۸۷ماده 
مخابرات( و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از ساد و کاناال و انشاعاب  ماکروویو ) فرکانس و  تلگراف و تلفن و مراکز

کابلهای هوایی یا زمینی یاا ناوری( و دساتگاههای تولیاد و توزیاع و  نیرو و مخابرات ) کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال لوله
بخش غیر دولتی یا توساط بخاش خصوصای بارای اساتفاده  ایه مشترک دولت وانتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرم

جان اشخاص یا تأمین تأسیساات  عمومی ایجاد شده و همچنین در عالئم راهنمایی و رانندگی و سایر عالئمی که به منظور حفظ
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شاود بادون  ر ناوع خرابکااری دیگرها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا ه فوق یا شوارع و جاده
 .آنکه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی باشد مجازات محارب  – ۱تبصره 
 .را خواهد داشت

 .ت شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس استمجازا – ۲تبصره 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کاردن آب آشاامیدنی یاا توزیاع آب آشاامیدنی  – ۶۸۸ماده 
خیابانهاا و کشاتار  ها، زباله در کننده در رودخانه بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم آلوده، دفع غیر

های فاضاالب بارای مصاارف کشااورزی ممناوع میباشاد و  خانه فاضالب خام یا پس آب تصفیه غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز
 .شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز

و نیز غیرمجاز بودن  شود میعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته تشخیص این که اقدام مزبور تهدید  – ۱تبصره 
فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهاده وزارت بهداشات، درماان و آماوز  پزشاکی،  کشتار دام و دفع

 .دامپزشکی خواهد بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 

یط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زماین باه میزانای کاه منظور از آلودگی مح – ۲تبصره 
شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یاا ابنیاه مضار باشاد  کیفیت فیزیکی،

 .ت ییر دهد

هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقاص عضاو یاا  در تمام موارد مذکور در این فصل – ۶۸۹ماده 
انسانی شود مرتکب عالوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حاال باه تأدیاه  جراحت و صدمه به

 .خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد

 غیر در هتک حرمت منازل و امالک –فصل بیست و ششم 

بندی، نهرکشی، حفر  کنی، دیوارکشی، ت ییر حد فاصل، امحای مرز، کرت سازی از قبیل پی هر کس به وسیله صحنه – ۶۹۰ماده 
زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتاع  چاه، غرس اشجار و

سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و داماداری و  منابع آب، چشمه قلمستانها، ملی شده، کوهستانها، باغها،
اراضی و امالک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها  دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر

المنفعاه اختصااص یافتاه یاا  باقیاه کاه بارای مصاارف عام  و اثالث یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک و موقوفات و محبوسات
بدون اجاازه ساازمان حفاظات   اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا
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اقادام باه  یعی گاردد یامحیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طب
هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یاک ساال حابس 

 .شود می محکوم

 .دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید

آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقاف مانادن  الذکر خار  از نوبت به عمل می رسیدگی به جرائم فوق – ۱تبصره 
 .تا صدور حکم قطعی خواهد داد عملیات متجاوز را

صادر خواهد  در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت – ۲تبصره 
 .تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید می شد، مدعی

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشاد یاا در ابتادای  – ۶۹۱ماده 
و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تاا شاش مااه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر  ورود به قهر و غلبه

دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سالح باشد به حبس از یک تا سه ساال  . هر گانه مرتکبین شود میحبس محکوم 
 .محکوم خواهند شد

بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تاا یاک ساال محکاوم  هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند عالوه – ۶۹۲ماده 
 .خواهد شد

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمات یاا رفاع ممانعات از  – ۶۹۳ماده 
ایاد عاالوه بار رفاع تجااوز باه از اجرای حکم مجددا  مورد حکم را عدوانا  تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نم حق شده باشد، بعد

 .خواهد شد حبس از شش ماه تا دو سال محکوم

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شاش مااه تاا ساه ساال حابس محکاوم  – ۶۹۴ماده 
د باه حابس از یاک تاا شاش ساال که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سالح باش  خواهد شد و در صورتی

 .شوند محکوم می

 .شود میدر شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم ( ۶۹۳و )( ۶۹۲چنانچه جرائم مذکور در مواد ) – ۶۹۵ماده 

دیاه و در کلیه مواردی که محکوم علیه عالوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یاا پرداخات  – ۶۹۶ماده 
لاه دادگااه باا فارو  اماوال  جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ضرر و زیان ناشی از

 .له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را
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 .شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت علیه مدعی اعسار چنانچه محکوم –تبصره 

 در افتراء و توهین و هتک حرمت –فصل بیست و هفتم 

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله در  در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسایله دیگار باه  – ۶۹۷ماده 
و نتواند صحت آن اساناد  شود میها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب  ا  نسبت دهد یا آنصریح کسی امری را

ضربه شالق و یا یکی از آنها حسب ماورد ( ۷۴موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ) را ثابت نماید جز در مواردی که
 .محکوم خواهد شد

اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صاحت اساناد را ثابات نمایاد مرتکاب باه مجاازات  در مواردی که نشر آن امر –تبصره 
 .شد مذکور محکوم خواهد

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یاا شاکواییه یاا مراساالت یاا  – ۶۹۸ماده 
خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را  توزیع هر گونه اوراق چاپی یا عرایض یا گزار  یا

قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا  یا تلویحا  نسبت دهد اعم از اینکه  برخالف حقیقت رأسا  یا به عنوان نقل
شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس غیر وارد  از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به

 .ضربه محکوم شود( ۷۴از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا )

هر کس عالما  عامدا  به قصد متهم نمودن دیگری آالت و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شادن آن در تصارف یاک  – ۶۹۹ماده 
طالع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی کاه متعلاق باه او اسات بگاذارد یاا گردد بدون ا می  نفر موجب اتهام او

و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیاب و یاا  مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید
 .شود میضربه شالق محکوم ( ۷۴ا )و یا ت اعالم برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال

هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نمایاد باه حابس از یاک تاا  – ۷۰۰ماده 
 .شود می شش ماه محکوم 

 تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی –فصل بیست و هشتم 

هرا  و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، عالوه بر اجارای هر کس متجا – ۷۰۱ماده 
 .شود میخمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم  حد شرعی شرب

ر اختیاار هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فرو  قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یاا د -۷۰۲ماده 
ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابار (۷۴دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار)

 .ارز  عرفی)تجاری( کاالی یادشده محکوم می شود
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آن به شش ماه تا پنج وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان  -۷۰۳ماده 
ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارز  عرفی)تجاری( کاالی یادشاده ( ۷۴سال حبس و تا هفتادوچهار)

 .محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی است

زان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به می(۷۰۳و )( ۷۰۲درخصوص مواد ) -۱تبصره 
حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطالع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیار ایان صاورت مرتکاب باه 

واد پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آالت و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضاوع ما
 .مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد

هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقالب  -۲تبصره 
نیروهاای مسالح و ماأموران باه خادمات عماومی در جارائم موضاوع اسالمی و به طور کلی قوای ساه گاناه و همچناین اعضااء 

مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند عالوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یاک ساال تاا پانج ( ۷۰۳و)(۷۰۲مواد)
 .سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد

 .صادر نماید( ۷۰۳و )( ۷۰۲اء مجازات مقرر در مواد )دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجر  -۳تبصره 

 (۷۴)هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تاا دو ساال حابس و  – ۷۰۴ماده 
واهد شد و در صورتی که یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خ ضربه شالق و یا از 

 .مجازات محکوم خواهد شد هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر

شوند و  ضربه شالق محکوم می( ۷۴ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ) قمار بازی با هر وسیله – ۷۰۵ماده 
 .گردند به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می در صورت تجاهر

هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حابس یاا تاا پانصاد  – ۷۰۶ماده 
 .شود میپانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم  هزار تا یک میلیون و

یا از خار  وارد کند یا  هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فرو  قرار دهد – ۷۰۷ماده 
قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریاال جازای نقادی محکاوم  در اختیار دیگری 

 .شود می

ن هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ساه میلیاو – ۷۰۸ماده 
 .شود میجزای نقدی محکوم   تا دوازده میلیون ریال

 .شود میتمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط  – ۷۰۹ماده 
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قبول خدمت کنناد ( ۷۰۵و )( ۷۰۱اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ) – ۷۱۰ماده 
شوند و مجاازات مباشار در جارم را دارناد ولای  به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می از انحاء یا به نحوی
 .تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان دادگاه می

و ( ۷۰۵و )( ۷۰۴جاود امااکن ماذکور در ماواد )هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر ماأمورین صاالحیتدار از و – ۷۱۱ماده 
مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصالح اطالع ندهند یا بر خالف واقع گزار  نمایناد  (۷۱۰)مذکور در ماده  یا اشخاص( ۷۰۸)

ق محکوم ضربه شال( ۷۴مجازات شدیدتری نداشته باشند به که سه تا شش ماه حبس یا تا ) در صورتی که به موجب قانونی دیگر
 .شوند می

هر کس تکدی یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معا  نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا  – ۷۱۲ماده 
خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق   سه ماه محکوم

 .مصادره خواهد شد  آورده است کالشی بدستتکدی و 

هر کس طفل ص یر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس  – ۷۱۳ماده 
 .آورده است محکوم خواهد شد اموالی که از طریق به دست و استرداد کلیه 

 تخلفات رانندگی در جرایم ناشی از –فصل بیست و نهم 

اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی  مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ) احتیاطی یا بی هر گاه بی – ۷۱۴ماده 
متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در  یا هوایی( یا

 .شود میمحکوم  طالبه از ناحیه اولیای دمصورت م

موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل عال  باشد و یا از بین رفتن ( ۷۱۴هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ) – ۷۱۵ماده 
شاکل  دهاد یاا ت ییار کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضاروری زنادگی انساان را انجاام می یکی از حواس یا از

شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و باه پرداخات دیاه در صاورت مطالباه از  دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین
 .شود میناحیه مصدوم محکوم 

موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یاا ( ۷۱۴هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ) – ۷۱۶ماده 
شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضاو از کاار بیافتاد یاا باعاث وضاع   ضای بدنیکی از اع

حبس از دو ماه تاا شاش مااه و پرداخات دیاه در صاورت مطالباه از ناحیاه مصادوم  حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به
 .محکوم خواهد شد
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موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه ( ۷۱۴ر در ماده )هر گاه یکی از جهات مذکو – ۷۱۷ماده 
 .شود میمطالبه از ناحیه مصدوم محکوم  در صورت

در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یاا زیاادتر از  – ۷۱۸ماده 
کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یاا در  می حرکت سرعت مقرر

هاایی کاه عباور از آن  عالمت مخصوص گذارده شاده اسات، مراعاات الزم ننمایاد و یاا از محل هایی که برای عبور پیاده رو محل
تواناد  مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهاد شاد. دادگااه می حداکثر ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم

 .وسایل موتوری محروم نماید عالوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی

برخای از درآمادهای  قاانون وصاول( ۲مااده ) (۱) این قانون از شمول بناد( ۷۱۸و )( ۷۱۴اعمال مجازات موضوع مواد ) –تبصره 
 .باشد مجلس شورای اسالمی مستثنی می ۱۳۷۳/۱۲/۲۸موارد معین مصوب  دولت و مصرف آن در

هر گاه مصدوم احتیا  به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از  – ۷۱۹ماده 
ا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش این کار خودداری کند و ی مأمورین انتظامی از

تواند در مورد این ماده اعماال  محکوم خواهد شد. دادگاه نمی (۷۱۶)و ( ۷۱۵و )( ۷۱۴مواد ) از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در
 .کیفیت مخففه نماید

م تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهاد کاه بارای تواند برای انجا راننده در صورتی می – ۱تبصره 
 مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد کمک رسانیدن به

در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه  – ۲تبصره 
گاه کند و هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فاراهم کناد دادگااه مقاررات تخفیاف را درباار  او  یا به آ

 .رعایت خواهد نمود

هر کس در ارقام و مشخصات پالک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی ت ییر دهد و یا پالک وسایله نقلیاه  – ۷۲۰ماده 
الصاق نماید یا برای آن پالک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به ت ییر و یا تعویض پاالک تقلبای  آن موتوری دیگری را به

نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پالک وسیله نقلیه موتوری و یاا پالکهاای  مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به
تحصایل مجاوز از راهنماای و راننادگی ت ییار دهاد و آن را از  یا نصب شاده بدونموتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک 

 .صورت اصلی کارخانه خار  کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی  – ۷۲۱ماده 
اطالع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر باه  رانندگی محل  و

تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابالغ نماید، هر گاه راهنماایی  دالیلی با اوراق کردن موافقت ندارد
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وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این مااده بارای  در آن مدت نکرد اوراق کردنو رانندگی هیچگونه اقدامی 
 .کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود اوراق

ز چنانچه وسیله موتوری یا پالک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او باوده اسات اعام ا – ۷۲۲ماده 
نبوده پس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعالم نماید، متخلف از  آن که مالک بوده یا

 .یک میلیون ریال محکوم خواهد شد این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا

ایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وس – ۷۲۳ماده 
همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممناوع باشاد باه راننادگی وساائل مزباور  است، بنماید و

صاورت ارتکااب تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هار دو مجاازات و در  مبادرت ورزد برای بار اول به حبس
 .مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیاه عمادا  ت ییاری دهاد کاه دساتگاه سارعتی کمتار از  هر راننده وسیله نقلیه – ۷۲۴ماده 
ه نقلیه رانندگی کند برای بار اول و یا با علم به اینکه چنین ت ییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیل سرعت واقعی نشان دهد

پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تاا شاش  به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از
 .ماه حبس محکوم خواهد شد

هساتند اگار باه کسای کاه واجاد  هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه راننادگی – ۷۲۵ماده 
پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک ساال و باه پانج ساال انفصاال از خادمات دولتای محکاوم  شرایط رانندگی نبوده

 .گردد خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می
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