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 3چاپ  –( 2/1392/ 1درستنامه قانون مجازات اسالمی تحریری مصوب  )

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 
 مقرر  مقر  ق.م.ا    19ماده    6تبصره  22

 (  1،000،000یک میلیون )  ( 300،000سیصدهزار )  ق.م.ا    27ماده  29

 جرائم  جرایم  ق.م.ا    28سطر اول ماده  29

 جرائم  جرایم  ق.م.ا   47تبصره ماده   30

 جرائم  جرایم  ق.م.ا    72سطر اول ماده  49

 جرائم  جرایم  ق.م.ا   104ماده   63

 ( ریال  200،000،000دویست میلیون )  دویست میلیون ریال   ق.م.ا    104ماده 12سطر  63

 جرائم  جرایم  ق.م.ا   134ماده   77

 . باید قبل از مورد الف بیاید   4تا 1های  تبصره   ق.م.ا    134ماده   4تا 1های  تبصره  78

  ق.م.ا   139ماده   80

 عبارت ذیل در ادامه ماده اضافه شود: 
 در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود: 

تواند مجازات مرتکب را  دادگاه می الف( چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد،  
 تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. 

تواند مجازات مرتکب را تا  ب( چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می 
 دهد.   تقلیل نصف مجازات مقرر  

 حبس درجه یک  حبس ابد  ق.م.ا    375سطر اول  ماده   166

 حبس درجه یک  حبس ابد  ق.م.ا    375ماده    2تبصره  166

 ق.م.ا   728ماده  288
... اصالحات و الحاقات بعدی آنها  

 و عبارت ... 
 عبارت ...   . گردد نسخ می ... اصالحات و الحاقات بعدی آنها  

288   

 متن ذیل حذف گردد: 
هزار و    ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک   728قانون فوق مشتمل بر  

ی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل  ینود و دو کمیسیون قضاسیصد و  
قانون اساسی تصویب گردیده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن    85

 به تأیید شورای نگهبان رسید.  11/2/1392به مدت پنج سال، در تاریخ 
 علی الریجانی  -رییس مجلس شورای اسالمی

 اشیایی  اشیائی  تعزیرات مکرر    566ماده   317

  تعزیرات    594ماده   328
نسخ شده    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   122و طبق ماده  

تعزیرات   612تبصره ماده    336   
نسخ شده و    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 گردد. ق.م.ا اعمال می   127ماده    2تبصره  طبق  

  تعزیرات   613ماده   337
نسخ شده    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   122و طبق ماده  

 دایمی  دائمی  تعزیرات    614ماده    سطر دوم   337

  تعزیرات   617ماده   2تبصره  339

 شود: اضافه می   2متن زیر به انتهای تبصره  

  تاریخ   از   سه ماه   مدت   ظرف   که   است   ای   نامه آیین   موجب   به   مجوز   صدور   مرجع   و   نحوه 
  انتظامی   نیروی   همکاری   با   و   کشور   و   دادگستری   وزرای   پیشنهاد   با   این قانون   ابالغ 

 .رسد می   وزیران   هیأت   تصویب   به   و   شود   می   ایران تهیه   اسالمی   جمهوری 

 باشد. ادامه شروط متن ماده می   5و    4، موارد  3بعد از مورد    تعزیرات  651تبصره ماده   351

  تعزیرات   655ماده   353
نسخ شده    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   122و طبق ماده  
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

  تعزیرات   660ماده   355
از آب، برق، تلفن، فاضالب و    قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز   6ماده  به موجب  

 منسوخ گردیده است.   1396/ 03/ 10مصوب    گاز، 

  تعزیرات   675ماده    2تبصره  360
نسخ شده    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   122و طبق ماده  

  تعزیرات   677ماده   361

 : جمله بندی متن ماده اصالح گردد 
منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو  هر کس عمدًا اشیاء منقول یا غیر 

حبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی    کاًل یا بعضًا تلف نماید و یا از کار اندازد به 
کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر  وارده یکصد میلیون ریال یا  که میزان خسارت  

 .وارده محکوم خواهد شد معادل خسارت  

 بیاندازد  یندازد ب    تعزیرات   684ماده  سطر سوم   363

  تعزیرات   687ماده    2تبصره  365
نسخ شده    1399/ 2/ 23قانون کاهش اصالح حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   122و طبق ماده  

372 
   تعزیرات   703ماده    2تبصره  

 
ها  هرگاه کارکنان دولت یا  شرکت 

 یا مؤسسات ... 
 ها یا مؤسسات ... های دولتی و شرکت هرگاه کارکنان دولت یا شرکت 

 پاورقی حذف شود.     تعزیرات   703ماده    3تبصره   372

  تعزیرات   710ماده   375
نسخ شده    1399/ 2/ 23تعزیری مصوب  قانون کاهش اصالح حبس    15به موجب ماده  

 ق.م.ا اعمال می گردد.   127و طبق ماده  

 عنوان فصل  382
ام:{ قانون جرایم  }فصل سی 

 ای رایانه 
 ای جرائم رایانه فصل  

 انتقال یافت.   ( 783) به ماده    ( 729) ماده    تعزیرات   729ماده  382

 ( این قانون، ... 3... موضوع ماده )  قانون، ... ( این  731... موضوع ماده )    تعزیرات   732سطراول ماده   383

 تعزیرات   733سطر اول ماده   384
حفظ    مسؤول ... مأموران دولتی که  

  ( 731) مقرر در ماده    ری س های  داده 
 این قانون ... 

 این قانون ...   ( 3) مقرر در ماده    ّسری های  حفظ داده   مسئول ... مأموران دولتی که  

 جرائم  جرایم  عنوان فصل   384

 بیاندازد  بیندازد    تعزیرات   737سطر سوم ماده   385

 خطر ....   به هرکس به قصد   هرکس به قصد خطر ....    تعزیرات   739سطر اول ماده   386

 ( 10( و ) 9(، ) 8مواد )  ( 738( و ) 737(، ) 736مواد )    تعزیرات   739سطر دوم ماده   386

 جرائم  جرایم  عنوان فصل   387

 ها و صور قبیحه باشد. دارای صحنه  دارای صحنه و صور قبیحه باشد.    تعزیرات   742ماده    1تبصره  387

 ( 14و ماده )  ( 724و ماده )  تعزیرات   743تبصره ماده   388

 اعم از اینکه  اعم از این که     تعزیرات   746سطر چهارم ماده   390

 مسئولیت  مسؤولیت   عنوان فصل   390

 مسئولیت  مسؤولیت   تعزیرات   747ماده  390

 مسئول   مسؤول     تعزیرات   747ماده    2تبصره   390

 قضائیه  قضاییه    تعزیرات   749سطر دوم ماده    1تبصره   392

 رئیس  رییس    تعزیرات   750سطر چهارم ماده   392

 جرائم  جرایم  عنوان فصل   394

 ها مؤسسه  ها موسسه    تعزیرات   754مورد الف ماده   394

 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ صریح شده است.    698به موجب ماده    779الی    756از ماده    تعزیرات   779الی    756ماده   395

 رئیس قوه قضائیه  رییس قوه قضاییه    تعزیرات   781سطر دوم ماده   404

 رئیس قوه قضائیه  رییس قوه قضاییه    تعزیرات   782سطر آخر ماده   404
 


