
  ي ري قانون كاهش مجازات حبس تعز

  

هاي بازدارنده  تعزيرات و مجازات  يمقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسالم يمجازاتها -١ماده 

  شود:   يم ليتبد  ايكاهش يافته   ريبا اصالحات و الحاقات بعدي به شرح ز ١٣٧٥/ ٣/ ٢مصوب 

  

  ) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ٦١٤مجازات حبس موضوع ماده ( -الف

  

باشد   ديتهد  ايكه ارتكاب جرم به عنف  ي) قانون، در صورت ٦٢١مجازات حبس موضوع ماده ( -ب

  صورت به حبس درجه پنج؛  نيا  ريبه حبس درجه چهار و در غ

  

) قانون مجازات ١٢٢) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (٦٢١تبصره ماده ( -پ

  . شودي عمل م  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ياسالم

  

وارده يكصد ميليون  قانون، در صورتي كه ميزان خسارت  )٦٧٧مجازات حبس موضوع ماده ( -ت

  وارده؛) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت١٠٠,٠٠٠.٠٠٠(

  

  ) قانون به حبس درجه شش؛ ٦٨٤مجازات حبس موضوع ماده ( -ث

  

  ) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ ٦٩٧) و (٦٠٨مجازات موضوع مواد (  -ج

  

با اصالحات   ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم١٨به ماده ( ريشرح زبصره به ت  كي -٢ماده 

  شود:   يو الحاقات بعدي الحاق م

  



از حداقل مجازات مقرر در قانون   شيچنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را ب -تبصره 

علت صدور حكم به  ، يجهات قانون ريسا  ايماده و  نيمقرر در ا  يبر بندها  يمبتن  ديكند، با نيي تع

بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات  

  باشد. درجه چهار مي  اميانتظ

  

مصوب   ي) قانون مجازات اسالم١٩) به ماده (٦عنوان تبصره (به  ريشرح زتبصره به  كي -٣ماده 

  : شودي الحاق م ١٣٩٢/ ٢/ ١

  

  شود.  يم لي تبد  كي مقرر در قانون به حبس درجه  يرحديابد غ يتمام حبسها  -٦تبصره 

  

اصالح و بندها و  ري شرح زبه ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم ٢٣صدر ماده ( -٤ماده 

  : شوديهاي ذيل آن ابقاء م تبصره 

  

ده است، با تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كردادگاه مي -٢٣ماده 

رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند  

  هاي اين ماده محكوم نمايد. هاي تكميلي بندها و تبصره مجازات از مجازات

  

  : شودياصالح م ريشرح ز به ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٢٨ماده ( -٥ماده 

  

آنها در مورد تمام جرائم   بي تصو  خ ياز تار نيقوان  ريقانون و سا  ني ذكور در امبالغ م هيكل -٢٨ماده 

هر سه  ، يبانك مركز يشده از سوتناسب نرخ تورم اعالم به ، يو تخلفات از جمله مجازات نقد

  بعدكه  يو در مورد احكام لي تعد  رانيوزأتي ه بي و تصو يدادگستر ري وز  شنهاديپبه بارك يسال 

  . گرددي االجراء مالزم شود، ي از آن صادر م

  



تبصره به آن   كياصالح و  ريشرح ز به ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٣٧ماده ( -٦ماده 

  :شودي الحاق م

  

تواند مجازات تعزيري را  در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي -٣٧ماده 

  تقليل دهد يا تبديل كند:   ريشرح زتر باشد به نحوي كه به حال متهم مناسب به

  

  درجه چهار و باالتر؛  يهاتقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات -الف 

  

مجازات  ني ا  ليتبد  ايتا دو درجه  كي  زانيمجازات حبس درجه پنج و درجه شش به م لي تقل -ب

  ب با همان درجه؛متناس ينقد يو مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزا

  

  تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛  -پ

  

  انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛  لي تقل -ت

  

از   گريآن به مجازات د ليتبد   ايهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه تقليل ساير مجازات  -ث

  تر؛ ن ييدرجه پا كيهمان درجه يا  

  

  فيموجب آن مجازات تخفكه به يمقررات   ريسا ايماده  ني مقررات ا ي چنانچه در اجرا  -تبصره 

  ليمربوط تبد  ني گزيحكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جا ابد، ي¬يم

  . شود¬يم

  



الحاق  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٤٧به ماده ( ريشرح زتبصره به كي -٧ماده 

  : شوديم

  

مؤثر مرتكب در كشف   يكشور در صورت همكار  يو خارج  يداخل  تيامن  هيدر جرائم عل -تبصره 

مجازات   قي تعل ني از مجازات بالمانع است. همچن  يبخش قيمتهمان، تعل ريسا  ييجرم و شناسا 

) كتاب پنجم قانون مجازات ٦٤٠) و (٦٣٩موضوع مواد ((به جز جرائم يعفت عموم  هيجرائم عل

با اصالحات و الحاقات بعدي) و  ١٣٧٥/ ٣/ ٢هاي بازدارنده مصوب مجازات واسالمي تعزيرات  

درباره آنها مقرر  يو جرائمي كه مجازات كالهبردار  يجرائم در حكم كالهبردار هيو كل يكالهبردار 

تبصره، بالمانع  ني و شروع به جرائم مقرر در ا ودشي محسوب م يطبق قانون كالهبردار ايشده 

  ) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است. ٤٦است. رعايت ماده (

  

الحاق  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٥٧به ماده ( ريشرح زتبصره به كي -٨ماده 

  : شوديم

  

درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در  ير يتعز  يهاماده در مورد حبس  نيمقررات ا  -تبصره 

  مدت حبس قابل اِعمال است.  چهارمك ي صورت گذراندن 

  

) ابقاء و دو  ١با عنوان تبصره ( ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٦٢تبصره ماده ( -٩ماده 

  :شودي به آن الحاق م ريشرح ز ) به٣) و (٢( يهاعنوان تبصره تبصره به

  

پس   زيدرجه دو، درجه سه و درجه چهار ن ير ي تعز يهااده در مورد حبس م ني مقررات ا -٢تبصره 

  حبس قابل اِعمال است.  يهامجازات چهارمك ي از گذراندن 

  

كه به  يمقررات  ريسا  ايماده  نيموضوع ا  يتدابير نظارت ياجرا   يتواند برا  يقوه قضائيه م -٣تبصره 

با نظارت سازمان زندان ها و   رد، يگي قرار م  يك يمحكوم تحت نظارت الكترون ايموجب آن متهم  



  ني ا  ينامه اجرائ نيي استفاده كند. آ  يبخش خصوص تي كشور از ظرف  يتي و ترب  ينياقدامات تأم

و سازمان زندان ها و   يمركز آمار و فناور  يقوه قضائيه با همكار يتوسط معاونت حقوق تبصره 

  . رسديرئيس قوه قضائيه م بيتصو شود و بهمي  هيكشور ته  يتي و ترب  ينياقدامات تأم

  

  : شودياصالح م ريشرح ز به ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٧٢ماده (  -١٠ماده 

  

سال حبس باشد،  ك ياز   شياز آنها ب يك يحداقل  يكه مجازات قانون يتعدّد جرائم عمد  -٧٢ماده 

  حبس است.  ني گزيمانع از صدور حكم به مجازات جا

  

تبصره به   كي اصالح و   ريشرح زبه  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم١٠٤ماده ( -١١ماده 

  :شودي آن الحاق م

  

كه   يو فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائم اتيمندرج دركتاب د ير يعالوه بر جرائم تعز -١٠٤ماده 

)، ٦٠٨)، (٥٩٦)، (٥٣٦جرائم مندرج در مواد (( باشند، ي خاص قابل گذشت م نيبه موجب قوان

)٦٧٦)، (٦٧٤)، (٦٧٣)، (٦٦٩)، (٦٦٨)، (٦٤٨)، (٦٤٧)، (٦٤١)، (٦٣٣)، (٦٣٢)، (٦٢٢)، (٦٠٩  ،(

متعلق به اشخاص    يكه امالك و اراض  ي) در موارد٦٩٠)، (٦٨٥)، (٦٨٤)،  ( ٦٨٢)، (٦٧٩( ، )٦٧٧(

)  ٧٤٤) و (٧١٧)، (٧١٦)، ( ٧٠٠)، (٦٩٩)، (٦٩٨)، (٦٩٧)، (٦٩٤)، (٦٩٣)، (٦٩٢باشد)، ( يخصوص 

و جرائم   ١٣٧٥/ ٣/ ٢هاي بازدارنده) مصوب  (تعزيرات و مجازات يكتاب پنجم قانون مجازات اسالم

ارتشاء و اختالس و    نيمجازات مرتكب دي) قانون تشد١موضوع ماده ( يو كالهبردار ريغ لانتقال ما

كه مبلغ آن از نصاب   يشرطام، بهمجمع تشخيص مصلحت نظ ١٣٦٧/ ٩/ ١٥مصوب  يكالهبردار 

كه   يو جرائم يجرائم در حكم كالهبردار هي كل زينباشد و ن شتري) اين قانون ب٣٦مقرر در ماده (

در صورت   شوديمحسوب م يطبق قانون كالهبردار ايدرباره آنها مقرر شده  يارمجازات كالهبرد

) كتاب پنجم قانون مجازات ٦٦٥( ) و٦٦١)، (٦٥٧)، (٦٥٦و سرقت موضوع مواد ( ده يدداشتن بزه 

كه ارزش مال مورد سرقت   يشرطبه ١٣٧٥/ ٣/ ٢هاي بازدارنده) مصوب(تعزيرات و مجازات ياسالم

باشد و شروع و   يفر ينباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر ك الي) ر٢٠٠,٠٠٠.٠٠٠(وني ليم ستيدو  ازشيب

توسط   يارتكاب  ترن ييدرجه پنج و پا ير يجرائم تعز هيكل نيمعاونت در تمام جرائم مزبور، همچن



) اين قانون و ماده ١٠٠) ماده (١مشمول تبصره ( ده، يدهجده سال در صورت داشتن بزه  ريافراد ز

  بوده و قابل گذشت است.  ١٣٩٢/ ١٢/ ٤) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٢(

  

رر در قانون  درجه چهار تا درجه هشت مق ير يحبس تعز  يهاحداقل و حداكثر مجازات -تبصره 

  . ابديي م ليجرائم قابل گذشت به نصف تقل  يبرا

  

اصالح و چهار تبصره   ريبه شرح ز ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم١٣٤ماده ( -١٢ماده 

  :شودي ذيل آن حذف م 

  

  است: ري شرح زمجازات به يو اجرا نيي تع ، يريدر تعدّد جرائم تعز  -١٣٤ماده 

  

صورت،  نيشود و در ا يم نيي مجازات تع كيمختلف نباشد، فقط  ي هرگاه جرائم ارتكاب -الف

تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات   يماده كه برا نيمطابق ضوابط مقرر در ا  تواند¬يدادگاه م

  كند.  ديرا تشد 

  

  كيهر از سه جرم نباشد، حداقل مجازات  شيب يدر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكاب  -ب

  است.  يحداقل و حداكثر مجازات مقرر قانون نيانگياز م شترياز آن جرائم ب

  

حداكثر مجازات  ك، ياز سه جرم باشد، مجازات هر  شيمختلف، ب يچنانچه جرائم ارتكاب  -پ

از حداكثر مجازات  شتريرا ب كيمجازات هر   تواندي صورت دادگاه م ني آن جرم است. در ا يقانون

  كند.  نييآن تع چهارمك يتا   يمقرر قانون

  

ماده  نيحسب مورد مطابق مقررات ا  گر، يكد يدر تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با   -ت

  ديشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشد  ياقدام م



با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه  جرائم  ني. در جمع ا شودي نم  ريمجازات جرائم اخ

و در هر صورت    شودي مجازات م نييماده تع ني جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق ا يبرا

  مجازات اشد قابل اجراء است. 

  

فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات   ياز بندها  كيدر هر  -ث

  ، يخصوص يگذشت شاك لي از قب يشود يا به موجب  ليتبد   اي ابدي لي تقل ي قانون از علل  يك ياَشد به 

  نيدر ا  وشود اجراء مي  ياجراء گردد، مجازات اَشد بعدمرور زمان غيرقابل  اينسخ مجازات قانوني 

  ي. آزاد شود¬يمحاسبه م  يمجازات اَشد بعد يدر اجرا يمجازات اجراءشده قبل زانيصورت م

  مجازات و عفو در حكم اجراء است.  ياجرا قي مشروط، تعل

  

از سه جرم   شيب يثابت باشد، اگر جرائم ارتكاب  ايفاقد حداقل  يدر هر مورد كه مجازات قانون -ج

چهارم به اصل آن اضافه   كياز سه جرم باشد تا   شيششم و اگر ب كي تواند تا  ينباشد دادگاه م

  كند. 

  

مجرمانه متعدد حاصل شود،   ج ياز رفتار مجرمانه واحد، نتا ، يريعز كه در جرائم ت يدر صورت -چ

  . شوديمرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم م

  

) اين  ٢٦( اي) ٢٣مندرج در مواد (  يهامجازات قياز مصاد يك ي يجرم  يهرگاه در قانون برا -ح

اگر   يحت  شود، يدر هر صورت اجراء م مقرر شده باشد، آن مجازات يعنوان مجازات اصلقانون به

 ر) اين قانون، فاقد آثا٢٥اگر مجازات اَشد وفق ماده ( نيباشد. همچن  راَشديمربوط به مجازات غ

مزبور   ياَشد ، مجازات تبع  يباشد، عالوه بر مجازات اصل يآثار تبع يتر داراو مجازات خفيف  يتبع 

  . شودياجراء م زين

  

) ٣٧از جرائم، مطابق مواد ( كي هر  يمجازات برا في در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخف -خ

  . شودي قانون اقدام م ني) ا٣٨و (



  

داشته باشد، مقررات  يدر قانون عنوان مجرمانه خاص يكه مجموع جرائم ارتكاب يدر صورت  -د

  . شوديكوم مو مرتكب به مجازات مقرر در قانون مح  شود¬يتعدّد جرم اِعمال نم

  

  : شودي اصالح م ريشرح ز به ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب   ي) قانون مجازات اسالم١٣٧ماده ( -١٣ماده 

  

علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري  هركس به -١٣٧ماده 

از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول  

تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات   يور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدمر

  يو تواند¬يآن جرم است و دادگاه م يحداقل و حداكثر مجازات قانون  ني ب نيانگيم يجرم ارتكاب 

  آن محكوم كند. چهارمك ياز حداكثر مجازات تا  شيرا به ب

  

اصالح و تبصره آن ابقاء    ريشرح زبه  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم١٣٩ماده (  -١٤ماده 

  : شوديم

  

) اين  ٣٨) و (٣٧مطابق مواد ( فيدر صورت وجود جهات تخف ، يريدر تكرار جرائم تعز  -١٣٩ماده 

  . شود¬يقانون اقدام م

  

  : شوديالحاق م  ١٣٩٢/ ٢/ ١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم٧٢٨به ماده ( ريمتن ز -١٥ماده 

  

  ي) قانون وصول برخ ٣) ماده ( ١«حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند ( عبارت

و عبارت «يا قانون» از صدر   ١٣٧٣/ ١٢/ ٢٨مصوب  نيّدولت و مصرف آن در موارد مع  ياز درآمدها

د  ي) قانون تشد٥) ماده (٦) و تبصره (١) ماده (١شود و تبصره (حذف مي ) اين قانون١٢٧ماده (

مجمع تشخيص مصلحت   ١٣٦٧/ ٩/ ١٥مصوب  يارتشاء و اختالس و كالهبردار   نيمجازات مرتكب



نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين  

(تعزيرات و  ي) كتاب پنجم قانون مجازات اسالم٦٦٦ماده (عناوين مجازات تعيين شده است و 

  .گردديو تبصره آن نسخ م ١٣٧٥/ ٣/ ٢) مصوب زدارنده هاي بامجازات

  

ماه  شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه قانون

به تأييد   ١٣٩٩/ ٣/ ٧ريخ يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تا 

 شوراي نگهبان رسيد. 


