
1 

 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

 (تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده) 

 1399/ 15/11مصوب 

 :الحاق می شود  2/3/1375مصوب   قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده)  مکرر) به کتاب پنجم  499یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (  -1ماده  
ادیان الهی یا مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی  هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت هاي ایرانی یا    -مکرر  499ماده  

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

)  608، ()514، ()513توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد ( منظور از -1تبصره 
 .می باشد»  4/10/1379قانون مطبوعات مصوب  )  27و ()  26و مواد ()  6ماده ()  8و ()  7قانون مجازات اسالمی و بندهاي ()  609و (

وظیفه  جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوي مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام  چنانچه    -2تبصره  
ود، مجازات مقرر به میزان  یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعی در فضاي واقعی یا مجازي منتشر ش 

 .«یک درجه تشدید می شود
 :الحاق می شود  2/3/1375مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب    500یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (  -2ماده  
مات زیر  هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه هاي کنترل ذهن و القائات روانی در فضاي واقعی یا مجازي مرتکب اقدا   -مکرر  500ماده  

درجه پنج محکوم می گردد.  گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی  
 :تعیین می شود  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  )  130مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق با ماده (

اثر آسیب رسانی    در  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 و یا
ان، خودآزاري یا دیگر  به قدرت تصمیم گیري فرد و تشویق وي به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گرد 

 .ددزنی، فرد مرتکب این اقدامات گر
شرع مقدس اسالم از طرقی مانند طرح ادعاهاي واهی و کذب در حوزه هاي دینی و مذهبی از قبیل  هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به 

 ادعاي الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السالم) 
یت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي  تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادي دیگر از گروه هاي موضوع این ماده با آگاهی از ماه  -1تبصره  

اي نقدي مذکور  معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک هاي مالی و حمایت هاي مادي ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحالل و پرداخت جز 
 .محکوم می گردد

هاي تشکیالتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می تر براي دریافت حمایت یا هدایارتباط گروه هاي موضوع این ماده با خارج از کشو  -2تبصره
 .گردد

ور تهیه شده  اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه هاي موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا براي ارتکاب جرم استفاده یا به این منظ -3تبصره 
 .به گروه هاي مزبور به نفع بیت المال مصادره می گرددباشد و اموال متعلق  

تیار اشخاص و گروه  در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگري بوده یا دیگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اخ
رد و مرتکب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم  هاي مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مست

رم نیست، اموال وي  نسبت به دیگري دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از ج 
 .کاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محکوم می شودمعادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلب

کم این ماده  امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه هاي موضوع این ماده از شمول ح  -4تبصره  
 .مکرر) این قانون خارج است  499و ماده (

ب شد و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دي ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی تصوی
 .به تأیید شوراي نگهبان رسید

 رییس مجلس شوراي اسالمی   -محمد باقر قالیباف
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  1392زات اسالمی مصوب ا قانون مج 28ماده هیئت دولت به موجب  8/11/1399در جلسه 

 1392مصوب   مجازات اسالمی*

 آدرس 
 عبارت صحیح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 
 ریال   2.800.000.000 ریال   1.000.000.000 1درجه    19ماده   55
 ریال   2.800.000.000تا    1.500.000.000از   ریال   1.000.000.000تا    550.000.000از   2درجه    19ماده   56
 ریال   1.500.000.000تا    1.000.000.000از   ریال   550.000.000تا    360.000.0000از   3درجه    19ماده   56
 ریال   1.000.000.000تا    500.000.000از   ریال   360.000.000تا    180.000.000از   4درجه    19ماده   56
 ریال   500.000.000تا    240.000.000از   ریال   180.000.000تا    80.000.000از   5درجه    19ماده   56
 ریال   240.000.000تا    60.000.000از   ریال   80.000.000تا    20.000.000از   6درجه    19ماده   56
 ریال   60.000.000تا    30.000.000از   ریال   20.000.000تا    10.000.000از   7درجه    19ماده   57
 ریال   30.000.000 ریال   10.000.000 8درجه    19ماده   57
 ریال   15.000.000 ریال   9.000.000 بند الف   86ماده   165
 ریال   25.000.000تا    15.000.000از   ریال   18.000.000تا    9.000.000از     بند ب   86ماده   165
 ریال   70.000.000تا    25.000.000از   ریال   36.000.000تا    18.000.000از   بند پ   86ماده   165
 ریال   100.000.000تا    70.000.000از   ریال   72.000.000تا    36.000.000از   بند ت   86ماده   165
 ریال   65.000.000تا    15.000.000از   ریال   40.000.000تا    10.000.000از   بند پ   89ماده   175
 ریال   25.000.000تا    3.000.000از   ریال   10.000.000تا    1.000.000از   بند ت    89ماده   175
 ریال   3.000.000 ریال   1.000.000 بند ث    89ماده   175

 1375قانون تعزیرات مصوب  *
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   30.000.000تا    6.000.000 532ماده   725
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 533ماده   726
 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   728
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 536ماده   729
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 537ماده   730
 ریال   70.000.000تا    20.000.000 ریال   6.000.000تا    3.000.000 538ماده   731
 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   734
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 548ماده   738
 ریال   15.000.000تا    400.000 ریال   500.000تا    100.000 550ماده   741
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 556ماده   746
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 581ماده   766
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 582ماده   766
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 583ماده   768
584ماده   769  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   771
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   10.000.000تا    1.000.000 596ماده   779
 ریال   250.000.000تا    25.000.000 ریال   30.000.000تا    3.000.000 603ماده   788
 ریال   30.000.000 ریال   1.500.000 605ماده   789
 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   811
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 آدرس 
 عبارت صحیح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 
 ریال   30.000.000تا    15.000.000 3.000.000تا    1.500.000 632ماده   812
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 633ماده   813
 ریال   30.000.000تا    4.000.000 ریال   1.000.000تا    100.000 635ماده   814
 ریال   10.000.000تا    2.000.000 ریال   500.000تا    50.000 638تبصره ماده   816
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 640ماده   817
 ریال   300.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 643ماده   820
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 644ماده   821
 ریال   60.000.000تا    20.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 648ماده   824
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    1.500.000 650ماده   826
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 672ماده   845
 ریال   25.000.000تا    15.000.000 ریال    3.000.000تا    1.500.000 679ماده   859
 ریال   250.000.000تا    20.000.000 ریال   18.000.000تا    1.500.000 680ماده   860
 ریال   25.000.000تا    15.000.000 ریال   3.000.000تا    1.500.000 685ماده   863
 ریال   200.000.000تا    60.000.000 ریال   12.000.000تا    1.500.000 704ماده   884
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 707ماده   885
 ریال   150.000.000تا    40.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 708ماده   886
 ریال   10.000.000تا    5.000.000 ریال   1.000.000تا    500.000 722ماده          895
 ریال   10.000.000 ریال   1.000.000 723ماده   896
 ریال   10.000.000تا    2.000.000 ریال   500.000تا    50.000 724ماده  897

 1388اي مصوب   رایانه جرایم قانون* 
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 729ماده   899
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 730ماده   900
 ریال   180.000.000تا    60.000.000 ریال   60.000.000تا    20.000.000 731ماده   901
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 732ماده   902
 ریال   100.000.000.تا  15.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 733ماده   902
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 734ماده   903
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 736ماده   904
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000   737ماده   904
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 738ماده   905
 ریال   50.000.000تا    6.000.000 ریال   20.000.000تا    1.000.000 740ماده   906
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 740ماده   906
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 741ماده   907
 ریال   100.000.000تا    15.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 742ماده   908
 ریال   20.000.000تا    5.000.000 ریال   5.000.000تا    1.000.000 2تبصره    742ماده   908
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 بند الف   743ماده   909
 ریال   20.000.000تا    5.000.000 ریال   5.000.000تا    2.000.000 بند الف   743ماده   909
بند ب   743ماده   909  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   911
 ریال   150.000.000تا    20.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 745ماده        912
 ریال   150.000.000تا    20.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 746ماده   913
 ریال   250.000.000تا    60.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 749ماده   916
 ریال   250.000.000تا    60.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 751ماده   917
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 753ماده   919

 



 آدرس
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه

 47ذیل ماده  ،پاسخنامه 115
حذف شود و  6و  1پاسخ سؤال 

ب به ترتی سؤاالت پاسخ الباقی
 شماره گذاري شود.


