
م نیروهاي مسلحیقانون مجازات جرا

مواد عمومی-فصل اول 

افراد زیر که در این کلیهانتظامیف خاص نظامی ویهاي نظامی به جرائم مربوط به وظادادگاه–1ماده 
:کنندمیشوند رسیدگیخوانده می» نظامی«به اختصار قانون

.هاي وابستهسازماناسالمی ایران وکل نیروهاي مسلح جمهوري کارکنان ستاد-الف

.هاي وابستهکارکنان ارتش جمهوري اسالمی ایران و سازمان-ب

سپاه پاسداران بسیجهاي وابسته و اعضايکارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و سازمان-ج
.اسالمیانقالب

.هاي وابستهکارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان-د

.کارکنان مشمول قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-ه

.کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن-و

در داخل و خارج انتظامیمراکز آموزش نظامی و-موضوع قوانین استخدامی نیروهاي مسلح -محصالن -ز
.مسلحاز کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي

قوانین هستند و طبقکسانی که به طور موقت در خدمت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران-ح
.شوندمحسوب میاستخدامی نیروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهاي مسلح

در کنندمیهاي دیگر خدمتجرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان-1تبصره 
.شوددادگاههاي نظامی رسیدگی می

.شوداز خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمیییرها-2تبصره 

است به استناد این شدهذکردادگاه نظامی مکلف است در مواردي که مجازات جرمی در این قانون-2ماده 
.همین قانون خواهد بودموجبقانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به

آن جرم در رسیدگی بهباشد چنانچهدر مواردي که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده-تبصره 
نماید و اعمال تعیین کیفر میآن جرم،صالحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به

.بودتخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد



تواند در دادگاه میاست"تا دو سال"در کلیه مواردي که حداکثر مجازات حبس در این قانون -3ماده 
و یا به مجازات قانونی جرم تخفیف دادهحداقلصورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم

د:اصلی تبدیل نمایمجازاتهاي ذیل متناسب بایکی از مجازات

:در مورد کارکنان پایور-الف 

.کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال-1
.ریال)20,000,000) ریال تا بیست میلیون (2,000,000(جزاي نقدي از دو میلیون-2
.یک سالمحرومیت از ترفیع از سه ماه تا-3
.انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه-4
.منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال-5

:در مورد کارکنان وظیفه-ب 

.اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه-1
.ریال)000,000,10) ریال تا ده میلیون (000,000,1جزاي نقدي از یک میلیون (-2
حداکثر تااشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه ومنع -٣

دادگاه میشش ماه باشدپایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از
.تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد

محل خدمت معین، تعییندر صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط-1تبصره 
.باشدجدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می

تبدیل مجازات مکلف بهباشد، قاضیدر کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می-2تبصره 
.باشدحبس به جزاي نقدي می

است "پنج سالتابیش از دو سال"کلیه مواردي که حداکثر مجازات حبس در این قانون در -4ماده 
سوم حداقل مجازات قانونی جرم یکتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تادادگاه می

:مجازات اصلی تبدیل نمایدباتخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهاي ذیل متناسب

:در مورد کارکنان پایور-الف 

.ریال)000,000,50) ریال تا پنجاه میلیون (000,000,10جزاي نقدي از ده میلیون (-1
.محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال-2
.تنزیل یک درجه و یا رتبه-3
.انفصال موقت از شش ماه تا یک سال-4



:در مورد کارکنان وظیفه-ب 

.ریال)000,000,30) ریال تا سی میلیون (000,000,50جزاي نقدي از پنج میلیون (-1
.اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه-2

است دادگاه می" سالبیش از پنج" در تمام مواردي که حداکثر مجازات حبس در این قانون -5ماده 
یا مجازات قانونی جرم تخفیف و حداقلتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم

:تبدیل نمایداصلیهاي ذیل متناسب با مجازاتبه یکی از مجازات

:در مورد کارکنان پایور-الف 

ریال.)000,000,100() ریال تا یکصد میلیون000,000,30جزاي نقدي از سی میلیون (-1
.محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال-2
.تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه-3
.مدت یک سالانفصال موقت به -4

:در مورد کارکنان وظیفه-ب 

ریال.)000,000,50() ریال تا پنجاه میلیون000,000,10جزاي نقدي از ده میلیون (-1
.اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال-2

مربوط به خدمت مقرراتشوند، کلیهدر هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می-6ماده 
.خدمت درباره آنان جاري استتحمل اضافهکیفري و انضباطی نیروهاي مسلح در زماناز جمله مقررات 

اصلی پیش مجازاتهاي دیگري غیر از حبس به عنواندر مواردي که در این قانون، مجازات-7ماده 
د:باشمیتخفیفوجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل ودر صورتبینی شده 

.درجه و یا رتبهتنزیل دومجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به-الف 

.مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه-ب 

.مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع-ج 

حداقل مجازات نصفت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تامجازات جزاي نقدي یا انفصال موق-د 
.قانونی آن

ریال جزاي )000,000,10() ریال تا ده میلیون000,000,1(مجازات شالق تعزیري به یک میلیون-ه 
.نقدي



مجازات حبس خصوصدر) این قانون5) و (4()،3هاي مقرر در مواد (در مواردي که تخفیف-8ماده 
.مجدداً تخفیف دهدقانون) این7تواند آن را به استناد ماده (شود، دادگاه نمیاعمال می

7/9/1370مصوب اسالمیجهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات-9ماده 
.است

حبس با مجازاتبودنتوأم مالك تعیین صالحیت دادگاههاي نظامی، مجازات اصلی جرم است و-10ماده 
.هاي دیگر و همچنین تبدیلی تاثیري در صالحیت ندارد

رعایت مقررات دادستان وتوانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهادهاي نظامی میدادگاه-11ماده 
به حبس با خدمت تبدیلسال نباشدمربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وي را که بیش از یک

که نیروهاي مسلح براي خدمت تعیین میمربوط یا مراکزينمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان
بازداشتگاه یگان یا مرکزي که تعیین شده نگهداري میخدمت روزانه درکنند معرفی شده و پس از پایان

.شوند

این گونه وضعیت خدمتیربوط ومقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده م-تبصره 
قانون توسط سازمان پس از تصویب اینبود که ظرف مدت سه ماهافراد به موجب دستورالعملی خواهد

تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدنیروهاي مسلح تهیه و بهقضائی نیروهاي مسلح با همکاري ستاد کل
.رسید

به مجازاتجرائم عمديها دراعضاي ثابت نیروهاي مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه-12ماده 
:گردندمیشوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراجهاي زیر محکوم می

.پنج سالتعلیقی زائد بردر صورت تعدد) به حبس غیرمحکومیت یا محکومیتهاي (-الف 

.محکومیت به حدود-ب 

.محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور-ج 

.محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو-د 

فرمانده مربوط خدمت با تقاضايط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ازیدر صورت وجود شرا-1تبصره 
اثر تبعی حکم را طبق مقررات اجرايمتن حکم،تواند با ذکر دالئل و تصریح دریا دادستان، دادگاه می

.معلق نماید2/3/1375اسالمی مصوبمربوط به تعلیق در قانون مجازات

هاي فوق محکومیتشدنمحض قطعیه به خدمت اعضاي پیمانی یا قراردادي نیروهاي مسلح ب-2تبصره 
.شدپایان داده خواهد



محکوم شوند، سالحبس از دو سال تا پنجصورتی که کارکنان پایور نیروهاي مسلح به در–3تبصره 
رعایت مقررات استخدامی و باجرمانفصال، بازخریدي و یا بازنشستگی) باتوجه به نوعاخراج از خدمت (

.خواهد بودنیروهاي مسلحهاي انصباطینیروهاي مسلح با رأي کمیسیون

.باشدشدهتصریحمگر اینکهگردد عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی-13ماده 

اند اتمام نرساندهبهافسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را-14ماده 
) این قانون محکوم شوند 12ماده (درهاي مذکورچنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدي به یکی از مجازات

تر به صورت خدمت وظیفه انجام درجه یا رتبه پاییندومجازات بابقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجراي 
.دادخواهند

مجازات، به عنوان تعیینجرائم تعزیري و بازدارنده عالوه برتوانند درهاي نظامی میدادگاه–15ماده 
:هاي ذیل محکوم نمایندتتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات

:در مورد کارکنان پایور-الف 

.منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال-1
.محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال-2

:در مورد کارکنان وظیفه-ب 

.اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه-1
.داران وظیفهتنزیل یک درجه افسران و درجه-2
پایان مدت خدمت تانقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثرمنع اشتغال به خدمت در نقطه یا -3

تواند مدت باشد دادگاه میماهوظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه
.باقیمانده را مورد حکم قرار دهد

نموده یا مجازات استفادههاي فوق به عنوان مجازات اصلیدر هر مورد که دادگاه از مجازات-تبصره 
را به عنوان مجازات تتمیمی مورد همان مجازاتتواندباشد نمیحبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده

.دهدحکم قرار

سال است و مسلح یکحداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهاي-16ماده 
.استفاده خواهند کرداستخدامی مربوطکاري مطابق مقرراتمحکومان به این مجازات از حقوق بدون



جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی-فصل دوم 

اسالمی ایران را جمهوريهر نظامی که برنامه براندازي به مفهوم تغییر و نابودي اساس نظام-17ماده 
اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت دهد یاطراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل

.شودمیمحسوبیا معاونت مؤثر داشته باشد محارب

نماید و خود را به توبه) قبل از کشف توطئه و دستگیري،17هر یک از اشخاص مذکور در ماده (-18ماده 
اه محرز شود حد محاربه توبه وي در دادگکهمأموران معرفی کند و اطالعاتش را در اختیار بگذارد به نحوي

اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري وي یا موجباز او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب
شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگري شدهتا پنج سال محکوم خواهداز یکدیگران گردد، به حبس

.شودآن جرم نیز محکوم میمجازاتباشد به

جمعیتی با بیش از قتل)،ایجاد رعب، آشوب وهم زدن امنیت کشور (هر نظامی که به منظور بر-19ماده 
از سه تا پانزده سال محکوم میحبسدو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به

شناخته نشوند به دو تا در صورتی که محارب دارندگردد. اعضاي جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی
.گردندپنج سال حبس محکوم می

جمهوري اسالمی ایران حاکمیتهر نظامی که به نحوي از انحاء براي جداکردن قسمتی از قلمرو-20ماده 
جمهوري اسالمی ایران اقدام نماید به مجازات کشورکردن به تمامیت ارضی یا استقاللیا براي لطمه وارد

.شودمیمحارب محکوم 

اندازي نظام و برمنظورنظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به-21ماده 
پانزده سال حبس تعزیري محکوم سه تاهمکاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به

:گردندمی

او سپرده شده یا عهدهبهپایگاه یا محلی که حفاظت آنهر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا -الف 
نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم اسرارها و اسناد وتأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه

.یا افشاء نماید

.هر نظامی که براي انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند-ب 

مفسد جمعمحارب وها یا دستجاتل جنگ با ایران یا براي گروههر نظامی که براي دولت در حا-ج 
مفسدان اغوا و تشویق کند یا ومحاربانآوري نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا

.ل الحاق آنان را فراهم آوردیعمالً وسا



.شودمحسوب میمحاربهر نظامی که علیه نظام جمهوري اسالمی ایران اقدام مسلحانه نماید،-22ماده 

هستند اجبار یا مسلحهر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوي در خدمت نیروهاي-23ماده 
یا با علم به فراري فرار را تسهیل موجباتنظامی کند یایفتحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجراي وظا
براندازي حکومت یا شکست نیروهاي خودي در مقابل منظوربودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به

.شودحبس از سه تا پانزده سال محکوم میاال بهمحارب ودشمن باشد به مجازات

:شوندهاي ذیل محکوم میافراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات-24ماده 

دشمن و یا بیگانه قرار اختیارهر نظامی که اسناد یا اطالعات یا اشیاي داراي ارزش اطالعاتی را در-الف 
ها، کارخانجات، استحکامات، پایگاهتأسیسات،دهد و این امر براي عملیات نظامی یا نسبت به امنیت

ها، هواپیماها یا نظامی، کشتیهايموقت، ساختمانهايتوقفگاهانبارهاي دائمی یا موقتی تسلیحاتی،
تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدیا امنیتنقلیه زمینی نظامییلوسا
.شد

موفق به تسلیم آن دلیلیهر نظامی که اسناد یا اطالعات براي دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر-ب 
.گرددوم مینشود به حبس از سه تا پانزده سال محک

مسلح را به نیروهايهر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادي و یا صنعتی مربوط به-ج 
از مفاد آن آگاه سازد به مجازات رادشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان

.شدمحارب محکوم خواهد

و یا بیگانه به دشمنهر نظامی که براي به دست آوردن اسناد یا اطالعات طبقه بندي شده، به نفع-د 
دیگر مستوجب مجازات شدیدتري قوانینمحل نگهداري اسناد یا اطالعات داخل شود، چنانچه به موجب

.گرددمینباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم

حبس از شش ماه شود بهامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور واردهر نظامی که عالماً و ع-تبصره 
.گرددتا سه سال محکوم می

انبارهاي تسلیحاتی، اردوگاهکارخانجات،ها،هر بیگانه که براي کسب اطالعات به نفع دشمن به پایگاه-ه
ط یهاي دفاعی نظامی و وساساختماننظامی، هاي موقتیتوقفگاههاي نیروهاي مسلح،هاي نظامی، یگان

هاي نگهداري اسناد یا اطالعات داخل شود به اعدام و درمحلدریائی وارد شده یا بهنقلیه زمینی، هوائی و
.گرددیک تا ده سال محکوم میغیر این صورت به حبس از



نظامی در دادگاهاصلیهرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان-1تبصره 
.شودمحکوم میاستهاي نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که براي نظامیان مقرر

و مرتکب به محسوبمعاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم-2تبصره 
جاسوس مجازات محارب و مجازاتمواردي که درتبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههاي نظامی محاکمه و

.شودپانزده سال محکوم مییا اعدام است به حبس از سه سال تا

جمهوري اسالمی ایران نظامی که بایهاها و دولتمنظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه-25ماده 
.منیت ملی استبر ضد ااقدامات آناندر حال جنگ بوده یا قصد براندازي آن را دارند و یا

قوه قضائیه از از طریقهرگاه براي دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع-تبصره 
.بودشوراي عالی امنیت ملی استعالم و نظر شوراي مذکور مالك خواهد

در اختیار رابندي شدهطبقههر نظامی که اسناد و مدارك، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات-26ماده 
نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به به هرافرادي که صالحیت اطالع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا

:شودترتیب ذیل محکوم می

حبس از سه تا باشد بهکلی سري داشتههرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات، عنوان به-الف 
.پانزده سال

.تا ده سالحبس از دوهرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات، عنوان سري داشته باشد به-ب 

حبس از سه ماه تا باشد بههرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات، عنوان خیلی محرمانه داشته-ج 
.یک سال

از طرف فرمانده یا باشدهرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات، عنوان محرمانه داشته-1تبصره 
.رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد

به مجازات باشد مرتکبهرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتري-2تبصره 
.شدیدتر محکوم خواهد شد

اطالعات و طرز وبندي اسناد و مدارك، مذاکرات، تصمیماتي و تغییر طبقهبندطبقه-3تبصره 
ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه و توسطبندي شده به موجب دستورالعملی است کهنگهداري اسناد طبقه

.گرددمیابالغپس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء



رعایت نظامات دولتی عدمانگاري یامباالتی یا سهلیا بیاحتیاطی هر نظامی که براثر بی-27ماده 
) این قانون 26مدارك مذکور در ماده (اسناد وموجب افشاء اطالعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن

:شودترتیب ذیل محکوم میشده بهبندي اسناد افشاءشود با توجه به طبقه

به حبس از شش ماه باشدطالعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سري داشتهچنانچه اسناد، مذاکرات، ا-الف 
.تا دو سال

سه ماه تا یک حبس ازچنانچه اسناد، مذاکرات، اطالعات یا تصمیمات، عنوان سري داشته باشد به-ب 
.سال

حبس از دو ماه تا باشد بهچنانچه اسناد، مذاکرات، اطالعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته-ج 
.شش ماه

باشد از طرف داشتههرگاه اسناد و مدارك، مذاکرات، اطالعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه-تبصره 
.فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد

مباالتی و اثر بیشده، دربنديهر نظامی که پس از آموزش الزم درمورد حفظ اطالعات طبقه-28ماده 
اطالعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس تخلیهعدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان

.گرددمحکوم می

خالف تکالیف نظامیجرائم بر-فصل سوم 

یا افراد خودي یا مواضعهرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی-29ماده 
.گرددمرتکب به مجازات محارب محکوم میشود، 

اختیار او بوده از انجام درکهول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیهئهر فرمانده یا مس-30ماده 
آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او نماید وکرده خوددارياقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می

جات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا ه سربازخانه، کارخاناستحکامات،سیسات،سپرده شده از قبیل تأ
تسلیم نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادي و اراضی به نحوي از انحاء به دشمنیا ملزوماتآذوقه یا سوخت

.شودمجازات محارب محکوم مینماید به

صورتی که تصمیم درنمایددشمن قرارداد تسلیم منعقدول نظامی که با ئهر فرمانده یا مس-31ماده 
تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او یامتخذه موجب خلع سالح نیروهاي تحت فرماندهی یا اسارت آنها

.گرددصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میاینغیراست، بشود به مجازات محارب و در



امکانات نظامی براي سایرهر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سالح یا مهمات یا-32ماده 
تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از موجبمبارزه خودداري نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که

پیماها یا هرگونه یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هوانمودنکوشش براي روبرو شدن، جنگیدن، اسیر
کرده خودداري نماید چنانچه موجب بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب میعهده اووسائل دیگر دشمن که به

.گردداال به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میاسالم گردد به مجازات محارب وجبههشکست

ترتیب ذیل محکوم بهرش کننده محسوب ونظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شو-33ماده 
:شوندمی

رؤساي خود سرپیچی یانظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان-الف 
.سالپانزدهکنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا

یا مال یا به جاننظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سالح گرم یا سرد-ب 
نشوند به حبس از سه تا پانزده محسوبناموس مردم یا اموال عمومی تعدي یا تجاوز نمایند چنانچه محارب

.سال

مندي از بهرهمنظوربهنظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا-ج 
هاي نظامی یا در هر محل دیگر یگاندروالن و نظائر آنئمزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مس
.د به حبس از سه تا پانزده سالموجب اخالل در نظم شوننحوياجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر

.چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال-د 

افراد حسب مورد به کلیههرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد-تبصره 
.شدالف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهندمجازات بندهاي (

به اقدام متقابل وادار کهوالن نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون اینئهر یک از فرماندهان یا مس-34ماده 
اي را جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عدهدر حالشده باشد علیه نیروهاي نظامی یا اتباع دولتی که با ایران

اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد خود در فرماندهیوادار به حمله نماید یا با نیروي تحت
هرگاه اقدامات فوق موجب اخالل در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد بهشودمرتکب عملیات خصمانه

.شودمحارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میمجازات

عملیات جنگی، عملیات توقفپس از دریافت دستوروالن نظامی که ئهر یک از فرماندهان یا مس-35ماده 
خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه بهم(ی که عمل وي موجب اخالل در نظامدر صورترا ادامه دهد 

.شودبه دو تا ده سال حبس محکوم میصورتاسالم گردد به مجازات محارب و در غیر این



و یا برخالف امر گیردفرماندهی قسمتی را به عهدهانونی،هر نظامی که بدون امر یا مجوز ق-36ماده 
و چنانچه مرتکب جرم دیگري گردد محکوممافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال

.به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد

:شودمحکوم میزیرهر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤساي مربوط را لغو نماید به ترتیب-37ماده 

حاکی از همکاري با چنانچههرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،-لف ا
اسالم گردد به یا شکست جبهه کشور) وبهم خوردن امنیتاخالل در نظام (دشمن باشد و یا موجب 

.پانزده سالسه تامجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از

اعالم شده و ضروريهاياي است که در آن حالت جنگی یا محدودیتامر در ناحیهاگر مخالفت با او-ب 
ی که عمل او در صورتضروري باشدهايآن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت

اال به اسالم باشد به مجازات محارب وشکست جبههبهم خوردن امنیت کشور) و یاموجب اخالل در نظام (
.حبس از دو تا ده سال

نماید به استثناء مواردي لغو) این قانون دستوري را37هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (-38ماده 
.شودیک سال محکوم میتاحبس از دو ماهگردد بهکه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می

به سبب ازدواج تبعه اي کهبیگانههرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع-تبصره 
.گردداخراج از خدمت محکوم مییک سال وشوند، باشد، به حبس از سه ماه تاایران محسوب می

شوراي عالی امنیت مصوباتوالن نظامی یا انتظامی که حسب موردئهر یک از فرماندهان و مس-39ماده 
مواردي که طبق قانون موظف به شهرستان را درملی، شوراي امنیت کشور و شوراهاي تأمین استان یا

قوانین مستوجب محارب نباشند یا به موجب سایر مشمول مجازاتنکنند، چنانچهباشند اجرااجراي آن می
.شوندماه تا دو سال محکوم مینگردند به حبس از ششمجازات شدیدتري

مداخله یا سیاسی وهايها، احزاب و جمعیتعضویت کارکنان نیروهاي مسلح در سازمان-40ماده 
است و انتخاباتی ممنوع تبلیغاتهاي سیاسی وها و مناقشهبنديشرکت و یا فعالیت آنان در دسته

ی این گونه افراد یحال ادامه خدمت یا رهاو در هرگردندمرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می
.باشدنیروهاي مسلح میتخلفاتهاي رسیدگی بهاز خدمت به عهده هیأت

تیراندازي به عمداً مبادرتخالف مقررات و ضوابطهر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر-41ماده 
صورتی که منجر شود و درمیسال محکومنماید عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک

گردد و چنانچه از قصاص یا دیه محکوم میحسب مورد بهبه قتل یا جرح شود عالوه بر مجازات مذکور،



باشد به مجازات مندرج در مواد 2/3/5713اسالمی مصوب قانون مجازات)614) و (612مصادیق مواد (
.محکوم خواهد شدمذکور

پرداخت دیه و خسارت مجازات وچنانچه تیراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از-1تبصره 
.المال پرداخت خواهد شدباشد دیه از بیتگناهبیمعاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و

کارگیري بهقانون«مقررات مربوط به تیراندازي و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب-2تبصره 
هاي مربوط نامهآئینو» 18/10/1373سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب

.خواهد بود
عذر موجه در وقت بدونهر نظامی که باید به طور انفرادي یا جمعی به مأموریت برود عمداً و-42ماده 

:شودمقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می

عمل مرتکب موجب باشد وهرگاه حرکت براي عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان-الف 
غیر این به مجازات محارب و دراسالم گرددکشور) و یا شکست جبههبهم خوردن امنیتاخالل در نظام (

.صورت به حبس از دو تا ده سال

محدودیتیا اعالمباش رزمیاي که در حالت جنگ یا آمادههرگاه حرکت براي عزیمت به منطقه-ب 
د به حبس از دو تا باشاسالمی ایران) قانون اساسی جمهوري79هاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (

.پنج سال
دو ماه تا یک به حبس ازشوددر سایر موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می-ج 

.سال

مهلتی که به او داده ازهر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش-1تبصره 
.خواهد شدرفتارمطابق مقررات این ماده با ويشده بدون عذر موجه تأخیر کند 

عذر موجه در محل بدونباش رزمیهر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعالم آماده-2تبصره 
.شودمعین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می

مقابل دشمن با درکهصورتیهر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترك نماید در-43ماده 
امنیت کشور) و یا شکست جبهه خوردنهمکاري یا تبانی باشد یا عمل وي موجب اخالل در نظام (بهم

:شودصورت به شرح زیر مجازات میاینغیراسالم گردد به مجازات محارب محکوم، در

.سالمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزدههرگاه در-الف 



موضوع اصل ضروريهاياي باشد که درحالت جنگ و یا اعالم وضعیت و محدودیتهرگاه در ناحیه-ب 
دو تا رزمی باشد به حبس از باشآماده) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و یا حالت79هفتاد و نهم (

.ده سال

سه ماه تا دو به حبس ازشوددر سایر موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می-ج 
.سال

محل یا یک حفاظت یک) مسلحی است که مراقبت واعم از نظامی و انتظامینگهبان، مأمور (-تبصره 
.منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد

:شودمیمحکومهر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادي بخوابد به شرح زیر-44ه ماد

بهم خوردن ( اخالل در نظامصورتی که عمل وي موجبهرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در-الف 
از دو تا ده صورت به حبس محارب و در غیر اینامنیت کشور) و یا شکست جبهه اسالم گردد به مجازات

.سال

هفتاد و نهم موضوع اصلهاي ضرورياي باشد که در حالت جنگ یا اعالم محدودیتهرگاه در ناحیه-ب 
.از شش ماه تا دو سالباشد به حبسباش رزمی) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران یا آماده79(

دو ماه تا یک به حبس ازشوددر سایر موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می-ج 
.سال

با انجام وظیفه وي رابطههر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در-45ماده 
:گرددتعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می

.چنانچه مرتکب با سالح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال-الف 

.چنانچه مرتکب بدون سالح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال-ب 

جرح یا نقص عضو یااي به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتلچنانچه در اثر تعرض صدمه-تبصره 
.گرددز محکوم میشود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نی

وظیفه وي اهانت انجامباهر نظامی در حین خدمت به نحوي به نگهبان یا مراقب در رابطه-46ماده 
او مصداق قذف باشد که به مجازات که اهانتگردد، مگر آننماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می

.شودآن محکوم می



ضرب یا جرح مرتکبفوق خود عمداًارتباط با آن نسبت به مات یا درهر نظامی که حین خدم-47ماده 
:شودشرح ذیل محکوم میحسب مورد بهیا نقص عضو و یا قتل شود عالوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،

.صورتی که با سالح باشد به حبس از سه تا پانزده سالدر–الف 

جرح یا نقص اگر موجبچنانچه بدون سالح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و-ب 
.سالاز دو تا پنجعضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس

ا یک از دو ماه تحبسفوق خود اهانت نماید بههر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به ما-48ماده 
.گرددسال محکوم می

.شودمیصورتی که اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محکومدر–تبصره 

خارج از محدودهیاوالن نظامی به افراد تحت امر خود اهانت وئهر یک از فرماندهان و مس-49ماده 
دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه حبس ازنامه انضباطی آنان را تنبیه نماید بهاختیارات فرماندهی و آئین

.گردددیه باشد به آن مجازات نیز محکوم میقصاص یای دیگر مستلزم حد یایبه موجب قوانین جزا

ارتباط با نگهبانی را دریافوق خود یا مراقبارتباط با آن، ماهر نظامی که حین خدمت یا در-50ماده 
.شودمیسال محکومد، به حبس از دو ماه تا یکانجام وظیفه آنان تهدید نمای

فوق یا رئیس و یا هر مافرماندههر نظامی که براي فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید-51ماده 
تر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به مناسبمناطقدیگر یا براي تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به

نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به زنیخودصدمه وارد آورد یا تهدید بهخود 
عالقگی خودپزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بییاگواهی پزشک نظامی

بر جبران عالوهمؤثر باشد،موارد متعدد ظاهر کند به نحوي که در تضعیف سایر نیروهاي نظامی دررا
:گرددخسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می

امنیت کشور) و خوردنبهممقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخالل در نظام (هرگاه در-الف 
.از دو تا ده سالصورت به حبسغیر اینیا شکست جبهه اسالم گردد به مجازات محارب و در

.سالهرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج-ب 

سه ماه تا یک به حبس ازشوددر سایر موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می-ج 
.سال

ند و خدمت خود را گردنمیبرخوردارمرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازي-تبصره 
.هیچ وجه مقدور نباشدخدمت بهمطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه



نظامی و انتظامی مأمورانمقابلهر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در-52ماده 
:شوده ترتیب زیر محکوم میبمحسوب وحین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد

.صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سالدر–الف 

.صورتی که تمرد بدون سالح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سالدر–ب 

.گرددمیمحکوماگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگري هم بشود به مجازات آن نیز-تبصره 

از شش ماه تا حبسهر مورد بههر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، در-53ماده 
:شودسه سال محکوم می

.چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند-الف 

.اي را تصاحب نمایدچنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده-ب 

رسانی کمکحالی کهدرچنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند-ج 
.داري کنداز وظایف اوست از کمک خود

اموالی را تصاحب یای که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشددر صورتالذکر، در موارد فوق-تبصره 
.گرددمیمحکوماسترداد اموال نیزکرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا 

با امور خدمتی توسط ارتباطمباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی دراحتیاطی یا بیهرگاه بی-54ماده 
تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه موجبهاي مختلف نیروهاي مسلحوالن ردهئفرماندهان و مس

قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سایرو یابه موجب مواد دیگر این قانون 
.شودمیمحکومسه سال

بدبینی مردم را موجباتون نظامی به نحوي از انحاءئدام خود برخالف شهر نظامی که با اق-55ماده 
.شودمیسال محکومنسبت به نیروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک

تفرار از خدم-فصل چهارم 

فرار در زمان صلح-بخش اول 

مرتکب غیبت شده و متوالیاعضاي ثابت نیروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز-56ماده 
:شوندمحکوم میهاي ذیلمجازاتعذر موجهی نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به



ترفیع از سه تا شش ازچنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت-الف 
.ماه

.تا دو سالشش ماههرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از-ب 

گذراندن دوره مشغولیااعضاي ثابت نیروهاي مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی -57ماده 
مرخصی یا دوره آموزشی یا پس مأموریت یاآموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه

هاي را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتروز خوداز فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده
هاي دائمی دولت جمهوري اسالمی ها و یا نمایندگیکنسولگريیاوهامربوط در داخل و یا سفارتخانه

ازننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول یکیمعرفیایران در خارج
.) این قانون خواهند بود56هاي مذکور در ماده (مجازات

فراخوان عمومی یا واعضاي ثابت نیروهاي مسلح که فراري بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج-58ماده 
یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا مدتباشد چنانچه ظرفباش رزمی میهنگامی که یگان مربوط در آماده

.یفر معاف خواهند بودرا معرفی کنند از تعقیب و کخودباش رزمی،بسیج و فراخوان عمومی یا اعالم آماده
حکم فرار در شوندصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیردر

.زمان جنگ را خواهد داشت

متوالی مرتکب غیبت روزکارکنان وظیفه نیروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده-59ماده 
شده باشند به حبس از سه ماه تا یک دستگیرباشند فراري محسوب و چنانچهشده و عذر موجهی نداشته 

.گردندمیمحکومسال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت

شوند به مشغول خدمتکارکنان وظیفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و-60ماده 
:شودترتیب زیر با آنان رفتار می

غیبت مراجعت از شروعبراي اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روزچنانچه-الف 
دو روز به خدمت دوره ضرورت غیبت و فرار،نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز

.نخواهد بودبیش از سه ماهشود. این اضافه خدمتآنان افزوده می

سابقه فرار از خدمت یاالف) این ماده خود را معرفی کنند وچنانچه پس از مدت یاد شده در بند (-ب 
.گردندمیمحکومداشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه

باش رزمی باشد آمادهدرچنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط-ج 
باش رزمی خود را عمومی یا اعالم آمادهفراخوانظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج وو



صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این درخواهند بود.معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف
.حکم فراري در زمان جنگ را خواهند داشتدستگیر شوندمدت و یا پس از آن

آنان در هیأتی باشند، ادعايصورتی که مدعی عذر موجهیالف) فوق درفراریان مشمول بند (-1تبصره 
معاونان آنان در سطح لشگرها، والن حفاظت یائمسوالن عقیدتی سیاسی وئکه با شرکت فرماندهان و مس

دد بررسی شده و نظر اکثریت گرباالتر تشکیل میهاي همطراز وردهتیپهاي مستقل، نواحی انتظامی و
وي هیأت مذکور، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمتصورت عذرموجه به تشخیصدرقطعی است.

.گرددکسر می

است با تصویب ممکنی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشددر صورت-2تبصره 
.مزبور بخشیده شودخدمتتمام یا قسمتی از اضافه) این ماده،1هیأت یاد شده در تبصره (

این قانون، توسط تصویبهاي این ماده ظرف سه ماه پس ازالف) و تبصرهدستورالعمل بند (-3تبصره 
.شودستاد کل نیروهاي مسلح تهیه و تصویب و ابالغ می

فرار در زمان جنگ و درگیریهاي مسلحانه-بخش دوم 

نمایند و عذر متوالی غیبتاعضاي ثابت نیروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز-61ماده 
شوند و سال محکوم میحبس از یک تا پنجموجهی نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگیري به

.گردندمیسه تا پانزده سال محکوم محسوب و به حبس ازاگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراري

مشغول خدمت شوند درو) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی61فراریان مذکور در ماده (-62ماده 
سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به یک تاصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از

.شونددو تا پنج سال حبس محکوم می

غیبت نمایند و متوالیکارکنان وظیفه نیروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز-63ماده 
گردند تا سه سال محکوم میحبس از یکعذر موجهی نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگیري به

.شوندمیحبس از دو تا پنج سال محکوم محسوب و بهو اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراري

مشغول خدمت شوند درو) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی63فراریان مذکور در ماده (-64ماده 
سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه ازصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس

.گردندمیمحکومباشد به حبس از شش ماه تا دو سال

سریع رزمیمستقیم واي است که یگانی درگیريمنظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه-تبصره 
.داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد



موجب شکست جبهه قانون،) این64) و (63)، (62)، (61چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (-65ماده 
.شوندمجازات محارب محکوم میبهبه نیروهاي خودي شوداسالم یا وارد شدن تلفات جانی 

قاچاقچیان مسلح از اشرار وهر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب،-66ماده 
محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتجبههمحل مأموریت و یا منطقه درگیري فرار نماید در حکم فرار از

.این بخش خواهد بودهاي مقرر در 

دوره آموزشی در گذراندننظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول-67ماده 
یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی مرخصیباشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یاداخل یا خارج کشور می

هاي مربوط در داخل یا بازگشت به محل خدمت به قسمتجهتقبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را
هاي دائمی دولت جمهوري اسالمی ایران در خارج معرفی نمایندگییاهاکنسولگريها یاسفارتخانه

هاي مقرر در اینموجهی نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتعذرننمایند چنانچه
.خواهند بودبخش

باشد باش رزمی میآمادهمأموریتهر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در-68ماده 
.بخش خواهد بوداینمرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در

پنج روز از تاریخ فاصلهافراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به-69ماده 
و به حبس از شش ماه تا دو سال محسوباحضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراري

خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه قبل ازی که افراد یاد شدهدر صورتشوند. محکوم می
.دهدمجازات آنان را تخفیف می

توانند از خدمت میاز) این قانون، فقط براي بار اول فرار64) و (62فراریان مشمول مواد (-70ماده 
فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد تکراریاتعدد ودر صورتتخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و 

.شد) این قانون مجازات خواهند63) و (61(

مقررات مشترك-بخش سوم 

موتوري جنگی یا مجهز لئوساهر نظامی که با سالح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و-71ماده
و چنانچه عمل وي ضربه مؤثر به محسوببه سالح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراري

از سه تا پانزده سال غیر این صورت به حبسدرمحارب ومأموریت نیروهاي مسلح وارد آورد به مجازات
.شودمحکوم می



نیروهاي مسلح غیر از استفادههر نظامی با وسائل موتوري دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد-72ماده 
ضربه مؤثر به مأموریت نیروهاي مسلح چنانچه عمل وي) این قانون فرار نماید71موارد یاد شده در ماده (

:به ترتیب ذیل محکوم خواهد شدغیر این صورتدروارد آورد به مجازات محارب و

.پانزده سالتاهرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غیبت فراري محسوب و به حبس از سه-الف 

.هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال-ب 

.در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال-ج 

آن مجازات داشته باشد بهچنانچه عمل وي به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتري-تبصره 
.شودمحکوم می

دشمن گردد به تقویتهر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسالم یا-73ماده 
.شودمیمحکومغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبسمجازات محارب و در

گردد و چنانچه میمحسوبفرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه-74ماده 
غیر این صورت مجازات آن در زمان درمحکوم وعنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب

.باشدسال حبس میتا پنججنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو

مسلح خدمت نیروهايمحصالن مراکز آموزشی و اعضاي پیمانی که طبق مقررات استخدامی-75ماده 
مقررات مربوط به اعضاي ثابت و ویژه تابعدهند و بسیجیپیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می
لحاظ کیفر مندرج در این فصل زمان خدمت از بسیجیان درکارکنان خرید خدمت نیروهاي مسلح و سایر

.باشندمیوظیفهتابع مقررات مربوط به کارکنان

:منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردي است از قبیل-76ماده 

.بیماري مانع از حضور-الف 

ورت دارد) و اولیه ضرمراسمدر زمانی که عرفاً برايفوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اوالد (-ب 
.نباشد و به مراقبت وي نیاز باشددیگريی که مراقبدر صورتهمچنین بیماري سخت یکی از آنان (

.ابتالء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله-ج 

.در توقیف یا حبس بودن-د 

گردد موظف است در مبتالالف)، (ب) و (ج) این مادههر نظامی که به حوادث مذکور در بندهاي (-تبصره 
مرخصی استعالجی، استحقاقی و نسبت به اخذاولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطالع و حسب مورد



وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از اخذ مرخصیی که امکاندر صورتامثال آن اقدام نماید. 
ي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه عرفاً براسپري شدن مدتی کهبرطرف شدن عذر و

.طبق مقررات انضباطی یا کیفري با او رفتار خواهد شدمدت غیبت حسب موردبه

مربوط معرفی ننمایند یگانکارکنان فراري نیروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به-77ماده 
از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت یکیصورتی که در اثناء فرارفرارشان استمرار خواهد داشت و در

قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر ولی مجموع فرارزمان عذر موجه مجازات نخواهند شد
.شودمحسوب می

ننمایند فراري معرفیی که پس از صدور رأي نهائی دادگاه و ابالغ آن، خود را به یگان مربوطدر صورت
.محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد

گزارش خالف واقع-فصل پنجم 

یا دیگر مقامات فرماندهانهر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خالف واقع به-78ماده 
تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه با گزارشیول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیتئمس

خود را به مقامات ذیصالح گزارش ندهد و یا از گزارش آن امردهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت
:شودجرائم را به موقع اعالم نکند به ترتیب زیر محکوم میوجلوگیري نماید یا گزارشها

.محاربمجازاتچنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسالم یا تلفات جانی گردد به-الف 

حبس از دو تا باشد بهی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبطدر صورت-ب 
.پنج سال

سه ماه تا یک س ازبه حبشوددر سایر موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می-ج 
.سال

جبران بهمجازات فوقچنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب عالوه بر-1تبصره 
.خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد

انگاري باشد مباالتی و سهلبیاثرهرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) این ماده در-2تبصره 
مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتباشدکه موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شدهی در صورت



شود. پرداخت دیه نامه انضباطی عمل میاین صورت طبق آئینغیردرهاي مزبور محکوم خواهد شد و
.باشددیات میقانونطبق مقررات

هاي خالف واقعنامهتصدیقتقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و -فصل ششم 

خالف مقررات عمومی برهر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه-79ماده 
در فهرست مشموالن وظیفه عمومی استفراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت

نامه خالف واقع در امور نظام تصدیقصدور گواهی یااقدام به ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگري
موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتري نباشد به چنانچه اعمال مذکور بهوظیفه یا غیر آن نماید

جزاي ) ریال000,000,30) ریال تا سی میلیون (000,000,6میلیون (یک تا پنج سال و یا ششحبس از
.شودنقدي محکوم می

این ماده استفاده نماید درهاي خالف واقع مذکورنامههرکس با علم و اطالع، از اوراق و تصدیق-1تبصره 
) ریال تا هجده 000,000,3میلیون (یا سهو یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و

.گرددمکتسبه لغو میصورت امتیاز در هرو) ریال جزاي نقدي محکوم000,000,81میلیون (

شده باشند به ارتشاء نیزمرتکبان جرائم مذکور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتکب جرم-2تبصره 
.گردندمجازات آن جرم نیز محکوم می

فروش و حیف و میل و واگذاري اشیاي نظامی و اموال نیروهاي مسلح-فصل هفتم 

متعلق به دولت یا درمحترقهاجزاي آن یا مهمات یا مواد منفجره یاهر نظامی که اسلحه و یا-80ماده 
آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به نحو بهبه هراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا

سال با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا دهمعامله قرار دهد یارهن بگذارد یا به نحو دیگري مورد
.شودمحکوم می

دراختیار دولت را که یاهر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت-81ماده 
کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به پیدابرحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی

میمخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکومسوء نیتنحو دیگري مورد معامله قرار دهد یا با
.گردد



هر نوع معامله فروش و یاهر نظامی البسه نظامی را که براي خدمت به او سپرده شده است و-82ماده 
دیگري مورد معامله قرار دهد به یا به نحومجاز باشد بفروشدمورد آن از نظر سازمان مربوط غیردیگري در

.شوددو تا شش ماه محکوم میحبس از

اختیار دولت را که دریاهر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت-83ماده 
مجاز قرار دهد یا بدون استفاده غیرموردمجاز برساند یابرحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر

علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها بگذارد یا بهدیگرياختیار اجازه و بر خالف مقررات در
.گرددمحکوم میسه سالگردد به حبس از شش ماه تا

را که برحسب دولتاختیارهر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در-84ماده 
مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و غیراستفادهموردمجاز برساند یا وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر

مصارفی برساند که در قانون براي آن اعتباري منظور یا آن را بهاختیار دیگري بگذارد وبرخالف مقررات در
میزائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکومغیر مورد معین یانشده است و یا در

.شود

) این 84ماده (درهر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور-85ماده
باشد به حبس از سه ماه تا دو ریال)000,000,10ن (قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیو

جبران خسارت وارده، با براین مبلغ باشد، عالوهازصورتی که خسارت وارده کمترشود. درسال محکوم می
.شودمیرفتارنامه انضباطیوي مطابق آئین

است به عهدهنظامیتشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم-86ماده 
کارشناسان مزبور را کسب لزوم نظردر صورتباشد و دادگاه ربط در هر مورد میکارشناسان نظامی ذي

.خواهد کرد

کشور) و یا امنیتهم خوردنبر ر این فصل موجب اخالل در نظام (هرگاه اعمال مذکور د-87ماده 
.شودشکست جبهه اسالم گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می

سرقت-فصل هشتم 

دولت را سرقت نماید اختیاردرهر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا-88ماده 
.شودبه حبس از دو تا ده سال محکوم می



و وجوه و اجناس یا منفجره)غیر از سالح و مهمات و موادهر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (-89ماده 
نماید به حبس از یک تا پنج سال را سرقتاختیار نیروهاي مسلح استاشیاء متعلق به دولت یا آنچه در

.گرددمیمحکوم 

اردوکشی یا مأموریت موقع) این قانون در89) و (88هاي ارتکابی مذکور در مواد (هرگاه بزه-90ماده 
آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در سرقتباش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یاآماده

حین سرقت حامل سالح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را نفر از آنان درآن ایجاد اخالل نماید و یا یک یا چند
.گردنداز سه تا پانزده سال محکوم میمرتکبان به حبسشکسته باشند

دفاتر ثبت و ضبط درها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی کههر نظامی بعض یا کل نوشته-91ماده 
رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده کهیا نزد اشخاصینیروهاي مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ 

.شودمیمحکومشده را برباید به حبس از دو تا ده سال

سال محکوم میپانزدهدار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تاچنانچه امانت-1تبصره 
.گردد

مباشر ثبت و ضبط توسطعدم رعایت نظامات دولتیمباالتی یااحتیاطی، بیهرگاه در اثر بی-2تبصره 
نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب ودار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مداركاسناد یا امانت

.گرددمیمحکومگردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال

شکست جبهه یاخوردن امنیت کشور) وهم ر بهاي فوق موجب اخالل در نظام (هرگاه بزه-92ماده 
.شوداسالم گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می

آتش زدن و تخریب و اتالف-فصل نهم 

هواپیما یا امثال کشتی یاها یا استحکامات نظامی یاهر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمان-93ماده 
الکترونیکی یا مراکز محتوي اسناد و دفاتر یا یاارتباطی و مخابراتیآنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر 

ل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و یمسلح یا وسانیروهايبندي شده مورد استفادهاسناد طبقه
نماید به آنمنفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگري را وادار بهیا مواداسلحه یا مهمات

.شودسه تا پانزده سال محکوم میحبس از



بهم خوردن امنیت(نظامی که انجام اعمال فوق به قصد براندازي حکومت یا اخالل دردر صورت-1تبصره 
.گرددمیمحکومکشور) یا شکست جبهه اسالم باشد مرتکب به مجازات محارب

طبق دستور نشینیعقبتخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام-2تبصره 
.االجراء از شمول این ماده مستثنی استالزم

اموالی را که در اختیار سایر) این قانون، عمدا93ًهر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (-94ماده 
وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج دیگري رایا تخریب یا تلف کند یانیروهاي مسلح است، آتش بزند 

بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه در نظام (موجب اخاللشود و اگر عمل ويسال محکوم می
.شودمحکوم میمحارباسالم گردد به مجازات

سوء استفاده و جعل و تزویر-فصل دهم 

به اعتبار مقام وي راهر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا-95ماده 
.پانزده سال محکوم خواهد شدتاجعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه

مسلح در رده فرمانده وهاينیروالنئهر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مس-96ماده 
علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از بانیرو یا همطراز و باالتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا

د.شویک تا ده سال محکوم می

مقام مسلح را به اعتبار نیروهايوالنئهر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مس-97ماده 
.گرددیک تا پنج سال محکوم مینماید به حبس ازآنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال

کند یا با علم به جعل جعلهر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهاي مسلح را-98ماده 
.شودمیمحکومیا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس

مسلح را جعل کند یا با نیروهايهر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا عالمت یکی از-99ماده 
.گرددسال محکوم میاز یک تا پنجعلم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس

هاي یا ادارات و شرکتوهر نظامی که مهر یا تمبر یا عالمت یکی از نیروهاي مسلح یا سازمانها-100ماده 
را استفاده کرده یا موجبات استفاده آنمجازغیروابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت

.شودحکوم میاز شش ماه تا سه سال موارده به حبسفراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت



سپرده شده به صورت اوهرنظامی که از مهر، تمبر یا عالئم مذکور در مواد قبل این فصل که به-101ماده 
خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال جبرانمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، عالوه برغیر

.گرددمحکوم می

ربط یوالن ذئرا به مسمراتبمرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب-102ماده 
توجه ل دستگیري آنان را فراهم نمایند بایوساتعقیب،اطالع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از

.از مجازات معاف خواهد کردتخفیف داده یا آنان را مجازات آنان رابه نوع عمل ارتکابی، دادگاه

محاسبات و دفاتر و وها و اسناد و سجالت و آمارهر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته-103ماده 
وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از راجع بهها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یاغیر آنها از نوشته

اي را الحاق کند یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمهیا مهر یایا امضاءاینکه امضاء یا مهري را ساخته و 
.گردداز دو تا پنج سال محکوم میدهد به حبساشخاص را تغییراسامی

وظایفش مرتکب جعل یا بههاي راجعنامهها، قراردادها و مقاولههر نظامی که در تحریر نوشته-104ماده 
گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی یااینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهدتزویر شود اعم از 

صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزي را که به آن اقرار نشده اقرار رااز طرفها را تحریف کند یا امر باطلی
.شوداز دو تا پنج سال محکوم میحبسشده جلوه دهد به

علم به جعل و تزویر با) این قانون را104) و (103هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (-105ماده 
.گرددمیمحکوماستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سالمورد

هاي غیر رسمی نوشتهوهر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد-106ماده 
.شودیا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میجعل 

بودن آنها مورد استفاده جعلیبه) این قانون را با علم106هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (-107ماده 
.گرددمیقرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم

یا امر به ساختن آن ساختنیا ساختن چیزي یا نظارت دردار انجام معاملههر نظامی که عهده-108ماده 
تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد جهتبراي نیروهاي مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از

آن چیز، نفعی براي خود یا دیگري تحصیل کند یا موجب ضرر متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن
خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدلیس به ترتیب عالوه بر جبراننیروهاي مسلح گردد

:شودمحکوم میزیر



به حبس از شش باشد) ریال000,000,10در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (-الف 
.ماه تا دو سال

میلیونیکصد) ریال تا000,000,10چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (-ب 
.) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال000,000,100(

حبس از دو تا باشد به) ریال100,000,000هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (-ج 
.ده سال

وجه یا تسلیم مال، پرداختقبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند-109ماده 
قراردادهاي خارجی و داخلی توسط معامالت وتحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با

یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس عالوه بر رد هدیهنظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور
.گرددر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم مینقدي برابسال و جزايتعزیري از دو تا ده

.استمجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده-1تبصره 

موضوع قبالً پردازد،میی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانهدر صورت-2تبصره 
در گردد.حساب خزانه واریز میتماماً بهمزبور دریافت وشود و وجوه ول مربوط رسانیده میئبه اطالع مس

.بودصورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهداین

مسلح با دیگران تبانی نیروهايهاي مربوط بهها و مزایدهنظامی که در معامالت یا مناقصههر-110ماده 
جزاي نقدي معادل آنچه برخالف مقررات ده سال ونماید، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا

.شودتحصیل کرده است محکوم می

)، 108مندرج در مواد (جرائمچنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهاي مسلح در ارتکاب-111ماده 
کشف یا اطالع از اصلی محکوم و اگر پس از مرتکبان) این قانون شرکت نمایند به مجازات110)، و (109(
.مرتکبان اصلی محکوم خواهند شدحبسقوع، آن را مخفی دارند به مجازاتو

داده شده او قرارنظارتی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یایهر نظامی که در مواد غذا-112ماده 
مایعات تقلبی را بین نظامیان ادویه و ی ویغذااست به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد

.دو تا ده سال محکوم خواهد شدحبس ازشخصاً یا به واسطه دیگري تقسیم کند به

ی فاسد یا یغذاموادهاي مسري یانیت گوشت حیوانات مبتال به بیماريهر نظامی که با سوء-113ماده 
حبس از سه تا پانزده سال بهنمایدمستقیم بین نظامیان تقسیمضایع شده را به طور مستقیم یا غیر

.شودمحکوم می



توجهی صورت بیو) این قانون در اثر اهمال113) و (112چنانچه اعمال مذکور در مواد (-114ماده 
.گرددگرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می

قانون لطمه جبران این)113() و112در مواد (هاي مذکور در صورتی که در اثر وقوع بزه-115ماده 
.مجازات محارب محکوم خواهد شدبهناپذیري بر نیروهاي مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب

یا امتیازاتی گرفته کسب کردهچنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی-116ماده 
.شودامتیازات حاصله لغو میباشد منافع مکتسبه مسترد و

قتل یا نقص عضو یا بهدر تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی-117ماده 
حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در مذکورجراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب عالوه بر مجازاتهاي

.خواهد شدمحکومهر حال به تأدیه خسارات وارده نیز

ارتشاء، اختالس و اخاذي-فصل یازدهم 

دیگر از کارکنان یکیهر نظامی براي انجام یا خودداري از انجام امري که از وظایف او یا-118ماده 
بالعوض یا کمتر از قیمت معمول به رانیروهاي مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی

انجام امر برخالف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ازنماید اگرچه انجام یا خودداريهر عنوان قبول 
:شودترتیب ذیل محکوم می

یک تا پنج سال حبس از) ریال باشد به000,000,1هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (-الف 
.یا رتبهرجهو جزاي نقدي معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک د

)000,000,10(میلیون) ریال تا ده000,000,1(هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون-ب 
مأخوذ و تنزیل دو درجه یا قیمت مالریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه یا

.رتبه

از سه تا پانزده به حبس) ریال باشد000,000,10(هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون-ج 
.مسلحنیروهايسال و جزاي نقدي معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از

اموال را که بر حسب سایرها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یاهر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله-119ماده 
نماید مختلس محسوب و عالوه بر رد وجه تصاحبدیگري برداشت یاوظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا

:شودزیر محکوم میمجازاتیا مال مورد اختالس حسب مورد به



ریال باشد )000,000,1(هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس تا یک میلیون-الف 
مال مورد اختالس و تنزیل یک درجه بهاءدو برابر وجه یابه حبس از یک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل 

.یا رتبه

ریال ) 000,000,1میلیون (هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس بیش از یک-ب 
نقدي معادل دو برابر وجه یا بهاء سال و جزاي) ریال باشد به حبس از دو تا ده000,000,10تا ده میلیون (

.مال مورد اختالس و تنزیل دو درجه یا رتبه

ریال ) 000,000,10(هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس بیش از ده میلیون-ج 
بهاء مال مورد اختالس و اخراج از وجه یاباشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر

.نیروهاي مسلح

دو جرم محکوم مجازات هرچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به-1تبصره 
.شودمی

تعلق دارد آن را مسلحالذکر به نیروهايهرکس با علم به اینکه اموال مورد اختالس فوق-2تبصره 
مورد مثل یا قیمت آنها به حبس یا حسبخریداري یا در تضییع آن مساعدت نماید عالوه بر استرداد اموال

.شوداز یک تا پنج سال محکوم می

نیروهاي وظیفه باشد از) این قانون119) و (118چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (-120ماده 
.اخراج منتفی است

الحیت محاکم یا صو) این قانون از حیث تعیین مجازات119) و (118مبالغ مذکور در مواد (-121ماده 
.نصاب مزبور باشدمبلغ بالغ بر حدجمعاعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و

مورد اختالس را یا مالچنانچه نظامی مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه-122ماده 
نماید و اجراي مجازات حبس را معلق میافمعمسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي نقدي

.خواهد نموداو اجراءولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره

وجود دالئل در صورتریال اختالس کند، )000,000,1هر نظامی که زائد بر یک میلیون (-123ماده 
هیچ یک از مراحل رسیدگی درقرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و اینکافی، صدور قرار

.قابل تبدیل نخواهد بود

مجازات حبس براي آن که) این قانون،119) و (118هاي مندرج در مواد (در هر مورد از بزه-124ماده 
معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است خودمقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل

در صورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل .اعالم داردبطرسازمان ذیصدور کیفر خواست را به



و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خدمت او محسوبکند، ایام تعلیق جزء
.کردخواهد

توانند پس از مینظامی باالترفرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهاي مسلح و مقامات-تبصره 
را تا -در قوانین استخدامی نیروهاي مسلح مذکور-» کاريبدون«پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت 

.نمایندپایان رسیدگی و دادرسی اعمال

دیگري را اکراه به قهر،استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر وهرنظامی که با سوء-125ماده 
مسلط شود، عالوه بر رد عین، مثل یا دیگريمال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حقمعامله 

.شودیک تا پنج سال محکوم میازقیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس

یا عالئم و نشانها و مدالهاي نظامیقانونی البسه رسمیاستفاده غیر-فصل دوازدهم 

داخلی یا نظامیها و عالئم و درجات و البسه رسمیها و مدالنظامی که علناً نشانهر–126ماده 
بدون حق، استفاده نماید یا از یاخارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز

از شش ماه تا دو قانونی استفاده کند به حبس غیرمقاصدلباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود براي
موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتري باشد که در بهشود مگر اینکهسال محکوم می

.گرددآن مجازات محکوم میبهاین صورت

مشمول مقررات این ماده نمایشیاستفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجراي هنرهاي-تبصره 
.بودنخواهد

نموده یا بعداً به آن امضاءرا1949نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ هر-127ماده 
آن را در منطقه عملیات جنگی بدون ردیفیا همملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر عالئم هالل احمر

.شودسال محکوم میتا دواز شش ماهحق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس

سایر مقررات-فصل سیزدهم 

تأسیسات یا اسلحه اتالفزدن یاشروع به جرائم تعزیري جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش-128ماده 
مجاز اموال نظام وظیفه، فروش غیردر امورو مهمات یا وسایل و امکانات نیروهاي مسلح، تقلب و دسیسه

علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب جرائمارتشاء، اختالس، اخاذي یانیروهاي مسلح، 
.شودمحکوم میجرائم مذکورمورد به حداقل مجازات



جرم باشد، مرتکب مستقالًدر صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجراي آن کرده خود-1تبصره 
.گرددبه مجازات همان جرم محکوم می

اقداماتی که شروع به باشد،هرگاه براي جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده-2تبصره 
تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات مجازاتیشود در صورتی که در این قانون براي آنهاجرم تلقی می

.شودمیبه حبس از دو تا ده سال محکوم

قبل از امضاء دشمن وجرائمی که پس از اعالم رسمی خاتمه درگیریهاي مستقیم رزمی با-129ماده 
.گرددمیمحسوبشود از نظر این قانون جرم در زمان صلحقرارداد صلح واقع می

این قانون )78() و51()،44)، (43)، (42) و بند (ج) مواد (38اعمالی که به موجب ماده (-130ماده 
سه ماه پس از تصویب مسلح ظرف مدتشود توسط ستاد کل نیروهايتخلف انضباطی محسوب میصرفاً 

.گرددقوا ابالغ میاین قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل

تاریخ حقیقی و نظایر آن بههرگونه تغییر یا حذف اطالعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت-131ماده 
مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی افزارهايغیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرمکه به طور 

دشمن یا افرادي که صالحیت دسترسی به آن بهايرایانهبندي شدهاز قبیل تسلیم اطالعات طبقه
یا )CD(ديند سیاطالعات، سرقت اشیاء داراي ارزش اطالعاتی مانمجازغیراطالعات را ندارند، افشاء

رایانه مرتکبهاي مالی که نظامیان به وسیلهاستفادهاطالعات یا معدوم کردن آنها یا سوءحاويدیسکتهاي
.باشندمیاین قانونهاي مندرج در مواد مربوط بهشوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات

هاي مقرر مجازاتعالوه بردر کلیه مواردي که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب-132ماده 
پرداخت مثل یا قیمت و اجرتمال یادر این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا

به تقدیم دادخواست هاي نظامی نیاز دادگاهموارد درگردد. رسیدگی در این گونهالمثل نیز محکوم می
.ندارد

و میزان تأثیر آن ارتکابیدر هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم-133ماده 
کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب هیأتمشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا

.نماید

و یا نظر هیأت مذکور اعالمیادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی ونحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت -تبصره 
العملی که توسط ستاد کل نیروهاي مسلح دستورموجبتهاي کارشناسی بهاکارشناس و تعداد و ترکیب هی

رسد نیروهاي مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میقضاییو با همکاري و هماهنگی سازمان
.مشخص خواهد شد



است خسارت یا نظامیهايهرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه-134ماده 
از لحاظ جنبه عمومی از حیث تعقیب موضوعزیان مالی متوجه نیروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامی با

.دارا خواهد بودنمایندگی نیروهاي مسلح رادریافت خسارات در دادگاه، سمت

مربوط در مراجع مقرراتمقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند-135ماده 
.باشدقضایی عمومی می

باشد، رسیدگی به داشتههرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز-136ماده 
شود و این موضوع مانع میمسلح انجامنیروهايوالنئتخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مس

ی ید مراتب وقوع جرم را به مرجع قضامکلفنفرماندهانرسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و
.اعالم نمایند

کمیسیون 18/5/1371مصوب-با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح -137ماده 
و قانون دادرسی و تمدید شده است11/8/1376حقوقی مجلس شوراي اسالمی که در تاریخامور قضایی و 

.باشدملغی میکلیه قوانین مغایر با این قانونو4/10/1318کیفر ارتش مصوب 

شنبه مورخ نهم سهعلنی روزقانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه
به تأیید 25/10/1382تاریخ اسالمی تصویب و درهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورايدي ماه یک

.شوراي نگهبان رسیده است


