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بهاتهامردیف تعداد ضر
ر

خ تصویبنام قانونماده ی قانون سایر مجازات هاتاری    

ه ی ۱ وع به جرم مستوجب حبس تعزیری درج حبس بیش از شش ماه تا دو سال۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۵۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۲۲ماده ی ۷۴-۳۱زنای زوج با میت زوجه۲

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۲۸ماده ۱۰۰زنای زن محصنه با نابالغ۳

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۲۸ماده ۱۰۰زنای زن با محارم نسبی نابالغ۴

ول با غیر همرس خود۵ تراشیدن ش و یک سال تبعید۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۲۹ماده ۱۰۰زنای مرد متاهل قبل از دخ

محصنه۶ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۰ماده ۱۰۰زنای غیر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۲ماده ۷۴-۳۱ بار به زنا۴اقرار کمیر از ۷

۸
توبه مرتکب زنای به عنف یا همراه با اغفال بزه دیده و 

سقوط مجازات اصیل
۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۱۴ ماده ۲تبرصه ۳۱-۷۴

وع به جرم در ارتکاب جرم زنای مستوجب شالق حدی۹ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در ارتکاب جرم زنای مستوجب شالق حدی۱۰

۱۱
انکار بعد از اقرار در زنای محصنه و لواط که موجب سقوط 

م یا قتل یم شود رج
۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۷۳ماده ۳۱-۷۴

۱۲

ه با غیر از شهادت ثابت شده  زنای محصنه در صورتر ک

اه و تایید رییس قوه ی قضاییه اجرا  باشد و با مصلحت دادگ

نگردد

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۲۵ماده ۱۰۰

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۴ماده ۱۰۰لواط غیر محصنه نسبت به فاعل۱۳

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۴ماده ۱۰۰لواط بدون اکراه نسبت به فاعل۱۴

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۲ماده ۷۴-۳۱ بار اقرار۴لواط با اقرار مرتکب اما کمیر از ۱۵

۱۶
توبه مرتکب لواط به عنف یا همراه با اغفال بزه دیده و 

سقوط مجازات اصیل
۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۱۴ ماده ۲تبرصه ۳۱-۷۴

وع به جرم در ارتکاب جرم لواط مستوجب شالق حدی۱۷ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در ارتکاب جرم لواط مستوجب شالق حدی۱۸

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۶ماده  ۱۰۰تفخیذ۱۹

۲۰
همجنس گراتی انسان مذکر بدون لواط و تفخیذ مانند 

بوسیدن و مالمسه شهواتی
۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۷ماده  ۳۱-۷۴

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۲ماده ۷۴-۳۱تفخید با اقرار مرتکب اما کمیر از چهار بار۲۱

وع به جرم در ارتکاب جرم تفخیذ۲۲ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در ارتکاب تفخیذ۲۳

ی دو زن)مساحقه ۲۴ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۹ماده ۱۰۰(رابطه ی هم جنس گرایانه بیر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۳۲ماده ۷۴-۳۱ بار۴مساحقه با اقرار مرتکب اما کمیر از ۲۵

وع به مساحقه۲۶ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در ارتکاب مساحقه۲۷

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۴۲ماده۷۴-۳۱قوادی در صورتر که منتیه به زنا یا لواط نشود۲۸

باط دادن دو نابالغ برای زنا و لواط۲۹ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۴۴ماده ۷۴-۳۱قوادی در صورت ارت

برای مرد تبعید تا یک سال در بار دوم۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۴۳ماده ۷۵قوادی در صورتر که منتیه به زنا و لواط شود۳۰

وع به قوادی۳۱ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در قوادی۳۲

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۰ماده ۸۰(نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)قذف ۳۳

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۴ماده ۷۴-۳۱نسبت دادن غیر از زنا و لواط مانند مساحقه به دیگری۳۴

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۱ ماده ۱تبرصه ۷۴-۳۱قذف نابالغ به وسیله بالغ۳۵

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۱ ماده ۱تبرصه ۷۴-۳۱قذف مجنون به وسیله عاقل۳۶

مسلمان به وسیله مسلمان۳۷ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۱ ماده ۱تبرصه ۷۴-۳۱قذف غیر

ی۳۸ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۱ ماده ۱تبرصه ۷۴-۳۱قذف افراد نامعیر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۹ماده ۷۴-۳۱قذف کردن فرزند توسط پدر یا جد پدری۳۹

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۵۸ماده ۷۴-۳۱اگر قذف کننده پس از اجرای حد بر قذف ارصار کند۴۰

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۶۱ماده۷۴-۳۱اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند۴۱

وع به قذف۴۲ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در انواع قذف۴۳

۴۴
شهادت دروغ یا به حد نرسیدن نصاب شهود در اتهام زنا و 

لواط
۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۰۰ماده ۸۰

ند بنیاد عبدالرحمن بروم
برای حقوق برسر در ایران



2 ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۶۳تبرصه ماده ۷۴-۳۱سب النبی در حال غضب، مسبر یا به نقل از دیگری۴۵

ب خمر، نوشیدن الکل)حد مسکر ۴۶ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۶۵ماده ۸۰(شر

مسلمان۴۷ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۶۶ماده ۸۰تظاهر به نوشیدن الکل برای غیر

ب مسکر۴۸ وع به شر ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۲بند پ ماده ۷۴-۳۱شر

ب مسکر۴۹ ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۱۲۷بند پ ماده ۷۴-۳۱معاونت در شر

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۲۶۶ماده ۷۴تا ظاهر شدن در حال مسبر در اماکن عمویم برای غیر مسلمان۵۰

 ماندن اثر آن در بدن بزه دیده۵۱
ر

ب و جرح عمدی بدون باق ۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۵۶۷ماده ۳۰-۱۱رصی

۱۳۹۲قانون مجازات اسالیم۷۲۷ماده ۷۴-۳۱جنایت یا هتک بر میت۵۲

۵۳
جعل تصدیق نامه ای که موجب زیان به شخص ثالث یا 

خزانه ی دولت شود
یا یک تا شش ماه حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۴۰ماده ی  ۷۴تا 

۵۴
اهمال در حفاظت از مهر، پلمپ و نوشته های دولبر که 

موجب خسارت شود
۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۴۳ماده ی  ۷۴تا 

شتگاه۵۵ و سه تا شش ماه حبس/ یا۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۴۷ماده ی  ۷۴تا فرار از زندان یا بازدا

ی از مرخیص زندان۵۶ یا سه تا شش ماه حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۴۷تبرصه ی ماده ی  ۷۴تا برنگشیر

۵۷
در )مجازات تسلیم مال یا سند پرداخت برای انجام کاری 

(حکم راشر
یا حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۹۲ماده ی  ۷۴تا 

یا حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۹۳ماده ی  ۷۴تا (معاونت در ارتشا)فراهم آوردن موجبات ارتشا ۵۸

وع به ارتشا۵۹  ماه حبس۶یا حدودا ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۹۴ماده ی ۷۴کمیر از شر

وی جزای نقدی۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۹۵ماده ی  ۷۴تا رباخواری۶۰ شش ما تا سه سال حبس و معادل مال رب

فانوتی در اموال دولبر۶۱ ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۵۹۸ماده ی  ۷۴تا ترصف غیر

۶۲
ی دولت و یا استخدام افراد  برداشت از حقوق مستخدمیر

برای کار شخیص به حساب دولت
۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۰۲ماده ی  ۷۴تا 

ی به افراد خصویص۶۳ یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۰۸ماده ی ۷۴تا فحاشر و توهیر

ی به اشخاص عمویم۶۴ ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۰۹ماده ی ۷۴تا توهیر
یا سه تا شش ماه حبس یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای 

نقدی

۶۵
/ اخاذی/ مزاحمت/ تظاهر با چاقو و یا اسلحه های دیگر

گالویز شدن/تهدید
۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۱۷ماده ی  ۷۴تا 

در صورتر که محارب محسوب )و حبس از شش ماه تا دوسال 

(نشود

و حبس از سه ماه تا یك سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۱۸ماده ی  ۷۴تا بر  هم زدن نظم عمویم۶۶

و حبس از دو تا شش ماه۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۱۹ماده ی  ۷۴تا ایجاد مزاحمت برای زنان و اطفال۶۷

 عفت غیر از زنا۶۸
ی

وع یا عمل مناق ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۳۷ماده ی ۹۹تا رابطه ی نامرسر

كیفر عمل و به حبس از ده روز تا دو ماه یا شالق یاد شده۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۳۸ماده ی  ۷۴تا تظاهر به عمل حرام۶۹

۷۰
ارتکاب عمیل که دارای کیفری نیست اما عفت عمویم را 

جریحه دار یم سازد
كیفر عمل و به حبس از ده روز تا دو ماه یا شالق یاد شده۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۳۸ماده ی  ۷۴تا 

۷۱
ع، اعالن، انتشار، کرایه  و  برای ... فروش، نگهداری، توزی    

مستهجن... نوشته، طرح، فیلم، تصویر و 
۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۴۰ماده ی  ۷۴تا 

و شش ماه تا سه سال یااز سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای 

نقدی

۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۴۳ماده ی  ۷۴تا عقد کردن زن شوهردار و یا در عده ی دیگری۷۲

و  پنج تا بیست سال حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۱ماده ی  ۷۴تا شقت مشدده غیر حدی۷۳

و حبس از سه ماه تا ده سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۲ماده ی  ۷۴تا شقت مقرون به آزار و یا شقبر که در آن سارق مسلح باشد۷۴

ه محاربه بر آن صادق نباشد۷۵ و سه تا پانزده سال حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۳ماده ی  ۷۴تا راهزتی در صورتر ک

۷۶
ی از  ه سارقیر  بیشیر باشند و با ۲شقت مشدده در صورتر ک

حمل سالح در شب
یا حبس از پنج تا پانزده سال اگر محارب نباشد۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۴ماده ی  ۷۴تا 

ای ۷۷ وع به شقت در شماره ه و تا پنج سال حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۵ماده ی  ۷۴تا ۵۵ و ۵۴، ۵۳، ۵۲شر

ط۶شقت مشدده غیر حدی با احراز ۷۸ و حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۶ماده ی  ۷۴تا  شر

، جیب بری و امثالهم۷۹ و حبس از یك تا پنج سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۷ماده ی  ۷۴تا کیف زتی

ه۸۰ و حبس از یك تا پنج سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۵۸ماده ی  ۷۴تا شقت در منطقه ی بالزده یا تصادف و غیر

و حبس از سه ماه و یك روز تا دوسال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۶۱ماده ی  ۷۴تا سایر موارد شقت غیر از موارد باال۸۱

و حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۶۲ماده ی  ۷۴تا مالخری یا مخفی کردن اموال مرسوقه۸۲

و حبس از سه ماه تا یك سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۶۴ماده ی  ۷۴تا فراهم آوردن وسایل شقت مانند کلید۸۳

ه به اجبار۸۴ و حبس ازسه ماه تا دو سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۶۸ماده ی  ۷۴تا اخذ سند و یا امضا و غیر

۸۵
، مایل و یا )تهدید 

ی
ق ر های ناموش، نفیس، شر به قتل یا رصی

ر (...افشای اشا
اه تا دو سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۶۹ماده ی  ۷۴تا   یا حبس ازدوم

ه۸۶ و حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۸۴ماده ی  ۷۴تا خراب کردن باغ ها، چراندن در محصول دیگری و غیر

ا۸۷ و یك ماه تایك سال حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۹۷ماده ی  ۷۴تا افیر

یا حبس از دوماه تادو سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۹۸ماده ی  ۷۴تا نرسر اکاذیب۸۸

و حبس از شش ماه تا سه سال۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۶۹۹ماده ی  ۷۴تا جاسازی ادله ی جرم برای متهم نمودن دیگران۸۹

وبات الکیل۹۰ و سه تا شش ماه حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۰۲ماده ی  ۷۴تا خرید، حمل و نگهداری مرسر

وبات الکیل۹۱ ع مرسر ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۰۳ماده ی  ۷۴تا ساخت، فروش، وارد کردن و توزی    
 و سه ماه تا یك سال حبس، شالق یاد شده  و پانصد هزار تا شش 

میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد از آن ها

۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۰۴ماده ی  ۷۴تا دایرکردن میخانه۹۲
 و سه ماه تا یك سال حبس، شالق یاد شده  و پانصد هزار تا شش 

میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد از آن ها

۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۰۵ماده ی  ۷۴تا قماربازی۹۳
سه ماه تا دو سال حبس و شالق یا از یك میلیون و پانصد هزار تا 

دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها
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انه۹۴ ۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۰۴ماده ی *نامشخصمعاونت در قمارخ

سه ماه تا دو سال حبس و شالق یا از یك میلیون و پانصد هزار تا 

دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها

۹۵
ه در مورد  ی و غیر ی دادگسیر گزارش خالف واقع ضابطیر

انه، میخانه، قمار و معاونت در آن قمارخ
یا سه تا شش ماه حبس۱۳۷۵قانون مجازات اسالیم۷۱۱ماده ی  ۷۴تا 

 میلیون ریال جریمه نقدی۵۰۰ تا ۵۰و ۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲ بند ۲ماده ی  ۷۰ -۳۰کشت خشخاش، شاهدانه یا کوکا برای بار دوم۹۶

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۳ بند ۲ماده ی  ۷۰تا کشت خشخاش، شاهدانه یا کوکا برای بار سوم۹۷
و صد میلیون تا یك میلیارد ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال 

حبس

۹۸

کشت خشخاش، شاهدانه یا کوکا اگر به دستور صاحبخانه 

وی از مباشر باشد  ه و سبب اق یعبی سبب کاشت از )و غیر

(عامل کاشت قوی تر بوده باشد

 میلیون ریال جریمه نقدی۳۰ تا ۱۰و ۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲ تبرصه ی ماده ی ۱۵-۴۰

 میلیون ریال جریمه نقدی۳۰و یك میلیون تا ۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۳ماده ی  ۷۰تا نگهداری و اخفا بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه۹۹

۱۰۰

ع یا  ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

قرار دادن  بنگ، چرس، گراس،  فروش یا در معرض فروش

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  تریاك، شیر

داروتی تا  ای صنعبر غیر   گرم۵۰روان گردان ه

و تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱ بند ۴ماده ی ۵۰تا 

۱۰۱

ع یا   ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

قرار دادن  بنگ، چرس، گراس،  فروش یا در معرض فروش

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  تریاك، شیر

داروتی  ای صنعبر غیر  گرم۵۰۰ تا ۵۰روان گردان ه

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲ بند ۴ماده ی ۲۰-۷۴
و از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و در صورتر كه 

داند تا سه سال حبس اه الزم ب دادگ

۱۰۲

ع یا  ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

قرار دادن  بنگ، چرس، گراس،  فروش یا در معرض فروش

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  تریاك، شیر

داروتی  ای صنعبر غیر  گرم تا پنج کیلو۵۰۰روان گردان ه

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۳ بند ۴ماده ی ۷۴ -۵۰
و از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و و سه 

بس تا پانزده سال ح

۱۰۳

ارتکاب براتی بار اول ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، 

ع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن   ساخت، توزی    

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا  بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیر

داروتی در  ای صنعبر غیر دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه

صورتر که مواد بست كیلو یا كمیر باشد و در صورتر که مواد 

ع و فروش نشده باشند هنوز توزی    

و حبس ابد و مصادره اموال ناشر از همان جرم۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴تبرصه ی ماده ی 74

۱۰۴

خرید، نگهداری، مخفی یا حمل  بنگ، چرس، گراس، تریاك، 

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  شیر

داروتی تا پنجاه گرم ای صنعبر غیر روان گردان ه

و تا سه میلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۱ بند ۵ماده ی  ۵۰تا 

۱۰۵

خرید، نگهداری، مخفی یا حمل  بنگ، چرس، گراس، تریاك، 

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  شیر

داروتی بیش از پنجاه گرم تا پانصد  ای صنعبر غیر روان گردان ه

گرم

و پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲ بند ۵ماده ی ۱۰-۷۴

۱۰۶

خرید، نگهداری، مخفی یا حمل  بنگ، چرس، گراس، تریاك، 

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  شیر

داروتی بیش از پانصد گرم تا پنج  ای صنعبر غیر روان گردان ه

كیلوگرم

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۳ بند ۵ماده ی ۴۰-۷۴
پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال 

حبس

۱۰۷

خرید، نگهداری، مخفی یا حمل  بنگ، چرس، گراس، تریاك، 

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  شیر

داروتی بیش از پنج كیلوگرم یا  ای صنعبر غیر روان گردان ه

بیست كیلوگرم برای بار اول

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴ بند ۵ماده ی ۷۴ -۵۰
 و شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا ده سال 

حبس

۱۰۸

خرید، نگهداری، مخفی یا حمل  بنگ، چرس، گراس، تریاك، 

ه، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا  شیر

داروتی بیش از پنج كیلوگرم یا  ای صنعبر غیر روان گردان ه

بیست كیلوگرم برای بار اول بیش از پنج كیلوگرم یا بیست 

كیلوگرم برای بار دوم

مصادره اموال ناشر از همان جرم و پنج تا ده سال حبس۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴ بند ۵ماده ی ۷۴ -۵۰

۱۰۹

ع یا  ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

ی  فروش یا در معرض فروش ، كوكائیر ی ، مرفیر ی قرار دادن هروئیر

ك اسید  رژی ی ی و یا لیر ی و كوكائیر و دیگر مشتقات شیمیاتی مرفیر

یل آمید  ل)دی ات ی (دی.اس.ا ، متیلن دی اكیس مت آمفتامیر

كستاش. آ.ام.دی.ام) یك اسید (یا آ ، گاما هیدروكیس بوتیر

ی (تی.اچ.جی) ، مت آمفتامیر ی ام، آمفتامیر ازپ و  (شیشه)، فلونییر

داروتی تا  ای صنعبر غیر یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه

پنج سانبر گرم

و از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱ بند ۸ماده ی ۵۰ -۲۰

۱۱۰

ع یا  وورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

ی  فروش یا در معرض فروش ، كوكائیر ی ، مرفیر ی قرار دادن هروئیر

ك اسید  رژی ی ی و یا لیر ی و كوكائیر و دیگر مشتقات شیمیاتی مرفیر

یل آمید  ل)دی ات ی (دی.اس.ا ، متیلن دی اكیس مت آمفتامیر

كستاش. آ.ام.دی.ام) یك اسید (یا آ ، گاما هیدروكیس بوتیر

ی (تی.اچ.جی) ، مت آمفتامیر ی ام، آمفتامیر ازپ و  (شیشه)، فلونییر

داروتی بیش  ای صنعبر غیر یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه

از پنج سانبر گرم تا یك گرم

و از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲ بند ۸ماده ی ۷۰ - ۳۰
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۱۱۱

ع یا  ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

ی  فروش یا در معرض فروش ، كوكائیر ی ، مرفیر ی قرار دادن هروئیر

ك اسید  رژی ی ی و یا لیر ی و كوكائیر و دیگر مشتقات شیمیاتی مرفیر

ل)دی اتیل آمید  ی (دی.اس.ا ، متیلن دی اكیس مت آمفتامیر

كستاش. آ.ام.دی.ام) یك اسید (یا آ ، گاما هیدروكیس بوتیر

ی (تی.اچ.جی) ، مت آمفتامیر ی ام، آمفتامیر ازپ و  (شیشه)، فلونییر

داروتی بیش  ای صنعبر غیر یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه

از یك گرم تا چهار گرم

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۳ بند ۸ماده ی ۷۰ - ۳۰
و از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج 

سال حبس

۱۱۲

ع یا   ورود و صدور، ارسال، مبادرت به تولید، ساخت، توزی    

ی  فروش یا در معرض فروش ، كوكائیر ی ، مرفیر ی قرار دادن هروئیر

ك اسید  رژی ی ی و یا لیر ی و كوكائیر و دیگر مشتقات شیمیاتی مرفیر

یل آمید  ل)دی ات ی (دی.اس.ا ، متیلن دی اكیس مت آمفتامیر

كستاش. آ.ام.دی.ام) یك اسید (یا آ ، گاما هیدروكیس بوتیر

ی (تی.اچ.جی) ، مت آمفتامیر ی ام، آمفتامیر ازپ و  (شیشه)، فلونییر

داروتی بیش  ای صنعبر غیر یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه

از چهارگرم تا پانزده گرم

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۴ بند ۸ماده ی ۷۴ - ۳۰
و از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا 

هشت سال حبس

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱۴ماده ی ۷۴- ۲۰دائر کردن یا اداره ی مکان برای استعمال مواد مخدر۱۱۳
و پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و یك تا دو سال حبس 

م از خدمات دولبر و انفصال دائ

دو تا چهار برابر مجازات بار اول۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱۴ماده ی ۷۴از دو تا چهار برابر تکرار دائر کردن  یا اداره ی مکان برای استعمال مواد مخدر۱۱۴

۱۱۵

ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و 

عرضه مواد صنعبر و شیمیاتی از قبیل انیدرید استیك، اسید 

انیر اتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد 

 كنوانسیون ۱۲مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده 

ای روانگردان مصوب  مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروه

ی و متادون  به قصد تولید مواد مخدر ۱۹۸۸میالدی    و كدئیر

تا پنجاه گرم

و تا سه میلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۴۰  و ماده ی ۱ بند ۵ماده ی  ۵۰تا 

۱۱۶

ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و 

عرضه مواد صنعبر و شیمیاتی از قبیل انیدرید استیك، اسید 

انیر اتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد 

 كنوانسیون ۱۲مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده 

ای روانگردان مصوب  مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروه

ی و متادون  به قصد تولید مواد مخدر ۱۹۸۸میالدی    و كدئیر

بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

و پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴۰ و ماده ی ۲ بند ۵ماده ی ۱۰-۷۴

۱۱۷

ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و 

عرضه مواد صنعبر و شیمیاتی از قبیل انیدرید استیك، اسید 

انیر اتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد 

 كنوانسیون ۱۲مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده 

ای روانگردان مصوب  مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروه

ی و متادون  به قصد تولید مواد مخدر ۱۹۸۸میالدی    و كدئیر

بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴۰  و ماده ی ۳ بند ۵ماده ی ۴۰-۷۴
و پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج 

سال حبس

۱۱۸

 ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و 

عرضه مواد صنعبر و شیمیاتی از قبیل انیدرید استیك، اسید 

انیر اتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد 

 كنوانسیون ۱۲مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده 

ای روانگردان مصوب  مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروه

ی و متادون  به قصد تولید مواد مخدر ۱۹۸۸میالدی    و كدئیر

بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم برای بار اول

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴۰  و ماده ی ۴ بند ۵ماده ی ۷۴ -۵۰
و شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا ده سال 

حبس

۱۱۹

ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و 

عرضه مواد صنعبر و شیمیاتی از قبیل انیدرید استیك، اسید 

انیر اتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد 

 كنوانسیون ۱۲مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده 

ای روانگردان مصوب  مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروه

ی و متادون  به قصد تولید مواد مخدر ۱۹۸۸میالدی    و كدئیر

بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم برای بار دوم

 و پنج تا ده سال حبس و مصادره اموال ناشر از همان جرم۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ۴۰  و ماده ی ۴ بند ۵ماده ی ۷۴ -۵۰

۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۷ماده ی ۷۴ - ۲۰متهم کردن خالف واقع اشخاص به جرایم مواد مخدر۱۲۰

۱۲۱

ه، سوخته، تفاله  استعمال  بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیر

ای صنعبر  تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان ه
داروتی غیر

و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱۹ماده ی ۷۴ - ۲۰

۱۲۲

ی و دیگر مشتقات شیمیاتی  ، كوكائیر ی ، مرفیر ی استعمال هروئیر

ك اسید دی اتیل آمید  رژی ی ی و یا لیر ی و كوكائیر مرفیر

ل) ی (دی.اس.ا یا . آ.ام.دی.ام)، متیلن دی اكیس مت آمفتامیر

كستاش یك اسید (آ ، (تی.اچ.جی)، گاما هیدروكیس بوتیر

ی  ، مت آمفتامیر ی ام، آمفتامیر ازپ و یا دیگر مواد  (شیشه)فلونییر
داروتی ای صنعبر غیر مخدر یا روان گردان ه

و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۱۹ماده ی  ۷۴- ۵۰

۱۲۳
، خرید یا فروش وسایل تولید و استعمال  ی وارد كردن، ساخیر

مواد مخدر
و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۰ماده ی ۱۰-۵۰



5 خدر ۱۲۴ یا صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۰ماده ی ۲۰-۵نگهداری، اخفاء یا حمل آالت و ادوات استعمال موادم

۱۲۵
فراری دادن و یا اخفای متهم مواد مخدر اگر اتهام مستوجب 

اعدام یا حبس ابد باشد
۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۱ماده ی ۳۰-۷۴

۱۲۶
فراری دادن و یا اخفای متهم مواد مخدر در غیر از مواردی 

ه یک متهم باشد که مرتکب از اقربای درج
۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۱ماده ی یک پنجم تا یک دوم مجازات متهم اصیل

۱۲۷
فراری دادن و یا اخفای متهم مواد مخدر در صورتر که اخفا 

ه ی یک متهم باشد کننده از خویشان درج
۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۱ماده ی یک دهم مجازات متهم اصیل

۱۲۸
فراری دادن و یا اخفای محکوم مواد مخدر  یا متهم پس از 

ی اگر اتهام مستوجب اعدام یا حبس ابد باشد دستگیر
و به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۲ماده ی ۳۰-۷۰

۱۲۹
فراری دادن و یا اخفای محکوم مواد مخدر  یا متهم پس از 

ی در غیر از مورد حبس ابد و اعدام دستگیر
۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۲ماده ی نصف مجازات متهم اصیل 

۱۳۰
قرار دادن ادوات ساخت و یا مواد مخدر به منظور متهم 

کردن شخص دیگر
۱۳۷۶قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر۲۶ماده ی 

۱۳۱
ان رشوه بیش از دویست هزار ریال تا  ی مجازات مرتیسر اگر میر

یك میلیون ریال باشد
 ۳ماده ی  ۷۴تا 

ی ارتشاء و  قانون تشديد مجازات مرتكبیر

داری اختالس و كالهیی

۱۳۶۷

 و دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا 

م از خدمات دولبر و چنانچه مرتكب در  وجه ماخوذ و انفصال دائ

م به  ی تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائ مرتبه پاییر

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال

۱۳۲
ان رشوه بیش از  یك میلیون ریال  ی مجازات مرتیسر اگر میر

باشد
 ۳ماده ی  ۷۴تا 

ی ارتشاء و  قانون تشديد مجازات مرتكبیر

داری اختالس و كالهیی

۱۳۶۷

و پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا 

م از خدمات دولبر و چنانچه مرتكب در  وجه ماخوذ و انفصال دائ

م به  ی تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائ مرتبه پاییر

 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال

 ۱ماده ی  در مال عام ۷۴ -۲۰اخالل در نظام اقتصادی کشور به قصد براندازی۱۳۳

قانون مجازات اخاللگران در نظام 

اقتصادی کشور

۱۳۶۹

 االرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر  این 
ی

 چنانچه در حد فساد ق

حکوم یم شود وو  صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال م

عنوان جزای مایل به ضبط کلیه اموایل که از طریق خالف قانون به 

دست آمده باشد  

۱۳۴

کساتی که لباس ها و نشانه هاتی که عالمت مشخصه ی 

گروه های ضد اسالم یا انقالب است تولید، وارد، فروش یا 

استفاده نمایند

 و چهار۳ بند ۲ماده ی ۴۰-۲۰ و یا ۲۰-۱۰یا 

 به تخلفات و 
ی

 قانون نحوه ی رسیدگ

مجازات فروشندگان لباس هاتی که 

استفاده از آن ها در مالء عام خالف 

ع است و یا عفت عمویم را جریحه  شر

دار یم سازد

۱۳۶۵

۱۳۵

ش آنان  کساتی که در انظار عمویم وضع پوشیدن لباس و آرای

ج فساد و هتک حرمت عمویم  ع و موجب تروی     خالف شر

باشد

   ۴ماده ی ۴۰-۲۰ و یا ۲۰-۱۰یا 

 به تخلفات و 
ی

 قانون نحوه ی رسیدگ

مجازات فروشندگان لباس هاتی که 

استفاده از آن ها در مالء عام خالف 

ع است و یا عفت عمویم را جریحه  شر

دار یم سازد

۱۳۶۵

 ۲ماده ی  ۷۴تا احتکار مواد غذاتی۱۳۶
قانون تشدید مجازات محتکران و 

گرانفروشان
و مجازاتر از دو برابر تا ده برابر قیمت کاالی احتکار شده۱۳۶۷

۱۳۷
ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان در انتخابات 

ریاست جمهوری بدون اسلحه
۱۳۷۹قانون انتخابات ریاست جمهوری۸۴بند الف ماده ۷۴تا 

۱۳۷۹قانون انتخابات ریاست جمهوری۸۵ماده ۵۰تا دخالت در انتخابات با سمت مجعول۱۳۸

های انتخاباتر در اماکن ممنوعه۱۳۹ ۱۳۷۹قانون انتخابات ریاست جمهوری۸۹ماده ۱۵-۵الصاق پوسیر

۱۴۰

مدیر و نویسنده کلیه ی رسانه ها که مطالبی علیه نامزد های 

انتخاباتر درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انرصاف 

نامزد، گروه و یا اشخاص خایص باشند و جوابیه را منترسر 

(۷۴موضوع ماده ی )ننمایند 

۱۳۷۹قانون انتخابات ریاست جمهوری۹۱ماده ۷۴تا 

۱۳۷۸قانون انتخابات مجلس شورای اسالیم۸۱ماده ۷۴تا استفاده ار امکانات دولبر در تبلیغات کاندیداها۱۴۱

۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز۳۲ماده ۷۴تا قاچاق حرفه ای۱۴۲

شش ماه تا دو سال حبس۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز۳۴ماده ۷۴تا مقاومت حامل یا مالک کاالی قاچاق در برابر مامور۱۴۳

ی نقش اصیل۱۴۴ ع آثار مستهجن بدون داشیر ۳ ماده ۳تبرصه ۷۴-۳۰تهیه و توزی    

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

۱۳۸۶

ع آثار مستهجن کمیر از دو نسخه۱۴۵ ۳ ماده ۴تبرصه ۷۴-۳۰تکثیر و توزی    

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

۱۳۸۶

۱۴۶
وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور  اعمال 

خالف قانون
۵بند الف ماده ۷۴

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از خدمات اجتمایع۱۳۸۶

۵بند ب ماده ۷۴تهیه فیلم یا عکس از محل اختصایص بانوان مثل استخر۱۴۷

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از خدمات اجتمایع۱۳۸۶

ع آن۱۴۸ ۵بند ج ماده ۷۴تهیه فیلم مخفیانه از مراسم خصویص و توزی    

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از خدمات اجتمایع۱۳۸۶

۸ماده ۷۴انتشار  آثار مستهجن توسط ماموران مربوطه با سوء نیت۱۴۹

قانون نحوه مجازات اشخایص که در 

مجاز  امور سمیع و برصی فعالیت غیر

یم کنند

دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از خدمات اجتمایع۱۳۸۶


