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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی 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 ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
هماهنگ  زمانه  نیازهای  و  تحوالت  با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی 

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 ی 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 ی 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 ی 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 
چتر  انتشارات  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی 

علمی بیش ااز پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون مجازات اسالمي

مصوب  1392/2/1

کتاب اول: کلیات
بخش اول: مواد عمومي

 فصل اول: تعاریف
اقدامات  تعزیرات،  و  دیات  قصاص،  مجازات هاي حدود،  و  بر جرایم  اسالمي مشتمل  مجازات  قانون  ماده 1- 

تأمیني و تربیتي، شرایط و موانع مسئولیت کیفري و قواعد حاکم بر آن ها است.
 ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 

مي شود.

فصل دوم: قلمرو اجراي قوانین جزایي در مکان
ماده 3- قوانین جزایي ایران درباره کلیه اشخاصي که در قلمرو حاکمیت زمیني، دریایي و هوایي جمهوري 

اسالمي ایران مرتکب جرم شوند اعمال مي شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
 ماده 4- هرگاه قسمتي از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در 

جمهوري اسالمي ایران است.
 ماده 5- هر شخص ایراني یا غیرایراني که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکي از جرایم زیر یا جرایم 
مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود و هرگاه رسیدگي به 
این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات هاي 

تعزیري، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه مي کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلي یا خارجي، تمامیت ارضي یا استقالل جمهوري اسالمي ایران.

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن.
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمي رئیس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان 
شوراي  اعضاي  کشور،  کل  دادستان  کشور،  عالي  دیوان  رییس  خبرگان،  مجلس  رئیس  اسالمي،  شوراي  مجلس 

نگهبان، رییس و اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن ها.
ت- جعل آراء مراجع قضایي یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانوني و یا استفاده از آن ها.

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکي ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده 
یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد مسکوکات رایج داخل.

 ماده 6- به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایراني یا غیرایراني که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو 
حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسي و کنسولي و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت 

سیاسي برخوردارند، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران رسیدگي مي شود.
شود،  مرتکب جرمي  کشور  از  خارج  در  ایران  اتباع  از  یک  هر  فوق  مواد  در  مذکور  موارد  عالوه بر  ماده 7- 
درصورتي که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود؛ 

مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ایران جرم باشد.

ب- درصورتي که جرم ارتکابي از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا 
درصورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبي براي منع یا موقوفي تعقیب یا موقوفي اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
 ماده 8- هرگاه شخص غیرایراني در خارج از ایران علیه شخصي ایراني یا علیه کشور ایران مرتکب جرمي به جز 
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جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي ایران 
به جرم او رسیدگي مي شود، مشروط بر اینکه:

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

ب- رفتار ارتکابي در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسالمي ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
 ماده 9- مرتکب جرایمي که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللي در هر کشوري یافت شود 
در همان کشور محاکمه مي شود؛ اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات 

مي گردد.

فصل سوم: قلمرو اجراي قوانین جزایي در زمان
باید به موجب قانوني باشد که قبل  ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأمیني و تربیتي 
از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخر به 
مجازات یا اقدامات تأمیني و تربیتي محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبنی بر تخفیف یا عدم 
اجراي مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي یا از جهاتي مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر 
وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعي الزم االجراء صادرشده 

باشد، به ترتیب زیر عمل مي شود:
الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعي اجراء 
نمي شود و اگر در جریان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قباًل 

اجراء شده است، هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضي اجراي احکام موظف است قبل از شروع به 
اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز 
مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، 
مجازات قبلي را تخفیف مي دهد. مقررات این بند درمورد اقدام تأمیني و تربیتي که درمورد اطفال بزه کار اجراء 
مي شود نیز جاري است. در این صورت ولي یا سرپرست وي نیز مي تواند تخفیف اقدام تأمیني و تربیتي را تقاضا 

نماید.
تبصره- مقررات فوق درمورد قوانیني که براي مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح 

قانون الحق، اعمال نمي شود.
 ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیالت قضائي وصالحیت.
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم.

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسي.
ت- قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره- درصورتی که درمورد بند )ب( حکم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادرکننده 
حکم قطعي ارسال مي شود.

فصل چهارم: قانوني بودن جرایم، مجازات ها و دادرسي کیفري
ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون 

و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
 ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتي که 
در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتي که از این جهت حاصل شود، 
درصورتی که از روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفري و مدني است و در غیر این صورت، 

خسارت از بیت المال جبران مي شود.
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بخش دوم: مجازات ها
فصل اول: مجازات هاي اصلي

ماده 14- مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد.

ب- قصاص.
پ- دیه.

ت- تعزیر.
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل 

مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده )20( خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتي است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

 ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است، که به شرح مندرج در کتاب 
سوم این قانون اعمال مي شود.

 ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالي است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، 
اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي شود.

 ماده 18- تعزیر مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعـي یا نقض مقررات حکومتي تعیین و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به 
تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین مي شود. دادگاه در صدور حکم تعزیري، با رعایت 

مقررات قانوني، موارد زیر را مورد توجه قرار مي دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهني و رواني وي حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي.
ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال.

- جزاي نقدي بیش از یک میلیارد )1/000/000/000( ریال.
- مصادره کل اموال.

- انحالل شخص حقوقی.
درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
- جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون )550/000/000( ریال تا یک میلیارد )1/000/000/000( ریال.

درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال.

- جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون )360/000/000( ریال تا پانصد وپنجاه میلیون )550/000/000( ریال. 
درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال. 
- جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون )180/000/000( ریال تا سیصد و شصت میلیون )360/000/000( ریال.

- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي.
درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال. 
- جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون )80/000/000( ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )180/000/000( ریال.

- محرومیت از حقوق اجتماعي بیش از پنج تا پانزده سال.
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- ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
- ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. 

درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

- جزاي نقدي بیش از بیست میلیون )20/000/000( ریال تا هشتاد میلیون )80/000/000( ریال:
- شالق از سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي عفت.

- محرومیت از حقوق اجتماعي بیش از شش ماه تا پنج سال. 
- انتشار حکم قطعي 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.
درجه 7

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
- جزاي نقدي بیش از ده میلیون )10/000/000( ریال تا بیست میلیون )20/000/000( ریال. 

- شالق از یازده تا سي ضربه. 
- محرومیت از حقوق اجتماعي تا شش ماه. 

درجه 8
- حبس تا سه ماه.

- جزاي نقدي تا ده میلیون )10/000/000( ریال. 
- شالق تا ده ضربه.

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعي همان است که در مجازات هاي تبعي ذکر شده است.
تبصره 2- مجازاتي که حداقل آن منطبق بر یکي از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از 

درجه باالتر محسوب مي شود.
امکان تشخیص مجازات شدیدتر،  تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم  درصورت  تبصره 3- 
مجازات حبس مالك است. همچنین اگر مجازاتي با هیچ یک از بندهاي هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد 

مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل 

و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده 
است، از شمول این ماده و بند )ب( ماده )20( خارج و درمورد آن ها برابر ماده )215( این قانون عمل خواهد شد. 
در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر مي شود، باید هزینه هاي متعارف زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او 

مستثني شود.
 ماده 20- درصورتی که شخص حقوقي براساس ماده )143( این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت 
جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود؛ این امر مانع از مجازات شخص 

حقیقی نیست:
الف- انحالل شخص حقوقي.

ب- مصادره کل اموال.
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلي یا اجتماعي به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال.

ت- ممنوعیت از دعوت عمومي براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال.
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال.

ج- جزاي نقدي.
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
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تبصره- مجازات موضوع این ماده، درمورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال 
حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

 ماده 21- میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغي است 
که در قانون براي ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقي تعیین مي شود.

 ماده 22- انحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده 
یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم: مجازات هاي تکمیلي و تبعي
ماده 23- دادگاه مي تواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش تا درجه یک محکوم 
کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات 

از مجازات های تکمیلي زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباري در محل معین.

ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معین.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي.
ث- منع از رانندگي با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتي.
چ- منع از حمل سالح.

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.
خ- اخراج بیگانگان از کشور.
د- الزام به خدمات عمومي.

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسي یا اجتماعي. 
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم.

ز- الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین.
ژ- الزام به تحصیل.

س- انتشار حکم محکومیت قطعي.
تبصره 1- مدت مجازات تکمیلي بیش از دو سال نیست، مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید.
تبصره 2- چنانچه مجازات تکمیلي و مجازات اصلي از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار مي گیرد.

تبصره 3- آیین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلي ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این 
قانون توسط وزیر دادگستري تهیه مي شود، و به تصویب رییس قوه قضاییه مي رسد.

 ماده 24- چنانچه محکوم طي مدت اجراي مجازات تکمیلي، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده 
حکم به پیشنهاد قاضي اجراي احکام، براي بار اول مدت مجازات تکمیلي مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش 
مي دهد و درصورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل مي کند. 
همچنین بعد از گذشتن نیمي از مدت مجازات تکمیلي، دادگاه مي تواند با پیشنهاد قاضي اجراي حکم، درصورت 

اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلي وي اقدام کند.
 ماده 25- محکومیت قطعي کیفري در جرایم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان 

مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي کند:
 الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلي.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه 
مجني علیه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شالق حدي، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه 
یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره 1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج مي شود؛ لکن در گواهي هاي 
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صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمي گردد، مگر به درخواست مراجع قضایي براي تعیین یا بازنگري در مجازات. 
مدعي  یا  شاکي  گذشت  با  قطعي  حکم  صدور  از  پس  درصورتی که  گذشت  قابل  جرایم  درمورد   -2 تبصره 

خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نیز رفع مي شود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام 
مدت آزادي مشروط رفع مي شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از 

حقوق اجتماعي محروم مي گردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا.

ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور.
پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستاني کل کشور، ریاست دیوان عالي کشور و ریاست دیوان عدالت اداري.

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم. 
ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف.

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهي.
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته 
به آن ها، صدا وسیماي جمهوري اسالمي ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و 

مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آن ها. 
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتریاري.

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولي، ناظر یا متصدي موقوفات عام.
د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسي در مراجع رسمي.

ذ- استفاده از نشان هاي دولتي و عناوین افتخاري.
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتي، تعاوني و خصوصي یا ثبت نام تجارتي یا مؤسسه 

آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره 1- مستخدمان دستگاه هاي حکومتي درصورت محرومیت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات 

اصلي و خواه مجازات تکمیلي یا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل مي شوند. 
تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 
)25( این قانون اعاده حیثیت مي شود و آثار تبعي محکومیت وي زائل مي گردد؛ مگر درمورد بندهاي )الف(، )ب( و 

)پ( این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.

فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم، به موجب حکم قطعي الزم االجراء حبس مي گردد. 
درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت 
بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. درصورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیري یا جزاي نقدي باشد، هر 
روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصدهزار )300/000( ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب 

نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي محاسبه مي گردد.
ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم 
شده به وسیله بانک مرکزي هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و درمورد 

احکامي که بعد از آن صادر مي شود الزم االجراء مي گردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاریخ 
اتمام حبس شروع مي شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت 

بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از سه سال تجاوز کند.
 ماده 30- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا 
کار است، مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم 
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را تسهیل نماید.
 ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسیله نقلیه موتوري مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست 

مجدد است.
 ماده 32- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه هاي سفید دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعیت از 

درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سالح است.

 ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
 ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه 

انجام مي شود.
 ماده 36- حکم محکومیت قطعي درجرایم موجب حد محاربه و افساد في االرض یا تعزیر، تا درجه چهار و نیز 
کالهبرداري بیش از یک میلیارد )1/000/000/000( ریال، درصورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در 

یکي از روزنامه هاي محلي در یک نوبت منتشر مي شود.
میلیارد  یک  ارتکابي،  جرم  موضوع  مال  میزان  که  زیر  جرایم  در  قطعي  محکومیت  حکم  انتشار  تبصره- 
کثیراالنتشار  روزنامه هاي  از  یکي  یا  ملي  رسانه  در  و  است  الزامي  باشد،  آن  از  بیش  یا  ریال   )1/000/000/000(

منتشر مي شود:
الف- رشاء و ارتشاء.

ب- اختالس.
پ- اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري.

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري.
ث- تباني در معامالت دولتي.

ج- أخذ پورسانت در معامالت خارجي.
چ- تعدیات مأموران دولتي نسبت به دولت. 

ح- جرایم گمرکي.
خ- قاچاق کاال و ارز.

د- جرایم مالیاتي.
ذ- پولشویي.

ر- اخالل در نظام اقتصادي کشور.
ز- تصرف غیرقانوني در اموال عمومي یا دولتي.

فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه مي تواند مجازات تعزیري را به نحوي که 

به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.

ب- تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار.
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکي یا مدعي خصوصي.
ب- همکاري مؤثر متهم در شناسایي شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا 

به کار رفته براي ارتکاب آن.
انگیزه  پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود 

شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگي.
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ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وي براي جبران زیان ناشي از آن.

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
نمي تواند  دادگاه  باشد،  شده  پیش بینی  خاصي  مواد  در  ماده  این  در  مندرج  جهات  نظیر  هرگاه   -2 تبصره 

به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
 ماده 39- در جرایم تعزیري درجه هاي هفت و هشت درصورت احراز جهات تخفیف، چنانچه دادگاه پس از 
احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصالح مي شود، درصورت فقدان سابقه کیفري 
مؤثر و گذشت شاکي و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن مي تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم: تعویق صدور حکم
ماده 40- در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه 
وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گردیده است، درصورت 

وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.

ب- پیش بینی اصالح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران.

ت- فقدان سابقه کیفري مؤثر.
 تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتي است که محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده )25( این قانون از 

حقوق اجتماعي محروم مي کند.
 ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتي است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبي متعهد مي گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمي 
نشود و از نحوه رفتار وي پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمي شود.

ب- در تعویق مراقبتي عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد مي گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله 
دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1- دادگاه نمي تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابي صادر کند.
تبصره 2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بالفاصله دستور آزادي 
وي را صادر مي نماید. دادگاه مي تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به 

بازداشت مرتکب منتهي گردد.
 ماده 42- تعویق مراقبتي همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایي یا مددکار اجتماعي ناظر. 
ب- ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعي. 

پ- اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایي در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددکار اجتماعي.
ت- کسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از کشور.

 تبصره- تدابیر یاد شده مي تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابیر معاضدتي، از قبیل معرفي مرتکب به 
نهادهاي حمایتي باشد.

 ماده 43- در تعویق مراقبتي، دادگاه صادرکننده قرار مي تواند با توجه به جرم ارتکابي و خصوصیات مرتکب و 
شرایط زندگي او، به نحوي که در زندگي وي یا خانواده اش اختالل اساسي و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجراي 

یک یا چند مورد از دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزي یا اشتغال به حرفه اي خاص.

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.
پ- درمان بیماري یا ترك اعتیاد.
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ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه.
ث- خودداري از تصدي کلیه یا برخي از وسایل نقلیه موتوري.

ج- خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابي یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه.

ح- گذراندن دوره یا دوره هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت هاي اساسي زندگي یا شرکت در دوره های تربیتي، 
اخالقي، مذهبي، تحصیلي یا ورزشي.

 ماده 44- در مدت تعویق، درصورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر 
تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر مي کند. درصورت عدم اجراي دستورهاي 
دادگاه، قاضي مي تواند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره- درصورت الغاي قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش 
هاي مددکار اجتماعي و نیز مالحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از 

کیفر اقدام مي کند.

فصل ششم: تعلیق اجراي مجازات
ماده 46- در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند درصورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور 
حکم، اجراي تمام یا قسمتي از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضي اجراي احکام کیفري نیز 
پس از اجراي یک سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعلیق نماید. همچنین محکوم 
مي تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرایط قانوني، از طریق دادستان یا قاضي اجراي احکام 

کیفري تقاضاي تعلیق نماید.
 ماده 47- صدور حکم و اجراي مجازات درمورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایي و اسیدپاشي.
پ- قدرت نمایي و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومي، تشکیل یا اداره 

مراکز فساد و فحشا.
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان.

 ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في االرض.
ج- جرایم اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون )100/000/000(ریال.

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتي باشد.
ماده 49- قرار تعلیق اجراي مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر مي گردد. 

کسي که اجراي حکم مجازات وي به طورکلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي گردد.
 ماده 50- چنانچه محکومي که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهاي 
دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي تواند به درخواست دادستان یا قاضي اجراي احکام، براي 
بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب 

الغاي قرار تعلیق و اجراي مجازات مي شود.
ماده 51- تعلیق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثیري ندارد و حکم پرداخت خسارت 

یا دیه در این موارد اجراء مي شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، دیه 

یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقي بي اثر مي شود.
ماده 53- درصورتی که قسمتي از مجازات یا یکي از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان 

خاتمه اجراي مجازات غیرمعلق محاسبه مي گردد.
تبصره- در مواردي که به موجب قوانین اداري و استخدامي، محکومیت کیفري موجب انفصال است درصورت 

تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمي گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
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 ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکي از جرایم عمدي موجب حد، 
قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم 
معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعالم مي کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور 
صریح به محکوم اعالم مي کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکي از جرایم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخیر، 

مجازات معلق نیز درباره وي اجراء مي شود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا 
محکومیت هاي قطعي دیگري بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي 
مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو مي کند. دادستان یا قاضي اجراي احکام نیز موظف است درصورت اطالع از 
موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده درمورد تعویق صدور حکم نیز جاري است.

فصل هفتم: نظام نیمه آزادي
حبس،  حکم  اجراي  زمان  در  مي تواند  محکوم  آن  براساس  که  است  شیوه اي  نیمه آزادي،  نظام   -56 ماده 
این  اجراي  دهد.  انجام  زندان  از  خارج  در  را  این ها  نظایر  و  درماني  حرفه آموزي،  آموزشي،  حرفه اي،  فعالیت هاي 

فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادي است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي تأسیس مي شود.
ماده 57- در حبس هاي تعزیري درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي تواند مشروط به گذشت 
شاکي و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشارکت در 
بزه دیده مؤثر  بر  یا جبران خسارت وارد  بیماري که در فرآیند اصالح  یا  اعتیاد  یا درمان  تداوم زندگي خانوادگي 
است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادي قرار دهد. همچنین محکوم مي تواند در طول دوره تحمل 
مجازات درصورت دارا بودن شرایط قانوني، صدور حکم نیمه آزادي را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگي است.

فصل هشتم: نظام آزادي مشروط
ماده 58- درمورد محکومیت به حبس تعزیري، دادگاه صادرکننده حکم مي تواند در مورد محکومان به حبس 
بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم، مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا 

قاضي اجراي احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادي مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.

ب- حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، دیگر مرتکب جرمي نمي شود.
موافقت مدعي  مورد  یا  مورد حکم  زیان  و  دارد ضرر  استطاعت  آن جا که  تا  دادگاه محکوم  به تشخیص  پ- 

خصوصي را بپردازد یا قراري براي پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضاي مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهاي )الف( و )ب( این ماده پس از گزارش رییس زندان محل 
به تأیید قاضي اجراي احکام مي رسد. قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زنداني را درباره تحقق 

شرایط مذکور بررسي و درصورت احراز آن، پیشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقیه مدت مجازات مي شود، لکن دادگاه مي تواند مدت آن را تغییر دهد و 
در هر حال آزادي مشروط نمي تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردي که مدت باقي مانده 

کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادي مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات رواني و شخصیت محکوم، او را در 
مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و 

آثار عدم تبعیت از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم مي کند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند، براي بار اول 
یک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي شود. درصورت تکرار یا ارتکاب یکي از جرایم عمدي موجب حد، 
قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقي مانده محکومیت نیز به اجراء درمي آید، 

در غیر این صورت آزادي او قطعي مي شود.
تا درجه هشت، دادگاه مي تواند درصورت وجود شرایط مقرر در  از درجه پنج  تعزیري  در جرایم  ماده 62- 
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تعویق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضایت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه )سیستم(هاي 
الکترونیکي قرار دهد.

تبصره- دادگاه درصورت لزوم مي تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتي یا دستورهاي ذکر شده در تعویق مراقبتي 
قرار دهد.

ماده 63- آیین نامه اجرایي مواد مربوط به نظام نیمه آزادي و آزادي مشروط، ظرف شش ماه از تاریخ الزم 
االجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور تهیه مي شود و به تصویب رییس 

قوه قضاییه مي رسد.

فصل نهم: مجازات های جایگزین حبس
ماده 64- مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رایگان، جزاي نقدي، جزاي 
نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعي است که درصورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع 
جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و 

سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء مي شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده 

تصریح مي کند. دادگاه نمي تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
به  به جاي حبس  است،  ماه حبس  قانوني آن ها سه  مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات   ماده 65- 

مجازات جایگزین حبس محکوم مي گردند.
ماده 66- مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، 
به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم مي گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه 

محکومیت کیفري به شرح زیر باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
میلیون  ده  از  بیش  نقدي  جزاي  یا  ماه  تا شش  حبس  به  قطعي  محکومیت  سابقه  فقره  یک  از  بیش  الف- 

)10/000/000( ریال یا شالق تعزیري. 
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعي به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

تا  ماه  از شش  بیش  آن ها  قانوني  مجازات  که حداکثر  را  مرتکبان جرایم عمدي  دادگاه مي تواند  ماده 67- 
یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده)66( این قانون اعمال 

مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتکبان جرایم غیرعمدي به مجازات جایگزین حبس محکوم مي گردند، مگر اینکه مجازات قانوني 

جرم ارتکابي بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاري است.
به مجازات  قوانین موضوعه تعیین نشده است  تعزیر آن ها در  یا میزان  نوع  مرتکبان جرایمي که  ماده 69- 

جایگزین حبس محکوم مي گردند.
 ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین مي کند؛ تا درصورت تعذر 

اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازات های جایگزین حبس درمورد جرایم علیه امنیت داخلي یا خارجي کشور ممنوع است.

ماده 72- تعدد جرایم عمدي که مجازات قانوني حداقل یکي از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور 
حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73- در جرایم عمدي که مجازات قانوني آن ها بیش از یک سال حبس است، درصورت تخفیف مجازات 
به کمتر از یک سال، دادگاه نمي تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

قانون صادرشده است  این  از الزم االجراء شدن  این فصل درمورد احکام قطعي که پیش  مقررات  ماده 74- 
اجراء نمي شود.

ماده 75- همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. 
در این صورت دادگاه مي تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده 76- مالك تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهي از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، 
مجازات قانوني جرم ارتکابي است.
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