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 مواد عمومی -نخستبخش 

 اریفتع -فصل نخست

ها، زارتخانهلیه و، عبارت است از کدر این قانون «ی اجراییهادستگاهنهادهای حکومتی و » منظور از -1ماده 

مصوب  ی( قانون مدیریت خدمات کشور5ماده )ی موضوع هادستگاهها یا همؤسسها، ها، نهادها، شرکتسازمان

ن برنامه ( قانو29با اصالحات بعدی و ماده ) 1366با اصالحات بعدی و قانون محاسبات عمومی مصوب  1386

 ها،ته به آنهای تابع یا وابسات و شرکتمؤسسو  1395ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب پنج

 و شورای حل اختالف. دانشگاه آزاد اسالمی

کیفری  ول احکاممشمکه در این قانون یا دیگر قوانین تصریح شده باشد، کارکنان مراجع زیر  در مواردی -۲ماده 

 د:نباش( این قانون می1ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبرای کارکنان نهادهای حکومتی و  مقرر

عتباری، ات امؤسسها، بانکباشد از قبیل دار ارائه خدمات عمومی میخصوصی که عهده یا مؤسسه نهاد، شرکت -الف

فاتر یه، دیکال وکارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و قوه قضاو کانون و مرکزهای بیمه غیردولتی، شرکت

انی، های بازرگکشور، اتاق ، سازمان نظام مهندسیکشور ، سازمان نظام پزشکییاسناد رسمی، سازمان حسابرس

ک، کترونیدفاتر خدمات ال ،گریات داوری و میانجیمؤسس، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اسناد و تعاون

 ؛غیر انتفاعی ات آموزشی و پژوهشی غیردولتی ومؤسسو  هادانشگاه

 ملی، ها از تسهیالت منابع صندوق توسعهاشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح -ب

 تسهیالت و کنند به میزانانکی توسط دولت استفاده میای یا تضمین تسهیالت بتسهیالت تکلیفی، تسهیالت یارانه

 امکانات دولتی دریافتی در همان طرح؛

ها و انز سازممدیره آنان توسط یکی ا هیأتاشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت حداقل یکی از اعضای  -پ

 ؛شودمینهادهای دولتی تعیین 

( این 1ماده ) ردیف مستقل در قوانین بودجه کل کشور که از شمولهای دارای عنوان و همؤسسکلیه نهادها و  -ت

  ؛باشندقانون خارج می

 های مقدس و بقاع متبرک؛و امور خیریه، آستان موقوفات عامالمنفعه، ات خیریه عاممؤسس -ث

 های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی؛سازمان -ج

 جویی ارزی در معالجه بیماران؛امنای صرفه هیأت -چ

 .های سازندگیقرارگاه -ح

 منظور از سالح در این قانون عبارت است از: -۳ماده 

و  هایی که به دلیل مشابهتسالحاسلحه لیزری و آن دسته از شبه، نارنجک، تفنگ لیقب از گرم سالحانواع  -الف

 د؛کاربرد، قابلیت جایگزینی سالح را دارن
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 هوشبی مخصوصی هاتفنگزنی، زنی و غیرگلولهگلوله، یزنساچمهی هاتفنگی از قبیل شکار سالح انواع -ب

 ؛کنندههوشهای آموزشی و بیسالحی و دیگر آبز واناتیح شکار ژهیوی هاتفنگ، جانداران کردن

 قابلهای یزهسرن وها آن مشابه ای مسلحی روهاین در متداولی سنگری کاردهای از قبیل جنگ سرد سالح انواع -پ

 تفنگ؛ی رو بر نصب

 .بوکس پنجه و ر، کارد، چاقویقمه، شمش لیقب از سرد سالحانواع  -ت

امی نظ زامنفجره اعم  ارتکاب جرم از طریق اقالم و مواد تحت کنترل مشتمل بر انواع مواد محترقه، ناریه، -1تبصره 

ها و دهندهآور و شوککننده و اشکحسکننده، بیهوشو غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی

مقرر  دیگری شد مگر این که در قانون به نحوتجهیزات نظامی و انتظامی حسب مورد مشمول احکام سالح خواهد 

 شده باشد.

ند شیشه رنده همانبیا دیگر اشیای  عرفاً موجب اشتباه با سالح واقعی شوددر صورتی که سالح غیرواقعی  -۲تبصره 

 مشمول احکام سالح واقعی است. و فلزات

وز، مالی، مج تسهیالت یا غیرمالی از قبیل منظور از امتیاز در این قانون عبارت است از هرگونه حقوق مالی -4ماده 

 پروانه، اعطای سمت، قبولی در آزمون، حق تالیف، اختراع یا دیگر حقوق مالکیت معنوی.

 وسط شریک یاکه موضوع جرم مال مشاع است، ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه ت تعزیری جرائم کلیهدر  -۵ماده 

 باشد مشروط برشرکاء دیگر، مشمول مجازات مقرر برای آن جرم می شرکای مال مشاع بدون اذن یا اجازه شریک یا

 آن که رفتار مرتکب نسبت به بیش از سهم وی از مال مشاع واقع شده باشد.

ص شخ سهز اجرم سازمان یافته عبارت از جرمی است که توسط یک گروه مجرمانه نسبتا منسجم متشکل  -۶ماده 

 .شودمییا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف 

ی، تفریحاکن انند اممکان عمومی، محلی است که نوعاً مهیا برای ورود عموم یا گروه خاصی از مردم باشد م -7ماده 

 تجاری، مذهبی، علمی و پژوهشی.

یا  واهر باشد ظالفاظی که صریح یا  کار بردنهعبارت است از بتوهین یا اهانت  از نظر مقررات کیفری -8ماده 

وقعیت مکانی و جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و م حرکاتی که با لحاظ عرفیات ارتکاب اعمال و انجام

 .شودمیتوهین تلقی ن آنان شود و با عدم ظهور الفاظ اشخاص موجب تخفیف و تحقیر

 

 تعیین مجازات -دوم فصل 

 ند:شومیبه درجات زیر تقسیم  ،ی اجتماعی به عنوان مجازات اصلیهامجازات -9ماده 

یک  یش ازبدوره مراقبت تا حداکثر به مدت شش ماه درجه هشت، بیش از شش ماه تا یک سال درجه هفت،  -الف

 سال تا دو سال درجه شش و بیش از دو سال تا پنج سال درجه پنج؛
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عت چهل سا تا دویست و هفتاد ساعت درجه هشت، بیش از دویست و هفتاد تا پانصد وخدمات عمومی رایگان  -ب

صد و  زار وهدرجه هفت، بیش از پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت درجه شش، بیش از هزار و هشتاد تا دو 

 شصت ساعت درجه پنج؛

 وز درجهو هشتاد تا سیصد و شصت ر صدیکت، بیش از و هشتاد روز درجه هش صدیکجزای نقدی روزانه تا  -پ

ارصد و و بیست تا هزار و چه صدهفتو بیست روز درجه شش و بیش از  صدهفتهفت، بیش از سیصد و شصت تا 

 چهل روز درجه پنج؛

د ارک از موهر ی انتخاب، اشتغال، تصدی، استخدام، عضویت، تاسیس یا اداره، محرومیت، ممنوعیت یا الزام به -ت

هار سال تا چ زیر تا حداکثر به مدت یک سال درجه هشت، بیش از یک سال تا دو سال درجه هفت، بیش از دو سال

 ج:درجه شش و بیش از چهار تا شش سال درجه پن

قلیه سایل نوهای معین، منع از رانندگی با اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل -1

ولتی و ددمات خدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی، انفصال از موتوری و یا تص

 ار معین؛یا ک عمومی، منع از حمل سالح، منع از خروج اتباع ایران از کشور یا الزام به یادگیری حرفه، شغل

ویت در عض ،دمقانون یا با رأی مرها به موجب ها، شوراها، احزاب و جمعیتانتخاب شدن یا عضویت در انجمن -2

ا یلی، ناظر تون م، داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی یا به عنواهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختالفهیأت

 متصدی موقوفات عام؛

سسه ی یا مؤهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتمدیره شرکت هیأتتأسیس، اداره یا عضویت در  -3

 علمی، پژوهشی و فرهنگی؛، آموزشی

 طالق؛ ومحرومیت از انتخاب شغل وکالت دادگستری یا تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج  -4

 ؛قانوناین ( 2و )( 1موضوع مواد )ی هادستگاهاستخدام یا اشتغال در کلیه  -5

 های هنری و نمایشی؛محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره -6

 .های گروهیاشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه -7

 ود.نخواهد ب قانون حکم این ماده مانع از اعمال مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس در موارد مقرر در -تبصره

اد پیشنهعی با ی اجتماعی خودداری کند، دادگاه صادرکننده حکم قطهامجازاتاز اجرای  محکوم چهچنان -10ماده 

ر صورت دهد و دمدت مجازات اجتماعی مندرج در حکم را افزایش می قاضی اجرای احکام برای بار اول تا یک سوم

مجازات  در هر حال و شودمیه آن به مجازات حبس تبدیل ماندتکرار، میزان مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقی

 مانده آن باشد. این رای قطعی است.حبس نباید بیش از مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقی

سالمی جازات امقانون ی اجتماعی همان است که در هامجازاتسایر مقررات مربوط به نحوه اعمال و اجرای  -تبصره

 .است شدهی جایگزین حبس مقرر هامجازاتبرای  1/2/1392مصوب

تواند متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و با ذکر علت، وی را در محکومیت دادگاه می -11ماده 

ی سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد، جنایت عمدی با میزان بیش از نصف دیه کامل یا تعزیر هامجازاتبه 
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جنایات عمدی مستوجب نصف دیه  یت به شالق حدی،مورد، در محکوم درجه یک تا سه، تا پنج سال به یک تا سه

پنج، تا سه سال به یک تا دو مورد، در محکومیت به تعزیر درجه شش، تا و تعزیر درجه چهار امل یا کمتر از آن و ک

حبس، تا شش ماه به یک مورد از  یک سال و در محکومیت به تعزیر درجه هفت و هشت و مجازات جایگزین

 :عنوان مجازات تکمیلی محکوم کندی زیر به هامجازات

 ؛نیمع یهامحل ایمنع از اقامت در محل یا  نیدر محل مع یاقامت اجبار -الف

 ؛در ارتکاب جرم لیه دخمؤسس ایرسانه  ایارتکاب جرم  لیوسا فیتوق -ب

 ی؛موتور لیوسا یتصد ایو  یموتور هینقل لیبا وسا یمنع از رانندگ -پ

 ی؛اجتماع ای یاسیها و دستجات سدر احزاب، گروه تیمنع از عضو -ت

 های هنری و نمایشی؛محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره -ث

 ی؛اصدار اسناد تجارت ایمنع از داشتن دسته چک و -ج

 ؛نیکار مع ایمنع از اشتغال به شغل، حرفه  -چ

 ؛نیکار مع ایحرفه، شغل  یریادگیالزام به  -ح

 ی؛و عموم یخدمات دولتانفصال از  -خ

 ؛از کشور رانیمنع از خروج اتباع ا -د

 ی؛قطع تیانتشار حکم محکوم -ذ

 ؛از کشور گانگانیاخراج ب -ر

 ی؛الزام به خدمات عموم -ز

 ؛منع از حمل سالح -ژ

 .لیالزام به تحص - س

 .ردیگیرار ممورد حکم ق ینوع باشد، فقط مجازات اصل کیاز  یو مجازات اصل یلیمجازات تکم چهچنان -1 تبصره

 هد شد.ی سالب حیات اجرا نشود، مجازات تکمیلی اجرا خواهامجازاتبه هر دلیل در صورتی که  -۲تبصره 

انون ق نیدن اشالزم االجراء  خیظرف شش ماه از تار یلیمجازات تکم یاجرا تیفینامه راجع به کنییآ -۳ تبصره

 .رسدیم هییقوه قضا سیرئ بیو به تصو شودمی هیته یدادگستر ریتوسط وز

 تا سی سال است.منظور از حبس درجه یک در این قانون، حبس بیش از بیست و پنج  -1۲ماده 

علت  وط به ذکری تعزیری درجه یک تا هفت، تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی منهامجازاتدر  -1۳ماده 

 کند:ات میدادگاه به ترتیب زیر اقدام به تعیین مجازاین قانون است و ( 14یا جهات تشدید موضوع ماده )

 ؛قانون تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در وجود یک یا دو جهت از جهات تشدیددر صورت  -الف

 ر درات مقرمیانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازه یا چهار جهت از جهات تشدید به در صورت وجود س -ب

 قانون؛

 انون.رر در قچهارم حداکثر مجازات مقحداکثر و تا یکبه  د بیش از چهار جهت از جهات تشدیدوجو در صورت -پ
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رد اعاده ز مواایا  ض رأی در مرجع تجدید نظر، فرجامعدم رعایت مفاد این ماده حسب مورد از موجبات نق -تبصره

 و موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.دادرسی 

 :از است مجازات عبارتجهات تشدید  -14ماده 

ی آزاد زات،ی مجامندی از نهادهای ارفاقی از قبیل تعویق صدور حکم، تعلیق اجراارتکاب جرم در زمان بهره -الف

 و تعلیق تعقیب؛ ینظارت الکترونیک آزادی،مشروط، نظام نیمه

وسایل  بوط بهیا سوانح مر، حوادث سوزیآتش، ارتکاب جرم در شب یا مناطق دچار بحران از قبیل سیل، زلزله -ب

 نقلیه موتوری؛

جرم یا  رتکابدار شدن احساسات عموم یا تشدید آثار ناشی از جرم به سبب رفتار سوء مرتکب هنگام اجریحه -پ

 پس از آن؛

 برای ارتکاب جرم؛ ها آن یا نظایر دیدهبزههوش کردن اغفال، فریب، بی -ت

 اجتماعی یا جایگزین حبس؛ی هامجازاتارتکاب جرم در زمان اجرای  -ث

 به میزان بیش از یک دهم دیه؛ دیدهبزهصدمه جسمی به  -ج

 بیش از دویست میلیون ریال؛ دیدهبزهبه  واردشده خسارات مالی -چ

 ؛دیدهبزهارتکاب جرم به لحاظ ملیت، نژاد، قومیت یا مذهب  -ح

 جرم؛آمیز حین وقوع یا ارتکاب رفتار خشونت دیدهبزهاذیت و آزار  -خ

 از قبیل کهولت یا صغر سن؛ دیدهبزهپذیری آسیب -د

 برای ارتکاب جرم؛ دیدهبزهسوء استفاده از اعتماد  -ذ

 ؛ دیدهبزهموقعیت اجتماعی و خانوادگی  -ر

 ؛یافتهسازمانارتکاب جرم به صورت  -ز

 استفاده از سالح در ارتکاب جرم؛ -ژ

 ای؛ارتکاب جرم به صورت حرفه -س

 تصمیم در ارتکاب جرم؛سبق  -ش

 پیشینه محکومیت کیفری؛ -ص

 تعدد مرتکب جرم؛ -ض

 .دیدهبزهتعدد  -ط

جرم  ارتکاب بینی یا به عنوان یکی از شرایطخاصی پیشجرم رگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در ه -تبصره

 تواند به موجب همان جهات، مجازات را تشدید کند.محسوب شده باشد، دادگاه نمی

گاه مکلف مستوجب تعزیر درجه یک، در صورت وجود بیش از دو جهت از جهات تشدید، داد جرائمدر  -1۵ماده 

ر جزای ابر حداکثنباید کمتر از یک و نیم برنیز و جزای نقدی مورد حکم کند است حداکثر مجازات حبس را تعیین 

 نقدی درجه دو باشد.
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ی یا دارا نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، در مواردی که جزای نقدی فاقد حداقل میزان جزای -1۶ماده 

ه قدی است کجزای ن ثابت باشد، دو تا چهار برابردر صورتی که حداقل و حداکثر است، دو تا چهار برابر حداکثر و 

 .است شدهدر قانون برای اشخاص حقیقی تعیین 

ه قوقی که بشخص حقوقی به انحالل یا مصادره کل اموال، نماینده قانونی شخص حدر صورت محکومیت  -17ماده 

 ،نمایندگی، تأسیسبه محرومیت دائم از  است شدهنام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم 

. در صورت محکومیت شخص حقوقی به دیگر شودمیمحکوم شخص حقوقی نیز هر نظارت بر  وگیری تصمیم

قام میره یا مد هیأت. می گرددهای فوق محکوم نماینده مذکور به مدت یک تا پنج سال، به محرومیت، هامجازات

رای بت مقرر نیز به مجازا حسب مورد است شدهواقع ها آن مشابه دیگری که جرم در اجرای مصوبات یا دستورات

 ند.شومینماینده مذکور محکوم 

به نفع  ن بایدطبق قانو که کند لیتحصرا  یمرتکب مال چهچنان، قانون نیموضوع ا جرائماز  کیدر هر  -18ماده 

رخ زمان مال به ن معادل ارزش آن ینقد یممکن نباشد، مرتکب به جزا لیبه هر دل آنضبط شود و  ضبطدولت 

 .شودمیمحکوم  صدور حکم

م تماموجب مستهلک شدن  به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی،  در کلیه مواردی که بازداشت محکوم -19ماده 

آورد ست میبه د مانده از محل اموال محکوم که تا مدت ده سال از زمان آزادیجزای نقدی نشود، جزای نقدی باقی

 وصول خواهد شد. 

ی بازدارنده( هااتمجاز)تعزیرات و  در هر مورد که در قوانین، مجازات رفتاری به قانون مجازات اسالمی -۲0ماده 

ن ون، تعیی، حسب مورد متناظر با رفتارهای مجرمانه و مجازات مقرر در این قاناست شدهاحاله  1375 مصوب

 .شودمی مجازات

جرایم موضوع این قانون مشمول مجازات حد یا قصاص نیز شود، مطابق مقررات مربوط عمل چنانچه هر یک از  -۲1ماده 

 شود.می

وع ه برای شرتعزیری در دو درجه تعیین شده است، معیار محاسبدر کلیه مواردی که برای جرمی حبس  -۲۲ماده 

 باشد.به جرم، درجه باالتر می

رای عمومی ب ودر هر مورد که در قانون برای جرمی، مجازات انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی  -۲۳ماده 

ه و به آن ( بود2مرتکب از اشخاص موضوع ماده ) چهچنان، است شده( این قانون مقرر 1اشخاص موضوع ماده )

ای هلی یا حرفیت شغدائم یا موقت از فعال یتمویا محر تصریح شده باشد به جای انفصال دائم یا موقت، به ممنوعیت

 .شودمیمرتبط با جرم ارتکابی از همان درجه محکوم 
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 از جرم یناش دعوای و اموال –فصل سوم

یل قانونی تحص خالف حق و مقررات برر اثر ارتکاب جرم، سند یا امتیازی را مرتکب ددر هر مورد که  -۲4ماده 

ه بررات حکم بق مقکند، دادگاه کیفری عالوه بر تعیین مجازات مقرر در قانون، بدون نیاز به تقدیم دادخواست، ط

 کند.می ابطال سند یا امتیاز مربوط نیز صادر

 وایدی شدهمال است یا وقوع جرم منتهی به اخذ یا کسب مال و عها آن ی که موضوعجرائمدر کلیه  -۲۵ماده 

گی سیدآن ر باشد، دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری در مورد مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از

ن، رد آ را به رد عین و در صورت موجود نبودن عین یا غیرممکن شدن کند و در صورت وجود عین، مرتکبمی

 چهنچنا، کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مالب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم میحس

روز  یمت ازقو در صورت کاهش قیمت، باالترین  شودمیدر قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه 

رداد عین ه استبنسبت ا دیگر اشیاء نیز ا نوشته یوقوع جرم تا روز تأدیه مالک عمل خواهد بود. در خصوص سند ی

 ت.نیس . اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسیشودمیآن اقدام 

صوصی تی یا خدر هر موردی که در اثر ارتکاب جرم ضرر و زیانی به نهادهای دولتی و عمومی غیردول -۲۶ماده 

 وضرر  کننده به جرم مکلف است حسب مورد در خصوص جبراناه رسیدگیمورد استفاده عموم وارد شود، دادگ

ون ستان و بدنفع یا دادشده از جرم نیز با تقدیم دادخواست توسط اداره ذیزیان و استرداد عواید و منفعت تحصیل

کننده به یرسیدگه دیدگان، دادگا. در مورد دیگر بزه کندنیاز به پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خت هزینه پردا جرم مکلف است تا اولین جلسه دادرسی به شاکی ابالغ کند که وی حق دارد با تقدیم دادخواست و

 . کندشده از جرم تحصیل افعدادرسی، اقدام به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد عواید و من

نون آیین ( قا14) های مقرر در مادهب عالوه بر جبران خسارتمرتک ،در کلیه موارد مذکور در این قانون -۲7ماده 

 به ی کهدر صورتباشد. می نیز دیدهبزههای درمان ملزم به پرداخت هزینه، 4/12/1392دادرسی کیفری مصوب 

های ههزین را نداشته باشدهای درمان داخت هزینهرپ تمکن مالی برای ، مرتکبکنندهتشخیص قاضی رسیدگی

 .شودمی پرداختهای بدنی مین خسارتمحل صندوق تأمربوط از 

 

 موجب تعزیر جرائم -بخش دوم

 علیه حقوق اساسی ملت جرائم -فصل نخست

سلب  الف قانونی اجرایی که حقوق افراد ملت را برخهادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۲8ماده 

 .شودمیی اجتماعی درجه پنج محکوم هامجازاتکند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از 

ی اجرایی بدون مجوز قانونی یا بدون رعایت ترتیبات و هادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۲9ماده 

کشف یا اثبات جرم مبادرت به خارج کردن ادله یا اسباب یا آثار جرم از بدن دیگری یا  تشریفات مربوط به منظور

اخذ اجباری هرگونه آزمایش پزشکی مانند اخذ نمونه خون کنند به حبس درجه هفت یا انفصال از خدمات اقدام به 
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ه انجام هرگونه عمل جراحی یا ند. همچنین اقدام بشومیمحکوم ها آن دولتی و عمومی درجه شش یا هر دوی

ای مانند ردیاب در بدن، لباس یا دیگر اشیای متعلق ای به دیگری یا قرار دادن هر وسیلهخوراندن یا تزریق هر ماده

و یا هر دو  درجه پنج بدون رعایت مقررات، مستوجب حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی افرادبه 

 است.مجازات

شف که منظور بی اجرایی، بدون دستور مقام قضایی، هادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۳0ماده 

ات ز خدمیا انفصال اسد یا نبش قبر کند، به حبس ا تشخیص علت مرگ متوفی مبادرت به کالبدگشایی ججرم ی

 تشخیص بیماری . در مواردی که به منظورشودمیمحکوم و عمومی درجه شش یا هر دو مجازات دولتی 

ایید تو ونی پزشکی قان از پیشنهاد سازمانپس ، کالبدگشایی جسد ضرورت یابد، حیات افراد جامعه هتهدیدکنند

 پذیرد.یصورت م دولتی آموزشی با حضور نماینده سازمان پزشکی قانونی هایبیمارستاندر دادستان مربوط، 

فه خود نجام وظیهر یک از مقامات قضایی، ضابطان، وکالء، کارشناسان و دیگر اشخاصی که به مناسبت ا -۳1ماده 

یل، شتن وکنقض حقوق مقرر در فرایند دادرسی از قبیل سلب حق دامداخله دارند، مرتکب  در فرایند دادرسی

ز خدمات فصال انسبت به شهود، مطلعان یا طرفین دعوی شوند، حسب مورد به انها آن مترجم یا کارشناس و امثال

رجه دی اجتماعی هامجازاتای مربوط درجه شش یا یکی از دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

 ند.شومیمحکوم  پنج و یا هر دو مجازات

ازرسی به ورود، بی اجرایی بدون مجوز قانونی مبادرت هادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۳۲ماده 

 حبس درجه د، بهیا تفتیش اشخاص، اشیاء، منزل، مسکن، محل کار یا اماکن بسته و یا تعطیل متعلق به دیگری کن

بر، اقدام وی با ج چهچنان .شودمیمحکوم  دولتی و عمومی درجه پنج یا هر دو مجازاتخدمات شش یا انفصال از 

م مومی محکوو ع خدمات دولتی عنف، اکراه یا تهدید و یا در شب واقع شود، به حبس درجه پنج یا انفصال دائم از

 د.گردمی

ظامی امی و انته، نظها، اماکن مذهبی و متبرکترتیب و شرایط بازرسی یا تفتیش در اماکنی از قبیل فرودگاه -تبصره

 ین قانون،االجرا شدن اماه از تاریخ الزمای است که ظرف سهنامهبا لحاظ مصالح امنیتی و عمومی به موجب آیین

 ت ملیامنی به تصویب شورای عالی کشور تهیه و توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت اطالعات و وزارت

 رسد.می

غل یا منصب یا استفاده از شاین قانون که با سوء ( 2( و )1اشخاص موضوع مواد ) کارکنانهر یک از  -۳۳ماده 

ر آن دهد یا ب نتقالموقعیت خود به جبر، عنف، اکراه یا تهدید، مال یا حق متعلق به اشخاص را به خود یا دیگری ا

 .شودمیمحکوم  مسلط شود، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات

دای اهادت یا ی اجرایی، به منظور اخذ اقرار یا شهادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۳4ماده 

می یا زار جسرا مورد شکنجه یا اذیت و آسوگند یا کسب اطالع یا تفتیش عقاید و یا بر مبنای تبعیض، شخصی 

و  شودمیمحکوم  روحی قرار دهد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات

 .هد بودنظر یا بازداشت یا محبوس بوده باشد، مجازات حبس مرتکب، درجه چهار خوا تحت دیدهبزه چهچنان
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یا به سبب آن،  این قانون، در اجرای وظایف قانونی( 2( و )1اشخاص موضوع مواد ) از کارکنانهر یک  -۳۵ماده 

ر دقررات یا مین و تر از آنچه که در قوانبرخالف قانون یا مقررات شخصاً یا توسط دیگری شرایط یا اقداماتی سخت

 مومیی و عدمات دولتبر شخصی تحمیل کند، به حبس یا انفصال از خ است شدهرأی یا تصمیم مقام قضایی مقرر 

 .شودمیدرجه پنج یا هر دو مجازات محکوم 

ن، به سبب آ در اجرای وظایف قانونی یا ی اجراییهادستگاههای حکومتی یا یک از کارکنان نهادهر  -۳۶ماده 

 مات دولتیاز خد د، به انفصالنظر یا بازداشت فردی را صادر کن برخالف قانون دستور تعقیب کیفری، جلب یا تحت

 .شودمیو عمومی درجه شش محکوم 

ن، آا به سبب ی اجرایی، در اجرای وظایف قانونی یهادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۳7ماده 

نف یا عا به یدار مبادرت به توقیف، بازداشت یا حبس فردی کند برخالف قانون یا بدون حکمی از مقام صالحیت

 .شودیمکوم اکراه وی را در محلی مخفی کند، به حبس درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مح

به  نی مبادرتظایف قانودر غیر از اجرای وی اجرایی هادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی و  -۳8ماده 

نوان، فاده از عبا است با عنف، اکراه یا تهدید و یادر صورتی که توقیف، بازداشت، حبس یا اختفای افراد نمایند یا 

ی هاستگاهدادها و ی اجرایی یا انتساب خود به کارکنان نههادستگاهیا  نشان یا عالمت هر یک از نهادهای حکومتی

ته ورت پذیرفصتبار مذکور یا به هر طریق دیگری از قبیل پوشیدن لباس یا استفاده از حکم یا کارت هویتی فاقد اع

 به حبس درجه شش است. حبس درجه پنج و در غیر این صورت باشد، مستوجب

رتبط با ماص و غیر نسبت به اموال، اسناد یا اشیای دارای مالک خموضوع این ماده رفتارهای در صورتی که  -تبصره

تماعی اج یهامجازاتجرم ارتکابی واقع شود، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت و یکی از 

 .شودمیدرجه شش محکوم 

توقیف مال، سند یا  این قانون به سلب آزادی افراد یا (38) و (37، )(36رفتارهای موضوع مواد ) چهچنان -۳9ماده 

زم اقدام ال کمتر از بیست و چهار ساعت از دستور خود عدول کند یاظرف مرتکب  چهچنانشئ منتهی شده باشد، 

 یابد.فیف میرجه تخیا رفع توقیف از مال، سند یا شی به عمل آورد، مجازات وی یک تا دو دبه منظور رها شدن فرد 

ز اجرای اکیفری،  اتمؤسسها یا دیگر نظرگاهها، تحتها، بازداشتگاههر یک از مسؤوالن یا مأموران زندان -40ماده 

درت ضایی، مباقام قمدستور کتبی مقام قضایی مبنی بر آزادی فرد از این اماکن امتناع یا جلوگیری یا بدون دستور 

نقدی زای جبه پذیرش یا نگهداری فرد در این اماکن کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و 

 .شودمیدرجه پنج محکوم 

 ل، سند یاف از مااز مسؤوالن یا مأموران مربوط از اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر رفع توقی هر یک -41ماده 

ز فعالیت میت اشی توقیف شده امتناع یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرو

 .شودمینقدی درجه شش محکوم ای مربوط و جزای شغلی یا حرفه

ات کیفری، از تسلیم مؤسسها یا دیگر نظرگاهها، تحتها، بازداشتگاهیک از مسؤوالن یا مأموران زندانهر  -4۲ماده 

خواهی وی را است به مقام یا مرجع صالح خودداری یا جلوگیری کند و یا تظلم فردی که از وی سلب آزادی شده
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و یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات   کنداستماع نکند یا آن را به مرجع مربوط اعالم یا تسلیم ن

های اجتماعی درجه هفت محکوم ای مربوط و یکی از مجازاتدولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

 شود.می

 هود این کو با وج هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا دعوایی مطابق شرایط قانونی نزد وی ارائه شود -4۳ماده 

ا ام، نقص ی، ابهاز وظایف او بوده است، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت، اجمال قبول یا رسیدگی به آن

ف صریح یا بر خال ندازدتعارض قانون از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور رأی را برخالف قانون به تأخیر ا

ائم انفصال د ر، بهمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تکراقانون رفتار کند، در مرتبه اول به انفصال از خد

 .شودمیاز شغل قضایی محکوم 

های بانکی، بمکاتبات، مراسالت، حسا( این قانون، 2( و )1اشخاص موضوع مواد )هر یک از کارکنان  -44ماده 

اتی اشخاص ی یا مخابرهای رایانه اارتباطات رایانه ای یا مخابراتی یا محتوای در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه

ز خدمات افصال را بدون مجوز قانونی کنترل، تفتیش، مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا شنود کند، به ان

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتدرجه شش و یکی از  دولتی و عمومی

فظ یا صیانت این قانون که حسب وظیفه مکلف به ح( 2و )( 1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -4۵ماده 

، اصل، باشدیشخاص مای یا مخابراتی متعلق به ابانکی یا محتوای ارتباطات رایانههای از مکاتبات، مراسالت، حساب

حیت فاقد صال افراد را در فضای مجازی یا حقیقی افشاء یا منتشر کند و یا در دسترسها آن تصویر، مفاد یا محتوای

 .شودمیقرار دهد، به حبس درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم 

موضوع این  ائمجروقوع که حسب وظیفه از ( این قانون 2( و )1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -4۶ماده 

نند کالح گزارش صبالفاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری مکلفند  ندشومیمطلع در حوزه مأموریت خود فصل 

ساء مرتکب از رؤ چهچنانند. شومیو عمومی درجه شش محکوم  صورت، به انفصال از خدمات دولتی و در غیر این

 .شودمیی مذکور باشد مجازات وی یک درجه تشدید هادستگاهو یا مسوؤالن نهادها 

 از صدور حکم پیش یا پس دیدهبزهاست چنانچه  دیدهبزهدارای که  موضوع این فصل جرائمدر هر یک از  -47ماده 

، درجه پنج تعزیری تا جرائمدر دادگاه ،  کندقطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران 

 کند.یمرتکب را از مجازات معاف م ،تعزیری جرائمدهد و در سایر یک تا دو درجه تقلیل میمجازات را 

 

 علیه امنیت داخلی و خارجی جرائم -فصل دوم 

ها ع آنیا مناب هر شخصی به قصد تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه -48ماده 

اقدام  صورتی که م و دربه یکی از این مقاصد مبادرت به تبانی یا همکاری با آنان کند، به اعدااقدام مؤثری کند یا 

 وی موثر واقع نشود به حبس درجه یک محکوم می شود.

به قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن، نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به  هر شخصی -49ماده 

ند، به تحویل تجهیزات، تأسیسات یا اماکن دفاعی به دشمن یا منابع آن یا به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هست
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عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف محوله تحریک کند یا موجبات فرار آنان را تسهیل یا با علم به فراری 

فاقد قصد مذکور  چه اقدام وی مؤثر واقع شود، به حبس درجه یک و در صورتی کهبودن آنان را مخفی کند، چنان

بوده ولی اقدام وی مؤثر واقع شود به حبس درجه سه، در صورتی که دارای قصد مذکور بوده و اقدام وی مؤثر واقع 

چه مرتکب فاقد قصد مذکور بوده و اقدام وی نیز مؤثر واقع نشده باشد، به حبس نشود به حبس درجه چهار و چنان

 شود.درجه پنج محکوم می

بندی به های دارای طبقهها، اسناد، اشیاء یا اطالعات یا دادهصی به قصد تحصیل و تسلیم نقشههر شخ -۵0ماده 

ز ا اطالع ایحصیل ها وارد شود یا نفوذ کند، به حبس درجه پنج و در صورت تبیگانه یا دشمن، به محل نگهداری آن

 شود.یه حبس درجه سه محکوم مها، به حبس درجه چهار و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، بمفاد آن

های دارای دهها، اسناد، اشیاء، اطالعات یا داهر شخصی بدون ورود یا نفوذ به محل نگهداری نقشه -۵1ماده 

 میدر صورت تسل ها مطلع شود،ها را به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، تحصیل کند یا از مفاد آنبندی، آنطبقه

 شود.ه حبس درجه سه و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم میها به بیگانه یا دشمن، بآن

( 51) و( 50اد )چه مرتکب بدون قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، به محل نگهداری موارد موضوع موچنان -۵۲ماده 

 شود. وم میش محکشها مطلع شود، به حبس درجه ها را تحصیل یا از مفاد آناین قانون نفوذ کند یا وارد شود و آن

نون، سری باشد، در این قا (52( و )51های موضوع مواد )ها، اسناد، اشیاء، اطالعات یا دادهچه نقشهچنان -۵۳ماده 

 شود.د مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید میها به بیگانه یا دشمن حسب مورصورت تسلیم آن

 ز دو نفراهر شخص با هر مرامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور دسته، جمعیت، شعبه جمعیتی بیش  -۵4ماده 

ه ه حبس درجند، بدر داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا طراحی، سازماندهی یا اداره ک

ده است یل نش. در مواردی که دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی از ابتدا برای این مقاصد تشکشودچهار محکوم می

 شود.یکند مرتکب به مجازات مذکور محکوم ملیکن پس از آن، هدف خود را به یکی از این مقاصد منحرف 

ای د یا بریت یابها یا شعب جمعیتی مذکور در ماده قبل عضوها، جمعیتهر شخصی در هر یک از دسته -۵۵ماده 

 شود.ها مبادرت به عضوگیری کند، به حبس درجه پنج محکوم میآن

یز ناب آن را ایل ارتکهرگاه دو نفر یا بیشتر به قصد ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی و وس -۵۶ماده 

 شود.فراهم کنند، به حبس درجه چهار محکوم می

ر محلی ا دارد دیا اشیایی را که امکان تحصیل یا انتقال اطالعات ر ر، شیءهر شخصی علیه امنیت کشو -۵7ماده 

چه انشود. چنبرای کسب اطالعات جاسازی کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم می

شدید ه ترجدها واقع شود، مجازات مرتکب یک اقدام مذکور از طریق همکاری با بیگانه یا دشمن یا منابع آن

 شود.می

شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا با علم به وقوع آن، مردم را به هر نحو به جنگ، کشتار یا  هر -۵8ماده 

چه رفتار وی منجر به یکی از این نتایج جمعی با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش اغوا یا تحریک کند، چناننزاع دسته

درجه سه و در صورت غیر مؤثر بودن در نتیجه یا عدم تحقق نتیجه، به  شود یا مؤثر در تحقق آن باشد، به حبس
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به وقوع نتایج مذکور احراز نشود، ولی  شود. در صورتی که قصد مرتکب یا علم ویحبس درجه چهار محکوم می

 جمعی مردم با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش شود، به حبسرفتار وی منتهی به وقوع جنگ، کشتار یا نزاع دسته

 شود.درجه پنج محکوم می

دم، می یا مرهر شخصی به قصد ایجاد شورش، اغتشاش، غارت، تخریب یا آتش زدن اموال دولتی یا عمو -۵9ماده 

در  وه دو هر نوع راهپیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصن را سردستگی کند، در صورت تحقق نتیجه، به حبس درج

د ب مورکننده در جرائم مذکور حسشود. مجازات شرکتکوم میصورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه چهار مح

 تر خواهد بود.دو درجه پایین

ین دمسلمات  وپیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصنی که به نحو مسلحانه یا علیه مبانی هر شخصی در راه -۶0ماده 

حبس  سردستگی کند، بهچه شود و چنانشود شرکت کند، به حبس درجه شش محکوم میمبین اسالم برگزار می

 شود.درجه سه یا چهار محکوم می

اد با دادن مو گذاری یا قرارهر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی به بمب -۶1ماده 

 یسات موردا تأسیقابلیت کشندگی یا معلولیت دائمی از قبیل مواد شیمیایی، میکروبی، سمی یا پرتوزا در اماکن 

قدامات ابه وقوع  نسبت ها تهدید کند و یاده عمومی یا در کشتی یا هواپیما یا وسایل نقلیه عمومی یا نظایر آناستفا

شود، به مومییادشده با همان مقاصد ادعای خالف واقع کند و موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان ع

 شود. چهار محکوم می حبس درجه دو یا سه و در صورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه

ه مواد براجع  در صورتی که رفتار مرتکب مقرون به مقاصد یاد شده نباشد و یا تهدید یا ادعای مذکور -تبصره

یا یکی  ه حبسبدیگری غیر از موارد فوق باشد، ولی موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی شود، 

رجه های اجتماعی دو در صورت عدم حصول نتیجه به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه پنج یا شش از مجازات

 شود.هفت محکوم می

اشیاء،  ها، اسناد،های اجرایی که وظیفه حفاظت از نقشههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه -۶۲ماده 

اشد، بار گرفته و قراه در اختیار ها دسترسی داشته یا حسب وظیفهای سری را بر عهده دارد یا به آناطالعات یا داده

 حسوب و بهماالرض ها مطلع کند، مفسد فیها را در دسترس بیگانه یا دشمن قرار دهد یا از مفاد آنبه هر نحو آن

دن امنیت هم ز شود مگر آن که ثابت کند فاقد قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران یا براعدام محکوم می

شود. در م میاین صورت به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوکشور بوده است که در 

مومی عتی و صورتی که موارد مذکور محرمانه باشد مجازات مرتکب به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دول

 شود.درجه پنج محکوم می

 حیت قراراقد صالهای سری را در اختیار اشخاص فها، اسناد، اشیاء، اطالعات یا دادهچه مرتکب نقشهچنان -تبصره

ر صورتی دنج و ها مطلع کند، به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پدهد یا از مفاد آن

 شود.که محرمانه باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می
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های ادهدالعات یا شیاء، اطها، اسناد، ااده قبل که اقدام به افشاء یا انتشار نقشههر یک از مأموران موضوع م -۶۳ماده 

جه بس درحچه محرمانه باشد به سری کند به حبس درجه یک و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و چنان

از  غیر شخاصیشود. ارتکاب رفتارهای مذکور توسط اسه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

 موران فوق حسب مورد و به ترتیب مستوجب حبس درجه چهار و پنج است.أم

بندی قههای دارای طبها، اسناد، اشیاء، اطالعات یا دادههر شخصی که ورود وی به محل نگهداری نقشه -۶4ماده 

جه شش و بس درحمطلع شود به ها ها را تحصیل کند یا از مفاد آنمجاز است به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن آن

 شود.در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم می

تی را گذرانده های الزم حفاظتی یا اطالعااین قانون که آموزش( 62هر یک از کارکنان موضوع ماده ) -۶۵ماده 

یا  ء، اطالعاتها، اسناد، اشیابه نقشهاست، در اثر تقصیر، تخلیه اطالعاتی شود یا موجب دسترسی بیگانه یا دشمن 

های اجتماعی اتها شود، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازهای سری یا اطالع از مفاد آنداده

های جازاتتر از مهای محرمانه، به یک درجه پایینها، اسناد، اشیاء، اطالعات و دادهدرجه شش و در مورد نقشه

شود د میها بوده، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تشدیچه مسؤول حفظ آنشود و چنانمذکور محکوم می

 تر خواهد بود.چه آموزش ندیده باشد حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه پایینو چنان

ای رایانه هایانههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامهر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده -۶۶ماده 

 شود:های داده مرتکب اعمال زیر شود، به شرح زیر محکوم مییا مخابراتی یا حامل

ری درجه تعزی ها و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبسهای مذکور یا تحصیل آندسترسی به داده -الف

 های محرمانه به حبس درجه شش؛پنج و در مورد داده

جه شش و بس درهای سری، به حای و مخابراتی به قصد دسترسی به دادههای رایانهمانهنقض تدابیر امنیتی سا -ب

 های محرمانه به حبس درجه هفت.در مورد داده

آن  وطلع شود هر شخصی از مأموریت یا مکانی که افشای محتوا و محل آن مخل به امنیت کشور باشد م -۶7ماده 

 شود:زیر محکوم می را نزد بیگانه یا دشمن افشا کند، به شرح

 در صورتی که مرکب  قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را نداشته باشد به حبس درجه یک؛ -الف

 اگر این اطالعات را نزد دیگر اشخاص فاقد صالحیت افشاء کند به حبس درجه شش؛ -ب

درجه  های اجتماعیمجازاتچه رفتار ارتکابی موضوع این ماده ناشی از تقصیر مرتکب باشد به یکی از چنان -پ

 هفت.

را  ا اشخاصیهر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن به هر نحو شخص ی -۶8ماده 

چه چنان وحکوم مشناسایی و به بیگانه یا دشمن معرفی یا به جذب یا آموزش آنان اقدام کند، به حبس درجه پنج 

تکب غلی مرهای اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شحکومتی یا دستگاهمرتکب از کارکنان نهادهای 

 شود.رفتارهای مذکور شود، مجازات وی یک درجه تشدید می
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ی شناسایی و مخفهر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن، جاسوسی را  -۶9ماده 

د، ام باشپنج محکوم و در مواردی که مجازات قانونی جاسوس اعدکند یا سبب اخفای وی شود، به حبس درجه 

اشد بهای اجرایی چه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاهشود. چنانحبس مرتکب یک درجه تشدید می

ل کتراز مدیر ، همو با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، در صورتی که در مرتبه مدیرکل

 شود.و باالتر باشد مجازات وی تا دو درجه و در غیر این صورت یک درجه تشدید می

ها با ود به آنهر شخصی به نحو غیرمجاز به اماکن، تأسیسات یا استحکامات نظامی که ممنوع بودن ور -70ماده 

، ناد سیاسیت اسقصد سرق چه بهعالئم هشداردهنده یا به هر نحو دیگر به اطالع عموم رسیده است وارد شود، چنان

د یا ا فیلم شویعکس  برداری، گرفتنها، مرتکب اقداماتی از قبیل نقشهنظامی یا امنیتی و یا کسب اطالع از مفاد آن

حکوم شش م در حال انجام اقدامات مذکور دستگیر شود، به حبس درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس درجه

 شود.می

رر دولت ی و به ضرو حاکمیت ایران به نفع دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانهر شخصی در قلم -71ماده 

که به  ، به نحوین شودآبیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانی دیگر مرتکب یکی از جرائم جاسوسی یا جرائم مرتبط با 

 شود.کشور آسیب وارد کند، به حبس درجه چهار یا پنج محکوم می امنیت

کن مورد هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در صنایع، وسایل، تجهیزات، تأسیسات یا اما -7۲ماده 

رو یا ال نیها یا خطوط انتقاستفاده عموم از قبیل واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری، خدماتی، نظامی، شبکه

نرژی اوشیمی یا ، پترتبط با نفت، گازهای تأمین یا توزیع سوخت یا مرای یا مخابراتی و یا جایگاهارتباطات رایانه

 گان حمل وا ناوها، مؤسسات مالی و اعتباری، تأسیسات یها، بانکخانهای و یا سدها، آب و فاضالب و تصفیههسته

 انبارهای تع یاهای اطالعاتی یا صدا و سیما، جنگل، مرنقل عمومی )زمینی، دریایی، هوایی یا ریلی(، زیرساخت

ارد فوق های موالت غذایی به هر نحو تخریب کند یا اقدامی کند که موجب اختالل در فعالیتغالت و دیگر محصو

وصی خش خصبهای اجرایی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی شود اعم از آن که متعلق به نهادهای حکومتی یا دستگاه

ن شدن یرممکغریب کلی یا چه رفتار مرتکب منتهی به تخنقدی معادل خسارات وارده، چنانباشد، عالوه بر جزای 

ا یب جزئی یه تخرها شود، به حبس درجه دو و در صورتی که منتهی بفعالیت یا تعطیلی دائمی تمام یا بخشی از آن

درجه  رت بهها شود، به حبس درجه سه و در غیر این صودشواری فعالیت یا تعطیلی موقت تمام یا بخشی از آن

 شود.چهار محکوم می

تکب حسب ه جرائم موضوع این ماده بدون قصد برهم زدن امنیت کشور واقع شود، مجازات مرچچنان -1تبصره 

 تر خواهد بود.مورد یک درجه پایین

از  ا مراقبتها یا تأسیسات یهر یک از کارکنان موارد مذکور در این ماده که متصدی حفظ ساختمان -۲تبصره 

 حوادث خود را ترک کند و این اقدام موجب بروز یکی ازچه پست های حساس باشد، چنانها و ماشیندستگاه

 مذکور شود و مرتکب بر وجود این خطر واقف بوده باشد به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد.
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ا یزا صورت پذیرد شچه جرائم موضوع این ماده با استفاده از مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتچنان -۳تبصره 

 شود.بدنی به افراد شود، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات حبس محکوم میهای موجب ورود آسیب

م عالئ( 72ر ماده )هر کسی عمداً یا به منظور ایجاد وحشت در مردم یا اخالل در فعالیت موارد مذکور د -7۳ماده 

ز س و یکی اه حبهد باکاذیبی به منظور فوق اشاعه د مخصوص اعالم خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا

 های اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد. مجازات

ها یا زا را به محلهر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتش -74ماده 

به حبس طرناک، خوارد کند، به حبس درجه سه و در مورد دیگر مواد ( 72وسایل مورد استفاده عموم موضوع ماده )

شود. وم میچه رفتار مرتکب بدون قصد برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه پنج محکدرجه چهار و چنان

ی ، در صورتع شودچه نسبت به دیگر اموال منقول یا غیرمنقول مورد استفاده عموم واقارتکاب رفتارهای فوق چنان

زات ، مجاشود و در غیر این صورتچهار محکوم می که قصد مرتکب برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه

 تر خواهد بود.وی یک درجه پایین

ورد به یک م( این قانون ناشی از تقصیر باشد، مرتکب حسب 74( و )72چه جرائم موضوع مواد )چنان -7۵ماده 

 شود. تر محکوم میپایین درجه مجازات

 را پرواز حال در یا پرواز آماده برای هواپیمای نیرنگ و خدعه اعمالیا  تهدید ارعاب، اجبار، با هر شخصی -7۶ماده 

 در را یا هواپیما شود هواپیما مقصد یا مسیر تغییر موجب و سازد مسؤوالن خارج از اختیار نحوی به یا گیرد اختیار در

 با هدیدت و ارعابصورتی که  و در شودمحکوم می درجه سه حبس به کند فرود به مقصد مجبور از غیر اینقطه

 حداکثر به اشدب نفر یک مرتکب چهگیرد چنان صورت دیگر خطرناک محترقه یا یا منفجره مواد یا سالح از استفاده

 ارتکاب گامهن مرتکب هرگاه .شوندمی محکوم درجه یک حبس به باشند نفر یک از بیش و اگر مذکور مقرر مجازات

 خرابی یا دنی عمدیبمسافران مرتکب ایراد صدمه  یا پرواز افراد گروه از یک هر به نسبت ماده این در مندرج جرائم

 شود.حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود جرم دیگری گونه هر هواپیما یا

 حمل هواپیما در خود اشیائی با عامداً عالماً هواپیما در خرابکاری یا پرواز در اخالل منظور هر شخصی به -77ماده 

 به گردد موجب که شود مرتکب رفتار دیگری یا دارد ارسال با هواپیما یا دهد قرار در هواپیما انحاء از نحوی به یا کند

صورتی  در و شد خواهند محکوم درجه سه حبس به برسد آسیب در آن موجود اموال یا پرواز گروه هواپیما، مسافران،

  شود.به حبس درجه یک محکوم می شود قتل به منجر مذکور که اقدامات

اقع شود مرتکب این قانون در مورد قطار ریلی و( 76این ماده و ماده )چنانچه هر یک از جرایم موضوع  -تبصره

 حسب مورد به مجازات های مذکور در این مواد محکوم می شود.

ک از تکب هر یانجام وظیفه مر های اجرایی به مناسبتهر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه -78ماده 

ه تشدید این قانون شوند مجازات حبس وی حسب مورد یک درج( 77( و )76(، )74) (،72جرائم موضوع مواد )

می و لتی و عموات دوتراز یا باالتر باشد، به انفصال دائم از خدمچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همشود و چنانمی

 شود.از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم میدر غیر این صورت، به انفصال 
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قلید یا سوء قصد به جان مقام رهبری مستوجب حبس درجه سه و نسبت به هر یک از مراجع بزرگ ت -79ماده 

 باشد.گانه، مستوجب حبس درجه چهار میرؤسای قوای سه

نماینده  رئیس کشور خارجی یاهر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت، منافع و مصالح کشور به جان  -80ماده 

ایران  سالمیالمللی که با دعوت رسمی جمهوری اهای بینرسمی آن کشور و یا رؤسا یا دیگر نمایندگان سازمان

به  د فوقوارد قلمرو حاکمیت ایران شده باشند سوء قصد کند، به حبس درجه چهار و در صورت نداشتن مقاص

دام ان اقین که در آن کشور نیز نسبت به سوء قصد به مقامات ایرشود مشروط به احبس درجه پنج محکوم می

 متقابل شود.

چه به قصد بر انهر شخصی به هر نحو علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع دشمن تبلیغ کند، چن -81ماده 

س یا ه حببت هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی باشد به حبس درجه چهار یا پنج و در غیر این صور

 شود.های اجتماعی درجه شش محکوم مییکی از مجازات

 .ید می شوددر صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل در زمان جنگ، مجازات مرتکب یک درجه تشد -8۲ماده 

اسنادی  محرمانه ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناداسناد سری اسنادی است که افشای آن -8۳ماده 

 های اجرایی باشد.ها مغایر با مصالح اداری نهادهای حکومتی و دستگاهاست که افشای آن

بندی و نحوه قههای دارای طبها، اسناد، اشیاء، اطالعات یا دادهنامه نحوه تعیین و تشخیص نقشهآیین» -تبصره

کشور با  العاتاین قانون توسط وزارت اط االجرا شدن، ظرف سه ماه از تاریخ الزم«هابندی و حفاظت از آنطبقه

ازمان لح، سهمکاری دادستانی کل کشور، وزارت اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات، ستاد کل نیروهای مس

  رسد.می اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران

هایی است که با ها یا دولتها، سازمانها، جمعیتین قانون عبارت از اشرار، گروهمنظور از دشمن در ا -84ماده 

لی یا ه امنیت من علینظام جمهوری اسالمی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنا

ریق طد، موضوع از منافع یا مصالح کشور باشد. در صورتی که برای مرجع قضایی تشخیص دشمن محرز نباش

 دادستان کل کشور از شورای عالی امنیت ملی استعالم و نظر شورای مذکور مالک عمل خواهد بود.

ت کشف چه مرتکب در هر یک از مراحل رسیدگی در جهدر هر یک از جرائم موضوع این فصل، چنان -8۵ماده 

ک تا سه، رجه ین، در جرائم موجب تعزیر دجرم یا تعقیب مجرمان همکاری مؤثر کند، دادگاه با پیشنهاد دادستا

ر سایر ددهد و مجازات وی را یک تا دو درجه و در جرائم تعزیری درجه چهار و پنج، یک تا سه درجه تقلیل می

 کند.جرائم تعزیری مرتکب را از مجازات معاف می

ج از ، به اخراقانونی مجازات مقرر هرگاه مرتکب رفتارهای موضوع این فصل از اتباع بیگانه باشد، عالوه بر -8۶ماده 

 شود.کشور و ممنوعیت دائم از ورود به ایران نیز محکوم می
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 و مقامات مقدسات  علیه جرائم -فصل سوم 

یا هر  )س(زهرا حضرت فاطمه ،)ع(از انبیاء الهی یا ائمه معصومین هر یک ،)ص(به پیامبر اسالم هر شخصی -87 ماده

 .شودمییک از مقدسات اسالم توهین کند، به حبس درجه پنج محکوم 

ن کند یا ی توهیرهبرمقام جمهوری اسالمی ایران یا  گذاربنیان )ره(به حضرت امام خمینیهر شخصی  -88ماده 

ه ساخته شد تقلبی منتسب به آنان شود یا آثار مرتکب تولید، توزیع یا انتشار تصویر، صوت، مجسمه یا فیلم موهن

کوم محه شش ی اجتماعی درجهامجازاتحبس یا یکی از  بهآنان را توزیع یا در مرئی و منظر عموم قرار دهد، 

 .شد خواهد

سبت رهبری ن یا مقامجمهوری اسالمی ایران  گذاربنیان )ره(خمینی حضرت امامهر شخصی اکاذیبی را به  -89ماده 

ود تحریف شقیقت منتشر کند یا بیانات و آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان را به نحوی که منجر به قلب ح دهد یا

صلی و د و نسخ ااسنا کند یا عالما آثار تقلبی منتسب به آنان را چاپ یا منتشر کند یا اقدام به انهدام یا تخریب

 نجام شود،اه آنان این رفتارها به منظور تضعیف جایگا چهچنانکند منحصر به فرد آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان 

حکوم می اجتماعی درجه شش هامجازاتبه حبس تعزیری درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس یا یکی از 

 .شودمی

ن ح در قانولهی مصربه ادیان ا ،با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن هر شخصی -90ماده 

حبس  به، دمنجر به خشونت یا تنش شده باش چهچناند، کنهای ایرانی توهین قومیتیا مذاهب اسالمی ، ساسیا

 کوممحه شش ـی اجتماعی درجهامجازاتبه حبس یا یکی از  محکوم و در غیر این صورتتعزیری درجه پنج 

 .شودمی

کارکنان نهادهای حکومتی یا  توسطیا  یافتهسازماندر قالب گروه مجرمانه  رفتار مرتکب چهچنان -تبصره

آن واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از  سببحین انجام وظیفه یا به  ی اجراییهادستگاه

 .شودمییک درجه تشدید  مرتکبمنتشر شود، مجازات ای های رایانهیا سامانهابزارهای ارتباط جمعی 

ی هااتمجازاز  ، به یکیکندبه طور علنی به سرود ملی یا پرچم جمهوری اسالمی ایران اهانت  یهر شخص -91ماده 

 .شودمیاجتماعی درجه شش محکوم 

ها آن سمیریا نماینده  المللیهای بین، رئیس سازمانبه رییس کشور خارجی به نحو علنی هر شخصی -9۲ماده 

ه یکی از برا تهدید کند، ها آن یا کند توهین شده اندایران حاکمیت  قلمروکه به موجب دعوت رسمی وارد 

 ا تهدیدینسبت به توهین  در آن کشور نیز این که، مشروط بر شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازات

 .متقابل شود اقدام، یایران هایمقام

های سازمان گری یا دفتر حفاظت از منافع کشورها و یا نمایندگیخانه، کنسولبه سفارت هر شخصی -9۳ماده 

 .شودمیالمللی مستقر در قلمرو حاکمیت ایران تعرض کند، به حبس درجه پنج محکوم بین
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ر د، روانی اتو القائ های کنترل ذهناستفاده از شیوهبا کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و هر -94ماده 

م محکوج ی اجتماعی درجه پنهامجازاتحبس و یکی از  فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، به

 :گرددمی

ه سوءاستفاد وکشی مورد بهرهوی هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که  -الف

اب ارتک و تشویق وی به گیری فردرسانی به قدرت تصمیمجنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب

ری آزا، دیگرروییصنعتی غیردا گردانجرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روان

 فرد مرتکب این اقدامات شود؛ و خودآزارییا 

ی رح ادعاهامانند ط هاییشیوهمقدس اسالم از  هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع -ب

ا ائمه ییامبران یا ارتباط با پو امامت ، های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوتواهی و کذب در حوزه

 .ع()اطهار

دارای  باشد، لکنن در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آنارتکاب جرم موضوع این ماده در صورتی که  -1تبصره 

 . شودمیوم تر از مجازات مقرر در این ماده محکنتایج مذکور در این ماده باشد، مرتکب به یک درجه پایین

موجب ها نآ ماهیت های موضوع این ماده با آگاهی ازتأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه -۲ تبصره

رائه اهای مادی های مالی و حمایتمعادل دو تا پنج برابر ارزش کمکمحکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی 

 .گرددبه انحالل و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می، مرتکب شخص حقوقی باشد چهچنان. است شده

موجب ، های تشکیالتیهای موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایتارتباط گروه -۳ تبصره

 است. درجه تا دو  تشدید مجازات مقرر به میزان یک

 و نقد عقاید پاسخگویی به شبهات یاطرد ، رد قصدپژوهشی و دیگر اقدامات مشابه به ، امور آموزشی -4 تبصره

ارج خاشد، ، جز در مواردی که متضمن عنوان توهین صریح بهای موضوع این ماده از شمول حکم این مادهگروه

 .است

 

 علیه عدالت قضایی جرائم -فصل چهارم

ک، سمی، پزشرگر، مشاور، کارشناس هرگاه از سوی مقام قضایی امری به شخصی از قبیل داور، میانجی -9۵ ماده

 ا تمام یایر نظر برخالف واقع اظها چهچنانمترجم یا خبره ارجاع شود و حسب قانون وی موظف به انجام آن باشد، 

در تصمیم  مؤثر در صورتی کهبخشی از واقعیت را کتمان یا در موضوع مورد بررسی یا آزمایش تغییری ایجاد کند، 

قدی نای و جزای باشد، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

کب از اقدام مرت چهچنانتر خواهد بود. ر غیر این صورت مجازات وی یک درجه پایینو د شودمیدرجه پنج محکوم 

 .شودمیمصادیق جعل باشد، به مجازات جاعل نیز محکوم 

سازمان متبوع  ( این قانون در راستای انجام وظایف2( و )1کارکنان اشخاص موضوع مواد ) در صورتی که -تبصره

 .شودمیده شوند، مجازات یک درجه تشدید مذکور در این ما جرائمخود مرتکب 
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 ردی که دری اجرایی در مواهادستگاههر یک از مقامات، مسؤوالن و کارکنان نهادهای حکومتی یا  -9۶ماده 

وم ج محکصالحیت مرجع قضایی است دخالت کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه پن

 .شودمی

 مراجع کارکنان موضوع این ماده، خارج از وظیفه قانونی خود، در اموری که در صالحیت چهچنان -تبصره

 .دنشومید، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه شش محکوم نغیرقضایی است دخالت کن

ی هااتمجازز ای هر شخصی در فرایند دادرسی درباره هویت خود اطالعات خالف واقع ارائه کند، به یک -97ماده 

 .شودمیاجتماعی درجه هفت محکوم 

ی طرف ع نشانهر شخصی در دعاوی مدنی یا کیفری به منظور ایجاد اختالل در دادرسی، با علم و اطال -98ماده 

ت ی اجتماعی درجه هفهامجازات، به یکی از  کندمعرفی  المکانمجهولدعوای خود را خالف واقع و یا وی را 

 .شودمیمحکوم 

داشتن امکان  با وجود تأمین اعتبار و( این قانون 2( و )1اشخاص موضوع مواد ) کارکنان هر یک از -99ماده 

جع مرا دیگر وهای ثبتی ها، اجراییهدستگاه مربوط که ناشی از احکام قطعی دادگاهنهاد یا پرداخت، از پرداخت دیون 

حکوم مرجه شش ی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی دی اجتماعهامجازاتیکی از  بهکند، قانونی باشد امتناع 

 .شودمی

ساد حاربه، افگذاری، هواپیماربایی، مالوقوع جرم جاسوسی، بمبهنگام وقوع فعلی یا قریب هر شخصی -100ماده 

نین اهد چربایی، راهزنی، سرقت مسلحانه یا تجاوز به عنف مطلع یا شاالرض، قتل عمدی، اسیدپاشی، آدمفی

ش به ، از گزارن شودی باشد، با وجود امکان اعالم و بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگراجرائم

 شودمیم ج محکوامتناع کند، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پن مراجع قضایی، اداری، انتظامی یا امنیتی

 .شودیمارش باشد، مجازات حبس یک درجه تشدید ای مکلف به گزبه اقتضای وظیفه شغلی یا حرفه چهچنانو 

 درست و شخص از اقربای طبقه اول مرتکب باشد، از مجازات موضوع این ماده معاف ا در صورتی که -تبصره

 تر است.پایین اقربای درجات اول و دوم از طبقات دوم و سوم باشد مجازات مرتکب یک تا دو درجه ازصورتی که 

الح صکه توسط مقامات اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق متعلق به خود یا دیگری  هر شخصی در -101ماده 

ه انند آن کاشد مباست، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف یا مهر و موم  توقیف یا مهر و موم )پلمپ( شده

به یکی از  ردن آن باشد،مهر و موم را بشکند یا محو کند یا رفتاری مرتکب شود که در حکم شکستن یا محو ک

اشد، به عنف بمرتکب مستحفظ یا امین آن باشد و یا رفتار وی  چهچنانی اجتماعی درجه هفت محکوم و هامجازات

 .شودمیمجازات وی یک درجه تشدید 

فی، معدوم یا را حسب مورد مخ (101)هر شخصی اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق موضوع ماده  -10۲ماده 

م و ش محکوی اجتماعی درجه شهامجازاتیب کند یا در اختیار اشخاص فاقد صالحیت قرار دهد، به یکی از تخر

 .شودیمشدید تمرتکب مستحفظ یا امین بوده یا رفتار وی به عنف واقع شده باشد، مجازات وی یک درجه  چهچنان
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اقع شود، به علت تقصیر مستحفظ یا امین و (102)و  (101)موضوع مواد  جرائمکه در صورتی که  -10۳ماده 

 .شودمیی اجتماعی درجه هشت محکوم هامجازاتمستحفظ یا امین به یکی از 

ند، به غ اداء ک، سوگند دروشودمینزد مقام قضایی در مواردی که طبق قانون سوگند متوجه او  یهر کس -104ماده 

 زات وی یکدر رأی مؤثر واقع شود، مجادر صورتی که و  شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتیکی از 

 .شودمیدرجه تشدید 

با  ئمجرا، در نزد مقام قضایی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطالعات دروغ ارائه کند یهرکس -10۵ماده 

طع انونی قبا مجازات ق جرائمابد و حبس درجه یک، به حبس درجه پنج و در مجازات قانونی سلب حیات، حبس 

ه ر حسبی، بیا امو و در دیگر موارد اعم از حقوقی یا کیفری دیدهبزهعضو، جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل 

 .شودمی هفت محکومشش یا ی اجتماعی درجه هامجازاتیکی از 

رفه فتار را حین ریا مرتکب ا در مواردی که شهادت یا ارائه اطالعات دروغ، در رأی صادره مؤثر واقع شود -تبصره

 رده باشد،صیل کخود قرار داده باشد یا وجه، مال، خدمت، امتیاز، منفعت یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تح

 .شودمی حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید

داری اتخلفات  بههرکس نزد ضابطان یا مراجع شبه قضایی از قبیل تعزیرات حکومتی یا مراجع رسیدگی  -10۶ماده 

 هایی یا شباجع قضدر تصمیم مر چهچنانیا انتظامی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطالعات دروغ ارائه کند، 

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتقضایی مؤثر واقع شود، به یکی از 

م، صدور یا این قانون تا پیش از اتخاذ تصمی( 106( و )105(، )104مرتکب موضوع مواد ) چهچنان -107ماده 

ه تشخیص ـد، باجرای رأی، از سوگند یا شهادت و اطالعات دروغ خود عدول و واقعیت را به صورت رسمی بیان کن

 .شودمیدادگاه حسب مورد از مجازات معاف یا در مجازات قانونی وی یک تا دو درجه تخفیف اعمال 

به  د فرار کند،نظر، بازداشت یا حبس شده باشبا رعایت موازین قانونی حسب مورد جلب، تحت هر کسی  -108ماده 

ه یا د منفجرفرار وی همراه با تخریب، استفاده از سالح یا موا چهچنانو  شودمیجزای نقدی درجه شش محکوم 

د تشدی ک یا دو درجهایراد آسیب جسمانی به دیگری باشد و مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مجازات وی ی

ی ازات ومرتکب ظرف دو روز پس از فرار، خود را به مرجع رسمی معرفی کند، حسب مورد مج چهچنان. شودمی

 یابد.یک یا دو درجه تخفیف می

ا رده و خود شعزام اها و اقدامات تأمینی و تربیتی به مرخصی نامه سازمان زندانهر زندانی که مطابق آیین -تبصره

 .شودمی، فراری محسوب و به جزای نقدی درجه هشت محکوم  کندمقرر بدون عذر موجه معرفی ن در موعد

، نظر، بازداشتهر یک از مأموران که در اجرای وظیفه قانونی خود مکلف به دستگیری، جلب، تحت  -109ماده 

با  ائمجرند، در خفی کاست، او را فراری داده یا با علم به فراری بودن، وی را م یا محکوم مراقبت یا مالزمت متهم

صف دیه نش از ابد، قطع عضو، حبس درجه سه و باالتر و در جنایات عمدی با بی مجازات قانونی سلب حیات، حبس

ل از انفصا حبس و ، بهجرائم، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در دیگر دیدهبزهکامل 

 . شودمیخدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم 
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، رار دهدفراری ق مرتکب از سالح یا مواد منفجره استفاده کرده باشد یا آن را در اختیار فرد چهچنان -1تبصره 

 .شودمیحسب مورد مجازات وی یک تا دو درجه تشدید 

ب مرتک، ودشدی غیر از مأموران مذکور در این ماده واقع جرم موضوع این ماده توسط افرا چهچنان -۲تبصره 

 .شودمیی مقرر محکوم هامجازاتتر از حسب مورد به یک درجه پایین

ه یک مرتکب ب جرم موضوع این ماده در اثر تقصیر ماموران مذکور واقع شده باشد، حسب مورد چهچنان -۳تبصره 

ز ور یکی اغیرعمدی، که مجازات مام جرائممگر در  شودمیوم ی مذکور محکهامجازاتتر از تا دو درجه پایین

 ی اجتماعی درجه هشت است.هامجازات

دهنده یا راریگناهی فرد فراری در مرجع قضایی احراز شود، فرد فراری و همچنین فدر مواردی که بی -4تبصره 

 .شودمینقدی درجه هشت محکوم کننده، به جزای مخفی

ی، ودستگیری  فرد فراری محکوم به پرداخت مال یا دیه شده یا شود، در صورت فوت یا تعذر چهچنان -110ماده 

ء کند. است استیفا شخصی که وی را عمداً فراری داده یا مخفی کرده یا وی اموال از رابه محکوم تواندله میمحکوم

 .کند رجوع محکوم به آن دریافت برایبه، محکوم پرداخت از پس تواندمیکننده یا مخفی دهندهفراری

اهم او را فر کننده، فرد فراری را تحویل دهد یا موجبات دستگیریدهنده یا مخفیهرگاه شخص فراری -111ماده 

 چهانچن. شودمیقابل گذشت، شاکی اعالم گذشت کند، مجازات وی یک تا دو درجه تقلیل داده  جرائمکند یا در 

ه ر حکم باز صدور حکم قطعی فرد فراری یا مخفی شده را تحویل دهد صدو یشپمخفی کننده یا فراری دهنده 

ز صدور اپس ده تحویل فرد فراری یا مخفی شدر صورتی که به اعم از دیه یا رد مال منتفی است و پرداخت محکوم

 .شودمیاالثر حکم قطعی باشد، حکم به پرداخت دیه یا مال توسط فراری دهنده یا مخفی کننده ملغی

کشور  یر مجاز ازخروج غ برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام بههر کسی  -11۲ماده 

کی از یس یا ه حبعالوه بر تحمل مجازات اصلی ب کند به نام هویت خودمبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری

 .شودمیی اجتماعی درجه پنج محکوم هامجازات

م اجرای حک محاکمه یا، از تعقیب از وقوع جرمی مطلع شده و برای رهایی متهم یا محکوم هر شخصی -11۳ماده 

در ند، ی ابراز کدله جعلادله جرم را مخفی یا برای تبرئه متهم ا از قبیل این که برای او منزل تهیه یا  کندمساعدت 

 زانیبا م یدعم اتیجنا باالتر و در ه سه وابد، قطع عضو، حبس درج حبسات، یسلب ح یبا مجازات قانون جرائم

ی هااتمجازحبس یا یکی از  به، یعمد جرائمو در دیگر  حبس درجه پنج از آن، به شیب ایکامل  هینصف د

 . شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازاتغیرعمدی، به یکی از  جرائمو در  اجتماعی درجه شش

مکان اده یا مرتکب از اشخاصی باشد که به موجب قانون مکلف به حفظ و نگهداری ادله جرم بو چهچنان -تبصره

ی اجتماعی هامجازاترا داشته است، حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید و به یکی از ها آن دسترسی به

 .شودمیدرجه شش نیز محکوم 
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د، به ا صادر کنرهرگاه پزشک با علم به وقوع قتل، بدون کسب مجوز از مقام قضایی، جواز دفن مقتول  -114ماده 

ر و د اهی اجتماعی درجه هفت و محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی به مدت سه تا شش مهامجازاتیکی از 

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتصورت تکرار، به یکی از 

کم س از صدور حپیش یا پ دیدهبزهاست چنانچه  دیدهبزهموضوع این فصل که دارای  جرائمدر هر یک از  -11۵ ماده

 ج،درجه پن تعزیری تا جرائمدر  دادگاه ، کندقطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران 

 کند.یمرتکب را از مجازات معاف م ،تعزیری جرائمدهد و در سایر یک تا دو درجه تقلیل می مجازات را

 

 علیه نظم و آسایش عمومی جرائم -پنجمفصل 

 استفاده از سند مجعول وجعل  -نخستمبحث 

اشیدن، قبیل خر جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا هرگونه تغییر در نوشته یا سند اصیل از -11۶ماده 

ن، الصاق آقیقی تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ ح

هر یا سازی یا ساختن میا شبیهها آن ای به نوشته دیگر یا تحریف مطالب یا اظهارات دیگری حین تقریرنوشته

ن اثر ا ساختییا انگشت زدن به جای دیگری ها آن امضای اشخاص یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب

 ب. به قصد تقلها آن انگشت دیگری یا به کار بردن آن بدون رضایت وی در فضای واقعی یا مجازی و نظایر

قباً ه یا متعاصدیق شداعم از این که ت سند یا نوشتهیا رونوشت  ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در تصویر -تبصره

 گردد.تصدیق شود، در حکم جعل محسوب می

به  ،کند جعلیر رسمی اشخاص ز در بندهای زیر را به اعتبار مقاممذکور موارد  هر شخصی به هر طریق -117ماده 

 :شودمی مجازاتشرح زیر 

 ؛درجه سه حبس بهمقام رهبری،  خطفرمان، حکم، امضاء، مهر یا دست -الف

 رؤسای سه قوه به حبس درجه چهار؛ خط، امضاء یا مهرحکم، دستور، دست -ب

صلحت مجمع تشخیص م ن،شورای نگهبا رهبری، مجلس خبرگان اعضای خط، امضاء یا مهرحکم، دستور، دست -پ

، اسالمی لس شوراینمایندگان مجمعاونان سه قوه،  ،وزرادارندگان پایه قضایی،  ت ملی،نظام یا شورای عالی امنی

ز درجه اانتظامی  امی ویا افسران نظ ها، سفرارییس کل بانک مرکزی، استانداران، فرمانداران، شهرداران مراکز استان

  ؛درجه پنج حبس اجرایی بهی هادستگاهو باالترین مقام دیگر نهادهای حکومتی و  سرتیپ و باالتر

  .رجه ششد حبس به، ی اجراییهادستگاهیا  حکومتی نهادهای، امضاء یا مهر دیگر کارکنان خطدستدستور،  -ت

عل جود مرتکب ی اجرایی در راستای انجام وظیفه خهادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -118ماده 

 وبه حبس ، ی اجرایی شودهادستگاهمتعلق به نهادهای حکومتی یا ها آن و غیر ها، تقریرات، دفاتردر اسناد، نوشته

استای عل در رجمرتکب از کارکنان مذکور نبوده یا در صورتی که انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و 

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتانجام وظیفه آنان واقع نشده باشد، به حبس یا یکی از 
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در د مرتکب جعل این قانون که در راستای انجام وظیفه خو( 2هر یک از کارکنان مراجع موضوع ماده ) -119ماده 

ت شغلی و ز فعالیابه حبس و محرومیت ، متعلق به مراجع مذکور شودها آن ها، تقریرات، دفاتر و غیراسناد، نوشته

 شده باشد،واقع ن نبوده یا جعل در راستای انجام وظیفه آنان از کارکنان مذکوردر صورتی که ای درجه شش و حرفه

 .شودمی ی اجتماعی درجه شش محکومهامجازاتیکی از  به حبس یا

ارت یا ک چک، هقبول شد از قبیل براتاسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی تعهدآور شخصی  هر -1۲0ماده 

به  راها آن د یاجعل کن خزانه یا اسناد و اوراق بهادار دولتی را توسطهای صادره ها، حوالهبانک توسط هی صادراعتبار

یا  دییا اقتصا لی، بانکیقصد اخالل در نظام پورفتار وی به  چهچنانقرار دهد، یا استفاده  وارد یا مورد معاملهکشور 

له با نظام ام در مقابمؤثر بودن اقد آن و یا با علم بهضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با 

، . در موارد فوقشودمیمحکوم حبس درجه چهار  بهمزبور واقع شود، به حبس درجه یک و در غیر این صورت، 

 .شودمیمرتکب به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر درآمدها و عواید ناشی از جرم نیز محکوم 

را ها آن د یاشو( 1متعلق به اشخاص موضوع ماده ) عالمتیا  مهر، تمبر، منگنه مرتکب جعل هر شخصی -1۲1ماده 

محکوم  ه پنجبه کشور وارد کند یا مورد معامله و یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس و جزای نقدی درج

ازات یک ن مستوجب مجاین قانو( 2. ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده نسبت به اشخاص موضوع ماده )شودمی

 تر خواهد بود.درجه پایین

صی لق به اشخایا امضای متع عالمت، تمبر، منگنههر شخصی مرتکب جعل در سند، نوشته، دفتر، مهر،  -1۲۲ماده 

 عامله و یا در اختیارمبه کشور وارد یا مورد  راها آن این قانون شود و یا( 2و )( 1غیر از موارد مذکور در مواد )

  .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتیکی از  بهدیگری قرار دهد، 

یا با  ا چاپ کندی اجرایی را تهیه یهادستگاهبدون مجوز قانونی سربرگ نهادهای حکومتی یا  هر شخصی -1۲۳ماده 

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتعلم و آگاهی آن را مورد استفاده قرار دهد، به یکی از 

اجع به رها یا قراردادهای ی اجرایی در تحریر نوشتههادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -1۲4ماده 

مقامات  کی ازیم از آن که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته یا نوشته شان مرتکب جعل شود، اعوظایف

 ی که بدانا چیزیرسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل 

 .شودیمکوم ج محاست، اقرار شده جلوه دهد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پن اقرار نشده

 شده که به وی واگذارای یا مسؤولیتیبه مناسبت یا در راستای وظایف شغلی، صنفی، حرفه هر شخصی -1۲۵ماده 

ون آن را ا مضمها، قراردادها یا معامالت طرفین مرتکب جعل شود، اعم از آن که موضوع یاست، در تحریر نوشته

اطل حیحی را بصیح یا یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحتغییر دهد یا گفته، نوشته، مهر یا تقریرات 

ب مورد بس و حسمشمول ماده قبل نباشد، به ح چهچناناست، اقرار شده جلوه دهد،  یا چیزی که بدان اقرار نشده

  .شودمیای مربوط درجه شش محکوم محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه
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ویر یا یا تص بحثمموضوع مواد مندرج در این  ها و اشیای مجعولد یا دیگر نوشتهاوراق، اسنا هر شخصی -1۲۶ماده 

جازات رد به ممورد استفاده یا معامله قرار دهد، حسب موها آن را با علم به مجعول بودنها آن رونوشت مصدق

  .شودمیجاعل محکوم 

سجلی  نظیم اسنادخود موجب ت ایرانی قلمداد کردناز تحصیل تابعیت ایرانی یا  پیشهر غیر ایرانی که  -1۲7ماده 

 .شودیممحکوم  ی اجتماعی درجه پنجهامجازاتحبس یا جزای نقدی یا یکی از یا دریافت شناسنامه شود به 

ده ه دست آورطریق ب باشد به هر هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده -1۲8ماده 

ز ا یکی ایحبس یا جزای نقدی  د عالوه بر محکومیت بهکن برای ایرانی قلمداد کردن خود استفادهو از آن 

از ه یا استفاد فوق توأم با جعل اعمال ارتکابیدر صورتی که . شودمیمحکوم ریال  ی اجتماعی درجه ششهامجازات

 .شودمی محکومی مذکور هامجازاتمورد از دو  سند سجلی مجعول باشد مرتکب به

یا  ومجاز مهرهای سجل ساخت و تهیه غیر یر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یااقدام به چاپ غهر کسی  -1۲9ماده 

 .محکوم خواهد شددرجه پنج  ی اجتماعیهامجازاتو یکی از  به حبس  کندسرقت آن 

ی هامجازاتز او یکی به حبس  کنداستفاده  مادهاین از اوراق چاپی مذکور در  با علم و آگاهیهر کسی  -تبصره

 .شودمیمحکوم اجتماعی درجه شش 

در نج و حبس و جزای نقدی درجه پ به را خرید یا فروش کند شناسنامه و اسناد سجلیهر شخصی  -1۳0ماده 

 .محکوم خواهد شدبه حبس و جزای نقدی درجه چهار  رفتار مذکور را حرفه خود قرار دهدصورتی که 

حبس و  شوند به( 130و ) 129) مواد رفتارهای موضوع مرتکب یافتهسازماناشخاصی که به صورت  -1۳1ماده 

 .ندشومیمحکوم  جزای نقدی درجه سه

این قانون به هر ( 131( و )130(، )129(، )128(، )127)موضوع مواد که عالماً در وقوع جرائم  ینامأمور -1۳۲ماده 

ب ازات مرتکمج خود قرار دهند به ف قانونییهای خالف را مالک اجرای وظاد یا گواهیکننکمک انحاء  نحوی از

 .اصلی محکوم خواهند شد

  بود: ی مقرر در این فصل خواهدهامجازاتارتکاب هر یک از رفتارهای زیر حسب مورد مشمول  -1۳۳ماده 

 ؛هااز آن استفاده ایها آن وارد کردن متقلبانه داده به ای جادیا ایقابل استناد  یهاداده جادیا ای رییتغ -الف

 هاشهترا ای یاتمخابر ایای رایانه یهاقابل پردازش در سامانه ایحافظه  یهاعالئم موجود در کارت ایها داده رییتغ -ب

 .هااستفاده از آن ایها آن عالئم به ایها وارد کردن متقلبانه داده ای جادیا ای

ت پس جادیا لیاز قب یمجاز یدر فضا گریبه نام اشخاص د یهرگونه شناسه کاربرهر شخصی  -1۳4ماده 

 هایگاهیپا و یاجتماع یهاهر نوع صفحه در شبکه ای یشناسه کاربر ایحساب ، ینترنتیا گاهی(، پالیمی)ا یکیالکترون

نفع شخاص ذیبه ا یومعن ای یاضرار ماد ایاشتباه کاربران  که نوعاً موجب فریب یا ایجاد کند محورکاربر ینترنتیا

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتبه یکی از  شود

رائه یا دریافت های داده مخصوص انسبت به حامل( 133در مواردی که رفتارهای موضوع این ماده و ماده ) -تبصره

 .شودمیسهمیه یا خدمات دولتی یا عمومی واقع شود، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید 
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( 2) وع مادهی اجرایی و اشخاص موضهادستگاهاسناد صادرشده از نهادهای حکومتی و از  یبردارعکس -1۳۵ماده 

ارک دهد آن مد باشد که نشان یعالمت ایممهور به مهر  دیشود بااصل موجب اشتباه با در صورتی که  این قانون

اهی به لم و آگکنند یا با عاشخاصی که این گونه مدارک را تهیه میصورت  نیا ریدر غ .باشدیعکس م ایرونوشت 

 .ندشومیمحکوم ی اجتماعی درجه هفت هامجازاتیکی از  دهند، بهجای اصل مورد استفاده قرار می

از قبیل  مهارتی یا شغلی، استخدامی، آموزشیای هجای داوطلب اصلی در هر یک از آزمونهرکس به -1۳۶ماده 

وکالت،  کشور، ات آموزش عالی، مراکز اعزام دانشجو به خارج ازمؤسسها یا های سراسری ورود به دانشگاهآزمون

اوطلب ب و دقضاوت، مترجمان و کارشناسان رسمی یا اخذ گواهینامه رانندگی در جلسه آزمون حاضر شود، مرتک

نتیجه  ر ابطالبموفق به شرکت در آزمون گردد، عالوه  چهچنانی اجتماعی درجه هفت و هامجازاتاصلی به یکی از 

کوم ی اجتماعی درجه شش محهامجازاتآزمون نسبت به داوطلب اصلی، مرتکب و داوطلب اصلی به یکی از 

 ند.شومی

االت امتحانات هایی و یا سؤن و نیز سواالت امتحانات( 136های موضوع ماده )آزمونسؤاالت هر کسی  -1۳7ماده 

قرار  ادهورد استفکه م اعم از اینیا مورد خرید یا فروش قرار دهد مؤسسات آموزشی را افشاء کند  ورودی اتمسابق

اشخاص  اناز کارکنهر یک در صورتی که و  ی اجتماعی درجه پنجهامجازاتیکی از به  گرفته یا نگرفته باشد

ر بعالوه  وند،ش( این قانون در راستای وظایف خود یا به سبب آن مرتکب رفتارهای مذکور 2( و )1موضوع مواد )

به  از پاسخ و در هر حال نتیجه حاصل شودمیمحکوم  و عمومی از خدمات دولتی دائممذکور به انفصال  مجازات

 است. این سواالت نسبت به استفاده کننده باطل

وه بر ابطال ( این قانون به هر نحو مرتکب تقلب شود، عال136ماده )های موضوع در آزمون هر شخصی -1۳8 ماده

ارج از افراد خ تبانی با داوطلبان یا. شودمیهای اجتماعی درجه شش محکوم وی، به یکی از مجازاتنتیجه آزمون 

 ول مجازاتها نیز مشمبه منظور تقلب در این آزمونقبیل عوامل اجرایی  اندرکاران آزمون ازحوزه امتحانی یا دست

 مذکور است.

، یژوهشمقاله، طرح پنامه، انیرساله، پا لیاز قب یآثار یواگذار ایعرضه و ه، یبه ته مبادرت هر شخصی -1۳9ماده 

 یکیترونالک ریغ ای یکیاعم از الکترون یهنر ایو  یعلم، یضبط شده پژوهش ایدیگر آثار مکتوب و  ایکتاب، گزارش 

 کند ن اثر خوده عنواب یگریاز آن توسط د یبخش ایکل اثر و  هشغل با هدف ارائ ایبه منظور انتفاع و به عنوان حرفه 

 :شودمیبه شرح زیر مجازات 

 یهاجازاتمیکی از جزای نقدی درجه سه و  ارتکاب یافته باشد، بهشخص حقیقی جرم توسط در صورتی که  -الف

 ؛اجتماعی درجه شش

 زاتمجا ،وطعالوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مرب ،صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقیدر  -ب

وب مص اسالمی مجازات قانون( 22) و (20) این قانون و مواد( 17ماده ) مطابق مورد حسب حقوقی شخص

 شود؛تعیین می 1/2/1392
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ا یثبت شده  عم ازاشرکت  و مؤسسه از قبیل در صورت ارتکاب جرم از طریق پایگاه الکترونیکی یا در قالب بنگاه -پ

 مقرر در بندهای )الف( و )ب(.ی هامجازات، حسب مورد به حداکثر نشده

ه جزای سب مورد ب، حکندمذکور در این ماده اقدام به هر نوع تبلیغی  جرائمبه منظور ارتکاب  هر شخصی -1تبصره 

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتنقدی یا یکی از 

های علوم، انهبه درخواست وزارتخحسب مورد  این ماده،یا پایگاه الکترونیکی مندرج در  حل بنگاهم -۲تبصره 

مهر و  ییع قضایا سایر مراجع مربوط و با دستور مراجو تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شود.( یا متوقف میپموم )پلم

 انونین قاجرای ا های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دربازرسان وزارتخانه -۳تبصره 

حسوب مهای الزم، ضابط خاص پس از فراگیری مهارت 4/12/1392و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 ند.شومی

 متعارف الثث اشخاص توسطها آن انجام هنری و علمی-تی که در جریان تهیه آثار پژوهشیرائه خدماا -4 تبصره

 ثر، مشمول حکمها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اادهد گردآوری به کمک تایپ، آزمایشگاهی، خدمات قبیل از است

 نیست. این مادهمقرر در 

نان یان، کارکتوسط اعضای هیأت علمی، دانشجو این مادهر صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع د -۵تبصره 

درک ونه مگاالثر بودن هر اداری و طالب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی

 در مراجع مربوط مطابق مقرراتتحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان 

 .شودمیصالح رسیدگی 

های سکه آزادی، مسکوک طال یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار هر نوعشبیه  هر شخصی -140ماده 

ا داخل یشود را بسازد که مورد معامله واقع می ها و ارزهای دیگررا از پول و نظایر آن ، لیرهیرانهای قبلی احکومت

ره داخلی ال یا نقطو یا مرتکب ضرب سکه  یا مورد معامله قرار دهد یا ترویج کندکند یا از کشور خارج کشور کند 

جه ی اجتماعی درهامجازاتار و یکی از درجه چه حبس بهبدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شود، 

 .شودمیمحکوم پنج 

 یا نقره سکوکات طالتقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار م قصدبه  هر شخصی -141ماده 

یا از ر وارد کشو ده یااستفا، بکاهد یا این قبیل مسکوکات را ترویج را شودایرانی یا خارجی که مورد معامله واقع می

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه پنج هامجازاتو یکی از حبس  بهکشور خارج کند، 

را ها نآ یا ازدبس را تقلب شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طال و نقره قصدبه  هر شخصی -14۲ماده 

 جه ششقدی درنو جزای  حبس بهیا استفاده یا به کشور وارد و یا خارج کند یا مورد معامله قرار دهد،  ترویج

 .شودمی محکوم
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 حکومتی غصب عناوین و مشاغل -مبحث دوم

ر مشاغل د، خود را ی اجراییهادستگاهنهادهای حکومتی یا هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف  -14۳ماده 

به یکی از  ،فی کندکه از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معری مذکور هادستگاهیا  مربوط به نهادها

جه پنج حبس در مداخله در این امور را حرفه خود قرار داده باشد، بهچه چنانی اجتماعی درجه پنج و هامجازات

 .شودمیمحکوم 

ه او نبوده مربوط ب که قانوناین ( 2اشخاص موضوع ماده ) در مشاغل مربوط بهمرتکب خود را  چهچنان -تبصره

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازات، به یکی از یا معرفی کند دهددخالت 

ان رسمی مأمور لباس، اجرای هنرهای نمایشی و در غیر موارد بدون مجوز و به صورت علنی هر شخصی -144ماده 

که  یییریا با تغ تغییر ها یا دیگر امتیازات دولتی را بدونها، مدالنااسالمی ایران یا نشنظامی یا انتظامی جمهوری 

 .شودمیی اجتماعی درجه پنج محکوم هامجازاتبه یکی از موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، 

ات ها یا دیگر امتیازمدال ،هاناهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشلباس استفاده از -تبصره

ه، ستفادایا سوء  ایجاد اخالل در نظم عمومی، به شرط در ایران المللیهای بینیا سازمان های خارجیدولت

 ی اجتماعی درجه هفت است.هامجازاتمستوجب یکی از 

در  نگیشده توسط شورای عالی انقالب فرهتعیین رسمی مراجع صالح یههرکس بدون داشتن تأیید -14۵ماده 

و  ا خطیاپی یچهای جمعی یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق های اداری یا تبلیغ عمومی از طریق رسانهمکاتبه

، تفاده کندند آن اسو مان دکتر، مهندساالسالم، اهلل، حجتآیت و دینی از قبیل از عناوین علمی برای خود مانند آن

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازاتکی از ی به

 

 اخالل در نظم عمومی -سوممبحث 

ی اجرایی هادستگاهمرتکب هرگونه حمله نسبت به هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا هر کسی  -14۶ماده 

 :شودمیحین انجام وظیفه قانونی یا به سبب آن شود، متمرد محسوب و به شرح زیر مجازات 

 منتهی به چهچنان با استفاده از سالح واقع و منتهی به ایراد آسیب بدنی شود، به حبس درجه پنج و چهچنان -الف

 ایراد آسیب بدنی نگردد، به حبس درجه شش؛

 ی اجتماعیهاازاتمجبدون استفاده از سالح، ولی همراه با ایراد آسیب بدنی باشد، به حبس یا یکی از  چهچنان -ب

 درجه شش؛

 ی اجتماعی درجه هفت.هامجازاتبه یکی از  غیر از موارد مذکور در بندهای )الف( و )ب(در  -پ

، نفوس یه اعراضمستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج عل جرائمهرگاه سه نفر یا بیشتر برای ارتکاب  -147ماده 

نان آراده قصد ااز  ی خارجولی به سبب عوامل اموال مردم اجتماع و تبانی کنند و مقدمات اجرایی را فراهم کنند یا

 ند.شومیدرجه پنج محکوم  جزای نقدیمعلق بماند، به حبس درجه شش یا 
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عه کنند، ومی منازای دیگر که هر طرف حداقل سه نفر باشند در اماکن یا معابر عمای با عدههرگاه عده -148ماده 

 ند:شومیهر یک از آنان به شرح زیر مجازات 

 نزاع منتهی به قتل شود، به حبس درجه پنج؛در صورتی که  -الف

 منتهی به قطع، نقص عضو یا زوال منفعت شود، به حبس یا یکی از مجازات درجه شش؛ چهچنان -ب

 ی اجتماعی درجه هفت.هامجازاتبه یکی از در غیر از موارد مذکور در بندهای )الف( و )ب(  -پ

منازعه  یر آن درمرتکب با استفاده از چاقو، اسید، سالح یا اقالم و مواد تحت کنترل یا نظا چهچنان -1تبصره 

 .مگر آن که مستوجب مجازات شدیدتری باشد شودمیشرکت کند، مجازات وی حسب مورد یک درجه تشدید 

ا یدیگری  حمله رفتار هر یک از شرکت کنندگان در منازعه مشمول عنوان مقاومت در برابر چهچنان -۲تبصره 

 .شودمیاین ماده نمجازات مشمول دفاع مشروع محسوب شود، 

در ها آن ا نظایریهرکس با استفاده از قمه، شمشیر، چاقو، اسید، اسلحه، اقالم و مواد تحت کنترل و  -149 ماده

خاص تهدید اش حمت یابا کسی گالویز شود و یا آن را وسیله مزا نمایی کند یااماکن یا معابر عمومی تظاهر یا قدرت

در  ذکورارهای مرفت . ارتکابشودمیی اجتماعی درجه پنج محکوم هامجازاتیا اخاذی قرار دهد، به حبس یا یکی از 

 این حکم خواهد بود.مشمول  زین یمجاز یفضا

از  داره یا پنجه بوکس کند، به یکیهرکس به قصد درگیری مبادرت به حمل قمه، شمشیر، ق -1۵0ماده 

ی نقدی های مذکور مستوجب حبس یا جزاتولید و عرضه اسلحه .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازات

 است. درجه شش

 شخاص برایاروری واردات، تولید، عرضه یا حمل ادوات مزبور در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ض -تبصره

ای نامهنب آییاستفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بالمانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موج

یروی همکاری ن و با هاد وزرای دادگستری و کشوراالجراء شدن این قانون با پیشناست که ظرف سه ماه از تاریخ الزم

 رسد.وزیران می هیأتو به تصویب  شودمیانتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه 

عابر افراد در م تعرض به ایمتعارف  ریغ یسر و صدا ایانجام حرکات  درگیری، ،جنجال ،اهویهرکس با ه -1۵1ماده 

م به انجا درتمبا ای مردم را از کسب و کار باز دارد و ای شود میعمو شیموجب اخالل در نظم و آسا یاماکن عموم ای

 بهها کند، ها و بزرگراهی از قبیل انجام حرکات نمایشی در خیابانرانندگ نیو خطرناک در ح رمتعارفیحرکات غ

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازاتجزای نقدی یا یکی از 

واز باد را به پر، پرنده یا اشیایی از قبیل پهممنوع مناطق دیگر یاها فرودگاه محدودههر شخصی در  -1۵۲ماده 

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه ششهامجازاتیکی از  بهدرآورد، 

ون این قان االجرا شدنالزمماه از تاریخ  سهممنوعه ظرف و اشیای ها و فهرست مناطق محدوده فرودگاه -تبصره

 رسد.می زیرانو هیأتبه تصویب  یمایی کشوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه وتوسط سازمان هواپ
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نی، تجاری مبادرت به نگهداری حیوانات وحشی در اماکن مسکوخالف ضوابط و مقررات  برهر شخصی  -1۵۳ماده 

ه هفت ـاعی درجـی اجتمهاازاتـمجابر یا اماکن عمومی کند، به یکی از ـدر معها آن دنـیا اداری و یا گردانی

 .شودمی محکوم

در ها آن انیدنهر شخصی مبادرت به حمل یا نگهداری حیوانات اهلی از قبیل سگ در آپارتمان یا گرد -1۵4ماده 

 ناسب و دراکن ممعابر یا اماکن عمومی کند، در مرتبه نخست، به اخطار کتبی و الزام به نگهداری حیوان در ام

 .شودمیی اجتماعی درجه هشت محکوم هامجازاتمراتب بعدی، به یکی از 

نات یواحاین قانون، مقام قضایی مکلف است حسب مورد در خصوص ( 154( و )153) در مورد مواد -1۵۵ماده 

 کند. مذکور تعیین تکلیف

و ها آن ردنمسموم ک ای واناتیو نامتعارف نسبت به ح دیمبادرت به آزار، ضرب و جرح شد هر شخصی -1۵۶ماده 

و  یعلم یهاشیبه انجام آزما رسمیبدون مجوز مراجع  ای کند واناتینسبت به ح یاهرگونه شکنجه یبه طور کل

 و ششدرجه ی اجتماعی هامجازاتبه یکی از  باشد وانیمالک ح اگر چه ،کنداقدام ها آن یبر رو یکیژنت راتییتغ

ظت مان حفاحسب مورد به نفع ساز وانیح متیمعادل ق جزای نقدیپرداخت  ای وانیارتکاب جرم و ح لیضبط وسا

دن حیوان رفتارهای موضوع این ماده از طریق آتش زدر صورتی که محکوم و  یپزشکسازمان دام ای ستیزطیمح

 .شودمیواقع شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید 

ن سازما ای ستیزطیسازمان حفاظت مح صیبا تشخ هایماریکنترل ب یبرا ایشفقت  یکشتن از رو -تبصره

 یر مواردد یر کلمجوز و به طو یتوسط مراجع دارا یعلم یهاشیانجام آزما ایو  یگریدفاع از خود و د ،یپزشکدام

  است.ماده خارج  نیابه موجب قانون مجاز است از شمول مجازات  واناتیح هیکه اقدام عل

ای نامهضوابط و مقررات مربوط به نحوه نگهداری مجاز حیوانات مذکور در مواد مذکور به موجب آیین -1۵7ماده 

االجرا شدن این قانون توسط سازمان محیط زیست با همکاری وزارت بهداشت است که ظرف سه ماه پس از الزم

 رسد.ن میوزیرا هیأتتهیه و به تصویب  و سازمان دامپزشکی کشور درمان و آموزش پزشکی

 

 سالح، مهمات و اقالم تحت کنترل -چهارممبحث 

شود ها آن اتمرتکب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهم هر شخصی -1۵8ماده 

موضوع  چهچنانو  شودمیکند، به ترتیب زیر مجازات ها آن یا مبادرت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از

 شود:د میجرم بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدی

 در مورد سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس درجه شش؛ -الف

 در مورد سالح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج؛ -ب

 سالح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار؛ در مورد -پ

 سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه.در مورد سالح گرم نیمه -ت
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 ارج نمودنیا خ قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل در این قانون، عبارت است از وارد کردن -تبصره

 ر به طور غیر مجاز.از کشوها آن

را ها آن هماتمبه طور غیرمجاز سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا  هر شخصی -1۵9ماده 

 چهچنانو  شودیممعامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر مجازات ها آن خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با

 ده تشدیمؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجموضوع جرم بیش از یک قبضه یا قطعات 

 شود:می

 درجه هفت؛ جزای نقدیدر مورد سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس یا  -الف

 ؛درجه شش جزای نقدیدر مورد سالح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس یا  -ب

 سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس درجه پنج؛ در مورد سالح گرم -پ

 ها، به حبس درجه چهار.سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آندر مورد سالح گرم نیمه -ت

 اتمی در ان انرژیدر صورتی که با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازم -1۶0ماده 

ت زان خساراو می اکتیو دادگاه تشخیص دهد موضوع جرم ارتکابی از سوی مرتکب با توجه به مقدارمورد مواد رادیو

م مورد اقال و در ها، به حبس درجه سهاحتمالی انبوه بوده است، مرتکب در مورد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آن

 تاریخ ن ماده ظرف شش ماه ازنامه اجرایی ای. آیینشودمییا مواد تحت کنترل، به حبس درجه یک محکوم 

با  کشور شدن این قانون در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارتاالجراالزم

ب هیات شود و به تصویهای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطالعات تهیه میهمکاری وزارتخانه

 رسد.وزیران می

ی از گی، به یکطور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد، در مورد سالح گرم جن به هر شخصی -1۶1ماده 

 حکوممی اجتماعی درجه هفت هامجازاتی اجتماعی درجه شش و در مورد سالح شکاری، به یکی از هامجازات

 شود.می

 چهچنان م نماید ودارنده پروانه حمل سالح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدا -1۶۲ماده 

نقدی  ه جزایبشود و مرتکب ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سالح غیرمجاز تلقی میظرف سه 

 گردد.درجه هشت محکوم می

نه )آرم( ره یا نشاد یا شماکن لیبر، لوله و آالت متحرک هر نوع سالح مبادرت به تغییر در کا هر شخصی -1۶۳ماده 

لحه الک اسمتغییر یا جعل به درخواست  چهچنانشود. سالح را جعل نماید، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می

 شود.یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می

اقدام ها آن زامرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت یا مونتاژ هر یک  هر شخصی -1۶4ماده 

 :شودمیکند، به ترتیب زیر مجازات 

 سال؛در مورد مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس درجه یک تا سی -الف

 در مورد مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس درجه چهار؛ -ب
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ف مواد کشـ ارزش د ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس درجه پنج و جزای نقدی یک تا دو برابردر مورد موا -پ

اشد، به بعادن برداری غیرمجاز از مشده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره

 حبس درجه شش؛

 حبس درجه پنج؛ آور، بهکننده و اشککننده، بیهوشحسدر مورد گازهای بی -ت

 ها )شوکرها(، به حبس درجه شش.دهندهدر مورد مواد محترقه و شوک -ث

ع ا به توزیماید و یبه طور غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل ن هر شخصی -1۶۵ماده 

 :شودمی انجام دهد به ترتیب زیر مجازاتها آن اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری باها آن یا فروش

 در مورد مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس درجه دو؛ -الف

 در مورد مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس درجه پنج؛ -ب

واد رزش مدر مورد مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس درجه شش و جزای نقدی یک تا دو برابر ا -پ

اشد، به بعادن مبرداری غیرمجاز از در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره شده وکشف

 جزای نقدی درجه هفت؛

 آور، به جزای نقدی درجه شش؛کننده و اشکهوشکننده، بیحسدر مورد گازهای بی -ت

 هفت.ها )شوکرها(، به جزای نقدی درجه دهندهدر مورد مواد محترقه و شوک -ث

ها و مراسم مورد مرتکب خـرید یا حمل مواد محترقه غیرمجـازی شود که برای جشن هر شخصی -1۶۶ماده 

 رت دفاعای که به تشخیص وزا. مواد محترقهشودمیدرجه هشت محکوم  جزای نقدیگیرد، به استفاده قرار می

 خارج است. (165خطرساز نیست، از شمول این ماده و ماده )

اتمی در  ان انرژیدر صورتی که با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازم -1۶7ماده 

و  الی، عمدهاحتم مورد مواد رادیواکتیو مشخص شود اقالم یا مواد تحت کنترل با توجه به مقدار و میزان خسارات

 شود.انبوه بوده است، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می

ب مورد کبین حسیافته ارتکاب یابد، مجازات مرتهرگاه جرائم مندرج در این مبحث توسط گروه سازمان -1۶8اده م

نه مسلحا موضوع این مبحث هرگاه در برابر ماموران دولتی مقاومت جرائمشود. مرتکبین یک درجه تشدید می

 شوند.سال محکوم مینمایند، به حبس درجه یک تا سی

دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از  چهچنان -1۶9 ماده

شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات االجراتاریخ الزم

شوند و در صورتی که با سالح مزبور مرتکب جرمی شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مقرر معاف می

باشد و در مهلت مقرر در این ماده سالح تحویلی از نوع شکاری  چهچنانشوند. مربوط به همان جرم محکوم می

دهنده آن در صورت عدم ربط مکلـفند سالح مذکور را ظرف سه ماه از تحویل به تحویلتحویل گردد مـراجع ذی

از پس سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند. تحویل داوطلبانه 
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درجه یک تا شش، موجب یک تا دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت،  مدت مذکور در جرائم تعزیری

 شود.موجب یک درجه تخفیف می

ی کشف نیتی براهمکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این مبحث با ماموران نظامی، انتظامی و ام -170ماده 

ث به ن مبحن و شرکاء جرائم موضوع ایاسلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونی

 خفیف وی تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک تا دو درجه تهامجازاتکننده در تشخیص مراجع قضایی رسیدگی

 شود.ی تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی میهامجازاتدر 

دفاع  ت )وزارتشده موضوع این مبحث به نفع دولشفها، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل ککلیه سالح -171ماده 

 شود.و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط می

وضوع مود اقالم موضوع این مبحث، با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشی از وج جرائمدر مورد  -17۲ماده 

 ست ساالنهوظف امایدار، دولت این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پ

عتبار ع سالح، اهای ویژه خلو اجرای طرحها آن برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با

حث توسط ین مبانامه اجرایی الزم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد. آیین

اه از مف شش های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطالعات ظروزارتخانه وزارت کشور با همکاری

 رسد.االجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میتاریخ الزم

 

 عمومی علیه عفت و اخالق جرائمفصل ششم ـ 

 تقبیل یا ا از قبیلنامشروع غیر از زنزوجیت نباشد، مرتکب روابط  علقهها آن بین هرگاه زن و مردی که -17۳ماده 

 ند. شومیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتمضاجعه شوند، به یکی از 

مقرون  1/2/1392 قانون مجازات اسالمی مصوب( 237ارتکاب جرم موضوع ماده قبل و ماده ) چهچنان -174ماده 

 :شودمیباشد، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم  زیر شرایطیکی از وجود به 

 توان جسمی یا ذهنی یا افراد زیر هجده سال تمام شمسی؛نسبت به افراد ناتوان یا کم -الف

 یا با عنف، اکراه، اغفال یا فریب وی؛ دیدهبزهبدون رضایت  -ب

 ؛دیدهبزهآسیب جسمی یا روانی شدید به  ایراد -پ

 ؛اماکن عمومی انظار عمومی یا در معابر یا در -ت

 با سوء استفاده از موقعیت شغلی؛ -ث

 دیدگان.یا بزه نامرتکبتعدد در صورت  -ج

ه بیرد و در مواردی که فردی از سوی دیگری در معرض تعرض جنسی به نحو عنف یا اکراه قرار گ -17۵ماده 

د یا ایرا تایب حبه سل یشود که منته یرفتارالوقوع، ناچار از ارتکاب از تعرض فعلی یا قریب شیخو ییمنظور رها

ص مکان قصاارفتار مرتکب مشمول مجازات قصاص نشود یا به هر علت  چهچنان، گرددبه خود  هرگونه آسیب بدنی

 . شودمینباشد در مورد سلب حیات به حبس درجه دو و در دیگر موارد به حبس درجه سه یا چهار محکوم 

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 36

ی از تبلیغ امور ، ترویج یاتوزیع، وارد کردن، فروش، مبادرت به تولید یافتهسازمانبه طور  هر شخصی -17۶ده ما

روج میا  سالمافی ضد های تکفیری یا انحراها یا فرقه، اشیاء، عالئم یا نقوشی کند که دارای مشخصه گروهلباسقبیل 

کسب یا واحد لغو پروانه کسب یا امتیاز یا تعطیلی محل باشد، حسب مورد عالوه برفساد اخالقی در جامعه می

 و یکی از ا پنجای یا مخابراتی مربوط به مدت شش ماه تا دو سال، به حبس درجه چهار یصنفی یا سامانه رایانه

کی از یاشد به ارتکاب رفتارهای مذکور به صورت سازمان یافته نبکه ی اجتماعی درجه شش و در صورتی هامجازات

 .شودمیی اجتماعی درجه هشت محکوم هازاتمجا

ز رییس شکل اهای موضوع این ماده بر عهده کارگروهی متها یا فرقهنحوه تشخیص و تعیین مصادیق گروه -تبصره

فر نعات، یک ر اطالدیوان عالی کشور به عنوان رئیس کارگروه، دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی وزی

ورای نده شرای اسالمی با معرفی رییس مجلس شورای اسالمی، یک نفر مجتهد به عنوان نماینماینده مجلس شو

 با معرفی نشگاهعلمی دا هیأتعالی حوزه علمیه، یک نفر قاضی مجتهد به انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر عضو 

وضوع این مادیق االجراء شدن این قانون، مصباشد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ الزمرییس جمهور می

ی هاتگاهدسان ماده را تعیین و اعالم کند و در صورت لزوم نسبت به بروزرسانی آن اقدام کند. حضور نمایندگ

اکثریت  . نظرنظران با نظر رئیس کارگروه و بدون حق رأی بالمانع استاحبربط یا دیگر صامنیتی و فرهنگی ذی

توسط  انون،قنامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این کارگروه، مالک عمل خواهد بود. آیین

ه تصویب ب، ییههای دادگستری، اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاخانهوزرات

 رسد.وزیران می هیأت

یا  شود عمومی عفتدار شدن شود که موجب جریحهفعل حرامی مرتکب شخصی در انظار عمومی هر  -177 ماده

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتبه یکی از ، تظاهر کند به ارتکاب فعل حرامی

 یدادرس نییآ( قانون 80طبق ماده )قضایی ظاهر شوند، مرجع  یکه بدون حجاب در انظار عموم یزنان -178ماده 

، دن التزامس از داپ ایامتناع کند  ییچه فرد از دادن التزام در مرجع قضا. چناندنماییاقدام م 1392مصوب  یفریک

اند توگاه میهای اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادبه یکی از مجازاتمرتکب رفتار مذکور شود،  دوباره

ن ه به عنواو هفتهای تربیتی، اخالقی و مذهبی به مدت یک تا دعالوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره

 مجازات تکمیلی محکوم نماید.

ی از به یک کندحجابی هر شخصی در فضای واقعی یا مجازی به هر طریقی مبادرت به تبلیغ بی -179ماده 

ه باشد یا گسترد یافتهسازمانمذکور به شکل  جرائمارتکاب  چهچنانو  شودمیمحکوم  ی درجه هفتهامجازات

ب یک ند و درصورت تکرار حسب مورد، مجازات مرتکشومیمحکوم  ششدرجه ی هامجازاتمرتکبان به یکی از 

 گردد.می درجه تشدید

عدم رعایت موازین عفاف و حجاب توسط صاحبان حرف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی از قبیل  -180ماده 

ی اجتماعی هامجازاتها و کارکنان آنان موجب محکومیت به یکی از ها، سینماها و ورزشگاهها، رستورانفروشگاه

و حجاب توسط کارکنان  ت است. عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن مذکور نسبت به رعایت عفافه هفدرج
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خود تخلف محسوب و موجب صدور قبض جریمه توسط اداره نظارت بر اماکن مرجع انتظامی برای مرتبه اول به 

 .شودمیمبلغ بیست میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال 

ایف خود در حوزه قانون از اجرای وظ ( این2( و )1ن و مدیران موضوع مواد )مسؤوالهر یک از  چهچنان -181ماده 

انجام  کب درعفاف و حجاب امتناع کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تقصیر مرت

 ند. شومیوظایف خود به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم 

 شودیمر محکوم کند، به حبس درجه چها فحشا دایر یا اداره حلی را برای ارتکاب فساد یام هر شخصی -18۲ماده 

رفتار  چهچنان، دفراهم یا تسهیل کنآن را  ترویج تشویق یا موجبات فحشافساد یا را به  دیگران در صورتی کهو 

ذکور مرفتارهای  چهچنانحبس درجه پنج و  بهات حد قوادی، زمرتکب مشمول عنوان حد قوادی باشد عالوه بر مجا

 . شودمیبه صورت سازمان یافته باشد به حبس درجه سه محکوم 

ور مذک رائمجمحل ارتکاب فساد یا فحشاء متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک جهت ارتکاب  چهچنان -1تبصره 

 .شودمیدر اختیار مرتکب قرار داده شود، محل مذکور به نفع دولت ضبط 

زای تکب به جمذکور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است، مر جرائمدر مواردی که محل برای ارتکاب  -۲تبصره 

 .شودمینقدی معادل ارزش ملک در زمان صدور حکم محکوم 

مستهجن در صورتی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر به صورت عمده شود، حسب مورد  هر شخصی -18۳ماده 

ای مربوط درجه شش، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا دو تا فعالیت شغلی یا حرفهباشد، عالوه بر ممنوعیت از 

مبتذل باشد، به حبس و جزای نقدی درجه شش یا دو  چهچنانپنج برابر عواید حاصل از جرم هر یک بیشتر باشد و 

 :شودمیتا پنج برابر عواید حاصل از جرم هر یک بیشتر باشد محکوم 

گونه شی، ر دادن هری قراصادرکردن، تکثیر، توزیع، عرضه، ترویج، انتشار یا در معرض انظار عموم تولید، وارد یا -الف

 زی؛داده یا محتویات مستهجن یا مبتذل از قبیل نوشته، فیلم، صوت و تصویر در فضای حقیقی یا مجا

توزیع  صد تجارت،ها به قآن اریگری یا تشویق افراد به معامله موارد مذکور در بند قبل و یا نگهدمعامله، واسطه -ب

 یا افساد.

شد و یا ا کمتر بایها یا محتویات مستهجن یا مبتذل موضوع این ماده ده نسخه اشیاء، دادهدر صورتی که  -1تبصره 

ت و یین مجازایث تع. تعداد موارد مذکور از حشودمیبه ده نفر یا کمتر ارسال یا انتشار شده باشد، عمده محسوب ن

عداد تبیش از ها آن ت یا به دفعات واقع شده باشد و مجموعـاه اعم از آن است که در یک نوبـادگصالحیت د

 باشد. ذکورـم

یری ی یا تصوم از صوتها یا محتویات مستهجن در این قانون، هرگونه محتوا اعمنظور از اشیاء، آثار، داده -۳تبصره 

 سی باشد.دام جنکامل زن یا مرد، آمیزش، عمل جنسی یا اناست که به صورت واقعی یا غیر واقعی بیانگر برهنگی 

رای ست که داصویری اتها یا محتویات مبتذل در این قانون، هرگونه محتوا یا منظور از اشیاء، آثار، داده -4تبصره 

 صحنه یا صور قبیحه و یا مضمون ان مروج خالف شرع و اخالق اسالمی باشد.
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 یهاازاتمجرفتارهای ارتکابی موضوع این ماده به صورت عمده نباشد، مرتکب به یکی از  چهچنان -۵تبصره 

 .شودمیاجتماعی درجه هفت محکوم 

ار چه سه یا حبس درجه مستوجبمقرون به یکی از شرایط زیر باشد  در صورتی که تولید آثار مستهجن -184ماده 

 است:

 ؛یافتهسازمانبه نحو  -الف

 اطفال و نوجوانان و یا ارسال برای آنان؛ با استفاده از -ب

 ؛استفاده جنسی از دیگران برای سوءیا  با عنف و اکراه -پ

 مرتکب از عوامل اصلی تولید باشد. -ت

، هر شخصی به هر طریقی و بدون رضایت دیگری مبادرت به شنود، ضبط صدا، تصویربرداری -18۵ماده 

یه موارد یا با ته وصی وها و یا افشا یا انتشار فیلم یا عکس خصبرداری، بازرسی یا تفتیش اشخاص، اشیاء یا دادهفیلم

 شرجه شی اجتماعی دهاجازاتممذکور حریم خصوصی افراد را نقض کند، به حبس یا جزای نقدی و یا یکی از 

 .شودمیمحکوم 

اسم خانوادگی یا های اختصاصی بانوان فاقد پوشش یا مراز محل( 185) در مادهاقدامات مذکور  چهچنان -18۶ماده 

حکوم مه پنج های اجتماعی درجبه حبس یا جزای نقدی یا یکی از مجازت مرتکب منافی عفت باشد،دارای محتوای 

 .شودمی

رد ر یک از موادادن ه قرار دسترس دیگران، انتشار یا در توزیع، تکثیرهر شخصی مبادرت به افشاء،  -187ماده 

احقاق  ی، ممانعت ازای برای اخاذرا وسیلهها آن را برای دیگران ارسال کند یاها آن کند یا( 185مذکور در ماده )

 . شودمیچهار محکوم  حق یا سوء استفاده مالی و غیرمالی قرار دهد، به حبس درجه

  .باشدمینذکور مرابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار، افشاء یا توزیع آثار  -تبصره

یا لواط با وی  را وسیله تهدید دیگری قرار دهد و مبادرت به زنا( 185ر موضوع ماده )هر شخصی آثا -188ماده 

شروع ابط ناممرتکب رودر صورتی که و  شودمیکند، حسب مورد به مجازات زنا یا لواط به عنف یا اکراه محکوم 

 .شودمیدیگری شود، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم 

ال در روه یا کانیا گ( ایمیل) پست الکترونیکی از طریق ایجاد هرگونه حساب کاربری از قبیل شخصیهر  -189ماده 

 یگری،ریق دطیا هر  ای یا مخابراتیهای رایانهبه وسیله سامانهفضای مجازی، موجب هتک حیثیت دیگری شود یا 

به حبس  مستهجن باشد چهچنان دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی

س به حب، نقدی درجه شش و در غیر این صورتبه حبس و جزای  باشد مبتذل چهچنانو جزای نقدی درجه پنج و 

 .شودمیمحکوم درجه هفت یا جزای نقدی 

به  یضای مجازهرگونه حساب کاربری در ف ایجاد موضوع این ماده، از طریق جرائمارتکاب در صورتی که  -تبصره

 .شودمیباشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید  نام دیگری

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 39

بنا بر  ( این قانون و همچنین بخش خصوصی که2( و )1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -190ماده 

کند، به ا هنآ نتشاراگیرد، مبادرت به قرار میها آن ای یا به سبب آن، آثار مستهجن در اختیاروظیفه شغلی یا حرفه

رجه دای مربوط حبس و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

تکب حسب جازات مرآثار مذکور در اثر تقصیر مدیران یا کارکنان انتشار یابد، مدر صورتی که . شودمیپنج محکوم 

 باشد.یمای مربوط درجه شش فعالیت شغلی یا حرفه مورد انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از

مرتکب یکی از رفتارهای زیر داده  یهاای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهاز طریق سامانه شخصیهر  -191ماده 

 :شودمیشود، به شرح زیر مجازات 

طمیع هدید یا تتحریک، ترغیب، ترا ها آن ،مستهجن و مبتذل به منظور دستیابی افراد به محتویات چهچنان -الف

 ستهجنممزبور  محتویاتدر صورتی که یا آموزش دهد،  کندرا تسهیل ها آن کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به

ی هامجازات درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس یا یکی از ی اجتماعیهامجازاتیکی از  یاحبس  بهباشد، 

 اجتماعی درجه شش؛

یا  گردانروان، درانحرافات جنسی یا استعمال مواد مخ یا دیگر منافی عفت جرائمافراد را به ارتکاب  چهچنان -ب

یا شیوه  یب دهدآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فرخشونت ارتکاب رفتارهاییا  مشروبات الکلی

 درجه شش؛ ی اجتماعیهامجازاتیکی از  یا حبس به، را تسهیل کند یا آموزش دهدمصرف مواد مذکور ارتکاب یا 

را  آن ارتکاب خودکشی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوهافراد را به  چهچنان -پ

ت، ر این صورو در غی درجه پنجحبس  بهشود،  دیدهبزهو اقدام وی منتهی به خودکشی  تسهیل کند یا آموزش دهد

 ی اجتماعی درجه پنج؛هامجازاتیکی از یا  درجه شش حبس به

یدتر از رجه شدارتکاب رفتارهای مندرج در بندهای فوق نسبت به اطفال و نوجوانان واقع شود، یک د چهچنان -ت

 .فوقی مندرج در هر یک از بندهای هامجازات

ا ز داخلی یاقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی اعم ا هر شخصی -19۲ماده 

یا  هدگری قراردحمل یا نگهداری کند یا در اختیار دییا توزیع، قراردهدرا در معرض فروش ها آن کند یا خارجی

 ی نقدیجزاثر و برابر حداکارزش عرفی مشروبات الکلی تا د چهچنان، کندها آن مبادرت به وارد یا صادر نمودن

رزش رابر ابی اجتماعی درجه هفت و جزای نقدی معادل دو تا سه هامجازاتدرجه هفت باشد، به حبس و یکی از 

ای نقدی درجه شش و جز ی اجتماعیهامجازاتبیش از این مبلغ باشد، به حبس و یکی از  چهچنانعرفی آن و 

 .شودمی معادل سه تا ده برابر ارزش عرفی آن محکوم

ا ینقدی درجه دو موضوع این ماده، معادل حداکثر جزای  هرگاه ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه -1تبصره 

نفع دولت  بهالک، صورت اطالع مای که برای حمل آن مورد استفاده قرار گرفته است، در نقلیه هوسیلبیشتر باشد، 

نقدی  زایبه جدر زمان صدور حکم معادل ارزش آن  مسترد ووسیله نقلیه به مالک و در غیر این صورت، ضبط 

 .شودمیمرتکب اضافه 
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نقدی درجه زای موضوع این ماده، معادل دو برابر حداکثر ج هرگاه ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه -۲تبصره 

کور در مذ ائمجر محل ارتکاب جرم متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک جهت ارتکاب چهچنان دو یا بیشتر باشد،

 .شودمیاختیار مرتکب قرار داده شود، به نفع دولت ضبط 

ای تکب به جزمذکور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است، مر جرائمدر مواردی که محل برای ارتکاب  -۳تبصره 

 .شودمینقدی معادل ارزش ملک محکوم 

یا  ورد کردن بدون مجوز قانونی مبادرت به فروش، توزیع، در معرض فروش یا توزیع یا وا هر شخصی -19۳ماده 

تجهیزات  ضبط ند، عالوه برساخت تجهیزات دریافت از ماهواره کند یا به قصد توزیع یا فروش آن را نگهداری ک

 .شودیممحکوم  1392ی مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب هامجازاتحسب مورد به  فوق،

در ها آن گشایی و امثالگویی، بختگیری، پیشبینی، جنکفبینی، طالعرمالی، مرتکب  هر شخصی -194 ماده

رفتار  ورتی کهصدر ی اجتماعی درجه شش و هامجازاتیا آن را تبلیغ کند، به یکی از  فضای واقعی یا مجازی شود،

محکوم  جه پنجای واقع یا منتهی به بردن مال غیر شود، مرتکب به حبس دریا حرفه یافتهسازمانمرتکب به نحو 

 مگر آن که مشمول مجازات شدیدتری باشد.  شودمی

 چهچنانو  رفتارهای موضوع این ماده منجر به رابطه نامشروع شود به حبس درجه چهارکه در صورتی  -تبصره

 . شودمیمذکور نیز محکوم رفتار وی مشمول مجازات حد گردد به مجازات 

ی فضای مجاز ای یا مخابراتی یاهای رایانهاز قبیل استفاده از سامانهبه هر نحو  با هر وسیله و یشخصهر  -19۵ماده 

یک ادل یا مع شش، به جزای نقدی درجه شود یا مبادرت به تبلیغ یا ترویج آن کند بندیقماربازی یا شرطمرتکب 

رفتار  در صورتی که. شودمیبیشتر باشد محکوم  که هر کدام ناشی از جرمعواید مجموع اموال و ارزش تا سه برابر 

 .شودمیواقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید  یافتهسازمانمرتکب به نحو علنی یا 

ی که سابقاتو م شمشیربازی، در مسابقات سوارکاری، تیراندازیکنندگان بندی توسط هر یک از شرکتشرط -تبصره

 ت.نیس مقرر در این ماده مشمول مجازات، شودمیبه منظور آمادگی دفاعی یا امنیتی کشور برگزار 

 یاکند ره برداری یا ادایا بهرهیا مصرف مسکر دایر  بندییا شرط قمار هر شخصی مکانی را برای ارتکاب -19۶ماده 

رجه شش د، به حبس ی کندای یا مخابراتهای رایانهره کردن سامانهبه این منظور اقدام به راه اندازی یا طراحی یا ادا

 ر کدامه ی از جرمناشعواید مجموع اموال و  ارزشیک تا سه برابر یا جزای نقدی معادل درجه پنج و  یا جزای نقدی

ت ی فعالیو توقف دائم دو سالبه مدت شش ماه تا  و نیز حسب مورد به پلمپ و تعطیلی مکانبیشتر باشد  که

ثال اال و امکاقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خدماتی یا فروش  چهچنان. شودمیمحکوم مذکور  سامانه

کنندگان کتلب شرمقصود اصلی برگزارکننده یا غا ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفاًآن صورت پذیرد به گونه

 .شودمیمحکوم  مذکوری هامجازاتنباشد، مرتکب به 

های افزارنرمای یا مخابراتی هر نوع ابزار یا وسایل یا های رایانههر شخصی در فضای حقیقی یا در سامانه -197ماده 

در معرض فروش قرار دادن و یا انجام هر نوع ، فروش، خرید، عرضه، بازی را بسازد یا مرتکب تولیدقمارمخصوص 
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معادل یک تا  درجه شش یا ، به جزای نقدیرا تبلیغ و ترویج کندها آن شود یامعامله دیگری نسبت به این اقالم 

 .شودمی، محکوم هر کدام بیشتر باشد ناشی از جرمعواید اموال و ارزش  سه برابر

، مگر آن که شودمیمعدوم بندی شرطو وسایل مخصوص قمار یا  ابزاراین مبحث،  موضوع جرائمدر  -198ماده 

ل از واید حاص. کلیه وجوه و عشودمییا عقالیی باشند که در این صورت، به نفع دولت ضبط  مشروعمنفعت واجد 

، شودمیه ص دادبندی و مصرف مسکرات اختصابندی و نیز اماکن و ابزار و وسایلی که برای قمار، شرطقمار و شرط

 .شودمیبه نفع دولت ضبط 

لع بوده و مط (196ماده ) از وجود اماکن مذکور در ایف خوددادگستری در حدود وظ هرگاه ضابطان -199ماده 

دریافت  امتیازی وجه یا منفعت یا چهچنانیا بر خالف واقع گزارش دهد، اطالع ندهد،  رسمیمراتب را به مقامات 

 .شودمیمحکوم  درجه شش به حبس یا جزای نقدیکرده باشد، به مجازات مرتشی و در غیر این صورت، 

 

  علیه سالمت اداری جرائم -هفتمفصل 

 رشاء و ارتشاء -نخست مبحث

در ادن امری که ( این قانون برای انجام دادن یا ند2( و )1کارکنان اشخاص موضوع مواد )هر یک از  -۲00ماده 

مال، جه، وستقیم مغیر به طور مستقیم یا ، باشد ی خود یا دیگر کارکنان همان نهاد یا دستگاهحیطه وظایف سازمان

ی در رفتار وا هد و یندرا انجام  امر آن را تحصیل کند، هرچندی امتیاز منفعت یا پرداخت وجه یا تسلیم مال یا سند

عالوه  حسب مورد مرتکبو  محسوبباشد، مرتشی انجام آن مطابق قوانین و مقررات بوده نباشد و یا انجام آن مؤثر 

ر سند دلغ مندرج بر مبل شده از جرم یا معادل یک تا دو برابر جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال یا عواید تحصی

 :شودمیزیر مجازات پرداخت وجه یا مال، به شرح 

ولتی و د، به حبس و انفصال از خدمات باشدنقدی درجه شش  تا حداکثر جزای هرگاه ارزش مالی رشوه -الف

 عمومی درجه شش؛

ل از و انفصا نقدی درجه چهار باشد، به حبس درجه شش تا جزای جزای نقدی، بیش از هرگاه ارزش مالی رشوه -ب

 خدمات دولتی و عمومی درجه پنج؛

و  هاردرجه چ درجه چهار تا جزای نقدی درجه دو باشد، به حبس جزای نقدی، بیش از هرگاه ارزش مالی رشوه -پ

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

فصال سه و ان درجه یک یا بیش از آن باشد، به حبس درجه جزای نقدیثر معادل حداکهرگاه ارزش مالی رشوه  -ت

 دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ی تی و عمومت دولهرگاه موضوع رشوه امتیاز غیرمالی باشد، عالوه بر لغو امتیاز، به حبس و انفصال از خدما -ث

 پنج یا شش. درجه
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ه بظاهراً  ای بازار ولمعم متیاز ق تریا گران ترارزاناین ماده،  منظور مقاصد مذکور دربه هرگونه معامله  -1تبصره 

ع این ارکنان موضوکبا  میمستق ریغ ای میبه طور مستق متیقآن از  ترتر یا گرانارزانو واقعاً  معمول بازار متیق

 گردد.ماده، حسب مورد از مصادیق رشوه محسوب می

وی یا  ترازهمل یا مرتکب دارای پایه قضایی، مدیرک چهچنانو )ث( این ماده،  )پ(، )ت(در مورد بندهای  -۲تبصره 

 مومیعولتی و دبه انفصال دائم از خدمات مذکور، حسب مورد باالتر باشد، عالوه بر مجازات حبس و جزای نقدی 

 .شودمیمحکوم 

تراز و هم مدیرکل یا انتصاب به سمتدر کلیه موارد مذکور در بندهای این ماده، مرتکب به طور دائم از  -۳تبصره 

 . شودمیاین قانون محروم ( 2و )( 1باالتر در اشخاص موضوع مواد )

به اشد، ب مال ای د پرداخت وجهنس ، منفعت یا امتیاز مالی یا غیرمالی یامال، وجههرگاه موضوع رشوه  -4تبصره 

 . شودمییا ابطال  به نفع دولت ضبط ، حسب موردکننده به جرمحکم دادگاه رسیدگی

نجام ندادن کاری که ا( این قانون به قصد انجام دادن یا 2( و )1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -۲01ماده 

ا تسلیم یخت وجه مال، سند پرداوجه،  خارج از وظایف سازمانی خود بوده لکن مربوط به دیگر اشخاص مذکور باشد،

و در این  شودمیم ، به مجازات مرتشی محکوکندمالی یا غیرمالی را تحصیل  امتیاز را دریافت و یا منفعت یامال 

 صورت، مجازات حبس وی حسب مورد یک درجه کمتر خواهد بود.

در خالل  ی،بخش خصوص یکارکنان اشخاص حقوق یابازرسان ران، ی، مدءامنا هیأت یاز اعضا کی هر -۲0۲ماده 

سب مورد به ( این قانون شود، ح200مرتکب رفتار موضوع ماده ) یادار ای یتجار، یمال، یاقتصاد هایتیفعال

 بود. و در این صورت، مجازات حبس وی یک درجه کمتر خواهد شودمیی مقرر در آن ماده محکوم هامجازات

(، 200) برای انجام دادن یا ندادن امری، حسب مورد به کارکنان اشخاص موضوع مواد هر شخصی -۲0۳ماده 

 به هد موضوع رشومبادرت به پرداخت مال یا دیگر موارطور مستقیم یا غیرمستقیم  بهاین قانون،  (202و ) (201)

در  .اهد بودخو یمجازات مقرر برای مرتشتر از مجازات وی حسب مورد یک درجه پایینمحسوب و  اشی، رکندها آن

ر مورد ای مربوط دمواردی که مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا ممنوعیت از فعالیت شغلی یا حرفه

( 2( و )1) دع مواراشی قابل اعمال نباشد، مرتکب حسب مورد به ممنوعیت موقت یا دائم از اشتغال در مراجع موضو

 .شودمیاین قانون محکوم 

عاف ممجازات  ، ازاز پرداخت رشوه بوده است ریخود ناگز یت احقاق حقوق قانونجه یراشدر صورتی که  -1تبصره 

ر قررات صادمخالف  چهچنان زین مکتسبه و یا اقدام انجام شده ازیمسترد و امت یوجوه و اموال پرداخت شده به و و

 .شودمیشده باشد لغو 

 او ی کند تیشکا ایگزارش رشوه، آن را پرداخت از پس یا بالفاصله ، کشف جرماز  پیش راشی چهچنان -۲تبصره 

 یابد.وی حسب مورد یک تا دو درجه تقلیل میمجازات ، را فراهم کند یمرتش بیتعق لیموجبات تسه
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، معیار ده باشددر مواردی که وجه یا مال موضوع رشوه در دفعات متعدد پرداخت، دریافت یا تحصیل ش -۲04ماده 

د جرم، ت تعدتعیین مجازات و صالحیت دادگاه، مجموع ارزش وجه یا مال خواهد بود مگر آن که بر اساس مقررا

 رفتار مجرمانه مستوجب مجازات شدیدتری باشد.

 اشخاصارکنان کاز  کیبه هر  مال یا دیگر موارد موضوع رشوه راپرداخت  شنهادیپ ایوعده  هر شخصی -۲0۵ماده 

. شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازات( این قانون بدهد، به جزای نقدی و یکی از 2( و )1موضوع مواد )

وق ات فمجاز درخواست یا قبول وعده یا پیشنهاد موارد مذکور توسط اشخاص موضوع مواد مذکور نیز مشمول

 باشد.می

گر مال یا دی هفعل که مطابق مقررات بوده است، بالفاصل یا ترک از انجام شیپمرتشی در صورتی که  -۲0۶ماده 

ز ی یا یکی ابه جزای نقدد، کنگزارش رسمی مراتب را به مراجع  ایمسترد کند موارد موضوع رشوه را به راشی 

ی رک فعل. همچنین در مواردی که مرتشی پس از انجام فعل یا تشودمی ی اجتماعی درجه شش محکومهامجازات

ب را به مرات ایمسترد کند مال یا دیگر موارد موضوع رشوه را به راشی  که برخالف مقررات بوده است، بالفاصله

 ورد بهمی اجتماعی درجه شش و حسب هامجازات، به جزای نقدی درجه پنج و یکی از دکنگزارش  رسمیمراجع 

 .شودمیای درجه هفت محکوم انفصال از خدمات عمومی و دولتی و یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

وع موضگر موارد مال یا دی دریافت یا پرداخت و یامذاکره، جلب موافقت  مانند هاییروشاز  یهر شخص -۲07ماده 

 .شودمیمحکوم  مرتشی، به مجازات جرم رشاء و ارتشاء شودموجب تحقق ، رشوه

 مثل یا قیمت از صدور کیفرخواست مال یا امتیاز موضوع جرم یا پیشاز تعقیب و پس مرتشی  چهچنان -۲08ماده 

نفصال و در مورد ا شودمیی مقرر در قانون محکوم هامجازاتآن را به مرجع قضایی تحویل دهد، به نصف حداقل 

تکب حسب ای مربوط، مردائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائمی از اشتغال به فعالیت شغلی یا حرفه

 .شودمیمورد به انفصال یا محرومیت درجه شش محکوم 

 و( 1اد )مرتشی با صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی حسب مورد از خدمت در اشخاص موضوع مو -۲09ماده 

در ود. عالم شا. مراتب صدور کیفرخواست باید بالفاصله به نهاد یا دستگاه مربوط شودمی( این قانون معلق 2)

یام ازایای ممتهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت وی محسوب و حقوق و صورتی که 

 .شودمیتعلیق وی با دستور مقام قضایی پرداخت 

 ن گروه مجرمانهآ یتمام اعضاهرچند ، واقع شود یافتهسازمانارتشاء به نحو رشاء و  جرمصورتی که در  -۲10ماده 

انفصال دائم از  حسب مورد عالوه بر( این قانون نباشند، 2( و )1از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) یافتهسازمان

هار دو تا چ معادل جزای نقدیمربوط، به  یاحرفه ای یشغل تیاز فعال ئمدا تیمحروم ای یعموم و یت دولتاخدم

یا  رداخت وجهپر سند مال یا عواید تحصیل شده از جرم یا معادل دو تا چهار برابر مبلغ مندرج دارزش  زانیبرابر م

 .شودمیآنان یک تا دو درجه تشدید حبس مال محکوم و مجازات 
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 برخالف حق و مقرراتاعمال نفوذ  -دوم مبحث

در امور مرتبط ص نفوذ اشخا( این قانون که تحت تأثیر 2( و )1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -۲11ماده 

ییع موجب تض چهچنانای خود برخالف حق و مقررات تصمیمی اتخاذ و یا اقدامی کند، با وظایف شغلی یا حرفه

نفصال از ابس و غیر این صورت، به ح حق شوند، به حبس درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و در

 . شودمیخدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم 

 وجه، مال ی،ی برای خود یا دیگرامتیازقصد تضییع حق دیگری یا تحصیل وجه، مال یا به  هر شخصی -۲1۲ماده 

قررات مف حق و تا آن شخص برخال کند میتسل ایپرداخت  یرا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا امتیاز

به منظور انجام  (2) ( و1کارکنان اشخاص موضوع مواد ) از یکینزد  غیرواقعیواقعی یا اعم از خود ادعایی از نفوذ 

 :شودمیکند، به شرح زیر مجازات مرتکب و شخصی که اعمال نفوذ می، کند استفاده یکی از مقاصد فوق

ه سه یا درج دیجزای نقیا امتیاز مالی تحصیل شده، معادل حداکثر  مال ریالی میزان وجه یا ارزش چهچنان -الف

 جزایه بیش از آن باشد، به حبس درجه شش و در هر دو صورت، ب چهچنانکمتر باشد، به حبس درجه هفت و 

 معادل یک تا دو برابر وجه، مال یا امتیاز تحصیل شده از جرم؛ نقدی

 به حبس درجه شش یا هفت؛، رفتار مرتکب منتهی به تحصیل امتیاز غیرمالی شود چهچنان -ب

جه ه یک دربنزد مقامات قضایی یا اداری مراجع قضایی یا شبه قضایی واقع شود، حسب مورد در صورتی که  -پ

 ی مذکور در بندهای قبل.هامجازاتباالتر از 

از به تقدیم ( این قانون مکلف است بدون نی212( و )211کننده به جرم موضوع مواد )مرجع رسیدگی -۲1۳ماده 

صادر  یمقتض دستور یا رأی دادخواست، در خصوص ابطال، سلب، ضبط یا استرداد وجه، مال یا امتیاز موضوع جرم

 اشد.دی آنان بدی بعکند، اعم از آن که موارد مذکور به نام مرتکب یا شخص اعمال نفوذکننده و یا شخص ثالث و ایا

منتهی  چهچنانها، و یا صرف درخواست یا قبول آن ازیامت یا پرداخت وجه، مال شنهادیپ ایوعده صرف  -۲14ماده 

رجه هفت اعی دـی اجتمهامجازاتنشده باشد، مستوجب یکی از  ( این قانون212موضوع ماده ) اعمال نفوذ به

 .بود خواهد

دریافت وجه، مال  ( این قانون بدون2( و )1اعمال نفوذ نزد یکی از اشخاص موضوع مواد )در صورتی که  -۲1۵ماده 

رتکب به ماشد، یا امتیاز صورت گرفته، ولی موجب تضییع حق یا تحصیل وجه، مال یا امتیازی برای دیگری شده ب

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتیکی از 

ا ی مالوجه،  هنهرگوی اطالعات نهان ابا سوءاستفاده از قدرت ی ضوابط و مقررات وبرخالف  هر شخصی -۲1۶ماده 

  :شودمیمجازات  ریبه شرح ززی برای خود یا دیگری تحصیل کند، ایامت

ه سه یا درج دیجزای نقیا امتیاز مالی تحصیل شده، معادل حداکثر  مال میزان وجه یا ارزش ریالی چهچنان -الف

 جزایه بیش از آن باشد، به حبس درجه شش و در هر دو صورت، ب چهچنانکمتر باشد، به حبس درجه هفت و 

 معادل یک تا دو برابر وجه، مال یا امتیاز تحصیل شده از جرم؛ نقدی

 به به حبس درجه شش یا هفت.، رفتار مرتکب منتهی به تحصیل امتیاز غیرمالی شود چهچنان -ب
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 اختالس -سوم مبحث

وراق بهادار و دیگر وجوه، سهام، اسناد و ا ( این قانون2( و )1کارکنان اشخاص موضوع مواد ) از کیهر  -۲17ماده 

 یه وب فهیب وظاشخاص را که حس ایمذکور  یهادستگاهو  از نهادها کیمنقول متعلق به هر  ریغ ایاموال منقول 

 یگرید اید نفع خو را که مأمور وصول آن بوده است، به یدیگر اسناد و اموال ایها مطالبات، حواله ایسپرده شده 

به س، ع اختالب و عالوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال موضومختلس محسو، تصاحب کندبرداشت و 

 :شودمیمحکوم  ریشرح ز

 ت دولتی وو انفصال از خدماحبس  به، باشد نقدی درجه شش تا حداکثر جزای اختالس ارزش مالیهرگاه  -الف

 درجه پنج؛ عمومی

 به ،ک باشدبیش از جزای نقدی درجه شش تا دو برابر حداقل جزای نقدی درجه ی اختالس ارزش مالیهرگاه  -ب

 از خدمات دولتی و عمومی؛ دائم و انفصال حبس درجه چهار

و  درجه دو حبسبه نقدی درجه یک باشد،  بیش از دو تا چهار برابر حداقل جزای اختالس ارزش مالیهرگاه  -پ

 از خدمات دولتی و عمومی. دائمانفصال 

و ک یحبس درجه به نقدی درجه یک باشد،  بیش از چهار برابر حداقل جزای اختالس ارزش مالیهرگاه  -ت

 از خدمات دولتی و عمومی. دائمانفصال 

 کم اختالس است. اتالف یا تضییع عمدی موارد موضوع این ماده، در ح -1تبصره 

 معیار تعیین در مواردی که وجه یا مال موضوع اختالس در دفعات متعدد برداشت و تصاحب شده باشد، -۲تبصره 

رفتار  جرم، مجازات و صالحیت دادگاه، مجموع ارزش وجه یا مال خواهد بود مگر آن که بر اساس مقررات تعدد

 مجرمانه مستوجب مجازات شدیدتری باشد.

عمال ادیگری شده باشد و مشمول مقررات تعدد جرم شود،  جرائمدر مواردی که مختلس، مرتکب  -۳تبصره 

وضوع این م مومیعاز خدمات دولتی و انفصال  مجازات اشد مانع از استرداد اموال موضوع اختالس و اعمال مجازات

 ماده نخواهد بود. 

ل یا های مدیرکب به طور دائم از انتصاب به سمتدر کلیه موارد مذکور در بندهای این ماده، مرتک -4تبصره 

 .شودمی( این قانون محروم 2( و )1تراز و باالتر در اشخاص موضوع مواد )هم

ا داده رشخصی بدون دخالت در عملیات مادی جرم اختالس، دستور یا سفارش ارتکاب آن  چهچنان -۲18ماده 

 . شودمی ق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم محکومباشد یا تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم متعل

 اص موضوعها و مؤسساتی که بخشی از سرمایه یا سهام آن متعلق به اشخهر یک از کارکنان شرکت -۲19 ماده

 هب ل متعلقمنقو ریغ ایوجوه، سهام، اسناد و اوراق بهادار و دیگر اموال منقول  باشد،( این قانون می2( و )1) مواد

 . شودمینیز مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات مختلس محکوم  کندرا برداشت و تصاحب ها آن

 :شودمیبه شرح زیر اقدام  مال مورد اختالس را مسترد کند،وجه یا تمام  مختلسهرگاه  -۲۲0ماده 

 ؛شودمیتعقیب وی معلق  باشد، پیش از کشف جرم یا تعقیب -الف
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 ؛شودمیاز پرداخت جزای نقدی معاف  ،کیفرخواستاز صدور  پیش -ب

اف جزای نقدی معنیمی از از پرداخت ، قطعی محکومیت از صدور حکمپیش پس از صدور کیفرخواست و  -پ

  .شودمی

ترد ختالس را مسمورد ابیش از نیمی از وجه یا مال مرتکب  چهچناناین ماده در تمام موارد مندرج در  -1تبصره 

سبه ه محایابد و جزای نقدی بر اساس میزان وجه یا مال مسترد نشد، مجازات حبس وی یک درجه کاهش میدکن

 خواهد شد. 

لتی و عمومی اجرا این ماده، مجازات انفصال از خدمات دو( 1در مورد بندهای )ب( و )پ( و نیز تبصره ) -۲تبصره 

 .شودمی

جوه، سهام، وقوقی حقوق خصوصی، ص حشخ مدیران، بازرسان و کارکنان، ءامنا هیأتاعضای یک از  هر -۲۲1ماده 

( 2)و ( 1اد )موضوع مو کارکنان اشخاص هر یک ازمتعلق به منقول یا غیر منقول  دیگر اموال یااسناد و اوراق بهادار 

برداشت ی د یا دیگربه نفع خواست،  آنان سپرده شدهبه یا به هر نحو دیگری  ، قراردادکه حسب وظیفهاین قانون را 

 .شودمی، مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات مختلس محکوم تصاحب کندو 

مجرمانه  آن گروه یتمام اعضاواقع شود، هرچند  یافتهسازماناختالس به نحو  جرمدر صورتی که  -۲۲۲ماده 

 و یت دولتاائم از خدمعالوه بر انفصال داین قانون نباشند، ( 2و )( 1از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) یافتهسازمان

جازات حبس و حسب مورد ممحکوم وجه یا مال موضوع اختالس معادل دو تا چهار برابر  جزای نقدیبه ی، عموم

 .شودمیآنان، یک تا دو درجه تشدید 

 

 تصرف غیرمجاز و اتالف اموال دولتی و عمومی -مبحث چهارم

 یاد و اوراق بهادار اسنا ایسهام  ایوجوه ، این قانون( 2و )( 1اشخاص موضوع مواد ) کارکنان از کیهر  - ۲۲۳ماده 

 فهیوظ ه بر حسباشخاص را ک ایمذکور  یهادستگاه ایاز نهادها  کیمنقول متعلق به هر  ریدیگر اموال منقول و غ

ده صول آن بوأمور ومرا که  یاسناد و اموال ایها مطالبات و حواله نیقرار دارد و همچن یدر دسترس و ای اریدر اخت

فع خود نرا به  آن تصاحبقصد  این کهمورد استفاده قرار دهد، بدون  یگرید ایاست، برخالف مقررات به نفع خود 

یکی  ، بهستفادهامعادل ارزش مال مورد  ینقدی محسوب و عالوه بر جزا یقانون ریداشته باشد، متصرف غ یگرید ای

 .شودمیمحکوم نیز  ی اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ششهامجازاتاز 

ف یا تضییع این قانون در اثر تقصیر موجب اتال( 2و )( 1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -۲۲4ماده 

ختیار ظیفه در اوحسب  اشخاص که اموال ای مذکور یهادستگاهیا  از نهادها کیوجوه متعلق به هر حقوق، اموال یا 

زای نقدی رداخت جشود، عالوه بر جبران خسارت و پ ی مذکور قرار داردهادستگاهیا در دسترس کارکنان نهادها یا 

 :شودمیمعادل خسارت وارده، به شرح زیر مجازات 

 هفت؛ هی اجتماعی درجهامجازاتیکی از  به، باشد نقدی درجه شش تا حداکثر جزای هرگاه ارزش مال -الف
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از  یکی ه، ببیش از جزای نقدی درجه شش تا دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک باشد هرگاه ارزش مال -ب

 ؛ی اجتماعی درجه ششهامجازات

ات از خدمل انفصاحبس و به نقدی درجه یک باشد،  بیش از دو تا چهار برابر حداقل جزای هرگاه ارزش مال -پ

 دولتی و عمومی درجه پنج؛

از  ئمدا نفصالو احبس درجه چهار به نقدی درجه یک باشد،  بیش از چهار برابر حداقل جزای هرگاه ارزش مال -ت

 خدمات دولتی و عمومی.

 از یسمتق ایاقدام به جبران خسارت نسبت به تمام ، یاز صدور حکم قطع شیکه مرتکب پ یدر موارد -تبصره

ات یابد و یا از مجازمجازات وی یک تا دو درجه تخفیف می حسب مورد، کندشده  عییتض وجوهحقوق، اموال یا 

 .شودمی معاف

 

 یمربوط به معامالت دولت جرائم -مبحث پنجم

سفارش مواد،  ای ، تهیهنییتع مامورکه  این قانون( 2و )( 1اشخاص موضوع مواد ) کارکنان از کیهر  -۲۲۵ماده 

 کندکر ذ ا نادرستی ناقص نحو به ای نکند ذکررا ها آن مشخصات ، به نحو عمدیباشدها آن یبرا یمصالح فن یالوازم 

لح مصا یازم واد، لوام لیبه تحو منجر هر یک از این اقدامات که یکند به نحوی کننده تبانهیته ایبا فروشنده  ایو 

 ایهادها ن علق بهمت زاتیتجه ای ساتیبه اموال، تأس خسارت، در صورت ورود گردد یا غیراستاندارد وبیمع ایناقص 

 :شودمیذکور، به شرح زیر محکوم م یهادستگاه

 به مجازات مختلس؛گردد،  منتهی به تحصیل نفعی برای مرتکب یا دیگری چهچنان -الف

 تر از مجازات مختلس.نفعی تحصیل نشود، حسب مورد، به یک درجه پایین چهچنان -ب

 مذکور یهاستگاهد اینهادها  متعلق به زاتیتجه ای ساتیاموال، تأسبه  از رفتار مرتکب خسارتی چهچنان -1تبصره 

دمات ل از خی اجتماعی و انفصاهامجازاتوارد نشود و نفعی هم برای وی یا دیگری تحصیل نگردد، به یکی از 

 دولتی و عمومی درجه هفت.

اشد، نب مذکور یهادستگاه اینهادها  متعلق به زاتیتجه ای ساتیتأس نفع تحصیل شده از اموال، چهچنان -۲تبصره 

 تر از مجازات مرتشی است.مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه پایین

 مأمور کهها نآ یاشخاص مجاز از سو ااین قانون ی( 2و )( 1اشخاص موضوع مواد ) کارکنان از کیهر  -۲۲۶ماده 

مرتبط با  زایامتاعطای  ایحساب  هیتسو وجه یاپرداخت  ایمحاسبه، وصول ن، ییتعص، یتشخ لیاز قب یدر امور

 :شودمیکند، به شرح زیر مجازات  اقدامضوابط و مقررات خالف بر، است ی مذکورهادستگاهنهادها یا 

اخذ ور ستگاه مذکهاد یا دن، امتیاز یا منفعتی را بیشتر از میزان مقرر در قانون و به نفع مال، وجهدر صورتی که  -الف

 هفت؛ ی درجهو عموم یت دولتااز خدم انفصالی اجتماعی و هامجازاتبه یکی از ، کندآن  اخذ امر به ای

 مر بها ایاخذ ی یا دیگر ، امتیاز یا منفعتی را بیشتر از میزان مقرر در قانون، به نفع خودمال، وجهدر صورتی که  -ب

 ؛حسب مورد به مجازات مرتشی ،کندآن  اخذ
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اخذ  گاه مذکورد یا دستا منفعتی را کمتر از میزان مقرر در قانون و به ضرر نها، امتیاز یمال، وجهدر صورتی که  -پ

 حسب مورد به مجازات مختلس.، کندآن  اخذ امر به ای

 یزیساختن چ ایله دار انجام معامعهده این قانون که( 2و )( 1کارکنان اشخاص موضوع مواد )از  کیهر  -۲۲7ماده 

در  سیاسطه تدلوبه ی مذکور باشد، هادستگاهنهادها یا  از کیهر  یامر به ساختن آن برا اینظارت در ساختن  ای

جه، وز، یآن چ ختندر ساتقلب  ایاز حد متعارف مورد معامله  شیب متیق ایصفت ، مقدار نییمعامله از جهت تع

 :شودمیبه شرح زیر محکوم کند،  لیتحص یگرید ایخود  یبرامال، منفعت یا امتیازی 

ه مجازات بی مذکور باشد، هادستگاهو  نهادهامتعلق به  شده وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی تحصیل چهچنان -الف

 مختلس و در مورد امتیاز غیر مالی، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش؛

ات ، به مجازی مذکور نباشدهادستگاهو  نهادهامتعلق به  شده وجه، مال، منفعت یا امتیاز تحصیل چهچنان -ب

 مرتشی.

، مزایده، مناقصه این قانون از قبیل خرید، فروش( 2و )( 1کسانی که در معامالت اشخاص موضوع مواد ) -۲۲8 ماده

جوه پرداخت و ول یاهای فنی، مالی یا حقوقی در اموری مانند تعیین، محاسبه، وصیا قراردادهای مطالعات و مشاوره

ق ز این طریانند و کی مذکور، با یکدیگر تبانی هادستگاهه حساب، تشخیص یا امتیاز مرتبط با نهادها یا و یا تسوی

ت عامالمموجب ورود ضرر به نهادهای مذکور گردند، عالوه بر جبران خسارت و محرومیت دائم از شرکت در 

ارت ابر خسجزای نقدی معادل دو برای مرتبط درجه شش و اشخاص مذکور، به محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

 ند. شومیاین قانون محکوم ( 2و )( 1واردشده به اشخاص موضوع مواد )

یرمستقیم در این قانون به صورت مستقیم یا غ( 2و )( 1کارکنان اشخاص موضوع مواد ) در صورتی که -1تبصره 

 .دنشویمکوم کب به مجازات مختلس محد، عالوه بر جبران خسارت، مرتنارتکاب جرم موضوع این ماده مشارکت کن

ای نسبی و سببی این قانون، شامل اقرب( 2و )( 1حکم این ماده در مورد کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -۲تبصره 

 د.شومیها آن تا درجه سوم از طبقه سوم و خدمه

خاص را اجیر که حسب ماموریت خود اش ( این قانون2( و )1کارکنان اشخاص موضوع مواد )هر یک از  -۲۲9 ماده

اجرت  شخاص یانموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت ا ی رایحمل و نقل اشیادر یا استخدام کرده یا مباشرت 

ا به رخاص و یا اش حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد

ه مجازات ی گردد بمنتهی به تحصیل نفعی برای خود یا دیگردر صورتی که ا نپردازد، رها آن بیگاری گرفته و اجرت

 رد ود وبتر از مجازات مختلس خواهد و در غیر این صورت، مجازات وی یک درجه پایین شودمیمختلس محکوم 

 شود.حق مسترد به ذی باید اجرت صورت هر

حسب ماموریت خود حق داشته است  که ( این قانون2( و )1)کارکنان اشخاص موضوع مواد هر یک از  -۲۳0ماده 

د یا کناست به حساب دولت منظور  که اجیر یا استخدام کردهای بیش از عده ،اشخاصی را استخدام و اجیر کند

در صورتی که دولت منظور بدارد  را به حسابها آن و حقوقکند دمه دولت محسوب خدمه شخصی خود را جزو خ
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و در غیر این صورت، مجازات  شودمیمنتهی به تحصیل نفعی برای خود یا دیگری گردد به مجازات مختلس محکوم 

 تر از مجازات مختلس خواهد بود.وی یک درجه پایین

رای هر نوع داکه در آن اشخاص مذکور  توانند بانمیاین قانون ( 2و )( 1مستخدمان موضوع مواد ) -۲۳1 ماده

ری، بردابهره کاری، اکتشاف، استخراج،العمل، حقکاریمقاطعهو قرارداد از قبیل وارد معامله باشند، می یسمت

ه در مزاید شرکت ،قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، و نظارت در اجرای آن برداریکشی، نقشهنقشه

ر محکوم جه چهانفصال از خدمات دولتی و عمومی درو در غیر این صورت، به حبس و ا داوری شوندو یا  و مناقصه

 ز قبیلااشخاص حقوقی و همچنین ند. اقربای نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه سوم و خدمه مستخدم شومی

شخاص اتوانند با نیز نمی باشندمدیریت میدر آن سهیم یا دارای سمت  الذکرؤسسات که اقرباء فوقو م هاشرکت

ل و اد مذکور باطمتبوع مستخدم، وارد امور فوق شوند؛ در غیر این صورت معامله و قرارد( 2و ) (1موضوع مواد )

نج محکوم رجه پمرتکبان متضامناً به استرداد اموال موضوع اموال و قرارداد و عواید ناشی از آن و به حبس د

 ند.شومی

خاص را برخالف اموال توقیف شده متعلق به اش این قانون( 2و )( 1اشخاص موضوع مواد ) کارکنان از -۲۳۲ماده 

قع، ش خالف وائه گزاراستفاده از موقعیت شغلی یا از طریق ارایا با سوء  مورد استفاده قرار دهدوانین و مقررات ق

ومی درجه و عم حبس و انفصال از خدمات دولتی ، بهزمینه صدور حکم به ضبط یا مصادره آن اموال را فراهم کند

 .شودمیشش محکوم 

ادها و رت نههای عمومی تحت نظاحکم این ماده شامل کارکنان مراکز نگهداری اموال مذکور و پارکینگ -تبصره

 .دنیز خواهد ش ی مذکور و یا بخش خصوصی اداره شود،هادستگاهی مذکور اعم از آن که توسط نهادها یا هادستگاه

 پورسانته ی اجرایی، هرگونهادستگاهی یا حکومت ینهادهادر رابطه با معامالت خارجی  هر شخصی -۲۳۳ ماده

ه طور بر عنوان هتحت ی ازیامتهدیه یا هرگونه  ایاز قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال  )درصدانه(

ز انفصال ا و، به حبس تدولنفع پورسانت یا معادل آن به  ضبطعالوه بر کند،  افتیمستقیم یا غیر مستقیم در

 در صورتی که .شودمیپورسانت محکوم  معادل دو برابر ارزشو جزای نقدی ت دولتی و عمومی درجه پنج خدما

ستگاه به اطالع مسؤول دبالفاصله  کنندهپرداخت پورسانت از سوی شخص خارجی طرف معامله توسط دریافت

ف ی فوق معاهامجازاتاز تعقیب و  کنندهرسانده شود، پورسانت پرداختی به نفع دولت ضبط و دریافت ربطیذ

 .شودمی

 جرائمهر یک از  وقوع یا شروع از چهچنان موظفند( این قانون 2( و )1اشخاص موضوع مواد ) مسؤوالن -۲۳4ماده 

 تیدر حوزه مأمور یاقتصاد جرائمو  یمرتبط با مفاسد مال جرائم یا دیگرو موضوع مبحث نخست تا پنجم این فصل 

 نیا ری. در غدکننگزارش صالح ذی یادار ای ییدر اسرع وقت مراتب را به مراجع صالح قضامطلع شوند،  خود

از کارکنان  کیهر ن ی. همچنندشومیمحکوم  درجه شش یو عموم یت دولتاصورت، حسب مورد به انفصال از خدم

 اجرایی دستگاه ای حکومتی مذکور در نهاد جرائمخود از وقوع  فیوظا طهیمذکور که در ح یهادستگاه اینهادها 

 ایبه مسؤول باالتر خود و  یمراتب را به صورت مکتوب و فور ندیگرامتبوع مطلع شود، مکلف است بدون اطالع 
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 درجه هفت محکوم یو عموم یت دولتاانفصال از خدم بهصورت،  نیا ریدر غ و دکنمربوط گزارش  یواحد نظارت

 .شودمی

تراز و باالتر های مدیرکل یا هماین ماده، مرتکب به طور دائم از انتصاب به سمتدر کلیه موارد مذکور در  -تبصره

 .شودمی( این قانون محروم 2( و )1ی موضوع مواد )هادستگاهدر نهادها و 

 

 مرتبط با بودجه و اعتبارات جرائم -مبحث ششم

 راته یا اعتباتمام یا بخشی از بودجی اجرایی که هادستگاهحکومتی یا هر یک از کارکنان نهادهای  -۲۳۵ماده 

قررات و یا م انونقرا به مصارفی برساند که برای آن در  مذکوربودجه و اعتبارات ، شودمیتوسط دولت تأمین ها آن

ه منتهی به کورتی صدر یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کند،  است اعتباری منظور نشده ضوابط مربوط

ولتی و دمات دی مذکور شود، به جزای نقدی معادل ضرر وارده و انفصال از خهادستگاهورود ضرر به نهادها یا 

 . شودمیعمومی درجه هفت محکوم 

هدی زاید بر اعتبار ( این قانون، بدون مجوز قانونی، تع2( و )1مواد ) هر یک از کارکنان اشخاص موضوع -۲۳۶ماده 

شود، به  ی مذکورهادستگاهی مذکور قبول یا تأیید کند و موجب ورود ضرر به نهادها و هادستگاه برای نهادها یا

 . شودمیانفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم 

ر آن خصوص، ( این قانون را تأیید کند یا د236( و )235حساب، رفتارهای موضوع مواد )هرگاه ذی -۲۳7ماده 

 .شودمیکند، حسب مورد به مجازات مذکور محکوم  صادرگواهی خالف واقع 

ر قانون دکه از اجرای تکلیف مقرر  ی اجراییهادستگاهیا  هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی -۲۳8ماده 

 ذکورماعتبار  نتأمیبع دیگر منا یاکه به عنوان درآمد  عوایدیوجوه و محاسبات یا دیگر قوانین مربوط مبنی بر واریز 

های خاص باو باید به حساب خزانه یا حس شودمیوصول  ایبودجهدر قوانین بودجه کل کشور یا دیگر مقررات 

ت ند در صورکقدام ا، خودداری کند یا در خارج از مواعد مقرر در قانون دیگر واریز یا به اشخاص خاص تحویل گردد

عمومی  ولتی وددل ضرر وارده و انفصال از خدمات ی مذکور، به جزای نقدی معاهادستگاهورود ضرر به نهادها و 

 .شودمی درجه هفت محکوم

 

 حق بدوندارا شدن  -مفتمبحث ه

موضوع نان یا دیگر کارک جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی (142)هر یک از اشخاص مشمول اصل  -۲۳9ماده 

لفند فهرست مککه  1394ایران مصوب  قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی

، تدر طول مدت خدم چهچنانرا به مراجع مربوط اعالم کنند، همسر و فرزندان تحت تکفل خود دارایی خود و 

ول عنوان مشمدر صورتی که ، داشته باشدبرخالف حق افزایش ها آن تحت تکفل همسر یا فرزندانخود،  دارایی

دولتی  تخدمااز  و انفصال ی اجتماعیهامجازاتیکی از  نامشروع، به داراییضبط  مجرمانه دیگری نباشد، عالوه بر

 .شودمیمحکوم درجه شش و عمومی 
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االجراء شدن مای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزنامهرسیدگی به جرم موضوع این ماده به موجب آیین -تبصره

 رسد.قوه قضاییه میاین قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس 

جز در مواردی که  و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن به (239ماده ) های افراد مشمولفهرست دارایی -۲40 ماده

مجمع  9/8/1394مصوب  ن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایرانمسؤوالقانون رسیدگی به دارایی مقامات، در 

ه کنان کن و کارمسؤوالتعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از نامه مربوط تشخیص مصلحت نظام و آیین

 آنا برتبط های افراد مشمول یا اسناد و اطالعات محسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی

وند و شین اسناد جات اباشند و یا حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، مرتکب افشاء یا انتشار مندر

د، به مطلع سازنها آن دیگران را از مفاد نحویا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر 

حو به نکه به هر  غیر از افراد مذکور کسانیند. شومیانفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم 

یکی از  ورند بهآآن را فراهم و یا موجبات  مایندن منتشرافشاء، چاپ یا اطالعات مذکور دسترسی یافته و آن را 

یر از تقص ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور ناشی چهچنانی اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد. هامجازات

 ر خواهد بود.تمرتکب باشد مجازات وی حسب مورد یک درجه پایین

 

 ی اجراییهادستگاهیا  حکومتینهادهای تعدیات و تقصیرات کارکنان  -مهشت مبحث

از اجرای ، باشد در هر رتبه و مقامی که ( این قانون2( و )1کارکنان اشخاص موضوع مواد )هر یک از  -۲41ماده 

یری ی یا جلوگرخوددای االجرای سایر مراجع قانونیا آرای الزماوامر مقام قضایی یا  ، اجرای احکامو مقررات قوانین

بی کت وامراو در خصوص خودداری یا جلوگیری از اجرای  به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنجکند، 

 .شودمیمحکوم ، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش قانونیدیگر مقامات 

مهلت ظرف  اند حداکثرموظفاین قانون ( 2( و )1ن و روسای اشخاص موضوع مواد )مسؤوالهر یک از  -۲4۲ماده 

به  تشور نسبیا سازمان بازرسی کل ک مجلس شورای اسالمی نودماز تاریخ وصول مکاتبات کمیسیون اصل  ماه دو

اری کند، کور خوددبدون عذر موجه از ارائه پاسخ در مهلت مذدر صورتی که کند.  اقدام ارائه پاسخ کافی و مستند

 ای درجه شش محکومانفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه بهحسب مورد 

 .شودمی

ای موارد از صدور حکم قطعی، نسبت به اجر پیش( 242( و )241مرتکب جرم موضوع مواد ) چهچنان -۲4۳ماده 

 یابد.، مجازات وی یک درجه تقلیل میکندمذکور اقدام 

 وارد کند ن اماکنبه ایهر یک از مأموران و کارکنان مؤسسات کیفری اقالم ممنوع را به نحو غیر مجاز  -۲44 ماده

، به نفع دولت کور بهدر این اماکن کند، عالوه بر ضبط اقالم مذها آن یا مبادرت به فروش، توزیع، حمل یا نگهداری

 .شودمیی اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم هامجازاتیکی از 

ها و زندان ازمانسای است که با پیشنهاد نامهتعیین مصادیق اقالم ممنوع موضوع این ماده، بر اساس آیین -تبصره

 رسد. اقدامات تأمینی و تربیتی به تصویب رئیس قوه قضاییه می
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 ف واقعگواهی یا گزارش خال -منهمبحث 

ای بر عهده وی ( این قانون وظیفه2( و )1به موجب قانون یا از طرف اشخاص موضوع مواد ) هر شخصی -۲4۵ماده 

 نظر اظهار در اکند ی قعحق یا وا برخالف رفتار یا قرارگرفته است، مبادرت به تهیه یا ارائه گزارش، گواهی، اظهارنظر

 در آزمایش رایب که چیزی کند نیت مبادرت به تغییر دربا سوء  یا نکند ذکر تمام یا قسمتی از واقعیت را خود

ران عالوه بر جب اموال اشخاص مذکور شود، یا دیگری به ضرر ایراد به منجر چهچناناست،  گرفته قرار او اختیار

ز اای و یکی خسارت، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

 تر است. و در غیر این صورت، مجازات مرتکب یک درجه پایین شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازات

می هداشت عموپزشکی یا دیگر کارکنان مرتبط با حوزه سالمت و ب پزشک یا متصدی آزمایشگاه هرگاه -۲4۶ماده 

ی هادستگاه حکومتی یا نهادهای خدمت در از افراد معافیت استخدام، اشتغال، مرخصی یا برای اموری از قبیل

کند،  اقع صادرو خالف گواهی نوع بیماری یا معالجات انجام شدهاجرایی و یا تقدیم به مراجع قضایی، در مورد 

نج پای مربوط درجه انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه به حسب مورد

 ی مذکور صادرهاهدستگار مواردی که گواهی فوق به منظور ارائه به اشخاصی به غیر از نهادها یا . دشودمیمحکوم 

 تر خواهد بود.شده باشد، مجازات مرتکب یک درجه پایین

ل یا امتیازی این قانون، به واسطه اخذ وجه، ما( 246و )( 245گواهی صادر شده در مواد ) چهچنان -۲47ماده 

 .شودمیصادر شده باشد، مرتکب به مجازات مقرر برای مرتشی نیز محکوم 

 

 طبیعی و، تاریخی، مذهبی علیه میراث فرهنگی جرائم -هشتم فصل

اریخی یا تهای فرهنگی، ها یا مجموعهها، اراضی، تپهتمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه هر شخصی -۲48ماده 

یا  ازم، خطوطء، لورسیده است و یا تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت

باشد تخریب یا می، تاریخی یا مذهبی را که مستقالً نیز واجد حیثیت فرهنگیها آن نقوش منصوب یا موجود در

 . شودمی محکوم معادل یک تا دو برابر خسارات وارده جزای نقدیمفقود کند، به حبس درجه چهار یا پنج و 

قال، نه انت، مرتکب هرگوصنایع دستیهر شخصی بدون نظارت و مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  -تبصره

ا قدمت ابه بهای دارای قدمت تاریخی شود که واجد امکان ساخت آثار مشنگ تپهجایی خاک یا سبرداشت یا جابه

محکوم  ماده تاریخی باشد، اعم از آن که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا نشده باشد، به مجازات موضوع این

 .شودمی

های فرهنگی، یا مجموعه هاها، اراضی، تپهاز ابنیه، اماکن، محوطه تمام یا قسمتی نسبت به هر شخصی -۲49ماده 

نتهی به که م تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ثبت شده مرتکب هرگونه تجاوز یا تصرف گردد، بدون آن

ی هااتمجازز و یکی ا شود، عالوه بر رفع آثار تخلف یا رفتار ارتکابی، به حبس درجه پنج یا ششها آن تخریب

 .شودمیمحکوم درجه شش اجتماعی 
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در فهرست  شدهثبتمیراث طبیعى عرصه یا کالبد اصلی  تمام یا قسمتى ازمرتکب تخریب  هر شخصی -۲۵0ماده 

ا تعادل یک گردد، به حبس درجه پنج و جزای نقدی م کلیت و یکپارچگى آن مخدوشکه به نحوى شود،  آثار ملى

 .شودمیدو برابر خسارت وارده محکوم 

ابط مصوب و صنایع دستی یا با تخلف از ضوگردشگری و میراث فرهنگی، وزارت  مجوزبدون  شخصیهر  -۲۵1ماده 

، ر ملیرست آثاثبت شده در فه ، مذهبی یا طبیعیتاریخی، ، در حریم آثار فرهنگیوزارت این شده از سوی ابالغ

خریب ت را در معرضها آن شود یاها آن تزلزل در بنیان یا لطمه به آن و یا تخریب که سبب مرتکب رفتاری شود

شش و  حبس درجه هببی، قرار دهد یا نما یا منظرآثار مذکور را مخدوش کند، عالوه بر رفع آثار تخلف یا رفتار ارتکا

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه پنج هامجازاتیکی از 

ت میراث ی اجرایی بدون اخذ نظر موافق وزارهادستگاههر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا  -۲۵۲ماده 

ار ریم آثمجوز برای احداث یا تجدید بنا در ح هرگونهفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبادرت به صدور 

و مجوز بر لغ رسیده است، عالوهتاریخی، فرهنگی، مذهبی یا طبیعی کند که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

ربط در ن ذیمسؤوال. شودمیو انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم حبس  به مذکور، حسب مورد

مقتضی  ی مذکور پاسخهادستگاهاند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به استعالمات نهادها یا وزارت مذکور نیز مکلف

 ند.شومی، به مجازات فوق محکوم صورت یناارائه دهند؛ در غیر 

ضوابط و  از کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخالفهریک در صورتی که  -۲۵۳ماده 

مات دولتی و حبس و انفصال از خد به( ماده کند، 252) مقررات مربوط مبادرت به صدور گواهی یا مجوز موضوع

 .شودمیمحکوم  عمومی درجه پنج

و ط برخالف ضواب و یاصنایع دستی  و میراث فرهنگی، گردشگری وزارتبدون مجوز  هر شخصی -۲۵4ماده 

ده در ثبت ش ذهبییا م ، تاریخیفرهنگی اماکن موجود در اشیاء یا تزئیناتو یا  هامحوطهاماکن، بناها، مقررات، 

عالوه بر رفع ، ییر دهددهد یا نحوه استفاده آن را تغ توسعهکند،  تجدید یا مرمت، تعمیر، تغییررا  فهرست آثار ملی

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه شش یا هفتهامجازاتآثار تخلف، به جزای نقدی یا یکی از 

تعمیر، تغییر، ترمیم، مرمت، تجدید یا توسعه اموال و یا تغییر نحوه استفاده ابنیه یا آثار در صورتی که  -۲۵۵ماده 

ضرورت داشته باشد، مالک یا متصرف قانونی مکلف است به منظور اخذ مجوز بالفاصله مراتب را به موضوع این فصل 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اطالع دهد. وزارت مذکور مکلف است در خصوص درخواست وی 

ان بازرسی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ و ابالغ کند. در صورت عدم پاسخ، مالک یا متصرف قانونی به سازم

مراجعه و با احراز ضرورت توسط آن مرجع، مراتب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم 

یا متصرف قانونی  مالکدر صورتی که کند. و متقاضی تحت نظارت این وزارت، نسبت به موارد فوق اقدام می شودمی

ونه خسارت یا تخریب اموال، ابنیه یا آثار مذکور شود، عالوه بر مراتب مذکور را رعایت نکند و موجب ورود هرگ

. هر یک از کارکنان شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتجبران خسارت به جزای نقدی یا یکی از 

وزارت مذکور نیز که در خصوص موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نکند و موجب ورود خسارت به اموال، ابنیه یا آثار 
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ظرف دو ماه از  چهچنان. شودمی مذکور شود، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم

تاریخ مراجعه مالک یا متصرف قانونی به مراجع مذکور درخصوص موضوع تعیین تکلیف ننمایند مالک یا متصرف 

 تواند رأساً نسبت به موارد مذکور در صدر ماده اقدام کند.می

ها، ها، نمایشگاهموزهرا از  تاریخی، فرهنگی یا مذهبیقطعات آثار  یااشیاء، لوازم، مصالح  هر شخصی -۲۵۶ماده 

میراث  وزارت حت حفاظت یا نظارتیا مذهبی یا دیگر اماکن یا اشیایی که به هر نحو ت تاریخی، اماکن فرهنگی

رد بودن، مو آور به مسروقهبا وجود قرائن اطمینانکند یا  قرار دارد سرقت صنایع دستیگردشگری و فرهنگی، 

رزش و برابر اعادل دحبس درجه چهار یا پنج و جزای نقدی م بهمعامله یا انتقال قرار دهد یا تحصیل یا مخفی کند، 

 .شودمیمال موضوع جرم محکوم 

ز میراث دون مجوبمذهبی را هر شخصی با علم و آگاهی، اموال یا آثار دارای ارزش فرهنگی، تاریخی یا  -۲۵7ماده 

مل، صیل، حرا عرضه، قبول، تحها آن فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد معامله یا انتقال قرار دهد یا

مشمول ه رتی کدر صونگهداری یا مخفی کند، اعم از این که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده یا نشده باشد، 

بر ارزش مال د، به حبس درجه شش و جزای نقدی معادل یک تا پنج برانشو 1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 

 .شودمیموضوع جرم محکوم 

، مکلف دست آورد موضوع این فصل را به کشور وارد کند یا به طور اتفاقی به آثار ایاموال هر شخصی  -۲۵8ماده 

ه ن صورت، عالودهد. در غیر ای لیتحو صنایع دستیگردشگری و فرهنگی، وزارت میراث به را ها آن است بالفاصله

از صدور  پیش چهچنان. شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازات، به یکی از آثار مکشوفه ایضبط اموال  بر

خفیف تجازات متواند مرتکب را از مجازات معاف کند یا یک درجه در را تحویل دهد، دادگاه میها آن حکم قطعی

 یا قاضی اجرای را تحویل دهد، دادگاه با درخواست محکومها آن صدور حکم قطعیاز پس در صورتی که دهد و 

 دهد.احکام مجازات وی را به نصف و حداکثر تا دو سوم مجازات مندرج در رای تقلیل می

شمول از تعقیب به مرجع مربوط تحویل دهد، مپیش مرتکب اموال یا آثار فوق را که  در صورتی -تبصره

 .شودمیالکشف پرداخت ور در این ماده نخواهد شد و مطابق مقررات به وی حقی مذکهامجازات

ونی و یا واجد ارزش تاریخی، فرهنگی یا مذهبی و بدون مجوز قانآثار  قصد تحصیلبه  هر شخصی -۲۵9ماده 

ه ی اجتماعی درجهامجازاتشود، به حبس یا یکی از حفاری یا کاوش  برخالف ضوابط و مقررات مربوط مرتکب

ر در فهرست آثا شدهتاریخی، فرهنگی یا مذهبی ثبتهای محوطه یادر اماکن  این اقداماتدر صورتی که شش و 

 .شودمیواقع شود، به حبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم  ملی

ن موضوع ماکا ودر صورت وجود امارات و قرائن کافی بر وجود آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی در اراضی  -تبصره

با  م قضایی ور مقاثبت شده یا نشده باشد، کاوش یا حفاری به دستو در فهرست آثار ملی این ماده، اعم از این که

انع ذکور مپذیرد. عدم حضور مسؤوالن من مربوط و با نظارت و حضور نماینده دادستان صورت میمسؤوالحضور 

 محکوم ی اجتماعی درجه ششهامجازاتتنکف به یکی از باشد، در این صورت مسؤوالن مساقدام دادستان نمی

 ند.شومی

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 55

امله یا بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبادرت به ثبت مع هر شخصی -۲۶0ماده 

 شده در فهرستثبت ، مذهبی یا طبیعیتاریخی، فرهنگیتنظیم هرگونه قرارداد مربوط به اموال یا آثار دارای ارزش 

 .شودمیدرجه شش محکوم  جزای نقدیآثار ملی کند، حبس درجه هفت یا 

ای اثر را به ج جیایرانی یا خار یا مذهبی تاریخی، نمونه تقلبی آثار فرهنگی به قصد تقلب، هر شخصی -۲۶1ماده 

نتقال امله یا ا، مورد معتقلبی بودن علم بهبا  چهچنانی اجتماعی درجه هفت و هامجازاتیکی از  اصلی بسازد به

 رضهیا ع عرفیم دیگری این آثار را به چهچنانجزای نقدی معادل دو تا سه برابر عواید حاصل از جرم و به قرار دهد، 

اثر تقلبی  چهچنان. شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هشت هامجازات، به یکی از کند حملیا  نگهداریکند و یا 

ه موجب کباشد  از خاک، مواد یا اجزای دارای ارزش تاریخی یا فرهنگی ساخته شدهموضوع این ماده با استفاده 

 .شودمیاشتباه در تشخیص قدمت آثار گردد، مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید 

ری باشد، موضوع این ماده به موجب قانون مشمول مجازات شدیدت جرائمارتکاب هر یک از  چهچنان -1تبصره 

 .شودمیمجازات شدیدتر اعمال 

، خطوط، یث نقوشحدر دوره معاصر ساخته شده و از  منظور از نمونه تقلبی در این ماده اشیایی است که -۲تبصره 

مونه نآن که  یل بوده یا بدوناص یا مذهبی تاریخیی، شبیه آثار فرهنگ و قدمت وزن، شکل، جنس، اندازه، حجم

نده یا وی سازساصیل معرفی شود و عالمتی از  یا مذهبی تاریخی، اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی

 نشده باشد. یا درج مرجع قانونی مربوط برای تشخیص از اصل بر روی آن حک

ذهبی یا مدار شناسایی، حفاظت یا حمایت از آثار فرهنگی، تاریخی، هر شخصی حسب وظیفه، عهده -۲۶۲ماده 

دمات خال از موضوع این فصل واقع شود، حسب مورد به انفص جرائمطبیعی بوده و در اثر تقصیر وی، هر یک از 

نجام ااز ر صورتی که دو  شودمیمحکوم  ای درجه ششدولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

ه کب یک درج، مجازات مرتکندیا کتمان حقیقت امتناع به مراجع رسمی  جرائمیا گزارش وقوع این  وظایف خود

 .شودمیتشدید 

ی، شناسای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات قانونی را به منظور -1تبصره 

 ورد. آنشده به عمل تها، اراضی فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثباماکن، تپه حفاظت و ثبت اموال، ابنیه، آثار،

ع ی از وقوپیشگیر به منظور حفظ و صیانت از اموال، ابنیه و آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی و -۲تبصره 

 .شودمییل موضوع این فصل، در مرکز هر استان کارگروهی با ریاست دادستان مرکز استان تشک جرائم

 :شودمیدر موارد زیر، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید  -۲۶۳ماده 

 اموال یا آثار موضوع جرم، در فهرست آثار جهانی ثبت شده باشد؛در صورتی که  -الف

 مرتکب از کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد؛ -ب

عه خارجی تکب تبموضوع این فصل به اتباع خارجی صورت پذیرفته باشد یا مرمعامله یا انتقال اموال و آثار  -پ

 باشد؛
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 یگر ادواتدفجره یا ی یا مواد منبردارخاکآالت ینماشی فلزیاب یا با استفاده از هادستگاهجرم با استفاده از  -ت

 مشابه که واجد اثر تخریبی گسترده است، واقع شده باشد.

ولت جمهوری قانون الحاق دمیراث فرهنگی زیر آب، موضوع موضوع این فصل نسبت به  جرائم چهچنان -۲۶4ماده 

ی اقتصادی یا در منطقه انحصار 13/9/1387فرهنگی زیر آب مصوب از میراث  کنوانسیون حفاظتاسالمی ایران به 

حکوم می مندرج در این فصل هامجازاتواقع شود، حسب مورد مرتکب به  فالت قاره جمهوری اسالمی ایران

 .شودمی

ده یا م تحصیل شکشف شده موضوع این فصل که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جر کلیه اشیا و اموال -۲۶۵ماده 

، یفرهنگ راثیم حسب مورد به نفع وزارت، است حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده

 گردد.ضبط می ی یا دولتگردشگر ی ودست عیصنا

ر وظف است دموضوع این فصل، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی م جرائمدر هر یک از  -۲۶۶ماده 

 چهچنان. ش کندموارد ضروری راسا نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام و بالفاصله مراتب را به دادستان گزار

فته هف یک تواند اعتراض خود را به دادستان تقدیم کند و دادستان موظف است ظرنفع مدعی حقی باشد، میذی

گزارش  ادستان. در موارد غیرضروری، وزارت مذکور مراتب را به دکندنسبت به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

 .کندکند و دادستان در صورت لزوم دستور توقف عملیات اجرایی را صادر میمی

اث ارت میرماهیت تاریخی، فرهنگی، مذهبی یا طبیعی آثار و اشیای موضوع این فصل با وز تشخیص -۲۶7ماده 

اریخی، تنگی، فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. وزارت مذکور مکلف است فهرست آثار، ابنیه یا اماکن فره

را به  ا طبیعیی، مذهبی تاریخی، فرهنگی یا جهانی یا دارای ارزش در فهرست آثار ملی ثبت شدهمذهبی یا طبیعی 

د فاتر اسنادتیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطابق مقررات اعالم کند تا از آن طریق به صورت برخط در اخ

های انهرسمی کشور قرار گیرد و همچنین، مکلف است فهرست مذکور را از طرق مقتضی مانند نشریات یا رس

 جمعی به اطالع عموم برساند.

ر یه یا دیگال، ابننامه اجرایی موضوع این فصل مشتمل بر مواردی از قبیل تعیین محدوده حریم امویینآ -۲۶8ماده 

سمی جهت رها، تعیین مراجع تغییر استفاده از آنشخیص مصادیق ، مذهبی یا طبیعی، تتاریخی، فرهنگیآثار 

بت در ثور جهت و اموال و ابنیه مذک گذاری آثارکشف قابل پرداخت، تعیین ضوابط ارزش و میزان حقها آن تحویل

( 2بصره )ضوع تفهرست آثار ملی و جهانی و همچنین، تعیین حدود وظایف و اختیارات و ترکیب اعضای کارگروه مو

، یگفرهن راثیم هایخانهوزارتتوسط االجراء شدن این قانون این قانون، ظرف سه ماه از تاریخ الزم( 262) ماده

 تهیأ بیصوتبه پس از تایید رییس قوه قضاییه،  و هیکشور تهو  اطالعاتی، دادگستری، دست عیصنا ی وگردشگر

 .رسدمی رانیوز

 علیه سالمت و حوزه بهداشت و درمان جرائم -فصل نهم

در اقدامات درمانی یا تشخیصی کادر پزشکی ایجاد مزاحمت، ممانعت کند و یا هرگونه  هر شخصی -۲۶9ماده 

ی اجتماعی هامجازاتمنتهی به فوت بیمار شود، به حبس درجه چهار و یکی از  چهچناناخالل جدی انجام دهد، 
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ی هامجازاتمنجر به نقص عضو یا تشدید بیماری وی گردد، به حبس درجه پنج و یکی از  چهچناندرجه پنج و 

 .ودشمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتاجتماعی درجه شش و در غیر این صورت، به یکی از 

ی تجویز ل پزشکهرگاه طرح درمانی یا اقدامات پزشکی که به اشتباه از سوی پزشک یا دیگر صاحبان مشاغ -تبصره

 .شودمی مقرر در این ماده محکوم است، مرتکب حسب مورد به مجازات شده

وزیع، تی مبادرت به ساخت، تولید، آموزش پزشک وزارت بهداشت، درمان وهر شخصی بدون مجوز  -۲70ماده 

نظیر  یکی بیولوژهاوردهفرآعرضه، خرید یا فروش هر نوع داروی انسانی یا دامی، مواد اولیه یا دیگر اقالم دارویی یا 

د یا ها، مواکند، عالوه بر ضبط دارواطفال  مخصوص مواد غذایى یاهاى آزمایشگاهى فرآورده یا سرم و واکسن

وم فت محکهی اجتماعی درجه هامجازاتها، به حبس درجه شش و یکی از یا معدوم نمودن آن های مزبورفرآورده

 .شودمی

ه جای جنس باین قانون تقلب کند مانند آن که جنسی را  قبلدر تهیه مواد موضوع ماده  هر شخصی -۲71ماده 

یخ نقضای تارادن یا فساد یا تقلبی بودیگر قلمداد کند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازد و همچنین با علم به 

یگر دای داروی ا به جررا برای فروش آماده کند یا عرضه بدارد یا به فروش برساند یا دارویی ها آن مصرف این مواد،

صرف مگر آن که مواد مذکور به م شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتبدهد، به حبس و یکی از 

 :شودمیی زیر محکوم هامجازاترت حسب مورد به رسیده باشد که در این صو

 کننده، به حبس درجه دو؛در موارد منتهی به فوت مصرف -الف

 در موارد منتهی به نقص عضو، مرض دائمی یا زوال دائم منافع شود، به حبس درجه سه؛ -ب

 های بدنی، به حبس درجه چهار؛در دیگر آسیب -پ

 یک از صدمات موضوع بندهای مذکور، به حبس درجه پنج. در صورت عدم ایجاد هیچ -ت

آن که  د، اعم ازمرتکب از کارکنان یا افراد مرتبط با حوزه سالمت و بهداشت عمومی باشدر صورتی که  -1تبصره 

 .شودمیمذکور باشد یا نباشد، حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید وزارت دارای مجوز از 

ن و هداشت، درماتوسط وزارت ب هر سالههای موضوع این ماده، داروها، مواد، اقالم یا فرآوردهفهرست  -۲تبصره 

 .شودمیسازمان دامپزشکی تهیه و اعالم  ربط از قبیلهای ذیبا همکاری سازمان آموزش پزشکی و

تعمال ننده از اسکهر شخصی دارویی را به جای داروی دیگری به فروش برساند و موجب بازماندن مصرف -۳تبصره 

وم اده محکممنتهی به فوت وی گردد، به مجازات مقرر در این در صورتی که داروی اصلی و عدم معالجه شود، 

 .شودمی

ل یا ، مکماشتیبهد، آرایشی، آشامیدنی، مواد خوردنی هر شخصی مرتکب یکی از رفتارهای زیر در حوزه -۲7۲ماده 

 : شودمیی اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم هامجازاتیکی از  ی غیردارویی شود، به حبس وزایانرژ

یع یا به قصد توزها آن واردات، تولید، ساخت، توزیع، عرضه یا فروش مواد تقلبی یا غیراستاندارد یا نگهداری -الف

 فروش؛

  ن؛ی کودکاباز اسبابیا  غذایی، ظروفغیر مجاز در مواد  هایافزودنیدیگر  یا اسانس، کار بردن رنگه ب -ب
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  یا تاریخ منقضی شده؛ عرضه جنس فاسدیا  ، توزیعفروش -پ

 ؛منظور سوء استفادهه جنس به مخلوط کردن مواد خارجی ب -ت

 .عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر -ث

تکب حسب منجر به یکی از نتایج زیر شود، مر (272)مصرف هر یک از مواد موضوع ماده  چهچنان -۲7۳ ماده

 :شودمیمورد به شرح زیر مجازات 

  شود، به حبس درجه دو؛ کنندهمنجر به فوت مصرفدر صورتی که  -الف

 ه؛به حبس درجه سد شوکننده مصرف ا، زیبایی یا کراهت منظریکی از اعض صموجب نقدر صورتی که  -ب

حبس  بهماه باشد بیشتر از یکو مدت معالجه آن  دشوکننده یا آسیبی موجب بیماری مصرفدر صورتی که  -پ

 درجه پنج؛

ی از به یکماه باشد کی تامعالجه آن  و مدتد شوکننده یا آسیبی موجب بیماری مصرفدر صورتی که  -ت 

 های اجتماعی درجه پنج؛مجازت

ی از به یکد شوکننده نرسیده یا مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نمصرف به دست مواددر صورتی که  -ث

 ی اجتماعی درجه شش.هامجازات

ب باشد حسب ناشی از تقصیر مرتک این قانون( 273( و )272د )رفتارهای موضوع موا ارتکابرگاه ه -۲74ماده 

 تر خواهد بود.مورد مجازات وی یک تا سه درجه پایین

نمایند داری میمنقضی شده باشد را خریها آن که مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف کسانی -۲7۵ماده 

ن معی بوطمرمؤسسات دیگر یا  هداشت، درمان و آموزش پزشکیباید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت ب

( 273) و( 272) مقرر در موادی هامجازاته حسب مورد ب ببرند در غیر این صورتکار هگردیده معامله نمایند یا ب

 د.ش محکوم خواهنداین قانون 

د به هر خاطب شوارائه هرگونه اطالعات نادرست و تبلیغ خالف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب م -۲7۶ماده 

ویی، های دارهای داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآوردهطریق از جمله رسانه

و  پزشکیخوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان

قدی یا نجزای به عالوه بر جبران خسارت واردشده، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سالمت ممنوع است مرتکب 

ت از محرومیخدمات دولتی و عمومی یا  حسب مورد به انفصال ازو درجه شش  ی اجتماعیهامجازاتیکی از 

 شود.محکوم می از همان درجهای مربوط حرفهفعالیت شغلی و 

مربوط  ف قوانیناطالعات یا ادعاهای خال از ت استاطالعات نادرست و تبلیغ خالف واقع عبار منظور از -1تبصره 

ع قانونی ا مراجدرمان و آموزش پزشکی یی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، یکه به حکم مراجع صالح قضا

، غذایی تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش گذارینامصاحب صالحیت درباره روش فرآوری، تولید، 

اخلی یا ز مراجع دجوز اروش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا م

 .شودها و خدمات موضوع این قانون مشخص میخارجی در خصوص کاال
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های ر رسانهمسؤول د های جمعی موجب محکومیت مدیرانتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه -۲تبصره 

 است. مادهها به مجازات مندرج در این ربط در سایر رسانهچاپی یا مسؤول ذی

 نج و روغن، آرد، بریا توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی از قبیل گوشت به نحوی از انحاء در عرضههر کسی  -۲77ماده 

یکی از  مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس و چهچنانشود،  گرانی کمیابی ودر توزیع یا  موجب اخالل

 .شودمیی اجتماعی درجه شش و استرداد کلیه عواید ناشی از جرم محکوم هامجازات

ب ربط که به موجی، سازمان ملی استاندارد و دیگر مراجع ذیدرمان وآموزش پزشکبهداشت، وزارت  -۲78ماده 

کن کلیه اما العادهقانون، وظیفه نظارتی مستقیم و مرتبط دارند موظفند نسبت به شناسایی و بازرسی مستمر و فوق

ها یا دیگر کملیا م اولیهو مراکز ساخت، تولید، توزیع، عرضه، خرید یا فروش هر نوع داروی انسانی یا دامی، مواد 

، ، آشامیدنیخوردنی مواد یا پزشکییا لوازم پزشکی یا دندان آزمایشگاهى یا ی بیولوژیکهافرآوردهاقالم دارویی یا 

ان ن و بازرسأمورامآرایشی، بهداشتی اقدام و موارد وقوع تخلف یا جرم را به مراجع رسمی گزارش دهند. هر یک از 

 ت دولتی وز خدمااز انجام وظایف مذکور خودداری یا ممانعت کند، حسب مورد به انفصال اوزارت و مراجع مذکور، 

ز ناشی ا عدم انجام وظیفهدر صورتی که ای مربوط درجه شش و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

نتهی مکور یفه مذتر خواهد بود. در مواردی که ترک وظتقصیر وی باشد، حسب مورد مجازات وی یک درجه پایین

( و در مورد 272) تر از مجازات مذکور در مادهبه ورود هر نوع آسیب به انسان شود، حسب مورد به یک درجه پایین

 رجه ششدای مربوط آسیب به حیوان، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

 .شودمیمحکوم 

اشت هدبالمت و و تخلفات در حوزه س جرائممأموران و بازرسان مراجع مذکور در اجرای وظایف مرتبط با  -تبصره

ند و دیگر شومیضابط دادگستری محسوب های الزم، پس از فراگیری مهارت عمومی و امور پزشکی و دارویی

 رند. ضابطان مکلفند حسب درخواست مراجع مذکور، همکاری الزم را با آنان به عمل آو

صل، وضوع این فمگذشته، غیر استاندارد یا غیرمجاز مصرف  ، تاریخفاسد، تقلبی یا اشیای کلیه مواد -۲79ماده 

 ربوطمدیگر مراجع رسمی  یاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگاه  .دنشومیبالفاصله پس از کشف توقیف 

 گهداریولی ن، حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است، که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی کنندگواهی 

فروش ه ادستان بدستور دادستان با اطالع صاحب کاال و با حضور نماینده ده مواد مکشوفه ب، امکان نداردها آن

ی ه گواههرگا. تودیع خواهد شد دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری رسد و وجوه حاصل تا ختممی

 ند. شومیعدوم مدستور دادستان فوراً ه ب، صنعتی ندارد حیوانی یا، شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی

 ویا بهداشتی  آرایشی، آشامیدنی، مواد خوردنیه مجاز ب هایافزودنیها و دیگر اسانس، هافهرست رنگ -۲80ماده 

مجاز  ی و تعیین حدبازدر اسباب استفادهمورد  ی مجازهایا رنگ مربوطده در صنایع نوع جنس ظرف مورد استفا

رمان و دداشت، بهوزارت االجراء شدن این قانون، توسط ماه از تاریخ الزممواد سمی و اضافی غیر مجاز، ظرف سه

 ها و نهادهایانو با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر سازم آموزش پزشکی

 رسد.وزیران می هیأتمربوط تهیه و به تصویب 

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 60

 علیه محیط زیست جرائم -فصل دهم

که  در صورتیو  شودمیدرجه چهار محکوم به حبس  کندسوزی ایجاد کس در جنگل عمداً آتشهر -۲81اده م

 .شودمیمرتکب یک درجه تشدید  مجازاتان سازمان جهاد کشاورزی یا ضابطان باشد مأمور از مرتکب

ها که در شهرداری ا کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری وهسوزی در جنگلدر موقع آتش -۲8۲ماده 

. دننککمک ء حریق اطفادارند در  اختیارکه در ی موظفند با کلیه وسایلان مأمور تقاضای بهنزدیکی آن محل باشند 

 ند و در صورتشومیدر صورت امتناع، مرتکب به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم 

 تر خواهد بود.تقصیر یا قصور ماموران مذکور، مجازات مرتکب یک درجه پایین

 ری ازشخص دیگ او سپرده شده شخصاً یا با تبانی بانی بهسازمان جنگل هر گاه مأموری که چکش ویژه -۲8۳ماده 

 .شودمیبه انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم  حبس و د بهکنچکش سوء استفاده 

ی ی اجتماعهامجازاتبه یکی از استفاده نمایند  بانی سوءهای ویژه سازمان جنگلاشخاصی که از چکش -تبصره

 ند.شومیدرجه هفت محکوم 

بانی لسازمان جنگ ای ویژههسپرده شده مکلف به حفظ چکشها آن انی که چکش بهبن جنگلامأمور -۲84ه ماد

 ودمات دولتی قرار گیرد به انفصال از خ صالحیتفاقد شخص  در اختیارچکش ها آن تقصیردر اثر  چهچنانو  است

 .شودمیمحکوم عمومی درجه هفت 

هم را فراها آن موجبات از بین رفتنیا  درختان شودمرتکب قطع  یبر خالف مقررات قانون هر شخصی -۲8۵ماده 

 زش درختانبه جزای نقدی معادل یک یا دو برابر ار سن درخت وقعیت وم، حسب نوع و درجه پنجحبس  سازد به

 .شودمیمحکوم قطع شده یا از بین رفته 

صورت  ین آن بهبه نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمقطع درخت از طرف مالکین در صورتی که  -تبصره

به مصرف و  شودمیشهرداری ضبط دولت یا به نفع حسب مورد کند همه زمین  سازی استفادهتفکیک و خانه

 .رسدن میاخدمات عمومی شهر و محروم

ها زراعی و باغ کاربری اراضی در اجرای قانون حفظ (2( و )1اشخاص موضوع مواد )یک از کارکنان  هر -۲8۶ ماده

از خدمات  عالوه بر انفصال ،هشدد ضمن ابطال مجوز صادرباش تخطی نمودهاصالحات بعدی با  31/3/1374مصوب

ن صدور زمابه قیمت ها اراضی زراعی و باغ ارزشیک تا سه برابر  معادل به جزای نقدیدولتی و عمومی درجه شش، 

 ل دائم ازه انفصامذکور بمجازات  عالوه بر ،و در صورت تکرار است با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده حکم

ر و د ه ششممنوعیت از اشتغال به سردفتری درجمتخلف نیز به  سردفتر. شودمیمحکوم  عمومی خدمات دولتی و

 .شودمیفتری محکوم سرداشتغال به از ت دائم محرومی وحبس درجه هفت به ، صورت تکرار

و برابر معادل دحبس درجه پنج یا جزای نقدی زیر شود به  هر یک از رفتارهایمرتکب  شخصیهر  -۲87ماده 

 :شودمیهای اجتماعی درجه شش محکوم و یکی از مجازات خسارت واردشده

 د ایرانی،زن زرشکار جانوران قابل شکار و صید کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گو -الف

 ؛توریمرغ و همچنین شکار با استفاده از وسائل نقلیه موکروکودیل(، هوبره و میش یوزپلنگ، تمساح )
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 ؛های ملیکرکودیل( در پارکتمساح )و  یوزپلنگ ،شکار ببر -ب

ه بن و شکار ثال آشکار، صید و یا کشتار جانوران قابل شکار و صید با استفاده از سموم و مواد منفجره و ام -پ

 ؛جمعی دسته همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و

 را فراهم یرنفتیغج فارس و دریای عمان با مواد مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلی -ت

 ؛خطر افتادن محیط زیست آنان شودآورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به 

یات حهای مناطق حفاظت شده یا پناهگاه، های ملی و آثار طبیعی ملیسوزی عمدی در پارکایجاد آتش -ث

  وحش

خسارت  ی معادلدر اثر تقصیر واقع شود مرتکب به جزای نقد رفتارهای مذکور در این مادهدر صورتی که  -تبصره

 .شودمیهای اجتماعی درجه شش محکوم واردشده و یکی از مجازات

جرائم  مرتکبانی که وظیفه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش را بر عهده دارند هرگاه مأمور -۲88ماده 

 شوند.میمحکوم  قانونیحداکثر مجازات مقرر ه مورد بحسب  شوندوضوع این فصل م

 

 علیه اشخاص جرائم -هم دیازفصل 

 علیه تمامیت جسمانی جرائم -مبحث نخست

ل در موجب اخال یو رفتاردر صورتی که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود،  -۲89ماده 

به  ین صورت،احبس درجه چهار و در غیر  باشد، به گرانید ایمرتکب  یتجر میب ایجامعه  تیو امن انتیص، نظم

 .شودمیمحکوم  پنجحبس درجه 

 (303( و )302مشمول مقررات مواد ) دیدهبزهباشد و  ریز طیاز شرا یکیهمراه با  قتل عمدیهرگاه  -۲90ماده 

 :شودمیمحکوم  حبس درجه دو نباشد، مرتکب به 1/2/1392 مصوب یقانون مجازات اسالم

ارشناس، کل، یوکضابط دادگستری، ، یخصوص یمدع، یشاک، دیدهبزهنسبت به شاهد،  تیجنا در صورتی که -الف

اخالل  ایمانع  ادجیا اینان و به منظور انتقام از آها آن فرزند اینسبت به پدر، مادر، همسر  ایمترجم گر، میانجیداور، 

 حکم واقع شده باشد؛ یاجرا ای یدادرس ندیفرا ای یدر امر دادخواه

به  ای فهیام وظانج نیح تیبوده و جنا یردولتیغ یعموم یا یدولت یاز کارکنان نهادها دیدهزهبدر صورتی که  -ب

 سبب واقع شده باشد؛  نیفرزند آنان به هم اینسبت به پدر، مادر، همسر  ایسبب آن 

ود نبوده ه دفاع از خبقادر ، بودن باردار ای یجسم ای یذهن یروانی، ناتوان به علت بیماری دیدهبزه در صورتی که -پ

 و مرتکب از آن آگاه باشد؛

 .دار شده باشدجریحه تیدر اثر وقوع جنا یاحساسات و عواطف عمومدر صورتی که  -ت

 متعدد باشد؛ دیدهبزه ایواقع شده و  یگریقتل با شرکت د در صورتی که -ث

 ؛داشته باشد یکمتر از هجده سال تمام شمس دیدهبزه در صورتی که -ج

 واقع شود؛  دیدهبزهقتل همراه با آزار جسمی یا روانی شدید  -چ
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 .مادر باشد یا همسر، پدر دیدهبزه در صورتی که -ح

زات به شرح زیر مجاو به هر علت قصاص نشود،  جنایت عمدی کمتر از قتل شودهرکس مرتکب  -۲91ماده 

 :شودمی

جسمی یا  دائمی ، بیماریدائمی اعضاء زیبایی، قطع یا از کارافتادگی، دائمی یکی از منافع زوالدر صورت  -الف

 ؛سه حبس درجه به، روانی

، انیانی یا روالعالج جسمنقصان دائمی یکی از منافع اعضاء، زیبایی، شکستگی استخوان یا ابتال به بیماری صعب -ب

 حبس درجه چهار؛ به

 شد، بهبابیشتر  آن سه درصد دیه کامل یادیه یا ارش  مجموعمیزان که  های بر اعضاء و منافعآسیبدر دیگر  -پ 

 های اجتماعی درجه شش.حبس و یکی از مجازات

جنایت کب مرتاز طریق پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت هرکس  -۲9۲ماده 

 :شودمیبه شرح زیر مجازات و به هر علت قصاص نشود، عمدی بر دیگری شود 

 ؛یا تغییر دائمی صورت وی شود، به حبس درجه یک تا سی سال دیدهبزهمنتهی به قتل  چهچنان -الف

 به میزان بیش از نصف دیه وی باشد، به حبس درجه دو؛ دیدهبزهدیه آسیب  چهچنان -ب

 به میزان ثلث تا نصف دیه وی باشد، به حبس درجه سه؛ دیدهبزهدیه آسیب  چهچنان -پ

 به میزان کمتر از ثلث دیه وی باشد، به حبس درجه چهار. دیدهبزهدیه آسیب  چهچنان -ت

مال نظیر د و اعریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی به روی فرد و فرو بردن اعضای بدن در درون اسی -تبصره

 آن در حکم اسیدپاشی است.

ازات مج ر مورددو تعلیق اجرای آن  مجازات فیتخفآزادی، ، نظام نیمهمشروط یمقررات مربوط به آزاد -۲9۳ماده 

اعمال  قابلها آن تعزیری قتل عمدی و اسیدپاشی اعم از این که موجب قتل شود یا نشود و معاونت و شروع به

ت تواند مجازاکند که در این صورت دادگاه میاعالم گذشت  دمولی ای دیدهبزهحسب مورد مگر آن که  ستین

 مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد.

د ورور به منج یرفتار وو  داشته باشد ینسبت به کس ی یا کمتر از آنهرکس قصد ارتکاب قتل عمد -۲94ماده 

 :شودمی، به شرح زیر مجازات شود یگرینسبت به شخص د جنایت غیرعمدی

 حبس درجه پنج؛ بهدر صورت وقوع قتل،  -الف

سمی یا ائمی ج، بیماری ددائمی اعضاء زیبایی، قطع یا از کارافتادگی، دائمی یکی از منافع زوالدر صورت  -ب

 ؛حبس درجه شش به، روانی

، انیانی یا روالعالج جسمنقصان دائمی یکی از منافع اعضاء، زیبایی، شکستگی استخوان یا ابتال به بیماری صعب -پ

 هفت؛ی اجتماعی درجه هامجازاتحبس یا یکی از  به

 د، بهباشیشتر بآن سه درصد دیه کامل یا دیه یا ارش  میزان مجموعکه  های بر اعضاء و منافعآسیبدر دیگر  -ت

 ی اجتماعی درجه هشت.هامجازاتیکی از 
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غیرعمدی  جر به جنایتکه من کندوارد  یبیهرگونه آس ایضرب، جرح  یگریبه د به نحو عمدیهرکس  -۲9۵ماده 

 : شودمیمجازات  ریزشرح حسب مورد به ، شود یو بر

 حبس درجه پنج؛ بهدر صورت وقوع قتل،  -الف

ی، روان ای یجسم یئمدا یماریاعضاء، ب یدائم یازکارافتادگ ایقطع ، ییبایاز منافع، ز یکی یدر صورت زوال دائم -ب

 ی اجتماعی درجه شش؛هامجازاتیکی از  به

 ای یالعالج جسمانصعب یماریابتال به ب ایاستخوان  یشکستگ، ییبایاز منافع، ز یکی ینقصان دائمدر صورت  -پ

 ی اجتماعی درجه هفت؛هامجازاتیکی از  بهی، روان

 یکی د، بهباش شتریب ایکامل  هیارش آن سه درصد د ای هیمجموع د زانیبر اعضاء و منافع که م اتیدر دیگر جنا -ت

 ی اجتماعی درجه هشت.هامجازاتاز 

ه بعمدی شود، قتل غیربه  یمنته ییهوا ی یاآب، ینیزم هینقل لهیوس یمتصد ایراننده  ریهرگاه تقص -۲9۶ماده 

ی حالت دارایا مست راننده یا متصدی حین رانندگی یا تصدی در صورتی که و  شودمیحبس درجه پنج محکوم 

شد یا ور نباباشد یا مجاز به رانندگی یا تصدی وسایل مذک گردانمخدر یا روانغیرعادی ناشی از مصرف مواد 

ز دثه یکی اقوع حاوباشد یا علت  واقع شده در این وسایل مؤثررانندگی یا تصدی با علم به وجود عیب یا نقص فنی 

 الوه براشد، ععبور از چراغ قرمز ب و یا نظیر سرعت یا سبقت غیرمجاز، عبور از محل ممنوع سازحادثهتخلفات 

 .شودمیاز درجه شش، مجازات حبس وی یک درجه تشدید  محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل مذکور

در ات آن یا قطع و یا نقص فنی وسیله موتوری تجهیزات ایمنی راه یا نقص عالئممواردی از قبیل  چهچنان -تبصره

 ند.شومیکوم محمقرر در این ماده  مجازاتبه دیگر اشخاص مقصر نیز مؤثر باشد، موضوع این ماده وقوع حادثه 

 راننده یا متصدی داشته باشد واحتیاج به کمک فوری  دیدهبزه( این قانون، هرگاه 296در مورد ماده ) -۲97ماده 

یا  مدادیاظامی یا انت مأمورانبه مراکز درمانی یا استمداد از  ویرساندن کمک به مصدوم یا با وجود امکان  مقصر

 درها کند، ررا  دیدهبزه این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و، از دیگر اشخاص

ها، به یکی یبو در دیگر آس شودمیشود، مجازات وی یک درجه تشدید  دیدهبزهرفتار وی منجر به فوت صورتی که 

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتاز 

رح وی به ش درصورتی که تقصیر مرتکب موجب یکی از جنایات زیر شود، عالوه پرداخت دیه، مجازات -۲98ماده 

  است:زیر 

 حبس درجه پنج؛ بهدر صورت وقوع قتل،  -الف

ی، روان ای یجسم یئمدا یماریاعضاء، ب یدائم یازکارافتادگ ایقطع ، ییبایاز منافع، ز یکی یدر صورت زوال دائم -ب

 ی اجتماعی درجه شش؛هامجازاتیکی از  به

 ای یالعالج جسمانصعب یماریابتال به ب ایاستخوان  یشکستگ، ییبایاز منافع، ز یکی ینقصان دائمدر صورت  -پ

 ی اجتماعی درجه هفت؛هامجازاتیکی از  بهی، روان
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 یکی د، بهباش شتریب ایکامل  هیارش آن سه درصد د ای هیمجموع د زانیبر اعضاء و منافع که م اتیدر دیگر جنا -ت

 ی اجتماعی درجه هشت.هامجازاتاز 

را  ران مربوطد یا مأمورا به نقاطی برای معالجه و استراحت برسان دیدهبزه مقصر، هرگاه راننده یا متصدی -۲99ماده 

 اه مجازات، دادگدرا فراهم کن دیدهبزه، استراحت و تخفیف آالم درماناز حادثه آگاه کند یا به هر نحو موجبات 

 دهد. مرتکب را یک تا دو درجه تقلیل می

اتب دفاع از مر یاصل دفاع محرز باشد ول چهچنانشود،  تیهرکس در مقام دفاع مشروع مرتکب جنا -۳00ماده 

ی اجتماعی هاتمجازایکی از  و در کمتر از قتل، به حبس درجه شش به قتل، به منجر تیتجاوز شده باشد، در جنا

 .شودمیمحکوم  فتدرجه ه

ر دکند،  اماقد مرتکب جنایت قتل یا ایراد صدمه بدنی بربه  ،اگر صاحب حق قصاص برخالف مقررات -۳01ماده 

یکی از  به جنایت کمتر از قتل،و در به حبس درجه شش  قتلحق قصاص وی در دادگاه ثابت شود، در صورتی که 

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازات

به هر نحو موجبات ارتکاب خودکشی دیگری را فراهم یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد  هر شخصی -۳0۲ماده 

منجر به آسیب جسمی  چهچنانمنجر به فوت دیگری شود، به حبس درجه شش و  در صورتی کهیا قصاص نگردد، 

مؤثر واقع نشود، به یکی از که در صورتی ی اجتماعی درجه شش و هامجازاتیا روانی دیگری شود، به یکی از 

 .شودمیی اجتماعی درجه هشت محکوم هامجازات

ات ورد مجازمیا گسترده باشد، حسب  یافتهسازمانارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت در صورتی که  -تبصره

 .شودمیمرتکب یک درجه تشدید 

یل مقاربت مرتکب رفتاری از قب، سرایت آنو قابلیت خطرناک خود  یماریهرکس با علم به وجود ب -۳0۳ماده 

ه در صورتی ک. شودمیجنسی با دیگری شود که منجر به انتقال آن بیماری گردد، به حبس درجه پنج محکوم 

 یبرا رمقر یهامجازاتحسب مورد به ود، ( ش295( و )294د )های مذکور در مواانتقال بیماری منجر به آسیب

  .شودمیمحکوم  آن موادی در رعمدیغ ای یعمد اتیجنا

ت زیس قیتحق ی، مبادرت بهو سرپرست قانونی ادیگری ی بدون رضایت ای یبدون مجوز قانون هر شخصی -۳04ماده 

 ی زیر محکومهاازاتـمجورد به یکی از ـ، حسب مدیدهبزهبه  ورود آسیبورت ـدر صوی کند، پزشکی بر روی 

 :شودمی

 درجه دو؛ـ در صورت وقوع قتل به حبس الف

سمی یا ائمی ج، بیماری ددائمی اعضاء زیبایی، قطع یا از کارافتادگی، دائمی یکی از منافع زوالدر صورت  -ب

 ؛حبس درجه سه به، روانی

، انیانی یا روالعالج جسمنقصان دائمی یکی از منافع اعضاء، زیبایی، شکستگی استخوان یا ابتال به بیماری صعب -پ

 حبس درجه چهار؛ به
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 د، بهباشیشتر بآن سه درصد دیه کامل یا دیه یا ارش  میزان مجموعکه  های بر اعضاء و منافعآسیبدر دیگر  -ت

 ی اجتماعی درجه شش.هامجازاتحبس و یکی از 

 و جزای نجحبس درجه پ شود، به یا اعضای آن یا سرقت جسد انسانمرتکب هرگونه معامله  هر شخصی -۳0۵ماده 

 . شودمیمحکوم نقدی معادل دو برابر عواید حاصل از جرم 

 یمتوف تیوصن جسد انسان، بدو یا اجزای عضو، هرگونه بافت یا استفاده از برداشتمرتکب  هر شخصی -۳0۶ماده 

م محکو جه ششی اجتماعی درهامجازاتیکی از  بهوی یا بدون رعایت مقررات قانونی شود، ورثه  هاجازبدون  ای

 .شودمی

ه رتکب هرگونم ،خون ایبافت ، عضو وندیپ ایضوابط و مقررات مرتبط با اهداء  تیبدون رعا هر شخصی -۳07 ماده

 شود به ردهم ایده از فرد زن یبافت با منشأ انسان ایفروش خون، عضو  ای دیخر لیمعامله از قب ای یاستفاده تجار

 دباش ومیو بهداشت عم مرتکب از کارکنان حوزه سالمت چهچنان و شودمیحبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم 

 انفصال از بهرد حسب مو، عالوه بر مجازات فوق، اعم از آن که ارتکاب جرم به سبب انجام وظیفه یا غیر آن باشد

 .شودمی محکومای درجه پنج خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه

را  مرده ایده بافت بدن انسان زن ایعضو ، خون یقیضوابط و مقررات به هر طر تیبدون رعا هر شخصی -۳08ماده 

بس و ح ، بهودنش یهرچند به خروج آن از کشور منتهکند، اقدام به خارج کردن آن از کشور  ایبه کشور وارد و 

 .شودمیمحکوم  جزای نقدی درجه پنج

جسدی را  یی نبش قبر یابدون دستور مقام قضابدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط یا  هر شخصی -۳09ماده 

 ماعی درجه ششـی اجتهامجازاتدی یا یکی از ـجزای نق بهکند، ها آن امـشروع به انجیا  کند ییاـکالبدگش

 .شودمی محکوم

 

 سقط جنین -مبحث دوم

ز بین اقانونی  مقرراتای که باشد، به نحو عمدی و بدون رعایت هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله -۳10ماده 

ر ن روح داز دمیدپس  چهچنانببرد و یا در مواردی که جنین توسط دیگری و با رضایت زن باردار سقط شود، 

ی هاازاتمجقبل از دمیدن روح باشد، به یکی از  چهچنانجنین واقع شده باشد، مرتکب به حبس درجه پنج و 

 ند.شومیاجتماعی درجه شش محکوم 

جازات مکه مرتکب ثابت کند عدم اقدام به سقط جنین، خطر جانی در پی داشته است، در مواردی -1تبصره 

 تر خواهد بود. مرتکب یک تا دو درجه پایین

مرتکب یک  زن باردار واقع شود، حسب مورد مجازاتسقط عمدی جنین بدون رضایت در صورتی که  -۲تبصره 

 .شودمیدرجه تشدید 

هر گاه طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی  -۳11ماده 

ه، به حبس کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، عالوه بر ابطال پروانفعالیت می
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ای مربوط درجه پنج درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه

 .شودمی محکوم

ولتی و ددمات در صورت تکرار جرم موضوع این ماده، دادگاه مرتکب را حسب مورد به انفصال دائم از خ -تبصره

شدید کند و مجازات حبس وی یک تا دو درجه تای محکوم میعمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

 .شودمی

مشمول مجازات  چهچناناقع شود، یا در سطح گسترده و یافتهسازمانهرگاه سقط جنین به صورت  -۳1۲ماده 

از  ستفادهند. همچنین شخص یا اشخاصی که با اشومیاالرض نباشد مرتکبان به حبس درجه دو محکوم افساد فی

قط تکاب سهای اجتماعی، مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارشبکه فضای مجازی و

 ند.شومیه حبس درجه سه یا چهار محکوم جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، ب

 

 ربایش، مخفی یا رها کردن اشخاص -مبحث سوم 

گان به گرو اید یی، فردی را برباگریبه هر منظور د ایانتقام ، مال، مطالبه وجه منظوربه  هر شخصی -۳1۳ماده 

 دیشدتدرجه  کیمرتکب  جازاتحبس درجه سه محکوم و در موارد زیر، م هب، و یا مخفی یا حبس کند ردیبگ

 :شودمی

 ؛دباش یذهن ای یتوان جسمکم ایاز افراد ناتوان  ای یدیده از افراد کمتر از هجده سال تمام شمسبزه - الف

اقع ورتکاب آن ل اـتسهی ایات ـسازی مقدمفراهم ایاب جرم ـبه ارتک یگریاکراه د ای دیور تهدـجرم به منظ -ب 

 ؛باشد شده

 د؛شده باشواقع  دیدهبزه دیتهد ای ، فریب، اغفالاکراه، با عنفیا  یافتهسازمان مسلحانه یا جرم به نحو -پ 

 ارتکاب جرم تحت تاثیر مواد مخدر، روانگردان یا سکرآور باشد؛ -ت 

 واقع شود؛ یا روانی جنسیجسمی،  آزار و اذیت همراه با -ث 

 باشند؛متعدد  گاندیدبزهمرتکبان یا  -ج 

 زن باشد. دیدهبزه -چ 

 اردوجود ند یوامکان مساعدت به  که عرفاً یدر محل فاقد قدرت محافظت از خود رافرد  ی کهشخصهر  -۳14 ماده

 .شودیممحکوم  ی اجتماعی درجه ششهامجازاتیکی از  ، بهدر غیر این صورتو  حبس درجه پنج ، بهرها کند

 :ندشومیحبس درجه پنج یا شش محکوم  اشخاص زیر به به -۳1۵ماده 

یا هر یک از کارکنان اشخاص موضوع  ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف واقع صادر کند -الف 

خالف واقع اوراق مرتکب چنین رفتاری شوند و یا بر اساس گواهی ( این قانون که در اجرای وظایف خود 729ماده )

 دهند.هویتی صادر کنند و یا به هر نحو به آن اعتبار 

یا  وقایع ودفتر ثبت کل  شخاصی که در مورد والدت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیما -ب

 ؛وفات مؤثر واقع شود
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 ؛اشخاصی که در اعالم والدت یا وفات یا هویت بر خالف واقع اظهاری نمایند -پ

 و یا قلمداد یرگید ایطفل متعلق به خود  یبه جا دارد که کمتر از سه ماه را یگریمتعلق به د طفلشخصی  هر -ت

 .جا کندجابهرا ها آن

دفن آن  سبب ایدفن کند مخفی یا را  یمقررات مربوط به دفن اموات، جسد تیبدون رعا هر شخصی -۳1۶ماده 

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه شش هامجازاتیکی از  شود، به

 

 قاچاق انسان -مبحث چهارم

 رد،فبا رضایت  هر چند ازدواج یابردگی  افراد یا جوارح برداشت اعضاء و به قصد فحشاء یا هر شخصی -۳17ده ما

 مجراصل از موال حاو جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا  به حبس درجه چهار کنداقدام به یکی از رفتارهای زیر 

 :شودمیمحکوم  است، شده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده دیدهبزهاموالی که از طرف  و یا وجوه

سوء با  ،یرنگن و هدیدت ،اکراه ،کشور با اجبارمرزهای ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از، وارد، خارج -الف

  ؛یادشدهخود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد  قدرت یا موقعیت استفاده از

 ؛فرد یا افراد دن یا فراهم ساختن موجبات اخفاءکرمخفی  ،انتقال دادن، تحویل گرفتن -ب

 .بند )الف(موضوع  اعمالانجام  برایتشکیل یا اداره دسته یا گروه  -ب

خاص اش اندخالت در ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع این ماده توسط اشخاص حقوقی غیر از کارکن -تبصره

 است.وط فعالیت یا مجوز مرب پروانه( این قانون مستوجب حداکثر مجازات و ابطال 2( و )1موضوع مواد )

نحوی از ای ه( این قانون که به مناسبت وظیفه شغلی یا حرف2( و )1اشخاص موضوع مواد )کارکنان  -۳18ماده 

ات دولتی یا دائم از خدم انفصالو  سهحبس درجه به باشند،  داشته دخالت انحاء در جرائم موضوع این قانون

 شوند. میمحکوم عمومی 

اجرای  وک از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق تعقیب یمشمول هیچموضوع این مبحث های مجازات -۳19 ماده

 .شودمیمجازات، تخفیف و آزادی مشروط ن

 

 افترا، نشر اکاذیب و افشای سر -مپنجمبحث 

نسبت دهد  یدیگربه  حیصراست به طور مطابق قانون جرم که را  یامر شخصی به دروغ به هر نحو هر -۳۲0ماده 

جه شش ی اجتماعی درهامجازاتیکی از  به، مفتری محسوب و منتشر کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ای

، کندت را ثابآن  هرچند بتواند صحت شودمیکه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب  یدر موارد .شودمیمحکوم 

  شد.مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد 

موجب اتهام او  یگریآن در تصرف د شدنافتیرا که  شیئی، دیگریبه منظور متهم نمودن  هر شخصی -۳۲1ماده 

به متعلق به نحوی  ای یمخف یا که متعلق به اوست، بگذارد ییایدر اش ایقرار دهد  یدر محل ویبدون اطالع ، شودمی

حکم برائت آن  ای بیقرار منع تعق تیشود، پس از قطع بیقعمل شخص مزبور تع نیاو قلمداد کند و در اثر ا

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 68

 یهادستگاه ای یحکومت ی. هرگاه مرتکب از کارکنان نهادهاشودمیمحکوم  حبس درجه پنج شخص، مرتکب به

از  انفصالبه حبس درجه چهار و آنان واقع شده باشد،  فهیدر رابطه با شغل و وظ یبوده و رفتار ارتکاب ییاجرا

 .شودمیمحکوم درجه شش  یو عموم یخدمات دولت

 کند شریا منت رکاذیبی را اظهابه هر نحو ا اذهان عمومی یا مقامات رسمی به منظور تشویش هر شخصی -۳۲۲ماده 

به شخص  قولنقل ن حقیقت، رأساً یا به عنوا برخالفرا  منظور اعمالییا با همان  یا در دسترس دیگران قرار دهد

عنوی به یا م م از این که از طریق مزبور ضرر مادیبه صراحت یا به طور ضمنی نسبت دهد، اع حقیقی یا حقوقی

ین ارفتار موضوع  چهچنان. شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتنشود، به یکی از  وارد شود یا دیگری

 .شودیمشدید تی یا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه ماده در فضای مجاز

ر موارد و در غی مطلع شود گرید شخصاز اسرار ، خود یا وظیفه حرفه، به مناسبت شغل هر شخصی -۳۲۳ماده 

رومیت از ی یا مححسب مورد عالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عموم، یا انتشار دهد را افشا کندها آن قانونی

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازاتیکی از  بهای درجه شش فعالیت شغلی یا حرفه

ا یژنتیکی  اطالعات مربوط به وضعیت سالمت و بیماری اشخاص یا مواردی مانند اطالعات هر شخصی -۳۲4ماده 

ی اجتماعی هااتمجازافشاء کند یا انتشار دهد، به یکی از  اطالعات مخفی مرتبط با اهداء یا دریافت جنین شود

ات اطالع ه خود به اینمرتکب از کسانی باشد که به مناسبت شغل یا وظیف چهچنانو  شودمیدرجه هفت محکوم 

ه یکی از های بیمه، بها و حرف وابسته و شرکتها، درمانگاهپزشکان و کارکنان بیمارستان از قبیل دسترسی دارند

غلی شالیت ی اجتماعی درجه شش و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یا محرومیت از فعهامجازات

 .شودمیای از همان درجه محکوم و حرفه

را مورد ها آن توان جسمی یا ذهنی را به انجام کاری وادار کند یاافراد ناتوان یا کم هر شخصی -۳۲۵ماده 

 .شودمیی درجه شش محکوم هامجازاتکشی یا بیگاری قرار دهد، به حبس یا یکی از بهره

 گری کند یا بهکدیگری یا کالشی، از دیگری استفاده یا وی را اجیر یا وادار به تبرای تکدی هر شخصی -۳۲۶ماده 

در . شودیمحکوم می اجتماعی درجه پنج هامجازاتگری بگمارد، به یکی از این منظور وی را اجاره دهد یا به تکدی

 یافتهازمانسه نحو بتوان جسمی یا ذهنی یا رفتارهای مذکور با سوء استفاده از وضعیت فرد ناتوان یا کمصورتی که 

یا  ه، دو نفرکار گرفته شدباشد یا تعداد افراد به دیدهبزهواقع شود یا مرتکب ولی، قیم، وصی یا سرپرست قانونی 

 .شودمیی اجتماعی درجه پنج محکوم هامجازاتبیشتر باشدد، به حبس و یکی از 

 

 تهدید -مششمبحث 

 یفشاا او یلی ایراد ضررهای جسمی، روانی، حیثیتی یا ما ایدیگری را به هر نحو به قتل  هر شخصی -۳۲7ماده 

رجه ی اجتماعی دهامجازاتجزای نقدی درجه پنج یا یکی از  تهدید کند، به ی نسبت به خود یا بستگان ویسر

 .شودمیمحکوم  شش
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ا ملزم ر وی ط شود یادیگری اخذ یا بر حق وی مسل، مالی را از دیتهد ایاکراه ، غلبهو  با قهر هر شخصی -۳۲8ماده 

ج محکوم هار یا پنچ، به حبس درجه باشدسپرده شده به او می ایکه متعلق  ی کندمهر ایامضا ، سند، به دادن نوشته

 .شودمی

ورت ـص زایی یا آتشاستفاده از سالح، مواد منفجره، پرتوزا، شیمیابا موضوع این مبحث،  جرائم چهچنان -۳۲9 ماده

 .شودیم ه تشدیدـب مورد یک درجـکب حسـود، مجازات مرتـب ورود آسیب جسمی به افراد شـپذیرد و یا موج

 

 توهین -مهفتمبحث 

محکوم  شتهی اجتماعی درجه هامجازاتیکی از  بهکند،  هجوی، توهین یا وی را گریدشخصی به  هر -۳۳0ماده 

 توهین یا هجو متوفی مشمول مجازات این ماده است. .شودمی

 ند، به حبستوهین ک به سبب آن ای فهیدر حال انجام وظرؤسای سه قوه، با توجه به سمت  هر شخصی -۳۳1ماده 

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه هفتهامجازاتیا یکی از 

بب آن به سظیفه یا به قانون حین انجام واین ( 2( و )1هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد ) -۳۳۲ماده 

ق، به ازات فوی اجتماعی درجه هفت و در صورت تکرار، عالوه بر مجهامجازاتتوهین کنند، به یکی از مراجعان 

 .شودمیای درجه شش محکوم انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

 

 مزاحمت -مهشتمبحث 

عی ی اجتماهامجازاتر شخصی در معابر یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم افراد شود، به یکی از ه -۳۳۳ماده 

 از افراد ن، زن یاطفل، نوجوا دیدهبزهمرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند یا در صورتی که و  شودمیدرجه هفت محکوم 

 .شودمیتوان جسمی یا ذهنی باشد، مجازات آنان یک درجه تشدید ناتوان یا کم

 یراب یمجاز ای یواقع یدر فضا یکیالکترون ای یمخابرات یهادستگاه گرید ایتلفن  لهیبه وس هر شخصی -۳۳4ماده 

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هفت هامجازاتیکی از  کند، به جادیاشخاص مزاحمت ا

 

 خودداری از کمک به مصدوم -منهمبحث 

ائه کمک در به ارفرد یا افراد در معرض خطر جانی را مشاهده کند و به اقتضاء حرفه خود قا هر شخصی -۳۳۵ماده 

ز یا یکی ا نقدی صالح خودداری کند، به جزایمؤثری باشد لیکن از اقدام یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات ذی

ولتی دعم از اوالن مراکز درمانی کننده از مسؤامتناع چهچنانی اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد. هامجازات

اد رسانی به افرو خصوصی و یا دیگر اشخاصی باشد که حسب قانون یا وظیفه مکلف به پذیرش، درمان و کمک

یا  ودیده یا در معرض خطر جانی است، به حبس و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی آسیب

 .شودمیمحکوم  ای درجه ششمحرومیت از فعالیت شغلی و حرفه
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 علیه اموال و مالکیت جرائم -هم دوازدفصل 

 سرقت  -مبحث نخست

 :شودمیهرگاه سرقت مقرون به تمام شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس درجه یک محکوم  -۳۳۶ماده 

 ؛در شب واقع شده باشد -الف

 ؛ن دو نفر یا بیشتر باشنداسارق -ب

 باشد؛آزار یا تهدید  مقرون به -پ

 باشد؛ یمخف ایحامل سالح ظاهر  سارقان چند نفر از ای کی -ت

 و ی حکومتیهادهان یا عنوان لباس ازاز دیوار باال رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا  -ث

ست، اوابع آن یا در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا تو  استفاده کرده باشند ی اجراییهادستگاه

 .کرده باشندسرقت 

باشد، مرتکب  (336هرگاه سرقت مقرون به شرایط مذکور در بندهای )الف( و )ب( و )پ( و )ت( ماده ) -۳۳7ماده 

ا )ث( از ی )ت( یمقرون به شرایط مذکور در بندهای )الف( و )ب( و نیز یکی از بندها چهچنانو به حبس درجه دو 

 .شودمیباشد، به حبس درجه سه محکوم  (336) ماده

ب و شدر سرقت و هر گاه  سرقت مسلحانه و در شب باشد مرتکب به حبس درجه دودر صورتی که  -۳۳8ماده 

 .شودمیسارقان دو نفر یا بیشتر باشند، به حبس درجه چهار محکوم 

رتی در صوو  هرگاه سرقت به طور مسلحانه و مقرون به آزار و اذیت باشد، مرتکب به حبس درجه سه -۳۳9ماده 

 .شودمیمقرون به یکی از شرایط مذکور باشد به حبس درجه چهار محکوم که 

 گاه سرقت مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مجازات مرتکب حبس درجه پنج است:هر -۳40ماده 

 د ویل مسجهای عمومی از قبسرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل -1

 ؛حمام و غیر اینها واقع شده باشد

رز را ارق حسز بوده و سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محر -2

 ؛شکسته باشد

 ؛سرقت در شب واقع شده باشددر صورتی که  -3

 ؛سارقین دو نفر یا بیشتر باشند -4

اتفاق  ی که بهیا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگرسارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را  -5

ان، خانه، دک قبیل شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معموالً محل کار وی بوده از مخدوم به آن جا رفته یا

 ؛کارخانه و انبار سرقت نموده باشدکارگاه، 

ر اموالی د ضای شغلطور کلی کسانی که به اقته کاروان و ب کاروانسرا و ،مسافرخانه ،کنندگان هتلهرگاه اداره -6

 قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. دسترس آنان است تمام یا
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شابهی مو یا دیگر اماکن  جواهر فروشی یاطال ، صرافی، اعتباری یامالی  ، مؤسسهاز بانکهرگاه سرقت  -۳41ماده 

در دو و  درجه که عرفا محل نگهداری وجوه نقدی، اوراق بهادار یا اشیای قیمتی است واقع شود، مرتکب به حبس

 .شودمیبا استفاده از سالح واقع شود، به حبس درجه یک محکوم صورتی که 

ن محارب و رفتار وی مشمول عنوا راهزنی شود ها یا شوارع به هر نحوی مرتکبراهدر هر شخصی  -۳4۲ماده 

 ری یا بارفتار مرتکب مقرون به ایراد صدمه بدنی به دیگ چهچنان. شودمیبه حبس درجه سه محکوم ، نباشد

 .شودمیشدید تمجازات مرتکب یک درجه  باشد ی اجراییهادستگاهو  نهادهای حکومتی یا عنوان لباس استفاده از

به حبس  ، مرتکبشودواقع یا امثال آن  ، قاپیدنبریجیب، زنیزنی، کفسرقت از طریق کیف هرگاه -۳4۳ماده 

 .، مستوجب مجازات شدیدتری باشدواد این مبحثمگر آن که به موجب دیگر م شودمیدرجه پنج محکوم 

 اینهادهدر  شدهثبت و ضبط ها، اسناد، اوراق یا دفاتر نوشتهاشیاء،  تمام یا قسمتی از هر شخصی -۳44 ماده

ها آن حفظ  مأموراشخاصی که رسماً نزد محفوظ در اماکن مربوط به این مراجع یای اجرایی یا هادستگاهیا  حکومتی

ورد ممربوط باشد، حسب  مرتکب مأمور نهاد یا دستگاهدر صورتی که  ، به حبس درجه پنج ورا سرقت کند هستند

به حداکثر  پنج، ای مربوط درجهعالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه

 .شودمیمجازات حبس درجه پنج محکوم 

 شده باشد، ی مربوط واقعهاستگاهدهرگاه جرم موضوع این ماده در اثر تقصیر یکی از مأمورین نهادها یا  -تبصره

جه هفت ای مربوط درانفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه بهمقصر حسب مورد 

 .شودمیمحکوم 

ط به وانح مربو، حوادث یا سسوزیآتش، جنگ، هرگاه سرقت در مناطق دچار بحران از قبیل سیل، زلزله -۳4۵ماده 

رتکب به مباشد،  دیدهموتوری واقع شود و یا موضوع سرقت، اقالم کمکی ارسالی برای مناطق حادثه وسایل نقلیه

 .شودمیحبس درجه چهار محکوم 

رمایه ینه یا سهر شخصی اموال، وسایل یا متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عموم که به هز -۳4۶ماده 

های عمومی همؤسسها یا ها، شرکتی یا به وسیله نهادها، سازمانبخش غیردولت دولت یا سرمایه مشترک دولت و

 دکنا سرقت یره رغبرداری آب، برق، گاز و اند مانند تأسیسات بهرهغیردولتی، خصوصی یا خیریه ایجاد یا نصب شده

ها یا ها، شرکتمرتکب از کارکنان نهادها، سازمان چهچنانو  شودمیحبس درجه پنج یا شش محکوم  ، به

ای رفهیا ح های مذکور باشد، عالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلیهمؤسس

 .شودمیمربوط از درجه شش، به حبس درجه پنج محکوم 

بس تکب به حر در این مبحث نباشد، مردر دیگر مواردی که سرقت مقرون به هیچ یک از شرایط مذکو -۳47ماده 

 .شودمیدرجه شش محکوم 

ی از د، به یکمال یا شئ متعلق به دیگری را برباید و رفتار وی مشمول عنوان سرقت نباش هر شخصی -۳48ماده 

 .شودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازات
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 جرائم یجه ارتکابمبنی بر این که مال در نتآور اطمینانبا علم و اطالع یا با وجود قراین  هر شخصی -۳49ماده 

مورد  یا ندک نگهداری ، استفاده یاتحصیل، مخفی، قبول به هر نحو به دست آمده است، آن راموضوع این مبحث 

در صورتی که . شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه پنج هامجازاتحبس درجه شش و یکی از  ، بهقرار دهدمعامله 

 .شودمیمجازات حبس وی یک درجه تشدید خود قرار داده باشد،  حرفهرا  رفتارهای فوقمرتکب، 

ی از الهیع وسهر نو یا تهیه به ساخت موضوع این مبحث مبادرت جرائمیکی از ارتکاب  یبرا هر شخصی -۳۵0ماده 

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه شش هامجازاتیکی از به کند، قبیل کلید 

 حکوممرم نیز ادل ارزش مال موضوع جـدی معب به جزای نقـحث، مرتکـوارد موضوع این مبـتمام م در -۳۵1ماده 

 .شودمی

ر پیش یا پس از صدو دیدهبزهاست چنانچه  دیدهبزهموضوع این مبحث که دارای  جرائمدر هر یک از  -۳۵۲ماده 

تعزیر  در سرقت مستوجب، دادگاه کندحکم قطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران 

دهد و یل میمستوجب تعزیر درجه چهار تا شش، یک تا دو درجه تقلدر یک درجه و مجازات را درجه یک تا سه، 

 کند.در سایر موارد مرتکب را از مجازات معاف می

 

  کالهبرداری -مبحث دوم

، جارتخانهشرکت، ت مانند آن که وی را به وجودهر شخصی به شیوه نوعاً متقلبانه، دیگری را فریب دهد  -۳۵۳ماده 

واقع ه امر غیرد یا بفریب دهد یا از پیشامد غیرواقع بترسان، مؤسسه موهوم یا داشتن مال یا اختیار واهی کارخانه

د فع خونلی را به رزش مایا خدمت یا امتیاز دارای ایا به هر وسیله متقلبانه دیگر، وجه، مال، منفعت  امیدوار کند و

ال یا مه یا یا دیگری تحصیل کند، کالهبردار محسوب عالوه بر پرداخت جزای نقدی معادل یک تا سه برابر وج

 :شودمیارزش ریالی موضوع جرم؛ به شرح زیر مجازات 

شش  درجه دیجزای نقشده، تا حداکثر وجه، مال، منفعت و یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل چهچنان -الف 

 بس درجه شش؛ باشد، به ح

شش تا  درجه جزای نقدیشده، بیش از وجه، مال، منفعت یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل چهچنان -ب 

 درجه چهار باشد، به حبس درجه پنج؛ جزای نقدی

 جه چهاردر جزای نقدیشده، بیش از وجه، مال، منفعت و یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل چهچنان -پ 

 حبس درجه چهار؛باشد، به 

شش و  رفتار مرتکب منتهی به تحصیل سند برائت ذمه وی یا دیگری شده باشد، به حبس درجه چهچنان -ت 

 جزای نقدی معادل موضوع سند، حواله، قبض یا نوشته.

رجه زان یک دهرگاه جرم کالهبرداری مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مجازات حبس مرتکب به می -۳۵4ماده 

 د.وی معادل دو تا سه برابر وجه یا مال یا ارزش ریالی موضوع جرم خواهد بو جزای نقدیتشدید و 

 ؛نون( این قا2( و )1استفاده بر خالف واقع از لباس، عنوان یا سمت اشخاص موضوع مواد ) -الف
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 ؛این قانون (2( و )1سوء استفاده از موقعیت شغلی اشخاص موضوع مواد ) -ب

 مع؛ر مجااستفاده از تبلیغ عمومی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل انتشار آگهی یا دعوت یا نطق د -پ

 بودن؛ یافتهسازمان -ت

 ارتکاب جرم با استفاده از سند مجعول. -ث

یا  ز قبیل سندااخذ تسهیالت، منفعت یا امتیاز دیگر، مبادرت به ارائه مواردی شخصی به منظور هر  -۳۵۵ماده 

تی برای ا منفعیمنتهی به اخذ تسهیالت، امتیاز  چهچنانکند،  مالی و اعتباری هبانک یا مؤسس گواهی مجعول به

عت یا ، منفی مالی اجتماعی درجه شش و جزای نقدی معادل ارزش ریالهامجازاتخود یا دیگری شود، به یکی از 

 .شودمیامتیاز تحصیل شده محکوم 

ع شی ا هر نویهر شخصی به شیوه نوعاً متقلبانه، دیگری را فریب دهد و از این طریق سند، نوشته  -۳۵۶ماده 

 .شودمیباشد تحصیل کند، به حبس درجه هفت محکوم متعلق به دیگری را که دارای ارزش مالی نمی

انتقال  ا دیگرییجوز قانونی مال دیگری را اعم از عین، منفعت یا حق مالی، به خود هر شخصی بدون م -۳۵7ماده 

 بهریافت، دال یا حین انتقدر صورتی که کننده گیرنده یا دریافتیا در اختیار دیگری قرار دهد و همچنین، انتقال

رداری کالهب کالهبردار محسوب و حسب میزان مال موضوع جرم به مجازات، تعلق مال به دیگری علم داشته باشد

 .شودمیمحکوم 

معرفی  به خود هر شخصی بدون مجوز قانونی، مال دیگری را، اعم از عین، منفعت یا حق مالی، متعلق -۳۵8ماده 

ت به آن نسبنتقال ا یا یعملیات اجرای توقیف یا هر نوع منتهی به مراجع رسمیتوسط این اقدام در صورتی که ، کند

 .شودمی، کالهبردار محسوب و حسب میزان مال موضوع جرم به مجازات کالهبرداری محکوم مال شود

ز اوارث، اعم المالک یا بالمال دیگری یا اموال مجهول یا تحصیل بردن با تبانی و به قصد هرگاه اشخاصی -۳۵9ماده 

 رفیتطی، به مراجعه به مراجع قضایی یا دیگر مراجع رسمی یا داورآن که عین، منفعت یا حق مالی باشد، با 

بردار ، کالهودشیا تحصیل مال  منجر به بردن چهچنان، کنندحقوقی یا کیفری یا ادعایی را مطرح  یادعویکدیگر 

 .شودمیمحسوب و حسب میزان مال موضوع جرم به مجازات کالهبرداری محکوم 

ا یا جاد تارنمقبیل ای ای یا مخابراتی با ارتکاب رفتارهایی ازهای رایانهاز سامانه هر شخصی با استفاده -۳۶0ماده 

ند مان اییهروشی اجرایی یا دیگر اشخاص و یا از هادستگاهصفحه اینترنتی جعلی به نام نهادهای حکومتی، 

نفعت و یا مها، وجه، مال، ها یا مختل کردن سامانهواردکردن، تغییر، محو، ذخیره، ایجاد یا متوقف کردن داده

هبردار د، کالخدمت یا امتیاز دارای ارزش مالی متعلق به دیگری را به نفع خود یا دیگری ببرد یا تحصیل کن

 .شودمیاری محکوم محسوب و حسب میزان مال موضوع جرم به مجازات کالهبرد

یا با علم به وجود یا دیگری کننده گواهی انحصار وراثت با علم به عدم وراثت خود هرگاه درخواست -۳۶1 ماده

رفتار مرتکب منتهی به بردن یا تحصیل مال، اعم از عین، منفعت یا  چهچنانکند، وارثی غیر از خود تحصیل گواهی 

خود یا دیگری شود، کالهبردار محسوب و حسب میزان مال موضوع جرم به  حق مالی متعلق به وراث قانونی به نفع
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ی اجتماعی هامجازاتو در غیر این صورت، به حبس درجه شش یا یکی از  شودمیمجازات کالهبرداری محکوم 

 .شودمیدرجه شش محکوم 

ر پیش یا پس از صدو دیدهبزهاست چنانچه  دیدهبزهموضوع این مبحث که دارای  جرائمدر هر یک از  -۳۶۲ماده 

ستوجب مدر کالهبرداری ، دادگاه کندحکم قطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران 

لیل جه تقیک درجه و در مستوجب تعزیر درجه چهار تا شش، یک تا دو در مجازات را تعزیر درجه یک تا سه،

 کند.دهد و در سایر موارد مرتکب را از مجازات معاف میمی

 

 خیانت در امانت -مبحث سوم

اجرت یجرت یا بابرای هر کار با  ، وجه، سند، نوشته یا هر شیء دیگرغیرمنقول مال منقول یاهرگاه  -۳۶۳ماده 

یا شود د مستره است کو بنا بر این بوده  یا به حکم قانون به شخصی سپرده شود یا دستور مقام صالح حسب توافق

 ستعمال،آن را به ضرر مالک یا متصرف امورد امانت نزد وی بوده است، به مصرف معینی برسد و شخصی که 

نت سند، مال مورد اما در صورتی کهحبس و جزای نقدی درجه پنج یا شش و  به، تصاحب، تلف یا مفقود کند

 .شودمیحکوم م های درجه ششحبس و یکی از مجازات بهباشد ها آن نوشته، عکس و مانند

صد به مقال حمل کا مسؤولو یا راننده کاال ه یا بنگاه حمل و نقل مؤسسچنانچه مرتکب متصدی شرکت،  -تبصره

 باالتر خواهد بود.باشد و کاال را به مقصد نرساند، مجازات وی حسب مورد یک درجه 

، سوء است وردهآاز سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست  هر شخصی -۳۶4ماده 

دی جزای نق حبس درجه شش و بهمنجر به ضرر مالی صاحب مهر یا امضاء شده باشد در صورتی که  استفاده کند،

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هفت هامجازاتمعادل ضرر وارده و در غیر این صورت، به یکی از 

مدت شش  ظرف ذکور،اشخاص م الوارث و یا مدیونین بههر گاه متصرف مال متعلق به اشخاص مجهول -۳۶۵ماده 

ز زمان اف یک سال یا ظر اطالع ندهد وفع حاصله از آن را به دولت منا مال و یا دین و یا ماه از تاریخ اطالع از فوت،

 .شودمیحکوم مبه حبس یا جزای نقدی درجه شش  کندنمال اقدام تسلیم یا تأدیه ابالغ از سوی دولت، نسبت به 

 

 تحصیل مال از طریق غیرقانونی -مبحث چهارم

توان جسمی یا مکهر شخصی به هر نحو با سوء استفاده از ضعف نفس یا نیاز فرد محجور یا ناتوان یا  -۳۶۶ماده 

 رائت ذمهبی یا وذهنی، به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری تحصیل کند که داللت بر التزام 

شش  اجه پنج یحبس در بهشده باشد  دیدههبزمنجر به ضرر مالی در صورتی که گیرنده آن یا دیگری داشته باشد، 

. شودمیکوم محی اجتماعی درجه هفت هامجازاتو جزای نقدی معادل ضرر وارده و در غیر این صورت، به یکی از 

س مرتکب والیت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی بر آن شخص داشته باشد، حسب مورد مجازات حب چهچنان

 .شودمیمرتکب یک درجه تشدید 
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صوص هر شخصی به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخ -۳۶7ماده 

روش یا ید و فشود در معرض خرموافقت اصولی گفته می و آنچه عرفاًشود نظیر جواز صادرات و واردات تفویض می

یع ضوابطی توزطبق  الهایی که مقرر بودهدر اختیار دیگری قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند و یا در توزیع کا

رم، به جه از نماید مرتکب تقلب شود عالوه بر رد اصل مال و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال تحصیل شد

 هقررات ب. اشخاصی که امتیازات فوق بر خالف مشودمیی اجتماعی درجه شش محکوم هامجازاتحبس یا یکی از 

کی از بس یا یحاست عالوه بر جزای نقدی معادل دو برابر عواید حاصل از جرم، به  همنتقل یا واگذار شدها آن

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازات

 

 ورشکستگی به تقصیر و تقلب -مبحث پنجم

نقدی ی ورشکسته به تقصیر شناخته شود، عالوه بر محکومیت به حبس درجه شش یا جزا هر شخصی -۳۶8ماده 

 :شودمیهای زیر از درجه شش نیز محکوم پنج، به یک تا سه مورد از محرومیتدرجه 

 یأتهعضو  ای امنا، بازرس هیأت یاعضا ای یعامل ریعامل، مد هیأتره، یمد هیأت یانتخاب به عنوان اعضا -الف

 ی؛رتجاریو مؤسسات غ یتجار یهاشرکت هینظارت کل

 ی؛سناداعتبار ا شیگشا ای ینامه بانکاخذ ضمانت رینظ یتعهد ینکو استفاده از خدمات با یبانک التیاخذ تسه -ب

 ی مربوط و هرگونه مشاغل مرتبط با ارائه خدمات عمومی؛احرفه ای یشغل تیاشتغال به فعال -پ

 تجاری. هایکننده یا مدیریتی شرکتکسب سهام کنترل -ت

ه سه یا محکومیت به حبس و جزای نقدی درجعالوه بر ، ورشکسته به تقلب شناخته شود هر شخصی -۳۶9ماده 

 .شودمی( از درجه پنج نیز محکوم 368های مذکور در ماده )چهار، به کلیه محرومیت

اری، و اعتب ات مالیمؤسسها یا اعطای تسهیالت یا مجوز تاسیس هر نوع شرکت به بدهکاران به بانک -۳70ماده 

ع میزان مجمو است و که نسبت به طلب آنان اجراییه صادر شده سازمان امور مالیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی

 25/1/1383بدهی آنان معادل بیست برابر حد نصاب معامالت بزرگ مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب 

. شودمیباشد ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می

 کند. همچنین دادگاه مکلف است به استرداد تسهیالت اعطایی و ابطال مجوز و امتیاز صادره حکم صادر

انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  -۳71ماده 

موجب حبس درجه شش یا یکی  ه یا نشده باشداعم از این که از سوی داین مطالبه شدپرداخت دیون کافی نباشد 

 .ی اجتماعی درجه پنج استهامجازاتاز 

است و  شریک جرم الیه نیز با علم به موضوع مال به وی انتقال یافته باشد در حکممنتقلدر صورتی که  -1تبصره 

 . شودمیبه مجازات مذکور محکوم 

ا قیمت یا مثل و حسب مورد مرتکبین را به استرداد عین ی در هر صورت دادگاه حکم به ابطال معامله و -۲تبصره 

 کند.مال محکوم می
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 :شودمیمرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم  هر شخصی -۳7۲ماده 

 نزد یا کندقل ری منتبه دیگمنقول یا غیرمنقول او را  ییتاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارا خود یا به نفع -الف

 کند؛دارد یا مخفی  هخود نگ

لب وی طین که طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کند و نسبت به اظهار خود مبنی بر ا به نام خود یا دیگری -ب

 حقیقی بوده و نامشروع نیست التزام دهد؛

ا ب ز آن راا قسمتی ایود دارایی خ ایو  کندموهومی تجارت نموده و دفاتر خود را مفقود  نامدیگری یا به  نامبه  -پ

به  بانهمتقلور و قروض به ط ییصورت دارا ایاسناد  لهیبه وس ایو  به دیگری منتقل کند یو معامالت صور تبانی

 کند. ادقلمد ونیباشد خود را مدنمی ونیمد قتیکه در حق یزانیم

نحوی که  در اداره امور اموال شخص ورشکسته مرتکب تعدی یا تفریط شود بهمدیر تصفیه هرگاه  -۳7۳ماده 

وم محکجزای نقدی معادل مال تضییع شده  بهمنتهی به تضییع حقوق طلبکاران یا شخص ورشکسته گردد، 

 .شودمی

ا ی کندنی در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبا هیتصف ریهرگاه مد -۳74ماده 

ها آن ی ازا بعضقرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع شخص ورشکسته و به ضرر طلبکارها ی

 شود.می حکومم مجازات ورشکسته به تقلب باشد، به

 

 ربا -مبحث ششم

ه به کامثال آن  از قبیل بیع، قرض، صلح، هبه و تحت هر قراردادی چند شخص ایدو  نیهر نوع توافق ب -۳7۵ماده 

ی رداختپمبلغ  بر دیزا ایاز همان جنس به شرط اضافه معامله شود  یموزون در برابر مال ای لیموجب آن مال مک

، ربا باشدیم زیجا یشرع نیمواز مطابقکه  ی از قبیل ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهرجز در موارد، شود افتیدر

کوم مح ه ششی اجتماعی درجهامجازاتها، به حبس و یکی از و واسطه میان آن رندهیربادهنده و رباگ و محسوب

  .شودمی

 ولت ضبط وده نفع ب معادل ارزش آن اپرداختی یاضافه هرگاه ربادهنده به ربوی بودن قرارداد آگاه باشد،  -تبصره

رات مول مقرمشوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا در صورت معل. شودمیدر غیر این صورت، به صاحب آن مسترد 

 است. المالکاموال مجهول

 

 ییشوپول -مبحث هفتم

 معادلدی جزای نقحبس درجه پنج و به  یی محسوب و مرتکبشوپولارتکاب هر یک از رفتارهای زیر  -۳7۶ماده 

 :شودمیمحکوم  ارزش مال موضوع جرم منشا

 ؛مانه آنمنشاء مجر با علم به جرائمارتکاب  یا استفاده از عواید حاصل ازتحصیل، تملک، نگهداری  -الف
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طور که به  ه اینبآن با علم  کردن منشأ مجرمانهیا کتمان  تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان -ب

آثار و  شمولموی که وی به نح جرم منشاء یا کمک به مرتکب مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده

 تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛

ستقیم یا طور م جایی یا مالکیت عوایدی که بهنقل و انتقال، جابه ،کردن منشأ، منبع، محلپنهان یا کتمان -پ

 .شده باشدغیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل

 جرم 1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب( 2ماده )رفتاری است که مطابق  هرمنظور از جرم منشاء  -1تبصره 

محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم 

 .شودمیمحسوب 

قتصادی از جرائم ادست آید از قبیل مالی که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به -۲تبصره 

ص داده اختصا همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم .شودمیو جرم تأمین مالی تروریسم حاصل 

 آمده از جرم است.دست شده است در حکم مال به

الث قال به ثورت انتو در ص باشد، همان اموالچنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته  -۳تبصره 

 .شودمی ضبط با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب

 رم منشأ،جصدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ  -4تبصره 

 .باشدمشمول این حکم قرار نگرفته 

به جرم  های مقرر مربوطیی، عالوه بر مجازاتشوپولمرتکبان جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم  -۵تبصره 

 .نیز محکوم خواهندشدیی شوپول مجازاتارتکابی، به 

وع ال نامشرچنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم م -۶ تبصره

. در هر شودمیمشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم در صورتی که محسوب و مرتکب 

 که تحصیل مشروع آن اثبات شود. صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر این

وعاً و آن که ن هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند -7 تبصره

حت صاثبات  توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت با

جازات اسالمی برای همان است که در قانون م (6)عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره  ها برآن

 .علم قاضی تعریف شده است

یش اموال ب انچه ارزشعالوه بر این چن است.داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته  -8 تبصره

بقه د وجود ساعد باشبهای یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالو معادل افزایشاز ده میلیارد ریال برای سال پایه 

آزمایی باشد تیل راسهای مربوط مطابق قوانین و مقررات الزم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قاباز آن در سامانه

ال صل ماین صورت ا در .چهارم ارزش آن اموال خواهد بودبه حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک

وده از شروع بم. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن شودمیی توقیف یموضوع قانون تا زمان رسیدگی قضا

 .شودمیصورت ضبط  این مال رفع توقیف و در غیر

https://ahmadbanijamali.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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ت کشوری قانون مدیریت خدما( 5ی موضوع ماده )یهای اجراهر یک از مدیران و کارکنان دستگاه -۳77ماده 

تکالیف مقرر در هر  از انجام ( این قانون376ماده )الماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع ع 8/7/1386مصوب 

« ث»بند  به استثنای 3/7/1397اصالحی 2/11/1386 یی مصوبشوپولقانون مبارزه با  (7ماده ) یک از بندهای

در . شودمیبه جزای نقدی درجه شش محکوم  از خدمات دولتی و عمومیصال انف به جزای نقدی ود کنخودداری 

ه هفت درج ومیاز خدمات دولتی و عمعدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال صورتی که 

م انجا دولتی در صورت عدمهای غیرهای حاکمیتی و بخشمحکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه

 گردند.، به جزای نقدی درجه شش محکوم می«ث»تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند 

 

 آتش زدن، تخریب و اتالف اموال -هم فصل سیزد

 یا بخشی یا تمام اشیا یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را به هر طریقی تخریب هر شخصی -۳78ماده 

 د، قطع یاا بچرانرزراعت یا محصول دیگری در صورتی که از آن را تلف کند یا از کار بیندازد به حبس درجه شش و 

 .شودمیت محکوم فدرو کند، به جزای نقدی درجه ه

 .شودمیآتش بزند، به حبس درجه پنج محکوم  رااموال یا اسناد متعلق به دیگری  هر شخصی -۳79ماده 

 یا زا یا در شبا آتشبا استفاده از مواد منفجره ی این قانون( 379و )( 378مواد )موضوع  جرائم چهچنان -۳80ماده 

 دهم دیه وی واقعکبیش از ی دیدهبزهبه دیگری با میزان دیه  آسیب جسمیو یا همراه با ورود  یافتهسازمانبه نحو 

 .شودمیتشدید یک یا دو درجه حسب مورد مجازات مرتکب شود، 

متی یا ادهای حکونهدفاتر دولتی محفوظ در  یا ها، اسناد، اوراقتمام یا قسمتی از نوشتههرگاه شخصی  -۳81ماده 

ام یا تمیا  ندکیا تخریب  مخفیمعدوم،  را ی مربوطهادستگاهنهادها یا یا در اختیار مأمور ی اجرایی هادستگاه

ور رفتارهای مذک چهچنانو  شودمیمحکوم حبس و جزای نقدی درجه شش  ، بهرا از بین ببرد مطالب آنبخشی از 

جازات مرتکب یک این قانون باشد م( 2متعلق به اشخاص موضوع ماده )دفاتر  یا ها، اسناد، اوراقنوشته در خصوص

ها آن به رد فوقمرتکب مأمور ثبت و ضبط اسناد یا از مأمورانی باشد که موا چهچنانتر خواهد بود. درجه پایین

  .شودمی، حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید است شدهسپرده 

یا  خفیممعدوم، ا متعلق به دیگری ردفاتر  یا ها، اسناد، اوراقتمام یا قسمتی از نوشتههرگاه شخصی  -۳8۲ماده 

م محکو ششه ی اجتماعی درجهامجازاتیکی از  ، بهرا از بین ببرد مطالب آنتمام یا بخشی از یا  کندتخریب 

  .شودمی

قف، متو، ، حذفاعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش ارتکاب به طور غیرمجاز باشخصی هر  -۳8۳ماده 

ا از رتی دیگری ای یا مخابراهای رایانهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانهداده کردن دستکاری یا تخریب

 .شودمیحبس درجه شش محکوم  مختل کند، به قطع یا راها آن کار بیندازد یا کارکرد
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 تصرف غیرقانونی -دهمچهارفصل 

ا تاسیسات ی امالک، اراضی دیگری یا تملکحق معرفی کردن خود یا به منظور تصرف یا ذیهر شخصی  -۳84ماده 

غییر کنی، دیوارکشی، تپیحفاری،  مانند هاییروشسازی از متعلق به دیگری یا در تصرف دیگری، با صحنه منصوب

ه تهیه بادرت درختکاری، کشاورزی یا ایجاد اعیانی یا مستحدثات مببندی، نهرکشی، حد فاصل، امحای مرز، کرت

مال  چهچنان، کندها آن در مزاحمت یا ممانعت از حقایجاد یا  عدوانی و تصرفتجاوز یا ونه هرگ تصرف و یا آثار

ه حبس یا یکی از باشد، ب ( این قانون2( و )1اشخاص موضوع مواد ) یا تأسیسات امالک، اراضی موضوع جرم در زمره

 محکوم ششدرجه  ی اجتماعیهامجازاتحبس یا یکی از  بهی اجتماعی درجه پنج و در غیر این صورت، هامجازات

جرای ور یا ابه توقف اقدامات تا صد و بالفاصله نسبت است حسب مورد مکلف در هر صورت، مرجع قضایی .شودمی

 لع و قمعیا ق اعاده وضع به حال سابق، ممانعت از حق، مزاحمت، تصرف عدوانیحکم قطعی و یا رفع تجاوز، 

 کند. اقدام مستحدثات 

ص موضوع متعلق به اشخا سیسات منصوبأیا ت امالک، اراضییا ممانعت یا مزاحمت خصوص تصرف در  -1تبصره 

یات یا ه توقف عملب( این قانون اداره مربوط مکلف است به محض اطالع به وسیله مأمورین خود نسبت 2( و )1مواد )

 نند.عالم کمرجع قضایی صالح ارفع تجاوز، تصرف، مزاحمت، ممانعت از حق، اقدام و مراتب را بالفاصله به 

 لق بهیسات متعیا تأس امالک، اراضیدر مورد درختان کاشته شده و اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در  -۲تبصره 

کم ع و قمع، حتواند به جای قلیا موقوفه عام، دادگاه میعموم  هیا مورد استفاد غیردولتی عمومییا نهادهای  دولت

 کند. صادر  تبه نفع دولها آن به ضبط

، ن باشد( این قانو2( و )1اشخاص موضوع مواد ) یا تأسیسات متعلق به امالک، اراضی در خصوص -۳تبصره 

ق حزاحمت از یا م مرتکب حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعقیب مبادرت به رفع آثار تجاوز، تصرف یا ممانعت چهچنان

 دهد.را یک تا دو درجه تخفیف می و اعاده وضع به حال سابق کند دادگاه مجازات وی

 یفری حکمکمحکوم از اجرای حکم قطعی موضوع این ماده خودداری کند، قاضی اجرای احکام  چهچنان -4تبصره 

ز محکوم ادستان و با دستور داهای اجرای حکم را با اخذ نظر کارشناس تعیین نفع اجرا و هزینهرا به هزینه ذی

 کند.یم مینأپرداخت، از اموال محکوم ت دریافت و در صورت امتناع از

مقرر در  ریم، به حمربوط و مقررات بدون رعایت ضوابط رسمی یابدون اخذ مجوز از مراجع  هر شخصی -۳8۵ماده 

 ند، به حبسکتجاوز ها آن رسانی و مانندرسانی، برقهای آبآهن، شبکهقوانین برای خطوط لوله، تأسیسات راه و راه

وصول  . دادسرا پس ازشودمیی اجتماعی درجه شش و یا جزای نقدی درجه پنج محکوم هامجازاتیا یکی از 

های یخرابیم ، ترمنفع یا رأساً فوراً و خارج از نوبت حسب مورد دستور رفع تجاوزپرونده به درخواست سازمان ذی

 داری کند،ه خودکب از تأدیه هزینحاصله و اعاده وضع به حال سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هرگاه مرت

های اجرای نههزیپس ها و اعاده به وضع سابق اقدام کرده و سیخرابنفع با اجازه دادسرا نسبت به ترمیم سازمان ذی

موال اخت، از از پردحکم را با اخذ نظر کارشناس تعیین و با دستور دادستان از محکوم دریافت و در صورت امتناع ا

 کند.می محکوم تأمین
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وضوع ممتعلق به اشخاص  یا تأسیسات منصوب امالک، اراضیدر خصوص تصرف یا ممانعت یا مزاحمت  -تبصره

یات یا ه توقف عملب( این قانون اداره مربوط مکلف است به محض اطالع به وسیله مأمورین خود نسبت 2( و )1مواد )

 نند.عالم کبالفاصله به مرجع قضایی صالح ارفع تجاوز، تصرف، مزاحمت، ممانعت از حق، اقدام و مراتب را 

که مورد ها نآ ی و امثالبرق، وسایل تهویه و نقاله از قبیل باالبر و پله برقآب، قطع انشعاب تلفن، گاز،  -۳8۶ماده 

ی هاتمجازاز جزای نقدی یا یکی ا بهمقررات این فصل است و مرتکب استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول 

 .شودمی درجه هفت محکوماجتماعی 

جب قانون یا به مو کنندهای ارائه دهنده این خدمات با رعایت ضوابط مربوط اقدام میمواردی که سازمان -تبصره

 .باشدمی، از شمول این ماده خارج جایز استها آن قطع

ین به است یا یگری اداخل ملکی شود که در تصرف دیا جبر یا اکراه یا تهدید قهر و غلبه  باهرکس  -۳87ماده 

تهدید  اکراه یا جبر یا یاقهر و غلبه  باآن را تصرف کند اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود روش 

 س و یکی ازحب بهیا تصرف، عالوه بر رفع تجاوز به تصرف خود ادامه دهد، از اخطار متصرف، پس نبوده، ولی 

حامل ها آن از هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه شش هامجازات

 .شودمییک درجه تشدید وی ، مجازات باشد سالح

ارد ونای دیگری به محل مسکونی یا معد برای سک یا جبر یا اکراه یا تهدیدقهر و غلبه  با هر شخصی -۳88ماده 

، باشد حسالحامل ها آن مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی ازهرگاه شود، به حبس درجه پنج محکوم و 

ی اجتماعی هامجازاتبدون اجازه وارد شود به یکی از  صرفاْدر صورتی که و  شودمییک درجه تشدید  ویمجازات 

 .شودمیدرجه هفت محکوم 

الف برخ د نیازگاز و دیگر خدمات مور، برق، ، انشعاب آبو ساز ساخت یا مجوز پروانه صدور هرگونه -۳89ماده 

فه یا موقوم عمو هادیا مورد استف غیردولتی عمومییا نهادهای  دولت یا تأسیسات متعلق به امالک، در اراضی قانون

نین در و همچ ازگها و خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، آب و رودخانه، رانهامسیر  از قبیلها آن عام یا حریم

زای جبه ابق، سعالوه بر اعاده به وضع و مرتکب  ممنوع استمتعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اراضی یا امالک 

 .شودمیمحکوم نقدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش 

وسط انون تکننده خدمات موضوع این ماده وارد شود و وی از عدم رعایت قخسارتی به دریافت چهچنان -تبصره

یاز و بدون ن تقاضیمکننده به جرم، به درخواست مقام صادرکننده پروانه یا مجوز آگاه نبوده باشد، دادگاه رسیدگی

 کند.به تقدیم دادخواست، مقصر را به پرداخت خسارت وارده محکوم می

هرگاه شخصی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است، گرچه به ادعای داشتن حقی به نحو  -۳90ماده 

عدوانی تصرف کند یا مزاحم استفاده متصرف شود و یا از حق انتفاع یا ارتفاق وی ممانعت کند، پس از تقاضای 

است فوری ضمن  ع ملک مکلفنفع مبنی بر رفع تصرف یا مزاحمت و یا ممانعت از حق، دادستان محل وقوذی

صدور دستور به ضابطان دادگستری مبنی بر جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت تا 

زمان صدور رأی قطعی، به تقاضای مزبور مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا و بدون نیاز به 
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ها از جمله تشکیل جلسه دادرسی، رسیدگی و حداکثر ظرف مدت یک ماه اهرعایت تشریفات دادرسی حاکم بر دادگ

کننده هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهند، مرجع رسیدگی چهچنانمبادرت به صدور رأی کند. 

ل مؤثر در تواند برای یک بار و حداکثر به مدت ده روز مهلت بدهد؛ مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیمی

دادستان محل وقوع ملک به طرق  چهچناندعوی نباشد و یا تقاضا با هدف اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد. 

باشد، موضوع رفتارهای فوق قرار گرفته است، که مال غیرمنقولی که مورد دعوی متقاضی میکند مقتضی احراز 

 کند.اد مزاحمت و یا رد تقاضا صادر میرأی مقتضی دائر بر رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایج

فتارهای وقوع ر اعمال مفاد ماده قبل از سوی دادستان منوط به آن است که بیش از یک ماه از تاریخ -۳91ماده 

ر است که د اطالع بودهفوق سپری نشده باشد، مگر آن که دادستان احراز کند که متقاضی از وقوع این رفتارها بی

دور أی و صباشد. نحوه انشای رنشدن بیش از یک ماه از تاریخ اطالع وی میاسبه، سپری این صورت، مالک مح

با اصالحات  1392دادنامه توسط دادستان و ابالغ و اجرای آن، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

رأی ظرف  . اینای آن نیستباشد و اعتراض به رأی، مانع از اجر. رأی صادره پس از صدور قابل اجرا میاستبعدی 

. قطعی است ادگاهباشد و رأی این دده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی می

صرف تعاوی داین رأی مانع از طرح دعوا توسط مدعی حق در دیگر مراجع قضایی نیست. دیگر مقررات مربوط به 

ی هاادگاهن است که در فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دعدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق هما

 .است شدهمقرر  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

ر همان دیفری با صدور رأی از سوی دادستان دائر بر رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق، دعوای ک -تبصره

بایگانی  روندهی دادستان، پأدعوای کیفری در جریان باشد، تا زمان قطعیت ر چهچنانموضوع قابل تعقیب نیست و 

یفری دعوای ک یا ادامهمانع از طرح حسب مورد درخواست شاکی به هر دلیل از سوی دادستان، خواهد شد لیکن رد 

 نفع نخواهد بود.از سوی ذی

وگیری ی بر جلتوسط ضابطان دادگستری مبن در مورد ماده قبل، در مواردی که اجرای دستور دادستان -۳9۲ماده 

 نا یا قطعبقمع  از ادامه تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت تا زمان صدور رأی قطعی مستلزم قلع و

های عمومی و انقالب ( قانون آیین دادرسی دادگاه165( و )164اشجار یا معدوم کردن زراعت باشد، با رعایت مواد )

 گردد.، پس از قطعیت یافتن رأی دادستان اجراء می1379مصوب در امور مدنی 

، عمومی یا مورد ( این قانون، از اراضی و امالک دولتی، ملی390مال غیرمنقول موضوع ماده ) چهچنان -۳9۳ماده 

ین ند و در اکقدام استفاده عموم یا موقوفه عام باشد، دادستان مکلف است رأساً نسبت به اجرای مفاد این ماده ا

 یاشود  صیرتقرتکب منظارت یا مراقبت بر این اموال، در انجام وظایف قانونی خود  مسؤولمتولی یا  چهچنانموارد، 

 ت دولتی وز خدمااصالح گزارش نکند، به حبس و انفصال ، مراتب را به مقامات ذیجرائمرغم اطالع از وقوع این به

 .شودمیعمومی درجه شش، محکوم 

از جمله الیحه قانونی نحوه خرید و  که با رعایت ترتیبات قانونی هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی -۳94ماده 

سیسات عمومی از قبیل آب، برق، أبه منظور احداث ت 1358های عمومی مصوب تملک اراضی برای اجرای برنامه
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، عالوه بر رفع مزاحمت یا مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد شودمیغیره انجام خطوط لوله و فاضالب، گاز، تلفن و 

 گردد.محکوم میی اجتماعی درجه شش هامجازاتکی از جزای نقدی یا ی بهممانعت، 

 هایبرنامه ی اجرایی و اشخاص مجری طرح وهادستگاهکلیه مأموران و کارکنان نهادهای حکومتی و  -۳9۵ماده 

ملک، ه تصرف، تمتعلق به اشخاص مبادرت ب یا تأسیسات امالک، اراضیکه بدون رعایت ترتیبات قانونی، در ها آن

 بهب مورد ک، حسمزاحمت یا ممانعت از حق کنند، عالوه بر رفع تصرف، مزاحمت یا ممانعت و یا ابطال اسناد تمل

 ند.شومی محکومی اجتماعی درجه پنج هامجازاتانفصال از خدمات دولتی و عمومی یا یکی از 

تجاوز،  رفعخلع ید یا به  یا مکلف محکوما دستور مرجع قضایی، ی به موجب حکم قطعی هر شخصی -۳9۶ماده 

ا مورد مجدد، یا دستور از اجرای حکمپس  و شده باشد یا توقف عملیات اجرایی تصرف، مزاحمت یا ممانعت از حق

یا  مزاحمتف، ، تصراوز، عالوه بر رفع تجقرار دهدیا مزاحمت یا ممانعت از حق  مورد تصرفعدواناً  را یا دستور حکم

 .شودمیی موضوع این فصل در مورد مرتکب یک درجه تشدید هامجازاتاز حق، حسب مورد  ممانعت

 

 خانواده هیعل جرائم -دهم پانزفصل 

بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا از ثبت انفساخ یا  مردی چهچنان -۳97ماده 

از وقوع آن و یا نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی پس اعالم بطالن نکاح یا طالق یا واقعه رجوع تا یک ماه 

 .شودمیدرجه شش محکوم  ی اجتماعیهامجازاتاز  یاست امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به یک

سردفتر رسمی ازدواج و طالق که بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش و یا بدون حکم تنفیذ  -۳98ماده 

به محرومیت درجه هفت و در مرتبه ، کندبه ثبت هر یک از موجبات انحالل نکاح  مبادرتراجع به احکام خارجی، 

. ارتکاب این جرم در مرتبه سوم و بیشتر، شودمیدوم، به محرومیت درجه شش از اشتغال به سردفتری محکوم 

 موجب محرومیت دائم از اشتغال به سردفتری است.

بت ثبه ادرت مبهای پزشکی الزم از زوجین، هرگاه سردفتر رسمی ازدواج و طالق بدون مطالبه گواهی -۳99ماده 

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هشت هامجازاتیکی از  ، بهکندازدواج یا طالق 

رد، دی در آوه عقد مربهرگاه کسی با علم به این که زنی در علقه زوجیت یا عده دیگری قرار دارد، وی را  -400ماده 

ت محرومی مرتکب سردفتر رسمی ازدواج و طالق باشد، به چهچنانی اجتماعی درجه شش و هامجازاتبه یکی از 

 .شودمیدائم از سردفتری ازدواج و طالق محکوم 

د و نیز گری درآورخود را به عقد دی با علم به این امر ه دیگری استهر زنی که در قید زوجیت یا عدّ -401ماده 

ی هااتمجازز به مواقعه نگردد، به یکی ا منجر چهچنانمردی که با علم، چنین زنی را برای خود تزویج کند، 

 .شودمیاجتماعی درجه پنج محکوم 

قانون مدنی ازدواج کند، به حبس درجه شش محکوم ( 1041هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ) -40۲ماده 

پرداخت شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر می
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دیه به حبس درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس درجه 

 شود.چهار محکوم می

 رمجرتکاب در ا ول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجهؤهرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مس -تبصره

 .شودمیوم محک ی اجتماعی درجه ششهامجازاتحبس یا یکی از  به، شدتأثیر مستقیم داشته باموضوع این ماده 

( 1060)( یا 1041و طالق با علم و آگاهی برخالف مقررات ماده ) سردفتر رسمی ازدواجهرگاه عاقد یا  -40۳ماده 

ومیت ه محربقانون مدنی مبادرت به جاری ساختن صیغه نکاح یا ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج و طالق کند، 

 .شودمیدرجه پنج از اشتغال به سردفتری محکوم 

ت، شتن تحصیالرا به امور واهی از قبیل دا دیگرهر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف  چهچنان -404ماده 

اس آن اساج بر امثال آن فریب دهد و ازدو یاجرد ت  سن، هویت، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، 

 شود.محکوم میی اجتماعی درجه شش هامجازاتیکی از  ، بهمنعقد شود

ز تأدیه ادهد یا هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه جاریه زوجه دایمی خود را در صورت تمکین او ن -40۵ماده 

ز هجده راد کمتر االنفقه از افزوجه باردار باشد یا فرد واجب چهچنانالنفقه خود امتناع کند، نفقه دیگر افراد واجب

ه شش و ی اجتماعی درجهامجازاتبه حبس یا یکی از توان جسمی یا ذهنی باشد، سال تمام شمسی یا ناتوان یا کم

جه، ورد زومدر  در صورت وقوع طالق .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتدر دیگر موارد، به یکی از 

 .شودمیموقوف  مجازات تعقیب یا اجرایحسب مورد 

ه عدم بون مجاز ای که به موجب قانزوجه ای که باردار است و یاناشزه امتناع از پرداخت نفقه زوجه -40۶ماده 

ی از تلقیح ( قانون مدنی و همچنین امتناع از پرداخت نفقه فرزند ناش1085تمکین است، جز در مورد ماده )

و یا  شودمیلد متو رحم جایگزین یاجنین ، های نوین پزشکی مانند اهداء گامتبا استفاده از فناوریمصنوعی که 

صوب مسرپرست و بدسرپرست و نوجوانان بی حمایت از کودکان موضوع قانون پرستیطفل یا نوجوان تحت سر

 قانون است.( این 405ه )مشمول مجازات مندرج در ماد 1392

ی درجه ت اجتماعمجازا بههرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف قانونی خودداری کند، در مرتبه اول،  -407ماده 

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتهشت از نوع مراقبت و در صورت تکرار، به یکی از 

های کمک حاصل از روش کودکملزم به رد یا تحویل گرفتن قرارداد  یا به موجب قانون هر شخصی -408ماده 

کی از ی به، کودکحسب مورد عالوه بر الزام به رد یا تحویل گرفتن ، باروری شود و از انجام آن امتناع کند

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هفت هامجازات

حق ذی صبه شخ طفلاز استرداد  ،یا پس از مالقات حق شودمانع مالقات طفل با اشخاص ذیهرکس  -409ماده 

ز اه یکی بمجازات اجتماعی درجه هشت از نوع مراقبت و در صورت تکرار،  به، در مرتبه اول، خودداری کند

 .شودمیمحکوم ی اجتماعی درجه هفت هامجازات

به ناً حق مطال، در موقع مطالبه اشخاصی که قانواست شدهطفلی که به او سپرده  تحویلاز  هر شخصی -410ماده 

 .شودمیحکوم می اجتماعی درجه هشت هامجازاتیکی از  بهعالوه بر الزام به تحویل طفل، دارند خودداری کند، 
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 ایرایانه جرائم - دهمشانزفصل 

 دسترسی غیرمجاز -مبحث نخست

 یکی از شد، بهعین داده در اختیار صاحب آن با چهچنانمتعلق به دیگری را برباید،  دادهشخصی هر  -411ماده 

 ی اجتماعیهامجازاتحبس درجه پنج یا شش و یکی از  به، و در غیر این صورتی اجتماعی درجه شش هامجازات

تی یا های حکوممرتکب از داده مذکور سوء استفاده کند یا داده متعلق به نهاد چهچنان .شودمیمحکوم درجه شش 

 .شودمیی اجرایی باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید هادستگاه

ظت منیتی حفااتدابیر  ای یا مخابراتی که به وسیلههای رایانهها یا سامانههرکس به طور غیرمجاز به داده -41۲ماده 

 .شودمیمحکوم  ی اجتماعی درجه ششهامجازاتیکی از  دسترسی یابد، به است شده

ها داده ا رمزنگارییتغییر گذرواژه  یا اعمالی از قبیل مخفی کردن ارتکاب به طور غیرمجاز باشخصی هر  -41۳ماده 

ی هاازاتمجاز  به حبس یا یکیای یا مخابراتی شود، های رایانهها یا سامانهمانع دسترسی اشخاص مجاز به داده

 .شودمیاجتماعی درجه شش محکوم 

 

 شنود غیر مجاز -مبحث دوم

یا  های رایانه ایغیرعمومی در سامانهبه طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات  شخصیهر  -414ماده 

 .شودمیم محکو حبس یا جزای نقدی درجه ششیا نوری را شنود کند، به  الکترومغناطیسیمخابراتی یا امواج 

ر، داده ریق دیگای یا مخابراتی یا هر طهای رایانههر شخصی به نحو غیرمجاز با استفاده از سامانه -41۵ماده 

کند، یراهم مکارت، رمز عبور بانکی یا هر نوع داده دیگری که امکان ارتکاب جرم را فشخصی از قبیل شماره 

 .شودمیی اجتماعی درجه هفت محکوم هامجازاتآوری یا ذخیره کند، به یکی از جمع

های حامل ای یا مخابراتی یاانههای رایدیگری را از سامانه متعلق به به طور غیرمجاز داده شخصی هر -41۶ماده 

رجه ی اجتماعی دهامجازات، به حبس یا جزای نقدی و یکی از مختل یا غیرقابل پردازش کند، تخریب، داده حذف

 .شودمیمحکوم  هامجازاتشش و یا دو مورد از این 

 حکومه شش مـدرج اعیـهای اجتمیکی از مجازاتود، به حبس یا ـمرتکب اعمال زیر ش هر شخصی -417ماده 

 :شودمی

ای یا نهبزار رایاایا  افزارنرم نوع هرتولید، تکثیر، انتشار، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز  -الف

 ورد.ا فراهم آ( شده رهای اینترنتی پاالیش )فیلترو پایگاه هادادهکه امکان دسترسی به  لترشکنیفالکترونیکی نظیر 

ها یا ه دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز بانتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ،فروش -ب

 ؛کندای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میهای رایانهسامانه

تخریب  ،ایانهرایجاسوسی دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، انتشار یا در  -پ

 .ای و مخابراتیرایانه یا سیستم اخالل در داده یا
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ه ر این ماددمقرر  مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات چهچنان -تبصره

  محکوم خواهد شد.

 وندهده به پررسیدگی کنن ییمقام قضاارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور  -418 هماد

امه از اد ،ای خودرایانه هایمبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه این قانون (419) موضوع مادهکارگروه یا 

، داری کنندوه خودکارگر یا ییمقام قضا عمداً از اجرای دستوردر صورتی که دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. 

 را فراهم ه مزبوردر اثر بی احتیاطی و بی مباالتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمان چهچنانو منحل خواهند شد. 

ک سال یتا  و سه ماه درجه پنج به جزای نقدی و در مرتبه دوم درجه شش کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی

 ند.شومییک تا سه سال تعطیلی محکوم جزای نقدی درجه پنج و در مرتبه سوم به و  تعطیلی

ارگروه ا به کارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب ر -رهتبص

 .تعیین مصادیق اطالع دهند

 یق محتوایتعیین مصادکارگروه » ،قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون -419 ماده

های انهده وزارتخوزیر یا نمایندو قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه،  مرکب از دادستان کل کشور، را« مجرمانه

صدا و سیما و فرمانده  فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمانو اطالعات  ،دادگستریارتباطات و فناوری اطالعات، 

ا بارگروه ریاست ک دهد.را تشکیل  س به انتخاب رئیس مجلس شورای اسالمیدو نماینده مجل و انتظامینیروی 

 است.دادستان کل کشور 

ات یابد و تصمیمجلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می -1تبصره 

 .با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود کارگروه

ها آن هکارگروه موظف است به شکایات راجع به مصادیق پاالیش )فیلتر( شده رسیدگی و نسبت ب –۲تبصره 

 .گیری کندتصمیم

 ا به رؤسایروند پاالیش )فیلتر( محتوای مجرمانه ر گزارشیک بار کارگروه موظف است هر شش ماه  –۳تبصره 

 د.کن ارائهقوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی 

 

 سایر مقررات -دهمفصل هف

ی مجازات تعقیب، صدور حکم و اجرا هایمقررات مربوط به مرور زمان مشمول تعزیری زیر جرائم -4۲0 ماده

 :شودمین

 علیه امنیت داخلی و خارجی؛عمدی  جرائم -الف

 ؛1/2/1392 مصوب( قانون مجازات اسالمی 36موضوع تبصره ماده ) جرائم -ب

 اشد؛بگردان که مجازات قانونی آن، تعزیر درجه پنج و باالتر مرتبط با مواد مخدر و روان جرائم -پ

 .هاجرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ -ت
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( قانون 12ه )و ماد 1/2/1392 قانون مجازات اسالمی مصوب( 100( ماده )1زیر مشمول تبصره ) جرائم -4۲1ماده 

 است: 4/12/1392آیین دادرسی کیفری مصوب 

(، بندهای )پ( و 291موضوع این مواد، بند )پ( ماده ) موارد( و استفاده از 125( و )122موضوع مواد ) جرائم -الف

(، 189(، )187(، )185(، )154(، )153(، )134موضوع مواد ) جرائم ( و304( و )298(، )295( و )294)ت( مواد )

(300 ،)(301 ،)(306( ،)310( ،)314،) (320( ،)321،) (322( ،)323،) (324( ،)327( ،)328( ،)329 ،)(330 ،)

(331 ،)(332( ،)334 ،)(357( ،)358( ،)361 ،)(363( ،)364 ،)(371( ،)376( ،)378( ،)379( ،)380 ،)(382 ،)

( و 415(، )414، )(413) ،(412(، )411(، )410(، )409(، )408) (،406(، )405(، )404)(، 396)(، 387(، )383)

 این قانون؛ (416)

 که جرم منشاء قابل گذشت است؛در مواردی یی شوپول جرائم -ب

  ؛(2( و )1تصرف عدوانی نسبت به اموال غیر از اشخاص موضوع مواد ) -پ

تن در صورت داشمستوجب تعزیر درجه هشت تا پنج ارتکابی توسط اشخاص زیر هجده سال  جرائمکلیه  -ت

 .دیدهبزه

الحاق ماده یا  یا 1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوبدر صورت ضرورت اصالح موادی از این قانون و  -4۲۲ ماده

ماده  یرزبند  ح به صورت الحاق تبصره یاها، در صورت عدم امکان اصالح متن ماده مربوط، اصالای به آنتبصره

اریخ ز تاشود و می و شماره ردیف این ماده نیز اصالح ماده اضافهاز این پیش مذکور و یا به صورت ماده مستقل 

 ند:شومینسخ  ، قوانین زیر نیزاالجراء شدن این قانونالزم

 ؛1289ماه فروردین 12( قانون حمل اسلحه مصوب 6( و )5(، )4(، )1ـ مواد )1

 ؛1290خردادماه  11قانون طبابت مصوب  (12)ماده ـ 2

ردادماه خ 12و  2کنند مصوب دهند و یا تملک میقانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می ـ3

 ؛1302

 ؛1307مردادماه  3مصوب  ندینمایم یتبان ریبردن مال غ یکه برا یقانون مجازات اشخاص -4

ماه نبهم 18 برده در موقع ورود به مملکت مصوب یآزادسازفروش برده در خاک ایران و  انون منع خرید وق -5

 ؛1307

 ؛1308ماه فروردین 5مصوب  مجازات راجع به انتقال مال غیرقانون  -6

 ؛1308ماه بهشتیارد 31مصوب  ندینمایم یرا به عوض مال خود معرف ریکه مال غ یقانون مجازات اشخاص -7

 ؛1308ماه خرداد 11قاچاق راجع به قاچاق اسلحه مصوب تفسیر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین  ـ قانون8

 ؛1309تیرماه  24ـ قانون تفسیر قانون قاچاق اسلحه مصوب 9

اصالحات تا  نیخرآبا  1309ماه مهر 14انحصار وراثت مصوب  قیقانون تصد( 12( و )11) (،10، )(9(، )6مواد ) -10

 ؛1313آذرماه  1 خیتار

 ؛1310خردادماه  22علیه امنیت و استقالل مملکت مصوب قانون مجازات مقدمین بر  -11

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


 امور مجلس(الیحه تعزیرات )معاونت حقوقی و  نویسپیش 87

 ؛1311ماه اردیبهشت 3ـ قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگ مصوب 12

 ؛1312ماه شهریور یکممصوب  هاپانسیون ها وانون راجع به بدهی به مهمانخانهق -13

 ؛1315ماه آذر 29مصوب  مقررات قانونی انون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق وق -14

 ؛1318شهریور  25ـ قانون راجع به جلوگیری از احتکار کاالی مورد احتیاج مصوب 15

( قانون طرز جلوگیری 23) ( و22(، )21(، )20(، )18(، )17(، )16(، )11(، )10(، )9(، )8(، )7(، )6(، )4ـ مواد )16

 ی؛عدبا اصالحات و الحاقات ب 1320خردادماه  11های واگیردار مصوب های آمیزشی و بیماریاز بیماری

 ؛1320اسفندماه  27( قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 17( و )16(، )13(، )11(، )6(، )2(، )1ـ مواد )17

 ؛1321خردادماه  24ـ قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین خواربار مصوب 18

 ؛1322مردادماه  13ـ قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 19

نمایند یقرار مااز کشف جرم  قبل واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال، ـ ماده20

 ؛1322مردادماه  23مصوب 

گران  ای یخفخود را م یکه کاال یوران و فروشندگانشهیقانون مجازات پواحده  ماده( 2( و )1) هایتبصره -21

 ؛1322شهریورماه  17مصوب  فروشندیم

 ؛1322مهرماه  3کوبی عمومی و اجباری مصوب قانون مایه -22

 ؛1329ماه آبان 2فروشان مصوب وران و گرانقانون اصالح قانون کیفر پیشه -23

 25مصوب  مسکن اشخاص شوند ایمسلح که وارد منزل  نیمجازات سارق دیقانون راجع به تشدواحده  ماده -24

 ؛1333خردادماه 

 ؛1333اسفندماه  5مصوب  استقالل کانون وکالی دادگستری( الیحه قانونی 20ماده ) -25

ی و دارویی و مواد مقررات امور پزشک قانون مربوط به( 18)الف( و )ب( ماده ) های( و بند3( ماده )1تبصره ) -26

 ؛ا اصالحات و الحاقات بعدیب 1334خردادماه  29مصوب  خوردنی و آشامیدنی

 با اصالحات بعدی؛ 1335اسفندماه  22ـ الیحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب 27

و  ح سرد و اخالل در نظم( قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سال7)( و 6(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1ـ مواد )28

 ؛1336خردادماه  28امنیت و آسایش عمومی مصوب 

 الحاقات بعدی؛وبا اصالحات  1336ماه مهر 16مصوب  ان در صنایع نفت ایرانگراخالل قانون راجع به مجازات -29

 2وب مص وریدولتی و کش قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت -30

 ؛1337ماه دی

 ؛1337اسفندماه  16مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب  یالیحه قانون -31

ابسته به وات مؤسسها و مربوط به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداری نقانو -32

 با اصالحات بعدی؛ 1337ماه اسفند 19ها مصوب آن

 ؛1338ماه دی 27قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب  -33
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 ؛1345ماه آبان 2یه موتوری مصوب های تقلبی وسائط نقلقانون مجازات استفاده از پالک -34

 عدی؛با اصالحات ب 1346خردادماه  16 مصوب قانون شکار و صید (22( و )21( و )20(، )13)مواد  -35

 ؛1346تیرماه  18دهندگان اسلحه قاچاق مصوب قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل -36

 ؛1346تیرماه  19مصوب  قانون سازمان برق ایران( 14و )( 10مواد ) -37

ن اشخاص واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسک ( ماده3قانون نسخ تبصره ) -38

 ؛1346تیرماه  20شوند مصوب می

 22هداشتی مصوب بقانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و ( 15و )( 6، )(5، )(4، )(3، )(2، )(1مواد ) -39

 بعدی؛ اصالحاتبا 1346تیرماه 

 ؛1346ه مردادما 25ها و مراتع مصوب برداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره59( و )52) (،46مواد ) -40

ماه همنب 14 مصوب های فرشبافیسال در کارگاه 12کار گماردن اطفال کمتر از تشدید مجازات به قانون -41

 ؛1347

 ؛1348خردادماه  19 مصوب قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی -42

 ؛1349خردادماه  17 مصوب قانون مجازات افشای سؤاالت امتحانی -43

أسیسات توسائل و  کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری درواحده قانون مجازات اخالل ( ماده2بند ) -44

 ؛1349اسفندماه  4هواپیمایی مصوب 

 ؛1350ماه آبان 23قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی مصوب  -45

 ؛1351خردادماه  15 مصوب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی -46

 12کشور مصوب  کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات( قانون مجازات اخالل3( و )2(، )1ـ مواد )47

 ؛1351ماه دی

 ؛1351ماه سفندا 5 کشور مصوب قانون برنامه و بودجه 35و  22 ،19ازات متخلفین از مقررات مواد مج قانون -48

 ؛1352اسفندماه  6قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب  -49

ات و الحاقات اصالح با 1353ماه فروردین 29مصوب  های کشورقانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانهـ 50

 ؛بعدی

 ؛1353ماه اردیبهشت 2 مصوب گران در صنایعقانون مجازات اخالل( 5) ( و4(، )3(، )2(، )1مواد ) -51

 ؛1353ماه اردیبهشت 17مصوب  دام و توزیع گوشت کنندگان در عرضهقانون مجازات اخالل -52

 ؛1353مردادماه  8نی مصوب یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرا قانون الحاق -53

 ؛1353ماه بهمن 15قانون حمایت خانواده مصوب ( 22و )( 17مواد ) -54

 ی؛با اصالحات و الحاقات بعد 1353اسفندماه  18قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب  -55

 ؛1353اسفندماه  29مصوب  محرمانه و سری دولتی انون مجازات انتشار و افشای اسنادق -56
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ضه توزیع کنندگان در عرکنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخاللاخالل قانون شمول قانون مجازات -57

 ؛1354ماه اردیبهشت 31 مصوب و قند و شکر و برنج و روغنو آرد گندم

صالحات و اا ب 1354خردادماه  5 مصوب به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون مجازات خودداری از کمک -58

 الحاقات بعدی؛

 ؛1354تیرماه  22 مصوب متخلف قانون مجازات نانوایان و قصابان -59

 ؛1354تیرماه  29قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ( 11)ماده  -60

ز حق مانعت او غصب و مزاحمت و م یاز هر گونه تجاوز و تصرف عدوان یریجلوگ یقانون حهیالواحده  ماده -61

صنعت  شت وو ک یو دامدار یکشاورز ساتیتأس نیها، منابع آب همچنباغات و قلمستان -ینسبت به امالک مزروع

 ؛1358مردادماه  2مصوب  خارج محدود شهرها و روستاها ایشده واقع در داخل  یمل یها و اراضو جنگل

 و الحاقات بعدی؛ با اصالحات 1358آذرماه  19کشاورزی و دامداری مصوب الیحه قانونی مجازات اخالل در امر  -62

خاص ، اعم از اش( ماده واحده الیحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم3( و )2) هایتبصره -63

 ؛1358آذرماه  22حقیقی و حقوقی مصوب 

 ؛1358ماه دی 1مصوب  متخلفالیحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی  -64

با  1359خردادماه  یکم مصوب الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها( 8( و )6(، )4مواد ) -65

 اصالحات و الحاقات بعدی؛

الیحه قانونی رفع تجاوز  (10( و )9(، )8(، )7(، )6(، )5) ( و مواد4(، قسمت اول و دوم ماده )3) (،2(، )1مواد ) -66

 ؛اصالحات و الحاقات بعدی 1359تیرماه  3تأسیسات آب و برق کشور مصوب از 

های با دستگاه 90مستقیم به کمیسیون اصل مکاتبه و تحقیق واحده راجع به اجازه الحاق یک تبصره به ماده -67

 ؛1359ماه بهمن یکممصوب  دولتی

 ؛1362ماه فروردین 16قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب  -68

به  میمستق قیحقراجع به اجازه مکاتبه و ت 1359ماه بهمن یکمواحده مصوب  تبصره به ماده کیقانون الحاق  -69

 ؛1364ماه اردیبهشت 5ی مصوب دولت یهابا دستگاه 90اصل  ونیسیکم

ف شرع خالام ها در مالء عهایی که استفاده از آنبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباسرسیدگی  انون نحوهق -70

 دی؛با اصالحات و الحاقات بع 1365ماه اردیبهشت 28مصوب  کنددار میعفت عمومی را جریحه است و یا

 ؛1366ماه شهریور 22 شهری مصوب نقانون زمی (16( و )13)مواد  -71

 ؛1367ماه فروردین 23 اساسی های کاالهایفروش کوپنانون منع خرید و ق -72

 ؛1367ماه فروردین 23 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب -73

فروشان ان و گران( قانون تشدید مجازات محتکر6( و ماده )5( ماده )5( و )4) های(، بند3(، )2(، )1مواد ) -74

 ؛1367ماه فروردین 23مصوب 
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ماه نفروردی 29 کنندگان اسکناس مصوبقانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و مصرف -75

 ؛1368

اصالحات و  با 1368ماه آبان 14 مصوب اهلل تعالی علیه ون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوانقان -76

 ؛الحاقات بعدی

قانون تخلفات، ( 17) و( 16(، )15(، )14(، )13(، )12(، )11( و )9مواد )( و 2د( ماده )بندهای )الف(، )ج( و ) -77

 لحاقات بعدی؛با اصالحات و ا 1370مردادماه  10مصوب  های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامهجرائم و مجازات

 ؛1372تیرماه  27 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب -78

 ؛1373ماه بهمن 23ماهواره مصوب  ی تجهیزات دریافت ازریارگکبهقانون ممنوعیت  -79

ی و مواد خوردنی و ( قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروی3( قانون اصالح ماده )5( و )2(، )1مواد ) -80

 ؛1374ماه فروردین 29آشامیدنی مصوب 

 ؛بعدی صالحاتبا ا 1374خردادماه  31ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( 3( ماده )2تبصره ) -81

با اصالحات و  1375خردادماه  2های بازدارنده( مصوب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات -82

 الحاقات بعدی؛

 ؛1381ماه فروردین 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب (37)ماده  -83

 ؛1383تیرماه  28مصوب  اق انسانقانون مبارزه با قاچ -84

 ؛1384مهرماه  6مصوب  های سراسریآزمون در جرائمقانون رسیدگی به تخلفات و ( 7ماده ) -85

 ؛1386ماه دی 16ت غیر مجاز دارند مصوب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالی -86

 با 1386ماه بهمن 8( قانون اساسی مصوب 44و چهارم ) های کلی اصل چهل( قانون اجرای سیاست73ماده ) -87

 بعدی؛اصالحات 

 ؛اصالحات و الحاقات بعدی با 1388خردادماه  5ای مصوب رایانه جرائمقانون  -88

 ؛1388اسفندماه  16قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب  -89

با  1390شهریورماه  7مصوب سالح و مهمات غیرمجاز انون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگانق -90

 اصالحات و الحاقات بعدی؛

اسفندماه  یکموب قانون حمایت خانواده مص( 56)( و 55(، )54(، )53(، )52(، )51، )(50، )(49(، )40مواد ) -91

 ؛1391

 یکممی مصوب قانون مجازات اسال (109و ) (104) (،87)، (23، )(21و مواد )( 18تبصره الحاقی به ماده ) -92

 با اصالحات بعدی؛ 1392ماه اردیبهشت

 نظام؛ مجمع تشخیص مصلحت 1394خردادماه  23های مالی مصوب ( قانون نحوه اجرای محکومیت21ماده ) -93

 ماهآبان 9وب مص ن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایرانمسؤوالقانون رسیدگی به دارایی مقامات، ( 5ماده ) -94

 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 1394
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 ؛1394آذرماه  16مصوب قانون شوراهای حل اختالف( 46( و )43مواد ) -95

 ؛1396مردادماه  31 مصوبمی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار عل -96

 ت دررسان به سالمقانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب( 1ماده ) -97

 ؛1397خردادماه  22مصوب  المللی و فضاهای مجازیهای ارتباط جمعی داخلی و بینرسانه

 ؛1398مهرماه  21مصوب  دیدگان ناشی از آنمجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه قانون تشدید -98

 ؛1399ماه اردیبهشت 23( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 11( و )4)(، 3(، )2(، )1مواد ) -99

 .1400مهرماه 24( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 56( ماده )4تبصره ) -100

 .. رسید.تبصره در تاریخ ................... به تصویب ........136ماده و  422این قانون مشتمل بر 
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