
مواد عمومی -باب اول 

قانون مجازات اسالمی راجع است به تعیـین انـواع جـرایم و مجـازات و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کـه دربـاره مجـرم اعمـال            :١ماده 

.شودمی

.شودباشد جرم محسوب میھر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده :٢ماده 

، دریایی و ھوایی جمھوری اسالمی ایران مرتکب جـرم  ی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینیی کلیهجزایی دربارهقوانین :٣ماده 

که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدگردد مگر آنشوند اعمال می

صـل شـود و یـا قسـمتی از جـرم در      ی آن در خارج از قلمـرو حاکمیـت ایـران حا   ھر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه:۴ماده 

.ی آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران استایران و یا در خارج و نتیجه

ھای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیـل شـود و در ایـران یافـت شـود و یـا بـه        ھر ایرانی یا بیگآن:۵ماده 

:شودانون مجازات جمھوری اسالمی ایران مجازات میمسترد گردد طبق قایران

اقدام علیه حکومت جمھوری اسالمی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقالل کشور جمھوری اسالمی -١

ایران

خط یا مھر یا امضای مقام رھبری و یا استفاده از آنجعل فرمان یا دست-٢

جمھور یا رئیس مجلس شورای اسالمی و یا شورای نگھبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه جعل نوشته رسمی رئیس -٣

ھاقضاییه یا معاونان رئیس جمھور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا ھر یک از وزیران یا استفاده از آن

ھـا  ھای صادر شده از طرف بانکھا یا چکقبول شده از طرف بانکھای جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات-۴

سـازی و  ھا و ھمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضـه صـادره و یـا تضـمین شـده از طـرف دولـت یـا شـبیه         و یا اسناد تعھدآور بانک

ھرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ت جمھوری اسالمی ایران ھستند و یا مستخدمان دولت بـه مناسـبت شـغل و    ھر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دول:۶ماده 

شوند و ھمچنین ھر جرمـی کـه مـأمورران سیاسـی و     خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمھوری اسالمی ایران مرتکب مییوظیفه

جزایـی جمھـوری اسـالمی    کنند مرتکب گردند، طبق قـوانین کنسولی و فرھنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می

.شوندایران مجازات می

، ھر ایرانی که در خارج ایران مرتکـب جرمـی شـود و در ایـران یافـت شـود طبـق قـوانین         ۶و ۵عالوه بر موارد مذکور در مواد :٧ماده 

.جزایی جمھوری اسالمی ایران مجازات خواھد شد

شـود  المللی مرتکب در ھر کشوری که بـه دسـت آیـد محاکمـه مـی     یندر مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عھود ب:٨ماده 

.اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمھوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواھد شد

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینًا و اگر موجود نباشـد، مثـل یـا قیمـت آن را     :٩ماده 

.ی خسارات وارده نیز بر آیدبه صاحبش رد کند و از عھده



شـده را کـه   بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایـد تکلیـف اشـیا و امـوال کشـف     :١٠ماده 

تصـاص داده شـده اسـت تعیـین     ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای اسـتعمال اخ یا وسیلهدلیل

ھمچنین بازپرس و یـا دادسـتان   . ، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواھد کرددر مورد ضبط. کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود

فـوق را  نفع با رعایت شرایط زیـر دسـتور رد امـوال و اشـیای مـذکور در     که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذیمکلف است مادام

:صادر نماید

.وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد.١

.اشیا و اموال بالمعارض باشد.٢

.در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.٣

، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شـدن صدور حکم یا قرار یا پس از آنی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن در کلیه

تعقیب متھم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شـده یـا حـین ارتکـاب اسـتعمال و یـا بـرای        

.ا باید مسترد یا ضبط یا معدوم شودھاستعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن

تواند از تصمیم آنان راجـع بـه اشـیا و امـوال مـذکور در ایـن مـاده        متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می:١تبصره 

دادگـاه نسـبت بـه امـر     ھای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ ھر چند قرار یا حکم شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه

.جزایی قابل شکایت نباشد

ی نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمـت آن گـردد و حفـظ    مالی که نگھداری آن مستلزم ھزینه:٢تبصره 

اه بـه  الفسـاد حسـب مـورد بـه دسـتور دادسـتان یـا دادگـ        شدنی و سـریع مال ھم برای دادرسی الزم نباشد و ھمچنین اموال ضایع

.قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نھایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگھداری خواھد شد

، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد کـه قبـل از وقـوع جـرم مقـرر      در مقررات و نظامات دولتی:١١ماده 

توان به عنوان جـرم بـه موجـب قـانون متـأخر مجـازات نمـود لـیکن اگـر بعـد از وقـوع جـرم             ل را نمیشده باشد و ھیچ فعل یا ترک فع

قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یـا از جھـات دیگـر مسـاعدتر بـه حـال مرتکـب باشـد نسـبت بـه جـرایم            

االجـرا صـادر   که به موجـب قـانون سـابق حکـم قطعـی الزم     در صورتی . سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد بود

شده باشد به ترتیب زیر عمل خواھد شد

اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجـرا نخواھـد شـد و اگـر در     -

گونه اثر کیفـری  ھمچنین در موردی که حکم قبًال اجرا شده باشد ھیچاالجرا خواھد ماند و در این دو مورد وجریان اجرا باشد موقوف

.گردداین مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی. بر آن مترتب نخواھد بود

شده را بنمایـد و در ایـن   یف مجازات تعیینتواند تقاضای تخفعلیه میاگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد محکوم-

.صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون الحق مجازات قبلی را تخفیف خواھد داد

اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط ھمین اقدامات مورد حکم قرار خواھد گرفت-




