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 درستنامه 
 ( 2/1399/ 23ی مصوب ریقانون کاهش مجازات حبس تعز)براساس 

 صحيح   عبارت غلط   عبارت عنوان 

 18ماده  

 الحاق گردد:  18عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده   
  حداقل  از   بيش  را  حبس  مجازات  صادره  حکم  در  دادگاه  چنانچه
  مقرر   هايبند  بر   مبتني  باید  کند،  تعيين   قانون  در   مقرر  مجازات

 بيش  به  حکم  صدور   علت  قانوني،  جهات  سایر  یا  و   ماده   این  در
  این  مفاد  رعایت  عدم.  کند  ذکر  را قانوني  مقرر  مجازات  حداقل  از

 باشد مي  چهار  درجه  انتظامي  مجازات  موجب  تبصره

 19ماده  
 الحاق شود:   19به ماده    6عبارت زیر به عنوان تبصره   

  یک   درجه  حبس  به  قانون  در  رمقر  حدي  غير  ابد  هايحبس  تمام
 شود مي  تبدیل

 عبارت » از درجه شش تا درجه یک«  حذف گردد.   2سطر   23ماده  

 28متن ماده  

 قوانين  سایر  و قانون  این  در  مذکور  مبالغ  کليه
تورم   نرخ تناسب به  نقدي،  مجازات جمله از

 سه  هر  مرکزي بانک وسيله  به شده اعالم
 و دادگستري  وزیر  پيشنهاد  به  بار یک  سال

وزیران تصویب   مورد  در  و تعدیل  هيأت 
 الزم  شودمي صادر آن  از بعد  که احکامي
 .گرددمي  االجراء

  تصویب   تاریخ  از   قوانين  سایر  و   قانون  این  در   مذکور  مبالغ  کليه
  به   نقدي،  مجازات  جمله  از  تخلفات  و  جرایم  تمام  مورد  در  آنها

 سال سه  هر مرکزي، بانک سوي  از شده  اعالم  تورم نرخ تناسب
  وزیران   هيأت  تصویب  و  دادگستري  وزیر  پيشنهاد  به  باریک 

  شود، مي  صادر  آن   از  بعد  که  احکامي  مورد  در  و  تعدیل
 .گرددمي  االجراالزم

 37متن ماده  

  جهات   از  جهت  چند  یا  یک  وجود  درصورت
 به  را  تعزیري  مجازات  تواندمي  دادگاه  تخفيف،

  به  باشد  تر  مناسب  متهم  حال  به  که  نحوي
 :کند  تبدیل  یا  دهد  تقليل  ذیل  شرح
 . درجه  سه  تا  یک  ميزان  به  حبس  تقليل  -الف
  نقدي   جزاي  به  اموال  مصادره  تبدیل  -ب

 . چهار  تا  یک  درجه
 به   موقت   انفصال  به   دائم  انفصال  تبدیل  -پ

 . سال  پانزده  تا  پنج  ميزان
  به   تعزیري  هايمجازات   سایر  تقليل  -ت

 انواع  یا  نوع  همان  از  درجه  دو  یا  یک  ميزان
 . دیگر

  دادگاه   تخفيف،  جهات  از  جهت  چند   یا  یک  وجود  صورت   در
  متهم   حال  به  که  نحوي  به  را   تعزیري  مجازات  تواندمي

 :کند  تبدیل  یا  و  دهد  تقليل  زیر  شرح  به  باشد  ترمناسب
  در   درجه  سه  تا  یک  ميزان  به  حبس  مجازات  تقليل  -الف

 باالتر؛  و  چهار  درجه  هايمجازات
  یک ميزان  به  شش  درجه  و  پنج  درجه  حبس  مجازات  تقليل  -ب
  هفت  درجه  حبس  مجازات  و  مجازات  این  تبدیل  یا  درجه  دو  تا

 درجه؛   همان  با  متناسب  نقدي  جزاي  به  مورد  حسب
 چهار؛   تا   یک   درجه   نقدي   جزاي   به   اموال   کل   مصادره   تبدیل   -پ 
 پانزده   تا  پنج  ميزان  به  موقت  انفصال  به  دائم  انفصال  تقليل  -ت

 سال؛ 
  یا   درجه   دو   یا   یک   ميزان   به   تعزیري   هاي مجازات   سایر   تقليل   -ث 

 تر؛ پایين   درجه   یک   یا   درجه   همان   از   دیگر   مجازات   به   آن   تبدیل 
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 37ماده  

 الحاق گردد:  37عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده   
  به   که   مقرراتي  سایر  یا  ماده  این  مقررات  اجراي  در  چنانچه
 و  نود   از  کمتر  حبس  به  حکم  یابد،مي  تخفيف  مجازات آن  موجب

 شودمي  تبدیل  مربوط  جایگزین  مجازات   به  شود،  صادر  روز  یک

 47ماده  

 الحاق گردد:  47عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده   
  همکاري   صورت   در  کشور  خارجي و   داخلي  امنيت   عليه  جرایم  در

 تعليق  متهمان،  سایر  شناسایي  و  جرم  کشف  در  مرتکب  مؤثر
  جرایم   مجازات  تعليق   همچنين.  است  مانعبال  مجازات  از  بخشي

  کتاب   640  و  639  مواد  موضوع  جرایم  جزبه)  عمومي  عفت  عليه
 بازدارنده  هايمجازات  و   تعزیرات  اسالمي   مجازات  قانون  پنجم

  کالهبرداري   و ( بعدي  الحاقات  و   اصالحات  با   2/3/1375 مصوب
 مجازات   که  جرایمي  و  کالهبرداري  حکم  در  جرایم  کليه   و

  کالهبرداري   قانون  طبق  یا  شده  مقرر  هاآن  درباره  کالهبرداري
  مانعبال   تبصره،  این  در  مقرر  جرایم  به  شروع  و  شودمي  محسوب

  الزامي  تبصره  این  خصوص  در  قانون  این  46  ماده  رعایت.  است
 .است

 57ماده  

 الحاق گردد:  57به عنوان تبصره به ماده  عبارت زیر   
  درجه   دو،  درجه  تعزیري  هايحبس  مورد  در  ماده  این  مقررات

 حبس   مدت  چهارمیک   گذراندن  صورتدر   چهار،  درجه  و  سه
 . است  اعمال  قابل

 62ماده  

 الحاق گردد:  62به ماده    2عبارت زیر به عنوان تبصره   
درجه دو، درجه سه    ير یتعز  يهامورد حبسماده در  نیمقررات ا

حبس   يهامجازات  چهارمک یپس از گذراندن    زيو درجه چهار ن
 قابل اعمال است. 

 62ماده  

 الحاق گردد:  62به ماده    3عبارت زیر به عنوان تبصره   
  ماده   این  موضوع  نظارتي  تدابير  اجراي براي  تواندمي  قضائيه  قوه

 نظارت   تحت  محکوم  یا  متهم  آن  موجب  به  که  مقرراتي  سایر  یا
  اقدامات   و  هازندان   سازمان  نظارت  با  گيرد،مي  قرار  الکترونيکي

. کند  استفاده  خصوصي  بخش  ظرفيت  از  کشور  تربيتي  و  تأميني
  قضائيه قوه  حقوقي  معاونت  توسط  تبصره  این  اجرایي  ينامه آیين

 اقدامات  و   هازندان  سازمان  و  فناوري  و   آمار  مرکز  همکاري  با
 ریيس  تصویب  به  و   شود مي  تهيه  کشور  تربيتي   و  تأميني

 . رسدمي  قضائيهقوه

 سالیک  شش ماه  2سطر   72ماده  
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 104متن ماده  

 دیات کتاب در مندرج تعزیري جرایم بر  عالوه 
  به   که  جرایمي  و   قانون  این  قذف   حد  فصل   و

  باشند،مي  گذشت  قابل  خاص  قوانين  موجب
 و (  596)   ماده  أخير   قسمت   در  مندرج  جرایم
 ،(642)  ،(633)  ،(632)  ،(622)  ،(608)  مواد

(648)،  (668)،  (669)،  (676)،  (677)،  (679)، 
(682)،  (684)،  (685)،  (690)،  (692)،  (694)، 
  کتاب  از(  700)  و(  699)  ،(698)  ،(697)

 محسوب   گذشت  قابل  نيز   پنجم»تعزیرات«
 .شوندمي

 

  قذف   حد    فصل   و  دیات  کتاب   در   مندرج  تعزیري   جرایم   بر   عالوه 
  گذشت   قابل   خاص   قوانين   موجب   به   که   جرایمي   و   قانون   این 
  ، ( 609)  ، ( 608)  ،( 596)   ، ( 536)  مواد   در  مندرج  جرایم  باشند، مي 
 (622 ) ،   (632 ) ،   (633 ) ،  (641 )،   (647 ) ،  (648 ) ،  (668 ) ،   (669 ) ،  
 (673 ) ،   (674 ) ،   (676 ) ،  (677 )،   (679 ) ،  (682 ) ،  (684 ) ،   (685 ) ،  
  اشخاص   به   متعلق  اراضي  و  امالک  که  مواردي   در   690) 

  ، ( 699)  ، ( 698)  ، ( 697)  ، ( 694)   ، ( 693)  ، ( 692)  ، ( باشد   خصوصي 
  مجازات   قانون  پنجم  کتاب(  744)   و(  717)  ،( 716)   ، ( 700) 

  و   1375/ 2/3  مصوب(  بازدارنده   هاي مجازات   و  تعزیرات)   اسالمي
  قانون (  1)  ماده  موضوع   کالهبرداري   و  غير  مال  انتقال   جرایم 
  مصوب  کالهبرداري  و   اختالس  و   ارتشاء  مرتکبين   مجازات  تشدید 

  مبلغ   که   شرطي  به   نظام،   مصلحت  تشخيص   مجمع  9/1367/ 15
  کليه   نيز   و   نباشد   بيشتر  قانون   این (  36)   ماده  در  مقرر   نصاب   از   آن 

  کالهبرداري   مجازات   که   جرایمي   و   کالهبرداري   حکم   در   جرایم 
  محسوب   کالهبرداري  قانون   طبق   یا   شده  مقرر  ها آن   درباره 
  ، ( 656)  مواد   موضوع  سرقت  و  دیده بزه   داشتن  صورت  در  شود مي 
  اسالمي  مجازات   قانون   پنجم   کتاب (  665)   و (  661)  ، ( 657) 
  شرطي   به   1375/ 3/ 2  مصوب (  بازدارنده   هاي مجازات   و   تعزیرات ) 

  و  نباشد   ریال  ميليون   دویست  از  بيش   سرقت  مورد   مال  ارزش  که 
  تمام   در  معاونت   و   شروع  و  باشد  کيفري  مؤثر  سابقه   فاقد  سارق 
  تر پایين   و   پنج   درجه   تعزیري   جرایم   کليه   همچنين  مزبور،   جرایم 
  دیده، بزه   داشتن  صورت  در  سال  هجده  زیر  افراد  توسط  ارتکابي 
  آیين   قانون(  12)  ماده  و قانون   این (  100)  ماده ( 1)  تبصره  مشمول 
 .است   گذشت  قابل   و  بوده   1392/ 12/ 4  مصوب   کيفري   دادرسي 

 104ماده  
 الحاق گردد:   104عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده   

  درجه   تا   چهار   درجه   تعزیري   حبس   هاي مجازات   اکثر حد   و   حداقل 
 . یابد مي   تقليل   نصف   به   گذشت   قابل   جرایم   براي   قانون   در   مقرر   هشت 

 عبارت »یا قانون« مذکور حذف گردد  1سطر    127ماده  

 
 
 134متن ماده  
 
 
 
 
 

  ارتکابي   جرایم  هرگاه  تعزیر  موجب  جرایم  در
 یک  هر  براي  دادگاه  نباشد،  جرم  سه  از  بيش

 حکم   را  مقرر  مجازات   حداکثر  جرایم  آن  از
  سه   از  بيش  ارتکابي  جرایم  هرگاه  و  کندمي
  حداکثر   از  بيش  را  یک  هر  مجازات  باشد،  جرم

  از   که  این  به  مشروط  قانوني  مقرر  مجازات
  تعيين   نکند،  تجاوز  آن  نصف  اضافه  به  حداکثر

  فقط  فوق  موارد  از  یک  هر  در.  نمایدمي

 : است   زیر   شرح   به   مجازات   اجراي   و   تعيين   تعزیري،   جرایم   تعدد   در 
 مجازات   یک  فقط  نباشد،  مختلف  ارتکابي  جرایم  هرگاه   -الف

  ضوابط   مطابق  تواندمي   دادگاه  صورت،  این  در  و  شودمي  تعيين
  شده،   ذکر  مختلف  جرایم  تعدد  براي   که  ماده  این  در  مقرر

 .کند  تشدید  را  مجازات
  سه   از  بيش  ارتکابي  جرایم  هرگاه  مختلف،  جرایم  مورد  در  -ب

 از  بيشتر   جرایم  آن  از  یکهر  مجازات   حداقل  نباشد،  جرم
 . است  قانوني  مقرر  مجازات  حداکثر  و  حداقل  ميانگين
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 ادامه  
 134متن ماده  
 
 

 مجازات  اگر  است،  اجراء  قابل  اشد  مجازات
  یا   یابد  تقليل  قانوني   علل  از  یکي  به  اشد

 اشد   مجازات  شود،   اجراء  غيرقابل  یا  تبدیل
 . گرددمي  اجراء  بعدي

  حداکثر  و   حداقل  فاقد   مجازات   که  مورد  هر  در
 جرم   سه  از  بيش  ارتکابي  جرایم  اگر  باشد،
  بيش  ارتکابي جرایم اگر و چهارم یک  تا نباشد

 قانوني مقرر  مجازات نصف تا باشد  جرم سه از
 .گرددمي  اضافه  آن  اصل  به

 

  باشد،   جرم  سه  از  بيش  مختلف،  ارتکابي  جرایم  چنانچه  -پ
  در.  است  جرم  آن  قانوني  مجازات  حداکثر  یک،هر  مجازات

  اکثرحد  از  بيشتر   را  هریک  مجازات  تواندمي  دادگاه  صورتاین 
 .کند  تعيين  آن  چهارمیک   تا  قانوني  مقرر  مجازات

  مورد   حسب   یکدیگر،   با   هشت   درجه   و   هفت   درجه   جرایم   تعدد   در   -ت 
  و   هفت   درجه   جرایم   جمع   و   شود مي   اقدام   ماده   این   مقررات   مطابق 
  اخير   جرایم   مجازات   تشدید   سبب   تر باال   و   شش   درجه   با   هشت   درجه 
  طور   به   تر، باال   و   شش   درجه   جرایم   با   جرایم   این   جمع   در .  شود نمي 
  تعيين   ماده   این   مطابق   هشت   درجه   و   هفت   درجه   جرایم   براي   گانه جدا 

 . است   اجرا   قابل   اشد   مجازات   صورت هر   در   و   شود مي   مجازات 
  در   مندرج   اشد   مجازات   فقط   فوق،   هاي بند   از   یک   هر   در   -ث 

  قانوني   علل    از   یکي   به   اشد   مجازات   اگر   و   است   اجرا   قابل   دادنامه 
  شاکي   گذشت   قبيل   از   موجبي   به   یا   و   شود   تبدیل   یا   یابد   تقليل 

  گردد،   اجرا   قابل   غير   زمان   مرور   یا   قانوني   مجازات   نسخ   خصوصي، 
  مجازات   ميزان   صورت این   در   و   شود مي   اجرا   بعدي   اشد   مجازات 

.  شود مي   محاسبه   بعدي   اشد   مجازات   اجراي   در   قبلي   شده   اجرا 
 . است   اجرا   حکم    در   عفو   و   مجازات   اجراي   تعليق   مشروط،   آزادي 

  اگر   باشد،   ثابت   یا   اقل حد   فاقد   قانوني   مجازات   که   مورد   هر   در   -ج 
  و   ششم یک   تا   تواند مي   دادگاه   نباشد   جرم   سه   از   بيش   ارتکابي   جرایم 
 . کند   اضافه   آن   اصل   به   چهارم یک   تا   باشد   جرم   سه   از بيش   اگر 
  واحد،   مجرمانه  رفتار  از  تعزیري،  جرایم  در  که  صورتي  در  -چ

  اشد   جرم  مجازات  به  مرتکب  شود،  حاصل  متعدد  مجرمانه  نتایج
 .شودمي  محکوم

  هاي مجازات   مصادیق   از   یکي   جرمي   براي   قانون   در   گاه هر   -ح 
  مقرر   اصلي   مجازات   عنوان   به   قانون   این   26  یا   23  مواد   در   مندرج 
  مربوط   اگر   حتي   شود، مي   اجرا   صورت   هر   در   مجازات   آن   باشد،   شده 
  25  ماده   وفق   اشد   مجازات   اگر   همچنين . باشد   اشد   غير   مجازات   به 
  باشد،   تبعي   آثار   داراي   تر خفيف   مجازات   و   تبعي   آثار   فاقد   قانون،   این 

 . شود مي   اجرا   نيز   مزبور   تبعي   مجازات   اشد،   اصلي   مجازات   بر   عالوه 
  براي   مجازات  تخفيف  جهات  وجود  صورت  در  جرم  تعدد  در  -خ
 .شودمي  اقدام  قانون  این  38  و   37  مواد  مطابق  جرایم،  از  یکهر
  عنوان   قانون  در  ارتکابي  جرایم  مجموع   کهصورتي  در  -د

  شود نمي   اعمال  جرم  تعدد  مقررات  باشد،  داشته  خاصي  مجرمانه
 .شودمي  محکوم  قانون  در  مقرر  مجازات به  مرتکب  و

 شده است.   حینسخ صرماده مذکور    4تا    1هاي  تبصره  134ماده  
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 137متن ماده  

 از  یکي  به  قطعي  حکم  موجب  به  کس   هر
  شش   تا  یک  درجه   از  تعزیري  هايمجازات
  تا   حکم  قطعيت  تاریخ  از  و  شود  محکوم
 زمان  مرور  شمول  یا  حيثيت  اعاده  حصول
  درجه   تعزیري  جرم   مرتکب  مجازات،  اجراي

  مجازات  حداکثر به گردد، دیگري شش تا یک
 .شودمي محکوم  آن  برابر  نيم  و  یک  تا

  یکي  به   قطعي   حکم  موجب   به   عمدي   جرم  ارتکاب  علت   به  کس هر 
  از   و   شود   محکوم   پنج   درجه   تا   یک   درجه   از   تعزیري   هاي مجازات   از 

  زمان   مرور   شمول   یا   حيثيت   اعاده   حصول   تا   حکم   قطعيت   تاریخ 
  شش   تا   یک   درجه   تعزیري   عمدي   جرم   مرتکب   مجازات،   اجراي 
  حداکثر   و   اقل حد   بين   ميانگين   ارتکابي   جرم   مجازات   اقل حد   گردد، 

  از   بيش   به   را   وي   تواند مي   دادگاه   و   است   جرم   آن   قانوني   مجازات 
 کند   محکوم   آن   چهارم یک   تا   مجازات   اکثر حد 

 139متن ماده  

 وجود   صورت  در   تعزیري  جرایم  تکرار  در
 :شودمي  عمل  زیر  شرح  به  تخفيف  جهات

  و   حداقل   داراي   قانوني   مجازات   چنانچه   -الف 
  را   مرتکب   مجازات   تواند مي   دادگاه   باشد،   حداکثر 

 . دهد   تقليل   مجازات   حداکثر   و   حداقل   ميانگين   تا 
  حداقل  فاقد  یا  ثابت  مجازات،  چنانچه  -ب

  تا  را  مرتکب  مجازات   تواندمي  دادگاه  باشد،
 . دهد  تقليل  مقرر  مجازات  نصف

 مطابق  تخفيف  جهات  وجود  صورت  در  تعزیري،  جرایم  تکرار  در
 .شودمي  اقدام  قانون  این(  38)  و( 37)  مواد

 و   375ماده 
 آن 2تبصره 

 گردد.محکوم مي  1درجه  ..به حبس   گردد...به حبس ابد محکوم مي
  1399/ 2/ 23در تاریخ   19پاورقي: به موجب تبصره الحاقي به ماده 

حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک  هاي ابد غير  تمام حبس 
کننده در قتل  شود. الزم به ذکر است که مجازات اکراه تبدیل مي 

 تغيير نخواهد کرد و همان مجازات حبس ابد خواهد بود. 

 728ماده  

 عبارت زیر به انتهاي ماده مذکور الحاق گردد:  
  بند   از   یا«   و   حبس   روز   یک   و   نود   از   کمتر   مجازات   اکثر »حد   عبارت 

  در   آن   مصرف   و   دولت   هاي درآمد   از   برخي   وصول   قانون (  3)   ماده (  1) 
  ماده  صدر  از   قانون«  »یا  عبارت  و  1373/ 12/ 28 مصوب  معين  موارد 

(  6)   تبصره   و (  1)   ماده (  1)   تبصره   و   شود مي   حذف   قانون   این (  127) 
  و   اختالس   و   ارتشاء   مرتکبين   مجازات   تشدید   قانون (  5)   ماده 

  و   نظام   مصلحت   تشخيص   مجمع   1367/ 9/ 15  مصوب   کالهبرداري 
  در  معاونت   و  جرم   به   شروع  براي  ها آن  در   که   قانوني  خاص   مصادیق 

  ماده   و   است   شده   تعيين   مجازات  عناوین   همين   تحت   مشخص   جرم 
  هاي مجازات   و   تعزیرات )   اسالمي   مجازات   قانون   پنجم   کتاب (  666) 

 . گردد مي   نسخ   آن   تبصره   و   1375/ 3/ 2  مصوب (  بازدارنده 

تعزیرات   608ماده  
 سطر آخر 

  یک  تا  هزار پنجاه   یا  و  ضربه( 74)  تا  شالق
 نقدي   جزاي  ریال  ميليون

 جزاي نقدي درجه شش 

تعزیرات   614ماده  
 5سطر  

 شش   درجه  حبس حبس   سال  پنج  تا  دو



666 

 صحيح   عبارت غلط   عبارت عنوان 

 تعزیرات  617ماده 

 شود:اضافه می   2متن زیر به انتهای تبصره  
 كه  است  ای نامه آیین   موجب  به  مجوز  صدور  مرجع  و  نحوه 
 وزرای  پیشنهاد  با  این قانون  ابالغ  تاریخ  از  سه ماه  مدت  ظرف 

 جمهوری  انتظامی  نیروی  همكاری  با  و  كشور  و  دادگستری 
 .رسد می  وزیران  هیئت  تصویب  به  و  شود  می  ایران تهیه  اسالمی 

 621متن ماده  
 تعزیرات 

  قصد   به   یا   مال   یا   وجه   مطالبه   قصد   به   کس   هر 
  تهدید   یا   عنف   به   دیگري،   منظور   هر   به   یا   انتقام 

  توسط   یا   شخصا    دیگر   نحو   هر   به   یا   حيله   یا 
  حبس   به   کند،   مخفي   یا   برباید   را   شخصي   دیگري 

  در .  شد   خواهد   محکوم   سال   پانزده   تا   پنج   از 
  سال   پانزده   از   کمتر   عليه مجني   سن   که   صورتي 
  انجام   نقليه   وسایل   توسط   ربودن   یا   باشد   تمام 
  حيثيتي   یا   جسمي   آسيب   عليه مجني   به   یا   پذیرد 
  شده  تعيين  مجازات   حداکثر   به   مرتکب   شود،   وارد 

  جرایم   ارتکاب   صورت   در   و   شد   خواهد   محکوم 
 گردد مي   محکوم   نيز   جرم   آن   مجازات   به   دیگر 

 هر  به  یا  انتقام  قصد   به  یا  مال  یا  وجه   مطالبه  قصد  به  هرکس
  دیگر،   نحو  هر  به  یا  حيله  یا  تهدید  یا  عنف  به  دیگر،  منظور
  در   کند،  مخفي  یا  برباید  را  شخصي  دیگري،  توسط  یا  شخصا 
  درجه   حبس  به  باشد،  تهدید  یا  عنف  به  جرم  ارتکاب  که  صورتي
 خواهد  محکوم  پنج  درجه  حبس  به   صورت  این  غير  در  و  چهار
  تمام  سال  پانزده  از  کمتر  عليهمجنيٌ  سن  که  صورتي  در.  شد
  عليه مجنيٌ   به  یا  پذیرد  انجام  نقليه  وسایل  توسط  ربودن  یا  باشد
 مجازات   اکثرحد   به  مرتکب  شود  وارد  حيثيتي  یا  جسمي  آسيب
  جرایم   به  ارتکاب  صورت در  و   شد  خواهد  محکوم  شده  تعيين
 .گرددمي  محکوم  نيز  جرم  آن  مجازات  به  دیگر

 تبصره ماده مذکور نسخ صریح شده است.   تعزیرات    621ماده  

  651تبصره ماده 
 تعزیرات

 باشد.ادامه شروط متن ماده می 5و  4، موارد 4بعد از مورد  

قانون مجازات استفاده كنندگان غیر مجاز از آب، برق،    6به موجب ماده    تعزیرات  660ماده 
 منسوخ گردیده است.   1396/ 03/ 10تلفن، فاضالب و گاز  مصوب  

 صریح شده است. ماده مذکور و تبصره آن نسخ   تعزیرات    666ماده  

  677متن ماده  
 تعزیرات 

 غيرمنقول  یا  منقول  اشياي  عمدا   کس  هر
  هر  به  یا  نماید  تخریب  را  دیگري  به  متعلق
  اندازد،   کار  از  یا  و  نماید  تلف  بعضا   یا  کال   نحو
 محکوم   سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس  به

 .شد  خواهد

یا غیر منقول متعلق به   اشیاء منقول  دیگری را  هر كس عمداً 
تخریب نماید یا به هر نحو كالً یا بعضًا تلف نماید و یا از كار اندازد  

حبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی كه میزان خسارت    به 
 ( میلیون  یكصد  به  100.000.000وارده  باشد  كمتر  یا  ریال   )

 .وارده محكوم خواهد شد جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت  
تعزیرات   684ماده  

 سطر آخر 
 حبس درجه شش  حبس از شش ماه تا سه سال 

تعزیرات   697ماده  
 5سطر  

 ضربه( 74)  تا  و  حبس  سال  یک  تا  ماه  یک
 مورد  حسب  آنها  از  یکي  یا  شالق

 جزاي نقدي درجه شش 

قانون تشدید    1ماده  
مجازات مرتکبين ارتشاء و  

کالهبرداري    اختالس و 
 1367مصوب  

 شده است.   حیمذکور نسخ صرماده   1تبصره   
 

قانون تشدید    5ماده  
مجازات مرتکبين ارتشاء و  

کالهبرداري    اختالس و 
 1367مصوب  

 شده است.   حیماده مذکور نسخ صر 6تبصره   

– 


