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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بسمه تعالی به منظور تحکیم پایه های انسجام ملی از طریق جرم انگاری رفتارهای تفرقه افکن و نفرت آفرین مشتمل بر توهین 
و تحقیر نسبت به گروه های موصوف در این طرح، "طرح الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسالمی" تقدیم مجلس 

شورای اسالمی می گردد. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
روح اله متفکرآزاد - حسینعلی حاجی دلیگانی - رضا آریان پور - جعفر قادری - بهروز محبی نجم آبادی - علی حدادی - 
رحیم زارع - صدیف بدری - حجت اله فیروزی - یحیی ابراهیمی - نصراله پژمان فر - علی اصغر عنابستانی - علی خضریان 
- محمدصالح جوکار - علی علی زاده - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - سیدعلی یزدی خواه - سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی - علی اکبر کریمی - حسین امامی راد - ابوالفضل ابوترابی - سیدمحمد مولوی - موسی احمدی - مالک شریعتی نیاسر 
- جالل محمودزاده - احمدحسین فالحی - سیدجواد حسینی کیا - حسینعلی شهریاری - عباس گلرو - عبدالعلی رحیمی 
مظفری - حسن شجاعی علی آبادی - احسان ارکانی - شیوا قاسمی پور - حسن نوروزی - منصور شکرالهی - علی آذری - 

روح اله نجابت - بهزاد رحیمی - الهام آزاد - انور حبیب زاده بوکانی - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسالمی

متن ذیل به عنوان ماده ۶۰۸ مکرر قانون مجازات اسالمی افزوده می شود:

ماده ۶۰۸ مکرر - توهین مفید تحقیر نسبت به گروه های شکل یافته بر اساس ملیت ایرانی، نژاد، رنگ پوست، 
قومیت، زبان، گویش، جنسیت و ادیان و مذاهب مصرح در قانون اساسی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران 
سکونت دارند، به هر شیوه ای ممنوع است و مرتکبین متناسب با میزان اثرگذاری در ایجاد نفرت عمومی نسبت 
به گروه های پیش گفته به جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری درجه هفت و انتشار حکم محکومیت 
قطعی به همراه دو مجازات تکمیلی دیگر تا مدت چهار سال، از جمله مجازات های الف) منع از عضویت در 
احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ب) الزام به خدمات عمومی ج) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا 
رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم د)منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ه)منع از اقامت در محل 

یا محل های معین، محکوم می شوند. 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسالمی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ☐ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

سوم: از نظر قانون برنامه؛
ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ تمثیلی است و شامل توهین مفید تحقیر نسبت به گروه های شکل یافته بر 
اساس ملیت ایرانی، نژاد، رنگ پوست، قومیت، زبان، گویش، جنسیت و ادیان و مذاهب مصرح در قانون اساسی که در قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران سکونت دارند، نیز میشود. بناراین اوال تحقیر مفید توهین نسبت اقلیتها مشمول ماده ۶۰۸ قانون 

مرقوم است و قانونگذاری در این باره ضرورتی ندارد. 
ثانیاً مجازاتهای مقرر در ذیل ماده ۶۰۸ مکرر محرومیت از حقوق اجتماعی است که به تبع حکم محکومیت بر محکوم علیه 

اجرا می شود و ذکر آن در ذیل ماده ۶۰۸ مکرر با ماده ۲۵ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ تعارض دارد. 
ثالثاً در ماده ۶۰۸ مکرر، مجازات توهین متناسب با میزان اثرگذاری در ایجاد نفرت عمومی ابهام دارد و از این حیث که این 
نحو تعیین مجازات موجب تشتت در آراء قضات میشود با نظرات شورای نگهبان ذیل اصل ۷۳ قانون اساسی مغایر است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: . در حال حاضر مصوبه الحاق دو ماده به قانون مجازات 
اسالمی اعاده شده از شورای نگهبان به شماره ثبت (۳۰) با موضوع اهانت در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد که پیشنهاد 

میشود مفاد این طرح با مصوبه مذکور ادغام شود. 
۲. این طرح به دنبال الحاق یک ماده به فصل پانزدهم قانون مجازات اسالمی با عنوان هتک حرمت اشخاص میباشد. باتوجه 
به اینکه مفاد طرح در خصوص توهین به گروهها و دستجات میباشد مناسب است در اثنای این طرح عنوان فصل پانزدهم 

نیز به «هتک حرمت اشخاص و گروهها» تغییر یابد. 
۳. مجازاتهای تکمیلی در نظر گرفته شده در این طرح عیناً در ماده (۲۳) قانون مجازات اسالمی آمده است و طبق این ماده 
دادگاه میتواند در صورت لزوم محکوم علیه را به مجازاتهای تکمیلی موضوع این ماده محکوم نماید؛ بنابراین در اینجا نیازی 

به ذکر مجدد آن نمیباشد. 
۴. عبارت «توهین مفید تحقیر» از آنجا که تعریف مشخصی از آن ارائه نشده و مالکی برای تشخیص آن در نظر گرفته نشده 

است، ابهام دارد. 
۵. عبارت «که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران سکونت دارند» موجب خروج گروههای ایرانی مورد حمایت جمهوری 

اسالمی در خارج از کشور است؛ پیشنهاد میشود عبارت مذکور حذف شود. 
۶. در خصوص اثرگذاری توهین در ایجاد نفرت عمومی نیز هیچ مالکی برای سنجش میزان نفرت و اثرگذاری تعیین نشده 

است. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


8

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، 
(۶۰۸) و(۶۰۹) قانون مجازات اسالمی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: -فصل دوم-اصل پانزدهم**-فصل سوم-اصل نوزدهم

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۳ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم-فصل اول-ماده ۴۹۸**کتاب پنجم-فصل دوم-ماده ۵۱۳**کتاب پنجم-فصل دوم-ماده 
۵۱۴**کتاب پنجم-فصل سوم-ماده ۵۱۷**کتاب پنجم-فصل سوم-ماده ۵۱۷-تبصره**کتاب پنجم-فصل پانزدهم-ماده 
۶۰۸**کتاب پنجم-فصل پانزدهم-ماده ۶۰۹**کتاب پنجم-فصل بیست و هفت-ماده ۶۹۷**کتاب پنجم-فصل بیست و هفت-

ماده ۶۹۷-تبصره**کتاب پنجم-فصل بیست و هفت-ماده ۶۹۸**کتاب پنجم-فصل بیست و هفت-ماده ۶۹۹**کتاب پنجم-فصل 
بیست و هفت-ماده ۷۰۰

عنوان قانون: قانون مطبوعات مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۳/۷ مصوب: ۱۳۶۴/۱۲/۲۲

بخش های قانون: فصل چهارم-ماده ۶**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۲**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۳**فصل چهارم-ماده ۶-
ردیف۴**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۵**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۶**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۷**فصل چهارم-ماده ۶-
ردیف۸**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۹**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۱۰**فصل چهارم-ماده ۶-ردیف۱۱**فصل چهارم-ماده 

۶-ردیف۱۲**فصل ششم-ماده ۲۶**فصل ششم-ماده ۲۷**فصل ششم-ماده ۲۷-تبصره
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عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱==منقح ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بخش های قانون: -تبصره-ماده ۵۵۷-فصل پانزدهم-ماده ۶۰۸
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