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بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاريف
ماده  :1قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرايم و مجازات های حدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات ،اقدامات تأمینی و
تربیتی ،شرايط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده  :2هر رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
مواد قانونی مرتبط:
1ـ به ماده  11همین قانون رجوع شود.
2ـ اصل  13قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریقدادگاه صالح و به موجب
قانون باشد».
1ـ اصل  133قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که
براساس آن حکم صادر شده است».
4ـ اصل  131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است
جرم محسوب نمیشود».
5ـ ماده  11آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت« :هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه
قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب میگردد.
تبصره :اعمالی که عرفاً موجب هتك حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی باشد برای روحانیون جرم تلقی میشود».
نظريات مشورتی:
نظریه  7/2511مورخ « :1111/12/22در فرضی که مرجع قضایی از اداره دولتی استعالم نموده ولی اداره تخلف کرده و اعالم
پاسخ ننموده است منطبق با ماده  212قانون آیین دادرسی مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده
مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعالم کننده انجام میشود».
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزايی در مکان
ماده  :3قوانین جزايی ايران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دريايی و هوايی جمهوری
اسالمی ايران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه بهموجب قانون ترتیب ديگری مقرر شده باشد.
مواد قانونی مرتبط:
1ـ ماده  11قانون هواپیمایی کشوری« :به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت
وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:
الف) جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب) متهم یا مجنیعلیه تبعه ایران باشد.
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ج) هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یك از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر
شود به عمل خواهد آمد».
2ـ ماده  12قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان« :صالحیت کیفری ،تعقیب ،رسیدگی
و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریایی سرزمینی در موارد زیر در صالحیت مراجع قضایی جمهوری
اسالمی ایران میباشد:
الف ـ چنانچه اثرات و جرم متوجه جمهوری اسالمی ایران گردد.
ب ـ چن انچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمین باشد.
ج ـ چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیك یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمك و رسیدگی نماید.
دـ چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد روانگردان ضروری باشد».
نظريات مشورتی:
1ـ نظریه  7/511مورخ « :11/1/11با توجه به ماده  1قانون مجازات اسالمی  1112مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران
یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند قابل اعمال
است مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور در
خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیعلیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است،
بنابراین فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد».

ماده  :4هرگاه قسمتی از جرم يا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ايران واقع شود در حکم جرم واقعشده در
جمهوری اسالمی ايران است.
ماده  :5هر شخص ايرانی يا غیر ايرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ايران مرتکب يکی از جرايم زير يا جرايم
مقرر در قوانین خاص گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به
اين جرايم در خارج از ايران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود ،دادگاه ايران در تعیین
مجازاتهای تعزيری ،میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:
الفـ اقدام علیه نظام ،امنیت داخلی يا خارجی ،تمامیت ارضی يا استقالل جمهوری اسالمی ايران
بـ جعل مهر ،امضاء ،حکم ،فرمان يا دستخط مقام رهبری يا استفاده از آن
پـ جعل مهر ،امضاء ،حکم ،فرمان يا دستخط رسمی رئیسجمهور ،رئیس قوه قضائیه ،رئیس و نمايندگان مجلس
شورای اسالمی ،رئیس مجلس خبرگان ،رئیس ديوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ،اعضای شورای نگهبان ،رئیس
و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وزرا يا معاونان رئیسجمهور يا استفاده از آنها
ت ـ جعل آراء مراجع قضايی يا اجرائیههای صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانونی و يا استفاده از آنها
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ثـ جعل اسکناس رايج يا اسناد تعهدآور بانکی ايران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده يا
تضمینشده از طرف دولت يا تهیه يا ترويج سکه قلب در مورد مسکوکات رايج داخل

مواد قانونی مرتبط:
1ـ ماده  113قانون آیین دادرسی کیفری مصوب « :1112به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران
مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند ،چنانچه از اتباع ایران باشند ،حسب مورد در
دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسیدگی میشود».

ماده  :6به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايرانی يا غیر ايرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از
قلمرو حاکمیت ايران مرتکب شدهاند و به جرايم مأموران سیاسی و کنسولی و ديگر وابستگان دولت ايران که از
مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران رسیدگی میشود.
ماده  :7عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هريک از اتباع ايران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود ،در
صورتی که در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات
میشود مشروط بر اينکه:
الفـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ايران جرم باشد.
بـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرايم موجب تعزير باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده يا
در صورت محکومیت ،مجازات کالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پـ طبق قوانین ايران موجبی برای منع يا موقوفی تعقیب يا موقوفی اجرای مجازات يا سقوط آن نباشد.

مواد قانونی مرتبط:
1ـ ماده  7قانون مبارزه با قاچاق انسان « :هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع
این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود».
2ـ ماده  113قانون آیین دادرسی کیفری« :به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران
مرتکب جرم میشوند دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند چنانچه از اتباع ایران باشند حسب مورد در دادگاه
محل رسیدگی و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی میشود».
نظريات مشورتی:
1ـ نظریه  7/141مورخ « :1111/2/1مقنن در ماده  1و بعد قانون مجازات اسالمی  1112اصل صالحیت سرزمین را پذیرفته است
اگر کسی قبالً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است».
2ـ نظریه  7/123مورخ « :1112/4/11ماده  7قانون مجازات اسالمی  1112ناظر بر جرائم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد».
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1ـ نظریه  7/725مورخ « :1111/1/27با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین و ارتباط آن با حاکمیت دولت چنانچه متهم به
لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و مطرح گردیده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات
حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت
اخیر بند ب ماده  7قانون مجازات اسالمی  1112در خصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که
موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است».
ماده  :8هرگاه شخص غیر ايرانی در خارج از ايران علیه شخصی ايرانی يا علیه کشور ايران مرتکب جرمی بهجز
جرايم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانین جزايی جمهوری اسالمی
ايران به جرم او رسیدگی میشود ،مشروط بر اينکه:
الفـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکومیت ،مجازات
کالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
بـ رفتار ارتکابی در جرايم موجب تعزير بهموجب قانون جمهوری اسالمی ايران و قانون محل وقوع ،جرم باشد.
ماده  :9مرتکب جرايمی که بهموجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری يافت شود در همان
کشور محاکمه میشود ،اگر در ايران يافت شود طبق قوانین جزايی جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات میگردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
ماده  :11در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی بايد بهموجب قانونی باشد که قبل از وقوع
جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات
يا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی بر تخفیف يا عدم اجرای
مجازات يا اقدام تأمینی و تربیتی يا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع
آن قانون تا صدور حکم قطعی ،مؤثر است .هرگاه بهموجب قانون سابق ،حکم قطعی الزماالجراء صادر شده باشد
به ترتیب زير عمل میشود:
الفـ اگر رفتاری که درگذشته جرم بوده است بهموجب قانون الحق جرم شناخته نشود ،حکم قطعی اجرا
نمیشود و اگر در جريان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود .در اين موارد و همچنین در موردی که حکم قبالً
اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
بـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ،تخفیف يابد ،قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به
اجرا يا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا کند .محکوم نیز
می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ،تخفیف مجازا ت را تقاضا نمايد .دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون
الحق ،مجازات قبلی را تخفیف می دهد .مقررات اين بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال
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بزهکار اجرا می شود نیز جاری است .در اين صورت ولی يا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و
تربیتی را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و يا موارد خاص وضع شده است ،مگر به تصريح
قانون الحق ،اعمال نمیشود.
مواد قانون مرتبط:
1ـ اصل  131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران « :هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است
جرم محسوب نمیشود».
رأی وحدت رويه:
1ـ رأی وحدت رویه شماره  313مورخ  :1173/1/3به موجب ماده  5قانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانك ملی ایران مصوب
اسفندماه سال  1113و تبصره یك آن ،صادرکنندگان کاال بایستی در موقع صدور ،متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به
ایران انتقال داده و به بانكهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده  7قانون مذکور ،تخلف از مفاد پیمان که اصطالحاً پیمان یا تعهد
ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و ماده  11قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال  72که صادرکنندگان کاال را از
تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده  11قانون مجازات اسالمی
(سابق) گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال  72میباشد.
2ـ رأی وحدت رویه شماره  45مورخ « :1135/12/25ماده  3قانون مجازات اسالمی مصوب مهرماه  1131که مجازات و
اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده است منصرف از قوانین و احکام الهی از
جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسالم تشریع شدهاند».
 1ـ رأی وحدت رویه شماره  717مورخ « :1111/1/11نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده  12قانون مجازات اسالمی مصوب
 1112/2/1با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیشبینی شده برای قاضی اجرای احکام در
مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه محکومعلیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است
با بند  7ماده  272قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است ،لذا
محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از  11سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از
الزماالجرا شدن قانون مجازات اسالمی مصوب  1112/2/1صادر شده ،چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده  11این قانون باشند
به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآالً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار
میآید ،میتواند براساس بند  7ماده  272قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند.
نظريات مشورتی:
1ـ نظریه  7/12/175مورخ « :1112/5/21براساس صدر ماده  12قانون مجازات اسالمی مصوب  1112مقررات و نظامات
دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد ماده  11قانون مرقوم عام و
کلی است و شامل همه مقررات میشود».
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2ـ نظریه  7/1214مورخ « :1112/3/25اجرای مجازات اشد مطابق ماده  114قانون مجازات اسالمی مصوب  1112در تعدد
جرایم در صورتی است که مجازاتها بر اساس ا ین ماده تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف
به ماسبق نمیشوند مگر آن که نسبت به قانون سابق اخذ یا مساعدتر به حال مرتکب باشد .این مطلب در ماده  12قانون
مجازات اسالمی  1112پیشبینی شده است .مطابق بند «ب» ماده  12قانون مؤخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع
همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا میشود».
1ـ نظریه  7/12/175مورخ « :1112/5/21قانون مجازات اسالمی مصوب  1112بهصورت آزمایشی و برابر مدت  5سال تصویب
شده است .لیکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا مورد خاص تصویب میشود محسوب نمیگردد».
4ـ نظریه  7/1271مورخ « :1112/3/5ماده  12قانون مجازات اسالمی  12ناظر به مجازات جرایم است حال آنکه کمیسیون ماده
 122قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی رسیدگی میکند و تخلفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمیشود .چنانچه آراء
کمیسیون ماده  122قانون شهرداری مراحل بدوی و تجدیدنظر را طی نموده و قطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی
کمیسیون ماده  122مبنی بر تخریب دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد و شهرداری
میبایستی رأی قطعی کمیسیون ماده  122را اجرا کند مگر اینکه محکومعلیه رأی یا ذینفع در اجرای ماده  12قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  12در دیوان عدالت اداری طرح دعوای نموده و خواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده 122
شود و مرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دالیل رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با
تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عمالً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری میتواند با انتفاء موضوع
رأی از اجرای آن خودداری نماید در این صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود».
ماده  :11قوانین زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون ،فوراً اجرا میشود:
الفـ قوانین مربوط به تشکیالت قضايی و صالحیت
بـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
تـ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مور د بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد ،پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده
حکم قطعی ارسال میشود.
نظريات مشورتی:
1ـ نظریه  7/141مورخ « :1114/4/1مطابق ماده  11قانون مجازات اسالمی  1112قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله
قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تأمین کیفری را نیز دربرمیگیرد به گذشته قابل تسری
است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود».
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ماده  :۷۱۲در جرايم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرايط
مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده  :۷۱۲در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم يا قصد يا وجود يکی از موانع مسئولیت کیفری را در
زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهديد و
ارعاب يا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذيرفته میشود.
تبصره 1ـ در جرايم محاربه و افساد فیاالرض و جرايم منافی عفت با عنف ،اکراه ،ربايش يا اغفال ،صرف ادعاء،
مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده  :۷۱۲دادگاه نمی تواند کیفیت ،نوع و میزان حدود شرعی را تغییر يا مجازات را تقلیل دهد يا تبديل يا ساقط
نمايد .اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به کیفیت مقرر در اين قانون قابل سقوط ،تقلیل يا تبديل است.
ماده  :۷۷۲در مورد حدودی که در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يکصد و شصت و هفتم ( )1۶۱قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران عمل میشود.

مواد قانونی مرتبط:
3ـ اصل  361قانون اساسي « :قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به
منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين
مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

بخش دوم ـ جرائم موجب حد
فصل اول ـ زنا
ماده  :۷۷۱زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره 1ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق میشود.
تبصره ۲ـ هرگاه طرفین يا يکی از آنها نابالغ باشد ،زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به
اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم میگردد.

مواد قانونی مرتبط:
3ـ ماده  4قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند« :هركس با سوءاستفاده از
آثار مبتذل و مستهجن تهيه شد ه از ديگري ،وي را تهديد به افشا و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد
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به مجازات زناي به عنف محكوم ميشود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري ميگردد
و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد».
نظريات مشورتی:
3ـ نظريه  1/6136مورخ « :3136/31/36طبق بند ت ماده  664قانون مجازات اسالمي  36زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني موجب
اعدام زاني است و آنچه در ماده  4قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند از مصاديق
زناي با اكراه است و اعدام طبق بند ت ماده  664قانون مجازات اسالمي حكم اوليه مجازات مرتكب زناي به عنف است».
ماده  :۷۷۷جماع با میت ،زنا است مگر جماع ز وج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و يک تا
هفتاد وچهار ضربه شالق تعزيری درجه شش میشود.
ماده  :۷۷۲هرگاه متهم به زنا ،مدعی زوجیت يا وطی به شبهه باشد ،ادعای وی بدون بینه يا سوگند پذيرفته
میشود مگر آنکه خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شود.
ماده  :۷۷۴حد زنا در موارد زير اعدام است:
الفـ زنا با محارم نسبی
بـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمانکه موجب اعدام زانی است.
تـ زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره 1ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد ،تابع ساير احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ،خواب يا مستی زنا کند رفتار او در
حکم زنای به عنف است .در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش ،تهديد و يا ترساندن
زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده  :۷۷۲حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است .در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد
دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ،موجب اعدام
زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اين صورت موجب صد ضربه شالق برای هر يک میباشد.
ماده  :۷۷۲احصان در هريک از مرد و زن به نحو زير محقق میشود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق
قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد.
بـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده ،با او از طريق
قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده  :۷۷۲اموری از قبیل مسافرت ،حبس ،حیض ،نفاس ،بیماری مانع از مقاربت يا بیمارهايی که موجب خطر
برای طرف مقابل میگردد مانند ايدز و سفلیس ،زوجین را از احصان خارج میکند.
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فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات
ماده  :۹۸۲جنایت بر نفس ،عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ،شبهعمدی و خطای محض است.
ماده  :۹۲۲جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:
الفـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع
را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ،خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت
یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.
بـ هرگاه مرتکب ،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن ،میگردد ،هرچند قصد ارتکاب
آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.
پـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقعشده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ،نسبت به
افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن ،نمیشود لکن در خصوص مجنیعلیه ،به علت بیماری ،ضعف،
پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود
مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیعلیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
تـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقعشده یا نظیر آن را داشته باشد ،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود
وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن ،واقع شود ،مانند اینکه در اماکن عمومی بمبگذاری کند.
تبصره ۱ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی است
مگر جنایت واقعشده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقعشده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب
نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات،
جنایت عمدی ثابت نمیشود.
تبصره ۲ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیعلیه ،موجب جنایت
واقعشده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی ثابت نمیشود.

نظریات مشورتی:
3ـ نظريه  7/2312مورخ « :3191/9/8چنانچه فردي با وارد كردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و
شكم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحي قرار گيرد و متعاقباً فوت كند و پزشكي قانوني با اعالم فوت (شوك عفوني در
زمينه عفونت منتشره داخل شكمي و در اثر پارگي احشاء داخل شكمي) پزشكان معالج را به ميزان سيدرصد مقصر بشناسد
در اينجا طبق بند ب ماده  292قانون مجازات اسالمي  92قتل ،عمدي است و قصور پزشكان ماهيت قتل عمدي مرتكب را
تغير نميدهد اگر چه قصور پزشكان ممكن است موجب مسئوليت انتظامي آنان باشد در هر صورت تشخيص موضوع و تطبيق
آن با قانون به عهده قاضي رسيدگيكننده است».
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ماده  :۹۲۲جنایت در موارد زیر شبهعمدی محسوب میشود:
الفـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنیعلیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقعشده یا نظیر آن را نداشته
باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد ،نباشد.
بـ هرگاه مرتکب ،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء
یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( )۲۰۲این قانون است به مجنیعلیه وارد کند ،سپس خالف آن معلوم گردد.
پـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ،مشروط بر اینکه جنایت واقعشده یا نظیر آن مشمول
تعریف جنایت عمدی نباشد.
مواد قانونی مرتبط:
3ـ به ماده  636قانون تعزيرات رجوع شود.
2ـ به تبصره ماده  315همين قانون رجوع شود.
ماده  :۹۲۹جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:
الفـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
بـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقعشده بر او را،
مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر
دیگری میگردد ،جنایت عمدی محسوب میشود.
ماده  :۹۲۲هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی ،بیشتر از مقصود وی واقع شود،
چنانچه جنایت واقع شده ،مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ،نسبت به جنایت کمتر ،عمدی و نسبت به جنایت
بیشتر ،شبهعمدی محسوب می شود ،مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا
فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبهعمدی است.
ماده  :۹۲۲اگر کسی به علت اشتباه در هویت ،مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیعلیه و فرد
مورد نظر هر دو مشمول ماده ( )۲۰۲این قانون نباشند ،جنایت عمدی محسوب میشود.
ماده  :۹۲۲هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته
است ،ترک کند و به سبب آن ،جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به
او مستند میشود و حسب مورد عمدی ،شبهعمدی ،یا خطای محض است ،مانند این که مادر یا دایهای که شیر
دادن را برعهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
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بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن
ماده  :۴۴۴دیه مقدر ،مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس ،عضو یا منفعت ،یا
جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ،مقرر شده است.
ماده  :۴۴9ارش ،دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت
جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر
کارشناس میزان آن را تعیین می کند .مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون
ترتیب دیگری مقرر شود.

رأی وحدت رویه:
9ـ رأي وحدت رويه 991ـ« :9779/8/9مستفاد از ماده  797قانون مجازات اسالمي  9771ماده  441قانون فعلي مواردي
دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده است .در ماده  444قانون سال [ 71ماده  991قانون
فعلي] براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديه معين شده است كه
حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد .تعيين مبلغ اضافي بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد».
ماده  :۴۵۴در جنایت شبهعمدی ،خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست ،در صورت
درخواست مجنیعلیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده  :۴۵۴در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی
که خطای محض یا شبهعمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد .در موارد فقدان وارث دیگر ،مقام رهبری وارث است.
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده  :۴۵۴دیه ،حسب مورد حق شخصی مجنیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را
دارد .ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ،مصالحه ،ابراء و تهاتر ،بری نمیگردد.
تبصره ـ ورثه مقتول بهجز بستگان مادری به نسبت سهماالرث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

نظریات مشورتی:
9ـ نظريه  7/997مورخ « :9717/7/94اينكه ديه جزء ماترك محسوب ميشود هم عقيده فقها است و هم مستنبط از مواد قانوني
از جمله ماده  794و نيز تبصره ماده  494قانون مجازات اسالمي  14و اجتهاد در برابر نص ممنوع است».
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ماده  :۴۵۴هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند ،حسب مورد هریک از شرکا یا
عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.
نظریات مشورتی:
9ـ نظريه  7/494مورخ « :9717/4/91اوالً :در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت با توجه به فروض مختلف (جمع
مباشرين يا مسببين يا جمع بين مباشر و سبب) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه منطبق ميباشد به طور مثال در جمع
مباشرين به نحو اشتراك مسئوليت قانوني مطابق ماده  497قانون مجازات اسالمي  14به نسبت مساوي ميباشد و آنچه در
ماده  994قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرين و مسببين است كه در صورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل
مذكور ميزان مسئوليت هريك مساوي خواهد بود مگر اين كه ميزان تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر
يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند ثانياً :در مواردي كه مسئوليت براساس ميزان تأثير است [ماده  ]949ميزان تأثير
هر يك از عوامل بر اساس نظريه كارشناس كه مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد صورت ميپذيرد
و به هر صورت نظريه كارشناس طريقت دارد نه موضوعيت».
فصل سوم ـ راههای اثبات ديه
ماده  :۴۵۴ادله اثبات دیه ،عالوه بر قسامه ،همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
نظریات مشورتی:
9ـ نظريه  7/898مورخ « :9717/4/99با توجه به ماده  494قانون مجازات اسالمي  14ادله اثبات ديه عالوه بر قسامه همان
ادله اثبات ديون و ضمان مالي است بنابراين د يه مربوط به ضرب و جرح عمدي با سوگند قابل نفي و اثبات است و تشريفات
آن مطابق مقررات قانون مجازات اسالمي و آيين دادرسي مدني ميباشد».
ماده  :۴۵۵قتل عمدی موجب دیه ،به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و
پنج مرد ،تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر ،اثبات میشود.
ماده  :۴۵۴در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از
سوگند منکر ،مجنیعلیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر ،جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه
کند .لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود.
الفـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
بـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
تـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ثـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یکسوم دیه کامل است.
جـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

قانون مجازات اسالمی

مدرسان شريف

989

تبصره ۱ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات الزم ،مجنی علیه ،خواه مرد باشد خواه زن،
میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره ۲ـ در هریک از موارد فوق چنان چه مقدار دیه ،بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند
قبلی باشد ،رعایت نصاب بیشتر الزم است.
مواد قانونی مرتبط:
9ـ به ماده  794همين قانون رجوع شود.
ماده  :۴۵۴اگر مدعی به ترتیب فوق ،اقامه قسامه نکند ،میتواند از مدعیعلیه ،مطالبه قسامه کند و در این
صورت مدعیعلیه با قسامه تبرئه میشود.
ماده  :۴۵۴مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
ماده  :۴۵9هرگاه در اثر جنایت واقعشده مجنیعلیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت
لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ،ادعای مجنیعلیه یا
ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد ،اثبات میشود.
ماده  :۴۴۴در اختالف میان مرتکب و مجنیعلیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان
یافته ،در صورت فقدان دلیل اثباتی ،قول مجنیعلیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.
ماده  :۴۴۴هرگاه مجنیعلیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است
فوت نماید و مرتکب ،مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت ،منکر آن باشند ،در صورتی که مرتکب
نتواند ادعای خود را ثابت کند ،قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها
برخی از اولیاء سوگند بخورند ،دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.
فصل چهارم ـ مسئول پرداخت ديه
ماده  :۴۴۴دیه جنایت عمدی و شبهعمدی بر عهده خود مرتکب است.
ماده  :۴۴۴در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه بر
عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
نظریات مشورتی:
9ـ نظريه  7/994مورخ  « :9717/7/94نكول از سوگند وقتي است كه دليل يا قرائني عليه متهم وجود ندارد و متهم منكر
دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ولي متهم از سوگند امتناع ميكند اما نكول از قسامه وقتي است كه
قرائن ظني عليه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب ميشود و طبق ماده  797قانون مجازات اسالمي شاكي از متهم
درخواست قسامه ميكند در چنين صورتي اگر متهم از قسامه نكول نمايد به پرداخت ديه محكوم ميشود».
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4ـ نظريه  7/4199مورخ « :9714/91/71با توجه به مواد  998و  441قانون مجازات اسالمي  14اقراركننده و اداءكننده
سوگند بايد بالغ باشد بنابراين شمول ماده  497قانون مجازات اسالمي  14از حيث اقرار ي ا نكول از سوگند نسبت به فرد بالغ
مرتكب موضوعات منتفي است».
7ـ نظريه  7/99مورخ « :9717/9/47طبق ماده  998قانون مجازات اسالمي  14اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در
حي ن اقرار عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد .بنابراين اقرار فرد ديوانه يا صغير نافذ نيست و حكم مقرر در ماده  497قانون ياد
شده ناظر به ديوانه و صغير نيست».
4ـ نظريه  7/987مورخ  « :9717/7/97در مورد قتل خطاي محض كه توسط اتباع بيگانه (صغير و مجنون) در قلمرو
جمهوري اسالمي ايران اتفاق مي افتد در خصوص مسئوليت عاقله در پرداخت ديه تفاوتي بين مرتكب ،ايرادي و مرتكب ،تبعه
بيگانه باشد وجود ندارد».
ماده  :۴۴۴در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت ،علم قاضی یا قسامه ،اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد
و عاقله خطا بودن جنایت را انکار نماید ،قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتکب است و
چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی ،عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به
وسیله مرتکب پرداخت میگردد.
ماده  :۴۴۵عاقله ،مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد میسازد نیست.
ماده  :۴۴۴عاقله ،تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است ،لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی تلف
شده است نمیباشد.
ماده  :۴۴۴عاقله ،مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست ،هرچند مرتکب ،نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی ،صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ،مالک رسیدن به دیه
موضحه ،دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله ،رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

نظریات مشورتی:
9ـ نظريه  7/4114مورخ « :9714/91/99در صورتي كه مرتكب نابالغ جراحت نافذه يا جائفه ايجاد نمايد و هر كدام از اين
جراحات ،ديه بيشتر از موضعه دارند ديه بر عهده عاقله است».
4ـ نظريه  7/4491مورخ « :9714/99/41در مواردي كه طفلي مرتكب جرايمي كه موجب ديه باالتر از موضحه شده گرديده
و عاقله مسئول پرداخت ديه شده در اين صورت فقط ديه بر عهدهي عاقله است و نميتوان از اموال طفل (مثالً يارانه طفل
كه هر ماه به حساب واريز ميگردد) پرداخت نمود».
7ـ نظريه  7/4449مورخ « :9714/94/91با توجه به مواد  494و  497قانون مجازات اسالمي  14مسئول ديه جنايتهاي كمتر از
موضحه وارده از سوي نابالغ يا مجنون خودشان هستند كه توسط اولياء و سرپرستان قانوني از مال آنها پرداخت ميشود».
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فصل اول :جرايم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده  :894هرکس با هر مرامی  ،دسته  ،جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحتت
هر اسمی یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود
به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
مواد قانونی مرتبط:
1ـ به ماده  272همین قانون رجوع شود.
2ـ ماده  17قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب « :1232هر نظامي كه برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اسـا
نظام جمهوری اسالمي ایران را طراحي یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتـي تكـلید دهـد یـا اداره نمایـد یـا در نـین
جمعیتي شركت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب ميشود».
2ـ ماده  12قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب « :1232هر نظامي كه بهمنظور بـرهم زدن امنیـت ككـور يایجـاد ر ـشو شـوب و
قتد)و جمعیتي با بیش از دو نفر تكلید دهد یا اداره كندو نانچه محارب شناخته نكود به حبس از سه تا پـاندده سـام محلـوم مـيگـردد.
ا ضای جمعیت كه نسبت به اهداف ن گاهي دارند در صورتيكه محارب شناخته نكوند به دو تا پنج سام حبس محلوم ميگردند».

ماده  :899هرکس در یکی از دستهها یا جمعیت یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده  894عضویت یابد به سه ماه
تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطالع بوده است.
ماده  :055هرکس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مختاف

نظتام بته هتر نحتو

فعافیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده  :055هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عافماً و عامداً
در اختیار افرادی که صالحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطافع کند به نحوی که متضمن
نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

مواد قانونی مرتبط:
1ـ به ماده  605همین قانون يتعدیرات) رجوع شود.
2ـ ماده  22قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحـ بند ج
«افراد زیر جاسو

محسوب و به مجازاتهای ذید محلوم ميشوند:

الفـ هر نظامي كه اسناد یا اطال ات یا اشیای دارای ارزش اطال اتي را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای ملیات نظامي یا
نسبت به امنیت تأسیساتو استحلاماتو پایگاههاو كارخانجاتو انبارهای دائمي یا موقتي تسلیحاتيو توقفگاههای موقتو ساختمانهای نظاميو
ككتيهاو هواپیماها یا وساید نقلیه زمیني نظامي یا امنیت تأسیسات دفا ي ككور مضر باشد به مجازات محارب محلوم خواهد شد.
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ب ـ هر نظامي كه اسناد یا اطال ات برای دشمن یا بیگانگان تحصید كردهو به هر دلیلي موفق به تسلیم ن نكود به حـبس از
سه تا پاندده سام محلوم ميگردد.
ج ـ هر نظامي كه اسرار نظاميو سیاسيو امنیتيو اقتصادی و یا صنعتي مربوط به نیروهـای مسـلح را بـه دشـمنان داخلـي یـا
خارجي یا بیگانگان یا منابع نان تسلیم و یا نان را از مفاد ن گاه سازد به مجازات محارب محلوم خواهد شد.
دـ هر نظامي كه برای به دست وردن اسناد یا اطال ات طبقهبندی شدهو به نفع دشمن و یا بیگانه به محد نگهداری اسناد یـا اطال ـات
داخد شودو نانچه بهموجش قوانین دیگر مستوجش مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سام محلوم ميگردد.
هـ ـ هر بیگانه كه برای كسش اطال ات به نفع دشمن به پایگاههاو كارخانجاتو انبارهای تسلیحاتيو اردوگاههای نظاميو یگـانهـای
نیروهای مسلحو توقفگاههای موقتي نظامو ساختمانهای دفا ي نظامي و وسائط نقلیه زمینـيو هـوایي و دریـایي وارد شـده یـا بـه
محدهای نگهداری اسناد یا اطال ات داخد شود به ا دام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سام محلوم ميگردد».
2ـ ماده  25قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
«هر نظامي كه اسناد و مداركو مذاكراتو تصمیمات یا اطال ات طبقهبندی شده را در اختیـار افـرادی كـه صـالحیت اطـالع
نسبت به نها را ندارندو قرار دهد یا به هر نحو نان را از مفاد ن مطلع سازد به ترتیش ذید محلوم ميشود:
الف ـ هرگاه اسنادو مذاكراتو تصمیمات یا اطال اتو نوان به كلي سری داشته باشد به حبس از سه تا پاندده سام.
ب ـ هرگاه اسنادو مذاكراتو تصمیمات یا اطال اتو نوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سام.
جـ هرگاه اسنادو مذاكراتو تصمیمات یا اطال اتو نوان خیلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سام».

ماده  :055هرکس به نفع یک دوفت بیگانه و به ضرر دوفت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکتب یکتی از جترایم
جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکومخواهد شد.
ماده  :055هرکس به قصد سرقت یا نقشهبرداری یا کسب اطالع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضتع مربوطته
داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصالح در حال نقشهبرداری یتا گترفتن فتیلم یتا
عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.

مواد قانونی مرتبط:
1ـ ماده  22قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ـ بند د و ه
«افراد زیر جاسو

محسوب و به مجازاتهای ذید محلوم ميشوند:

الف ـ هر نظامي كه اسناد یا اطال ات یا اشیای دارای ارزش اطال ا تي را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر بـرای
ملیات نظامي یا نسبت به امنیت تأسیساتو استحلاماتو پایگـاه هـاو كارخانجـاتو انبارهـای دائمـي یـا مـوقتي تسـلیحاتيو
توقفگاههای موقتو ساختمانهای نظاميو ككتي هاو هواپیماها یا وساید نقلیه زمیني نظامي یا امنیت تأسیسات دفا ي ككـور
مضر باشد به مجازات محارب محلوم خواهد شد.
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ب ـ هر نظامي كه اسناد یا اطال ات برای دشمن یا بیگانگان تحصید كردهو به هر دلیلي موفق به تسلیم ن نكود به حـبس از
سه تا پاندده سام محلوم ميگردد.
ج ـ هر نظامي كه اسرار نظاميو سیاسيو امنیتيو اقتصادی و یا صنعتي مربوط به نیروهـای مسـلح را بـه دشـمنان داخلـي یـا
خارجي یا بیگانگان یا منابع نان تسلیم و یا نان را از مفاد ن گاه سازد به مجازات محارب محلوم خواهد شد.
دـ هر نظامي كه برای به دست وردن اسناد یا اطال ات طبقهبندی شدهو به نفع دشمن و یا بیگانه به محد نگهداری اسناد یـا اطال ـات
داخد شودو نانچه بهموجش قوانین دیگر مستوجش مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سام محلوم ميگردد.
هـ ـ هر بیگانه كه برای كسش اطال ات به نفع دشمن به پایگاههاو كارخانجاتو انبارهای تسلیحاتيو اردوگاههای نظاميو یگانهـای
نیروهای مسلحو توقفگاههای موقت نظاميو ساختمانهای دفا ي نظامي و وسائط نقلیه زمینيو هـوایي و دریـایي وارد شـده یـا بـه
محدهای نگهداری اسناد یا اطال ات داخد شود به ا دام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سام محلوم ميگردد».

ماده  :058هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریتک مترثر بته
عصیان ،فرار ،تسلیم یا عدم اجرای وظای

نظامی کند در صورتی که قصد براندازیحکومتت یتا شکستت نیروهتای

خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود واال چنانچه اقدامات وی مرثر واقع شود به حتبس از
دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.

مواد قانونی مرتبط:
1ـ به ماده  272همین قانون رجوع شود.
2ـ به ماده  612همین قانون يتعدیرات) رجوع شود.
2ـ ماده  22قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
« هر نظامي كه نظامیان یا اشخاصي را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا
دم اجرای وظائف نظامي كند یا موجبات فرار را تسهید یا با لم به فراری بودنو نـان را مخفـي نمایـد درصـورتي كـه
به منظور براندازی حلومت یا شلست نیروهای خودی در مقابد دشمن باشد به مجازات محار ب واال به حـبس از سـه تـا
پاندده سام محلوم ميشود».

ماده  :050هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطالعات طبقه بندی شده را با پوشش مستئوفین
نظام یا مأمورین دوفت یا به نحو دیگر جمعآوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفت
به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
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قانون جرائم رايانهای مصوب 8311/3/5
بخش يکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
 مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده 8ـ هرکس بهطور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است
دسترسی یابد ،به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )005550555ریال تا بیست میلیون
( )7505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده 2ـ هر کس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج
الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )0505550555ریال تا
چهل میلیون ( )0505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 مبحث سوم ـ جاسوسی رایانهای
ماده 3ـ هر کس بهطور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیرهشده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا
حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود ،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ،به حبس از یک تا سه سال یا جزای
نقدی از بیست میلیون ( )7505550555ریال تا شصت میلیون ( )0505550555ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت ،سازمان ،شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها ،به حبس از
پنج تا پانزده سال.
تبصره 0ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره 7ـ آییننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب
این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری ،کشور ،ارتباطات و فنآوری اطالعات و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 4ـ هرکس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده ( )3این قانون ،تدابیر امنیتی سامانههای رایانهای یا
مخابراتی را نقض کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )0505550555ریال تا چهل میلیون
( )0505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  5ـ چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ دادههای سری مقرر در ماده ( )3این قانون یا سامانههای مربوط هستند و
به آنها آموزش الزم داده شده است یا دادهها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی،
بیمباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به دادهها ،حاملهای داده یا سامانههای
مذکور شوند ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )005550555ریال تا چهل میلیون
( )0505550555ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
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فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
 مبحث یکم ـ جعل رایانهای
ماده  6ـ هر کس بهطور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود ،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از
بیست میلیون ( )7505550555ریال تا یک صد میلیون ( )05505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر دادهها یا عالئم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد
یا وارد کردن متقلبانة دادهها یا عالئم به آنها.
ماده 7ـ هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند ،به مجازات مندرج در ماده فوق
محکوم خواهد شد.
 مبحث دوم ـ تخریب و اخالل در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده  1ـ هرکس بهطور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا
مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )0505550555ریال تا چهل
میلیون ( )0505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 9ـ هر کس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن ،انتقال دادن ،پخش ،حذف کردن ،متوقف کردن ،دستکاری یا
تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری ،سامانههای رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را
مختل کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )0505550555ریال تا چهل میلیون
( )0505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 81ـ هرکس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها ،تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادهها مانع دسترسی
اشخاص مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی شود ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون ( )005550555ریال تا بیست میلیون ( )7505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 88ـ هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت ،آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد ( )9( ،)2و ( )05این قانون
را علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند ،از قبیل خدمات درمانی ،آب،
برق ،گاز ،مخابرات ،حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود ،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه
ماده 82ـ هرکس بهطور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید ،چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد ،به
جرای نقدی از یک میلیون ( )005550555ریال تا بیست میلیون ( )7505550555ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و
یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )005550555ریال تا بیست میلیون ( )7505550555ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 83ـ هرکس بهطور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر ،محو ،ایجاد
یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه ،وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری
تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( )7505550555ریال
تا یکصد میلیون ( )05505550555ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

