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صفحه ۹

قانون صدور چک
مصوب ۱۹66/42/۱3 :با اصالحات اخیر

ماده  - ۱انواع چک عبارتند از:
 .۱چک عادی ،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن
ندارد.
 .۲چک تایید شده ،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالعلیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
 .۹چک تضمینشده ،چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین
میشود.
 .2چک مسافرتی ،چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.
تبصره  -قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد ،راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز الزمالرعایه
است .بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزماالجرا شدن این قانون ،اقدامات الزم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده
پیام) را انجام داده و دستورالعملهای الزم را صادر نماید.
ماده  - ۲چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور
در حکم اسناد الزماالجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به
هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه
چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده  2و یا گواهینامه مندرج در ماده  6را به اجرای ثبتاسناد محل
تسلیم نماید.
اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهیشده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا
قائممقام قانونی آنان.
تبصره  -دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف
در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ،از دادگاه تقاضا نماید .در
صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ،باید درخواست خود را به همان دادگاه
صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده  - ۳صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی
از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ،به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به
صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چک ،یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از
پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ،بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده  ۳مکرر  -چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده  - ۴هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ( )۹پرداخت نگردد ،بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل
پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و
هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد ،علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم
نماید .به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک
گواهی شود .بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک ،فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک
موجود است ،ارسال دارد .در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
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ماده  - ۵در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ،به تقاضای دارنده چک ،بانک مکلف است مبلغ
موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک ،آن را به بانک تسلیم نماید .بانک مکلف است
بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در
گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل ،آن را به متقاضی تحویل دهد .به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب
اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده ،بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک ،جانشین اصل چک
میشود .در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده  ۵مکرر  -بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،این سامانه مراتب را به صورت
برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطالع میدهد .پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد
مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ،اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف -عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب -مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری
دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی.
ج -عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی.
د -عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره  - ۱چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)( ،ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط ،اوضاع و
احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود ،به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به
حالت تعلیق درمیآید .آییننامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن
ظرف مدت سه ماه از الزماالجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
تبصره  - ۲در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ،اقدامات موضوع
این ماده عالوه بر صاحب حساب ،در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت
مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است .بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت ،در صورتی که
چک به نمایندگی صادرشده باشد ،مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره  - ۳در هر یک از موارد زیر ،بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فوراً و به صورت برخط از چک
رفع سوء اثر شود:
الف  -واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن
مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ،ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش
و قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.
ب  -ارائه الشه چک به بانک محالعلیه.
ج  -ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی
دارنده چک.
د  -ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه  -ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و  -سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک
توسط دارنده.
تبصره  - ۴چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( )۱2این قانون و تبصرههای آن باشد ،سوء اثر
محسوب نخواهد شد.
تبصره  - ۵بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای
آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده  - ۶بانکها مکلفند برای ارائه دستهچک به مشتریان خود ،صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام
نمایند .این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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قانونی ،حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (« )6قانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش
هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب  »۱۹۱3 /2 /6یا رتبهبندی اعتباری از
مؤسسات موضوع بند ( )۲۱ماده (« )۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  »۱/۳/۱۹۱2اقدام نموده و متناسب با نتایج
دریافتی ،سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد .حداکثر مدت اعتبار چک از
زمان دریافت دستهچک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد ،مشمول این قانون نمیشوند .ضوابط
این ماده از جمله شرایط دریافت دستهچک ،نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق
دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از الزماالجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد.
تبصره  - ۱بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط ،اطالعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را در اختیار
مؤسسات مربوط قرار میدهند ،مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره  - ۲به منظور کاهش تقاضا برای دستهچک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار ،بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک
سال پس از الزماالجرا شدن این قانون ،ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دستهچک
ندارند ،به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی ،رتبهبندی اعتباری و استفاده از دستهچک،
امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود .در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی ،صاحب
حساب تا زمان پرداخت دین ،مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده ( )6مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دستهچک،
صدور چک جدید و استفاده از چک موردی هست.
تبصره  - ۳هر شخصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دستهچکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا
دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید ،به مدت سه سال از دریافت دستهچک ،صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به
جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات
شدیدتر باشد ،مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده  - ۷هر کس مرتکب بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف  -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب  -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج  -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک
به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چکهای بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در
متون چکها مالک عمل خواهد بود.
تبصره  -این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادرشده ،نمیباشد.
ماده  - ۸چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور صادرشده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده  - ۹در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری ،وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی
ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محالعلیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه
آن را بپردازد.
ماده  - ۱۱هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و
به حداکثر مجازات مندرج در ماده  5محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده  - ۱۱جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور
چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری
نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است ،بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت
کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
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در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت
بیمحل بودن چک محفوظ باشد ،باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک
اعالمیه مذکور در ماده  2و  6را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره  -هرگاه بعد از شکایت کیفری ،شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید
تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده  - ۱۲هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ،شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن
پرداخت کند ،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا
ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد .صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه
نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکومعلیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه
و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکومعلیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یکسوم جزای
نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره  -میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده  ۲قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب
 ۱۹53٫۹٫۱4مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده  - ۱۳در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف  -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب  -هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج  -چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د  -هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی
است.
ه  -در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده  - ۱۴صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلشده یا از طریق کالهبرداری یا
خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانک پس از احراز هویت
دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالمشده صادر و
تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد
دستوردهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده  5این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره  - ۱ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه
حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا
انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره  - ۲دستوردهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی
تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه
آن را پرداخت میکند.
تبصره  - ۳پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده  ۱2محفوظ خواهد بود.
ماده  - ۱۵دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده  - ۱۶رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ،فوری و خارج از نوبت
به عمل خواهد آمد.
ماده  - ۱۷وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خالف این امر ثابت گردد.
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ماده  - ۱۸مرجع رسیدگیکننده جرائم مربوط به چک بالمحل ،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده  ۱۹2قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور کیفری)  -مصوب  ۱۹5۱٫3٫۲۱کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی -حسب مورد یکی
از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده  - ۱۹در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد ،صادرکننده
چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود.
بهعالوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل
صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است ،که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده  - ۲۱مسئولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده  - ۲۱بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور
کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره  - ۱بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه
خود ،امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامههای عدم
پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید .قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک
مرکزی به احکام ورشکستگی ،اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق
ماده ( )۱2این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
تبصره  - ۲ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعالمات بانکها به موجب آییننامهای
خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت میرسد.
ماده  ۲۱مکرر  -بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزماالجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته ،معسر از
پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ،از دریافت دستهچک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک
موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه
سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند ،فراهم نماید .سامانه مذکور به نحوی
خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده ،مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده
بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن ،با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک
امکانپذیر باشد .مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره  - ۱در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از الزماالجرا شدن این قانون صادر میشوند ،تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه
چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در
صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد ،مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
در این موارد ،صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک خواهد
بود .چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد ،تابع قانون زمان صدور هست.
تبصره  - ۲ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته ،معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به
وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
ماده  - ۲۲در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ،آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و
هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میآید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابالغ
اوراق تلقی میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده  - ۲۳دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ،از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل
طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید .دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ،صادرکننده یا هر دو
اجرائیه صادر نماید.
الف  -در متن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب  -در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج  -گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( )۱2این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
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صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه ،بدهی خود را بپردازد ،یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ،اجرای احکام دادگستری ،اجرائیه را
طبق «قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب  »۲۹/۹/۱۹۳2به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت
یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ،اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن
قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب ،قرار توقف عملیات اجرایی صادر
مینماید .در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائممقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و
مرجع قضائی دالیل ارائه شده را قابلقبول بداند ،توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد .به دعاوی مذکور خارج از نوبت
رسیدگی خواهد شد.
ماده  - ۲۴در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ،کارمند
خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ،امکانات ،دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (« )۳قانون رسیدگی به
تخلفات اداری مصوب  »5/۳/۱۹5۲محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.
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قانون جرم سیاسی
مصوب۱۹۳6/4۲/۲4 :

ماده  - ۱هر یک از جرائم مصرح در ماده ( )۲این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای
داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ،بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده  - ۲جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ( )۱این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیسجمهور ،وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ( )6۱5قانون
مجازات اسالمی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )۱3قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا
اقلیتهای دینی شناختهشده مصوب ۱۹34/3/5
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای
مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب
ماده  - ۳مباشرت ،مشارکت ،معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود ،قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم ربایی و گروگانگیری
ت ـ بمبگذاری و تهدید به آن ،هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال ،ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی ،قاچاق و خرید و فروش سالح ،مواد مخدر و روانگردان
چ ـ رشاء و ارتشاء ،اختالس ،تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ،پولشویی ،اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریک مردم به تجزیهطلبی ،جنگ و کشتار و درگیری
د ـ اختالل در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفتهشده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده  - ۴نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲/۱۲/2است.
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ماده  - ۵تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است .متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در
دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند .مرجع رسیدگیکننده طی قراری در این
مورد اظهارنظر مینماید .شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده  - ۶موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میشود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری
بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
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قانون جرایم رایانه ای
مصوب۱۹۱۱/4۹/46 :

بخش یکم  -جرائم و مجازاتها
فصل یکم  -جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکم  -دسترسی غیرمجاز
ماده  - ۷۲۹هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی
یابد ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم  -شنود غیرمجاز
ماده  - ۷۳۱هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی
یا نوری را شنود کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )۱4۰444۰444ریال تا چهل میلیون ()24۰444۰444
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم  -جاسوسی رایانهای
ماده  - ۷۳۱هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای
داده مرتکب اعمال زیر شود ،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از
بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال تا شصت میلیون ( )34۰444۰444ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت ،سازمان ،شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها ،به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره ۲ـ آییننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون
توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری ،کشور ،ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۷۳۲هرکس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده ( )۹این قانون ،تدابیر امنیتی سامانههای رایانهای یا مخابراتی را نقض
کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )۱4۰444۰444ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷۳۳چنانچه مأموران دولتی که مسوول حفظ دادههای سری مقرر در ماده ( )۹این قانون یا سامانههای مربوط هستند و به آنها
آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرارگرفته است بر اثر بیاحتیاطی ،بیمباالتی یا عدم رعایت
تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به دادهها ،حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند ،به حبس از نود و یک روز تا
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دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از
شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم  -جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکم  -جعل رایانهای
ماده  - ۷۳۴هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود ،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون
( )۲4۰444۰444ریال تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.
ب) تغییر دادهها یا عالئم موجود در کارتهای حافظه یا قابلپردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن
متقلبانه دادهها یا عالئم به آنها.
ماده  - ۷۳۵هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند ،به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد
شد.
مبحث دوم  -تخریب و اخالل در داده ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی
ماده  - ۷۳۶هر کس به طور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا
غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )۱4۰444۰444ریال تا چهل میلیون ()24۰444۰444
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷۳۷هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن ،انتقال دادن ،پخش ،حذف کردن ،متوقف کردن ،دستکاری یا تخریب
دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری ،سامانههای رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند ،به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )۱4۰444۰444ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
ماده  - ۷۳۸هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها ،تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص
مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی شود ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ()6۰444۰444
ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷۳۹هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت ،آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد ( )۳( ،)۱و ( )۱4این قانون را علیه
سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند ،از قبیل خدمات درمانی ،آب ،برق ،گاز ،مخابرات ،حمل
و نقل و بانکداری مرتکب شود ،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم  -سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه
ماده  - ۷۴۱هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید ،چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد ،به جزای نقدی از
یک میلیون ( )۱۰444۰444ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای
نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷۴۱هرکس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر ،محو ،ایجاد یا متوقف
کردن دادهها یا مختل کردن سامانه ،وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به
صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.
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فصل چهارم  -جرایم علیه عفت و اخالق عمومی
ماده  - ۷۴۲هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر ،توزیع یا معامله کند یا به
قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ()6۰444۰444
ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره  -۱ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد.
تبصره  -۲هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود ،مرتکب به یک میلیون ( )۱۰444۰444ریال تا پنج میلیون ()6۰444۰444
ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیاالرض
شناخته نشود ،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر ،صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام
تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده  - ۷۴۳هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود ،به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ،آنها را تحریک ،ترغیب ،تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی
به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا بیست
میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو
میلیون ( )۲۰444۰444ریال تا پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال است
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز
تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ،به حبس از نود و
یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم
میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده ( )۱2شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا
تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم  -هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده  - ۷۴۴هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی ،فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا
با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ،به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی
از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷۴۵هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت
او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد ،به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس
از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا چهل میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
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ماده  - ۷۴۶هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر
نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت ،راساً یا به عنوان نقل قول ،به شخص حقیقی یا حقوقی
به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ،اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،
افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان) ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )6۰444۰444ریال تا چهل
میلیون ( )24۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم  -مسئولیت کیفری اشخاص
ماده  - ۷۴۷در موارد زیر ،چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد ،شخص حقوقی دارای مسئولیت
کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به
شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
ماده  - ۷۴۸اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق ،با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی ،میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب
جرم ،عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی ،به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد ،تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم
تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد ،تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت
تکرار جرم ،شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر
شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده  - ۷۴۹ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع
ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب
جرائم رایانهای به کار می رود را پاالیش (فیلتر) کنند .در صورتی که عمداً از پاالیش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند ،منحل خواهند
شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند ،در مرتبه نخست به جزای نقدی از
بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون
( )۱44۰444۰444ریال تا یک میلیارد ( )۱۰444۰444۰444ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره  -۱چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وبسایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولیفقیه و قوای سه گانه مقننه،
مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  ۱۹5۹/2/۱۳و الحاقات
بعدی آن یا به احزاب ،جمعیت ها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناختهشده یا به سایر اشخاص
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حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد ،با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده
به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان ،تارنما (وبسایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پاالیش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره  -۲پاالیش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده  - ۷۵۱قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل
دادستانی کل کشور تشکیل دهد .وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،اطالعات ،دادگستری ،علوم،
تحقیقات و فناوری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی ،یک نفر
خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون
قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسالمی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.
ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره  -۱جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته)
با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره  -۲کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پاالیش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره  -۳کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه گانه
و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده  - ۷۵۱ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام
قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل
آورند .چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند ،منحل خواهند شد .در غیر این صورت ،چنانچه در اثر
بیاحتیاطی و بیمباالتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند ،در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون
( )۲4۰444۰444ریال تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال تا یک میلیارد
( )۱۰444۰444۰444ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق
اطالع دهند.
ماده  - ۷۵۲هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران
به داخل یا برعکس استفاده کند ،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال تا یک میلیارد
( )۱۰444۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم  -سایر جرائم
ماده  - ۷۵۳هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ()6۰444۰444
ریال تا بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب
جرائم رایانهای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی
متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
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ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ،شنود غیرمجاز ،جاسوسی رایانهای و تخریب و اخالل در داده ها یا
سیستم های رایانهای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب ،اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد ،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم  -تشدید مجازاتها
ماده  - ۷۵۴در موارد زیر ،حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسهها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا
نهادهای انقالبی و بنیادها و موسسههایی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسسههایی که با کمک مستمر دولت
اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت
عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانهای شده باشد.
ج) دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی ،متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.
ماده  - ۷۵۵در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت،
تلفن همراه ،اخذ نام دامنه مرتبه باالی کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ،محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ،محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد ،محرومیت از سه تا پنج سال.

مواد  ۷۵۶الی  ۷۷۹به موجب ماده  ۶۹۸قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شدهاند.

ماده  - ۷۸۱در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی
پیشبینی نشده است ،مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده
است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده  - ۷۸۱میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه
قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
ماده  - ۷۸۲آییننامههای مربوط به جمعآوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
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ماده  - ۷۸۳شماره مواد ( )۱تا ( )62این قانون به عنوان مواد ( )5۲۳تا ( )5۱۲قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم
رایانهای منظور و شماره ماده ( )5۲۳قانون مجازات اسالمی به شماره ( )5۱۹اصالح گردد.
ماده  - ۷۸۴قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
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قانون مبارزه با پولشویی
مصوب ۱۹۱3/۱۱/4۲ :با اصالحات اخیر

ماده  - ۱اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود:
الف ـ جرم منشأ :هر رفتاری است که مطابق ماده ( )۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱/۲/۱۹۳۲جرم محسوب شود .از منظر این قانون
تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب میشود.
ب ـ مال :هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی ،منقول یا غیرمنقول ،مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه
اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری ،سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم :هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید ،از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم
تأمین مالی تروریسم حاصل میشود
همچنین ،مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول :اشخاص مذکور در مواد ( )6و ( )3این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی :مشاغلی که شاغلین آن معامالت زیادی را بهصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از
قبیل پیشفروشکنندگان مسکن یا خودرو ،طالفروشان ،صرافان ،فروشندگان خودرو ،فرشهای قیمتی ،فروشندگان عتیقهجات و هر نوع
محصول گرانقیمت.
ج ـ خدمات پایه :خدماتی است که طبق مقررات مربوطه ،پیشنیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن
اربابرجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند.
چ ـ معامالت و عملیات مشکوک:
معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس
قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
 ۱ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 ۲ـ کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان
اخذ خدمات پایه.
 ۹ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
 2ـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از
انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ماده  - ۲پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل ،تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از
ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
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پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم
تحصیل شده باشد.
تبصره  - ۱هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان
تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است .منظور از علم در این
تبصره و تبصره ( )۹همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره  – ۲دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد .عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد
( )۱4۰444۰444۰444ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در
سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات الزم است .عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای
نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود ،در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف میشود .چنانچه
پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره  - ۳چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در
صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود .در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه
تحصیل مشروع آن اثبات شود.
ماده  - ۳عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم ،اعم از جرائم منشأ
و پولشویی ،به دست آمده باشد.
تبصره  - ۱جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقعشده در
خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره  - ۲کلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ،استعمال و
یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه
مرتکب توقیف میشود .این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده ( )۱25قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 2/۱۲/۱۹۳۲خواهد بود.
ماده  - ۴به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم
پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود ،به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای
صنعت ،معدن و تجارت ،اطالعات ،کشور ،دادگستری و امور خارجه ،نماینده رئیس قوه قضائیه ،دادستان کل کشور یا نماینده وی ،رئیس
سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی ،رئیس سازمان اطالعات سپاه ،رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی بهعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی ،شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس
با وظایف ذیل تشکیل میشود:
 ۱ـ تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
 ۲ـ تهیه و پیشنهاد آییننامههای الزم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.
 ۹ـ هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری ،پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد ،مدارک ،اطالعات و گزارشهای واصله،
تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات الزم.
تبصره  - ۱دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره  - ۲ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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تبصره  - ۳کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط ،با
رعایت ماده ( )۱2این قانون الزماالجرا خواهد بود .متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال
از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
ماده  - ۵کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،بیمهها ،بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحسنه ،بنیادها و مؤسسات خیریه ،شهرداریها،
صندوقهای بازنشستگی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،تعاونیهای اعتباری ،صرافیها ،بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها،
شرکتهای کارگزاری ،صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از
قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها ،مکلفند آییننامههای اجرایی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون
و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
ماده  - ۶کلیه اشخاص موضوع ماده ( )6این قانون ،از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران ،سازمان امور مالیاتی کشور ،سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور ،دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند
اطالعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند.
ماده  - ۷اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد  6و  )3برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت
موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان ،مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت و هویت نماینده ،وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بهموجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی ،ثبتی،
سرمایهگذاری ،صرافی ،کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات مالی.
تبصره  ۱ـ معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است
که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش ،موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
 ۱ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 ۲ـ کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان
اخذ خدمات پایه.
 ۹ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
 2ـ معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (ازنظر پولشویی) واقع شده است .فهرست این مناطق
توسط شورا مشخص میشود.
 6ـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی .هرچند مراجعان ،قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن
انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع ،مالک ،سوابق حسابها ،عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال
پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره  - ۲این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
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ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرائی آن.
تبصره  - ۳هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )6قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱/5/۱۹۱3عالماً و
عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید عالوه
بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود .درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب
به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد .مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام
تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» ،به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند.
ماده  ۷مکرر  -به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،سیاستها و تصمیمات شورا« ،مرکز اطالعات مالی» با
ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ( )۲این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
الف ـ دریافت ،گردآوری ،نگهداری ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی
تروریسم ،ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی
تروریسم.
ب ـ وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،گمرک جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانکها،
سازمان ثبتاحوال کشور ،بیمه مرکزی ایران ،سازمان امور مالیاتی کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان حسابرسی ،سازمان
بورس و اوراق بهادار ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی ،موظفند پاسخ استعالمات
مرکز در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال
نمایند .همچنین ،اطالعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده ( )۱۱5قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱2/۱۲/۱۹۳6در اختیار قوه قضائیه قرار میگیرد.
تبصره  -واگذاری اطالعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصالح
قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی
مطابق حکم تبصره ( )۱این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معامالت مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای
مؤثر پیشگیری از آن ،از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص ،سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم فعالیت میکنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایر کشورها ،سازمانها ،مجامع منطقه ای ،بین الدولی و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین
و مقررات.
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ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آییننامهای است که توسط شورا تهیه شده
و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره  - ۱توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات
منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذیصالح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطالعات
مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول
دسترسی ،مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند .چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر
نشود ،رفع توقیف میشود.
تبصره  - ۲مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است .این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد الزم
معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی ،پیگیری و نظارت ،تحلیل و بررسی اطالعات مالی میباشد .رئیس مرکز از
میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا
منصوب میشود .دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است .تشکیالت این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس
آییننامهای است که توسط شورا تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
عالوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی ،رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
 ۱ـ وثاقت و حسن شهرت
 ۲ـ توانایی انجام وظایف
 ۹ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
 2ـ سالمت مالی ،اخالقی و امنیتی
 6ـ تعهد به اسالم ،انقالب ،نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به والیتفقیه
شرایط مقرر در بندهای ( )2( ،)۱و ( )6از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم میشود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور
و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره ،رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز ،توسط
رئیس مرکز تعیین میشوند .کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز
اطالعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب میشوند همکاری
الزم را داشته باشند .همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره  - ۳عالوه بر ضابطین عام ،وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط
دادگستری میباشند.
تبصره  - ۴نحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن
به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده  - ۸اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون ،صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود .افشای اطالعات
و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون
ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
ماده  - ۹اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم
پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال ،درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ( )۱4۰444۰444۰444ریال باشد به حبس
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تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا
ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
تبصره  - ۱چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،
معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره  - ۲صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ ،مشمول این حکم قرار
نگرفته باشد.
تبصره  - ۳مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ ،به مجازاتهای
پیشبینیشده در این قانون نیز محکوم خواهند شد .مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این
ماده محکوم میشوند.
تبصره  - ۴در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد ،موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره  - ۵در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ( )۲4قانون مجازات اسالمی به
جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
تبصره  - ۶چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت
نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعالم نموده یا اینکه امکان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد میشود.
ماده  - ۱۱کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد .قوه قضائیه موظف است طبق
مقررات همکاری نماید.
ماده  - ۱۱شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص
مییابد .تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ( )۹45و ( )۹4۱قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ،
شخصی غیر از مقامات مذکور باشد ،به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.
ماده  - ۱۲در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی
تصویب شده باشد ،همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
ماده  - ۱۳مجازات شروع به جرم ،معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات ،حسب مورد
تابع قانون مجازات اسالمی است.
ماده  - ۱۴آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تأیید توسط
رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ۱۹53/4۱/۱5 :با اصالحات اخیر

ماده  - ۱اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
 ۱ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 ۲ـ واردکردن ،ارسال ،صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 ۹ـ نگهداری ،حمل ،خرید ،توزیع ،اخفا ،ترانزیت ،عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 2ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 6ـ استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
 3ـ تولید ،ساخت ،خرید ،فروش ،نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 5ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ،محکومین مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیباند و یا دستگیرشده اند.
 ۱ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
 ۳ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آالت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره  ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ،کلیه موادی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب  ۱۹۹۱و اصالحات
بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعالم میگردد.
تبصره  ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد.
ماده  - ۲هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه
بپردازد عالوه بر امحای کشت ،برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
 ۱ـ بار اول ،ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
 ۲ـ بار دوم ،پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق.
 ۹ـ بار سوم ،صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق و دوتا پنج سال حبس.
 2ـ بار چهارم ،اعدام.
تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائممقام قانونی آنها صورت گرفته
است ،شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد ،به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود و
مباشر که متصدی کشت بوده است ،به  ۱4تا  ۹4میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  - ۳هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا  ۹4میلیون
ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد ،در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی
غیرداروئی از آنها باید احراز شود.
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ماده  - ۴هر کس بنگ ،چرس ،گراس ،تریاک ،شیره ،سوخته ،تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که
فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به
تولید ،ساخت ،توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم
میشود:
 ۱ـ تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
 ۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ،از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورتی
که دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.
 ۹ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا
پانزده سال حبس.
 2ـ بیش از پنج کیلوگرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند  2این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم
نشده و مواد ،بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال ناشی
از همان جرم مینماید .در اوزان باالی بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند.
ماده  - ۵هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده  2را خرید ،نگهداری ،مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و
تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
 ۱ـ تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
 ۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ،پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شالق.
 ۹ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پنج
سال حبس.
 2ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ،شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج تا ده
سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم عالوه بر مجازاتهای مذکور ،به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 6ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ،عالوه بر مجازات مقرر در بند  2به ازا هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی
مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 3ـ بیش از یکصد کیلوگرم ،عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  2و 6حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال
ناشی از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 2
خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
ماده  - ۶مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۲ ،۱و ۹دو ماده  2و 6در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای
دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم ،سه ،سه و نیم و… برابر مجازات جرم
جدید محکوم خواهند شد .مجازات شالق برای بار دوم به بعد ،حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
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چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده  2میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره
اموال ناشی از همان جرم محکوم میشود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده  2و 6یا بندهای مذکور در ماده  6مواد به بیش
از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند  2از ماده  6محکوم خواهد شد.
ماده  - ۷در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد  2و 6از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای
وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد عالوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار
اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده  - ۸هر کس هروئین ،مرفین ،کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)،
متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ .یا آکستاسی) ،گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی) ،فلونیترازپام ،آمفتامین ،مت آمفتامین
(شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد را وارد کشور
کند و یا مبادرت به ساخت ،تولید ،توزیع ،صدور ،ارسال ،خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ،مخفی یا حمل
کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
 ۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شالق.
 ۲ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ،از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق.
 ۹ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ،از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق.
 2ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ،از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار
ضربه شالق.
 6ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ،از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار
ضربه شالق.
 3ـ بیش از سی گرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره  ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ( )3این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم
نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه
به کیفیت و مسیر حمل ،دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ،حکم خواهد داد.
تبصره  ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد ،عالوه
بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده  - ۹مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای  ۱تا  6ماده  ۱برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار
سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شالق برای بار دوم به بعد ،حداکثر هفتاد و چهار ضربه میباشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فیاالرض است و به مجازات اعدام محکوم
میشود .حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در مأل عام اجرا خواهد شد .چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم
در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهلتا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق
محکوم میشود.
ماده  - ۱۱حذف شده است.
ماده  - ۱۱مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم
اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در مأل عام اجرا خواهد شد.
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ماده  ۱۲ـ هر کس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان
وارد نماید ،حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد  2تا  ۳محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال
دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحه مأموران ،مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب ،به مجازات:
الف :تنزل درجه.
ب :انفصال موقت.
ج :انفصال دائم محکوم میشوند.
ماده  - ۱۳هر گاه کسی واحد صنعتی ،تجاری ،خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ،تولید و یا توزیع مواد مخدر یا
روانگردانهای صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه
نماینده مالک بااطالع یا اجازه وی مرتکب این امور شود .موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و
خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
ماده  - ۱۴هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده
میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
مجازات تکرار این جرم ،دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده ،موافقت
اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت
تکرار جرم ،واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
ماده  - ۱۵معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی ،غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردمنهاد درمان و کاهش آسیب ،اقدام
به ترک اعتیاد نمایند .معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید،
چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف میباشد .معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند ،مجرمند.
تبصره  ۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده ،بر اساس آییننامهای که توسط وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین
اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد ،تعیین میشود.
تبصره  ۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بیبضاعت ،تمام هزینههای
ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد .دولت مکلف است همهساله در لوایح بودجه ،اعتبارات الزم را پیشبینی و تأمین
نماید.
تبصره  ۳ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام الزم را به عمل آورد.
ماده  - ۱۶معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده ( )2و ( )۱فاقد گواهی موضوع ماده ( )۱6و متجاهر به اعتیاد ،با دستور
مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند .تمدید مهلت برای یک دوره سهماهه
دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع است .با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی ،چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده
( )۱6این قانون باشد ،تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع میباشد.
تبصره  ۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی ،معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج
میباشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط ،تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
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تبصره  ۲ـ مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ( )۱6این قانون ،نسبت به تعلیق
تعقیب به مدت ششماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید .مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان
معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند .در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان ،پرونده
بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود .تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره
سهماهه دیگر بالمانع است.
تبصره  ۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ( )۲این ماده به حبس از نود و یک روز تا ششماه محکوم میشود.
ماده  - ۱۷چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری ،حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا
خارج از کشور نمایند ،از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار،
به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند .صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به
سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میباشد.
ماده  - ۱۸هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون ،اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را
سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید ،در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس
ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ،محکوم میشود .مجازات
سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
ماده  - ۱۹افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند ،برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات
میشوند:
 ۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده  2به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
 ۲ـ استعمال مواد مذکور در ماده  ۱به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده  - ۲۱هر کس آالت و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد ،خرید یا
فروش کند عالوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شالق محکوم میشود .مرتکبین نگهداری،
اخفا یا حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر ،عالوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست
ضربه شالق محکوم میشوند .عتایق از شمول این ماده مستثنی میباشند.
ماده  - ۲۱هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا
فرار دادن او همکاری کند در هر مورد ،به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم
میشود.
تبصره  ۱ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره  ۲ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد ،عالوه بر مجازات مذکور ،از خدمات
دولتی نیز منفصل میشود.
ماده  - ۲۲هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری
و مشارکت نماید ،به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد .در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست
سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود.
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تبصره  ۱ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم
اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور ،بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از
خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره  ۲ـ در موارد مشمول دو ماده  ۲۱و  ۲۲در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بالفاصله نسبت به
ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیفتری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۹۲
این قانون قابل تجدیدنظر میباشد.
ماده  - ۲۳هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف
مجازات متهم اصلی محکوم می شود .در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم
میشود.
ماده  - ۲۴هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب
را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع دهد .فرماندهان پاسگاهها و حوزههای انتظامی موظفند فورا و همزمان با
گزارش موضوع به فرمانده باالتر خود ،به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا
و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصالح قضایی تحویل نمایند.
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت یا روئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ،شهرداری،
نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج
منطقه اطالع دهند و مسئوالن مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصالح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده  - ۲۵اشخاص مذکور در ماده  ۲2و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش
ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند .اعضای شورای اسالمی نیز بار اول
به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسالمی محروم میشوند.
ماده  - ۲۶هر کس به قصد متهم کردن دیگری ،مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی و یا آالت و ادوات استعمال آن را در محلی
قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده  - ۲۷هر گاه شخصی ،دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصالح ،تعمدا و به خالف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون
نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  - ۲۸کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این
قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ،به نفع دولت ضبط و مشمول اصل  6۹قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
تبصره ـ وسایل نقلیهای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به دست میآید دادگاه آن
را به نفع سازمان عملکننده ضبط میکند.
ماده  ۲۹ـ (اصالحی  ۱۳۸۱/۸/۲۶روزنامه رسمی شماره  ۱۶۶۸۹مورخ  )۱۳۸۱/۳/۲۹دستگاههای ذیربط مکلفند جریمهها و دیگر وجوه
حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند ،به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر ،دولت اعتبار مورد
نیاز برای اجرای برنامههای مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ،ساالنه در الیحه بودجه کل کشور منظور مینماید.
تبصره ـ (الحاقی  )۱۳۸۱/۸/۲۶اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ،پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی
و تصویب ستاد ،توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.
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ماده  - ۳۱وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان
کاشف قرار میگیرد .چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد
میشود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه مینمایند ،در صورت وقوع
جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم میشوند.
ماده  ۳۱ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای
نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند ،در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد
بنا به تقاضا و تشخیص مسئوالن اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ،مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود.
تبصره  ۱ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ،منوط است به اخذ وثیقهای معادل آن و تضمین
معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره  ۲ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده  - ۳۲نسخ شده به موجب ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری
ماده  - ۳۳به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ،اعم از تولید،
توزیع،خرید ،فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ،ستادی به ریاست رئیسجمهور تشکیل و کلیه
عملیات اجرایی و قضایی و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به
شرح زیر میباشند:
 ۱ـ رئیسجمهور
 ۲ـ دادستان کل کشور
 ۹ـ وزیر کشور
 2ـ وزیر اطالعات
 6ـ وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 3ـ وزیر آموزش و پرورش
 5ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
 ۱ـ فرمانده نیروی انتظامی
 ۳ـ سرپرست دادگاه انقالب اسالمی تهران
 ۱4ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 ۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
 ۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
تبصره  ۱ـ رئیسجمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
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تبصره  ۲ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر ،دولت موظف است هر سال بودجهای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط
موضوع همین ماده ابالغ نماید.
ماده  - ۳۴به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آییننامههای اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده  - ۳۵هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب
هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را
جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به
اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود .در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب ،مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم
میشود.
ماده  - ۳۶در کلیه مواردی که در این قانون ،مرتکبین عالوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم
میشوند ،دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصالحی قید نماید .تخلف از مقررات مذکور
موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 2به باال میباشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده  - ۳۷طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از  2ماه نخواهد بود ،چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم
نشده باشد مرجع صادرکننده قرار ،مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار
بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا میشود.
ماده  - ۳۸دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم
تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد .میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱6سال
خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به
کشف شبکهها گردد دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملکننده بر اساس اسناد مربوطه ،مجازات وی
را ضمن اصالح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده  - ۳۹در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد
مخدر سال ۱۹35مناط اعتبار است.
ماده  - ۴۱هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی ،مبادرت به ساخت ،خرید ،فروش،
نگهداری ،حمل ،ورود ،صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدریداستیک ،اسید انتراتیلیک ،اسید فنیل استیک ،کلرور استیل و
سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده  ۱۲کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۳۱۱
میالدی و اصالحات و الحاقات بعدی آن بنماید ،همچنین نسبت به ورود ،خرید ،فروش ،ساخت ،مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون
اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده  6قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد
شد.
ماده  - ۴۱ساخت ،تولید ،خرید ،فروش ،ارسال ،نگهداری  ،ورود ،صدور ،مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی،
تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره  -کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الیفرا به درخواست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با
نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ،برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بالمانع است.
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ماده  - ۴۲به قوه قضاییه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در
اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید .دولت موظف است اعتبارات و تسهیالت و مقررات الزم را برای تهیه و اداره این
اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره  ۱ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره  ۲ـ دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
ماده  – ۴۳نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسالمی
ایران و سایر دولتها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون ،ردیابی منابع مالی ،کشف طرق ورود
یا عبور محمولههای قاچاق از کشور ،کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده
نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور ،محمولههای تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها
مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات ،گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضیای که او تعیین میکند تسلیم نماید .هرگونه
تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بالمانع است.
تبصره  ۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی میباشد .ضبط ،جایگزینی کلی و یا
جزئی و یا اجازه عبور محمولههای موضوع این ماده از کشور و یا اخذ ،نگهداری ،اخفا ،حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی
غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای
الحاقی با حکم دادستان کل کشور بالمانع است.
تبصره  ۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور
تعیین میشود.
ماده  - ۴۴وزارت اطالعات مکلف است ضمن جمعآوری اطالعات الزم در زمینه شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق سازمانیافته
مرتبط با جرائم موضوع این قانون ،در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضیای که او تعیین
میکند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید.
ماده ( ۴۵الحاقی  - )۱۲/۱۷/۱۳۹۶مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط
ذیل در حکم مفسد فیاالرض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت
حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس
ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران ،سالح گرم و یا شکاری
به همراه داشته باشند.
منظور از سالح در این بنـد ،سالح سرد و سالح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات
غیرمجاز مصوب  ۱۹۳4/3/5میباشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ( )۱۹4قانون مجازات اسالمی مصوب  )۱۹۳۲/۲/۱یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار
را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ،سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال
داشته باشد.
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ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ( )2این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ( )۱این قانون مشروط بر
اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ( )۱درصورتیکه بیش از سه کیلوگرم باشد .اجرای این بند نسبت به
مرتکبان ،متهمان و مجرمان قبل از الزماالجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)( ،ب) یا (پ) نیز میباشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتیکه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود،
جز در مورد مصادیق تبصره ماده ( ،)۹۱مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهاستثنای عفو مقام معظم
رهبری مذکور در بند ( )۱۱اصل یکصد و دهم ( )۱۱4قانون اساسی بهرهمند نخواهد شد و درصورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل
مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق
کند.
ماده  - ۴۶اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است.
تبصره  -فهرست مواد مخدر و روانگردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا الیحه در مجلس
شورای اسالمی به تصویب خواهد رسید.
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قانون مبارزه با قاچاق انسان
مصوب۱۹۱۹/42/۲۱ :

ماده  - ۱قاچاق انسان عبارتست از:
الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با
سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده  ،به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح ،بردگی و
ازدواج.
ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از
مرز با همان مقصود.
ماده  - ۲اعمال زیر در حکم "قاچاق انسان" محسوب میشود:
الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ( )۱این قانون باشد.
ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ،حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمانیافته برای فحشاء یا سایر
مقاصد موضوع ماده ( )۱این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ،حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده  - ۳چنانچه عمل مرتکب "قاچاق انسان" از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسالمی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده
و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از
طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ،محکوم میشود.
تبصره  -۱چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیاالرض نباشد ،مرتکب
به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره  – ۲کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد ،به شش ماه تا دو
سال حبس محکوم میگردد.
تبصره  – ۳مجازات معاونت در جرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال
حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ،خواهد بود.
ماده  - ۴هر گاه کارکنان دولت یا مؤسسات ،شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی یا نهادهای انقالب اسالمی یا بهطور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند،
عالوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده  - ۵چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ،ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ،
عالوه بر اعمال مجازاتهای مقرر ،پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده  - ۶چنانچه قاچاق انسان توأم با جرائم دیگری تحقق یابد  ،مرتکب یا مرتکبان عالوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای
مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
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ماده  - ۷هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد ،مشمول مقررات این قانون
خواهد بود.
ماده  - ۸تمامی اشیاء  ،اسباب و وسائط نقلیهای که عالما و عمدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
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قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
مصوب ۱۹۳۲/۱4/4۹ :با اصالحات اخیر

فصل اول :تعاریف ،مصادیق و تشکیالت
ماده  - ۱اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف -قاچاق کاال و ارز :هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس این
قانون و یا سایر قوانین ،قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیینشده باشد ،در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در
بازار داخلی کشف شود.
ب -کاال :هر شیء که در عرف ،ارزش اقتصادی دارد.
پ -ارز :پول رایج کشورهای خارجی ،اعم از اسکناس ،مسکوکات ،حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت
مالی کاربرد دارد.
ت -تشریفات قانونی :اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی ،أخذ مجوزهای الزم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند
طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کاال یا ارز ،انجام دهند.
ث -کاالی ممنوع :کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج -کاالی مجاز مشروط :کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا
چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ -کاالی مجاز :کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی ،نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح -ارزش کاالی قاچاق ورودی :عبارت است از ارزش سیف کاال (مجموع قیمت خرید کاال در مبدأ و هزینه بیمه و حملونقل) به اضافه
حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینههایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق میگیرد که بر اساس باالترین نرخ ارز اعالمی توسط بانک
مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود.
خ -ارزش کاالی قاچاق خروجی :عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیکترین بازار داخلی عمدهفروشی محل کشف به اضافه هزینه
حملونقل و هزینههایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانههایی که به آن کاال تعلق میگیرد.
تبصره -فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی حسب مورد متناسب با باالترین قیمت
خرید کاال در بازارهای هدف و یا بر اساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم میشود.
د -بهای ارز :باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالم میگردد.
ذ -شناسه کاال :شناسهای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهبندی کاالست و مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک
سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میگردد.
ر -شناسه رهگیری :شناسهای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای دارای
بستهبندی با ابعاد مشخص اختصاص مییابد .ماهیت ،مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعالم
و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج میشود.
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ز -اسناد خالف واقع :اسنادی است که در آن خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع ،جنس ،تعداد و وزن با کاالی اظهار یا کشف شده
تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ -اسناد مثبته گمرکی :عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی ،پته گمرکی ،قبض سپرده موجب ترخیص کاال ،حواله فروش و یا
قبض خرید کاالی متروکه ،ضبطی و بال صاحب ،پروانه عبور (ترانزیت)،پروانه مرجوعی ،پروانه ورود موقت ،پروانه ورود موقت برای پردازش،
پته عبور ،پروانه کرانبری (کابوتاژ) ،پروانه صادراتی ،پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت
هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال از هر حیث تطبیق
نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند ،اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیشوند.
س -قاچاق سازمانیافته :جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا
بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق ،تشکیل یا پس از تشکیل ،هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.
ش -قاچاقچی حرفهای :شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون
( )۱4.444.444ریال باشد.
ص -دستگاه کاشف :دستگاه اجرائی موضوع ماده ( )6قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات،
وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.
ض -دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت :هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب ،موظف به وصول
درآمدهای دولت میباشد.
ط -ستاد :ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.
ماده  - ۲عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  ۲۲/۱/۱۹۳4ذکر شده است ،موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود:
الف -برنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کرانبری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات
قطعی آن کاال
ب -اضافه کردن کاال به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محمولههای عبوری در داخل کشور
پ -اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت -تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه ،مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده
ث -ورود کاالی موضوع بند (ر) ماده ( )۱۲۲قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۱/۱۹۳4
ج -اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ -واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی
مانند تسهیالت همراه مسافر ،تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح -خروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی ،بدون رعایت تشریفات
قانونی
خ .عدم رعایت ضوابط تعیینشده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود ،خروج ،خرید ،فروش یا حواله ارز
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د -عرضه کاال به استناد حوالههای فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات
حواله
ذ – عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده ( )۱۹این قانون.
ر -هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز -سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده  - ۳به منظور سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی ،پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران دادگستری ،اطالعات ،امور اقتصادی و دارایی ،کشور ،امور خارجه ،صنعت ،معدن و تجارت ،راه
و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،نفت ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای
اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی ،جمعآوری و فروش اموال
تملیکی ،صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،بازرسی کل کشور ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ،رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران ،رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،رئیس اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تاماالختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست
رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیسجمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم ( )۱۲5قانون اساسی در موضوعات
مرتبط با قاچاق کاال و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی الزماالجرا است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه قضائیه ،نیروهای نظامی و انتظامی ،سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد ،همکاری الزم را با آن داشته باشند.
تبصره -کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب
مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود.
ماده  - ۴به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل ،ستاد میتواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل
کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره  -۱معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز را بر عهده دارد.
تبصره  -۲کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد ،با رعایت مقررات این قانون الزماالجرا است.
ماده  - ۵دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ رئیسجمهور
سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات ،صادرات ،حمل ،نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و
راهاندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راهاندازی شده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف
به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند.
تبصره  -۱هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانههای راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم است و مرتکب
به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
تبصره  -۲وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال
انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
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تبصره  -۳ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایی (گمرک
جمهوری اسالمی ایران) ،بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه ،اجرا و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق
اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور ،موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه میباشند.
تبصره  -۴هزینههای اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده ( )۱۱که در بودجه ساالنه پیشبینی میشود از محل درآمدهای این
قانون تأمین و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد ،به مصرف
خواهد رسید.
فصل دوم :پیشگیری از قاچاق

ماده  - ۶به منظور تجمیع دادهها و یکپارچهسازی اطالعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره ( )۹ماده ( )6و به منظور کاهش زمینههای
بروز قاچاق کاال و ارز:
الف -وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به
تهیه ،اجرا و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره -کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور ،موظفند با اجرا و بهرهبرداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طریق آن
اقدام نمایند.
ب -وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال موظفند به
تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حملونقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود ،صدور ،عبور ،حملونقل
و نظایر آن اقدام نمایند.
پ -وزارت کشور با همکاری ستاد ،الیحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای
اقتصادی مناطق مرزی ،تهیه میکند و به هیئت وزیران ارائه میدهد.
ت -وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است ،با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی،
با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران صدور ،تمدید و ابطال
کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز ساماندهی نماید.
ث -وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدار کردن
کلیه انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک کاال ،نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی
کاالهای قاچاق اقدام نماید.
ج -وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن ،به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکلهها و خورها و
انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ -وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد ،وزارت نفت و ستاد مدیریت حملونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حملونقل
جادهای کاال به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.
ح -وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات ،اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری
از قاچاق کاال ،مدنظر قرار دهد.
خ -گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات الزم را معمول دارد.
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د -در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کاالهای پیشنهادی در کارگروه ماده ( )۱آییننامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات ،دولت میتواند حسب درخواست ستاد ،با هدف کاهش انگیزههای اقتصادی ارتکاب قاچاق ،پیشنهاد ستاد
را در دستور کار هیئتوزیران قرار دهد.
تبصره -آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده  - ۷بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف -تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور ،همراه مسافر ،همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب -ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره  -۱دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدمکفایت آن ،بازارهای مبادله آزاد ارز را بهگونهای ایجاد نماید که
تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره  -۲عرضه و فروش ارز ،خارج از واحدهای مجاز تعیینشده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ،ممنوع است و با
مرتکبین مطابق قانون رفتار میشود.
تبصره  -۳دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند.
ماده  - ۸دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون ،متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز میباشند و به تشخیص
مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه
میشوند ،ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشبینی نماید.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش
بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میشود.
ماده  - ۹به منظور صیانت از سرمایههای انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز میباشند،
متناسب با حجم فعالیتها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد میرسد ،اقدامات زیر انجام مییابد:
الف -آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب -به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص الزم برای همکاری با دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت موقت
پ -اجرای برنامههای رفاهی -فرهنگی به منظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان
ماده  - ۱۱دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله ،موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،اقدامات زیر را به عملآورند:
الف -ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق
کاال و ارز
ب -برگزاری رزمایشهای سراسری و منطقهای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ -شناسایی و کاهش نقاط آسیبپذیر و نظارتهای الزم بر مسیرهای ورود و حملونقل و مراکز نگهداری کاالی قاچاق به شرط عدم
ممانعت از روند تجارت قانونی
ت -نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کاال به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
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ث -ایجاد واحد جمعآوری گزارشهای مردمی در دستگاههای کاشف
ج -نظارت و بازرسی برای آسیبشناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
ماده  - ۱۱قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد ،موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب
جرم قاچاق کاال و ارز اقدامات زیر را به عملآورند:
الف -اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب -اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق
آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره  -۱میزان فوقالعاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد ( )۱4۸فوقالعاده ویژه مستمر قضات
در گروههای ( )۱تا ( )۱قضائی تعیین میگردد .نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئیننامهای است که به پیشنهاد
وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره  -۲هزینههای اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره ( )2ماده ( )6تأمین میشود.
پ -ارائه گزارشهای سهماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیسکل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده ،آراء صادره و احکام
اجراء نشده و علل آن ،درباره پروندههای قاچاق کاال و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت -ارائه گزارشهای سهماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پروندههای قاچاق کاال و ارز به
ستاد
ث -تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ارز
ج -آسیبشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی
چ -تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح -انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل
یکصد و بیست و پنجم ( )۱۲6قانون اساسی
ماده  - ۱۲کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتهای تعیینشده ،برنامههای ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز دستگاه
متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده  - ۱۳به منظور شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کاالهای قاچاق
یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالی جعلی ،تقلبی ،غیربهداشتی و غیراستاندارد ،ترخیص کاالی تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت
شناسه کاال ،شناسه رهگیری ،ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است.
در هر حال توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کاالهای
مذکور قاچاق محسوب میشوند.
تبصره  -۱وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط ،برای شناسایی و رهگیری کاال از بدو ورود تا
سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی ،ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را
از سامانه مزبور فراهم نماید.
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تبصره  -۲توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در
هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری میباشد .تشریفات قانونی این کاالها با رعایت ماده ( )۳قانون ساماندهی
مبادالت مرزی مصوب  ۱۹۱2/5/3و ماده ( )۱۲4قانون امور گمرکی مصوب  ۱۹۳4/۱/۲۲انجام میشود.
تبصره  -۳آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی،
اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری بر روی کاال و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه ،ظرف سه ماه تهیه میشود
و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۱۴دستگاههای تبلیغی ،فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،سازمان تبلیغات اسالمی
و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی ،آموزشی ،تحقیقاتی و
ترویجی را بر اساس سیاستهای ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی ،ارتقای
فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق ،اجرا نمایند.
ماده  - ۱۵دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی
موافقتنامههای تجاری ،حملونقل و گمرکی ،سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده  - ۱۶ستاد ،مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است .این امر مانع از انجام تکالیف سایر
دستگاههای مربوط نمیشود.
تبصره  -۱ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمعبندی آمار و اطالعات دستگاههای مختلف را تصویب
مینماید.
تبصره  -۲ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را
هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ماده  - ۱۷وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود ،مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کاال
و ارز را در حل مشکالت پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای همکاری دو یا چندجانبه به
آنها توجه نماید.
فصل سوم :قاچاق کاالهای مجاز ،مجاز مشروط ،یارانهای و ارز

ماده  - ۱۸هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود ،عالوه بر ضبط کاال یا ارز ،به جریمههای نقدی زیر محکوم
میشود:
الف .کاالی مجاز :جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال
ب .کاالی مجاز مشروط :جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال
پ .کاالی یارانهای :جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال
ت .ارز :جریمه نقدی ارز ورودی ،یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ،دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی
خرید ،فروش یا حواله ارز ،دو برابر بهای ریالی آن
تبصره  -۱عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره  -۲فهرست کاالهای یارانهای با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب
هیأت وزیران میرسد.
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تبصره  -۳وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید.
تبصره -۴خرید ،فروش،حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج
از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم
میشود .دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.
ماده  ۱۸مکرر  -نگهداری ،عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده ( )۱۱این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها
تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه میشود:
الف .مرتبه اول :جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب .مرتبه دوم :جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج .مرتبه سوم :جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان
متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
ماده  - ۱۹در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده ( )۱۱این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کاال
ضبط و پس از کسر جریمههای ماده مذکور و سایر هزینههای قانونی به نسبت کاالی غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
ماده  - ۲۱وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده ()۱۱
این قانون ،اعم از زمینی ،دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط میگردد:
الف -وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال یا بیشتر باشد.
ب – وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ( )۹44۰444۰444ریال یا بیشتر باشد.
پ – وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ( )۳44۰444۰444ریال یا بیشتر
باشد.
ت – وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یک میلیارد ( )۱۰444۰444۰444ریال یا بیشتر باشد.
ث – وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سه میلیارد ( )۹۰444۰444۰444ریال یا بیشتر باشد.
تبصره  -۱در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی ،جریمه
نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد .در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم
وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.
تبصره  -۲در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل
یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط میشود.
تبصره  -۳مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره  -۴در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و
اطالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است ،وسیله نقلیه ضبط میشود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد
و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.
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تبصره  - ۵درصورتیکه وسیله نقلیه بال صاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد ،عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه
تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش
میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز میشود.
ماده  - ۲۱در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده ( )۱۱این قانون ،برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده
میلیون ( )۱4۰444۰444ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف ،مراتب در صورتجلسه
کشف قید و حسب مورد ،کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به
حساب مشخصشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ میگردد.
تبصره  -۱صاحب کاال و یا ارز میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض
نماید .تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ،باید عین کاال نگهداری شود.
تبصره  -۲مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده
( )۱۱این قانون محکوم میگردد.
تبصره  -۳به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد.

فصل چهارم :قاچاق کاالهای ممنوع

ماده  - ۲۲هر کس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد ،عالوه بر ضبط کاال بهشرح
زیر و مواد ( )۲۹و ( )۲2مجازات میشود:
الف .در صورتی که ارزش کاال تا ده میلیون ( )۱4.444.444ریال باشد ،به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
ب .درصورتی که ارزش کاال از ده میلیون ( )۱4.444.444تا یکصد میلیون ( )۱44.444.444ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج
برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
پ .در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ( )۱44.444.444تا یک میلیارد ( )۱.444.444.444ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال
حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
ت .در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ( )۱.444.444.444ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت
تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
تبصره  -۱در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب عالوه بر جریمه نقدی
مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره  -۲وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع ،ضبط میشود.
تبصره  -۹آالت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد،
ضبط میشود .مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد ،مشمول حکم این تبصره نمیباشد.
تبصره  -۴مشروبات الکلی ،اموال تاریخی -فرهنگی ،تجهیزات دریافت از ماهواره بهطور غیرمجاز ،آالت و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری
مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است .ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده
میباشد.
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تبصره  -۵محل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد ،در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ( )۲2این قانون
نشود ،توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ،جریمه نقدی را نپردازد ،حسب مورد
از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود .در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی
تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف میشود.
ماده  - ۲۳در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده ( )۲۲گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق
کاالی مزبور ،در صورت وجود هر یک از شرایط زیر ،ضبط میشود:
الف -وسیله نقلیه مورد استفاده ،متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب -با استناد به دالیل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ،ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً ،آن را
جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره -درغیرموارد فوق ،وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.
ماده  - ۲۴محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کاالی قاچاق در
اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد ( )۱۰444۰444۰444ریال باشد ،مصادره میگردد ،مشروط به اینکه ارزش
ملک از پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کاالی قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک ،مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور
استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب ،به کیفیت مذکور مصادره میگردد.
در صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند ،از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی
افزوده میشود.
تبصره  -آییننامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به تأیید
رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده  - ۲۵هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیطزیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات
به صدور حیوانات وحشی عادی ،در معرض نابودی و کمیاب ،انواع موجودات آبزی ،پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر
وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند ،یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود ،هر چند عمل او منجر
به خروج موارد مذکور از کشور نشود ،به مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم می گردد.
تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است.
ماده  - ۲۶صید ،عمل آوری ،تهیه ،عرضه ،فروش ،حمل ،نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان
شیالت تعیین میشود ،بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع است.
ماده  - ۲۷هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو ،مکملها ،ملزومات و تجهیزات پزشکی ،مواد و فرآوردههای
خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود.
این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست:
الف -قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی ،فرآوردههای زیستی (بیولوژیک) ،مکملها ،ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق
کاالهای ممنوع موضوع ماده ( )۲۲این قانون میباشد.
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ب -در صورتیکه کاالی قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی باشد ،مرجع رسیدگیکننده
مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده
روز به این استعالم پاسخ دهد.
هر گاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات
مندرج در بند (ب) ماده ( )۱۱این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کاالی مکشوفه ،کاالی تقلبی ،فاسد ،تاریخ مصرف گذشته و یا مضر
به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع میباشد.
تبصره  - ۱ساخت ،حمل ،نگهداری ،عرضه یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.
تبصره  -۲آییننامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان الزم از کاال برای استعالم مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانههای
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت و ستاد تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
به تصویب هیئت وزیران میرسد.
فصل پنجم :قاچاق سازمان یافته و حرفهای

ماده  - ۲۸در صورتی که قاچاق کاالهای ممنوع به نحو سازمانیافته ارتکاب یابد ،مرتکب عالوه بر جزای نقدی مندرج در ماده ( )۲۲این
قانون به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف -در خصوص بند (الف) ماده ( )۲۲به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب -در خصوص بند (ب) ماد ه ( )۲۲به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ -در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده ( )۲۲به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره  -کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی ،هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را بر عهده دارند ،حسب مورد به
حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.
ماده  - ۲۹در صورتی که کاالهای مجاز ،مجاز مشروط ،یارانهای و یا ارز به نحو سازمانیافته قاچاق شود ،عالوه بر مجازاتهای موضوع ماده
( )۱۱این قانون ،حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم میشود.
الف -چنانچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در
صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب -چنانچه ارزش کاالی یارانهای یا ارز تا یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش
کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره -کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی ،هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را بر عهده دارند ،حسب مورد به حداکثر
مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.
ماده  - ۳۱در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به صورت انفرادی و یا سازمانیافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا با علم
به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور شود ،موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور مصوب  ۱۹3۳/۳/۱۳میگردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میشود.
ماده  - ۳۱در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد ،عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا
غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است ،عالوه
بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض محکوم میگردد.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

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

صفحه 25

ماده  - ۳۲کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفهای محسوب میشوند ،عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق ،به حداکثر جزای نقدی و تا
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجازاتهای حبس به شرح زیر محکوم میشوند:
الف -نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد ( )۱۰444۰444۰444ریال
ب -بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ( )۱۰444۰444۰444ریال
تبصره  -مرتکبین قاچاق حرفهای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازاتهای مندرج در ماده ( )۲۲این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس
مقرر در این ماده محکوم میشوند.
فصل ششم :جرائم مرتبط

ماده  - ۳۳هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) ،مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ثبت
سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات ،شناسه کاال و رهگیری ،مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن ،آنها را مورد
استفاده قرار دهد ،حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کاالی
موضوع اسناد مجعول محکوم میشود.
تبصره -خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبالً در ترخیص کاال استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد ،جرم محسوب
و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده  - ۳۴در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق ،در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید ،اگر
عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سالح و سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق ،به شش ماه تا دو
سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود.
ماده  - ۳۵در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت ،خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب
نمایند ،عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند.
تبصره  -۱مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس
محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات
شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره  -۲کارکنان تمامی دستگاهها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( )۱آن میشوند.
فصل هفتم :مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال

ماده  - ۳۶دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی ،کاشف در امر قاچاق محسوب میشوند:
الف -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ب -وزارت جهاد کشاورزی
پ – گمرک جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت -سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ث -سازمان حفاظت محیطزیست
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ج -سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
چ -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح -شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
خ -شرکت سهامی شیالت ایران
د -شرکت دخانیات ایران
تبصره  -ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میشوند.
ماده  - ۳۷به موجب این قانون ،حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیسکل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و
کاالهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح ،تشکیل و مأموران
آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب میشوند.
تبصره  -۱رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیسکل گمرک جمهوری اسالمی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با
حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میشود.
تبصره  -۲نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور ،حمل و به کارگیری سالح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
ماده  - ۳۸هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات
موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم ،حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم
در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی
اعالم نمایند:
الف -وقوع جرم به صورت سازمانیافته
ب– تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ -سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده  - ۳۹وزارت اطالعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصالح قضائی ،خود یا بنا بر اعالم دستگاه کاشف ،شبکههای اصلی،
گروههای سازمانیافته قاچاق کاال و ارز و داراییهای آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده  - ۴۱ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده  - ۴۱به استثنای موارد منطبق با ماده ( )۲۱این قانون ،هنگام کشف قاچاق ،ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز
قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات
کاال و یا ارز قاچاق ،مالک و حامالن آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف ،مراتب را در صورتجلسه
کشف قید کنند.
ضابطین مکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری ،ضمن تحت نظر قراردادن متهم ،پرونده
تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره  -۱در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند ،موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتجلسه
کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطالع دهند.
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تبصره  -۲در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده ( )۲۱این قانون ،در صورتی که بیم اختفای ادله ،فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین
در پروندههایی با ارزش کاالی قاچاق مکشوفه باالی یکصد میلیون ( )۱44۰444۰444ریال ،صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی
است.
ماده  - ۴۲در صورت داللت قرائن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق ،ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی
به انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی
محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره  -۱تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی ،افراد حاضر و مشخصات کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه
الزامی است.
تبصره  -۲بازرسی از اماکن عمومی ،نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده  - ۴۳در پروندههایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است ،ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصالح و
با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ،بالفاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول
پرونده به مراجع ذیصالح ،مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره  -۱در رسیدگی غیابی به پروندههای قاچاق مکشوفه بال صاحب ،صاحب متواری و یا مجهول المالک ،ضبط کاالی قاچاق مکشوفه
مانع رسیدگی به جرائم
مالک کاال نیست.
تبصره  -۲در صورتیکه کاالی قاچاق مکشوفه بال صاحب ،صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد ،کاالی مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی
ولیفقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز میشود.
فصل هشتم :مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده  - ۴۴رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمانیافته و حرفهای ،قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال
از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است .سایر پروندههای قاچاق کاال و ارز ،تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت
سازمان تعزیرات حکومتی است .چنانچه پروندهای ،متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد،
به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت
مرجع قضائی است ،شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر کند .این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در
سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته ،قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی
ذیصالح ارسال میشود .همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت تعزیرات حکومتی است ،پرونده مستقیماً به
مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند .مقررات این تبصره از شمول ماده ( )۲۱قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب  ۲۱/۱/۱۹5۳مستثنی است.
ماده  - ۴۵هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی ،تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده
باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند ،مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر ،تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری
داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگیکننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
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ماده  - ۴۶در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در
رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره  -۱اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب
اعمالی که در قانون جرم است ،در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره  -۲به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال و ارز مرتکب
میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
ماده  - ۴۷شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب
مورد ،در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعالم مینماید.
همچنین وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابالغ میگردد .سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از
تاریخ دریافت استعالم ،پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید .در هر صورت ،تشکیل
جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده  - ۴۸در پروندههای قاچاق کاالی ممنوع ،سازمانیافته ،حرفهای و یا پروندههایی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون
( )۱44۰444۰444ریال است ،مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای
نقدی احتمالی از طرق مقتضی ،از جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالک ،مخابرات ،بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار ،اقدام نماید.
مراجع طرف استعالم نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسیدگی اعالم کنند.
ماده  - ۴۹به منظور اعمال نظارت قضائی بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به
پروندهای قاچاق کاال و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس
قوه قضائیه با ابالغ ایشان منصوب میشوند.
تبصره -در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر
دادگستری ،موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
ماده  - ۵۱آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ( )۲4۰444۰444ریال باشد ،قطعی است.
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره  -۱جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره  -۲آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع
قضائی نیست.
تبصره  - ۳آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ
ابالغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف ،قابل تجدیدنظرخواهی
است .پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیسکل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب
تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود .رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و الزماالجرا است.
تبصره  - ۴در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا
عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد ،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده  - ۵۱در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است ،مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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ماده  - ۵۲متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند ،مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع
رسیدگی کننده ،اصل آن سند را ارائه نمایند.
این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یکبار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است .به اسنادی که خارج از این
مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
فصل نهم :اموال ناشی از قاچاق

ماده  - ۵۳دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی،
دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون ،توقیف میشوند ،به استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ( )63این قانون ،همراه با
رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال ،بالفاصله پس از کشف ،تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
نمایند.
این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره  -۱در کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بال صاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد ،عین کاالی مزبور به نهاد مأذون
از سوی ولیفقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز میشود.
تبصره  -۲سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کاالهای سریعالفساد ،سریعاالشتعال ،احشام و طیور و یا کاالهایی
که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود ،پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده ،بالفاصله کاال را بر
اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره  -۳شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از
فروش آن وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره  -۴دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیینشده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت
حکم آن را به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند.
در صورتیکه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره ( )۱این ماده باشد ،مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
ماده  - ۵۴در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال ،صاحب کاال در صورت وجود عین ،مستحق دریافت آن و در غیر
این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده ،در
خصوص پرداخت قیمت ،مستحق قیمت یوماالداء میباشد .حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست ،نمیگردد.
تبصره  -در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد ،ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن
مسترد میشود.
ماده  - ۵۵فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی ،ایمنی ،بهداشتی و قرنطینهای است.
در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند ،پس از أخذ مجوز
از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده ( )۱۹این قانون ،توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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تبصره – درباره آن دسته از کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولیفقیه قرار
دارد مانند کاالهای قاچاق بال صاحب و صاحب متواری و مجهولالمالک ،سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات
این قانون را رعایت نماید.
ماده  - ۵۶صدور یا معدوم کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی ،ایمنی ،بهداشتی و قرنطینهای است و کاالهای قاچاق ممنوع
و همچنین آن بخش از کاالهای موضوع ماده ( )62که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آییننامهای
است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
فصل دهم :مقررات عمومی

ماده  - ۵۷قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب میشود.
ماده  - ۵۸در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز ،در صورت موجود نبودن عین کاال و یا ارز قاچاق ،مرتکب
حسب مورد عالوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر ،به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نیز محکوم میشود .موارد خارج از اراده مرتکب در
تلف کاال و ارز مشمول این ماده نمیشود.
ماده  - ۵۹در صورتیکه کشف کاال و یا ارز قاچاق ،همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتشزا با مأموران کاشف
باشد ،درصورتیکه وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت
ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است ،با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط
میشود.
در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود.
ماده  - ۶۱در صورتی که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی به پرداخت جریمههای
مقرر اقدام ننمایند ،جریمه نقدی از محل وثیقههای سپردهشده و یا فروش اموال شناساییشده محکومٌعلیه أخذ و مابقی به مالک مسترد
میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم ،وصول نشود ،جرائم نقدی مذکور مطابق قانون
آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات
دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده ( )2۳این قانون انتخاب میشوند به حبس تبدیل میشود .درهر صورت حبس بدل از جزای
نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره  -۱در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی
از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد ،اقدام مقتضی
معمول نمایند.
تبصره  -۲جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌعلیه ،حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
ماده  - ۶۱ستاد میتواند در خصوص پروندههای مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان ،تعقیب
و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام ،از مراجع رسیدگیکننده تقاضا نماید.
ماده  - ۶۲سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است ،فهرست ارزش کاالهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعالمی توسط بانک
مرکزی به صورت ساالنه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.
در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد ،توسط سازمان ذیربط اعالم میشود.
ماده  - ۶۳حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی ،مطابق قانون مجازات اسالمی است.
ماده  - ۶۴به موجب قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۲۱/5/۱۹۳2مجلس شورای اسالمی حذف شده است.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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ماده  - ۶۵چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری ،از استفاده آنها در قاچاق کاال
و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب ،وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده
( )۲4این قانون ،ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی ممنوع ،ماده ( )۲۲این قانون و تبصرههای آن اعمال میگردد.
در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ،جزای نقدی مورد حکم را نپردازد ،از محل فروش آنها برداشت و مابقی
به مالک مسترد میگردد.
ماده  - ۶۶چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ،مرجع رسیدگی عالوه بر حکم به ضبط کاالی قاچاق ،سهم هر یک را از
کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم مینماید و در صورتی که کاال یا ارز قاچاق ،از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت
دریافت میشود.
تبصره -چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شالق نیز داشته باشد ،هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شالق مقرر محکوم میگردد.
ماده  - ۶۷اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد ،مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام میکند و
شخص حقوقی ،عالوه بر محکومیت به جزای نقدی ،حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر
محکوم میشود:
الف -در مورد قاچاق کاالی غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص
حقوقی
ب -در مورد قاچاق کاالی ممنوع و یا سازمانیافته ،انحالل شخص حقوقی
تبصره  -۱افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره  -۲چنانچه شخص حقوقی ،وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد ،مرجع رسیدگیکننده ،کارکنان و مدیران مرتکب
قاچاق را عالوه بر مجازاتهای مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم
مینماید.
تبصره  -۳اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد ،جریمهها از
محل دارایی شخص حقوقی وصول میشود.
تبصره  -۴در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران ،علم و اطالع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسالمی عمل میشود.
منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده  - ۶۸مجازات شروع به قاچاق ،عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.
تبصره  -چنانچه وسایل نقلیه حامل کاالی ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسالمی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و
اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود ،حامل به مجازات شروع به جرم موضوع
این ماده محکوم میشود.
ماده  - ۶۹مرجع رسیدگیکننده ذیصالح حسب مورد میتواند با توجه به شرایط ،نحوه ،دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب ،عالوه بر
مجازاتهای مقرر در این قانون ،وی را به عنوان تکمیل مجازات ،به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیتهای زیر محکوم نماید:
الف -تعلیق موقت یا ابطال دائم:
 -۱کارت بازرگانی
 -۲کارت مبادالت مرزی
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 -۹کارت ملوانی
 -2پروانه کسب ،تأسیس ،بهرهبرداری یا حقالعملکاری
 -6پروانه حملونقل
 -3گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی ،دریایی و هوایی
ب -تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ -محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت -محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث -ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده  - ۷۱مرجع رسیدگی کننده ذیصالح در مورد شرکتها و مؤسسات حملونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب
قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند با توجه به شرایط ،نحوه ،دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب عالوه
بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف -مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب -مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره  -در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس ،فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد
در مرتبه اول ،فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و در صورت تکرار ،شرکت منحل میگردد.
ماده  - ۷۱جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شالق در
جرائم قاچاق کاالهای ممنوعه ،حرفهای و سازمانیافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.
ماده  - ۷۲هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند ،در مراحل تحقیقات مقدماتی ،با اقرار خود موجبات کشف کاال و
ارز و یا دستگیری سر شبکههای قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند ،بنا به تشخیص مرجع رسیدگی ،ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از
کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.
ماده  - ۷۳به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط ،پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز در
مرکز فنآوری و اطالعات
قوه قضائیه تشکیل میگردد.
تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کاال و ارز ،مشخصات فردی محکومان را
در این پایگاه ثبت نمایند.
مبادله اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل دادهها و استفاده کاربران طرفین وجود
داشته باشد.
تبصره  -نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به دادهها به موجب آییننامهای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه
تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
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ماده  - ۷۴مسئوالن مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق
موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیکننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار میگیرند ،چنانچه ظرف بیست
روز از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند ،به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت
تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم میگردند ،مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ ،مستند به عذر موجه قانونی
بوده است .رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها میباشد.
ماده  - ۷۵نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده
را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید .وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات
الزم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده  - ۷۶به موجب قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۲۱/5/۱۹۳2مجلس شورای اسالمی حذف شده است.
ماده  - ۷۷از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ،قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  ۲۳/۱۲/۱۹۱۲با اصالحات بعدی ،قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۲/۲/۱۹52مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق
توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب  ،۳/۱/۱۹۹3مواد ( )۹6و ( )۹3قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب
 ،۲2/۱4/۱۹54ماده ( )3۲قانون نظام صنفی مصوب  ،۲2/۱۲/۱۹۱۲تبصره ماده ( ،)۹ماده ( )۱و بند (ب) ماده ( )۳قانون ممنوعیت بهکارگیری
تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب  ،۲۹/۱۱/۱۹5۹بند (د) ماده ( )۲۲قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ،۱2/3/۱۹52تبصره ( )۱ماده ( )۹قانون الحاق یک تبصره به ماده ( )۱و اصالح ماده ( )۹قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و
خوردنی و آشامیدنی مصوب  ،۱4/۱۲/۱۹5۳بندهای ( )۲( ،)۱و ( )2ماده ( )۱۲قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب  ،6/۱/۱۹۱2مواد ( )3( ،)6( ،)2( ،)۹و ( )5قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و
گمرکات مصوب  ۱۳/2/۱۹2۱و الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب  ۱2/۳/۱۹6۱شورای انقالب نسخ میشود.
تبصره  -کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق ،وسایل ضبطی و جریمههای وصولی به حساب
ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد .از وجوه واریزی ،ساالنه مبلغ دویست میلیارد ( )۲44.444.444.444ریال برای مبارزه با
قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامههای ارائه شده مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و
وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد ،میان کاشفان ،دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه
میگردد .این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل میشود .در مواردی که متهمان اصلی شناسایی
و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ،ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است .میزان کارمزد
فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینههای مترتبه بر کاالی موضوع این قانون در آییننامه مذکور تعیین و پرداخت
میشود .مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و
مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم میشود .ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به
کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
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قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید
مصوب۱۹۹5/۱۲/۱3 :

ماده واحده  -هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض
دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود
به حبس مجرد از  ۲سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد .مجازات شروع
پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است .در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده  22قانون کیفر
عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.
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قانون خوددار ی از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
مصوب۱۹62/4۹/46 :
ماده واحده :

 - ۱هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری
به مراجع یا مقامات صالحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران
شود و با وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید .به حبس جنحهای تا یک سال و یا
جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد .در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک
مؤثری بنماید به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد .مسئوالن مراکز
درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات
ذکر شده محکوم میشوند.
نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آییننامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 - ۲هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبدیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از
اقدام الزم و کمک به آنها خودداری کنند ،به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
 - ۹دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به
کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
 - 2مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیبدیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند
بشوند.
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قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب۱۹4۱/4۱/46 :

ماده  - ۱کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کالهبردار
محسوب و مطابق ماده  ۲۹۱قانون عمومی محکوم میشود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال
دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود
به اداره ثبتاسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد .هر یک از دوائر و
دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده  - ۲نسبت به انتقاالتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده  -انتقالگیرنده یا مالک باید
به ترتیب ذیل عمل نمایند.
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقالگیرنده
و مالک را جبران کند .انتقالگیرندهای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور
خسارات وارده بر مالک را جبران نماید .مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این
قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطالع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقالگیرنده
یا قائممقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده  - ۳متخلف از مقررات ماده  ۲اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کاله بردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق
مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده  - ۴عالوه بر مجازات مذکور در مواد  ۱و  ۹مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده  - ۵نسبت به انتقاالتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن
پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده  - ۶نسبت به انتقاالتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقالگیرنده
بهواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده  - ۷مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد  ۱۹45راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در
نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر
میشود مشمول ماده  26قانون مجازات عمومی نخواهد
بود.
ماده  - ۸کسانی که معامالت تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق
قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده  - ۹این قانون از اول اردیبهشت ماه  ۱۹4۱به موقع اجرا گذاشته میشود .چون به موجب قانون مصوب  2آذر ماه  ۱۹45وزیر عدلیه
مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً
برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
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صفحه 6۳

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب۱۹3۳/4۳/۱۳ :

ماده  - ۱ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف  -اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده
آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب  -اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای
مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بهمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج  -اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات
مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختالل در سیاستهای تولیدی
کشور شود و امثال آنها.
د  -هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی
که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه  -وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم
یا اخالل در نظام اقتصادی شود.
و  -اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در
قیمتگذاری کاالهای صادراتی و...
ز  -تأسیس ،قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ،مؤسسه ،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء
جدید جهت منفعت ،افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره (الحاقی  )۱۳۸۴/۱۱/۱۴پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
ماده  - ۲هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده  ۱چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و
یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیاالرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از
پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به
دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه میتواند عالوه بر جریمه مالی و حبس ،مرتکب را به  ۲4تا  52ضربه شالق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ( - ۱اصالحی  )۱۳۸۴/۱۱/۱۴در مواردی که اخالل موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده ( )۱عمده یا کالن یا
فراوان نباشد ،مرتکب حسب مورد عالوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور
به دست آورده محکوم میشود.
تبصره  - ۲در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده  ۱این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها
و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت
داشتهاند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده  ۲این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و
در این موارد ،مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که بهگونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات
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صفحه 34

مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری
و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم
محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره  - ۳مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال
جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره  ۱این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
جزای نقدی است.
تبصره  - ۴مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های  ۱تا  ۹آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور عالوه بر مجازاتهای
مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره  – ۵هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از
خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.
تبصره  - ۶رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب اسالمی است و دادسراها و دادگاههای
مزبور در مورد جرائم موضوع ماده  ۱این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره  - ۷از زمان الزم االجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در
این قانون می باشند ملغی است.
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صفحه 3۱

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردار ی
مصوب۱۹35/4۳/۱6 :

ماده  - ۱هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات
واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به
یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و
از این راه مال دیگری را ببرد کاله بردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش ،به حبس از یک تا  5سال و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .در صورتی که شخص مرتکب برخالف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا
مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین
نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی
از قبیل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت
یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و یا بهطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای
مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت
جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره  - ۱در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،
مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای
کیفر حکم دهد.
تبصره  - ۲مجازات شروع به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده
نیز جرم باشد ،شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود .مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل
یا باالتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال
موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده  - ۲هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات
و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی
که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت
قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست
آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره  -در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره  ۱ماده  ۱این قانون
خواهد بود.
ماده  - ۳هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و به طور کلی قوای سه
گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا
غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی
را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور
دیگری در آن سازمان باشد ،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام
یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود.
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در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه
مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از
یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد
شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه
جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  52ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه
پایینتر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل
قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  52ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا
همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره  - ۱مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع
مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره  - ۲در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله
رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره  - ۳مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( .در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم
پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به
مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره  - ۴هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ،در صورت وجود دالیل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک
ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت
بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ،هیچ گونه
حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  - ۵در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و
در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا
نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده  - ۴کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال
منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبراری و رد آن حسب
مورد به دولت یا افراد ،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند
و در صورتی که مصداق مفسد فیاالرض باشند مجازات آنها ،مجازات مفسد فیاالرض خواهد بود.
ماده  - ۵هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت
و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بهطور کلی قوای سه
گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و
اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده
است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد .در صورتی که میزان اختالس تا
پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده
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سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم
میشود.
تبصره  - ۱در صورت اتالف عمدی مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم میشود .
تبصره  - ۲چنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به  ۲تا
 6سال حبس و یک تا  6سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به  5تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر
دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره  - ۳هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی
از جزای نقدی معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره  - ۴حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا
به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره  - ۵هرگاه میزان اختالس زائد بر صد هزار ریال باشد ،در صورت وجود دالیل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه
الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت
موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و
مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  - ۶در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس
و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده  - ۶مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم
باشد ،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود .مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر و
یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از
خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده  - ۷در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در
این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان
ذیربط اعالم دارد .در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی
را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده  - ۸کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات
مغایر این قانون لغو میشود.
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قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
مصوب۱۹45/46/4۹ :

ماده  - ۱هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء
تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده  ۲۹۱قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است محسوب و به مجازات
مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.
ماده  - ۲اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی
مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی
باشد کالهبردار محسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکوم خواهند بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با
اشخاص فوق نیز در حکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
تبصره  -اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نمودهاند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ
اجرای این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
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قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز
مصوب۱۹۳4/43/45 :

ماده  - ۱قاچاق سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز
است.
ماده  - ۲مقصود از سالح و مهمات در این قانون انواع سالحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلولهزنی و غیر گلولهزنی و مهمات
مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سالحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد ،قابلیت جایگزینی سالح را دارند از حیث احکام مندرج
در این قانون ،حسب مورد تابع احکام سالح گرم قرار میگیرند و سالحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سالح شکاری میباشند.
ماده  - ۳اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه ،ناریه ،منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی ،شیمیایی ،رادیواکتیو ،میکروبی،
گازهای بیهوشکننده ،بیحسکننده و اشکآور و شوک دهندهها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده  - ۴وارد کردن هر نوع سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل به کشور ،خارج کردن آنها از کشور ،ساخت ،مونتاژ ،نگهداری ،حمل،
توزیع ،تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصالح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میشود.
فصل دوم ـ سالح و مهمات
ماده  - ۵هر کس مرتکب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت ،مونتاژ،
فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:
الف ـ سالح سرد جنگی ،سالح شکاری یا مهمات آن ،به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سالح گرم سبک غیر خودکار ،مهمات یا قطعات مؤثر آن ،به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سالح گرم سبک خودکار ،مهمات یا قطعات مؤثر آن ،به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سالح گرم نیمه سنگین و سنگین ،مهمات یا قطعات مؤثر آن ،به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید
میشود.
ماده  - ۶هر کس به طور غیرمجاز سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری ،نگهداری یا حمل
نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد ،به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:
الف ـ سالح سرد جنگی ،سالح شکاری یا مهمات آن ،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون
ریال
ب ـ سالح گرم سبک غیرخودکار ،قطعات مؤثر یا مهمات آن ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد
میلیون ریال
پ ـ سالح گرم سبک خودکار ،قطعات مؤثر یا مهمات آن ،به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سالح گرم نیمه سنگین و سنگین ،قطعات مؤثر یا مهمات آنها ،به حبس از پنج تا ده سال
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تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید
میشود.
ماده  - ۷در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو
تشخیص دهد اسلحه ،قطعات مؤثر یا مهمات آنها ،با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ،انبوه بوده است ،وی را به حبس تعزیری از
ده تا پانزده سال محکوم مینماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با
همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،دادگستری و اطالعات تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۸هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد در مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال
و در مورد سالح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم میشود.
ماده  - ۹دارنده پروانه حمل سالح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان
مدت به تمدید آن اقدام ننماید ،سالح غیرمجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم میگردد.
ماده  - ۱۱هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر ،لوله و آالت متحرک هر نوع سالح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سالح را جعل نماید به
جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم میشود .چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت
گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم میشود.
فصل سوم ـ اقالم و مواد تحت کنترل
ماده  - ۱۱هر کس مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات
تعزیری محکوم میشود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی ،به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی ،به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی ،به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که
هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهرهبرداری غیرمجاز از معادن باشد ،به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بیحسکننده ،بیهوشکننده و اشکآور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک دهندهها (شوکرها) ،به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده  - ۱۲هر کس به طور غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری ،نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و
یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم میشود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی ،به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی ،به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی ،به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشفشده و در صورتی که
هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهرهبرداری غیرمجاز از معادن باشد ،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بیحسکننده ،بیهوشکننده و اشکآور ،به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها) ،به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
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تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده میشود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده
میلیون ریال است .مواد محترقهای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده  - ۱۳در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو
تشخیص دهد اقالم یا مواد تحت کنترل ،با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ،عمده و انبوه بوده است ،چنانچه مرتکب محارب
شناخته نشود ،وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم مینماید.
فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها
ماده  - ۱۴هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمانیافته ارتکاب یابد ،مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
ماده  - ۱۵هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد ( )۱۱( ،)3( ،)6و ( )۱۲این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد ،حسب مورد مجازات ،یک درجه
تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند ،در صورتی که محارب شناخته نشوند ،به حبس تعزیری از بیست
و پنج تا سی سال محکوم میشوند.
ماده  - ۱۶چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل ،داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراءشدن این
قانون ،موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی ،انتظامی یا امنیتی تحویل دهند ،از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سالح
مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشوند.
تبصره۱ـ چنانچه سالح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذیربط مکلـفند سالح مذکور را
ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویلدهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری
مسترد نمایند.
تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش ،موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت
موجب یک درجه تخفیف میشود.
ماده  - ۱۷همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی ،انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه ،مهمات ،اقالم و
مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکا جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگیکننده در مجازاتهای
تعزیری درجه یک تا شش ،موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی
میشود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده  - ۱۸کلیه سالحها ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنترل کشفشده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.
ماده  - ۱۹با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقالم موضوع این قانون در جامعه ،ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و
لزوم تأمین امنیت پایدار ،دولت موظف است ساالنه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای
طرحهای ویژه خلع سالح ،اعتبار الزم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده  - ۲۱آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،دادگستری و اطالعات
ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۲۱از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،ماده ( )26قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  ۱۹۱۲/۱۲/۲۳و قانون تشدید مجازات قاچاق
اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب  ۱۹64/۱۱/۲3و بند ( )۲تبصره ( )۲ماده ( )2۹قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی و اساسنامه آن مصوب  ۱۹54/۱4/۲2لغو میگردد.
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قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصر ی فعالیت های غیرمجاز می نمایند
مصوب۱۹۱3/۱4/۱3 :

ماده  - ۱هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا
با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز ،موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود ،اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق
شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری ( )CDو یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن ،بر حسب
مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر
خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ( )۲444444ریال تا بیست میلیون ( )۲4444444ریال محکوم
میشود.
تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک عمل قرار دهد.
ماده  - ۲هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید ،توزیع ،تکثیر و عرضه آثار ،نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد .متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ( )۱4444444ریال تا یکصد میلیون ()۱44444444
ریال محکوم میشوند.
تبصره  – ۱نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد
طبق موازین قضایی اقدام نماید.
تبصره  – ۲در خصوص شخصیتهای حقوقی ،باالترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.
ماده  - ۳عوامل تولید ،توزیع ،تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند
شد:
الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و
یکصد میلیون ( )۱44444444ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و
ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ( )۲44444444ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم میشوند .چنانچه
عوامل فوقالذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فیاالرض شناخته شوند ،به مجازات آن محکوم میگردند.
 -۱تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
 -۲تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
 -۹عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره  -۱عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایهگذار) ،کارگردان ،فیلمبردار ،بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره  – ۲تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی میگردد.
تبصره  – ۳سایر عوامل تولید ،تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» چنانچه از مصادیق افساد فیاالرض نباشند به مجازات شالق از سی تا هفتاد
و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ( )۱4444444ریال تا پنجاه میلیون ( )64444444ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال
محکوم میشوند.
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تبصره  -۴تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون ( )۱444444تا ده
میلیون ( )۱4444444ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد.
تبصره  -۵آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته میشود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش
آمیزش جنسی باشد.
تبصره  -۶چنانچه تولید ،تکثیر ،توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فیاالرض نباشد مجازات مفسد فیاالرض ندارد.
ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فیاالرض
نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ( )۲444444ریال تا ده میلیون ( )۱4444444ریال جزای نقدی و در
مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ( )6444444ریال تا سی میلیون ( )۹4444444ریال جزای نقدی و در
صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ( )۱4444444ریال تا پنجاه میلیون ( )64444444ریال جزای نقدی و ضبط کلیه
تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره  – ۱آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ
و نتیجهگیری کند.
تبصره  – ۲دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار ()644444
ریال تا پنج میلیون ( )6444444ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکت ها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء میگردد.
تبصره  -۳استفاده از صغار برای نگهداری ،نمایش ،عرضه ،فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال
حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهیه ،تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در
صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنههای مستهجن و مبتذل باشد ،به دو میلیون ( )۲444444ریال تا
ده میلیون ( )۱4444444ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ( )6444444ریال تا پنجاه میلیون ( )64444444ریال جزای
نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
ماده  - ۴هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری ،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این
طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم میشود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری
میگردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده  - ۵مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشوند:
الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی ،اخاذی ،جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی
دیگر.
ب – تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب میباشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و
توزیع آن.
ج -تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
ماده  - ۶رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر ،انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمیباشد.
ماده  - ۷زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد .دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده
( ،)2ضمن صدور حکم کیفری ،مرتکب را به پرداخت ارش البکاره ،مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم مینماید .بزه دیده میتواند
دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
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ماده  - ۸مأموران صالحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران ،کارکنان بخشهای دولتی ،عمومی ،خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی
آثار مستهجن در اختیار آنها قرار میگیرد ،چنانچه با سوءنیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفیاالرض
نباشند ،به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشوند.
در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهلانگاری افشاء گردد ،مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون
( )۱4444444ریال تا بیست میلیون ( )۲4444444ریال محکوم میشود.
ماده  - ۹اماکن کسب ،تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطالع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه
ماه پلمپ میشود .در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب ،از ملک رفع توقیف می شود .این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ
قابلاعتراض در مرجع قضایی ذیصالح میباشد.
ماده  - ۱۱انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق
تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.
ماده  - ۱۱رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای انقالب است.
ماده  - ۱۲کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل
میشود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذیصالح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل میشود.
ماده  - ۱۳از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای
غیرمجاز مینمایند مصوب  ۲2/۱۱/۱۹5۲ملغی االثر میباشد.
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قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب
مصوب ۱۹5۹/42/۱6 :با اصالحات اخیر

ماده  - ۱طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۲تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه
است.
ماده  - ۳طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۴هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم میشوند .دادگاههای حقوقی
صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با
رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،وزراء و معاونین آنها،
معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ،سفرا ،دادستان و رئیس دیوان محاسبات ،دارندگان پایه قضائی ،استانداران،فرمانداران و جرائم عمومی
افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کل اطالعات استانها در صالحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به
استثناء مواردی که در صالحیت سایر مراجع قضائی است.
ماده  - ۵طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۶طرفین دعوا در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت ،به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

مواد  ۷الی  ۹طبق ماده  ۵۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شدهاند.
ماده  - ۱۱هر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه ،دادرس علیالبدل ،دفتر دادگاه ،واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد
ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها ،تعداد اعضای هر واحد ،طریقه انتخاب و شرایط آن ،میزان صالحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از
اعضایآن و نحوه اقدامات و تصمیمگیریها به موجب آییننامهای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه
خواهد رسید.
ماده  - ۱۱رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی ،رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضاییه میتواند به تعداد
الزم معاون داشته باشد.
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ماده  - ۱۲در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان
رئیسکل دادگستری استان ،رئیسکل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن
استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .همچنین رئیس هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره  -حذف شده است.
ماده  - ۱۳برای تأمین کادر قضائی دادسراها ،رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علیالبدل دادگاهها و سایر قضاتی که
مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیر الزم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتیاالمکان
حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره  – ۱گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس دادگستری شهرستان» و گروه شغلی «دادستان تهران» برابر گروه شغلی
«رئیسکل دادگستری استان تهران» خواهد بود.
تبصره  – ۲گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «رئیس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی
«دادرس علیالبدل دادگاه» خواهد بود.
تبصره  – ۳به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه ،رئیسکل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی،
رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
ماده ۱۴

الف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علیالبدل تشکیل میشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس
دادگاه یا دادرس علیالبدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام میگردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.
ب – دادگاههای خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان
قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج – طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
تبصره  – ۱طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
تبصره  – ۲طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۱۵دادرسان علیالبدل عهدهدار انجام کلیه اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع میشود و
در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیسکل دادگاهها شعبه بال متصدی را تصدی و اداره مینمایند.
مواد  ۱۶الی  ۱۸طبق ماده  ۵۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۱۹منسوخ شده است.
ماده  - ۲۱به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر
رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود .جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به
وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و الزماالجرا خواهد بود.
تبصره  ۱تا  ۶ماده فوق طبق ماده  ۵۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲نسخ شده است .
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تبصره  – ۷در شهرستان مرکز استان ،رئیسکل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و رئیس شعبه اول
دادگاههای عمومی مرکز استان رئیسکل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی ،رئیس شعبه
اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
ماده  - ۲۱مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقالب ،دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها
در حوزه قضائی آن استان قرار دارند .آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد
ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی ،قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
ماده  - ۲۲طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲نسخ شده است.
ماده  - ۲۳منسوخ شده است.
ماده  - ۲۴منسوخ شده است.
ماده  - ۲۵جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
 – ۱ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ،در شهود.
 – ۲ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
 – ۹ادعای عدم صالحیت دادگاه یا عدم صالحیت قاضی صادرکننده رأی.
 – 2ادعای عدم توجه قاضی به دالیل یا مدافعات.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی
دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده  - ۲۶طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است.
ماده  - ۲۷مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده  ۱۳برای اشخاص ساکن ایران  ۲4روز و برای کسانی که خارج از کشور
میباشند ۲ماه از تاریخ ابالغ رأی میباشد.
ماده  - ۲۸متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی
که در آنجا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بالفاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت
به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید .این تاریخ ،تاریخ تجدیدنظرخواهی
محسوب میگردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده
رأی درصورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بالفاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال میدارد.
تبصره  – ۱طبق ماده  654قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۹۳۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است
تبصره  – ۲هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده
است،ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره  – ۳متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر
مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
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ماده  - ۲۹متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این که آن
جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده  - ۳۱درصورتیکه تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا
اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده  - ۳۱منسوخ شده است.
ماده  - ۳۲تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به
پرونده بوده است.
ماده  - ۳۳در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه ذیصالح
ارسال مینماید ،چنانچه دادگاه مرجوعالیه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختالف توسط دادگاه مرجوعالیه به دادگاه
تجدیدنظر استان ارسال میشود.
تبصره – در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور خواهد
بود.
ماده  - ۳۴از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون رئیس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای
عمومی و انحالل دادسراهای عمومی و انقالب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای
این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده  - ۳۵دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقالب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد الزم
اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیالت مربوط به دادگاههای عمومی است.
ماده  - ۳۶دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات الزم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار ،ملزومات و وسایط
نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار الزم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده  - ۳۷آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده  - ۳۸دولت مکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه ،اعتبارات الزم را برای تهیه وسایل و تجهیزات الزم و بهکارگیری نیروی انسانی
جهت اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده  - ۳۹از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،مواد ( )۲۹6و ( )۲3۱قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
 ۲۱/3/۱۹5۱کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و مواد ( )2۱۱( ، )۹۲3و ( )2۱۲قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی مصوب  ۲۱/۱/۱۹5۳نسخ میگردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان
حوزه ملغی میشود.
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قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مصوب۱۹۱۹/4۲/۱6 :

ماده واحده  -از تاریخ تصویب این قانون ،کلیه محاکم عمومی ،انقالب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف
قانونی خویش موارد ذیل را بهدقت رعایت و اجرا کنند .متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
 - ۱کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور
قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سالیق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای
اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
 - ۲محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر ،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی
مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورتیکه نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق
دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
 -۹محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم
آورند.
 - 2با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کال در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ،الزم است
اخالق و موازین اسالمی کامالً مراعات گردد.
 - 6اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است
و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
 -3در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق ،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء ،تحقیر و استخفاف به آنان ،اجتناب
گردد.
 - 5بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کالً اقدامهای خالف قانون
خودداری ورزند.
 - ۱بازرسیها و معاینات محلی ،جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در
کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون
نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد.
 - ۳هرگونه شکنجه متهم بهمنظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده واقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی
نخواهد داشت.
 - ۱4تحقیقات و بازجوییها ،باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت الزم صورت گیرد و با کسانی که
ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خالف آن متوسل شدهاند ،بر اساس قانون برخورد جدی صورت
گیرد.
 - ۱۱پرسشها باید ،مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان
گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
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 - ۱۲پاسخها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل،
خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
 - ۱۹محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه
رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان ،نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را موردتقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان
برخورد قانونی شود.
 - ۱2از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان ،اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار
در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و
مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
 -۱6رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند .کلیه دستگاههایی که به نحوی در
ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری الزم را معمول دارند .آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین،
عالوه بر مساعی در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات ،با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود
را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
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آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات ،شالق،
تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجبار ی و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
مصوب۱۹۳۱/4۹/۲3 :

فصل اول :مواد عمومی

ماده  ۱ـ اصطالحات و اختصارات به کار رفته در این آییننامه در معانی زیر است:
الف ـ قانون مجازات اسالمی :قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۹۳۲؛
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری :قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۳۲؛
پ ـ آییننامه :آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس  ،عضو و جرح ،دیات ،شالق ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت
اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛
ت ـ مجازات سالب حیات :مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث ـ قصاص عضو :قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛
ج ـ قطع عضو :قطع هر یک از اعضای بدن در جرائم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ ـ تبعید :طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحویکه به طور مستمر تحت
مراقبت باشد؛
ح ـ نفی بلد :طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ بهنحویکه به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به
ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد .این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ ـ اقامت اجباری در محل معین :الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که بهموجب حکم دادگاه تعیین میشود؛
د ـ منع از اقامت در محل معین :اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محلهای معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین
میشود.
ماده  ۲ـ اجرای احکام کیفری و هم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است .در حوزههایی که
معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است ،این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند.
تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
ماده  ۳ـ در اجرای تبصره ( )۱ماده ( )۲۳3قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه
قضایی ،به جرائم داخل در صالحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میشود ،اجرای احکام به عهده
دادسرای محل وقوع جرم است.

گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

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

صفحه 5۱

ماده  ۴ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی با رعایت مفاد ماده ( )۲این آییننامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.
ماده  ۵ـ احکام الزماالجرا موضوع ماده ( )2۳4قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابالغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای
احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت ،نزد دادستان ارسال میشود.
تبصره ـ در اجرای مواد ( )2۳4و ( )2۳۹قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها
الزم االجرا شده است ،بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال
کند.
ماده  ۶ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطالع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند ،قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای
حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحتالحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی مینماید.
تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی
به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر میکند.
ماده  ۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده ،دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم ،موارد ذیل را
احراز ،بررسی و در صورتمجلس منعکس میکند:
الف ـ ابالغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛
پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.
تبصره ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف» ،قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابالغ
صحیح رأی به دادگاه اعاده می دهد .همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم ،پس از تشکیل بدل مفید ،پرونده را جهت ارشاد به
دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۸ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلفاند پیش از اجرای حکم ،هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر
یا دالیل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی ،از طریق استعالم از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط،
با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.
ماده  ۹ـ اجرای حکم فوری است و پس از الزم االجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو
دیگری مقرر شده است.
ماده  ۱۱ـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر ،قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورتمجلس و ذکر علت ،انجام تشریفات
قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر ،دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر
میکند:
الف ـ دوران بارداری؛
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ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
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؛
ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛
ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شالق در این ایام؛
چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرائم تعزیری.
تبصره  ۱ـ در مورد مجازاتهای مالی ،محکومٌبه از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی
مربوط اقدام میشود.
تبصره  ۲ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد ،در صورت جنون تا زمان بهبودی در
بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری میشود .این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده  ۱۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه
دارای یکی از موانع قانونی باشد ،مراتب اعالم شود .در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن ،در این خصوص اقدام و حکم اجرا
میشود .در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میافتد.
ماده  ۱۲ـ شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی
با رعایت رأی وحدت رویه شماره  52۲مورخ  3/6/۱۹۳2هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،دستور توقف اجرای حکم را میدهد .در دیگر
محکومیت های کیفری مانند حبس ،صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است.
در اجرای ماده ( )255قانون آیین دادرسی کیفری ،با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه ،مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه
جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعالم میگردد.
ماده  ۱۳ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود ،قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از
جمله قرارت أ مین کیفری ،گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ،احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه
میکند.
ماده  ۱۴ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود ،قاضی اجرای احکام
کیفری با رعایت ماده ( )۲۳۲قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعالم میکند تا از آن طریق به مراجع ذیربط
ابالغ گردد .همچنین به محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی ،نسبت به لغو دستور به شرح فوق
اقدام میکند.
ماده  ۱۵ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان معین صادر شده است ،حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود .چنانچه مکان
خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد ،محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین
میشود.
ماده  ۱۶ـ در اجرای ماده ( )2۳۱قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد ،مطابق آن عمل
میشود و در غیر اینصورت ،اجرای رأی وفق این آییننامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
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ماده  ۱۷ـ در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و قصاص ،در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر
اجرای آن فراهم شود ،ابتدا قصاص اجرا می شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت
مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود.
تبصره  ۱ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنیعلیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه ،ابتدا مجازات حد
اجرا میشود.
تبصره  ۲ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است.
ماده  ۱۸ـ در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و تعزیر ،در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حقالناس و یا تعزیر معین
شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود ،ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود.
ماده  ۱۹ـ در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد غیرسالب حیات و تعزیر حقالناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شالق
حدی و شالق تعزیری ،ابتدا مجازات حدی اجرا میشود.
ماده  ۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی ،ابتدا تعزیر اجرا میشود و در صورت
محکومیت به مجازاتهای قصاص عضو و تعزیر حقالناس یا تعزیر معین شرعی ،ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود.
ماده  ۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازاتهای سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس ،تبعید و یا نفی بلد ،فقط مجازات سالب حیات اجرا
می شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست .در محکومیت توأمان به مجازتهای قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد،
تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده ( )2۲۳قانون مجازات اسالمی ،مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمیشود.
ماده  ۲۲ـ در محکومیت توأمان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضو ،تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی ،مانع اجرای
مجازات حبس نمیشود.
ماده  ۲۳ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده ،اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها
نمیباشد.
ماده  ۲۴ـ در اجرای تبصره ( )۹ماده ( )۱۹۲قانون مجازات اسالمی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که
مجازات رجم به استناد ماده ( )۲۲6این قانون به شالق تبدیل شود ،هر دو مجازات اجرا میشود.
ماده  ۲۵ـ اجرای مجازاتهای شالق و قطع عضو هنگام تحمل حبس ،تبعید و یا نفی بلد بالمانع است.
ماده  ۲۶ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آییننامه ،قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ
کند که اجرای قسمتی از حکم ،زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.
ماده  ۲۷ـ چنانچه محکوم در زندان باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری بالفاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میکند؛ رئیس
زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به ع لت دیگری بازداشت نباشد ،وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعالم کند.
ماده  ۲۸ـ در اجرای مواد ( )۱۱2قانون مجازات اسالمی و ( )62۲قانون آیین دادرسی کیفری ،چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم
ادعای توبه و یا درخواست عفو کند ،قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند .چنانچه دادگاه ندامت و اصالح مرتکب
را احراز کند ،میتواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید .در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا
اعالم نتیجه از سوی کمیسیون عفو ،تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میافتد .کمیسیون مذکور مکلف است
حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند.
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تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم ،مفاد این ماده را به محکوم اعالم و تفهیم میکند.
ماده  ۲۹ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطالن همه یا برخی سوگندها موضوع مواد ( )۱۳۱و ( )۹23قانون مجازات
اسالمی ،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعالم و دادستان در مورد ماده ( )۱۳۱رأساً و در خصوص ماده ( )۹23پس از
موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی مینماید.
ماده  ۳۱ـ با شروع به اجرای مجازات حبس ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازاتها ،قاضی اجرای احکام کیفری از
قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر مینماید؛ مگر آنکه تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیتهای اجرا
نشده دیگری باشد.
ماده  ۳۱ـ اجرای مجازاتهای سالب حیات ،رجم ،قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میآید .دادستان
مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور ،مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطالع دهد.
ماده  ۳۲ـ چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقر ار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول
کند و منکر بزه انتسابی شود ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ( )۱5۹قانون مجازات اسالمی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم
ارسال میکند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات ،بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید .همچنین قاضی اجرای احکام کیفری
پیش از شروع مرحله اجرای حکم ،مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم میکند.
فصل دوم :مواد اختصاصی
مبحث اول :نحوه اجرای مجازاتهای سالب حیات

ماده  ۳۳ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت میپذیرد.
ماده  ۳۴ـ پیش از اجرای حکم ،پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد
مانع برای اجرای حکم اعالم نظر میکند.
ماده  ۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطالع میدهد تا
چنان چه تقاضای مالقات با افرادی را دارد اعالم کند .در صورت تقاضای مالقات ،افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام
کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود ،به زندان دعوت میشوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات مالقات
محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میآورد .در صورت ضرورت از مترجم استفاده میشود.
ماده  ۳۶ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم ،در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط
فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم میگردد که چنانچه
اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد ،اعالم نماید.
تبصره  ۱ـ وصیت نامه محکوم پس از مالحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعالم بالمانع بودن تسلیم آن به ورثه ،اخذ و ضمیمه پرونده
می 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 در پرونده
حفظ میگردد.
تبصره  ۲ـ در مورد محکوم غیر مسلمان ،آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی
به عمل میآید .عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمیباشد.
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ماده  ۳۷ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات الزم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری
است .پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ،محکوم با تن ظیم صورتمجلس تحتالحفظ به محل اجرای حکم انتقال مییابد و پس از
قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه ،به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی ،حکم طبق مفاد مندرج
در آن به اجرا در میآید.
ماده  ۳۸ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم ،جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت
نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد ،مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن میباشند.
ماده  ۳۹ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است ،مجازات سالب حیات با تنظیم صورتمجلس و امضای آن توسط
قاضی اجرای احکام کیفری ،رئیس زندان یا معاون او ،پزشک حاضر در محل ،منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا
می شود .رئیس زندان یا معاون او با مالحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن ،هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم
دادگاه آمده است ،بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میکند.
ماده  ۴۱ـ مجازاتهای اعدام و قصاص نفس به صورت حلقآویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم
داشته باشد ،اجرا میشود.
ماده  ۴۱ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آنکه دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده  ۴۲ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پی ش از اجرای حکم ،آالت و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای
حکم اطمینان حاصل کند .استفاده از وسیلهای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونهای که موجب شکنجه ،تعذیب و یا مثله شدن
محکوم گردد ممنوع است .همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزشدیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
ماده  ۴۳ـ قاضی اجرای احکام کیفر ی حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات ،مراتب را به مقامات و اشخاص زیر
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؛
پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛
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؛
ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون
اساسی باشد ،نماینده رهبر دینی مربوط؛
ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛
چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛
ح ـ وکیل محکوم؛
خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون الزم باشد.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

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

صفحه ۱۹

تبصره  ۱ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمیباشد.
تبصره  ۲ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.
ماده  ۴۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات ،مراتب را صورتمجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی،
پزش ک قانونی یا پزشک معتمد ،اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی میرساند.
ماده  ۴۵ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی ،فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب
حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود.
ماده  ۴۶ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم ،نوع جرم و خالصه حکم ،در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به
موجب قانون مجاز باشد .در غیر احکام موضوع ماده ( )۹3قانون مجازات اسالمی ،انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به
تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بالمانع است.
ماده  ۴۷ـ چنان چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد،
قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام مینماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آییننامه توسط معاونت حقوقی قوه
قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده  ۴۸ـ چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس ،مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز
شود ،اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه مییابد .در صورتیکه مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد،
حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم ،محکوم مجدد قصاص میشود .در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را
به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد ،قاضی مجری حکم مفاد ماده ( )2۹۱قانون
مجازات اسالمی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم میکند .هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار
داشته باشد ،به شرح ذیل اقدام میشود:
الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود ،قصاص نفس مجدداً اجرا میشود؛
ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین
تکلیف به مرجع ذیصالح ارسال میکند.
ماده  ۴۹ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد ،جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا به خانواده
یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت ،طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینههای مربوطه از بیتالمال پرداخت میشود.
گفتار اول :نحوه اجرای مجازات رجم

ماده  ۵۱ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده ( )۲۲6قانون مجازات اسالمی پیشنهاد
تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد ،دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد میدهد .دادگاه در صورت تأیید ،پرونده را از طریق
رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند .در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم ،پرونده جهت
صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت ،مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود.
ماده  ۵۱ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا ،مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به
مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم میشود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد
اعالم کند .همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری میکند.
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صفحه ۱2

ماده  ۵۲ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار میدهند بهنحویکه دستها خارج از گودال و آزاد باشد.
ماده  ۵۳ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازهای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود .همچنین کوچکی آن
نباید به اندازهای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
ماده  ۵۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجامیافته به شرح مواد فوق را
بررسی کرده و در صورت تأیید ،مراتب را برای ضبط در پرونده صورتمجلس میکند.
ماده  ۵۵ـ هرگاه زنا ی محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد ،هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ میزنند و سپس
دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد ،ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ
میزنند.
تبصره  ۱ـ چنان چه در اجرای ماده ( )255قانون آیین دادرسی کیفری ،قضات دیوانعالی کشور رأی قطعی صادر نمایند ،ابتدا قضات
صادرکننده این حکم سنگ میزنند.
تبصره  ۲ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.
ماده  ۵۶ـ حضور شهود هنگام اجرای حد ر جم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ ،موجب سقوط حد نیست.
ماده  ۵۷ـ 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
حد رجم برگردانده میشود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد ،محکوم برگردانده نمیشود.
گفتار دوم :نحوه اجرای مجازات صلب

ماده  ۵۸ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میکنند؛ بهنحویکه پشت به صلیب و رو
به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد .همچنین دستهای محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی
بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها میکنند.
تبصره  ۱ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونهای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.
تبصره  ۲ـ منظور از سه روز ،سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم ،محکوم از چوبه دار پایین آورده میشود .چنان چه
فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ،جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده میشود.
ماده  ۵۹ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد ،او را رها میکنند و چنان چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد ،اقدامات درمانی
بالمانع است و در صورت فوت مطابق ماده ( )2۳آییننامه اقدام میشود.
گفتار سوم :نحوه اجرای مجازات قصاص نفس

ماده  ۶۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.
ماده  ۶۱ـ در اجرای ماده ( )۹۱۹قانون مجازات اسالمی ،چنان چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی
دم احد از مقتوالن خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتوالن تعیین تکلیف نکرده باشند ،قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به
آنان مجازات قصاص را اجرا میکند.
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صفحه ۱6

ماده  ۶۲ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا ،گذشت مشروط و یا معلق ،اجرای قصاص به تعویق افتد ،با رفع مانع و مطالبه
صاحب حق قصاص ،قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم میآورد.
ماده  ۶۳ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص ،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتمجلس کرده و در اجرای
ماده ( )225قانون مجازات اسالمی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال میدارد.
ماده  ۶۴ـ در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده
است ،قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم ،پرونده را در اجرای تبصره ( )۲ماده ( )۹۱4قانون مجازات اسالمی به دادگاه
ارسال میکند.
ماده  ۶۵ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسالمی ولی دم محسوب میشوند و یا حق
استیفای قصاص را دارا هستند .قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ ،مراتب را صورتمجلس
نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان میرساند.
تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای
بلوغ یا افاقه ولی دم ،مطابق ماده ( )2۲۳قانون مجازات اسالمی اقدام میشود.
ماده  ۶۶ـ اگر موضوع مشمول مواد ( )۹63یا ( )2۲2قانون مجازات اسالمی باشد ،دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس
قوه قضاییه ارسال میکند.
ماده  ۶۷ـ چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود ،قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص
اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد ،بر این اساس اقدام میکند.
ماده  ۶۸ـ در اجرای ماده ( )2۲۹قانون مجازات اسالمی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای
احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود ،سهم دیه ذیحق را پرداخت کند .این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای
یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است .پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری ،حسب درخواست متقاضی
قصاص حکم اجرا میشود.
ماده  ۶۹ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
الف ـ مشخصات پرونده؛
ب ـ مشخصات هویتی محکوم  ،مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه ،کارت ملی ،گواهی
حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛
پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛
ت ـ ادله اثباتکننده جنایت (اقرار ،شهادت ،قسامه و علم قاضی)؛
ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛
ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛
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چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای
قصاص نفس؛
ح ـ تصویر دادنامههای بدوی و قطعی ابالغ شده به محکوم یا وکیل وی؛
خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنیعلیه برای اجرای قصاص؛
د ـ مشخصات و امضای تنظیمکننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.
ماده  ۷۱ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی ،قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص
را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میکند .مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است .آنان میتوانند بهمنظور اجرای حکم
شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.
تبصره ـ چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند ،اجرای حکم به تأخیر
می 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
در اجرای ماده ( )2۲۳قانون مجازات اسالمی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعالم میکند.
ماده  ۷۱ـ چنان چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند ،مطابق
مقررات مذکور در ماده ( )25آییننامه اقدام میشود.
ماده  ۷۲ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده ( )2۲۱قانون مجازات
اسالمی تشخیص دهد ،به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه
قضاییه ارسال میکند .پس از تأیید ایشان ،دادستان در جهت پرداخت دیه از بیتالمال اقدامات الزم را انجام میدهد .حکم قصاص پس از
پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا میشود.
ماده  ۷۳ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود ،در اجرای ماده
( )2۹6قانون مجازات اسالمی قاضی اجرای احکام کیفری ،در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی الزم را برای دسترسی به
وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی ،مراتب را به دادستان اعالم و صورت موافقت وی ،پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی
به دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۷۴ـ چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد ،اجرای قصاص تا
قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می افتد .در صورت حصول توافق ،چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد ،آزادی
وی منوط به سپردن وثیقه مناسب میباشد .در صورت تحقق شرط یا معلقعلیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات
تعزیری به دادگاه ارسال می کند .هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد ،پس از انقضای
مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام میشود.
ماده  ۷۵ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی ،با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص
صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود ،قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور
توقف اجرای حکم ،پرونده را در اجرای ماده ( )2۲2قانون مجازات اسالمی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص میکند نیز
جاری است.
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مبحث دوم :نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو

ماده  ۷۶ـ اشخاص ذیل میتوانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
الف ـ مجنیعلیه یا ورثه او؛
ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛
پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنیعلیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛
ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده ( )۹63قانون مجازات اسالمی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون
باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.
تبصره ـ قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.
ماده  ۷۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.
ماده  ۷۸ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض ،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتمجلس و پرونده را
در اجرای ماده ( )225قانون مجازات اسالمی به دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۷۹ـ اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوههای متعارف به عمل آید؛ بهنحویکه کمترین
آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات الزم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم میکند؛ بهنحویکه از حیث طول و
عرض و عمق مساوی با جنایت باشد .در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ میشود.
ماده  ۸۱ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری ،پزشک قانونی ،مجنیعلیه یا قائممقام قانونی و یا وکیل وی
ضروری است .در صورت عدم حضور مجنیعلیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو ،اجرای حکم به
تأخیر میافتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد ،با اخذ
تأمین متناسب آزاد میشود؛ مشروط بر آنکه به جهت دیگری بازداشت نباشد.
تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود .نظارت بر
صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده  ۸۱ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود .نظارت بر
صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده  ۸۲ـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود؛ مگر آنکه این امرسبب گسترش جراحت و یا ورود
آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود .در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنیعلیه ،قصاص
عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل میآید.
تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی مجنیعلیه واقع شده باشد ،با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در
هر یک از وضعیتهای فوقالذکر اجرا میشود.
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ماده  ۸۳ـ چنان چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را
صورتمجلس و در اجرای ماده ( )۹۳5قانون مجازات اسالمی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابهالتفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۸۴ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو ،قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات الزم را از حیث حضور کادر پزشکی و
تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند .چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو ،حبس یا
بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد ،مطابق ماده ( )6۲۲قانون آیین دادرسی کیفری اقدام
میشود.
ماده  ۸۵ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد ،اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال
میگردد.
ماده  ۸۶ـ در صورتیکه به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو ب یم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد ،قاضی
اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۸۷ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طوالنی باشد ،حق قصاص از بین نمیرود و چنان چه محکوم از
بابت این حکم در بازداشت باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ( )645قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر
میکند.
ماده  ۸۸ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول  ،عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد ،قاضی اجرای احکام
کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده ( )244قانون مجازات اسالمی به مجنیعلیه ،در صورت مطالبه قصاص کمتر ،نظر پزشکی قانونی
را درباره امکان چنین قصاصی استعالم و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.
ماده  ۸۹ـ اگر مجنیعلیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید ،قاضی اجرای احکام
کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده  ۹۱ـ در صورتیکه موضوع مشمول مواد ( )۹۱۳و ( )۹۳4قانون مجازات اسالمی باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به
طرفین تفهیم و صورتمجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده ،ضمیمه پرونده میکند .در اجرای ماده ( )۹۱۳قانون مجازات اسالمی
و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی
که صاحب حق قصاص بر اساس ماده ( )۹۳4قانون مجازا ت اسالمی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت
دیگر گذشت یا مصالحه نماید ،قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعالم میکند .در
صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی ،حکم صادره را اجرا و در غیراینصورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده
حکم ارسال میکند.
ماده  ۹۱ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در
این باره استعالم میکند .چنان چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر
را ممکن بداند ،قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک
قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعالم میکند .در اینصورت اجرای قصاص منوط به آن است که
صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده ()۱4
آییننامه اقدام میشود.
ماده  ۹۲ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمیتواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب
حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
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ماده  ۹۳ـ هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت
وی به دلیل قانونی دیگری الزم باشد ،بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
ماده  ۹۴ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده ( )۲5۱قانون مجازات اسالمی برای سارق پیشبینی شده است.
ماده  ۹۵ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو ،محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای
مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند .در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن ،در جهت رفع مانع اقدام و پس از
رفع حکم اجرا میشود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع ،اجرای قطع عضو به تأخیر میافتد.
ماده  ۹۶ـ چنان چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود  ،قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.
مبحث سوم :نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده  ۹۷ـ چنان چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه ،مبلغ
دقیق ،نحوه پرداخت و امکان توافق با محکومله به نحو دیگری را وفق ماده ( )2۱۱قانون مجازات اسالمی به او تفهیم میکند .در صورت
توافق طرفین بر نحوه پرداخت ،قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار میدهد و در غیر این
صورت در اجرای ماده ( )2۱۳پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبهعمد و خطای
محض در وقت نظارت قرار میدهد .در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری در
اجرای مواد ( )645و ( )64۱قانون آیین دادرسی کیفری اقدام الزم را به عمل میآورد.
ماده  ۹۸ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیتها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما
مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی
نشده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده  ۹۹ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسالمی است و شامل دیه غیر مقدر (آرش) و دیه تغلیظ شده نیز میباشد.
محکوم میتواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعالمی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند
و رسید آن را تحویل دهد .در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکومله
اعالم میکند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.
ماده  ۱۱۱ـ چنان چه محکومله پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسالمی تقاضای دیه نماید ،درخواست وی در پرونده درج
میشود؛ بدون آنکه پس از انقضای موا عد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد .هرگاه محکومله پس از انقضای مواعد تقاضای
اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ( )62۱قانون آییندادرسی کیفری اقدام الزم را
به عمل میآورد.
ماده  ۱۱۱ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکومله دیه را تقاضا کند ،محکوم مکلف است در صورت عدم
تقسیط دیه ،آن را بهصورت یکجا پرداخت کند .در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلتهای مقرر نبوده و دادخواست اعسار
تقدیم کرده باشد ،پرونده در اجرای ماده ( )۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۱۹۳2به دادگاه ارسال میشود.
تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین مینماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده ( )2۳4قانون مجازات اسالمی
اقدام میکند .در صورت حکم بهتقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی ،بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.
ماده  ۱۱۲ـ پرداخت دیه به محکوم له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است .در
صورت فوت محکومله ،ورثه بهقائممقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری میکنند و در مواردی که محکومله فاقد ورثه باشد ،ولی امر مسلمین
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را بهحساب اعالمی از سوی قوه قضاییه واریز میکند .در صورت عدم شناسایی
وارث یا عدم دسترسی به آنان ،دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز میشود.
ماده  ۱۱۳ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است ،در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی
به وی ،مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۱۹۳2دیه از اموال مرتکب استیفا میشود و در صورت عدم کفایت یا فقدان
اموال ،پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیتالمال یا عاقله به دادگاه ارسال میشود.
ماده  ۱۱۴ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود ،قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره ( )۱ماده ( )۱۱قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۱۹۳2اقدام میکند .چنان چه محکومله به لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود ،با
اعالم قاضی اجرای احکام کیفری ،دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم میکند.
ماده  ۱۱۵ـ در صورتیکه مرتکب وارث مقتول باشد ،مطابق ماده ( )26۱قانون مجازات اسالمی از دیه قتل ارث نمیبرد و سهماالرث او از دیه
طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت میشود.
ماده  ۱۱۶ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت میشود .چنان چه محکوم تقاضای مهلت نماید ،دادگاه مهلت مناسبی به وی
میدهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی ،وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۱۹۳2اقدام میشود.
ماده  ۱۱۷ـ چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولیعلیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود ،به موجب ماده ( )۹6۱قانون مجازات
اسالمی در این مورد والیت ندارد و مطابق ماده ( )۹63قانون مذکور اقدام میشود.
ماده  ۱۱۸ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه ،قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی ،قیم یا سرپرست قانونی آنها حسب مورد
اقدامات اجرایی الزم را به عمل میآورد .چنان چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی،
قیم یا سرپرست قانونی احضار میشود.
ماده  ۱۱۹ـ در اجرای ماده ( )2۹2قانون مجازات اسالمی ،چنان چه فراریدهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی
در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم ،فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراریدهنده،
دادستان پرونده را به دادگاه ارسال میکند .در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنیعلیه یا اولیای دم ،دادگاه دستور توقیف اموال
محکوم یا فراریدهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده میدهد .قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت
مقررات قانونی ،نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراریدهنده را چنان چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد ،آزاد میکند.
ماده  ۱۱۱ـ چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراریدهنده و یا از محل بیتالمال به محکوم دسترسی حاصل شود ،به ترتیب زیر اقدام
میشود:
الف ـ چنان چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ( )225قانون مجازات اسالمی
و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیتالمال و یا فراریدهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحتالحفظ
به همراه پرونده به دادگاه اعزام میکند؛
ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد ،حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیعلیه
محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص ،دیه گرفته شده را مسترد کند .در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی ،قاضی اجرای احکام
کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعالم میکند.
ماده  ۱۱۱ـ در اجرای ماده ( )۹6۳قانون مجازات اسالمی چنان چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ،تبدیل قصاص به دیه
منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است .در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنیعلیه یا ولی
دم ،قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ میکند .در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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مورد نظر ،پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال میشود و در غیر این صورت قصاص مطابق
مقررات اجرا میشود.
تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به
گرفتن دیه رضایت دهد ،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورتجلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
 ۱۹۳2در خصوص وصول دیه اقدام میکند.
ماده  ۱۱۲ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه ،قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار میکند .در
صورت حضور ،مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.
ماده  ۱۱۳ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکومبه باشند ،قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی
آنها تحقیقات الزم را انجام میدهد .چنا ن چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد ،حکم این ماده تنها در مورد وی جاری
است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا میشود.
ماده  ۱۱۴ـ چنان چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند ،قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم
عاقله متمکن از اموال وی اقدام میکند.
ماده  ۱۱۵ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت ،دیه از ماترک او تأمین میشود.
ماده  ۱۱۶ـ چنان چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام الزم را به
عمل می آورد .در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه ،قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد
از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به استثنای موضوع ماده ( « )۱5قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  »۱۹۳6وصول مینماید و در هرصورت بازداشت راننده بهلحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.
ماده  ۱۱۷ـ در اجرای تبصره ذیل ماده ( )66۱قانون مجازات اسالمی موضوع دیه جنایتی که مجنیعلیه آن مرد نیست ،قاضی اجرای احکام
کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابهالتفاوت آن ،محکومله را به همراه مدارک الزم به
صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی میکند.
ماده  ۱۱۸ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شده است ،قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه
دیگر مدارک الزم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال میکند .وزارتخانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را بهواحد اجرای احکام
کیفری اعالم میکند.
ماده  ۱۱۹ـ پس از وصول دیه ،قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند،
به ترتیب زیر اقدام میکند:
الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند ،در اینصورت دیه به شماره حساب اعالمی از سوی
وکیل یا نماینده قانونی واریز میگردد و در غیر این صورت ،دیه به نسبت سهماالرث هریک و به شماره حساب اعالمی از سوی آنان واریز
میشود؛
ب ـ در خصوص ولی دم محجور ،دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت میشود و در خصوص محجور دارای قیم ،بنا به پیشنهاد قیم
و تشخیص دادستان ،با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پسانداز میشود .در صورت فقدان قیم ،دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا
واریز میشود.
تبصره ـ اگر برخی از افراد محکومله کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند ،حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل میشود.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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مبحث چهارم :نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده  ۱۲۱ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت بهزنان اجرا نمیشود.
ماده  ۱۲۱ـ منظور از تراشیدن موی سر ،تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی
نیست.
تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام میشود.
مبحث پنجم :نحوه اجرای مجازات شالق

ماده  ۱۲۲ـ اجرای مجازات شالق بهوسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یکصد الی یکصد و بیست سانتیمتر و به قطر تقریبی
یک و نیم سانتیمتر که فاقد گره باشد انجام میشود.
ماده  ۱۲۳ـ نحوه اجرای شالق باید بهگونهای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر ،صورت ،گردن و عورت اصابت نکند.
ماده  ۱۲۴ـ چنان چه مجازات شالق در فضای سرپوشیده اجرا شود ،باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا
می 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
میشود.
ماده  ۱۲۵ـ اجرای شالق نباید بهگونهای باشد که به علت پیچیدن شالق ،قسمتهای جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.
ماده  ۱۲۶ـ استفاده از هرگونه داروی بیحسی و ضد درد پیش از اجرای شالق ممنوع است.
ماده  ۱۲۷ـ اجرای حکم شالق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش میشود .در موارد تردید در تعداد
ضربات ،بنا بر اکثر گذاشته میشود .پس از اجرای شالق ،مراتب صورت مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری ،مأمور اجرا و
محکوم رسیده و ضم پرونده میشود.
تبصره ـ مأمور اجرای حکم شالق نباید قرابت نسبی ،سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.
ماده  ۱۲۸ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شالق ،اجرای حکم متوقف میشود و تا بهبودی وی به تأخیر میافتد .در
این صورت چنان چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ( )645قانون آیین دادرسی
کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده  ۱۲۹ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شالق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود ،پس از اجرای محکومیت اولیه،
اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شالق به تأخیر میافتد؛ مگر آنکه محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد
و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سالمتی محکوم مخاطره آمیز نباشد .در فرض تأخیر در اجرای شالق ،قرار
تأمین متناسب صادر میشود.
ماده  ۱۳۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شالق ،وی را به پزشکی
قانونی معرفی میکند .هرگاه بهتشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد تا زمان بهبودی اجرای مجازات شالق به تعویق میافتد و در
غیر این صورت ،در شالق تعزیری وفق ماده ( )64۲قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود و در شالق حدی به دستور دادگاه با یک دسته
ترکه یا شالق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است ،فقط یکبار به محکوم زده میشود؛ هرچند همه آنها به بدن او نرسد.
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تبصره ـ چنان چه پزشکی قانونی اجرای شالق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بالمانع بداند ،بر اساس این نظر اقدام میشود و نوبت به
ضغث نمیرسد.
ماده  ۱۳۱ـ ضربات شالق حدی محک ومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته میشود.
محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا میشود.
تبصره ـ در صورتیکه محل اجرای حکم شالق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد ،حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.
ماده  ۱۳۲ـ شالق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود و در
حد زنا ،لواط ،تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا
میشود.
تبصره ـ حد شالق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.
ماده  ۱۳۳ـ پوشش محکوم حین اجرای شالق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده  ۱۳۴ـ شالق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است ،به پشت بدن و به جز سر و صورت،
گردن و عورت زده میشود .ضربات شالق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونهای که موجب خطر جانی یا نقص عضو
محکوم نشود ،نواخته میشود.
تبصره ـ حکم شالق در مورد محکوم مؤنث ،به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو
فوق اجرا میشود؛ مگر اینکه محل اجرای حکم شالق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای
حکم نیست و شالق در حالت نشسته اجرا میشود.
مبحث ششم :نحوه اجرای مجازاتهای تبعید و نفیبلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده  ۱۳۵ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محلهای معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آییننامه اجرایی راجع
به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ( )۲۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۹۳۹رئیس قوه قضاییه» میباشد .در مورد نحوه
اجرای مجازات تبعید و نفی بلد  ،به شرح مواد آتی عمل میشود.
تبصره ـ فهرست محلهایی که به لحاظ شرایط سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمیباشد،
توسط وزارتخانههای دادگستری ،کشور و اطالعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعالم تا به مراجع
قضایی ابالغ گردد.
ماده  ۱۳۶ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته
باشد را با تنظیم صورتمجلس به وی تفهیم میکند.
ماده  ۱۳۷ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده ،پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده
نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است .در این صورت ،قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی ،اجرای حکم
را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست میکند و نسخهای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانهای مربوط به آن
مرجع ارسال مینماید .نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش میشود.
تبصره  ۱ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری  ،محکوم میتواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.
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تبصره  ۲ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعالم میکند
تا پس از تحمل حبس نسبت بهاجرای آن به شرح فوق اقدام شود.
تبصره  ۳ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید ،به دستور قاضی اجرای احکام کیفریجلب و تحتالحفظ به محل
اجرای حکم اعزام میشود.
تبصره  ۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد ،پس از
رفع مانع اعزام خواهد شد.
تبصره  ۵ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.
ماده  ۱۳۸ـ چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد
نیابت اعالم نشود ،قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج میکند.
ماده  ۱۳۹ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد  ،وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعالم
کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت ،نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعالم میکند.
ماده  ۱۴۱ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطالعات محل را از حضور محکوم
مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای الزم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.
ماده  ۱۴۱ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده ،نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی
انتظامی مربوط اعالم کند و صبح هر روز و چنان چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد ،هر دو روز یک بار
خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کالنتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند .همچنین در صورت تغییر
نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعالم کند .نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.
ماده  ۱۴۲ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بالمانع است؛ مگر آنکه دادگاه حین صدور حکم به تبعید
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
می گیرد .محکوم در محکومیت به نفی بلد حق مالقات ،معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن
و اینترنت را ندارد؛ اما میتواند از رسانههای ملی نظیر رادیو ،تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.
تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمیباشد .جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم
به نفی بلد ،جز در فرض احراز عدم صالحیت وی ممنوع است .در صورت احراز این امر ،وفق قوانین مربوط اقدام میشود.
ماده  ۱۴۳ـ چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفریمراتب را جهت اتخاذ تصمیم
به دادگاه منعکس مینماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ماده  ۱۴۴ـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد  ،محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند ،به دستور وی دستگیر و
تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعاده میشود.
ماده  ۱۴۵ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلفاند به محض اطالع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید
یا نفی بلد ،مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.
ماده  ۱۴۶ـ از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه« ،آییننامه نحوه اجرای احکام اعدام ،رجم ،صلب ،قطع یا نقض عضو مصوب  »۱۹54و
«آییننامه اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب ،اعدام و شالق مصوب  »۱۹۱۲ملغی میباشد.
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ماده  ۱۴۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه با دادستان کل کشور است.
ماده  ۱۴۸ـ این آییننامه مشتمل بر  ۱2۱ماده و  24تبصره در تاریخ  ۲3/۹/۱۹۳۱به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابالغ
الزماالجرا است.
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