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كتاب پنجم ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده(
فصل اول  -جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور
ماده  498ـ هركس با هر مرامي ،دسته ،جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا
عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال
محکوم ميشود.
ماده  499ـ هركس در يکي از دستهها يا جمعيتها يا شعبجمعيتهای مذكور در ماده ( )498عضويت يابد ،به سه ماه تا پنجسال
حبس محکوم ميگردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن بياطالع بوده است.
ماده  500ـ هركس عليه نظام جمهوری اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد
به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.
ماده  501ـ هركس نقشهها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار
افرادیكه صالحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلعكند به نحوی كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ،نظر به
كيفيات ومراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم ميشود.
ماده  502ـ هركس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانهديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به
نحویكه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکومخواهد شد.
ماده  503ـ هركس به قصد سرقت يا نقشهبرداری يا كسب اطالع ازاسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود
و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذيصالح درحال نقشه برداری يا گرفتن فيلم يا عکسبرداری از استحکامات
نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبسمحکوم ميشوند.
ماده  504ـ هركس نيروهای رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوی درخدمت نيروهای مسلح هستند تحريک موثر به عصيان ،فرار،
تسليم يا عدم اجرای وظايف نظامي كند درصورتي كه قصد براندازیحکومت يا شکست نيروهای خودی در مقابل دشمن را داشته
باشد محارب محسوب ميشود واال چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا
سه سالحبس محکوم ميشود.
ماده  505ـ هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيلهاطالعات طبقهبندی شده را با پوشش مسوولين نظام يا مامورين
دولت يا به نحو ديگر جمع آوری كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا
ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم ميشود.
ماده  506ـ چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطالعاتي طبقهبندی شده ميباشند و به آنها آموزش الزم داده
شدهاست در اثر بيمباالتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطالعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم
ميشوند.
ماده  507ـ هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام ميكنند بوده و رياست يا
مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ،قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند ،به مامورين
دولتياطالع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه

شخصا مرتکب جرم ديگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکومخواهد شد.
ماده  508ـ هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هرنحو عليه جمهوری اسالمي ايران همکاری نمايد ،در صورتي كه محارب
شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم ميگردد.
ماده  509ـ هركس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان
جرم محکوم ميگردد.
ماده  510ـ هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمک به دشمن ،جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به
كشور بودهاند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم ميشود.
تبصره ـ هركس بدون آنکه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ،افرادی را به هرنحو شناسايي و جذب نموده و
جهتجاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهای بيگانهمعرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود.
ماده  511ـ هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمبگذاری هواپيما ،كشتي و وسايل نقليه
عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمبگذاری شده استعالوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص ،به شش ماه تا
دو سال حبس محکوم ميگردد.
ماده  512ـ هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگو كشتار با يکديگر اغوا يا تحريک كند صرفنظر از اينکه
موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم ميگردد.
تبصره ـ در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( )508و ( )509و ( )512نميشود.
فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
ماده  513ـ هركس به مقدسات اسالم و يا هريک از انبيای عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد
اگر مشمول حکم ساب النبي باشد اعدام ميشود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده  514ـ هركس به حضرت امام خميني ،بنيانگذار جمهوریاسالمي رضوان ا ...عليه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت
نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده  515ـ هركس به جان رهبر و هريک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ،سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته
نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سو قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده  516ـ هركس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سو قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده
( )515محکوم ميشود مشروط به اينکه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود واال اگر مجازات خفيفتر اعمال گردد
به همان مجازات محکوم ميشود.
تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات
مربوط محکوم خواهد شد.
ماده  517ـ هركس علنا نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد
به يک تا سه ماه حبس محکوم مي شود مشروط به اينکه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و
درصورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم ـ تهيه و ترويج سکه قلب
ماده  518ـ هركس شبيه هرنوع مسکوک طال يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سکه بهار آزادی ،سکههای حکومتهای قبلي
ايران،ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهای ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ،بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و

فروش قرار دهد يا ترويج سکه قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال محکوم ميشود.
ماده  519ـ هركس به قصد تقلب به هرنحو از قبيل تراشيدن ،بريدن و نظاير آن از مقدار مسکوكات طال يا نقره ايراني يا خارجي
بکاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسکوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يک تا سه سال محکوم ميشود.
ماده  520ـ هركس شبيه مسکوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طال و نقره را بسازد يا عالما عامدا آنها را داخل كشور نمايد يا در
ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم ميشود.
ماده  521ـ هرگاه اشخاصي كه مرتکب جرايم مذكور در مواد( )518و ( )519و )(520ميشوند قبل از كشف قضيه،
مامورينتعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم
آورند يا مامورين دولت را به نحو موثری در كشف جرم كمک و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت
دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف ميشوند مگر آن
كه احراز شود قبل از دستگيری توبه كردهاند كه در اين صورت از كليه مجازاتهای مذكور معاف خواهند شد.
ماده  522ـ عالوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ( )518و ( )519و( )520كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان
تعزير به نفع دولت ضبط ميشود.
فصل پنجم ـ جعل و تزوير
ماده  523ـ جعل و تزوير عبارتند از :ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمي يا غير رسمي ،خراشيدن يا
تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهای
به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگری بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده  524ـ هركس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبری و يا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با
علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد ،به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده  525ـ هركس يکي از اشيای ذيل را جعل كند يا با علم به جعليا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد عالوه بر جبران
خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1احکا م يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضای اعضای شورای نگهبان يا نمايندگانمجلس شورای اسالمي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2مهر يا تمبر يا عالمت يکي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهای انقالب اسالمي.3احکام دادگاهها يا اسناد يا حوالههای صادره از خزانه دولتي.4منگنه يا عالمتي كه برای تعيين عيار طال يا نقره بکار ميرود.5اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير براتهای قبول شده از طرف بانکها يا چکهای صادره از طرف بانکها وساير اسناد تعهدآور بانکي.
تبصره ـ هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بينالمللي و به منظور القای شبهه در كيفيت توليدات و
خدمات از نام و عاليم استاندارد ملي يا بينالمللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
ماده  526ـ هركس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير براتهای قبول شده از طرف بانکها يا چکهای صادره
ازطرف بانکها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حوالههای صادره از خزانه را به قصد اخالل در وضع پولي يا
بانکي يا اقتصادی يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعيجعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده
كند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيستسال محکوم ميشود.
ماده  527ـ هركس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامههای تحصيالتخارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده

قراردهد عالوه برجبران خسارت ،به حبس از يک تا سه سال محکومخواهد شد.
در صورتي كه مرتکب ،يکي از كاركنان وزارتخانهها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداریها يا نهادهای انقالب اسالمي
باشد يا به نحوی از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محکوم ميگردد.
ماده  528ـ هركس مه ر يا منگنه يا عالمت يکي از ادارات يا موسسات يا نهادهای عمومي غيردولتي مانند شهرداریها را جعلكند
يا با علم به جعل استعمال نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده  529ـ هركس مهر يا منگنه يا عالمت يکي از شركتهای غيردولتي كه مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانهها
را جعل كند يا با علم به جعل ،استعمال نمايد عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده  530ـ هركس مهر يا تمبر يا عالمت ادارات يا شركتها يا تجارتخانههای مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و
به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد عالوه برجبران خسارت وارده به دو ماه
تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده  531ـ اشخاصي كه مرتکب جرايم مذكور در مواد قبل شدهاندهرگاه قبل از تعقيب به دولت اطالع دهند و ساير مرتکبين را
درصورت بودن  ،معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيری آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده
ميشود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده  532ـ هريک از كارمندان و مسووالن دولتي كه در اجرایوظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجالت
ودفاتر و غير آنها از نوشتهها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينکه امضا يا مهری را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده
ياكلمه ای الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد عالوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال
يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده  533ـ اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه مرتکب يکي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند عالوه برجبران
خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده  534ـ هريک از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادهای
راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات
رسمي ،مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزی را كه بدان اقرار نشده
است اقرار شده جلوه دهند ،عالوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارتوارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سيميليون
ريال جزاینقدی محکوم خواهند شد.
ماده  535ـ هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( )532و ( )533و ( )534را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد
عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده  536ـ هركس در اسناد يا نوشتههای غيررسمي جعل يا تزويركند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد
عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده  537ـ عکسبرداری از كارت شناسايي ،اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي كه
موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا عالمتي باشد كه نشان دهدآن مدارک رونوشت يا عکس ميباشد ،در غير اين صورت
عملفوق جعل محسوب ميشود و تهيهكنندگان اين گونه مدارک واستفاده كنندگان از آنها بجای اصلي عالما عامدا ،عالوه
برجبرانخسارت به حبس از ششماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليونريال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده  538ـ هركس شخصا يا توسط ديگری برای معافيت خود ياشخص ديگری از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا برای تقديم
بهدادگاه گواهي پ زشکي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تايکسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزای نقدی محکوم

خواهدشد.
ماده  539ـ هرگاه طبيب تصديق نامه برخالف واقع درباره شخصي برای معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا
برایتقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا بهسه تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ،به مجازات مقرر
برایرشوه گيرنده محکوم ميگردد.
ماده  540ـ برای ساير تصديق نامههای خالف واقع كه موجبضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد
آوردمرتکب عالوه برجبران خسارت وارده به شالق تا ( )74ضربه يا بهدويست هزار تا دو ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد
شد.
ماده  541ـ هركس به جای داوطلب اصلي هريک از آزمونها اعم ازكنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،
دانشسراها،مراكز تربيت معلم ،اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحاناتداخلي و نهايي واحدهای مزبور يا امتحانات دبيرستانها،
مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسبمورد مرتکب و داوطلب عالوه برمجازات اداری و انتظامي
به دويست هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده  542ـ مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقلمجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم ـ محو يا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتهها از اماكن دولتي
ماده  543ـ هرگاه محلي يا چيزی برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشکند يا
محو نمايد يا عملي مرتکب شود كه در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقي شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد
شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دوسال محکوم ميشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ
واقع گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداكثر ( )74ضربهشالق خواهد بود.
ماده  544ـ هرگاه بعض يا كل نوشتهها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن
دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد ،ربوده يا تخريب يا برخالف مقررات معدوم شود
 ،دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ،به حبس از
شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده  545ـ مرتکبين هريک از انواع و اقسام جرمهای مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر
امانتدار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده  546ـ در صورتي كه مرتکب به عنف مه ر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملي مرتکب شود كه در حکم محو يا شکستن
پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسبمورد به حداكثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و
اين مجازات مانع از اجرای مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم ـ فرار محبوسين قانوني و اخفای مقصرين
ماده  547ـ هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شالق تا( )74ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم ميشود و اگر
برای فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب كرده باشد ،عالوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراری
محسوب و به مجازات فوق محکوم ميگردند.

ماده  548ـ هرگاه ماموری كه موظف به حفظ يا مالزمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي
نمايد كه منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزای نقدی ازسه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  549ـ هركس مامور حفظ يا مراقبت يا مالزمت زنداني يا توقيف شدهای باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را
تسهيلكند يا برای فرار وی تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازاتخواهد شد:
الف ) اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يارجم يا صلب است و يا زنداني به يکي از اين مجازاتها محکوم
شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم عليه حبس از ده سال به باال باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد
كه مجازات آن حبس از ده سال به باالست به يک تا پنج سال حبس و چنانچه محکوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از
مواردفوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب) اگر زنداني محکوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد ،عامل فرار موظف به تحويل دادن وی ميباشد
و در صورت عدم تحويل زنداني ميشود و تا تحويل ویدر زندان باقي ميماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصلكند و يا
قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار بهمجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت
كند و يا تحويل وی ممتنع شود چنانچه محکوم بهقصاص باشد فراری دهنده به پرداخت ديه به اوليای دم مقتولمحکوم خواهد
شد.
ج) اگر متهم يا محکومي كه فرار كرده محکوم به امر مالي يا ديه باشد ،عامل فرار عالوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف
ضامن پرداخت ديه و مال محکوم به نيز خواهد بود.
ماده  550ـ هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيری كسي بوده و در اجرای وظيفه دستگيری
مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال
به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وی شده باشد عالوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميشود.
ماده  551ـ اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( )549نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير
شدهاند رافراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف) چنانچه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به
جرميبوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکوميت زنداني و يا
مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يکسال حبس خواهد بود:
ب) اگر زنداني محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وی ميباشد و در صورت عدم تحويل زنداني ميشود و
تاتحويل وی در زندان باقي مي ماند .چنانچه فراری فوت كند و ياتحويل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت ديه به اوليای
دممقتول محکوم خواهد شد:
ماده  552ـ هركسبهشخص زنداني يا توقيف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم ميشود.
ماده  553ـ هركس شخصي را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتکاب جرمي و قانونا امر به
دستگيری اوشده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيلمجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا
كمک كننده او در فرار ،حبس از يک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دايم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا
صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سايرحاالت مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه احراز شود فرد فراری دهنده و يا مخفيكننده يقين به بيگناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز
ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده  554ـ هركس از وقوع جرمي مطلع شده و برای خالصي مجرم از محاكمه و محکوميت مساعدت كند از قبيل اينکه برای او
منزلتهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا برای تبرئه مجرم ادله جعليابراز كند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم

خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذكور در ماده ( )553و اين ماده در صورتي كه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد
از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم ـ غصب عناوين و مشاغل
ماده  555ـ هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوری يا لشگری و انتظامي كه از
نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای
دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ،سندی جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده  556ـ هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهای رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوری اسالمي ايران يا
نشانها،مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه
عمل او به موجب قانون ديگری مستلزم مجازات شديدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا يک سال و يا جزای نقدی از يک ميليون و
پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد .و در صورتي كه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر
دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشيای مذكور در اين ماده در اجرایهنرهای نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده  557ـ هر كس علني و به صورت غير مجاز لباسهای رسمي يا متحدالشکل ماموران كشورهای بيگانه يا نشانها يا مدالها يا
ساير امتيازات دولتهای خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد بهشرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختالل در
نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي ،فرهنگي
ماده  558ـ هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ،اماكن ،محوطهها و مجموعههای فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار
ملي ايران به ثبت رسيده است ،يا تزيينات ،ملحقات ،تاسيسات ،اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور،
كه مستقال نيز واجد حيثيت فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي باشد ،خرابي وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي
دهسال محکوم ميشود.
ماده  559ـ هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي ـ تاريخي را از موزهها و نمايشگاهها ،اماكن تاريخي و
مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است،سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن ،اشيای مذكور را بخرد يا پنهان
دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم ميشود.
ماده  560ـ هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ،يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سوی سازمان مذكور
در حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ،يا در نتيجه آن
عمليات به آثار و بناهای مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه
سال محکوم ميشود.
ماده  561ـ هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و
مرتکب عالوه براسترداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمهمعادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم
ميگردد.
تبصره ـ تشخيص ماهيت تاريخي ـ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
ماده  562ـ هرگونه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ـ فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا
سهسال و ضبط اشيای مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور وآالت و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم ميشود .

چنانچهحفاری در اماكن و محوطههای تاريخي كه در فهرست آثار ملي بهثبت رسيده است ،يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي
صورت گيرد عالوه برضبط اشيای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری ،مرتکب بهحداكثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
تبصره 1ـ هركس اموال تاريخي ـ فرهنگي موضوع اين ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث
فرهنگيكشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم ميگردد.
تبصره 2ـ خريد و فروش اموال تاريخي ـ فرهنگي حاصله ازحفاری غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده عالوه برضبطاموال
فرهنگي مذكور ،به حبس از شش ماه تا سه سال محکومميشوند .هرگاه فروش اموال مذكور تحت هرعنوان از عناوين بهطور
مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ،مرتکب به حداكثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
ماده  563ـ هركس به اراضي و تپهها و اماكن تاريخي و مذهبي كهبه ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز
كند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود مشروط برآن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبال حدود مشخصات اين قبيل
اماكن و مناطق را در محل تعيين و عالمتگذاری كرده باشد.
ماده  564ـ هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخالفضوابط مصوب اعالم شده از سوی سازمان مذكور به مرمت يا
تعمير ،تغيير ،تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي ـتاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ،به حبس
ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم ميگردد.
ماده  565ـ هركس برخالف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملياموال فرهنگي ـ تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي
رابا علم و اطالع از ثبت آن به نحوی به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميشود.
ماده  566ـ هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ،اماكن ومحوطههای مذهبي ـ فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار
مليثبت شدهاند ،برخالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمانميراث فرهنگي كشور ،اقدام نمايد عالوه بررفع آثار تخلف و
جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم ميشود.
ماده 566مکرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جای اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد
عرضه ،قاچاق يا فروش ،معرفي ،حمل يا نگهداری كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداری كند به حبس از نود و يک روز تا
شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری
محکوم ميشود.
تبصره1ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطالق ميگردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش ،خطوط ،شکل ،جنس ،اندازه،
حجم و وزن شبي ه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي
اصيل معرفي شود و عالمتي از سوی سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری برای تشخيص از اصل ،بر روی
آن حک نشده باشد.
تبصره2ـ چنانچه شيء تقلبي نم ونه اصلي نداشته باشد ،ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری تعيين ميگردد.
تبصره 3ـ اشياء مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری ضبط ميگردد .حکم اين
تبصره شامل اشيائي كه قبل از الزماالجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز ميگردد.
ماده  567ـ در كليه جرايم مذكور در اين فصل ،سازمان ميراثفرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعيخصوصي
محسوب ميشود.
ماده  568ـ در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاصحقوقي انجام شود هريک از مديران و مسووالن كه دستور
دهنده باشند ،برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم ميشوند.
تبصره ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اينفصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه
مواردی كه حکم به ضبط و استرداد اموال ،وسايل ،تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور

موردحکم قرار خواهد گرفت.
ماده  569ـ در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملک مورد تخريب ،ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي
بياطالع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده  570ـ هريک از مقامات و مامورين دولتي كه برخالف قانون،آزادی شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در
قانون اساسي محروم نمايد عالوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
ماده  571ـ هرگاه اقداماتي كه برخالف قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ميباشد برحسب امضای ساختگي وزير يا
ماموريندولتي به عمل آمده باشد ،مرتکب و كساني كه عالما آن را به كاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده  572ـ هرگاه شخصي برخالف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غير قانوني خود شکايت به ضابطين دادگستری يا
مامورين انتظامي نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصالح اعالم و اقدامات
الزم را معمول داشتهاند به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده  573ـ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات
صالحيتدار ،شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سالحبس محکوم خواهند شد.
ماده  574ـ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از
ارايهدادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلماتمحبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداری نمايند
مشمولماده قبل خواهند بود مگر اينکه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبيرسمي از طرف رييس مستقيم خود ،مامور به آن بودهاند
كه در اينصورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده  575ـ هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصالحبرخالف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرارمجرميت
كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده  576ـ چنانچه هريک از صاحب منصبان و مستخدمين ومامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقامخود
سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر كتبي دولتي يا اجرایقوانين مملکتي و يا اجرای احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونهامری
كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيری نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده  577ـ چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در
غيرموارد حکميت در اموری كه در صالحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکي از آنها يا
اعتراض مقامات صالحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده  578ـ هريک از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي برای اينکه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و
آزاربدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم ميگردد و چنانچه كسي در
اينخصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت
كندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده  579ـ چنانچه هريک از مامورين دولتي محکومي را سختتر از مجازاتي كه مورد حکم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه
موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگری انجام شود فقط
آمر به مجازات مذكور محکوم ميشود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محکوم ميگردد و
اگراقدام مزبور متضمن جرم ديگری نيز باشد مجازات همان جرمحسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده  580ـ هريک از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايييا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب
قانونيبه منزل كسي بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود بهحبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه

ثابت نمايد به امر يکي از روسای خود كه صالحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ،اقدام كرده است كه در اين
صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سببوقوع جرم ديگری نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و
چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداكثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.
ماده  581ـ هريک از صاحب منصبان و مستخدمين و ماموريندولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق
كسيرا بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالک را اكراه به فروش بهديگری كند عالوه بر رد عين مال يا معادل نقدی قيمت
مال يا حق،به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزای نقدی از شش تاهجده ميليون ريال محکوم ميگردد.
ماده  582ـ هريک از مستخدمين و مامورين دولتي ،مراسالت يامخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردی كه
قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب
آنها را افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزای نقدی ازشش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  583ـ هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهای مسلح يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صالحيتدار در غير مواردی
كه درقانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ،شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يک تا سه
سال حبس يا جزای نقدی از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  584ـ كسي كه با علم و اطالع برای ارتکاب جرم مذكور در ماده فوق مکاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتکب نموده
باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزای نقدی از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد
شد.
ماده  585ـ اگر مرتکب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخصتوقيف شده را رها كند يا اقدام الزم جهت رها شدن وی به
عملآورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکردهباشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده  586ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرايم مذكور در ماده( )583اسم يا عنوان مجعول يا اسم و عالمت مامورين دولت يا لباس
منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد عالوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزويرمحکوم
خواهد شد.
ماده  587ـ چنانچه مرتکب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار
بدني وارد آورده باشد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محکوم
خواهد شد.
فصل يازدهم ـ ارتشا و ربا و كالهبرداری
ماده  588ـ هريک از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينکه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ،چنانچه در
مقابلاخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدی از
سه تادوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده  589ـ در صورتي كه حکام محاكم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر
مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدی كه مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده  590ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به
قيمتمعمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداری به طور مستقيم يا غير مستقيم
منتقلشود يا برای همان مقاصد ،مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت از مستخدمين يا مامورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداری
گردد،مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب ميشود.
ماده  591ـ هرگاه ثابت شود كه راشي برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفری ندارد و وجه يا
مالي كه داده به او مسترد ميگردد.
ماده  592ـ هركس عالما و عامدا برای اقدام به امری يا امتناع از انجام امری كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( )3قانون تشديد

مجازات مرتکبين ارتشا ،اختالس و كالهبرداری مصوب 1367/9/15مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد وجه يا مالي يا سند
پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات عالوه بر ضبط مال ،ناشي از
ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشود.
تبصره ـ در صورتيکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات
حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد ميگردد.
ماده  593ـ هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبيل مذاكره ،جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند
پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محکوم ميشود.
ماده  594مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده  595ـ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادی از قبيل بيع ،قرض ،صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با
همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختي،دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود .مرتکبين اعم
از ربادهنده ،ربا گيرنده و واسطه بين آنها عالوه بر رد اضافه به صاحبمال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ( )74ضربه شالق و نيز
معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ميگردند.
تبصره 1ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال  ،مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد
گرفت.
تبصره 2ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معافخواهد
شد.
تبصره 3ـ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات
اينماده نخواهد بود.
ماده  596ـ هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوی و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته ياسندی
اعم از تجاری يا غير تجاری از قبيل برات ،سفته ،چک،حواله ،قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشتهای كه موجب التزام وی يا
برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد عالوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو
سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشود و اگر مرتکب واليت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته
باشد مجازات وی عالوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده  597ـ هر يک از مقامات قضايي كه شکايت و تظلمي مطابقشرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينکه رسيدگي به آنها
از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع كند
يا صدور حکم را برخالف قانون به تاخير اندازد يا برخالف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يکسال و در صورت تکرار
به انفصال دايم از شغل قضايي محکوم ميشود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
فصلسيزدهم ـ تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده  598ـ هريک از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها ياشوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهای دولتي و يا وابسته به
دولت و يا نهادهای انقالبي و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمک
مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلياعضا و كاركنان قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و
مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدی يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا
ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد
استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملک آنها را به نفعخود يا ديگری داشته باشد ،متصرف غير قانوني محسوب و عالوه
بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شالق تا ()74ضربه محکوم ميشود و در صورتي كه منتفع شده باشد عالوه

برمجازات م ذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهدشد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط
موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده يا در غير مورد
معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده  599ـ هرشخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزی يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن برای هريک از ادارات و
سازمانها و موسسات مذكور در ماده )(598بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از
حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي برای خود يا ديگری تحصيل كند عالوه بر جبران خسارات وارده به
حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده  600ـ هريک از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به
نفع دولت است برخالف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک
سال محکوم خواهد شد .مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداری نيز مجری است و در هر حال آنچه
برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد ميگردد.
ماده  601ـ هريک از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسبماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل
ونقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به
حسابدولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سهسال محکوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره
مستخدميني كه اشخاص را به بيگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت
بايداجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده  602ـ هريک از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسبماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و
بيش از عدهای كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولتمنظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت
محسوبنمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شالق تا )(74ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت
منظور داشته است محکوم خواهد گرديد.
ماده  603ـ هر يک از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهدهدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای
مذكوردر ماده ( )598كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه
متبوع ،تحتهر عنواني اعم از كميسيون يا حقالزحمه و حقالعمل يا پاداش برایخود يا ديگری نفعي در داخل يا خارج كشور از
طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظوردارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه
متبوعه برعهده آن چيزیبخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه بهعهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به
عمل آورد برای خود ياديگری نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاين طريق محکوم ميشود و در صورتي كه
عمل وی موجب تغييردر مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا
مجازات نقدی از سه تا سي ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
ماده  604ـ هريک از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و ادارینوشتهها و اوراق و اسنادی كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده
يابرای انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس
ممنوع ميباشد عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده  605ـ هريک از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده( )598كه از روی غرض و برخالف حق درباره يکي از طرفين
اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدی تا مبلغيک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده
محکومخواهد شد.
ماده  606ـ هريک از رؤسا يا مديران يا مسوولين سازمانها وموسسات مذكور در ماده ( )598كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختالسيا
تصرف غير قانوني يا كالهبرداری يا جرايم موضوع مواد ( )599و( )603در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده

و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحيتدار قضايي يا اداری اعالم ننمايد عالوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از
شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورين دولت
ماده  607ـ هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد
محسوب ميشود و مجازات آن به شرح ذيل است:
1.هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد ،حبس ازشش ماه تا دو سال.
2.هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد ،حبس از يک تا سهسال.
3.در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص
ماده  608ـ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا ( )74ضربه
و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود.
ماده  609ـ هركس با توجه به سمت ،يکي از روسای سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس
شورای اسالمي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضای شورای نگهبان ياقضات يا اعضای ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانهها
ومؤسسات و شركتهای دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا بهسبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ()74
ضربهشالق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشود.
فصل شانزدهم ـ اجتماع و تباني برای ارتکاب جرايم
ماده  610ـ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي برضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتکب شوند يا وسايل
ارتکاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده  611ـ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را
هم تدارک ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند
شد.
فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده  612ـ هركس مرتکب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص
نشود در صورتي كه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يابيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را
به حبس از سه تا ده سال محکوم مينمايد.
تبصره ـ در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تاپنج سال خواهد بود.
ماده  613ـ هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس
تعزيری محکوم خواهد شد.
ماده  614ـ هركس عمدا به ديگری جرح يا ضربي وارد آورد كهموجب نقصان يا شکستن يا از كار افتادن عضوی از اعضا يا منتهي

بهمرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقلمجنيعليه گردد در مواردی كه قصاص امکان نداشته باشد
چنانچهاقدام وی موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيمتجری مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس
محکومخواهد شد و در صورت درخواست مجنيعليه مرتکب به پرداختديه نيز محکوم ميشود.
تبصره ـ در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا
يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده  615ـ هرگاه عدهای با يکديگر منازعه نمايند هر يک ازشركتكنندگاندرنزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم ميشوند:
1ـ درصورتيكهنزاع منتهيبهقتل شود به حبساز يکتاسه سال.
2ـ در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال.
3ـ در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تايک سال.
تبصره 1ـ در صورتي كه اقدام شخص ،دفاع مشروع تشخيص دادهشود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص يا ديهحسب مورد نخواهد شد.
ماده  616ـ در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بياحتياطي يابيمباالتي يا اقدام به امری كه مرتکب در آن مهارت نداشته است
يابه سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اوليای
دممحکوم خواهد شد مگر اينکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادفرانندگي نميگردد.
ماده  617ـ هركس به وسيله چاقو و يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر ياقدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذی
ياتهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود در صورتي كه از مصاديقمحارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( )74ضربه
شالق محکوم خواهد شد.
ماده  618ـ هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسايش و آرامش عمومي
گردديا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا( )74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  619ـ هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحماطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت
بهآنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( )74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  620ـ هرگاه جرايم مذكور در مواد ( )616و ( )617و ()618در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هريک از
مرتکبين بهحداكثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده  621ـ هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا بههرمنظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر
شخصا ياتوسط ديگری شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد .در صورتي كه سن
مجنيعليه كمتراز پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يابه مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد
شود مرتکب به حداكثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايمديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم
ميگردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده  622ـ هر كس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زنحامله ،موجب سقط جنين وی شود عالوه بر پرداخت ديه
ياقصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده  623ـ هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگری موجبسقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم
ميشودو اگر عالما و عامدا زن حامله ای را داللت به استعمال ادويه ياوسايل ديگری نمايد كه جنين وی سقط گردد به حبس از سه
تا ششماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام برای حفظحيات مادر ميباشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه
مطابقمقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده  624ـ اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوانطبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند
وسايلسقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند بهحبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به
پرداخت ديهمطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
ماده  625ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرضيا مال خود مرتکب يا شخص ديگری واقع شود با رعايت مواد
ذيلمرتکب مجازات نميشود مشروط براينکه دفاع متناسب با خطریباشد كه مرتکب را تهديد ميكرده است(.به موجب ماده 728
قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ شد)
تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا
صاحبمال استمداد نمايد.
ماده  626ـ در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم برنفس ياعرضيامال محسوبميشود ولواينکه از مامورين دولتي صادرگردد،
هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهد بود(.به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ
شد)
ماده  627ـ دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف ـ خوف برای نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراينمعقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل به قوای دولتي يا هرگونه وسيله آسانتری برای نجات ميسر نباشد(.به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب
 1/2/92نسخ شد)
ماده  628ـ مقاومت در مقابل نيروهای انتظامي و ديگر ضابطيندادگستری در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع
محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه
عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است(.به موجب ماده
 728قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ شد)
ماده  629ـ در موارد ذيل قتل عمدی به شرط آن كه دفاع متوقف بهقتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف ـ دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب.
ب ـ دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتک عرض و ناموس ديگری بهاكراه و عنف برآيد.
ج ـ دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد(.به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب
 1/2/92نسخ شد)
ماده  630ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبيمشاهده كند و علم به تمکين زن داشته باشد ميتواند در همان
حالآنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مکره باشد فقط مرد راميتواند به قتل برساند .حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز
مانندقتل است.
ماده  631ـ هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفيكند يا او را بجای طفل ديگری يا متعلق به زن ديگری غير از
مادرطفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به
يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده  632ـ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به
مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزای نقدی از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  633ـ هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگری طفل يا شخصيرا كه قادر به محافظت خود نميباشد در محلي كه خالي از
سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزای نقدی ازسه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر
در آبادی و جايي كه دارای سکنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكورمحکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن

صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده عالوه بر مجازات فوق حسب مورد بهقصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.
ماده  634ـ هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازاتحبس از سه ماه و يک روز تا يکسال محکوم ميشود و هرگاه
جرمديگری نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هممحکوم خواهد شد.
ماده  635ـ هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن امواتجنازهای را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به
جزای نقدی از يکصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  636ـ هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبلاز اينکه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم
هستندخبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سالمحکوم خواهد شد.
فصل هجدهم ـ جرايم ضد عفت و اخالق عمومي
ماده  637ـ هرگاه زن و مردی كه بين آنها علقه زوجيت نباشد،مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل
تقبيل يا مضاجعه شوند ،به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراهكننده تعزير
ميشود.
ماده  638ـ هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد عالوه بركيفر عمل به حبس از ده روز تا دو
ماه ياتا ( )74ضربه شالق محکوم ميگردد و در صورتي كه مرتکب عمليشود كه نفس آن عمل دارای كيفر نميباشد ولي عفت
عمومي را جريحهدار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( )74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد
هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده  639ـ افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم ميشوند و در مورد بند «الف» عالوه بر مجازات مقرر ،محل مربوطه به طور
موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند.
ب ـ كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آنرا فراهم نمايد.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نمايد عالوه بر مجازات مذكور به حد قوادی نيز محکوم ميگردد.
ماده  640ـ اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاینقدی از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و
تا( )74ضربهشالق يابه يک يا دو مجازات مذكور محکوم خواهند شد:
1ـ هركس نوشته يا طرح ،گراور ،نقاشي ،تصاوير ،مطبوعات،اعالنات ،عاليم ،فيلم ،نوار سينما و يا به طور كلي هرچيز كه عفت
واخالق عمومي را جريحهدار نمايد برای تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا برای تجارت و توزيع
نگاهدارد.
2ـ هركس اشيای مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيلهديگری وارد يا صادر كند و يا به نحوی از انحا متصدی يا
واسطهتجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيلمال نمايد.
3ـ هركس اشيای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نمايد يا آنها را بهمعرض انظار عمومي بگذارد.
4ـ هركس برای تشويق به معامله اشيای مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوی از انحاء اعالن و يا فاعل يکي از اعمال
ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1ـ مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و برای مقاصد علمي يا هر مصلحت حالل
عقالييديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارميگيرد.
تبصره 2ـ اشيای مذكور ضبط و محو آثار ميگردد و جهت استفاده الزم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده  641ـ هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههای مخابراتيديگر برای اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد عالوه بر اجرای مقررات

خاص شركت مخابرات ،مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم :جرايم بر ضدحقوق و تکاليف خانوادگي
ماده  642ـ هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه
امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مينمايد(.به موجب بند  9ماده 85قانون حمايت خانواده
مصوب  1391نسخ شد)
ماده  643ـ هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگری است برای مردی عقد نمايد ،به حبس از شش ماه تا سه
سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزای نقدی و تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طالق يا
اسناد رسمي باشد برای هميشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده  644ـ كساني كه عالما مرتکب يکي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال
جزاینقدی محکوم ميشوند:
 1ـ هرزني كه در قيد زوجيت يا عده ديگری است خود را به عقدديگری در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.
2ـ هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگری است برایخود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.
ماده  645ـ به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دايم،طالق و رجوع طبق مقررات الزامي است ،چنانچه مردی بدون
ثبتدر دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم ،طالق و رجوع نمايد بهمجازات حبس تعزيری تا يکسال محکوم ميگردد(.به موجب بند
 9ماده  85قانون حمايت خانوادهمصوب  1391نسخ شد)
ماده  646ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردی با دختری كه به حد بلوغ نرسيده برخالف مقررات
ماده( )1041قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيری از شش ماه تا دو سال محکوم ميگردد(.به موجب بند 9
ماده  85قانون حمايت خانواده مصوب  1391نسخ شد)
ماده  647ـ چنانچه هريک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيالت عالي ،تمکن
مالي،موقعيت اجتماعي ،شغل و سمت خاص ،تجرد و امثال آن فريبدهد و عقد برمبنای هريک از آنها واقع شود مرتکب به
حبستعزيری از شش ماه تا دو سال محکوم ميگردد.
فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر
ماده  648ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كهبه مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هرگاه در
غير از موارد قانوني ،اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش
ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشوند.
ماده  649ـ هركس در دعوای حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس
محکوم خواهد شد.
ماده  650ـ هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و
پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذكور در اين ماده عالوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات برای شهادت دروغ ذكر گرديده
است.
فصل بيست و يکم ـ سرقت و ربودن مال غير

ماده  651ـ هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون بهتمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و
تا( )74ضربه شالق محکوم ميگردد:
1ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3ـ يک يا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
تبصره ـ منظور از سالح مذكور در اين بند موارد ذيل ميباشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجک.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه ،شمشير ،كارد ،چاقو و پنجه بوكس.
 3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهای سنگری متداول در نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران يا مشابه آنها و
سرنيزههای قابل نصب بر روی تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمهزني ،تفنگهای مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهای ويژه شکار حيوانات
آبزی(.اصالحي )1387/8/22
4ـ از ديوار باال رفته يا حرز را شکسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا
برخالفحقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سکني يا مهيا برای سکني يا توابع آن است سرقت كرده
باشند.
5ـ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
ماده  652ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا ( )74ضربه محکوم
مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محکوم ميگردد.
ماده  653ـ هركس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براو صادق نباشد به سه
تاپانزده سال حبس و شالق تا )(74ضربه محکوم ميشود.
ماده  654ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند و الاقل يک نفر از آنان حامل سالح ظاهر يا
مخفي باشددر صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزایمرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا
()74ضربه ميباشد.
ماده  655ـ مجازات شروع به سرقتهای مذكور در مواد قبل تا پنجسال حبس و شالق تا ( )74ضربه ميباشد.
ماده  656ـ در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرونبه يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه
سال و تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشود:
1ـ سرقت در جايي كه محل سکني يا مهيا برای سکني يا در توابع آن يا در محلهای عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها
واقع شده باشد.
2ـ سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3ـ در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگری را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگری كه به اتفاق مخدوم
به آنجارفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معموال محل كار وی بوده از قبيل خانه ،دكان ،كارگاه ،كارخانه و انبار سرقت
نموده باشد.
6ـ هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بهطور كلي كساني كه به اقتضای شغل اموالي در دسترس آنان
است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده  657ـ هركس مرتکب ربودن مالديگری از طريق كيفزني،جيب بری و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا
()74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  658ـ هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزلهزده يا جنگي يا آتش سوزی يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و
حايزشرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا( )74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  659ـ هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه
مشترک دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهایعمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند
تاسيسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد بهحبس از يک تا پنج سال محکوم ميشود و چنانچه مرتکب
ازكاركنان سازمانهای مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محکومخواهد شد.
ماده 660ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و
گاز شبکه فاضالب نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از يک تا دو برابر خسارت وارده محکوم
خواهدشد.چنانچه مرتکب از مأمورين شركتهای مذكور باشد بهحداكثر مجازات محکوم خواهدشد(.اصالحي )1387/8/22
ماده  661ـ در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب ،حبس از سه ماه و يک روز تا
دوسال و تا ( )74ضربه شالق خواهد بود.
ماده  662ـ هر كس با علم و اطالع يا با وجود قراين اطمينان آور بهاينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به
نحوی از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( )74ضربه شالق
محکومخواهد شد.
در صورتيکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محکوم ميگردد.
ماده  663ـ هركس عالما در اشيای و اموالي كه توسط مقامات ذيصالح توقيف شده است و بدون اجازه ،دخالت يا تصرفي نمايدكه
منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالک آنباشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده  664ـ هركس عالما عامدا برای ارتکاب جرمي اقدام به ساختكليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيلهای برای ارتکاب جرم
بسازد،يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا ( )74ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  665ـ هركس مال ديگری را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد
و اگر در نتيجه اين كار صدمهای به مجنيعليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.
ماده  666ـ در صورت تکرار جرم سرقت ،مجازات سارق حسبمورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نميتواند از جهات
مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده  667ـ در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصلدادگاه عالوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد
عين ودر صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شدهو جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم ـ تهديد و اكراه
ماده  668ـ هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگری را ملزم بهدادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و
نوشتهای كهمتعلق به او يا سپرده به او ميباشد را از وی بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( )74ضربه شالق محکوم خواهد
شد.
ماده  669ـ هرگاه كسي ديگری را به هر نحو تهديد به قتل ياضررهای نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشای سری نسبت به خوديا
بستگان او نمايد ،اعم از اينکه به اين واسطه تقاضای وجه يا مال يا تقاضای انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به

مجازات شالق تا ( )74ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکومخواهد شد.
فصل بيست و سوم ـ ورشکستگي
ماده  670ـ كساني كه به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده  671ـ مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سالحبس است.
ماده  672ـ هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيما يا معالواسطه از طريق
عق دقرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزای نقدی از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مي
گردد.
فصل بيست و چهارم ـ خيانت در امانت
ماده  673ـ هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شدهاست يا به هر طريق بدست آورده سو استفاده نمايد به يک تا
سهسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده  674ـ هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيلسفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن
يا برای وكالت يا هركار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشيای مذكور مسترد شود يا به مصرف
معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به
حبساز شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم  -احراق و تخريب و اتالف اموال و حيوانات
ماده  675ـ هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسکوني يا معد برای سکني يا
جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهای متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج
سالمحکوم ميشود.
تبصره 1ـ اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حکومت اسالمي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2ـ مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ميباشد.
ماده  676ـ هركس ساير اشيای منقول متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده  677ـ هركس عمدا اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق بهديگری را تخريب نمايد يا به هر نحو كال يا بعضا تلف نمايد و يا ازكار
اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده  678ـ هرگاه جرايم مذكور در مواد ( )676و ( )677به وسيلهمواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال
حبساست.
ماده  679ـ هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حالل گوشت متعلق به ديگری يا حيواناتي كه شکار آنها توسط دولت ممنوع
اعالم شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس ازنود و يک روز تا شش ماه يا جزای نقدی از يک ميليون و پانصد
هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  680ـ هركس برخالف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام بهشکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به
حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزای نقدی از يک و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  681ـ هركس عالما دفاتر و قبالهها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگری تلف كند به حبس از دو تا ده سال
محکوم خواهد شد.
ماده  682ـ هركس عالما هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غير دولتي را كه اتالف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا

به هرنحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محکومخواهد شد.
ماده  683ـ هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه يا محصوالت كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و
غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده  684ـ هركس محصول ديگری را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگری را قطع و
درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک كند يا باعث تضييع آن بشود يا
آسياب ديگری را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشالق تا ( )74ضربه محکوم ميشود.
ماده  685ـ هركس اصله نخل خرما را به هرترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه
حبس يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزای نقدی يا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  686ـ هركس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضایسبز را عالما عامدا و برخالف قانون مذكور قطع يا موجبات از
بين رفتن آنها را فراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزيری از شش ماه تا سه سال و يا جزای نقدی از
سهميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده  687ـ هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي ازقبيل شبکههای آب و فاضالب ،برق  ،نفت ،گاز ،پست و تلگراف و
تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي
ونيروگاههای برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابلهای هوايي يازميني يا نوری) و دستگاههای توليد و توزيع و انتقال آنها كه
به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي برای استفاده عمومي ايجاد شده و
همچنين در عاليم راهنمايي و رانندگي و ساير عاليمي كه به منظورحفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و
جادههانصب شده است ،مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابکاری ديگر شود بدون آن كه منظور او
اخالل در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخالل در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسالمي باشد مجازات محارب
راخواهد داشت.
تبصره 2ـ مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس است.
ماده  688ـ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني
آلوده ،دفع غير بهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد ،ريختن مواد مسموم كننده در رودخانهها ،زباله در خيابان ها و كشتار
غير مجازدام ،استفاده غير مجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانههای فاضالب برای مصارف كشاورزی ممنوع ميباشد و
مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتری نباشند به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ تشخيص اينکه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشتعمومي و آلودگي محيط زيست شناخته ميشود و نيز غير مجازبودن
كشتار دام و دفع فضوالت دامي و همچنين اعالم جرم مذكورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،سازمان
حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد بود.
تبصره 2ـ منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني
كهكيفيت فيزيکي ،شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوری كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر
باشدتغيير دهد.
ماده  689ـ در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا
جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب عالوه بر مجازاتهای مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه
خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم ـ هتک حرمت منازل و امالک غير

ماده  690ـ هركس به وسيله صحنه سازی از قبيل پيكني،ديواركشي ،تغيير حد فاصل ،امحای مرز ،كرت بندی ،نهركشي،حفرچاه،
غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ،جنگلها و مراتع ملي
شده ،كوهستانها ،باغها ،قلمستانها ،منابع آب،چشمهسارها ،انهار طبيعي و پارک های ملي ،تاسيسات كشاورزی ودامداری و
دامپروری و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و امالک متعلق به دولت يا شركتهای وابسته به دولتيا شهرداریها
يا اوقاف و همچنين اراضي و امالک و موقوفات و محبوسات و اثالث باقيه كه برای مصارف عامالمنفعه اختصاصيافته يا اشخاص
حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگری ،مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط
زيست يا مراجع ذيصالح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه
تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ازحق در موارد مذكور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم
ميشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1ـ رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عملميآيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن
عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد.
تبصره 2ـ در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر
خواهدشد ،مدعي ميتواند تقاضای خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنمايد.
ماده  691ـ هركس به قهر و غلبه داخل ملکي شود كه در تصرفديگری است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتدای
ورودبه قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه ماندهباشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه
حبسمحکوم ميشود .هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و الاقل يکي ازآنهاحامل سالحباشد بهحبس از يک تا سه سال محکوم
خواهند شد.
ماده  692ـ هرگاه كسي ملک ديگری را به قهر و غلبه تصرف كندعالوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم
خواهدشد.
ماده  693ـ اگر كسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از
حق شده باشد ،بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد عالوه بر رفع تجاوز به
حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده  694ـ هركس در منزل يا مسکن ديگری به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد
شد و در صورتي كه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و الاقل يکي از آنهاحامل سالح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم
ميشوند.
ماده  695ـ چنانچه جرايم مذكور در مواد ( )692و ( )693در شب واقع شده باشد مرتکب به حداكثر مجازات محکوم ميشود.
ماده  696ـ در كليه مواردی كه محکوم عليه عالوه بر محکوميتكيفری به رد عين يا مثل مال يا ادای قيمت يا پرداخت ديه و ضرر
و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمايددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم
عليهبجز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفای حقوق محکوم له،محکوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حکم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بيست و هفتم ـ افترا و توهين و هتک حرمت
ماده  697ـ هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر ،به
كسي امری را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را
ثابت نمايد جز در مواردی كه موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا( )74ضربه شالق يا يکي از آنها حسب مورد

محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذكور
محکوم خواهد شد.
ماده  698ـ هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسالت يا عرايض
يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخالف
حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق
مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه عالوه براعاده حيثيت در صورت امکان ،بايد به حبس از دو ماه تا
دو سال و يا شالق تا ( )74ضربه محکوم شود.
ماده  699ـ هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگری آالت و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يک نفر
موجب اتهام او مي گردد بدون اطالع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند
يا به نحوی متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيبگردد ،پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعالم برائت
قطعي آن شخص ،مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشود.
ماده  700ـ هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد ،به حبس از يک تا
شش ماه محکوم ميشود.
فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروباتالکلي و قماربازی و ولگردی
ماده  701ـ هركس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد ،عالوه بر اجرای حد
شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيری محکوم ميشود.
ماده 702ـ هر كس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداری كند يا در اختيار
ديگری قرار دهد به شش ماه تا يک سال حبس و تا هفتاد و چهار ( )74ضربه شالق و نيز پرداخت جزای نقدی به ميزان پنج برابر
ارزش عرفي (تجاری) كاالی يادشده محکوم ميشود( .اصالحي )22/8/1387
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الکلي به كشور قاچاق محسوب ميگردد و واردكننده صرفنظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال
حبس و تا هفتاد و چهار ( ) 74ضربه شالق و نيز پرداخت جزای نقدی به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاری )كاالی يادشده
محکوم ميشود .رسيدگي به اين جرم در صالحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1ـ در خصوص مواد ( )702و ( ،)703هر گاه مشروبات الکلي مکشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد ،وسايلي كه برای
حمل آن مورداستفاده قرار ميگيرد چنانچه با اطالع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتکب به پرداخت
معادل قيمت وسيله نقليه نيز محکوم خواهدشد .آالت و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد
استفاده قرار ميگيرد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره  2ـ هر گاه كاركنان دولت يا شركتهای دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت ،شوراها ،شهرداريها يا نهادهای انقالب
اسالمي و به طور كلي قوای سه گانه و همچنين اعضاء نيروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد ( )702و
( ) 703مباشرت ،معاونت يا مشاركت نماينده عالوه بر تحمل مجازاتهای مقرر ،به انفصال موقت از يک سال تا پنج سال از خدمات
دولتي محکوم خواهندشد.
تبصره 3ـ دادگاه نميتواند تحت هيچ شرايطي حکم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد ( )702و ( )703صادر نمايد(.اصالحي
)1387/8/22
ماده  704ـ هركس محلي را برای شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ()74
ضربه شالق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی يا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتي كه هر
دو مورد را مرتکب شود به حداكثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده  705ـ قماربازی با هر وسيلهای ممنوع و مرتکبين آن به يک تاشش ماه حبس و يا تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشوند و
درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم ميگردند.
ماده  706ـ هركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازی را بخرد يا حمل يا نگهداری كند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار
تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم ميشود.
ماده  707ـ هركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازی را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در
اختيار ديگری قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشود.
ماده  708ـ هركس قمارخانه داير كند يا مردم را برای قمار به آنجادعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا
دوازده ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشود.
ماده  709ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يابه عنوان جريمه ضبط ميشود.
ماده  710ـ اشخاصي كه در قمارخانهها يا اماكن معد برای صرف مشروبات الکلي موضوع مواد ( )701و ( )705قبول خدمت كننديا
به نحوی از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمک نمايند معاون محسوب ميشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه
ميتواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون ،مجازات را تخفيف دهد.
ماده  711ـ هرگاه يکي از ضابطين دادگستری و ساير مامورين صالحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( )704و ( )705و()708
يا اشخاص مذكور در ماده )(710مطلع بوده و مراتب را بهمقامات ذيصالح اطالع ندهند يا برخالف واقع گزارش نمايند درصورتي
كه بهموجب قانوني ديگر مجازات شديدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( )74ضربه شالق محکوم ميشوند.
ماده  712ـ هركس تکدی يا كالشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردی نمايد به حبس از يک تا
سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق
تکدی وكالشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده  713ـ هركس طفل صغير يا غير رشيدی را وسيله تکدی قرار دهد يا افرادی را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس
و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محکومخواهد شد.
فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده  714ـ هرگاه بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي
ياهوايي ) يا متصدی وسيله موتوری منتهي به قتل غير عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در
صورت مطالبه از ناحيه اوليای دم محکوم ميشود.
تبصره_ اظهار نظر كارشناسي در خصوص تشخيص بي احتياطي يا بي مواالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد
سوانح مربوط به وسايل نقليه زميني ،آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي ،شركت راه آهن جمهوری اسالمي ايران،
سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوری مي باشد.
ماده  715ـ هرگاه يکي از جهات مذكور در ماده ( )714موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل عالج باشد و يا از بين رفتن
يکي از حواس يا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن كه يکي از وظايف ضروری زندگي انسان را انجام ميدهد يا تغيير شکل
دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتکب به حبس از دوماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه
مصدوم محکوم ميشود.
ماده  716ـ هرگاه يکي از جهات مذكور در ماده ( )714موجبصدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يکي از منافع يايکي
از ا عضای بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ،بدون آن كه عضو از كار بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل
از موعد طبيعي شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده  717ـ هرگاه يکي از جهات مذكور در ماده ( )714موجبصدمه بدني شود مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت

ديهدر صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم ميشود.
ماده  718ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدی وسايل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر
ازسرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوری را باوجود نقص و عيب مکانيکي موثر در تصادف به كار انداخته يا در
محلهايي كه برای عبور پيادهرو عالمت مخصوص گذارده شدهاست ،مراعات الزم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور از آن
ممنوعگرديده است رانندگي نموده ،به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محکوم خواهد شد .دادگاه ميتواند
عالوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت يک تا پنج سال از حق رانندگييا تصدی وسايل موتوری محروم نمايد.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد ( )714و ( )718اين قانوناز شمول بند () 1ماده ( )3قانون وصول برخي از درآمدهای دولت و
مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373مجلس شورایاسالمي مستثني ميباشد.
ماده  719ـ هرگاه مصدوم احتياج به كمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد
ازمأمورين انتظامي از اين كار خودداری كند و يا به منظور فرار ازتعقيب ،محل حادثه را ترک و مصدوم را رها كند حسب مورد
بهبيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( )714و () 715و( )716محکوم خواهد شد .دادگاه نميتواند در مورد اين ماده
اعمالكيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1ـ راننده در صورتي ميتواند برای انجام ت کاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه برای
كمکرسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد.
تبصره 2ـ در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطيبرای معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه
آگاه كند و يا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفيفآالم مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او
رعايتخواهد نمود.
ماده  720ـ هركس در ارقام و مشخصات پالک وسايل نقليهموتوری زميني ،آبي يا كشاورزی تغيير دهد و يا پالک وسيله
نقليهموتوری ديگری را به آن ال صاق نمايد يا برای آن پالک تقلبي بکار برديا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پالک
تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوی از انحاء در شمارهشاسي ،موتور يا پالک وسيله نقليه موتوری و يا پالكهای
موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيلمجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از
صورت اصليكارخانه خارجكند بهحبس ازششماهتا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده  721ـ هركس بخواهد وسيله نقليه موتوری را اوراق كند مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنماييو
رانندگي محل اطالع دهد ،راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرفمدت يک هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر
بهداليلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرفهمان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابالغ نمايد ،هرگاه راهنمايي
ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نکرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضای مدت مجاز است .تخلف از اين ماده برای اوراق
كنندهموجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ماده  722ـ چنانچه وسيله موتوری يا پالک آن سرقت يا مفقودشود ،شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از
آنكه م الک بوده يا نبوده پس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب رابه نزديکترين مركز نيروی انتظامي اعالم نمايد ،متخلف از اين
ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهدشد.
ماده  723ـ هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و ياتصدی وسايل موتوری كه مستلزم داشتن گواهينامه
مخصوصاست ،بنمايد و همچنين هركس به موجب حکم دادگاه از رانندگيوسايل نقليه موتوری ممنوع باشد به رانندگي وسايل
مزبور مبادرتورزد برای بار اول به حبس تعزيری تا دو ماه يا جزای نقدی تا يکميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب
مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده  724ـ هر راننده وسيله نقليهای كه در دستگاه ثبت سرعتوسيله نقليه عمدا تغييری دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از
سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينکه چنين تغييری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند برای بار اول

به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و ياهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه
حبس محکومخواهد شد.
ماده  725ـ هريک از مأمورين دولت كه متصدی تشخيص مهارتو دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد
شرايطرانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيری از شش ماه تا يک سالو به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند
شد وپروانه صادره نيز ابطال ميگردد.
ماده  726ـ هركس در جرايم تعزيری معاونت نمايد حسب مورد بهحداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم ميشود.
(به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ شد)
ماده  727ـ جرايم مندرج در مواد 566 ،565 ،564 ،562،563 ،561 ،560 ،559 ،558قسمت اخير ماده ،622 ،608 ،596
699 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،685،684 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642 ،632،633و  700جز با
شکايتشاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصيگذشت نمايد دادگاه ميتواند در مجازات مرتکب تخفيف
دهد و يابا رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
(به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ شد)
ماده  728ـ قاضي دادگاه ميتواند با مالحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورتلزوم
از مقررات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهای تکميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفادهنمايد.
(به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي مصوب  1/2/92نسخ شد)
فصل جرائم رايانهای
ماده 729ـ هركس به طور غيرمجاز به دادهها يا سامانههای رايانهای يا مخابراتي كه بهوسيله تدابير امنيتي حفاظتشدهاست
دسترسي يابد ،به حبس از نود و يک روز تا يکسال يا جزای نقدی از پنج ميليون ( )5.000.000ريال تا بيست ميليون
( )20.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده 730ـ هر كس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا امواج
الکترومغناطيسي يا نوری را شنود كند ،به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده ميليون )(10.000.000ريال تا چهل
ميليون ( )40.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانهای
ماده -731هر كس به طور غيرمجاز نسبت به دادههای سری درحال انتقال يا ذخيرهشده در سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا
حاملهای داده مرتکب اعمال زير شود ،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسي به دادههای مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتوای سری در حال انتقال ،به حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی
از بيست ميليون () 20.000.000ريال تا شصت ميليون ( )60.000.000ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن دادههای مذكور برای اشخاص فاقد صالحيت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن دادههای مذكور برای دولت ،سازمان ،شركت يا گروه بيگانه يا عامالن آنها ،به حبس از پنج تا
پانزده سال.
تبصره1ـ دادههای سری دادههايي است كه افشای آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه ميزند.
تبصره2ـ آئيننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون
توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری ،كشور ،ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح

تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسي به دادههای سری موضوع ماده ( )3اين قانون ،تدابير امنيتي سامانههای رايانهای يا مخابراتي را
نقض كند ،به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده ميليون ( )10.000.000ريال تا چهل ميليون )(40.000.000ريال
يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 733ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده )(3اين قانون يا سامانههای مربوط هستند و به
آنها آموزش الزم داده شده است يا دادهها يا سامانههای مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بياحتياطي ،بيمباالتي يا عدم
رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صالحيت به دادهها ،حاملهای داده يا سامانههای مذكور شوند ،به حبس از نود و
يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ( )5.000.000ريال تا چهل ميليون ( )40.000.000ريال يا هر دو مجازات و
انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت دادهها و سامانههای رايانهای و مخابراتي
مبحث يکم ـ جعل رايانهای
ماده 734ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود ،جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزای نقدی از بيست
ميليون ( )20.000.000ريال تا يکصد ميليون ( )100.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد دادههای قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير دادهها يا عالئم موجود در كارتهای حافظه يا قابل پردازش در سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا تراشهها يا ايجاد يا وارد
كردن متقلبانة دادهها يا عالئم به آنها.
ماده 735ـ هركس با علم به مجعول بودن دادهها يا كارتها يا تراشهها از آنها استفاده كند ،به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم
خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخالل در دادهها يا سامانههای رايانهای و مخابراتي
ماده 736ـ هركس به طور غيرمجاز دادههای ديگری را از سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا حاملهای داده حذف يا تخريب يا
مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده ميليون ( )10.000.000ريال تا چهل ميليون
( )40.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 737ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن ،انتقال دادن ،پخش ،حذف كردن ،متوقف كردن ،دستکاری يا
تخريب دادهها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوری ،سامانههای رايانهای يا مخابراتي ديگری را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل
كند ،به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده ميليون ( )10.000.000ريال تا چهل ميليون ( )40.000.000ريال يا هر
دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها ،تغيير گذر واژه يا رمزنگاری دادهها مانع دسترسي
اشخاص مجاز به دادهها يا سامانههای رايانهای يا مخابراتي شود ،به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از پنج
ميليون ( )5.000.000ريال تا بيست ميليون () 20.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت ،آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد ( )9( ،)8و ( )10اين قانون را عليه
سامانههای رايانهای و مخابراتي كه برای ارائه خدمات ضروری عمومي به كار ميروند ،از قبيل خدمات درماني ،آب ،برق ،گاز،
مخابرات ،حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود ،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كالهبرداری مرتبط با رايانه
ماده740ـ هركس به طور غيرمجاز دادههای متعلق به ديگری را بربايد ،چنانچه عين دادهها در اختيار صاحب آن باشد ،به جرای
نقدی از يک ميليون )(1.000.000ريال تا بيست ميليون ( )20.000.000ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يک روز تا
يک سال يا جزای نقدی از پنج ميليون () 5.000.000ريال تا بيست ميليون ( )20.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد

شد.
ماده741ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانههای رايانهای يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد كردن ،تغيير ،محو ،ايجاد يا
متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه ،وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي برای خود يا ديگری تحصيل كند
عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزای نقدی از بيست ميليون ( )20.000.000ريال تا يکصد ميليون
)(100.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخالق عمومي
ماده  742ـ هركس به وسيله سامانههای رايانه ای يا مخابراتي يا حاملهای داده محتويات مستهجن را منتشر ،توزيع يا معامله كند يا
به قصد تجا رت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداری كند ،به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج ميليون
( )5.000.000ريال تا چهل ميليون () 40.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محکوميت به حداقل يکي از مجازاتهای فوق ميشود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاری اطالق ميگردد كه دارای صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود ،مرتکب به يک ميليون ( )1.000.000ريال تا پنج ميليون
( )5.000.000ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتکب شود چنانچه مفسد
في االرض شناخته نشود ،به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير ،صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطالق ميشود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد
يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده743ـ هركس از طريق سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا حاملهای داده مرتکب اعمال زير شود ،به ترتيب زير مجازات خواهد
شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن ،آنها را تحريک ،ترغيب ،تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه
دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد ،به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از پنج ميليون
( )5.000.000ريال تا بيست ميليون ( )20.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزای نقدی از دو ميليون ( )2.000.000ريال تا پنج ميليون ()5.000.000
ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال
خشونتآم يز تحريک يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتکاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد،
به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ( )5.000.000ريال تا بيست ميليون ( )20.000.000ريال يا
هر دو مجازات محکوم ميشود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده ( ) 14شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه برای مقاصد علمي يا هر مصلحت عقاليي ديگر
تهيه يا توليد يا نگهداری يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله ميشود.
فصل پنجم ـ هتک حيثيت و نشر اكاذيب
ماده744ـ هركس به وسيله سامانههای رايانهای يا مخابراتي ،فيلم يا صوت يا تصوير ديگری را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را
منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند ،به نحوی كه عرف ًا موجب هتک حيثيت او شود ،به حبس از نود و يک روز تا دو سال
يا جزای نقدی از پنج ميليون ( )5.000.000ريال تا چهل ميليون ( )40.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد ،مرتکب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسيله سامانههای رايانه ای يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگری را بدون

رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد ،به نحوی كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او
شود ،به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ( )5.000.000ريال تا چهل ميليون ( )40.000.000ريال
يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 746ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانهای يا مخابراتي اكاذيبي را
منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت ،رأساً يا به عنوان نقل قول ،به شخص
حقيقي يا ح قوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد ،اعم از اينکه از طريق يادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به
ديگری وارد شود يا نشود ،افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امکان) ،به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج
ميليون ( )5.000.000ريال تا چهل ميليون ( )40.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفری اشخاص
ماده747ـ در موارد زير ،چنانچه جرائم رايانه ای به نام شخص حقوقي و در راستای منافع آن ارتکاب يابد ،شخص حقوقي دارای
مسؤوليت كيفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانهای شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانهای را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يکي از كارمندان شخص حقوقي با اطالع مدير يا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رايانهای شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانهای اختصاص يافتهباشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميمگيری يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2ـ مسؤوليت كيفری شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم
به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده 748ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق ،با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتکابي ،ميزان درآمد و نتايج حاصله از
ارتکاب جرم ،عالوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتکابي ،به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد ،تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا نُه ماه و در صورت
تکرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ،تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا سه سال و در
صورت تکرار جرم ،شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل ميشود ،تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيری يا
نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كميته) تعيين مصاديق
موضوع ماده ذيل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتوای ناشي از جرائم رايانهای و محتوايي كه
برای ارتکاب جرائم رايانهای به كار ميرود را پااليش (فيلتر )كنند .در صورتي كه عمداً از پااليش (فيلتر) محتوای مجرمانه
خودداری كنند ،منحل خواهند شد و چنانچه از روی بياحتياطي و بي مباالتي زمينة دسترسي به محتوای غير قانوني را فراهم
آورند ،در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بيسـت ميليـون ( )20.000.000ريـال تا يکصـد ميليـون ( )100.000.000ريال و در
مرتبة دوم به جزای نقدی از يکصد ميليون ( )100.000.000ريال تا يک ميليارد )(1.000.000.000ريال و در مرتبة سوم به يک
تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سايتهای) مؤسسات عمومي شامل نهادهای زير نظر وليفقيه و قوای سهگانة
مقننه ،مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب
 1373/4/19و الحاقات بعدی آن يا به احزاب ،جمعيتها ،انجمنهای سياسي و صنفي و انجمنهای اسالمي يا اقليتهای ديني

شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امکان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته
باشد ،با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان ،تارنما (وب سايت) مزبور
تا صدور حکم نهايي پااليش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پااليش (فيلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکايت خصوصي با دستور مقامقضائي رسيدگيكننده به پرونده انجام خواهد
گرفت.
ماده 750ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتوای مجرمانه را
در محل دادستاني كل كشور تشکيل دهد .وزير يا نمايندة وزارتخانههای آموزش و پرورش ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،اطالعات،
دادگستری ،علوم ،تحقيقات و فناوری ،فرهنگ و ارشاداسالمي ،رئيس سازمان تبليغات اسالمي ،رئيس سازمان صدا و سيما و
فرمانده نيروی انتظامي ،يک نفر خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمي
و يک ن فر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شورای اسالمي
اعضای كارگروه (كميته) را تشکيل خواهند داد .رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مييابد و تصميمات كارگروه
(كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شکايات راجع به مصاديق پااليش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميمگيری
كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پااليش (فيلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای
سهگانه و شورای عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده751ـ ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا
مقام قضائي رسيدگيكننده به پرونده مبني بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رايانهای خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت
به عمل آورند .چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداری كنند ،منحل خواهند شد .در غير اين
صورت ،چنانچه در اثر بي احتياطي و بيمباالتي زمينة دست رسي به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند ،در مرتبة نخسـت به
جزای نقدی از بيست ميليون )(20.000.000ريال تا يکصد ميليون ( )100.000.000ريـال و در مرتبـة دوم به يکصـد ميليـون
( )100.000.000ريال تـا يک ميليـارد ( )1.000.000.000ريال و در مرتبة سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم
خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين
مصاديق اطالع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهنای باند بينالمللي برای برقراری ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج
ايران به داخل يا برعکس استفاده كند ،به حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی از يکصد ميليون )(100.000.000ريال تا يک
ميليارد ( )1.000.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده753ـ هر شخصي كه مرتکب اعمال زير شود ،به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از پنج ميليون
( )5.000.000ريال تا بيست ميليون )(20.000.000ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة دادهها يا نرمافزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي كه صرفاً به منظور
ارتکاب جرائم رايانهای به كار ميرود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر دادهای كه امکان دسترسي غيرمجاز به دادهها يا سامانههای رايانهای يا
مخابراتي متعلق به ديگری را بدون رضايت او فراهم ميكند.

ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ،شنود غيرمجاز ،جاسوسي رايانهای و تخريب و اخالل در
دادهها يا سيستمهای رايانهای و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتکب ،اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد ،به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد
شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
ماده 754ـ در موارد زير ،حسب مورد مرتکب به بيش از دو سوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر يک از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسهها و شركتهای دولتي و يا وابسته به دولت
يا نهادهای انقالبي و بنيادها و مؤسسههايي كه زير نظر وليفقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسسههايي كه با كمک
مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قوای سهگانه و همچنين نيروهای مسلح و
مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتکب جرم رايانهای شده باشند.
ب) متصدی يا متصرف قانوني شبکههای رايانهای يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رايانهای شده باشد.
ج) دادهها يا سامانههای رايانهای يا مخابراتي ،متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائهدهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتکاب يافته باشد.
ه( جرم در سطح گستردهای ارتکاب يافته باشد.
ماده 755ـ در صورت تکرار جرم برای بيش از دو بار دادگاه ميتواند مرتکب را از خدمات الکترونيکي عمومي از قبيل اشتراک
اينترنت ،تلفن همراه ،اخذ نام دامنة مرتبه باالی كشوری و بانکداری الکترونيکي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويک روز تا دو سال حبس باشد ،محروميت از يک ماه تا يک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ،محروميت از يک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ،محروميت از سه تا پنج سال.
ماده 756ـ در مواردی كه سامانه رايانه ای يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتکاب جرم به كار رفته و در اين قانون برای عمل مزبور
مجازاتي پيشبيني نشدهاست ،مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم اين قانون برای رسيدگي به جرائم رايانهای مقررات خاصي از جهت آئيندادرسي پيشبيني
نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفری اقدام خواهد شد.
ماده 757ـ ميزان جزاهای نقدی اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعالم بانک مركزی هر سه سال يک بار با پيشنهاد
رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده 758ـ آييننامههای مربوط به جمعآوری و استنادپذيری ادله الکترونيکي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون
توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده  759ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازاتعمومي مصوب سال  1304و اصالحات و الحاقات بعدی آن ملغي
است.

