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 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح  :عنوان قانون

 
 

 :متن قانون
 

  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 
  

  مواد عمومي -فصل اول  
  

ر كه در افراد زي كليه دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي -  ١ماده  
  :كنند شوند رسيدگي مي خوانده مي» نظامي «اين قانون به اختصار 

  .كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران وسازمانهاي وابسته -الف  
  .كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمانهاي وابسته - ب 
بسيج سپاه پاسداران  وابسته و اعضاي كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و سازمانهاي -ج 

  .انقالب اسالمي
  .كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته -د  
  .كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - هـ  
  .كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن -و  
انتظامي در داخل  مراكز آموزش نظامي و -استخدامي نيروهاي مسلح  موضوع قوانين - محصالن  -ز  

  .مسلح و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
هستند و طبق  كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -ح 

  .شوند محسوب مي اء نيروهاي مسلحقوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعض
در  كنند جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي - ١تبصره  

  .شود دادگاههاي نظامي رسيدگي مي
  .شود رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي - ٢تبصره  
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است به  شده كه مجازات جرمي در اين قانون ذكردادگاه نظامي مكلف است در مواردي  -  ٢ماده  
  .همين قانون خواهد بود اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب. استناد اين قانون حكم صادر نمايد

رسيدگي به آن جرم در  باشد چنانچه در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده -تبصره  
نمايد و  آن جرم، تعيين كيفر مي طبق قانون مربوط به صالحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي

  .بود اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد
  

تواند  دادگاه مي است» تا دو سال «در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون  -  ٣ماده  
ت قانوني جرم تخفيف داده مجازا در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل

  :اصلي تبديل نمايد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات
  

  :در مورد كاركنان پايور -الف  
  .كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال - ١
  .ريال )٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ريال تا بيست ميليون ) ٢ ٠٠٠ ٠٠٠(جزاي نقدي از دو ميليون  - ٢
  .محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال - ٣
  .انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه - ٤
  .منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال - ٥
  

  :در مورد كاركنان وظيفه - ب 
  .اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه - ١
  .ريال )١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ريال تا ده ميليون ) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(جزاي نقدي از يك ميليون  - ٢
حداكثر تا پايان  منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و - ٣

تواند  شش ماه باشد دادگاه مي خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از
  .مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد

معين، تعيين محل  در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط - ١ تبصره 
  .باشد خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي

مكلف به تبديل  باشد، قاضي در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي - ٢تبصره  
  .باشد مجازات حبس به جزاي نقدي مي

  
» پنج سال بيش از دو سال تا «ر كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون د -  ٤ماده  

سوم حداقل مجازات  تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك است دادگاه مي
  :مجازات اصلي تبديل نمايد قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با

  
  :رد كاركنان پايوردر مو -الف  
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  .ريال )٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ريال تا پنجاه ميليون ) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(جزاي نقدي از ده ميليون  - ١
  .محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال - ٢
  .تنزيل يك درجه و يا رتبه - ٣
  .انفصال موقت از شش ماه تا يك سال - ٤
  
  

  :در مورد كاركنان وظيفه - ب 
  .ريال )٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ريال تا سي ميليون ) ٥ ٠٠٠ ٠٠٠(ميليون جزاي نقدي از پنج  - ١
  .اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه - ٢
  

است دادگاه  »بيش از پنج سال «در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون  -  ٥ماده  
ني جرم حداقل مجازات قانو تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم مي

  :اصلي تبديل نمايد تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات
  

  :در مورد كاركنان پايور -الف  
  ريال تا يكصد ميليون) ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠(جزاي نقدي از سي ميليون  - ١
  .ريال) ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(
  .محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال - ٢
  .و يا رتبهتنزيل يك تا دو درجه  - ٣
  .انفصال موقت به مدت يك سال - ٤
  

  :در مورد كاركنان وظيفه - ب 
  ريال تا پنجاه ميليون) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(جزاي نقدي از ده ميليون  - ١
  .ريال) ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠(
  .اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال - ٢
  
  

مقررات مربوط به  ليهشوند، ك در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي -  ٦ماده  
تحمل اضافه خدمت درباره آنان  خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان

  .جاري است
  

مجازات اصلي پيش  در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان -  ٧ماده  
  :باشد تخفيف مي ديل وبيني شده درصورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تب
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تنزيل دو درجه و يا  مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به -الف  
  .رتبه
  .مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه - ب 
  .مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع -ج 

نصف حداقل  ات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تامجاز -د  
  .مجازات قانوني آن

  ريال تا ده ميليون) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(مجازات شالق تعزيري به يك ميليون  - هـ  
  .ريال جزاي نقدي) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(

  
درخصوص مجازات حبس  نوناين قا) ٥(و ) ٤(،)٣(در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد  -  ٨ماده  

  .قانون مجدداً تخفيف دهد اين) ٧(تواند آن را به استناد ماده  شود، دادگاه نمي اعمال مي
  

اسالمي مصوب  جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات -  ٩ماده  
  .است ١٣٧٠.٩.٧

  
توأم بودن حبس با  اصلي جرم است ومالك تعيين صالحيت دادگاههاي نظامي، مجازات  - ١٠ماده  

  .مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صالحيت ندارد
  

دادستان و رعايت  توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادگاههاي نظامي مي - ١١ماده  
 سال نباشد به حبس با مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك

مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح  در اين صورت محكومان مذكور به يگان. خدمت تبديل نمايند
خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي  كنند معرفي شده و پس از پايان براي خدمت تعيين مي

  .شوند كه تعيين شده نگهداري مي
وضعيت خدمتي اين  فرمانده مربوط ومقررات اجرائي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با  -تبصره  

پس از تصويب اين قانون توسط  گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهدبود كه ظرف مدت سه ماه
نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه  سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل

  .قضائيه خواهدرسيد
  

جرائم عمدي به  به موجب احكام قطعي دادگاهها دراعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه  - ١٢ماده  
  :گردند مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مجازاتهاي زير محكوم مي

  .پنج سال به حبس غيرتعليقي زائد بر) در صورت تعدد (محكوميت يا محكوميتهاي  -الف  
  .محكوميت به حدود - ب 
  .ت داخلي و خارجي كشورمحكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امني -ج 
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  .محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو -د  
خدمت با تقاضاي فرمانده  در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از - ١تبصره  

متن حكم، اجراي اثر تبعي حكم را  تواند با ذكر دالئل و تصريح در مربوط يا دادستان، دادگاه مي
  .معلق نمايد ١٣٧٥.٣.٢اسالمي مصوب  ق در قانون مجازاتطبق مقررات مربوط به تعلي

شدن محكوميتهاي  به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح بمحض قطعي - ٢تبصره  
  .فوق پايان داده خواهدشد

سال محكوم شوند،  درصورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج - ٣تبصره  
جرم و بارعايت مقررات  باتوجه به نوع) انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي (دمت اخراج از خ

  .نيروهاي مسلح خواهد بود استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انصباطي
  

  .باشد شده گردد مگر اينكه تصريح عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي - ١٣ماده  
  

به اتمام  اران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود راافسران و درجه د - ١٤ماده  
اين قانون ) ١٢(ماده  اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در نرسانده

تر به صورت  درجه يا رتبه پايين محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو
  .خواهندداد خدمت وظيفه انجام

  
مجازات، به  توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده عالوه بر تعيين دادگاههاي نظامي مي - ١٥ماده  

  :عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند
  

  :در مورد كاركنان پايور -الف  
  .و سالمنع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا د - ١
  .محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال - ٢
  

  :در مورد كاركنان وظيفه - ب 
  .اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه - ١
  .داران وظيفه تنزيل يك درجه افسران و درجه - ٢
تا پايان مدت  منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر - ٣

تواند  ماه باشد دادگاه مي و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سهخدمت وظيفه 
  .مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد

نموده يا مجازات  در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده -تبصره  
را به عنوان مجازات تتميمي  همان مجازات تواند باشد نمي حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده

  .مورد حكم قراردهد
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مسلح يك سال است  حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي - ١٦ماده  

استخدامي مربوط استفاده خواهند  كاري مطابق مقررات و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون
  .كرد
  

  ه امنيت داخلي و خارجيجرائم علي -فصل دوم  
  

جمهوري اسالمي ايران  هر نظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام - ١٧ماده  
دهد يا اداره نمايد يا در چنين  را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل

  .شود محسوب مي جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد محارب
  
  

توبه نمايد و  قبل از كشف توطئه و دستگيري،) ١٧(هر يك از اشخاص مذكور در ماده  - ١٨ماده  
توبه وي در دادگاه محرز  خود را به مأموران معرفي كند و اطالعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه

صيانت و امنيت اخالل در نظم و  شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب
تا پنج سال محكوم خواهدشد و در صورتي  جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك

  .شود آن جرم نيز محكوم مي باشد به مجازات كه مرتكب جرم ديگري شده
  

، جمعيتي با )قتل ايجاد رعب، آشوب و (هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور  - ١٩ماده  
حبس از سه تا پانزده سال  از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود بهبيش 

دارند در صورتي كه محارب شناخته  اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي. گردد محكوم مي
  .گردند نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي

  
جمهوري  اي جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميتهر نظامي كه به نحوي از انحاء بر - ٢٠ماده  

جمهوري اسالمي ايران  اسالمي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقالل كشور
  .شود اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي

  
ام و براندازي نظ نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور - ٢١ماده  

پانزده سال حبس تعزيري  همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا
  :گردند محكوم مي

عهده او سپرده  به هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن -الف  
نظامي و نظائر آنها را به  و اسرار ها و اسناد شده يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه

  .دشمن تسليم يا افشاء نمايد
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  .هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند - ب 
محارب و مفسد  هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات -ج 

محاربان و مفسدان اغوا و  دشمنان ياآوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به  جمع
  .تشويق كند يا عمالً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد

  
محارب محسوب  هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام مسلحانه نمايد، - ٢٢ماده  

  .شود مي
  

هستند اجبار  مسلح هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي - ٢٣ماده  
موجبات فرار را تسهيل يا با علم به  يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا

منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي  فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به
  .شود سال محكوم ميمحارب واال به حبس از سه تا پانزده  خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات

  
  :شوند افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي - ٢٤ماده  
دشمن و يا بيگانه  هر نظامي كه اسناد يا اطالعات يا اشياي داراي ارزش اطالعاتي را در اختيار -الف  

ايگاهها، استحكامات، پ قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات،
موقت، ساختمانهاي نظامي، كشتيها،  كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي

تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات  هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت
  .محارب محكوم خواهدشد

دليلي موفق به  تحصيل كرده، به هر هر نظامي كه اسناد يا اطالعات براي دشمن يا بيگانگان - ب 
  .گردد تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

نيروهاي مسلح را  هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به -ج 
ن آگاه سازد به از مفاد آ به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را

  .مجازات محارب محكوم خواهدشد
دشمن و يا بيگانه  هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطالعات طبقه بندي شده، به نفع -د  

قوانين ديگر مستوجب مجازات  به محل نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود، چنانچه به موجب
  .گردد مي كومشديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال مح

شود به حبس از  هر نظامي كه عالماً و عامداً فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد -تبصره  
  .گردد شش ماه تا سه سال محكوم مي

انبارهاي تسليحاتي،  هر بيگانه كه براي كسب اطالعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، - هـ  
نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي  اي مسلح، توقفگاههاي موقتياردوگاههاي نظامي، يگانهاي نيروه

محلهاي نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود  و وسائط نقليه زميني، هوائي و دريائي وارد شده يا به
  .گردد يك تا ده سال محكوم مي به اعدام و در غير اين صورت به حبس از
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اصلي نظامي در  مشاركت نمايد به تبع مجرمانهركس در جرائم جاسوسي با نظاميان  - ١تبصره  
  .شود محكوم مي دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است

محسوب و  معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم - ٢تبصره  
درمواردي كه مجازات جاسوس  مه ومرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاك

  .شود پانزده سال محكوم مي مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا
  

جمهوري اسالمي  اشرار، گروهها و دولتهائي كه با نظام: منظور از دشمن عبارت است از  - ٢٥ماده  
  .بر ضد امنيت ملي است آنان ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات

از طريق قوه  هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع -تبصره  
  .بود قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعالم و نظر شوراي مذكور مالك خواهد

  
ندي شده را در ب طبقه هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات - ٢٦ماده  

به هر نحو آنان را از مفاد آن  اختيار افرادي كه صالحيت اطالع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا
  :شود  مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي

باشد به حبس از سه  كلي سري داشته هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات، عنوان به -الف  
  .تا پانزده سال

حبس از دو تا ده  هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات، عنوان سري داشته باشد به - ب 
  .سال

باشد به حبس از سه  هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات، عنوان خيلي محرمانه داشته -ج 
  .ماه تا يك سال

باشد از طرف  ه داشتههرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات، عنوان محرمان - ١تبصره  
  .فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد

باشد مرتكب به  هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري - ٢تبصره  
  .مجازات شديدتر محكوم خواهد شد

عات و طرز اطال بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و بندي و تغيير طبقه طبقه - ٣تبصره  
ستاد كل نيروهاي مسلح  بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط نگهداري اسناد طبقه

  .گردد مي تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابالغ
  
  

رعايت نظامات دولتي  انگاري يا عدم مباالتي يا سهل احتياطي يا بي هر نظامي كه براثر بي - ٢٧ماده  
اين ) ٢٦(مدارك مذكور در ماده  ء اطالعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد وموجب افشا

  :شود ترتيب ذيل محكوم مي بندي اسناد افشاء شده به قانون شود با توجه به طبقه
باشد به حبس از  چنانچه اسناد، مذاكرات، اطالعات يا تصميمات، عنوان به كلي سري داشته -الف  
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  .سالشش ماه تا دو 
حبس از سه ماه تا  چنانچه اسناد، مذاكرات، اطالعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به - ب 

  .يك سال
باشد به حبس از  چنانچه اسناد، مذاكرات، اطالعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته -ج 

  .دو ماه تا شش ماه
داشته باشد از طرف  تصميمات، عنوان محرمانههرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطالعات يا  -تبصره  

  .فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد
  

شده، در اثر  بندي هر نظامي كه پس از آموزش الزم درمورد حفظ اطالعات طبقه - ٢٨ماده  
 اطالعاتي شود، به يك مباالتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه بي

  .گردد تا شش ماه حبس محكوم مي
  

  جرائم برخالف تكاليف نظامي -فصل سوم  
  

يا مواضع يا افراد  هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي - ٢٩ماده  
  .گردد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي

  
  

دراختيار او بوده از  از تمام وسائل دفاعيه كههر فرمانده يا مسؤول نظامي بدون استفاده  - ٣٠ماده  
آنچه را كه حفاظت يا دفاع از  كرده خودداري نمايد و انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي

سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و  آن به او سپرده شده از قبيل تأسيسات، استحكامات،
نظامي، هواپيما، كشتي، شهر، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء  ماتمهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزو

  .شود مجازات محارب محكوم مي به دشمن تسليم نمايد به
  

درصورتي كه  هر فرمانده يا مسؤول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد - ٣١ماده  
تسليم آنچه دفاع و  ها ياتصميم متخذه موجب خلع سالح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آن

صورت به حبس از سه تا پانزده  حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغير اين
  .گردد سال محكوم مي

  
امكانات نظامي  هر نظامي كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سالح يا مهمات يا ساير - ٣٢ماده  

تزلزل روحيه افراد ديگر شود  ب اعمالي گردد كه موجببراي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتك
يا منهدم ساختن نيروها، كشتيها،  يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن

كرده  بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او
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سالم گردد به مجازات محارب واال به حبس از سه تا ا خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه
  .گردد پانزده سال محكوم مي

  
به ترتيب ذيل  نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و - ٣٣ماده  

  :شوند محكوم مي
ي خود يا رؤسا نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان -الف  

  .پانزده سال سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا
به جان يا مال يا  نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سالح گرم يا سرد - ب 

محسوب نشوند به حبس از سه  ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب
  .پانزده سالتا 
منظور  به نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا -ج 
يگانهاي نظامي يا در  مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤوالن و نظائر آن در بهره

ر نظم شوند به موجب اخالل د هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي
  .حبس از سه تا پانزده سال

  .چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال -د  
افراد حسب  هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه -تبصره  

  .هند شداين ماده محكوم خوا) ج(و ) ب(، )الف (مورد به مجازات بندهاي 
  

به اقدام متقابل  هر يك از فرماندهان يا مسؤوالن نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه - ٣٤ماده  
جنگ نباشد مسلحانه حمله  وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال

د در اراضي دولتي كه با ايران در خو اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي يا عده
هرگاه اقدامات فوق موجب اخالل در امنيت داخلي  حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود

محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  يا خارجي كشور گردد به مجازات
  .شود مي
  

عمليات جنگي،  كه پس از دريافت دستور توقفهر يك از فرماندهان يا مسؤوالن نظامي  - ٣٥ماده  
و يا ) بهم خوردن امنيت كشور (عمليات را ادامه دهد درصورتي كه عمل وي موجب اخالل در نظام

صورت به دو تا ده سال حبس محكوم  شكست جبهه اسالم گردد به مجازات محارب و در غير اين
  .شود مي
  

گيرد و يا برخالف  انوني، فرماندهي قسمتي را به عهدههر نظامي كه بدون امر يا مجوز ق - ٣٦ماده  
محكوم و چنانچه مرتكب جرم  امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال

  .ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد
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  :شود محكوم مي ترتيب زيرهر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به  - ٣٧ماده  
چنانچه حاكي از  هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، -الف  

و يا شكست جبهه ) كشور بهم خوردن امنيت (همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخالل در نظام 
  .زده سالسه تا پان اسالم گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از

ضروري اعالم  اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي اگر مخالفت با اوامر در ناحيه - ب 
ضروري باشد درصورتي كه  شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي

مجازات شكست جبهه اسالم باشد به  و يا) بهم خوردن امنيت كشور (عمل او موجب اخالل در نظام 
  .محارب واال به حبس از دو تا ده سال

  
نمايد به استثناء  اين قانون دستوري را لغو) ٣٧(هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده  - ٣٨ماده  

  .شود يك سال محكوم مي گردد به حبس از دو ماه تا مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي
به سبب ازدواج  اي كه ع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانههرگاه لغو دستور مربوط به من -تبصره  

اخراج از خدمت محكوم  شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال و تبعه ايران محسوب مي
  .گردد مي
  

مصوبات شوراي عالي  هر يك از فرماندهان و مسؤوالن نظامي يا انتظامي كه حسب مورد - ٣٩ماده  
شهرستان را در مواردي كه طبق قانون  اي امنيت كشور و شوراهاي تأمين استان ياامنيت ملي، شور

مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير  باشند اجراء نكنند، چنانچه موظف به اجراي آن مي
  .شوند نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي قوانين مستوجب مجازات شديدتري

  
سياسي و مداخله يا  كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي عضويت - ٤٠ماده  

تبليغات انتخاباتي ممنوع است و  هاي سياسي و بنديها و مناقشه شركت و يا فعاليت آنان در دسته
و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين  گردند مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي

  .باشد تخلفات نيروهاي مسلح مي دمت به عهده هيأتهاي رسيدگي بهگونه افراد از خ
  

عمداً مبادرت به  هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت برخالف مقررات و ضوابط - ٤١ماده  
شود و  سال محكوم مي تيراندازي نمايد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك

حسب مورد به قصاص يا ديه  جرح شود عالوه بر مجازات مذكور،درصورتي كه منجر به قتل يا 
 ١٣٧٥.٣.٢قانون مجازات اسالمي مصوب  )٦١٤(و ) ٦١٢(گردد و چنانچه از مصاديق مواد  محكوم مي

  .محكوم خواهد شد باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور
مجازات و پرداخت ديه و  زچنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب ا - ١تبصره  

المال  گناه باشد ديه از بيت بي خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و
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  .پرداخت خواهد شد
كارگيري  قانون به «مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب - ٢تبصره  

هاي مربوط  نامه و آئين» ١٣٧٣.١٠.١٨ضروري مصوبسالح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد 
  .خواهد بود

  
بدون عذر موجه در  هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمداً و - ٤٢ماده  

  :شود وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي
باشد و عمل مرتكب  و مفسدان هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار -الف  

اسالم گردد به مجازات محارب  و يا شكست جبهه) بهم خوردن امنيت كشور (موجب اخالل در نظام 
  .و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال

يا اعالم  باش رزمي اي كه در حالت جنگ يا آماده هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه - ب 
اسالمي ايران باشد به  قانون اساسي جمهوري) ٧٩(اصل هفتاد و نهم محدوديتهاي ضروري موضوع 

  .حبس از دو تا پنج سال
به حبس از دو ماه  شود در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي -ج 

  .تا يك سال
مهلتي كه به او  هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از - ١تبصره  

  .خواهد شد داده شده بدون عذر موجه تأخير كند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار
بدون عذر موجه در  باش رزمي هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعالم آماده - ٢تبصره  

  .شود محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي
  

درمقابل دشمن  نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كههر  - ٤٣ماده  
و يا شكست ) امنيت كشور بهم خوردن (با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخالل در نظام 

  :شود صورت به شرح زير مجازات مي جبهه اسالم گردد به مجازات محارب محكوم، درغير اين
  .سال قابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزدههرگاه درم -الف  

ضروري موضوع  اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعالم وضعيت و محدوديتهاي هرگاه در ناحيه - ب 
باش رزمي باشد به  آماده قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و يا حالت) ٧٩(اصل هفتاد و نهم 

  .حبس از دو تا ده سال
به حبس از سه ماه  شود در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي -ج 

  .تا دو سال
حفاظت يك محل يا  مسلحي است كه مراقبت و) اعم از نظامي و انتظامي (نگهبان، مأمور  -تبصره  

  .يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذار شده باشد
  

  :شود  مي ر حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكومهر نظامي كه د - ٤٤ماده  
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بهم  (اخالل در نظام  هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتي كه عمل وي موجب -الف  
محارب و در غير اين صورت به  و يا شكست جبهه اسالم گردد به مجازات) خوردن امنيت كشور
  .حبس از دو تا ده سال

موضوع اصل هفتاد و  اي باشد كه در حالت جنگ يا اعالم محدوديتهاي ضروري در ناحيه هرگاه - ب 
باشد به حبس از شش ماه تا دو  باش رزمي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران يا آماده) ٧٩(نهم 
  .سال

 به حبس از دو ماه شود در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي -ج 
  .تا يك سال

  
با انجام وظيفه  هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه - ٤٥ماده  

  :گردد وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي
  .چنانچه مرتكب با سالح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال -الف  

  .حبس از دو تا پنج سال چنانچه مرتكب بدون سالح تعرض نمايد به - ب 
يا جرح يا نقص  اي به نگهبان يا مراقب وارد آيد كه موجب قتل چنانچه در اثر تعرض صدمه -تبصره  

  .گردد عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي
  

اهانت وظيفه وي  هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه باانجام - ٤٦ماده  
او مصداق قذف باشد كه به  گردد، مگر آن كه اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي

  .شود مجازات آن محكوم مي
  

مرتكب ضرب يا  هر نظامي كه حين خدمت يا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً - ٤٧ماده  
حسب مورد به شرح ذيل  اص يا ديه،جرح يا نقص عضو و يا قتل شود عالوه بر محكوميت به قص

  :شود محكوم مي
  .درصورتي كه با سالح باشد به حبس از سه تا پانزده سال -الف  

اگر موجب جرح  چنانچه بدون سالح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و - ب 
  .تا پنج سال از دو يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس

  
حبس از دو ماه  هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به - ٤٨ماده  

  .گردد تا يك سال محكوم مي
  .شود مي درصورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم -تبصره  

  
خارج از  تحت امر خود اهانت و ياهر يك از فرماندهان و مسؤوالن نظامي به افراد  - ٤٩ماده  

دو ماه تا يك سال  نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين
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ديه باشد به آن مجازات نيز  محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا
  .گردد محكوم مي

  
نگهباني را درارتباط  ت يا درارتباط با آن، مافوق خود يا مراقب ياهر نظامي كه حين خدم - ٥٠ماده  

  .شود مي با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم
  

يا رئيس و يا هر  هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده - ٥١ماده  
مناسبتر و يا كسب امتيازات  حصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطقمافوق ديگر يا براي ت

نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي  ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني
پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام  متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا

درموارد متعدد ظاهر كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي  عالقگي خود را وظايف نظامي بي
  :گردد بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي نظامي مؤثر باشد، عالوه

خوردن امنيت  بهم (هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخالل در نظام  -الف  
صورت به حبس از دو تا ده  دد به مجازات محارب و درغير اينو يا شكست جبهه اسالم گر) كشور
  .سال
  .سال هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج - ب 
به حبس از سه ماه  شود در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي -ج 

  .تا يك سال
گردند و خدمت  نمي م مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارمرتكبان جرائ -تبصره  

  .هيچ وجه مقدور نباشد خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به
  

مأموران نظامي و  هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي درمقابل - ٥٢ماده  
محسوب و به ترتيب زير  وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمردانتظامي حين انجام 

  :شود محكوم مي
  .درصورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال -الف  

  .درصورتي كه تمرد بدون سالح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال - ب 
  .گردد محكوم مي رتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيزاگر متمرد در موقع تمرد م -تبصره  

  
حبس از شش  هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد، درهر مورد به - ٥٣ماده  

  :شود ماه تا سه سال محكوم مي
  .چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند -الف  

  .اي را تصاحب نمايد جروح يا بيمار يا مردهچنانچه اموال م - ب 
درحالي كه  چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند -ج 
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  .رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند كمك
يا اموالي را  الذكر، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد در موارد فوق -تبصره  

  .گردد مي ب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكومتصاح
  

با امور خدمتي  مباالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط احتياطي يا بي هرگاه بي - ٥٤ماده  
تلفات جاني و يا صدمات بدني  هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب توسط فرماندهان و مسؤوالن رده

قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب  چه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا سايرگردد چنان
  .شود مي به حبس از يك تا سه سال محكوم

  
موجبات بدبيني مردم  هر نظامي كه با اقدام خود برخالف شؤون نظامي به نحوي از انحاء - ٥٥ماده  

  .شود سال محكوم مي ماه تا يك را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو
  

  فرار از خدمت - فصل چهارم  
  

  فرار در زمان صلح -بخش اول  
متوالي مرتكب غيبت  اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز - ٥٦ماده  

  :شوند مجازاتهاي ذيل محكوم مي شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به
از ترفيع از سه تا  چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت -الف  

  .شش ماه
شش ماه تا دو  هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از - ب 
  .سال

  
مشغول گذراندن  مرخصي يا اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در مأموريت يا - ٥٧ماده  

مأموريت يا مرخصي يا دوره  دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه
روز خود را جهت بازگشت به محل  آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده

ها و يا نمايندگيهاي دائمي و يا كنسولگري ها خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه
ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و  دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج معرفي

  .اين قانون خواهند بود) ٥٦(مجازاتهاي مذكور در ماده  حسب مورد مشمول يكي از
  

و فراخوان  بسيجاعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا  - ٥٨ماده  
مدت يك ماه از تاريخ  باشد چنانچه ظرف باش رزمي مي عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده

خود را معرفي كنند از تعقيب و  باش رزمي، شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعالم آماده
  .كيفر معاف خواهند بود
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شوند حكم فرار  اين مدت و يا پس از آن دستگيردرصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در  
  .در زمان جنگ را خواهد داشت

  
متوالي مرتكب  ر زمان صلح بيش از پانزده روزكاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه د - ٥٩ماده  

دستگير شده باشند به حبس از  غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه
  .گردند محكوم مي سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت

  
مشغول خدمت شوند  و كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفي - ٦٠ماده  

  :شود به ترتيب زير با آنان رفتار مي
از شروع غيبت  چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز -الف  

غيبت و فرار، دو روز به خدمت  مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز
  .بيش از سه ماه نخواهد بود اين اضافه خدمت. شود دوره ضرورت آنان افزوده مي

سابقه فرار از  اين ماده خود را معرفي كنند و يا) الف (چنانچه پس از مدت ياد شده در بند  - ب 
  .گردند مي خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم

باش  در آماده مي كه يگان مربوطچنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگا -ج 
باش  عمومي يا اعالم آماده رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان

درصورتي كه معرفي پس از مدت  .رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود
كم فراري در زمان جنگ را خواهند ح مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند

  .داشت
باشند، ادعاي آنان در  فوق درصورتي كه مدعي عذر موجهي) الف (فراريان مشمول بند  - ١تبصره  

مسؤوالن حفاظت يا معاونان آنان در  هيأتي كه با شركت فرماندهان و مسؤوالن عقيدتي سياسي و
گردد بررسي  اي همطراز و باالتر تشكيل ميه رده سطح لشگرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و

درصورت عذرموجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب روزهاي  .شده و نظر اكثريت قطعي است
  .گردد وي كسر مي موجه از اضافه خدمت

ممكن است با  درصورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد - ٢تبصره  
  .خدمت مزبور بخشيده شود اين ماده، تمام يا قسمتي از اضافه) ١(ه در تبصره تصويب هيأت ياد شد

تصويب اين قانون،  هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از و تبصره) الف (دستورالعمل بند  - ٣تبصره  
  .شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابالغ مي

  
  سلحانهفرار در زمان جنگ و درگيريهاي م -بخش دوم  
متوالي غيبت نمايند و  اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز - ٦١ماده  

حبس از يك تا پنج سال محكوم  عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به
ده سال محسوب و به حبس از سه تا پانز شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري مي
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  .گردند محكوم مي
  
  

مشغول خدمت  اين قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفي و) ٦١(فراريان مذكور در ماده  - ٦٢ماده  
يك تا سه سال و اگر فرار از  شوند درصورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از

  .شوند جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي
  

متوالي غيبت  كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز - ٦٣ماده  
حبس از يك تا سه سال  نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به

محسوب و به حبس از دو تا پنج سال  گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محكوم مي
  .شوند محكوم مي

  
مشغول خدمت  اين قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفي و) ٦٣(فراريان مذكور در ماده  - ٦٤ماده  

از سه ماه تا يك سال و اگر  شوند درصورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس
  .گردند مي فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم

مستقيم و سريع  اي است كه يگاني درگيري ظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقهمن -تبصره  
  .رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد

  
موجب شكست  اين قانون،) ٦٤(و ) ٦٣(، )٦٢(، )٦١(چنانچه فرار افراد مذكور در مواد  - ٦٥ماده  

  .شوند مجازات محارب محكوم مي دي شود بهجبهه اسالم يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خو
  

اشرار و قاچاقچيان  هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقالب، - ٦٦ماده  
جبهه محسوب و حسب مورد  مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از

  .مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود
  

گذراندن دوره  نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول - ٦٧ماده  
مرخصي يا دوره آموزشي  باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموريت يا آموزشي در داخل يا خارج كشور مي

جهت بازگشت به محل خدمت به  يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را
يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري  ها ياكنسولگريها قسمتهاي مربوط در داخل يا سفارتخانه

موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب  اسالمي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر
  .بخش خواهند بود مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين

  
باش رزمي  آماده هنگامي كه يگان مربوط در مأموريتهر نظامي كه در زمان بسيج يا  - ٦٨ماده  
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  .بخش خواهد بود باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين مي
  

فاصله پنج روز از  افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به - ٦٩ماده  
محسوب و به حبس از شش ماه  معرفي نكنند فراري تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را

قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي  درصورتي كه افراد ياد شده. شوند تا دو سال محكوم مي
  .دهد نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي

  
توانند از  ت ميخدم اين قانون، فقط براي بار اول فرار از) ٦٤(و ) ٦٢(فراريان مشمول مواد  - ٧٠ماده  

فرار از خدمت حسب مورد  تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و درصورت تعدد و ياتكرار
  .اين قانون مجازات خواهند شد) ٦٣(و ) ٦١(مطابق مواد 

  
  

  مقررات مشترك -بخش سوم  
وتوري جنگي وسائل م هر نظامي كه با سالح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و - ٧١ماده  

محسوب و چنانچه عمل وي  يا مجهز به سالح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري
محارب و درغير اين صورت به حبس از  ضربه مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات

  .شود سه تا پانزده سال محكوم مي
  

نيروهاي مسلح غير  ساير وسائل و لوازم مورد استفاده هر نظامي با وسائل موتوري ديگر يا - ٧٢ماده  
ضربه مؤثر به مأموريت  اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي) ٧١(از موارد ياد شده در ماده 

  :به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت
  .تا پانزده سال از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سههرگاه فرار وي از جبهه باشد  -الف  

  .هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال - ب 
  .در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال -ج 

داشته باشد به آن  چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري -تبصره  
  .شود م ميمجازات محكو

  
تقويت دشمن  هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسالم يا - ٧٣ماده  

  .شود محكوم مي گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس
  

و گردد  مي فرار بيش از دو نفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب - ٧٤ماده  
درغير اين صورت  چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و

  .باشد سال حبس مي مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج
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نيروهاي مسلح  محصالن مراكز آموزشي و اعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي - ٧٥ماده  

ويژه تابع مقررات مربوط به  دهند و بسيجي اني را به صورت نظامي يا كارمند انجام ميخدمت پيم
بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر  اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير

  .باشند وظيفه مي مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان
  

  :مندرج در اين قانون مواردي است از قبيلمنظور از عذر موجه  - ٧٦ماده  
  .بيماري مانع از حضور -الف  

) اوليه ضرورت دارد در زماني كه عرفاً براي مراسم (فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اوالد  - ب 
نباشد و به مراقبت وي نياز  درصورتي كه مراقب ديگري (و همچنين بيماري سخت يكي از آنان 

  ).باشد
  .ابتالء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله -ج 

  .در توقيف يا حبس بودن -د  
مبتال گردد موظف  اين ماده) ج(و ) ب(، )الف (هر نظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي  -تبصره  

نسبت به اخذ مرخصي  است در اولين فرصت ممكن، مراتب را به يگان اطالع و حسب مورد
اخذ مرخصي وجود داشته باشد و  درصورتي كه امكان. و امثال آن اقدام نمايد استعالجي، استحقاقي

سپري شدن مدتي كه عرفاً براي آن حادثه  اقدام نكند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و
مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا  ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به

  .د شدكيفري با او رفتار خواه
  

يگان مربوط معرفي  كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به - ٧٧ماده  
يكي از عذرهاي موجه حادث  ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتي كه در اثناء فرار

حدوث عذر، ولي مجموع فرار قبل و بعد از  شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد
  .شود يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي

معرفي ننمايند  درصورتي كه پس از صدور رأي نهائي دادگاه و ابالغ آن، خود را به يگان مربوط 
  .فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد

  
  گزارش خالف واقع -فصل پنجم  

  
فرماندهان يا ديگر  يفه عمداً گزارشي بر خالف واقع بههر نظامي به مناسبت انجام وظ - ٧٨ماده  

گزارشي با تغيير ماهيت يا به  مقامات مسؤول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت
صالح گزارش  امر خود را به مقامات ذي طور ناقص ارائه دهد و يا عمداً جرائم ارتكابي كاركنان تحت

و جرائم را به موقع اعالم نكند به ترتيب زير  جلوگيري نمايد يا گزارشها ندهد و يا از گزارش آن
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  :شود محكوم مي
  .مجازات محارب چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسالم يا تلفات جاني گردد به -الف  

باشد به حبس از  درصورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط - ب 
  .نج سالدو تا پ

به حبس از سه ماه  شود در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي -ج 
  .تا يك سال

جبران  مجازات فوق به چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب عالوه بر - ١تبصره  
  .خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد

انگاري  مباالتي و سهل بي اين ماده در اثر) ج(و ) ب(شاره در بندهاي هرگاه اعمال مورد ا - ٢تبصره  
مرتكب به نصف حداقل، تا نصف  باشد درصورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد

نامه انضباطي عمل  غيراين صورت طبق آئين حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در
  .باشد ديات مي انونپرداخت ديه طبق مقررات ق. شود مي
  

  هاي خالف واقع نامه تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق - فصل ششم  
  

عمومي بر خالف  هر نظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه - ٧٩ماده  
وظيفه عمومي است در  مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت

نامه  اقدام به صدور گواهي يا تصديق ست مشموالن ذكر نگردد و يا شخصاً يا به واسطه ديگريفهر
چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم  خالف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد

ي ريال تا س) ٦ ٠٠٠ ٠٠٠(يك تا پنج سال و يا شش ميليون  مجازات شديدتري نباشد به حبس از
  .شود جزاي نقدي محكوم مي ريال) ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ميليون 

اين ماده استفاده  هاي خالف واقع مذكور در نامه هركس با علم و اطالع، از اوراق و تصديق - ١تبصره  
ريال ) ٣ ٠٠٠ ٠٠٠(ميليون  نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه

در هرصورت امتياز مكتسبه لغو  ريال جزاي نقدي محكوم و) ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠(تا هجده ميليون 
  .گردد مي

ارتشاء نيز شده باشند  مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم - ٢تبصره  
  .گردند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي

  
  هاي مسلحفروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيرو -فصل هفتم  

  
متعلق به دولت  هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه - ٨٠ماده  

آن دسترسي پيدا كرده  يا دراختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به
سوء نيت مخفي نمايد به  با بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا
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  .شود حبس از دو تا ده سال محكوم مي
  
  

دراختيار دولت را كه  هر نظامي كه مركب يا وسائل نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا - ٨١ماده  
كرده بفروشد يا به رهن بگذارد  برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا

مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال  ري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيتيا به نحو ديگ
  .گردد محكوم مي

  
فروش و يا هر نوع  هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و - ٨٢ماده  

ي مورد معامله يا به نحو ديگر معامله ديگري درمورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد
  .شود قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي

  
دراختيار دولت  هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا - ٨٣ماده  

استفاده غيرمجاز قرار دهد  را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد
علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا  و بر خالف مقررات دراختيار ديگري بگذارد يا بهيا بدون اجازه 

  .گردد محكوم مي تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال
  

دولت را كه  هر نظامي كه ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا دراختيار - ٨٤ماده  
غيرمجاز قرار دهد يا  غيرمجاز برساند يا مورد استفاده برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف

مصارفي برساند كه در قانون  بدون اجازه و برخالف مقررات دراختيار ديگري بگذارد و يا آن را به
زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از  براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا

  .شود ميشش ماه تا دو سال محكوم 
  

) ٨٤(در ماده  هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور - ٨٥ماده  
باشد به حبس از سه  ريال) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون 

بر جبران  عالوه اين مبلغ باشد، درصورتي كه خسارت وارده كمتر از. شود ماه تا دو سال محكوم مي
  .شود مي نامه انضباطي رفتار خسارت وارده، با وي مطابق آئين

  
نظامي است به  تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم - ٨٦ماده  

لزوم نظر كارشناسان مزبور  باشد و دادگاه درصورت ربط در هر مورد مي عهده كارشناسان نظامي ذي
  .واهد كردرا كسب خ

  
و يا ) امنيت كشور بهم خوردن (هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخالل در نظام  - ٨٧ماده  
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  .شود شكست جبهه اسالم گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي
  

  سرقت -فصل هشتم  
  

را سرقت  دولت هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا دراختيار - ٨٨ماده  
  .شود نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

  
و وجوه و ) منفجره غير از سالح و مهمات و مواد (هر نظامي كه وسائل و لوازم نظامي  - ٨٩ماده  

را سرقت نمايد به حبس از  اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه دراختيار نيروهاي مسلح است
  .گردد يك تا پنج سال محكوم مي

  
اردوكشي يا  اين قانون در موقع) ٨٩(و ) ٨٨(هاي ارتكابي مذكور در مواد  هرگاه بزه - ٩٠ماده  

آن در مأموريت محوله  باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت مأموريت آماده
امل سالح ظاهر حين سرقت ح يگان، مؤثر و در آن ايجاد اخالل نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان در

  .گردند از سه تا پانزده سال محكوم مي يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس
  

دفاتر ثبت و  ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در هر نظامي بعض يا كل نوشته - ٩١ماده  
رسماً مأمور حفظ آنها  كه ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي

  .شود مي هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم
پانزده سال  دار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا چنانچه امانت - ١تبصره  

  .گردد محكوم مي
توسط مباشر ثبت و  تيمباالتي يا عدم رعايت نظامات دول احتياطي، بي هرگاه در اثر بي - ٢تبصره  

و نوشتجات مفقود يا معدوم  دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك ضبط اسناد يا امانت
  .گردد محكوم مي يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال

  
بهه شكست ج و يا) بهم خوردن امنيت كشور (هاي فوق موجب اخالل در نظام  هرگاه بزه - ٩٢ماده  

  .شود اسالم گردد، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي
  
  

  آتش زدن و تخريب و اتالف -فصل نهم  
  

كشتي يا هواپيما يا  هر نظامي كه عمداً تأسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا - ٩٣ماده  
كي يا مراكز محتوي اسناد الكتروني امثال آنها يا انبارها يا راهها يا وسائل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا
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مسلح يا وسائل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از  بندي شده مورد استفاده نيروهاي و دفاتر يا اسناد طبقه
منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا  ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد
  .شود ال محكوم ميسه تا پانزده س ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از

بهم خوردن  (نظام  درصورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخالل در - ١تبصره  
  .گردد محكوم مي يا شكست جبهه اسالم باشد مرتكب به مجازات محارب) امنيت كشور

ني طبق نشي عقب تخريب امكانات و تأسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام - ٢تبصره  
  .االجراء از شمول اين ماده مستثني است دستور الزم

  
اموالي را كه در  اين قانون، عمداً ساير) ٩٣(هر نظامي كه غير از موارد ياد شده در ماده  - ٩٤ماده  

وادار به آن نمايد به حبس  اختيار نيروهاي مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را
و ) بهم خوردن امنيت كشور (در نظام  شود و اگر عمل وي موجب اخالل ال محكوم مياز دو تا پنج س

  .شود محكوم مي يا شكست جبهه اسالم گردد به مجازات محارب
  
  

  سوء استفاده و جعل و تزوير - فصل دهم  
  

ر مقام را به اعتبا هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا - ٩٥ماده  
پانزده سال محكوم خواهد  وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا

  .شد
  

نيروهاي مسلح در رده  هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر يكي از فرماندهان يا مسؤوالن - ٩٦ماده  
علم به جعل يا تزوير استعمال  يا بافرمانده نيرو يا همطراز و باالتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند 

  .شود نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي
  

مسلح را به اعتبار  هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسؤوالن نيروهاي - ٩٧ماده  
كوم يك تا پنج سال مح مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از

  .گردد مي
  

كند يا با علم به  هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل - ٩٨ماده  
  .شود مي جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يك تا ده سال حبس محكوم

  
لح را جعل مس هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا عالمت يكي از نيروهاي - ٩٩ماده  

  .گردد سال محكوم مي كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج
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يا ادارات و  هر نظامي كه مهر يا تمبر يا عالمت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها و - ١٠٠ماده  

استفاده كرده يا موجبات  جازشركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرم
از شش ماه تا سه سال محكوم  استفاده آنرا فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس

  .شود مي
  

سپرده شده به  هرنظامي كه از مهر، تمبر يا عالئم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او - ١٠١ماده  
خسارت وارده به حبس از شش  د، عالوه بر جبرانصورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شو

  .گردد ماه تا سه سال محكوم مي
  

مراتب را به مسؤوالن  مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب - ١٠٢ماده  
وسائل دستگيري آنان را  ربط اطالع بدهند و ساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب، ذي
تخفيف داده يا آنان را از مجازات  م نمايند باتوجه به نوع عمل ارتكابي، دادگاه مجازات آنان رافراه

  .معاف خواهد كرد
  

و محاسبات و  ها و اسناد و سجالت و آمار هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته - ١٠٣ماده  
وظايفش جعل يا تزوير  ي و يا راجع بهها و اوراق رسمي مربوط به امور نظام دفاتر و غير آنها از نوشته

اي را  خطوطي را تحريف كرده يا كلمه كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا
  .گردد از دو تا پنج سال محكوم مي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس

  
وظايفش مرتكب  هاي راجع به نامه ادها و مقاولهها، قرارد هر نظامي كه در تحرير نوشته - ١٠٤ماده  

گفته و نوشته يكي از مقامات  جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا
صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه  يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را

  .شود از دو تا پنج سال محكوم مي ه دهد به حبسبه آن اقرار نشده اقرار شده جلو
  

با علم به جعل و  اين قانون را) ١٠٤(و ) ١٠٣(هرنظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد  - ١٠٥ماده  
  .گردد مي تزوير مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم

  
هاي غير  نوشته يكي از طرق مذكور در اسناد وهر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به  - ١٠٦ماده  

  .شود رسمي جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي
  

بودن آنها مورد  جعلي اين قانون را با علم به) ١٠٦(هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده  - ١٠٧ماده  
  .گردد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي
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ساختن يا امر به  دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در هر نظامي كه عهده - ١٠٨ماده  

جهت تعيين مقدار يا صفت يا  ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از
ديگري آن چيز ، نفعي براي خود يا  قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن

عالوه بر جبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل  تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد
  :شود  محكوم مي بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير

باشد به حبس از  ريال) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده تا ده ميليون  -الف  
  .شش ماه تا دو سال

يكصد ميليون  ريال تا) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون چنانچه  - ب 
  .ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال) ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(

باشد به حبس از  ريال) ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون  -ج 
  .دو تا ده سال

  
پرداخت وجه يا تسليم  متياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سندقبول هرگونه هديه يا ا - ١٠٩ماده  

معامالت و قراردادهاي خارجي و  مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با
عالوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل  مرتكب مذكور. داخلي توسط نظاميان ممنوع است

سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم  ري از دو تا دهآن به دولت به حبس تعزي
  .گردد مي

  .است مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده - ١تبصره  
پردازد، موضوع  مي درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه - ٢تبصره  

تماماً به حساب خزانه واريز  شود و وجوه مزبور دريافت و مربوط رسانيده مي قبالً به اطالع مسؤول
  .بود در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد. گردد مي
  

مسلح با ديگران  هاي مربوط به نيروهاي ها و مزايده هرنظامي كه در معامالت يا مناقصه - ١١٠ماده  
جزاي نقدي معادل آنچه  ت وارده به حبس از دو تا ده سال وتباني نمايد، عالوه بر جبران خسار

  .شود برخالف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي
  

جرائم مندرج در مواد  چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب - ١١١ماده  
ي محكوم و اگر پس از مرتكبان اصل اين قانون شركت نمايند به مجازات) ١١٠(، و )١٠٩(، )١٠٨(

  .حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد كشف يا اطالع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات
  

نظارت او قرارداده  هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا - ١١٢ماده  
ائي و ادويه و مايعات تقلبي را غذ شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد
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  .حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگري تقسيم كند به
  

مواد غذائي فاسد  نيت گوشت حيوانات مبتال به بيماريهاي مسري يا هر نظامي كه با سوء - ١١٣ماده  
به حبس از سه تا پانزده  ميان تقسيم نمايديا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظا

  .شود سال محكوم مي
  

توجهي  بي اين قانون در اثر اهمال و) ١١٣(و ) ١١٢(چنانچه اعمال مذكور در مواد  - ١١٤ماده  
  .گردد صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي

  
قانون لطمه  اين) ١١٣(و ) ١١٢(ذكور در مواد هاي م در صورتي كه در اثر وقوع بزه - ١١٥ماده  

مجازات محارب محكوم  جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به
  .خواهد شد

  
  

كسب كرده يا  چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل، منافعي - ١١٦ماده  
  .شود رد و امتيازات حاصله لغو ميامتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مست

  
قتل يا نقص  در تمام موارد مذكور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به - ١١٧ماده  

حسب مورد به قصاص و  عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب عالوه بر مجازاتهاي مذكور
  .خواهد شد كومپرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز مح

  
  ارتشاء، اختالس و اخاذي - فصل يازدهم  

  
ديگر از كاركنان  هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي - ١١٨ماده  

بالعوض يا كمتر از قيمت  نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را
انجام امر برخالف قانون نباشد در حكم  نمايد اگرچه انجام يا خودداري از معمول به هر عنوان قبول

  :شود  مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي
حبس از يك تا  ريال باشد به) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون  -الف  

  .يا رتبه جهپنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك در
 ٠٠٠(ميليون  ريال تا ده) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون  - ب 
قيمت مال مأخوذ و  ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا) ١٠ ٠٠٠

  .تنزيل دو درجه يا رتبه
به حبس از سه  ريال باشد) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون  -ج 
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  .نيروهاي مسلح  تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از
  

اموال را كه بر  ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله - ١١٩ماده  
نمايد مختلس محسوب و  ي برداشت يا تصاحبحسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگر

  :شود  زير محكوم مي عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس حسب مورد به مجازات
) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختالس تا يك ميليون -الف  

بهاء مال مورد اختالس و  وجه يا ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر
  .تنزيل يك درجه يا رتبه

 ٠٠٠ ٠٠٠(ميليون  هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختالس بيش از يك - ب 
سال و جزاي نقدي معادل دو  ريال باشد به حبس از دو تا ده) ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(ريال تا ده ميليون ) ١

  .الس و تنزيل دو درجه يا رتبهبرابر وجه يا بهاء مال مورد اخت
 ٠٠٠ ٠٠٠(هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختالس بيش از ده ميليون -ج 
وجه يا بهاء مال مورد  ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر) ١٠

  .اختالس و اخراج از نيروهاي مسلح
مجازات هر دو جرم  ختالس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب بهچنانچه عمل ا - ١تبصره  

  .شود محكوم مي
تعلق دارد آن را  الذكر به نيروهاي مسلح هركس با علم به اينكه اموال مورد اختالس فوق - ٢تبصره  

ا به مورد مثل يا قيمت آنه خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد عالوه بر استرداد اموال يا حسب
  .شود حبس از يك تا پنج سال محكوم مي

  
نيروهاي وظيفه  اين قانون از) ١١٩(و ) ١١٨(چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد  - ١٢٠ماده  

  .باشد اخراج منتفي است
  

و يا صالحيت  اين قانون از حيث تعيين مجازات) ١١٩(و ) ١١٨(مبالغ مذكور در مواد  - ١٢١ماده  
مبلغ بالغ بر حدنصاب  است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع محاكم اعم از اين

  .مزبور باشد
  

يا مال مورد  چنانچه نظامي مرتكب اختالس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه - ١٢٢ماده  
نمايد و اجراي  مي اختالس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف

  .خواهد نمود ات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراءمجاز
  

صورت وجود  ريال اختالس كند، در) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(هر نظامي كه زائد بر يك ميليون  - ١٢٣ماده  
قرار در هيچ يك از مراحل  دالئل كافي، صدور قراربازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين
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  .بل تبديل نخواهد بودرسيدگي قا
  

مجازات حبس  اين قانون، كه) ١١٩(و ) ١١٨(هاي مندرج در مواد  در هر مورد از بزه - ١٢٤ماده  
دادسرا . خود معلق خواهد شد براي آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل

صورتي كه متهم به موجب رأي در . اعالم دارد ربط مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي
خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت  قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء

  .كرد تعليقش نگرفته دريافت خواهد
توانند  نظامي مي فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات باالتر -تبصره  

در قوانين استخدامي نيروهاي  مذكور - » كاري بدون «ت يك ماهه، وضعيت پس از پايان بازداشت موق
  .را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند - مسلح 

  
قهر، ديگري را اكراه  استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خود به جبر و هرنظامي كه با سوء - ١٢٥ماده  

مسلط شود، عالوه بر رد عين،  ل يا حق ديگريبه معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر ما
  .شود يك تا پنج سال محكوم مي مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از

  
  استفاده غيرقانـوني البسه رسمي - فصل دوازدهم  
  يا عالئم و نشانها و مدالهاي نظامي 

  
نظامي داخلي يا  رجات و البسه رسميهرنظامي كه علناً نشانها و مدالها و عالئم و د - ١٢٦ماده  

يا بدون حق، استفاده  خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز
غيرقانوني استفاده كند به حبس  نمايد يا از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد

جب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مو شود مگر اينكه به از شش ماه تا دو سال محكوم مي
  .گردد آن مجازات محكوم مي مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به

مشمول مقررات اين  استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي -تبصره  
  .ماده نخواهد بود

  
نموده يا بعداً به  را امضاء ١٩٤٩ارداد ژنو مورخ هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قر - ١٢٧ماده  

آن را در منطقه عمليات  آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير عالئم هالل احمر يا همرديف
  .شود تا دو سال محكوم مي جنگي بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه

  
  

  ساير مقررات - فصل سيزدهم  
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اتالف تأسيسات يا  زدن يا شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش - ١٢٨ماده  
در امور نظام وظيفه، فروش  اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح، تقلب و دسيسه

جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم  غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشاء، اختالس، اخاذي يا
  .شود جرائم مذكور محكوم مي و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات است

مستقالً جرم باشد،  در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود - ١تبصره  
  .گردد مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي

اقداماتي كه شروع  باشد،هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده  - ٢تبصره  
تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن  شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي به جرم تلقي مي

  .شود اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي
  

دشمن و قبل از  جرائمي كه پس از اعالم رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با - ١٢٩ماده  
  .گردد محسوب مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح د صلح واقع ميامضاء قراردا

  
اين ) ٧٨(و ) ٥١(،)٤٤(، )٤٣(، )٤٢(مواد ) ج(و بند ) ٣٨(اعمالي كه به موجب ماده  - ١٣٠ماده  

مسلح ظرف مدت سه ماه  شود توسط ستاد كل نيروهاي قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي
  .گردد قوا ابالغ مي تهيه و پس از تصويب فرماندهي كلپس از تصويب اين قانون 

تاريخ حقيقي و  هرگونه تغيير يا حذف اطالعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به - ١٣١ماده  
مربوط صورت گيرد و  نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي

دشمن يا افرادي كه صالحيت  به اي بندي شده رايانه ليم اطالعات طبقههمچنين اقداماتي از قبيل تس
اطالعات، سرقت اشياء داراي ارزش اطالعاتي مانند  دسترسي به آن اطالعات را ندارند، افشاء غيرمجاز

هاي مالي كه نظاميان  استفاده اطالعات يا معدوم كردن آنها يا سوء يا ديسكتهاي حاوي) CD(دي  سي
شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط  ايانه مرتكببه وسيله ر
  .باشند مي به اين قانون

  
عالوه بر مجازاتهاي  در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود، مرتكب - ١٣٢ماده  

ا پرداخت مثل يا قيمت مال ي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا
موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم  رسيدگي در اين گونه. گردد المثل نيز محكوم مي و اجرت

  .دادخواست ندارد
  

ارتكابي و ميزان  در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم - ١٣٣ماده  
هيأت كارشناسي ارجاع و نظر  ع را به كارشناس ياتأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضو

  .آنان را كسب نمايد
اعالم نظر هيأت  نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و -تبصره  
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دستورالعملي كه توسط ستاد  مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب
نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب  همكاري و هماهنگي سازمان قضاييكل نيروهاي مسلح و با 
  .رسد مشخص خواهد شد فرماندهي كل قوا مي

  
نظامي است  هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاههاي - ١٣٤ماده  

ز لحاظ تعقيب موضوع ا خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با
  .نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت

  
مقررات مربوط در  مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند - ١٣٥ماده  

  .باشد مراجع قضايي عمومي مي
  

داشته باشد،  سلح جنبه تخلف انضباطي نيزهرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي م - ١٣٦ماده  
شود و اين  مسلح انجام مي رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسؤوالن نيروهاي

فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را  موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و
  .به مرجع قضائي اعالم نمايند

  
 ١٣٧١.٥.١٨مصوب - تصويب اين قانون، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح با  - ١٣٧ماده  

 -تمديد شده است  ١٣٧٦.٨.١١كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي كه در تاريخ
  .باشد كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي و ١٣١٨.١٠.٤و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 

  
شنبه  علني روز سه يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه قانون فوق مشتمل بر 

اسالمي تصويب و در تاريخ  مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ١٣٨٢.١٠.٢٥

 
 
 
 


