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 ۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون صدور چک

 با اصالحات اخیر ۱3/42/۱۹66مصوب: 

 

 :از عبارتند چک انواع - ۱ ماده
 آن صادرکننده اعتبار جز تضمینی آن دارنده و کنندمی صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی عادی، چک. ۱

 .ندارد
 .ودشمی تایید آن وجه پرداخت هیعلمحال بانک توسط و صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی شده، تایید چک. ۲
 تضمین بانک توسط آن وجه پرداخت و صادر مشتری درخواست به بانک همان عهده به بانک توسط که است چکی شده،تضمین چک. ۹

 .شودمی
 .گرددمی پرداخت آن کارگزاران و نمایندگان توسط بانک آن شعب از هریک در آن وجه و صادر بانک توسط که است چکی مسافرتی، چک. 2

 الرعایهزمال نیز شوندمی صادر( پیام داده) الکترونیکی شکل به که هاییچک به راجع مورد، حسب چک با مرتبط مقررات و قوانین - تبصره

 هداد) الکترونیکی هایچک خصوص در الزم اقدامات قانون، این شدن االجراالزم از پس سال یک مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک. است

 .نماید صادر را الزم یهادستورالعمل و داده انجام را( پیام
 کشور از خارج در هاآن شعب همچنین شوندمی یا شده دایر کشور داخل در ایران قوانین طبق که هاییبانک عهده صادر یهاچک - ۲ ماده

 به یا محل نبودن علت به آن وجه از قسمتی یا تمام دریافت عدم و بانک به مراجعه صورت در چک دارنده و است االجراالزم اسناد حکم در

 جهو رسمی اسناد اجرای به مربوط هاینامهآیین و قوانین طبق تواندمی گردد پرداخت عدم و چک برگشت به منتهی که دیگری دلیل هر

 .نماید وصول صادرکننده از را آن باقیمانده یا چک
 محلاسناد ثبت اجرای به را 6 ماده در مندرج نامهگواهی یا و 2 ماده در مذکور نامهگواهی و چک عین باید چک دارنده اجرائیه صدور برای

 .نماید تسلیم
 .اشدب شدهگواهی بانک طرف از بانک در صادرکننده امضای نمونه به چک امضای مطابقت که کندمی صادر اجرا دستور صورتی در ثبت اجرا

 یا( حامل وجه در هایچک مورد در) چک حامل یا شده نویسیپشت او نام به یا گردیده صادر او وجه در چک که کسی از اعم چک دارنده

 .آنان قانونی مقامقائم
 متعارف طور به و ماًیمستق که شده وارد هایهزینه و خسارات کلیه پرداخت به نسبت را صادرکننده محکومیت تواندمی چک دارنده - تبصره

 در. نماید تقاضا دادگاه از باشد، آن از پس یا حکم صدور از قبل آنکه از اعم است، شده متحمل وی ناحیه از خود طلب وصول جهت در

 دادگاه همان به را خود درخواست باید کند، درخواست حکم صدور از پس را مزبور هایهزینه و خسارت جبران چک دارنده که صورتی

 .نماید تقدیم حکم صادرکننده
 متیقس یا تمام نباید و باشد داشته نقد وجه علیهمحال بانک در مذکور مبلغ معادل آن در مندرج تاریخ در باید چک صادرکننده - ۳ ماده

 هب را چک نباید نیز و بدهد را چک وجه پرداخت عدم دستور یا نماید خارج بانک از صورتی به کرده، صادر چک آن اعتبار به که را وجهی از

 از نآ امثال و چک مندرجات در اختالف یا چک، متن در خوردگیقلم یا امضا مطابقت عدم قبیل از عللی به بانک که نماید تنظیم صورتی

 .نماید خودداری چک وجه پرداخت
 .داد نخواهد اثر ترتیب شرط آن به بانک باشد، شده ذکر پرداخت برای شرطی چک متن در هرگاه

 .بود خواهد بانک از وصول قابل مذکور تاریخ از پس با و آن در مندرج خیتار در فقط چک -مکرر  ۳ ماده
 رقابلیغ فوراً چک دارنده درخواست بر بنا است مکلف بانک نگردد، پرداخت( ۹) ماده در مندرج علل از علتی به چک وجه هرگاه - ۴ ماده

 و چک مشخصات که ایگواهینامه در آن درج و رهگیری کد دریافت با و نماید ثبت مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را آن بودنپرداخت 

 متسلی متقاضی به و مهر و امضاء را آن و قید صریحاً را پرداخت عدم علل یا علت باشد، شده ذکر آن در صادرکننده کامل نشانی و هویت

 .شودنمی داده اثر ترتیب ثبتی و قضائی مراجع در حقوقی شخص مهر فاقد و رهگیری کد فاقد گواهینامه به. نماید
 بانک طرف از( یبانکدار عرف حدود در) بانک در موجود امضای نمونه با صادرکننده امضای مطابقت عدم یا مطابقت باید مزبور برگ در

 کبان در که حساب صاحب نشانی آخرین به را برگ این دوم نسخه فوراً چک، صادرکننده اطالع منظور به است مکلف بانک. شود گواهی

 .گردد قید نیز چک دارنده کامل نشانی و خانوادگی نام و نام باید مزبور برگ در. دارد ارسال است، موجود
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 2 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 بلغم است مکلف چک، بانک دارنده تقاضای به باشد، چک مبلغ از کمتر بانک نزد چک صادرکننده حساب موجودی که صورتی در - ۵ ماده

 ستا مکلف بانک. نماید تسلیم بانک به را آن چک، پشتشده  افتیدر مبلغ قید با دارنده و بپردازد چک دارنده به را حساب در موجودی

 در آن درج و رهگیری کد دریافت با و نماید وارد مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را چک مبلغ کسری فوراَ چک دارنده درخواستبنا به 

 رتیبت ثبتی و قضائی مراجع در رهگیری کد فاقد گواهینامه به. دهد تحویل متقاضی به را آن قبل، ماده در مذکور مشخصات با ایگواهینامه

 .شودنمی داده اثر
 چک اصل جانشین چک، دارنده برای مورد این در بانک گواهینامه و محسوب محلبی نگردیده، پرداخت که مبلغی به نسبت مزبور چک

 .نماید ارسال حساب صاحب برای را قبل ماده در مذکور اعالمیه است مکلف بانک نیز ماده این مورد در. شودمی
 رتصو به را مراتب سامانه این مرکزی، بانک یکپارچه سامانه در چک مبلغ کسری یا بودن پرداخت غیرقابل ثبت از بعد -مکرر  ۵ ماده

 وردم حسب اعتباری مؤسسات و هابانک کلیه ساعت چهار و بیست گذشت از پس. دهدمی اطالع اعتباری مؤسسات و هابانک تمام به برخط

 :نمایند اعمال حساب صاحب به نسبت را زیر اقدامات چک، از اثر سوء رفع هنگام تا مکلفند
 جدید. بانکی کارت صدور و حساب هرگونه افتتاح عدم -الف
 اریاعتب مؤسسه یا بانک نزد عنوان هر تحت که صادرکننده به متعلق مبلغ هر و بانکی هایکارت و هاحساب کلیه وجوه کردن مسدود -ب

 مرکزی. بانک سوی از اعالمی ترتیب به چک مبلغ کسری میزان به دارد
 ریالی. یا ارزی یهانامهضمانت صدور یا بانکی تسهیالت هرگونه پرداخت عدم -ج
 .ریالی یا ارزی اسنادی اعتبار گشایش عدم -د

 و اوضاع شرایط، به توجه با اقتصادی هایبنگاه خصوص در( د) و( ج) ،(الف) بندهای در مذکور هایمحرومیت اعمال چنانچه - ۱تبصره 

 هب سال یک مدت به مذکور موارد استان تأمین شورای تشخیص به شود، مربوط استان اقتصادی امنیت در اخالل موجب اقتصادی احوال

 آن در شاغل افراد تعداد و بنگاه صادرات و تولید میزان مانند معیارهایی گرفتن نظر در با تبصره این اجرایی نامهآیین. دیآیدرم تعلیق حالت

 رانوزی هیأت تصویب به مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدناالجرا الزم از ماه سه مدت ظرف

 .رسدیم
 موضوع اقدامات شود، صادر حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - ۲تبصره 

 تپرداخ عدم نماید اثبات صالح قضائی مرجع در اینکه مگر گرددمی اعمال نیز نماینده یا وکیل مورد در حساب، صاحب بر عالوه ماده این

 هک صورتی در پرداخت، عدم گواهینامه صدور هنگام به مکلفند هابانک. است او بعدی نماینده یا وکیل یا حساب صاحب عمل به مستند

 .نمایند درج مذکور گواهینامه در نیز را نماینده مشخصات باشد، صادرشده نمایندگی به چک
 کچ از برخط صورت به وفوراً  تا کند اعالم مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را مراتب است مکلف بانک زیر، موارد از یک هر در - ۳تبصره 

 :شودسوء اثر  رفع
 ضمن است مکلف بانک صورت این در که مسدودی درخواست ارائه و علیهمحال بانک نزد جاری حساب به چک مبلغ کسری واریز -الف 

 شبخاطمینان ایشیوه به را مبلغ واریز روز سه مدت ظرف سال، یک مدت به حداکثر و چک دارنده مراجعه زمان تا مذکور مبلغ کردن مسدود

 .برساند چک دارنده اطالع به استناد قابل و
 علیه.محال بانک به چک الشه ارائه -ب 
 غیردولتی عمومی یا دولتی حقوقی شخص از رسمی نامه یا چک دارنده از( رسمی اسناد دفاتر در شدهتنظیم) رسمی نامهرضایت ارائه -ج 

 چک. دارنده
 چک. خصوص در اجرائی عملیات اتمام بر مبنی صالحذی ثبتی یا قضائی مرجع از رسمی نامه ارائه -د 
 چک. خصوص در حساب صاحب ذمه برائت بر مبنی قضائی حکم ارائه -ه 
 چک خصوص در کیفری یا حقوقی دعوای طرح عدم به مشروط پرداخت عدم گواهینامه صدور تاریخ ازسه سال  مدت شدن سپری -و 

 .دارنده توسط
سوء اثر  باشد، آن یهاتبصره و قانون این( ۱2) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه صدور چنانچه - ۴تبصره 

 .شد نخواهد محسوب
 یهاتبصره و ماده این در مقرر تکالیف انجام عدم از که بود خواهند خساراتی جبران مسئول مورد حسب اعتباری موسسه یا بانک - ۵تبصره 

 .است گردیده وارد ثالث اشخاص به آن
 قداما مرکزی بانک نزد( صیاد) چک یکپارچه صدور سامانه طریق از صرفاً خود، مشتریان بهچک دسته ارائه برای مکلفند هابانک - ۶ ماده

 ممنوعیت ودنب و بانکی الکترونیکی سنجیهویت نظام سامانه از استعالم با متقاضی مشخصات صحت از اطمینان از پس سامانه این. نمایند
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 6 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 کاهش و تسهیالت اعطای تسهیل قانون»( 6) ماده موضوع اعتبارسنجی ملی سامانه از اعتباری گزارش دریافت به نسبت مورد حسب قانونی،

 از اعتباری بندیرتبه یا «۱۹۱3/ 2/ 6 مصوب هابانک کارایی و مالی منابع افزایش و تولیدی هایطرح اجرای در تسریع و طرح هایهزینه

 نتایج با متناسب و نموده اقدام «۱۹۱2/۳/۱ مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون»( ۱) ماده( ۲۱) بند موضوع مؤسسات

 از کچ اعتبار مدت حداکثر. دهدمی اختصاص اعتبار مدت و یکتا شناسه چک برگه هر به و محاسبه را متقاضی مجاز اعتبار سقف دریافتی،

 ضوابط. شوندنمی قانون این مشمول باشد، اعتبار مدت از پس هاآن در مندرج تاریخ که هاییچک و است سه سال چکدسته دریافت زمان

 مطابق حساب صاحب هویت مانند چک برگه در مندرج موارد و اعتبار سقف محاسبه نحوه چک،دسته دریافت شرایط جمله از ماده این

 و ولپ شورای تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بانک توسط قانون این شدن االجراالزم از پس یک سال مدت ظرف که است دستورالعملی

 .رسدمی اعتبار
 یاراخت در را اعتباری بندیرتبه یا اعتبارسنجی ازیموردن اطالعات مربوط، مقررات یا قوانین طبق که اشخاصی سایر و هابانک - ۱ تبصره

 .باشندمی کامل و صحیح اطالعات ارائه به مکلف دهند،می قرار مربوط مؤسسات
 یک مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نیاز رفع و چکدسته برای تقاضا کاهش منظور به - ۲ تبصره

 کچدسته که اشخاصی برای موردی چک صورت به را مستقیم برداشت خدمات زیرساخت و ضوابط قانون، این شدن االجراالزم از پس سال

 چک،دسته زا استفاده و اعتباری بندیرتبه اعتبارسنجی، به نیاز بدون تا نماید اندازیراه و تدوین بانکی نظام در یکپارچه صورت به ندارند،

 صاحب موردی، چک پرداخت برای کافی موجودی عدم صورت در. شود فراهم معین نفعانذی برای اشخاص این حساب از برداشت امکان

 چک،دسته دریافت از محرومیت نیز و قانون این مکرر( 6) ماده( د) تا( الف) بندهای در مندرج موارد مشمول دین، پرداخت زمان تا حساب

 .هست موردی چک از استفاده و جدید چک صدور
 یا ردهک خود اعتباری و مالی اوضاع با غیرمتناسب چکیدسته دریافت به مبادرت متقلبانه یهاوهیش به توسل با که شخصی هر - ۳ تبصره

 به و محروم موردی چک از استفاده و جدید چک صدور چک،دسته دریافت از سال سه مدت به نماید، تسهیل را دیگری توسط آن دریافت

 مجازات با دیگری مجرمانه عنوان با منطبق ارتکابی عمل که صورتی در و شودمی محکوم اسالمی مجازات قانون پنج درجه نقدی جزای

 .شودمی محکوم جرم آن مجازات به مرتکب باشد، شدیدتر
 :شد خواهد محکوم ذیل شرح به گردد بالمحل چک صدور بزه مرتکب کس هر - ۷ ماده
 .شد خواهد محکوم ماه شش حداکثر تا حبس به باشد ریال میلیون ده از کمتر چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -الف 
 .شد خواهد محکوم حبس سال یک تا ماه شش از باشد ریال میلیون پنجاه تا ریال میلیون ده از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ب 
 چکدسته داشتن از ممنوعیت و سال دو تا سال یک از حبس به باشد بیشتر ریال میلیون پنجاه از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ج 

 در مندرج مبالغ مجموع باشد نموده بالمحل یهاچک صدور به اقدام چک که صادرکننده صورتی در و شد خواهد محکوم دو سال مدت به

 .بود خواهد عمل مالک هاچک متون
 .باشدنمی صادرشده، ربوی بهره یا و نامشروع معامالت بابت بالمحل هایچک شود ثابت که مواردی شامل مجازات این - تبصره

 .بود خواهند قانون این مقررات مشمول کیفری لحاظ از باشند صادرشده کشور از خارج هایبانک عهده ایران در که هاییچک - ۸ ماده
 صوصیخ شاکی موافقت به یا پرداخته آن دارنده بهنقداً  را چک وجه کیفری، شکایت تاریخ از قبل چک صادرکننده که صورتی در - ۹ ماده

 .نیست کیفری تعقیب قابل نماید فراهم علیهمحال بانک در را آن پرداخت موجبات یا باشد داده آن پرداخت برای ترتیبی
 وجه چک تسلیم و دارنده مراجعه محض به و نماید مسدود را صادرکننده حساب چک وجه میزان تا است مکلف مذکور بانک اخیر مورد در

 .بپردازد را آن
 و بود خواهد محلبی چک صدور حکم در وی عمل نماید چک صدور به مبادرت خود بانکی حساب بودن بسته به علم با کس هر - ۱۱ ماده

 .بود خواهد تعلیق غیرقابل شده تعیین مجازات و شد خواهد محکوم 5 ماده در مندرج مجازات حداکثر به
 دورص تاریخ از ماه شش تا چک دارنده که صورتی در و نیست تعقیب قابل چک دارنده شکایت بدون قانون این در مذکور جرایم - ۱۱ ماده

 فریکی شکایت حق دیگر ننماید شکایت پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از ماه شش ظرف یا ننماید مراجعه بانک به آن وصول برای چک

 .داشت نخواهد
 .است داده ارائه بانک به را چک بار اولین برای که است شخصی ماده این در چک دارنده از منظور

 ویته چک دارنده مراجعه محض به مکلفند هابانک است، کرده مراجعه بانک به چک وصول برای بار اولین کسی چه کهاین تشخیص برای

 .نمایند قید تاریخ ذکر با چک پشت در را او کامل
 .باشد قهری انتقال آنکه مگر داشت نخواهد کیفری شکایت حق گردیده منتقل وی به بانک از برگشت از پس چک که کسی
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 ورتص در او کیفری شکایت حق و کند وصول خود طرف از نمایندگی به دیگری شخص وسیله به را چک بخواهد چک دارنده که صورتی در

 انکب صورت در و نماید قید چک ظهر در مذکور شخص نمایندگی تصریح با را خود نشانی و هویت باید باشد، محفوظ چک بودن محلبی

 .بود خواهد محفوظ وی کیفری شکایت حق و کندمی صادر چک صاحب نام به را 6 و 2 ماده در مذکور اعالمیه
 مایدن واگذار دیگری نحو هر به چک به نسبت را خود حقوق با دهد انتقال دیگری به را چک شاکی کیفری، شکایت از بعد هرگاه - تبصره

 .شد خواهد موقوف کیفری تعقیب
 آن دارنده بهنقداً  را تأدیه تأخیر خسارت و چک وجه متهم اینکه یا و نماید گذشت شاکی قطعی، حکم صدور از قبل هرگاه - ۱۲ ماده

 اجرا یا دادگستری صندوق در یا کند فراهم را( بانک به چک ارائه تاریخ از) مذکور خسارت و چک وجه پرداخت موجبات یا کند، پرداخت

 ادگاهد که نیست آن از مانع کیفری دادگاه در تعقیب موقوفی قرار صدور. کرد خواهد صادر موقوفی قرار رسیدگی مرجع نماید تودیع ثبت

 .کند صادر حکم و رسیدگی مطالبه مورد خسارت سایر به نسبت
 أدیهت تأخیر خسارات و چک وجه پرداخت موجبات فوق ترتیب به علیهمحکوم اینکه یا و کند گذشت شاکی قطعی حکم صدور از پس هرگاه

 جزای سومیک معادل مبلغی پرداخت به ملزم فقط علیهمحکوم و شودمی موقوف حکم اجرای نماید فراهم را حکم در مندرج خسارات سایر و

 .شد خواهد وصول دولت نفع به دادستان دستور به که بود خواهد حکم در مقرر نقدی
 مصوب چک صدور قانون از موادی اصالح قانون ۲ ماده به تبصره یک الحاق قانون مبنای بر آن احتساب نحوه و خسارات میزان - تبصره

 .بود خواهد نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱۹53٫۹٫۱4
 :نیست کیفری تعقیب قابل چک صادرکننده زیر موارد در - ۱۳ ماده
 .باشد شده داده امضا سفید چک شود ثابت که صورتی در -الف 
 .باشد شده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک متن در هرگاه -ب 
 .است تعهدی یا و معامله انجام تضمین بابت چک که باشد شده قید چک متن در چنانچه -ج 
 تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک یا بوده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول که شود ثابت چک متن در قید بدون هرگاه -د 

 .است
 .باشد چک متن در مندرج تاریخ بر مقدم چک صدور واقعی تاریخ یا و صادرشده تاریخ بدون چک شود ثابت که صورتی در - ه

 یا یبردارکاله طریق از یاشده جعل یا سرقت یا مفقود چک اینکه به تصریح با هاآن قانونی مقامقائم یا ذینفع یا چک صادرکننده - ۱۴ ماده

 یتهو احراز از پس بانک. بدهد بانک به را چک وجه پرداخت عدم دستورکتباً  تواندمی گردیده تحصیل دیگری جرائم یا امانت در خیانت

 و صادرشده اعالم علت ذکر با را پرداخت عدم گواهی بانک چک ارائه صورت در و کرد خواهد خودداری آن وجه پرداخت ازدستوردهنده 

 .نمایدمی تسلیم
 گردد ثابت شده پرداخت عدم موجب که ادعایی خالف هرگاه و کند شکایت داده پرداخت عدم دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده

 .شد خواهد محکوم چک دارنده به وارده خسارات کلیه پرداخت به قانون این 5 ماده در مقرر مجازات بر عالوه دستوردهنده
 جهو در چک یا) باشد گردیده واگذار او به چک یا شده ظهرنویسی یا صادر او نام به چک که است کسی ماده این مورد در ذینفع - ۱ تبصره

 (گردیده واگذار او به حامل
 ای رسیدگی مرجع در آن تکلیف تعیین تا را چک وجه است مکلف بانک شودمی صادر ماده این مطابق پرداخت عدم دستور که موردی در

 .نماید نگهداری مسدودی حساب در دستوردهنده انصراف
 هیگواهفته  کی مدت ظرف حداکثر و تسلیم قضایی مراجع به را خود شکایت بانک به اعالم از پس است مکلف دستوردهنده - ۲ تبصره

 وجه کچ دارنده تقاضای به موجودی محل از بانک مذکور مدت انقضا از پس صورت این غیر در نماید تسلیم بانک به را خود شکایت تقدیم

 .کندمی پرداخت را آن
. ایدنم جعل ادعای آن به نسبت صادرکننده بانک آنکه مگر نمود متوقف تواننمی را مسافرتی و شدهتضمین هایچک پرداخت - ۳ تبصره

 .بود خواهد محفوظ ۱2 ماده اخیر قسمت مفاد طبق قضایی مراجع به شکایت به راجع چک دارنده حق نیز مورد این در
 .نماید مطالبه رسیدگی مرجع کیفری دادگاه در را خود زیان و ضرر و چک وجه تواندمی چک دارنده - ۱۵ ماده
 نوبت از خارج و فوری دادرسی، خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چک به مربوط حقوقی و جزایی دعاوی و شکایات کلیه به رسیدگی - ۱۶ ماده

 .آمد خواهد عمل به
 .گردد ثابت امر این خالف مگر است شکایت از شاکی انصراف و آن وجه پرداخت دلیل صادرکننده دست در چک وجود - ۱۷ ماده
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 نییآ قانون ۱۹2 ماده در مقرر ضوابط طبق اتهام توجه صورت در متهمان ازبالمحل،  چک به مربوط جرائم کنندهرسیدگی مرجع - ۱۸ ماده

 یکی مورد حسب -اسالمی شورای مجلس قضایی کمیسیون ۱۹5۱٫3٫۲۱ مصوب - (کیفری امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه یدادرس

 .نمایدمی اخذ( غیرمنقول و منقول مال یا بانکی نامهضمانت یا نقد وجه از اعم) وثیقه یا کفالت تامین قرارهای از
 صادرکننده باشد، صادرشده حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - ۱۹ ماده

. شودمی صادر نفر دو هر علیه تضامن اساس بر زیان و ضرر حکم و اجرائیه و بوده چک وجه پرداخت مسئول متضامنا امضا صاحب و چک

 عمل به مستند پرداخت عدم که نماید ثابت اینکه مگر داشت خواهد کیفری مسئولیت قانون این مقررات طبق چک امضاکننده عالوهبه

 .بود خواهد مسئول کیفری نظر از شده پرداخت عدم موجب که کسیصورت  نیا در که است، او بعدی نماینده یا وکیل یا حساب صاحب
 .است باقی خود قوت به کماکان مربوط مقررات و قوانین طبق چک نویسانپشت مدنی مسئولیت - ۲۱ ماده
 صدور به منجر هاآن تعقیب وصادر کرده  محلبی چک یک بار از بیش که را اشخاصی جاری یهاحساب کلیه مکلفند هابانک - ۲۱ ماده

 .ننمایند باز دیگری جاری حساب هاآن نام به سال سه تا و بسته باشد شده کیفرخواست
 یکپارچه سامانه در چک درباره محاکم قطعی آرای و پرداخت عدم یهانامهیگواه اطالعات تجمیع با است مکلف مرکزی بانک - ۱ تبصره

 عدم هایگواهینامه استعالم امکان همچنین و چک پرداخت و صدور سوابق به را اعتباری مؤسسات و هابانک برخط دسترسی امکان خود،

 بانک برخط دسترسی امکان است مکلف نیز قضائیه قوه. نماید ایجاد عدالت ملی شبکه طریق از ثبتی و قضائی مراجع برای را پرداخت

 قطب مطروحه دعاوی و برگشتی هایچک درباره صادرشده قطعی آرای همچنین و بهمحکوم پرداخت از اعسار ورشکستگی، احکام به مرکزی

 .نماید فراهم مالی یهاتیمحکوم سجل سامانه طریق از را مربوط پرداخت عدم گواهینامه همراه به قانون این( ۱2) ماده
 اینامهآیین موجب به هابانک استعالمات به پاسخ نحوه و جاری حساب افتتاح از افراد محرومیت به مربوط مقررات و ضوابط - ۲ تبصره

 .رسدمی دولت هیأت تصویب به و تنظیم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط ماهسه  مدت ظرف که بود خواهد
 از معسر ورشکسته، اشخاص مورد در قانون این شدن االجراالزم از پس سال دو مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک -مکرر  ۲۱ ماده

 چک از استفاده و صیاد سامانه در جدید چک صدور و چکدسته دریافت از نشده،سوء اثر  رفع برگشتی چک دارای یا بهمحکوم پرداخت

 هس در برگشتی چک سابقه مجاز، اعتبار سقف شامل چک صادرکننده وضعیت آخرین استعالم امکان همچنین و کرده جلوگیری موردی

 وینح به مذکور سامانه. نماید فراهم دارند، را چک دریافت قصد که کسانی برای صرفاً را نشده تسویه هایچک تعهدات میزان و اخیر سال

 رکنندهصاد توسط چک برگه یکتای شناسه برای چک در مندرج تاریخ و مبلغ دارنده، هویت ثبت مستلزم چک برگه هر صدور که بود خواهد

 کچ یکتای شناسه همان برای جدید شخص هویت ثبت با آن، تسویه از قبل تا دارنده توسط دیگر شخص به چک انتقال امکان و بوده

 .باشد بیشتر نشده تسویه هایچک تعهدات و مجاز اعتبار سقف اختالف از نباید چک مبلغ. باشد پذیرامکان
 تسویه سامانه در صرفاً چک تسویه شوند،می صادر قانون این شدن االجراالزم از سال دو گذشت از پس که هاییچک مورد در - ۱ تبصره

 در و شد خواهد انجام صیاد سامانه از استعالمبر اساس  چک نهائی دارنده وجه در و سامانه در مندرج تاریخ و مبلغ طبق( چکاوک) چک

. مایندن خودداری هاآن وجه پرداخت از مکلفند هابانک و نبوده قانون این مشمول باشد، نشده ثبت صیاد سامانه در هاآن مالکیتکه  یصورت

 خواهد چک یسینوپشت جایگزین صیاد سامانه در چک انتقال ثبت و است ممنوع حامل وجه در چک نویسیپشت و صدور موارد، این در

 .هست صدور زمان قانون تابع باشد، مذکور زمان از قبل هاآن صدور تاریخ که هاییچک. بود
 هب که نشده سوء اثر رفع برگشتی چک دارای یا بهمحکوم پرداخت از معسر ورشکسته، اشخاص مورد در ماده این هایممنوعیت - ۲ تبصره

 .است مجری نیز کنندمی اقدام حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت

 و شودمی محسوب او قانونی اقامتگاه علیهمحال بانک در متهم نشانی آخرین نشود، حاصل دسترسی متهم به که صورتی در - ۲۲ ماده

 .آیدمی عمل به مزبور نشانی به ابالغی هرگونه
 ابالغ نزلهم به مأمور گواهی باشد نداشته وجود محلی چنین یا نشود شناخته شدهتعیین نشانی یا بانکی نشانی به مورد حسب متهم هرگاه

 .یافت خواهد ادامه مطبوعات وسیله متهم احضار لزوم بدون متهم به رسیدگی و شودمی تلقی اوراق

 کیلوالوکاله حق و چک مبلغ کسری به نسبت اجرائیه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهینامه ارائه با تواندمی چک دارنده - ۲۳ ماده

 دو هر یا صادرکننده حساب، صاحب علیه مورد حسب زیر شرایط وجود صورت در است مکلف دادگاه. نماید درخواست را قانونی تعرفه طبق

 .نماید صادر اجرائیه
 باشد. نشده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک، متن در - الف
 است. تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک که باشد نشده قید چک متن در - ب
 .باشد نشده صادر آن هایتبصره و قانون این( ۱2) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه - ج
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 ۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 نآ پرداخت برای ترتیبی چک دارنده موافقت با یا بپردازد، را خود بدهی اجرائیه، ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف است مکلف صادرکننده

 را اجرائیه دادگستری، احکام اجرای دارنده، درخواست حسبصورت  نیا غیر در کند؛ میسر را حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهد

 .نمایدمی اقدام چک مبلغ استیفای به نسبت و گذاشته اجرا مورد به «۱۹۳2/۹/۲۹ مصوب مالی یهاتیمحکوم نحوه قانون» طبق
 امانت در تخیان یا یبردارکاله طریق از چک تحصیل یا چک بودن تضمین بابت یا مشروط مانند دعاوی او قانونی مقامقائم یا صادرکننده اگر

 ظن قضائی مرجع که مواردی در مگر شد؛ نخواهد اجرائی عملیات جریان از مانع دعوی اقامه کند، اقامه قضائی مراجع در جرائم دیگر یا

 صادر اجرایی عملیات توقف قرار مناسب، تأمیناخذ  با صورت این در که گردد وارد ناپذیر جبران ضرر مذکور سند اجرای از یا کند پیدا قوی

 و بوده کچ شدن مفقود مدعی قانونی مقامقائم یا صادرکننده اینکه یا باشدرسمی  سند به مستند شده ارائه دلیل که صورتی در. نمایدمی

 نوبت از خارج مذکور دعاوی به. شد خواهد صادر تأمیناخذ  بدون اجرائی عملیات توقف بداند،قبول قابل را شده ارائه دالیل قضائی مرجع

 .شد خواهد رسیدگی
 کارمند غیردولتی، و دولتی از اعم اعتباری مؤسسات یا هابانک برای قانون این در مقرر تکالیف از یک هر از تخلف صورت در - ۲۴ ماده

 به رسیدگی قانون»( ۳) ماده در مقرر هایمجازات به مراتب و دفعات امکانات، شرایط، به توجه با مورد حسب مربوط شعبه مسئول و خاطی

 .است مرکزی بانک صالحیت در تخلفات این به رسیدگی که شوندمی محکوم «۱۹5۲/۳/5 مصوب اداری تخلفات
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 ۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یاسیقانون جرم س

 ۲4/4۲/۱۹۳6مصوب: 

 

 هاییاستس یا یاسیس یو نهادها یریتمد یهاصالح امور کشور عل یزهقانون چنانچه با انگ ین( ا۲از جرائم مصرح در ماده ) یکهر  - ۱ماده 

 .شودیمحسوب م یاسیزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم س بدون آنکه مرتکب قصد ضربه یابد،کشور ارتکاب  یخارج یا یداخل

 .شوندیمحسوب م یاسیقانون جرم س ین( ا۱مقرر در ماده ) یطدر صورت انطباق با شرا یرز جرائم - ۲ ماده

 ی،الماس یمجلس شورا یندگانوزرا، نما جمهور،یسمصلحت نظام، معاونان رئ یصمجمع تشخ یسسه قوه، رئ یافتراء به رؤسا یا ینـ توه الف

 آنان یتنگهبان به واسطه مسؤول یشورا یمجلس خبرگان و اعضا یندگاننما

( قانون 6۱5مفاد ماده ) یتوارد شده است با رعا یرانا یاسالم یکه در قلمرو جمهور یکشور خارج یاسیس یندهنما یا یسبه رئ ینـ توه ب

 یراتبخش تعز یمجازات اسالم

 یا یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،یتاحزاب، جمع یت( قانون فعال۱3)د( و )هـ( ماده ) یـ جرائم مندرج در بندها پ

 5/3/۱۹34شده مصوب شناخته ینید هاییتاقل

 یشهر و روستا به استثنا یاسالم یو شوراها یاسالم یمجلس شورا ی،جمهور یاستر ی،انتخابات خبرگان رهبر ینـ جرائم مقرر در قوان ت

 و ناظران انتخابات یانمجر

 یبـ نشر اکاذ ث

 :شودیمحسوب نم یاسیجرم س یرمشارکت، معاونت و شروع به جرائم ز مباشرت، - ۳ ماده

 یاتقصاص و د ـ جرائم مستوجب حدود، الف

 یو خارج یـ سوءقصد به مقامات داخل ب

 یریگو گروگان ییرباـ آدم  پ

 یاییدر یو راهزن ربایییمابه آن، هواپ یدو تهد یگذارـ بمب ت

 یعمد یبو تخر یقحر یجادـ سرقت و غارت اموال، ا ث

 گردانو فروش سالح، مواد مخدر و روان یدقاچاق و خر یرقانونی،غ یـ حمل و نگهدار ج

 از جرم مزبور یاموال ناش یاختفا یی،پولشو ی،در وجوه دولت یرقانونیـ رشاء و ارتشاء، اختالس، تصرف غ چ

 اسرار یو افشا یـ جاسوس ح

 یریجنگ و کشتار و درگ طلبی،یهمردم به تجز یکـ تحر خ

 یتیحاکم یا یعموم یارائه خدمات ضرور یشده برابه کار گرفته یو مخابرات اییانهرا یهاسامانه یاها ـ اختالل در داده د

 آن یرغ یاداده  یحاملها یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهوسبه یاعم از جرائم ارتکاب یعفت و اخالق عموم یهجرائم عل یهـ کل ذ

 است. 2/۱۲/۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینمنصفه مطابق قانون آ یأتو مقررات مربوط به ه یاسیبه جرائم س یدگیرس نحوه -  ۴ ماده
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 ۱4 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ر د یدگیدر هر مرحله از رس تواندیاست که پرونده در آن مطرح است. متهم م یدادگاه یابودن اتهام با دادسرا  یاسیس تشخیص - ۵ ماده

 نیدر ا یقرار یط کنندهیدگیکند. مرجع رس یرادبودن اتهام خود ا یرسیاسیدر دادگاه نسبت به غ یجلسه اول دادرس یاندادسرا و تا پا

 است. یفریک یدادرس یینبع مقررات قانون آقرار تا ینصدور و اعتراض به ا یوه. شنمایدیمورد اظهارنظر م

 :شودیاعمال م یاسینسبت به متهمان و محکومان جرائم س یرز موارد - ۶ ماده

 یدر مدت بازداشت و حبس از مجرمان عاد یـ مجزا بودن محل نگهدار الف

 از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس یتـ ممنوع ب

 مقررات ناظر به تکرار جرم یاجرا یتـ ممنوع پ

 یاسیاسترداد بودن مجرمان س یرقابلـ غ ت

 یضرور یقاتتحق یلتکم یآن را برا یابدهد  یتبان یمب یکه مقام قضائ یبه جز در موارد یبازداشت و حبس به صورت انفراد یتـ ممنوع ث

 از پانزده روز باشد. یشب یدبداند لکن در هر حال مدت آن نبا

 و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبسـ حق مالقات  ج

 در طول مدت حبس یزیونو تلو یوراد یات،به کتب، نشر یـ حق دسترس چ
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 ۱۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یا یانهرا یمقانون جرا

 46/4۹/۱۹۱۱مصوب: 

 

 هاجرائم و مجازات - یکمبخش 

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمها و سداده یمحرمانگ یهجرائم عل - یکم فصل

 یرمجازغ یدسترس - یکم مبحث

 یحفاظت شده است دسترس یتیامن یرتداب یلهکه به وس یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها به داده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۲۹ ماده

هر  یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکبه حبس از نود و  یابد،

 شد. ددو مجازات محکوم خواه

 یرمجازشنود غ -دوم  مبحث

 یسیامواج الکترومغناط یا یمخابرات یا اییانهرا یهادر سامانه یرعمومیدر حال انتقال ارتباطات غ یمحتوا یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۳۱ ماده

( 24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر۱4۰444۰444) یلیوناز ده م ینقد یجزا یارا شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال  ینور یا

 محکوم خواهد شد. زاتهر دو مجا یا یالر

 اییانهرا یجاسوس -سوم  مبحث

 یهاحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهادر سامانهشده  یرهذخ یادر حال انتقال  یسر یهانسبت به داده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۳۱ ماده

 مقرر محکوم خواهد شد: یهاشود، به مجازات یرداده مرتکب اعمال ز

از  ینقد یجزا یاتا سه سال  یکدر حال انتقال، به حبس از  یسر یشنود محتوا یاها آن یلتحص یامذکور  یهابه داده ی( دسترسالف

 هر دو مجازات. یا یال( ر34۰444۰444) یلیونتا شصت م یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستب

 به حبس از دو تا ده سال. یت،اشخاص فاقد صالح یمذکور برا یها( در دسترس قرار دادن دادهب

 ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.عامالن آن یا یگانهگروه ب یادولت، سازمان، شرکت  یمذکور برا یهادر دسترس قرار دادن داده یا( افشاء ج

 .زندیلطمه م یمنافع مل یاکشور  یتها به امنآن یاست که افشا ییهاداده یسر یهاداده ـ۱ تبصره

قانون  ینا یبتصو یخها ظرف سه ماه از تارو حفاظت آن یبندو نحوه طبقه یسر یهاداده یصو تشخ ییننحوه تع نامهیینآ ـ۲ تبصره

 و یهمسلح ته یروهاین یبانیاطالعات و دفاع و پشت یکشور، ارتباطات و فناور ی،دادگستر یهاوزارتخانه یتوسط وزارت اطالعات با همکار

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یببه تصو

را نقض  یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یتیامن یرقانون، تداب ین( ا۹موضوع ماده ) یسر یهابه داده یبه قصد دسترس هرکس - ۷۳۲ ماده

هر دو  یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر۱4۰444۰444) یلیوناز ده م ینقد یجزا یاکند، به حبس از شش ماه تا دو سال 

 مجازات محکوم خواهد شد.

ها مربوط هستند و به آن یهاسامانه یاقانون  ین( ا۹مقرر در ماده ) یسر یهاکه مسوول حفظ داده یمأموران دولت چنانچه - ۷۳۳ ماده

 یتعدم رعا یا مباالتییب احتیاطی،یها قرارگرفته است بر اثر بآن یارمذکور در اخت یهاسامانه یاداده ها  یاآموزش الزم داده شده است 

روز تا  یکمذکور شوند، به حبس از نود و  یهاسامانه یاهای داده ها، حاملبه داده یتاشخاص فاقد صالح یموجب دسترس یتیامن یرتداب
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 ۱۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

هر دو مجازات و انفصال از خدمت از  یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یادو سال 

 شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمها و سداده یتصحت و تمام یهجرائم عل -دوم  فصل

 اییانهجعل را - یکم مبحث

 یلیونم یستاز ب ینقد یجزا یاتا پنج سال  یکشود، جاعل محسوب و به حبس از  یرمرتکب اعمال ز یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۳۴ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد: یا یال( ر۱44۰444۰444) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲4۰444۰444)

 ها.واردکردن متقلبانه داده به آن یا یجادا یاقابل استناد  یهاداده یجادا یا ییر( تغالف

وارد کردن  یا یجادا یاها تراشه یا یمخابرات یا اییانهرا یهاپردازش در سامانهقابل یاحافظه  یهاعالئم موجود در کارت یاها داده ییر( تغب

 ها.عالئم به آن یاها متقلبانه داده

ماده فوق محکوم خواهد ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ها از آنتراشه یاها کارت یاها با علم به مجعول بودن داده هرکس - ۷۳۵ ماده

 شد.

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمس یاو اخالل در داده ها  یبتخر -دوم  مبحث

 یامختل  یا یبتخر یاهای داده حذف حامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهارا از سامانه یگرید یهاداده یرمجازکس به طور غ هر - ۷۳۶ ماده

( 24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر۱4۰444۰444) یلیوناز ده م ینقد یجزا یاپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال  یرقابلغ

 خواهد شد. مهر دو مجازات محکو یا یالر

 یبتخر یا یوارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکار یلاز قب یبا اعمال یرمجازکس به طور غ هر - ۷۳۷ ماده

ها را مختل کند، به حبس کارکرد آن یا یندازدرا از کار ب یگرید یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه ی،نور یا یسیامواج الکترومغناط یاها داده

هر دو مجازات محکوم  یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر۱4۰444۰444) یلیوناز ده م ینقد یجزا یا سالاز شش ماه تا دو 

 خواهد شد.

اشخاص  یداده ها مانع دسترس یرمزنگار یاگذرواژه  ییرکردن داده ها، تغ یمخف یلاز قب یبا اعمال یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۳۸ ماده

( 6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکشود، به حبس از نود و  یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها مجاز به داده

 هردو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یالر

 یهن را علقانو ین( ا۱4( و )۳(، )۱اعمال مذکور در مواد ) یعموم یتو امن یشآسا یت،به قصد به خطر انداختن امن هرکس - ۷۳۹ ماده

آب، برق، گاز، مخابرات، حمل  ی،خدمات درمان یل، از قبروندیبه کار م یعموم یارائه خدمات ضرور یکه برا یای و مخابراتهای رایانهسامانه

 شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تکبمر یو نقل و بانکدار

 یانهبرداری مرتبط با راسرقت و کاله -سوم  فصل

از  ینقد یصاحب آن باشد، به جزا یارداده ها در اخت ینچنانچه ع ید،را بربا یگریمتعلق به د یهاداده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۴۱ ماده

 یجزا یاسال  یکروز تا  یکصورت به حبس از نود و  ینا یرو در غ یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یال( ر۱۰444۰444) یلیونم یک

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد

 متوقف یا یجادمحو، ا ییر،وارد کردن، تغ یلاز قب یبا ارتکاب اعمال یمخابرات یاای های رایانهاز سامانه یرمجازبه طور غ هرکس - ۷۴۱ ماده

کند عالوه بر رد مال به  یلتحص یگرید یاخود  یبرا یمال یازاتامت یاخدمات  یامنفعت  یامال  یامختل کردن سامانه، وجه  یاها کردن داده

هر  یا یال( ر۱44۰444۰444) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستاز ب ینقد یجزا یاتا پنج سال  یکصاحب آن به حبس از 

 دو مجازات محکوم خواهد شد.
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 ۱۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یعفت و اخالق عموم یهعل یمجرا -چهارم  فصل

به  یامعامله کند  یا یعمستهجن را منتشر، توز یاتهای داده محتوحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷۴۲ ماده

( 6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یککند، به حبس از نود و  ینگهدار یا یرهذخ یا یدافساد تول یاقصد تجارت 

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یالر

 .شودیفوق م یهااز مجازات یکیبه حداقل  یتمبتذل موجب محکوم یاتارتکاب اعمال فوق در خصوص محتو -۱ تبصره

 اشد.ب یحهها و صور قبصحنه یکه دارا گرددیاطالق م یو آثار مبتذل به آثار محتویات

( 6۰444۰444) یلیونتا پنج م یال( ر۱۰444۰444) یلیونم یکمستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به  یاتهرگاه محتو -۲ تبصره

 محکوم خواهد شد. ینقد یجزا یالر

 رضاالیمرتکب شود چنانچه مفسد ف یافتهبه طور سازمان یاماده را حرفه خود قرار داده باشد  ینچنانچه مرتکب اعمال مذکور در اـ ۳ تبصره

 ماده محکوم خواهد شد. ینشناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا

اندام  یامرد  یاکامل زن  یبرهنگ یانگرکه ب شودیاطالق م یمتن یا یرواقعیغ یا یمتن واقع یاصوت  یر،مستهجن به تصو یاتمحتوـ ۴ تبصره

 سان است.ان یعمل جنس یا یزشآم یا یتناسل

 مجازات خواهد شد: یرز یبشود، به ترت یرداده مرتکب اعمال ز یهاحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یقاز طر هرکس - ۷۴۳ ماده

 یابیدست هیوش یادهد  یبفر یاکند  یعتطم یا یدتهد یب،ترغ یک،ها را تحرمستهجن، آن یاتافراد به محتو یابی( چنانچه به منظور دستالف

 یستتا ب یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکآموزش دهد، به حبس از نود و  یانموده  یلها را تسهبه آن

از دو  ینقد یمبتذل موجب جزا یاتاعمال در خصوص محتو ینهردو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب ا یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم

 است یال( ر6۰444۰444) یلیونتا پنج م یال( ر۲۰444۰444) یلیونم

 یزآماعمال خشونت یا یانحرافات جنس یا یخودکش یاگردان روان یااستعمال مواد مخدر  یاعفت  ی( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافب

آموزش دهد، به حبس از نود و  یاکند  یلها را تسهاستعمال آن یاارتکاب  یوهش یادهد  یبفر یادعوت کرده  یا یدتهد یا یبترغ یا یکتحر

هر دو مجازات محکوم  یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یک

 شود.می

 یا یهته یگرد ییهر مصلحت عقال یا یمقاصد علم ینخواهد شد که برا یاتی( شامل آن دسته از محتو۱2ماده و ماده ) ینمفاد اـ  تبصره

 شود.معامله می یاانتشار  یا یعتوز یاارائه  یا ینگهدار یا یدتول

 یبو نشر اکاذ یثیتهتک ح -پنجم  فصل

 ایکند و آن را منتشر  یفتحر یادهد  ییررا تغ یگرید یرتصو یاصوت  یا یلمف ی،مخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷۴۴ ماده

 ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یکاو شود، به حبس از نود و  یثیتکه عرفاً موجب هتک ح یمنتشر کند، به نحو یفتحر یا ییربا علم به تغ

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م

 به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. یفتحر یا ییرچنانچه تغـ  هتبصر

 تیرا بدون رضا یگریاسرار د یا یخانوادگ یا یخصوص یلمف یا یرتصو یاصوت  یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷۴۵ ماده

س او شود، به حب یثیتعرفاً موجب هتک ح یاکه منجر به ضرر  یقرار دهد، به نحو یگراندر دسترس د یامنتشر کند  یاو جز در موارد قانون

هر دو مجازات محکوم  یا یال( ر24۰444۰444) یلیونتا چهل م یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یکاز نود و 

 خواهد شد.
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 ۱2 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ا منتشر ر یبیاکاذ یمخابرات یاای سامانه رایانه یلهبه وس یمقامات رسم یا یاذهان عموم یشتشو یا یرکس به قصد اضرار به غ هر - ۷۴۶ ماده

 یوقحق یا یقیبه عنوان نقل قول، به شخص حق یاراساً  یقت،را برخالف حق یبا همان مقاصد اعمال یاقرار دهد  یگراندر دسترس د یا یدنما

ود، نش یاوارد شود  یگریبه د یمعنو یا یاز انحاء ضرر ماد یشده به نحو یاد یقکه از طر یننسبت دهد، اعم از ا ویحیتل یا یحبه طور صر

تا چهل  یال( ر6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یک)درصورت امکان(، به حبس از نود و  یثیتافزون بر اعاده ح

 دو مجازات محکوم خواهد شد. ره یا یال( ر24۰444۰444) یلیونم

 اشخاص یفریک یتمسئول -ششم  فصل

 یتمسئول یدارا یشخص حقوق یابد،منافع آن ارتکاب  یو در راستا یبه نام شخص حقوق اییانهچنانچه جرائم را یر،موارد ز در - ۷۴۷ ماده

 خواهد بود: یفریک

 شود. اییانهمرتکب جرم را یشخص حقوق یر( هرگاه مدالف

 .یونددرا صادر کند و جرم به وقوع بپ اییانهدستور ارتکاب جرم را یشخص حقوق یرهرگاه مد( ب

 شود. اییانهمرتکب جرم را یدر اثر عدم نظارت و یا یربا اطالع مد یاز کارمندان شخص حقوق یکی( هرگاه ج

 باشد. فتهیااختصاص  اییانهبه ارتکاب جرم را یشخص حقوق یتاز فعال یقسمت یا( هرگاه تمام د

 را دارد. ینظارت بر شخص حقوق یا گیرییمتصم یا یندگینما یاراست که اخت یکس یرمنظور از مدـ ۱ تبصره

صدر ماده و عدم انتساب جرم به  یطمانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرا یشخص حقوق یفریمسئولیت کـ ۲ تبصره

 مسئول خواهد بود. یقیفقط شخص حق یشخص خصوص

حاصله از ارتکاب  یجدرآمد و نتا یزانم ی،و اوضاع و احوال جرم ارتکاب یطماده فوق، با توجه به شراموضوع  یحقوق اشخاص - ۷۴۸ ماده

 محکوم خواهند شد: یلذ یببه ترت ی،جرم ارتکاب ینقد یجرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزا

تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم  یکاز  یموقت شخص حقوق یلیحبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعط( چنانچه حداکثر مجازات الف

 تا پنج سال. یکاز  یموقت شخص حقوق یلیتعط

تا سه سال و در صورت  یکاز  یموقت شخص حقوق یلیاز پنج سال حبس باشد، تعط یش( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بب

 منحل خواهد شد. یوقتکرار جرم، شخص حق

نظارت بر  یا گیرییمتصم یا یندگینما یا یستا سه سال حق تاس شودیماده منحل م ینا« ب»که طبق بند  یشخص حقوق یرمدـ  تبصره

 را نخواهد داشت. یگرید یشخص حقوق

ع موضو یقمصاد یین( تعیتهکارگروه )کم یو فهرست مقرر از سو یموظفند طبق ضوابط فن یخدمات دسترس دهندگانارائه - ۷۴۹ ماده

ارتکاب  یکه برا ییای و محتوارایانه یماز جرا یناش یشده است اعم از محتوا یممجرمانه که در چهارچوب قانون تنظ یمحتوا یلماده ذ

واهند کنند، منحل خ یرمانه خوددارمج ی( محتوایلتر)ف یشکه عمداً از پاال ی( کنند. در صورتیلتر)ف پاالیشرود را  یای به کار مجرائم رایانه

از  ینقد یرا فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزا یرقانونیغ یبه محتوا یدسترس ینهزم مباالتییو ب احتیاطییب یشد و چنانچه از رو

 یلیونم یکصداز  ینقد یو در مرتبه دوم به جزا یال( ر۱44۰444۰444) میلیون یکصدتا  یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستب

 موقت محکوم خواهند شد. یلیتا سه سال تعط یکو در مرتبه سوم به  یال( ر۱۰444۰444۰444) یلیاردم یکتا  یال( ر۱44۰444۰444)

سه گانه مقننه،  یو قوا فقیهیول یرنظرز یشامل نهادها ی( مؤسسات عمومهاییتسا)وب یمجرمانه به تارنماها یچنانچه محتوا -۱ تبصره

و الحاقات  ۱۳/2/۱۹5۹مصوب  یردولتیغ یموضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم یردولتیغ یو مؤسسات عموم یهو قضائ یهمجر

اشخاص  یربه سا یاشده شناخته ینید هاییتاقل یا یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاها، انجمن جمعیتبه احزاب،  یاآن  یبعد
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 کنندهیدگیرس یها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائو ارتباط با آن یتاحراز هوکه امکان  یرانحاضر در ا یحقوق یا یقیحق

 .( نخواهد شدیلتر)ف یشپاال یی( مزبور تا صدور حکم نهایتسادارندگان، تارنما )وب یاز سو مجرمانه یمحتوا یبه پرونده و رفع اثر فور

 .کننده به پرونده انجام خواهد گرفت یدگیرس یبا دستور مقام قضائ یخصوص یتمجرمانه موضوع شکا ی( محتوایلتر)ف یشپاال -۲ تبصره

حل مجرمانه را در م یمحتوا یقمصاد یین( تعیتهقانون کارگروه )کم ینا یبتصو یخماه از تار یکموظف است ظرف  یهقضائ قوه - ۷۵۱ ماده

علوم،  ی،اطالعات، اطالعات، دادگستر یآموزش و پرورش، ارتباطات و فناور یهارتخانهوزا یندهنما یا یردهد. وز یلکل کشور تشک یدادستان

نفر  یک ی،انتظام یرویو فرمانده ن یماصداوس سازمان یسرئ ی،اسالم یغاتسازمان تبل یسرئ ی،فرهنگ و ارشاد اسالم ی،و فناور یقاتتحق

 یونیسعضو کم یندگاننفر از نما یکو  یاسالم یو معادن مجلس شورا یعصنا یسیوناطالعات و ارتباطات به انتخاب کم یخبره در فناور

د داد. خواهن یل( را تشکیتهکارگروه )کم یاعضا یاسالم یمجلس شورا ییدو تا یو حقوق یقضائ یسیونبه انتخاب کم یو حقوق یقضائ

 ( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.یتهکارگروه )کم یاستر

( تهیکارگروه )کم یماتوتصم یابد یم یتبار و با حضور هفت نفر عضو رسم یک( حداقل هر پانزده روز یتهه )کمجلسات کارگرو -۱ تبصره

 حاضران معتبر خواهد بود. ینسب یتبا اکثر

 کند. رییگ یمها تصمو نسبت به آن یدگی( شده رسیلتر)ف یشپاال یقراجع به مصاد یات( موظف است به شکایتهکارگروه )کم -۲ تبصره

انه سه گ یقوا یمجرمانه را به روسا ی( محتوایلتر)ف یشدر خصوص روند پاال ی( موظف است هر شش ماه گزارشیتهکارگروه )کم -۳ تبصره

 کند. یمتقد یمل یتامن یعال یو شورا

قام م یاماده فوق مذکور در  یقمصاد یین( تعیتهدستور کارگروه )کم یافتموظفند به محض در یزبانیدهندگان خدمات م ارائه - ۷۵۱ ماده

به آن ممانعت به عمل  یخود از ادامه دسترس اییانهرا هایمجرمانه در سامانه یبر وجود محتوا یکننده به پرونده مبن یدگیرس یقضائ

ورت، چنانچه در اثر ص ینا یرکنند، منحل خواهند شد. در غ یخوددار یمقام قضائ یا( یتهدستور کارگروه )کم رایآورند. چنانچه عمداً از اج

 لیونیم یستاز ب ینقد یمجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزا یبه محتوا یدسترس ینهزم مباالتییو ب احتیاطییب

 یلیاردم یکتا  یال( ر۱44۰444۰444) یلیونم یکصدو در مرتبه دوم به  یال( ر۱44۰444۰444) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲4۰444۰444)

 موقت محکوم خواهند شد. یلیتا سه سال تعط یکو در مرتبه سوم به  یال( ر۱۰444۰444۰444)

 قیمصاد یین( تعیتهمجرمانه مراتب را به کارگروه )کم یاز وجود محتوا یموظفند به محض آگاه یزبانیدهندگان خدمات مـ ارائه تبصره

 اطالع دهند.

 رانیاز خارج ا ینترنتیبر پروتکل ا یمبتن یارتباطات مخابرات یبرقرار یبرا المللیینباند ب یاز پهنا یبدون مجوز قانون هرکس - ۷۵۲ ماده

 یلیاردم یکتا  یال( ر۱44۰444۰444) یلیونم یکصداز  ینقد یجزا یاتا سه سال  یکبرعکس استفاده کند، به حبس از  یابه داخل 

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۱۰444۰444۰444)

 جرائم یرسا -هفتم  فصل

( 6۰444۰444) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکشود، به حبس از نود و  یرکه مرتکب اعمال ز یشخص هر - ۷۵۳ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد: یا یال( ر۲4۰444۰444) یلیونم یستتا ب یالر

که صرفاً به منظور ارتکاب  یکیهر نوع ابزار الکترون یاافزارها نرم یاها معامله داده یان و در دسترس قرار داد یعتوز یاانتشار  یا ید( تولالف

 .رودیبه کار م اییانهجرائم را

 یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها به داده یرمجازغ یکه امکان دسترس یاهر داده یادر دسترس قرار دادن گذرواژه  یاانتشار  یا( فروش ب

 .کندیاو فراهم م یترا بدون رضا یگریمتعلق به د
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 ۱3 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یاو اخالل در داده ها  یبای و تخررایانه یجاسوس یرمجاز،شنود غ یرمجاز،غ یآموزش دسترس یاتدر دسترس قراردادن محتو یا( انتشار ج

 .یای و مخابراترایانه یها یستمس

 ماده محکوم خواهد شد. ینشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا یادچنانچه مرتکب، اعمال ـ  تبصره

 هامجازات یدتشد -هشتم  فصل

 دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: یا یکاز دوسوم حداکثر  یشحسب مورد مرتکب به ب یر،موارد ز در - ۷۵۴ ماده

 یاوابسته به دولت  یاو  یدولت یهاها و شرکتو موسسه هایشهردار یاشوراها و  یاها ا و سازمانهاز کارمندان و کارکنان اداره یک( هر الف

که با کمک مستمر دولت  ییهامحاسبات و موسسه یوانو د شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز ییهاو موسسه یادهاو بن یانقالب ینهادها

مسلح و مأموران به خدمت  یروهاین ینسه گانه و همچن یاعضاء و کارکنان قوا یو به طور کل یقضائ یهدارندگان پا یاو  شوندیم ارهاد

 شده باشند. اییانهمرتکب جرم را یفهبه مناسبت انجام وظ یررسمیو غ یاعم از رسم یعموم

 ای شده باشد.هکه به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایان یمخابرات یا اییانهرا یهاشبکه یمتصرف قانون یا ی( متصدب

 باشد. ینهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عموم یامتعلق به دولت  ی،مخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها ( دادهج

 باشد. یافتهارتکاب  یافته( جرم به صورت سازمان د

 باشد. یافتهارتکاب  یا( جرم در سطح گستردههـ

 ت،ینترناشتراک ا یلاز قب یعموم یکیمرتکب را از خدمات الکترون تواندیاز دو بار دادگاه م یشب یصورت تکرار جرم برا در - ۷۵۵ ماده

 محروم کند: یکیالکترون یو بانکدار یکشور یتلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باال

 سال. یکماه تا  یکاز  یتروز تا دو سال حبس باشد، محروم یک( چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و الف

 تا سه سال. یکاز  یت( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومب

 از سه تا پنج سال. یتاز پنج سال حبس باشد، محروم یش( چنانچه مجازات حبس آن جرم بج

 

 اند.نسخ شده یدجد یفریک یدادرس یینقانون آ ۶۹۸ماده به موجب  ۷۷۹الی  ۷۵۶مواد 

 

 یعمل مزبور مجازات یقانون برا ینارتکاب جرم به کار رفته و در ا یلهبه عنوان وس یمخابرات یا اییانهرا که سامانه یموارد در - ۷۸۱ ماده

 مربوط عمل خواهد شد. یجزائ یننشده است، مطابق قوان بینییشپ

ده نش ینیب یشپ یدادرس ییناز جهت آ یای مقررات خاصبه جرائم رایانه یدگیرس یقانون برا ینکه در بخش دوم ا یدر مواردـ  تبصره

 اقدام خواهد شد. یفریک یدادرس ییناست طبق مقررات قانون آ

وه ق یسرئ یشنهادبار با پ یکهر سه سال  یتورم حسب اعالم بانک مرکز یقانون بر اساس نرخ رسم ینا ینقد یجزاها میزان - ۷۸۱ ماده

 است. ییرقابل تغ یرانوز یاته یبو تصو یهقضائ

 قانون توسط ینا یبتصو یخظرف مدت شش ماه از تار یکیادله الکترون یریو استناد پذ یآورمربوط به جمع هاینامهیینآ - ۷۸۲ ماده

 .یدخواهد رس یهقوه قضائ یسرئ یبو به تصو یهاطالعات ته یوزارت ارتباطات و فناور یبا همکار یوزارت دادگستر
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 ۱5 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یم( با عنوان فصل جرایرات)بخش تعز ی( قانون مجازات اسالم5۱۲( تا )5۲۳قانون به عنوان مواد ) ین( ا62( تا )۱مواد ) شماره - ۷۸۳ ماده

 ( اصالح گردد.5۱۹به شماره ) ی( قانون مجازات اسالم5۲۳ماده )ای منظور و شماره رایانه

 است. یقانون ملغ ینبا ا یرو مقررات مغا قوانین - ۷۸۴ ماده
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 ۱۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ییمبارزه با پولشوقانون 

 با اصالحات اخیر 4۲/۱۱/۱۹۱3مصوب: 

 

 :رودیبه کار م یرمشروح ز یقانون در معان یناصطالحات مندرج در ا - ۱ماده 

قانون  ینجرم محسوب شود. از منظر ا ۱۹۳۲/۲/۱مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۲است که مطابق ماده ) یـ جرم منشأ: هر رفتار الف

 .شودیجرم محسوب م یتخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعد

 هیکل ینو همچن یمال یازامت یاو هر نوع منفعت  یرمشروعغ یامشروع  یرمنقول،غ یامنقول  یرمادی،غ یا یاعم از ماد ییـ مال: هر نوع دارا ب

 اوراق بهادار. یاسهام  ی،اسناد تجار یرنظ یکیالکترون یا یحق اعم از کاغذ یّناسناد مب

م و جر یکه از جرائم اقتصاد یمال یلاز قب ید،از جرم منشأ به دست آ یرمستقیمغ یا یمکه به طور مستق یـ مال حاصل از جرم: هر مال پ

 شودیحاصل م یسمترور یمال ینتأم

 آمده از جرم است.ه شده است در حکم مال به دست ارتکاب جرم اختصاص داد یکه برا یمال یامال موضوع جرم  همچنین،

 قانون. ین( ا3( و )6ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ) ت

در معرض خطر قرار دارند از  ییانجام داده و از نظر پولشو یصورت نقدرا به یادیآن معامالت ز ینکه شاغل ی: مشاغلیرمالیـ مشاغل غ ث

ر نوع و ه جاتیقهفروشندگان عت یمتی،ق یهاخودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش یامسکن  کنندگانفروشیشپ یلقب

 .یمتقمحصول گران

و پس از آن  باشدیخدمات توسط اشخاص مشمول م یرو الزمه ارائه سا نیازیشاست که طبق مقررات مربوطه، پ ی: خدماتیهج ـ خدمات پا

 .کنندیبه اشخاص مشمول مراجعه م یرر و متمادرجوع به منظور اخذ خدمات مکارباب

 مشکوک: یاتـ معامالت و عمل چ

اس ها است که بر اسشروع به آن یا یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتو عمل معامالت

 ند:ک یجادظن وقوع جرم را ا یرمانند موارد ز یقرائن و اوضاع و احوال

 باشد. یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل ۱

در زمان  یزو ن یردصورت گ یمال یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  ۲

 .یهاخذ خدمات پا

 است. یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبکه به هر ترت یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۹

مزبور از  یاتعمل یامعامله  ینح یاقانون هر چند مراجعان قبل  ینا یاجرائ نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  2

 .یندسخ قرارداد اقدام نمانسبت به ف یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یاانجام آن انصراف داده 

 عبارت است از: پولشویی - ۲ ماده

 منشأ مجرمانه آن.حاصل از ارتکاب جرائم با علم به  یداستفاده از عوا یا یتملک، نگهدار یل،ـ تحص الف

از  ستقیمیرمغ یا یمبه طور مستق ینکهکردن منشأ مجرمانه آن با علم به ا کتمان یابه منظور پنهان  یدیانتقال عوا یامبادله  یل،ـ تبد ب

 ارتکاب آن جرم نشود. یمشمول آثار و تبعات قانون یکه و ینحومرتکب جرم منشأ به  کمک به یاارتکاب جرم به دست آمده 
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 ۱۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

جرم  یجهنت رد یرمستقیمغ یا یمطور مستق که به یدیعوا یتمالک یا ییجاکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهکتمان  یاـ پنهان  پ

 شده باشد. یلتحص

ان امک یطتوجه به شرا اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با یلبه علم به عدم صحت معامالت و تحص یکهرگاه ظن نزد - ۱ تبصره

 نیها بر عهده متصرف است. منظور از علم در ااثبات صحت آن یتزمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤول یکدر  ییدارا یزانآن م یلتحص

 شده است. یفتعر یعلم قاض یبرا ی( همان است که در قانون مجازات اسالم۹تبصره و تبصره )

 یاردیلز ده ما یشچنانچه ارزش اموال مزبور ب ین. عالوه بر اباشدیقانون منوط به ارائه اسناد مثبته م این موضوع اموال شدن دارا – ۲ تبصره

بعد باشد وجود سابقه از آن در  یهاسال یآن بر اساس نرخ تورم برا یافته یشو معادل افزا یهسال پا یبرا یال( ر۱4۰444۰444۰444)

 یباشد به حکم دادگاه مستوجب جزا ییآزما یاسناد مثبته که قابل راست یمو مقررات الزم است. عدم تقد ینمربوطه مطابق قوان هایسامانه

چه . چنانشودیم یفتوق یقضائ یدگیصورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رس ینچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در ا یک یزانبه م ینقد

 .شودیصورت ضبط م ینا یرو در غ یفشود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توق ثباتا یدگیپس از رس

نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در  یقمال از طر لیبه علم بر تحص یکچنانچه ظن نزد - ۳ تبصره

 ینکه. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اشودینباشد به حبس درجه شش محکوم م یدتریکه مشمول مجازات شد یصورت

 مشروع آن اثبات شود. یلتحص

از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ  یرمستقیمغ یا یماست که به طور مستق یازیامت یا هر نوع مال یحاصل از جرم به معنا عواید - ۳ ماده

 به دست آمده باشد. یی،و پولشو

شده در جرم واقع ینکهدر خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر ا یادر داخل  ینکهماده اعم است از ا ینجرم منشأ موضوع ا - ۱ تبصره

 مطابق قانون جرم باشد. یزن یرانا یاسالم یخارج از کشور جمهور

عمال و ارتکاب، است ینح یاشده  یلدر اثر جرم تحص یاارتکاب جرم بوده  یلهوس ییجرم پولشو یندکه در فرآ یآالت و ادوات یهکل - ۲ تبصره

اطالع مالک از قصد مجرمانه  در صورت احراز یدبه دست آ یدگیو رس یبو در هر مرحله از مراحل تعق یافتهاستعمال اختصاص  یبرا یا

مصوب  یفریک یدادرس یین( قانون آ۱25امور تابع مقررات ماده ) یرو سا ینگهدار یوهابزار و اموال از لحاظ ش ین. اشودیم یفمرتکب توق

 خواهد بود. ۱۹۳۲/۱۲/2

از جرائم  ییشگیرمقابله و پ یعال یشورا یسم،ترور یمال ینو تأم ییو مقابله با جرائم پولشو یشگیریپ یبرا یمنظور هماهنگ به - ۴ ماده

 یوزرا تیو با عضو ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر شود،یم یدهقانون به اختصار شورا نام ینکه در ا یسمترور یمال ینو تأم ییپولشو

 سیرئ ی،و یندهنما یادادستان کل کشور  یه،قوه قضائ یسرئ یندهو امور خارجه، نما یصنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستر

 ندگانیو سه نفر از نما یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسسازمان اطالعات سپاه، رئ یسرئ ی،و یندهنما یاکل کشور  یسازمان بازرس

جلس م یبو تصو یو حقوق یکشور و قضائ یشوراها و امور داخل ی،اقتصاد هاییسیونکم یشنهادناظر به پ نعنوابه یاسالم یمجلس شورا

 :شودیم یلتشک یلذ یفبا وظا

 قانون. یدر جهت اجرا یزیرراهبردها و برنامه یینـ تع ۱

 .یرانوز یأتبه ه یبتصو یقانون برا یالزم در خصوص اجرا هاینامهیینآ یشنهادو پ یهـ ته ۲

واصله،  یهااخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و گزارش یلپردازش و تحل ی،آوردولت در امر جمع یرمجموعهز یهاکردن دستگاهـ هماهنگ  ۹

 جهت انجام اقدامات الزم. ربطیمعامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذ ییهوشمند و شناسا یهاسامانه یهته

 خواهد بود. ییو دارا یشورا در وزارت امور اقتصاد یرخانهدب - ۱ تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبشورا به تصو یشنهادآن با پ یقانون یفشورا متناسب با وظا یئاجرا یالتساختار و تشک - ۲ تبصره
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 ۲4 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ا ب ربط،یذ یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام یبرا یرانوز یأته یبالذکر پس از تصوفوق یشورا ییاجرا هاینامهیینآ یهکل - ۳ تبصره

حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال  یو قضائ یمراجع ادار یصامر به تشخ یناالجرا خواهد بود. متخلف از اقانون الزم ین( ا۱2ماده ) یترعا

 از همان شغل محکوم خواهد شد. یتمحروم یا مربوطاز خدمت 

 یماسال یجمهور ینک مرکزاز جمله با یو حقوق یقیاشخاص حق ینو همچن یرانتفاعیو مؤسسات غ یرمالیصاحبان مشاغل غ کلیه - ۵ ماده

 ها،یشهردار یریه،و مؤسسات خ یادهاالحسنه، بنقرض یهاصندوق ی،مرکز یمهب ها،یمهب ی،و اعتبار یها، مؤسسات مالبانک یران،ا

ها، بورس یراوراق بهادار( و سا یها)بورس یهبازار سرما ها،یصراف ی،اعتبار هاییتعاون یردولتی،غ مومیع ینهادها ی،بازنشستگ یهاصندوق

از  باشدیها مستلزم ذکر نام مکه شمول قانون بر آن یمؤسسات ینو همچن گذارییهسرما یهاها و شرکتصندوق ی،کارگزار یهاشرکت

قانون  نیر ارتباط با اد یرانوز یأته ییاجرا هاینامهیینها، مکلفند آآن یرو غ یرانا ازیسازمان گسترش و نوس یران،نفت ا یشرکت مل یلقب

 را اجرا کنند. یسمترور یمال ینو قانون مبارزه با تأم

کشور، سازمان ثبت اسناد  یاتیسازمان امور مال یران،ا یاسالم یقانون، از جمله گمرک جمهور ین( ا6اشخاص موضوع ماده ) کلیه - ۶ ماده

لفند مک یو بازرسان قانون یدادگستر یحسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسم ی،دادگستر یوکال ی،و امالک کشور، دفاتر اسناد رسم

 .یندها ارائه نمابه آن یمرکز اطالعات مال یاحسب درخواست شورا  یرانوز یأتقانون را طبق مصوبات ه ینا یدر اجرا یازاطالعات مورد ن

 یتخود مکلف به رعا یو ساختار سازمان یت( برحسب نوع فعال3و  6اد قانون )موضوع مو ینمشمول ا یهانهادها و دستگاه اشخاص، - ۷ ماده

 هستند: یرموارد ز

 .یلو اص یلوک ینده،نما یتاحراز سمت و هو یل،وک یا یندهو در صورت اقدام توسط نما یمراجعان، مالکان واقع ییو شناسا یتـ احراز هو الف

 .یستن یگرو مقررات د ینموجب قوانبه یتضرورت احراز هو یبند ناف ینـ مقررات ا تبصره

 .یرانوز یأتمصوب ه نامهییندر چهارچوب قانون و آ یها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالـ ارائه اطالعات، گزارش ب

 ی،ثبت ی،نکمشکوک با یاتمعامالت و عمل یامصوب شورا  یزاناز م یشب یاتشروع به عمل یا یاتعمل یاـ ارائه گزارش معامالت  پ

 .یها به مرکز اطالعات مالو مانند آن یکارگزار ی،صراف گذاری،یهسرما

ت ها اسشروع به آن یا یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتمعامالت و عمل ـ ۱ تبصره

 :یرکند؛ نظ یجادانسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ا یآن برا ینطرف یامانند ارزش، موضوع  یکه بر اساس اوضاع و احوال

 باشد. یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که به نحو فاحش بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل ۱

در زمان  یزو ن یردصورت گ یلما یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  ۲

 .یهاخذ خدمات پا

 است. یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبکه به هر ترت یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۹

اطق من ین( واقع شده است. فهرست اییدر مناطق پرخطر )ازنظر پولشو یناز طرف یکهر یکه اقامتگاه قانون یمال یاتعمل یاـ معامالت  2

 .شودیتوسط شورا مشخص م

مزبور از انجام آن  یاتعمل یامعامله  ینح یا. هرچند مراجعان، قبل یاجرائ نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  6

 .یندنسبت به فسخ قرارداد اقدام نما یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یاانصراف داده 

حداقل به مدت پنج سال  یو خارج یو معامالت داخل یاتها، عملرجوع، مالک، سوابق حسابارباب ییبوط به شناساسوابق مر یـ نگهدار ت

 .شودیم یینقانون تع ینا یاجرائ نامهیینآن به موجب آ یوهاست که ش یانجام معامله مورد یا یرابطه کار یانپس از پا

 نموده نخواهد بود. یشده الزام یاداز مدت  یشاسناد را ب یکه نگهدار ینقوان یربند ناقض سا ینا - ۲ تبصره
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 ۲۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 آن. یاجرائ هاینامهیینقانون و آ ینمفاد ا یتو کارکنان به منظور رعا یرانو آموزش مد یکنترل داخل یارهایمع ینـ تدو ث

عالماً و  ۱۹۱3/5/۱مصوب  یشورخدمات ک یریت( قانون مد6موضوع ماده ) یاجرائ یهاو کارکنان دستگاه یراناز مد یکهر  - ۳ تبصره

عالوه  دینما یخوددار« ث»بند  یفوق به استثنا یاز بندها یکمقرر در هر  یفقانون از انجام تکال ینجرائم موضوع ا یلعامداً و به قصد تسه

تکب باشد مر یراز تقص یمقرر ناش یفکه عدم انجام تکال ی. درصورتشودیدرجه شش محکوم م ینقد یدرجه شش به جزا قتبر انفصال مو

در صورت عدم انجام  یردولتیغ یهاو بخش یتیحاکم یهادستگاه یرو کارکنان سا یرانبه انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مد

 .گردندیدرجه شش محکوم م ینقد ی، به جزا«ث»بند  یماده به استثنا ینمقرر در ا یفتکال

ا ب «یمرکز اطالعات مال»شورا،  یماتو تصم هایاستس یسم،ترور یمال ینون و قانون مبارزه با تأمقان ینا یمنظور اجرا به -مکرر  ۷ ماده

 :شودیم یلتشک ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد یرز یاراتو اخت یفنظر شورا با وظا یرماده ز ین( ا۲مندرج در تبصره ) یبساختار و ترک

 یالم ینو تأم ییمشکوک به پولشو یاتمعامالت و عمل یاطالعات و بررس یابیو ارز یلو تحل یهتجز ی،نگهدار ی،گردآور یافت،ـ در الف

 یالم ینو تأم ییمشکوک به پولشو یاتو گزارش معامالت و عمل یضوابط قانون یتوجوه و انتقال اموال با رعا یانجر یابیرد یسم،ترور

 .یسمترور

ها، بانک یران،ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یران،ا یاسالم یگمرک جمهور یران،ا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ وزارت اطالعات، ن ب

 سازمان ی،کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرس یاتیسازمان امور مال یران،ا یمرکز یمهاحوال کشور، بسازمان ثبت

 موظفند پاسخ استعالمات ی،حکومت یراتمبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعز یستاد مرکز هادار،بورس و اوراق ب

ال مرکز ارس ینرا به صورت برخط امن به ا ییمشکوک به پولشو یمال یهامرتبط با معامالت و تراکنش یلیمرکز در مورد اطالعات تکم

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ساله ششم توسعه اقتصاد( قانون برنامه پنج۱۱5ه با لحاظ مفاد ماده )ماد ینموضوع ا عاتاطال ین،. همچنیندنما

 .گیردیقرار م یهقوه قضائ یاردر اخت ۱۹۳6/۱۲/۱2مصوب  یرانا یاسالم یجمهور

 ارائه خواهد شد. یاطالعات یدگیمراحل رس یشده بعد از ط یبندطبقه  یتیاطالعات امن یواگذار - تبصره

 صالحیها به مراجع ذواصله و ارسال آن یهامشکوک اشخاص در گزارش یاتو عمل هاییدارا یتو مشروع یلنحوه تحص یابیو ارز یرسـ بر پ

 برخوردار است. یتمحتمل بودن آن از اهم یاصحت دارد و  یکه به احتمال قو یدر موارد یدگیرس یبرا یقضائ

 دگییجهت رس یو اطالع به مرجع صالح قضائ یسمترور یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریـ جلوگ ت

 ماده. ین( ا۱مطابق حکم تبصره )

 در قالب ابالغ اصول راهنما. یسمترور یمال ینو تأم ییمبارزه با پولشو یـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برا ث

 ینقانون و قانون مبارزه با تأم ینمشکوک و اعمال موضوع ا یگزارش معامالت مال یقها و مصادمربوط به روش هاینامهیینآ ینـ تدو ج

 .ربطیو سپس ارجاع به مراجع ذ یرانوز یأتدر ه یبجهت تصو یسمترور یمال

 یمتداول در انجام جرائم مذکور و ابزارها هاییوهش یسم،ترور یمال ینو تأم ییپولشو باریانآثار ز ینهدر زم یآموزش یهابرنامه یهـ ته چ

 از وقوع جرم. یشگیریپ یعال یشورا یقاز آن، از طر یشگیریمؤثر پ

 یمال ینو تأم ییمبارزه با پولشو ینهنهاد که در زممردم یهاو سازمان یدولت یهادستگاه یاها و نهادها با اشخاص، سازمان یـ همکار ح

 .کنندیم یتفعال یسمترور

 از وقوع جرم. یشگیریپ یعال یمربوط به شورا و شورا یشنهادهایشده و ارائه پدرباره اقدامات انجام  ییهاو ارسال منظم گزارش یهـ ته خ

 ینمطابق قوان ربطیذ المللیینو ب یالدول ینب ی،ها، مجامع منطقه اکشورها، سازمان یرو تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سا یـ همکار د

 و مقررات.
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

شده  یهاست که توسط شورا ته اینامهیینتبادل به موجب آ یهاانتخاب طرف یچگونگ ینو تبادل اطالعات و همچن یو نحوه همکار ضوابط

 .رسدیم یمل یتامن یعال یشورا یبو به تصو

 قانون. ینشورا در چهارچوب مقررات ا یمحوله از سو یفوظا یرـ انجام سا ذ

 یقاتانجام هرگونه تحق یاو  یسمترور یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به جرائم پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریجلوگ و یفتوق - ۱ تبصره

 صورت مرکز اطالعات ینکه در ا یستن یدسترس یکه به مقام قضائ یاست؛ مگر در موارد فور یصالحذ یمنوط به اخذ مجوز از مراجع قضائ

و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول  یستاز انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ب یریو جلوگ یفند دستور توقتوایم یمال

 صادر یو چهار ساعت مجوز مراجع قضائ یستعمل کند. چنانچه بعد از ب یگزارش و مطابق دستور و یمراتب را به مقام قضائ ی،دسترس

 .شودیم یفنشود، رفع توق

و به تعداد الزم  یسمرکز متشکل از رئ یناست. ا ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یمؤسسه دولت یک یعات مالمرکز اطال - ۲ تبصره

رکز از م یس. رئباشدیم یاطالعات مال یو بررس یلو نظارت، تحل یگیریپ ی،قضائ یکارگروه حقوق یلاز قب یکارشناس یهامعاون و گروه

شورا  یسشورا و با حکم رئ یحداقل دوسوم اعضا یبا رأ یرز یطمرتبط و با شرا یقضائ یا یریتیده سال سابقه مد حداقل یافراد دارا یانم

قانون بر اساس  ینمرکز در چهارچوب ا ینا یالتمجاز است. تشک باریک یآن برا یدچهار سال و تجد یاست. دوره رشودیمنصوب م

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودمی یناست که توسط شورا تدو اینامهیینآ

 باشند: یطشرا ینا یدارا یدو کارکنان مرکز با یسرئ ی،و مقررات عموم ینقوان یتبر رعا عالوه

 ـ وثاقت و حسن شهرت ۱

 یفانجام وظا ییـ توانا ۲

 یفریک یتـ نداشتن هرگونه سابقه محکوم ۹

 یتیو امن یاخالق ی،ـ سالمت مال 2

 فقیهیتبه وال یو عمل یو التزام اعتقاد یو قانون اساس یانقالب، نظام اسالمـ تعهد به اسالم،  6

مذکور  یطشرا یهو صرفاً پس از احراز کل شودی( از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم م6( و )2(، )۱) یمقرر در بندها شرایط

کارکنان مرکز، توسط  یرمرکز مطابق مقررات فوق و سا یسورد اشاره، رئم یدو نهاد در خصوص بندها ینموافقت ا یافتپس از در ینو همچن

مکلفند در صورت درخواست مرکز  یو انتظام ینظام یروهایگانه و نسه یاز قوا یاجرائ یهادستگاه یه. کلشوندیم یینتع کزمر یسرئ

 یارهمک شوندید مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب ممرکز که از افرا یهاکارکنان بخش ینشورا نسبت به تأم یبو با تصو یاطالعات مال

 کل قوا است. یبر اساس ضوابط مربوطه فرمانده یو انتظام ینظام یروهاین اریالزم را داشته باشند. همک

ابط ض یسمترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم ینعام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم ا ینعالوه بر ضابط - ۳ تبصره

 .باشندیم یدادگستر

امن  برخط یفتعر ینو همچن یسمترور یمال ینو تأم ییمربوط به جرائم پولشو یو ادار یبه اطالعات مال ینحوه و سطح دسترس - ۴ تبصره

 .رسدیم یمل یتامن یعال یشورا یبتصوو به  شودیم یهاست که توسط شورا ته یبه موجب دستورالعمل

اطالعات  ی. افشاشودیبه جرائم استفاده م یدگیقانون، صرفاً در جهت کشف و رس ینا یشده در اجرا یو اسناد گردآور عاتاطال - ۸ ماده

قانون  نیاشخاص مقرر در ا یرسا یا یتوسط مأموران دولت یممستق یرغ یا یمبه طور مستق یگرید یاها به نفع خود استفاده از آن یاو اسناد 

 درجه پنج محکوم خواهد شد. یریبه مجازات حبس تعز لفممنوع بوده و متخ

جرم  ینآن( مرتکب یمتق یا)و اگر موجود نباشد مثل  ییحاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشو یدمال و درآمد و عوا اصل - ۹ ماده

باشد به حبس  یال( ر۱4۰444۰444۰444) یلیاردمذکور تا ده م یدچنانچه جمع اموال، درآمد و عوا ینو همچن شودیمصادره م ییپولشو
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 ۲۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یامعادل وجوه  ینقد یدرجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزا یریآن به حبس تعز از یشتردرجه پنج و ارقام ب یریتعز

 .شوندیمحکوم م یدهواقع گرد ییکه مورد پولشو یارزش مال

 ت،یباشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن ن یافته ییرتغ یا یلتبد یگریحاصل از جرم به اموال د یدچنانچه عوا - ۱ تبصره

 .شودیمعادل آن از اموال مرتکب ضبط م

حکم قرار  یناست که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول ا یو منافع حاصل از آن در صورت ییحکم ضبط دارا یصدور و اجرا - ۲ تبصره

 نگرفته باشد.

 یهامقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات یهاعالوه بر مجازات ییشأ در صورت ارتکاب جرم پولشوجرم من ینمرتکب - ۳ تبصره

 نیدر صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در ا ییجرم پولشو ینمحکوم خواهند شد. مرتکب یزقانون ن یندر ا شدهبینییشپ

 .شوندیماده محکوم م

 درجه خواهد بود. یک یزاندر مجازات به م یدموجب تشد یابد،ارتکاب  یافتهبه صورت سازمان ییکه جرم پولشو یدر صورت - ۴ تبصره

به  ی( قانون مجازات اسالم۲4مقرر در ماده ) یهاشوند عالوه بر مجازات ییمرتکب جرم پولشو یکه اشخاص حقوق یدر صورت - ۵ تبصره

 .شوندیمحکوم م یدهواقع گرد ییکه مورد پولشو یارزش مال ایمعادل دو تا چهار برابر وجوه  ینقد یجزا

 یتامالک رض ینکها یاباشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده  یراموال متعلق به غ ینچنانچه ا - ۶ تبصره

 .شودیت به مالک آن مسترد مامکان اعالم نداشته اس ینکها یااعالم نموده  یامر را به مراجع قانون یننداشته و ا

ق موظف است طب یه. قوه قضائیردطبق مقررات انجام پذ یددارد با یمجوز قضائ یابه اقدام  یازقانون ن ینکه در اجرا ا یامور کلیه - ۱۱ ماده

 .یدنما یمقررات همکار

و جرائم مرتبط اختصاص  ییبه جرم پولشو یدگیها به امر رسدر مراکز استان یازدر تهران و در صورت ن یعموم یهااز دادگاه شعبی - ۱۱ ماده

 .باشدیجرائم نم یربه سا یدگیبودن شعبه مانع رس ی. تخصصیابدیم

و مرتکب جرم منشأ،  یفریک یدادرس یین( قانون آ۹4۱( و )۹45از مقامات موضوع مواد ) ییکه مرتکب جرم پولشو یدر موارد ـ تبصره

 .شودیم یدگیمرکز استان رس یاتهران  یفریک یهاحسب مورد در دادگاه ییاز مقامات مذکور باشد، به جرم پولشو یرغ یشخص

 ییدر امر مبارزه با پولشو یو اطالعات ییکشورها قانون معاضدت قضا یرو سا یرانا یاسالم یدولت جمهور ینکه ب یموارد در - ۱۲ ماده

 مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. یططبق شرا یشده باشد، همکار یبتصو

مجازات، حسب مورد  یفو تخف یدقانون و مقررات راجع به تشد ینشروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع ا مجازات - ۱۳ ماده

 است. یتابع قانون مجازات اسالم

وسط ت ییدو پس از تأ شودیم یهقانون توسط شورا ته یناالجرا شدن االزم یخماه از تارقانون ظرف مدت سه  ینا ییاجرا نامهیینآ - ۱۴ ماده

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو یهقوه قضائ یسرئ
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 ۲2 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون مبارزه با مواد مخدر

 با اصالحات اخیر ۱5/4۱/۱۹53مصوب: 

 

 شود:قانون محکوم می ینهای مقرر در اجرم است و مرتکب به مجازات یرز اعمال - ۱ ماده

 .یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یدـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تول ۱

 .یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاو ساخت انواع مواد مخدر  یدـ واردکردن، ارسال، صادر کردن و تول ۲

 .یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یا، عرضه و فروش مواد مخدر یتترانز ، اخفا،یعتوز ید،، حمل، خریـ نگهدار ۹

 .یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یااستعمال مواد مخدر  یاداره کردن مکان برا یاکردن  یرـ دا 2

 کرده باشد. یتثنکه قانون مس یمگر در موارد یقبه هر شکل و طر یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاـ استعمال مواد مخدر  6

 .یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاآالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر  یفروش، نگهدار ید،ساخت، خر ید،ـ تول 3

 ند.ا یرشدهدستگ یاو  اندیبکه تحت تعق یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  ین، محکومینپناه دادن متهم یاـ فرار دادن  5

 اخفا ادله جرم مجرمان. یاـ امحا  ۱

 .یگریبه قصد متهم کردن د یآالت و ادوات استعمال در محل یا یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاـ قرار دادن مواد مخدر  ۳

و اصالحات  ۱۹۹۱نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب است که در تصویب یمواد یهقانون، کل ینمنظور از مواد مخدر در اـ  ۱ تبصره

 گردد.به عنوان مخدر شناخته و اعالم می یتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاآن احصا  یبعد

 .باشدیبه جرائم مواد مخدر م یدگیتابع مقررات رس یرداروئیغ یصنعت یهاگردانبه جرائم مواد روان یدگیرسـ  ۲ تبصره

انه به کشت شاهد یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یدتول یبرا یاکوکا کند و  یاکس مبادرت به کشت خشخاش  هر - ۲ ماده

 مجازات خواهد شد: یرکشت به شرح ز یزانکشت، برحسب م یبپردازد عالوه بر امحا

 .ینقد یمهجر یالر یلیونـ بار اول، ده تا صد م ۱

 تا هفتاد ضربه شالق. یو س ینقد یمهجر یالر یلیونـ بار دوم، پنجاه تا پانصد م ۲

 تا هفتاد ضربه شالق و دوتا پنج سال حبس. یکو  ینقد یمهجر یالر یلیاردم یکتا  یلیونـ بار سوم، صد م ۹

 ـ بار چهارم، اعدام. 2

رفته ها صورت گآن یمقام قانونقائم یامستأجر ملک و  یادانه به دستور مالک و شاه یاکوکا  یاهر گاه ثابت شود کشت خشخاش ـ  تبصره

و  شودیماده محکوم م ینهای مقرر در ااز مباشر باشد، به مجازات یاست، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقو

 و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد. ینقد یمهجر یالر یلیونم ۹4تا  ۱4است، به  ودهکشت ب یمباشر که متصد

 یلیونم ۹4تا  یلیونم یکحمل کند به  یاو  ی،مخفیبذر شاهدانه را نگهدار یابرگ کوکا و  یابذر  یاگرز خشخاش  یاکس بذر  هر - ۳ ماده

 یصنعت یهاگردانروان یامخدر  مواد یدتا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تول یکو  ینقد یمهجر یالر

 د احراز شود.یها بااز آن یرداروئیغ
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 ۲6 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ه ک یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یگرد یاو  یاکسوخته، تفاله تر یره،ش یاک،هر کس بنگ، چرس، گراس، تر - ۴ماده 

ه مبادرت ب یا یدارسال نما یاصادر  یقیبه هر طر یابه کشور وارد و  یرا به هر نحو رسدیم یاسالم یمجلس شورا یبها به تصوفهرست آن

وم محک یرهای زتناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات یتدر معرض فروش قرار دهد با رعا یاکند  روشف یا یعساخت، توز ید،تول

 :شودیم

 ضربه شالق.و تا پنجاه  ینقد یمهجر یالر یلیونـ تا پنجاه گرم تا چهار م ۱

 یتا هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورت یستو ب ینقد یمهجر یالر یلیونتا پنجاه م یلیوناز پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار م یشـ ب ۲

 که دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.

ه تا و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و س ینقد یمهجر یالر یلیونم یستتا دو یلیون، از پنجاه میلوگرماز پانصد گرم تا پنج ک یشـ ب ۹

 پانزده سال حبس.

 از همان جرم. ی، اعدام و مصادره اموال ناشیلوگرماز پنج ک یشـ ب 2

ها هم فروش آن یا یعجرم شده و موفق به توز ینبار اول مرتکب ا یماده برا ینا 2موضوع بند  یمجرا ینهرگاه محرز شود مرتکبـ  تبصره

 یها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال ناشکمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن یا یلوک یست، بنشده و مواد

 .شوندیاعدام م یطیتحت هر شرا ینمرتکب یلوگرمک یستب ی. در اوزان باالنمایدیم ماز همان جر

تناسب و با توجه به مقدار مواد و  یتحمل کند با رعا یا ی، مخفینگهدار ید،را خر 2ماده  مواد مذکور در یگرو د یاککس تر هر - ۵ ماده

 شود:محکوم می یرهای زماده به مجازات ینهم یلتبصره ذ

 و تا پنجاه ضربه شالق. ینقد یمهجر یالر یلیونـ تا پنجاه گرم تا سه م ۱

 و ده تا هفتاد وچهار ضربه شالق. ینقد یمهجر یالر یلیوناز پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده م یشـ ب ۲

ج وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پن ینقد یمهجر یالر یلیونتا شصت م یلیون، پانزده میلوگرماز پانصد گرم تا پنج ک یشـ ب ۹

 سال حبس.

ا ده و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج ت ینقد یمهجر یالر یلیونم یست، شصت تا دویلوگرمک یستتا ب یلوگرماز پنج ک یشـ ب 2

بار سوم  یاز همان جرم و برا یمصادره اموال ناش یمهجر یهای مذکور، به جابار دوم عالوه بر مجازات یسال حبس و در صورت تکرار برا

 از همان جرم. یاموال ناش درهاعدام و مصا

 ینقد یبه مجازات جزا یالر یلیوندو م یلوگرمبه ازا هر ک 2ر مجازات مقرر در بند ، عالوه بیلوگرمک یکصدتا  یلوگرمک یستاز ب یشـ ب 6

 از همان جرم. یگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشمرتکب اضافه می

دام و مصادره اموال حبس ابد و در صورت تکرار اع 6و 2 یو شالق مقرر در بندها ینقد یمه، عالوه بر مجازات جریلوگرمک یکصداز  یشـ ب 3

 از همان جرم. یناش

 2های ماده مصرف داخل باشد مشمول مجازات یعمل کرده باشند و مواد برا اییرهفوق چنانچه به صورت زنج یمجرا ینمرتکبـ  تبصره

 .گردندیماده محکوم م ینهای ااز دو شرط موجود نباشد به مجازات یکیخواهند بود و چنانچه 

 یاز بندها یکهر  یادر صورت تکرار جرم مذکور در همان بند  6و 2ماده  دو ۹و۲، ۱ یاز بندها یکمذکور در هر  یمجرا مرتکبین - ۶ ماده

 جرم جازاتم برابر …و یم، سه، سه و نیمدو و ن یببعد به ترت یهابار سوم به دو برابر و در مرتبه ی،برایمبرابر و ن یکبار دوم به  یبرا یگرد

 بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. یخواهند شد. مجازات شالق برا کوممح جدید
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 ۲3 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره  یلوگرماز پنج ک یشمواد به ب یزانم 2مذکور از ماده  یموضوع بندها یمتکرار جرا یجهدر نت چنانچه

 یشمواد به ب 6مذکور در ماده  یبندها یا 6و 2مذکور از دو ماده  یمکرار جرات یجهشود و چنانچه در نتاز همان جرم محکوم می یاموال ناش

 محکوم خواهد شد. 6از ماده  2برسد به دو برابر مجازات بند  یلوگرمک نجاز پ

های ها و شرکتو مؤسسات و سازمان یهای دولتشرکت یااز کارکنان دولت  6و 2مذکور در مواد  یمکه مرتکب جرا یصورت در - ۷ ماده

بار  یهای مذکور در مواد قبل برانگردد عالوه بر مجازات یمشمول انفصال از خدمات دولت یاستخدام ینوابسته به دولت باشد و مطابق قوان

 شود.محکوم می یبار سوم به انفصال دائم از خدمات دولت یسال انفصال و برا یکبار دوم به  یاول به شش ماه انفصال و برا

(، ی.اس.د)ال یدآم یلات ید یداس یزرژیکل یاو  ینو کوکائ ینمرف یمیاییمشتقات ش یگرو د ینکوکائ ین،مرف ین،کس هروئ هر - ۸ ماده

 ینمت آمفتام ،ینآمفتام یترازپام،(، فلونی.اچ.بی)ج یداس یریکبوت یدروکسی(، گاما هیآکستاس یا.ام.آ. ی)ام.د ینآمفتاممت  یاکس ید یلنمت

ور را وارد کش رسدیم یاسالم یمجلس شورا یبها به تصوکه فهرست آن یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یگرد یا( و یشه)ش

ل حم یا یمخف ی،نگهدار یادر معرض فروش قرار دهد و  یاو  یدفروش نما یا یدصدور، ارسال، خر یع،توز ید،مبادرت به ساخت، تول یاکند و 

 مجازات خواهد شد. یرمواد به شرح ز یزانبه م جهتناسب و با تو یتکند با رعا

 تا پنجاه ضربه شالق. یستو ب ینقد یمهجر یالر یلیونم ا یکت یالگرم،از پانصد هزار ر یـ تا پنج سانت ۱

 تا هفتاد ضربه شالق. یو س ینقد یمهجر یالر یلیونتا شش م یلیونگرم، از دو م یکگرم تا  یاز پنج سانت یشـ ب ۲

 الق.تا هفتاد ضربه ش یو دوتا پنج سال حبس و س ینقد یمهجر یالر یلیونم یستتا ب یلیونگرم تا چهار گرم، از هشت م یکاز  یشـ ب ۹

هار تا هفتاد و چ یو پنج تا هشت سال حبس و س ینقد یمهجر یالر یلیونتا چهل م یلیونم یستاز چهار گرم تا پانزده گرم، از ب یشـ ب 2

 ضربه شالق.

ار تا هفتاد و چه یو ده تا پانزده سال حبس و س ینقد یمهجر یالر یلیونتا شصت م یلیونگرم، از چهل م یاز پانزده گرم تا س یشـ ب 6

 ضربه شالق.

 از همان جرم. یگرم، اعدام و مصادره اموال ناش یاز س یشـ ب 3

فروش آن هم  یا یعجرم شده و موفق به توز ینبار اول مرتکب ا یماده برا ین( ا3موضوع بند )هر گاه محرز شود مرتکب جرم ـ  ۱ تبصره

وجه با ت فروش در داخل کشور یا یععدم احراز قصد توز یاگرم نباشد با جمع شروط مذکور  یکصداز  یشمواد ب یزانکه م ینشده در صورت

 از همان جرم، حکم خواهد داد. یل ناش، دادگاه به حبس ابد و مصادره امواملح یرو مس یفیتبه ک

مؤسسات وابسته به دولت باشد، عالوه  یاها و و شرکت یهای دولتشرکت یاموارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت  یهدر کلـ  ۲ تبصره

 محکوم خواهد شد. یزن یماده به انفصال دائم از خدمات دولت ینهای مذکور در ابر مجازات

بار  یمجازات مذکور در هر بند و برا یمبرابر و ن یکبار دوم  یبرا ۱ماده  6تا  ۱ یمذکور در بندها یمجرا ینمرتکب یهامجازات - ۹ ماده

 .باشدیبار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه م یمقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برا یزانسوم دو برابر م

است و به مجازات اعدام محکوم  االرضیگرم برسد مرتکب در حکم مفسد ف یدر مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به س چنانچه

محکوم و در مأل عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم  یشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگمی

شالق  تا هفتاد و چهار ضربه یده تا پانزده سال حبس و س ینقد یمهجر یالر یلیونتا شصت مرسد مرتکب به چهلن رمگ یدر اثر تکرار به س

 شود.محکوم می

 شده است. حذف - ۱۱ ماده

قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم  ینموضوع ا یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یااقدام به قاچاق مواد مخدر  مجازات - ۱۱ ماده

 مرتکب در مأل عام اجرا خواهد شد. یاعدام در صورت مصلحت در محل زندگ
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 ۲5 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

معتادان  یو نگهدار یاردوگاه بازپرور یابازداشتگاه  یارا به داخل زندان  یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاهر کس مواد مخدر ـ  ۱۲ ماده

که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال  یگردد و در صورتمحکوم می ۳تا  2های مذکور در مواد اشد مجازاتحسب مورد به  ید،وارد نما

 شود.محکوم می یزن یدائم از مشاغل دولت

 به تناسب، به مجازات: یمراکز وارد شود مأموران خاط ینو مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل ا یانگارگاه در اثر سهل هر

 : تنزل درجه.الف

 : انفصال موقت.ب

 .شوندی: انفصال دائم محکوم مج

 یامواد مخدر  یعتوز یاو  یدانبار کردن، تول یخود را برا یمحل مسکون یاو  ی، خدماتی، تجاریواحد صنعت یگاه کس هر - ۱۳ ماده

هر گاه  یزبگذارد و ن یگرید یارها را در اختمنظور آن ینبد یامورد استفاده قرار دهد و  یامعد سازد و  یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان

 و یجواز کسب واحد تجار یا یواحد صنعت یو پروانه بهره بردار یامور شود. موافقت اصول ینمرتکب ا یاجازه و یا عمالک بااطال یندهنما

 گردد.ماده به نفع دولت ضبط می ینمذکور در ا یواحدها یامربوط لغو و واحد  یخدمات

 تا ده یلیوناداره کند به پنج م یاو  یررا دا یمکان یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاکس به منظور استعمال مواد مخدر  هر - ۱۴ ماده

ود. شمحکوم می یتا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت یکتا هفتاد و چهار ضربه شالق و  یستو ب ینقد یمهجر یالر یلیونم

 جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. ینا مجازات تکرار

ماده، موافقت  ینباشد عالوه بر مجازات مقرر در ا یخدمات یاو  یتجار یا یدیماده واحد تول ینکه مکان مذکور در ا یدر صورتـ  تبصره

رت و در صو افتدیسال از اعتبار م یکمربوط به مدت  یو خدمات یپروانه کسب واحد تجار یزو ن یدیتول واحد یو پروانه بهره بردار یاصول

 شود.واحد مذکور به نفع دولت ضبط می ،تکرار جرم

اقدام  یب،نهاد درمان و کاهش آسمردم یهاسازمان یاو  یخصوص یا یردولتیغ ی،مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولت معتادان - ۱۵ ماده

 ید،مان یافتدر یبتحت درمان و کاهش آس یراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهکه با م ی. معتادیندنما یادبه ترک اعت

 مجرمند. یند،ننما یادترک اعت یاکه مبادرت به درمان  ی. معتادانباشدیمعاف م یفریک یباز تعق یدننما اعتیادچنانچه تجاهر به 

 ینو رفاه و تأم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یهاکه توسط وزارتخانه اینامهیینماده، بر اساس آ ینمراکز مجاز موضوع اـ  ۱ تبصره

 .شودیم یینتع رسد،یستاد م یبو به تصو یهقانون ته ینا یبظرف مدت سه ماه پس از تصو یاجتماع

 هایینهتمام هز بضاعت،یقراردادن معتادان ب یبموظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آس یاجتماع ینوزارت رفاه و تأمـ  ۲ تبصره

 ینأمو ت بینییشبودجه، اعتبارات الزم را پ یحساله در لواقرار دهد. دولت مکلف است همه یو بستر یهپا هاییمهرا مشمول ب یادترک اعت

 .یدنما

 در اقدام الزم را به عمل آورد.به مواد مخ ینمعتاد یبازپرور یهااردوگاه یجادو ا یااح یدولت مکلف است براـ  ۳ تبصره

با دستور  یاد،( و متجاهر به اعت۱6موضوع ماده ) ی( فاقد گواه۱( و )2ماده )گردان مذکور در دو به مواد مخدر و روان معتادان - ۱۶ ماده

اهه مدوره سه یک یمهلت برا ید. تمدشوندیم ینگهدار یبو مجاز درمان و کاهش آس یتا سه ماه در مراکز دولت یکمدت  یبرا ییمقام قضا

چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده  یی،مذکور بالمانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضا راکزبا درخواست م یگرد

 .باشدیقانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع م ین( ا۱6)

مراقبت بعد از خروج  یفتکال یماده مکلف به اجرا ینمعتادان موضوع ا یی،دستور مقام قضا با درخواست مراکز مذکور و طبقـ  ۱ تبصره

 .رسدیم ییهقوه قضا یسرئ یبو به تصو یهته ربط،یذ یهادستگاه یستاد با همکار یرخانهدب یشنهادکه بنابر پ باشندیم

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۲۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یققانون، نسبت به تعل ین( ا۱6موضوع ماده ) یمناسب و تعهد به ارائه گواه ینبار با اخذ تأم یک یبرا تواندیم ییمقام قضاـ  ۲ تبصره

 گزارش روند درمان یانه. مراکز مذکور موظفند ماهیدنما یاز مراکز موضوع ماده مزبور معرف یکیماهه اقدام و معتاد را به به مدت شش یبتعق

ن، پرونده توسط دادستا یبتعق یبا صدور قرار موقوف یاددرمان و ترک اعت ییدتأ . در صورتیندارائه نما یو یندهنما یا ییبه مقام قضا رامعتاد 

وره د یک یبرا ربطیتبصره با درخواست مراکز ذ ینمهلت موضوع ا ید. تمدشودیماده اقدام م ینطبق مفاد ا صورت یر اینو در غ یگانیبا

 ر بالمانع است.یگماهه دسه

 .شودیماه محکوم مروز تا شش یکماده به حبس از نود و  ین( ا۲موضوع تبصره ) یفکالمتخلف بدون عذر موجه از تـ  ۳تبصره 

 یاقانون به داخل  ینقاچاق هر مقدار مواد موضوع ا یاحمل  ی،اقدام به نگهدار یبا هر قصد یرانا یاسالم یاتباع جمهور چنانچه - ۱۷ ماده

و در صورت تکرار،  شوندیالخروج متا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع یکشدن حکم به مدت  یاز زمان قطع یند،خارج از کشور نما

که در خارج از کشور به  یرانیاتباع ا ی. صدور هرگونه گذرنامه براشوندیالخروج مسال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع دهبه مدت پنج تا پانز

 .باشدیماده م ینوع اموض یتاند مشمول ممنوعقانون محکوم شده ینسبب جرائم موضوع ا

ها را آن یتفعال یابه خدمت گمارد و  یاکند  یررا اج یقـانون، اشخاص یناز جرائم موضوع ا یکارتکاب هر  یبرا هرکـس - ۱۸ ماده

که مجازات عمل مجرمانه حبس  یدر موارد ید،نما گذارییهسرما یا یمال یبانیمذکور پشت هاییتکند و از فعال یریتمد یاو  یدهسازمان

. مجازات شودیموارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم م یرجرم و در سـا یناز ارتکاب ا یناش اموالابد باشد به اعدام و مـصادره 

 شبکه اعدام خواهد بود. یاباند  یسرئ یاسرکرده 

مجازات  یلبرحسب نوع مواد به شرح ذ یند،استعمال نما یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاکه مواد مخدر  یمعتاد یرغ افراد - ۱۹ ماده

 شوند:می

 .ینقد یجزا یالر یلیونتا پنج م یلیونم یکتا هفتاد و چهار ضربه شالق و  یستبه ب 2ـ استعمال مواد مذکور در ماده  ۱

 .ینقد یجزا یالر یلیونتا ده م به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو ۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده  ۲

 یا یدرا وارد کند،بسازد، خر یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یااستعمال مواد مخدر  یا یدکس آالت و ادوات مخصوص تول هر - ۲۱ ماده

، ینگهدار نیشود. مرتکبو ده تا پنجاه ضربه شالق محکوم می ینقد یجزا یالر یلیونتا پنج م یلیونم یکها به فروش کند عالوه بر ضبط آن

 یستپنج تا ب یا ینقد یجزا یالهر عدد صد تا پانصد هزار ر یها به ازاحمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر، عالوه بر ضبط آن یااخفا 

 .باشندیم یماده مستثن یناز شمول ا یق. عتاشوندیضربه شالق محکوم م

 ایدر پناه دادن  یافرار دهد و  یااست عالما و عامدا پناه  یریدستگ یندر ح یا یبقانون را که تحت تعق ینکس متهم موضوع ا هر - ۲۱ ماده

 شود.پناه داده است محکوم می یاکه متهم به آن را فرار  یدوم مجازات جرم یکپنجم تا  یککند در هر مورد، به  یفرار دادن او همکار

تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم  یبه چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از س بیمورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترت در

 شود.می

 نخواهد بود. یدهم مجازات متهم اصل یکاز  یشمتهم در هر حال ب یکدرجه  یمجازات اقرباـ  ۱ تبصره

باشد، عالوه بر مجازات مذکور، از خدمات  ییاز مأموران قضا یامأموران زندان و  یاو  یکه مرتکب از مأموران انتظام یدر صورتـ  ۲ تبصره

 شود.منفصل می یزن یدولت

 یها همکاردر فرار آن یافرار دهد و  یاقانون را پناه  ینمحکوم موضوع ا یزو ن یریقانون را پس از دستگ ینکس متهم موضوع ا هر - ۲۲ ماده

 تیسبه ده سال و ب یبمحکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترت یمجرم اصل یابه نصف مجازات متهم  ید،و مشارکت نما

 شود.و چهار ضربه شالق محکوم می هفتادتا  یسال حبس و از س
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مجرم  یاباشد به مجازات متهم  ییاز مأموران قضا یامأموران زندان و  یاو  یتیو امن یکه مرتکب از مأموران انتظام یدر صورتـ  ۱ تبصره

و پنج سال حبس و انفصال دائم از  یستمورد اعدام که مجازات مأمور، ب یشود به استثنامحکوم می یانفصال از خدمات دولت یزو ن یاصل

 بود. خواهد یخدمات دولت

 احکام بالفاصله نسبت به یتبرئه شود اجرا یریپس از دستگ یکه متهم اصل یدر صورت ۲۲و  ۲۱در موارد مشمول دو ماده ـ  ۲ تبصره

 ۹۲پناه دهنده وفق ماده  یافرار  یتمحکوم گردد در هر صورت محکوم ترییفبه جرم خف یچنانچه متهم اصل یناو اقدام و همچن یصترخ

 .باشدیم یدنظرقانون قابل تجد ینا

پنجم تا نصف  یکاقدام کند به  یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یااخفا ادله جرم مواد مخدر  یاکس عالما و عامدا به امحا  هر - ۲۳ ماده

سال حبس محکوم  یستشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بمحکوم می یمجازات متهم اصل

 شود.می

زه روستا مراتب شاهدانه در حو یاکوکا  یااز کشت خشخاش  یروستا موظف است به محض آگاه یاسالم یشورا یاز اعضا یک هر - ۲۴ ماده

زمان با موظفند فورا و هم یانتظام یهاها و حوزهاطالع دهد. فرماندهان پاسگاه یحوزه انتظام یاپاسگاه  ترینیکرا کتبا به دهدار و نزد

روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا  یاسالم یشورا یندهبخشدار و نما یاخود، به اتفاق دهدار و  االترگزارش موضوع به فرمانده ب

 .یندنما یلتحو ییقضا یصالحبه مراجع ذ ینمتهم یاکنند و همراه متهم  یهجلسه امر را تهو صورت

، ی، شهرداریانتظام یروی)ن ینشده باشد مأمور یدهروئ یاکشت  یشهر یهاشاهدانه در حوزه یاکوکا  یاکه خشخاش  یدر صورتـ  تبصره

 یجاومت بسمق یروین یگاهپا یاو  یپاسگاه انتظام یکترینمراتب را به نزد یمنطقه( حسب مورد موظفند به محض آگاه یجومت بسمقا یروین

 .یندماده اقدام نما ینوفق مقررات ا یصالحذ ییمرجع قضا یندهو مسئوالن مربوطه به اتفاق نما دمنطقه اطالع دهن

کنند بار اول به شش  یکوتاه یا یخوددار یفهکه بدون عذر موجه از انجام وظ یآن در صورتو تبصره  ۲2ماده مذکور در  اشخاص - ۲۵ ماده

 بار اول یزن یاسالم یشورا یشوند. اعضامحکوم می یو بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولت یاز مشاغل دولت یتسال محروم یکماه تا 

 شوند.محروم می یاسالم یشوراها یتاز عضو یشههم یدوم برا بارسال و  یکبه شش ماه تا 

 یآالت و ادوات استعمال آن را در محل یاو  یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یا، مواد مخدر یگریکس به قصد متهم کردن د هر - ۲۶ ماده

 قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ن قانو ینموضوع ا یماز جرا یکی، تعمدا و به خالف واقع متهم به یصالحمراجع ذدر  یبرا به منظور تعق یگری، دیگاه شخص هر - ۲۷ ماده

 تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد. یستبه ب یدنما

 نیموضوع ا یاموال متهمان فرار یزشده و ن یلتحص یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاکه از راه قاچاق مواد مخدر  یاموال کلیه - ۲۸ ماده

 باشد.نمی یدر خصوص اموال دولت یقانون اساس 6۹مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل  یبرا یقانون در صورت وجود ادله کاف

ه آن دادگا آیدیبه دست م یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یانمسلحانه از قاچاقچ یریکه در درگ اییهنقل یلوساـ  تبصره

 .کندیکننده ضبط من عملرا به نفع سازما

وجوه  یگرو د هایمهمکلفند جر ربطیذ یهادستگاه (۲۹/۳/۱۳۸۱مورخ  ۱۶۶۸۹شماره  یروزنامه رسم ۲۶/۸/۱۳۸۱ یـ )اصالح ۲۹ ماده

مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد  یاهداف طرح مل ینبه منظور تأم یند،نما یزوار یقانون را به حساب درآمد عموم ینا یحاصل از اجرا

 .نمایدیبودجه کل کشور منظور م یحهعنوان، ساالنه در ال ینمصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت هم یهابرنامه یاجرا یبرا یازن

 ییاجرا هاییتها و فعالطرح به شرح یمماده، پس از تنظ ینموضوع ا یهااز دستگاه یکاعتبارات مصوب هر ( ۲۶/۸/۱۳۸۱ یـ )الحاق تبصره

 .یرفتنامه صورت خواهد پذکشور اختصاص و مبادله موافقت یزیرو برنامه یریتستاد، توسط سازمان مد یبو تصو
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

سازمان  یارستاد مبارزه با مواد مخدر در اخت یبشوند به نفع دولت ضبط و باتصوکه حامل مواد مخدر شناخته می یا یهنقل وسائط - ۳۱ ماده

رد به مالک آن مست یهنقل یلهصورت گرفته باشد وس یهنقل یله. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک وسگیردیکاشف قرار م

 شود.می

در صورت وقوع  نمایند،یم یهجهت حمل مواد مخدر در وسائل نقل یجاساز یهتعب یاکه به هر نحو اقدام به ساخت  یافراد یهکلـ  تبصره

 مهیجر یالر یلیونتا پنجاه م یالر یلیونآن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده م یرو در غ یرم به عنوان معاون در جرم ارتکابج

 شوند.محکوم می ینقد

 یهادر زندان یالده هزار ر یروز یبه ازا یدمورد حکم نباشند با ینقد یمهاز جر یبخش یاکه قادر به پرداخت تمام  یمحکومانـ  ۳۱ ماده

اشد ب یستهکه طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شا یدر صورت یند،اقامت نما یآموزمراکز اشتغال و حرفه یاباز و باز و  یمهن

 ود.شمی محاسبه یالتا پنجاه هزار ر یستب یروز یاحکام، مبلغ فوق به ازا یمسئوالن اداره مراکز و موافقت اجرا یصبنا به تقاضا و تشخ

 ینمعادل آن و تضم اییقهاحکام، منوط است به اخذ وث یمدت حبس توسط اجرا یمورد حکم پس از اجرا ینقد یجزا یطتقسـ  ۱ تبصره

 از سه سال نباشد. یشمعتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن ب

 از ده سال نخواهد بود. یشتربه هر حال ب ینقد یطول مدت حبس بدل از جزاـ  ۲ تبصره

 یین دادرسی کیفریقانون آ 654ماده نسخ شده به موجب  - ۳۲ ماده

 ید،، اعم از تولیلاز هر قب یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یاو مبارزه با قاچاق مواد مخدر  یاداز اعت یشگیریمنظور پ به - ۳۳ ماده

 یهلو ک یلتشک جمهوریسرئ یاستبه ر یده است، ستادقانون ذکر ش ینکه در ا یگریموارد د یزها و نفروش و استعمال آن ید،،خریعتوز

اد به ست یستاد متمرکز خواهد بود،اعضا ینمواد مخدر در ا یهعل یغو تبل یو آموزش عموم یشگیریپ یهاو برنامه ییو قضا ییاجرا یاتعمل

 :باشندیم یرشرح ز

 جمهوریسـ رئ ۱

 ـ دادستان کل کشور ۲

 کشور یرـ وز ۹

 اطالعات یرـ وز 2

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یرـ وز 6

 آموزش و پرورش یرـ وز 3

 یرانا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس یسـ رئ 5

 یانتظام یرویـ فرمانده ن ۱

 تهران یـ سرپرست دادگاه انقالب اسالم ۳

 یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمـ سرپرست سازمان زندان ۱4

 یجمقاومت بس یرویـ فرمانده ن ۱۱

 یفرهنگ و ارشاد اسالم یرـ وز ۱۲

 .یدنما ییناز جانب خود تع یندهنفر نما یکاداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر  یبرا تواندیم جمهوریسرئـ  ۱ تبصره
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 طربیذ یهاامر اختصاص و به دستگاه ینا یبرا یامواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه یماز ارتکاب جرا یشگیریپ یبراـ  ۲ تبصره

 .یدماده ابالغ نما ینموضوع هم

 .دیاقدام نما یازمورد ن ییاجرا هاینامهیینآ ینو تدو یهشود که بر اساس ضرورت به تهستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می به - ۳۴ ماده

به ارتکاب  یارا به هر نحو به مصرف و  یو افراد محجور عقل یشمس یکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجر هر - ۳۵ ماده

مواد مذکور را  یاو  یدگردان نماروان یامجبور به مصرف مواد مخدر  یقرا به هر طر یگرید یاقانون وادار کند و  یناز جرائم موضوع ا یکهر 

همان جرم و در مورد حبس ابد به  یونبرابر حداکثر مجازات قان یمن و یکبه  یدنما یوارد بدن و یگرید یقاز طر یاو  یقتزر یجبراً به و

مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم  یب،جهات ازجمله ترغ یر. در صورت ساشودیجرم محکوم م یناز ارتکاب ا یاعدام و مصادره اموال ناش

 .شودیم

قانون محکوم  یناز جرائم موضوع ا یهای مقرره به مصادره اموال ناشعالوه بر مجازات ینقانون، مرتکب ینکه در ا یموارد یهکل در - ۳۶ ماده

. تخلف از مقررات مذکور یدنما یدق یدر حکم اصالح یادر حکم  یقاًاموال مصادره شده را دق یقدادگاه مکلف است مشخصات دق شوند،یم

 .باشدیبه باال م 2از درجه یتمحکوم و یانتظام یبموجب تعق

 به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. یتاحکام صادرشده را پس از قطع یهمحاکم موظفند رونوشت کلـ  صرهتب

به صدور حکم  یمنته یماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهام 2از  یشمدت بازداشت موقت به هر حال ب طول - ۳۷ ماده

قا قرار اب یبرا یعلل موجه یا یمگر آنکه جهات قانون باشدیفوق م ینقرار تأم یفه فک و تخفنشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف ب

 .شودیصورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا م ینبازداشت وجود داشته باشد که در ا

قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم  ینمقرره در ا یریهای تعزدر صورت وجود جهات مخففه مجازات تواندیم دادگاه - ۳۸ ماده

سال ۱6در احکام حبس ابد  یفتخف یزان. میابدیم یففاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخف یکه مجازات یدهد در صورت یفتخف

 عفو ارسال خواهد شد. یسیونمجازات به کم یفعفو و تخف ایخواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاض

به  ها منجرو اقدام آن یندنما یکننده همکارسازمان عمل یا یانتظام یرویبا ن یکه پس از صدور حکم به نحو ینیحکومم یهکلـ  تبصره

 یکننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وسازمان عمل یاو  یانتظام یروین یتواند با تقاضامی یها گردد دادگاه صادرکننده رأکشف شبکه

 دهد. یفحکم سابق الصدور تا نصف تخف الحرا ضمن اص

سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد  یاها قانون محکومیت ینموارد مصرح در ا یهمجازات بر اثر تکرار جرم در کل یدتشد در - ۳۹ ماده

 مناط اعتبار است.۱۹35مخدر سال 

فروش،  ید،، مبادرت به ساخت، خریرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یامواد مخدر  یدتول یا یلکس عالما عامدا به قصد تبد هر - ۴۱ ماده

و  یللرور است، کیکاست یلفن ید، اسیلیکانترات ید، اسیدریداستیکان یلاز قب یمیائیو ش ی، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتینگهدار

 ۱۳۱۱گردان مصوب روان یمبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروها یونکنوانس ۱۲ماده به  یمهو دو ضم یکدر جداول  رجمواد مند یرسا

ون و متاد ینصدور کدئ یا یفروش، ساخت، مصرف و نگهدار ید،نسبت به ورود، خر ینهمچن ید،آن بنما یو اصالحات و الحاقات بعد یالدیم

قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد  6در ماده  های مقرربه مقدار مواد حسب مورد به مجازات توجهتناسب و با  یتبا رعا یداقدام نما

 شد.

، یمصارف پزشک ی، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برایفروش، ارسال، نگهدار ید،خر ید،، تولساخت - ۴۱ ماده

 است. یقانون مستثن یناز شمول ا یبا مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو صنعت یقاتیتحق

و با  یتحت نظر وزارت جهاد کشاورز یبه درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فرایفرم ال یوپاپاورسامن یقکشت شقا - تبصره

 بالمانع است. یگزینجا یداروها ینو تأم ییمصارف دارو ینظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برا
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زندان در  یرا به جا یرداروئیغ یصنعت یهاگردانروان یااز محکومان مواد مخدر  یشود که بخشاجازه داده می ییهقوه قضا به - ۴۲ ماده

 ینو اداره ا یهته یو مقررات الزم را برا یالت. دولت موظف است اعتبارات و تسهیدنما ی( نگهداریسخت و عاد یطخاص )با شرا یهااردوگاه

 کند. ینسال تأم یکها در ظرف مدت اردوگاه

 است. ییهها به عهده قوه قضااردوگاه یناداره ا ـ ۱ تبصره

 .یندنما ینمع ینمحکوم یها را براتوقف در اردوگاه یفرحبس ک یفرک یبه جا توانندیها مدادگاه ـ ۲ تبصره

 یاسالم یجمهور ینچندجانبه ب یادو  یقانون یهانامهاجازه دارد در چارچوب موافقت یرانا یاسالم یجمهور انتظامینیروی  – ۴۳ ماده

ق ورود کشف طر ی،منابع مال یابیقانون، رد ینموضوع ا ینمجرم ییکشورها به منظور شناسا یگرد ینها با مشارکت مأموردولت یرو سا یرانا

مانده و درخواست فر یاتیطرح عمل یمساخت مواد مذکور با تنظ یا یدتول یامکان کشت  یا یلاز کشور، کشف وسا اققاچ یهاعبور محموله یا

کشورها در قلمرو آن کشورها  یرو با موافقت سا یتحت کنترل را در قلمرو داخل یهابا حکم دادستان کل کشور، محموله یانتظام یروین

. هرگونه یدمان یمتسل کندیم یینکه او تع اییقاض یاگزارش اقدام را به دادستان کل کشور  تحقیقات، یلقرار داده و پس از تکم یبمورد تعق

 دادستان کل کشور بالمانع است. یاجرا با مجوز کتب ینمذکور در ح یاتیدر طرح عمل ییرتغ

 یاو  یکل یگزینی. ضبط، جاباشدیم یالزام یاتکشورها در طرح عمل یگرو درج مشخصات مأموران د یتدر هر حال احراز هو ـ ۱ تبصره

 یگردان صنعتمواد مخدر و روان یلتحو یااخفا، حمل و  ی،اخذ، نگهدار یاماده از کشور و  ینموضوع ا یهااجازه عبور محموله یاو  یجزئ

 هاییونوانسکن یتچندجانبه و با رعا یادو  یقانون یهانامهتوسط ضابطان طبق موافقت یازاقدامات موردن یلو تسه یله وسایته یاو  یرداروئیغ

 با حکم دادستان کل کشور بالمانع است. یالحاق

است که از طرف دادستان کل کشور  ییمرجع قضا یتدر صالح یماده در مرحله دادرس ینه اتهامات متهمان موضوع اب یدگیرس ـ ۲ تبصره

 .شودیم یینتع

 یافتهقاچاق سازمان المللیینو ب یامنطقه یاصل یهاشبکه ینهاطالعات الزم در زم یآوراطالعات مکلف است ضمن جمع وزارت - ۴۴ ماده

 یینه او تعک اییقاض یاها با حکم دادستان کل آن یبو تعق یینسبت به شناسا یقانون یاراتقانون، در حوزه اخت ینمرتبط با جرائم موضوع ا

 .یداقدام نما یزن یصالحو مراجع ذ یانتظام یرویبه ن یاطالعات یسنسبت به ارائه سرو چنیناقدام و هم کندیم

 یطاز شرا یکیحبس ابد هستند در صورت احراز  یامجازات اعدام  یقانون دارا ینکه در ا یجرائم مرتکبان -( ۱۳۹۶/۱۷/۱۲ ی)الحاق ۴۵ ماده

صورت  ینا یرگردان محکوم و در غروان یااز مواد مخدر  یو به مجازات اعدام و ضبط اموال ناش باشندیم االرضیدر حکم مفسد ف یلذ

به حبس  ینمشمول»تا دو برابر حداقل آن و  یکدرجه  ینقد یسال و جزا یس تا یکبه حبس درجه « به اعدام ینمشمول»حسب مورد 

 :شوندیگردان محکوم ماز جرائم مواد مخدر و روان یدرجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناش ینقد یبه حبس و جزا« ابد

 یکارش یابه قصد مقابله با مأموران، سالح گرم و  یا یدهارتکاب جرم سالح کش یناز شرکا ح یکیحداقل  یاکه مباشر جرم و  یـ موارد الف

 به همراه داشته باشند.

بنـد، سالح سرد و سالح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات  یناز سالح در ا منظور

 .باشدیم 5/3/۱۹۳4مصوب  یرمجازغ

 گذاریهسرما یاو  یمال یبانپشت یا( ۱/۲/۱۹۳۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۹4)موضوع ماده ) یکه مرتکب نقش سردستگ یـ در صورت ب

 ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. یبرا ینمجان یااز اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال  یارا داشته 

ال از پانزده س یشحبس ب یاحبس ابد  یااعدام  یقطع یتقانون، سابقه محکوم ینکه مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع ا یـ موارد پ

 داشته باشد.
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 ۹۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

قانون مشروط بر  ین( ا۱باشد و مواد موضوع ماده ) یلوگرماز پنجاه ک یشب ینکهقانون مشروط بر ا ین( ا2جرائم موضوع ماده ) یهـ کل ت

بند نسبت به  ینا یباشد. اجرا یلوگرماز سه ک یشب کهی( درصورت۱جرائم موضوع ماده ) یرباشد و در خصوص سا یلوگرماز دو ک یشب ینکها

 .باشدیم یز)پ( ن یا)الف(، )ب(  یبندها یطاز شرا یکیماده منوط به داشتن  یناالجرا شدن او مجرمان قبل از الزم انمرتکبان، متهم

، صادر شود یحداقل مجازات قانون حکم به کهیاز پنج سال دارد درصورت یشقانون که مجازات حبس ب یندر مورد جرائم موضوع اـ  تبصره

عفو مقام معظم  یاستثنابه یارفاق ینهادها یرمشروط و سا یمجازات، آزاد یاجرا یق(، مرتکب از تعل۹۱تبصره ماده ) یقرد مصادوم جز در

از حداقل  یشب حکم به مجازات کهیمند نخواهد شد و درصورتبهره ی( قانون اساس۱۱4و دهم ) یکصد( اصل ۱۱مذکور در بند ) یرهبر

 قیبه مدت پنج تا ده سال تعل یاز مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانون یبخش تواندیصادر شود دادگاه م یمجازات قانون

 کند.

 بالمانع است. یاسالم یقانون توسط مجلس شورا ینا اصالح - ۴۶ ماده

در مجلس  یحهال یاقانون در قالب طرح  ینقانون افزون بر مواد مندرج در ا ینموردنظر ا یهاگردانفهرست مواد مخدر و روان - تبصره

 .یدخواهد رس یببه تصو یاسالم یشورا
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 ۹2 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون مبارزه با قاچاق انسان

 ۲۱/42/۱۹۱۹مصوب: 

 

 قاچاق انسان عبارتست از: - ۱ماده 

ا ب یاو  یرنگخدعه و ن یا یدتهد یاکشور با اجبار و اکراه  یافراد از مرزها یاغیرمجاز فرد  یامجاز  یتترانز یاوارد ساختن و  یا خارج –الف 

و  یبرداشت اعضاء و جوارح، بردگ یاشده ، به قصد فحشا  یادافراد  یافرد  یتسوء استفاده از وضع یاخود  یتموقع یاسوء استفاده از قدرت 

 ازدواج.

ماده پس از عبور از  ینافراد موضوع بند )الف( ا یافراهم ساختن موجبات اخفاء فرد  یانمودن  یخفم یاانتقال دادن  یاگرفتن  تحویل –ب 

 مرز با همان مقصود.

 شود:محسوب می "قاچاق انسان"در حکم  یرز اعمال - ۲ ماده

 قانون باشد. ین( ا۱گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) یااداره دسته  یا تشکیل – الف

 یراس یافحشاء  ییافته براافراد به طور سازمان یاغیرمجاز فرد  یاانتقال مجاز  یا(، حمل یتترانز یاوارد ساختن و  یا خارج) دادن عبور – ب

 آنان باشد. یتقانون هرچند با رضا ین( ا۱مقاصد موضوع ماده )

 آنان باشد. یتانتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضا یا)، حمل یتترانز یاوارد ساختن و  یا خارج) دادن عبور – ج

شده  یادمقرر در قانون  یهاباشد مطابق مجازات یمندرج در قانون مجازات اسالم یقاز مصاد "قاچاق انسان"عمل مرتکب  چنانچه - ۳ ماده

که از  یوجوه و اموال یااموال حاصل از بزه  یابر وجوه معادل دو برا ینقد یصورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزا ینا یرو در غ

 شود.وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می لثشخص ثا یا یدهطرف بزه د

 نباشد، مرتکب االرضیمحاربه و افساد ف یقاز مصاد یشته باشد و عمل ارتکاباچنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام د -۱ تبصره

 شود.ماده محکوم می ینحداکثر مجازات مقرر در ابه 

محقق نگردد، به شش ماه تا دو  یمنظور بدون اراده و یجهنت یکنل یدقانون نما ینکه شروع به ارتکاب جرائم موضوع ا کسی – ۲ تبصره

 .گرددیسال حبس محکوم م

اموال  یامعادل وجوه  ینقد یجزا یزدو تا پنج سال حبس حسب مورد و ن میزان به ”انسان قاچاق“در جرم  معاونت مجازات – ۳ تبصره

 شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. یا یدهکه از طرف بزه د یوجوه و اموال یاحاصل از بزه 

 یعموم یمؤسسات و نهادها یامسلح  اییروههای وابسته به دولت و نها و سازمانمؤسسات، شرکت یاگاه کارکنان دولت  هر - ۴ ماده

اشند، قانون دخالت داشته ب ینموضوع ا یمجرا از انحاء در یسه گانه به نحو یکارکنان قوا یطور کلبه یا یانقالب اسالم یا نهادهای یردولتیغ

 دائم از خدمات محکوم خواهند شد. یاقانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت  یندر ا رمقر یهاعالوه بر مجازات

شند ، شده با یلتشک یگریقانون، ولو با نام و عنوان د ینبه قصد ارتکاب جرائم موضوع ا یخصوص یهامؤسسات و شرکت چنانچه - ۵ ماده

 .یدخواهد گرد یلطتع یمجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائ یا یتمقرر، پروانه فعال یهاعالوه بر اعمال مجازات

 یهاقانون به مجازات ینمرتکبان عالوه بر مجازات مقرر در ا یا، مرتکب  یابدتحقق  یگریقاچاق انسان توأم با جرائم د چنانچه - ۶ ماده

 محکوم خواهند شد. یزن ینمربوط به آن عناو
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 ۹6 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

قانون  ینقانون گردد، مشمول مقررات ا یناز جرائم موضوع ا یکیمرتکب  یرانا یتکه در خارج از قلمرو حاکم یرانیتبعه ا هر - ۷ ماده

 خواهد بود.

 که عالما و عمدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. اییه، اسباب و وسائط نقل یاءاش تمامی - ۸ ماده
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 ۹3 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 با اصالحات اخیر 4۹/۱4/۱۹۳۲مصوب: 

 

 یالتو تشک یقمصاد یف،تعار :فصل اول

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان یراصطالحات ز - ۱ماده 

 نیمربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس ا یقانون یفاتاست که موجب نقض تشر یترک فعل یاقاچاق کاال و ارز: هر فعل  -الف

محل عرضه آن در  یهر نقطه از کشور حت یا یورود یشده باشد، در مبادتعیین آن مجازات یقاچاق محسوب و برا ین،قوان یرسا یاقانون و 

 کشف شود. لیبازار داخ

 دارد. یکه در عرف، ارزش اقتصاد یءکاال: هر ش -ب

است که در مبادالت  یکیالکترون یااسناد مکتوب  یرو سا یاعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارز ی،خارج یکشورها یجارز: پول را -پ

 کاربرد دارد. یمال

ربط است که اشخاص موظفند الزم و ارائه به مراجع ذی یأخذ مجوزها ی،و بانک یگمرک یفاتتشر یلاز قب ی: اقداماتیقانون یفاتتشر -ت

 ارز، انجام دهند. یاخارج کردن کاال  یاو مقررات به منظور وارد  ینطبق قوان

 ورود آن به موجب قانون ممنوع است. یاکه صدور  ییممنوع: کاال یکاال -ث

 یا کیاز  یبه کسب مجوز قبل یازمندحسب قانون ن یگمرک یفاتورود آن عالوه بر انجام تشر یاکه صدور  ییمجاز مشروط: کاال یکاال -ج

 است. یربط قانونچند مرجع ذی

 به کسب مجوز ندارد. یازن ی،و بانک یگمرک یفاتتشر یتورود آن با رعا یااست که صدور  ییمجاز: کاال یکاال -چ

ونقل( به اضافه و حمل یمهب ینهکاال در مبدأ و هز یدخر یمتکاال )مجموع ق یف: عبارت است از ارزش سیقاچاق ورود یارزش کاال -ح

انک توسط ب ینرخ ارز اعالم ینکه بر اساس باالتر ردگییکه به آن کاال تا محل کشف تعلق م هاییینههز یرزمان کشف و سا یحقوق ورود

 .شودیم حاسبهدر زمان کشف م یمرکز

 ینهمحل کشف به اضافه هز یفروشعمده یبازار داخل ترینیکآزاد کاال در نزد یمت: عبارت است از قیقاچاق خروج یارزش کاال -خ

 .گیردیکه به آن کاال تعلق م هایییارانه یهو کل یصادرات یژهمانند عوارض و هاییینهونقل و هزحمل

 یمتق ینحسب مورد متناسب با باالتر یمیو محصوالت پتروش ینفت یهامربوط به فرآورده یقاچاق خروج یفهرست و ارزش کاال -تبصره

 .شودیستاد اعالم م عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و یرکشور و سا ینرخ ارز رسم ینبر اساس باالتر یاهدف و  یکاال در بازارها یدخر

 .گرددیدر زمان کشف اعالم م یرانا یاسالم یجمهور یارز که توسط بانک مرکز ینرخ اعالم ینارز: باالتر یبها -د

 یکهر قلم کاال احصاء و در  یکاالست و مشخصات ماهو یبندنظام جامع طبقه یکبر  یکه مبتن یچند رقم یاشناسه کاال: شناسه -ذ

 .گرددیدرج م یاکاال نصب  یآن بر رو یرنظا یا)بارکد( و  ینهو به صورت رمز شودیسامانه ثبت م

 یدارا یکاالها یهبر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کل یمبتن یچند رقم یا: شناسهیریشناسه رهگ -ر

قابل استعالم  شناسه ینبر ا یمبتن ینتأم یرهکاال در هر نقطه از زنج یتو موقع یتمالک یت،. ماهیابدیبا ابعاد مشخص اختصاص م یبندبسته

 .شودیدرج م یامزبور نصب  یکاالها یبر رو ینهرمز یکاست و در قالب  یریو رهگ
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 ۹5 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

کشف شده  یااظهار  ینوع، جنس، تعداد و وزن با کاال یثذکر شده از ح یکاال یاتاست که در آن خصوص یاسناد خالف واقع: اسناد -ز

 باشد. یجعل یاو  یدننما یقطبت

 ایکاال، حواله فروش و  یصقبض سپرده موجب ترخ ی،پته گمرک ی،: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکیاسناد مثبته گمرک -ژ

دازش، پر یپروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برا ی،(،پروانه مرجوعیتو بال صاحب، پروانه عبور )ترانز یمتروکه، ضبط یکاال یدقبض خر

و کارت  یو صنعت یصادره توسط مناطق آزاد تجار یپروانه صدور موقت و کارت مسافر ی،)کابوتاژ(، پروانه صادرات یبرکرانپته عبور، پروانه 

 یقبتط یثد با مشخصات کاال از هر حاسنا ینمشخصات مذکور در ا ینکهمشروط بر ا شودیم ییدو تأ یلهوشمند که توسط گمرک تکم

 کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد. یخصدور سند و تار یختار ینو فاصله ب یدنما

 .دشونینم یتلق یکاال از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرک یصدور قانون یابر ورود و  یکه داللت یاسناد یاو  یخارج یگمرکات کشورها اسناد

 ایگروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر  یککار توسط  یمو تقس یگروه یتو هدا یزیراست که با برنامه ییافته: جرمقاچاق سازمان -س

 .گیردیارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت م یهدف آن برا یل،پس از تشک یا یلارتکاب جرم قاچاق، تشک یکه برا یشترب

 یلیوناز ده م یشارز قاچاق در هر مرتبه ب یااز سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال  یشاست که ب یشخص: یاحرفه یقاچاقچ -ش

 باشد. یال( ر۱4.444.444)

و مقررات،  ینقوان یرقانون و سا یناست که به موجب ا یخدمات کشور یریتقانون مد( 6موضوع ماده ) یدستگاه کاشف: دستگاه اجرائ -ص

 اچاق کاال و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.مبارزه با ق یفهوظ

مصوب، موظف به وصول  یفشرح وظا یا یناست که به موجب قوان یهای اجرائاز دستگاه یکدولت: هر  یدستگاه مأمور وصول درآمدها -ض

 .باشدیدولت م یدرآمدها

 قانون است. ینمبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع ا یستاد: ستاد مرکز -ط

 :شودیقاچاق محسوب م یزن یرذکر شده است، موارد ز ۱۹۳4/۱/۲۲مصوب  یکه در قانون امور گمرک یقیبر مصاد عالوه - ۲ ماده

مشروط بودن صادرات  یابه کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع  یبرکران یااظهار شده به عنوان خروج موقت  یبرنگرداندن کاال -الف

 آن کاال یقطع

 در داخل کشور یعبور یهاکاهش محموله یا یضو تعو ی( خارجیتی)ترانز یبه محموله عبوراضافه کردن کاال  -ب

 یجعل یمجوزها یااظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و  -پ

 شده یگزینجا یکاال یبرا یصادرات یژهپروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض و یدارا یصادرات یکاال یضتعو -ت

 ۱۹۳4/۱/۲۲مصوب  یقانون امور گمرک( ۱۲۲موضوع بند )ر( ماده ) یورود کاال -ث

 ربط با قصد متقلبانهاز مراجع ذی یبدون أخذ مجوز قانون یرانیا یعالمت تجار یابا نام  یواردات یاظهار کاال -ج

 یمورد مصرف شخص یکاالها یبراو مقررات مربوط  یندر نظر گرفته شده در قوان یالتبا استفاده از تسه یواردات کاال به صورت تجار -چ

 گمرک یصبه تشخ یدر صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجار یو ملوان ینیمرزنش هاییهمراه مسافر، تعاون یالتمانند تسه

 فاتیتشر یتبدون رعا ی،مرز یهااز استان یو ملوان ینیمرزنش یالتمشمول تسه یو کاالها یشده مسافر یعتجم یواردات یخروج کاالها -ح

 یقانون

 حواله ارز یافروش  ید،ورود، خروج، خر یبرا یالزم از بانک مرکز ینداشتن مجوزها یادولت  یشده از سوضوابط تعیین یت. عدم رعاخ
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 ۹۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات دستگاه یرسا یاو  یکیو فروش اموال تمل یآورفروش سازمان جمع یهاعرضه کاال به استناد حواله -د

 حواله

 قانون. ینا( ۱۹ماده ) یتبا رعا یدر سطح خرده فروش یریفاقد شناسه کاال و شناسه رهگ یواردات کاالهای عرضه – ذ

 با استناد به قرائن و امارات موجود یصالحبه شرط احراز در مراجع ذ یقانون یفاتهرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشر -ر

 یگرد ینموجب قوانقاچاق به  یقمصاد یرسا -ز

 یو مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکز یشگیریپ ی،و نظارت در حوزه امور اجرائ یهماهنگ یزی،ربرنامه گذاری،یاستمنظور س به - ۳ ماده

کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه  یی،و دارا یاطالعات، امور اقتصاد ی،دادگستر یرانمبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وز

 هاییسیونعضو کم یندگانربط آنان و دو نفر از نمامعاونان ذی یا ینفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی،، جهاد کشاورزیو شهرساز

و فروش اموال  یآورعجم ی،حکومت یراتتعز یهاسازمان یبه انتخاب مجلس و رؤسا یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییو قضا یاقتصاد

 یجمهور یانتظام یروین یمسلح، فرمانده یروهایستاد کل ن یسکل کشور، رئ یبازرس ایران، یاسالم یجمهور یمایصداوس یکی،تمل

اتاق  سیرئ یران،ا یصنعت یقاتاستاندارد و تحق یمؤسسه مل یسرئ یران،ا یاسالم یو گمرک جمهور یکل بانک مرکز یرؤسا یران،ا یاسالم

 یاستا رب یهقوه قضائ یسرئ یاراالختتام یندهو نما یهقضائ قوه یشگیریپ و یو معاون اجتماع یرانا یو معادن و کشاورز یعو صنا یبازرگان

 .گرددیم یلتشک یو یژهو یندهنما یا جمهوریسرئ

در موضوعات  یقانون اساس( ۱۲5و هفتم ) یستو ب یکصداصل  یتبا رعا یو یژهو یندهنما یاو  جمهوریسرئ یستاد پس از امضا ینا تصمیمات

 االجرا است.الزم ییهای اجرادستگاه یتمام یمرتبط با قاچاق کاال و ارز برا

 یمایسازمان صداوس ی،و انتظام ینظام یروهاین یه،قضائ و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه یشگیریهای مرتبط با امر پدستگاه سایر

 الزم را با آن داشته باشند. یستاد، همکار ینا یاراتدارند در حدود اخت یفههای عضو ستاد وظو دستگاه یرانا یماسال یجمهور

 نظر ستاد و حسب یراستاندار و ز یاستها به رو نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان یهماهنگ یزی،ربرنامه یسیونکم -تبصره

 .شودیم یلشکمتناظر ستاد ت یمورد با اعضا

 یلاز قب یکارشناس یهاحسب مورد کارگروه تواندیفصل، ستاد م ینمندرج در ا یفوظا یو نظارت بر اجرا یمنظور هماهنگ به - ۴ ماده

 دهد. یلهای عضو ستاد تشکدستگاه یندگاناز قاچاق کاال و ارز متشکل از نما یشگیریکارگروه پ

 از قاچاق کاال و ارز را بر عهده دارد. یشگیریکارگروه پ یتمسئول یهاز وقوع جرم قوه قضائ یشگیریو پ یمعاونت اجتماع -۱ تبصره

 االجرا است.قانون الزم ینمقررات ا یتستاد، با رعا یبها پس از تصوکارگروه ینا یماتو تصم یشنهادهاپ یهکل -۲ تبصره

 مهورجیسستاد و پس از ابالغ رئ یشنهادمند آن با پنظام ییاز ارتکاب قاچاق و شناسا یشگیریمکلف است به منظور پ دولت - ۵ ماده

و  یجادو مبادله کاال و ارز را ا یواردات، صادرات، حمل، نگهدار یندجهت نظارت بر فرآ یازمورد ن یدو هوشمند جد یکیالکترون یهاسامانه

 .یدنما یاندازراه

خلف مت یقیو اشخاص حق باشندیم شده یاندازراه یهاقانون مربوط به سامانه یناحکام ا یترعا مکلف به یو حقوق یقیاشخاص حق کلیه

 .شوندیتا شش ماه محکوم م یتجار یتاز فعال یتبه ممنوع یسال و اشخاص حقوق یکاز اشتغال به حرفه خود تا  یتبه محروم

ها جرم است و مرتکب اطالعات آن یقانون و افشا ینبه موجب ا شده یراه انداز یهابه اطالعات سامانه یرمجازغ یهرگونه دسترس -۱ تبصره

 .شودیبه مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم م

قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال  ینموضوع ا یهادر سامانه یربا تأخ یاناقص  یاوارد نمودن اطالعات خالف واقع  -۲ تبصره

 .شودیمحکوم م یو عموم یاز خدمات دولت انفصال موقت
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 ۹۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

)گمرک  ییو دارا یصنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد یهاوزارتخانه یوزارت اطالعات و با همکار یقستاد موظف است از طر -۳ تبصره

اق قاچ یو مبارزه با کاال ییاز سامانه شناسا یبرداراجرا و بهره یه،ربط به تههای ذیدستگاه یرو سا ی(، بانک مرکزیرانا یاسالم یجمهور

 د.یاقدام نما

 .باشندیسامانه م ینا یقکشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طر یو خارج یمراکز مرتبط با تجارت داخل یهکل

 ینا یاز محل درآمدها شودیم بینییش( که در بودجه ساالنه پ۱۱ماده و بند )ب( ماده ) ینحکم موضوع ا یاجرا هایینههز -۴ تبصره

صرف به م رسد،یم یرانوز یئته یبو به تصو شودیم یهته یستاد و وزارت دادگستر یشنهادکه به پ اینامهیینو مطابق آ ینقانون تأم

 .یدخواهد رس

 از قاچاق یشگیریپ :فصل دوم

 هایینهو به منظور کاهش زم( 6ماده )( ۹مذکور در تبصره ) اطالعات مربوط به سامانه سازییکپارچهها و داده یعبه منظور تجم - ۶ماده 

 بروز قاچاق کاال و ارز:

ربط اقدام به های ذیدستگاه یرو سا یرانا یاسالم یستاد و گمرک جمهور یوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار -الف

 .یدتجارت نما یندو نظارت بر فرآ سازییکپارچهجامع  یافزاراز سامانه نرم یبرداراجرا و بهره یه،ته

آن  قیسامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طر یناز ا یبردارکشور، موظفند با اجرا و بهره یهای مرتبط با تجارت خارجدستگاه یهکل -تبصره

 .ینداقدام نما

کاال موظفند به  یدقت در کنترل و بازرس یشها و افزابا هدف کاهش توقف یاه و شهرسازو ر ییو دارا یامور اقتصاد یهاوزارتخانه -ب

ونقل اسناد ورود، صدور، عبور، حمل یهنمودن کل یکیمناسب و الکترون یونقل به امکانات فنحمل یرهایو مس یو خروج یورود یمباد یزتجه

 .یندنما اقدامآن  یرو نظا

 هاییتو توسعه فعال ینانمرزنش یشتمع یترا با هدف تقو یمناطق مرز یدارپا یتتوسعه و امن یحهال ستاد، یوزارت کشور با همکار -پ

 .دهدیارائه م یرانوز یئتو به ه کندیم یهته ی،مناطق مرز یاقتصاد

 ،یو خارج یتجارت داخل یبرا یاعتبار یبندو رتبه یاعتبارسنج یکپارچهسامانه  یجادوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ا -ت

و ابطال  یدصدور، تمد یرانا یاسالم یجمهور یو اتاق تعاون مرکز یرانا یو معادن و کشاورز یعو صنا یستاد و اتاق بازرگان یبا همکار

 .یدنما یاز بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز سامانده یشگیریسامانه فوق با هدف پ یقاز طر ار یکارت بازرگان

دار کردن به شناسه یافزارربط با استفاده از سامانه نرمذی یهای اجرائدستگاه یعت، معدن و تجارت موظف است با همکاروزارت صن -ث

 ییاماکن با هدف شناسا یناز ا یو خروج یورود یکاالها یزانکاال و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع و م یانبارها و مراکز نگهدار یهکل

 .یدنما قدامقاچاق ا یکاالها

ها و خورها و اسکله یلو تکم یزو تجه یعضو آن، به سامانده یهای اجرائستاد و دستگاه یموظف است با همکار یوزارت راه و شهرساز -ج

 .یدبه تردد و توقف شناورها اقدام نما یانضباط بخش

ل ونقحمل یلشناورها و وسا یزت به تجهونقل سوخحمل یریتستاد، وزارت نفت و ستاد مد یموظف است با همکار یوزارت راه و شهرساز -چ

 .یدشده اقدام نما یمسافت ط یو کنترل مصرف سوخت بر مبنا یابرد یکاال به سامانه فن یاجاده

 یشگیریستاد را با هدف پ یشنهادیپ هاییتگمرکات، اولو یشبرنامه آما یاجرا یموظف است در راستا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -ح

 مدنظر قرار دهد. از قاچاق کاال،

 اقدامات الزم را معمول دارد. یاز استفاده مکرر از اسناد گمرک یریجلوگ یمکلف است برا یرانا یاسالم یگمرک جمهور -خ
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ییاجرا نامهیینآ( ۱در کارگروه ماده ) یشنهادیپ یکاالها ینمودن سود بازرگان یبر منطق یستاد مبن یشنهادپ یبدر صورت عدم تصو -د

 ستاد یشنهادارتکاب قاچاق، پ یاقتصاد هاییزهحسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگ تواندیقانون مقررات صادرات و واردات، دولت م

 قرار دهد. وزیرانهیئترا در دستور کار 

 .رسدیم یرانوز یئته یبو به تصو شودیم یههای مربوط تهدستگاه یماده توسط ستاد با همکار ینا ییاجرا نامهیینآ -تبصره

 را به عمل آورد: یرارز اقدامات ز یرمجازو کنترل بازار مبادالت غ یشگیریموظف است در جهت پ یمرکز بانک - ۷ ماده

 یلقب یناز ا یو موارد یو مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبور یارز قابل نگهدار یزانو اعالم م یینتع -الف

 هاآن یتفعال یابیو رصد و ارز هایصراف یسامانه اطالعات مال یجادا -ب

 که یدنما یجادا یاگونهمبادله آزاد ارز را به یآن، بازارها یتکفاو در صورت عدم یناشخاص را تأم یازدولت مکلف است ارز مورد ن -۱ تبصره

 گردد. ینتأم یاز طرق قانون یو عبور یارز مسافر یلاشخاص از قب یتقاضا

ممنوع است و با  ی،صنف یاشخاص و واحدها یلهشده توسط دولت به وسمجاز تعیین یعرضه و فروش ارز، خارج از واحدها -۲ تبصره

 .شودیمطابق قانون رفتار م ینمرتکب

 .کندیم ییندولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تع -۳ تبصره

 صیو به تشخ باشندیکه به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز م یاز مأموران یتموظف است به منظور حما دولت - ۸ ماده

 مواجه یگراند یانسبت به خود و  یو مال یجان یانمربوط با ز یو قانون یضوابط ادار یتضمن رعا یفهدر هنگام انجام وظ ییمراجع قضا

 .یدنما بینییشستاد پ یبودجه هر سال برا انیندر قو یفیرد شوند،یم

 های کاشف به استناد گزارشتوسط دستگاه یفرد یناست. اعتبارات ا یمستثن یاز شمول قانون محاسبات عموم یفرد ینموضوع ا اعتبار

 .شودیم ینهستاد هز ییدو پس از تأ یبدو

 ند،باشیقانون متکفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز م ینکه به موجب ا ییهادستگاه یهکل یانسان هاییهاز سرما یانتمنظور ص به - ۹ ماده

 :یابدیانجام م یراقدامات ز رسد،یستاد م یبکه به تصو یبر اساس دستورالعمل هایتمتناسب با حجم فعال

 از آنان یانتدانش کارکنان و ص یضمن خدمت به منظور ارتقا یهاآموزش -الف

 های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت موقتبا دستگاه یهمکار یالزم براتخصص  یافراد باتجربه و دارا یریبه کارگ -ب

 کارکنان یو روان یسالمت روح یبه منظور ارتقا یفرهنگ -یرفاه یهابرنامه یاجرا -پ

 محوله، موظفند: یذات یفعضو ستاد عالوه بر وظا هایدستگاه - ۱۱ ماده

 آورند:را به عمل یرستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات ز یمورد با هماهنگ حسب

تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق  یگیریو پ یهماهنگ یبا بودجه و امکانات موجود برا یمناسب و تخصص یساختار سازمان یجادا -الف

 کاال و ارز

 های کاشفدستگاه یتبا محور یآموزش یهاو کارگاه یاو منطقه یسراسر هاییشرزما یبرگزار -ب

قاچاق به شرط عدم  یکاال یونقل و مراکز نگهدارورود و حمل یرهایالزم بر مس یهاو نظارت پذیریبو کاهش نقاط آس ییشناسا -پ

 یممانعت از روند تجارت قانون

 در مبارزه با قاچاق یررات صنفمق یکاال به منظور حسن اجرا یعو نظام توز یصنف یواحدها یکپارچه یریتنظارت بر مد -ت
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 2۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 های کاشفدر دستگاه یمردم یهاگزارش یآورواحد جمع یجادا -ث

 مبارزه یندهایهای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآدستگاه یتفعال شناسییبآس یبرا ینظارت و بازرس -ج

کاب از ارت یشگیریها و پبه پرونده یدگیدر رس یعحسب مورد، موظفند به منظور تسر یحکومت یراتو سازمان تعز یهقضائ قوه - ۱۱ ماده

 آورند:را به عمل یرجرم قاچاق کاال و ارز اقدامات ز

 یهقوه قضائ یسبه جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئ یدگیجهت رس یژهاختصاص شعب و -الف

استخدام قضات مطابق  یطقاچاق کاال و ارز متشکل از افراد حائز شرا به تخلفات یدگیرس یژهو یدنظرو تجد یاختصاص شعب بدو -ب

 یحکومت یراتتوسط سازمان تعز یرانوز یئتمصوب ه نامهینآئ

مستمر قضات  یژهالعاده و( فوق۱4۸معادل هشتاد درصد ) یحکومت یراتشعب سازمان تعز یو اعضا یسرئ یژهالعاده وفوق یزانم -۱ تبصره

 نهادیشاست که به پ اینامهینجذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئ یز. نحوه پرداخت و نگرددیم یینتع ی( قضائ۱( تا )۱) یهادر گروه

 .رسدیم یرانوز یئته یبقانون به تصو یناالجرا شدن االزم یخماه از تار سه رفظ یدادگستر یروز

 .شودیم ین( تأم6( ماده )2بند از محل اعتبارات موضوع تبصره ) ینحکم موضوع ا یاجرا هایینههز -۲ تبصره

به عمل آمده، آراء صادره و احکام  یدرباره اقدامات قضائ یدادگستر کلیسرئ یقاز طر یماهه توسط مراجع قضائسه یهاارائه گزارش -پ

 در ستاد یهقوه قضائ یندهنمابه  یمقتض یققاچاق کاال و ارز به طر یهانشده و علل آن، درباره پروندهاجراء 

قاچاق کاال و ارز به  یهادر موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده یحکومت یراتماهه توسط سازمان تعزسه یهاارائه گزارش -ت

 ستاد

 آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ارز یتبا اولو یبرنامه آموزش همگان یو اجرا ینتدو -ث

 یعلم یهابا انجام پژوهش یکاهش زمان دادرس یعلل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارها یقضائ ناسیشیبآس -ج

 یهقوه قضائ یسقاچاق کاال و ارز توسط رئ یهااحکام پرونده یدر اجرا یعبه منظور تسر یکارگروه نظارت یلتشک -چ

 اصل یتستاد با رعا یشنهادمورد پ یکشورها یتدر مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولو ییو قضا یحقوق هایینامه همکارانعقاد موافقت -ح

 یقانون اساس( ۱۲6و پنجم ) یستو ب یکصد

گاه از قاچاق کاال و ارز دست یشگیریساالنه پ یهاشده، برنامهتعیین هاییتهای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولودستگاه کلیه - ۱۲ ماده

 .یندبه ستاد ارائه نما یبو تصو یا جهت بررسمتبوعه خود ر

اچاق ق یها از کاالهاآن یصو تشخ شودیوارد کشور م یقانون یفاتکه با انجام تشر یخارج یکاالها یریو رهگ ییمنظور شناسا به - ۱۳ ماده

 یافترد هاییمنوط به ارائه گواه یتجار یکاال یصترخ یراستاندارد،و غ یربهداشتیغ ی،تقلب ی،جعل یکاال یلالزم از قب یفاقد مجوزها یا

 فوق توسط گمرک است. یهاو شماره شناسه هایثبت گواه رهگیری،شناسه کاال، شناسه 

 یصورت کاالها ینا یردو شناسه است و در غ ینمنوط به نصب ا یدر سطح بازار خرده فروش یواردات یو فروش کاالها یعهر حال توز در

 .دشونیمذکور قاچاق محسوب م

ا کاال از بدو ورود ت یریو رهگ ییشناسا یمرتبط، برا یهای تخصصدستگاه یوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکار -۱ تبصره

های مرتبط را دستگاه یریگو امکان بهره یجادا ی،چند بعد یادو  ینهاز جمله رمز یننو هاییاز فناور یریگبا بهره یهاسطح عرضه سامان

 .یدفراهم نما زبوراز سامانه م
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 2۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ت در به کشور وارد شده اس ینیمرزنش یو تعاون یملوان یلاز قب یقانون یتکه با استفاده از هرگونه معاف ییو فروش کاالها یعتوز -۲ تبصره

 ی( قانون سامانده۳ماده ) یتکاالها با رعا نیا یقانون یفات. تشرباشدیم یریهر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کاال و شناسه رهگ

 .شودیانجام م ۲۲/۱/۱۹۳4مصوب  ی( قانون امور گمرک۱۲4و ماده ) 3/5/۱۹۱2مصوب  زیمبادالت مر

 ی،دبنعضو آن با لحاظ زمان یهای اجرائستاد و دستگاه یماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار ینا ییاجرا نامهیینآ -۳ تبصره

 شودیم هیهر دستگاه، ظرف سه ماه ته یفن یازهاین یصکاال و نحوه تخص یبر رو یریو روش نصب شناسه کاال و شناسه رهگ ییکاال یتاولو

 .رسدیم یرانوز هیأت یبو به تصو

 یماسال یغاتسازمان تبل یران،ا یاسالم یجمهور یمایاز جمله سازمان صداوس یو آموزش یپژوهش ی،فرهنگ یغی،تبل هایدستگاه - ۱۴ ماده

 و یقاتیتحق ی،آموزش ی،فرهنگ یهاموظفند برنامه یو فناور یقاتآموزش و پرورش، علوم، تحق ی،فرهنگ و ارشاد اسالم یهاو وزارتخانه

 یرتقاا ی،داخل یداتتول یفیتک یشستاد با هدف افزا هاییتو اولو یانقالب فرهنگ یعال یشورا یابالغ یهایاسترا بر اساس س یجیترو

 .یندقاچاق، اجرا نما یاز مصرف کاال یریو جلوگ یداخل یدتول یبه استفاده از کاال یشگرا یبرا یفرهنگ عموم

 یمذاکرات مقدمات یندموظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآ المللینمرتبط در عرصه تجارت ب هایدستگاه - ۱۵ ماده

 .یندنما یتمصوب ستاد را رعا یهاو برنامه هایاستس ی،ونقل و گمرکحمل ی،تجار یهانامهموافقت

 یرسا یفامر مانع از انجام تکال ینو ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. ا یهته یمرجع تخصص ستاد، - ۱۶ ماده

 .شودیهای مربوط نمدستگاه

 یبهای مختلف را تصوآمار و اطالعات دستگاه یبندو جمع یخود دستورالعمل نحوه گردآور یاراتستاد در چهارچوب اخت -۱ تبصره

 .نمایدیم

آن را  یلو برآورد حجم و تحل یاتکشف یزانآمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله م یهستاد موظف است گزارش مربوط به کل -۲ تبصره

 .یدارائه نما یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیونبه کم باریکهر سه ماه 

ال از قاچاق کا یشگیریپ ینهخود، مصوبات ستاد در زم یپلماسید هاییتاز تمام ظرف یریگامور خارجه موظف است با بهره وزارت - ۱۷ ماده

چندجانبه به  یادو  یهمکار یهانامهموافقت یمذاکرات مقدمات یندکند و در فرآ یتمبارزه با قاچاق رعا یرو یشو ارز را در حل مشکالت پ

 .یدها توجه نماآن

 و ارز اییارانهمجاز، مجاز مشروط،  یقاچاق کاالها :فصل سوم

محکوم  یرز ینقد هاییمهارز، به جر یاآن شود، عالوه بر ضبط کاال  ینگهدار یاهر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و  - ۱۸ماده 

 :شودیم

 تا دو برابر ارزش کاال یک ینقد یمهمجاز: جر ی. کاالالف

 تا سه برابر ارزش کاال یکمعادل  ینقد یمهمجاز مشروط: جر ی. کاالب

 معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال ینقد یمه: جراییارانه ی. کاالپ

 ینقد یمهآن جر یالیر یدو تا چهار برابر بها ی،ارز خروج ینقد یمهآن و جر یالیر یتا دو برابر بها یک ی،ارز ورود ینقد یمه. ارز: جرت

 آن یالیر یحواله ارز، دو برابر بها یافروش  ید،خر

 .شودیماده محکوم م ینمقرر در ا یهاماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات ینقاچاق موضوع ا یعرضه و فروش کاال -۱ تبصره

 بیو به تصو یشودم یهو صنعت، معدن و تجارت ته ییو دارا یامور اقتصاد یهاهوزارتخان یشنهادبا پ اییارانه یفهرست کاالها -۲ تبصره

 .رسدیم یرانوز یأته
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 2۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .یدمجاز مشروط را اعالم نما یوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالها -۳ تبصره

رج خا ییو دارو ینفت یهامانند فرآورده یبه صورت تجار گیرندیکه موضوع قاچاق قرار م ییکاالها ینگهدار یافروش،حمل  ید،خر -۴تبصره

وم ماده محک ینمقرر در ا ینقد یمهمزبور حسب مورد به حداقل جر یدولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال یینیاز ضوابط تع

 .یدنما یبرا تصو یازدنقانون دستورالعمل مور یناالجرا شدن ا الزم یخاست ظرف مدت دو ماه از تار ف. دولت مکلشودیم

 هایصراف یا یصنف یقانون حسب مورد توسط واحدها ین( ا۱۱فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده ) یاعرضه  نگهداری، - مکرر ۱۸ ماده

 :شودیم یمهجر یرز یبتخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترت

 ارز قاچاق یالیر یبها یامعادل دو برابر ارزش کاال  ینقد یمه. مرتبه اول: جرالف

 ارز قاچاق یالیر یبها یامعادل چهار برابر ارزش کاال  ینقد یمه. مرتبه دوم: جرب

تابلو بر سردر محل کسب به عنوان  یاارز قاچاق و نصب پارچه  یالیر یبها یامعادل شش برابر ارزش کاال  ینقد یمه. مرتبه سوم: جرج

 محل کسب به مدت شش ماه یلو تعط یمتخلف صنف

وجود نداشته باشد تمام کاال  یکمخلوط شود و امکان تفک یگرد یقانون با کاال ینا( ۱۱قاچاق موضوع ماده ) یکه کاال یصورت در - ۱۹ ماده

 .ودشیقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد م یرغ یبه نسبت کاال یقانون هایینههز یرماده مذکور و سا هاییمهضبط و پس از کسر جر

 (۱۱موضوع ماده ) یمورد استفاده در حمل قاچاق کاال یهنقل یلوسا - ۲۱ ماده

 :گرددیضبط م یربه شرح ز ییو هوا یاییدر ینی،قانون، اعم از زم این

 باشد. یشترب یا یالر( ۱44۰444۰444) یلیونم یکصدقاچاق مکشوفه  یکه ارزش کاال یسبک در صورت یهنقل یلوسا -الف

 باشد. یشترب یا یالر( ۹44۰444۰444) یلیونم یصدقاچاق مکشوفه س یکه ارزش کاال یدر صورت ینیزم ینسنگ یمهن یهنقل وسایل – ب

 یشترب یا یالر( ۳44۰444۰444) یلیونقاچاق مکشوفه نهصد م یکه ارزش کاال یدر صورت یاییو در یینیمه سنگین هوا یهنقل وسایل – پ

 باشد.

 باشد. یشترب یا یالر( ۱۰444۰444۰444) یلیاردم یکقاچاق مکشوفه  یکه ارزش کاال یدر صورت ینیزم ینسنگ یهنقل وسایل – ت

 باشد. یشترب یا یالر( ۹۰444۰444۰444) یلیاردقاچاق مکشوفه سه م یکه ارزش کاال یدر صورت یاییو در ییهوا ینسنگ یهنقل وسایل – ث

 یمهجر ی،ابالغ حکم قطع یخظرف دو ماه از تار یهعلکه محکومٌ یو در صورت شودیم یفتوق یهنقل یلهاز موارد فوق وس یردر غ -۱ تبصره

م چنانچه مته یدگی. در هر مرحله از رسگرددیبه مالک مسترد م یبرداشت و مابق یهنقل یلهمورد حکم را نپردازد از محل فروش وس ینقد

 .شودیم یفرفع توق یهنقل یلهاز وس یدنما یعتود ینقد یحداکثر جزا لمعاد اییقهوث

مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل  یهنقل یلاز انواع وسا یککه ارتکاب جرم قاچاق با هر  یدر صورت -۲ تبصره

 شود.ضبط می یهنقل یلهباشد وسماده  یناز مبالغ ا یشترب یا

 .رسدیم یرانوز یئته یبشود و به تصومی یهته یوزارت راه و شهرساز یشنهادماده به پ یندر ا یهنقل یلوسا یقمصاد -۳ تبصره

لم و سابقه مرتکب ثابت شود با ع یلاز قب یاز مرتکب قاچاق باشد و از قرائن یرغ یمتعلق به شخص یهنقل یلهکه وس یدر صورت -۴ تبصره

الک مسترد به م یهنقل یلهصورت وس ینا یرو در غ شودیضبط م یهنقل یلهقرار گرفته است، وس یو یارارتکاب قاچاق در اخت یاطالع مالک برا

 .گرددیمرتکب اضافه م ینقد یمهآن به جر زشو معادل ار
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 22 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

فقیه ولی یبه نهاد مأذون از سو یهنقل یلهوس ینالمالک باشد، عمجهول یاو  یصاحب متوار یابال صاحب  یهنقل یلهوس کهیدرصورت - ۵ تبصره

به فروش  یکیو فروش اموال تمل یآورمزبور توسط سازمان جمع یو أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاال یبا هماهنگ یاو  شودیم یلتحو

 .شودیم یزفقیه وارولی یحاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سو وهو وج رسدیم

دستگاه کاشف معادل ده  یهاول یصقانون، برابر تشخ ینا( ۱۱ارز مکشوفه موضوع ماده ) یاقاچاق و  یکه ارزش کاال یصورت در - ۲۱ ماده

جلسه و در صورت استنکاف، مراتب در صورت رسدیمتهم م یجلسه کشف به امضادر صورت یدکمتر باشد با ق یا یالر( ۱4۰444۰444) یلیونم

 و ارز مکشوفه به شودیم  یلتحو یکیو فروش اموال تمل یآورجلسه به سازمان جمعه همراه صورتو ب طو حسب مورد، کاال ضب یدکشف ق

 .گرددیاز اوراق به متهم ابالغ م یو رونوشت یزوار یرانا یاسالم یجمهور یشده توسط بانک مرکزحساب مشخص

 اعتراض یمتصم ینشهرستان محل کشف به ا یحکومت یراتتعز ابالغ در اداره یخظرف ده روز از تار تواندیارز م یاصاحب کاال و  -۱ تبصره

 شود. یکاال نگهدار ینع یدبا ی،حکومت یراتسازمان تعز یقاچاق از سو یقطع یفتکل یین. تا تعیدنما

اده موضوع م ینقد یمهارز به جر یامرتبه سوم و باالتر عالوه بر ضبط کاال و  یماده در صورت تکرار برا ینمرتکب قاچاق موضوع ا -۲ تبصره

 .گرددیقانون محکوم م ینا( ۱۱)

 .گیردیپاداش تعلق نم یاتحت عنوان حق الکشف  یماده وجه ینموضوع ا یاتبه کشف -۳ تبصره

 

 ممنوع کاالهای قاچاق :فصل چهارم

شرح بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به یا یدحمل نما یا یممنوع قاچاق را نگهدار یکاال یاممنوع گردد  یهر کس مرتکب قاچاق کاال - ۲۲ماده 

 :شودی( مجازات م۲2( و )۲۹و مواد ) یرز

 ممنوع قاچاق یمعادل دو تا سه برابر ارزش کاال ینقد یباشد، به جزا یال( ر۱4.444.444) یلیونکه ارزش کاال تا ده م ی. در صورتالف

معادل سه تا پنج  ینقد یباشد به جزا یال( ر۱44.444.444) ونیلیم یکصد( تا ۱4.444.444) یلیونکه ارزش کاال از ده م ی. درصورتب

 ممنوع قاچاق یبرابر ارزش کاال

از شش ماه تا دو سال  یشباشد به ب یال( ر۱.444.444.444) یلیاردم یک( تا ۱44.444.444) یلیونم یکصدکه ارزش کاال از  ی. در صورتپ

 ممنوع قاچاق یمعادل پنج تا هفت برابر ارزش کاال ینقد یحبس و به جزا

معادل هفت  ینقد یباشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزا یال( ر۱.444.444.444) یلیاردم یکاز  یشکه ارزش کاال ب ی. در صورتت

 ممنوع قاچاق یتا ده برابر ارزش کاال

 ینقد یمهماده باشد مرتکب عالوه بر جر ین)الف( و )ب( ا یمول بندهامش ی( مشروبات الکلی)تجار یکه ارزش عرف یدر صورت -۱ تبصره

 .شودیسال محکوم م یکماده به مجازات حبس از شش ماه تا  یندر ا مقرر

 .شودیممنوع، ضبط م یوجوه حاصل از قاچاق کاال -۲ تبصره

 گیرد،یممنوع مورد استفاده قرار م یارتکاب قاچاق کاال یلتسه یاممنوع به منظور قاچاق  یکه جهت ساخت کاال یآالت و ادوات -۹ تبصره

 که ی. مواردشودیضبط م

 .باشدیتبصره نم ینمرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم ا یارکننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اخت استفاده

 یو بصر یقمار و آثار سمع یلآالت و وسا یرمجاز،طور غهاز ماهواره ب یافتدر یزاتتجه ی،فرهنگ -یخیاموال تار ی،مشروبات الکل -۴ تبصره

ماده  ینا یها و احکام مقرر برامشمول مجازات یزاز ماهواره ن یافتدر یزاتممنوع است. ساخت تجه یکاال یقمبتذل و مستهجن از مصاد

 .باشدیم
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قانون  ین( ا۲2که مشمول حکم مندرج در ماده ) یمرتکب باشد، در صورت یتقاچاق ممنوع که در مالک یکاالها یمحل نگهدار -۵ تبصره

را نپردازد، حسب مورد  ینقد یمهجر ی،صدور حکم قطع یخظرف دو ماه از تار یهکه محکومٌ عل یو در صورت شودیو پلمب م یفنشود، توق

 ینقد یمعادل حداکثر جزا اییقهچنانچه متهم وث یدگی. در هر مرحله از رسشودیبه مالک مسترد م یو مابق تاز محل فروش آن برداش

 .شودیم یفرفع توق یکند از محل نگهدار یعتود

مورد استفاده در قاچاق  یهنقل یلهگردد وس( ۲۲)پ( و )ت( ماده ) یبندها یطقاچاق مکشوفه مشمول شرا یکه کاال یموارد در - ۲۳ ماده

 :شودیضبط م یر،ز یطاز شرا یکمزبور، در صورت وجود هر  یکاال

 مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد. یهنقل یلهوس -الف

امداً، آن را ع یهنقل یلهدر امر قاچاق، ثابت شود که مالک وس یهنقل یلهمالک وس یاقرائن ازجمله سابقه مرتکب و  یا یلبا استناد به دال -ب

 مرتکب قرار داده است. یارقاچاق در اخت یحمل کاال یجهت استفاده برا

 .شودیمرتکب اضافه م ینقد یمهبه مالک مسترد و معادل ارزش آن به جر یهنقل یلهفوق، وس رمواردیدرغ -تبصره

قاچاق در  یکاال یتوسط مالک عامداً جهت نگهدار یاکه متعلق به مرتکب بوده و  یقاچاق ممنوع در صورت یکاال ینگهدار محل - ۲۴ ماده

ارزش  ینکهمشروط به ا گردد،یباشد، مصادره م یالر( ۱۰444۰444۰444) یلیاردم یکاز  یشقرار گرفته باشد و ارزش کاال ب یگرید یاراخت

قاچاق  یکاال یمتصورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر ق یننباشد که در ا یشترشده ب یقاچاق نگهدار االیملک از پنج برابر ارزش ک

ظور من ینچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به او چنان گیردیاصل ملک، مورد مصادره قرار م یمتشده به ق ینگهدار

 .گرددیمذکور مصادره م یفیتسوم ارتکاب، به ک رتبهدر م یابد یقطع یتاستفاده شود و محکوم

 یو ینقد یجزا شده به یقاچاق نگهدار یکه مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاال یصورت در

 .شودیافزوده م

 یدیقانون به تأ یناالجرا شدن االزم یخو حداکثر ظرف سه ماه از تار شودیم یهته یهماده توسط قوه قضائ ینا ییاجرا نامهیینآ -تبصره 

 .رسدیم یهقوه قضائ یسرئ

رات و مقر ینشده در قوان بینییشپ یباتترت یرسا یتزیست و عدم رعااز سازمان حفاظت محیط یبدون أخذ مجوز قانون هرکس - ۲۵ ماده

مهاجر  یا یاعم از بوم یرشکاریو غ یپرندگان شکار ی،انواع موجودات آبز یاب،و کم یدر معرض نابود ی،عاد یوحش یواناتبه صدور ح

شود، هر چند عمل او منجر  یرصدور و خارج نمودن دستگ یندر ح یامبادرت کند،  یواناتح ینا یاجزا نیزو  یرزندهغ یابه طور زنده  یوحش

 گردد. یممنوع محکوم م یبه خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کاال

 زیست است.بر عهده سازمان حفاظت محیط یواناتح ینا یقمصاد تعیین

آن توسط سازمان  یقو مصاد یزانکه م یاریخاو یانو ماه یارو صدور خاو یعرضه، فروش، حمل، نگهدار یه،ته ی،عمل آور صید، - ۲۶ ماده

 ممنوع است. یسازمان مشمول مجازات قاچاق کاال ینبدون مجوز ا شود،یم یینتع یالتش

 یهامواد و فرآورده ی،پزشک یزاتها، ملزومات و تجهکه اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل یحقوق یا یقیشخص حق هر - ۲۷ ماده

 .شودیمحکوم م یرقاچاق به شرح ز یبه مجازات کاالها یدنما یقانون یفاتبدون انجام تشر یو بهداشت یشیآرا یدنی،آشام ی،خوراک

 :یستوارده ن یهاو خسارت یهمجازات مانع از پرداخت د این

مشمول مجازات قاچاق  یپزشک یزاتها، ملزومات و تجه(، مکملیولوژیک)ب یستیز یهافرآورده یی،دارو یهاقاچاق مواد و فرآورده -الف

 .باشدیقانون م ین( ا۲۲ممنوع موضوع ماده ) یکاالها
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 کنندهیدگیباشد، مرجع رس یو بهداشت یشیآرا یدنی،آشام ی،خوراک یهاقاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده یکاال کهیدر صورت -ب

موظف است ظرف ده  یبهداشت، درمان و آموزش پزشکمذکور اقدام و وزارت  یکاالها یمکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسان

 .هداستعالم پاسخ د ینروز به ا

گردد جرم قاچاق مشمول مجازات  یدر خصوص مصرف انسان یو درمان یبهداشت یمکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزها یگاه کاال هر

مضر  ایمصرف گذشته و  یخفاسد، تار ی،تقلب یشوفه، کاالمک یصورت کاال ینا یرقانون خواهد شد و در غ ینا( ۱۱مندرج در بند )ب( ماده )

 .باشدیممنوع م یو مشمول مجازات قاچاق کاالها هبه سالمت مردم شناخته شد

 .باشدیماده م ینها و احکام مقرر در امشمول مجازات یزفروش محصوالت فوق ن یاعرضه  ی،ساخت، حمل، نگهدار - ۱ تبصره

 یهاوزارتخانه یشنهادبا پ یاستعالم مجوز مصرف انسان یالزم از کاال برا یزاناجرا و م یماده در مورد چگونگ ینا ییاجرا نامهیینآ -۲ تبصره

 قانون یناالجرا شدن االزم یخو حداکثر ظرف سه ماه از تار شودیم یهصنعت، معدن و تجارت و ستاد ته ی،بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .رسدیم یرانوز یئته یببه تصو

 یاو حرفه یافتهقاچاق سازمان  :صل پنجمف

 ینا( ۲۲مندرج در ماده ) ینقد یمرتکب عالوه بر جزا یابد،یافته ارتکاب نحو سازمان ممنوع به یکه قاچاق کاالها یدر صورت - ۲۸ماده 

 :شودیمحکوم م یرز یبقانون به ترت

 روز تا شش ماه حبس یکبه نود و ( ۲۲در خصوص بند )الف( ماده ) -الف

 از شش ماه تا دو سال حبس یشبه ب( ۲۲در خصوص بند )ب( ماد ه ) -ب

 مذکور یبه حداکثر مجازات حبس مندرج در بندها( ۲۲)پ( و )ت( ماده ) یدر خصوص بندها -پ

یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به گروه سازمان یسردستگ یاو  یتهدا ی،ماده نقش سازمانده ینکه در ارتکاب جرائم ا یکسان - تبصره

 .شوندی)الف( و )ب( محکوم م یمقرر در بندها یهاحداکثر مجازات

موضوع ماده  یهایافته قاچاق شود، عالوه بر مجازاتارز به نحو سازمان یاو  اییارانهمجاز، مجاز مشروط،  یکه کاالها یصورت در - ۲۹ ماده

 .شودیمحکوم م یرز یهاب مورد مرتکب به مجازاتقانون، حس ینا( ۱۱)

روز تا شش ماه حبس و در  یکباشد به نود و  یالر( ۱44۰444۰444) یلیونم یکصدمجاز مشروط تا  یامجاز  یچنانچه ارزش کاال -الف

 از شش ماه تا دو سال حبس یشاز مبلغ مذکور باشد به ب یشکه ارزش کاال ب یصورت

که ارزش  یباشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورت یالر( ۱44۰444۰444) یلیونم یکصدارز تا  یا اییارانه یچنانچه ارزش کاال -ب

 بند یناز مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در ا یشکاال ب

رند، حسب مورد به حداکثر را بر عهده دا یافتهگروه سازمان یسردستگ یاو  یتهدا ی،که در جرائم فوق نقش سازمانده یکسان -تبصره

 .شوندی)الف( و )ب( محکوم م یمقرر در بندها یهامجازات

با علم  ای یرانا یاسالم ییافته به قصد مقابله با نظام جمهورسازمان یاو  یصورت انفراد که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به یصورت در - ۳۱ ماده

کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام  یدر نظام اقتصاد و منجر به اخالل گسترده یردبه مؤثر بودن آن صورت گ

 .شودیو مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات م گرددیم ۱۳/۳/۱۹3۳ صوبکشور م یاقتصاد

 یا یمجرائم را به نحو مستق ینو سود حاصل از ا یدکه احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عوا یصورت در - ۳۱ ماده

عالوه  نموده است، ینههز یامعاند با نظام اختصاص داده  یهاگروه یتو تقو یمل یتامن یهو اقدام عل یسمترور یمال ینتأم یبرا یرمستقیمغ

 .گرددیمحکوم م االرضیمفسد ف یاقانون حسب مورد به مجازات محارب  یندر ا قررم یهابر مجازات
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و تا  ینقد یارز قاچاق، به حداکثر جزا یاعالوه بر ضبط کاال و  شوند،یمحسوب م یاحرفه یقانون قاچاقچ ینکه مطابق ا کسانی - ۳۲ ماده

 :شوندیمحکوم م یرحبس به شرح ز یهاو مجازات یریهفتاد و چهار ضربه شالق تعز

 یالر( ۱۰444۰444۰444) یلیاردم یکارزش تا  کاال و ارز با یروز تا شش ماه حبس برا یکنود و  -الف

 یالر( ۱۰444۰444۰444) یلیاردم یکاز  یشکاال و ارز با ارزش ب یاز شش ماه تا دو سال برا یشب -ب

 قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس ینا( ۲۲مندرج در ماده ) یهاممنوع عالوه بر مجازات یکاالها یاقاچاق حرفه ینمرتکب - تبصره

 .شوندیماده محکوم م ینمقرر در ا

 جرائم مرتبط :فصل ششم

ناد اس یلاسناد از قب یرو سا یپلمب گمرک یا(، مهر و موم یجیتالی)د یرقوم یا یاعم از کتب یهر کس در اسناد مثبته گمرک - ۳۳ماده 

بت ث ی،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یران،ا یصنعت یقاتاستاندارد و تحق یمؤسسه مل یکی،و فروش اموال تمل یآورسازمان جمع

ها را مورد بودن، آن یبا علم به جعل یامرتکب جعل گردد و  یری،صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگ یازمورد ن یمجوزها یرسفارش و سا

 یمعادل دو تا پنج برابر ارزش کاال ینقد یبه جزا یون مجازات اسالماستفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قان

 .شودیموضوع اسناد مجعول محکوم م

استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب  ینکاال استفاده شده است و همچن یصکه قبالً در ترخ یگمرک یلو فروش اسناد اص یدخر -تبصره

 .شودیو مرتکب به مجازات فوق محکوم م

اگر  ید،مقاومت نما یامقابله  یارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحو یامالک کاال و  یاکه شخص حامل  یصورت در - ۳۴ ماده

ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو  یمقرر برا یهامردم نباشد عالوه بر مجازات یتدست بردن به سالح و سلب امن یقعمل مذکور از مصاد

 .یشودضربه شالق محکوم م چهارسال حبس و تا هفتاد و 

معاونت در ارتکاب  یاشرکت  یادولت، خود مرتکب قاچاق شوند و  یوصول درآمدها یاهای کاشف که مأموران دستگاه یصورت در - ۳۵ ماده

 .شوندیمحکوم م یزت مختلس نقانون به مجازا ینعالوه بر مجازات قاچاق مقرر در ا یند،نما

در حکم مختلس  یندو مقررات عمل نما ینبرخالف قوان یا یمرتکبان خوددار یبکه با علم به ارتکاب قاچاق از تعق یمأموران -۱ تبصره

مستلزم مجازات  یگریمگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون د گردندیمحکوم م یاموال دولت ینمختلس یمحسوب و به مجازات مقرر برا

 .شوندیمحکوم م یدترن صورت به مجازات شدیباشد که در ا یدتریشد

و فروش اموال  یآورمؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع یهاها و سازماندستگاه یکارکنان تمام -۲ تبصره

 .شوندی( آن م۱ماده و تبصره ) ینمشمول حکم ا یزن یکیتمل

 مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال :فصل هفتم

 :شوندیکاشف در امر قاچاق محسوب م ی،محوله قانون یفدر حدود وظا یرهای زدستگاه - ۳۶ماده 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -الف

 یوزارت جهاد کشاورز -ب

 یدر محدوده اماکن گمرک یرانا یاسالم جمهوری گمرک – پ

 یدکنندگانکنندگان و تولمصرف یتسازمان حما -ت

 زیستسازمان حفاظت محیط -ث
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 دستیو صنایع یگردشگر ی،فرهنگ یراثسازمان م -ج

 یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -چ

 یرانا ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل -ح

 یرانا یالتش یشرکت سهام -خ

 یرانا یاتشرکت دخان -د

 .شوندیخود کاشف محسوب م یمحوله قانون یفدر حدود وظا یزن ینضابط - تبصره

 و یحفاظت اماکن گمرک یبرا یرانا یاسالم یگمرک جمهور کلیسنظر رئ یرکشور ز یهاقانون، حفاظت گمرک ینموجب ا به - ۳۷ ماده

و مأموران  یلمسلح، تشک یروهایتاد کل نمبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از س یها و امور اجرائموجود در آن یکاالها

 .شوندیمحسوب م یضابط خاص قضائ یفریک یدادرس یینط مذکور در قانون آیو با شرا یفآن در حدود وظا

و با  یانتظام یرویفرمانده ن ییدپس از تأ یرانا یاسالم یکل گمرک جمهوررئیس یشنهادکشور به پ یهاحفاظت گمرک یسرئ -۱ تبصره

 .شودیمسلح منصوب م یروهایحکم ستاد کل ن

 یرویاست که توسط ن یسالح به موجب دستورالعمل یریکشور، حمل و به کارگ یهاحفاظت گمرک یروهاین یحنحوه تسل -۲ تبصره

 .رسدیمسلح م یروهایستاد کل ن یبو به تصو شودیم یهته یرانا یاسالم یجمهور یانتظام

قرائن و امارات  یدولت بر مبنا یمأمور وصول درآمدها یدستگاه اجرائ یاکاشف  یدر زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائ هرگاه - ۳۸ ماده

دهند که جرم  یاحتمال قو یا یندمکشوفه احراز نما یمورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاال یزاتو تجه یلموجود از جمله وسا

 یائبه مقام قض یانجام اقدامات قانون یموضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برا یناست مکلفند ا یدهع گردر واقیز هاییتاز وضع یکیدر 

 :ینداعالم نما

 یافتهوقوع جرم به صورت سازمان -الف

 از متهم یرغ یاشخاص یاو سود حاصل از آن به شخص  یدعوا یاقاچاق  یتعلق کاال –ب

 متهمسابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط  -پ

 ی،اصل یهابنا بر اعالم دستگاه کاشف، شبکه یاخود  ی،قضائ یصالحمرجع ذ یموظفند با هماهنگ یانتظام یرویاطالعات و ن وزارت - ۳۹ ماده

 .یندنما یقاتتحق یلپرونده و تکم یلو اقدام به تشک ییها را شناساآن هاییییافته قاچاق کاال و ارز و داراسازمان یهاگروه

 .یندرفتار نما یفریک یدادرس یینمکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آ ضابطین - ۴۱ ماده

ز ار یاحمل کاال و  یلمکلفند اموال مکشوفه و وسا ینقانون، هنگام کشف قاچاق، ضابط ینا( ۲۱موارد منطبق با ماده ) یاستثنا به - ۴۱ ماده

ات مشخص یقجلسه کشف را با ذکر دقو پلمب کنند و صورت یفانون حسب مورد توقق ینآن را مطابق ا یو اختفا یمحل نگهدار یاقاچاق 

سه جلمتهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورت یامتهم  یو به امضا یندنما یمها تنظو حامالن آن لکارز قاچاق، ما یاکاال و 

 کنند. یدکشف ق

ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده  یری،و چهار ساعت از زمان دستگ یستظرف ب یمکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترس ضابطین

 .یندرا نزد مرجع صالح ارسال نما یمیتنظ

جلسه ورتص یمباشند، موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظ یدادگستر ینضابط یاراتهای کاشف فاقد اختکه دستگاه یدر موارد -۱ تبصره

 اطالع دهند. یمراجع قضائ یا ینبه ضابط یکشف موضوع را جهت اقدام قانون
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 ینباشد و همچن یتبان یاادله، فرار متهم  یاختفا یمکه ب یقانون، در صورت ینا( ۲۱ماده ) یجرائم مقرر به استثنا یردر مورد سا -۲ تبصره

 یمتناسب با مجازات مقرر الزام یقه، صدور قرار وثیالر( ۱44۰444۰444) یلیونم دیکص یقاچاق مکشوفه باال یبا ارزش کاال ییهادر پرونده

 است.

 یاز مرجع قضائ یپس از کسب مجوز بازرس توانندیم ینارز قاچاق، ضابط یابر وجود کاال و  یصورت داللت قرائن و امارات قو در - ۴۲ ماده

 یبا حضور صاحب محل نسبت به بازرس المقدوریارز قاچاق وارد شوند و حت یاکاال و  ینگهدار یابه انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء 

 به مرجع صالح ارجاع دهند. یدگیو حسب مورد جهت رس ینداقدام نما اقمحل و کشف قاچ

ارز قاچاق مکشوفه  یاافراد حاضر و مشخصات کاال و  ی،امر مانند ساعت بازرس یاتمحل با ذکر جزئ یجلسه بازرسصورت یمتنظ -۱ تبصره

 است. یالزام

 ماده ندارد. ینبه مجوز موضوع ا یازین ی،از اماکن عموم یبازرس -۲ تبصره

و  حیصالموظفند با أخذ دستور از مرجع ذ یناست، ضابط یمتوار یانشده و  ییکه صاحب کاال و ارز قاچاق شناسا ییهاپرونده در - ۴۳ ماده

ل وصو یخماه از تار یکظرف  یجهمالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نت ییبالفاصله به شناسا ،ربطذی ینهادها یتمام یبا همکار

 .دیرا صادر نما یمقتض یقانون رأ ینو مطابق مقررات ا یدگیرس یابیبه صورت غ یدصالح با یدگیرس رجعم یصالح،پرونده به مراجع ذ

قاچاق مکشوفه  یمجهول المالک، ضبط کاال یاو  یقاچاق مکشوفه بال صاحب، صاحب متوار یهابه پرونده یابیغ یدگیدر رس -۱ تبصره

 به جرائم یدگیمانع رس

 .یستکاال ن مالک

 یبه ستاد مأذون از سو یناًمزبور ع یالمالک باشد، کاالمجهول یاو  یقاچاق مکشوفه بال صاحب، صاحب متوار یکاال کهیدر صورت -۲ تبصره

 .شودیم یزو وجه آن به حساب آن نهاد وار یدهنهاد مزبور به فروش رس یحسب درخواست رسم ای یلتحو فقیهیول

 به جرم قاچاق یدگیمراجع صالح رس :فصل هشتم

 انفصال یاممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و  یقاچاق کاالها ی،ایافته و حرفهبه جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یدگیرس - ۴۴ماده 

 تیبه آن در صالح یدگیقاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رس یهاپرونده یردادسرا و دادگاه انقالب است. سا یتدر صالح یاز خدمات دولت

اشد، ب یمرجع قضائ یتاز آنان در صالح یکیبه اتهام  یدگیمتهمان متعدد داشته و رس ی،ااست. چنانچه پرونده یت حکومتیراسازمان تعز

 .شودیم یدگیمراجع رس یندر ا یزاشخاص ن یراتهامات سابه 

 یتالحدر ص یبه جرم ارتکاب یدگیمحرز شود رس یقاتو انجام تحق یحکومت یراتکه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعز یدر صورتـ  تبصره

ه در مقام مافوق شعب ییدقرار پس از تأ ینخود را صادر کند. ا یتمکلف است بالفاصله قرار عدم صالح یهالٌاست، شعبه مرجوع یمرجع قضائ

 یبه مرجع قضائ یماًاست و پرونده مستق یهفته، قطع یکدر صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت  یاو  یحکومت یراتسازمان تعز

به  ماًیاست، پرونده مستق یحکومت راتیتعز یتدر صالح یمرجع قضائ یصکه پرونده به تشخ یدر موارد ین. همچنشودیارسال م صالحیذ

( قانون ۲۱تبصره از شمول ماده ) ین. مقررات اباشندیم یدگیمکلف به رس یحکومت یراتتعز زمانو شعب سا گرددیمرجع مذکور ارسال م

 است. یمستثن ۱۹5۳/۱/۲۱( مصوب یو انقالب )در امور مدن یهای عمومدادگاه یدادرس یینآ

 پرونده یلماه از زمان تحو یکها ظرف آن یدنظرو شعب تجد یحکومت یراتتعز ی،کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالم هر - ۴۵ ماده

 یشتریب به زمان یازن یقاتشدن تحق یلتکم یگر،تخلف و علل د یاکه حسب نوع جرم  یرا صادر کنند، مگر موارد ینهائ یو رأ یدگیرس یدبا

 را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. یرموظف است علت تأخ کنندهیدگیحسب مورد مرجع رس ورتص ینداشته باشد که در ا

 .گرددیتا درجه سه م یانتظام یتگزارش موجب محکوم ینارسال ا عدم
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ر د یمراجع قضائ یارهمان اخت یحکومت یراتاست شعب تعز یدگیصالح به رس یحکومت یراتکه سازمان تعز یموارد یهکل در - ۴۶ ماده

 شده است. یحتصر یقانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائ ینکه در ا یمزبور را دارند جز در موارد یهابه پرونده یدگیرس

 ارتکاب یا یتبه جز در موارد اثبات سوءن یحکومت یراتقاچاق کاال و ارز سازمان تعز یهابه پرونده یدگیرس یژهشعب و یاعضا -۱ تبصره

 .گیرندیقرار نم یقضائ یبدر آراء صادره تحت تعق یقانون یفوظا یفایکه در قانون جرم است، در رابطه با ا یاعمال

قاچاق کاال و ارز مرتکب  یهابه پرونده یدگیکه در مقام رس یحکومت یراتشعب سازمان تعز یاتهامات رؤسا و اعضا یهبه کل -۲ تبصره

 .شودیم یدگیهای مرکز رسدر دادسرا و دادگاه شوندیم

دولت حسب  یمأمور وصول درآمدها یهاسازمان یرسا یااز مدارک پرونده به گمرک  یکننده ضمن ارسال رونوشت یدگیرس شعبه - ۴۷ ماده

 .نمایدیاحراز جرم قاچاق استعالم م یبرا یاسناد ابراز یارز مکشوفه و بررس یاارزش کاال و  یینمورد، در مورد تع

دولت موظف است ظرف ده روز از  ی. سازمان مأمور وصول درآمدهاگرددیمذکور و متهم ابالغ م یهابه سازمان یدگیوقت رس همچنین

 یل. در هر صورت، تشکیدنما یمعرف یدگیحضور در جلسه رس یبرا یزخود را ن یحقوق یندهاستعالم، پاسخ آن را ارسال و نما یافتدر یختار

 .یستور نمذک یندهمنوط به حضور نما یدگیجلسه رس

 لیونیم یکصداز  یشقاچاق مکشوفه ب یکه ارزش کاال ییهاپرونده یاو  یاحرفه ،یافتهممنوع، سازمان یقاچاق کاال یهاپرونده در - ۴۸ ماده

 یاموال متعلق به متهم در حدود جزا یفو توق ییمکلف است نسبت به صدور دستور شناسا یدگیاست، مرجع رس یالر( ۱44۰444۰444)

 .دیها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمااز جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالک، مخابرات، بانک ی،از طرق مقتض یاحتمال ینقد

 اعالم کنند. یدگیموظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رس یزطرف استعالم ن مراجع

ه ب یدگیرس یژهو یدنظرشعب تجد یسرئ ی،حکومت یراتقاچاق در سازمان تعز یهابر پرونده یمنظور اعمال نظارت قضائ به - ۴۹ ماده

 یسرئ پس از موافقت ینُه قضائ یهپا یقضات دارا یناز ب یدادگستر یروز ییدسازمان پس از تأ یسرئ یشنهادقاچاق کاال و ارز به پ یپروندها

 .شوندیمنصوب م یشانبا ابالغ ا یهقوه قضائ

 یروز یاسازمان  یسصادر شود با درخواست رئ یدر موارد مشابه احکام مختلف یراتتعز یدنظرتجد یژهکه از شعب و یدر موارد -تبصره

 .گرددیکشور ارسال م یعال یواند یعموم یئتبه ه یهوحدت رو یجادموارد جهت ا ی،دادگستر

 است. یباشد، قطع یالر( ۲4۰444۰444) یلیونم یستها کمتر از بدر مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آن یراتتعز یشعب بدو آراء - ۵۱ ماده

 است. یدنظرخواهیقابل تجد یهعلابالغ با درخواست محکومٌ یخروز از تار یستموارد آراء شعب ظرف ب یرسا در

 است. یفریک یدادرس یینمطابق قانون آ یحکومت یراتدر شعب تعز یدنظرخواهیجهات تجد -۱ تبصره

مراجع  یرو سا یعدالت ادار یوانقاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در د یهادر مورد پرونده یحکومت یراتآراء صادره از شعب تعز -۲ تبصره

 .یستن یقضائ

 یخارروز از ت یستبر برائت متهم باشد ظرف ب یکه مبن یو دادگاه انقالب در صورت یحکومت یراتتعز یآراء صادره از شعب بدو - ۳ تبصره

 یدنظرخواهیعنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجد یاستاد و  یادولت  یدستگاه مأمور وصول درآمدها یاابالغ و پس از درخواست دادستان 

عب از ش یکیجدد به م یدگیرس یاستان برا یکل دادگستررئیس یا یحکومت یراتسازمان تعز یسرئ یمورد از سو باست. پرونده حس

 االجرا است.و الزم یقطع یدنظرشعبه تجد یشود. رأمربوطه ارجاع می یدنظرتجد

 یان با قانو یبر عدم انطباق رأ یلیاند هرگاه دلشده یقطع یدنظرخواهیکه به لحاظ عدم تجد یآرائ یا یقطع یآراء بدو یهدر کل - ۴ تبصره

 کند. یدنظرتجد یتقاضا تواندیم یحکومت یراتسازمان تعز یسبا قانون موجود باشد، رئ ینقد یمهعدم تناسب جر

 .شودیتار مرف یفریک یدادرس ییننشده است، مطابق قانون آ بینییشقانون پ یندر ا یو ضوابط دادرس یطکه شرا یموارد یهکل در - ۵۱ ماده
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 6۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع  کنند،یاستناد م یکه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرک متهمانی - ۵۲ ماده

 .یندکننده، اصل آن سند را ارائه نما یدگیرس

 ینز اکه خارج ا یاست. به اسناد یدبه مدت ده روز قابل تمد یگرد باریککننده حداکثر  یدگیمرجع رس یصمهلت با عذرموجه به تشخ این

 .شودیداده نم یاثر یبها ارائه شود ترتمهلت

 از قاچاق یاموال ناش :فصل نهم

 نی،یاعم از زم یهنقل یلو وسا یرمنقولاموال منقول و غ یهقاچاق مکشوفه و کل یموظفند کاالها ینهای کاشف و ضابطدستگاه - ۵۳ماده 

قانون، همراه با  ینا( 63موضوع ماده ) یهنقل یلممنوع و وسا یکاال یاستثنا به شوند،یم یفقانون، توق ینا یرا که در اجرا ییو هوا یاییدر

 کییو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع یلارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحو یهاول یصو تشخ یفجلسه کشف و توقرونوشت صورت

 .یندنما

 است. یقطع یقاچاق منوط به صدور رأ یکاال کاال نموده و فروش یسازمان اقدام به نگهدار این

مزبور به نهاد مأذون  یکاال ینالمالک باشد، عمجهول یاو  یصاحب متوار یاقاچاق مکشوفه بال صاحب  یکه کاال یموارد یهدر کل -۱ تبصره

و فروش اموال  یآورمزبور توسط سازمان جمع یو أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاال یبا هماهنگ یاو  شودیم یلتحو فقیهیول یاز سو

 .شودیم یزوار فقیهیول یو وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سو رسدیم وشبه فر یکیتمل

 ییکاالها یاو  یوراحشام و ط االشتعال،یعسر الفساد،یعسر یموظف است در مورد کاالها یکیو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع -۲ تبصره

بالفاصله کاال را بر  کننده،یدگیپس از أخذ مجوز فروش از مرجع رس شود،یها مدر آن یفیو ک یکمّ ییراتتغ یجاده مرور زمان سبب اک

 به فروش برساند. مربوطاساس مقررات 

س از و پ یردبگ یلقاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحو ینفت یهاموظف است فرآورده ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل -۳ تبصره

 .یدنما یزکل کشور وار یدارفروش آن وجه حاصله را به خزانه

 یتو پس از قطع یدنما یزوار یبانک مرکز یشده از سودستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین -۴ تبصره

 کند. یزکل کشور وار یدارخزانه یژهحکم آن را به حساب و

 .شودیماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام م ینا( ۱شده در تبصره ) یدق یقتبصره از مصاد ینجوه موضوع او کهیصورت در

 یرآن و در غ یافتمستحق در ین،برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب کاال در صورت وجود ع یقطع یموارد صدور رأ در - ۵۴ ماده

ر نبوده، د یزقانوناً جا یاکه فروش شرعاً  یروز فروش بوده و در صورت یمتکاال به ق یبها یامثل  یافتصورت حسب مورد مستحق در ینا

 .گرددینم یست،ن یزها قانوناً جاکه فروش آن ییماده شامل کاالها ین. حکم اباشدیم االداءیومت یممستحق ق یمت،خصوص پرداخت ق

مقررات مربوط به صاحب آن  یتبا رعا یبه حساب بانک مرکز یزیکه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز وار یدر موارد - تبصره

 .شودیمسترد م

 است. ایینهو قرنط یبهداشت یمنی،ا ی،از جمله ضوابط فن یضوابط قانون یهکل یتقاچاق منوط به رعا یکاال فروش - ۵۵ ماده

 بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز یواقع یازو ن یو تجارت قانون یدضوابط فوق بالمانع باشد و به تول که فروش کاال مطابق یصورت در

 .شودیفروخته م یکیو فروش اموال تمل یآورقانون، توسط سازمان جمع ینا( ۱۹موضوع ماده ) ینهربط و نصب رمزاز مراجع ذی

 .رسدیم یرانوز یئته یبو به تصو شودیم یهماده توسط ستاد ته ینا ییاجرا نامهآیین
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 6۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قرار فقیهیول یاز جمله نهاد مأذون از سو یگرد یها و نهادهاسازمان یاردر اخت ینقاچاق که وفق قوان کاالهای از دسته آن درباره – تبصره

است در فروش اموال مذکور مقررات نهاد مربوط موظف  یاالمالک، سازمان و مجهول یقاچاق بال صاحب و صاحب متوار یدارد مانند کاالها

 .یدنما یترا رعا ونقان ینا

وع قاچاق ممن یاست و کاالها ایینهو قرنط یبهداشت یمنی،ا ی،قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فن یمعدوم کردن کاالها یا صدور - ۵۶ ماده

 اینامهیینبرابر آ زندیلطمه م یو تجارت قانون یداخل یدکه فروش آن در کشور به تول( 62موضوع ماده ) یآن بخش از کاالها ینو همچن

 .رسدیم یرانوز یئته یبو به تصو شودیم یهاست که توسط ستاد ته

 یمقررات عموم :فصل دهم

 .شودیمحسوب م یجرائم اقتصاد یققاچاق کاال و ارز از مصاد - ۵۷ماده 

ارز قاچاق، مرتکب  یاکاال و  ینقانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن ع ینجرائم و تخلفات موضوع ا یهکل در - ۵۸ ماده

. موارد خارج از اراده مرتکب در شودیمحکوم م یزمقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز ن یهابه مجازات یتحسب مورد عالوه بر محکوم

 .شودیماده نم اینتلف کاال و ارز مشمول 

 زا با مأموران کاشفمسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتش یریارز قاچاق، همراه با درگ یاکشف کاال و  کهیورتص در - ۵۹ ماده

 آن را جهت سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً یلاز قب یبا استناد به قرائن یامتعلق به مرتکبان باشد و  یهنقل یلهوس کهیباشد، درصورت

به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط  یمرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائ یاردر اخت ققاچاارتکاب 

 .شودیم

 .شودیمرتکبان افزوده م یامرتکب  ینقد یصورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزا ینا یرغ در

 هاییمهبه پرداخت جر یابالغ حکم قطع یخروز از تار یستقانون ظرف ب ینمقرر در ا ینقد هاییمهکه محکومان به جر یصورت در - ۶۱ ماده

به مالک مسترد  یأخذ و مابق یهعلمحکومٌ شدهییفروش اموال شناسا یاشده و سپرده هاییقهاز محل وث ینقد یمهجر یند،مقرر اقدام ننما

ن مذکور مطابق قانو یمورد حکم، وصول نشود، جرائم نقد یمهباشد و جر یمهجر یزانتر از مکم یانشود و  ییشناسا والیو چنانچه ام شودیم

ضات ق ینکه از ب یحکومت یراتاحکام تعز یاجرا یقاض یامربوطه  یاحکام دادسرا یاجرا یحسب مورد با دستور قاض یفریک یدادرس یینآ

 ی. درهر صورت حبس بدل از جزاشودیم یلبه حبس تبد شوندیقانون انتخاب م ینا( 2۳) در ماده جبه روش مندر یپنج قضائ یهپا یدارا

 باشد. یشتراز پانزده سال ب یدنبا ینقد

 یعبش یابه حبس به شعبه  ینقد یجزا یلبر تبد یپرونده جهت صدور حکم مبن یحکومت یراتدر مورد احکام صادره از شعب تعز -۱ تبصره

 یتا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتض گرددیارجاع م شودیم یینتع یهقوه قضائ یسمربوطه که توسط رئ یهای حوزه قضائاز دادگاه

 .یندمعمول نما

 .گرددیپس از اتمام حبس وصول م یحت یه،علاز محکومٌ یاموال ییدر صورت شناسا یلیمازاد بر حبس تبد ینقد یجزا -۲ تبصره

 بیدادستان، تعق یقجرائم مرتبط حسب مورد از طر یاقانون و  ینمربوط به جرائم موضوع ا یهادر خصوص پرونده تواندیم ستاد - ۶۱ ماده

 .یدتقاضا نما کنندهیدگیاحکام، از مراجع رس یتا مرحله اجرا یلبه پرونده را از بدو تشک یدگیو رس

توسط بانک  یارز اعالم یرا بر اساس نرخ برابر یواردات یاالهادولت مکلف است، فهرست ارزش ک یمأمور وصول درآمدها سازمان - ۶۲ ماده

 قرار دهد. یهارزش اول یینتع یمرتبط برا یقضائ ینهای کاشف و ضابطدستگاه یهکل یاربه صورت ساالنه در اخت یمرکز

 .شودیربط اعالم مرخ دهد، توسط سازمان ذی یاعمده ییراتتغ یواردات یکه در طول سال در فهرست ارزش کاالها یصورت در

 است. یمطابق قانون مجازات اسالم یلی،و تکم یتکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبع یاتعدّد و  حکم - ۶۳ ماده

 شده است.حذف  یاسالم یمجلس شورا ۱۹۳2/5/۲۱از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  یموجب قانون اصالح مواد به - ۶۴ ماده
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 6۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ها در قاچاق کاالاز استفاده آن ی،محل نگهدار یا یهنقل یلهاز اطالع مالک وس یو نظائر آن حاک یجاساز یلاز قب یقرائن چنانچه - ۶۵ ماده

ه به شرح مندرج در ماد یهنقل یلهمرتکب، وس یباشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برا یاوردهاقدام بازدارنده به عمل ن یزو ارز باشد و مالک ن

 .گرددیآن اعمال م یهاقانون و تبصره ینا( ۲۲ممنوع، ماده ) یکاال یو در مورد ضبط محل نگهدار شودیضبط م قانون، ینا( ۲4)

 یمابقها برداشت و مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن ینقد یجزا ی،صدور حکم قطع یخظرف دو ماه از تار یهعلکه محکومٌ یصورت در

 .گرددیبه مالک مسترد م

ز را ا یکقاچاق، سهم هر  یعالوه بر حکم به ضبط کاال یدگیمرجع رس یند،چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نما یادو  چنانچه - ۶۶ ماده

 یتمالک به نسبت یزآن ن یرفته باشد بها ینارز قاچاق، از ب یاکه کاال  یو در صورت نمایدیو به پرداخت آن محکوم م یینتع ینقد یکل جزا

 شود.می یافتدر

 .گرددیشالق مقرر محکوم م یااز شرکاء به مجازات حبس و  یکداشته باشد، هر  یزشالق ن یامجازات حبس و  یچنانچه جرم ارتکاب -تبصره

 و کندیشوفه اقدام مارز قاچاق مک یامرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و  یابد،ارتکاب  یقاچاق توسط شخص حقوق اگر - ۶۷ ماده

 یرز یبترت به یقیشخص حق یمقرر برا یمهحسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جر ی،نقد یبه جزا یتعالوه بر محکوم ی،شخص حقوق

 :شودیمحکوم م

تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص  یکاز  یشخص حقوق یتممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعال یرغ یدر مورد قاچاق کاال -الف

 یحقوق

 یانحالل شخص حقوق ،یافتهسازمان یاممنوع و  یدر مورد قاچاق کاال -ب

 .یستندن یو مشارکت در اداره شخص حقوق یسو تا پنج سال مجاز به تأس یابندیم یقطع یتماده محکوم ینافراد موضوع ا -۱ تبصره

مرتکب  یرانکارکنان و مد کننده،یدگیباشد، مرجع رس یمأمور به خدمات عموم یابه دولت  وابسته ی،چنانچه شخص حقوق -۲ تبصره

محکوم  یردولتیغ یو عموم یموقت از خدمات دولت یاانفصال دائم  یا یتمربوط حسب مورد به محروم یهاقاچاق را عالوه بر مجازات

 .نمایدیم

ز ا هایمهبه قاچاق اقدام گردد، جر یمنافع شخص حقوق ینتأم یبرا یاو  یابدتعلق  یاگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوق -۳ تبصره

 .شودیوصول م یشخص حقوق ییمحل دارا

. شودیعمل م یمطابق قانون مجازات اسالم یزکه از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد ن یشخص حقوق یردر خصوص مد -۴ تبصره

 را دارد. ینظارت بر شخص حقوق یا گیرییمتصم یا یندگینما یارت که اختاس یکس یشخص حقوق یرمنظور از مد

 قانون است. ینارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع ا یاشروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال  مجازات - ۶۸ ماده

قرائن و  یققبل از ورود از طر یاداخل  یرانا یاسالم یتحت نظارت جمهور یهاممنوع به آب یحامل کاال یهنقل یلچنانچه وسا - تبصره

انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع  یرانیا یشناورها یاقدامات فوق با همکار یااحراز شود و  یرانحرکت به مقصد ا یامارات

 .شودیماده محکوم م ینا

 مرتکب، عالوه بر یتنحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخص یط،با توجه به شرا تواندیحسب مورد م یصالحذ کنندهیدگیرس مرجع - ۶۹ ماده

 :یدمحکوم نما یرز هاییتچند مورد مرتبط از محروم یا یکمجازات، به  یلرا به عنوان تکم یقانون، و ینمقرر در ا یهامجازات

 ابطال دائم: یاموقت  یقتعل -الف

 یکارت بازرگان -۱

 یکارت مبادالت مرز -۲
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 یکارت ملوان -۹

 یکارالعملحق یا یبرداربهره یس،پروانه کسب، تأس -2

 ونقلپروانه حمل -6

 ییو هوا یاییدر ینی،زم یهنقل یلوسا یرانندگ ینامهگواه -3

 و تجارت یشهدائم محل کسب و پ یاموقت  یلتعط -ب

 تا پنج سال یکحرف خاص از  یااز اشتغال به حرفه  یتمحروم -پ

 تا پنج سال یکاز  یاشخاص حقوق یرعاملیو مد یرهمد یئتدر ه یتعضو یاشرکت و  یساز تأس یتمحروم -ت

 خروج از کشور تا پنج سال یتممنوع -ث

کب ها مرتآن یانمتصد یا یرانکه مد المللیینو ب یونقل داخلها و مؤسسات حملدر مورد شرکت یصالحکننده ذ یدگیرس مرجع - ۷۱ ماده

عالوه  مرتکب یتنحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخص یط،اند با توجه به شراشده یفاقد اسناد مثبته گمرک یخارج یحمل کاال یاقاچاق کاال 

 :نمایدیحکم م یرن قانون به شرح زیمقرر در ا یهابر مجازات

 یانمتصد یا یراناشتغال مد یتمرتبه اول سه تا شش ماه محروم -الف

 یانمتصد یا یرانشتغال مدا یتسال محروم یکمرتبه دوم شش ماه تا  -ب

دد منظور منحرف گر ینو هدف آن به ا یتفعال یس،پس از تأس یاشود و  یسکه شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأس یدر صورت - تبصره

 .گرددیو در صورت تکرار، شرکت منحل م شودیم یقسال تعل یکشرکت سه ماه تا  یتدر مرتبه اول، فعال

حبس و شالق در  یهاو مجازات یستن یفو تخف یقکننده قابل تعل یدگیمرجع رس یقانون از سو ینمقرر در ا ینقد جزای - ۷۱ ماده

 .باشدینم یققابل تعل یزقانون ن ینیافته موضوع او سازمان یاممنوعه، حرفه یجرائم قاچاق کاالها

با اقرار خود موجبات کشف کاال و  ی،مقدمات یقاتاند، در مراحل تحققانون شده ینکه مرتکب جرائم موضوع ا یگاه اشخاص هر - ۷۲ ماده

ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از  یدگی،مرجع رس یصمتهمان را فراهم کنند، بنا به تشخ یرقاچاق و سا یهاسر شبکه یریدستگ یاارز و 

 .شودیممتناسب داده  یفدر مجازات آنان تخف یا فقانون معا ینموضوع ا یفرهایک

اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز در  یگاهپا ،ربطبه سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی یعسر یمنظور ثبت و دسترس به - ۷۳ ماده

 و اطالعات یآورمرکز فن

 .گرددیم یلتشک یهقضائ قوه

محکومان را  یراجع به قاچاق کاال و ارز، مشخصات فرد هاییتمحکوم یقطع یرأ یافتاحکام مکلفند به محض در یاجرا یواحدها تمامی

 .یندثبت نما یگاهپا یندر ا

وجود  ینها و استفاده کاربران طرفباشد که امکان تعامل داده یبه نحو یدبا یهو قوه قضائ یحکومت یراتسازمان تعز یناطالعات ب مبادله

 داشته باشد.

 هیو قوه قضائ یحکومت یراتاست که توسط سازمان تعز اینامهیینها به موجب آربط به دادهمراجع ذی ینحوه و سطوح دسترس - تبصره

 .رسدیم یهقوه قضائ یسرئ یبقانون، به تصو یناالجرا شدن االزم یخو حداکثر ظرف سه ماه از تار شودیم یهته
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قاچاق  یهابه پرونده یدگیرس یکه برا یمراجع یردولت و سا یهای کاشف و مأمور وصول درآمدهادستگاه یممستق مسئوالن - ۷۴ ماده

 تیسچنانچه ظرف ب گیرند،یدولت قرار م یدستگاه مأمور وصول درآمدها یاو  کنندهیدگیمرجع رس یقانون مورد خطاب کتب ینموضوع ا

به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت  یند،مستند اقدام ننما ییپاسخگو بهوصول استعالم نسبت  یخروز از تار

 یعدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانون ینداثبات نما ینکهمگر ا گردند،یمحکوم م یبعد یهادر نوبت یتا شش ماه از خدمات دولت

 .باشدیها ممراکز استان یدادگستر یفریمحاکم ک یتامر در صالح ینبه ا یدگیبوده است. رس

 یدهآموزش د یقانون مأموران انتظام یناحکام موضوع ا یابالغ و اجرا یموظف است برا یرانا یاسالم یجمهور یانتظام نیروی - ۷۵ ماده

موظفند امکانات  یحکومت یراتو سازمان تعز ی. وزارت دادگستریدمستقر نما یحکومت یراتو تعز یهاحکام قوه قضائ یاجرا یرا در واحدها

 فراهم کنند. یروهان یناستقرار ا یالزم را برا

 حذف شده است. یاسالم یمجلس شورا ۱۹۳2/5/۲۱از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  یموجب قانون اصالح مواد به - ۷۶ ماده

قانون نحوه اعمال  ی،با اصالحات بعد ۱۹۱۲/۱۲/۲۳قاچاق مصوب  ینقانون، قانون مجازات مرتکب ینالزم االجراء شدن ا یختار از - ۷۷ ماده

از عمل قاچاق  یریمصلحت نظام، قانون راجع به جلوگ یصمجمع تشخ ۱۹52/۲/۱۲راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب  یحکومت یراتتعز

مصوب  یکیو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع یس( قانون تأس۹3( و )۹6، مواد )۱۹۹3/۱/۳مصوب  یاییدر یموتور یهنقل یطتوسط وسا

 یریکارگبه یت( قانون ممنوع۳( و بند )ب( ماده )۱(، ماده )۹، تبصره ماده )۱۹۱۲/۱۲/۲2مصوب  ی( قانون نظام صنف3۲، ماده )۱۹54/۱4/۲2

مصوب  یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون حفاظت از منابع آبز۲۲، بند )د( ماده )۱۹5۹/۱۱/۲۹از ماهواره مصوب  یافتدر یزاتتجه

و  ییو دارو ی( قانون مربوط به مقررات امور پزشک۹( و اصالح ماده )۱تبصره به ماده ) یک( قانون الحاق ۹( ماده )۱، تبصره )۱۹52/3/۱2

 یاز مقررات مال یبخش یمبه قانون تنظ یالحاق مواد قانون( ۱۲( ماده )2( و )۲(، )۱) ی، بندها۱۹5۳/۱۲/۱4مصوب  یدنیو آشام یخوردن

گارد بنادر و  یلو تشک یرانیسازمان بنادر و کشت یو استخدام یمال یارات( قانون اخت5( و )3(، )6(، )2(، )۹، مواد )۱۹۱2/۱/6لت مصوب دو

 .شودیانقالب نسخ م یشورا ۱۹6۱/۳/۱2انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب  یقانون یحهو ال ۱۹2۱/2/۱۳گمرکات مصوب 

ساب به ح یوصول هاییمهو جر یضبط یلاز فروش کاال و ارز قاچاق، وسا یوجوه ناش یلقانون از قب ینا یمبالغ حاصل از اجرا یهکل - تبصره

مبارزه با  یبرا یال( ر۲44.444.444.444) یلیاردم یستساالنه مبلغ دو یزی،. از وجوه وارگرددیم یزکل کشور وار یدارنزد خزانه اییژهو

ستاد و  یشنهادکه به پ اینامهیینارائه شده مطابق آ یهاهای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامهدستگاه یرتناسب با تأثو ارز م کاالقاچاق 

 هینکننده هز یدگیربط و مراجع رسهای ذیکاشفان، دستگاه یانم رسد،یم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهته یوزارت دادگستر

 ییناساش یکه متهمان اصل ی. در مواردشودیم یلماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدن مبلغ در مهر ی. اگرددیم

ارمزد ک یزانموارد است. م یرپرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سا یبگردند، ضر یکننده معرف یدگیو به مرجع رس

پرداخت  و یینمذکور تع نامهیینقانون در آ ینموضوع ا یمترتبه بر کاال هایینههز یرسا ینو تأم ینه محل نگهداریفروش و نحوه محاسبه هز

محسوب و  یدر اموال دولت یرقانونیاز موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غ یرماده در غ ین. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اشودیم

بار به  یکتبصره را هر شش ماه  ین. ستاد موظف است عملکرد اشودیمحکوم م یمجازات اسالم نمرتکب به مجازات مقرر در قانو

 .یدگزارش نما یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییو قضا یاقتصاد هاییسیونکم
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 پاشیدن اسیدقانون مربوط به مجازات 

 ۱3/۱۲/۱۹۹5مصوب: 

 

بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض  کسی موجب قتل یگرد یمیاییش یباتهر نوع ترک یا یداس یدنهر کس عمداً با پاش -ماده واحده 

بشود  اعضاء از یاز کارافتادن عضو یانقصان  یابه حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع  علیه گرددیاز حواس مجن یکیفقدان یا  یدائم

مجازات شروع  از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجرد بشود به حبس یگریسال تا ده سال و اگر موجب صدمه د ۲به حبس مجرد از 

 یفرقانون ک 22ماده  یماده در صورت اجرا ینموارد مذکور در ا یهکل در به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است. یداس یدنپاش

 .یستجائز ن یفدرجه تخف یک از یشب یعموم
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 و رفع مخاطرات جانی یناز کمک به مصدوم یقانون خوددار 

 46/4۹/۱۹62مصوب: 

 : ماده واحده

 یاعالم فور یا یگراناز د یدنکمک طلب یاخود  یمشاهده کند و بتواند با اقدام فور یرا در معرض خطر جان یاشخاص یاهرکس شخص  - ۱

 گرانید یامتوجه خود او  یاقدام خطر ینبا ا ینکهکند بدون ا یریآن جلوگ یجهنت یدتشد یااز وقوع خطر  داریتمقامات صالح یامراجع  به

 یاسال و  یکتا  یا. به حبس جنحهیدنما یامر خوددار ینداللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به ا یاوجود استمداد  شود و با

کمک  توانستهیحرفه خود م یتضاباشد که به اق یمورد اگر مرتکب از کسان ینمحکوم خواهد شد. در ا یالهزار ر تا پنجاه ینقد یجزا

محکوم خواهد شد. مسئوالن مراکز  یالهزار ر یکصدتا  یالاز ده هزار ر ینقد یجزا یاماه تا دو سال  از سه ایحهبه حبس جن یدبنما یمؤثر

 به حداکثر مجازات یندامتناع نما یهاول یهاکمک یاو اقدام به درمان او  دیدهیبشخص آس یرفتنکه از پذ یخصوص یا یاعم از دولت یدرمان

 .شوندیذکر شده محکوم م

 .دیخواهد رس یرانوز یأته یباست که به تصو اینامهیینمسائل مربوط به موجب آ یرو سا یمارانب یلقب یندرمان ا ینههز ینتأم نحوه

از  ندیقرار دارند کمک نما یمعرض خطر جانکه در  یاشخاص یا دیدهیبقانون مکلفند به اشخاص آس یا یفهکه حسب وظ یهرگاه کسان - ۲

 از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. یاکنند، به حبس جنحه یها خوددارالزم و کمک به آن اقدام

ه ب یاجکه احت یمارانو ب ینانتقال مصدوم یلاورژانس( و وسا) یمراکز درمان فور یاجها به تناسب احتدولت مکلف است در شهرها و راه - ۹

 .یدو فراهم نما یجاددارند ا یفور کمک

 رسانندیم یمراکز درمان یا یرا به مراجع انتظام دیدهیبکه خود متهم نبوده و اشخاص آس یمتعرض کسان یدنبا یانتظام ینمأمور - 2

 بشوند.
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 یرقانون مجازات راجع به انتقال مال غ

 46/4۱/۱۹4۱مصوب: 

 

بردار ند کالهمنتقل ک یگریبه د یمنفعتاً بدون مجوز قانون یا یناًاز انحاء ع یاست به نحو یرمال غ ینکهرا با علم به ا یرکه مال غ یکس - ۱ماده 

انتقال  یتمعامله عالم به عدم مالک ینکه در ح یرندهگاست انتقال  ینو همچن شودیمحکوم م یقانون عموم ۲۹۱محسوب و مطابق ماده 

 .ددهنده باش

ود خ یتو مطلع کردن او از مالک یرندهابالغ به انتقال گ یبرا یهماه پس از حصول اطالع اظهار یکاز وقوع معامله مطلع شده و تا  مالک اگر

وائر و از د یکمعاون جرم محسوب خواهد شد. هر  یدننما یمتسل یدولت یگراز دوائر د یکی یا یهصلح یا یتدفتر بدا یااسناد به اداره ثبت

 داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. یدمالک رس یهمقابل اظهار فوق مکلفند در تردفا

 یدالک بام یا یرندهگانتقال -از انتقال دهنده  یکقانون واقع شده است هر  ینا یفوق قبل از اجرا یقکه به طر یبه انتقاالت نسبت - ۲ ماده

 .یندعمل نما یلذ یببه ترت

 یرندهگخسارات وارده بر انتقال یاانتقال نموده و  یذمالک را وادار به تنف یاقانون  ینا یاجرا یخت در ظرف سه ماه از تاردهنده مکلف اس انتقال

 ذکورمانتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه  یتوقوع انتقال عالم به عدم مالک ینکه در ح اییرندهگجبران کند. انتقال و مالک را

 ینا یاجرا یخبشود مکلف است در ظرف سه ماه از تار یاکه از انتقال مال خود مطلع بوده  ی. مالکیدخسارات وارده بر مالک را جبران نما

ده یرنگقانون مطلع شود انتقال ینا یکه بعد از اجرا یحصول اطالع در صورت یخقانون مطلع شده باشد و از تار ینکه قبل از ا یقانون در صورت

 .یدخود مستحضر نما یتمذکور در ماده فوق از مالک یقاو را به طر یمقام قانونقائم یا

بردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق باشد کاله یرندهانتقال گ یااگر انتقال دهنده  ۲از مقررات ماده  متخلف - ۳ ماده

 محکوم خواهد شد. یمقررات قانون مجازات عموم

 بماند. یفرا جبران نکرده است در توق یخصوص یمادام که خسارت وارده بر مدع یدمجرم با ۹و  ۱بر مجازات مذکور در مواد  الوهع - ۴ ماده

 یکناست ل یخصوص یمدع یتمرتکب منوط به شکا ییجزا یبقانون واقع شده باشد تعق ینا یکه قبل از اجرا یبه انتقاالت نسبت - ۵ ماده

 نخواهد بود. یباسترداد آن مانع از تعق یتپس از شکا

 یرندهگانتقال یامالک  یحقوق یحق دعو ییجزا یبقانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعق ینکه قبل از ا یبه انتقاالت نسبت - ۶ ماده

 قانون مجرا نخواهد بود. ینساقط شده باشد مقررات ا یتمالک یصدور سند رسم یاواسطه مرور زمان به

قانون در  ینبه موجب هم یا یراجع به تبان ۱۹45قانون به موجب قانون سوم مرداد  ینا یاجرا یخکه پس از تار یاشخاص مجازات - ۷ ماده

ها صادر نآ یتمنافع اموال مزبوره حکم محکوم یا ینمربوطه به ع یدر دعوا یتبان یجهدر نت یامنقول و یرمنافع اموال غ یا ینانتقال ع یجهنت

 نخواهد یقانون مجازات عموم 26مشمول ماده  شودیم

 .بود

ابق محسوب و مط یجاعل در اسناد رسم یندبنما یانموده  یاسناد رسم یلهمذکوره در مواد فوق را به وس یکه معامالت تقلب کسانی - ۸ ماده

 موضوع مجازات خواهند شد. ینمربوطه به ا ینقوان

 یهعدل یروز ۱۹45آذر ماه  2. چون به موجب قانون مصوب شودیبه موقع اجرا گذاشته م ۱۹4۱ماه  یبهشتقانون از اول ارد این - ۹ ماده

ه موقع اجرا ب یهعدل ینقوان یپارلمان یسیونکم یبپس از تصو نمایدیم یشنهادپ یمل یرا که به مجلس شورا یقانون یحلوا یهمجاز است کل

 یاًنموده ثان یلمزبوره را تکم ینممکن است معلوم شود رفع و قوان یانه در ضمن جررا ک یها در عمل نواقصآن یشگذارده و پس از آزما

 .یدنما یشنهادپ یمل یبه مجلس شورا یبتصو یبرا
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 6۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 کشور یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد

 ۱۳/4۳/۱۹3۳مصوب: 

 

 شود:قانون محکوم می ینهای مقرر در اشود و مرتکب به مجازاتجرم محسوب می یلذ یاز اعمال مذکور در بندها یکارتکاب هر  - ۱ماده 

 نمودن عمده یعتوز یاوارد کردن  یاجعل اسکناس  یاضرب سکه قلب  یاقاچاق عمده ارز  یقکشور از طر یارز یا یاخالل در نظام پول - الف

 و امثال آن. یو خارج یها اعم از داخلآن

های نیازمندی یاو احتکار عمده ارزاق  یهای عمومنیازمندی یرسا یافروشی کالن ارزاق گران یقاز طر یعموم یحتاجما یعاخالل در امر توز - ب

 ها.کمبود در عرضه آن یاانحصار  یجادمنظور اها بهعامه و امثال آن یازمورد ن یداتتول یرو سا یکشاورز یداتخرید فراوان تولمزبور و پیش

تخلف از تعهدات  یادر بازار آزاد  یهو مواد اول یفن یزاتسوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجه یقکشور از طر یدیتولاخالل در نظام  - ج

 یدیهای تولکه موجب اختالل در سیاست یدر موارد یدیتول یاخذ مجوزها یا یدرشاء و ارتشاء عمده در امر تول یامربوط در مورد آن و 

 ها.و امثال آن دکشور شو

 یاموال یهقاچاق محسوب و کل یانجامداگرچه به خارج کردن آن ن یهای ملثروت یا یفرهنگ یراثبه قصد خارج کردن م یهر گونه اقدام - د

 گردد.و به سود دولت ضبط می یخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلق یکه برا

اموال مردم  یلو م یفتحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب ح یحقوق یا یقیوصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حق - ه

 شود. یاخالل در نظام اقتصاد یا

قلب در آن و ت یهتأد یا یارز یمانتقلب در سپردن پ یلکشور به هر صورت از قب یجهت اخالل در نظام صادرات یالتیو تشک یاقدام باند - و

 و... یصادرات یکاالها گذارییمتق

که اعضاء  یاعضاء به نحو یشاز افزا یگروه به منظور کسب درآمد ناش یادر بنگاه، مؤسسه، شرکت  یریو عضوگ یندگیقبول نما یس،تأس - ز

 .یابدتداوم  یشبکه انسان یا یرهرا جذب نموده و توسعه زنج یگریجهت منفعت، افراد د یدجد

 شود.می یدگیرس یقبل ینشده است برابر قوان یلقانون تشک ینا یبکه قبل از تصو ییپرونده ها (۱۴/۱۱/۱۳۸۴ ی)الحاق تبصره

به قصد مقابله با آن و  یاو  یرانا یاسالم یچنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهور ۱ماده  یاز اعمال مذکور در بندها یک هر - ۲ ماده

از  صورت به حبس ینا یرباشد مرتکب به اعدام و در غ االرضیام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فبا علم به مؤثر بودن اقد یا

خالف قانون به  یقکه از طر یاموال یهبه ضبط کل یمال یشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزات سال محکوم مییسپنج سال تا ب

 دست آمده باشد حکم خواهد داد.

 .یدمحکوم نما یضربه شالق در انظار عموم 52تا  ۲4و حبس، مرتکب را به  یمال یمهعالوه بر جر تواندیم دادگاه

 یاکالن  یا( عمده ۱هفت گانه ماده ) یاز موارد مذکور در بندها یککه اخالل موضوع هر  یدر موارد (۱۴/۱۱/۱۳۸۴ ی)اصالح - ۱ تبصره

 مذکور یقکه از طر یمعادل دو برابر اموال ینقد یفراوان نباشد، مرتکب حسب مورد عالوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزا

 شود.به دست آورده محکوم می

نهادها  یا یدولت یا یاعم از خصوص یاشخاص حقوق یاقانون از طرف شخص  ینا ۱ماده  یکه اقدامات مذکور در بندها یدر موارد - ۲ تبصره

دخالت  یبه گونه ا یاشرکت و  یااقدامات عالماً و عامداً مباشرت و  ینکه در انجام ا یافراد یافرد  یردها انجام گآن یرو غ هایتعاون یاو 

ماده محکوم خواهند شد و  ینقانون منطبق باشد به مجازات مقرر در ا ینا ۲دوم ماده  یاها با قسمت اول اقدام آن ینکهاند بر حسب اداشته

ز اقدامات ا یقسمت یااز انجام تمام  یاگونهکه به ربطیذ ینمسئول یامسئول  یطور کلبازرسان و به یاو بازرس  یرانمد یا یرموارد، مد یندر ا
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 34 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یوراقدامات هستند اقدام ف ینااز  یریکه قادر به جلوگ یمقامات یاآگاه ساختن افراد  یااز آن  یریجلوگ ینهمزبور مطلع شوند مکلفند در زم

با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم  یاکرده  یتبصره خوددار ینمقرر در ا یفکه از انجام تکل یانجام دهند و کسان یو مؤثر

 .شوندیمعاون جرم محکوم م یمحسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برا

 و ینقد یجزا یالر یلیونسال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج م یکماده  ینا مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول - ۳ تبصره

 یالو پانصد هزار ر یلیونتا دو م یالو پنجاه هزار ر یستماده شش ماه تا دو سال حبس و دو ینا یرمجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخ

 یالر یلیونم یکتا  یالهزار ر یستحبس و دو یمسال و ن یکه تا ماده شش ما ینا ۱شروع به جرم موضوع تبصره  اتو مجاز ینقد یجزا

 است. ینقد یجزا

های از جرائم مزبور عالوه بر مجازات یکهر  ینشرکا و معاون یهآن و کل ۹تا  ۱ یماده و تبصره ها ینجرائم موضوع ا ینمرتکب - ۴ تبصره

 ها محکوم خواهند شد.انفصال ابد از آن یا یاز هرگونه خدمات دولت یتمقرر حسب مورد به محروم

و انفصال دائم از  یتو محروم یمال یاعدام و جزاها یننبوده و همچن یققانون قابل تعل ینهای مقرر در ااز مجازات یک یچه – ۵ تبصره

 .باشدینم یلتقل یا یفمحاکم قابل تخف یقو نهادها از طر یخدمات دولت

 یهااست و دادسراها و دادگاه یانقالب اسالم یهادادسراها و دادگاه یتقانون در صالح ینمذکور در اجرائم  یهبه کل یدگیرس - ۶ تبصره

 .یندنما یدگیقانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رس ینا ۱مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 

های مقرر در از مجازات یدتریمجازات شد یکه دارا ینیبا آن به جز قوان یرمغا ینقوان یهقانون کل یناز زمان الزم االجرا شدن ا - ۷ تبصره

 است. یباشند ملغ یقانون م ینا
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 3۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یقانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردار 

 ۱6/4۳/۱۹35مصوب: 

 

 یاراتبه داشتن اموال و اخت یامؤسسات موهوم  یاها کارخانه یاها تجارتخانه یاها و تقلب مردم را به وجود شرکت یلههر کس از راه ح - ۱ماده 

 کند و به یارعنوان مجعول اخت یااسم و  یابترساند و  یرواقعغ آمدهاییشاز حوادث و پ یا یدنما یدوارام یرواقعبه امور غ یادهد  یبفر یواه

رده و ک یلها تحصمفاصا حساب و امثال آن یاقبوض  یاحوالجات  یااسناد  یااموال  یاوجوه و  یگرد یتقلب یلوسا یامذکور و  یلاز وسا یکی

 ینقد یسال و پرداخت جزا 5تا  یکبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از کالهرا ببرد  یگریراه مال د یناز ا

 یاها از طرف سازمان یتسمت مأمور یارتکب برخالف واقع عنوان که شخص م یدر صورت. شودیم اخذ کرده است محکوم که یمعادل مال

 ینچنسه گانه و هم یقوا یو به طور کل یانقالب ینهادها یاها شهرداری یاشوراها  یا یهای دولتشرکت یاوابسته به دولت  یا یمؤسسات دولت

 یوسائل ارتباط جمع یقعامه از طر یغجرم با استفاده از تبل ینکها یااتخاذ کرده  یمسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عموم یروهاین

لت مرتکب از کارکنان دو یاصورت گرفته باشد  یخط یا یچاپ یانتشار آگه یانطق در مجامع و  یاروزنامه و مجله  یزیون،تلو یو،راد یلاز قب

 روهایین ینسه گانه و همچن یقوااز  یطور کلبه یاو  یانقالب یهانهاد یاها شهرداری یاوابسته به دولت  یا دولتیهای مؤسسات و سازمان یا

و پرداخت  یدولت تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ۲باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  یمسلح و مأمورین به خدمت عموم

 .شودیاست محکوم م کردهکه اخذ  یمعادل مال ینقد یجزا

 یف،با اعمال ضوابط مربوط به تخف یتواندمخففه دادگاه م یفیاتماده در صورت وجود جهات و ک ینموارد مذکور در ا یهدر کل - ۱ تبصره

 یجراا یقبه تعل یتواندنم یدهد ول یلتقل یحبس( و انفصال ابد از خدمات دولتماده ) ینمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در امجازات 

 حکم دهد.  یفرک

که نفس عمل انجام شده  یحسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورت یبردارمجازات شروع به کاله - ۲ تبصره

ل ک یرعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد یمستخدمان دولت . شودیمحکوم م یزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم ن یزن

باشند به شش ماه تا سه سال انفصال  تریینمراتب پاکه در  یو در صورت یها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتتراز آنهم یاباالتر  یا

 .شوندیمحکوم م یموقت از خدمات دولت

جواز صادرات  یرنظ گرددیم یضمخصوص تفو یطرا که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرا یازاتیاز انحاء امت یکس به نحو هر - ۲ ماده

 ییکاالها یعدر توز یاو  یداز آن سوء استفاده نما یاو فروش قرار دهد و  یددر معرض خر شودیگفته م یو آنچه عرفاً موافقت اصولو واردات 

 یتشروعفاقد م آن یلتحص یقکند که طر یلتحص یوجه یا یمال یبه طور کل یامرتکب تقلب شود و  یدنما یعتوز وابطیضکه مقرر بوده طبق 

معادل دو برابر مال به دست  ینقد یمهجر یابوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و  یقانون

 آمده محکوم خواهد خواهد شد.

قانون  ینا ۱ماده  ۱ مقررات تبصره یتدادگاه مکلف به رعا یقو تعل یفماده در صورت وجود جهات تخف یندر موارد مذکور در ا - تبصره

 خواهد بود.

ه س یقوا یو به طور کل یانقالب ینهادها یاها شهرداری یاشوراها  یا یو ادار ییاعم از قضا یو مأمورین دولت یناز مستخدم یک هر - ۳ ماده

 ای یخواه رسم یمأمورین به خدمات عموم یاوابسته به دولت و  یهای دولتسازمان یا یهای دولتشرکت یامسلح  یروهاین ینهمچن گانه و

 یمال یمتسل یاسند پرداخت وجه  یامال  یاوجه  باشدیهای مزبور مکه مربوط به سازمان یانجام ندادن امر یا نداد جامان یبرا یرسم یرغ

ور آنکه مربوط به مأم یاها بوده آن یفکه امر مذکور مربوط به وظا یناست اعم از ا یدر حکم مرتش یدقبول نما یرمستقیمغ یا یماًرا مستق

ام که در انج آن یانبوده باشد و  یابوده  یفهو وظ یتنداده و انجام آن بر طبق حقان یادر آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده  یگرید

 .شودیمجازات م یرز یبنبوده باشد به ترت یاعدم انجام آن مؤثر بوده  یا
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 3۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه  یالهزار ر یستاز ب یشوجه مأخوذ ب یال ما یمتکه ق یصورت در

از  الیهزار ر یستمبلغ تا دو یناز ا یشمحکوم خواهد شد و ب یباالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولت یاکل  یرطراز مدهم یاکل  یرمد

وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و  یامال  یمتمعادل ق ینقد یو جزا سال تا سه سال حبس یک

م خواهد محکو یانفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولت یباالتر باشد به جا یاکل  یرمدطراز هم یاکل  یرچنانچه مرتکب در مرتبه مد

 شد.

باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه  یالر یلیونم یکتا  یالهزار ر یستاز دو یشوجه مأخوذ ب یامال  تیمکه ق یصورت در

ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه  52و تا  یوجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولت یامال  یمتمعادل ق ینقد یجزا

 انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. یآن باشد بجاطراز هم یاکل یراز مد تریینپا

ل معاد ینقد یباشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزا یالر یلیونم یکاز  یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

 یا یرکلاز مد تریینضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پا 52و تا  یمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتوجه  یامال  یمتق

 انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. یبجا شدطراز آن باهم

به دفعات واقع شده و جمع  یاکه جرم دفعتاً واحده و  ینستمحاکم اعم از ا یتصالح یامجازات و  یینتع ینمبالغ مذکور از ح - ۱ تبصره

 ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.مبلغ 

 هیلبه وس یرشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راش یراز ارتشاء به عنوان تعز یموارد فوق مال ناش یدر تمام - ۲ تبصره

 لغو خواهد شد. یازامت ینکرده باشد ا یلتحص یازیامت رشوه

که در اصل ارتشاء انفصال دائم  یدر مواردشروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ) مجازات - ۳ تبصره

که نفس عمل انجام شده جرم باشد به  ی( و در صورتشودیم یینآن سه سال انفصال تع یشده است در شروع به ارتشاء بجا ینیب یشپ

 محکوم خواهد شد. یزجرم ن ینمجازات ا

 یکصدور قرار بازداشت موقت به مدت  ی،کاف یلباشد، در صورت وجود دال یالهزار ر یستاز مبلغ دو یشرشوه ب یزانهرگاه م - ۴تبصره 

مدت  یانپس از پا تواندیدستگاه م یروز یننخواهد بود. همچن یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یالزامماه 

گونه  یچ، هحالت یچمذکور در ه یقتعل یامکند. به ا یقاز خدمت تعل یو یینها یفتکل یینو تع یدگیرس یانرا تا پا ندمبازداشت موقت کار

 تعلق نخواهد گرفت. یاییحقوق و مزا

معاف خواهد شد و  یمال یرقبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعز یدر هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راش - ۵ تبصره

ا ت یدرا فراهم نما یمرتش یبتعق یلبا اقرار خود موجبات تسه یبدر ضمن تعق یو چنانچه راش یشودطبق مقررات عمل م یازامت در مورد

 .یگرددلغو م یزن یازو امت شودیبازگردانده م یرشوه پرداخته است به وکه به عنوان  ینصف مال

اموال  هیمبادرت ورزند عالوه بر ضبط کل یبه امر ارتشاء و اختالس و کالهبردار یشبکه چند نفر یهبرر یا یلکه با تشک کسانی - ۴ ماده

و رد آن حسب  یاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبراررشوه کسب کرده یقطر که از یرمنقولیمنقول و غ

 شوندیو حبس از پانزده سال تا ابد محکوم م یمجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتمعادل  ینقد یبه جزا د،افرا یامورد به دولت 

 خواهد بود. االرضیها، مجازات مفسد فباشند مجازات آن االرضیکه مصداق مفسد ف یو در صورت

وابسته به دولت  یاو  یهای دولتها و مؤسسات و شرکتشهرداری یاشوراها و  یاها و از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان یک هر - ۵ ماده

سه  یواق یطور کلو به یقضائ یهو دارندگان پا یشوندکه به کمک مستمر دولت اداره م یمحاسبات و مؤسسات یوانو د یانقالب ینهادها یاو 

اسناد و  یاسهام  یاها حواله یامطالبات  یاوجوه  یسمر یرغ یا یاعم از رسم یو مأمورین به خدمات عموم مسلح یروهاین نیگانه و همچن

ها سپرده شده به آن یفهاشخاص را که بر حسب وظ یاها و مؤسسات فوق الذکر و از سازمان یکاموال متعلق به هر  یرسا یااوراق بهادار و 

تا  اختالس یزانکه م یمجازات خواهد شد. در صورت یرز یبمحسوب و به ترت مختلس یدبرداشت و تصاحب نما یگرید یااست به نفع خود 

ا ده مبلغ باشد به دو ت یناز ا یشسه سال انفصال موقت و هرگاه ب باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا یالپنجاه هزار ر
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 3۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

معادل دو برابر آن محکوم  ینقد یبه جزامورد اختالس مال  یادر هر مورد عالوه بر رد وجه  و یسال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت

 .شودیم

 . شودیمرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم م یدر صورت اتالف عمد - ۱ تبصره

تا  ۲باشد مرتکب به  یالاختالس تا پنجاه هزار ر یزانم ی کهآن باشد در صورت یرچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظا - ۲ تبصره

و در هر  یتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت 5مبلغ باشد به  یناز ا یشسال انفصال موقت و هرگاه ب 6تا  یکحبس و سال  6

 .شودیمعادل دو برابر آن محکوم م ینقد یمال مورد اختالس به جزا یابر رد وجه  هدو مورد عالو

 یقسمت یادادگاه او را از تمام  یدمال مورد اختالس را مسترد نما یاخواست تمام وجه یفرهرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور ک - ۳ تبصره

 حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. یو اجرا مجازات حبس را معلق ول نمایدیمعاف م ینقد یاز جزا

 یاکه جرم دفعتاً واحده  ینستم اعم از امحاک یتصالح یامجازات  یینتع یثحداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از ح - ۴ تبصره

 دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.به 

ماه  یکصدور قرار بازداشت موقت به مدت  ی،کاف یلباشد، در صورت وجود دال یالاختالس زائد بر صد هزار ر یزانهرگاه م - ۵ تبصره

ت مدت بازداش یانپس از پا تواندیدستگاه م یروز یننخواهد بود. همچن یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یالزام

نه حقوق و گو یچحالت ه یچمذکور در ه یقتعل یامکند. به ا یقاز خدمت تعل یو ینهائ یفتکل یینو تع یدگیرس یانکارمند را تا پاموقت، 

 تعلق نخواهد گرفت. یائیمزا

از لحاظ حداقل حبس  یکماده  یکمقررات تبصره  یتدادگاه مکلف به رعا یفموارد مذکور در صورت وجود جهات تخف یهدر کل - ۶ تبصره

 انفصال دائم خواهد بود. یابنا به مورد حداقل انفصال موقت  یزو ن

جرم  یزکه نفس عمل انجام شده ن یشروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورت مجازات - ۶ ماده

ر و باالت یاکل  یرعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد ی. مستخدمان دولتیشودشروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم م باشد،

باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از  تریینکه در مراتب پا یو در صورت یدائم از خدمات دولت انفصالبه ها باشد طراز آنهم یا

 .شوندیمحکوم م یخدمات دولت

که مرتکب از مأمورین مذکور در  یآن مقرر شده در صورت یقانون که مجازات حبس برا ینمندرج در ا یها هر مورد از بزه در - ۷ ماده

سازمان  یارا به اداره  یفرخواستدادسرا مکلف است صدور کخواست از شغل خود معلق خواهد شد. یفرصدور ک یختار قانون باشد از ینا

 یمدت یایجزء خدمت او محسوب و حقوق و مزا یقتعل یامبرائت حاصل کند ا یقطع یکه متهم به موجب را رتیاعالم دارد. در صو ربطیذ

 خواهد کرد. یافتنگرفته در یقشرا که به علت تعل

ررات مق یهکل ینقانون خواهند بود همچن ینها مستلزم ذکر نام است مشمول اکه شمول قانون نسبت به آن ییهادستگاه کلیه - ۸ ماده

 .شودیلغو مقانون  ینا یرمغا
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 32 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یندنما یم یتبان یرغبردن مال  یکه برا یقانون مجازات اشخاص

 4۹/46/۱۹45مصوب: 

 

ها جزء ناقدام آ ینا یندنما یاقامه دعو یگراست بر همد یرکه متعلق به غ یبردن مال یکرده و برا یتبان یکدیگربا  یهر گاه اشخاص - ۱ماده 

شده است محسوب و به مجازات  بینییشپ یقانون مجازات عموم ۲۹۱که به موجب ماده  یگریبردن مال د یمتقلبانه برا یلبه وسا تشبث

 محکوم خواهند شد. همزبور مندرجه در ماده

 یبر محکوم به حکم یااعتراض کرده  یبه عنوان شخص ثالث بر حکم یاوارد شده  یبه عنوان شخص ثالث در دعوائکه  اشخاصی - ۲ ماده

 یودع یگرحق طرف د ییعتض یابردن مال  یبرا یاز اصحاب دعو یکیبا  یاز تبان یها ناشاقدامات آن ینو ا یندنما یاقامه دعو یماًمستق

با  یاصل یدعوا یناز طرف یکهر  یمحکوم خواهند بود. تبان یبردارخسارات وارده به مجازات کاله یهبر تأد الوهمحسوب و ع بردارباشد کاله

 .گرددیاست و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم م یبرداردر حکم کاله یزاشخاص فوق ن

 یخمجازات خواهند شد که پس از تار یاند در صورتقانون نموده ینا یاجرا یخکه اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تار یاشخاص - تبصره

 .یندنما یبآن اقدامات را تعق یزقانون ن ینا یاجرا
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 36 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یرمجازقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ

 45/43/۱۹۳4مصوب: 

 

 یرمجازها از کشور به طور غخارج نمودن آن یاها به کشور و قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن - ۱ماده 

 است.

و مهمات  یزنگلوله یرو غ یزناعم از گلوله یو شکار یگرم و سرد جنگ یهاقانون انواع سالح یناز سالح و مهمات در ا مقصود - ۲ ماده

 ها است.ه آنمربوط ب

ام مندرج احک یثسالح را دارند از ح یگزینیجا یتمشابهت و کاربرد، قابل یلکه به دل ییهاو آن دسته از شبه سالح یزریاسلحه ل ـ تبصره

 .دنباشیم یتابع احکام سالح شکار کنندهیهوشو ب یآموزش یهاو سالح گیرندیقانون، حسب مورد تابع احکام سالح گرم قرار م یندر ا

 ی،یکروبم یواکتیو،راد یمیایی،ش یرنظامی،و غ یمنفجره اعم از نظام یه،و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، نار اقالم - ۳ ماده

 است. یو انتظام ینظام یزاتها( و تجهها )شوکرآور و شوک دهندهو اشک کنندهحسیب کننده،یهوشب یگازها

حمل،  ی،ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهدارکردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن وارد - ۴ ماده

 .شودیقانون محکوم م ینمندرج در ا یهاجرم است و مرتکب به مجازات صالحیها بدون مجوز مراجع ذو هرگونه معامله آن یرتعم یع،توز

 دوم ـ سالح و مهمات فصل

نسبت به ساخت، مونتاژ،  یاها شود مهمات آن یاقطعات مؤثر  یا یسالح شکار یا یسرد جنگ یاکس مرتکب قاچاق سالح گرم  هر - ۵ ماده

 :شودیمحکوم م یریبه حبس تعز یرز یبها اقدام کند به ترتاز آن یکهر  یعتوز یافروش 

 مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا یسالح شکار ی،ـ سالح سرد جنگ الف

 قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال یامهمات  ،خودکار یرـ سالح گرم سبک غ ب

 قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال یاـ سالح گرم سبک خودکار، مهمات  پ

 ه تا پانزده سالقطعات مؤثر آن، به حبس از د یامهمات  ین،و سنگ ینسنگ یمهـ سالح گرم ن ت

 دیدرجه تشد یکقطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد  یاقبضه  یکاز  یشماده ب ینهرگاه موضوع جرم ا ـ تبصره

 .شودیم

حمل  یا ینگهدار یداری،ها را خرمهمات آن یاقطعات مؤثر  یا یسالح شکار یا یسرد جنگ یاسالح گرم  یرمجازکس به طور غ هر - ۶ ماده

 :شودیمحکوم م یریبه حبس تعز یرز یبانجام دهد، به ترت یگریها معامله دبا آن یا یدنما

 ونیلیم یستتا ب یلیوناز ده م ینقد یجزا یاروز تا شش ماه  یکمهمات آن، به حبس از نود و  یا یسالح شکار ی،ـ سالح سرد جنگ الف

 یالر

تا هشتاد  یلیونم یستاز ب ینقد یجزا یامهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال  یاقطعات مؤثر  یرخودکار،ـ سالح گرم سبک غ ب

 یالر یلیونم

 مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال یاـ سالح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر  پ

 ها، به حبس از پنج تا ده سالمهمات آن یاقطعات مؤثر  ین،و سنگ ینسنگ یمهـ سالح گرم ن ت
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 33 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 دیدرجه تشد یکقطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد  یاقبضه  یکاز  یشماده ب ینه موضوع جرم اهرگا ـ تبصره

 .شودیم

 یویواکتدر مورد مواد راد یاتم یسازمان انرژ یامسلح  یروهاین یبانیشناسان وزارت دفاع و پشتبا نظر کار یکه قاض یصورت در - ۷ ماده

ز ا یریرا به حبس تعز یانبوه بوده است، و ی،خسارات احتمال یزانها، با توجه به مقدار و ممهمات آن یادهد اسلحه، قطعات مؤثر  یصتشخ

 .نمایدیم محکومده تا پانزده سال 

رت کشور با قانون توسط وزا ینا یقاز مصاد یکجدول انبوه هر  یینماده ظرف شش ماه در خصوص تع ینا یاجرائ نامهیینآ ـ تبصره

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهو اطالعات ته یمسلح، دادگستر یروهاین یبانیدفاع و پشت یهاوزارتخانه یهمکار

از شش ماه تا سه سال  یریبه حبس تعز یسالح قرار دهد در مورد سالح گرم جنگ یرحرفه خود را تعم یرمجازکس به طور غ هر - ۸ ماده

 .شودیمحکوم م یالر یلیونم یکصداز پنجاه تا  ینقد یبه جزا یو در مورد سالح شکار

 انیو چنانچه ظرف سه ماه پس از پا یدپروانه اقدام نما یدمکلف است پس از انقضاء مدت به تمد یپروانه حمل سالح شکار دارنده - ۹ ماده

 .گرددیمحکوم م یالر یلیونم یستاز ده تا ب ینقد یو مرتکب به جزا شودیم یتلق یرمجازسالح غ ید،آن اقدام ننما یدمدت به تمد

ه ب یدنشانه )آرم( سالح را جعل نما یاشماره  یا یدلوله و آالت متحرک هر نوع سالح نما یبر،در کال ییرهر کس مبادرت به تغ  - ۱۱ ماده

ورت متصرف آن ص یاجعل به درخواست مالک اسلحه  یا ییر. چنانچه تغشودیمحکوم م الیر یلیونتا هشتاد م یلیونم یستاز ب ینقد یجزا

 .شودیمباشر محکوم م زاتبه مجا یزن یمتقاض یردگ

 سوم ـ اقالم و مواد تحت کنترل فصل

به مجازات  یرز یبها اقدام کند به ترتاز آن یکبه ساخت و مونتاژ هر  یامواد تحت کنترل شود  یاکس مرتکب قاچاق اقالم  هر - ۱۱ ماده

 :شودیمحکوم م یریتعز

 سال یو پنج تا س یستبه حبس از ب یکروبی،م یا یواکتیوـ مواد راد الف

 به حبس از پنج تا ده سال یمیایی،ش یا یـ مواد منفجره نظام ب

 که یتا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورت یک یدنق یبه حبس از دو تا پنج سال و جزا یرنظامی،منـفجره غ یا یهـ مواد نار پ

 از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال یرمجازغ یبرداربهره یلاز قب یرامنیتیهدف از ارتکاب جرم مقاصد غـ

 آور به حبس از دو تا پنج سالو اشک کنندهیهوشب کننده،حسیب یـ گازها ت

 ها(، به حبس از شش ماه تا دو سالها )شوکرـ مواد محترقه و شوک دهنده ث

ها اقدام کند و فروش آن یا یعبه توز یاو  یدحمل نما یا ینگهدار یداری،مواد تحت کنترل را خر یااقالم  یرمجازکس به طور غ هر - ۱۲ ماده

 :شودیمحکوم م یریجازات تعزبه م یرز یبها انجام دهد به ترتبا آن یگریهر گونه معامله د یا

 و پنج سال یستبه حبس از پانزده تا ب یکروبی،م یا یواکتیوـ مواد راد الف

 به حبس از دو تا پنج سال یمیایی،ش یا یـ مواد منفجره نظام ب

 که یشده و در صورتتا دو برابر ارزش مواد کشف یک ینقد یبه حبس از شش ماه تا دو سال و جزا یرنظامی،منفجره غ یا یهـ مواد نار پ

 روز تا شش ماه یکاز معادن باشد، به حبس از نود و  یرمجازغ یبرداربهره یلاز قب یرامنیتیهدف از ارتکاب جرم مقاصد غ

 آور، به حبس از شش ماه تا دو سالو اشک کنندهیهوشب کننده،حسیب یـ گازها ت

 روز تا شش ماه یکها(، به حبس از نود و ها )شوکردهندهـ مواد محترقه و شوک ث
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تا ده  یالاز پانصد هزار ر ینقد یمستوجب جزا شودیها و مراسم استفاده مجشنـ یکه برا یرمجـازو حمل مواد محترقه غ یدخـر ـ تبصره

 تبصره آن خارج است.ماده و  یناز شمول ا یستوزارت دفاع خطرساز ن یصکه به تشخ یااست. مواد محترقه یالر یلیونم

 واکتیویدر مورد مواد راد یاتم یسازمان انرژ یامسلح  یروهاین یبانیشناسان وزارت دفاع و پشتبا جلب نظر کار یکه قاض یصورت در - ۱۳ ماده

عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب  ی،خسارات احتمال یزانمواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و م یادهد اقالم  یصتشخ

 .نمایدیسال محکوم م یو پنج تا س یستاز ب یریحبس تعز بهرا  یشناخته نشود، و

 هامجازات یفو تخف یدچهارم ـ تشد فصل

 .ودشیم یدجه تشددر یکحسب مورد  ینمجازات مرتکب یابد،ارتکاب  یافتهقانون توسط گروه سازمان ینهرگاه جرائم موضوع ا - ۱۴ ماده

درجه  یکها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، از آن یکی یاقانون  ینا( ۱۲و )( ۱۱، )(3، )(6جرائم موضوع مواد ) ینمرتکب هرگاه - ۱۵ ماده

 یستز با یریکه محارب شناخته نشوند، به حبس تعز یدر صورت یند،مقاومت مسلحانه نما یو چنانچه در برابر مأموران دولت شودیم یدتشد

 .شوندیم ومسال محک یو پنج تا س

 یناالجراءشدن االزم یخانواع اسلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تار یرمجازدارندگان غ چنانچه - ۱۶ ماده

که با سالح  یو در صورت شوندیدهند، از مجازات مقرر معاف م یلتحو یتیامن یا یانتظام ی،از مراکز نظام یکیقانون، موارد مذکور را به 

 .شوندیهمان جرم محکوم م مربوط به ینشده باشند فقط به مجازات مقرر در قوان رمیمزبور مرتکب ج

ح مذکور را مکلـفند سال ربطیگردد مـراجع ذ یلماده تحو ینباشد و در مهلت مقرر در ا یاز نوع شکار یلیـ چنانچه سالح تحو۱تبصره

 یبا صدور جواز حمل و نگهدار یطو احراز شرا یفریمؤثر ک یتآن در صورت عدم سابقه محکوم دهندهیلبه تحو یلتحو یخظرف سه ماه از تار

 .یندمسترد نما

درجه هفت  یریو در جرائم تعز یفتا شش، موجب دو درجه تخف یکدرجه  یریداوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعز یلتحوـ ۲تبصره

 .شودیم یفدرجه تخف یکموجب 

کشف اسلحه، مهمات، اقالم و  یبرا یتیو امن یانتظام ی،قانون با مأموران نظام ینمان و محکومان جرائم موضوع امته همکاری - ۱۷ ماده

 یهاازاتدر مج کنندهییدگرس یمراجع قضائ یصقانون به تشخ ینو شرکا جرائم موضوع ا ینمعاون یبو تعق ییمواد تحت کنترل و شناسا

 یاز مجازات قانون یتدرجه هفت و هشت موجب معاف یریتعز یهاو در مجازات یفدرجه تخف یک بتا شش، موج یکدرجه  یریتعز

 .شودیم

 مقررات یرپنجم ـ سا فصل

قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت )وزارت دفاع و  ینشده موضوع اها، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل کشفسالح کلیه - ۱۸ ماده

 .شودیمسلح( ضبط م یروهاین یبانیپشت

معضل و  ینقانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با ا یناز وجود اقالم موضوع ا یناش یو اجتماع یتیتوجه به معضالت امن با - ۱۹ ماده

 یها و اجراقانون و مقابله با آن یناز جرائم موضوع ا یکاز وقوع هر  یشگیریپ یه برادولت موظف است ساالن یدار،پا یتامن ینلزوم تأم

 کشور قرار دهد. یتامن یشورا یارکشور در اخت یاعتبار الزم را از محل بودجه عموم الح،خلع س یژهو یهاطرح

العات و اط یمسلح، دادگستر یروهاین یبانیدفاع و پشت یهاوزارتخانه یقانون توسط وزارت کشور با همکار ینا ییاجرا نامهآیین - ۲۱ ماده

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهقانون ته ینا یبظرف شش ماه پس از تصو

مجازات قاچاق  یدو قانون تشد ۲۳/۱۲/۱۹۱۲قاچاق مصوب  ینقانون مجازات مرتکب( 26قانون، ماده ) یناالجرا شدن االزم یختار از - ۲۱ ماده

و فروش اموال  یآورسازمان جمع یسقانون تأس( 2۹ماده )( ۲تبصره )( ۲و بند ) ۲3/۱۱/۱۹64مسلح مصوب  یاناسلحه و مهمات و قاچاقچ

 .گرددیلغو م ۲2/۱4/۱۹54 مصوبو اساسنامه آن  یکیتمل
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 ندینما یم یرمجازغ یها یتفعال یو بصر  یکه در امور سمع یقانون نحوه مجازات اشخاص

 ۱3/۱4/۱۹۱3مصوب: 

 

 یا و یدآثار مجاز نما یبه جا یرمجازغ یو بصر یآثار سمع یمعرف یبرا یکه مبادرت به هر گونه اعمال یحقوق یا یقیهر شخص حق - ۱ماده 

الصاق  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یحقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسم ییعبدون مجوز آثار مجاز، موجب تض یربا تکث

آن، بر حسب  یربرچسب و نظا یداخل کاست نوار دارا یمحتوا یانوار  یضتعو یا( و CD) یریو تصو یهای فشرده صوتنوار و لوح یشده بر رو

است در صورت مطالبه صاحبان اثر  یحق موجب خسارت مال ییعکه تض ییمورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جا

محکوم  یالر( ۲4444444) یلیونم یستتا ب یالر( ۲444444) یلیوناز دو م یمه نقدیکند و در هر حال به جر یخسارت وارده را جبران م

 .شودیم

 عمل قرار دهد. را مالک یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ینظر کارشناس تواندیدادگاه م یعمل ارتکاب تشخیص مرحله در – تبصره

جوز از به اخذ م یازن یریو تصو یهای فشرده صوتو عرضه آثار، نوارها و لوح یرتکث یع،توز ید،تول ینهدر زم یتجار یتهرگونه فعال - ۲ ماده

( ۱44444444) یلیونم یکصدتا  یالر( ۱4444444) یلیوناز ده م ینقد یمهامر به جر یندارد. متخلفان از ا یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .شوندیمحکوم م یالر

افراد  رییگونه مراکز و دستگ ینگونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ ا ینا یتموظف است ضمن ممانعت از فعال یانتظام یروین – ۱ تبصره

 .یداقدام نما ییقضا ینطبق مواز

 مسئول خواهد بود. یرندهگ یمتصم ییمقام اجرا ینباالتر ی،حقوق هاییتدر خصوص شخص – ۲ تبصره

 یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یتکه مجوز فعال یناعم از ا یرمجازغ یو بصر یو دارندگان آثار سمع یرتکث یع،توز ید،تول عوامل - ۳ ماده

محکوم خواهند  یلمشروحه ذ یهااز مجازات یکیاثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به  یبدون مجوز باشند با توجه به محتوا یاداشته و 

 شد:

وطه و مرب یزاتتا سه سال حبس و ضبط تجه یکمستهجن در مرتبه اول به  یو بصر یعمده آثار سمع یعو توز یرتکث اصلی عوامل – الف

به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و  یاجتماع یتو محروم ینقد یمهجر یالر( ۱44444444) یلیونم یکصد

شوند. چنانچه به مدت ده سال محکوم می یاجتماع یتو محروم ینقد یجزا یالر( ۲44444444) یلیونم یستمربوطه و دو یزاتضبط تجه

 .گردندیشناخته شوند، به مجازات آن محکوم م االرضیف مفسد یقاز مصاد یرافراد ز یاالذکر عوامل فوق

 آثار مستهجن با عنف و اکراه یدکنندگانتول -۱

 یگراناز د یسوءاستفاده جنس یآثار مستهجن برا ندگانیدکنتول -۲

 آثار مستهجن یددر تول یعوامل اصل -۹

 .یاصل یهانقش یگرانباز بردار،یلم(، کارگردان، فگذاریهکننده )سرما یهعبارت هستند از ته یو بصر یآثار سمع یدتول یعوامل اصل -۱ تبصره

 .گرددیم یتلق« عمده»به عنوان « ده نسخه»از  یشلوح فشرده و مانند آن ب یاتعداد نوار  – ۲ تبصره

تا هفتاد  ینباشند به مجازات شالق از س االرضیافساد ف یقچنانچه از مصاد« الف»موضوع بند  یعو توز یرتکث ید،عوامل تول یرسا – ۳ تبصره

از دو تا پنج سال  یاجتماع یتو محروم یال( ر64444444) یلیونتا پنجاه م یال( ر۱4444444) یلیوناز ده م ینقد یو چهار ضربه و جزا

 .شوندیمحکوم م
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( تا ده ۱444444) یلیونم یکاز  ینقد یمهکمتر از ده نسخه حسب مورد به جر یو بصر یکنندگان آثار سمع یعو توز یرتکث -۴ تبصره

 وم خواهند شد.تا هفتاد و چهار ضربه شالق محک یو س یال( ر۱4444444) یلیونم

 یشمان یاو  یاندام تناسل یازن و مرد و  یبرهنگ یشها نماآن یکه محتوا شودیگفته م یبه آثار« مستهجن» یو بصر یآثار سمع -۵ تبصره

 باشد. یجنس یزشآم

 ندارد. االرضیف نباشد مجازات مفسد االرضیافساد ف یقداشتن آثار مستهجن از مصاد یاو  یعتوز یر،تکث ید،چنانچه تول -۶ تبصره

 االرضافساد فی یقهای مبتذل چنانچه از مصادهای فشرده شو و نمایشها و لوح یسکتنوارها و د یرکنندگانو تکث یعو توز تهیه – ب

و در  ینقد یجزا یالر( ۱4444444) یلیونتا ده م یالر( ۲444444) یلیوندو م یاسال حبس و  یکنباشند در مرتبه اول به سه ماه تا 

و در  ینقد یجزا یالر( ۹4444444) یلیونم یتا س یالر( 6444444) یلیونپنج م یاک سال تا سه سال حبس و یمرتبه دوم به تحمل 

 یهو ضبط کل ینقد یجزا یالر( 64444444) یلیونتا پنجاه م یالر( ۱4444444) یلیونده م یاصورت تکرار به سه تا ده سال حبس و 

 شوند.می وممحک یرمراتب به عنوان تعز مربوطه بنا به یزاتتجه

 یغلرا تب یو اخالق اسالم یعتمخالف شر یحهها و صور قبصحنه یگردد که دارااطالق می یبه آثار« مبتذل» یو بصر یآثار سمع – ۱ تبصره

 کند. گیرییجهو نت

( 644444از پانصد هزار ) ینقد یقانون به جزا ینه مستهجن و مبتذل موضوع ادهای فشرها و لوح یسکتدارندگان نوارها و د – ۲ تبصره

 گردد.های فشرده مکشوفه امحاء میها و لوح یسکتشوند و نوارها و دمحکوم می یزاتضبط تجه یزو ن یال( ر6444444) یلیونتا پنج م یالر

قانون موجب اعمال  ینموضوع ا یرمجازهای فشرده غنوارها و لوح یرعرضه، فروش و تکث یش،نما ی،نگهدار یاستفاده از صغار برا -۳ تبصره

 عامل خواهد بود. یمقرر برا یهاحداکثر مجازات

پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در  یدارا یدکه برابر قانون با یو بصر یهای فشرده سمعنوارها و لوح یعو توز یرتکث تهیه، عوامل – ج

تا  یالر( ۲444444) یلیونمستهجن و مبتذل باشد، به دو م یهاو مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه یشصورت نداشتن پروانه نما

 یجزا یالر( 64444444) یلیونتا پنجاه م یالر( 6444444) یلیونو در صورت تکرار به پنج م ینقد یازج یالر( ۱4444444) یلیونده م

 شوند.محکوم می ریمربوط به عنوان تعز یزاتتجه یهو ضبط کل ینقد

 نیو از ا یدبه افشاء و انتشار آثار مزبور نما یدرا تهد یو یگری،شده از د یهکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن ته هر - ۴ ماده

 یجار یاز زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر و یرغ یاگر عمل ارتکاب یول شودیبه عنف محکوم م یبه مجازات زنا یدزنا نما یبا و یقطر

 محکوم خواهد شد. یریباشد به حداکثر مجازات تعز یرکه مشمول تعز ورتیگردد و در صمی

 شوند:و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می یاز حقوق اجتماع یتبه دو تا پنج سال حبس و ده سال محروم یرز یمجرا مرتکبان - ۵ ماده

 انونییرقهر منظور نامشروع و غ یااز احقاق حق  یریجلوگ ی،اخاذ ی،قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنس یدتهد وسیله – الف

 .یگرد

و  یرثتک یاها و استخرها و مانند حمام باشندیها فاقد پوشش مناسب مبانوان بوده و آن یکه اختصاص ییهاعکس از محل یا یلمف تهیه – ب

 آن. یعتوز

 آن. یعو توز یرو تکث یگراند یو اختصاص یعکس مبتذل از مراسم خانوادگ یا یلمف یانهمخف یهته -ج

 .باشدیعمده اثر مستهجن نم یعتوز یاانتشار و  یر،مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکث یتزوج رابطه - ۶ ماده

موضوع صدر ماده  یدهرا دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه د یانقانون حق مطالبه ضرر و ز ینمذکور در ا یماز جرا یدهد زیان - ۷ ماده

 تواندیم یده. بزه دنمایدیهر دو )حسب مورد( محکوم م یامرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل  یفری،، ضمن صدور حکم ک(2)

 .یددادگاه محل اقامت خود اقامه نما یاصالحه  یفریوارده را در دادگاه ک یاندرمان و ضرر و ز ینهمطالبه هز یدعو
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 54 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یکه بنا بر اقتضاء شغل ییو قضا یخصوص ی،عموم ی،دولت یهاکارکنان بخش یران،مد ی،و ضابطان دادگستر داریتصالح مأموران - ۸ ماده

االرض دفیمفس یقها نموده و از مصادمبادرت به انتشار آن یاستفاده مال یبرا یا یتچنانچه با سوءن گیرد،یها قرار مآن یارآثار مستهجن در اخت

 شوند.و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می یاز حقوق اجتماع یتتا پنج سال حبس و ده سال محروم دونباشند، به 

 یلیوناز ده م یسال حبس و مجازات نقد یکافشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا  یانگارشده در اثر سهل یادکه موارد  یصورت در

 .شودیمحکوم م یالر( ۲4444444) یلیونم یستتا ب یالر( ۱4444444)

مالک( به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه  یانواع آثار مستهجن )در صورت اطالع قبل یعو توز یدکسب، تول اماکن - ۹ ماده

 ابالغ یخدستور ظرف ده روز از تار ینشود. ا یم یفاز ملک رفع توق یب،صدور قرار منع تعق یا. در صورت برائت متهم شودیماه پلمپ م

 .باشدیم صالحیذ ضاییاعتراض در مرجع ققابل

 یقاز مصاد ریگمشابه د یکو تکن یلهوس یا یوتریکامپ هاییتو سا یکیارتباطات الکترون یقآثار مستهجن و مبتذل از طر انتشار - ۱۱ ماده

 .شودیقانون محکوم م ینو انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در ا ریتکث

 انقالب است. یهادادگاه یتقانون در صالح ینمشروحه موضوع ا یمبه جرا رسیدگی - ۱۱ ماده

 یلتحو یگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمقانون از محکومان ضبط می ینمربوطه که بر اساس ا یزاتو تجه یلوسا کلیه - ۱۲ ماده

 .شودینحو عمل م ینبه هم یزها ندر شهرستان صالحیمراجع ذ یشده از سو یلتحو یزاتو تجه یلو در خصوص وسا شودیم

 هایتیفعال یو بصر یکه در امور سمع یبا آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاص یرمغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یختار از - ۱۳ ماده

 .باشدیاالثر م یملغ ۱۹5۲/۱۱/۲2مصوب  نمایندیم یرمجازغ
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 5۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 و انقالب یعموم یهادادگاه یلقانون تشک

 با اصالحات اخیر ۱6/42/۱۹5۹مصوب: 

 

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  - ۱ ماده

 یهیرئیس قوه قضا یصهای مزبور به تشخو تعداد شعب دادگاه یقلمرو محل یینو تع ییدر هر حوزه قضا یهای عمومدادگاه تأسیس - ۲ ماده

 است.

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  - ۳ ماده

 یهای حقوق. دادگاهشوندیم یمتقس یو جزائ یبه حقوق باشد آن شعب یشعبه دادگاه عموم یکاز  یشب یکه دارا یحوزه قضائ هر - ۴ ماده

 خواهند نمود. یدگیرس یفریفقط به امور ک یهای جزائو دادگاه یصرفاً به امور حقوق

و جرائم اطفال با  یخاص مانند امور خانوادگ یا جزائی یحقوق یبه دعاو یدگیرس یبرا یفریو ک یهای حقوقاز دادگاه یشعب تخصیص

 است. یهقوه قضائ یسرئ یاراتاز وظایف و اخت یاتمصالح و مقتض یترعا

 ارجاع شود. یپرونده جزائ یحقوق به شعبه یاو  یپرونده حقوق یدر صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائ

 نیحبس ابد است و همچن یااعدام  یاصلب  یارجم  یا قصاص عضو یاها قصاص نفس آن یکه مجازات قانون یائمبه جر رسیدگی – تبصره

 استان به عمل خواهد آمد. یفریدر دادگاه ک شودیذکر م یکه در مواد بعد یبه نحو یاسیو س یبه جرائم مطبوعات یدگیرس

ها، آن ینوزراء و معاون ی،اسالم یمجلس شورا یندگاننمانگهبان، یمصلحت نظام، شورا یصاتهامات اعضاء مجمع تشخ یهبه کل رسیدگی

 یفرمانداران و جرائم عموماستانداران، ی،قضائ یهمحاسبات، دارندگان پا یواند یسسه قوه، سفرا، دادستان و رئ یمعاونان و مشاوران رؤسا

ه ب باشدیاستان تهران م یفریدادگاه ک یتها در صالحکل اطالعات استان یرانو باالتر و مد یپاز درجه سرت یو انتظام یافسران نظام

 است. یمراجع قضائ یرسا یتکه در صالح یاستثناء موارد

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  - ۵ ماده

 .یندمراجعه نما یمتحک یاحقاق حق و فصل خصومت، به قاض یبرا توانندیدعوا در صورت توافق م طرفین - ۶ ماده

 

 .اندنسخ شده یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۹۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱ مادهطبق  ۹الی  ۷مواد 

واحد  یکدفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم  البدل،یبه تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس عل ییحوزه قضا هر - ۱۱ ماده

 خواهد بود. یزدفتر کل ن یک یخواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارا ییمعاضدت قضا ارشاد و

از  یکهر  یاهر واحد  یارو اخت یتصالح یزانآن، م یطانتخاب و شرا یقههر واحد، طر یواحدها، تعداد اعضا ینا یلتشک ترتیب – تبصره

 ییهقضا رئیس قوه یببه تصو یدادگستر یروز یهو ته یشنهاداست که به پ اینامهیینبه موجب آ هاگیرییمو نحوه اقدامات و تصم آنیاعضا

 .یدخواهد رس

ه تعداد ب تواندیم ییهرئیس قوه قضا یباست و با تصو ییرئیس حوزه قضا یی،در هر حوزه قضا یهای عمومشعبه اول دادگاه رئیس - ۱۱ ماده

 الزم معاون داشته باشد.
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 5۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

دارد و در مرکز استان  یادار یاستهای ردادگاه بر دادگاهشعبه اول  یسو رئ یحوزه قضائ یسرئ ی؛دادگستر یسشهرستان؛ رئ در - ۱۲ ماده

وزه آن ح هاییدادسراها و دادگستر ها ودادگاه یهاستان است و بر کل یفریو ک یدنظرها تجددادگاه کلیساستان، رئ یدادگستر کلیسرئ

 دارد. یادار یاستآن حوزه نظارت و ر یهر حوزه بر دادسرا یسرئ ینخواهد داشت. همچن اریاد یاستاستان نظارت و ر

 حذف شده است. - تبصره

که  یقضات یرها و سادادگاه البدلیو دادرسان عل یفعل یقاز قضات تحق یهقوه قضائ یسدادسراها، رئ یکادر قضائ ینتأم برای - ۱۳ ماده

 االمکانیدهد منحل خواهد کرد و حت یصالزم تشخ یردادسرا غ یسها را که با تأساز دادگاه یبداند استفاده خواهد نمود و شعب یمقتض

 ها انجام خواهد شد.دادگاه عبش یناز آخر یحذف شعب اضاف

 یبرابر گروه شغل« دادستان تهران» یو گروه شغل« شهرستان یدادگستر یسرئ» یبرابر گروه شغل« هادادستان» یگروه شغل – ۱ تبصره

 خواهد بود.« استان تهران یدادگستر کلیسرئ»

 یغلبرابر گروه ش «یارداد» یو گروه شغل «یدادگاه عموم شعبه یسرئ» یبرابر گروه شغل« معاون دادستان و بازپرس» یگروه شغل – ۲ تبصره

 خواهد بود.« دادگاه البدلیدادرس عل»

 ،یده سال سابقه کار قضائ یحداقل دارا یداستان با یدادگستر کلیسرئ یه،قوه قضائ یسرئ یصبه تشخ یبه جز موارد ضرور – ۳ تبصره

 ند.داشته باش یشهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائ یدادگستر یسحداقل هشت سال و دادستان و رئ یدنظردادگاه تجد یسرئ

 ۱۴ ماده

 یسئر یلهبه وس یقاتو تمام اقدامات و تحق شودیم یلتشک البدلیدادرس عل یادادگاه و  یسبا حضور رئ یحقوق یعموم هایدادگاه – الف

 دادگاه است. یبا قاض یرأ یو انشا یقضائ یمو اتخاذ تصم گرددیمربوط انجام م یدادرس یینوفق قانون آ البدلیدادرس عل یادادگاه 

ان آن ینموده و نظر مشورت یدگیاست اقدام به رس یقضائ یهپا یزن که دارا یبا حضور مشاور قضائ المقدوریخانواده حت هایدادگاه – ب

 دادگاه اخذ خواهد شد. یسقبل از صدور حکم توسط رئ

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  – ج

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  – ۱ تبصره

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  – ۲ تبصره

و  شودیبه آنان ارجاع م ینها در چارچوب قواندادگاه یهستند که از طرف رؤسا یامور یهدار انجام کلعهده البدلیعل دادرسان - ۱۵ ماده

 .نمایندیو اداره م یرا تصد یها شعبه بال متصددادگاه کلیسرئ یینشعبه دادگاه حسب تع یسرئ یابدر غ

 .شده است نسخ یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۹۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱ مادهطبق  ۱۸الی  ۱۶مواد 

 شده است. منسوخ - ۱۹ ماده

فر ن یکمرکب از  یازبه تعداد موردن یدنظرو انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجد یهای عمومدر آراء دادگاه یدنظرمنظور تجد به - ۲۱ ماده

ه به ک یتاکثر یرأ یماهو یدگیپس از رس یافته یت. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمشودیم یلرئیس و دو عضو مستشار تشک

 االجرا خواهد بود.و الزم یقطع شودیانشاء م شارمستعضو  یارئیس  یلهوس

 . نسخ شده است ۱۳۹۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱ماده فوق طبق ماده  ۶تا  ۱تبصره 
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 5۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ه اول شعب یسو رئ باشدیاستان م یدنظردادگاه تجد شعبه اول یساستان رئ یدادگستر کلیسدر شهرستان مرکز استان، رئ – ۷ تبصره

شعبه  یسرئ ی،هر حوزه قضائ یسمرکز استان رئ یرهای آن شهرستان خواهد بود و در غدادگاه کلیسمرکز استان رئ یهای عمومدادگاه

 است. یقضائ وزهآن ح یاول دادگاه عموم

ها است که آن دادگاه یاستان یدنظرو انقالب، دادگاه تجد یو جزائ یحقوق یهای عمومدادگاه یدنظرآراء قابل تجد یدنظرتجد مرجع - ۲۱ ماده

قابل فرجام باشد  استان که یدنظرهای تجداستان و آن دسته از آراء دادگاه یفریهای کقرار دارند. آراء دادگاهآن استان  یدر حوزه قضائ

 کشور است. یعال یوانقابل فرجام در د یدنظرخواهی،تجد رایظرف مهلت مقرر ب

 .نسخ شده است ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  - ۲۲ ماده

 شده است. منسوخ - ۲۳ ماده

 شده است. منسوخ - ۲۴ ماده

 است: یربه قرار ز یدنظردرخواست تجد جهات - ۲۵ ماده

 شهادت، در شهود. یقانون یطفقدان شرا یادروغ بودن شهادت شهود  یادادگاه  یعدم اعتبار مدارک استناد یادعا – ۱

 با قانون. یمخالف بودن رأ یادعا – ۲

 .یصادرکننده رأ یقاض یتعدم صالح یادادگاه  یتعدم صالح یادعا – ۹

 مدافعات. یا یلبه دال یعدم توجه قاض یادعا – 2

 یدر صورت وجود جهت یدنظرماده به عمل آمده باشد مرجع تجد یناز جهات مذکور در ا یکیبه استناد  یدنظرتجد درخواست اگر – تبصره

 .یدنما یدگیبه آن جهت هم رس تواندیم یگرد

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  - ۲۶ ماده

که خارج از کشور  یکسان یروز و برا ۲4 یراناشخاص ساکن ا یبرا ۱۳در موارد مذکور در ماده  یدنظردرخواست تجد مهلت - ۲۷ ماده

 .باشدیم یابالغ رأ یخماه از تار۲ باشندیم

 یاهدفتر بازداشتگ یاو  یدرخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأ یادادخواست و  یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲۸ ماده

 .یدنما یمشده است تسل یفآنجا توق که در

ماره ثبت و ذکر ش یمتسل یخو تار یو طرف دعو یمشتمل بر نام متقاض یدیبالفاصله آن را ثبت و رس یدبازداشتگاه با یادفتر دادگاه  مدیر

 دنظرخواهییتجد یختار یخ،تار ین. ایدنما یدرا ق یخهمان تار یدنظردرخواست تجد یادادخواست  یابرگه یهکل یکننده بدهد و در رو یمبه تقد

 .گرددیم سوبمح

اه صادرکننده دفتر دادگ یدارسال نما یبالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأ یدنظرتجد یبازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضا دفتر

 .ارددیارسال م یدنظرفاصله آن را به مرجع تجدپرونده بال یلباشد پس از تکم یدر مهلت قانون یدنظرتجد یکه تقاضا یصورتدر یرأ

 نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 654طبق ماده  – ۱ تبصره

مقرر نبوده  یهادر مهلت یدنظرخواهیامکان استفاده از حق تجد یهثابت شود که به علت قوه قهر یدنظرهر گاه نزد دادگاه تجد – ۲ تبصره

 خواهد بود. یهرفع قوه قهر یخمهلت از تار یابتدااست،

ابر بر یدادرس ینههز یبپردازد و در آراء حقوق یدادرس ینهبابت هز یالمبلغ ده هزار ر یدبا یفریدر آراء ک یدنظرتجد یمتقاض – ۳ تبصره

 خواهد بود. یمدن یدادرس یینمقررات آ
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آن  که ینمگر ا یدنما یحتصر یدنظردرخواست تجد یاخود را در دادخواست  یتمام علل و جهات تقاضا یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲۹ ماده

 اقدام کند. یبرابر مقررات اعاده دادرس تواندیم یرجهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخ

ا مترتب باشد ت یفساد یفریحکم در امور ک یظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرا یدنظرتجد یتقاضا کهیدرصورت - ۳۱ ماده

 حکم متوقف خواهد شد. یاجرا یدنظرمرجع تجد یمتصم اتخاذ

 شده است. منسوخ - ۳۱ ماده

ه ب یدگیاست که قانوناً مکلف به رس یمطروحه با همان دادگاه یهر دادگاه نسبت به دعو یتعدم صالح یا یتصالح تشخیص - ۳۲ ماده

 بوده است. پرونده

 الحیصپرونده را به دادگاه ذ یتنداند با صدور قرار عدم صالح یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یصورت در - ۳۳ هماد

به دادگاه  یهالپرونده جهت حل اختالف توسط دادگاه مرجوع یردرا نپذ یتعدم صالح یادعا یهالچنانچه دادگاه مرجوع نماید،یم ارسال

 .شودمیاستان ارسال  یدنظرتجد

کشور خواهد  یعال یواناز دو استان باشد مرجع حل اختالف د ییهای دو حوزه قضادادگاه ینب یتکه اختالف صالح صورتی در – تبصره

 بود.

های اهدادگ یجیتدر یلمکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشک ییهقانون رئیس قوه قضا یناالجرا شدن االزم یختار از - ۳۴ ماده

 یموجبات اجرا یطواجد شرا ییقضا یروین یتو ترب یمتعل ینهدر زم یضرور یماتو انقالب و اتخاذ تصم یعموم یانحالل دادسراهاو  یعموم

 .یدفراهم نما رقانون را در سراسر کشو ینا

زم به تعداد ال یو انقالب نسبت به استخدام کارمند ادار یهای عمومدادگاه یاعضاء دفتر یلمجاز است به منظور تکم دادگستری - ۳۵ ماده

 است. یهای عموممربوط به دادگاه یالتتشک یاقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برا

 یطمحل استقرار، ملزومات و وسا یلاز قب یهای عمومالزم دادگاه یزاتو تجه یلوسا یهمکلف است در اسرع وقت امکان ته دولت - ۳۶ ماده

 قرار دهد. یدادگستر یاررا در اخت یزاتو تجه یلوسا ینا یرا فراهم کند و اعتبار الزم مربوطه برا یللوازم و وسا یگرو د یهنقل

 .یدرس خواهد ییهرئیس قوه قضا یبو به تصو یهته یدادگستر یرقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وز ینا ییاجرا نامهآیین - ۳۷ ماده

 یسانان یروین یریکارگالزم و به یزاتو تجه یلوسا یهته یاست در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبارات الزم را برامکلف  دولت - ۳۸ ماده

 .یدنما ینقانون تأم ینا یجهت اجرا

مصوب  یفریو انقالب در امور ک یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئقانون ( ۲3۱و )( ۲۹6قانون، مواد ) یناالجرا شدن االزم یختار از - ۳۹ ماده

و  یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئ قانون( 2۱۲و )( 2۱۱، )( ۹۲3و مواد ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ یسیونکم ۱۹5۱/3/۲۱

 .گرددیم نسخ ۱۹5۳/۱/۲۱مصوب  نیانقالب در امور مد

دارد در همان  یرتقانون در آن قسمت که مغا ینبا ا یرمغا و مقررات ینقوان یهکل یقانون در هر حوزه قضائ ینا یاجرا یخاز تار همچنین

 .شودیم یحوزه ملغ
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 یمشروع و حفظ حقوق شهروند هاییآزادقانون احترام به 

 ۱6/4۲/۱۹۱۹مصوب: 

 

 فیمکلفند در انجام وظا یهدادسراها و ضابطان قوه قضائ یانقالب و نظام ی،محاکم عموم یهقانون، کل ینا یبتصو یخاز تار -ماده واحده 

 خواهند شد: موضوعه محکوم ینبه مجازات مندرج در قوان ینو اجرا کنند. متخلف یتدقت رعارا به یلموارد ذ یشخو یقانون

ور و با حکم و دست ینقوان یتبر رعا یمبتن بایدیموقت مو بازداشت  ینتأم یو صدور قرارها یقاتتحق یو اجرا یمجرا یبکشف و تعق - ۱

 یهابازداشت یاخشونت و اعمال هر گونه  یااستفاده از قدرت و و سوء یشخص یقو از اعمال هرگونه سال یردمشخص و شفاف صورت گ ییقضا

 و بدون ضرورت اجتناب شود. یاضاف

 یا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأو معاون جرم باشد و ت یکو منحصر به مباشر، شر یقانون یباتبر طبق ترت یدبا هایتمحکوم - ۲

ق اصل بر برائت متهم بوده و هرکس ح یدهنگرد ینبودن قانون( قطع کهیمعتبر )درصورت یمنابع فقه یاو  یمستدل و مستند به مواد قانون

 الزم برخوردار باشد. یتاز امن نوندارد در پناه قا

آنان فراهم  یو کارشناس را برا یلفرصت استفاده از وک کرده و یتعنهم را رعا یتکمحاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مش  -۹

 آورند.

محوله و برخورد با مردم، الزم است  یفوظا یکال در اجراو  یعو مطلعان از وقا یمبا دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرا - 2

 کامالً مراعات گردد. یاسالم یناخالق و مواز

است  دهیگرد ینباشد که در قانون مع یبیبه حکم و ترت یزن یکه در موارد ضرور نمایدیم یجابو بازداشت افراد ا یریاصل منع دستگ - 6

 .یرندقرار گ یاندر جر یرشدگانارسال شود و خانواده دستگ ییمراجع صالح قضاو ظرف مهلت مقرره پرونده به 

جتناب و استخفاف به آنان، ا یراعضاء، تحق یرچشم و سابستن  یرافراد نظ یذایاز ا یق،استطالع و تحق یا ییو بازجو یریدستگ یاندر جر  -3

 گردد.

نون خالف قا یهابردن آنان به اماکن نامعلوم و کالً اقدام یانشستن پشت سر متهم  یااز پوشاندن صورت و  یقو مأموران تحق یانبازجو - 5

 ورزند. یخوددار

و بدون مزاحمت و در  یادوات جرم بر اساس مقررات قانونکشف آالت و  یا یمتهمان فرار یریجهت دستگ ی،محل یناتو معا هایبازرس - ۱

مضمون  یبه متهم تعلق ندارد و افشا یابه جرم نداشته و  یکه ارتباط یاییتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشانجام شود و از  یاطکمال احت

 گردد. یها خوددارآن موردیو ضبط ب یخانوادگ هاییلمو ف یلیفام یهاو عکس هاشتهها و نونامه

 یو قانون یشرع یتحج وسیلهیناخذ شده بد یاقرارهاممنوع بوده و یگراجبار او به امور د یامنظور اخذ اقرار و هرگونه شکنجه متهم به - ۳

 نخواهد داشت.

که  یو با کسان یردو نظارت الزم صورت گ یقبل یهاو آموزش یقانون یعلم هاییوهول و شبر اص یمبتن یدبا ها،ییو بازجو یقاتتحق - ۱4

صورت  یاند، بر اساس قانون برخورد جدخالف آن متوسل شده یهاخود به روش یفوظا یگرفته و در اجرا یدهو مقررات را ناد یباتترت

 .یردگ

ناهان و سؤال از گ یو خانوادگ یدر اسرار شخص یکنجکاو باشد و از یتهامات انتسابا یاو روشن و مرتبط با اتهام  یدمف ید،ها باپرسش - ۱۱

 احتراز گردد. یمؤثر در پرونده موردبررس یرموضوعات غگذشته افراد و پرداختن به 
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 ل،یاظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تما ینوشته شود و برا یلو تبد ییراظهارشده و بدون تغ یفیتها به همان کپاسخ - ۱۲

 نگردد. یجادالقاء ا یا یفتا شبهه تحر یسندبنو خودشان مطالب خود را

 و نحوه دهندیآنان را انجام م یفخاص وظا ینموجب قوانبه که  ییهادستگاه یاضابط  یروهاین یهامحاکم و دادسراها بر بازداشتگاه - ۱۹

قرار دهند و با متخلفان  یقو تشو یرمقررات را موردتقد یحصح یانکنند و مجر یمربوط با متهمان، نظارت جد یانان و متصدرفتار مأمور

 شود. قانونیبرخورد 

رار ق یاضمن صدور حکم  یافرصت ممکن  یننموده و در اولمتهمان، اجتناب  یفیو توق یضبط یایاز دخل و تصرف ناروا در اموال و اش - ۱2

حفظ و  است در یدهنگرد ییقضا یمها اتخاذ تصمگردد و مادام که نسبت به آن یفتکل یینتع یاءبه اموال و اشمحاکم و دادسراها نسبت در 

 .یدعمل آ به یو ادار یاستفاده شخصها از آن یدنبا یمورد یچو در ه یدهها اهتمام الزم معمول گردمراقبت از آن

در  یکه به نحو ییهادستگاه یهکند. کل یینموارد فوق تع یمنظور نظارت و حسن اجرا را به یأتیموظف است ه یهقوه قضائ یسرئ -۱6

 ین،مشاهده تخلف از قواندارد در صورت  یفهوظ یأتالزم را معمول دارند. آن ه یهمکار یأته ینموظفند با ا موارد قرار دارند ینارتباط با ا

اقدامات خود  یجهنموده و نت یمراجع صالح برخورد جد یقاز طر یزمتخلفان ن ها با مقررات، باها و انطباق آنشدر اصالح رو یمساع رعالوه ب

 .یدگزارش نما یهقوه قضائ یسرا به رئ
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شالق،  یات،قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، د یات،احکام حدود، سلب ح ینحوه اجرا نامهیینآ
 ینمع یهامحل یاو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار  ینف ید،تبع

 ۲3/4۹/۱۹۳۱مصوب: 

 

 فصل اول: مواد عمومی

 :است زیر معانی در نامهآیین این در رفته کار به اختصارات و طالحاتاص ـ ۱ماده 

 ؛۱۹۳۲الف ـ قانون مجازات اسالمی: قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ؛۱۹۳۲ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 قامتا بلد، نفی تبعید، شالق، دیات، جرح، و عضو ، نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفسنامه: آیینپ ـ آیین

 معین؛ هایمحل یا محل در اقامت از منع و اجباری

 شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛مال و اجرا میاع محکوم جازاتی که به منظور پایان دادن به حیاتت ـ مجازات سالب حیات: م

 قانونی؛ شرایط رعایت با آن منافع ازاله یا بدن اعضای از یک هر جرح ث ـ قصاص عضو: قطع یا

 ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرائم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

 تحت مستمر طوربه  کهینحو به قانون؛ در مذکور موارد در خاص مکان تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت درچ ـ 

 باشد؛ مراقبت

 هب مجاز و بوده مراقبت تحت مستمرطور  به کهینحوبه خاص؛ مکان ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در

 فق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛و مجازات این. نباشد کسی با معاشرت و مراوده و محل ترک

 شود؛می تعیین دادگاه حکمموجب به که مدتی خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در

کم دادگاه تعیین ح موجببه  که مدتی در معین هایمحل یا محل در اقامت از فرد ممنوعیت و اخراج د ـ منع از اقامت در محل معین:

 شود.می

که  ییهاچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزهاجرای احکام کیفری و هم ـ ۲ماده 

 کند.معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می

 البدل است.زه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علیحو در تبصره ـ

دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قانون آیین ( ۲۳3ماده )( ۱) تبصره اجرای در ـ ۳ماده 

شود، اجرای احکام به عهده ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میقضایی، به جرائم داخل در صالحیت این دادگاه در نزدیک

 دادسرای محل وقوع جرم است.
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 5۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 

 

 .است مربوط نظامی دادسرای احکام اجرای معاونت نامه به عهدهاین آیین( ۲) ماده مفاد رعایت با نظامی هایدادگاه احکام اجرای ـ ۴ماده 

قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابالغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای ( 2۳4االجرا موضوع ماده )احکام الزم ـ ۵ماده 

 شود.معاونت، نزد دادستان ارسال میاحکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این 

ها قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن( 2۳۹و )( 2۳4در اجرای مواد ) تبصره ـ

و یا دادستان ارسال االجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط الزم

 کند.

ضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای تقا و شود رأی مفاد از اطالع عدم مدعی محکوم چنانچه غیابی احکام در ـ ۶ماده 

 نماید.الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی میحکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت

در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی  ـ تبصره

 کند.به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می

حکم، موارد ذیل را  قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای ـ ۷ماده 

 :کندیمجلس منعکس ماحراز، بررسی و در صورت

 الف ـ ابالغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

 حکم؛ در اجمال یا ابهام نبود ـ ب  

 پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.

، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابالغ «الف»نبودن حکم به جهت مندرج در بند در صورت قابل اجرا  تبصره ـ

دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به صحیح رأی به دادگاه اعاده می

 .کندیدادگاه ارسال م

 برمعت هویتی اوراق به توجه با را محکوم هویت حکم، اجرای از پیش اندمکلف زندان معاون یا رئیس و کیفری احکام اجرای قاضی ـ ۸ماده 

 ط،مرتب مراجع دیگر و احوال ثبت اداره از استعالم طریق از هویتی، اوراق به دسترسی عدم یا و ارائه عدم صورت در و دیگر قطعی دالیل یا

 چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.آن با

االجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو اجرای حکم فوری است و پس از الزم ـ ۹ماده 

 دیگری مقرر شده است.

مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورتدر صورت حدوث هر یک  ـ ۱۱ماده 

دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر  قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر،

 کند:می

 الف ـ دوران بارداری؛

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 5۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ن حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛ب ـ پس از زایما

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص 

 عضو مادر؛

 ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

 شود؛ بهبودی در تأخیر یا بیماری تشدید موجب مجازات اجرایکه آن به منوط بهبودی؛ زمان تا محکوم جسمی یا روانی ث ـ بیماری

 ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شالق در این ایام؛

 چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرائم تعزیری.

اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی  به ازهای مالی، محکومٌدر مورد مجازات ـ ۱تبصره 

 شود.مربوط اقدام می

برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می ـ ۲تبصره 

 شود.ود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشبیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می

 انچهچن تا کندمی معرفی قانونی پزشکی به را محکوم عضو قطع یا عضو قصاص حکم اجرای از پیش کیفری احکام اجرای قاضی ـ ۱۱ماده 

ام و حکم اجرا اقد خصوص این در آن، رفع بودن ممکن و قانونی مانع وجود صورت در. شود اعالم مراتب باشد، قانونی موانع از یکی دارای

 افتد.شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میمی

 دنیب هایمجازات دیگر و حیات سالب مجازات بر مشتمل احکام به نسبت دادرسی اعاده تقاضای وصول با کشور یعال دیوان شعبه ـ ۱۲ماده 

دهد. در دیگر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می ۱۹۳2/6/3مورخ  52۲ شماره رویه وحدت رأی رعایت با

 کشور است. یهای کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالمحکومیت

سی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادر( 255در اجرای ماده )

 گردد.جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعالم می

 زا مهم اوراق بر مشتمل پرونده مفید بدل کیفری احکام اجرای قاضی شود،می خارج شعبه از دلیلی هر به پرونده که مواردی در ـ ۱۳ماده 

کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه  ینظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالت گزارش کیفری، مین أ قرارت جمله

 .کندیم

 احکام اجرای قاضی برود، کشور از وی خروج و فرار بیم چهچنان و اجرایی اقدامات رغم به محکوم به دسترسی عدم صورت در ـ ۱۴ماده 

 ربطذی کند تا از آن طریق به مراجعن دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعالم میآیی قانون( ۲۳۲) ماده رعایت با کیفری

 فوق حشر به دستور لغو به نسبت قانونی، موارد در حکم اجرای شدن منتفی یا محکوم حضور یا دستگیری محضبه  نیچن. همگردد ابالغ

 .کندمی اقدام

 مکانچه . چنانشودمی اقدام دادگاه تصمیم حسب است، شده صادر معین مکان در زات ا نی مجعل اجرای به حکم که مواردی در ـ ۱۵ماده 

 ینتعی دادستان موافقت و کیفری احکام اجرای قاضی پیشنهاد با مجازات اجرای محل باشد، نشده مشخص مجازات علنی اجرای برای خاصی

 .شودمی

قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل ( 2۳۱) ماده اجرای در ـ ۱۶ماده 

 نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.صورت، اجرای رأی وفق این آیینشود و در غیر اینمی
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 ۱4 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

بات تأخیر موج یا حذف قصاص اجرای زمینه حد اجرای با که صورتی در قصاص، و حد هایمجازات به توأمان محکومیت در ـ ۱۷ماده 

شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می

 شود.مجازات قصاص ابتدا اجرا می

ه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد علیدر صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی ـ ۱تبصره 

 شود.اجرا می

 های حدی مقدم است.اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات ـ ۲تبصره 

 معین تعزیر یا و الناسحق تعزیر و حیات سالب حد مجازات که صورتی در تعزیر، و حد هایمجازات به توأمان محکومیت در ـ ۱۸ماده 

 شود.مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می اجرای و باشد شرعی

 شالق به محکومیت مانند شرعی معین تعزیر یا و الناسحق تعزیر و حیات غیرسالب حد هایمجازات به توأمان محکومیت در ـ ۱۹ماده 

 د.شومی اجرا حدی مجازات ابتدا تعزیری، شالق و حدی

شود و در صورت الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا میهای قصاص نفس و تعزیر حقدر محکومیت توأمان به مجازات ـ ۲۱ماده 

 شود.عضو اجرا می الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاصهای قصاص عضو و تعزیر حقمحکومیت به مجازات

سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا  یهامجازات به توأمان محکومیت در ـ ۲۱ماده 

های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازتمی

 شود.قانون مجازات اسالمی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی( 2۲۳تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده )

های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای در محکومیت توأمان به مجازات ـ ۲۲ماده 

 شود.نمیمجازات حبس 

ها ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتدر محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات ـ ۲۳ماده 

 باشد.نمی

صورتی که شود و در قانون مجازات اسالمی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می( ۱۹۲ماده )( ۹) تبصره اجرای در ـ ۲۴ماده 

 شود.این قانون به شالق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می (۲۲6مجازات رجم به استناد ماده )

 .است بالمانع بلد نفی یا و تبعید حبس، تحمل هنگام عضو قطع و شالق هایمجازات اجرای ـ ۲۵ماده 

نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ قانون و آییندر محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در  ـ ۲۶ماده 

 کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

 یسرئ کند؛می صادر را فرد آزادی دستور حکم اجرای از پس بالفاصله کیفری احکام اجرای قاضی باشد، زندان در محکومچنانچه  ـ ۲۷ماده 

 لت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعالم کند.ع به محکومچه چنان است مکلف نیز زندان

 حکم اجرای مرحله در محکوم چه  قانون آیین دادرسی کیفری، چنان( 62۲قانون مجازات اسالمی و )( ۱۱2) مواد اجرای در ـ ۲۸ماده 

 مرتکب اصالح و ندامت دادگاهچه . چنانکندمی ارسال دادگاه به را پرونده یفریک احکام اجرای قاضی کند، عفو درخواست یا و توبه ادعای

 تا مجازات اجرای دادگاه دستور به صورت این در. نماید تقاضا رهبری مقام از قضاییه قوه رئیس توسط را محکوم عفو تواندمی کند، احراز را

ت افتد. کمیسیون مذکور مکلف اسحکومان فقط برای یک بار به تأخیر میم مجازات تبدیل و تخفیف عفو، کمیسیون سوی از نتیجه اعالم

 حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند.
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 ۱۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .کندمی تفهیم و اعالم محکوم به را ماده این مفاد حکم، اجرای از پیش هفته یک کیفری احکام اجرای قاضی ـ تبصره

قانون مجازات ( ۹23و )( ۱۳۱در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطالن همه یا برخی سوگندها موضوع مواد ) ـ ۲۹ماده 

پس از ( ۹23رأساً و در خصوص ماده )( ۱۳۱اسالمی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعالم و دادستان در مورد ماده )

 نماید.موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می

ها، قاضی اجرای احکام کیفری از با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ـ ۳۱ماده 

اجرا  یهاتیسپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومکه تأمین نماید؛ مگر آنقرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می

 نشده دیگری باشد.

آید. دادستان های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میاجرای مجازات ـ ۳۱ماده 

 س کل دادگستری استان اطالع دهد.های مذکور، مراتب را به رئیمکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات

ار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول اقر با فقط رجم یا قتل حد چهچنان ـ ۳۲ماده 

 حکم صادرکننده به دادگاهقانون مجازات اسالمی پرونده را ( ۱5۹) ماده اجرای در کیفری احکام اجرای قاضی کند و منکر بزه انتسابی شود،

س مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری اسا بر مجازات، سقوط قرار صدور ضمن تا کندمی ارسال

 .کندمی تفهیم محکوم به را  پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور

 اختصاصی مواد: دوم فصل

 سالب حیات یهااجرای مجازاتمبحث اول: نحوه 

 .پذیردمی صورت او نماینده یا رهبری مقام اذن از طی مراحل استیذان و پس و دم اولیای درخواست با نفس قصاص اجرای ـ ۳۳ماده 

 فقد خصوص در و معاینه را محکوم کیفری احکام اجرای قاضی حضور در معتمد پزشک یا قانونی پزشک حکم، اجرای از پیش ـ ۳۴ماده 

 .کندمی نظر اعالم حکم اجرای برای مانع

دهد تا در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطالع می ـ ۳۵ماده 

تشخیص قاضی اجرای احکام چه تقاضای مالقات با افرادی را دارد اعالم کند. در صورت تقاضای مالقات، افراد مورد نظر محکوم به چنان

شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات مالقات که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت میکیفری و در صورتی

 شود.. در صورت ضرورت از مترجم استفاده میآوردیمحکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم م

ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط  ـ ۳۶ماده 

چه نانگردد که چشود و به محکوم تفهیم میفرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می

 دارد، اعالم نماید.اظهاراتی مانند توبه یا وصیت 

نامه محکوم پس از مالحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعالم بالمانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده وصیت ـ ۱تبصره 

رونده پ شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن درمی

 گردد.حفظ می

در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی  ـ ۲تبصره 

 باشد.آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمیبه عمل می
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 ۱۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 کیفری احکام اجرای قاضی عهده بر آن تعطیل یا تأخیر از جلوگیری و الزم تشریفات رعایت و حکم اجرای صحت بر نظارت ـ ۳۷ماده 

 از پس و یابدمی انتقال حکم اجرای محل به الحفظتحت مجلسصورت ظیم تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن رعایت از پس. است

 مندرج مفاد طبق حکم بعدی، مواد در مذکور شرایط رعایت با و کیفری احکام اجرای قاضی دستور به دادگاه، منشی توسط حکم مفاد قرائت

 .آیدمی در اجرا به آن در

در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت  ـ ۳۸ماده 

 باشند.حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن مینبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای 

مجلس و امضای آن توسط در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت ـ ۳۹ماده 

نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده 

م چه در حکشود. رئیس زندان یا معاون او با مالحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنمی

 کند.دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می

و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم  زیآونفس به صورت حلقهای اعدام و قصاص مجازات ـ ۴۱ماده 

 شود.داشته باشد، اجرا می

 که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن ـ ۴۱ماده 

ش از اجرای حکم، آالت و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای مأمور اجرای حکم مکلف است پی ـ ۴۲ماده 

ن تعذیب و یا مثله شد ای که موجب شکنجه،چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونهای غیر از آنحکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله

 دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.یی باید توسط افراد آموزشعملیات اجرا نیچنمحکوم گردد ممنوع است. هم

ی حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر کیفر احکام اجرای قاضی ـ ۴۳ماده 

 اطالع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

 الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون الزم باشد؛

 ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجر  ا و اجرای مجازات؛پ 

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعالم نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه 

 جسد پس از اجرای حکم؛

رسمی شناخته شده در قانون چه دین محکوم از ادیان ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان

 اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

 ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

 ها در اجرای قصاص نفس؛چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن

 ح ـ وکیل محکوم؛

 خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون الزم باشد.
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 ۱۹ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 باشد.مانع اجرای حکم نمی« ح»و « ث»موضوع بندهای عدم حضور افراد  ـ ۱تبصره 

 حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است. ـ ۲تبصره 

 وی، معاون یا زندان رئیس امضای به و کرده مجلسصورت را مراتب حیات، سالب حکم اجرای از پس کیفری احکام اجرای قاضی ـ ۴۴ماده 

 رساند.ک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان )در صورت حضور( و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی میپزش

 لبسا مجازات اجرای مراسم تصاویر یا فیلم انتظامی، مأموران یا زندان مقامات توسط و کیفری احکام اجرای قاضی تشخیص به ـ ۴۵ماده 

 شود.ه محکوم ثبت و نگهداری میپروند در و تهیه حیات

انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خالصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به  ـ ۴۶ماده 

انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به قانون مجازات اسالمی، ( ۹3موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده )

 تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بالمانع است.

چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، چنان ـ ۴۷ماده 

نامه توسط معاونت حقوقی قوه نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیینقدام میقاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی ا

 رسد.قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می

ید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیچنان ـ ۴۸ماده 

که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، یابد. در صورتیشود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می

چه ولی دم قاتل را نانشود. در فرض اخیر چشود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص میحکم اعدام اجرا می

قانون ( 2۹۱ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده )به گونه

کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار مجازات اسالمی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می

 شود:شته باشد، به شرح ذیل اقدام میدا

 شود؛الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می

 ینتعی برای را پرونده نفس قصاص مجدد اجرای از پیش کیفری احکام اجرای قاضی باشد، جرح یا عضو قصاص متقاضی محکوم اگر ـ ب 

 .کندمی ارسال صالحذی مرجع به تکلیف

خانواده  شود تا بهپس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می ـ ۴۹ماده 

 شود.المال پرداخت میهای مربوطه از بیتیا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه

 اول: نحوه اجرای مجازات رجمگفتار 

قانون مجازات اسالمی پیشنهاد ( ۲۲6در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده ) ـ ۵۱ماده 

 طریق زا را پرونده تأیید،دهد. دادگاه در صورت تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می

کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت به معاونت قضایی ارسال می استان دادگستری کل رئیس

 شود.شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میصدور حکم جدید به دادگاه ارسال می

رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به در صورت  ـ ۵۱ماده 

شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می

 کند.تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می اعالم کند. همچنین انجام غسل میت و
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 ۱2 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .باشد آزاد و گودال از خارج هادست کهینحوبه دهندمی مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار ـ ۵۲ماده 

 چنین کوچکی آنیک یا دو عدد کشته شود. هم ای باشد که محکوم با اصابتدر اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ـ ۵۳ماده 

 ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.نباید به اندازه

یافته به شرح مواد فوق را ربط اقدامات انجامقاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی ـ ۵۴ماده 

 کند.مجلس میی ضبط در پرونده صورتبررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برا

پس زنند و سی محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ میزنا هرگاه ـ ۵۵ماده 

 دیگران سنگ که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آندیگران و در صورتی

 زنند.می

عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان( 255) ماده اجرای در چه  چنان ـ ۱تبصره 

 زنند.صادرکننده این حکم سنگ می

 مانع اجرای حد نیست. عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ ـ ۲تبصره 

 جم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.ر حد اجرای هنگام شهود حضور ـ ۵۶ماده 

هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای  ـ ۵۷ماده 

 شود.شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمیرجم برگردانده میحد 

 گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

 پشت به صلیب و رو کهینحوکنند؛ بهای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میاجر در ـ ۵۸ماده 

های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی دست نیچنبه قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم

 کنند.بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می

 باشد که موجب مرگ مصلوب شود.ای نحوه بستن محکوم نباید به گونه ـ ۱تبصره 

 چه  شود. چنانمحکوم از چوبه دار پایین آورده می منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم، ـ ۲تبصره 

 شود.سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می از زودتر مصلوب فوت

 درمانی اقدامات باشد، پزشکی خدمات ارائه نیازمند چه  کنند و چناناگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می ـ ۵۹ماده 

 شود.نامه اقدام میآیین( 2۳) ماده مطابق فوت صورت در و است بالمانع

 گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس

 کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید. قاضی اجرای احکام ـ ۶۱ماده 

 ینیده باشد و ولرسا قتل به را نفر یک از بیش نفس قصاص به محکوم چه  قانون مجازات اسالمی، چنان( ۹۱۹) ماده اجرای در ـ ۶۱ماده 

دم احد از مقتوالن خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتوالن تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به 

 کند.آنان مجازات قصاص را اجرا می
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افتد، با رفع مانع و مطالبه اجرای قصاص به تعویق  گذشت مشروط و یا معلق، هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، ـ ۶۲ماده 

 آورد.صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می

مجلس کرده و در اجرای در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت ـ ۶۳ماده 

 دارد.ه را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال میقانون مجازات اسالمی پروند( 225ماده )

علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده در صورتی که محکوم و مجنی ـ ۶۴ماده 

قانون مجازات اسالمی به دادگاه ( ۹۱4ماده )( ۲را در اجرای تبصره ) م، پروندهحک اجرای توقف ضمن کیفری احکام اجرای قاضی است،

 کند.ارسال می

 حق یا و شوندمی محسوبدم  ولی اسالمی مجازات قانون طبق که است کسانی ناحیه از آن استیفای به منوط قصاص اجرای ـ ۶۵ماده 

مجلس از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت پیش کیفری احکام اجرای قاضی. هستند دارا را قصاص استیفای

 رساند.نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می

 رایب انتظار جهت به یا و دیه فاضل پرداخت از وی ناتوانی یا موجه عذر بدون قصاص استیفای برای دم ولی مراجعه عدم صورت در ـ تبصره

 شود.قانون مجازات اسالمی اقدام می( 2۲۳لی دم، مطابق ماده )و افاقه یا بلوغ

قانون مجازات اسالمی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس ( 2۲2یا )( ۹63) مواد مشمول موضوع اگر ـ ۶۶ماده 

 کند.قوه قضاییه ارسال می

صاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص ق اجرای از پیش مجنون یا صغیر دم ولیچه چنان ـ ۶۷ماده 

 کند.اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می

سط قاضی اجرای شود ظرف مهلت مناسبی که توقانون مجازات اسالمی به متقاضی قصاص اخطار می( 2۲۹در اجرای ماده ) ـ ۶۸ماده 

حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذیاحکام کیفری تعیین می

یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی 

 شود.حکم اجرا می قصاص

 :باشد ذیل موارد متضمن باید نفس قصاص استیذان ـ ۶۹ماده 

 الف ـ مشخصات پرونده؛

 هیگوا ملی، کارت شناسنامه، تصویر شامل آن مستندات همراه به محجور و کبیر از اعمدم  اولیای و مقتول ، ب ـ مشخصات هویتی محکوم

 سال تمام شمسی؛ هجده از کمتر بالغ دم ولی رشد گواهی و وراثت حصر

 آن؛ ارتکاب کیفیت و انگیزه و پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت

 کننده جنایت )اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی(؛ت ـ ادله اثبات

 ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

 تصویر مستندات آن؛ ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه
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ها با دریافت دیه پس از اجرای چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن

 قصاص نفس؛

 های بدوی و قطعی ابالغ شده به محکوم یا وکیل وی؛ح ـ تصویر دادنامه

 رای اجرای قصاص؛علیه بخ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی

 فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛ کنندهمید ـ مشخصات و امضای تنظ

 ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

رای احکام کیفری صاحبان حق قصاص اج قاضی وی، پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف ـ ۷۱ماده 

 حکم اجرای منظورتوانند بهکند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان میاجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میرا برای 

 .دهند نیابت دیگر شخص یا دم اولیای از یکی به یا شده حاضر شخصاً

ه حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شدچه هیچچنان تبصره ـ

افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری می

 کند.قانون مجازات اسالمی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعالم می( 2۲۳در اجرای ماده )

چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق چنان ـ ۷۱ماده 

 شود.نامه اقدام میآیین( 25مقررات مذکور در ماده )

قانون مجازات ( 2۲۱ماده ) هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ـ ۷۲ماده 

المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه اسالمی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت

م قصاص پس از دهد. حکالمال اقدامات الزم را انجام میکند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیتقضاییه ارسال می

 شود.پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می

 ماده اجرای در شود، ناممکن وی به دسترسی فرار جهت به یا و کند فوت علتی هر به نفس قصاص به محکوم که صورتی در ـ ۷۳ماده 

تحقیقات و اقدامات قانونی الزم را برای دسترسی به در فرض فرار محکوم بدواً  قانون مجازات اسالمی قاضی اجرای احکام کیفری،( 2۹6)

آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعالم و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی وی به عمل می

 کند.به دادگاه ارسال می

یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا  چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروطچنان ـ ۷۴ماده 

افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می

ه را به منظور تعیین مجازات علیه قاضی اجرای احکام پروندباشد. در صورت تحقق شرط یا معلقوی منوط به سپردن وثیقه مناسب می

کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای تعزیری به دادگاه ارسال می

 شود.مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می

رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص سی به وی، با تفویض مقام دستر عدم یا دم ولی نشدن شناخته جهت به اگر ـ ۷۵ماده 

صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور 

 د.کنقانون مجازات اسالمی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می( 2۲2توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده )

 یزن کندمی قصاص مطالبه حضور از پس غایب دم ولی و نشده منتهی قصاص حکم صدور به پرونده که موردی در ماده این حکم ـ تبصره

 .است جاری
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 های قطع و قصاص عضومبحث دوم: نحوه اجرای مجازات

 کنند: درخواست را عضو قصاص اجرای توانندمی ذیل اشخاص ـ ۷۶ماده 

 ورثه او؛ علیه یاالف ـ مجنی

 در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛« الف»ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند 

 علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی

قانون مجازات اسالمی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون ( ۹63) ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده

 باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

 .دادستان تنفیذ و اذن با مگر کند؛ تصمیم اتخاذ قیمومت تحت افراد برای قصاص حق خصوص در تواندنمی قیم ـ تبصره

 پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.قاضی اجرای احکام کیفری موظف است  ـ ۷۷ماده 

مجلس و پرونده را در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت ـ ۷۸ ماده

 کند.قانون مجازات اسالمی به دادگاه ارسال می( 225در اجرای ماده )

 کمترین کهینحوهای متعارف به عمل آید؛ بهقطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه هایاجرای مجازات ـ ۷۹ ماده

 آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

از حیث طول و  کهینحوکند؛ بهص عضو فراهم میقصا صحیح و دقیق اجرای برای را الزم تمهیدات کیفری احکام اجرای قاضی تبصره ـ

 شود.عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می

 وی لوکی یا و قانونی مقامقائم یا علیهمجنی قانونی، پزشک کیفری، احکام اجرای قاضی حضور عضو قصاص مجازات اجرای هنگام ـ ۸۱ ماده

مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به علیه یا قائمضروری است. در صورت عدم حضور مجنی

 ذاخ با باشد، بازداشت در محکومکه  صورتی در نشوند حاضر موجه عذر بدون نیز دوم مرتبه در مذکور اشخاص چه  افتد و چنانتأخیر می

 که به جهت دیگری بازداشت نباشد.شود؛ مشروط بر آند میاآز متناسب تأمین

 رب نظارت. شودمی اعزام حکم اجرای محل به الحفظتحت انتظامی نیروی توسط و کیفری احکام اجرای قاضی دستور به محکوم تبصره ـ

 .است کیفری احکام اجرای قاضی با الزم تشریفات رعایت و اجرا صحت

شود. نظارت بر الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میقاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتمحکوم به دستور  ـ ۸۱ ماده

 صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

جراحت و یا ورود که این امرسبب گسترش شود؛ مگر آنحس کردن عضو اجرا میقصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی ـ ۸۲ماده 

، قصاص علیهآسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی

 آید.حسی محکوم به عمل میعضو با بیهوشی و یا بی

درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در  اب باشد، شده واقع علیهمجنی حسیبی یا بیهوشی حال در جنایت که صورتی در ـ تبصره

 .شودیالذکر اجرا مفوق یهاتیهر یک از وضع

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۱ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را   چنان ـ ۸۳ ماده

 د.کنالتفاوت دیه به دادگاه ارسال میبرای اتخاذ تصمیم پیرامون مابهقانون مجازات اسالمی پرونده را ( ۹۳5مجلس و در اجرای ماده )صورت

یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات الزم را از حیث حضور کادر پزشکی و  قطع حکم اجرای از پیش ـ ۸۴ ماده

چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان

قانون آیین دادرسی کیفری اقدام ( 6۲۲رج از زندان باشد، مطابق ماده )بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خا

 شود.می

 سالار دادگاه به قانونی تصمیم اتخاذ جهت پرونده و است منتفی حکم اجرای باشد، شده زایل عضو قصاص یا قطع محل چنانچه ـ ۸۵ ماده

 .گرددمی

یم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی ب عضو قصاص در قانونی پزشک تشخیص به کهصورتی در ـ ۸۶ ماده

 کند.اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می

 از وممحک چه  چنان و رودنمی بین از قصاص حق اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طوالنی باشد، ـ ۸۷ ماده

قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر ( 645حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ) این بابت

 کند.می

 احکام اجرای قاضی نباشد، ممکن جنایت با عمق و عرض ، اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ـ ۸۸ ماده

علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی قانون مجازات اسالمی به مجنی( 244یم مفاد ماده )تفه از پس است مکلف کیفری

 را درباره امکان چنین قصاصی استعالم و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

ت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام جنای یا کند فوت جنایت سرایت اثر بر قصاص اجرای از پیش علیهمجنی اگر ـ ۸۹ ماده

 کند.کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می

قانون مجازات اسالمی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به ( ۹۳4و )( ۹۱۳) مواد مشمول موضوع کهصورتی در ـ ۹۱ ماده

قانون مجازات اسالمی ( ۹۱۳کند. در اجرای ماده )تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده میمجلس طرفین تفهیم و صورت

چنین در صورتی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم

ت اسالمی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت قانون مجازا( ۹۳4که صاحب حق قصاص بر اساس ماده )

کند. در دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعالم می

ه صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکنندیراینصورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غ

 کند.حکم ارسال می

 در ار قانونی پزشکی نظر کیفری احکام اجرای قاضی باشد، قصاص اجرای در مباشرت متقاضی قصاص حق صاحب که صورتی در ـ ۹۱ماده 

اص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر قص حق صاحب توسط قصاص صحیح اجرای قانونی پزشک چه  چنان. کندمی استعالم باره این

کند و در غیر این صورت نظر پزشک را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می

منوط به آن است که  صورت اجرای قصاصکند. در اینقانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعالم می

( ۱4صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده )

 شود.نامه اقدام میآیین

احب ضایت صر صورت در مگر کند؛ اقدام خود شده قطع عضو پیوند به نسبت تواندنمی حکم اجرای از پس عضو قصاص به محکوم ـ ۹۲ماده 

 حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
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 ۱۳ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همهزینه ـ ۹۳ماده 

 عهده محکوم است. وی به دلیل قانونی دیگری الزم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر

 بینی شده است.قانون مجازات اسالمی برای سارق پیش( ۲5۱نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده ) ـ ۹۴ماده 

قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای  ـ ۹۵ماده 

کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از مجازات به پزشکی قانونی معرفی می

 افتد.شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر میرفع حکم اجرا می

 .دگیر انجام معتدل هوای در باید عضو قطع ، ت زخم شودسرای موجب هوا سردی یا گرمی قانونی پزشکی تشخیص به چه  چنان ـ ۹۶ماده 

 مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

 مبلغ دیه، شدن حال زمان و احضار را وی کیفری احکام اجرای قاضی باشد، شده محکوم دیه پرداخت به صرفاً محکوم چه  چنان ـ ۹۷ماده 

. در صورت کندیقانون مجازات اسالمی به او تفهیم م( 2۱۱نحو دیگری را وفق ماده ) بهله محکوم با توافق امکان و پرداخت نحوه دقیق،

 ینا غیر در و  دهدیتوافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار م

عمد و خطای را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبهپرونده ( 2۱۳) ماده اجرای در صورت

محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در  دهد. در صورتی کهمحض در وقت نظارت قرار می

 آورد.ام الزم را به عمل میقانون آیین دادرسی کیفری اقد( 64۱و )( 645اجرای مواد )

ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت ـ ۹۸ماده 

 به پرداخت منتهیمهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه 

 کند.نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می

باشد. مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسالمی است و شامل دیه غیر مقدر )آرش( و دیه تغلیظ شده نیز می ـ ۹۹ماده 

تمام یا بخشی از دیه به حساب اعالمی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند  تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریزمحکوم می

له صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکومو رسید آن را تحویل دهد. در این

 کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.اعالم می

 درج پرونده در وی درخواست نماید، دیه تقاضای اسالمی مجازات قانون در مذکور مواعد رسیدن از پیش لهمحکوم چه  چنان ـ ۱۱۱ماده 

له پس از انقضای مواعد تقاضای عد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکومموا انقضای از پس کهآن بدون شود؛می

دادرسی کیفری اقدام الزم را قانون آیین( 62۱را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ) اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه

 آورد.به عمل می

 معد صورت در است مکلف محکوم کند، تقاضا را دیه لهمحکوم و برسد پایان به دیه پرداخت مواعد هرگاه تا صدور حکم قطعی ـ ۱۱۱ماده 

 اعسار دادخواست و نبوده مقرر هایمهلت در دیه پرداخت به قادر محکوم که مواردی در .کند پرداخت جایک صورتبه را آن دیه، تقسیط

 شود.به دادگاه ارسال می ۱۹۳2 مصوب مالی هایمحکومیت قانون نحوه اجرای( ۹) ماده اجرای در پرونده باشد، کرده تقدیم

قانون مجازات اسالمی ( 2۳4) ماده مطابق کیفری احکام اجرای واحد و نمایدمی تعیین دیه از سهمی اساس بر را اقساط دادگاه ـ تبصره

 تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.کند. در صورت حکم بهاقدام می

ط قاضی اجرای احکام کیفری است. در له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسپرداخت دیه به محکوم ـ ۱۱۲ماده 

 له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمینکنند و در مواردی که محکوممقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری میقائمله، ورثه بهصورت فوت محکوم
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 ۳4 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 شناسایی عدم صورت در. کندمی واریز قضاییه قوه سوی از اعالمی حساببه را شده وصول دیه کیفری احکام اجرای قاضی و وارث او است

 .شودمی واریز قضاییه قوه سپرده حساب به دیه آنان، به دسترسی عدم یا وارث

در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی  ـ ۱۱۳ماده 

شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان دیه از اموال مرتکب استیفا می ۱۹۳2های مالی مصوب به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت

 شود.المال یا عاقله به دادگاه ارسال میه پرداخت دیه حسب مورد از بیتاموال، پرونده برای صدور حکم ب

قانون ( ۱۱ماده )( ۱هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره ) ـ ۱۱۴ماده 

با  خواستار شود، را اقساط تعدیل محکوم تمکنلحاظ  به لهمحکوم چه  کند. چناناقدام می ۱۹۳2های مالی مصوب نحوه اجرای محکومیت

 کند.اعالم قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می

 االرث او از دیهبرد و سهمقانون مجازات اسالمی از دیه قتل ارث نمی( 26۱که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده )در صورتی ـ ۱۱۵ماده 

 شود.طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می

 وی به مناسبی مهلت دادگاه نماید، مهلت تقاضای محکوم چه  چنان. شودمی پرداخت فوری و است حال میت بر جنایت دیه ـ ۱۱۶ماده 

 شود.اقدام می ۱۹۳2 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون وفق اعطایی، مهلت در پرداخت عدم صورت در و دهدمی

قانون مجازات ( ۹6۱) ماده  خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب هیعلیچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولچنان ـ ۱۱۷ماده 

 شود.قانون مذکور اقدام می( ۹63اسالمی در این مورد والیت ندارد و مطابق ماده )

ها حسب مورد با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن کیفری دیه، قاضی اجرای احکامدر مورد اطفال محکوم به پرداخت  ـ ۱۱۸ماده 

چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، آورد. چناناقدامات اجرایی الزم را به عمل می

 .شودیقیم یا سرپرست قانونی احضار م

 وی بازداشت ادامه دادستان تشخیص به و شود بازداشت دهندهفراری چه  قانون مجازات اسالمی، چنان( 2۹2) ماده اجرای در ـ ۱۱۹ماده 

 ه،دهندفراری آزادی به قصاص حق صاحب رضایت یا و وی فوت محکوم، دستگیری شدن متعذر صورت در یا و نباشد مؤثر محکوم احضار در

 موالا توقیف دستور دادگاه ،دم اولیای یا علیهمجنی تقاضای ادستان ود نظر تأیید صورت در. کندمی ارسال دادگاه به را پرونده دادستان

 رعایت با کیفری احکام اجرای قاضی. دهدمی اعاده کیفری احکام اجرای واحد به را پرونده و صادر دیه میزان به را دهندهفراری یا محکوم

 .کندمی آزاد نباشد، بازداشت در دیگری سبب به چه  چنان را دهندهفراری و نموده اقدام اموال توقیف به نسبت قانونی، مقررات

 اقدام زیر ترتیب به شود، حاصل دسترسی محکوم به المالبیت محل از یا و دهندهفراری سوی از دیه پرداخت از پس چه  چنان ـ ۱۱۱ماده 

 :شودمی

قانون مجازات اسالمی ( 225کیفری در اجرای ماده ) احکام اجرای قاضی باشد، شده گذشت عضو یا نفس قصاص به نسبت چه  الف ـ چنان

لحفظ ادهنده )در صورت مطالبه( محکوم را تحتالمال و یا فراریو به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت

 کند؛به همراه پرونده به دادگاه اعزام می

ـ در  لیه عصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیب 

محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام 

 کند.ن تکلیف به دادگاه اعالم میکیفری مراتب را جهت تعیی

 دیه به قصاص تبدیل نباشد، دیه فاضل رد به مشروط قصاص اجرای چه  قانون مجازات اسالمی چنان( ۹6۳) ماده اجرای در ـ ۱۱۱ماده 

 یول ای علیهمجنی توسط دیه مطالبه به قصاص حق از انصراف نمودن مشروط صورت در. است وی رضایت اخذ و مرتکب با مصالحه به منوط

کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کیفری احکام اجرای قاضی دم،
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

طابق مشود و در غیر این صورت قصاص منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال میمورد نظر، پرونده به

 شود.مقررات اجرا می

که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به  مواردی در ـ تبصره

های مالی مصوب جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیتگرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت

 کند.در خصوص وصول دیه اقدام می ۱۹۳2

 کند. درصورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می در ـ ۱۱۲ماده 

 شود.صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می

به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی کوممح پرداخت برای مالی تمکن عدم مدعی عاقله که صورتی در ـ ۱۱۳ماده 

 جاری وی مورد در تنها ماده این حکم باشد، تمکن عدم مدعی عاقله از نفر چند یا یک چه  ن  . چنادهدیها تحقیقات الزم را انجام مآن

 .شودمی اجرا مقررات مطابق دیگران سهم به نسبت حکم مفاد و است

 همس میزان به دیه وصول به نسبت کیفری احکام اجرای قاضی کند، امتناع دیه پرداخت از مالی تمکن وجود با عاقله چه  چنان ـ ۱۱۴ماده 

 .کندمی اقدام وی اموال از متمکن عاقله

 .شودمی تأمین او ماترک از دیه پرداخت، موعد رسیدن فرا از پس عاقله فوت صورت در ـ ۱۱۵ماده 

یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام الزم را به  محکوم چه  چنان ـ ۱۱۶ماده 

 مورد حسب را دیه آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفریعمل می

 شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون ( »۱5های بدنی به استثنای موضوع ماده )خسارت تأمین صندوق یا مربوط بیمه شرکت از

 .است ممنوع دیه نپرداختن لحاظبه راننده بازداشت هرصورت در و نمایدمی وصول «۱۹۳6 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث

 احکام اجرای قاضی علیه آن مرد نیست،قانون مجازات اسالمی موضوع دیه جنایتی که مجنی( 66۱در اجرای تبصره ذیل ماده ) ـ ۱۱۷ماده 

 به الزم مدارک همراه به را لهمحکوم آن، التفاوتمابه مورد در و کرده اقدام وی محکومیت میزان به محکوم از دیه اخذ به نسبت کیفری

 کند.بدنی معرفی می هایخسارت تأمین صندوق

 همراه به را حکم از رونوشتی کیفری احکام اجرای قاضی است، شده صادر المالبیت از دیه پرداخت به حکم که مواردی تمام در ـ ۱۱۸ماده 

ی احکام اجرا واحدبه را نتیجه پرداخت از پس مذکور خانهوزارت. کندمی ارسال دادگستری وزارت به دیه پرداخت برای الزم مدارک دیگر

 کند.کیفری اعالم می

 د،باشن متعدد مقتول دم اولیای که مواردی در و آن غیر و قتل به مربوط احکام در کیفری احکام اجرای قاضی دیه، وصول از پس ـ ۱۱۹ماده 

 :کندمی اقدام زیر ترتیب به

صورت دیه به شماره حساب اعالمی از سوی قانونی معرفی کرده باشند، در اینالف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده 

االرث هریک و به شماره حساب اعالمی از سوی آنان واریز صورت، دیه به نسبت سهم نیگردد و در غیر اوکیل یا نماینده قانونی واریز می

 شود؛می

شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم رداخت میدم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پ یب ـ در خصوص ول

شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا انداز میو تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس

 شود.واریز می

  شود.ند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل میله کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشاگر برخی از افراد محکوم تبصره ـ
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 ۳۲ صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

 .شودنمی اجرا زنانبه نسبت و است مردان اختصاصی احکام از سر موی تراشیدن مجازات ـ ۱۲۱ماده 

 راشیدن آن کافیت بدون سر موی کردن کوتاه یا آن از بخشی تراشیدن و است آن کامل تراشیدن سر، موی تراشیدن از منظور ـ ۱۲۱ماده 

 نیست.

 .شودمی انجام آن مشابه متعارف وسایل دیگر یا تیغ وسیله به و مرتبه یک برای سر موی تراشیدن تبصره ـ

 مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شالق

بی و به قطر تقری متریسانت بیست و صدیک الی صدیک طول به شده تابیده هم به چرمی نوار وسیلهبه شالق مجازات اجرای ـ ۱۲۲ماده 

 شود.متر که فاقد گره باشد انجام مییک و نیم سانتی

 .نکند اصابت عورت و گردن صورت، سر، و بدن جلوی به ضربات که باشد ایگونهبه باید شالق اجرای نحوه ـ ۱۲۳ماده 

و در صورتی که در فضای باز اجرا  باشد معتدل آن هوای دمای باید شود، اجرا سرپوشیده فضای در شالق مجازات چه  چنان ـ ۱۲۴ماده 

شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می

 شود.می

 جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد. هایقسمت ق،شال پیچیدن علت به که باشد ایگونهبه نباید شالق اجرای ـ ۱۲۵ماده 

 حسی و ضد درد پیش از اجرای شالق ممنوع است.استفاده از هرگونه داروی بی ـ ۱۲۶ماده 

شود. در موارد تردید در تعداد اجرای حکم شالق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می ـ ۱۲۷ماده 

مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و شود. پس از اجرای شالق، مراتب صورتاکثر گذاشته می ضربات، بنا بر

 شود.محکوم رسیده و ضم پرونده می

 .باشد هداشت دعوا طرفین از یکی یا محکوم با دشمنی یا دوستی سابقه یا سببی نسبی، قرابت نباید شالق حکم اجرای مأمور تبصره ـ

افتد. در شود و تا بهبودی وی به تأخیر میدر صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شالق، اجرای حکم متوقف می ـ ۱۲۸ماده 

قانون آیین دادرسی ( 645) ماده اجرای در کیفری احکام اجرای قاضی نباشد، بازداشت در دیگری علت به محکوم چه  این صورت چنان

 کند.قرار تأمین متناسب صادر میکیفری در مورد وی 

هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شالق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه،  ـ ۱۲۹ماده 

بهبودی باشد که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از افتد؛ مگر آناجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شالق به تأخیر می

آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شالق، قرار و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سالمتی محکوم مخاطره

 شود.تأمین متناسب صادر می

 پزشکی به را وی شالق، مجازات اجرای برای پزشکی مانع وجود بر دایر محکوم ادعای صورت در کیفری احکام اجرای قاضی ـ ۱۳۱ماده 

 در و افتدمی تعویق به شالق مجازات اجرای بهبودی زمان تا باشد مانع رفع به امید قانونی پزشک تشخیصبه هرگاه کند.ی میمعرف قانونی

یک دسته شود و در شالق حدی به دستور دادگاه با قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می( 64۲) ماده وفق تعزیری شالق در صورت، این غیر

 ها به بدن او نرسد.شود؛ هرچند همه آنبار به محکوم زده میترکه یا شالق )ضغث( که به تعداد ضربات حد است، فقط یک
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 به وبتن و شودمی اقدام نظر این اساس بر بداند، بالمانع را محکوم بدن از قسمتی بر حدی شالق اجرای قانونی پزشکی چه  چنان ـ تبصره

 .رسدنمی ضغث

. شودومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته میمحک حدی شالق ضربات ـ ۱۳۱ماده 

 شود.محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می

 حکم شالق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست. که محل اجرایدر صورتی ـ تبصره

 رد و شودمی اجرا مذکور نقاط تمام در متمرکز غیر و مساوی صورت به پا مچ تا شانه از ایستاده نحو به مرد محکوم حدی شالق ـ ۱۳۲ماده 

باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا  نداشته عورت ساتر از غیر پوشاکی که حالی در خمر شرب و تفخیذ لواط، زنا، حد

 شود.می

 .است قوادی و قذف حد از شدیدتر خمر شرب حد و خمر شرب حد از شدیدتر تفخیذ و زنا شالق حد ـ تبصره

 .است کیفری احکام اجرای قاضی با آن تشخیص و باشد متعارف باید تعزیری شالق اجرای حین محکوم پوشش ـ ۱۳۳ماده 

 ورت،ص و سر جز به و بدن پشت به است، متعارف لباس او پوشش و خوابیده شکم روی بر محکوم که حالتی در تعزیری شالق ـ ۱۳۴ماده 

 ضوع نقص یا جانی خطر موجب که ایگونه به متوسط شدت با و مجلس یک در یکنواخت نحو به شالق ضربات. شودمی زده عورت و گردن

 .شودمی نواخته نشود، محکوم

 نحو به مردان حضور بدون و زن مجرب مأمور توسط و کیفری احکام اجرای قاضی دستور به مؤنث، محکوم مورد در شالق حکم ـ تبصره

 اجرای مانع مردان حضور صورت این در که باشد عمومی اماکن از یکی دادگاه رأی در شالق حکم اجرای محل کهاین مگر شود؛می اجرا فوق

 شود.نشسته اجرا می حالت در شالق و نیست حکم

 بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معینهای تبعید و نفیمبحث ششم: نحوه اجرای مجازات

 راجع اجرایی نامهآیین»های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل ـ ۱۳۵ماده 

باشد. در مورد نحوه می« رئیس قوه قضاییه ۱۹۳۹قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۲۹ی تکمیلی موضوع ماده )هامجازات اجرای نحوه به

 .شودمی عمل آتی مواد شرح به ، بلد نفی اجرای مجازات تبعید و

 باشد،مین مناسب لدب نفی و تبعید و اجباری اقامت برای غیره و اجتماعی امنیتی، سیاسی، شرایط لحاظ به که هاییمحل فهرست ـ تبصره

 راجعم به تا اعالم قضاییه قوه به ملی امنیت عالی شورای تصویب از پس و شده تهیه اطالعات و کشور دادگستری، هایوزارتخانه توسط

 .گردد ابالغ قضایی

احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته  بلد نفی یا تبعید حکم اجرای برای را محکوم کیفری احکام اجرای قاضی ـ ۱۳۶ماده 

 .کندمی تفهیم وی به مجلسباشد را با تنظیم صورت

 عهده به ریکیف احکام اجرای قاضی توسط قضایی نیابت تنظیم از پس شده، تعیین محل به بلد نفی اعزام محکوم به تبعید یا ـ ۱۳۷ماده 

 حکم جرایا قضایی، نیابت قرار صدور با کیفری بوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکاممر دادگستری ضابطان دیگر یا انتظامی نیروی

 آن به مربوط ایرایانه سامانه طریق از را نیابت قرار مفاد از اینسخه و کندمی درخواست نیابت مجری بخش عمومی دادگاه یا دادسرا از را

 شود.به مرجع معطی نیابت گزارش می طریق همین از نیز آن نتیجه. نمایدمی ارسال مرجع

 .کند معرفی را خود و عزیمت شده تعیین محل به شخصاً تواندمی محکوم ، کیفری در صورت موافقت قاضی اجرای احکام ـ ۱تبصره 
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کند می عالما زندان به را بلد نفی یا تبعید به محکومیت مراتب کیفری احکام اجرای قاضی باشد، زندان در محکوم که صورتی در ـ ۲تبصره 

 اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.تا پس از تحمل حبس نسبت به

 حلم به الحفظتحت و کیفریجلب احکام اجرای قاضی دستور به نماید، امتناع محل به رفتن از یا باشد متواری محکوم چنانچه ـ ۳تبصره 

 .شودمی اعزام حکم اجرای

شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از  تعیین محل به محکوم اعزام که صورتی در ـ ۴تبصره 

 رفع مانع اعزام خواهد شد.

 .بود خواهد محل در محکوم حضور روز از بلد نفی یا تبعید محکومیت شروع ـ ۵تبصره 

 مورد در شده انجام اقدامات نتیجه ی بلدنف یا تبعید محل دادسرای به محکوم معرفی یا اعزام تاریخ از ماه یک ظرف چهچنان ـ ۱۳۸ماده 

 .کندمی درج پرونده در را نتیجه و پیگیری را مراتب نیابت معطی کیفری احکام اجرای قاضی نشود، اعالم نیابت

 الماع ضمن و معرفی محل انتظامی نیروی به را وی ، بلد نفی یا تبعید محل دادسرای در محکوم حضور با نیابت مجری قاضی ـ ۱۳۹ماده 

 کند.کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعالم می

نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطالعات محل را از حضور محکوم  ـ ۱۴۱ماده 

 های الزم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.پایان مدت محکومیت مراقبتمطلع کند و تا 

شانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی ن شده، تعیین محل در استقرار از پس است مکلف محکوم ـ ۱۴۱ماده 

بار  کی روز دو هر باشد، کیلومتر چهل از بیش تبعید محل با انتظامی نیروی فاصله چه  انتظامی مربوط اعالم کند و صبح هر روز و چنان

 چنین در صورت تغییرحضور و غیاب را امضاء کند. هم مخصوص دفتر و معرفی( کالنتری یا پاسگاه) اقامت محل انتظامی نیروی به را خود

 در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعالم کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی 

که دادگاه حین صدور حکم به تبعید آن مگر است؛ بالمانع شده تعیین محل در مناسب و معین حرفه یا شغل به محکوم اشتغال ـ ۱۴۲ماده 

یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار 

لفن ارتباطی از قبیل ت گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق مالقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایلمی

 های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.تواند از رسانهو اینترنت را ندارد؛ اما می

باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی تبصره ـ

 شود.جز در فرض احراز عدم صالحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می به نفی بلد،

 تصمیم اتخاذ جهت را کیفریمراتب احکام اجرای قاضی نباشد، دیگران با محکوم معاشرت و مراوده از جلوگیری امکان چهچنان ـ ۱۴۳ماده 

 حکومتی مقام معظم رهبری )حبس در تبعید( تصمیم مقتضی اتخاذ کند. حکم اجرای در تا نمایدمی منعکس دادگاه به

 و گیردست وی دستور به کند، ترک کیفری احکام اجرای قاضی اذن بدون را محل ، بلد نفی یا د تبعی به محکوم که صورتی در ـ ۱۴۴ماده 

 .شودمی اعاده حکم اجرای محل به الحفظتحت

اند به محض اطالع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلفنیروی انتظامی یا  ـ ۱۴۵ماده 

 یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

و « ۱۹54ض عضو مصوب نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقآیین»نامه، االجرا شدن این آییناز تاریخ الزم ـ ۱۴۶ماده 

 باشد.ملغی می« ۱۹۱۲نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق مصوب آیین»
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 ۳6 صفحه                                                                                     کیفری قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / حقوق جزاء و آیین دادرسی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .است کشور کل دادستان با نامهآیین این اجرای حسن بر نظارت ـ ۱۴۷ماده 

به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابالغ  ۱۹۳۱/۹/۲3  تبصره در تاریخ 24ماده و  ۱2۱نامه مشتمل بر این آیین ـ ۱۴۸ماده 

 االجرا است.الزم
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