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مورخ  ۲۸۷۵۷نامه شماره  یشد و ط بیتصو ۹۹/۰۲/۲۳روز سه شنبه  یدر جلسه علن یریقانون کاهش مجازات حبس تعز

 .دیجمهور ابالغ گرد سییر یاز سو ۹۹/۰۳/۲۲

 

 یریکاهش مجازات حبس تعز قانون

 

با اصالحات  ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده مصوب تعزیرات و مجازات یمقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یمجازاتها -۱ماده

 شود: یم لیتبد ایکاهش یافته  ریو الحاقات بعدی به شرح ز

 

 ( قانون)به استثنای تبصره آن( به حبس درجه شش؛۶۱۴مجازات حبس موضوع ماده ) -الف

 ریباشد به حبس درجه چهار و در غ دیتهد ایکه ارتكاب جرم به عنف  ی( قانون، در صورت۶۲۱اده )مجازات حبس موضوع م -ب

 صورت به حبس درجه پنج؛ نیا

 ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۲۲( قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده )۶۲۱تبصره ماده ) -پ

 .شودیعمل م

( ریال یا کمتر ۱۰۰،۰۰۰.۰۰۰وارده یكصد میلیون )( قانون، در صورتی که میزان خسارت۶۷۷) مجازات حبس موضوع ماده -ت

 وارده؛باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت

 ( قانون به حبس درجه شش؛۶۸۴مجازات حبس موضوع ماده ) -ث

 ( قانون به جزای نقدی درجه شش؛۶۹۷( و )۶۰۸مجازات موضوع مواد ) -ج

 

 یبا اصالحات و الحاقات بعدی الحاق م ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۸به ماده ) ریشرح زتبصره به کی -۲ماده

 شود:

 

بر  یمبتن دیکند، با نییاز حداقل مجازات مقرر در قانون تع شیچنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را ب -تبصره

علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم  ،یانونجهات ق ریسا ایماده و  نیمقرر در ا یبندها

 باشد.درجه چهار می امیرعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظ

 

 :شودیالحاق م ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۹( به ماده )۶عنوان تبصره )به ریشرح زتبصره به کی -۳ماده

 

 شود. یم لیتبد کیمقرر در قانون به حبس درجه  یرحدیابد غ یحبسهاتمام  -۶تبصره
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 :شودیهای ذیل آن ابقاء ماصالح و بندها و تبصره ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۲۳صدر ماده ) -۴ماده

 

ده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محكوم کردادگاه می -۲۳ماده

های این ماده محكوم های تكمیلی بندها و تبصرهمتناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات

 نماید.

 

 :شودیاصالح م ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۲۸ماده ) -۵ماده

 

آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات  بیتصو خیاز تار نیقوان ریقانون و سا نیذکور در امبالغ م هیکل -۲۸ماده

 رانیوزأتیه بیو تصو یدادگستر ریوز شنهادیپبه بارکیهر سه سال  ،یبانک مرکز یشده از سوتناسب نرخ تورم اعالمبه ،ینقد

 .گرددیاالجراء مالزم شود،یاز آن صادر م بعدکه  یو در مورد احكام لیتعد

 

 :شودیتبصره به آن الحاق م کیاصالح و  ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۳۷ماده ) -۶ماده

 

نحوی که به حال متهم تواند مجازات تعزیری را بهدر صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می -۳۷ماده

 تقلیل دهد یا تبدیل کند: ریزشرح تر باشد بهمناسب

 

 درجه چهار و باالتر؛ یهاتقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات -الف

مجازات و مجازات حبس درجه هفت  نیا لیتبد ایتا دو درجه  کی زانیمجازات حبس درجه پنج و درجه شش به م لیتقل -ب

 متناسب با همان درجه؛ ینقد یحسب مورد به جزا

 تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ -پ

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

 تر؛نییدرجه پا کیاز همان درجه یا  گریآن به مجازات د لیتبد ایهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه تقلیل سایر مجازات -ث

 

حكم به حبس کمتر از  ابد،ی¬یم فیموجب آن مجازات تخفکه به یمقررات ریسا ایماده  نیمقررات ا یجراچنانچه در ا -تبصره

 .شود¬یم لیمربوط تبد نیگزینود و یک روز صادر شود، به مجازات جا

 

 :شودیالحاق م ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۴۷به ماده ) ریشرح زتبصره به کی -۷ماده
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متهمان،  ریسا ییمؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسا یکشور در صورت همكار یو خارج یداخل تیامن هیدر جرائم عل -تبصره

( و ۶۳۹)به جز جرائم موضوع مواد )یعفت عموم هیمجازات جرائم عل قیتعل نیاز مجازات بالمانع است. همچن یبخش قیتعل

با اصالحات و الحاقات بعدی( و  ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده مصوب اتمجاز و( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات ۶۴۰)

طبق قانون  ایدرباره آنها مقرر شده  یو جرائمی که مجازات کالهبردار یجرائم در حكم کالهبردار هیو کل یکالهبردار

( این قانون در خصوص این ۴۶تبصره، بالمانع است. رعایت ماده ) نیو شروع به جرائم مقرر در ا شودیمحسوب م یکالهبردار

 تبصره الزامی است.

 

 :شودیالحاق م ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۵۷به ماده ) ریشرح زتبصره به کی -۸ماده

 

مدت  چهارمکیدن درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذران یریتعز یهاماده در مورد حبس نیمقررات ا -تبصره

 حبس قابل اِعمال است.

 

 یهاعنوان تبصره( ابقاء و دو تبصره به۱با عنوان تبصره ) ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۶۲تبصره ماده ) -۹ماده

 :شودیبه آن الحاق م ریشرح ز( به۳( و )۲)

 

 چهارمکیپس از گذراندن  زیدرجه دو، درجه سه و درجه چهار ن یریتعز یهاماده در مورد حبس نیمقررات ا -۲تبصره

 حبس قابل اِعمال است. یهامجازات

 

محكوم  ایکه به موجب آن متهم  یمقررات ریسا ایماده  نیموضوع ا یتدابیر نظارت یاجرا یتواند برا یقوه قضائیه م -۳تبصره

 یبخش خصوص تیکشور از ظرف یتیو ترب ینیبا نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأم رد،یگیقرار م یكیتحت نظارت الكترون

و سازمان زندان ها  یمرکز آمار و فناور یقوه قضائیه با همكار یتوسط معاونت حقوق تبصره نیا ینامه اجرائ نییاستفاده کند. آ

 .رسدیرئیس قوه قضائیه م بیتصوشود و بهمی هیکشور ته یتیو ترب ینیو اقدامات تأم

 

 :شودیاصالح م ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۷۲ماده ) -۱۰ماده

 

سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات  کیاز  شیاز آنها ب یكیحداقل  یکه مجازات قانون یتعدّد جرائم عمد -۷۲ماده

 حبس است. نیگزیجا

 

 :شودیتبصره به آن الحاق م کیاصالح و  ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  یون مجازات اسالم( قان۱۰۴ماده ) -۱۱ماده
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خاص قابل  نیکه به موجب قوان یو فصل حدّ قَذف این قانون و جرائم اتیمندرج درکتاب د یریعالوه بر جرائم تعز -۱۰۴ماده

(، ۶۶۸(، )۶۴۸(، )۶۴۷(، )۶۴۱(، )۶۳۳(، )۶۳۲(، )۶۲۲(، )۶۰۹(، )۶۰۸(، )۵۹۶(، )۵۳۶جرائم مندرج در مواد )) باشند،یگذشت م

متعلق به اشخاص  یکه امالک و اراض ی( در موارد۶۹۰(، )۶۸۵(، )۶۸۴(،  )۶۸۲(، )۶۷۹) ،(۶۷۷(، )۶۷۶(، )۶۷۴(، )۶۷۳(، )۶۶۹)

( کتاب پنجم قانون مجازات ۷۴۴( و )۷۱۷(، )۷۱۶(، )۷۰۰(، )۶۹۹(، )۶۹۸(، )۶۹۷(، )۶۹۴(، )۶۹۳(، )۶۹۲باشد(، ) یخصوص

( قانون ۱موضوع ماده ) یو کالهبردار ریغ لو جرائم انتقال ما ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده( مصوب )تعزیرات و مجازات یاسالم

که مبلغ  یشرطمجمع تشخیص مصلحت نظام، به ۱۵/۹/۱۳۶۷مصوب  یردارارتشاء و اختالس و کالهب نیمجازات مرتكب دیتشد

 یارکه مجازات کالهبرد یو جرائم یجرائم در حكم کالهبردار هیکل زینباشد و ن شتری( این قانون ب۳۶آن از نصاب مقرر در ماده )

(، ۶۵۶و سرقت موضوع مواد ) دهیددر صورت داشتن بزه شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار ایدرباره آنها مقرر شده 

که  یشرطبه ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده( مصوب)تعزیرات و مجازات ی( کتاب پنجم قانون مجازات اسالم۶۶۵( و )۶۶۱(، )۶۵۷)

باشد و شروع و  یفرینباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر ک الی( ر۲۰۰،۰۰۰.۰۰۰)ونیلیم ستیدو ازشیارزش مال مورد سرقت ب

هجده سال در صورت  ریتوسط افراد ز یارتكاب ترنییدرجه پنج و پا یریجرائم تعز هیکل نیرائم مزبور، همچنمعاونت در تمام ج

بوده  ۴/۱۲/۱۳۹۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲( این قانون و ماده )۱۰۰( ماده )۱مشمول تبصره ) ده،یدداشتن بزه

 و قابل گذشت است.

 

جرائم قابل گذشت به نصف  یدرجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برا یریحبس تعز یهاحداقل و حداکثر مجازات -تبصره

 .ابدییم لیتقل

 

 :شودیاصالح و چهار تبصره ذیل آن حذف م ریبه شرح ز ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۳۴ماده ) -۱۲ماده

 

 است: ریشرح زمجازات به یو اجرا نییتع ،یریدر تعدّد جرائم تعز -۱۳۴ماده

 

مطابق ضوابط  تواند¬یصورت، دادگاه م نیشود و در ا یم نییمجازات تع کیمختلف نباشد، فقط  یهرگاه جرائم ارتكاب -الف

 کند. دیتعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشد یماده که برا نیمقرر در ا

 نیانگیاز م شتریاز آن جرائم ب کیاز سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر  شیب یدر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكاب -ب

 است. یحداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون

صورت  نیآن جرم است. در ا یحداکثر مجازات قانون ک،یاز سه جرم باشد، مجازات هر  شیمختلف، ب یچنانچه جرائم ارتكاب -پ

 کند. نییآن تع چهارمکیتا  یحداکثر مجازات مقرر قانوناز  شتریرا ب کیمجازات هر  تواندیدادگاه م

شود و جمع جرائم  یماده اقدام م نیحسب مورد مطابق مقررات ا گر،یكدیدر تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با  -ت

 .شودینم ریمجازات جرائم اخ دیدرجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشد
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 نییماده تع نیجرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق ا یجرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برا نیدر جمع ا

 و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است. شودیمجازات م

 

 یاز علل قانون یكیفوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به  یاز بندها کیدر هر  -ث

اجراء گردد، مرور زمان غیرقابل اینسخ مجازات قانونی  ،یخصوص یگذشت شاک لیاز قب یشود یا به موجب لیتبد ای ابدی لیتقل

. شود¬یمحاسبه م یمجازات اَشد بعد یدر اجرا یمجازات اجراءشده قبل زانیصورت م نیدر ا وشود اجراء می یمجازات اَشد بعد

 مجازات و عفو در حكم اجراء است. یاجرا قیمشروط، تعل یآزاد

 

 کیتواند تا  یاز سه جرم نباشد دادگاه م شیب یثابت باشد، اگر جرائم ارتكاب ایفاقد حداقل  یدر هر مورد که مجازات قانون -ج

 چهارم به اصل آن اضافه کند. کیاز سه جرم باشد تا  شیششم و اگر ب

 

مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد  جیاز رفتار مجرمانه واحد، نتا ،یریکه در جرائم تعز یدر صورت -چ

 .شودیمحكوم م

 

 یعنوان مجازات اصل( این قانون به۲۶) ای( ۲۳مندرج در مواد ) یهامجازات قیاز مصاد یكی یجرم یهرگاه در قانون برا -ح

اگر مجازات اَشد  نیباشد. همچن راَشدیاگر مربوط به مجازات غ یتح شود،یدر هر صورت اجراء م مقرر شده باشد، آن مجازات

 یاَشد ، مجازات تبع یباشد، عالوه بر مجازات اصل یآثار تبع یتر داراو مجازات خفیف یتبع ر( این قانون، فاقد آثا۲۵وفق ماده )

 .شودیاجراء م زیمزبور ن

 

قانون اقدام  نی( ا۳۸( و )۳۷از جرائم، مطابق مواد ) کیهر  یمجازات برا فیدر تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخف -خ

 .شودیم

 

و  دشو¬یداشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نم یدر قانون عنوان مجرمانه خاص یکه مجموع جرائم ارتكاب یدر صورت -د

 .شودیمرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم م

 

 :شودیاصالح م ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۳۷ماده ) -۱۳ماده

 

علت ارتكاب جرم عمدی به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج هرکس به -۱۳۷ماده

 تعزیری یمحكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم عمد
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 یآن جرم است و دادگاه م یحداقل و حداکثر مجازات قانون نیب نیانگیم یدرجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكاب

 آن محكوم کند. چهارمکیاز حداکثر مجازات تا  شیرا به ب یو تواند

 

 :شودیاصالح و تبصره آن ابقاء م ریشرح زبه ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۱۳۹ماده ) -۱۴ماده

 

 .شود ی( این قانون اقدام م۳۸( و )۳۷مطابق مواد ) فیدر صورت وجود جهات تخف ،یریدر تكرار جرائم تعز -۱۳۹ماده

 

 :شودیالحاق م ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۷۲۸به ماده ) ریمتن ز -۱۵ماده

 

دولت و مصرف  یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ۳( ماده )۱از بند )« ز حبس و یاحداکثر مجازات کمتر از نود و یک رو» عبارت

( ماده ۱شود و تبصره )( این قانون حذف می۱۲۷از صدر ماده )« یا قانون»و عبارت  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مصوب  نیّآن در موارد مع

مجمع تشخیص  ۱۵/۹/۱۳۶۷مصوب  یردارارتشاء و اختالس و کالهب نید مجازات مرتكبی( قانون تشد۵( ماده )۶( و تبصره )۱)

مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات 

و تبصره  ۲/۳/۱۳۷۵( مصوب زدارندههای با)تعزیرات و مجازاتی( کتاب پنجم قانون مجازات اسالم۶۶۶تعیین شده است و ماده )

 .گرددیآن نسخ م

 

ماه یكهزار و سیصد و نود و نه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشتفوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه قانون

 به تأیید شورای نگهبان رسید./ ۷/۳/۱۳۹۹مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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