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 اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب به ماده دو الحاق قانون نکات

 پوریا حیدري –الحاقیه کتاب  نکته ها در حقوق جزا 

 

 نکات کلی
 

 عنوان مجرمانه: توهین به قومیت ها و ادیان و مذاهب مصرح در قانون اساسی .1

 عنصر مادي: هرگونه رفتار یا لفظ توهین آمیز نسبت به موارد ذیل: .2

 الف) قومیت هاي ایرانی

 ب) ادیان الهی مندرج در قانون اساسی

 مصرح در قانون اساسیج) مذاهب اسالمی 

سوء نیت خاصِ  .3 سوء نیت عام (عمد) در رفتار توهین آمیز؛ این جرم نیازمند  صر روانی:  شونت  جادیاعن  یا علم تنش در جامعه ایخ

 به وقوع چنین امري می باشد.

ست. جزء اول .4 ست که یک جزء مقید و یک جزء مطلق ا شده ا سیم  ضوع این ماده به دو بخش تق که مقید به  درجه جرم: جرم مو

 می باشد. 6و جزء دوم در صورتی که چنین نتیجه اي واقع نشود، درجه  5وقوع نتیجه ایجاد خشونت یا تنش شده است، درجه 

 

 نکات آزمونی
 

 شرط اصلی براي تحقق تعزیر مندرج در این ماده این است که رفتار مرتکب مشمول حد نباشد.  .1

می اسالهرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت هاي ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب   -مکرر  499ماده 

مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج یا یکی از 

 آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.

صره  سبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد «منظور از توهین موارد مندرج در  – 1تب ساریه ن ستف قانون ا

 می باشد.» 4/10/1379قانون مطبوعات مصوب  27و  26و مواد  6ماده  8و  7قانون مجازات اسالمی و بند هاي  609و  608، 514، 513

وع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوي مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی چنانچه جرم موض – 2تبصره 

عی یا قدر حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزار هاي ارتباط جمعی در فضاي وا

 ازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.مجازي منتشر شود، مج
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ـــی دادگاه در تعیین مجازات هم می  .2 تواند به هر دو مجازات حبس و جزاي نقدي حکم کند یا اینکه یکی از حبس یا جزاي قاض

 نقدي را برگزید.

 در موارد ذیل مجازات یک درجه تشدید می گردد: .3

شتر  سه نفر یا بی ست از این که افرادي با تعداد  سازمان یافته عبارت ا سازمان یافته ارتکاب یابد: گروه  الف) در قالب گروه مجرمانه 

سه نفر اتفاقی در مکانی ب صرف اینکه دو یا  شوند.  شترك دور هم جمع می  سجم داراي مرکزیت که با هدف م سبتاً من شکل ن ه 

 بدون هماهنگی قبلی جمع شده باشند را نمی توان گروه سازمان یافته تلقی نمود.

آن واقع شود: صرف اینکه یک نفر داراي  ب) از سوي مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت

چنین سمت هایی باشد، براي تشدید کافی نیست بلکه حتماً باید یا در حین انجام وظیفه باشد یا به مناسبت وظیفه و سمت واقع 

 شود. و اال چنانچه یک نفر در یک مسافرت شخصی چنین عملی را انجام دهد موجب تشدید مجازات نمی باشد.

ستفاده از ابزار هاي ارتباط جمعی در فضاي واقعی یا مجازي منتشر شود: این تبصره در ج) از طریق  نطق در مجامع عمومی یا با ا

خصـوص ابزار هاي ارتباط جمعی اطالق دارد و قضـاوت را به عرف واگذار نموده اسـت. هرچیزي که عرفاً وسـیله ي ارتباط جمعی 

 یرد.تلقی شود، می تواند مشمول این تبصره قرار گ

 وجود ندارد 2عوامل مشدده تبصره  وجود دارد 2عوامل مشدده تبصره  مجازات مندرج در این ماده

 5درجه  4درجه  وقوع نتیجه خشونت یا تنش

 6درجه  5درجه  عدم وقوع نتیجه خشونت یا تنش

 

 

 نکات تکمیلی
 

ــاریه مجلس در مورد عبارات اهانت، توهین یا هتک حرمت:  .1 ــتفس ــت از بکار از نظر « اس مقررات کیفري اهانت و توهین عبارت اس

بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی 

 »و مکانی موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

و  است رییتغ قابل ریاالبد غ یال اصل نیا و است يعشر یاثن يجعفر و مذهب اسالم ،رانیا یرسم نید« قانون اساسی: 12ل اص .2

سالم گرید مذاهب شند و پ یم کامل احترام يدارا يدیو ز یحنبل ،یمالک ،یشافع ،یاز حنف اعم یا  در انجام مذاهب نیا روانیبا

سم شان فقه طبق ،یمذهب مرا ص و احوال ینید تیو ترب میآزادند و در تعل خود ص ، ارث، طالق( ازدواج هیشخ  ي) و دعاو تیو و
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 یمحل اتباشند، مقرر داشته تیاکثر مذاهب نیاز ا کیهر  روانیپ که يا دارند و در هر منطقه تیها رسم دادگاه در آن مربوط به

 ».مذاهب ریسا روانیپ بود، با حفظ حقوق خواهد مذهب آن شوراها بر طبق اراتیدر حدود اخت

صل  .3 سی: 13ا سا شت انیرانیا« قانون ا  امدر انج در حدود قانون شوند که یم شناخته ینید يتهایتنها اقل یحیو مس یمیکل ،یزرت

 ».کنندیم خود عمل نییآ بر طبق ینید ماتیو تعل هیشخص احوال خود آزادند و در ینید مراسم

سب النبی مندرج در ماده  .4 ست از  ضوع این ماده اعم ا ساد فی االرض مندرج در ماده  262رفتار موجب حد مو ، قذف 286ق.م.ا، اف

 می باشد. 245مندرج در ماده 

 ن موسسات عمومی غیردولتی همانند شهرداري ها می باشد. مقصود از مأموران یا مستخدمان عمومی، مأموران یا مستخدما .5

ضوع جرم 608در توهین ماده  .6 ضوع این ماده قومیت ها و ادیان و مذاهب مو ستند لکن در توهین مو ضوع جرم افراد حقیقی ه ، مو

 قرار گرفته اند.
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 نکات کلی
 

 روانی در فضاي واقعی یا مجازي هاي کنترل ذهن و القائاتاستفاده از شیوهعنوان مجرمانه:  .۱

شیوه  -مکرر  500ماده  ستفاده از  ضاي واقعی یا هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و ا هاي کنترل ذهن و القائات روانی در ف

شد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت  شمول حد نبا مجازي مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وي م

یا گروه مزبور مطابق ماده  ستگی فرقه  سرد صوب  130از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات  سالمی م قانون مجازات ا

 تعیین می شود: 1/2/1392

. هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگري شود به نحوي که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود  1

شویق وي به ارتکاب جرایمی از قب صمیم گیري فرد و ت سانی به قدرت ت سیب ر شروبات الکلی، مواد و یا در اثر آ صرف م یل اعمال منافی عفت، م

 مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاري یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

سالم از طرقی مانند طرح ادعاي واهی و کذب در حوزه هاي  2 شرع مقدس ا شی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به  . هرگونه فعالیت آموز

 هبی از قبیل ادعاي الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السالم)دینی و مذ

صره  ضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه  – 1تب تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادي دیگر از گروه هاي مو

رزش کمک هاي مالی و حمایت هاي مادي ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ا

 انحالل و پرداخت جزاي نقدي مذکور محکوم می گردد.

صره  شدید مجازات مقر به  -  2تب شکیالتی موجب ت شور براي دریافت حمایت یا هدایت هاي ت ضوع این ماده با خارج از ک ارتباط گروه هاي مو

 زان یک درجه می گردد.می

صره  ستفاده یا به  – 3تب شی از جرم بوده یا براي ارتکاب جرم ا ضوع این ماده که نا شخاص تامین کننده مالی گروه هاي مو سته ها و ا سرد اموال 

 این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه هاي مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد.

صورت ش یدر  شخص  شد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در  يگرید ایبوده  يگریود اموال متعلق به دکه م صاحب حق با سبت به آن  ن

شخاص و گروه ها اریاخت شد، اموال مزبور به مالک  يا سترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزا ایمذکور قرار نگرفته با  ينقد يصاحب حق م

شخص  ایشود، و  یمحکوم م سبت به دچنانچه م شده در ارتکاب جرم  نید يگریشود مجرم ن ستفاده  شده به منظور  هیته ایحال دارد و اموال ا

طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش  ایحال به طلبکار  نیمعادل ارزش د ياموال و ست،یاز جرم ن یارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناش

 .شود یمحکوم م ينقد يااموال مسترد شده به جز

ده از ما نیموضوع ا يگروه ها دیبه شبهات و نقد عقا ییاقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگو ریو سا یو پژوهش یامور آموزش -4 تبصره

 قانون خارج است. نیمکرر) ا 499ماده و ماده ( نیشمول حکم ا
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ضاي واقعی یا مجازي گردش می کند و  .2 شیوه هاي کنترل ذهن و القائات روانی در ف صر مادي: رکن مادي این جرم حول محور  عن

 این مورد طریق ارتکاب اعمال مندرج در بند هاي این ماده اســت.  به عبارت دیگر، آنچه در ابتدا باید محرز گردد این اســت که آیا

سد باید به  ست و به نظر می ر شده ا شیوه ها ن ست یا خیر که البته تعریف دقیقی از این  ستفاده نموده ا شیوه ها ا مرتکب از این 

سان مربوطه مدد گرفت. ارتکاب اعمال ذیل از طریق مذکور موجب  شنا ست و براي احراز آن از کار سل ج سی تو شنا صول روان  ا

 مجازات این ماده است:

انی یا جسمی بر دیگري به نحوي که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود: این بند الف) تسلط رو

 یک جرم مقید است و حتماً باید نتیجه ي بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی رخ بدهد تا مشمول مجازات گردد.

شویق و صمیم گیري فرد و ت سانی به قدرت ت سیب ر »  بیلاز ق«ي به ارتکاب جرایم: جرائم مندرج در این بند با توجه به واژه ب) آ

شته  شد که بند یک بیان دا ست این می با صري ندارند. آنچه مورد توجه ا شند و جنبه ح شویق وي به جرایمی«تمثیلی می با از  ت

لکن این بند، به عنوان یکی از مواردي که اســتفاده نموده اســت. خودآزادي جرم نیســت » خودآزاري«و در انتها از عنوان » قبیل...

 تشویق موضوع این ماده به آن داراي مجازات است، در نظر گرفته است.

درج شده  2ج) فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسالم: اگرچه آنچه متعاقب این عبارت در بند 

مغایر یا مخل به شرع اسالم، باید من باب مماثلت تفسیر شوند یعنی وجه مشابهتی با است جنبه تمثیلی دارد لکن سایر اقدامات 

 آنچه مثال زده شده داشته باشند.

صره  .3 شد. عنوان مجرمانه آن، حمایت مادي از گروه هاي  1تب ستقل می با ستفاده این ماده یک جرم انگاري م شیوهکننده ا هاي از 

نیازي نیســت که این حمایت ها حتماً در قالب وجه نقد باشــد بلکه فراهم کردن امکانات و می باشــد:  کنترل ذهن و القائات روانی

 امثال آن نیز مشمول این تبصره می گردد.

این ماده، بیانگر یک مقرره تشدیدي است که عبارت است از ارتباط گروه هاي موضوع این ماده با خارج از کشور به جهت  2تبصره  .4

اي تشــکیالتی: حمایت هاي موضــوع این تبصــره اطالق دارد و هر نوع حمایت مادي و معنوي از قبیل دریافت حمایت یا هدایت ه

 سیاسی، اقتصادي، فکري و ... را در بر می گیرد. 

 

 نکات آزمونی
 

 این ماده به نوعی یکی از صور معاونت را بیان می کند که به صورت مستقل جرم انگاري شده است.  .۱
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ــوع این ماده  .۲ ــمول این ماده جرم موض ــرفاً در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن قابلیت ارتکاب دارد و یک نفر یا دو نفر، مش ص

 نخواهند بود.

 ق.م.ا) 26و  19ل می باشد. (ر.ك به مواد از پنج تا پانزده سا شیب، 5محرومیت از حقوق اجتماعی درجه  .۳

ایت کنندگان از گروه هاي موضوع این ماده، صرفاً حمایت هاي ، این است که در خصوص حم2و  1نکته مهم در خصوص تبصره  .٤

شور » مادي« ضوع این ماده هر نوع دریافت حمایت یا هدایت از خارج از ک صوص گروه هاي مو ست. لکن در خ شده ا جرم انگاري 

 موجب تشدید مجازات می گردد.

انجام شــود تا » فعالیت آموزشــی یا تبلیغی«ماً باید مســتفاد می گردد، یک جرم مســتمر اســت، به این معنا که حت 2آنچه از بند  .٥

مشمول این ماده گردد. بنابراین به نظر می رسد یکبار سخنرانی و امثالهم چنانچه صدق عنوان تبلیغ نکند مشمول این ماده نمی 

 گردد.

صره  .٦ صراحتاً در تب صرفاً دریافت حمایت  2آنچه  ست  شده ا شور«بیان  شو» خارج از ک شدید می  د و نه حمایت هایی که موجب ت

 داخل کشور انجام می شود.

ق.م.ا  22این ماده، مطلقاً در خصوص مرتکب شخص حقوقی اعمال می شود و این بر خالف مفاد ماده  1انحالل مندرج در تبصره  .۷

ست که بیان می دارد: شخص حقوق« ا صادره اموال یانحالل   ایارتکاب جرم، به وجود آمده  يشود که برا یاعمال م یآن زمان ،و م

ست شروع نخ صراً تیفعال ن،یبا انحراف از هدف م شد رییدر جهت ارتکاب جرم تغ خود را منح صرفاً براي .» داده با یعنی حتی اگر 

 .ارتکاب جرم به وجود نیامده یا فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر نداده باشد نیز مشمول این مجازات می گردد

ستفاده یا به این  .۸ شی از جرم بوده یا براي ارتکاب جرم ا شروط بر اینکه نا شود م صادره می  شخاص ذیل به نفع بیت المال م اموال ا

 منظور تهیه شده باشد:

 الف) سردسته ها

 ب) اشخاص تامین کننده مالی

 سردسته ها و اشخاص تامین کننده مالی در موارد ذیل به جزاي نقدي محکوم می شوند: .9

ــد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار  ــاحب حق باش ــبت به آن ص الف) اموال متعلق به دیگري بوده یا دیگري نس

 اشخاص و گروه هاي مذکور قرار نگرفته باشد.

 متعلق به خود ب) مجرم نسبت به دیگري دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم،

 اوست و ناشی از جرم نیست.
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 نکات تکمیلی
 

آن گروه  يکه اعضا یجرم نیدتریبه حداکثر مجازات شد ردیگروه مجرمانه را برعهده گ کی یهرکس سردستگ« ق.م.ا: 130ماده  .1

ستا شوند، محکوم م يدر را صاص  ایموجب حد  یگردد مگر آنکه جرم ارتکاب یاهداف همان گروه مرتکب  شد که در ا هید ایق  نیبا

 یمفسد ف ایکه عنوان محارب  یاالرض زمان یمحاربه و افساد ف درشود.  یصورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم م

 گردد. یاالرض محکوم م یمفسد ف ایاالرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب 

 ایشود  یم لیارتکاب جرم تشک يکه برا شتریب ایگروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر  گروه مجرمانه عبارت است از -1 تبصره

 گردد. یارتکاب جرم منحرف م يهدف آن برا ل،یپس از تشک

 »اداره گروه مجرمانه است. ای یسازمانده ای یطراح ای لیعبارت از تشک یسردستگ -2 تبصره

 مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که باید دقت شود.این ماده ارتباط نزدیکی با قانون  1تبصره  .2

 

  1392زات اسالمی مصوب اقانون مج 28هیئت دولت به موجب ماده  8/11/1399در جلسه  -2

 آدرس
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه
 ریال 2,800,000,000 ریال 1,000,000,000 1درجه  19ماده  57
 ریال 2,800,000,000تا  1,500,000,000از  ریال 1,000,000,000تا  550,000,000از  2درجه  19ماده  57
 ریال 1,500,000,000تا  1,000,000,000از  ریال 550,000,000تا  360,000,0000از  3درجه  19ماده  57
 ریال 1,000,000,000تا  500,000,000از  ریال 360,000,000تا  180,000,000از  4درجه  19ماده  57
 ریال 500,000,000تا  240,000,000از  ریال 180,000,000تا  80,000,000از  5درجه  19ماده  57
 ریال 240,000,000تا  60,000,000از  ریال 80,000,000تا  20,000,000از  6درجه  19ماده  57
 ریال 60,000,000تا  30,000,000از  ریال 20,000,000تا  10,000,000از  7درجه  19ماده  58
 ریال 30,000,000 ریال 10,000,000 8درجه  19ماده  58
 ریال 15,000,000 ریال 9,000,000 بند الف 86ماده  156
 ریال 25,000,000تا  15,000,000از  ریال 18,000,000تا  9,000,000از   بند ب 86ماده  156
 ریال 70,000,000تا  25,000,000از  ریال 36,000,000تا  18,000,000از  بند پ 86ماده  156
 ریال 100,000,000تا  70,000,000از  ریال 72,000,000تا  36,000,000از  بند ت 86ماده  156
 ریال 65,000,000تا  15,000,000از  ریال 40,000,000تا  10,000,000از  بند پ 89ماده  162
 ریال 25,000,000تا  3,000,000از  ریال 10,000,000تا  1,000,000از  بند ت  89ماده  163
 ریال 3,000,000 ریال 1,000,000 بند ث  89ماده  163
 1375قانون تعزیرات مصوب * 

 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 30,000,000تا  6,000,000 532ماده  724
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 533ماده  725
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 30,000,000تا  6,000,000 534ماده  726
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 535ماده  727
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 536ماده  728
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 آدرس
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 537ماده  729
 ریال 70,000,000تا  20,000,000 ریال 6,000,000تا  3,000,000 538ماده  730
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 539ماده  731
 ریال 50,000,00تا  8,000,000 ریال 2,000,000تا  200,000 540ماده  732
 ریال 25,000,000تا  8,000,000 ریال 1,000,000تا  200,000 541ماده  732
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 548ماده  739
 ریال 15,000,000تا  400,000 ریال 500,000تا  100,000 550ماده  742
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 556ماده  749
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 581ماده  773
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 582ماده  774
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 583ماده  775
584ماده  777  ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,0000,000تا  3,000,000 588ماده  781
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 10,000,000تا  1,000,000 596ماده  788
 ریال 250,000,000تا  25,000,000 ریال 30,000,000تا  3,000,000 603ماده  797
 ریال 30,000,000 ریال 1,500,000 605ماده  798
 ریال 25,000,000تا  2,000,0000 ریال 1,000,000تا  50,000 609ماده  793
 ریال 15,000,000تا  4,000,000 ریال 500,000تا  100,000 631ماده  828
 ریال 30,000,000تا  15,000,000 3,000,000تا  1,500,000 632ماده  829
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 633ماده  829
 ریال 30,000,000تا  4,000,000 ریال 1,000,000تا  100,000 635ماده  831
 ریال 10,000,000تا  2,000,000 ریال 500,000تا  50,000 638تبصره ماده  837
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 640ماده  840
 ریال 300,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 643ماده  843
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 644ماده  844
 ریال 60,000,000تا  20,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 648ماده  847
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  1,500,000 650ماده  848
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 672ماده  871
 ریال 25,000,000تا  15,000,000 ریال  3,000,000تا  1,500,000 679ماده  883
 ریال 250,000,000تا  20,000,000 ریال 18,000,000تا  1,500,000 680ماده  884
 ریال 25,000,000تا  15,000,000 ریال 3,000,000تا  1,500,000 685ماده  888
 ریال 200,000,000تا  60,000,000 ریال 12,000,000تا  1,500,000 704ماده  917
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 707ماده  920
 ریال 150,000,000تا  40,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 708ماده  920
 ریال 10,000,000تا  5,000,000 ریال 1,000,000تا  500,000 722ماده        935
 ریال 10,000,000 ریال 1,000,000 723ماده  935
 ریال 10,000,000تا  2,000,000 ریال 500,000تا  50,000 724ماده 936
 1388اي مصوب  رایانه جرایم قانون*  

 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 729ماده  938
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 730ماده  939
 ریال 180,000,000تا  60,000,000 ریال 60,000,000تا  20,000,000 731ماده  940
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 732ماده  941
 ریال 100,000,000.تا 15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 733ماده  941
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 100,000,000تا  20,000,000 734ماده  942
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 آدرس
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 736ماده  943
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000  737ماده  944
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 738ماده  944
 ریال 50,000,000تا  6,000,000 ریال 20,000,000تا  1,000,000 740ماده  945
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 740ماده  945
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 100,000,000تا  20,000,000 741ماده  946
 ریال 100,000,000تا  15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 742ماده  949
 ریال 20,000,000تا  5,000,000 ریال 5,000,000تا  1,000,000 2تبصره  742ماده  949
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 بند الف 743ماده  949
 ریال 20,000,000تا  5,000,000 ریال 5,000,000تا  2,000,000 بند الف 743ماده  951
بند ب 743ماده  951  ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 
 ریال 100,000,000تا  15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 744ماده  952
 ریال 150,000,000تا  20,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 745ماده  952
 ریال 150,000,000تا  20,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 746ماده  953
 ریال 250,000,000تا  60,000,000 ریال 100,000,000تا  20,000,000 749ماده  955
 ریال 250,000,000تا  60,000,000 ریال 100,000,000تا  20,000,000 751ماده  956
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 753ماده  957

 


	ماده 499 مکرر -  هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی...
	تبصره 1 – منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 4/10/1379» می باشد.
	تبصره 2 – چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزار های ارتباط جمعی در فضای...
	ماده 500 مکرر - هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از ...
	1 . هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخ...
	2 . هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
	تبصره 1 – تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحل...
	تبصره 2  - ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقر به میزان یک درجه می گردد.
	تبصره 3 – اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد.
	در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می...
	تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

