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 2931مصوب  اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی قانون

 

 :شودقانون مجازات اسالمی الحاق می( 24)ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( 2)ماده 

ـ  اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین » تبصره 

 «.شود اعمال می

 :شودقانون مجازات اسالمی الحاق می( 21)ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( 1)ماده 

ـ  علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب  ببه یریمبه     هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی» تبصره 

 «.شود میعلیه پرداخت  نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 23)ماده ( 9)ـ تبصره ( 9)ماده 

شبود کبه در دریبه    های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسبوب مبی   در صورت ارتکاب یرم یا یرایم با مجازات» ـ 9تبصره 

ی یکسان باشند، مالک تعیبین یبرم اشبد،    های یرایم متعدد از حیث دریه یرم ارتکابچه، مجازاتچنان. باالتر قرار گیرد

هایی ببا نبوو و دریبه    درصورتی که یرایم متعدد دارای مجازات. به ترتی  حبس، شالق تعزیری و یزای نقدی اشد است

بینبی شبده   های دیگری نیبز ببرای  ن پبیش   شود که در کنار این موارد، مجازاتیکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می

گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات دریه هفت محسوب یک از بندهای هشتمجازاتی با هیچ همچنین، اگر. باشد

 «.شودمی

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 19)ماده ( 2)ـ تبصره ( 4)ماده 

 «.نماید مقرر دیگری نحوبه قانون که مواردی در مگر نیست سالچهار  از بیش تکمیلی مجازات مدت» ـ 2تبصره 

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می( 11)ـ ماده ( 5)ماده 

درصورتی که فبرد، پبیش   . گردداالیرا حبس میشود که محکوم به موی  حکم قطعی الزممدت حبس از روزی  غاز می»

ه وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشبت قبلبی در حکبم    از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پروند

در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیری یا یزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه . شودمحاسبه می

س هبای یبایگزین حبب   ومیت به مجبازات همچنین، در مورد محک. ریال یزای نقدی است( 055555)شالق یا پانصدهزار 

وهشبت سباعت خبدمات عمبومی رایگبان و ده روز از دوره      روز یزای نقدی روزانه، چهل دوازای هر روز بازداشت قبلی، به

تواند حس  مورد  ن چه مجازات متعدد باشد، مقام قضایی میچنان. شودکسر می مراقبت یا محرومیت از حقوق ایتماعی

قضات ایرای احکام موظفند ببر رعایبت مراتب  فبوق ببه هنگبام       . درا نسبت به حبس یا شالق یا یزای نقدی محاسبه کن

 . ایرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند

ـ  ساعت باشد، در احتساب ایبام بازداشبت، یبک روز     42اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از  تبصره 

 «.شودحساب می
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 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 12)ـ ماده ( 6)ماده 

وسبیله بانبک   کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از یمله مجازات نقدی، به تناس  نرخ تورم اعبالم شبده ببه   »

 بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصوی  هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکبامی کبه بعبد از  ن   مرکزی هر سه سال یک

 «.گردداالیرا میشود الزمصادر و یا ایرا می

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می( 91)ـ ماده ( 1)ماده 

تواند مجازات تعزیری را ببه نحبوی کبه ببه حبال مبتهم       در صورت ویود یک یا چند یهت از یهات تخفیف، دادگاه می»

 :یل تقلیل دهد یا تبدیل کندتر باشد، به شرح ذمناس 

 3و  4و  1های دریه الف ب تقلیل حبس به میزان یک تا سه دریه در مجازات

ها از همبان  تر به میزان یک تا سه دریه و یا تبدیل  ن به سایر مجازاتو پایین 2های دریه ب ب تقلیل حبس در مجازات 

 تردریه یا یک دریه پایین

 چهار تا یک دریه نقدی زایی به اموال مصادره تبدیلپ ب 

 ت ب تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

-همچنین، دادگاه می. های تعزیری به میزان یک تا دو دریه از همان نوو یا تبدیل به انواو دیگرث ب تقلیل سایر مجازات 

 .های یایگزین حبس نیز تبدیل کند مجازاتتواند، شالق تعزیری غیرمنصوص شرعی را به یک تا دو مورد از 

ـ  مجبازات  حکم به یابد، صدور ها مجازات تخفیف میدر ایرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موی   ن تبصره 

 «.شوددر این صورت، حکم به یایگزین حبس داده می. حبس کمتر از سه ماه ممنوو است

به آن الحاق ( 1)عنوان تبصره سالمی به شرح زیر اصالح و یک تبصره بهقانون مجازات ا( 64)ـ ماده ( 2)ماده 

 :شودمی

های یایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، یزای نقدی و  یزای نقدی روزانه است که مجازات»

ز یبرم، سبن، مهبارت،    با مالحظه نبوو یبرم و کیفیبت ارتکباب  ن،  نبار ناشبی ا       ،تخفیف یهاتیکی از  ویود صورت در

مگبر در خصبوص   . شبود تعیبین و ایبرا مبی    ،دیده و سایر اوضباو و احبوال  وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه

 .باشدکه نیازی به احراز یهات تخفیف نمی( 50)مرتکبین موضوو ماده 

 تصبری   ماده این در مقرر کیفیات و شرایط با حکم مورد مجازات تناس  و سنخیت به حکم، ضمن در دادگاهـ   2 تبصره

 .دهد حکم یایگزین هایمجازات از نوو دو از بیش به تواندنمی دادگاه. کندمی

های حبس موضوو این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسل  که مرتک  یرایم مقررات مربوط به یایگزین ـ 1تبصره 

 «.شودنمیاند، اعمال  در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسل  شده

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 21)ـ ماده ( 3)ماده 
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تواند ضمن حکم به مجازات یایگزین حبس، با تویه به یرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را ببه یبک یبا دو    دادگاه می»

در این صورت، مدت تبدابیر  . محکوم نمایداین قانون نیز ( 23)و ( 24)، (43)مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد 

 «.یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 32)ـ ماده ( 21)ماده 

شبده و یبا حرمبت    ، ماهیت یرم انجامتمام شمسی هرگاه افراد کمتر از هجده سالیا تعزیر قصاص  ،در یرائم موی  حد»

بینی شبده در  پیشاقدامات تأمینی و تربیتی درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل  نان شبهه ویود داشته باشد، به   ن را

 .شوندمحکوم میاین قانون  (88) ماده

ـ  تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضبی  دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تبصره 

 «.استفاده کندبداند، 

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 39)ـ ماده ( 22)ماده 

ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی موضوو این فصل را تقلیل دهبد یبا   تواند درصورت احراز یهات تخفیف، مجازاتدادگاه می»

 «.به اقدام دیگری تبدیل نماید

 :شودالمی به شرح زیر اصالح میقانون مجازات اس( 32)ـ ماده ( 21)ماده 

در عفو خصوصی، انر تبعبی محکومیبت پبس از گذشبت     . ندارد دیدهزیان خسارتعفو، تأنیری در پرداخت دیه و یبران »

ر دیگبری مقبر    ن عفو رهبری به گونهمگر اینکه در مت ،شود این قانون، از زمان عفو رفع می( 40)های مندرج در ماده  مدت

 «.شده باشد

عنـوان  های آن به شرح زیر اصالح و چهار تبصره بـه قانون مجازات اسالمی و تبصره( 294)ـ ماده ( 29)ماده 

 :شودبه آن الحاق می( 2)و ( 1)، (6)، (5)های تبصره

دادگباه ببرای هبر یبک از  ن      ،م ارتکابی بیش از سه یبرم نباشبد  یهرگاه یرا ،دریه یک تا هفت موی  تعزیر میدر یرا»

م ارتکابی بیش از سه یبرم باشبد، مجبازات هبر یبک را      ایکند و هرگاه یررا حکم می قانونی مجازات مقرر م حداکثرییرا

در هبر مبورد   . نمایبد بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف  ن تجاوز نکند، تعیین می

تبا   ،اگر یرائم ارتکابی بیش از سه یبرم نباشبد  ی نابت باشد، قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانون که مجازات

در هبر   .گبردد  تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصبل  ن اضبافه مبی    ،چهارم و اگر یرائم ارتکابی بیش از سه یرم باشدیک

اببد یبا تببدیل    فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل ایراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل ی صورت،

 زادی . گبردد شود یا به مویبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ایرا شود، مجازات اشد بعدی ایرا مبی 

 .مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم ایراست
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در صورتی که در یرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعبدد حاصبل شبود، مبالک تعیبین       ـ  2تبصره 

صدور حکم و ایرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچبه دارای حبداقل و حبداکثر باشبد، مرتکب  ببه       

 .شودجازات مقرر در قانون تا حداکثر  ن محکوم میمیانگینِ  ن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف م

 اعمبال  یبرم،  تعدد مقررات باشد، داشته خاصی مجرمانه عنوان قانون در ارتکابی یرائم مجموو که صورتی در -1 تبصره

 .گرددمی محکوم قانون در مقرر مجازات به مرتک  و شودنمی

 هایمجازات با نیز و هم با هامجازات این. شودنمی ایراء هشت دریه تعزیری یرائم مورد در یرم تعدد مقررات ـ 9تبصره 

 .گرددمی یمع هفت تا یک دریه تعزیری

 :شود در خصوص تعدد یرایم تعزیری، عالوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می ـ4تبصره 

عنوان مجبازات  این قانون، به( 45)یا ( 43)های مندرج در مواد الف ب هرگاه در قانون برای یرمی یکی از مصادیق مجازات 

 .شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشندها در هر صورت ایرا می اصلی مقرر شده باشد،  ن مجازات

این قانون، فاقد  نار تبعی و مجازات اخف دارای  نار تبعی باشد، عبالوه ببر مجبازات    ( 40)ب ب اگر مجازات اشد وفق ماده  

 .گردد ایرا می نیز مجازات تبعی مزبوراصلی اشد، 

پ ب در تعدد یرم در صورت ویود یهات تخفیف مجازات نسبت به تمامی یرایم یا صرفاً نسببت ببه یبرم اشبد، هرگباه       

تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی یرم اشد و اگر مجبازات مزببور   یرایم ارتکابی بیش از سه یرم نباشد، دادگاه می

هرگاه یرایم ارتکابی ببیش از سبه یبرم    . قانونی یا دارای مجازات قانونی نابت باشد،  ن را تا نصف تقلیل دهد فاقد حداقل

تواند مجازات مرتک  را، تا حداقل مجازات قانونی یرم اشد به اضافه نصف  ن تخفیف دهد و اگر مجبازات  باشد، دادگاه می

در هبر صبورت،   . تواند حداکثر یک چهبارم  ن را تخفیبف دهبد   اشد، میفاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی نابت ب

چنانچه صرفاً نسبت به یبرایم غیراشبد یهبات تخفیبف ویبود داشبته       . صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس یایز نیست

ر  نکبه  شبود، مگب   در هر صورت مجازات یرم اشد ایبرا مبی  . تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید باشد، دادگاه می

 .برسد و نوبت به ایرای مجازات اشد بعدیایرای  ن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده 

-ت ب چنانچه مجازات قانونی یرمی شالق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار یرم نمبی  

 .تواند به بیش از حداکثر مجازات شالق مربوط به همان یرم حکم دهد

هرگاه در یرایم موی  حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب یرم دیگبری از همبان نبوو از سبوی مرتکب        ـ  5تبصره 

در یبرایم  . کشف شود که تاریخ وقوو  ن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب  تبأنیری نبدارد   

کم قطعی نسبت به یرم یا یبرایم سبابق ببوده اسبت،     تعزیری نیز، کشف یرم یدیدی که تاریخ وقوو  ن قبل از صدور ح

چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد یرم نسبت به وی، موی  تغییبر در نبوو یبا میبزان مجبازات      

قبانون  یبین   ( 015)مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد یرم، با لحبا  مقبررات مباده    

 .گردد یفری، به دادگاه ارسال میدادرسی ک
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پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن یزای نقدی باشد، عالوه بر ایرای مجبازات اشبد، شبدیدترین     ـ  6تبصره 

در صورت عدم امکان وصبول یبزای نقبدی یبرایم منبدرج در      . شودیزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به ایرا گذارده می

قانون و تبدیل  ن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ یزای نقدی مبازاد ببر سبقف حببس ببدل از       این( 35)تبصره ماده 

حداکثر مدت بازداشبت ببدل از یبزای    . باشد علیه بدست  ید، قابل وصول می یزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم

 .سال خواهد بود 10نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، 

 . توأم با سایر یرایم باشد، تعقی  این یرایم نیز برعهده دادسرا است 8و  7چه یرایم دریه چنان  ـ 1تبصره 

چه مجازات تعیین شده برای یک یا چند یرم، پس از اعمال مقررات تعدد یرم، به یهبت صبدور قبرار    چنان ـ  2تبصره 

ت تعدد یرم باشد، وفق مقررات ایبن مباده اقبدام    منع یا موقوفی تعقی  یا حکم برائت منتفی شود و مؤنر در اعمال مقررا

 «.شود شود و میزان مجازات به ایرا گذارده شده قبلی، در ایرای مجازات اشد بعدی محاسبه میمی

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می( 291)ـ ماده ( 24)ماده 

های تعزیری از دریه یک تا شبش محکبوم شبود و از     دی، به یکی از مجازاتهرکس به موی  حکم قطعی در یرایم عم»

تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر یهت یا شمول مرور زمبان ایبرای مجبازات، مرتکب  یبک فقبره یبرم        

انونی عمدی تعزیری دریه یک تا شش شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قبانونی تبا حبداکثر مجبازات قب     

نماید و در صورت فقدان حداقل  مجازات قانونی یا نابت بودن  ن، به نصف مجازات قبانونی تبا حبداکثر     تعیین مجازات می

ببیش از  را هرگاه یرایم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هبر یبک از یبرایم    . پذیرد  ن تعیین مجازات صورت می

و چنانچه ببیش از سبه    مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف  ن تجاوز نکند نماید،تعیین میحداکثر مجازات قانونی 

در این صورت، صرفاً مجبازات  . گردد فقره باشد، برای هریک از یرایم، حداکثر مجازات قانونی به عالوه نصف  ن تعیین می

 .شود اشد با رعایت قواعد تعدد ایراء می

ـ  چنانچه مرتک  دارای سابقه محکومیت قطعی به یرایم حدی باشد و یرم یدید ارتکابی وی، از یبنس یبرایم    تبصره 

 «.تعزیری باشد، قواعد تکرار یرم یاری خواهد شد

 :شودقانون مجازات اسالمی به شرح زیر اصالح می( 293)ـ ماده ( 25)ماده 

چه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب  ببه حبداقل مجبازات     اندر تکرار یرایم تعزیری در صورت ویود یهات تخفیف، چن»

چه بیش از یک فقره باشد و یهات تخفیف نسبت به یبرم اشبد یبا تمبامی یبرایم ویبود       شود و چنان قانونی محکوم می

تواند بدون اعمال قواعد تکرار یرم، مجبازات قبانونی هبر یبک از یبرایم را، در صبورتی کبه دارای         داشته باشد، دادگاه می

حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر  ن و در غیر ایبن صبورت، تبا نصبف     

 .شوددر هر صورت، تنها مجازات اشد به ایرا گذاشته می. مجازات قانونی تقلیل دهد

 مقبررات  باشبد،   ن از بیشبتر  یبا  یبرم  تکبرار  مقررات مشمول قطعی محکومیت فقره سه دارای مرتک  چنانچه -تبصره

 «.شودنمی اعمال تخفیف
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 :شودقانون مجازات اسالمی الحاق می( 244)ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( 26)ماده 

 «.که در قانون شرط شده باشدتحقق یرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتک  نیست، مگر  ن»تبصره ـ 

 :شودقانون مجازات اسالمی الحاق می( 211)به ماده ( 9)عنوان تبصره بهـ یک تبصره به شرح زیر ( 21)ماده 

در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با یرایم » ـ9 تبصره

ازات معاونبت در  ن  شود و در سایر موارد، مرتک  ببه مجب   این قانون عمل می( 434)منافی عفّت ینسی حدی، وفق ماده 

این قانون و در مورد سرقت حدی حس  مورد به مجازات مقرر برای سبرقت تعزیبری محکبوم    ( 147)ی  یرایم وفق ماده

 «.باشددر این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی مویبی برای استناد به علم قاضی نمی. شود می

جازات اسالمی اضافه و دو تبصره بـه شـرح زیـر بـه آن     قانون م( 112)ـ عبارت زیر به ادامه ماده ( 22)ماده 

 :شودالحاق می

مصوب ( های بازدارندهتعزیرات و مجازات)کتاب پنجم ب قانون مجازات اسالمی  ( 727) و ماده( 555)همچنین، تبصره ماده »

نماینبد مصبوب   مبی  هبای غیرمجباز  قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصبری فعالیبت  ( 1)ماده ( 4)، تبصره 1370

مصبوب  قانون وصول برخی از در مبدهای دولبت و مصبرن  ن در مبوارد معبین       3ماده ( 3)و ( 4)و ( 1)بندهای  ،1385

سایر قبوانین در  ها و گردان با اصالحات و الحاقات بعدی  نقانون مبارزه با مواد مخدر و روان( 31)و ماده  48/14/1373

 .گرددموارد مغایر با این قانون نسخ می

برای تکرار یرم، تعدد  1/4/1334در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصوی  قانون مجازات اسالمی مصوّب  ـ  2تبصره 

 .گردد و مقررات این قانون حاکم استیرم، تعلیق ایرای مجازات، شروو به یرم یا معاونت حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می

 743از شبماره  ، 1370مصبوب  ( هبای بازدارنبده  تعزیرات و مجازات)جم ب قانون مجازات اسالمی  کتاب پنشمارگان  ـ 1تبصره 

 «.شود غاز و به ترتی  اصالح می

 


