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ناشــــــــرسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده اند و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه  ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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کتاب اول: کلیات
بخش اول: مواد عمومی

فصل اول: تعاریف
نکته 1: قانون مجازات اسالمی دربردارنده موضوعات زیر است: 

 جرایم و مجازات ها؛
 اقدامات تأمینی و تربیتی؛

 شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها؛
نکته 2: مجازات ها در قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳92 عبارتند از: 

 حدود؛
 قصاص؛

 دیات؛
 تعزیرات؛

نکته 3: در قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳92 جرم عبارت است از: رفتاری که )اعم از فعل یا ترک 
فعل( در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. رفتارهایی که اقدامات تأمینی و تربیتی در پی 

دارند، جرم محسوب نمی شوند.

فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
نکته 4: قوانین جزایی ایران در محدوده زیر اعمال می شود: 

 قلمرو حاکمیت زمینی جمهوری اسالمی ایران؛ 
 قلمرو حاکمیت دریایی جمهوری اسالمی ایران؛
 قلمرو حاکمیت هوایی جمهوری اسالمی ایران؛

نکته 5: چنانچه به موجب قانون حاکمیت قوانین جزایی ایران نسبت به محدوده های فوق، کاهش 
یافته باشد، به موجب آن قوانین عمل می شود.

نکته 6: جرم در موارد زیر، جرم واقع شده در قلمرو حاکمیت ایران تلقی می شود: 
 هرگاه جرم و نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود؛

 هرگاه جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود؛ ولی نتیجه آن در خارج تحقق یابد؛
 هرگاه جرم در خارج از قلمرو حاکمیت ایران واقع شود؛ ولی نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران 

محقق شود؛
 هرگاه تنها یک قسمت از جرم در قلمرو حاکمیت واقع شود؛ گرچه قسمت های دیگر جرم و نیز 

نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران محقق شود؛
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نکته 7: جرائمی که در خصوص آن ها صالحیت واقعی قوانین جزایی ایران، جریان دارد، عبارتند از: 
 اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران؛

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن؛
و  رئیس  قضاییه،  قوه  رئیس  رئیس جمهور،  رسمی  دستخط  یا  فرمان  حکم،  امضاء،  مهر،  جعل   
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل 
معاونان  یا  وزرا  نظام،  اعضای مجمع تشخیص مصلحت  و  رئیس  نگهبان،  اعضای شورای  کشور، 

رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛
 جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از 

آنها؛
 جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت 
صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛

نکته 8: جعل دستخط مقام رهبری اعم از دستخط رسمی و عادی مشمول قواعد صالحیت واقعی 
است.

نکته 9: تنها جعل دستخط رسمی رئیس جمهور، مشمول قواعد صالحیت واقعی است؛ نه دسخط 
عادی وی.

نکته 10: تهیه و ترویج سکه قلب در خصوص سکه های بهار آزادی، مشمول قواعد صالحیت واقعی 
نیست.

نکته 11: منظور از صالحیت واقعی این است که محاکم ایران قادر به رسیدگی به این جرایم خواهند 
بود؛ صرف نظر از اینکه مرتکبان آن ها تابع چه کشوری باشند و جرم در کدام کشور به وقوع پیوسته 
باشد. این قاعده به دلیل تأثیرگذاری جرایم مورد بحث بر نظم و امنیت کشور پذیرفته شده است.

نکته 12: برای اعمال قاعده صالحیت واقعی توجه به نکات زیر الزم است: 
 تابعیت مرتکب تأثیری در این امر ندارد؛

 محل وقوع جرم تأثیری در این امر ندارد؛
 قوانین خاص می توانند دامنه جرایم تحت شمول قاعده صالحیت واقعی را افزایش دهند؛

قوانین جمهوری اسالمی  بر مبنای  واقعی،   محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم موضوع صالحیت 
ایران خواهد بود؛

 در صورتی که رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی 
شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند؛

 در صورتی که مرتکب در خارج از ایران محکوم شده باشد؛ اما مجازاتی را تحمل نکرده باشد، دادگاه 
ایران صرف نظر از رای صادره به محاکمه وی خواهد پرداخت؛
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 در صورتی که مرتکب در خارج از ایران محاکمه شده و برائت حاصل نموده باشد، محاکم ایران 
صرف نظر از این محاکمه، به محاکمه مجدد وی خواهد پرداخت.

نکته 13: برای محاکمه جرایم موضوع صالحیت واقعی محاکم ایران، الزم نیست مرتکب در ایران 
یافت و یا به ایران اعاده شود؛ بلکه رسیدگی غیابی نیز ممکن است.

نکته 14: قوانین جمهوری اسالمی ایران صرف نظر از محل وقوع جرم، حاکم بر رسیدگی به جرایم 
افراد زیر هستند: 
 مستخدمان دولت؛

 مأموران سیاسی و کنسولی؛
 دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند.

به جرایم مستخدمان  بر رسیدگی  تنها در صورتی حاکم  ایران  قوانین جمهوری اسالمی  نکته 15: 
ایرانی هستند که ایشان در رابطه با شغل و وظیفه خود، مرتکب جرم شده باشند؛ بنابراین رسیدگی 
به جرایم ارتکاب یافته از سوی مستخدمان دولت که در رابطه با شغل و وظیفه ایشان نبوده، تابع 

عمومات بوده و در کشور محل ارتکاب رسیدگی خواهد شد.
نکته 16: منظور از مأمورین سیاسی، رئیس هیئت نمایندگی یا هر مقام دولتی که در راستای اجرای 

وظیفه دولتی به به کشور دیگری سفر کرده است خواهد بود.
نکته 17: جرائمی که اتباع ایران در خارج از ایران مرتکب می شوند، تابع اصل صالحیت سرزمینی 

است؛ مگر در صورت اجتماع شروط زیر: 
 مرتکب در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد؛

 رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد؛
 در صورتی که در جرایم موجب تعزیر، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت 

محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد؛
ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن   طبق قوانین 

نباشد.
نکته 18: چنانچه یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیری شود، در صورتی که در محاکم 
خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد، مشمول قاعده منع محاکمه مجدد بوده و محاکم ایران حق 

محاکمه وی را نخواهند داشت.
نکته 19: چنانچه یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیری شود، در صورتی که در محاکم 
یا کاًل تحمل نموده باشد، مشمول قاعده منع محاکمه  خارجی محاکمه شده و مجازات را جزئاً 

مجدد بوده و محاکم ایران حق محاکمه وی را نخواهند داشت.
اینکه وی در محاکم  ایران مرتکب جرم حدی شود، چه  از  ایرانی در خارج  چنانچه یک  نکته 20: 
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خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد، یا اینکه محاکمه شده و مجازاتی را نیز تحمل نموده باشد، 
محاکم ایران حق دارند باری دیگر وی را بر مبنای قوانین جزایی ایران، محاکمه و مجازات نمایند.

نکته 21: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب 
جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود، در صورت اجتماع شرایط زیر طبق قوانین جزایی 

جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود: 
 مرتکب در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد؛

 رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر هم به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و هم به موجب 
قانون محل وقوع، جرم باشد؛

 متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، 
مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

نکته 22: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب 
جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود، در صورتی که جرم حدی باشد، چه وی در محاکم 
خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد، یا اینکه محاکمه شده و مجازاتی را نیز تحمل نموده باشد، 
محاکم ایران حق دارند باری دیگر وی را بر مبنای قوانین جزایی ایران، محاکمه و مجازات نمایند.

نکته 23: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب 
جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود، در صورتی که جرم، حدی باشد، همین که عمل در 
قوانین جزایی ایران، جرم انگاری شده کافی است و الزم نیست در قوانین جزایی کشور محل وقوع 

نیز وصف مجرمانه داشته باشد.
نکته 24: مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری 
یافت شود در همان کشور محاکمه می شود )جرائم مشمول صالحیت جهانی( اگر در ایران یافت 

شود؛ طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
نکته 25: اعاده مرتکبین جرایمی که در خارج از کشور واقع شده اند به ایران، مشمول قواعد مربوط 

به استرداد مجرمین است.
عرصه  در  که  یا چندجانبه ای  بین المللی  قرادادهای  تمامی  بین المللی  مقررات  از  منظور  نکته 26: 
بین المللی تنظیم می شود، نیست؛ بلکه منظور اسنادی است که دولت جمهوری اسالمی ایران بدان 

پیوسته و سپس آن اسناد در مجلس شورای اسالمی تصویب گردیده اند.

فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
نکته 27: در جرایم حکومتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل 
از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب 
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قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. این قاعده، قاعده عطف به ماسبق 
نشدن قوانین کیفری نامیده می شود.

نکته 28: استثنای وارد بر قاعده عطف به  ماسبق  نشدن قوانین کیفری، قانونی است که قانونی مبنی بر 
تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد.

نکته 29: هرگاه تا پیش از صدور حکم قطعی قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام 
تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب تصویب شود، محاکمه و صدور رای طبق 

قانون اخیر صورت می گیرد.
نکته 30: چنانچه پس از صدور حکم قطعی قانونی به تصویب برسد که وصف مجرمانه را از عمل 
مرتکب بزداید، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. 
بر آن  اثر کیفری  این موارد و همچنین در موردی که حکم قباًل اجراء شده است هیچ گونه  در 

مترتب نیست.
نکته 31: چنانچه پس از صدور حکم قطعی قانونی به تصویب برسد که مجازات جرمی را کاهش دهد، 
قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم 
قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، 

تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
نکته 32: چنانچه پس از صدور حکم قطعی قانونی به تصویب برسد که مجازات جرمی را کاهش دهد 
و قاضی اجرای احکام یا محکوم تقاضای تخفیف مجازات نمایند، دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ 

قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
نکته 33: چنانچه پس از صدور حکم قطعی قانونی به تصویب برسد که اقدامات تأمینی و تربیتی 
مقرر در قانون برای عمل ارتکابی از سوی اطفال بزهکار را کاهش دهد، قاضی اجرای احکام موظف 
است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق 
قانون جدید تقاضا کند؛ ولی یا سرپرست محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف 

مجازات را تقاضا نماید.
نکته 34: قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، از استثنائات عطف به مسابق 

نشدن قوانین کیفری محسوب نمی شوند؛ مگر به تصریح قانون الحق.
نکته 35: قوانین و مقرراتی که بر مبنای شرع مقدس اسالم تدوین می گردند، تابع قواعد خاص خود 

هستند و همواره عطف به ما سبق می شوند.
نکته 36: تعزیرات غیر منصوص شرعی نیز مشمول قواعد حاکم بر مقررات و نظامات دولتی هستند؛ 

برخالف تعزیرات منصوص شرعی.
نکته 37: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود: 
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 قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت؛
 قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم؛

 قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛
 قوانین مربوط به مرور زمان.

نکته 38: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، قوانین جدید در خصوص ادله اثبات به تصویب 
برسند، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

فصل چهارم: قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
نکته 39: اقدامات زیر باید مستند به قانون به عمل آیند: 

 حکم به مجازات و اجرای آن؛
 حکم به اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن.

نکته 40: اصل قانونی بودن در حقوق کیفری به معنی صدور حکم از طریق دادگاه صالح، به موجب 
قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن است.

نکته 41: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی باید به میزان و کیفیت مقرر در قانون و اجرای 
آن ها باید به میزان و کیفیت مقرر در حکم دادگاه باشد.

نکته 42: در صورتی که از صدور حکم و یا اجرای آن بر خالف قانون، صدمه و خسارتی حاصل شود: 
 چنانچه از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است؛

 چنانچه از روی عمد یا تقصیر نباشد، خسارت از بیت المال جبران می شود.
نکته 43: به زعم دکتر مصدق منظور از عبارت »در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران 
می شود« در انتهای ماده 1۳ ق.م.ا. مواردی است که از روی عمد یا تقصر نباشد؛ مانند اینکه در اثر 
قصور یا اشتباه یا برداشت یا تفسیر نادرست قضایی از مواد قانونی، حکم به مجازات شدیدتر داده 

شده یا اجرای ان از میزان و کیفیت مقرر در قانون یا حکم دادگاه تجاوز کند.

بخش دوم: مجازات ها
فصل اول: مجازات های اصلی

نکته 44: مجازات ها سه نوعاًًند: 
 اصلی؛

 تکمیلی؛
 تبعی؛

نکته 45: مجازات ها مختص اشخاص حقیقی نیستند؛ بلکه چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص 
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مجازات های  بود.  خواهد  مطالبه  قابل  خسارت،  و  دیه  شود  احراز  شده  وارد  خسارت  و  حقوقی 
تعزیری نیز قابل اعمال بر اشخاص حقوقی هستند.

نکته 46: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده 
است.

نکته 47: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.
نکته 48: دیه بر دو نوع است: دیه مقدر و دیه غیرمقدر. دیه غیرمقدر ارش نیز نامیده می شود.

نکته 49: دیه در موارد زیر مورد حکم قرار می گیرد: 
 برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع؛

 برای جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.
نکته 50: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست

نکته 51: تعزیر در موارد زیر تعیین و اعمال می گردد: 
 ارتکاب محرمات شرعی؛
 نقض مقررات حکومتی.

نکته 52: نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر 
به موجب قانون تعیین می شود.

قرار  توجه  مورد  را  زیر  موارد  قانونی،  مقررات  رعایت  با  تعزیری،  در صدور حکم  دادگاه  نکته 53: 
می دهد: 

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛
 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن؛

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛
 سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

از محرمات شرعی، جرایمی است که سابقه حرمت شرعی  به زعم دکتر مصدق منظور  نکته 54: 
داشته باشند؛ مانند رشوه، خیانت در امانت و کالهبرداری

نکته 55: منظور از تعزیر منصوص شرعی، مواردی است که نوع، میزان و مجازات آن در شرع مشخص 
شده باشد. مثال هایی از این دسته از تعزیر او به قرار زیر است: خوابیدن دو نفر تحت لحاف واحد 
و به صورت برهنه و از بین بردن بکارت دختر؛ باید توجه داشت ارتشا و اختالس و موارد مشابه 
با اینکه در شرع به قابل مجازات بودن آنها اشاره شده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند.

نکته 56: مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود.
نکته 57: مجازات تعزیری درجه یک عبارت است از: 

 حبس بیش از بیست و پنج سال؛



15کتاب اول: کليات

 جزای نقدی بیش از یک میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال؛
 مصادره کل اموال؛

 انحالل شخص حقوقی.
نکته 58: مجازات تعزیری درجه دو عبارت است از: 

 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛
 جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون )۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال تا یک میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 

ریال.
نکته 59: مجازات تعزیری درجه سه عبارت است از: 

 حبس بیش از ده تا پانزده سال؛
 جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.

نکته 60: مجازات تعزیری درجه چهار عبارت است از: 
 حبس بیش از پنج تا ده سال؛

 جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال؛
 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

نکته 61: مجازات تعزیری درجه پنج عبارت است از: 
 حبس بیش از دو تا پنج سال؛

 جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال؛
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛

 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛
 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

نکته 62: مجازات تعزیری درجه شش عبارت است از: 
 حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛

 جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال؛
 شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت؛

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛
 انتشار حکم قطعی در رسانه ها؛

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
نکته 63: تعزیر درجه هفت عبارت است از: 
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 حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛
 جزای نقدی بیش از ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال تا بیست میلیون )2۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال؛

 شالق از یازده تا سی ضربه؛
 محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

نکته 64: مجازات تعزیری درجه هشت عبارت است از: 
 حبس تا سه ماه؛

 جزای نقدی تا ده میلیون ریال؛
 شالق تا ده ضربه.

نکته 65: منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی، شمول مجازات های تبعی است. مصادیق محرومیت 
از حقوق اجتماعی در مجازات های تبعی بیان خواهد شد.

نکته 66: در صورتی که حداقل مجازات قانونی یک جرم، منطبق بر یکی از درجات مجازات تعزیری 
و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب می شود.

نکته 67: در صورتی که مجازات قانونی یک جرم، از دو یا چند نوع باشد، مجازات شدیدتر مالک 
تشخیص درجه جرم است.

نکته 68: در صورتی که مجازات قانونی یک جرم، از دو یا چند نوع باشد و تشخیص مجازات شدیدتر 
ممکن نباشد، حبس مالک تشخیص درجه جرم است.

باشد  نداشته  مطابقت  تعزیری  مجازات  هشت گانه  بندهای  از  یک  هیچ  با  مجازاتی  اگر   :69 نکته 
مجازات درجه هفت محسوب می شود.

نکته 70: تعیین درجه جرم، تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری 
ندارد.

نکته 71: در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم 
و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

نکته 72: مجازات اشخاص حقوقی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن تعیین می گردد.
نکته 73: مجازات اشخاص حقوقی می تواند یک یا دو مورد از موارد زیر باشد: 

 انحالل شخص حقوقی؛
 مصادره کل اموال؛

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛
 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛
 جزای نقدی؛


