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 )  1/2/1392درستنامه قانون مجازات اسالمی تحریري مصوب (

   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28هیئت دولت به موجب ماده  1399/ 8/11در جلسه  -1

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

 1388اي مصوب   رایانه جرایم قانونمواد 

 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 729ماده  
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 730ماده  
 ریال   180.000.000تا    60.000.000 ریال   60.000.000تا    20.000.000 731ماده  
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 732ماده  
 ریال   100.000.000.تا  15.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 733ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 734ماده  
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000 736ماده  
 ریال   150.000.000تا    25.000.000 ریال   40.000.000تا    10.000.000   737ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 738ماده  
 ریال   50.000.000تا    6.000.000 ریال   20.000.000تا    1.000.000 740ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 740ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 741ماده  
 ریال   100.000.000تا    15.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 742ماده  

 ریال   20.000.000تا    5.000.000 ریال   5.000.000تا    1.000.000 2تبصره    742ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 بند الف   743ماده  
 ریال   20.000.000تا    5.000.000 ریال   5.000.000تا    2.000.000 بند الف   743ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 بند ب   743ماده  

 ریال   100.000.000تا    15.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 744ماده  
 ریال   150.000.000تا    20.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 745ماده  
 ریال   150.000.000تا    20.000.000 ریال   40.000.000تا    5.000.000 746ماده  
 ریال   250.000.000تا    60.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 749ماده  
 ریال   250.000.000تا    60.000.000 ریال   100.000.000تا    20.000.000 751ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   20.000.000تا    5.000.000 753ماده  
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 75قانون تعزیرات مصوب  مواد

 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   30.000.000تا    6.000.000 532ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 533ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   30.000.000تا    6.000.000 534ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 535ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 536ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 537ماده  
 ریال   70.000.000تا    20.000.000 ریال   6.000.000تا    3.000.000 538ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 539ماده  
 ریال   50.000.00تا    8.000.000 ریال   2.000.000تا    200.000 540ماده  
 ریال   25.000.000تا    8.000.000 ریال   1.000.000تا    200.000 541ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 548ماده  
 ریال   15.000.000تا    400.000 ریال   500.000تا    100.000 550ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 556ماده  
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 581ماده  
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 582ماده  
 ریال   250.000.000تا    80.000.000 ریال   18.000.000تا    6.000.000 583ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 584ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.0000.000تا    3.000.000 588ماده  
 ریال   80.000.000تا    20.000.000 ریال   10.000.000تا    1.000.000 596ماده  
 ریال   250.000.000تا    25.000.000 ریال   30.000.000تا    3.000.000 603ماده  
 ریال   30.000.000 ریال   1.500.000 605ماده  
 ریال   25.000.000تا    2.000.0000 ریال   1.000.000تا    50.000 609ماده  
 ریال   15.000.000تا    4.000.000 ریال   500.000تا    100.000 631ماده  
 ریال   30.000.000تا    15.000.000 3.000.000تا    1.500.000 632ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 633ماده  
 ریال   30.000.000تا    4.000.000 ریال   1.000.000تا    100.000 635ماده  

 ریال   10.000.000تا    2.000.000 ریال   500.000تا    50.000 638تبصره ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 640ماده  
 ریال   300.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 643ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 644ماده  
 ریال   60.000.000تا    20.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 648ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   12.000.000تا    1.500.000 650ماده  
 ریال   250.000.000تا    50.000.000 ریال   18.000.000تا    3.000.000 672ماده  
 ریال   25.000.000تا    15.000.000 ریال    3.000.000تا    1.500.000 679ماده  
 ریال   250.000.000تا    20.000.000 ریال   18.000.000تا    1.500.000 680ماده  
 ریال   25.000.000تا    15.000.000 ریال   3.000.000تا    1.500.000 685ماده  
 ریال   200.000.000تا    60.000.000 ریال   12.000.000تا    1.500.000 704ماده  
 ریال   100.000.000تا    25.000.000 ریال   6.000.000تا    1.500.000 707ماده  
 ریال   150.000.000تا    40.000.000 ریال   12.000.000تا    3.000.000 708ماده  
 ریال   10.000.000تا    5.000.000 ریال   1.000.000تا    500.000 722ماده  
 ریال   10.000.000 ریال   1.000.000 723ماده  
 ریال   10.000.000تا    2.000.000 ریال   500.000تا    50.000 724ماده 
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 در قانون مجازات اسالمی   02/1399/ 23اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  -2
 

 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 

  18ماده 

 الحاق گردد: 18عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 

مجازات   چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل
در این ماده و یا  مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهاي مقرر

حداقل مجازات مقرر  سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از 
تبصره موجب مجازات انتظامی   قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این

 درجه چهار میباشد 

  19ماده 

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

تبدیل   تمام حبسهاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک
 میشود 

 درجه شش تا درجه یک»  حذف گردد . عبارت « از   2سطر  23ماده 
 ) 000/000/1یک میلیون ( ) 300/ 000سیصدهزار (  27ماده 

 28متن ماده 

کلیه مبال غ مذکور در این قانو ن و سایر 
قوانین از جمله مجازات نقدي،  به تناسب نرخ  

اعالم شده به وسیله بانک مرکزي هر  تورم
دادگستري و سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر 

تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد 
احکامی که بعد از آن صادر میشود الز م  

 االجراء میگردد.

آنها در  کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب
تناسب نرخ تورم   مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به

بار  به  پیشنهاد    زي، هر سه  سال یکاعالم  شده  از سوي بانک مرک
تعدیل  و  در  مورد    وزیر  دادگستري  و  تصویب  هیأت  وزیران

 االجرا میگردد.  احکامی  که  بعد  از  آن   صادر  میشود، الزم

 37متن ماده 

درصورت  وجود  یک  یا  چند  جهت  از   
تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیري  جهات
نحوي  که  به  حال  متهم  مناسب تر   را به  

 شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: باشد  به

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.  -الف

تبدیل  مصادره  اموال  به  جزاي  نقد  -ب
 یدرجه یک تا چهار.

تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به    -پ
 میزان پنج تا پانزده سال.

  مجازاتهاي  تعزیري  بهتقلیل  سایر  -پ
میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع  

 دیگر.

  در  صورت   وجود  یک  یا  چند   جهت  از  جهات  تخفیف،  دادگاه
مناسبتر  میتواند  مجازات  تعزیري  ر ا  به  نحوي  که  به  حال  متهم

 باشد به شرح زیر تقلیل دهد و یا تبدیل کند:
  ت  حبس  به  میزان  یک  تا  سه  درجه  درتقلیل  مجازا  -الف

 مجازاتهاي درجه چهار و باالتر؛
تا دو   تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک -ب

حسب مورد به   درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت 
 جزاي نقدي متناسب با همان درجه ؛ 

 نقدي درجه یک تا چهار ؛ تبدیل مصادره کل اموال به جزاي  -پ

 تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ؛  -ت

تبدیل   تقلیل سایر مجازاتهاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه یا -ث
 آن به مجازا ت دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر ؛

  37ماده 

 گردد:الحاق  37عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 

  چنانچه  در  اجراي  مقررات  این  ماده  یا  سایر  مقرراتی  که  به
ن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز  آموجب 

 صادر شود، به مجازا ت جایگزین مربوط تبدیل میشود

  47ماده 

 الحاق گردد: 47عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 

مؤثر   امنیت داخلی و  خارجی کشور در صورت همکاريدر جرایم علیه 
مرتکب  در  کشف  جرم  و  شناسایی  سایر  متهمان،  تعلیق بخشی از  

علیه عفت عمومی   مجازات بالمانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
پنجم قانون مجازات  کتاب 640و  639جز جرایم موضوع مواد  )به

با اصالحات  2/3/1375اسالمی تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 
جرایم  در  حکم  کالهبرداري   و  کلیه  و الحاقات بعدي( و کالهبرداري

و  جرایمی  که  مجازا ت کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق  
در این   محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر قانون کالهبرداري

این قانون در خصوص این تبصره   46است. رعایت ماده  تبصره، بالمانع 
 است.  الزامی

  57ماده 

 الحاق گردد: 57عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 

سه     مقررات  این  ماده  در  مورد  حبسهاي  تعزیري  درجه  دو،  درجه
حبس قابل  چهارم  مدت   و  درجه  چهار،  د رصورت  گذراندن  یک

 اعمال است. 

  62ماده 

 الحاق گردد: 62به ماده  2عبارت زیر به عنوان تبصره 

و درجه   مقررات این ماده درمورد حبسهاي تعزیري درجه دو، درجه سه 
چهارم مجازاتهاي حبس قابل اعمال است  ه ک چهار نیز پس از گذراندنی

. 

  62ماده 

 الحاق گردد: 62به ماده  3عبارت زیر به عنوان تبصره 

یا سایر  قوه قضائیه میتواند براي اجراي تدابیر نظارتی موضوع این ماده
ت الکترونیکی قرار  موجب آن متهم یا محکوم تحت نظار مقرراتی که به

تأمینی و تربیتی کشور از   میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات
ي اجرایی این تبصره  بخش خصوصی استفاده کند. آییننامهظرفیت 

با همکاري مرکز آمار و فناوري و   قضائیه توسط معاونت حقوقی قوه
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی  و  تربیتی   کشور  تهیه  میشود   و    

 قضائیه میرسد. به  تصویب  رییس قوه
 یکسال   2سطر  72ماده 

 104متن ماده 

عالوه  بر  جرایم تعزیري مندرج در کتاب 
دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی 

موجب  قوانین  خاص  قابل  گذشت    که به
 میباشند،

جرایم  مندرج  در  قسمت   أخیر   ماده   
،  622،632،  608و  مواد    596

633،642،648،668 ،669 ،676 ،677  ،
679 ، 694 ،692 ،690 ،685 ،684 

 کتاباز700و682،697،698،699،
پنجم«تعزیرات»  نیز   قابل  گذشت   

 محسوب  میشوند.

این    حد قذف عالوه بر جرایم تعزیري مندرج در کتا ب دیات و فصل
  که  به  موجب  قوانین  خاص  قابل  گذشت قانون   و  جرایمی

  622، )  609،    608،    596،  536میباشند،   جرایم  مندرج  در  موا د 
   ،632   ،633 ،641  ، )647     ،648    ،668   ،669  ،679   ، 677  
در  مواردي  که     682،690 ،    684 ،   685 ،673،    674،    676 ،

،     692خصوصی  باشد ،    امالك  و  اراضی  متعلق  به  اشخاص
و    717،    716،  700،   699،    698،   697،    694،     693
اسالمی )تعزیرات و مجازاتهاي   کتاب  پنجم  قانون  مجازات744

وجرایم  انتقال  مال  غیر  و    1375/ 2/3بازدارنده( مصوب 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و   قانون  1کالهبرداري  موضو ع  ماده  

مجمع تشخیص مصلحت  15/9/1367اختالس و کالهبرداري مصوب
این قانون   36آن از نصاب مقرر در ماده  که مبلغ نظام،  به شرطی

یمی که جرایم درحکم کالهبرداري و جرا بیشتر نباشد و نیز کلیه
نها  مقرر  شده  یا  طبق  قانون   درباره  آ يت کالهبردارمجازا

دیده و سرقت   میشود در صورت داشتن بز ه کالهبرداري  محسوب
 ،  656د اموضوع مو

 کتاب  پنجم  قانون  مجازا ت  اسالمی  665و    661،    657

که   به شرطی  1375/ 3/ 2)تعزیرا ت و مجازا تهاي بازدارنده( مصوب 
سارق فاقد  ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و

جرایم مزبور،    سابقه مؤثر کیفري باشد و شروع و معاوت در تمام
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
ارتکابی توسط افراد   همچنین کلیه جرایم تعزیري درجه پنج و پایینتر

 ( ماد ه 1دیده، مشمو ل تبصره )  زیر هجده سال در صورت داشتن بزه
 دادرسی کیفري مصوب ( قانون آیین12( این قانون و ماده )100)

 بود ه و قابل گذشت است. 1392/ 12/ 4

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

  درجه  ار تازاتهاي  حبس  تعزیري  درجه  چهاحداقل   و  حداکثر  مج
 یابد.  گذشت به نصف تقلیل میهشت مقرر در قانون براي جرایم قابل 

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

 134متن ماده 

 

 

 

 

 

در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکاب  
یبیش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر یک 
از  آن  جرایم  حداکثر  مجازا ت  مقرر  را   

ارتکابی  بیش   حکم  میکند  و  هرگاه  جرایم  
جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از   از  سه 

مجازات  مقرر  قانونی  مشروط  به    حداکثر
حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز   این  که  از
مینماید.  در  هر  یک  از  موارد    نکند، تعیین
مجازات  اشد  قابل  اجراء  است،    فوق  فقط 

علل  قانونی   اگر  مجازات اشد  به  یکی  از   
تبدیل  یا  غیرقابل  اجراء    تقلیل  یابد  یا

 شود،   مجازات  اشد  بعدي اجراء میگردد.

 در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر

باشد،  اگر  جرایم  ارتکابی  بیش  از  سه   
جرم  نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی  

رر   از سه جرم باشد  تا نصف مجازات مق بیش
 قانونی به اصل آن اضافه میگردد. 

 

 مجازات به شرح زیر است :  ر تعد د جرایم تعزیري،  تعیین و اجرا يد

هرگاه   جرایم  ارتکابی  مختلف  نباشد،  فقط  یک  مجازات    -الف
مقرر  در    تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط

جرایم  مختلف  ذکر  شده، مجازات را  این  ماده  که  برا ي  تعدد  
 تشدید کند. 

 در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه  -ب

جرم  نباشد،  حداقل  مجازا ت  هریک  از  آن  جرایم  بیشتر   از  
 میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. 

جرم  باشد،  چنانچه  جرایم  ارتکابی  مختلف،  بیش  از  سه    -پ
  مجازات  هریک،  حداکثر  مجازات  قانونی  آن  جرم  است.  در

  اینصورت  دادگاه  میتواند  مجازات  هریک  را  بیشتر   از  حداکثر
 چهارم آن تعیین کند. مجازات مقرر قانونی تا یک

  یکدیگر،  حسب مورد اهفت و درجه هشت ب هدر تعدد جرایم درج-ت
اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت ودرجه   همطابق مقررات این ماد

د. نمیشو م اخیریسبب تشدید مجازات جرا ر هشت با درجه شش و با الت
جداگانه براي   ر این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر،  به طودر جمع 

مجازات میشود  جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین
 را است. و در هرصورت مجازات اشد قابل اج

  یک  از  بندهاي  فوق،   فقط  مجازات  اشد  مندرج  دردر  هر -ت
تقلیل     از علل قانونی دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی 

  ز  قبیل  گذشت  شاکیا یابد  یا  تبدیل  شود   و  یا  به  موجبی
گردد،  مان غیر قابل اجرا خصوصی،  نسخ مجازات قانونی یا مرور ز

  ن  مجازاتمجازات اشد  بعدي  اجرا  میشود   و  در  اینصورت  میزا
 د. مجازات  اشد  بعدي  محاسبه  میشوا  شده  قبلی  در  اجراي  اجر

 

 

 134ادامه متن ماده 

 

 

 

 آزادي مشروط،  تعلیق اجراي مجازات و عفو در حکم اجرا است. 

جرایم  ثابت باشد،  اگر در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا -ث
از   اگر بیش ششم و  ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک

 چهارم به اصل آن اضافه کند. سه جرم باشد تا یک
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
در صورتی  که  در  جرایم  تعزیري،  از  رفتار  مجرمانه  واحد،    -چ

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

 هرگاه  در  قانو ن  برا ي  جرمی  یکی  ا ز  مصادیق  مجازا تهاي -ت
شده    این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر 26یا  23مندر ج در مواد 

به   باشد،  آن مجازات در هر صورت اجرا میشود،  حتی اگر مربوط 
این 25ه ق مادمجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وف

تر داراي آثار تبعی باشد، عالوه   قانون،  فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف
 مجازات اصلی اشد،  مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشو د.  رب

هریک   در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات براي-ث
 این قانون اقدام میشود.  38و  37از جرایم، مطابق مواد 

مجرمانه   جرایم  ارتکابی  در  قانون  عنواندر  صورتیکه  مجموع   -ج
و مرتکب به   شو د خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی

 مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
 ماده مذکور نسخ صریح شده است .  4تا  1هاي  تبصره  134ماده 

 137متن ماده 

هر کس   به  موجب  حکم  قطعی  به  یکی   
مجازاتهاي  تعزیري  از  درجه  یک  تا   از 

محکوم  شود  و  از  تاریخ  قطعیت    شش
حصول  اعاده  حیثیت  یا  شمول   حکم  تا

مرور  زمان اجراي  مجازات،  مرتکب  جر م   
یک تا شش دیگري گردد، به   تعزیري  درجه
تا یک و نیم برابر آن محکوم   حداکثر مجازات

 میشود. 

از   ارتکاب جرم عمدي به موجب حکم قطعی به یکیهرکس به علت  
 مجازاتهاي تعزیري از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و 

تاریخ  قطعیت  حکم  تا  حصول  اعاده  حیثیت  یا  شمول  مرور    از
اجراي  مجازات،   مرتکب  جرم  عمدي  تعزیري  درجه  یک  تا    زمان
  حداقل و حداکثر انگین بینگردد،  حداقل مجازات جرم ارتکابی می شش

حداکثر   را به بیش از وي مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند
 چهارم آن محکوم کند مجازات تا یک

 139متن ماده 

در  تکرار  جرایم  تعزیري  در  صورت  وجود   
 جهات تخفیف به شرح زیر عمل میشود:

چنانچه  مجازات  قانونی  داراي    -الف
حداقل   وحداکثر باشد،  دادگا ه میتواند 

تا میانگین حداقل و  مجازات مرتکب را 
 حداکثر مجازات تقلیل دهد.

  چنانچه  مجازات،  ثابت  یا  فاقد  حداقل -ب
  باشد،  دادگاه  میتواند  مجازات  مرتکب  را  تا

 نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

در تکرار جرایم تعزیري، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد  
 این قانون اقدام میشود. 38و 37

 

 ...به حبس ابد محکوم میگردد آن 2و تبصره  375ماده 

 محکوم میگردد.  1درجه  ..به حبس 

تمام 1399/ 2/ 23در تاریخ  19پاورقی: به موجب تبصره الحاقی به ماده 
تبدیل میشود.   مقرر در قانون به حبس درجه یکحبسهاي ابد غیر حدي 

تغییر نخواهد کرد و   کننده در قتل الزم به ذکر است که مجازات اکراه
 همان مجازات حبس ابد خواهد بود. 

 )7(درجه  7درجه   ينقد  يجزا ایماه حبس  3روز تا  45 7درجه  يریشالق تعز ایحبس  (قابل گذشت)1392ق.م.ا مصوب  567

  728ماده 

 عبارت زیر به انتهاي ماده مذکور الحاق گردد : 

  1عبار ت «حداکثر مجازات کمتر ا ز نود و یک روز حبس و یا»  ا ز بند 
موار د   قانون وصول برخی ا ز درآمدهاي دولت و مصر ف آن در 3ماده 

  127و عبار ت «یا قانون»  از صدر ماد ه   28/12/1373معین مصوب 
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان 
قانو ن    5ماد ه 6و تبصر ه  1ماده 1این قانون حذف میشود و تبصره 

مجازات  مرتکبین  ارتشاء   و  اختالس   وکالهبرداري مصو  تشدید  
 مجمع تشخیص مصلحت نظام و  15/9/1367ب 

  در آنها براي شروع به جرم  و معاونت در همصادیق خاص قانونی ک
جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده  

  کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهاي 666
 بازدارنده

 و تبصره آن نسخ میگردد. 1375/ 3/ 2( مصو ب 
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 تعزیراتدر قانون   1399/ 02/ 23اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 
 

 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان  مواد و مستندات قانونی 
تعزیرات (قابل  516ماده 

 گذشت)
قانون  11ه(مستند به ماد

 کاهش حبس تعزیري)

سوءقصد به جان رئیس کشور  
خارجی یا نماینده سیاسی آن در  

 قلمرو ایران

 حبس سال  10سال تا  3

 
 ) 5سال حبس (درجه  5سال تا  5/1

تعزیرات (قابل  517ماده 
 گذشت)

قانون  11ه(مستند به ماد
 کاهش حبس تعزیري)

توهین علنی به رئیس کشور خارجی  
یا نماینده سیاسی آن که در قلمروي 

 ایران وارد شده است. 
 )8روز حبس (درجه  45روز تا  15 ماه حبس 3ماه تا  1

 تعزیرات سطر آخر  608ماده 
قانون کاهش  1(مستند به ماده

 حبس تعزیري)
ضربه و یا پنجاه  هزار تا  74شالق تا  هتک حرمت اشخاص 

 میلیون ریال جزاي نقدي یک
 جزاي نقدي درجه شش 

 5تعزیرات سطر  614ماده 
قانون کاهش  1(مستند به ماده

 حبس تعزیري)
 درجه شش حبس  دو تا پنج سال حبس هتک حرمت اشخاص 

  مزاحمتایجاد  تعزیرات 617ماده 

 اضافه میشود: 2متن زیر به انتهاي تبصره 

  است اي آییننامه  موجب به  مجوز  صدور مرجع و  نحوه
  با  این قانون ابالغ یخرتا ا ز  سه ماه  مدت ظرف که

 همکاري با و  کشور و  دادگستري وزاي پیشنهاد
   شود  می تهیهایران   اسالمی جمهوري انتظامی نیروي

 . میرسد وزیران  هیئت تصویب  به و

 تعزیرا ت 621متن ماده 
قانون کاهش  1(مستند به ماده

 حبس تعزیري)
 آدم ربایی

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال  
انتقام یا به هر منظور   یا به قصد

یا  حیله    دیگري،  به عنف یا تهدید
  ای یا  به  هر  نحو  دیگر  شخصا

دیگري شخصی را برباید یا  توسط 
از  پنج  تا     حبس مخفی کند،  به

پانزد ه  سال  محکوم  خواهد  شد.   
 زعلیه کمتر ا ه سن مجنیکدرصورتی 

تمام  باشد  یا  ربودن    پانزده سال
پذیرد یا   توسط  وسایل  نقلیه  انجام

علیه آسیب جسمی یا  ی  به مجن
وارد شود،  مرتکب به حداکثر  حیثیتی

خواهد   ممحکو تعیین شدهمجازات 
دیگر   شد و در صورت ارتکاب جرایم

به مجازات آن جرم نیز محکوم  
 میگردد

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

دیگري شخصی را   هر نحو دیگر شخصا یا توسط 
ارتکاب جرم به   برباید یا مخفی کند در صورتی که

عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این 
صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در  

علیه کمتر از پانزده سال تمام صورتی که سن مجنی 
ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به  باشد یا  

مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب  
و در  تعیین شده محکوم خواهد شد   ازاتمج به حداکثر

آن جرم نیز   مجازات صورت ارتکاب جرایم دیگر به 
 . .محکوم می گردد

 تعزیرات 621ماده 
قانون کاهش  1(مستند به ماده

 حبس تعزیري)
 تبصره ماده مذکور نسخ صریح شده است .   آدم ربایی

تعزیرات (قابل  622ماده 
 گذشت)

 و تبصره آن 11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

سقط جنین زن حامله به واسطه  
 )6سال حبس (درجه  5/1ماه تا  6 سال حبس  3تا  1 اذیت و آزار یا ضرب
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان  مواد و مستندات قانونی 
تعزیرات (قابل  632ماده 

 گذشت)
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)

امتناع از استرداد طفل به اشخاص  
 مطالبه حق در موقع ذي

ماه حبس یا جزاي نقدي از  6ماه تا  3
میلیون   3هزار تا  500میلیون و  1

 ریال 

هزار   500میلیون و  1ماه حبس یا از  3ماه تا  5/1
 )8میلیون ریال جزاي نقدي (درجه  3ریال تا 

تعزیرات (قابل  633ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

نمودن طفل یا شخصی که  رها  -
باشد در  قادر به محافظت از خود نمی 
 محل خالی از سکنه 

رها نمودن طفل یا شخصی که   -
باشد در  قادر به محافظت از خود نمی 

 آبادي یا محله داراي سکنه 

سال حبس یا جزاي نقدي   2ماه تا  6
 میلیون ریال 12تا  3از 

سال حبس یا جزاي   1ماه تا  3 -
 میلیون ریال 6 تا 5/1نقدي از 

  12تا  3سال حبس یا جزاي نقدي از  1ماه تا  3
 ) 6میلیون ریال (درجه 

  6تا  5/1ماه حبس یا جزاي نقدي  6ماه تا  5/1 -
 ) 7میلیون ریال (درجه 

تعزیرات (قابل  641ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

هاي  دستگاه ایجاد مزاحمت با تلفن یا 
 ) 8ماه حبس (درجه  3روز تا  15 ماه حبس  6تا  1 مخابراتی 

تعزیرات (قابل  647ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

 )6سال حبس (درجه  1ماه تا  3 سال حبس  2ماه تا  6 فریب در ازدواج

تعزیرات ((قابل  648ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11ماده(مستند به 
 قانون کاهش حبس تعزیري)

اي در افشاي اسرار شغلی یا حرفه 
 غیر از موارد قانونی 

تا   150سال حبس یا   1روز تا  91
 هزار تومان جزاي نقدي  600

هزار   600تا  150) یا 7ماه حبس (درجه  6روز تا  45
 تومان جزاي نقدي

 راتیتعز651تبصره ماده 
تبصره آن و  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)
  

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

تعزیرات (قابل  656ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

سرقت تعزیري مقرون به یکی از  
با دو   656شرایط مذکور در ماده 

 شرط: 

  200مسروقه بیشتر از ) ارزش مال 1
 میلیون ریال نباشد.

) سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري  2
 باشد 

ضربه   74سال حبس و تا  3ماه تا  6
 شالق 

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

 )6(درجه 

تعزیرات (قابل  657ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

زنی طریق جیب و کیف ربودن مال از 
 و ..... با دو شرط فوق 

ضربه   74سال حبس و تا  5تا  1
 شالق 

ضربه شالق (درجه   74سال حبس و تا  5/2ماه تا  6
5( 

 راتیتعز 660ماده 
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)
  

قانون مجازات استفاده کنندگان غیر  6به موجب ماده
 /10مجاز از آب، برق،تلفن، فاضالب و گاز  مصوب

 منسوخ گردیده است. 1396 /03

تعزیرات (قابل  661ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

سرقت تعزیري ساده با دو شرط  
 فوق.

ضربه  74سال حبس و تا   2روز تا  91
 شالق 

 ضربه شالق  74سال حبس و تا   1روز تا  45

 )6(درجه 
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان  مواد و مستندات قانونی 
تعزیرات (قابل  665ماده 

 گذشت)
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)

ربودنی که عنوان سرقت ندارد با دو  
 )7ماه حبس (درجه  6ماه تا  3 سال حبس  1ماه تا  6 شرط فوق. 

 تعزیرات 666ماده 
و تبصره آن  11ماده(مستند به 

 قانون کاهش حبس تعزیري)
 ماده مذکور و تبصره آن نسخ صریح شده است .   

تعزیرات (قابل  669ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

ضربه   74سال حبس و تا  2ماه تا  3 تهدید
 شالق 

ضربه   74) و تا 6سال حبس (درجه   1روز تا  45
 شالق 

تعزیرات (قابل  673ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

سوءاستفاده از سفید امضاء و سفید  
 مهر 

  74سال حبس یا شالق تا  2ماه تا  2
 ضربه

 ضربه  74) یا شالق تا 6سال حبس (درجه  1ماه تا  1

 تعزیرات (قابل گذشت)  674
تبصره آن و  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)
 )6سال حبس (درجه  5/1ماه تا  6 سال حبس  3تا  1 خیانت در امانت 

تعزیرات (قابل  676ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

احراق عمدي سایر اشیاء منقول  
 )6حبس (درجه سال  5/1ماه تا  3 سال حبس  3ماه تا  6 متعلق به دیگري 

تعزیرات (قابل  677ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

تخریب عمدي با میزان خسارت 
 )6سال حبس (درجه  5/1ماه تا  3 سال حبس  3ماه تا  6 میلیون ریال 100بیش از 

تعزیرات (قابل  679ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

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

 شکار ممنوع
 )6سال حبس (درجه  5/1ماه تا  3 سال حبس  3ماه تا  6

تعزیرات (قابل  682ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

سوزاندن یا اتالف اسناد تجاري و  
یرتجاري غیردولتی دیگري منتهی غ

 به ضرر 

ماه حبس یا جزاي نقدي   6روز تا  91
هزار   300هزار تومان تا  150از 

 تومان

هزار   300هزار تومان تا  150ماه حبس یا  3روز تا  45
 )8تومان جزاي نقدي (درجه 

تعزیرات (قابل  684ماده 
 گذشت)

قانون کاهش  1(مستند به ماده 
 حبس تعزیري)

  74تا سال حبس و شالق  3ماه تا  6 تخریب محصول باغ، آسیاب و.. جرم 
 ضربه

 )6ضربه شالق (درجه  74و تا  6حبس درجه 

تعزیرات (قابل  685ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

 )6حبس (درجه سال   1روز تا  45 سال حبس  2ماه تا  3 از بین بردن یا قطع اصله نخل خرما

تعزیرات (قابل  690ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی،  
ممانعت از حق صرفاً چنانچه نسبت  

به امالك و اراضی متعلق به  
 اشخاص خصوصی باشد. 

 ) 7ماه حبس (درجه  6روز تا  15 سال حبس  1ماه تا  1

تعزیرات (قابل  692ماده 
 ) 7ماه حبس (درجه  6روز تا  45 سال حبس  1ماه تا  3 تصرف ملک دیگري به قهر و غلبه گذشت)
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 عبارت صحیح  عبارت غلط  عنوان  مواد و مستندات قانونی 
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)
تعزیرات (قابل  693ماده 

 گذشت)
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)

ممانعت  مزاحمت و  تصرف عدوانی، 
از حق مجدد پس از محکومیت به  
 موارد فوق یا خلع ید و اجراي آن 

 )6سال حبس (درجه  1ماه تا  3 سال حبس  2ماه تا  6

 تعزیرات 694ماده 
و تبصره آن  11(مستند به ماده

 قانون کاهش حبس تعزیري)

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

 حامل سالح باشد. حداقل یکی 

 سال حبس  3ماه تا  6

 سال حبس  6تا  1

 )6سال حبس (درجه  5/1ماه تا  3

 )5سال حبس (درجه  3ماه تا  6

(قابل تعزیرات  697ماده 
 گذشت)

قانون کاهش  1(مستند به ماده 
 حبس تعزیري)

 

 جرم افترا

ضربه   74سال حبس و تا  1ماه تا  1
هزار ریال تا  50شالق یا جزاي نقدي 

 میلیون ریال  1
 )6میلیون تومان (درجه  8تا  2جزاي نقدي بیشتر از 

تعزیرات (قابل  698ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

ضربه   74سال حبس یا تا  2ماه تا  2 نشر اکاذیب
 شالق 

 ضربه شالق  74سال یا تا  1ماه تا  1

تعزیرات (قابل  699ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

متعلق به دیگري قلمداد کردن آالت 
و ادوات جرم یا اشیایی که موجب  

 شود.اتهام فرد می

ضربه   74سال حبس یا تا  3ماه تا  6
 شالق 

 ضربه شالق   74) یا تا 6سال (درجه  5/1ماه تا  3

تعزیرات (قابل  700ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

 ) 8ماه حبس (درجه  3روز تا  15 ماه حبس  6تا  1 هجو نمودن دیگري یا انتشار هجویه

تعزیرات (قابل  716ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از  
احتیاطی در رانندگی منجر به   بی

نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا 
یکی از اعضاي بدن یا از بین رفتن  
قسمتی از عضو مصدوم بدون از کار 
 افتادن یا وضع حمل پیش از موعد 

 )8ماه حبس (درجه  3ماه تا  1 ماه حبس 6ماه تا  2

تعزیرات (قابل  717ماده 
 گذشت)

آن و تبصره  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از  
 )8روز حبس (درجه  75روز تا  15 ماه حبس  5تا  1 احتیاطی در رانندگی بی 

تعزیرات (قابل  744ماده 
 گذشت)

و تبصره آن  11(مستند به ماده
 قانون کاهش حبس تعزیري)

هتک حیثیت دیگري با سامانه   -
 مخابراتی اي یا رایانه

هتک حیثیت دیگري به صورت   -
 مستهجن 

سال حبس یا جزاي   2روز تا  91 -
میلیون ریال یا هر   40تا   5نقدي از 

 دو

 حداکثر هر دو مجازات فوق -

  40تا  5سال حبس یا جزاي نقدي از  1روز تا 45 -
 ) 6میلیون ریال یا هر دو (درجه 

میلیون تومان جزاي نقدي (درجه   4سال حبس و  1 -
6( 
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 02/1399/ 23اعمال قانون مجازات کاهش حبس تعزیري مصوب  -3

 
مستند قانونی طبق  

قانون کاهش  
 مجازات حبس 

 مجازات فعلی  مجازات قبل  عنوان مجرمانه جرم و مستند قانونی

 3ماده  
قانون تشدید   4ماده  

مجازات ارتشاء و اختالس  
 و کالهبرداري

اختالس و  مبادرت به امر ارتشاء  
کالهبرداري با تشکیل یا رهبري 

 شبکه چند نفري 

جزاي نقدي معادل اموال  
تحصیل شده و انفصال دایم از  

  15خدمات دولتی و حبس از 
 سال تا ابد 

جزاي نقدي معادل اموال تحصیل  
شده و انفصال دایم از خدمات دولتی 

سال تا حبس درجه    15و حبس از 
 یک

 ي آنو تبصره  11ماده  
قانون مجازات   1ماده  

راجع به انتقال مال غیر (  
 قابل گذشت) 

انتقال مال غیر ( عیناً یا منفعتاً) تا  
 میلیون تومان   100مبلغ  

سال حبس و جزاي   7تا   1 -
نقدي معادل مبلغ مالی که اخذ  

 کرده 

سال و نیم حبس و جزاي   3ماه تا   6
 ) 5نقدي معادل مال اخذ شده (درجه 

 آني و تبصره  11ماده  

قانون تشدید   1ماده  
مجازات ارتشاء اختالس و  

 کالهبرداري 
 ( قابل گذشت)

میلیون   100کالهبرداري  تا مبلغ 
 تومان

 کالهبرداري ساده:  -
سال حبس و جزاي نقدي   7تا  1

معادل مبلغ مالی که اخذ کرده  
 است.

 کالهبرداري مشدد: -
سال حبس و انفصال ابد   10تا  2

جریمه معادل  از خدمات دولتی و 
 مالی که اخذ کرده است.

سال   3ماه تا 6کالهبرداري ساده:  -
و نیم حبس و جزاي نقدي معادل  

 ) 5مال اخذ شده است. ( درجه
سال   5ماه تا 1کالهبرداري مشدد:  -

حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی  
و جریمه معادل مالی که اخذ کرده  

 ) 5است. (درجه

 ي آنو تبصره  11ماده  

قانون مجازات   1ماده  
اشخاصی که براي بردن  

کنند. مال غیر تبانی می 
 (قابل گذشت)

ي دعوا جهت بردن مال غیر  اقامه 
 با تبانی در صورت داشتن بزه دیده

به مجازات کالهبرداري محکوم  
 می شوند.

سال حبس و  جزاي   7تا  1( 
 نقدي معادل مال اخذ شده )

سال و نیم حبس و جزاي   3ماه تا   6
 ) 5قدي معادل مال اخذ شده (درجهن

 ي آنو تبصره  11ماده  

قانون مجازات   2ماده  
اشخاصی که براي بردن  

کنند. مال غیر تبانی می 
 (قابل گذشت)

تبانی با یکی از اصحاب دعوا از  
سوي شخص ثالث، براي بردن  

مال دیگري یا تضییع حق وي در  
 صورت داشتن بزه دیده 

به مجازات کالهبرداري محکوم  
 می شوند 

سال حبس و  جزاي   7تا  1( 
 نقدي معادل مال اخذ شده )

سال و نیم حبس و جزاي   3ماه تا   6
 ) 5نقدي معادل مال اخذ شده (درجه
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 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  499ماده به شرح زیر به عنوان ماده (یک    -1ماده 
ون اساسی  هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت هاي ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسالمی مصرح در قان   -مکرر  499ماده  

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

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

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

 .«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 گردد،  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  

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

به  سلط روانی یا جسمی بر دیگري شود به نحوي که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی هر اقدامی که موجب ت
دآزاري یا دیگر زنی، فرد  خو   قدرت تصمیم گیري فرد و تشویق وي به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان،

 .مرتکب این اقدامات گردد 
نی و مذهبی از قبیل ادعاي  هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسالم از طرقی مانند طرح ادعاهاي واهی و کذب در حوزه هاي دی

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

 .باشد به انحالل و پرداخت جزاي نقدي مذکور محکوم می گردد  تا پنج برابر ارزش کمک هاي مالی و حمایت هاي مادي ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی
 .ه می گرددارتباط گروه هاي موضوع این ماده با خارج از کشور براي دریافت حمایت یا هدایت هاي تشکیالتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درج  -2تبصره

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

ظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه هاي  در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگري بوده یا دیگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به من
ص شود مجرم نسبت به  مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محکوم می شود، و یا چنانچه مشخ 

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

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

یید ب شد و در تاریخ به تأقانون 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
 .شوراي نگهبان رسید 

 رییس مجلس شوراي اسالمی   -محمد باقر قالیباف

 

https://shenasname.ir/laws/4475-ghanon-mojazat

