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 یریکاهش مجازات حبس تعز قانون
 مجلس شورای اسالمی 23/2/1399مصوب 

 پایگاه خبری اختباربرای  هوشیار سیاوشتنظیم: 

 

 

بازدارنده  یو مجازات ها یراتتعز یات اسالمکتاب پنجم قانون مجازمقرر در  یمجازات ها -1 ماده

 :شودمی یلتبد یا یافتهکاهش  یربه شرح ز یبا اصالحات و الحاقات بعد 2/3/1375مصوب 

تبصره آن( به حبس درجه  ی)به استثنا 1( قانون614مجازات حبس موضوع ماده ) -الف

 شش؛

 یدتهد یاکه ارتکاب جرم به عنف  ی، در صورت2قانون( 216موضوع ماده ) حبس مجازات -ب

 ؛پنجصورت به حبس درجه  ینا یرباشد به حبس درجه چهار و در غ

قانون ( 122آن مطابق ماده ) ، نسخ و در مورد شروع به جرم3( قانون621تبصره ماده ) -پ

 شود.می عمل 1/2/13924می مصوب مجازات اسال

                                       
جرم ایراد ضرب و جرح عمدی موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از  1

 حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه در مواردی که قصاص ممکن نباشد و اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه

 یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد.
 رباییجرم آدم 2
 رباییشروع به آدم 3
ربایی در جایی که مجازات مباشر جرم حبس درجه چهار است، حبس درجه پنج و در جایی که حبس درجه مجازات معاون جرم آدم 4

 پنج است، حبس یا شالق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود 
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 یکصدخسارت وارده  یزانکه م ی، در صورت5قانون( 767مجازات حبس موضوع ماده ) - ت

 وارده؛ خسارت ادلتا دو برابر مع ینقد یکمتر باشد به جزا یا یالر یلیونم

 به حبس درجه شش؛ 6قانون (684مجازات حبس موضوع ماده ) -ث

 درجه شش؛ ینقد یبه جزا 8(976و ) 7(۰86) مجازات موضوع مواد -ج

با اصالحات  1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 18به ماده ) یرتبصره به شرح ز یک -2ماده 

 :شودمی الحاق و الحاقات بعدى

ر داز حداقل مجازات مقرر  یشچنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را ب -تبصره

علت  ی،نجهات قانو یرسا یاماده و  ینمقرر در ا یبر بندها یمبتن یدکند، با یینقانون تع

تبصره  نیمفاد ا یترا ذکر کند و عدم رعا یاز حداقل مجازات مقرر قانون یشصدور حکم به ب

 .باشدمی درجه چهار ظامیموجب مجازات انت

می مصوب قانون مجازات اسال( 19)( به ماده 6به عنوان تبصره ) یرتبصره به شرح ز یک -3 ماده

 :شودمی الحاق 1/2/1392

 شود.می یلتبد یکمقرر در قانون به حبس درجه  یابد غیر حد های حبس تمام -6 تبصره

ها و اصالح و بند یره شرح زب 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 23صدر ماده ) -4ماده 

 :شودمی آن ابقاء یلذ یتبصره ها

                                       
 جرم تخریب عمدی 5
 تخریب محصول، باغ، آسیاب و ... جرم 6
 جرم توهین به اشخاص عادی 7
 جرم افتراء 8
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محکوم کرده است،  یریمجازات تعز یاکه به حد، قصاص را  یتواند فردمی دادگاه -23 ماده

چند  یا یکبه  یو یاتو خصوص یقانون، متناسب با جرم ارتکاب ینمقرر در ا یطشرا یترعا با

 :یدماده محکوم نما ینا یبندها و تبصره ها یلیتکم یمجازات از مجازاتها

 :شودمی زیر اصالحبه شرح  1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 28ماده ) -۵ ماده

آنها در مورد تمام کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب  -28ماده 

جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکز، 

در مورد هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات مزیران تعدیل و 

 گردد.شود، الزم االجرا میاحکامی که بعد از آن صادر می

تبصره به  یکاصالح و  یره شرح زب 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 37ماده ) -6ماده 

 :شودمی آن الحاق

تواند مجازات می دادگاه یف،چند جهت از جهات تخف یا یکدر صورت وجود  -37 ماده

 :کند یلتبد یادهد  یلتقل یرکه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ز یرا به نحو یریتعز

 درجه چهار و باالتر؛ یتا سه درجه در مجازات ها یک یزانمجازات حبس به م یلتقل -الف

 ینا یلتبد یاتا دو درجه  یک یزانمجازات حبس درجه پنج و درجه شش به م یلتقل -ب

 متناسب با همان درجه؛ ینقد یبه جزا مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد

 تا چهار؛ یکدرجه  ینقد یمصادره کل اموال به جزا یلتبد -پ

 پنج تا پانزده سال؛ یزانتقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به م -ت

 یگرآن به مجازات د یلتبد یادو درجه  یا یک یزانبه م یریتعز یمجازات ها یرتقلیل سا -ث

 تر؛ ییندرجه پا یک یااز همان درجه 
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 یفات تخفکه به موجب آن مجاز یمقررات یرسا یاماده  ینمقررات ا اجرای در چنانچه -تبصره

 یلبدتمربوط  یگزینروز صادر شود، به مجازات جا یکحکم به حبس کمتر از نود و  یابد،می

 .شودمی

 اقالح 1/2/1392مصوب  ی( قانون مجازات اسالم47به ماده ) یرتبصره به شرح ز یک -۷ ماده

 :شودمی

مؤثر مرتکب در  یکشور در صورت همکار یو خارج یداخل یتامن یهدر جرائم عل -تبصره

 یقتعل یناز مجازات بالمانع است. همچن یبخش یقمتهمان، تعل یرسا ییکشف جرم و شناسا

کتاب پنجم  1۰(64۰و) 9(396)به جز جرائم موضوع مواد ) یعفت عموم یهمجازات جرائم عل

با اصالحات و  2/3/1375بازدارنده مصوب  یو مجازات ها یراتتعز یون مجازات اسالمقان

که مجازات  یو جرائم یجرائم در حکم کالهبردار یهو کل ی( و کالهبرداریالحاقات بعد

شود و شروع به می محسوب یطبق قانون کالهبردار یادرباره آنها مقرر شده  یکالهبردار

( این قانون در خصوص این تبصره 46رعایت ماده ) تبصره، بالمانع است. ینجرائم مقرر در ا

 الزامی است.

 اقالح 1/2/1392 بمصو یقانون مجازات اسالم( 57ماده )یک تبصره به شرح زیر به  -۸ماده 

 :شودمی

ر، در مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چها -تبصره

 ن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.صورت گذراند

 دوبقاء و ا( 1با عنوان تبصره ) 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 62ماده )تبصره  -9ماده 

 :شودمی به آن الحاق یربه شرح ز( 3و )( 2)های تبصره به عنوان تبصره 

                                       
 جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا و جرم تشویق مردم به فساد و فحشا 9

 جرم نمایش، ساخت، تجارت و ... اشیائی که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار نماید 10
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هار مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چ -2تبصره 

 بس قابل اعمال است.از گذراندن یک چهارم مجازات های حنیز پس 

 یمقررات ریسا یاماده  ینموضوع ا ینظارت یرتداب یاجرا یتواند برامی یهقوه قضائ -3 تبصره

زمان با نظارت سا یرد،گمی قرار یکیت الکترونمحکوم تحت نظار یاکه به موجب آن متهم 

نامه  نییاستفاده کند. آ یبخش خصوص یتکشور از ظرف یتیو ترب ینیزندانها و اقدامات تأم

و سازمان  یمرکز آمار و فناور یبا همکار یهقوه قضائ یتبصره توسط معاونت حقوق ینا ییاجرا

 رسد. می یهقوه قضائ یسرئ یبود و به تصوشمی یهکشور ته یتیو ترب ینیزندانها و اقدامات تأم

 :شودمی اصالح یربه شرح ز 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 72ماده ) -1۰ماده 

حبس  سال یکاز  یشاز آنها ب یکیحداقل  یکه مجازات قانون ید جرائم عمدتعدّ -72 ماده

 حبس است. یگزینباشد، مانع از صدور حکم به مجازات جا

صره به تب یکاصالح و  یربه شرح ز 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 1۰4ماده ) -11ماده 

  شود:می آن الحاق

قانون و  ینذف اقَ فصل حدّ مندرج در کتاب دیات و یریعالوه بر جرائم تعز -1۰4 ماده

، 12(536) 11دمندرج در موا یمباشند، جرامی خاص قابل گذشت ینکه به موجب قوان یمیجرا

                                       
 م قابل گذشت اضافه شده اند خط کشیده شده است. زیر شماره موادی که در این اصالحیه به جرای 11
 جرم جعل و استفاده از سند مجعول 12
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(596)13( ،6۰8)14( ،6۰9)15( ،622)16( ،632)17( ،633)18( ،641)19( ،647)2۰( ،648)21 ،

(668)22( ،669)23( ،673)24( ،674)25( ،676)26( ،677)27( ،679)28( ،682)29( ،684)3۰ ،

 ،32(باشد یمتعلق به اشخاص خصوص یکه امالک و اراض یدر موارد 69۰، )31(685)

                                       
 جرم سوءاستفاده از ضعف نفس 13
 جرم توهین به اشخاص عادی 14
 جرم توهین به ماموران دولتی 15
 جرم سقط جنین به واسطه اذیت و آزار زن حامله 16
 مطالبه دارندجرم امتناع از تحویل طفل به اشخاصی که قانونا حق  17
 جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد 18
 جرم مزاحمت به وسیله دستگاه های مخابراتی 19
 جرم فریب در ازدواج 20
 جرم افشای اسرار پزشکی 21
 جرم اجبار و اکراه برای اخد نوشته یا سند یا امضا 22
 جرم تهدید 23
 جرم سوءاستفاده از سفید امضا 24
 رم خیانت در امانتج 25
 جرم تحریق عمدی 26
 جرم تخریب عمدی 27
 جرم اتالف حیوان متعلق به دیگری و شکار غیر مجاز 28
 جرم اتالف اسناد متعلق به غیر 29
 جرم تخریب محصول، باغ، آسیاب و ... 30
 جرم اتالف نخل خرما 31
در  به طور مطلق قابل گذشت بود و قید " 104ماده جرم تصرف عدوانی ]توضیح اینکه جرم تصرف عدوانی پیش از اصالح اخیر  32

 مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد" به آن افزوده شده است[
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و  41(717، )4۰(716، )39(7۰۰)، 38(699، )37(698) ،36(697) ،35(694)، 34(693، )33(692)

بازدارنده( مصوب  یو مجازات ها یرات)تعز یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم 42(744)

مجازات  یدقانون تشد( 1موضوع ماده ) یو کالهبردار یرو جرائم انتقال مال غ2/3/1375

مصلحت  یصمجمع تشخ 15/9/1367مصوب  یارتشاء و اختالس و کالهبردار ینمرتکب

 یهکل یزنباشد و ن یشترقانون ب ینا 43(36از نصاب مقرر در ماده )که مبلغ آن  ینظام، به شرط

طبق  یادرباره آنها مقرر شده  یکه مجازات کالهبردار یو جرائم یجرائم در حکم کالهبردار

(، 656مواد ) عو سرقت موضودیده بزه شود در صورت داشتن می محسوب یقانون کالهبردار

 یو مجازات ها یرات)تعز یقانون مجازات اسالم( کتاب پنجم 665و )( 661، )(657)

 یلیونم یستاز دو یشکه ارزش مال مورد سرقت ب یبه شرط 2/3/1375بازدارنده( مصوب 

باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور،  یفرینباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر ک یالر

هجده سال در  یرافراد ز توسط یتر ارتکاب ییندرجه پنج و پا یریتعز یمجرا یهکل ینهمچن

قانون آیین ( 12( این قانون و ماده )1۰۰( ماده )1مشمول تبصره ) یدهدصورت داشتن بزه

 .قابل گذشت است بوده و 4/12/1392دادرسی کیفری مصوب 

                                       
 جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه 33
 جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجدد پس از اجرای حکم 34
 جرم ورود به عنف به مسکن دیگری 35
 تراءجرم اف 36
 جرم نشر اکاذیب 37
 جرم متعلق به دیگری قلمداد کردن آالت و ادوات جرم 38
 جرم هجو 39
 جرم ایجاد صدمه بدنِی باعث نقصان یا ضعف دائمی و ... بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 40
 جرم ایجاد صدمه بدنی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 41
 744احتماال منظور ماده ] ا تصویر دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتیجرم تغییر، تحریف و انتشار فیلم یا صوت ی 42

 ماده ندارد[  726بوده است، زیرا کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بیش از  قانون جرایم رایانه ای
 در حال حاضر مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال 43
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درجه چهار تا درجه هشت مقرر در  یریحبس تعز یهاحداقل و حداکثر مجازات -تبصره

 قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

 44)حذف شد( -12ماده 

 )حذف شد( - 13ماده 

 )حذف شد( -14ماده 

بصره تچهار  و اصالح یره شرح زب 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 134ماده ) -1۵ماده 

 :شودمیآن حذف  یلذ

 :است یرمجازات به شرح ز یو اجرا یینتع یری،د جرائم تعزدر تعدّ -134 ماده

ورت، ص ینو در اشود می یینمجازات تع یکمختلف نباشد، فقط  یهرگاه جرائم ارتکاب -الف

شده،  تعداد جرائم مختلف ذکر یماده که برا ینتواند مطابق ضوابط مقرر در امی دادگاه

 .کند یدمجازات را تشد

ازات هر از سه جرم نباشد، حداقل مج یشب یدر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکاب -ب

 .است یقانونحداقل و حداکثر مجازات مقرر  یانگیناز م یشتراز آن جرائم ب یک

زات حداکثر مجا یک،از سه جرم باشد، مجازات هر یشمختلف، ب یچنانچه جرائم ارتکاب -پ

کثر از حدا یشتررا ب یکتواند مجازات هر می صورت دادگاه ینآن جرم است. در ا یقانون

 .کند یینچهارم آن تع یکتا  یمجازات مقرر قانون

 ینحسب مورد مطابق مقررات ا یکدیگر،در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با  -ت

شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب می ماده اقدام

جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به  ینشود. در جمع ا ینم یرمجازات جرائم اخ یدتشد

                                       
 اصالح بعدی به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شدندمصوبه اولیه مجلس شورای اسالمی در  14و  13و  12مواد  44
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شود می اتمجاز یینماده تع ینو درجه هشت مطابق ا هفتجرائم درجه  یطور جداگانه برا

 .و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است

و اگر  مه قابل اجراء استفوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنا یاز بندها یکدر هر  -ث

گذشت  لیاز قب یبه موجب یاشود  یلتبد یا یابد یلتقل یاز علل قانون یکیشد به امجازات 

 یبعد شداقابل اجراء گردد، مجازات  یرمرور زمان غ یا ینسخ مجازات قانون ی،خصوص یشاک

 یعدبمجازات اشد  یدر اجرا یاجراء شده قبل مجازات یزانصورت م ینا درشود و می اجراء

 .مجازات و عفو در حکم اجراء است یاجرا یقمشروط، تعل یشود. آزادمی محاسبه

از سه  یشب یکابثابت باشد، اگر جرائم ارت یافاقد حداقل  یدر هر مورد که مجازات قانون -ج

اصل  چهارم به یکاز سه جرم باشد تا  یشششم و اگر ب یکتواند تا می جرم نباشد دادگاه

 .آن اضافه کند

د حاصل مجرمانه متعد یجاز رفتار مجرمانه واحد، نتا یری،که در جرائم تعز یدر صورت -چ

 .شودمی شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم

 یا 45(23مندرج در مواد ) یمجازات ها یقاز مصاد یکی یرمج یهرگاه در قانون برا -ح

 مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء یقانون به عنوان مجازات اصل ینا 46(62)

اگر مجازات اشد وفق ماده  ینآشد باشد. همچن یراگر مربوط به مجازات غ یشود، حتمی

باشد، عالوه بر مجازات  یآثار تبع یتر دارا یفو مجازات خف تبعیقانون، فاقد آثار  ینا( 25)

 .شودمی اجراء یزمزبور ن یاشد، مجازات تبع یاصل

واد ماز جرائم، مطابق  یکهر یمجازات برا یفد جرم در صورت وجود جهات تخفدر تعدّ -خ

 .شودمی قانون اقدام ینا( 38و )( 37)

                                       
 مجازات های تکمیلی 45
 مجازات های تبعی 46
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مقررات  داشته باشد، یانه خاصدر قانون عنوان مجرم یکه مجموع جرائم ارتکاب یدر صورت -د

 .شودمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم یتعدد جرم اعمال نم

 شودمی اصالح یربه شرح ز1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 137ماده ) -16 ماده

 یاز مجازاتها یکیبه  یبه موجب حکم قطع یهرکس به علت ارتکاب جرم عمد -137 ماده

ه حکم تا حصول اعاد یتقطع یختا درجه پنج محکوم شود و از تار یکاز درجه  یریتعز

تا شش  یکدرجه  یریتعز یمجازات، مرتکب جرم عمد یشمول مرور زمان اجرا یا یثیتح

جرم  آن یحداقل و حداکثر مجازات قانون ینب میانگین یگردد، حداقل مجازات جرم ارتکاب

 ند.چهارم آن محکوم ک یکاز حداکثر مجازات تا  یشرا به ب یتواند ومی است و دادگاه

ه آن اصالح و تبصر یربه شرح ز 1/2/1395مصوب  یقانون مجازات اسالم( 139ماده ) -1۷ماده 

 شودمی ابقاء

( 38) و( 37) مطابق مواد یفدر صورت وجود جهات تخف یری،در تکرار جرائم تعز -139 ماده

 شود.می قانون اقدام ینا

 شودمی الحاق 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 728به ماده ) یرزمتن  -1۸ماده 

( قانون وصول 3ماده )( 1از بند ) «یاروز حبس و  یکحداکثر مجازات کمتر از نود و » عبارت

 یا»و عبارت 28/12/1373 مصوب یندولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یبرخ

( ماده 6و تبصره )( 1( ماده )1شود و تبصره )می قانون حذف ینا( 127از صدر ماده )« قانون

 15/9/1367مصوب  یارتشاء و اختالس و کالهبردار ینمجازات مرتکب یدقانون تشد( 5)

شروع به جرم و  یکه در آنها برا یخاص قانون یقمصلحت نظام و مصاد یصمجمع تشخ

کتاب  47(666شده است و ماده ) یینمجازات تع ینعناو ینمعاونت در جرم مشخص تحت هم

                                       
 .ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود  47
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و تبصره  2/3/1375بازدارنده( مصوب  یو مجازات ها یرات)تعز یجازات اسالمپنجم قانون م

  گردد.می آن نسخ

 )حذف شد( -19 ماده
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