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 قانون جمازات اسالمي : خبش او ل 

 در جرامي ضد امنیت داخلي و ، هاي بازدارنده تعزیرات و جمازات

 خارجي كشور

بندي شده را با پوشش مسوولین نظام  هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطالعات طبقه - 505ماده )736( 

آوري کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به  جمع یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر 

  .شود تا پنج سال محکوم می ت به حبس از یکحبس از دو تا ده سال و در غیر این صور

****************************************  

بندي شده میباشند و به آنها آموزش الزم  چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه - 506ماده )737(

دشمنان تخلیه اطالعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط  بی داده شده است در اثر 

  .شوند محکوم می

****************************************  

 جعل و تزویر 

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا : جعل و تزویر عبارتند از -  523ماده )754(

اي به نوشته  الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهیا  تراشیدن یا قلم بردن

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

**************************************** 

امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبري و یا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با  هر کس احکام یا -  524ماده )755(

  .تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد علم به جعل یا

****************************************  

ها و اسناد و سجالت و  مسووالن دولتی که در اجراي وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتههر یک از کارمندان و  - 532ماده )763(

ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهري را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده  نوشته دفاتر و غیر آنها از

هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا  دهد عالوه بر مجازاترا تغییر  اي الحاق کند یا اسامی اشخاص یا کلمه

  .محکوم خواهد شد به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزاي نقدي



 

4 

ها و قراردادهاي  هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته -  534ماده )765(

 ‚مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی به وظایفشان راجع 

تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزي را که بدان اقرار نشده است اقرار  مهر یا تقریریات یکی از طرفین را 

خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزاي نقدي  هاي اداري و جبران  مجازاتوه بر شده جلوه دهند عال

  .محکوم خواهند شد

****************************************  

تقدیم به دادگاه هرکس شخصاًیاتوسط دیگري براي معافیت خودیاشخص دیگري ازخدمت دولت یانظام وظیفه یا براي -538ماده)769(

  .اسم طبیب جعل کندبحبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شده پزشکی ب گواهی 

****************************************  

  .اهد بودمجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خو -  542ماده )773( 

****************************************  

 ها از اماكن عمومي در حمو یا شكسنت مهر و پلمب و سرقت نوشته 

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیري کسی بوده و در اجراي وظیفه دستگیري  - 550ماده )781(

یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به باشد به پرداخت   مسامحه و اهمال کرده

  .شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي

****************************************  

 يتتقصريات مقامات و مأمورین دول 

آزادي شخصی افراد ملت را  ‚که برخالف قانون هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتی -  570ماده )802(

تا   اساسی جمهوري اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون سلب

  .غل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شدپنج سال از مشا

**************************************** 

باشد بر حسب امضاي ساختگی وزیر یا  هر گاه اقداماتی که بر خالف قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران می - 571ماده )803(

  .مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد ‚آمده باشد مأمورین دولتی به عمل 
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هر گاه شخصی بر خالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستري  -  572ماده )804(

ه باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصالح اعالم و اقدامات نموده و آنان شکایت او را استماع نکرد یا مأمورین انتظامی 

  .از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد اند به انفصال دائم  الزم را معمول داشته

****************************************  

مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات اگر مسوولین و  -  573ماده )805(

  .بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد صالحیتدار شخصی را به نام زندانی

****************************************  

و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها  - 574ماده )806(

به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداري نمایند مشمول  ارائه دادن دفاتر خود 

اند که در این  ر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بودهثابت نمایند که به موجب ام ماده قبل خواهند بود مگر این که 

  .صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد

****************************************  

جزائی یا قرار هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصالح بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب  - 575ماده )807(

  .صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد مجرمیت کسی را

****************************************  

تبه و مقامی که باشند از مقام منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر ر چنانچه هر یک از صاحب -  576ماده )808(

نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه  خود سوء استفاده 

  .وم خواهد شدصادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محک  مقامات قانونیامري که از طرف 

****************************************  

چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در  - 577ماده )809(

ود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض حکمیت در اموري که در صالحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وج  غیر موارد

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

****************************************  
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را مجبور به اقرار کند او را اذیت و  هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی براي اینکه متهمی -  578ماده )810(

عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این  آزار بدنی نماید

کند به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت دستوردهنده  خصوص دستور داده باشد فقط

  .خواهد داشت امباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل ر

****************************************  

از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند تر  چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت -  579ماده )811(

سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگري انجام شود فقط  است به حبس از شش ماه تا که مورد حکم نبوده

شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر  می آمر به مجازات مذکور محکوم

  .مباشر یا آمر اجرا خواهد شد ورد نسبت بهمجازات همان جرم حسب م اقدام مزبور متضمن جرم دیگري نیز باشد

****************************************  

ترتیب هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون  - 580ماده )812(

ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از یک  قانونی به منزل کسی 

اقدام کرده است که در این صورت  ‚صالحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده  نماید به امر یکی از روساي خود که

خواهد دید و چنانچه  یا سبب وقوع جرم دیگري نیز باشد مجازات آن را نیز مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب

  .شدخواهد  این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم

****************************************  

استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق  هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء - 581ماده )813(

حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کند عالوه بر رد عین مال یا معادل نقدي قیمت مال یا   ا بخرد یا بدونکسی ر

  .سه سال یا جزاي نقدي از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد یک سال تا مجازات حبس ازبه  ‚حق

****************************************  

 مواردي که قانونلفنی اشخاص را در غیر مراسالت یا مخابرات یا مکالمات ت ‚هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی - 582ماده )814(

مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را   اجازه داده حسب

  .سه سال و یا جزاي نقدي از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد افشاء نماید به حبس از یک سال تا
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امورین دولتی یا نیروهاي مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صالحیتدار در غیر مواردي هر کس از مقامات یا م - 583ماده )815(

شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال  ‚یا توقیف اشخاص را تجویز نموده  قانون جلبکه در 

  .شدهجده میلیون ریال محکوم خواهد  حبس یا جزاي نقدي از شش تا

****************************************  

کسی که باعلم واطالع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده -584ماده)816(

  .ن ریال محکوم خواهد شداز سه ماه تا یک سال یا جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیو حبس به مجازاتباشد 

****************************************  

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام الزم جهت رها شدن وي به  - 585ماده )817(

  .حبس از دو تا شش ماه خواهد بود باشد مجازات اوشخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده  عمل آورد در صورتی که

****************************************  

اسم یاعنوان مجعول یااسم وعالمت مامورین دولت یالباس )583(هرگاه مرتکب براي ارتکاب جرایم مذکوردرماده-586ماده)818(

  .یا تزویر محکوم خواهد شد ماده مزبوربمجازات جعل مجازاتبرعالوه ‚بتزویراختیارکرده یاحکم جعلی ابرازنموده باشد منتسب بآنان را

****************************************  

چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی  -587ماده)819(

  .مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شدعالوه برقصاص یا پرداخت دیه حسب  واردآورده باشد

****************************************  

 ارتشاء و ربا و كالهربداري 

چنانچه در  ‚هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین -  588ماده )820(

نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدي از سه تا  قابل اخذ وجه یا مال بهم

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

**************************************** 

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر  -  589ماده )821(

  .مورد به مجازات مقدار زائدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد مجازات ارتشاء حسب
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****************************************  

تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت  ر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزاناگ -  590ماده )822(

مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداري بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا براي  معمولی و واقعاً به

مستخدمین و  ‚تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداري گردد فاحشی گران همان مقاصد مالی به مقدار

  .شود محسوب می مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی

****************************************  

قانون ) 3(انجام امري که از وظایف اشخاص مذکور در ماده هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري یا امتناع از  -  592ماده )824( 

باشد وجه یا مالی یا سند  مجمع تشخیص مصلحت نظام می 1367/9/15اختالس و کالهبرداري مصوب ‚ارتشاء تشدید مجازات مرتکبین 

ناشی از ارتشاء به  ‚ه بر ضبط مالمستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات عالو پرداخت وجه یا تسلیم مالی را

  .شود م میضربه شالق محکو )74(حبس از ششماه تا سه سال و یا تا 

دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس  در صورتیکه رشوه -تبصره 

  .گردد خواهد بود و مال به وي مسترد می  مزبور معاف

****************************************  

جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند  ‚هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره - 593ماده )825(

  .مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشودفراهم نماید به  پرداخت وجه را

****************************************  

  .مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است -  594ماده )826(

****************************************  

ا صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه ب ‚قرض ‚هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادي از قبیل بیع -  595ماده )825(

دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از  ‚موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی مان جنس مکیل وه

ضربه شالق و نیز معادل مال ) 74(آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا  رباگیرنده و واسطه بین  ‚ربادهنده

  .میگردند نوان جزاي نقدي محکوم بع مورد ربا

  .المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت مال موردربااز مصادیق اموال مجهول‚درصورت معلوم نبودن صاحب مال-1تبصره
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  .معاف خواهد شدهر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده  -  2تبصره 

  .هرگاه قراردادمذکوربین پدروفرزندیازن وشوهرمنعقدشودیامسلمان ازکافرربادریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود-3تبصره

****************************************  

 امتناع از اجنام وظایف قانوني 

می مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظل -  597ماده )829(

آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند   آنها از وظایف

قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به تأخیر اندازد یا بر خالف صریح  یا صدور حکم را بر خالف قانون 

  .در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد  شود و به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می

****************************************  

 تعدیات مأمورین دوليت نسبت به دولت 

کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهاي دولتی و یا وابسته  هر یک از - 598ماده )830(

نهادهاي انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر  به دولت و یا

گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مامورین به خدمات  پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قواي سهدارندگان  دولت اداره میشوند و یا

وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر  عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی 

که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون  صی الذکر یا اشخا یک از سازمانها و موسسات فوق

قانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت متصرف غیر  ‚آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته باشد

شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ  منتفعشود و در صورتیکه  ضربه محکوم می) 74(المثل به شالق تا  اجرت

موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به   انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط

  .مصرف نموده باشد زائد بر اعتبارمصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا 

****************************************  

دار انجام معامله یا ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن براي هر یک از ادارات و  هر شخصی عهده -  599ماده )831(

ر معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد بوده است به واسطه تدلیس د) 598(موسسات مذکور در ماده  سازمانها و

عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش  ‚در ساختن آن چیز نفعی براي خود یا دیگري تحصیل کند متعارف مورد معامله یا تقلب

  .ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

****************************************  
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هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع  -  600ماده )832(

خالف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال  دولت است بر

ذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداري نیز مجري است و در هر حال آنچه بر خالف م مجازات. محکوم خواهد شد

  .گردد مسترد می قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق 

****************************************  

جیریااستخدام کرده یامباشرت حمل و نقل هریک ازمستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خوداشخاص راا-601ماده)833(

نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت  اشیائی را

دمینی که مقرر است درباره مستخ همین مجازاتانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و  آورده ولی نپرداخته باشد به

خودبرداشته وبحساب دولت منظورنموده است ودرهر صورت باید اجرت مأخوذه را به  هارا اشخاص را به بیگاري گرفته واجرت آن

  .ذیحق مسترد نماید

****************************************  

اشخاصی رااستخدام واجیرکندوبیش از هریک ازمستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خودحق داشته است -602ماده)834(

که اجیریااستخدام کرده است بحساب دولت منظورنمایدیاخدمه شخصی خودراجزوخدمه دولت محسوب نمایدوحقوق آنهارا به  اي  عده

  .ردیدضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گ) 74(شالق تابدولت منظوربدارد  حساب

****************************************  

ها و ادارات و سازمانهاي  دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده -  603ماده )835(

 ‚و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ها و تشخیصات ها و مناقصه که بالمباشره یا به واسطه در معامالت و مزایده) 598(مذکور در ماده

العمل یا پاداش براي خود یا دیگري نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا  الزحمه و حق کمیسیون یا حق تحت هر عنوانی اعم از

اه متبوعه بر عهده آن دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور  تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر

که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد براي خود یا   چیزي بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی

ر شود و در صورتی که عمل وي موجب تغییر د این طریق محکوم می دیگري نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از

نقدي از سه تا سی میلیون  یا مجازاتماه تا پنج سال و  مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش

  .ریال نیز محکوم خواهد شد

ها و اوراق و اسنادي را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده  هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداري نوشته - 604ماده )836(

از دادن به آن کس ممنوع  لحاظ قانونوظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به  یا براي انجام 

  .خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد جبران عالوه بر ‚باشد می
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****************************************  

که از روي غرض وبرخالف حق درباره یکی ازطرفین )598(هریک ازمامورین ادارات وموسسات مذکوردرماده-605ماده)837(

وپانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد یک میلیون نقدي تامبلغ یامجازاتاظهارنظریا اقدامی کرده باشدبحبس تاسه ماه 

  .شد

****************************************  

که از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس ) 598(هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده  - 606ماده )838(

در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و ) 603(و ) 599(ا کالهبرداري یا جرایم موضوع مواد ی قانونی ریا تصرف غی

مراجع صالحیتدار قضائی یا اداري اعالم ننماید عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا  مراتب را حسب مورد به

  .دو سال محکوم خواهد شد

****************************************  

 هتك حرمت اشخاصي 

روساي سه قوه یا معاونان رئیس جمهوري یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس یکی از  ‚هر کس با توجه به سمت - 609ماده )841( 

ها و  نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه شوراي اسالمی یا

ضربه شالق ) 74(ین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توه مؤسسات و شرکتهاي دولتی و

عبارت است از بکار بردن ... از نظر مقررات کیفري اهانت و توهین و .شود محکوم مینقدي  و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي

ه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامع الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام 

  .گردد توهین تلقی نمی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ 

****************************************  

 خیانت در امانت 

استفاده نماید به یک  آورده سوء به هر طریق به دستهر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا  -  673ماده )897(

  .محکوم خواهد شد  تا سه سال حبس

  

 جتاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي 
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هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداري کند یا در اختیار  - 702ماده )926(

ضربه شالق و نیز پرداخت جزاي نقدي به میزان پنج برابر ارزش )74(قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار دیگري

  .کاالي یادشده محکوم می شود) تجاري(عرفی

**************************************** 

واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و -703ماده 

کاالي یادشده محکوم می ) تجاري(ضربه شالق و نیز پرداخت جزاي نقدي به میزان ده برابر ارزش عرفی) 74(حبس و تا هفتادوچهار

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

****************************************  

شهرداریها یا نهادهاي انقالب  ‚شوراها ‚هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهاي دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت - 2تبصره 

) 703(و)702(اسالمی و به طور کلی قواي سه گانه و همچنین اعضاء نیروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد

به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی  ‚مجازاتهاي مقررت نمایند عالوه بر تحمل معاونت یا مشارک ‚مباشرت

  .محکوم خواهند شد

****************************************  

 در جرامي ناشي از ختلفات رانندگي 

رانندگی هستند اگر به کسی که واجد  هر یک از مأمورین دولت که متصدي تشخیص مهارت و دادن گواهینامه -  725ماده )949( 

پروانه بدهند به حبس تعزیري از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و  شرایط رانندگی نبوده

  .گردد پروانه صادره نیز ابطال می

 

 

 

 

جرامي رایانه اي ـ جرامي و جمازاهتا ـ جرامي علیه : خبش دوم 

 داده ها و سامانه هاي  حمرمانگي

 رایانه اي و خمابراتي
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  دسرتسي غريجماز 

اي یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است  هاي رایانه ها یا سامانه هرکس به طور غیرمجاز به داده- 729ماده )950(

ریال )20.000.000(یال تا بیست میلیونر)5.000.000(به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون ‚دسترسی یابد

  .خواهد شد مجازات محکومیا هر دو 

****************************************  

 شنود غريجماز 

اي یامخابراتی یاامواج  هاي رایانه درسامانهدرحال انتقال ارتباطات غیرعمومی هرکس به طورغیرمجازمحتواي-730ماده)951(

ریال تا چهل میلیون )10.000.000(س از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي ازده میلیونبه حب ‚الکترومغناطیسی یا نوري را شنود کند

 .محکوم خواهد شد مجازاتریال یا هر دو )40.000.000(

****************************************  

 اي جاسوسي رایانه  

هاي مربوط هستند و به آنها  یا سامانهقانون این ) 3(هاي سري مقرر در ماده  چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده 733ماده )954(

مباالتی یا عدم رعایت  بی ‚احتیاطی گرفته است بر اثربی آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانه هاي مذکور در اختیار آنها قرار

به حبس از نود و یک روز تا  ‚هاي مذکور شوند حاملهاي داده یا سامانه‚ها تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به داده

انفصال از خدمت از شش  مجازات ودو هر ریال یا )40.000.000(ریال تا چهل میلیون )5.000.000(دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون

  .ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

****************************************  

  

  

 مسؤولیت كیفري اشخاص 
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شخص حقوقی داراي  ‚اي به نام شخص حقوقی و در راستاي منافع آن ارتکاب یابد چنانچه جرائم رایانه ‚در موارد زیر -747ماده )968(

  : مسؤولیت کیفري خواهد بود

  .اي شود هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه) الف

  . اي را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه) ب

  .اي شود کب جرم رایانههرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وي مرت) ج

  .اي اختصاص یافته باشد هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه) د

  . گیري یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم1تبصره 

خواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به ن مانع مجازات مرتکبـ مسؤولیت کیفري شخص حقوقی 2تبصره 

  . شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود

****************************************  

 : مجازات مقرر محکوم خواهد شدحسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو  ‚در موارد زیر - 754ماده )975( 

یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به دولت یا هر ) الف

نهادهاي انقالبی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر 

و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلحو مأموران به دولت اداره می شوند 

  .اي شده باشند خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه

  .شغل خود مرتکب جرم رایانه اي شده باشداي یا مخابراتی که به مناسبت  هاي رایانه متصدي یا متصرف قانونی شبکه) ب

  .متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد ‚اي یا مخابراتی هاي رایانه ها یا سامانه داده) ج

  .جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد) د

  .اي ارتکاب یافته باشد جرم در سطح گسترده) هـ

****************************************  

  

 قانون تشدید جمازات مرتكبني ارتشاء و اختالس و كالهربداري 
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ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و  ها یا کارخانه هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه - 1ماده 

آمدهاي غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول  نماید یا از حوادث و پیشفریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار   اختیارات واهی

مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال   اختیار کند و به یکی از وسایل

سال و  7به حبس از یک تا  ‚محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبشکالهبردار  آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگري را ببرد 

در صورتیکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت  .شود می  مپرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکو

شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و بطور  شوراها یا  مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهاي دولتی یا

جرم با استفاده از تبلیغ عامه   کلی قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه

صورت گرفته  آگهی چاپی یا خطی روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار  ‚تلویزیون ‚از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو

شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و یا بطور کلی از باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهاي دولتی یا وابسته به دولت یا 

تا ده سال و  2قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  

  . شود دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می  انفصال ابد از خدمات

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به  - 1تبصره 

لی نمیتواند به و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد و) حبس (ازات مقرر در این ماده مرتکب را فقط تا حداقل مج مجازات  ‚تخفیف

  . تعلیق اجراي کیفر حکم دهد

مجازات شروع به کالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام  - 2تبصره 

مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه .شود جازات آن جرم نیز محکوم میشروع کننده به م ‚شده نیز جرم باشد

تر باشند به شش ماه تا سه سال  مراتب پائین مدیر کل یا باالتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در

   . شوند از خدمات دولتی محکوم میانفصال موقت 

****************************************  

گردد نظیر جواز  هرکس بنحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می - 2ماده 

شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در  و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می صادرات و واردات 

ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل  طبق توزیع کاالهائی که مقرر بوده 

آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي معادل 

  . دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد

این  1ماده  1در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره  -بصره ت

   . خواهد بود قانون 

****************************************  



 

16 

شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و بطور کلی قواي سه هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا  -  3ماده 

همچنین نیروهاي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا سازمانهاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا   گانه و

ا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را باشد وجه ی دادان یا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور می  غیر رسمی براي انجام

در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور  مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید 

که در  فه بوده یا نبوده باشد و یا آننداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظی خواه آن کار را انجام داده یا  ‚دیگري در آن سازمان باشد

در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار .شود انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می

یا باالتر باشد به انفصال دائم همطراز مدیر کل   ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا

و جزاي نقدي معادل قیمت مال   از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس

ر کل یا مدی یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز 

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از  . باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد

معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ  دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي 

کل یا همطراز آن باشد بجاي  تر از مدیر ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین 74ئم از خدمات دولتی و تا و انفصال دا

ر صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون د . انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و  ا ده سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه ریال باشد مجازات مرتکب پنج ت

تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از  ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین 74تا 

  .شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع  - 1تبصره 

   . مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد مبلغ 

چه راشی به وسیله تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنان از ارتشاء بعنواندر تمامی موارد فوق مال ناشی  -  2تبصره 

   . امتیازي تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد  رشوه

در مواردي که در اصل ارتشاء انفصال  . (ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بودمجازات شروع به  -  3تبصره 

و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد ) شود یین میبجاي آن سه سال انفصال تع شده است در شروع به ارتشاء  دائم پیش بینی

  . به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد

صدور قرار بازداشت موقت به مدت  ‚در صورت وجود دالیل کافی ‚هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد -  4تبصره 

پس از پایان مدت  تواند همچنین وزیر دستگاه می. رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل یکماه 

 ‚به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت. را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق کند  بازداشت موقت کارمند

  .هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت
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هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد  وارد ارتشاءمدر هر مورد از  - 5تبصره 

امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم   شد و در مورد

  .شود و امتیاز نیز لغو میگردد به وي بازگردانده می رشوه پرداخته است نماید تا نصف مالی که بعنوان 

****************************************  

اختالس و کالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال  امر ارتشاء وکسانیکه با تشکیل یا رهبري شبکه چند نفري به  -  4ماده 

اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبراري و رد آن حسب  هطریق رشوه کسب کرد منقول و غیر منقولی که از

ن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم معادل مجموع آ  به جزاي نقدي ‚مورد به دولت یا افراد

   . مجازات مفسد فی االرض خواهد بود  ‚باشند مجازات آنها شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی االرض  می

****************************************  

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به  -  5اده م

به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که  دولت و یا نهادهاي انقالبی 

ها یا سهام یا  و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله  قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح

ؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها از سازمانها و م  اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک

  . محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد  سپرده شده است بنفع خود یا دیگري برداشت و تصاحب نماید مختلس

وقت و هرگاه سه سال انفصال م  در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا

مورد اختالس به  بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال 

  .شود جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم می

چنانچه عمل اختالس توأم  -  2تبصره   .شود  در صورت اتالف عمدي مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم می -  1تبصره 

سال انفصال  5حبس و یک تا  سال  5تا  2با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 

بر رد وجه یا مال   وهتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد عال 7موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 

هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام  - 3تبصره .شود مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم می

ق نماید و اجراء مجازات حبس را معل نقدي معاف می وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي 

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از حیث تعیین مجازات یا  -  4تبصره .ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد 

 5تبصره . دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به 

صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی  ‚در صورت وجود دالیل کافی ‚تالس زائد بر صد هزار ریال باشدهرگاه میزان اخ -

تواند پس از پایان مدت بازداشت  همچنین وزیر دستگاه می. است واین قراردرهیچ یک ازمراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود 

درهیچ حالت هیچگونه حقوق و  به ایام تعلیق مذکور. کلیف نهائی وي از خدمت تعلیق کندت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین   ‚موقت
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در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره  - 6تبصره .مزایائی تعلق نخواهد گرفت

  .ت یا انفصال دائم خواهد بودبنا به مورد حداقل انفصال موق  یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز

****************************************  

مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز  -  6ماده 

بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا  مستخدمان دولتی عالوه.شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود  ‚جرم باشد

شش ماه تا سه سال انفصال تر باشند به  به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین باالتر و یا همطراز آنها باشد 

   . شوند  موقت از خدمات دولتی محکوم می

****************************************  

که مرتکب از مأمورین مذکور در  هاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتی در هر مورد از بزه  - 7ماده 

دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا . تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد این قانون باشد از

که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و  ی در صورت. سازمان ذیربط اعالم دارد

  .مزایاي مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


