
 6الی  1چاپ مجازات نموداری درستنامه 

شماره  ماده صفحه ردیف

از  سطر

 ابتدا هر 

ماده مالک 

 است

 عبارت درست عبارت غلط

 شود باشد 5 5 11 1

 

 نمی شود 12 12 22 2

 

 نیست

3 22 

 

 شدیدتر تشدیدتر 7 12

4 32 

 

 22بند ب ماده  ماده بعد 1بند  2 12

5 34 

 

 احکام حکم 2 24

1 34 

 

محکومیت قطعی کیفری در جرایم  1 25

عمدی، محکوم را )پس از اجرای حکم 

یا شمول مرور زمان( در مدت زمان 

مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی 

 به عنوان مجازات تبعی محروم کند.

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، 

)پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان( در 

محکوم را از  مدت زمان مقرر در این ماده

حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم 

 می کند.

7 42 

 

 نیست نخواهد بود 3 22

8 42 

 

 کند نکند 4 22

2 187 

 

 ذمی       2 312

 حق قصاص ثابت است    مستأمن    

 معاهده    

 ذمی     

 شود حق قصاص ثابت است  مستأمن      

 معاهد    

12 253 

 

رأی 

وحدت 

 رویه

1  

 خطئی
 

 خطایی

11 325 

 

مبحث 

 چهاردهم

مبحث چهاردهم: دیه اندام تناسلی و  5

 112بیضه از انتهای ماده 

مبحث چهاردهم: دیه اندام تناسلی و بیضه به 

 منتقل شود 111انتهای ماده 

12 357 

 

به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم  5 572

 خواهد شد

به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 

 خواهد شد

13 371 

 

 اعم از رسمی و غیر رسمی اعم از رسمی و 1 528

14 451 

 

آیین دادرسی کیفری  128به موجب ماده  772تا  751از ماده  5 751

 جدید نسخ صریح شده است



 

15 411 

 

به منظور ارتقای همکاری بین المللی در  1 782

زمینه جرائم رایانه ای وزارت دادگستری 

همکاری وزارت ارتباطات موظف است با 

و فناوری اطالعات اقدامات الزم در 

زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط 

جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی 

و معاهدات راجع به  و منطقه ای

همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند 

 جانبه قضایی انجام دهد

ه در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی ب

عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این 

قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی 

نشده است مطابق قوانین جزایی مربوط عمل 

 خواهد شد.

در مواردی که در بخش دوم این  -تبصره

برای رسیدگی به جرایم رایانه ای قانون، 

آیین دادرسی پیش مقررات خاص از جهت 

مقررات قانون آیین  بینی نشده است طبق

 دادرسی کیفری اقدام خواهد شد

11 411 

 

در مواردی که سیستم رایانه ای یا  1 781

مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم 

بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور 

مجازات پیش بینی نشده است مطابق 

 قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد 

بخش دوم در مواردی که در  -تبصره

این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه 

ای مقررات خاصی از جهت آیین 

دادرسی پیش بینی نشده است طبق 

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 

 اقدام خواهد شد

ن قانون براساس نرخ میزان جزاهای نقدی ای

ب اعالم بانک مرکزی هر سه رسمی تورم حس

ضاییه و سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه ق

 تصویب هیأت وزیران، قابل تغییر است.

17 411 

 

میزان جزاهای نقدی این قانون براساس  12 782

نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک 

مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد 

رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت 

 وزیران قابل تغییر است

آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استناد 

ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از پذیری 

تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری 

با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

18 411 

 

وزارت دادگستری موظف است ظرف  15 783

شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با 

تباطات و فناوری همکاری وزارت ار

اطالعات آیین نامه های مربوط به جمع 

آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی را 

تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضاییه 

 خواهد رسید

( این قانون به عنوان 54( تا )1شماره مواد )

( قانون مجازات اسالمی 782( تا )722مواد )

رایانه )بخش تعزیرات( با عنوان فصل جرایم 

( قانون مجازات 722ای منظور و شماره ماده )

 ( اصالح گردد.783اسالمی به شماره )

شهرداری ها یا نهادهای انقالبی به  11 1 417 12

 خدمت عمومی باشد.

شهرداری ها یا نهادهای انقالبی و یا به طور 

کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای 

 باشدمسلح و مأمورین به خدمت عمومی 

از تاریخ صدور کیفرخواست را به اداره  3 7 473 22

 یا سازمان

از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق 

خواهد شد دادسرا مکلف است صدور 

 کیفرخواست را به اداره یا سازمان


