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 "جدول مجازاتهاي تغيير يافته مبتني بر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري"

قانون  طبقمستند قانوني  رديف

 كاهش مجازات حبس تعزيري
 مجازات فعلي مجازات تعزيري قبلي "صرفا مجرمانه عنوان جرم و مستند قانوني

بجز  )قانون تعزيرات   416ماده  ماده يك  1

 ( تبصره آن

يا از  نقصان يا شكستگيضرب و جرح موجب 

كار افتادن عضو يا منتهي به مرض دائمي يا 

يا منافع يا زوال  فقدان يا نقص يكي از حواس 

قصاص نتوان صورتي كه  در عقل مجني عليه

در نظم يا بيم كرد و اقدام وي موجب اخالل 

 .تجري گردد

 تا پنج سال حبس دو

 
 6درجه /  سال 2ماه تا  6حبس بيش از 

جرم آدم ربايي در صورتي كه ارتكاب جرم به  1قانون تعزيرات  421ماده  ك ماده ي 2

 نباشد  /عنف يا تهديد باشد 

 پنج تا پانزده سال حبس

 
 5حبس بيش از  :باشدبه عنف يا تهديد 

 4درجه / سال 01تا 

حبس بيش از : نباشد به عنف يا تهديد 

 5درجه / سال 5تا  2

 2يراتقانون تعز  466ماده  ماده يك  3

 ( قابل گذشت)  

تخريب عمدي درصورتي كه ميزان خسارت 

 .ه يكصد ميليون ريال يا كمتر باشد ردوا

و صرفنظر از ميزان خسارات  مطلقا

 شش ماه تا سه سال حبس وارده 
برابر ميزان  جزاي نقدي تا معادل دو

 (جزاي نقدي نسبي)خسارات وارده 

  7درجه /

 3يراتقانون تعز  486ماده  ماده يك  6

 ( قابل گذشت) 

ل ، باغ ، آسياب ، تاكستان وجرم تخريب محص

 ...و 

ماه تا سه سال حبس و شالق تا  4

 ضربه  66
ضربه شالق  74تا و   درجه ششحبس 

 6درجه /

ميليون تومان  8تا  2جزاي نقدي بيش از ضربه شالق يا جزاي  66تا  شالق جرم توهين به اشخاص عادي قانون تعزيرات  408ماده  ماده يك  5

                                                           
1
 .با توجه به درجه مجازاتهاي جرم آدم ربايي صدور قرار بازداشت موقت صرفا در آدم ربايي به عنف و تهديد جايز است - 
 
 .ات اسالمي درجه هفت محسوب مي شودقانون مجاز 17ماده  9هيئت عمومي ديوان عالي كشورو تبصره  2/4/1971 مورخ  957با توجه به مفاد راي وحدت رويه شماره  - 
9
همين قانون در قالب الحاق تبصره كاهش يافته است اما از حيث  11وجب ماده قانون كاهش مجازات حبس و يكبار به م 1هر چند در نگاه اول به نظر مي رسد مجازات اين جرم يكبار به موجب بند ث ماده  - 

حالت  در واقع سوال اين است كه مجازات تعيين شده براي اين جرم با مقرره بعدي كه قائل به تنصيف مجازات است نسخ شده است يا خير؟ كه در اين. اصولي شبهه ايجاد شده دوران بين نسخ و تخصيص است
قانون مجازات اسالمي عام است  124در تبصره الحاقي به ماده  11ول مرحوم مظفر اگر تخصيص را بر نسخ مقدم بدانيم، حكم مقرر در بند ث ماده يك قانون مذكور ، خاص و حكم مقرر در تبصره ماده بنا بر ق

اين تفسير هر چند منطبق بر . است كه يك مرتبه مجازات آن در همين قانون اصالح شده است 184استثناي ماده  ، جرايم قابل گذشت به124لهذا بايد گفت منظور مقنن از جرايم قابل گذشت در تبصره ماده 
 . اصول است ليكن با تفسير به نفع متهم در تعارض است



 

 
  

 

ميليون 1زار ريال تا ه 50نقدي ( قابل گذشت) 

 ريال 
 6درجه / 

 قانون تعزيرات  496ماده  ماده يك  4

 ( قابل گذشت) 

ضربه  66سال حبس و تا 1ماه تا 1 جرم افتراء

 شالق يا يكي از اين دو مجازات 
 ميليون تومان 8تا  2جزاي نقدي بيش از 

  6درجه / 

قانون مجازات اسالمي و  365ماده  ماده سه 6

 همين ماده 2تبصره 

 حبس درجه يك حبس ابد غير حدي اكراه در قتل عمدي

قانون تشديد مجازات  6ماده  ماده سه 8

مرتكبين ارتشا و اختالس و 

 6كالهبرداري

با  تشا اختالس و كالهبرداريمبادرت به امر ار

 تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري

ل تحصيل جزاي نقدي معادل اموا

شده و انفصال دائم از خدمات 

 دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد

جزاي نقدي معادل اموال تحصيل شده و 

انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از 

 حبس درجه يكپانزده سال تا 

 قانون تعزيرات  534ماده  و تبصره آن 11ماده  9

 (قابل گذشت)

 اسناد و نوشته هاي يا تزوير در  جعل

 و استفاده از آن( عادي)غيررسمي 

سال حبس يا سه تا  2ماه تا  4

 دوازده ميليون ريال جزاي نقدي 
ميليون  02حبس يا سه تا سال  0ماه تا 3

 6درجه / زاي نقديريال ج

 قانون تعزيرات 594ماده  و تبصره آن 11ماده  10

 (قابل گذشت)

 سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص 

  قيم/وصي/ ي لارتكابي توسط و  -

 ارتكابي توسط غير اشخاص فوق  -

 سه تا هفت سال حبس   -

سال حبس و يك تا  2ماه تا  4  -

 ميليون ريال جزاي نقدي  10

 5سال حبس ؛ درجه  5/3سال تا  5/0-

 01ماه تا يك سال حبس و يك تا  3-

 6درجه  / زاي نقديميليون ريال ج

 اتقانون تعزير 409ماده  و تبصره آن 11ماده  11

 (قابل گذشت)

ضربه  66ماه حبس يا تا  4سه تا  مقامات/رسمي/ران دولتي وتوهين به مأم

هزار تا يك ميليون  50شالق يا 

 زاي نقديريال ج

ضربه  74ماه حبس يا تا  3ماه تا  5/0

هزار تا يك ميليون ريال  51شالق يا 

 6درجه / زاي نقديج

 تقانون تعزيرا 422ماده  و تبصره آن 11ماده  12

 (قابل گذشت)

سقط جنين زن حامله به واسطه اذيت و آزار 

 يا ضرب

 6درجه /سال حبس  5/0ماه تا  6 يك تا سه سال حبس

 قانون تعزيرات 432ماده  و تبصره آن 11ماده  13

 (قابل گذشت)

امتناع از استرداد طفل به اشخاص ذي حق در 

 موقع مطالبه

جزاي  ماه حبس يا  4سه ماه تا 

پانصد هزار  ميليون ونقدي از يك 

 تا سه ميليون ريال 

ماه حبس يا از يك ميليون  3ماه تا  5/0

 و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال

  8درجه  / جزاي نقدي

 زاي نقديماه تا يك سال حبس يا ج 3سال حبس  2ماه تا  4 -رها نمودن طفل يا شخصي كه قادر  - قانون تعزيرات 433ماده  و تبصره آن 11ماده  16

                                                           
 
 .عزيري مرتكب را به حبس درجه يك محكوم مي نمايدچنانچه قاضي دادگاه نظر به اعمال حداكثر مجازات را داشته باشد منطبق با ماده سه قانون كاهش مجازاتهاي حبس ت - 
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به محافظت از خود نمي باشد در  (قابل گذشت)

  لي از سكنهمحل خا

رها نمودن طفل يا شخصي كه قادر  -

به محافظت از خود نمي باشد در 

 آبادي يا محل داراي سكنه

تا  3از  زاي نقدييا ج

 ميليون ريال  12
 حبس سال 1ماه تا  3 -

تا  5/1از زاي نقدي يا ج

 ميليون ريال  4

  6درجه  /ون ريالميلي 02تا  3از 

 

 زاي نقديماه حبس يا ج 6ماه تا  5/0

  7درجه  /ميليون ريال  6تا  5/0

 

 قانون تعزيرات 461ماده  و تبصره آن 11ماده  15

 (قابل گذشت)

دستگاههاي  يا ايجاد مزاحمت با تلفن

 مخابراتي 

 8درجه / روز تا سه ماه حبس  05 ماه حبس  4يك تا 

 قانون تعزيرات 466ماده ) و تبصره آن 11ماده  14

 (قابل گذشت

 6درجه /  حبس سال 0ماه تا  3 حبسماه تا دو سال  4 فريب در ازدواج 

 

 قانون تعزيرات 468ماده  و تبصره آن 11ماده  16

 (قابل گذشت)

افشا اسرار شغلي يا حرفه اي در غير از موارد 

 قانوني

تا   150يا  سال حبس 1روز تا  91

  اي نقديجز هزار تومان 400
 7درجه / ماه حبس  6روز تا  45

 جزاي نقديهزار تومان   611تا   051يا 

 قانون تعزيرات 448ماده  و تبصره آن 11ماده  18

 (قابل گذشت)

اخذ نوشته يا سند يا امضا يا مهر به عنف يا 

 موارد تهديد و الزام ديگران به دادن اين 

 سه ماه تا دو سال حبس 

 ضربه شالق 66 او ت
 6درجه / روز تا يك سال حبس  45

 ضربه شالق 74و تا 

 قانون تعزيرات 449ماده  و تبصره آن 11ماده  19

 (قابل گذشت)

 دو ماه تا دو سال حبس تهديد 

 ضربه شالق 66يا شالق تا 
 6درجه / سال حبس 0ماه تا  0

 ضربه شالق 74يا شالق تا 

 قانون تعزيرات 463ماده  و تبصره آن 11ماده  20

 ( قابل گذشت )

 6درجه / سال حبس  5/0ما تا  6 يك تا سه سال حبس  سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضا

 قانون تعزيرات 466ماده  و تبصره آن 11ماده  21

 ( قابل گذشت )

 خيانت در امانت 

 

 

 6درجه / سال حبس  5/0ماه تا  3 ماه تا سه سال حبس  4

 قانون تعزيرات 464ماده  و تبصره آن 11ماده  22

 ( قابل گذشت )

منقول متعلق به  شياساير ا احراق عمدي

  ديگري

 6درجه / سال حبس  5/0ماه تا  3 ماه تا سه سال حبس  4

 قانون تعزيرات 466ماده  و تبصره آن 11ماده  23

 ( قابل گذشت )

با ميزان خسارت بيش از  تخريب عمدي

 يكصد ميليون ريال

 6درجه / سال حبس  5/0اه تا م 3 ماه تا سه سال حبس  4

هزار   051ماه حبس يا  3روز تا  45 ماه حبس  4روز تا  91از بين بردن يا ناقص كردن حيوانات حالل  قانون تعزيرات 469ماده  و تبصره آن 11ماده  26
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هزار تومان   150از  زاي نقدييا ج گوشت ديگري يا حيوانات شكار ممنوع  ( قابل گذشت )

 هزار تومان   300تا 
/  زاي نقديهزار تومان ج  311تومان تا 

 8درجه 

 قانون تعزيرات 482ماده  و تبصره آن 11ماده  25

 ( قابل گذشت )

سوزاندن يا اتالف اسناد تجاري و غيرتجاري 

 غيردولتي ديگري منتهي به ضرر 

 6درجه / روز تا يك سال حبس  45 سال حبس  2ماه تا  3

 

 قانون تعزيرات 485ماده  و تبصره آن 11ماده  24

 ( قابل گذشت )

 ماه حبس  4سه ماه تا  يا قطع اصله نخل خرمااز بين بردن 

هزار   300هزار تومان تا   150يا 

دو  يا هرزاي نقدي تومان ج

  مجازات

  8درجه / ماه حبس  3روز تا  45

هزار تومان   311هزار تومان تا   051يا 

 تيا هردو مجازا زاي نقديج

 قانون تعزيرات 490ماده  و تبصره آن 11ه ماد 26

 ( قابل گذشت )

تصرف عدواني، مزاحمت ملكي ، ممانعت از 

امالك و  چنانچه نسبت بهصرفاً حق 

 .اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد

 7درجه / ماه حبس  6روز تا  05 يك ماه تا يك سال حبس 

 قانون تعزيرات 492ماده  و تبصره آن 11ماده  28

 ( بل گذشتقا) 

 7درجه / ماه حبس  6روز تا  05 سه ماه تا يك سال حبس  تصرف ملك ديگري به قهر و غلبه

 5قانون تعزيرات 493ماده  و تبصره آن 11ماده  29

 ( قابل گذشت) 

تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 

مجدد پس از محكوميت به موارد فوق يا خلع 

 يد و اجراي آن

 6درجه / ماه تا يك سال حبس  3 بسل حاماه تا دو س 4

 قانون تعزيرات 496ماده  و تبصره آن 11ماده  30

 ( قابل گذشت) 

 يا تهديد به منزل يا مسكن غير ورود به عنف 

و حداقل يكي حامل بوده چنانچه دو نفر  

       باشد سالح

 ماه تا سه سال حبس 4

 سال حبس 4يك تا 
 6درجه / سال حبس  5/0ماه تا  3

 5درجه / سال حبس  3اه تا م 6

 قانون تعزيرات 498ماده  و تبصره آن 11ماده  31

 ( قابل گذشت) 

 دو ماه تا دو سال حبس  نشر اكاذيب 

 ضربه شالق  66يا تا 
يا تا  6درجه / سال حبس  5/0ماه تا 3

 ضربه شالق 74

 6درجه / سال حبس  5/0ماه تا  3 ماه تا سه سال حبس 4ديگري قلمداد كردن آالت و ادوات متعلق به  قانون تعزيرات 499ماده  و تبصره آن 11ماده  32

                                                           
 
را منحصر در امالك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي ندانسته است ولي با توجه به نظر قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن  179قانون كاهش مجازاتهاي حبس تعزيري ماده  11هر چند در ماده  - 

 .مي كند كه قابل گذشت بودن اين جرم را صرفا در خصوص امالك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي بدانيم با اين قيد، تفسير منطقي حكم 172ماده 
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 ضربه شالق 74يا تا  ضربه شالق  66يا تا  .مي شودجرم يا اشيايي كه موجب اتهام فرد  ( قابل گذشت) 

 قانون تعزيرات 600ماده  و تبصره آن 11ماده  33

 ( قابل گذشت) 

  8درجه / ماه حبس  3روز تا  05 ماه حبس  4تا يك  هجو نمودن ديگري يا انتشار هجويه 

 

 قانون تعزيرات 614ماده  و تبصره آن 11ماده  36

 ( قابل گذشت) 

غير عمدي ناشي از بي ني ايراد صدمه بد

يا ضعف به نقصان  جرمن رانندگياحتياطي در 

دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن يا از 

ن از كار بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم بدو

  افتادن يا وضع حمل پيش از موعد

  8درجه / ماه حبس  3ماه تا  0 ماه حبس  4دو ماه تا 

 

 قانون تعزيرات 616ماده  و تبصره آن 11ماده  35

 ( قابل گذشت)  

ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي 

  رانندگيامر احتياطي در 

  8 درجه/ روز حبس  75روز تا  05 ماه حبس  5يك تا 

 

يا ماده  قانون تعزيرات 666ماده  و تبصره آن 11ماده  34

 رايانه اي جرايم انونق 14

 ( قابل گذشت )

امانه رايانه اي يا هتك حيثيت ديگري با س

 مخابراتي

 

 هتك حيثيت ديگري به صورت مستهجن  -

زاي روز تا دو سال حبس يا ج 91-

ميليون ريال يا  60تا  5از  نقدي

 هر دو 

 ر هر دو مجازات فوقحداكث -

 زاي نقديسال حبس يا ج 0روز تا  45 -

   6درجه/ ميليون ريال يا هر دو 41تا  5از 

زاي ميليون تومان ج 4سال حبس و  0-

 6درجه /  نقدي

مجازات راجع به  قانون 1ماده  و تبصره آن 11ماده  36

 (قابل گذشت ) انتقال مال غير 

 (عيناً يا منفعتاً) انتقال مال غير 

 ميليون تومانيكصدتا مبلغ 

سال حبس و جزاي نقدي  6يك تا 

 معادل مبلغ مالي كه اخذ كرده 
 سال حبس و جزاي نقدي 5/3ماه تا  6

 5درجه / مال اخذ شده  معادل 

ون تشديد مجازات ماده يك قان و تبصره آن 11ماده  38

و اختالس  . مرتكبين ارتشاء

 كالهبرداري 

 ( قابل گذشت) 

سال حبس و  6ساده؛ يك تا  -  تا مبلغ يكصد ميليون تومان كالهبرداري

جزاي نقدي معادل مبلغ مالي كه 

 اخذ كرده
سال حبس و  10تا  2مشدد؛   -

ت دولتي و اانفصال ابد از خدم

 مالي كه اخذ كرده جريمه معادل

 

 

و جزاي نقدي سال حبس  5/3ماه تا  6-

 5درجه / مال اخذ شده معادل 

از انفصال ابد  سال حبس و 5يك تا 

لي كه و جريمه معادل ماخدمات دولتي 

 5درجه  / اخذ كرده 

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6ي محكوم به مجازات كالهبردار)در  اقامه دعوي جهت بردن مال غير با تبانيقانون مجازات اشخاصي كه  1ماده  و تبصره آن 11ماده  39
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       براي بردن مال غير تباني 

 .مي كنند

 ( قابل گذشت)  

يك تا هفت سال .( خواهد شد صورت داشتن بزه ديده

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون مجازات اشخاصي كه  2ماده  و تبصره آن 11ماده  60

       براي بردن مال غير تباني 

 .مي كنند

 (قابل گذشت )  

اصحاب دعوي از سوي شخص تباني با يكي از 

ثالث براي بردن مال ديگري يا تضييع حق 

 در صورت داشتن بزه ديدهوي 

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون مجازات اشخاصي كه  2ماده  آن و تبصره 11ماده  61

مال عير را به عوض مال خود 

 معرفي مي كنند

 (قابل گذشت) 

در صورت  معرفي مال غير به عوض مال خود

 داشتن بزه ديده

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

اي ماه تا سه سال و نيم حبس و جز 6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون ثبت اسناد و  105ماده  و تبصره آن 11ماده  62

 امالك

 (قابل گذشت)

در صورت  تقاضاي ثبت ملك بر خالف واقع

 داشتن بزه ديده

يك .( كالهبردار محسوب مي شود)

تا هفت سال حبس و جزاي نقدي 

 معادل مال اخذ شده

جزاي ماه تا سه سال و نيم حبس و  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

قانون ثبت اسناد و  104ماده  و تبصره آن 11ماده  63

 (قابل گذشت)امالك

تقاضاي ثبت ملك توسط وارث با علم به 

در صورت  انتقال يا سلب مالكيت مورث

 داشتن بزه ديده

يك .( كالهبردار محسوب مي شود)

تا هفت سال حبس و جزاي نقدي 

 شده معادل مال اخذ

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

قانون ثبت اسناد و  106ماده  و تبصره آن 11ماده  66

 امالك

 (قابل گذشت)

در صورت  تقاضاي ثبت ملك توسط امين

 داشتن بزه ديده

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

ادل مال حبس و جزاي نقدي مع

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون ثبت اسناد و  108ماده  و تبصره آن 11ماده  65

 امالك

 (قابل گذشت)

خيانت يا تباني متصرف براي ثبت ملك به نام 

 در صورت داشتن بزه ديده ديگري

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال ( .خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6 .( كالهبردار محسوب مي شود)متصرف قلمداد كردن خود نسبت به ملكي كه قانون ثبت اسناد و  109ماده  و تبصره آن 11ماده  64
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 امالك

 (قابل گذشت)

ك تا هفت سال حبس و جزاي ي در تصرف ديگري بوده و تقاضاي ثبت آن 

 نقدي معادل مال اخذ شده
 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

مكرر قانون ثبت اسناد و  111ماده  و تبصره آن 11ماده  66

 امالك

 ( قابل گذشت)

قانون ثبت اسناد  108و  106در مورد مواد 

نچه متهم متولي يا متصدي امالك موقوفه چنا

عام المنفعه باشديا ولي يا قيم صاحب امالك 

 در صورت داشتن بزه ديدهباشد 

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون ثبت اسناد و  114ماده  و تبصره آن 11ماده  68

  امالك

 (قابل گذشت)

خودداري از استرداد حق مرتهن يا انتقال 

گيرنده ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه 

ي رسمي جهت مطالبه حق استرداد يا رهن 

 در صورت داشتن بزه ديدهخود 

 .( كالهبردار محسوب مي شود)

حبس و جزاي يك تا هفت سال 

 نقدي معادل مال اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

قانون تصديق انحصار  9ماده  و تبصره آن 11ماده  69

  وراثت

 (قابل گذشت)

در تحصيل تصديق وراثت بر خالف واقع 

 صورت داشتن بزه ديده

 .( كالهبردار محسوب مي شود)

ت سال حبس و جزاي يك تا هف

 نقدي معادل مال اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

 قانون تجارت 115ماده  و تبصره آن 11ماده  50

 (قابل گذشت)

اظهارات خالف واقع موسسين و مديران -

شركت هاي با مسئوليت محدود در مورد 

ي و تسليم پرداخت تمام سهم الشركه نقد

سهم الشركه غير نقدي در اوراق و اسناد الزم 

در صورت داشتن بزه  براي ثبت شركت

 ديده

در  تقويم متقلبانه سهم اشركه غير نقدي -

 صورت داشتن بزه ديده

تقسيم منافع موهوم با نبودن صورت دارايي  -

در  يا به استناد صورت دارايي بين شركا

 هصورت داشتن بزه ديد

 .( محسوب مي شود كالهبردار)

يك تا هفت سال حبس و جزاي 

 نقدي معادل مال اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6در حكم كالهبردار بوده و به )صدور اعالميه پذيره نويسي سهام يا اطالعيه اليحه اصالح قسمتي از  269ماده  و تبصره آن 11ماده  51
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  قانون تجارت

 (قابل گذشت)

اوراق قرضه متضمن اطالعات نادرست انتشار 

يا ناقص با سوء نيت جهت تشويق مردم يا 

دادن اطالعات نادرست يا ناقص جهت تهيه 

در اعالميه يا اطالعيه فوق الذكر با سوءنيت 

 صورت داشتن بزه ديده

.( مجازات مقرر محكوم مي شود

يك تا هفت سال حبس و جزاي 

 دل مال اخذ شدهنقدي معا

 5درجه /  نقدي معادل مال اخذ شده

 

ماده واحده قانون تعطيل موسسات  و تبصره آن 11ماده  52

و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و 

فرهنگي كه بدون اخذ مجوز 

قانوني داير شده و مي شود مصوب 

 (قابل گذشت)1362

و واحدهاي  داير نگاه داشتن موسسات

آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ 

مجوز قانوني داير شده بعد از صدور دستور 

انحالل طبق ضوابط مقرر  در صورت داشتن 

 بزه ديده

در حكم كالهبردار محسوب    )

يك تا هفت سال حبس .( مي شود

و جزاي نقدي معادل مال اخذ 

 شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / معادل مال اخذ شده نقدي

 

قانون بيمه اجباري  40ماده  و تبصره آن 11ماده  53

خسارات وارد شده به شخص ثالث 

  در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

 (قابل گذشت)

فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات 

بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز 

 قانوني در صورت داشتن بزه ديده

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

واحده قانون اصالح  ماده 2تبصره و تبصره آن 11ماده  56

خرداد  18ماده دوم قانون مصوب 

وش برنج قانون اجازه فر)1326

ليهاي موجوده امالك واگذاري شا

بدون رعايت مقررات شمال 

 (قابل گذشت) (مزايده

مصرف ارز دولتي در غير از خريد كاالي 

مربوطه يا فروش ارز دولتي در بازار سياه به 

قيمت آزاد يا فروش كاالي تهيه شده با ارز 

دولتي به بهايي گرانتر از نرخ مقرر قانوني در 

 صورت داشتن بزه ديده

 .( كالهبردار محسوب مي شود)

يك تا هفت سال حبس و جزاي 

 نقدي معادل مال اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

قانون نحوه اجراي اصل  16ماده  و تبصره آن 11ماده  55

 قانون اساسي 69

 (قابل گذشت)

 69اصل هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع 

به منظور فرار از مقررات اين  قانون اساسي

 قانون در صورت داشتن بزه ديده

 

به مجازات كالهبرداري محكوم )

يك تا هفت سال .( خواهد شد

حبس و جزاي نقدي معادل مال 

 اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه /نقدي معادل مال اخذ شده

 

تا سه سال و نيم حبس و جزاي ماه  6 .( كالهبردار محسوب مي شود)دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن  قانون وكالت  36ماده  و تبصره آن 11ماده  54
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سند رسمي يا غير ررسمي از او عالوه بر  (قابل گذشت)

ميزان مقرره حق الوكاله و مخارج الزم به طور 

 حيله در صورت داشتن بزه ديده

يك تا هفت سال حبس و جزاي 

 نقدي معادل مال اخذ شده
 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

 قانون نحوه صدور اسناد 15ماده  و تبصره آن 11ماده  56

مالكيت امالكي كه اسناد ثبتي آنها 

در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه 

 از بين رفته اند 

 (قابل گذشت)

عدم اعالم عالمانه و عامدانه حق اشخاص 

سبت به تمام يا قسمتي از حقيقي و حقوقي ن

امالك مورد تقاضا در صورت داشتن بزه 

 ديده

 .( كالهبردار محسوب مي شود)

يك تا هفت سال حبس و جزاي 

 نقدي معادل مال اخذ شده

ماه تا سه سال و نيم حبس و جزاي  6

 5درجه / نقدي معادل مال اخذ شده

 

 قانون تعزيرات 454ماده  و تبصره آن 11ماده  58

 (گذشت  قابل) 

تعزيري مقرون به يكي از شرايط  سرقت

 :با دو شرط  454مذكور در ماده 

 211ارزش مال مسروقه بيش از ( 0

 . ميليون ريال نباشد 

  سارق فاقد سابقه مؤثركيفري باشد( 2

 سال حبس  3شش ماه تا 

 ضربه شالق  66و تا 
 سال حبس  5/0ماه تا  3

 6درجه / ضربه شالق   74و تا 

 

 قانون تعزيرات 456ماده  و تبصره آن 11ه ماد 59

 (قابل گذشت ) 
با ... ربودن مال از طريق جيب و كيف زني و 

   دو شرط فوق

 سال حبس  5يك تا 

 ضربه شالق 66و تا 
 سال حبس  5/2ماه تا  6

 5درجه / ضربه شالق   74و تا 

 قانون تعزيرات 441ماده  و تبصره آن 11ماده  40

 (قابل گذشت ) 
 . با دو شرط فوقتعزيري ساده  سرقت

 

 سال حبس  2روز تا  91

 ضربه شالق 66و تا 
 سال حبس  0روز  تا  45

 6درجه / ضربه شالق  74و تا 

 قانون تعزيرات 445ماده  و تبصره آن 11ماده  41

 (قابل گذشت ) 
با دو شرط ربودني كه عنوان سرقت ندارد 

 .فوق 

 7درجه / حبس ماه  6ماه تا  3 ماه تا يك سال حبس 4

  قانون تعزيرات 514ماده  11تبصره ماده  42

 (قابل گذشت )

سوء قصد به جان رييس كشور خارجي يا 

 نماينده سياسي آن در قلمرو ايران

 5درجه / سال حبس 5سال تا  5/0 سال حبس 10سال تا  3

  قانون تعزيرات 516ماده  11تبصره ماده  43

 (قابل گذشت )

كشور خارجي يا  توهين علني به رييس

نماينده سياسي آن كه در قلمرو ايران وارد 

 .شده است

 8درجه / روز حبس 45روز تا  05 ماه حبس 3ماه تا  1

روز تا سه ماه حبس يا جزاي نقدي  45 حبس يا شالق تعزيري درجه هفت ايراد ضرب فاقد آثارقانون مجازات اسالمي  546ماده  11تبصره ماده  46
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 درجه هفت/ ه هفتدرج (قابل گذشت)

 قانون حمايت خانواده 53ماده  11تبصره ماده  45

 (قابل گذشت )

 6درجه / سال 0ماه تا  3حبس بيش از  حبس تعزيري درجه شش ترك انفاق

  قانون صدور چك 6ماده  11تبصره ماده  44

 (قابل گذشت )

اگر مبلغ مندرج در چك  - صدور چك بالمحل

از ده ميليون باشد  كمتر

 ماهكثر شش تا حدا

 اگر مبلغ مندرج در چك -

از ده ميليون ريال تا 

پنجاه ميليون ريال باشد 

از شش ماه تا يكسال 

 حبس

اگر مبلغ مندرج در چك  -

بيش از پنجاه ميليون 

ريال باشد حبس از 

يكسال تا دو سال و 

ممنوعيت از داشتن 

دسته چك به مدت دو 

 سال

اگر مبلغ مندرج در چك كمتر  -

د تا حداكثر از ده ميليون باش

 8درجه / سه ماه 

اگر مبلغ مندرج در چك از ده  -

ميليون ريال تا پنجاه ميليون 

ريال باشد از سه ماه تا شش ماه 

 7درجه / حبس

اگر مبلغ مندرج در چك بيش  -

از پنجاه ميليون ريال باشد 

حبس از شش ماه تا يك سال و 

ممنوعيت از داشتن دسته چك 

 6درجه / به مدت دو سال

 

   قانون صدور چك 10ماده  11صره ماده تب 46

 (قابل گذشت )

در چك  اگر مبلغ مندرج - صدور چك از حساب مسدود

كمتر از ده ميليون باشد 

 ماه شش

اگر مبلغ مندرج در چك  -

از ده ميليون ريال تا 

پنجاه ميليون ريال باشد 

 يكسال حبس

اگر مبلغ مندرج در چك  -

اگر مبلغ مندرج در چك كمتر  -

/ از ده ميليون باشد سه ماه 

 8درجه 

اگر مبلغ مندرج در چك از ده  -

ميليون ريال تا پنجاه ميليون 

/ ريال باشد شش ماه حبس

 7درجه 



 

 
11 

 

بيش از پنجاه ميليون 

ريال باشد دو سال 

بس و ممنوعيت از ح

داشتن دسته چك به 

 مدت دو سال

اگر مبلغ مندرج در چك بيش  -

از پنجاه ميليون ريال باشد يك 

عيت از سال حبس و ممنو

داشتن دسته چك به مدت دو 

 6درجه / سال

  قانون صدور چك 16ماده  11تبصره ماده  48

 (قابل گذشت )

صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك 

 خالف واقع

اگر مبلغ مندرج در چك  -

ر از ده ميليون باشد كمت

 ماه شتا حداكثر ش

اگر مبلغ مندرج در چك  -

از ده ميليون ريال تا 

يون ريال باشد پنجاه ميل

از شش ماه تا يكسال 

 حبس

اگر مبلغ مندرج در چك  -

بيش از پنجاه ميليون 

ريال باشد حبس از 

يكسال تا دو سال و 

ممنوعيت از داشتن 

دسته چك به مدت دو 

 سال

 

اگر مبلغ مندرج در چك كمتر  -

از ده ميليون باشد تا حداكثر 

 8درجه / سه ماه 

اگر مبلغ مندرج در چك از ده  -

ريال تا پنجاه ميليون  ميليون

ريال باشد از سه ماه تا شش ماه 

 7درجه / حبس

اگر مبلغ مندرج در چك بيش  -

از پنجاه ميليون ريال باشد 

حبس از شش ماه تا يك سال و 

ممنوعيت از داشتن دسته چك 

 6درجه / به مدت دو سال

 

قانون طرز جلوگيري از  9ماده  11تبصره ماده  49

ماريهاي بيماريهاي آميزشي و بي

 (قابل گذشت) واگيردار

فراهم نمودن موجبات ابتال طرف مقابل به 

 بيماريهاي واگيردار به واسطه آميزش

 7درجه / ماه حبس 6ماه تا  5/0 سه ماه تا يكسال حبس

 

قانون طرز جلوگيري از  10ماده  11تبصره ماده  60

بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي 

ودن موجبات ابتال زني به كوفت از فراهم نم

طريق سپردن طفل مبتال به زني جهت 

از يك تا سه ماه حبس يا پرداخت 

 ريال يا هر دو كيفر  1000تا  300
روز تا يك ماه و نيم حبس يا پرداخت  05
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 8درجه /ريال يا هر دو كيفر 0111تا  311 شيردادن  (قابل گذشت) واگيردار

 

قانون پيش فروش  23ماده  11تبصره ماده  61

 (قابل گذشت )  مانساخت

پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند 

 رسمي يا درج و انتشار آگهي بدون مجوز

سال حبس يا جزاي  1روز تا  91

نقدي به ميزان دو تا چهار برابر 

 وجوه و اموال دريافتي

روز تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي  45

به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال 

 7درجه / دريافتي

قانون حمايت حقوق  26ماده  11تبصره ماده  62

 مولفان و مصنفان و هنرمندان

 (قابل گذشت )

چاپ و پخش و نشر ترجمه ديگري بدون 

 اجازه به نام خود

 7درجه / ماه حبس  6ماه تا  5/0 سال حبس 1ماه تا  3

قانون حمايت حقوق  25ماده  11تبصره ماده  63

 مولفان و مصنفان و هنرمندان

 (گذشت  قابل)

 7درجه / ماه حبس  6ماه تا  5/0 سال حبس 1ماه تا  3 همين قانون 20و  16،18،19تخلف از مواد 

قانون ترجمه و تكثير كتب  6ماده  11تبصره ماده  66

  و نشريات و آثار صوتي

 (قابل گذشت )

 2دو  1اقدام بر خالف مقررات مواد  -

 همين قانون 3و 

ر واردات يا صادرات اشيا مذكور د -

كه به طور غير مجاز در  3ماده 

 خارج تهيه شده

 

 7درجه / ماه حبس  6ماه تا  5/0 سال حبس 1ماه تا  3

اليحه قانوني رفع تجاوز از  1ماده  11تبصره ماده  65

  تاسيسات آب و برق كشور مصوب 

 (قابل گذشت )  1359

دخالت غير قانوني در موسسات آب و برق در 

 صورت تكرار يا ادامه عمل

و جبران  ماه حبس 4روز تا  41

 خسارت وارده
/ ماه حبس و جبران خسارت 3روز تا  31

 8درجه 
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 : نكات 

قانون  014قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در اصالح ماده  00به استناد ماده  فوق جدول 60تا  3قابل گذشت در خصوص بندهاي شروع و معاونت جرائم  -

 . قابل گذشت است   اصول كلي  مراجعه به با وحدت مالك از اين ماده و 75تا  62اي مجازات اسالمي و در خصوص بنده

قانون  014قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در اصالح ماده  00به استناد ماده  ، سال 08ارتكابي توسط افراد زير  8و  7و  6و  5كليه جرائم تعزيري درجه  -

 . بل گذشت استقاصورت داشتن بزه ديده  درمجازات اسالمي 

قانون تشديد  5ماده  6و تبصره  0ماده  0قانون مجازات اسالمي، تبصره  728قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در الحاق متن به ماده  05به استناد ماده  -

نها براي شروع به جرم و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آ 05/9/0367مجازات مرتكبين ارتشا اختالس و كالهبرداري مصوب 

 .تعزيرات قانون مجازات اسالمي و تبصره آن نسخ مي گردد 666معاونت در جرم مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده 

 


