درستنامه قانون یار حقوق جزای اختصاصی (( )1جرایم علیه اشخاص)  -چاپ 1
صفحه

آدرس
عنوان

 27و 28

ذیل ماده  290ق.م.ا

اصالحیه
نکته  -1انتهای نکته  18ص  27ذیل ماده  290ق.م.ا این مطلب داخل پرانتز اضافه گردد( :با عنایت به ماده  15قانون
کاهش حبس تعزیری  1399به نظر می رسد ماده  613ق.تعزیرات در مورد شروع به قتل عمدی نسخ شده و برای موضوع
شروع به قتل عمدی باید به مقررات عام ماده  122ق.م.ا مراجعه کرد).
نکته  -2نکته  20فعلی در ص  28تبدیل به نکته  21شود و لذا قبل از این نکته
نکته  20به این شرح جایگزین شود( :ماده  14قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1399در خصوص معاونت در
خودکشی اطفال و نوجوانان مقرر می دارد:
ماده  -14هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد
یا قصاص نشود ،عالوه بر پرداخت دیه طبق مقررات ،حسب مورد به ترتیب زیر مجازات میشود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب ،موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود ،به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازاتاسالمی؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود ،ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان
شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازاتاسالمی؛
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود ،به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازاتاسالمی)..
نکته  -3نکته  22به انتهای نکات ذیل ماده  290ق.م.ا در ص  28اضافه شود:
نکته  -22یکی از جنایات عمدی مادون نفس موضوع مادۀ  614ق.تعزیرات  1375می باشد که به واسطه قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری  1399بخشی از مجازاتش به شرح زیر تغییر کرده است:
ماده  -614هر کس عمد ًا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا
منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان
نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس
درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره -در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه
تا یك سال حبس محکوم خواهد شد.
نکته  -4نکته  23به انتهای نکات ذیل ماده  290ق.م.ا در ص  28اضافه شود:
نکته  -22قانونگذار در ماده  614ق.تعزیرات  1375در تعیین مجازات به دو صورت عمل کرده است:
ی علیه  در صورتی که جرح یا ضرب عمدی منجر به
الف) مجازات حبس درجۀ  + 6پرداخت دیه در صورت مطالبۀ مجن ٌ
ضایعات احصاء شده در این ماده گردد.
ی علیه  در صورتی که جرح یا ضرب عمدی
ب) مجازات حبس  3ماه تا  1سال  +پرداخت دیه در صورت مطالبۀ مجن ٌ
منجر به ضایعات احصاء شده در این ماده نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و یا امثال آن باشد.

(به نظر می رسد هر کدام از موارد (الف و ب) إعمال این مجازات ها در صورتی است که امکان قصاص نباشد و اقدام جانی
منجر به إخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود و موجب بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد).
نکته  –5نکته  24به انتهای نکات ذیل ماده  290ق.م.ا در ص  28اضافه شود:
نکته  -24یکی از جرایم عمدی منجر به جنایت بر نفس ،عضو یا منفعت مادۀ  1و  2قانون تشدید مجازات اسید پاشی و
حمایت از بزه دیده گان ناشی از آن مصوب  1398است:
ماده  -1هر کس عمد ًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ،با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس ،عضو یا
ی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص ،به قصاص
منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجن ٌ
نفس ،عضو یا منفعت محکوم می شود.
تبصره  -1ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد ،فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در
حکم اسیدپاشی است.
تبصره  -2در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ( )286قانون مجازات اسالمی مصوب  1392/2/1باشد؛ اقدام
مرتکب ،افساد فی االرض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.
ماده  -2هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای
دم ،قصاص اجراء نشود ،مرتکب عالوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه ،به
ترتیب زیر مجازات می شود:
الف -در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یك؛
ب -در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد ،به حبس تعزیری درجه دو؛
پ -در جنایتی که میزان دیه آن از یك سوم تا نصف دیه کامل باشد ،به حبس تعزیری درجه سه؛
ت -در جنایتی که میزان دیه آن تا یك سوم دیه کامل باشد ،به حبس تعزیری درجه چهار؛
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صفحه

آدرس
عنوان

اصالحیه

نکته -نکته  11به انتهای نکات ذیل ماده  291ق.م.ا در ص  32اضافه شود:
نکته  -11یکی از مواردی که به «تقصیر مرتکب» اشاره دارد بحث بی توجهی و سهل انگاری اشخاص می باشد در این
رابطه مادۀ  9قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1399مقرر می دارد:
ماده  -9هرگاه در اثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود ،مقصر
عالوه بر پرداخت دیه بهشرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازاتاسالمی؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع ،قطع ،نقص یا ازکارافتادگی عضو ،زوال عقل یا بروز بیماری صعبالعالج یا دایمی جسمی
یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا باالتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازاتاسالمی؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع ،شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت
ذیل ماده  291ق.م.ا
32
قانون مجازاتاسالمی؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یك از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت
قانون مجازاتاسالمی؛
ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون
مجازاتاسالمی.
تبصره -هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج
در بندهای فوق محکوم میشوند ،در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره میشوند که
اقدامات الزم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
نکته -انتهای بند الف نکته  5خط  10ص  47ذیل ماده  295ق.م.ا این مطلب داخل پرانتز اضافه گردد( :یکی دیگر از موارد
ترک فعل ناشی از وظیفۀ قانونی موضوع ماده  7و  17قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1399است).
ماده  -7هر یك از والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری ،مراقبت و
تربیت طفل را برعهده دارند ،چنانچه برخالف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب
 1353/4/30از ثبتنام و فراهمکردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند
یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند ،به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازاتاسالمی
محکوم میشوند.
تبصره -هرگاه محکو ٌمعلیه پس از ابالغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیینشده از طرف دادگاه خودداری کند
یا پس از اجرای حکم ،دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد ،به جزای نقدی درجه شش قانون مجازاتاسالمی محکوم
ذیل ماده  295ق.م.ا
میشود.
47
ماده  -17هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن
باشد و با وجود توانایی اعالم و گزارش به مقامات یا مراجع صالحیتدار و کمك طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در
صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر ،از اقدامات فوری و متناسب برای
جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند ،مشروط بر اینکه با این اقدام ،خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر
قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود ،به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازاتاسالمی محکوم میشود.
تبصره -اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به
اعالم ،گزارش یا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمك مؤثری کنند ،به دو یا هر سه مجازات درجه شش
قانون مجازاتاسالمی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت
ششماه تا دوسال محکوم میشود.
 50الی  70اصالح سواالت و پاسخ بعد از پاسخ سؤال  29ص  :65گزینه «الف» صحیح است و سایر گزینه ها نادرست می باشند.
پاسخ سؤال  56ص  :69گزینه «الف» صحیح است به استند مادۀ  294ق.م.ا و شرایط مقرر در این ماده
ماده  295ق.م.ا
نکته -نکته  12انتهای خط سوم این نکته ص  83عبارت « پ و ت» « پ و ث»
ذیل ماده  302ق.م.ا
83
نکته -نکته  -1خط  9و  10ص  89عبارت (.....دو تا پنج سال ).....حذف و بعد از واژۀ حبس از عبارت درجه  6استفاده شود.
ذیل ماده  305ق.م.ا
89
(اصالحی ماده  614ق.تعزیرات  1375به واسطۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )1399
نکته  -1نکته –8ص  92عبارت ماده  622ق.تعزیرات که حبس آن طبق تبصرۀ ماده  104ق.م.ا(اصالحی  )1399مجازات
حبس یك تا سه سال به  6 ماه تا  18ماه تغییر یابد
ذیل ماده  306ق.م.ا
 92و 93
نکته  -2انتهای شرح مادۀ  622یعنی انتهای خط سوم ص  93شماره  5هم اضافه شود  -5جرم موضوع مادۀ 622
ق.تعزیرات  1375طبق مادۀ  104ق.م.ا(اصالحی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  )1399قابل گذشت اعالم
شده است و مجازات حبس آن هم به واسطۀ تبصرۀ ماده فوق به نصف تقلیل پیدا کرده است.
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صفحه
116
118

آدرس
عنوان
ذیل ماده  313ق.م.ا
ذیل ماده  315ق.م.ا

158

ذیل ماده  356ق.م.ا

161

ذیل ماده  361ق.م.ا

205

ذیل بحث معاونت در جرم

228

اصالح سواالت و پاسخ بعد از
ماده  380ق.م.ا

235
243

273

اصالحیه
نکته -نکته –2ص  116ماده   315ماده 313
نکته -نکته –2ص  118خط دوم ( اقرار با بینه)  ( اقرار یا بینه)
نکته -نکته  5به نکات ذیل ماده  356ق.م.ا ص  158اضافه شود:
نکته -5به استناد ماده  66آیین نامه نحوۀ اجرای احکام  ...مصوب  1398دادستان موظف است پرونده ای را که مشمول
مقررات مادۀ  356ق.م.ا مصوب  1392است جهت إتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوۀ قضاییه ارسال کند.
نکته  -1نکته –1ص  161خط  19انتهای خط ماده  104ق.م.ا به صورت اصالحی  1399نوشته شود (متن ماده  104ق.م.ا
اصالحی به واسطۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )1399
نکته  -2نکته  2فعلی حذف و به جای آن نکته  2به صورت زیر نوشته شود:
ی علیه یا اولیاء دم از بین نمی رود بلکه زمانی
( نکته  « -2حق قصاص » به واسطۀ گذشت یا مصالحۀ مشروط با ارادۀ مجن ٌ
این گذشت یا مصالحه بی اثر می شود که جانی شرط را محقق نسازد پس این که گفته می شود این حق برای اولیاء دم یا
مجنی علیه محفوظ است یعنی تا زمانی که شرط محقق نشده این حق متزلزل پابرجاست و بالفاصله بعد از تحقق شرط این
حق برای ایشان از بین می رود و همچنین بالفاصله بعد از عدم اجرای شرط از سوی جانی ،حق قصاص از سوی اولیاء دم به
مرحله اجرا گذارده می شود .و در این مورد اخیر مطابق مادۀ  362ق.م.ا پرونده به دادگاه رسیدگی کننده ارجاع می شود).
نکته -نکته  17به ص  205اضافه شود:
نکته  -17مجازات معاونت در قانون تشدید مجازا اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده گان ناشی از آن مصوب  1398طبق مادۀ 4
این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
ماده  -4مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف -در صورتی که مجازات قانونی مرتکب ،سلب حیات باشد ،به حبس تعزیری درجه دو؛
ب -در صورتی که مجازات قانونی مرتکب ،قصاص عضو باشد ،به حبس تعزیری درجه سه؛
پ -در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ،به یك درجه پایین تر از
مجازات تعزیری مرتکب.
پاسخ سؤال  17ص  :228گزینه «الف» صحیح است به استناد ماده  375و  377ق.ا مصوب 1392

اصالح سواالت و پاسخ بعد از پاسخ سؤال  3ص  :235گزینه گزینه «ج» صحیح است .و خط  11پاسخ این سوال از عبارت «یا این که در این جا (تا) ......
راضی به قصاص باشند» حذف گردد زیرا این عبارت تکرار شده است.
ماده  385ق.م.ا
اصالح سواالت و پاسخ بعد از
پاسخ سؤال  8ص  :243گزینه گزینه «د» صحیح است.
ماده  392ق.م.ا
نکته -در ص  273به عنوان نکته  5ذیل ماده  435ق.م.ا
نکته  -5طبق رأی وحدت رویه شماره  790مورخ :1399/4/10
رأی وحدت رویه شماره  1399/4/10 -790هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد  475 ،474 ،435و  487قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و با لحاظ موازین فقهی ،در همه موارد
قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد ،پرداخت دیه از
بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی ،پرداخت دیه از بیت المال در صورتی
ذیل ماده  435ق.م.ا
ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود .بنا به مراتب ،در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون
قتل شناسایی نشده باشد ،پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره  1365مورخ  1396/12/23شعبه  24دادگاه
تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی ،صحیح و قانونی تشخیص داده
می شود .این رأی طبق ماده  471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور ،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

323

ذیل ماده  447ق.م.ا

نکته -در ص  323ماده  614طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  1399به شرح زیر اصالح می گردد:
عبارت (.....دو تا پنج سال ).....حذف و بعد از واژۀ حبس از عبارت درجه  6استفاده شود.

350

ذیل ماده  473ق.م.ا

نکته -در ص 350
در ابتدای خط چهارم شماره -2
در ابتدای خط یازدهم شماره -3
در ابتدای خط بیستم شماره -4
3

صفحه

آدرس
عنوان

351

ذیل ماده  475ق.م.ا

355

ذیل ماده  485ق.م.ا

356

ذیل ماده  487ق.م.ا

424

ذیل ماده  716ق.تعزیرات

425

ذیل ماده  717ق.تعزیرات

594

598

602

ذیل ماده  728ق.م.ا

ذیل ماده  608ق.تعزیرات

ذیل ماده  609ق.تعزیرات

اصالحیه
نکته -در ص  351ذیل ماده  475به عنوان نکته  3اضافه شود:
نکته -3در رابطه با ماده  474و  475قانون مجازات اسالمی  1392به رأی وحدت رویه شمارۀ  790مورخ ( 1399/4/10نکته
 5در ذیل ماده  435ق.م.ا) مراجعه شود.
نکته -در ص  355ذیل ماده  485اصالحات زیر صورت گیرد:
در ابتدای خط چهارم بنویسید :نکته  -2با توجه به مراتب ( پس عبارت برائت  مراتب)
(نکته )4حذف  به جای آن( :ج)
نکته -در ص  356ذیل ماده  487نکته  4اضافه:
نکته -4به نکات ذیل ماده  435و  475قانون مجازات اسالمی  1392و رأی وحدت رویه شمارۀ  790مورخ 1399/4/10
مراجعه شود.
نکته -در ص  424ذیل ماده ( 716اصالحی )1399
به جای عبارت (.....دو ماه تا شش ماه.....(  ).....یك ماه تا سه ماه).....
نکته -در ص  425ذیل ماده ( 716اصالحی )1399
به جای عبارت (.....یك تا پنج ماه 15.....(  ).....روز تا  75روز).....
مجازات جدول در ذیل مواد  716و ( 717جدول ص  )425اصالح شود.
نکته -در ص  594ذیل ماده ( 728اصالحی )1399
ماده  -728کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1370/5/8مواد ( )625تا ()629
و مواد ( )726تا ( )728کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب  ،1375/3/2قانون
اقدامات تأمینی مصوب  1339/2/12و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی مصوب  1366/7/26و اصالحات
و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد .عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یك روز حبس و یا» از بند ( )1ماده ( )3قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب  1373/12/28و عبارت «یا قانون» از صدر ماده ()127
این قانون حذف می شود و تبصره ( )1ماده ( )1و تبصره ( )6ماده ( )5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و
کالهبرداری مصوب  1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و
معاونت در جر ِم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده ( )666کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی
(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2و تبصره آن نسخ می گردد.
نکته  -1در ص  598ذیل ماده  608ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -608توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات جزای نقدی
درجه شش خواهد بود( .تبدیل حبس به جزای نقدی درجه شش)
نکته  -2نکته  13ذیل ماده  608ق.تعزیرات ص  601اضافه شود:
نکته  -13توهین ساده موضوع مادۀ  608ق.تعزیرات  1375به واسطۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  1399مجازاتش
تغییر کرده و مجازات شالق تعزیری تا  74ضربه حذف و جزای نقدی  50هزار تا  1میلیون ریال به جزای نقدی درجۀ شش
یعنی  20میلیون تا  80میلیون ریال تغییر پیدا کرده است.
نکته  -1در ص  602ذیل ماده  609ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -609هر کس با توجه به سمت ،یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا
کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا
شش ماه حبس و یا تا ( )74ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود( ..تقلیل حبس
مندرج در ماده)
نکته  -2نکته  1خط دو م آن عبارت (بر خالف) حذف و بعد از عبارت (توهین ساده) بنویسید :طبق قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری  1399و اصالح ماده  104ق.م.ا و بعد عبارت (غیر قابل گذشت)( قابل گذشت) تبدیل شود و در پایان به
انتهای نکته  1در ص  602داخل پرانتز () اضافه شود:
(نکته ای که در مورد توهین به مأمور و مقامات دولتی با توجه به قابل گذشت بودن آن به واسطه ماده  104ق.م.ا (اصالحی
 )1399مطرح است این می باشد که گذشت باید توسط مأموری که به او توهین شده صورت گیرد یا سازمان دولتی؟ به نظر
می رسد با عنایت به حق الناس بودن جرایم قابل گذشت مأموری یا مقامی که به او توهین شده می تواند گذشت نماید).
4

صفحه

آدرس
عنوان

611

ذیل ماده  700ق.تعزیرات

623

ذیل ماده  517ق.تعزیرات

 638الی
647

اصالح سواالت و پاسخ بعد از
فصل دهم توهین با منطوق
قذف ق.تعزیرات

649

ذیل ماده  697ق.تعزیرات

ذیل ماده  699ق.تعزیرات که
 649و 654به اشتباه در ص  649شماره
ماده  697آمده

672

ذیل ماده  698ق.تعزیرات

691

ذیل ماده  668ق.تعزیرات

اصالحیه
نکته  -2نکته  8به انتهای نکات ماده  609ق.تعزیرات صفحه  604به شرح ذیل اضافه شود:
نکته -8از آن جا که مجازات حبس توهین به مأمور دولتی موضوع مادۀ  609ق.تعزیرات  1375به واسطۀ قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری  1399و تبصرۀ ماده  104ق.م.ا(اصالحی  )1399به نصف تقلیل یافته است به استناد مادۀ  19ق.م.ا
این جرم را باید از حیث درجه بندی جرایم تعزیری درجه  8بدانیم ولی أشد بودن آن از جرم توهین ساده که درجه  6به
حساب می آید به دلیل درجه نیست بلکه به خاطر تعدد مجازات های حبس ،شالق و جزای نقدی می باشد.
نکته  -1در ص  611ذیل ماده  700ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -700هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك
تا شش ماه محکوم می شود(..تقلیل حبس مندرج در ماده)
نکته  -1در ص  633ذیل ماده  517ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -517هر کس علن ًا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین
نماید به یك تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل
بشود( ..تقلیل حبس مندرج در ماده)
پاسخ سؤال  10ص  :645گزینه گزینه «ب» صحیح است .با توجه به این که واژه نادان توهین است و اقدام شخص (الف)
توهین به حساب می آید اما واژه خودتی در عرف توهین محسوب نمی شود.
پاسخ سؤال  13ص  :645گزینه گزینه «ب» صحیح است .ابتدایی و ارتجالی بودن توهین ضرورتی ندارد.
نکته  -1در ص  649ذیل ماده  697ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
اصالحات صورت گیرد( .تبدیل حبس به جزای نقدی درجه شش)
نکته  -1در ص  649ذیل ماده  699ق.تعزیرات ( 1375اصالحی  )1399که به اشتباه شماره ماده  697آمده است.
اصالحات صورت گیرد( .تقلیل حبس مندرج در ماده)
ماده  -697هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر
به کسی امری راصریح ًا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن
اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ماده  -699هر کس عالم ًا عامد ًا به قصد متهم نمودن دیگری آالت و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف
یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطالع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است
بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ،پس از صدور قرار
منع تعقیب و یا اعالم برائت قطعی آن شخص ،مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( )74ضربه شالق محکوم می
شود.
نکته  -2جدول ذیل نکته  1ص  654از حیث مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  1399تغییر یابد.
یعنی ذیل افترای قولی مجازات جزای نقدی درجه /6و ذیل افترای عملی  3ماه تا  18ماه حبس و  74ضربه شالق تعزیری
نکته  -1در ص  672ذیل ماده  698ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -698هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا
عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد
اعمالی را بر خالف حقیقت رأس ًا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریح ًا یا تلویح ًا نسبت
دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در
صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا ( )74ضربه محکوم شود( ..تقلیل حبس مندرج در ماده)
نکته  -1در ص  691ذیل ماده  668ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -691هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در
ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یك
تا شش ماه حبس محکوم می شود .هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سالح باشد به حبس از
یك تا سه سال محکوم خواهند شد( ..تقلیل حبس مندرج در ماده)
نکته  -2نکنه  8ص 692
به جای عبارت ( 6.....ماه تا  2سال 45.....(  ).....روز تا  1سال).....

5

صفحه

693

آدرس
عنوان

ذیل ماده  669ق.تعزیرات

اصالحیه
نکته  -1در ص  693ذیل ماده  669ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -669هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به
خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده
باشد به مجازات شالق تا ( )74ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد( .تقلیل حبس مندرج در ماده)
نکته  -2نکنه  11ص 696
به جای عبارت ( 6.....ماه تا  2سال 1 ....(  ).....ماه تا  1سال).....

نکته  -1در ص  721ذیل ماده  621ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -621هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر
نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس
درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنیعلیه کمتر از پانزده سال
تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود ،مرتکب به حداکثر
مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد( .تقلیل
حبس مندرج در ماده)
نکته  -2نکنه  18ص  727متن آن حذف و به جای آن مطالب زیر نوشته شود:
ذیل ماده  621ق.تعزیرات
721
(نکته  -18مجازا شروع به آدم ربایی به موجب ماده  122ق.م.ا مصوب  1392در صورتی که به عنف یا تهدید باشد یا غیر آن
متفاوت است 
الف) آدم ربایی به عنف یا تهدید(دارای مجازات حبس تعزیری درجه   )4مجازات شروع به آن وفق بند «ب» ماده 122
ق.م.ا  حبس تعزیری درجه 5
ب) آدم ربایی غیر از موارد عنف یا تهدید (دارای مجازات حبس تعزیری درجه   )5مجازات شروع به آن مطابق بند «پ»
مادۀ  122ق.م.ا  حبس یا شالق تعزیری یا جزای نقدی درجه 6
نکته  –3نکنه  19ص  728مطالب زیر نوشته شود:
به جای عبارت (.....تبصرۀ ماده  621ق.تعزیرات.....(  ).....مادۀ  122ق.م.ا ).....
ذیل ماده  631ق.تعزیرات نکته -در ص  730ذیل مادۀ  631در نکته  4خط سوم آن عبارت (.....یعنی  15سال ).....حذف شود.
730
نکته  -1متن تبصره  1فعلی حذف و به جای آن بنویسید :تبصرۀ  1ماده  3قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  1383به
واسطه مادۀ  12قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1399نسخ صریح گردیده است.
نکته  -2در انتهای قانون مبارزه با قاچاق انسان تیتر دیگری زده شود با نام
مواد  12و  13قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
ماده  -12به منظورکاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات الزم برای مراقبت الکترونیکی ،قضات
ذیل قانون مبارزه با قاچاق محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسالمی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و
732
آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب  ،1397حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی
انسان مصوب 1383
مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر مینمایند.
ماده  -13شورای طبقهبندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با
اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام ،در خصوص درخواستهای مرخصی ،آزادی مشروط ،نظامهای آزادی و نیمه
آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ،عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری
به ویژه ماده  553قانون مذکور و آییننامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است ،تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
گزینه های سؤال  31ص  739به جای به جای گزینه الف (.....یك تا سه سال حبس.....(  ).....حسب مورد حبس تعزیری
درجه  4و  )..... 5گزینه ب عبارت (.....سه تا پنج سال حبس.....(  ).....حسب مورد حبس تعزیری درجه  5یا حبس یا شالق
تعزیری یا جزای نقدی درجه  )..... 6گزینه ج به قوت خود باقی و گزینه د به جای (.....شش ماه تا یك سال حبس).....
 739و  742اصالح سواالت و پاسخ بعد از (.....سه تا پنج سال حبس).....
انون مبارزه با قاچاق انسان پاسخ سؤال  18ص  :742متن ماده  621ق.تعزیرات اصالح شود
و  743و
پاسخ سوال  30فعلی کامال حذف تا  7خط ابتدایی صفحه  744و پاسخ سوال  30و  31به صورت زیر نوشته شود
مصوب 1383
744
پاسخ سؤال  -30گزینه ج صحیح است به استناد ماده  621ق.تعزیرات 1375
پاسخ سؤال  -31گزینه ب صحیح است با توجه به ماده  122ق.م.ا و نسخ تبصره ماده  621ق.تعزیرات  1375به واسطه
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  1399و مقررات این قانون ( .به نکته  18ذیل ماده  621ق.تعزیرات مراجعه شود).
6

صفحه

آدرس
عنوان

اصالحیه

749

ذیل ماده  690ق.تعزیرات

755

ذیل ماده  692ق.تعزیرات

755

ذیل ماده  693ق.تعزیرات

756

ذیل ماده  694ق.تعزیرات

759

762

ذیل ماده  641ق.تعزیرات

ذیل ماده  648ق.تعزیرات

نکته  –1در ص  749ذیل ماده  690ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
اصالحات صورت گیرد( .بعد از مجازات یك ماه تا یك سال حبس) داخل پرانتز بنویسید:
( مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  1399و تبصرۀ ماده  104ق.م.ا در صورتی که تصرف عدوانی ،مزاحمت ملکی
و ممانعت از حق صرف ًا نسبت به امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد جرم قابل گذشت بوده و مجازات حبس
 15روز تا  6ماه اعمال می گردد).
نکته  -2نکته ای به عنوان نکته  8دیگر به ذیل مادۀ  690ق.تعزیرات در پایان خط  3ص  754اضافه می گردد مبنی بر این که:
نکته  -8جرم تجاوز و تصرف عدوانی ،ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع مادۀ  690ق.تعزیرات  1375بر اساس قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری  1399و تبصرۀ ماده  104ق.م.ا(اصالحی  )1399نسبت به امالک و اراضی متعلق به اشخاص
خصوصی قابل گذشت است در حالی این جرایم نسبت به امالک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت می باشد.
نکته -در ص  755ذیل ماده  692ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -692هرگاه کسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند عالوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یك سال
محکوم خواهد شد( ..تقلیل مجازات حبس)
نکته -در ص  755ذیل ماده  693ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -693اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از
حق شده باشد ،بعد از اجرای حکم مجدد ًا مورد حکم را عدوان ًا تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید عالوه بر رفع تجاوز به
حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد( ..تقلیل مجازات حبس)
نکته -در ص  756ذیل ماده  694ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -694هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم
خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سالح باشد به حبس از یك تا شش سال
محکوم می شوند( ..تقلیل مجازات حبس)
نکته -در ص  759ذیل ماده  641ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -641هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای
مقررات خاص شرکت مخابرات ،مرتکب به حبس از یك تا شش ماه محکوم خواهد شد( ..تقلیل مجازات حبس)
نکته -در ص  762ذیل ماده  648ق.تعزیرات ( 1375اصالحی )1399
ماده  -648اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر
گاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار
تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند( ..تقلیل مجازات حبس)

جدول درجه و مجازاتهای جرایم قابل گذشت در قانون تعزیرات 1375
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
ردیف

ماده قانونی

عنوان مجرمانه

1

ماده  536قانون تعزیرات

جعل در اسناد عادی و استفاده از سند مجعول

2

ماده  596قانون تعزیرات

3

ماده  608قانون تعزیرات

توهین به افرادعادی

4

ماده  609قانون تعزیرات

توهین به مأموران دولتی/رسمی/مقامات

هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی

5

ماده  622قانون تعزیرات

سقط جنین رن حامله به واسطه اذیت و آزار یا ضرب

 6ماه تا  1/5سال حبس

6

ماده  632قانون تعزیرات

امتناع از استرداد طفل به اشخاص ذیحق در موقع مطالبه

سوءاستفاده از ضعف نقس اشخاص ارتکابی توسط ولی/وصی/قیم
 -ارتکابی توسط غیر اشخاص فوق

میزان مجازات
 3ماه تا  1سال حبس یا  3تا  12میلیون ریال
جزای نقدی
 1/5سال تا  3/5سال حبس
 3ماه تا  1سال حبس و  1تا  10میلیون ریال
جزای نقدی
جزای نقدی درجه 6
 45روز تا  3ماه حبس یا تا  74ضربه شالق یا 50

7

 45روز تا  3ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد
هزار ریال تا سه میلیون ریال جزای نقدی

ردیف

ماده قانونی

7

ماده  633قانون تعزیرات

عنوان مجرمانه

میزان مجازات
 45روز تا  1سال حبس یا جزای نقدی از  3تا

رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمیباشد در محل

 12میلیون ریال

خالی از سکنه

 45روز تا  6ماده حبس یا جزای نقدی  1/5تا 6
میلیون ریال

8

ماده  641قانون تعزیرات

ایجاد مزاحمت با تلفن یا دستگاههای مخابراتی

 15روز تا سه ماه حبس

9

ماده  647قانون تعزیرات

فریب در ازدواج

 3ماه تا یک سال حبس

10

ماده  648قانون تعزیرات

افشا اسرار شغلی یا حرفهای در غیر موارد قانونی

11

ماده  668قانون تعزیرات

أخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به عنف یا تهدید و الزام دیگران به دادن این موارد

 45روز تا یک سال حبس و تا  74ضربه شالق

12

ماده  669قانون تعزیرات

تهدید

 1ماه تا  1سال حبس یا شالق تا  74ضربه شالق

13

ماده  673قانون تعزیرات

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

 6ماه تا  1/5سال حبس

14

ماده  674قانون تعزیرات

خیانت در امانت

 3ماه تا  1/5سال حبس

15

ماده  676قانون تعزیرات

احراق عمدی سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری

 3ماه تا  1/5سال حبس

16

ماده  677قانون تعزیرات

تخریب عمدی با میزان خسارت بیش از یکصد میلیون ریال

 3ماه تا  1/5سال حبس

17

ماده  679قانون تعزیرات

از بین بردن یا ناقص کردن حیوانات حالل گوشت دیگری یا حیوانات

 45روز تا  3ماه حبس یا  150هزار تومان تا 300

شکارممنوع

هزار تومان جزای نقدی

18

ماده  682قانون تعزیرات

سوزاندن یا اتالف اسناد تجاری و غیرتجاری غیردولتی دیگری منتهی به ضرر

 45روز تا یک سال حبس

19

ماده  684قانون تعزیرات

تخریب محصول یا تاکستان یا باغ دیگری

 3ماه تا  1/5سال حبس

20

ماده  685قانون تعزیرات

از بین بردن یا قطع اصله نخل خرما

21

ماده  690قانون تعزیرات

22

ماده  692قانون تعزیرات

23

ماده  693قانون تعزیرات

24

ماده  6694قانون تعزیرات

25

ماده  697قانون تعزیرات

26

ماده  698قانون تعزیرات

27

ماده  699قانون تعزیرات

28

ماده  700قانون تعزیرات

29

ماده  716قانون تعزیرات

30

ماده  717قانون تعزیرات

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی

ماده  744قانون تعزیرات یا ماده

هتک حیثیت دیگری با سامانه رایانهای یا مخابراتی

 16قانون جرایم رایانهای

هتک حیثیت دیگری به صورت مستهجن

31

تصرف عدوانی ،مزاحمت ملکی ،ممانعت از حق صرفاً چنانچه نسبت به
امالک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد.
تصرف ملک دیگری به قهر یا غلبه
تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق مجدد پس از محکومیت به
موارد فوق یا خلع ید و اجرای آن

 45روز تا  6ماه حبس
یا  150تا  600هزار تومان جزای نقدی

 45روز تا سه ماه حبس یا  150هزار تومان تا
 300هزار تومان جزای نقدی یا هر دو مجازات
 15روز تا  6ماه حبس
 15روز تا  6ماه حبس
سه ماه تا یک سال حبس

ورود به عنف یا تهدید به منزل یا مسکن غیر چنانچه دو نفر بوده و حداقل

سه ماه تا  1/5سال حبس

یکی حامل سالح باشد

 6ماه تا  3سال حبس

نسبت دادن جرم غیرقابل اثبات به کسی در نطق یا بوسیله اوراق چاپی یا
خطی یا درج در روزنامه

 15روز تا شش ماه حبس

نشر اکاذیب

 3ماه تا  1/5سال حبس یا تا  74ضربه شالق

متعلق به دیگری قلمداد کردن آالت و ادات جرم یا اشیایی که موجب

 3ماه تا  1/5سال حبس

اتهام فرد میشود.

یا تا  74ضربه شالق

هجو نمودن دیگری یا انتشار هجویه

 15روز تا  3ماه حبس

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی منجر به
نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای ........

8

 1ماه تا  3ماه حبس
 15روز تا  75روز حبس
 45روز تا  1سال حبس یا جزای نقدی از  5تا
 40میلیون ریال یا هر دو
 1سال حبس و  4میلیون تومان جزای نقدی

