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اهم موادقانون مجازات اسالمي 
  مربوط به كاركنان دولت
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 قانون مجازات اسالمي بخش او ل : 

 در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، هاي بازدارندهتعزيرات و مجازات  

بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطالعات طبقه - 505ماده )736( 
آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به جمعمأمورين دولت يا به نحو ديگر 
  شود.تا پنج سال محكوم ميين صورت به حبس از يكحبس از دو تا ده سال و در غير ا

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

بندي شده ميباشند و به آنها آموزش الزم چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطالعاتي طبقه - 506ماده )737(
توسط دشمنان تخليه اطالعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس مباالتي و عدم رعايت اصول حفاظتي بيداده شده است در اثر 

  شوند.محكوم مي

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

 جعل و تزوير  

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن  - 523ماده )754(
اي به نوشته ديگر يا يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهبردنيا قلم 

  بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.بكار بردن مهر ديگري 

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

احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با هر كس  - 524ماده )755(
  تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.علم به جعل يا

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

ها و اسناد و سجالت و ن و مسووالن دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتههر يك از كارمندا - 532ماده )763(
ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا نوشتهدفاتر و غير آنها از
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هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به يير دهد عالوه بر مجازاترا تغاي الحاق كند يا اسامي اشخاصكلمه
  محكوم خواهد شد.پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي

ها و قراردادهاي هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته - 534ماده )765(
 ‚مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمياجع به وظايفشان ر

تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده مهر يا تقريريات يكي از طرفين را 
خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم هاي اداري و جبران مجازاتعالوه بر  جلوه دهند

  خواهند شد.

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

ه دادگاه براي تقديم بهركس شخصاًياتوسط ديگري براي معافيت خودياشخص ديگري ازخدمت دولت يانظام وظيفه يا -538ماده)769(
  اسم طبيب جعل كندبحبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.ه پزشكي بگواهي 

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

  رد خواهد بود.مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مو - 542ماده )773( 

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

 ها از اماكن عموميدر محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته  

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه  - 550ماده )781(
اخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت باشد به پرد و اهمال كرده

  شده باشد عالوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.بوده كه منجر به فرار وي

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

 دولتي تقصيرات مقامات و مأمورين  

آزادي شخصي افراد ملت را  ‚كه برخالف قانونهر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي - 570ماده )802(
تا  اساسي جمهوري اسالمي ايران محروم نمايد عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت يككند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون سلب

  مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. پنج سال از

**************************************** 
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باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين هر گاه اقداماتي كه بر خالف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي - 571ماده )803(
  مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد. ‚آمده باشددولتي به عمل 

هر گاه شخصي بر خالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري  - 572ماده )804(
ه باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصالح اعالم و اقدامات الزم نموده و آنان شكايت او را استماع نكرديا مأمورين انتظامي 

  از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.اند به انفصال دائم را معمول داشته

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

مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات اگر مسوولين و  - 573ماده )805(
  بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.صالحيتدار شخصي را به نام زنداني

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

و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها  - 574ماده )806(
به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ارائه دادن دفاتر خود 

اند كه در اين ر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بودهثابت نمايند كه به موجب امماده قبل خواهند بود مگر اين كه 
  صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

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

ي يا قرار جزائهر گاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصالح بر خالف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب  - 575ماده )807(
  صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.مجرميت كسي را

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

تبه و مقامي كه باشند از مقام خود منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رچنانچه هر يك از صاحب - 576ماده )808(
نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه سوء استفاده 

  وم خواهد شد.صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محك مقامات قانونياز طرف 

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

چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در  - 577ماده )809(
ود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض حكميت در اموري كه در صالحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وج غير موارد

  قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.مقامات صالحيتدار
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****************************************  

زار را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آ هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي - 578ماده )810(
عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص بدني نمايد

ر مجازات كند مباشبه مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت دستوردهنده دستور داده باشد فقط
  خواهد داشت.اقاتل و آمر مجازات آمر قتل ر

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

از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند تر چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت - 579ماده )811(
سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر  است به حبس از شش ماه تاكه مورد حكم نبوده

شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام ميبه مجازات مذكور محكوم
  مباشر يا آمر اجرا خواهد شد. ورد نسبت بهمجازات همان جرم حسب ممزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد

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

رتيب تهر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون  - 580ماده )812(
ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك قانوني به منزل كسي 

اقدام كرده است كه در اين صورت  ‚صالحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده نمايد به امر يكي از روساي خود كه
يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب

  شد.خواهد عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم

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

استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوءهر يك از  - 581ماده )813(
به  ‚حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند عالوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق را بخرد يا بدون

  زاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.سه سال يا جيك سال تا مجازات حبس از

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

 نمواردي كه قانولفني اشخاص را در غير مراسالت يا مخابرات يا مكالمات ت ‚هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي - 582ماده )814(
ا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم ي اجازه داده حسب

  سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.نمايد به حبس از يك سال تا
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كمي از مقامات صالحيتدار در غير مواردي هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون ح - 583ماده )815(
شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال  ‚يا توقيف اشخاص را تجويز نموده قانون جلبكه در 

  هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.حبس يا جزاي نقدي از شش تا

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

كسي كه باعلم واطالع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده -584ماده)816(
  از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد. حبسبه مجازاتباشد 

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

اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام الزم جهت رها شدن وي به عمل  - 585ماده )817(
  حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. باشد مجازات اوشخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده آورد در صورتي كه

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

)اسم ياعنوان مجعول يااسم وعالمت مامورين دولت يالباس منتسب 583هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكوردرماده(-586ماده)818(
  محكوم خواهد شد.يا تزوير  مجازات ماده مزبوربمجازات جعلبرعالوه ‚بتزويراختياركرده ياحكم جعلي ابرازنموده باشدبĤنان را

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

چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني  -587ماده)819(
  يت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.عالوه برقصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محرومواردآورده باشد

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

 ارتشاء و ربا و كالهبرداري  

قابل چنانچه در م ‚هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين - 588ماده )820(
طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده نفع يكي از اخذ وجه يا مال به

  است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته

**************************************** 
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به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر  در صورتي كه حكام محاكم - 589ماده )821(
  مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.مجازات ارتشاء حسب

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

 تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمتمالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزاناگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه  - 590ماده )822(
مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي معمولي و واقعاً به

دمين و مأمورين مستخ ‚يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد تر از قيمت از مستخدمينفاحشي گرانهمان مقاصد مالي به مقدار
  شود.محسوب ميمزبور مرتشي و طرف معامله راشي

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

) قانون 3در ماده ( هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور - 592ماده )824( 
باشد وجه يا مالي يا سند مجمع تشخيص مصلحت نظام مي 1367/9/15اختالس و كالهبرداري مصوب  ‚ارتشاءتشديد مجازات مرتكبين 

ز ارتشاء به ناشي ا ‚مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات عالوه بر ضبط مالپرداخت وجه يا تسليم مالي را
  شود.م ميضربه شالق محكو)74ماه تا سه سال و يا تا ( بس از ششح

دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور در صورتيكه رشوه -تبصره 
  گردد.خواهد بود و مال به وي مسترد مي معاف

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

جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند  ‚هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره - 593ماده )825(
  مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.فراهم نمايد به پرداخت وجه را

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

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

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

همان  اصلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه ب ‚قرض ‚هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع - 595ماده )825(
 ‚دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده ‚د و يا زائد بر مبلغ پرداختيموزون معامله نمايجنس مكيل و

 ) ضربه شالق و نيز معادل مال مورد ربا74آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (رباگيرنده و واسطه بين 
  ميگردند.بعنوان جزاي نقدي محكوم 
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  المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.مال موردربااز مصاديق اموال مجهول‚درصورت معلوم نبودن صاحب مال-1تبصره

  هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. - 2تبصره 

  ادمذكوربين پدروفرزنديازن وشوهرمنعقدشوديامسلمان ازكافرربادريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.هرگاه قرارد-3تبصره

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

 امتناع از انجام وظايف قانوني  

ه برده شود و با وجود اين كه رسيدگي بهر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها  - 597ماده )829(
آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند  آنها از وظايف

كرار ماه تا يكسال و در صورت تبه تأخير اندازد يا بر خالف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش يا صدور حكم را بر خالف قانون 
  در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. شود وبه انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي

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

 تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت 

سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و  - 598ماده )830(
نهادهاي انقالبي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر به دولت و يا

گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات كاركنان قواي سهدارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و دولت اداره ميشوند و يا
وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك عمومي اعم از رسمي و غير رسمي 

پرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه كه بر حسب وظيفه به آنها سالذكر يا اشخاصي از سازمانها و موسسات فوق
المثل قانوني محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتمتصرف غير ‚قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد

م مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكو شده باشد عالوه بر مجازاتشود و در صورتيكه منتفع) ضربه محكوم مي74به شالق تا (
موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند  خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط

  .مصرف نموده باشدكه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار

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

دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و هر شخصي عهده - 599ماده )831(
 صفت يا قيمت بيش از حد متعارف ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا598موسسات مذكور در ماده (سازمانها و
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ج عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پن ‚در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندمورد معامله يا تقلب
  سال محكوم خواهد شد.

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

خدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع هر يك از مسوولين دولتي و مست - 600ماده )832(
خالف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال دولت است بر

ين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خالف مذكور در اين ماده در مورد مسوولمحكوم خواهد شد. مجازات
  گردد.مسترد ميقانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق 

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

نقل  و هريك ازمستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خوداشخاص رااجيريااستخدام كرده يامباشرت حمل-601ماده)833(
نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده اشيائي را

ه مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را ب همين مجازاتانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و ولي نپرداخته باشد به
  خودبرداشته وبحساب دولت منظورنموده است ودرهر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.هارافته واجرت آنبيگاري گر

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

ز اهريك ازمستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خودحق داشته است اشخاصي رااستخدام واجيركندوبيش -602ماده)834(
كه اجيريااستخدام كرده است بحساب دولت منظورنمايدياخدمه شخصي خودراجزوخدمه دولت محسوب نمايدوحقوق آنهارا به اي عده

  ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.74شالق تا(بدولت منظوربدارد حساب

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

ها و ادارات و سازمانهاي دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانههر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده - 603ماده )835(
تحت  ‚وعبها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متها و مناقصه) كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و مزايده598مذكور در ماده(
العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم الزحمه و حقكميسيون يا حقهر عنواني اعم از

 دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور يا ترتيبات خاص يا ساير
كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي  يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي

شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت اين طريق محكوم ميمنظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از
 نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم يا مجازاتماه تا پنج سال و ا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از ششمورد معامله ي

  خواهد شد.
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ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته - 604ماده )836(
 ‚باشداز دادن به آن كس ممنوع مي لحاظ قانونوظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به براي انجام 

  خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.عالوه بر جبران

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

 )كه از روي غرض وبرخالف حق درباره يكي ازطرفين اظهار598ادارات وموسسات مذكوردرماده(هريك ازمامورين -605ماده)837(
  وپانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.يك ميليون نقدي تامبلغ يامجازاتنظريا اقدامي كرده باشدبحبس تاسه ماه 

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

) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختالس يا 598هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( - 606ماده )838(
) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و 603) و (599يا كالهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( قانونيرتصرف غي

حيتدار قضائي يا اداري اعالم ننمايد عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا مراجع صالمراتب را حسب مورد به
  دو سال محكوم خواهد شد.

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

 هتك حرمت اشخاصي  

روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس يكي از  ‚هر كس با توجه به سمت - 609ماده )841( 
ها و نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانهشوراي اسالمي يا

) ضربه شالق 74ين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهمؤسسات و شركتهاي دولتي و
شود.از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن محكوم مينقدي و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي

كاني ه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و محركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعالفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام 
  .گرددتوهين تلقي نميو موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ 

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

 خيانت در امانت 

د به يك استفاده نمايآورده سوءبه هر طريق به دستهر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا  - 673ماده )897(
  محكوم خواهد شد. تا سه سال حبس
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 تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي  

هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار  -702ماده )926(
)ضربه شالق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش 74قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار( ديگري

  عرفي(تجاري) كاالي يادشده محكوم مي شود.

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

اردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و و-703ماده 
) ضربه شالق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كاالي يادشده محكوم مي شود. 74حبس و تا هفتادوچهار(

  .رسيدگي به اين جرم در صالحيت محاكم عمومي است

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

سالمي اشهرداريها يا نهادهاي انقالب  ‚شوراها ‚هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت -2تبصره 
 ‚) مباشرت703)و(702و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد(

به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند  ‚مجازاتهاي مقررت نمايند عالوه بر تحمل معاونت يا مشارك
  .شد

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

 در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي  

رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط  هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه - 725ماده )949( 
پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه رانندگي نبوده

  گردد.صادره نيز ابطال مي
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  ـ جرايم و مجازاتها ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي جرايم رايانه اي بخش دوم : 

  رايانه اي و مخابراتي

 

  دسترسي غيرمجاز  

اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي هاي رايانهها يا سامانههركس به طور غيرمجاز به داده-729ماده )950(
)ريال يا هر دو 20,000,000يال تا بيست ميليون()ر5,000,000به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون( ‚يابد

  خواهد شد. مجازات محكوم

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

 شنود غيرمجاز  

اي يامخابراتي ياامواج هاي رايانهدرسامانه درحال انتقال ارتباطات غيرعمومي هركس به طورغيرمجازمحتواي-730ماده)951(
)ريال تا چهل ميليون 10,000,000ده ميليون(   س از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي ازبه حب ‚الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند

  محكوم خواهد شد. مجازاتريال يا هر دو  )40,000,000(

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

 ايجاسوسي رايانه  

                  هاي مربوط هستند يا سامانهقانون ) اين 3هاي سري مقرر در ماده (چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده 733ماده )954(
مباالتي يا عدم بي ‚احتياطيبي  مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثرو به آنها آموزش الزم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي 

به حبس از نود و يك  ‚هاي مذكور شوندحاملهاي داده يا سامانه‚هارعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صالحيت به داده
انفصال از خدمت  مجازات ودو )ريال يا هر 40,000,000ل ميليون (ريال تا چه )5,000,000( روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون
  از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

****************************************  
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 مسؤوليت كيفري اشخاص  

شخص حقوقي داراي  ‚يابداي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب چنانچه جرائم رايانه ‚در موارد زير -747ماده )968(
  مسؤوليت كيفري خواهد بود: 

  اي شود.الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه
  اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه

  اي شود.ي مرتكب جرم رايانهج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطالع مدير يا در اثر عدم نظارت و
  اي اختصاص يافته باشد.د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه

  گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم1تبصره 

نخواهد بود و درصورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به  تكبمانع مجازات مرـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي 2تبصره 
  شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود. 

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

 مجازات مقرر محكوم خواهد شد: حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو  ‚در موارد زير -754ماده )975( 

 االف) هر يك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ي
نهادهاي انقالبي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت 

دمت و مأموران به خ مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلحاداره 
  اي شده باشند.عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه

                        ه مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.اي يا مخابراتي كه بهاي رايانهب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه

                                 متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد. ‚اي يا مخابراتيهاي رايانهها يا سامانهج) داده 

                                                                                                                           .د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد

        اي ارتكاب يافته باشد.هـ) جرم در سطح گسترده  

****************************************  
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  اختالس و كالهبرداريقانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و  

ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات ها يا كارخانههركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه - 1ماده 
د و عنوان مجعول اختيار كنآمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش واهي

مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده  به يكي از وسايل
پرداخت جزاي نقدي سال و  7به حبس از يك تا  ‚كالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبشو از اين راه مال ديگري را ببرد 

در صورتيكه شخص مرتكب بر خالف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها يا شود.مي ممعادل مالي كه اخذ كرده است محكو
 شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا

جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي  نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه
نان صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركروزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي  ‚تلويزيون ‚از قبيل راديو

ين قواي سه گانه و همچنشهرداريها يا نهادهاي انقالبي و يا بطور كلي از مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا دولت يا 
دولتي  تا ده سال و انفصال ابد از خدمات 2نيروهاي مسلح و مأمورين بخدمت عمومي باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 

 شود. ادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميو پرداخت جزاي نقدي مع

 ‚در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف - 1تبصره 
يق لي نميتواند به تعلدهد و حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليلمرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (مجازات 

  اجراي كيفر حكم دهد. 

مجازات شروع به كالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام  -2تبصره 
مدير  ذكور چنانچه در مرتبهشود.مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مشروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي ‚شده نيز جرم باشد

سال انفصال  تر باشند به شش ماه تا سهمراتب پائينكل يا باالتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در
  شوند. از خدمات دولتي محكوم ميموقت 

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

ادرات گردد نظير جواز صهركس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي - 2ماده 
شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته ميو واردات 

ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن طبق كاالهائي كه مقرر بوده 
فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو 

  برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد. 

اين  1ماده  1در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره  -بصره ت
  خواهد بود. قانون 
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****************************************  

ريها يا نهادهاي انقالبي و بطور كلي قواي سه هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهردا - 3ماده 
همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير  گانه و

يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را  باشد وجه يا مالدادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي رسمي براي انجام
در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد 

ه در انجام كده يا نبوده باشد و يا آنفه بونداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيخواه آن كار را انجام داده يا  ‚ديگري در آن سازمان باشد
شود.در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي

ال دائم از التر باشد به انفصهمطراز مدير كل يا با نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا
و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا  مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس

االتر يا بمدير كل وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز 
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. 

معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي 
كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال تر از مديرضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين 74خدمات دولتي و تا  دائم از

ر صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد ددائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 
ضربه  74مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مجازات مرتكب پنج تا ده 

تر از مديركل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه شالق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين
  سال محكوم خواهد شد.

غ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صالحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبال - 1تبصره 
  مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد. مبلغ 

 له رشوهشي به وسيتعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه را از ارتشاء بعنواندر تمامي موارد فوق مال ناشي  - 2تبصره 
  امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد. 

در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (مجازات شروع به  - 3تبصره 
د به شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشيبجاي آن سه سال انفصال تعيين م شده است در شروع به ارتشاء دائم پيش بيني

  مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد. 

صدور قرار بازداشت موقت به مدت  ‚در صورت وجود داليل كافي ‚هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد - 4تبصره 
ايان مدت پس از پ تواندگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميالزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيديكماه 

هيچگونه  ‚را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت بازداشت موقت كارمند
  حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
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هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد  ارتشاءموارد در هر مورد از  - 5تبصره 
امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا  و در مورد

  شود و امتياز نيز لغو ميگردد.ي بازگردانده ميرشوه پرداخته است به ونصف مالي كه بعنوان 

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

وال اختالس و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط كليه ام امر ارتشاء وكسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به  - 4ماده 
اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختالس و كالهبراري و رد آن حسب طريق رشوه كسب كردهمنقول و غير منقولي كه از

ت دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ن اموال و انفصال دائم از خدمامعادل مجموع آ به جزاي نقدي ‚مورد به دولت يا افراد
  مجازات مفسد في االرض خواهد بود .  ‚باشند مجازات آنهاشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في االرض مي

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

يها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهردار - 5اده م
و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه و يا نهادهاي انقالبي 

ها يا سهام يا اسناد و مطالبات يا حواله و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا گانه و همچنين نيروهاي مسلح
از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده  اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك

  محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد.  است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس

گاه بيش سه سال انفصال موقت و هر رتيكه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تادر صو
مورد اختالس به جزاي از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد عالوه بر رد وجه يا مال 

  شود.بر آن محكوم مينقدي معادل دو برا

                                                 شود . در صورت اتالف عمدي مرتكب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محكوم مي - 1تبصره 
 5تا  2به  شد مرتكبچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختالس تا پنجاه هزار ريال با - 2تبصره 

تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر  7سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به  5حبس و يك تا سال 
                                                     شود.بر رد وجه يا مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي دو مورد عالوه

هرگاه مرتكب اختالس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختالس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا  - 3تبصره 
                        نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .نقدي معاف ميقسمتي از جزاي 

حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختالس از حيث تعيين مجازات يا صالحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده  - 4تبصره 
                                                                                     دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد. يا به 

صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه  ‚در صورت وجود داليل كافي ‚هرگاه ميزان اختالس زائد بر صد هزار ريال باشد - 5تبصره 
 بازداشت  مدت تواند پس از پاياناست واين قراردرهيچ يك ازمراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميالزامي 
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چگونه حقوق و درهيچ حالت هي تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكوركارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين  ‚موقت
                                                                                                                                                         مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ  - 6تبصره 
  بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود. حداقل حبس و نيز

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

مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز  - 6ماده 
شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود.مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا  ‚جرم باشد

انفصال موقت  شش ماه تا سه سالتر باشند به به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائينالتر و يا همطراز آنها باشد با
  شوند . از خدمات دولتي محكوم مي

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

كه مرتكب از مأمورين مذكور در مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيهاي مندرج در اين قانون كه در هر مورد از بزه - 7ماده 
تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا اين قانون باشد از

ام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايسازمان ذيربط اعالم دارد. در صورتي 
  مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


