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 02/03/1375 مصوب بازدارنده یهامجازات و راتیاسالمی ـ تعز مجازات قانون
 

 کشور خارجی و داخلی امنیت ضد جرائم :اول فصل

 اداره یا دهد تشکیل عنوانی یا اسم هر تحت کشور از خارج یا داخل در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت ،دسته ،مرامی هر با هرکس ـ 498 ماده

 .شودمی محکوم سال ده تا دو از حبس به نشود شناخته محارب و باشد کشور امنیت زدن برهم آن هدف که نماید

 

 محکوم حبس پنج سال تا ماه سه به یابد، عضویت( 498) ماده در مذکور هاییتشعب جمع یا هاجمعیت یا هادسته از یکی در هرکس ـ 499 ماده

 .است بوده اطالعبی آن اهداف از شود ثابت اینکه مگر گرددمی

 

 تا ماه سه از حبس به نماید تبلیغی فعالیت نحو هر به نظام مخالف هایسازمان و هاگروه نفع به یا ایران اسالمی جمهوری نظام علیه هرکس ـ 500 ماده

 .شد خواهد محکوم سال یک

 

 دسترسی صالحیت که یافراد اختیار در عامداً و عالماً را کشور خارجی یا داخلی سیاست به راجع تصمیمات و اسناد یا اسرار یا هانقشه هرکس ـ 501 ماده

 حبس سال ده تا یک به جرم و مراتب کیفیات به نظر باشد، جاسوسی نوعی متضمن که نحوی به مطلع کند آن مفاد از یا دهد قرار ندارند را هاآن به

 .شودمی محکوم

 

 ملی امنیت به که ینحو به شود جاسوسی جرائم از یکی مرتکب ایران قلمرو در یگرد یگانهب دولت ضرر به و بیگانه دولت یک نفع به هرکس ـ 502 ماده

 .شد خواهد محکوم حبس سال پنج تا یک به نماید وارد صدمه

 

 خاصیاش همچنین و شود داخل مربوطه مواضع به امنیتی یا نظامی یا سیاسی از اسرار اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصد به هرکس ـ 503 ماده

 به شوند دستگیر ممنوعه اماکن یا نظامی استحکامات از عکسبرداری یا فیلم گرفتن یا یبردارنقشه در حال ذیصالح مقامات یا ینمأمور اجازه بدون که

 .شوندمی حبس محکوم سال سه تا ماه شش

 

 اجرای عدم یا تسلیم فرار، ،عصیان به مؤثر تحریک هستند مسلح نیروهای در خدمت نحوی به که را اشخاصی یا رزمنده نیروهای هرکس ـ 504 ماده

 چهچنان واال شودمی محسوب محارب باشد داشته را دشمن مقابل در خودی نیروهای شکست یا حکومت یبرانداز قصد که صورتی در کند نظامی وظایف

 .شودمی محکوم سال حبس سه تا ماه شش به صورت این غیر در و سال ده تا دو از حبس به شود واقع مؤثر وی اقدامات

 

 دیگر نحو به یا دولت ینمأمور یا نظام ینمسئول پوشش با را شدهیبندطبقه اطالعات یلهوس هر به کشور امنیت زدن برهم هدف با هرکس ـ 505 ماده

 یک از حبس به صورت این غیر در و سال ده تا دو از حبس به شود آن انجام به موفق و دهد قرار دیگران اختیار در را آن بخواهد چنانچه کند یآورجمع

 .شودمی محکوم سال پنج تا
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 باالتیمبی اثر در است شده داده الزم آموزش هاآن به و باشندمی شدهیبندطبقه اطالعاتی و حفاظتی امور مسئول که دولتی ینمأمور چنانچهـ  506 ماده

 .شوندمی محکوم حبس ماه شش تا یک به شوند اطالعاتی تخلیه دشمنان توسط حفاظتی اصول رعایت عدم و

 

 باشد نداشته مرکزیتی یا ریاست و بوده کنندمی اقدام کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه که اشخاصی یا مفسدین دستجات داخل هرکس ـ 507 ماده

 ینمأمور با تعقیب به شروع از پس یا و دهد اطالع یدولت ینمأمور به هستند، دخیل فساد و فتنه در که را اشخاصی اسامی و جنایت قصد ،تعقیب از قبل و

 .شد محکوم خواهد جرم آن مجازات به فقط باشد شده دیگری جرم مرتکب شخصاً که صورتی در و معاف مجازات از آورد عمل به یمؤثر همکاری دولتی

 

 به نشود شناخته محارب که صورتی در نماید، همکاری ایران اسالمی جمهوری علیه هر نحو به متخاصم خارجی دول با گروهی یا هرکس ـ 508 ماده

 .گرددمی محکوم حبس سال ده تا یک

 

 .گرددمی محکوم جرم اشد همان مجازات به شود فصل این موضوع خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم از یکی مرتکب جنگ زمان در هرکس ـ 509 ماده

 

 ناختهش اندبوده کشور به لطمه هرگونه کردن وارد یا تفتیش مأمور که را جاسوسانی ،دشمن به کمک یا ملی امنیت زدن برهم قصد به هرکس ـ 510 ماده

 .شودمی محکوم سال سه تا ماه از شش حبس به بشود هاآن اخفای سبب یا نماید مخفی و

 امنیت علیه یجهت جاسوس و نموده جذب و شناسایی هر نحو به را افرادی نماید، مخفی را جاسوسان یا و کند جاسوسی آنکه بدون هرکس ـ تبصره

 .شودمی محکوم حبس سال دو تا ماه شش به نماید یمعرف یگانهب کشورهای یا خصم دولت به کشور

 

 ادعا یا نماید عمومی نقلیه وسایل و کشتی هواپیما، گذاریبمب به تهدید عمومی اذهان تشویش و کشور امنیت زدن برهم قصد به هرکس ـ 511 ماده

 .گرددمی محکوم حبس سال دو تا ماه شش به ،اشخاص و دولت به وارده خسارات جبران بر است عالوه شده گذاریبمب مزبور وسایل که نماید

 

 بشود غارت و قتل موجب اینکه از نظرصرف کند تحریک یا اغوا یکدیگر با کشتار جنگ و به کشور امنیت زدن هم بر قصد به را مردم هرکس ـ 512 ماده

 .گرددمی محکوم حبس سال پنج تا یک به نشود یا

 .شودنمی( 512) و( 509) و( 508) مواد مشمول باشد کرده توبه نظام دستیابی از قبل متهم شود احراز که مواردی در ـ تبصره
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 داخلی مقامات به سوءقصد و مذهبی مقدسات به اهانت ـ دوم فصل

 حکم مشمول اگر نماید اهانت( س) طاهره صدیقه حضرت یا( ع) طاهرین ائمه یا عظام انبیای از هریک یا و اسالم مقدسات به هرکس ـ 513 ماده

 .شد خواهد محکوم سال پنج تا یک از حبس به صورت این غیر در و شودمی اعدام باشد النبیساب

 

 از حبس به نماید اهانت انحا از نحوی به رهبری معظم مقام و علیه... ا رضوان یاسالم یجمهور بنیانگذار ،خمینی امام حضرت به هرکس ـ 514 ماده

 .شد خواهد محکوم سال دو تا ماه شش

 

 ات سه از حبس به نشود شناخته محارب چنانچه نماید سوءقصد تقلید، بزرگ مراجع و گانهسه قوای روسای از هریک و رهبر جان به هرکس ـ 515 ماده

 .شد خواهد محکوم سال ده

 خارجی سیاسی مقامات به قصد سو ـ سوم فصل

 شودمی محکوم( 515) ماده در مذکور مجازات به نماید قصد سو ایران قلمرو در آن سیاسی نماینده یا خارجی کشور یسرئ جان به هرکس ـ 516 ماده

 .شودمی محکوم مجازات همان به گردد اعمال ترخفیف مجازات اگر واال بشود متقابل معامله ایران به نسبت نیز کشور آن در اینکه به مشروط

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

 

 ماه سه تا یک به نماید توهین است شده وارد ایران خاک قلمرو در که آن سیاسی نماینده یا خارجی کشور یسرئ به نسبت علناً هرکس ـ 517 ماده

 .بشود متقابل معامله ایران به نسبت مذکور مورد در نیز کشور آن در اینکه به مشروط شودمی محکوم حبس

 تقاضا اداسترد در صورت و است او ولی یا علیهمجنی مطالبه یا دولت آن سیاسی نماینده یا مربوطه دولت تقاضای به منوط فصل این مواد اعمال ـ تبصره

 .شد خواهد موقوف نیز جزایی تعقیب

 قلب سکه ترویج و تهیه ـ چهارم فصل

 را آن نظایر و لیره ،ایران قبلی هایحکومت هایسکه ،آزادی بهار سکه قبیل از خارجی یا داخلی نقره یا طال مسکوک هر نوع شبیه هرکس ـ 518 ماده

 حبس به نماید قلب سکه ترویج یا دهد قرار یدوفروشخر مورد یا نماید کشور داخل عالماً یا بسازد شود،می واقع معامله مورد که دیگر ارزهای و هاپول از

 .شودمی محکوم سال ده تا یک از

 

 عامداً عالماً یا بکاهد خارجی یا ایرانی نقره یا طال مسکوکات مقدار از آن نظایر و بریدن ،تراشیدن قبیل از هر نحو به تقلب قصد به هرکس ـ 519 ماده

 .شودمی محکوم سال سه تا یک از حبس به نماید کشور داخل را آن یا شرکت مسکوکات قبیل این ترویج در

 

 شرکت هاآن ترویج در یا نماید کشور داخل را هاآن عامداً عالماً یا بسازد را نقره و طال از غیر خارجی یا داخلی رایج مسکوکات شبیه هرکس ـ 520 ماده

 .شودمی محکوم سال سه تا یک از حبس به دهد قرار یدوفروشخر مورد یا کند

 

 جرم ارتکاب از را تعقیبین مأمور ،قضیه کشف از قبل شوندمی( 520) و( 519) و( 518) مواد در مذکور جرائم مرتکب که اشخاصی هرگاه ـ 521 ماده

 جرم کشف در یمؤثر نحو به را دولت ینمأمور یا آورند فراهم را سایرین تعقیب تسهیل موجبات خود اقرار واسطه به تعقیب ضمن در یا نمایند مطلع

 شودیم داده متناسب تخفیف آنان مجازات در دادگاه تشخیص با یا و دادگاه موافقت و مربوط قضایی حوزه یسرئ پیشنهاد به بنا کنند راهنمایی و کمک

 معاف مذکور یهامجازات کلیه از صورت این در که اندکرده توبه دستگیری از قبل شود احراز که آن مگر شوندمی معاف حبس مجازات از مورد حسب و

 .شد خواهند

 

 دولت نفع به تعزیر عنوان به نیز مذکور موارد طریق از تحصیلی اموال کلیه( 520) و( 519) و( 518) مواد در مقرر یهامجازات بر عالوه ـ 522 ماده

 .شودمی ضبط
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 تزویر و جعل ـ پنجم فصل

 یا ردنب قلم یا تراشیدن یا خراشیدن ،یررسمیغ یا رسمی اشخاص امضای یا مهر ساختن یا سند یا نوشته ساختن :از عبارتند تزویر و جعل ـ 523 ماده

 بدون دیگری مهر بردن بکار یا دیگر نوشته به اینوشته الصاق یا حقیقی تاریخ به نسبت سند تاریخ یرتأخ یا تقدیم یا کردن سیاه یا اثبات یا محو یا الحاق

 .تقلب قصد به هاینا نظایر و آن صاحب اجازه

 

 تزویر یا جعل به علم با یا کند جعل آنان مقام اعتبار به را قوه سه روسای یا و رهبری مقام دستخط یا فرمان یا مهر یا امضا یا احکام هرکس ـ 524 ماده

 .شد خواهد محکوم سال پانزده تا سه از حبس به نماید، استعمال

 

 حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه نماید کشور داخل یا کند استعمال تزویر یاجعل  به علم با یا کند جعل را ذیل اشیای از یکی هرکس ـ 525 ماده

 :شد خواهد محکوم سال ده تا یک از

 سمجل یا اسالمی یمجلس شورا نمایندگان یا نگهبان شورای اعضای امضای یا مهر یا وزرا یا جمهور یسرئ اول معاون دستخط یا مهر یا امضا یا احکام .1

 .آنان رسمی مقام حیث از دولتی ینمسئول و کارمندان یا روسا از یکی یا قضات یا خبرگان

 .اسالمی انقالب نهادهای یا دولتی ادارات یا مؤسسات یا هاشرکت از یکی عالمت یا تمبر یا مهر .2

 .دولتی خزانه از صادره هایحواله یا اسناد یا هادادگاه احکام .3

 .رودمی بکار نقره یا طال عیار تعیین برای که عالمتی یا منگنه .4

بانکی تعهدآور اسناد سایر و هابانک طرف از صادره هایچک یا هابانک طرف از شدهقبول هایبرات نظیر بانکی اسناد یا خارجی یا داخلی رایج اسکناس .5

. 

 عالئم و نام از خدمات و تولیدات کیفیت در شبهه القای منظور به و المللیبین و داخلی رسمی مجوز و مستندات داشتن بدون و عمداً هرکس ـ تبصره

 .شد خواهد محکوم ماده این در مقرر مجازات حداکثر به نماید استفاده المللیبین یا ملی استاندارد

 

 سایر و هابانک از طرف صادره هایچک یا هابانک طرف از شدهقبول هایبرات نظیر بانکی اسناد یا خارجی یا داخلی رایج اسکناس هرکس ـ 526 ماده

 امنیت و نظام زدن برهم یا اقتصادی یا بانکی یا پولی وضع در اخالل قصد به را خزانه از صادره هایحواله یا بهادار اوراق یا اسناد نیز و بانکی تعهدآور اسناد

 سال یستب تا پنج از حبس به نشود شناخته محارب و مفسد چنانچه کند، استفاده بودن مجعول به علم با یا نماید کشور وارد یا جعل ی،اجتماع و سیاسی

 .شودمی محکوم

 

 داخل تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه تحصیلی نمرات ریز یا ییدیهتأ یا یلیالتحصفارغ یا تحصیل به اشتغال مدارک هرکس ـ 527 ماده

 حبس به ،خسارت بر جبران عالوه قرار دهد استفاده مورد را آن بودن جعلی به علم با یا کند جعل را یخارج یالتتحص هایارزشنامه یا کشور از خارج یا

 .شد محکوم خواهد سال سه تا یک از

 

 از نحوی به یا باشد اسالمی انقالب نهادهای یا هاشهرداری یا دولت به وابسته مؤسسات و هاسازمان یا هاوزارتخانه کارکنان از یکی ،مرتکب که صورتی در

 .گرددمی محکوم مجازات حداکثر به باشد داشته شرکت جعلی اوراق و مدارک از استفاده یا جعل امر در انحاء

 

 جعل به علم با یا جعل کند را هاشهرداری مانند غیردولتی عمومی نهادهای یا مؤسسات یا ادارات از یکی عالمت یا منگنه یا مهر هرکس ـ 528 ماده

 .شد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه نماید استعمال

 

 با ای کند جعل را هاتجارتخانه از یکی یا است شده تشکیل قانون مطابق که غیردولتی هایشرکت از یکی عالمت یا منگنه یا مهر هرکس ـ 529 ماده

 .شد خواهد محکوم سال دو تا ماه سه از حبس به وارده خسارت بر جبران عالوه نماید استعمال ،جعل به علم

 

 حقوق به که یقیبه طر و آورد بدست مجوز بدون را قبل مواد در مذکور هایتجارتخانه یا هاشرکت یا ادارات عالمت یا تمبر یا مهر هرکس ـ 530 ماده

 .شد خواهد محکوم حبس دو سال تا ماه دو به وارده خسارت بر جبران عالوه گردد آن استعمال سبب یا کند استعمال آورد وارد ضرر هاآن منافع و

 

 عرفیم ،بودن در صورت را مرتکبین سایر و دهند اطالع دولت به تعقیب از قبل اند هرگاهشده قبل مواد در مذکور جرائم مرتکب که اشخاصی ـ 531 ماده
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 .شد خواهند معاف مجازات از یا و شودمی داده تخفیف آنان مجازات در مورد حسب نمایند فراهم را هاآن دستگیری وسایل تعقیب از بعد یا کنند

 اهنوشته از هاآن غیر و و دفاتر سجالت و اسناد و هانوشته و تقریرات و احکام در خود یفهوظ یاجرا در که دولتی مسئوالن و کارمندان از هریک ـ 532 ماده

 دهد تغییر را اشخاص اسامی یا کند الحاق یاکلمه یا کرده تحریف را خطوط یا مهر یا امضا یا ساخته را مهری یا امضا اینکه از اعم کند تزویر رسمی اوراق و

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون سی تا شش پرداخت به یا سال پنج تا یک از حبس به وارده خسارت جبران و اداری یهامجازات بر عالوه

 

 حبس به وارده خسارت بر جبران عالوه شوند قبل ماده در مذکور جرائم از یکی مرتکب هرگاه نیستند دولتی مسئول یا کارمند که اشخاصی ـ 533 ماده

 .شد خواهند محکوم نقدی جزای ریال میلیون هجده تا سه یا سال سه تا ماه شش از

 

 وظایفشان به راجع قراردادهای و هانوشته تحریر در که عمومی خدمات به ینمأمور و قضایی مراجع و دولتی ادارات کارکنان از هریک ـ 534 ماده

 را طرفین از یکی تقریرات یا مهر ،رسمی مقامات از یکی نوشته و گفته یا دهند تغییر را آن مضمون یا موضوع اینکه از اعم شوند تزویر و جعل مرتکب

 جبران و اداری هایمجازات بر عالوه دهند، جلوه شده اقرار است نشده اقرار بدان که را چیزی یا باطل را صحیحی یا صحیح را باطلی امر یا کنند تحریف

 .شد خواهند محکوم ینقد یجزا ریال یلیونم یس تا شش یا سال پنج تا یک از حبس به خسارت وارده

 

 خسارت جبران بر عالوه دهد قرار استفاده مورد تزویر و جعل به علم با را( 534) و( 533) و( 532) مواد در مذکور مجعول اوراق هرکس ـ 535 ماده

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون تا هجده سه به یا سال سه تا ماه شش از حبس به وارده

 

 خسارت جبران بر عالوه دهد قرار استفاده مورد را هاآن تزویر و جعل به علم با یا کند یرتزو یا جعل غیررسمی هاینوشته یا اسناد در هرکس ـ 536 ماده

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون دوازده تا سه به یا دو سال تا ماه شش از حبس به وارده

 

 اصل با موجب اشتباه که صورتی در مشابه مدارک سایر و عمومی و دولتی مدارک و شخصی هویت اوراق ،شناسایی کارت از عکسبرداری ـ 537 ماده

 و شودمی محسوب جعل عمل فوق صورت این غیر در باشد،می عکس یا رونوشت مدارک دهد آن نشان که باشد عالمتی یا مهر به ممهور باید شود

 تا سه به یا و سال دو تا ماهشش از حبس به خسارت جبران بر عالوه ،عامداً عالماً اصلی بجای هاآن از کنندگانو استفاده مدارک گونهینا کنندگانتهیه

 .شد خواهند محکوم نقدی جزای یالر یلیونم دوازده

 

 شکیپز گواهی به دادگاه تقدیم برای یا یفهوظنظام یا دولت خدمت از دیگری شخص یا خود معافیت برای دیگری توسط یا شخصاً هرکس ـ 538 ماده

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون شش تا سه به یا سال یک تا ماه شش از حبس به کند جعل طبیب اسم به

 

 قضایی مراجع به یمتقد یبرا یا یفهوظنظام یا رسمی ادارات در خدمت از معافیت برای شخصی درباره واقع برخالف نامهیقتصد طبیب هرگاه ـ 539 ماده

 یا مال اخذ واسطه به مزبور نامهیقتصد هرگاه و .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون دوازده تا به سه یا دو سال تا ماه شش از حبس به بدهد

 .گرددمی محکوم گیرنده رشوه یبرا مقرر مجازات به ،جریمه عنوان به آن ضبط و استرداد بر عالوه گرفته انجام وجهی

 

 رانبر جب عالوه آورد مرتکب وارد دولت خزانه بر خسارتی کهآن یا باشد ثالثی شخص موجب ضرر که واقع خالف هاینامهیقتصد سایر برای ـ 540 ماده

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون دو تا هزار یستبه دو یا ضربه( 74) تا شالق به وارده خسارت

 

 ،معلمیتترب مراکز دانشسراها، ،عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه ورودی از کنکور اعم هاآزمون از هریک اصلی داوطلب جای به هرکس ـ 541 ماده

 جلسه در یرهغ و هاهنرستان و راهنمایی مدارس ،هایرستاندب امتحانات یا مزبور واحدهای نهایی و یامتحانات داخل یا کشور از خارج به دانشجو اعزام

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون یک تا هزار دویست به انتظامی و اداری بر مجازات عالوه داوطلب و مرتکب حسب مورد نماید شرکت امتحان

 

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این مادهبه جرم شروعدر مورد ] ـ 542 ماده
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 دولتی اماکن از هانوشته سرقت و پلمپ و مهر شکستن یا محو ـ ششم فصل

 عملی یا نماید محو یا بشکند را هاآن عامداً و عالماً کسی و باشد شده پلمپ یا مهر رسمی صالح مقامات امر برحسب چیزی یا محلی هرگاه ـ 543 ماده

 .شد خواهد محکوم سال دو تا ماه سه از حبس به مرتکب شود تلقی پلمپ شکستن یا محو حکم در که شود مرتکب

 مجازات گردد واقع مستحفظ اهمال واسطهبه ارتکاب اگر و شودمی محکوم دو سال تا یک از حبس به باشد شده مرتکب آن مستحفظ که صورتی در

 .بود خواهد ضربه شالق( 74) حداکثر یا حبس ماه شش تا یک مستحفظ

 

 نزد یا محفوظ دولتی اماکن در یا مندرج دولتی ضبط و ثبت دفاتر در که یمطالب یا دفاتر یا اوراق یا اسناد یا هانوشته کل یا بعض هرگاه ـ 544 ماده

 رمذکو اسناد ضبط و ثبت مباشر و دفتردار شود، معدوم مقررات برخالف یا تخریب یا ربوده باشد، شده سپرده هستند هاآن حفظ مأمور رسماً که اشخاصی

 .شد خواهند محکوم سال دو تا ماه شش از حبس به ،است یافته وقوع مذکور جرم هاآن اهمال واسطه به که اشخاص سایر و

 

 مستحفظ یا دارامانت اگر و گردید خواهند محکوم سال شش تا سه از حبس به فوق در ماده مشروح هایجرم اقسام و انواع از هریک مرتکبین ـ 545 ماده

 .شد خواهد محکوم حبس سال تا ده سه به شود الذکرفوق جرائم از یکی مرتکب

 

 یا شود تلقی پلمپ شکستن یا محو حکم در که شود مرتکب عملی یا بشکند یا نماید محو را پلمپ یا مهر عنف به مرتکب که صورتی در ـ 546 ماده

 مجازات اجرای از مانع مجازات این و شد خواهد محکوم قبل مواد در مقرر هایمجازات حداکثر به حسب مورد کند معدوم یا برباید را اسناد یا نوشته

 .بود نخواهد است شده حاصل تشدد و قهر از که یجرائم
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 مقصرین اخفای و قانونی محبوسین فرار ـ هفتم فصل

 زندان درب فرار برای اگر و شودمی محکوم حبس ماه شش تا سه یا ضربه( 74) تا شالق به نماید فرار بازداشتگاه یا زندان از که زندانی هر ـ 547 ماده
 .شد خواهد محکوم مجازات دو هر به وارده خسارت ینتأم بر عالوه باشد، کرده خراب را آن یا شکسته را

 فوق مجازات به و محسوب فراری ننمایند معرفی موجه عذر بدون مقرر موعد در را خود و رفته مرخصی به هازندان نامهآیین مطابق که زندانیانی ـ تبصره
 .گردندمی محکوم

 

 فرار به منجر که نماید اهمالی و مسامحه وظیفه انجام در بوده زندانی فرد یا متهم مراقبت یا مالزمت یا حفظ به موظف که یمأمور هرگاه ـ 548 ماده
 .شد خواهد محکوم ریال میلیون هجده تا از سه نقدی جزای یا حبس سال سه تا ماه شش به شود وی
 

 وی ارفر برای یا کند یلتسه را او فرار راه یا نماید فرار در مساعدت و باشد ایشدهیفتوق یا زندانی مالزمت یا مراقبت یا حفظ مأمور هرکس ـ 549 ماده
 :شد مجازات خواهد ذیل ترتیب به نماید مواضعه و تبانی

 سال ده تا سه به باشد شده محکوم هامجازات این از یکی به زندانی یا و است صلب یا رجم یا اعدام آن مجازات که باشد جرمی به متهم شده،یفتوق اگر( الف
 یک به باالست به سال ده از حبس آن مجازات که باشد جرمی به متهم شدهیفتوق یا و باشد باال به سال ده از حبس یهعلمحکوم محکومیت اگر و حبس

 .شد خواهد محکوم حبس سال سه تا ماه شش به باشد الذکرموارد فوق از غیر شدهیفتوق اتهام یا و زندانی محکومیت چنانچه و حبس سال پنج تا
 عدم صورت در و باشدمی وی دادن تحویل به موظف فرار عامل باشد، قصاص مستوجب قتل به متهم شدهیفتوق یا قصاص به محکوم زندانی اگر( ب

 خطئی یا عمد شبه قتل یا و کندحاصل  برائت و محاکمه غیاباً متهم چنانچه و ماندمی باقی زندان در یو تحویل تا و شودمی زندانی تحویل
 شود ممتنع وی تحویل یا و کند فوت یاگر فرار و شد خواهد محکوم( الف) بند ذیل در شدهیینتع به مجازات فرار عامل شود داده تشخیص
 .شد خواهد مقتول محکوم دم اولیای به دیه پرداخت به دهنده فراری باشد به قصاص محکوم چنانچه

 و دیه پرداخت ضامن الف بند ذیل در شدهیینتع مجازات بر عالوه فرار عامل باشد، دیه یا مالی امر بهمحکوم کرده فرار که محکومی یا متهم اگر( ج
 .بود خواهد نیز بهمحکوم مال

 کرده اهمال و مسامحه دستگیری وظیفه اجرای در و بوده کسی دستگیری مأمور قانون طبق که دولتی ینمأمور و مستخدمین از یک هر ـ 550 ماده
 وی فرار به منجر که بوده مساعدت قصد به اهمال و مسامحه چنانچه و شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال هزار پانصد تا هزار یکصد پرداخت به باشد
 .شودمی محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به مذکور مجازات بر عالوه باشد شده

 

 به آورد را فراهم اندشده دستگیر یا زندانی قانوناً که اشخاصی فرار موجبات عامداً و نباشد( 549) ماده در مذکور ینمأمور از فرار عامل اگر ـ 551 ماده
 :شد خواهد مجازات ذیل طریق

 مجازات که بوده جرمی به متهم زندانی اگر و حبس سال سه تا یک او مجازات بوده صلب یا رجم یا دائم حبس یا اعدام به محکوم زندانی چنانچه( الف
 موارد از غیر شدهیفتوق قانونی مجازات یا و زندانی محکومیت چنانچه و حبس سال دو تا ماه شش از مجازات است صلب یا رجم یا اعدام آن

 .بود خواهد حبس سالیک تا ماه سه او مجازات باشد الذکرفوق
 زندان در وی یلتا تحو و شودمی زندانی تحویل عدم صورت در و باشدمی وی دادن تحویل به موظف فرار عامل باشد قصاص به محکوم زندانی اگر( ب

 شد. خواهد محکوم دم مقتول اولیای به دیه پرداخت به دهنده فراری شود ممتنع وی یلتحو یا و کند فوت فراری چنانچه. ماندمی باقی
 

 .شودمی محکوم سال پنج تا دو از حبس به بدهد اسلحه فرار به مساعدت برای شدهیفتوق یا زندانی هرکس به شخص ـ 552 ماده
 

 ستا او شده دستگیری به امر قانوناً و جرمی ارتکاب به است متهم که را کسی یا کرده فرار و شده دستگیر قانوناً که را شخصی هرکس ـ 553 ماده
 :شد خواهد مجازات یلذ ترتیب به کند فراهم را او فرار وسایل یا کند مخفی

 رار،ف در او کنندهکمک یا کننده مخفی مجازات بوده ید قطع یا و اطراف و نفس قصاص یا صلب یا رجم یا اعدام به محکوم کرده فرار که کسی چنانچه
 حبس سال دو تا ماه شش به محکوم صلب است یا اعدام آن مجازات که بوده جرمی به متهم یا دائم حبس به محکوم اگر و است سال سه تا یک از حبس
 .بود خواهد حبس سال یک تا ماه یک مرتکب مجازات حاالت یرسا در و شد خواهد
 مجازات از شود ثابت نیز دادگاه در و داشته زندانی یا متهم فرد گناهیبی به یقین کننده یمخف یا و دهنده فراری فرد شود احراز که صورتی در ـ تبصره
 .شد خواهد معاف

 ادله یا کند یهمنزل ته او برای اینکه قبیل از کند مساعدت محکومیت و محاکمه از مجرم خالصی برای و شده مطلع جرمی وقوع از هرکس ـ 554 ماده
 .شد خواهد محکوم حبس سال سه تا یک به مورد حسب کند ابراز یجعل ادله مجرم تبرئه برای یا نماید مخفی را جرم

 حداکثر نصف از مورد هر در مجازات مقدار باشد متهم اول درجه اقارب از مرتکب که صورتی در ماده این و( 553) ماده در مذکور موارد در ـ تبصره
 .بود نخواهد بیشتر شدهیینتع
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 مشاغل و عناوین غصب ـ هشتم فصل

 او به مربوط نظر قانون از که انتظامی و لشگری یا کشوری از اعم دولتی مشاغل در را خود دولت طرف از اذن یا رسمی سمت بدون هرکس ـ 555 ماده

 سندی مزبور، مشاغل در خود معرفی یا دخالت برای چنانچه و شد خواهد محکوم سال دو تا ماه شش از حبس به نماید معرفی یا دهد دخالت است نبوده

 .داشت خواهد نیز را جعل مجازات باشد کرده جعل

 

 امتیازات سایر یا هامدال ها،نشان یا ایران اسالمی جمهوری انتظامی یا نظامی انمأمور رسمی یهالباس علنی صورت به و مجوز بدون هرکس ـ 556 ماده

 مجازات مستلزم دیگری قانون موجببه او عمل که صورتی در دهد قرار استفاده مورد شود اشتباه موجب که جزئی تغییر با یا تغییر بدون را دولتی

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون شش تا ریال هزار پانصد و میلیون یک از نقدی جزای یا و سال یک تا ماه ازسه حبس به نباشد شدیدتری

 .شد خواهد محکوم دو مجازات هر به باشد کرده سوءاستفاده خود عمل این از که صورتی در و

 .بود نخواهد ماده این مقررات مشمول نمایشی یهنرها یاجرا در ماده این در مذکور اشیای و البسه از استفاده ـ تبصره

 

 هایتدول امتیازات سایر یا هامدال یا هانشان یا بیگانه کشورهای انمأمور متحدالشکل یا رسمی یهالباس یرمجازغ صورت به و علنی کس هرـ  557 ماده

است فوق ماده مقررات مشمول گردد عمومی نظم در اختالل موجب که صورتی در یا و متقابل معامله شرطبه دهد قرار استفاده مورد را ایران در خارجی

. 
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 فرهنگی ،تاریخی اموال تخریب ـ نهم فصل

 ثبت به ایران ملی آثار فهرست در که مذهبی یا تاریخی ـ فرهنگی هایمجموعه و هامحوطه ،اماکن ،ابنیه از قسمتی یا تمام به هرکس ـ 558 ماده

 ـ فرهنگی حیثیت واجد نیز مستقالً که مذکور، اماکن در موجود یا منصوب نقوش و خطوط و لوازم و اشیا ،یساتتأس ،ملحقات ،تزیینات یا ،است رسیده

 .شودمی محکوم ده سال الی یک از حبس به وارده خسارات جبران بر عالوه آورد وارد خرابی باشد، مذهبی یا تاریخی

 

 اماکن سایر و مذهبی و تاریخی اماکن ،هایشگاهنما و هاموزه از را تاریخی ـ یآثار فرهنگ قطعات و مصالح همچنین و لوازم و اشیاء کس هر ـ 559 ماده

 حد مجازات مشمول که صورتی در دارد پنهان یا بخرد را مذکور اشیای ،بودن مسروقه به علم با یا کند سرقت ،است دولت نظارت یا حفاظت تحت که

 .شودمی محکوم سال پنج تا یک از حبس به آن استرداد بر عالوه نگردد سرقت

 

 فرهنگی آثار حریم در مذکور سازمان سوی از شدهاعالم و مصوب ضوابط از تخلف با یا کشور، فرهنگی میراث سازمان از اجازه بدون هرکس ـ 560 ماده

 لطمه یا خرابی مذکور بناهای و آثار به عملیات آن نتیجه در یا شود، هاآن بنیان تزلزل سبب که نماید عملیاتی به مبادرت ماده این در مذکور تاریخی ـ

 .شودمی محکوم سال سه تا یک از حبس به وارده خسارات پرداخت و تخلف آثار رفع بر عالوه آید، وارد

 

 بر استرداد عالوه مرتکب و محسوب قاچاق نینجامد آن کردن خارج به هرچند کشور از فرهنگی ـ تاریخی اموال کردن خارج به اقدام هرگونه ـ 561 ماده

 .گرددمی محکوم قاچاق موضوع اموال قیمت برابر دو معادل یمهجر پرداخت و سال سه تا یک از حبس به اموال

 .باشدمی کشور فرهنگی میراث سازمان عهده به فرهنگی ـ تاریخی ماهیت تشخیص ـ تبصره

 

 اشیای ضبط و سالسه تا ماه شش از حبس به مرتکب و بوده ممنوع فرهنگی ـ تاریخی اموال آوردن بدست قصد به کاوش و حفاری هرگونه ـ 562 ماده

 که تاریخی هایمحوطه و اماکن در یچنانچه حفار. شودمی محکوم دولت نفع به حفاری ادوات و و آالت کشور فرهنگی میراث سازمان نفع به مکشوفه

 مرتکب ،حفاری ادوات و آالت و مکشوفه اشیای بر ضبط عالوه گیرد صورت مذهبی اماکن و متبرکه بقاع در یا ،است رسیده ثبتبه  ملی آثار فهرست در

 .شودمی محکوم مقرر مجازات به حداکثر

 لتحوی به نسبت کشور یفرهنگ میراث سازمان مقررات طبق و آورد بدست تصادف را حسب ماده این موضوع فرهنگی ـ تاریخی اموال هرکس ـ 1تبصره

 .گرددمی محکوم مکشوفه اموال ضبط به ننماید اقدام آن

 به مذکور، فرهنگی اموال ضبط بر عالوه فروشنده و خریدار و است ممنوع غیرمجاز یاز حفار حاصله فرهنگی ـ تاریخی اموال یدوفروشخر ـ 2تبصره

 صورت خارجی اتباع به یرمستقیمغ یا مستقیم طوربه عناوین از هر عنوان تحت مذکور اموال فروش هرگاه. شوندمی محکوم سال سه تا ماه شش از حبس

 .شودمی محکوم مقرر مجازات حداکثر به مرتکب گیرد،

 

 دو تا اهم شش به کند تجاوز باشد نداشته خصوصی مالک و رسیده ملی آثار ثبت که به مذهبی و تاریخی اماکن و هاتپه و اراضی به هرکس ـ 563 ماده

 و تعیین محل در را مناطق و اماکن قبیل این مشخصات حدود قبالً کشور فرهنگی میراث سازمان که بر آن مشروط شودمی محکوم حبس سال

 .باشد کرده یگذارعالمت

 

 و تجدید تغییر، تعمیر، یا مرمت به مذکور سازمان سوی از شدهاعالم مصوب برخالف ضوابط و فرهنگی میراث سازمان اجازه بدون هرکس ـ 564 ماده

 اردهو خسارت پرداخت و سال دو تا ماه از شش حبس به نماید، مبادرت ملی آثار فهرست در شدهثبت تاریخیـ فرهنگی اماکن تزیینات یا ابنیه توسعه

 .گرددمی محکوم

 

 از عاطال و علم را با ملی آثار فهرست در شدهثبت یرمنقولغ تاریخی ـ فرهنگی اموال ملی آثار حفظ قانون در مقرر ترتیب برخالف هرکس ـ 565 ماده

 .شودمی محکوم سال یک تا ماه سه از حبس به دهد انتقال دیگران به نحوی به آن ثبت

 

 برخالف ،اندشده ثبت یمل آثار فهرست در که تاریخی و فرهنگی ـ مذهبی یهاو محوطه اماکن ،ابنیه از استفاده نحوه تغییر به نسبت هرکس ـ 566 ماده

 یک تا ماه سه از حبس به وارده جبران خسارت و تخلف آثار بر رفع عالوه نماید اقدام کشور، فرهنگی یراثسازمان م سوی از مجوز بدون و اثر شئونات

 .شودمی محکوم سال
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 روش،ف یا قاچاق عرضه، قصد به را آن یا بسازد اصلی اثر جای به را خارجی و ایرانی از اعم تاریخی ـ فرهنگی آثار تقلبی نمونه سک هر ـ ررکم 566 ماده

 راث ارزش نصف معادل نقدی جزای و ماه شش تا روز کی و نود از حبس به ندک خریداری اثر بودن تقلبی از آگاهی با یا ندک نگهداری یا حمل معرفی،

 .شودمی ومکمح گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان از ارشناسک نظر اخذ با اصلی

 ارآث شبیه وزن و حجم اندازه، جنس، ل،کش خطوط، نقوش، حیث از و شده ساخته معاصر دوره در هک گرددمی اطالق اشیائی به تقلبی نمونه ـ 1 تبصره

 سازنده یسو از عالمتی و شود معرفی اصیل تاریخی ـ فرهنگی اثر عنوان به باشد داشته وجود اصلی نمونه هک آن بدون یا بوده اصیل تاریخی ـ فرهنگی

 .باشد نشده کح آن روی بر اصل، از تشخیص برای گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان یا

 ردشگریگ و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان ارشناسانک توسط وجود فرض به آن ارزش باشد، نداشته اصلی نمونه تقلبی شیء چنانچه ـ 2 تبصره

 .گرددمی تعیین

 هک یائیاش شامل تبصره این مکح. گرددمی ضبط گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان نفع به ماده این موضوع شوفهکم اشیاء ـ 3 تبصره

 .گرددمی نیز شده ضبط قانون این شدن االجراءالزم از قبل

 

 .ودشمی محسوب یخصوص یمدع یا شاکی مورد برحسب دولتی دوایر سایر یا یفرهنگ یراثم سازمان ،فصل این در مذکور جرائم کلیه در ـ 567 ماده

 

 برحسب باشند، دستوردهنده که مسئوالن و مدیران از هریک شود انجام یاشخاص حقوق یلهوسبه که فصل این در مذکور جرائم مورد در ـ 568 ماده

 .شوندمی محکوم مقرر هایمجازات به مورد

 ضبط به حکم که مواردی کلیه در و توقیف کشور فرهنگی میراث سازمان نظر تحت فصل ینا در مذکور جرائم از حاصله تاریخی ـ فرهنگی اموال ـ تبصره

 .گرفت خواهد قرار مورد حکم کشور فرهنگی میراث سازمان نفع به شودمی داده خسارات و تجهیزات ،وسایل ،اموال استرداد و

 

 از باشد اطالعبی ملی آثار عنوان به آن ثبت از مالک و بوده شخصی ملک ،تخریب مورد ملک که صورتی در فصل این موارد کلیه در ـ 569 ماده

 .بود خواهد معاف فوق مواد در مقرر یهامجازات
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 دولتی ینمأمور و مقامات تقصیرات ـ دهم فصل

 محروم اساسی قانون در مقرر حقوق از را آنان یا کند سلب را ملت افراد شخصی آزادی ،قانون برخالف که دولتی ینمأمور و مقامات از هریک ـ 570 ماده

 .شد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به دولتی مشاغل از سال پنج تا سه محرومیت و خدمت از بر انفصال عالوه نماید

 

 باشد، آمدهعملبه دولتیین مأمور یا وزیر ساختگی امضای برحسب باشدمی ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون برخالف که اقداماتی هرگاه ـ 571 ماده

 .شد خواهند محکوم سال ده تا سه از حبس به باشند برده کار به را آن عالماً که کسانی و مرتکب

 

 انتظامی ینمأمور یا دادگستری ضابطین به شکایت خود یرقانونیغ حبس در خصوص و باشد شده حبس قانون برخالف شخصی هرگاه ـ 572 ماده

 دایم انفصال به اندداشته معمول را الزم اقدامات و اعالم ذیصالح مقامات به را او تظلم که ننمایند ثابت و باشند نکرده استماع را او شکایت آنان و نموده

 .شد خواهند محکوم سال پنج تا سه مدت به دولتی مشاغل از محرومیت و سمت همان از

 

 نام به را شخصی صالحیتدار، مقامات و مراجع طرف از صادره بازداشت برگ اخذ بدون ندامتگاهها و بازداشتگاهها ینمأمور و مسوولین اگر ـ 573 ماده

 .شد خواهند محکوم حبسسال دو تا ماه دو به بپذیرند زندانی

 

 به ودخ دفاتر دادنارایه از یا قضایی صالح مقامات به زندانی کردن تسلیم یا دادن ارایه ندامتگاهها و بازداشتگاهها ینمأمور و مسوولین اگر ـ 574 ماده

 ابتث اینکه مگر بود خواهند قبل مادهمشمول نمایند خودداری یا ممانعت صالح مقامات به محبوسینتظلمات رسانیدن از یا کنند امتناع مزبور اشخاص

 .شد خواهد مقرر آمر درباره مزبور مجازات صورتاین در که اندبوده آن به مأمور خود، مستقیم رییس طرف از رسمیکتبی امر موجب به که نمایند

 

 نمایند ادرص را کسی قرارمجرمیت یا جزایی تعقیب یا بازداشت دستور یا توقیف قانون برخالفذیصالح ینمأمور دیگر یا قضایی مقامات هرگاه ـ 575 ماده

 .شد خواهند محکوم سال پنج مدت به دولتی مشاغل از محرومیت و قضایی سمت از دایم انفصال به

 

 نموده استفاده سوء خودمقام از باشد که مقامی و رتبه هر در شهرداریها و دولتی ینمأمور و مستخدمین و منصبان صاحب از هریک چنانچه ـ 576 ماده

 اشدب شده صادر قانونی مقامات طرف از که امریهرگونه یا قضایی مقامات اوامر یا احکام اجرای یا و مملکتی قوانیناجرای یا دولتی کتبی اوامر اجرای از و

 .شد خواهد محکوم سال پنج تا یک از دولتی خدمات از انفصال به نماید جلوگیری

 

 حکمیت غیرموارد در انتظامی ینمأمور و آنها معاونان یا بخشداران و فرمانداران و استانداران از اعم دولتی ینمأمور و مستخدمین چنانچه ـ 577 ماده

 داخلهم رفع قضایی صالحیتدار مقامات اعتراض یا آنها از یکی یا متداعیین اعتراض وجود با و نمایند دخالتاست قضایی مراجع صالحیت در که اموری در

 .شد خواهند محکوم سال سه تا ماه ازدو حبس به ننمایند

 

 بر الوهع نماید آزاربدنی و اذیت را او کند اقرار به مجبور را متهمی اینکه برای دولتیقضایی غیر یا قضایی ینمأمور و مستخدمین از هریک ـ 578 ماده

 دهدهن دستور فقط باشد داده دستور خصوصاین در کسی چنانچه و گرددمی محکوم سال سه تا ماه ازشش حبس به مورد حسب دیه پرداخت یا قصاص

 .داشت خواهد را قتل آمر مجازات آمر و قاتل مجازات کندمباشر فوت آزار و اذیت بواسطه متهم اگر و شد خواهد محکوم مذکور حبس مجازات به

 

 است نبوده موردحکم که کند مجازاتی یا کند مجازات است حکم مورد که مجازاتی از ترسخت را محکومی دولتی ینمأمور از هریک چنانچه ـ 579 ماده

 و شودمی محکوم مذکور مجازات به آمر فقط شود انجام دیگری فرد دستور به عمل این چنانچه شدو خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به

 همان مجازات باشد نیز دیگری جرم متضمن مزبور اگراقدام و گرددمی محکوم نیز آن مجازات به مباشر باشد دیه یا قصاصموجب عمل این چنانچه

 .شد خواهد اجرا آمر یا مباشر به نسبت مورد حسبجرم

 

 سیک منزل بهقانونی ترتیب بدون باشد شده ارجاع او به دولتی خدمت که کسی یاقضایی غیر یا قضایی ینمأمور و مستخدمین از هریک ـ 580 ماده

 که خود روسای از یکی امر به نمایدثابت اینکه مگر شد خواهد محکوم سال یک تا ماه یک از حبسبه شود داخل منزل صاحب رضای و اجازه بدون

 یا مرتکب اگر و شد خواهد اجرا آمر حق در مزبور مجازاتصورت این در که است کرده اقدام ،بوده او امر اطاعت به مکره است داشته را حکم صالحیت

 .شد خواهد مقررمحکوم مجازات حداکثر به آمر یا مرتکب شود واقع شب در عمل این چنانچه و دید خواهد نیز را آن مجازات باشد نیز دیگری جرم وقوع سبب
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 قح بدون یا بخرد راکسی حق یا مال قهر و جبر به خود شغل از استفاده سوء با که دولتیینمأمور و مستخدمین و منصبان صاحب از هریک ـ 581 ماده

 هس تا سال یک از حبس مجازات به ،حق یا مال قیمت نقدی معادل یا مال عین رد بر عالوه کند دیگریبه فروش به اکراه را مالک یا شود مسلط برآن

 .گرددمی محکوم ریال میلیون تاهجده شش از نقدی جزای یا سال

 

 مورد حسب داده جازهقانوناً که مواردی غیر در را اشخاص تلفنی مکالمات یا یامخابرات مراسالت ،دولتی ینمأمور و مستخدمین از هریک ـ 582 ماده

 و سال هس تا سال یک از حبس به نماید افشا آنهارا مطالب آنها صاحبان اجازه بدون یا نماید سمع استراق یا یاضبط بازرسی یا معدوم یا توقیف یا مفتوح

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون هجده تا ازشش نقدی جزای یا

 

 یا جلب درقانون که مواردی غیر در صالحیتدار مقامات از حکمی بدون آنها غیر یا مسلح نیروهای یا دولتی ینمأمور یا مقامات از هرکس ـ 583 ماده

 هجده تا شش از نقدی جزای یا حبس سال سه تا یک به نماید مخفی محلی در عنفا یا کند حبس یا توقیف را شخصی ،نموده تجویز را اشخاص توقیف

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون

 

 بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد.[ 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728مورد معاونت در جرم؛ این ماده به موجب ماده ]در   ـ 584 ماده

 

 که صورتی در آوردعمل به وی شدن رها جهت الزم اقدام یا کند رها را شده توقیفشخص شود تعقیب که آن از قبل معاون یا مرتکب اگر ـ 585 ماده

 .بود خواهد ماه شش تا دو از حبس او مجازات باشدنکرده توقیف روز پنج از زیاده را مزبور شخص

 

 به را آنان به منتسب لباس یا دولت ینمأمور عالمت و اسم یا مجعول عنوان یا اسم( 583)ماده در مذکور جرایم ارتکاب برای مرتکب هرگاه ـ 586 ماده

 .شد خواهد تزویرمحکوم یا جعل مجازات به مزبور ماده مجازات بر عالوه باشد نموده ابراز جعلی حکم یا کرده اختیار تزویر

 

 اشدب آورده وارد بدنی آزار و شکنجه یا نموده قتل به تهدید را شده مخفی یا شده یامحبوس شده توقیف قبل مواد جرایم مرتکب چنانچه ـ 587 ماده

 .شد خواهد محکوم دولتی خدمات از محرومیت و حبس سال پنج تا یک به مورد حسب دیه پرداخت یا قصاص بر عالوه
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 کالهبرداری و ربا و ارتشا ـ یازدهم فصل

 به مال یا وجه اخذمقابل در چنانچه ،طرفین توسط یا باشد شده معین دادگاه توسط اینکه از اعم کارشناسان و ممیزان و داوران از هریک ـ 588 ماده

 گرفته آنچه و محکوم ریال میلیون تادوازده سه از نقدی مجازات یا سال دو تا ماه شش از حبس به نماید تصمیم اتخاذ یا نظر اظهار طرفین از یکی نفع

 .شد خواهد ضبط دولت نفع به مودی مجازات عنوان به است

 

 مورد حسب ارتشا مجازات بر عالوه باشند داده قانون در مقرر مجازات از اشد مجازاتی به حکم ارتشا واسطه به محاکم حکام که صورتی در ـ 589 ماده

 .شد خواهند محکوم شده واقع حکم مورد که زایدی مقدار مجازات به

 

 مقدار به واقعا و معمولیقیمت به ظاهرا یا معمولی قیمت از ترارزان فاحش مقدار به یا بالعوض مالی بلکه نباشد نقد وجه صورت به رشوه اگر ـ 590 ماده

 احشیف مقدار به مالی مقاصد، همان برای یا شودمنتقل مستقیم غیر یا مستقیم طور به اداری و قضایی از اعم دولتی مستخدمین به قیمت از کمتر فاحشی

 محسوب شی را معامله طرف و مرتشی مزبور ینمأمور و مستخدمین گردد، خریداری غیرمستقیم یا مستقیم ینمأمور یا مستخدمین از قیمت از ترگران

 .شودمی

 

 او به داده که مالی یا وجه و ندارد کیفری تعقیب بوده مالی یا وجه دادن از ناچار خود حقه حقوق حفظ برای راشی که شود ثابت هرگاه ـ 591 ماده

 .گرددمی مسترد

 

 مرتکبین مجازات تشدید قانون( 3) ماده در مذکور اشخاص وظایف از که امری انجام از امتناع یا امری به اقدام برای عامداً و عالماً هرکس ـ 592 ماده

 یا مستقیم را مالی تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مالی یا وجه باشدمی نظام مصلحت تشخیص مجمع 15/9/1367مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشا،

 شالق ضربه( 74) تا یا و سال سه تا ماه شش از حبس به ارتشا از ناشی ،مال ضبط بر عالوه مجازات عنوان به و است راشی حکم در بدهد مستقیم غیر

 .شودمی محکوم

 خواهد معاف مزبور حبس مجازات از نماید شکایت یا دهد گزارش را آن پرداخت یا و بوده مضطر رشوه پرداخت برای دهنده رشوه صورتیکه در ـ تبصره

 .گرددمی مسترد وی به مال و بود

 

 فراهم را وجه پرداخت سند یا مال یا وجه ایصال و وصول یا موافقت جلب ،مذاکره قبیل ارتشااز جرم تحقق موجبات عامداً و عالماً هرکس ـ 593 ماده

 .شودمی محکوم مورد برحسب راشی مجازات به نماید

 

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این مادهبه جرم شروعدر مورد ]  ـ 594 ماده

 

 و مکیل جنس همان با اضافه شرط با را جنسی آن امثال و صلح ،قرض ،بیع قبیل از قراردادی هر تحت نفر چند یا دو بین توافق نوع هر ـ 595 ماده

 آنها ینب واسطه و گیرنده ربا ،ربادهنده از اعم مرتکبین. شودمی شناخته جرم و محسوب ربا نماید دریافت ،پرداختی برمبلغ زاید یا و نماید معامله موزون

 .گردندمی محکوم نقدی جزای عنوان به ربا مورد مال معادل نیز و شالق ضربه( 74) تا و حبس سال سه تا ماه شش به مالصاحب به اضافه رد بر عالوه

 .گرفت خواهد قرار فقیه ولی اختیار در و بوده المالک مجهول اموال ازمصادیق ربا مورد مال ،مال صاحب نبودن معلوم صورت در ـ 1تبصره

 .شد خواهدمعاف ماده این در مذکور مجازات از بوده مضطر اضافی مال یا وجه پرداخت مقام در دهنده ربا شود ثابت هرگاه ـ 2تبصره

 .بود نخواهد مادهاین مقررات مشمول کند دریافت ربا کافر از مسلمان یا شود منعقد شوهر و زن یا فرزند و پدر بین مذکور قرارداد هرگاه ـ 3تبصره

 

 غیر ای تجاری از اعم یاسندی نوشته او ضرر به رشید غیر افراد شخصی حوایج یا او هوس و هوی یا شخصی نفس ضعف از استفاده با هرکس ـ 596 ماده

 دیگر هرشخص یا سند گیرنده ذمه برائت یا وی التزام موجب که اینوشته هرگونه یا و حساب مفاصا و قبض ،حواله ،چک ،سفته ،برات قبیل از تجاری

 وممحک نقدی جزای ریال میلیون ده تا میلیون یک از و سال دو تا ماه شش از حبس به مالی خسارات جبران بر عالوه نماید تحصیل نحو هر به شودمی

 خواهد حبس سال هفت تا سه از مالی خسارات جبران بر عالوه وی مجازات باشد داشته شخص آن بر قیمومت یا وصایت یا والیت مرتکب اگر و شودمی

 .بود
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 قانونی وظایف انجام از امتناع ـ دوازدهم فصل

 بوده انآن وظایف از آنها به رسیدگی اینکه وجود با و شود برده آنها نزد قانونی شرایطمطابق تظلمی و شکایت که قضایی مقامات از یک هر ـ 597 ماده

 اخیرت به قانون برخالف را حکم صدور یا کند امتناع آن به رسیدگی یا شکایت قبول از قانون تناقض یا اجمال یا سکوت عذر به اگرچه بهانه و عذر هر به

 صورت هر در و شودمی محکوم قضایی شغل از دایم انفصال به تکرار صورت در و یکسال تا ماه شش از اول دفعه کند رفتارقانون  صریح برخالف یا اندازد

 .شد خواهد محکوم نیز وارده خسارات تادیه به

 

 دولت به نسبت دولتی ینمأمور تعدیات ـ سیزدهمفصل

 نهادهای یا و دولت به وابسته یا و دولتی شرکتهای و موسسات و شهرداریها یا و یاشوراها سازمانها و ادارات کارکنان و کارمندان از هریک ـ 598 ماده

 دارندگان یا و شوندمی اداره دولت مستمر کمک به که موسساتی و محاسبات دیوان و شوندمی اداره فقیه ولی زیرنظر که موسساتی و بنیادها و انقالبی

 نقدی وجوه رسمی غیر و رسمی از اعم عمومی خدمات به ینمأمور و مسلح نیروهای همچنین و گانه سه قوای کارکنان و اعضاکلی طور به و قضایی پایه

 برحسب که اشخاصی یا الذکر فوق موسسات و سازمانها از یک هر به متعلق اموال سایر یا بهادار اوراق و اسناد سایر و سهام یا حوالجات یا مطالبات یا

 قانونی رغی متصرف باشد، داشته دیگری یا خودنفع به را آنها تملک قصد که آن بدون دهد قرار مجاز غیر استفاده مورد را است شده سپرده آنها به وظیفه

 برمجازات عالوه باشد شده منتفع که صورتی در و شودمی محکوم ضربه( 74) تا شالق به المثل اجرت پرداخت و وارده خسارات جبران بر عالوه و محسوب

 دولتی وجوه و اموال تضییع موجب تفریط یا اهمال علت به که صورتی در است همچنین و خواهدشد محکوم انتفاعی مبلغ معادل نقدی جزای به مذکور

 .باشد نموده مصرف اعتبار بر زاید یا معین مورد غیر در یا نشده منظور آن برای اعتباری قانون در که برساند مصارفی به را آن یا و گردد

 

 موسسات و سازمانها و ادارات از هریک برای آن ساختن به امر یا ساختن در نظارت یا چیزی ساختن یا معامله انجام دارعهده هرشخصی ـ 599 ماده

 ساختن در تقلب یا معامله مورد متعارف حد از بیش قیمت یا صفت یا مقدار تعیین جهت از معامله در تدلیس واسطه به است بوده( 598) ماده در مذکور

 .شد خواهد محکوم سال پنج تا ماه شش از حبس به وارده خسارات جبران بر عالوه کند تحصیل دیگری یا خود برای نفعی چیز آن

 

 برخالف است دولت نفع به مالی یا وجه وصول یا محاسبه یا تعیین یا تشخیص مأمور که ینیمأمور و مستخدمین و دولتی مسوولین از هریک ـ 600 ماده

 این در مذکور مجازات. شد خواهد محکوم سال یک تا ماه دو از حبس به نماید آن اخذ به امر یا اخذ مالی یا وجه و اقدام قانونی مقررات بر زیاده یا قانون

 .گرددمی مسترد ذیحق به است نموده اخذ مقررات و قانون برخالف آنچه حال هر در و است مجری نیز شهرداری ینمأمور و مسوولین مورد در ماده

 

 نموده را اشیایی ونقل حمل مباشرت یا کرده استخدام یا اجیر را اشخاص خود یتمأموربرحسب که دولتی ینمأمور و مستخدمین از هریک ـ 601 ماده

 انفصال به باشد نپرداخته ولی آورده دولتحساب به است آمده عمل به آنان توسط که را نقل و حمل اجرت یا اشخاص اجرت از قسمتی یا تمام و باشد

 برداشته خود را آنها اجرت و گرفته بیگاری به را اشخاص که مستخدمینی درباره است مقرر مجازات همین و شودمی محکوم سالسه تا ماه سه از موقت

 .نماید مسترد ذیحق به را ماخوذه بایداجرت هرصورت در و است نموده منظور دولت حساب به و

 

 که ایعده از بیش و کند اجیر و استخدام را اشخاصی است داشته حق خود یتمأموربرحسب که دولتی ینمأمور و مستخدمین از هریک ـ 602 ماده

 منظور دولت حساب به را آنها حقوق و نمایدمحسوب دولت خدمه جزء را خود شخصی خدمه یا نماید منظوردولت حساب به است کرده استخدام یا اجیر

 .گردید خواهد محکوم است داشته منظور دولت حساب به فوق ترتیب به که مبلغی تادیه و ضربه( 74) تا شالق به بدارد

 

( 598) ماده مذکوردر سازمانهای و ادارات و هاوزارتخانه در سرپرستی و مدیریت وظیفه دارعهده اشخاص و کارکنان و کارمندان از یک هر ـ 603 ماده

 ای کمیسیون از اعم عنوانی هرتحت ،متبوع دستگاه به مربوط امتیازات و تشخیصات و هامناقصه و هامزایده و معامالت در واسطه به یا بالمباشره که

 نمایندگان یا اشخاص سایر یا خاص ترتیبات یا تفاهم یا توافق طریق از کشور خارج یا داخل در نفعی دیگری یا خودبرای پاداش یا العملحق و الزحمهحق

 عهدهبه وظیفه حسب که وجوهی پرداخت موقع در یا بسازد یا بخردچیزی آن برعهده متبوعه دستگاه طرف از یتمأمور بدون یا منظوردارد آنها شعب و

 و شودیم محکوم طریق ازاین حاصله منافع و وجوه برابر دو تادیه به دارد منظور نفعی یادیگری خود برای آورد عمل به باید که حسابی تفریغ یا بوده او

 اتمجاز یا و سال پنج تا ماه شش از حبس به گردد آن شده تمام قیمت افزایش یا معامله مورد کیفیت یا مقدار تغییردر موجب وی عمل که صورتی در

 .شد خواهد محکوم نیز ریال میلیون سی تا سه از نقدی
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 وظایفشان انجام یابرای شده سپرده آنان به وظیفه حسب که اسنادی و اوراق و هانوشتهاداری و قضایی از اعم دولتی مستخدمین از هریک ـ 604 ماده

 به وارده خسارت برجبران عالوه باشدمی ممنوع کس آن به دادن از قانون لحاظ به که بدهد کسی به یا نماید مخفی یا معدوم را است شده داده آنها به

 .شد خواهد محکوم سال یک تا ماه سه از حبس

 

 کرده اقدامی یا اظهارنظر طرفین از یکی درباره حق برخالف و غرض روی از که( 598)ماده در مذکور موسسات و ادارات ینمأمور از هریک ـ 605 ماده

 .شد خواهدمحکوم وارده خسارت جبران و ریال هزار پانصد و میلیون یکمبلغ تا نقدی مجازات یا ماه سه تا حبس به باشد

 

 یا قانونی غیر تصرف یااختالس یا ارتشاء جرم وقوع از که( 598) ماده در مذکور وموسسات سازمانها مسوولین یا مدیران یا رؤسا از هریک ـ 606 ماده

 مراجع به مورد حسب را مراتب و شده مطلع خود نظارت یا اداره تحت موسسات یا سازمان در( 603) و( 599) مواد موضوع جرایم یا کالهبرداری

 .شد خواهد محکوم دوسال تا ماه شش از موقت انفصال به سال دو تا ماه شش از برحبس عالوه ننماید اعالم اداری یا قضایی صالحیتدار

 

 

 دولت ینمأمور به نسبت تمرد ـ چهاردهم فصل

 مجازات و شودمی محسوب تمرد آید عمل به آنان وظیفه انجام حین در دولت ینمأمور به نسبت آگاهی و علم با که مقاومتی یا حمله هرگونه ـ 607 ماده

 :است ذیل شرح به آن

 .سال دو تا ماه ازشش حبس دهد، نشان را خود اسلحه تهدید قصد به متمرد هرگاه .1

 .سالسه تا یک از حبس برد، اسلحه به دست اقدام حین در متمرد هرگاه .2

 .سال یک تا ماه سه از حبس موارد سایر در .3

 .شد خواهد محکوم جرم دو هر مجازات به بشود هم دیگری جرم مرتکب تمرد هنگام در متمرد اگر ـ تبصره

 

 اشخاص حرمت هتک ـ پانزدهم فصل

)اصالحی  .بود خواهد ششجزای نقدی درجه  به نباشد قذف حد موجب چنانچه رکیک الفاظ استعمال و فحاشی قبیل از افراد به توهین ـ 608 ماده

1399) 

 

 نمایندگان یا اسالمیشورای مجلس نمایندگان از یکی یا وزرا یا جمهور رییس معاونان یا قوه سه روسای از یکی ،سمت به توجه با هرکس ـ 609 ماده

 الح در شهرداریها و دولتی شرکتهای و ومؤسسات هاوزارتخانه کارکنان یا محاسبات دیوان اعضای یا یاقضات نگهبان شورای اعضای یا خبرگان مجلس

 .شودمی محکوم نقدی جزای ریال میلیون یک تا هزار پنجاه یا و شالقضربه( 74) تا یا و حبس ماه شش تا سه به نماید توهین آن سبببه یا وظیفه انجام

 

 

 

 جرایم ارتکاب برای تبانی و اجتماع ـ شانزدهم فصل

 فراهم را آن ارتکاب وسایل یا شوند مرتکب کشور خارج یا داخلی امنیت برضد جرایمی که نمایند تبانی و اجتماع بیشتر یا نفر دو هرگاه ـ 610 ماده

 .شد خواهند محکوم حبس سال پنج تا دو به نباشد صادق آنان بر محارب عنوان که صورتی در نمایند

 

 باشند دیده تدارک هم را اجرایی مقدمات و نمایند اقدام مردم اموال یا نفوس یا اعراض علیه که بنمایند تبانی و اجتماع بیشتر یا نفر دو هرگاه ـ 611 ماده

 .شد خواهند محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به مراتب حسب نشوند اقدام به موفق خود اراده بدون ولی
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 اطفال و اشخاص علیه جرایم ـ هفدهم فصل

 که صورتی در نشود قصاص علت بهر یا و باشد کرده گذشت قصاص از ولی داشته شاکی یا نداشته شاکی و شود عمد قتل مرتکب هرکس ـ 612 ماده

 .نمایدمی محکوم سال ده تا سه از حبس به را مرتکب دادگاه گردد دیگران یا مرتکب تجری یابیم جامعه امنیت و صیانت و نظم در اخالل موجب وی اقدام
 بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد.[ 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728مورد معاونت در جرم؛ این تبصره به موجب ماده ]در  ـ تبصره

 

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این مادهبه جرم شروعدر مورد ]  ـ 613 ماده
 

 فقدان یا دایمی مرضبه منتهی یا اعضا از عضوی افتادن کار از یا شکستن یا نقصان موجبکه آورد وارد ضربی یا جرح دیگری به عمداً هرکس ـ 614 ماده

 و صیانت و نظم در اخالل موجب وی اقدامچنانچه باشد نداشته امکان قصاص که مواردی در گردد علیهمجنیعقل زوال یا منافع یا حواس از یکی نقص یا

 یزن دیهپرداخت به مرتکب علیهمجنی درخواست صورت در و شد خواهدمحکوم حبس درجه شش به گردد دیگران یا مرتکب تجریبیم یا جامعه امنیت

 (1399)اصالحی  .شودمی محکوم

 محکوم حبس سال یک تا ماه سه به مرتکب باشد آن امثال و چاقو یا اسلحه جرح آلت و نشود فوق ضایعات به منتهی وارده جرح که صورتی در ـ تبصره
 .شد خواهد

 
 :شوندمی محکوم زیر مجازات به مورد حسب درنزاعکنندگانازشرکت یک هر نمایند منازعه یکدیگر با ایعده هرگاه ـ 615 ماده

 .سال تاسهیک ازحبس به شود قتلبهمنتهی نزاعکهدرصورتی ـ 1
 .سال تاسه ماه شش از حبس به شود عضو نقص به منتهی که صورتی در ـ 2
 .سال تایک ماه سه از حبس به شود جرح و ضرب به منتهی که صورتی در ـ 3
 .بود نخواهد ماده این مشمول شودداده تشخیص شروعم دفاع ،شخص اقدام که صورتی در ـ 1تبصره
 .شد نخواهد مورد حسبدیه یا قصاص مقررات اجرای مانع فوق مجازاتهای ـ 2تبصره

 

 رعایت دمع سبب یابه است نداشته مهارت آن در مرتکب که امری به اقدام یا مباالتییابی احتیاطیبی واسطه به عمد غیر قتل که صورتی در ـ 616 ماده

 .دباش محض خطای اینکه مگر شد خواهد محکومدم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و سال تاسه یک از حبس به مسبب شود واقع نظامات
 .گرددنمی رانندگیتصادف اثر در عمد غیر قتل شامل ماده این مقررات ـ تبصره

 

 اب یا دهد قرار یاتهدید اخاذی یا اشخاص مزاحمت وسیله را آن یا کند نمایی یاقدرت تظاهر دیگر اسلحه هرنوع یا و چاقو وسیله به هرکس ـ 617 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال دو تا ماه شش از حبس به نباشد محاربمصادیق از که صورتی در شود گالویز کسی

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب  (ـ22/9/1396الحاقی ) 1تبصره 
جه و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سالح های مذکور ممنوع است و مرکتب به جزای نقدی در

 .ح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شودشش محکوم و حسب مورد این سال

( در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده 1تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره ) (ـ22/9/1396الحاقی ) 2تبصره 
 .شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بالمانع است

نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین 
 .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 

 و کسب از را مردم گرددیا عمومی آرامش و آسایش و نظم لاخال موجب افراد به یاتعرض متعارف غیر حرکات یا جنجال و هیاهو با هرکس ـ 618 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال یک تا ماه سه از حبس به دارد باز کار
 

 هب نماید توهین آنانبه حیثیت و شؤون مخالف حرکات و الفاظ با یا بشود زنان یا اطفالمزاحم یا متعرض معابر یا عمومی اماکن در هرکس ـ 619 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و ماه شش تا دو از حبس

 مجازات حداکثربه مرتکبین از هریک شود واقع جمعی دسته و قبلی توطئه نتیجه در( 618) و( 617) و( 616) مواد در مذکور جرایم هرگاه ـ 620 ماده

 .شد خواهد محکوم مقرر
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 دیگری یاتوسط شخصاً دیگر هرنحو به یا حیله یا تهدید یا عنف به دیگر هرمنظوربه یا انتقام قصد به یا مال یا وجه مطالبه قصد به هرکس ـ 621 ماده

در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه ، کند مخفی یا برباید را شخصی

 آسیب هعلیمجنی به یا پذیرد انجام نقلیه وسایل توسط ربودن یا باشد تمام سال پانزده کمتراز علیهمجنی سن که صورتی در. شد خواهد محکوم پنج

 محکوم نیز جرم آن مجازات به دیگر جرایم ارتکاب صورت در و شد خواهد محکوم شده تعیین مجازات حداکثر به مرتکب شود وارد حیثیتی یا جسمی

 (1399)اصالحی  .گرددمی

 شد.[ نسخ 1399کاهش مجازات تعزیری  قانون موجب ]به ـ تبصره
 

 به مورد حسب یاقصاص دیه پرداخت بر عالوه شود وی جنین سقط موجب ،حاملهزن آزار و اذیت یا ضرب واسطه به عامداً عالماً کس هر ـ 622 ماده

 .شد خواهد محکوم سال سه تا یک از حبس

 و عالماً اگر شودومی محکوم حبس سال یک تا ماه شش به گردد زن جنین سقطموجب دیگری وسایل یا ادویه دادن واسطه به کس هر ـ 623 ماده

 هاینک مگر شد خواهد محکوم ماهشش تا سه از حبس به گردد سقط وی جنین که نماید دیگری یاوسایل ادویه استعمال به داللت را ایحامله زن عامداً

 .شد خواهد داده مربوط مقرراتمطابق دیه پرداخت به حکم مورد هر در و باشدمی مادر حیاتحفظ برای اقدام این شود ثابت

 

 راهمف جنین سقطوسایل کنندمی اقدام فروشی دارو یا جراحی یا مامایی یا طبابتعنوان به که اشخاصی و فروش دارو یا ماما یا طبیب اگر ـ 624 ماده

 خواهد صورت مربوط مقررات مطابقدیه پرداخت به حکم و شد خواهند محکوم سال پنج تا دو از حبسبه نمایند جنین اسقاط به مباشرت یا و سازند

 .پذیرفت

 

 .[شد نسخ 1392 اسالمی مجازات قانون 728 ماده موجب به] ـ 629تا  625ماده 

 قتل به را آنانحال همان در تواندمی باشد داشته زن تمکین به علم و کند مشاهدهاجنبی مرد با زنا حال در را خود همسر مردی هرگاه ـ 630 ماده

 .است مانندقتل نیز مورد این در جرح و ضرب حکم. برساند قتل به تواندرامی مرد فقط باشد مکره زن که صورتی در و برساند

 

 دادقلم طفل مادر از غیر دیگری زن به متعلق یا دیگری طفل بجای را او یا کندمخفی یا بدزدد است شده متولد تازه که را طفلی هرکس ـ 631 ماده

 جزای ریال هزار پانصد تا هزار یکصد به مرتکب بوده مرده مزبور طفل که شود احراز چنانچه شدو خواهد محکوم حبس سال سه تا ماه شش به نماید

 .شد خواهد محکوم نقدی

 

 تا ماه سه از مجازات به کند امتناع دارند مطالبه حق قانوناً که اشخاصی مطالبه درموقع است شده سپرده او به که طفلی دادن از کسی اگر ـ 632 ماده

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون سه تا هزار پانصد و میلیون یک از نقدی جزای به یا حبس ماه شش

 

 به ایدنم رها استسکنه از خالی که محلی در باشدنمی خود محافظت به قادر که راشخصی یا طفل دیگری دستور به یا شخصا کسی هرگاه ـ 633 ماده

 دکن رها باشد سکنه دارای که جایی وآبادی در اگر و شد خواهد محکوم ریال میلیون دوازده تا میلیون ازسه نقدی جزای یا و دوسال تا ماه شش از حبس

 مورد حسب فوق مجازات بر عالوه کننده رها شود فوت یا آسیب یا صدمه آمدن وارد سبب اقدام این چنانچه و شد خواهد مذکورمحکوم مجازات نصف تا

 .شد خواهد محکوم نیز ارش یا دیه یا قصاصبه

 

 نبش با نیز دیگریجرم هرگاه و شودمی محکوم یکسال تا روز یک و ماه سه از حبسمجازات به نماید قبر نبش شروعم مجوز بدون هرکس ـ 634 ماده

 .شد خواهد محکومهم جرم آن مجازات به باشد شده مرتکب قبر

 

 یکصد از نقدی جزای به نماید مخفی را آن یا شود آن دفن سبب یا کند دفن را ایجنازهاموات دفن به مربوط نظامات رعایت بدون هرکس ـ 635 ماده

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون یک تا هزار

 

 را آن هدد هستندخبر جرایم تعقیب و کشف مأمور قانوناً که اشخاصی به اینکه ازقبل یا کند مخفی قتل به علم با را مقتولی جسد هرکس ـ 636 دهما

 .شد خواهد محکومسال یک تا روز یک و ماه سه از حبس به نماید دفن

https://t.me/ekhtebar


18 

 

 عمومی اخالق و عفت ضد جرایم ـ هجدهم فصل

 وند،ش مضاجعه یاتقبیل قبیل از زنا از غیر عفت منافی عمل یا شروعنام روابط مرتکب نباشد، زوجیت علقه آنها بین که مردی و زن هرگاه ـ 637 ماده

 .شودمی تعزیر کنندهاکراه فقط باشد اکراه و عنف با عمل اگر و شد خواهند محکوم ضربه نه و نود تا شالق به

 ضربه( 74) یاتا ماه دو تا روز ده از حبس به عمل برکیفر عالوه نماید حرامی عمل به تظاهر معابر و عمومی اماکن و انظار در علنا هرکس ـ 638 ماده

 از حبس به فقط نماید دارجریحه را عمومی عفت ولی باشدنمی کیفر دارای عمل آن نفس که شودعملی مرتکب که صورتی در و گرددمی محکوم شالق
 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا یا ماه دو تا روز ده

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

 شد: خواهد بسته دادگاه نظر با موقت طور به مربوطه محل مقرر، مجازات بر عالوه «الف» بند مورد در و شوندمی محکوم سال ده تا یک از حبس به زیر افراد ـ 639 ماده

 .کند اداره یا دایر فحشا یا و فساد مرکز که کسی ـ الف
 .نماید فراهم راآن موجبات یا نموده تشویق فحشا یا فساد به را مردم که کسی ـ ب
 .گرددمی محکوم نیز قوادی حد به مذکور مجازات بر عالوه نماید صدق قوادی عنوان فوق عمل بر هرگاه ـ تبصره

 یابه شالقضربه( 74) تا و ریال میلیون شش تا ریال هزار پانصد و میلیون یک از نقدیجزای و سال یک تا ماه سه از حبس به ذیل اشخاص ـ 640 ماده

 :شد خواهند محکوم مذکور مجازات دو یا یک
 را عمومی واخالق عفت که هرچیز کلی طور به یا و سینما نوار ،فیلم ،عالیم ،اعالنات ،مطبوعات تصاویر، ،نقاشی گراور، ،طرح یا نوشته هرکس ـ 1

 .داردنگاه توزیع و تجارت برای یا بسازد یا گذارد عمومی انظار معرض و نمایش به توزیع یا تجارت برای نماید دارجریحه
 ای و تجارتواسطه یا متصدی انحا از نحوی به یا و کند صادر یا وارد دیگریوسیله به یا شخصا فوق اهداف منظور به را مذکور اشیای هرکس ـ 2

 .نماید مالتحصیل آنها دادن کرایه از یا شود دیگر معامله هرقسم
 .بگذارد عمومی انظار معرضبه را آنها یا نماید منتشر انحاء از نحوی به را فوق اشیای هرکس ـ 3
 محل یا و فوق ممنوعه اعمال از یکی فاعل یا و اعالن انحاء از نحوی به اشیاء آن ترویج یا و فوق در مذکور اشیای معامله به تشویق برای هرکس ـ 4

 .نماید معرفی را آن آوردن دست به
 فروش و خرید یا تهیه دیگرعقالیی حالل مصلحت هر یا علمی مقاصد برای و شرعی موازین رعایت با که بود نخواهد اشیایی شامل ماده این مفاد ـ 1تبصره

 .گیردقرارمی علمی متعارف استفاده مورد و
 .شد خواهد تحویل ذیربط دولتی دستگاه به الزم استفاده جهت و گرددمی آثار محو و ضبط مذکور اشیای ـ 2تبصره

 ،مخابرات شرکت خاص مقررات اجرای بر عالوه نماید مزاحمت ایجاد اشخاص برای دیگرمخابراتی دستگاههای یا تلفن وسیله به کسی هرگاه ـ 641 ماده

 .شد خواهد محکوم ماه شش تا یک از حبس به مرتکب

 خانوادگی تکالیف و ضدحقوق بر جرایم :نوزدهم فصل

 شد[ نسخ 1391 خانواده مصوب حمایت قانون 85 ماده 9 بند موجب ]به ـ 642ماده 

 میلیون سه از یا سال سه تا ماه شش از حبس به نماید، عقد مردی برای است دیگری عده در که را زنی یا شوهردار زن عالماً کسی هرگاه ـ 643 ماده

 تصدی از همیشه برای باشد رسمی اسناد یا طالق و ازدواج دفتر دارای اگر و شودمی محکوم شالق ضربه( 74) تا و نقدی جزای ریال میلیون هیجده تا
 .گردید خواهد ممنوع دفتر

 :شوندمی محکوم نقدیجزای ریال میلیون دوازده تا سه از یا و سال دو تا ماه شش از حبس به شوند زیر اعمال از یکی مرتکب عالماً که کسانی ـ 644 ماده

 .نگردد مواقعه به منجر که صورتی در آورد در عقددیگری به را خود است دیگری عده یا زوجیت قید در که هرزنی ـ 1
 .نگردد مواقعه به منتهی که صورتی در نماید تزویج خودبرای است دیگری عده در که را زنی یا شوهردار زن که هرکسی ـ 2

 [شد نسخ 1391 مصوب خانواده حمایت قانون 85 ماده 9 بند موجب به] ـ 646تا  645ماده 

 شغل ،اجتماعی موقعیت ،مالی تمکن ،عالی تحصیالت داشتن قبیل از واهی امور به خودرا طرف ازدواج عقد از قبل زوجین از هریک چنانچه ـ 647 ماده

 .گرددمی محکوم سال دو تا ماه شش از تعزیریحبس به مرتکب شود واقع آنها از هریک برمبنای عقد و دهدفریب آن امثال و تجرد ،خاص سمت و
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 سر افشای و دروغ شهادت و قسم ـ بیستم فصل

 ،قانونی موارد از غیر در هرگاه شوندمی اسرار محرم خود حرفه یا شغل مناسبت بهکه کسانی کلیه و داروفروشان و ماماها و جراحان و اطبا ـ 648 ماده

 .شوندمی محکوم نقدی جزای ریال میلیون شش تا هزار پانصد و میلیون یک به یا و حبس سال یک تا روز یک و ماه سه به کنند افشا را مردم اسرار

 .شد خواهد محکوم حبس سال دو تا ماه شش به نماید یاد دروغ سوگند باشد اوشده متوجه قسم که جزایی یا حقوقی دعوای در هرکس ـ 649 ماده

 دوازده تا هزار پانصد و میلیون یک به یا و حبس سال دو تا روز یک و ماه سه بدهدبه دروغ شهادت رسمی مقامات نزد دادگاه در هرکس ـ 650 ماده

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون

 .است گردیده ذکر دروغ شهادت برای دیات و قصاص و حدود باب در که است مجازاتی بر عالوه ماده این در مذکور مجازات ـ تبصره
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 غیر مال ربودن و سرقت ـ یکم و بیست فصل

 شالق ضربه( 74) تا و حبس سال بیست تا پنج از مرتکب باشد ذیل شرط پنج تمامبه مقرون ولی نباشد حد شرایط جامع سرقت هرگاه ـ 651 ماده

 :گرددمی محکوم

 .باشد شده واقع شب در سرقت ـ 1

 .باشند بیشتر یا نفر دو سارقین ـ 2

 .باشند بوده مخفی یا ظاهر سالح حامل آنها از نفر چند یا یک ـ 3

 :باشدیم لیذ موارد بند نیا در ورکمذ سالح از منظور ـ تبصره

 .کنارنج و تفنگ لیقب از گرم اسلحه انواع ـ 1

 .سکبو پنجه و چاقو ارد،ک ر،یشمش قمه، لیقب از سرد اسلحه انواع ـ 2

 صبن قابل یهازهیسرن و آنها مشابه ای رانیا یاسالم یجمهور مسلح یروهاین در متداول یسنگر یاردهاک بر مشتمل یسردجنگ اسلحه انواع ـ 3

 .تفنگ یرو بر

 . یآبز واناتیح ارکش ژهیو یتفنگها و جانداران ردنک هوشیب مخصوص یتفنگها ،یزنساچمه یتفنگها شامل یارکش اسلحه انواع ـ 4

 را خود قیقتحبرخالف یا کرده اختیار را دولت مستخدم لباس یا عنوان اینکه یا برده کار به ساختگی کلید یا شکسته را حرز یا رفته باال دیوار از ـ 4

 .باشند کرده سرقت است آن توابع یا سکنی برای مهیا یا سکنی محل که جایی در یا کرده قلمداد دولتی مأمور

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

 جرحی اگر و شودمی محکوم ضربه( 74) تا شالق و سال ده تا ماه سه از حبس به باشد مسلح سارق یا و باشد آزار به مقرون سرقت هرگاه ـ 652 ماده

 .گرددمی محکوم ماده این در مذکور مجازات حداکثر به جرح مجازات بر عالوه باشد شده واقع نیز

 و حبس سال تاپانزده سه به نباشد صادق براو محارب عنوان که صورتی در شود راهزنی مرتکب انحاء از نحوی به شوارع و هاراه در هرکس ـ 653 ماده

 .شودمی محکوم ضربه( 74) تا شالق

 که رتیصو باشددر مخفی یا ظاهر سالح حامل آنان از نفر یک الاقل و باشند یابیشتر نفر دو سارقین و باشد شده واقع شب در سرقت هرگاه ـ 654 ماده

 .باشدمی ضربه( 74) تا شالق و سال پانزده تا پنج از حبس مرتکبان یا مرتکبجزای نکند صدق محارب عنوان اسلحه حامل بر

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این مادهبه جرم شروعدر مورد ]  ـ 655 ماده

 ضربه( 74) تا و سال سه تا ماه شش از حبس به مرتکب باشد زیر شرایط از یکی بهمقرون و نباشد حد شرایط جامع سرقت که صورتی در ـ 656 ماده

 :شودمی محکوم شالق

 .باشد شده واقع اینها غیر و حمام و مسجد قبیل از عمومی هایمحل در یا آن توابع در یا سکنی برای مهیا یا سکنی محل که جایی در سرقت ـ 1

 .باشد شکسته را حرز سارق و بوده محرز نرده یا پرچین یا بوته یا و درخت واسطه به که باشد شده واقع جایی در سرقت ـ 2

 .باشد شده واقع شب در سرقت که صورتی در ـ 3

 .باشند بیشتر یا نفر دو سارقین ـ 4

 یا آنجارفته به مخدوم اتفاق به که دیگری منزل یا خود مخدوم منزل در را دیگری مال یا دزدیده را خود مخدوم مال و بوده مستخدم سارق ـ 5

 .باشد نموده سرقت انبار و کارخانه ،کارگاه ،دکان ،خانه قبیل از بوده وی کار محل معموال که محلی در یا و بوده کارگر یا شاگرد

 قسمتی یا تمام است آنان دسترس در اموالی شغل اقتضای به که کسانی کلی طوربه و کاروان و کاروانسرا و مسافرخانه و هتل کنندگان اداره هرگاه ـ 6

 .دهند قرار دستبرد مورد را آن از

 محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال پنج تا یک از حبس به شود آن امثال و بری جیب ،زنیکیف طریق از دیگریمال ربودن مرتکب هرکس ـ 657 ماده

 .شد خواهد

 

 رتکبم نباشد حد حایزشرایط و پذیرد صورت رانندگی تصادف محل در یا سوزی آتش یا جنگی یا زدهزلزله یا سیل مناطق در سرقت هرگاه ـ 658 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال پنج تا یک از حبس مجازات به
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 بخش و دولت مشترک سرمایه یا دولت سرمایه با یا دولت هزینه به که عمومی استفاده مورد تاسیسات به مربوط متعلقات و وسایل هرکس ـ 659 ماده

 را غیره و گاز و برق و آب برداریبهره تاسیسات مانند شده نصب یا ایجاد خیریه موسسات یا دولتی غیر عمومیسازمانهای و نهادها وسیله به یا دولتی غیر

 .دش خواهدمحکوم مقرر مجازات حداکثر به باشد مربوطه سازمانهای ازکارکنان مرتکب چنانچه و شودمی محکوم سال پنج تا یک از حبسبه نماید سرقت

 

 البفاض هکشب گاز و تلفن و برق و آب از رمجازیغ استفاده به مبادرت تلفن و گاز و برق و فاضالب و آب انشعاب حق پرداخت بدون سکهر ـ 660 ماده

 یتهاکشر نیمأمور از بکمرت چنانچه. خواهدشد ومکمح وارده خسارت برابر دو تا کی از ینقد یجزا پرداخت به وارده خسارت جبران بر عالوه دینما

 .خواهدشد ومکمح مجازات ثرکحدابه باشد ورکمذ

 

 ضربه( 74) تا و دوسال تا روز یک و ماه سه از حبس ،مرتکب مجازات نباشد فوق درمواد مذکور شرایط به مقرون سرقت که موارد سایر در ـ 661 ماده

 .بود خواهد شالق

 

 تحصیل انحاء از نحوی به را آن است آمده بدست سرقت ارتکاب نتیجه در مال اینکهبه آور اطمینان قراین وجود با یا اطالع و علم با کس هر ـ 662 ماده

 .شد خواهدمحکوم شالق ضربه( 74) تا و سال سه تا ماه شش از حبس به دهد قرار معامله مورد یا نماید قبول یا مخفی یا

 .گرددمی محکوم ماده این در مجازات حداکثر به باشد داده قرار خود حرفه را مسروقه اموال معامله متهم صورتیکه در

 

 دباش توقیف با منافی نمایدکه تصرفی یا دخالت ،اجازه بدون و است شده توقیف ذیصالح مقامات توسط که اموالی و اشیای در عالماً هرکس ـ 663 ماده

 .شد خواهد محکوم سال یک تا ماه سه از حبس به باشدآن مالک متصرف یا کننده مداخله ولو

 

 به دکن تهیه یا بسازد، جرم ارتکاب برای ایوسیله هرنوع یا نماید آن تغییر یا کلیدساخت به اقدام جرمی ارتکاب برای عامداً عالماً هرکس ـ 664 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال یک تا ماه سه از حبس

 

 این نتیجه در اگر و شد خواهد محکوم سال یک تا ماه شش از حبس به نباشد سرقت عنوان مشمول او عمل و برباید را دیگری مال هرکس ـ 665 ماده

 .شد خواهد محکوم نیز آن مجازات به باشد شده وارد علیهمجنی به ایصدمه کار

 

 .بود خواهد قانون در مقرر مجازات حداکثر موردحسب سارق مجازات ،سرقت جرم تکرار صورت در ـ 666 ماده

 تعیین در مخففه جهات از تواندنمی دادگاه باشد داشته سرقت اتهام به قطعی محکومیت فقره سه سارق که صورتی در سرقت جرم تکرار در ـ تبصره

 .نماید استفاده مجازات

 

 دانفق صورت ودر عین رد به را رباینده یا سارق شده تعیین مجازات بر عالوه دادگاهفصل این در مذکور اموال ربودن و سرقت موارد کلیه در ـ 667 ماده

 .نمود خواهد محکوم وارده خسارت جبران وشده ربوده یا مسروقه مال قیمت یا مثل رد به عین
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 اکراه و تهدید ـ دوم و بیست فصل

 یا او هب متعلقکه اینوشته و سند یا و نماید مهر یا و امضا یا سند یا نوشته دادنبه ملزم را دیگری تهدید و اکراه با یا قهر و جبر با هرکس ـ 668 ماده

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( 74) تا و سال دو تا ماه سه از حبس به بگیرد وی از را باشدمی او به سپرده

 

 اعم نماید، وا بستگان خودیا به نسبت سری افشای به یا و مالی یا شرفی یا نفسی یاضررهای قتل به تهدید نحو هر به را دیگری کسی هرگاه ـ 669 ماده

 تا ماه دو از زندان یا ضربه( 74) تا شالق مجازات به باشد ننموده یا نموده را فعلی ترک یا امر انجام تقاضای یا مال یا وجه تقاضای واسطه این به اینکه از

 .شد خواهدمحکوم سال دو

 

 

 ورشکستگی ـ سوم و بیست فصل

 .شد خواهند محکوم سال پنج تا یک از حبس مجازات به شوند می محکوم تقلب به ورشکستگی عنوان به که کسانی ـ 670 ماده

 

 .است حبسسال دو تا ماه شش از تقصیر به ورشکسته مجازات ـ 671 ماده

 

 طریق به یا عقدقرارداد طریق از الواسطهمع یا مستقیما ورشکسته تاجر و طلبکاران بین ورشکستگی به رسیدگی امر در تصفیه مدیر هرگاه ـ 672 ماده

 .گردد می محکوم ریال میلیون هجده تا سه از نقدی جزای به یا و حبس سال سه تا ماه شش به نماید تبانی دیگر

 

 

 امانت در خیانت ـ چهارم و بیست فصل

 سحب سالسه تا یک به نماید استفاده سو آورده بدست طریق هر به یا استشده سپرده او به که امضایی سفید یا مهر سفید از هرکس ـ 673 ماده

 .شد خواهد محکوم

 

 ای وکالت برای یا رهن یا امانت یا اجاره عنوان به آن نظایر و قبض و چک و سفتهقبیل از هایینوشته یا منقول غیر یا منقول اموال هرگاه ـ 674 ماده

 بوده او نزد ااشی آن که شخصی و برسدمعینی مصرف به یا شود مسترد مذکور اشیای که است بوده بنابراین و شده داده کسی به اجرتیابی اجرت با هرکار

 .شد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش ازحبس به نماید مفقود یا تلف یا تصاحب یا استعمال آنها متصرفین یا مالکین ضرر به را آنها
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 حیوانات و اموال اتالف و تخریب و احراق ـ پنجم و بیست فصل

 یا خرمن یا جنگل یا سکنی برای معد یا مسکونی محل هر کلی طور به و انبار یا کارخانه یا هواپیما یا کشتی یا بنا یا عمارت عمداً کس هر ـ 675 ماده

 .شودمی محکومسال پنج تا دو از حبس به بزند آتش را دیگری به متعلق باغهای یا مزارع یا اشجار یا زراعی محصول نوع هر

 

 .داشت خواهد را محارب مجازات باشد اسالمی حکومت با مقابله قصد به که صورتی در فصل این در فوق اعمال ـ 1تبصره

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این تبصرهبه جرم شروعدر مورد ]  ـ 2تبصره

 

 .شد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به بزند آتش را دیگری به متعلق منقول اشیای سایر هرکس ـ 676 ماده

 

ورتی در ص، اندازد ازکار یا و نماید تلف بعضاً یا کالً نحو هر به یا نماید تخریب را دیگریبه متعلق غیرمنقول یا منقول اشیای عمداً هرکس ـ 677 ماده

)اصالحی  .شد خواهد محکوم وارده ( ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت100،000.000وارده یکصد میلیون ) خسارتکه میزان 

1399) 

 

 .استحبس سال پنج تا دو مرتکب مجازات باشد شده واقع منفجره موادوسیله به( 677) و( 676) مواد در مذکور جرایم هرگاه ـ 678 ماده

 

 را است شده اعالم ممنوع دولت توسط آنها شکار که حیواناتی یا دیگری به متعلق گوشت حالل حیوان ضرورت بدون و عمد به هرکس ـ 679 ماده

 حکومم ریال میلیون سه تا ریال هزار پانصد و میلیون یک از نقدی جزای یا ماه شش تا روز یک و ازنود حبس به کند ناقص یا تلف یا مسموم یا بکشد

 .شد خواهد

 

 سه تا ماه سه از حبس به نماید شده حفاظت وحشی جانوران و حیوانات صید یا شکاربه اقدام قانونی مجوز بدون و مقررات برخالف هرکس ـ 680 ماده

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون هجده تا ریال میلیون نیم و یک از نقدی جزای یا و سال

 

 .شد خواهد محکوم سال ده تا دو از حبس به کند تلف دیگری هرنحو به یا بسوزاند را دولتی اسناد سایر و هاقباله و دفاتر عالماً هرکس ـ 681 ماده

 

 لفت دیگر هرنحو به یا بسوزاند است غیر ضرر موجب آنها اتالف که را دولتی غیر غیرتجارتی و تجارتی اوراق یا اسناد نوع هر عالماً هرکس ـ 682 ماده

 .شد خواهدمحکوم سال دو تا ماه سه از حبس به کند

 

 چنانچه شود واقع غلبه و قهر نحو به نفر سه از بیش جماعتی طرف از که محصوالت یا امتعه و اجناس و اموال اتالف و غارت و نهب نوع هر ـ 683 ماده

 .شد خواهند محکوم سال پنج تا دو از حبس به نشوند شناخته محارب

 

 واسطه به یا نماید درو و قطع را دیگری محصول یا کند خراب را کسی نخلستان یا میوه باغ یا تاکستان یا بچراند را دیگری محصول هرکس ـ 684 ماده

 حبس به یندازدب استفاده از را دیگری آسیاب یا بشود آن تضییع باعث یا کند خشک دیگر وسایل و اقدامات با یا است آن به متعلق که آبی قطع یا سرقت

 (1399)اصالحی  .شودمی محکوم درجه شش

 

 میلیون یک از یا حبس ماه شش تا سه به نماید قطع یا ببرد بین از قانونی مجوز بدون وسیله هر یا هرترتیب به را خرما نخل اصله هرکس ـ 685 ماده

 .شد خواهد محکوم مجازات هردو یا نقدی جزای ریال میلیون سه تا هزار پانصد و

 

 مفراه را آنها رفتنبین از موجبات یا قطع مذکور قانون برخالف و عامداً عالماً را سبزفضای گسترش قانون یک ماده موضوع درختان هرکس ـ 686 ماده

 محکوم ریال میلیون هجده تا میلیونسه از نقدی جزای یا و سال سه تا ماه شش از تعزیری حبس موردبه حسب وارده خسارت جبران بر عالوه آورد

 .شد خواهد
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 فرکانس مراکز و تلفن و تلگراف و پست گاز، ،نفت برق، ،فاضالب و آب هایشبکه ازقبیل عمومی استفاده مورد تاسیسات و وسایل در هرکس ـ 687 ماده

 مخابرات و نیرو انتقال خطوط و برق هایونیروگاه کشی لوله انشعاب و کانال و سد از اعم آنها به مربوط متعلقات و تلویزیون و رادیو و( مخابرات) ماکروویو و

 یا یغیردولت بخش و دولت مشترک سرمایه با یا دولت سرمایه یا هزینهبه که آنها انتقال و توزیع و تولید دستگاههای و( نوری یا یازمینی هوایی کابلهای)

 امینت یا اشخاص جان منظورحفظ به که عالیمی سایر و رانندگی و راهنمایی عالیم در همچنین و شده ایجاد عمومی استفاده برای خصوصی بخش توسط

 او ورمنظ که آن بدون شود دیگر خرابکاری نوع هر یا انداختن کار از یا حریق ایجاد یا تخریب مرتکب ،است شده هانصبجاده و شوارع یا فوق تاسیسات

 .شد خواهد محکوم سال ده تا سه از حبس به باشد عمومی امنیت و نظم در اخالل

 

 .داشت راخواهد محارب مجازات باشد اسالمی حکومت با مقابله و جامعه امنیت و نظم در اخالل منظور به مذکور اعمال که صورتی در ـ 1تبصره

 [بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شد. 1399قانون مجازات اسالمی، اصالحی  728به موجب ماده  ؛ این تبصرهبه جرم شروعدر مورد ]  ـ 2تبصره

 

 بهداشتی غیر دفع ،آلوده آشامیدنی آب توزیع یا آشامیدنی آب کردن آلوده قبیل از شود شناخته عمومی بهداشت علیه تهدید که اقدامی هر ـ 688 ماده

 ای خام فاضالب مجاز غیر استفاده ،مجازدام غیر کشتار و ها خیابان در زباله ها،رودخانه در کننده مسموم مواد ریختن زاید، مواد و دامی و انسانی فضوالت

 به نباشند شدیدتری مجازات مشمول خاص قوانین طبق چنانچه مرتکبین و باشدمی ممنوع کشاورزی مصارف برای فاضالب هایخانه تصفیه آب پس

 .شد خواهند محکوم سال یک تا حبس

 

 ضوالتف دفع و دام کشتار مجازبودن غیر نیز و شودمی شناخته زیست محیط آلودگی و عمومیبهداشت علیه تهدید مزبور اقدام اینکه تشخیص ـ 1تبصره

 دامپزشکی سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان ،پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت عهدة بر مورد مذکورحسب جرم اعالم همچنین و دامی

 .بود خواهد

 شیمیایی ،فیزیکی کیفیتکه میزانی به زمین یا خاک یا هوا یا آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش از عبارتست زیست محیط آلودگی از منظور ـ 2تبصره

 .دهد باشدتغییر مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به که طوری به را آن بیولوژیک یا

 

 انسانی به صدمه و جراحت یا عضو نقص یا قتل به منتهی شده انجام اقدامات سایر و تخریب و حرق هرگاه فصل این در مذکور موارد تمام در ـ 689 ماده

 .شد خواهد محکوم نیز وارده خسارات تادیه به حال هر در و دیه پرداخت و قصاص به مورد حسب مذکور مجازاتهای بر عالوه مرتکب شود
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 غیر امالک و منازل حرمت هتک ـ ششم و بیست فصل

 و اشجار غرس ،حفرچاه ،نهرکشی ،بندی کرت مرز، امحای ،فاصل حد تغییر ،دیوارکشی ،کنیپی قبیل از سازی صحنه وسیله به هرکس ـ 690 ماده

 ،هاقلمستان ها،باغ ها،کوهستان ،شده ملی مراتع و هاجنگل ،زراعی آیش در یا شده کشت از اعم مزروعی اراضی در تصرف آثار تهیه به آن امثال و زراعت

 و اراضی سایر و بایر و موات اراضی و صنعت و کشت و دامپروری و ودامداری کشاورزی تاسیسات ،ملی های پارک و طبیعی انهار سارها،چشمه ،آب منابع

 برای که باقیه اثالث و محبوسات و موقوفات و امالک و اراضی همچنین و اوقاف یا هاشهرداری یادولت به وابسته هایشرکت یا دولت به متعلق امالک

 اجازه بدون یا نماید مبادرت ،دیگری یا خود کردن معرفی ذیحق یا تصرف منظور به حقوقی یا حقیقی اشخاص یا یافتهاختصاص المنفعهعام مصارف

 هرگونه به اقدام یا گردد طبیعی منابع و زیست محیط تخریب موجب که نماید عملیاتی به مبادرت دیگر ذیصالح مراجع یا زیست محیط حفاظت سازمان

 .شودمی محکوم حبس سال یک تا ماه یک مجازات به نماید مذکور موارد در ازحق ممانعت یا مزاحمت ایجاد یا عدوانی تصرف و تجاوز

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

 

 تا را متجاوز عملیات ماندن متوقف دستور مجلس صورت تنظیم با قضایی مقام و آیدمیعمل به نوبت از خارج الذکر فوق جرایم به رسیدگی ـ 1تبصره

 .داد خواهد قطعی حکم صدور

 دتوانمی مدعی خواهدشد، صادر بازداشت قرار باشد موجود جرم برارتکاب قوی قراین و باشد بیشتر یا نفر سه متهمان تعداد که صورتی در ـ 2تبصره

 .بنماید را آثارتجاوز رفع و اشجار و بنا قلع و ید خلع تقاضای

 

 نبوده غلبه و قهر ورودبه ابتدای در یا نباشد یا باشد محصور که آن از اعم است دیگری تصرف در که شود ملکی داخل غلبه و قهر به هرکس ـ 691 ماده

 یا رنف دو مرتکبین هرگاه. شودمی محکومحبس ماه شش تا یک به مورد حسب تجاوز رفع بر عالوه باشدمانده غلبه و قهر به متصرف اخطار از بعد ولی

 .شد خواهند محکوم سال سه تا یک از حبسبه باشدسالح ازآنهاحامل یکی الاقل و بوده بیشتر

 

 .خواهدشد محکوم سال یک تا ماه سه از حبس به تجاوز رفع بر کندعالوه تصرف غلبه و قهر به را دیگری ملک کسی هرگاه ـ 692 ماده

 

 از بعد باشد، شدهحق از ممانعت رفع یا مزاحمت رفع به محکوم یا منقولی غیر ازمال ید خلع به محکوم قطعی حکم موجب به کسی اگر ـ 693 ماده

 .شد خواهد محکوم سال دو تا ماه ازشش حبس به تجاوز رفع بر عالوه نماید حق از ممانعت یا مزاحمت یا تصرف عدوانا را حکم مورد مجددا حکم اجرای

 

 که صورتی در و شد خواهد محکوم حبس سال سه تا ماه شش از مجازات به شود وارد تهدید یا عنف به دیگری مسکن یا منزل در هرکس ـ 694 ماده

 .شوندمی محکوم سال شش تا یک از حبس به باشد سالح آنهاحامل از یکی الاقل و بوده بیشتر یا نفر دو مرتکبین

 

 .شودمی محکوم مجازات حداکثر به مرتکب باشد شده واقع شب در( 693) و( 692) مواد در مذکور جرایم چنانچه ـ 695 ماده

 

 جرم از ناشی زیان و ضرر و دیه پرداخت یا قیمت ادای یا مال مثل یا عین رد به کیفریمحکومیت بر عالوه علیه محکوم که مواردی کلیه در ـ 696 ماده

 ات یا اجرا را حکم دین مستثنیات بجزعلیه محکوم اموال فروش با دادگاه له محکوم تقاضای صورت نمایددر امتناع حکم اجرای از و باشد شده محکوم

 .نمود خواهد بازداشت را علیه محکوم ،له محکوم حقوق استیفای

 

 .داشت خواهد ادامه بازداشت تقسیط صورت به پرداخت یا و اعسار حکم صدور تا شود اعسار مدعی علیه محکوم چنانچه ـ تبصره
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 حرمت هتک و توهین و افترا ـ هفتم و بیست فصل

 صریحا را امری کسی به دیگر، وسیله هر به یا مجامع در نطق یا جراید و روزنامه در درج وسیله به یا خطی یا چاپی اوراق وسیله به هرکس ـ 697 ماده

 حد موجب که مواردی در جز نماید ثابت را اسناد آن صحت نتواند و شودمی محسوب جرم امر آن قانون مطابق که نماید منتشر را آنها یا دهد نسبت

 (1399)اصالحی  .شد خواهد محکوم جزای نقدی درجه شش به است

 .شد خواهد محکوم مذکور مجازات به مرتکب نماید ثابت را اسناد صحت بتواند هرچند گردد محسوب فحشا اشاعه امر آن نشر که مواردی در ـ تبصره

 

 توزیع یا گزارش یا عرایض یا مراسالت یا شکواییه یا نامه وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به هرکس ـ 698 ماده

 خصش به قول نقل عنوان به یا راسا حقیقت برخالف را اعمالی مقاصد همان با یا نماید اظهار را اکاذیبی امضا بدون یا امضا با خطی یا چاپی اوراق هرگونه

 نه یا شود وارد غیر به معنوی یا مادی ضرر انحاء از نحوی به مزبور طریق از اینکه از اعم دهد نسبت تلویحا یا تصریحا رسمی مقامات یا حقوقی یا حقیقی

 .شود محکوم ضربه( 74) تا شالق یا و سال دو تا ماه دو از حبس به باید ،امکان صورت در حیثیت براعاده عالوه

 

 گرددمی او اتهام موجب نفر یک تصرف در آن شدن یافت که را اشیایی یا جرم ادوات و آالت دیگری نمودن متهم قصد به عامداً عالماً هرکس ـ 699 ماده

 اثر در و نماید قلمداد او به متعلق نحوی به یا کند مخفی یا بگذارد اوست به متعلق که اشیایی یا جیب یا کسب محل یا منزل در شخص آن اطالع بدون

( 74) تا یا و سال سه تا ماه شش از حبس به مرتکب ،شخص آن قطعی برائت اعالم یا و تعقیب منع قرار صدور از پس گردد،تعقیب مزبور شخص عمل این

 .شودمی محکوم شالق ضربه

 

 .شودمی محکوم ماه شش تا یک از حبس به نماید، منتشر را هجویه یا و کند هجو را کسی شفاهی یا کتبی صورت به یا نثر یا نظم با هرکس ـ 700 ماده
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 ولگردی و قماربازی و الکلیمشروبات استعمال به تجاهر ـ هشتم و بیست فصل

 به خمر شرب شرعی حد اجرای بر عالوه نماید، استعمال الکلی مشروبات عمومی مجامع و معابر و اماکن در علن نحو به و متجاهرا هرکس ـ 701 ماده

 .شودمی محکوم تعزیری حبس ماه شش تا دو

 شش به دهد قرار یگرید اریاخت در ای ندک ینگهدار ای حمل ای دهد قرار فروش درمعرض ای بفروشد ای بخرد ای بسازد را یلکال مشروبات سکهر ـ 702 ماده

.شودیم ومکمح ادشدهی یاالک( یتجار) یعرف ارزش برابر پنج زانیم به ینقد یجزا پرداخت زین و شالق ضربه( 74) چهار و هفتاد تا و حبس سال کی تا ماه

 ادهفت تا و حبس سال پنج تا ماه شش به آن زانیم از نظرصرف نندهکوارد و گرددیم محسوب قاچاق شورک به یلکال مشروبات واردنمودن ـ 703 ماده

 در جرم نیا به یدگیرس. شودیم ومکمح ادشدهی یاالک( یتجار) یعرف ارزش برابر ده زانیم به ینقد یجزا پرداخت زین و شالق ضربه( 74) چهار و

 .است یعموم مکمحا تیصالح

 فادهمورداست آن حمل یبرا هک یلیوسا باشد، تریل ستیب از شیب زانیم به شوفهکم یلکال مشروبات گاه هر ،(703) و( 702) مواد خصوص در ـ 1 تبصره

 ومکمح زین هینقل لهیوس متیق معادل پرداخت به بکمرت صورت نیرایغ در خواهدشد ضبط دولت نفع به باشد کمال اطالع با چنانچه ردیگیم قرار

 به مربوط معامالت از حاصله وجوه و ردیگیم قرار استفاده مورد ورکمذ مواد موضوع جرائم ابکارت لیتسه ای ساخت جهت هک یادوات و آالت. خواهدشد

 .خواهدشد ضبط دولت نفع

 یلک طور به و یاسالم انقالب ینهادها ای هایشهردار شوراها، دولت، به وابسته مؤسسات ای تهاکشر و یدولت یتهاکشر ای دولت نانکارک گاه هر ـ 2 تبصره

 ندهینما تکمشار ای 1معاونت مباشرت،( 703) و( 702) مواد موضوع جرائم در یعموم خدمات به انمأمور و مسلح یروهاین اعضاء نیهمچن و گانه سه یقوا

 .خواهندشد ومکمح یدولت خدمات از سال پنج تا سال کی از موقت انفصال به مقرر، یمجازاتها تحمل بر عالوه

 .دینما صادر( 703) و( 702) مواد در مقرر مجازات اجراء قیتعل به مکح یطیشرا چیه تحت تواندینم دادگاه ـ 3 تبصره

 یک از یا و شالق ضربه( 74) و حبس سال دو تا ماه سه به کند دعوت آنجا به را مردم یا باشد کرده دایر خمر شرب برای را محلی هرکس ـ 704 ماده

 مجازات حداکثر به شود مرتکب را مورد دو هر که صورتی در و شد خواهد محکوم آنها دو هر یا نقدی جزای ریال میلیون دوازده تا هزار پانصد و میلیون

 .شد خواهد محکوم

 به تجاهر درصورت و شوندمی محکوم شالق ضربه( 74) تا یا و حبس ماه تاشش یک به آن مرتکبین و ممنوع ایوسیله هر با قماربازی ـ 705 ماده

 .گردندمی محکوم مجازات دو هر به قماربازی

 پانصد و میلیون یک تا هزار پانصد تا یا حبس ماه سه تا یک به کند نگهداری یا حمل یا بخرد را قماربازی به مخصوص وسایل و آالت هرکس ـ 706 ماده

 .شودمی محکوم نقدی جزای ریال هزار

 قرار دیگری اختیار در یا کند وارد خارج از یا دهد قرار فروش معرض در یا بفروشد یا بسازد را قماربازی به مخصوص وسایل و آالت هرکس ـ 707 ماده

 .شودمی محکوم نقدی جزای ریال میلیون شش تا هزار پانصد و میلیون یک و حبس سال یک تا ماه سه به دهد

 ریال میلیون دوازده تا میلیون سه از یا و حبس سال دو تا ماه شش به نماید آنجادعوت به قمار برای را مردم یا کند دایر قمارخانه هرکس ـ 708 ماده

 .شودمی محکوم نقدی جزای

.شودمی ضبط جریمه عنوان یابه معدوم مورد حسب قمار به متعلق نقود و اسباب تمام ـ 709 ماده

 به انحاء از نحوی به کنندیا خدمت قبول( 705) و( 701) مواد موضوع الکلی مشروبات صرف برای معد اماکن یا هاقمارخانه در که اشخاصی ـ 710 ماده

 میزان و احوال و اوضاع به نظر تواندمی دادگاه ولی دارند را جرم در مباشر مجازات و شوندمی محسوب معاون نمایند کمک اماکن قبیل این کننده دایر

 .دهد تخفیف را مجازات ،معاون عمل تاثیر

1ـ حکم این تبصره در مورد معاونت در جرم به موجب ماده 728 قانون مجازات اسالمی، اصالحی1399  بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، نسخ شده است.

https://t.me/ekhtebar


28 

 

 مذکور اشخاص یا( 708) و( 705) و( 704) مواد در مذکور اماکن وجود از دارصالحیت ینمأمور سایر و دادگستری ضابطین از یکی هرگاه ـ 711 ماده

 دتریشدی مجازات دیگر قانونی موجببه که درصورتی نمایند گزارش واقع برخالف یا ندهند اطالع ذیصالح مقاماتبه را مراتب و بوده مطلع( 710) ماده در

 .شوندمی محکوم شالق ضربه( 74) تا یا حبس ماه شش تا سه به باشند نداشته

 

 خواهد محکوم ماه سه تا یک از حبس به نماید ولگردی یا نماید معاش امرار راه این از و باشد داده قرار خود پیشه را کالشی یا تکدی هرکس ـ 712 ماده

 واهدخ مصادره است آورده بدست وکالشی تکدی طریق از که اموالی کلیه مذکور مجازات بر عالوه شود فوق عمل مرتکب مالی توان وجود با چنانچه و شد

 .شد

 

 موالیا کلیه استرداد و حبس سال دو تا ماه سه به بگمارد امر این به را افرادی یا دهد قرار تکدی وسیله را رشیدی غیر یا صغیر طفل هرکس ـ 713 ماده

 .شد خواهدمحکوم است آورده دست به مذکور طریق از که
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 رانندگی تخلفات از ناشی جرایم ـ نهم و بیست فصل

 متصدی یا( یاهوایی آبی یا زمینی نقلیه وسایط از اعم) راننده مهارت عدم یا دولتی نظامات رعایت عدم یا مباالتی بی یا احتیاطی بی هرگاه ـ 714 ماده

 حکومم دم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و حبس سال سه تا ماه شش به مرتکب شود عمدی غیر قتل به منتهی موتوری وسیله

 .شودمی

 

 وسایل هب مربوط سوانح مورد در مهارت عدم یا دولتی نظامات رعایت عدم یا مواالتی بی یا احتیاطی بی تشخیص خصوص در کارشناسی نظر ظهارـ اتبصره

 یهواپیمای سازمان و کشتیرانی و بنادر سازمان ایران، اسالمی جمهوری آهن راه شرکت رانندگی، و راهنمایی اداره مورد حسب هوایی و آبی زمینی، نقلیه

 .باشد می کشوری

 

 کار از یا حواس از یکی رفتن بین از یا و باشد عالج قابل غیر که دماغی یا جسمی مرض موجب( 714) ماده در مذکور جهات از یکی هرگاه ـ 715 ماده

 ودش جنین سقط یا شخص صورت یا عضودایمی شکل تغییر یا دهدمی انجام را انسان زندگی ضروری وظایف از یکی که بدن اعضای از عضوی افتادن

 .شودمی محکوم مصدوم ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت به و سال یک تا دوماه از حبس به مرتکب

 

 و شود بدن اعضای از یایکی منافع از یکی دایم ضعف یا نقصان باعث که شود بدنی صدمهموجب( 714) ماده در مذکور جهات از یکی هرگاه ـ 716 ماده

 از حبس به مرتکب شود طبیعی موعد از قبل زن حمل وضع باعث یا بیفتد کار از عضو که آن بدون گردد، مصدوم عضو از قسمتی رفتن بین از باعث یا

 .خواهدشد محکوم مصدوم ناحیه از مطالبه صورت در دیه پرداخت و ماه شش تا ماه دو

 

 از مطالبه صورت دردیه پرداخت و ماه پنج تا یک از حبس به مرتکب شود بدنی صدمهموجب( 714) ماده در مذکور جهات از یکی هرگاه ـ 717 ماده

 .شودمی محکوم مصدوم ناحیه

 

 حرکت مقرر ازسرعت زیادتر یا نداشته پروانه یا بوده مست جرم وقوع موقع در موتوری وسایل متصدی یا راننده هرگاه فوق مواد مورد در ـ 718 ماده

 متعال روپیاده عبور برای که هاییمحل در یا انداخته کار به تصادف در موثر مکانیکی عیب و نقص باوجود را موتوری دستگاه که آن یا است کردهمی

 مجازات حداکثر سوم دو از بیش به ،نموده رانندگی است گردیدهممنوع آن از عبور که هاییمحل از یا و ننماید الزم مراعات ،استشده گذارده مخصوص

 وریموت وسایل تصدی یارانندگی حق از سال پنج تا یک مدت برای را مرتکب فوق برمجازات عالوه تواندمی دادگاه. شد خواهد محکوم فوق مواد در مذکور

 .نماید محروم

 موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 3) ماده( 1) بند شمول زقانوناً این( 718) و( 714) مواد موضوع مجازات اعمال ـ تبصره

 .باشدمی مستثنی اسالمیشورای مجلس 28/12/1373 مصوب معین

 

 نای از انتظامی ینمأموراز استمداد یا و درمانی مراکز به مصدوم رساندن امکان وجود با راننده و داشته فوری کمک به احتیاج مصدوم هرگاه ـ 719 ماده

 مواد در مذکور مجازات حداکثر سوم دو از بیشبه مورد حسب کند رها را مصدوم و ترک را حادثه محل ،ازتعقیب فرار منظور به یا و کند خودداری کار

 .نماید مخففه کیفیتاعمال ماده این مورد در تواندنمی دادگاه. شد خواهد محکوم( 716) و( 715) و( 714)

 

 صدومم به رسانیدنکمک برای که دهد حرکت حادثه صحنه از را نقلیه وسیله ماده دراین مذکور تکالیف انجام برای تواندمی صورتی در راننده ـ 1تبصره

 .نباشد ممکن دیگر طریق به توسل

 هرنحوی به یا و کند آگاه واقعه از را مربوطه ینمأمور یا و برساند استراحت و معالجه براینقاطی به را مصدوم راننده هرگاه مذکور موارد تمام در ـ 2تبصره

 .نمود خواهدرعایت او درباره را تخفیف مقررات دادگاه کند فراهم را مصدوم آالمتخفیف و ستراحت ا و معالجه موجبات

 

 آن به ار دیگری موتورینقلیه وسیله پالک یا و دهد تغییر کشاورزی یا آبی ،زمینی موتورینقلیه وسایل پالک مشخصات و ارقام در هرکس ـ 720 ماده

 به هرکس ینهمچن و دهد قرار مورداستفاده تقلبی پالک تعویض یا و تغییر به علم با را وسایلی چنین بردیا بکار تقلبی پالک آن برای یا نماید الصاق

 ونبد شده نصب یا حک سازنده کارخانه طرف از که وشاسی موتور پالکهای یا و موتوری نقلیه وسیله پالک یا موتور ،شاسیشماره در انحاء از نحوی

 .شد خواهد محکوم سال یک تاماهازشش حبسبه کندخارج کارخانهاصلی صورت از را آن و دهد تغییر رانندگی و راهنمایی از مجوزتحصیل
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 اطالع حلم رانندگی وراهنمایی به نقلیه وسیله توقف محل تعیین با را مراتب است مکلف کند اوراق را موتوری نقلیه وسیله بخواهد هرکس ـ 721 ماده

 طعیق تصمیم ندارد موافقت کردن اوراق با دالیلیبه اگر و بدهد را نقلیه وسیله کردن اوراق اجازه هفته یک مدتظرف باید محل رانندگی و راهنمایی دهد،

 پس نقلیه وسیله کردن اوراق نکرد مدت آن در اقدامی هیچگونه ورانندگی راهنمایی هرگاه نماید، ابالغ متقاضی به دلیل ذکر با مدت همانظرف را خود

 .بود خواهد حبس سال یک تا ماه دو از محکومیت موجبکننده اوراق برای ماده این از تخلف. است مجاز مدت انقضای از

 

 نبوده ای بوده مالک کهآن از اعم است بوده او تصرف و اختیار در وسیله که شخصی مفقودشود، یا سرقت آن پالک یا موتوری وسیله چنانچه ـ 722 ماده

 میلیون کی تا هزار پانصد از نقدی جزای بهماده این از متخلف نماید، اعالم انتظامی نیروی مرکز نزدیکترین رابه مراتب بالفاصله است مکلف اطالع از پس

 .شد خواهد محکوم ریال

 

 نینهمچ و بنماید ،استمخصوص گواهینامه داشتن مستلزم که موتوری وسایل یاتصدی و رانندگی به اقدام رسمی گواهینامه بدون هرکس ـ 723 ماده

 ماه دو ات تعزیری حبس به اول بار برای ورزدمبادرت مزبور وسایل رانندگی به باشد ممنوع موتوری نقلیه وسایلرانندگی از دادگاه حکم موجب به هرکس

 .شد خواهد محکوم حبس ماه شش تا دوماه به مجدد ارتکاب صورت در و مجازات دو هر یا و ریال میلیونیک تا نقدی جزای یا

 

 یا و دهد اننش واقعیسرعت از کمتر سرعتی دستگاه که دهد تغییری عمداً نقلیه وسیلهسرعت ثبت دستگاه در که اینقلیه وسیله راننده هر ـ 724 ماده

 پنجاه از قدین جزای یا و ماه دو تا روزده از حبس به اول بار برای کند رانندگی نقلیه وسیله آن با شده مزبورداده دستگاه در تغییری چنین اینکه به علم با

 .شد خواهدمحکوم حبس ماه شش تا دو به تکرار صورت در و مجازات دو یاهر و ریال هزار پانصد تا هزار

 

 روانهپ نبوده رانندگیشرایط واجد که کسی به اگر هستند رانندگی گواهینامه دادن ومهارت تشخیص متصدی که دولت ینمأمور از هریک ـ 725 ماده

 .گرددمی ابطال نیز صادره وپروانه شد خواهند محکوم دولتی خدمات از انفصال سال پنج به وسال یک تا ماه شش از تعزیری حبس به بدهند

.شودمی محکوم جرم همان برای قانون در مقرر مجازات حداقلبه مورد حسب نماید معاونت تعزیری جرایم در هرکس ـ 726 ماده
 

 ،622 ،608 ،596 ماده اخیر قسمت 566 ،565 ،564 ،562،563 ،561 ،560 ،559 ،558 مواد در مندرج جرایم ـ 727 ماده
 شاکیشکایت با جز 700 و 699 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،684،685 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642 ،632،633
 رعایت یابا و دهد تخفیف مرتکب مجازات در تواندمی دادگاه نماید گذشتخصوصی شاکی که صورتی در و شودنمی تعقیب خصوصی

.نماید صرفنظر مجرم تعقیب از شرعی موازین
 لزومصورت در و حکم صدور موقع در جرم ارتکاب دفعات و مجرم و جرم خصوصیات مالحظه با تواندمی دادگاه قاضی ـ 728 ماده

.نمایداستفاده مورد حسب عمومی خدمات موقت قطع قبیل از وتبدیلی تکمیلی مجازاتهای و تعلیق ،تخفیف به مربوط مقررات از
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 یاانهیرا جرائمام[ ]سی فصل

 هاـ جرائم و مجازات یکمبخش 

 یو مخابرات یانه ایرا یداده ها و سامانه ها یه محرمانگیم علیم ـ جراکیفصل 

 

 

 زرمجایغ یم ـ دسترسکیبحث م

 حبس هب ابد،ی یدسترس استشدهحفاظت یتیامن ریتداب لهیوسبه هک یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه ای هاداده به رمجازیغ طور به سکهر ـ 729 ماده 

 .خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سالکی تا روز کی و نود از

 

 

 رمجازیغ شنود ـ دوم مبحث

 یرنو ای یسیترومغناطکال امواج ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه در یرعمومیغ ارتباطات انتقال حال در یمحتوا رمجازیغ طور به سک هر ـ 730 ماده

 مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 10.000.000) ونیلیم ده از ینقد یجزا ای سال دو تا ماه شش از حبس به ند،ک شنود را

 .خواهدشد ومکمح

 

 

 یاانهیرا یجاسوس ـ سوم مبحث

 بکمرت داده یحاملها ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه در شدهرهیذخ ای انتقال درحال یسر یهاداده به نسبت رمجازیغ طور به سک هر ـ 731 ماده

 :خواهدشد ومکمح مقرر یمجازاتها به شود، ریز اعمال

 ونیلیم ستیب از ینقد یجزا ای سال سه تا کی از حبس به انتقال، حال در یسر یمحتوا شنود ای آنها لیتحص ای ورکمذ یهاداده به یدسترس( الف

 .مجازات دو هر ای الیر( 60.000.000) ونیلیم شصت تا الیر( 20.000.000)

 .سال ده تا دو از حبس به ت،یصالح فاقد اشخاص یبرا ورکمذ یهاداده قراردادن دسترس در( ب

 .سال پانزده تا پنج از حبس به آنها، عامالن ای گانهیب گروه ای تکشر سازمان، دولت، یبرا ورکمذ یهاداده دادن قرار دسترس در ای افشاء( ج

 .زندیم لطمه یمل منافع ای شورک تیامن به آنها یافشا هک است ییهاداده یسر یهاداده ـ 1 تبصره

 وزارت توسط قانون نیا بیتصو خیتار از ماه سه ظرف آنها حفاظت و یبندطبقه نحوه و یسر یهاداده صیتشخ و نییتع نحوه نامهنیآئ ـ 2 تبصره

 رانیوز أتیه بیتصو به و هیته مسلح یروهاین یبانیپشت و دفاع و اطالعات یفناور و ارتباطات شور،ک ،یدادگستر یهاوزارتخانه یارکهم با اطالعات

 .دیخواهدرس

 

 به ند،ک نقض را یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه یتیامن ریتداب قانون، نیا( 3) ماده موضوع یسر یهاداده به یدسترس قصد به سکهر ـ 732 ماده

 .خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 10.000.000) ونیلیم ده از ینقد یجزا ای سال دو تا ماه شش از حبس

 

 داده الزم آموزش آنها به و هستند مربوط یهاسامانه ای قانون نیا( 3) ماده در مقرر یسر یهاداده حفظ مسؤول هک یدولت انمأمور چنانچه ـ 733 ماده

 یرسدست موجب یتیامن ریتداب تیرعا عدم ای یمباالتیب ،یاطیاحتیب اثر بر است گرفته قرار آنها اریاخت در ورکمذ یهاسامانه ای هاداده ای است شده

( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال دو تا روز کی و نود از حبس به شوند، ورکمذ یهاسامانه ای داده یحاملها ها،داده به تیصالح فاقد اشخاص

 .خواهندشد ومکمح سال دو تا ماه شش از خدمت از انفصال و مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر
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 یمخابرات و یاانهیرا یهاسامانه و هاداده تیتمام و صحت هیعل جرائم ـ دوم فصل

 

 

 یاانهیرا جعل ـ مکی مبحث

( 20.000.000) ونیلیم ستیب از ینقد یجزا ای سال پنج تا کی از حبس به و محسوب جاعل شود، ریز اعمال بکمرت رمجازیغ طور به سک هرـ  734 ماده

 :خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 100.000.000) ونیلیم صدکی تا الیر

 .آنها به داده متقلبانة ردنکوارد ای جادیا ای استناد قابل یهاداده جادیا ای رییتغ( الف

 ةمتقلبان ردنک وارد ای جادیا ای هاتراشه ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه در پردازش قابل ای حافظه یارتهاک در موجود عالئم ای هاداده رییتغ( ب

 .آنها به عالئم ای هاداده

 

 .خواهدشد ومکمح فوق ماده در مندرج مجازات به ند،ک استفاده آنها از هاتراشه ای ارتهاک ای هاداده بودن مجعول به علم با سکهر ـ 735 ماده

 

 

 یمخابرات و یاانهیرا یهاسامانه ای هاداده در اخالل و بیتخر ـ دوم مبحث

 پردازش رقابلیغ ای مختل ای بیتخر ای حذف داده یحاملها ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه از را یگرید یهاداده رمجازیغ طور به سکهر ـ 736 ماده

 ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 10.000.000) ونیلیم ده از ینقد یجزا ای سال دو تا ماه شش از حبس به ندک

 .خواهدشد

 

 امواج ای هاداده بیتخر ای یارکدست ردن،ک متوقف ردن،ک حذف پخش، دادن، انتقال ردن،کوارد لیقب از یاعمال با رمجازیغ طور به سک هر ـ 737 ماده

 یجزا ای سال دو تا ماه شش از حبس به ند،ک مختل را آنها ردکارک ای ندازدیب ارک از را یگرید یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه ،ینور ای یسیترومغناطکال

 .خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 10.000.000) ونیلیم ده از ینقد

 

 هاداده به مجاز اشخاص یدسترس مانع هاداده یرمزنگار ای واژه گذر رییتغ ها،داده ردنک یمخف لیقب از یاعمال با رمجازیغ طور به سکهر ـ 738 ماده

 ونیلیم ستیب تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال کی تا روز کی و نود از حبس به شود، یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه ای

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000)

 

 یاانهیرا یهاسامانه هیعل را قانون نیا( 10) و( 9) ،(8) مواد در ورکمذ اعمال یعموم تیامن و شیآسا ت،یامن انداختن خطر قصد به سکهر ـ 739 ماده

 شود، بکمرت یدارکبان و نقل و حمل مخابرات، گاز، برق، آب، ،یدرمان خدمات لیقب از روند،یم ارک به یعموم یضرور خدمات ارائه یبرا هک یمخابرات و

 .خواهدشد ومکمح سال ده تا سه از حبس به

 

 

 انهیرا با مرتبط یالهبردارک و سرقت ـ سوم فصل

 ونیلیم کی از ینقد یجرا به باشد، آن صاحب اریاخت در هاداده نیع چنانچه د،یبربا را یگرید به متعلق یهاداده رمجازیغ طور به سکهر ـ 740 ماده

 ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال کی تا روز کی و نود از حبس به صورت نیا ریغ در و الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب تا الیر( 1.000.000)

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب تا الیر( 5.000.000)

 

 هاداده ردنک متوقف ای جادیا محو، ر،ییتغ ردن،ک وارد لیقب از یاعمال ابکارت با یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه از رمجازیغ طور به سکهر ـ 741 ماده

 کی زا حبس به آن صاحب به مال رد بر عالوه ندک لیتحص یگرید ای خود یبرا یمال ازاتیامت ای خدمات ای منفعت ای مـال ای وجه سامانه، ردنک مختل ای

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 100.000.000) ونیلیم صدکی تا الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب از ینقد یجزا ای سال پنج تا
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 یعموم اخالق و عفت هیعل جرائم ـ چهارم صلف

 ای تجارت قصد به ای ندک معامله ای عیتوز منتشر، را مستهجن اتیمحتو داده یحاملها ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه لهیوس به سکهر ـ 742 ماده

 ونیلیم چهل تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال دو تا روز کی و نود از حبس به ند،ک ینگهدار ای رهیذخ ای دیتول افساد

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000)

 .شودیم فوق یمجازاتها از یکی حداقل به تیومکمح موجب مبتذل اتیمحتو درخصوص فوق اعمال ابکارت ـ 1 تبصره

 .باشد حهیقب صور و صحنه یدارا هک گرددیم اطالق یآثار به مبتذل آثار و اتیمحتو

 یجزا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج تا الیر( 1.000.000) ونیلیم کی به بکمرت شود، ارسال نفر ده از مترک به مستهجن اتیمحتو هرگاه ـ 2 تبصره

 .شد خواهد ومکمح ینقد

 شناخته االرضیف مفسد چنانچه شود بکمرت افتهی سازمان طور به ای باشد داده قرار خود حرفة را ماده نیا در ورکمذ اعمال بکمرت چنانچه ـ 3 تبصره

 .شد خواهد ومکمح ماده نیا در مقرر مجازات دو هر ثرکحدا به نشود،

 ای یناسلت اندام ای مرد ای زن املک یبرهنگ انگریب هک شودیم اطالق یمتن ای یواقع ریغ ای یواقع متن ای صوت ر،یتصو به مستهجن اتیمحتو ـ 4 تبصره

 .است انسان یجنس عمل ای زشیآم

 

 :شد خواهد مجازات ریز بیترت به شود، ریز اعمال بکمرت داده یهاحامل ای یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه قیطر از سکهر ـ 743 ماده

 را آنها به یابیدست وهیش ای دهد بیفر ای ندک عیتطم ای دیتهد ب،یترغ ،کیتحر را آنها مستهجن، اتیمحتو به افراد یابیدست منظور به چنانچه( الف

 ونیلیم ستیب تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال کی تا روز کی و نود از حبس به دهد، آموزش ای نموده لیتسه

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000)

 .است الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج تا الیر( 2.000.000) ونیلیم دو از ینقد یجزا موجب مبتذل اتیمحتو خصوص در اعمال نیا ابکارت

 کیتحر زیآمخشونت اعمال ای یجنس انحرافات ای یشکخود ای گردانروان ای مخدر مواد استعمال ای عفت یمناف جرائم ابکارت به را افراد چنانچه( ب

 کی ات روز کی و نود از حبس به دهد، آموزش ای ندک لیتسه را آنها استعمال ای ابکارت وهیش ای دهد بیفر ای ردهک دعوت ای دیتهد ای بیترغ ای

 .شودیم ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال

 یهدارنگ ای دیتول ای هیته گرید ییعقال مصلحت هر ای یعلم مقاصد یبرا هک شد نخواهد یاتیمحتو از دسته آن شامل( 14) ماده و ماده نیا مفاد ـ تبصره

 .شودیم معامله ای انتشار ای عیتوز ای ارائه ای

 

 بیاذکا نشر و تیثیح کهت ـ پنجم فصل

 به علم اب ای منتشر را آن و ندک فیتحر ای دهد رییتغ را یگرید ریتصو ای صوت ای لمیف ،یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه لهیوس به سکهر ـ 744 ماده

 ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال دو تا روز کی و نود از حبس به شود، او تیثیح کهت موجب عرفاً هک ینحو به ند،ک منتشر فیتحر ای رییتغ

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 5.000.000)

 .شد خواهد ومکمح مقرر مجازات دو هر ثرکحدا به بکمرت باشد، مستهجن صورت به فیتحر ای رییتغ چنانچه ـ تبصره

 

 در جز وا تیرضا بدون را یگرید اسرار ای یخانوادگ ای یخصوص لمیف ای ریتصو ای صوت یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه لهیوس به سک هر ـ 745 ماده

 دو ات روز کی و نود از حبس به شود، او تیثیح کهت موجب عرفاً ای ضرر به منجر هک ینحو به دهد، قرار گرانید دسترس ای ندک منتشر یقانون موارد

 .خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال

 

 در ای دیانم منتشر را یبیاذکا یمخابرات ای یاانهیرا سامانه لهیوس به یرسم مقامات ای یعموم اذهان شیتشو ای ریغ به اضرار قصد به سک هر ـ 746 ماده

 یحیلوت ای حیصر طور به یحقوق ای یقیحق شخص به قول، نقل عنوان به ای رأساً قت،یحق خالف بر را یاعمال مقاصد همان با ای دهد قرار گرانید دسترس

 ،(انکام صورت در) تیثیح اعاده بر افزون نشود، ای شود وارد یگرید به یمعنو ای یماد ضرر انحاء از ینحو به ادشدهی قیطر از هکنیا از اعم دهد، نسبت

 ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال دو تا روز کی و نود از حبس به

 .خواهدشد
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 اشخاص یفریک تیمسؤول ـ ششم فصل
 :خواهدبود یفریک تیمسؤول یدارا یحقوق شخص ابد،ی ابکارت آن منافع یراستا در و یحقوق شخص نام به یاانهیرا جرائم چنانچه ر،یز موارد در ـ 747 ماده

 .شود یاانهیرا جرم بکمرت یحقوق شخص ریمد هرگاه( الف
 .ونددیبپ وقوع به جرم و ندک صادر را یاانهیرا جرم ابکارت دستور یحقوق شخص ریمد هرگاه( ب
 .شود یاانهیرا جرم بکمرت یو نظارت عدم اثر در ای ریمد اطالع با یحقوق شخص ارمندانک از یکی هرگاه( ج
 .باشدافتهی اختصاص یاانهیرا جرم ابکارت به یحقوق شخص تیفعال از یقسمت ای تمام هرگاه( د
 .دارد را یحقوق شخص بر نظارت ای یریگمیتصم ای یندگینما اریاخت هک است یسک ریمد از منظور ـ 1 تبصره

 یخصوص شخص به جرم انتساب عدم و ماده صدر طیشرا نبود صورت در و نخواهدبود بکمرت مجازات مانع یحقوق شخص یفریک تیمسؤول ـ 2 تبصره

 .خواهدبود مسؤول یقیحق شخص فقط

 

 بر عالوه جرم، ابکارت از حاصله جینتا و درآمد زانیم ،یابکارت جرم احوال و اوضاع و طیشرا به توجه با فوق، ماده موضوع یحقوق اشخاص ـ 748 ماده
 :شد خواهند ومکمح لیذ بیترت به ،یابکارت جرم ینقد یجزا ثرکحدا برابر شش تا سه

 یلیتعط جرم رارکت صورت در و ماه نُه تا کی از یحقوق شخص موقت یلیتعط باشد، حبس سال پنج تا جرم آن حبس مجازات ثرکحدا چنانچه( الف
 .سال پنج تا کی از یحقوق شخص موقت

 جرم، رارکت صورت در و سال سه تا کی از یحقوق شخص موقت یلیتعط باشد، حبس سال پنج از شیب جرم آن حبس مجازات ثرکحدا چنانچه( ب
 .شد خواهد منحل یحقوق شخص

 یحقوق خصش بر نظارت ای یریگمیتصم ای یندگینما ای سیتأس حق سال سه تا شود،یم منحل ماده نیا «ب» بند طبق هک یحقوق شخص ریمد ـ تبصره
 .داشت نخواهد را گرید

 

 لیذ ماده موضوع قیمصاد نییتع( تهیمک) ارگروهک یسو از مقرر فهرست و یفن ضوابط طبق موظفند یدسترس خدمات دهندگانارائه ـ 749 ماده

 رودیم ارک به یاانهیرا جرائم ابکارت یبرا هک ییمحتوا و یاانهیرا جرائم از یناش یمحتوا از اعم است شده میتنظ قانون چهارچوب در هک مجرمانه یمحتوا

 یب و یاطیاحتیب یرو از چنانچه و شد خواهند منحل نند،ک یخوددار مجرمانه یمحتوا( لتریف) شیپاال از عمداً هک یصورت در. نندک( لتریف) شیپاال را

 صـدکی تا ـالیر( 20.000.000) ـونیلیم سـتیب از ینقـد یجزا به نخسـت مرتبة در آورند، فراهم را یقانون ریغ یمحتوا به یدسترس نةیزم یمباالت

 در و الیر( 1.000.000.000) اردیلیم کی تا الیر( 100.000.000) ونیلیم صدکی از ینقد یجزا به دوم مرتبة در و الیر( 100.000.000) ونیلیم

 .شد خواهند ومکمح موقت یلیتعط سال سه تا کی به سوم مرتبة

 

 و هیمجر مقننه، گانةسه یقوا و هیفقیول نظر ریز ینهادها شامل یعموم مؤسسات( یتهایسا وب) یتارنماها به مجرمانه یمحتوا چنانچه ـ 1 تبصره

 احزاب، به ای آن یبعد الحاقات و 19/4/1373 مصوب یردولتیغ یعموم مؤسسات و نهادها فهرست قانون موضوع یردولتیغ یعموم مؤسسات و هیقضائ

 انکام هک رانیا در حاضر یحقوق ای یقیحق اشخاص ریسا به ای شدهشناخته ینید یتهایاقل ای یاسالم یهاانجمن و یصنف و یاسیس یهاانجمن تها،یجمع

 یوس از مجرمانه یمحتوا یفور اثر رفع و پرونده به نندهک یدگیرس یقضائ مقام دستور با باشد، داشته تعلق دارد وجود آنها با ارتباط و تیهو احراز

 .شد نخواهد( لتریف) شیپاال یینها مکح صدور تا مزبور( تیسا وب) تارنما دارندگان،

 

 .گرفت خواهد انجام پرونده به نندهکیدگیرس یقضائمقام دستور با یخصوص تیاکش موضوع مجرمانه یمحتوا( لتریف) شیپاال ـ 2 تبصره

 

 نیدادستا محل در را مجرمانه یمحتوا قیمصاد نییتع( تهیمک) ارگروهک قانون نیا بیتصو خیتار از ماه کی ظرف است موظف هییقضا قوة ـ 750 ماده

 ،یفناور و قاتیتحق علوم، ،یدادگستر اطالعات، اطالعات، یفناور و ارتباطات پرورش، و آموزش یهاوزارتخانه ندةینما ای ریوز. دهد لیکتش شورک لک

 ارتباطات و اطالعات یفناور در خبره نفر کی ،یانتظام یروین فرمانده و مایس و صدا سازمان سیرئ ،یاسالم غاتیتبل سازمان سیرئ ،یارشاداسالم و فرهنگ

 یحقوق و یضائق ونیسیمک انتخاب به یحقوق و یقضائ ونیسیمک عضو ندگانینما از نفر کی و یاسالم یشورا مجلس معادن و عیصنا ونیسیمک انتخاب به

 .بود خواهد شورک لک دادستان عهدة به( تهیمک) ارگروهک استیر. داد خواهند لیکتش را( تهیمک) ارگروهک یاعضا یاسالم یشورا مجلس دییتأ و

 تیثرکا با( تهیمک) ارگروهک ماتیتصم و ابدییم تیرسم عضو نفر هفت حضور با و بار کی روز پانزده هر حداقل( تهیمک) ارگروهک جلسات ـ 1 تبصره

 .بود خواهد معتبر حاضران ینسب

 .ندک یریگمیتصم آنها به نسبت و یدگیرس شده( لتریف) شیپاال قیمصاد به راجع اتیاکش به است موظف( تهیمک) ارگروهک ـ 2 تبصره

 یشورا و گانهسه یقوا یرؤسا به را مجرمانه یمحتوا( لتریف) شیپاال روند خصوص در یگزارش ماه شش هر است موظف( تهیمک) ارگروهک ـ 3 تبصره

 .ندک میتقد یمل تیامن یعال
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یدگیسر یقضائ مقام ای فوق مادة در ورکمذ قیمصاد نییتع( تهیمک) ارگروهک دستور افتیدر محض به موظفند یزبانیم خدمات دهندگانارائه ـ 751 ماده

 دستور یاجرا از عمداً چنانچه. آورند عمل به ممانعت آن به یدسترس ادامة از خود یاانهیرا یهاسامانه در مجرمانه یمحتوا وجود بر یمبن پرونده به نندهک

 به یدسترس نةیزم یمباالتیب و یاطیاحت یب اثر در چنانچه صورت، نیا ریغ در. شد خواهند منحل نند،ک یخوددار یقضائ مقام ای( تهیمک) ارگروهک

( 100.000.000) ونیلیم صدکی تا الیر( 20.000.000) ونیلیم ستیب از ینقد یجزا به نخسـت مرتبة در نند،ک فراهم را مزبور مجرمـانه یمحتـوا

 یلیتعط سال سه تا کی به سوم مرتبة در و الیر( 1.000.000.000) ـاردیلیم کی تـا الیر( 100.000.000) ـونیلیم صـدکی به دوم مرتبـة در و ـالیر

 .خواهندشد ومکمح موقت

 .دهند اطالع قیمصاد نییتع( تهیمک) ارگروهک به را مراتب مجرمانه یمحتوا وجود از یآگاه محض به موظفند یزبانیم خدمات دهندگانارائه ـ تبصره

 

 ای داخل به رانیا خارج از ینترنتیا لکپروت بر یمبتن یمخابرات ارتباطات یبرقرار یبرا یالمللنیب باند یپهنا از یقانون مجوز بدون سکهر ـ 752 ماده

 هر ای الیر( 1.000.000.000) اردیلیم کی تا الیر( 100.000.000) ونیلیم صدکی از ینقد یجزا ای سال سه تا کی از حبس به ند،ک استفاده سکبرع

 .شد خواهد ومکمح مجازات دو

 

 

 جرائم ریسا ـ هفتم فصل

 ستیب تا الیر( 5.000.000) ونیلیم پنج از ینقد یجزا ای سال کی تا روز کی و نود از حبس به شود، ریز اعمال بکمرت هک یشخص هر ـ 753 ماده

 :خواهدشد ومکمح مجازات دو هر ای الیر( 20.000.000) ونیلیم

 یاانهیرا رائمج ابکارت منظور به صرفاً هک یکیترونکال ابزار نوع هر ای افزارهانرم ای هاداده معاملة ای دادن قرار دسترس در و عیتوز ای انتشار ای دیتول( الف

 .رودیم ارک به

 متعلق یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه ای هاداده به رمجازیغ یدسترس انکام هک یاداده هر ای واژه گذر قراردادن دسترس در ای انتشار ای فروش( ب

 .ندکیم فراهم او تیرضا بدون را یگرید به

 یاهستمیس ای هاداده در اخالل و بیتخر و یاانهیرا یجاسوس رمجاز،یغ شنود رمجاز،یغ یدسترس آموزش اتیمحتو قراردادن دسترس در ای انتشار( ج

 .یمخابرات و یاانهیرا

 .شد خواهد ومکمح ماده نیا در مقرر مجازات دو هر ثرکحدا به باشد، داده قرار خود حرفه را ادشدهی اعمال ب،کمرت چنانچه ـ تبصره

 

 

 مجازاتها دیتشد ـ هشتم فصل

 :شد خواهد ومکمح مقرر مجازات دو ای کی ثرکحدا سوم دو از شیب به بکمرت مورد حسب ر،یز موارد در ـ 754 ماده

 یبانقال ینهادها ای دولت به وابسته ای و یدولت یتهاکشر و هاموسسه و هایشهردار ای و شوراها ای سازمانها و هااداره نانکارک و ارمندانک از کی هر( الف

 ای و شوندیم اداره دولت مستمر کمک با هک ییهامؤسسه و محاسبات وانید و شوندیم اداره هیفقیول نظر ریز هک ییهامؤسسه و ادهایبن و

 و یرسم از اعم یعموم خدمت به انمأمور و مسلح یروهاین نیهمچن و گانهسه یقوا نانکارک و اعضاء یلک طور به و یقضائ هیپا دارندگان

 .باشند شده یاانهیرا جرم بکمرت فهیوظ انجام مناسبت به یررسمیغ

 .باشد شده یاانهیرا جرم بکمرت خود شغل مناسبت به هک یمخابرات ای یاانهیرا یهاهکشب یقانون متصرف ای یمتصد( ب

 .باشد یعموم خدمات دهندهارائه زکمرا و نهادها ای دولت به متعلق ،یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه ای هاداده( ج

 .باشد افتهی ابکارت افتهی سازمان صورت به جرم( د

 .باشد افتهی ابکارت یاهگسترد سطح در جرم( ه

 

 مراه،ه تلفن نترنت،یا کاشترا لیقب از یعموم یکیترونکال خدمات از را بکمرت تواندیم دادگاه بار دو از شیب یبرا جرم رارکت صورت در ـ 755 ماده

 :ندک محروم یکیترونکال یدارکبان و یشورک یباال مرتبه دامنة نام اخذ

 .سال کی تا ماه کی از تیمحروم باشد، حبس سال دو تا روز کینودو جرم آن حبس مجازات چنانچه( الف

 .سال سه تا کی از تیمحروم باشد، حبس سال پنج تا دو جرم آن حبس مجازات چنانچه( ب

 .سال پنج تا سه از تیمحروم باشد، حبس سال پنج از شیب جرم آن حبس مجازات چنانچه( ج
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  مصوب آیین دادرسی کیفری قانون 698 ماده طبق( 779تا ماده  756آیین دادرسی )از ماده  دوم، بخش]

 [شد نسخ 08/07/1393

 مقررات ریسا ـ سوم بخش

 ینیبشیپ یمجازات مزبور عمل یبرا قانون نیا در و رفته ارک به جرم ابکارت لهیوس عنوان به یمخابرات ای یاانهیرا سامانه هک یموارد در ـ 780 ماده

 .شد خواهد عمل مربوط یجزائ نیقوان مطابق است،نشده

 قرراتم طبق است نشده ینیبشیپ یدادرسنیآئ جهت از یخاص مقررات یاانهیرا جرائم به یدگیرس یبرا قانون نیا دوم بخش در هک یموارد در ـ تبصره

 .شد خواهد اقدام یفریک یدادرس نیآئ قانون

 

 و هیقضائ قوه سیرئ شنهادیپ با بار کی سال سه هر یزکمر کبان اعالم حسب تورم یرسم نرخ اساس بر قانون نیا ینقد یهاجزا زانیم ـ 781 ماده

 .است رییتغ قابل رانیوز أتیه بیتصو

 

 وزارت توسط قـانون نیا بیتصو خیتار از ماه شـش مدت ظـرف یکیترونکال ادله یریاستنادپذ و یآورجمع به مربوط یهانامهنییآ ـ 782 ماده

 .دیرس خواهد هیقضائ قوه سیرئ بیتصو به و هیته اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت یارکهم با یدادگسـتر

 

 .است ملغی آن بعدی الحاقات و اصالحات و 1304 سال مصوب عمومیمجازات قانون جمله از قانون این با مغایر قوانین کلیه ـ 783 ماده
 

 پنج و هفتاد و سیصد و یکهزار خردادماه دوم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در چهارتبصره و چهل و ماده دو و سی و بردویست مشتمل فوق قانون

 .است رسیده نگهبان شورای تایید به 6/3/1375 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس

 قبال که اسالمی مجازات قانون مواد دنبال به بازدارنده هایمجازات و تعزیرات ـ پنجمکتاب عنوان تحت مجلس مصوبه مواد شماره که است ذکر به الزم

 .است گردیده تدوین 729 تا 498 شماره از رسیده تصویب به
 

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 اکبر ناطق نوریعلی
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