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 پيشگفتار

عد ماهوي حقوقي، نيازمند قواعد شكلي استت  ر  عرهت  عالوه بر قوا« عدالت»اجراي واقعي 
حقوق كيفري، برترين قواعد ماهوي بدون برخو را ي از پشتيباني قواعد شتكلي، عقتيو و ناجرجتا  

گشايد  از همتين  وستت كت  برختي ماند و  اهي ب  سوي اهالح جامع  و برقرا ي عدالت نميمي
رار سي كيفري و لتوو  رقتت ر  قواعد، بر اهميت آيينانديشمندان ر  مقايس  ميان اين رو رست  از 

اند  ب  بيان ريگر، ر  مسير مبتا زه بتا بوهكتا ي، تصويب و همت بر اجراي آن بيشتر پاجشا ي كرره
سرعت كشف جر  و اقدا  رقيق و سريع ر   سيدگي و مجتازا  مجرمتان  ا بت  مراتتب از شتد  

ابتوا ي مهتو ر  رار ستي كيفتري نظتري ريگتر، قواعتد اند  از متر رانست تر و اساسيمجازا  مهو
قواعتدي كت  از يت    استشراجت، حيثيت و حيا  اجرار انساني  مانند نظو، آزاري،ي امو تضمين 
 رهد  ا مو ر توج  قرا  مي حفظ مصالح اجتماعاز سوي ريگر تأمين مناجع متهو و سوي 

 بتاچنتدين بتا   ،هاي اخيتررهت  رار سي كيفري ر  ايران، طتيمقر ا  نظا  قضايي و آيين
سازماندهي نظا  تغيير ر   شده است  تغييرا  موبو ، عالوه برمواج   ايگسترره عمده و تغييرا 

 ير  سيستتو قضتايي و ویتعيت حقتوق سترر گميختور موجتب بتروز بعضتا  رار سي كيفري، 
تبصتره  ۲۳۰و متاره  ۵۷۰رار سي كيفري جديد ر  ينيقانون آتصويب   شده است نيو انشهروند
ي كتيالكترونمسلح و رار سي و نيروهاي يآيين رار سي جرا قانونو سپس  4/1۲/1۳9۲ ر  تا يخ
 ا بايتد آخترين كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شو اي اسالمي  توسط ،8/۷/1۳9۳ ر  تا يخ

هاي هشتو، ب  عنوان بخش و الحاق آن تصويب قانون اخيرالذكربا   تحول ر  اين عره  رانست
تعتدار متوار قتانون آيتين رار ستي  4/1۲/1۳9۲رار سي كيفري مصتو  روازرهو قانون آيين ات

توسط قانونگذا  مو ر اهالح قرا   ۲4/۳/1۳94قانون مذكو  ر  تا يخ ماره  سيد   699كيفري ب  
   االجراستالز  1/4/1۳94قانون اهالحي، اهالحا  اخير نيو از تا يخ  ۳8گرجت  بر اساس ماره

است ك  اين قانون ر  ابتدا ب  هو   آزمايشي و با مد  زمان اجراي س  سال   ذكر الز  ب
قانون رائمي شدن قتانون آيتين رار ستي كيفتري تصويب شده بور؛ ليكن بر اساس ماره واحده 

 شده است مي ياز تا يخ انقضاي مد  اجراي آزمايشي، را، 9/۳/1۳9۷مصو  

برخو را   زياري هاينوآو يتحوال  و ايرارا ، از قانون جديد با وجور برخي از اشكاال  و 
 :توان ب  موا ر ذيل اشا ه نمورمي از جمل  ك  است
و تقويتت رار ستي عارالنت   ر   استتايتقويت نقش و جايگاه وكيل متداجع تالش ر  جهت  -1

  ،ها و موانع حق رجاع متهوحذف محدوريت
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 ي سي كيفترشهروندي ر  تما  مراحل رار هاي مشروع و حفظ حقوقتقويت احترا  ب  آزاري -۲
خلت  ر ستي مدامقاما  قضايي، یابطان رارگستري و ساير اشخاهي كت  ر  جرآينتد را ياز سوي تمام

 ،را ند
 هاي معنوي و تصريح بر امكان مطالب  آن،ا اي  تعريف از یر  و زيان -۳
  ،مرجع قضايي و یابطان رارگستريتفهيو حقوق قانوني متهو از سوي  تأكيد بر -4
 ، رارگتاه اه انقالب  رارگاه كيفري ي ، رارگاه كيفري رو، رارگ هاي كيفريبندي رارگاهتقسيو -۵

 ،هالحيت آنها تعيينو هاي نظامي اطفال و نوجوانان و رارگاه
نتان و وال و نوجرارسترا و رارگتاه ويتژه اطفتا و نوجوانان، اطفال ويژه پليس بيني تشكيلپيش -6

 ،رارگاه كيفري ي  ويژه اطفال و نوجوانان
حقيقتا  اشخاهتي كت  ر  جريتان تاز رولتت از ستوي خسا   ايا  بازراشتت امكان مطالب   -۷

ر  مو ر  نع تعقيبمشوند و از سوي مراجع قضايي، حكو برائت يا قرا  مقدماتي و رار سي بازراشت مي
 ،آنان هار  شور

 ان متهم براي برخي خصيتتشكيل پرونده شبيني پيش -8
  هاي یتمني، بتهمچنين با عنايت ب   ويكرر قانونگذا  ر  توسل ب  نسخ هريح بت  جتاي نستخ

يتد ستت  مضتاجا  بااين قانون، قوانين متعدري هريحا  منسوخ اعال  گرريتده ا 698و  ۵۷۰موجب موار 
نبت  احصتايي جين جهرستت تصريح كرره است ا ۵۷۰گون  ك  قانونگذا  نيو ر  ماره توج  راشت همان

تبصتره تتوان بت  ي ميگررر  از جمل  مهمترين موا ر نسخ یمنندا ر و شامل ساير قوانين مغاير نيو مي
جتو  نين ختا،، بت موا ر بازراشت موقت الوامي، مویوع قوا قانون اشا ه راشت ك  طي آن، ۲۳۷ماره 

 است ده شاعال  غي شدن اين قانون ملاالجراء از تا يخ الز  مسلحقوانين ناظر بر جرايو نيروهاي
يي قانون ا  اجرابيني جرهتي زماني براي تدا ك مقدمعمل آمده، پيشاز ريگر تدابير ا زشمند ب 

اين  اجرايا يخ ت ،سابق۵69برابر ماره ر  ابتدا  آگاهي و آموزش مخاطبان و مجريان است؛و نيو 
 زا 699ب متاره ب  موج مجدرا و كول گرريد مو ماه پس از انتشا  ر   وزنام   سميششب   قانون
  ه استالز  االجرا شد 1/4/1۳94تا يخ 

 ياست جمهو ي ر   استاي  معاونت حقوقي قوانين و مقر ا و انتشا  تنقيح  ،ينتدو معاونت
تهيتت  و انتشتتا   و نيتتوقتتوانين و مقتتر ا   و نشتتر  ستتانير  زمينتت  اطالعختتور وظتتايف انجتتا  
(  ا بالجاهل  پتس از 1۳9۲متن قانون آيين رار سي كيفري )مصو   ،حقّمویوعي من هايمجموع 

ابالغ و انتشا  ر  چندين نوبت ر  قطع جيبي ب  چاپ  سانده ك  مو ر توج  مخاطبان محتتر  قترا  
هاي تویتيحي و تنقيحتي متعتدري ك  مشتمل بر زيرنويس حایرمجموع  همچنين  گرجت  است 

ماه و نيتتو ا ريبهشتتت 1۳94ستتال متتاهرتيتتب ر  متتررار و آباننوبتتت بتت  ت 4ر  باشتتد  ا نيتتو مي
قتوانين و سعي شده است مجموع  ر  تهي  اين   ه استتهي  و منتشر نمور 1۳96و  1۳9۵هايسال
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باشتند شناستايي و ر  كيفتري جديتد ميرار ستي احكا  و موار آيينناظر ب   ي ك  مستقيما مقر ات
هاي پيشين مجموع ، چاپ پنجو )ويرايش   ب  اتما  چاپاين  با توجزيرنويس مربوط ر ج شوند  

الز  بت  شور  بروز ساني شده است تقديو مخاطبان ا جمند مي 1۳9۷ماه ريسو ( آن ك  تا پايان 
عالي كشو  ك  ر  حكتو تفستير آ اي وحد   وي  ريوانذكر است ك  ر  اين مجموع  عالوه بر 

قضتايي  كت  ر  رو ان ا  مشو تي ارا ه كل حقتوق قوهنظر باشد،االجرا ميقضايي قانون و الز 
  آو ي و ر  زيرنويس موار مرتبط ر ج شده است اجراي اين قانون هار  گرريده نيو جمع

هاي منتشره موع آن بوره ك  مج هموا ه بر قوانين و مقر ا تنقيح و انتشا   ،معاونت تدوين
اي براي مخاطبان كنندههاي برجست  و تسهيلح بورن، قابليتاي تهي  شور ك  یمن منقّگون ب 

حتر  مخاطبان مهايي ب  شرح زير را است تا ها و قابليتراشت  باشد  مجموع  حایر نيو ويژگي
 بتوانند از آن بيشترين استفاره الز   ا ببرند  

قتتانون ر  متتتن  ۲4/۳/1۳94 رار ستي كيفتتري مصتو اهتالح قتتانون آيينقتتانون ت  اول
 اعمال شده است  يفريرار سي كآيين

هتاي متالي نظر ب  اهميت و لوو  آگاهي مخاطبان از قانون نحوه اجراي محكوميت - دوم
ص خياز سوي مجمع تش ۲۳/۳/1۳94ر  تا يخ ك   مجلس شو اي اسالمي 1۵/۷/1۳9۳ مصو 

بت فري، نسو ا تباط آن با رار سي كي مصلحت نظا ، مواجق با مصلحت نظا  تشخيص راره شد
 اين قانون ر  مجموع  حایر اقدا  شده است  ب  ر ج
كتا برري بتراي رسترستي ستريع و رقيتق بت  مطالتب متو رنظر ر   چند جهرست - ومس

 مجموع  ر ج شده است  
 جاع و يا بدان ا ر ج هار  زيرنويس ،با مجموع از قوانين و مقر ا  مرتبط  برخي -مچهار
 ي شتوند وهاي ريگتر مستتغنكتب و مجموع  تا مخاطبان محتر  از مراجع  مكر  ب ، شده است

 .تسهيل گررررسترسي ب  مطالب مو ر نظر 
ر و تطبيتتق متتوا 1۳۷8آ ر ك بتتا متتوار ق  1۳9۲ جتتداول تطبيتتق متتوار ق آ ر ك -پنننجم

يروهتاي مستلح و نيو جدول تطبيق موار قانون رار سي ن 1۳9۲ با موار ق آ ر ك 1۳۷8ق آ ر ك 
لكترونيت  ارار سي جرايو نيروهتاي مستلح و رار ستي آيين با قانون ۲۲/۲/1۳64ج ا ا  مصو  

 تهيت  گرريتده كت  تتا حتدوري از هتعوبت اجتراي قتانون بتاالخص بتراي 8/۷/1۳9۳مصو  
هاي ويت  يشتين و اند كا ان امر قضا و نيو كساني ك  سابق  كا  و آشنايي قبلي با قتانون پرست

ها و ايستت امتتر، خواننتتدگان  ا از مقحقتتوقي و قضتتايي آن  ا را نتتد كاستتت  شتتور؛ هرچنتتد ايتتن 
 نياز نخواهد نمور هاي مو ري بيبر سي

ب  منظو  تسهيل و تسريع ر  رسترسي مخاطبان ا جمند ب  موار مو ر نظر ك  ي   -ششم
هاي كليدي و مهو قانون تهي  و نام  تفصيلي مبتني بر واژهيا چند واژه آن  ا ر  ذهن را ند، واژه
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 ج شده است ر  پايان مجموع  ر 
هاي ريگر تا حد توان شنگري ر  تهي  اين مجموع  و مجموع ظيف   وبراي اينك  و -هفتم

ين، تنقيح ب  هو   كامل اجرا گررر، ر  موا ري ك  بيان نظر تویيحي و يا تنقيحي معاونت تدو
ت ،    راشو انتشا  قوانين و مقر ا   ياست جمهو ي ر  خصو، قانون و يا مقر ه خاهي یرو

 (1). قي آمده استر  پاو ()اختصا ي معاونت نظر مذكو  با ر ج نشان و عالمت
 بتررا يیتمن بهره، نظران و عمتو  مترر ن، كتا گوا ان نظتا ، هتاحبالمسؤواميد است 

، ما  ا ر  ا تقاي كيفي ها و پيشنهارهاي خويش  نظرا ،  اهنمايييبا ا ا ،حایر كتا از  شايست 
  (2). اهنما و ياو  باشند بعدي هايمجموع 
 

 لعيا جنيدي          

 جمهورمعاون حقوقي رييس

 
ب  سامان  ملي قوانين و مقر ا  جمهتو ي استالمي ايتران كت   ،براي مالحظ  تمامي قوانين و مقر ا  مربوط ـ 1
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 صفحه شماره مواد عنوان
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های مانهتعویق صدور حكن، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت نظارت سا
 الكترونيكی

551 - 558 

210 

 215 565 - 559 هزينه دادرسي -ششمبخش 
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 صفحه شماره مواد عنوان
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 252 634 - 638 دادرسیتجدیدنظر و اعاده -هفتن فصل
 253 639 - 642 اجرای احكام -هشتن صلف

 254 643 - 648 ی نظامیهاو بازداشتگاه هازندان -نهن فصل
 255 649-663 دادرسي الكترونيكي -منه بخش
 261 664 - 687 ايآيين دادرسي جرايم رايانه -مده بخش
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 267 697 - 699 مقررات ريسا -مهدوازد بخش



 

 
 تاریخی فهرست

  هاها و دستورالعملنامهآیین 
 

 
 

 صفحه تاريخيفهرست عنوان رديف

1  
بندی نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهآیين
 مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات با اصالحات بعدی وهو نح

1/10/1354 282 

 258 12/5/1393 آوری و استنادپذیری ادله الكترونيكینامه جمعآیين  2
 293 31/6/1394  نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستریآیين  3
 298 26/10/1394 نامه اجرایی شيوه نگهداری اموال توقيف شده آیين  4
 302 26/10/1394 نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعانآیين  5
 306 22/1/1395  مين قضاییأارهای نظارت و تنامه شيوه اجرای قرآیين  6
 310 24/5/1395  ای یا مخابراتیهای رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیين  7
 317 17/6/1395  هازندان یفريک تيو کاهش جمع انيزندان یسامانده عملدستورال  8
 331 28/7/1395 گری در امور کيفرینامه ميانجیآیين  9

10  
های استانی وه رسيدگی و اجرای آراء کميسيوننامه شيآیين

 و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت 
1/10/1395 336 

 341 4/10/1395 های قضایی و نحوه عملكرد واحد کشيم دستورالعمل فوریت  11

12  
 نامه نحوه تعيين کارشناس در امور نظاامی و انتظاامیآیين

يروهاای دادرسای جاراین نقاانون آیين 614ماده 2)تبصره 
 (8/7/1393مصوب  مسلح

23/12/1395 344 

13  
شيوه اساتقرار و اجارای وظاایف معاونات نامه اجرایی یينآ

ها و اجاارای احكااام کيفااری یااا واحاادی از آن در زناادان
 مؤسسات کيفری 

24/12/1395 352 

14  
های حفااظتی مراحال معرفای و صادور دستورالعمل جنبه

 کارت ضابطان امنيتی 
25/12/1395 356 

 357 28/6/1396نامه اجرایی حدود اختيارات، شرح وظاایف و چگاونگی یينآ  15
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 صفحه تاريخيفهرست عنوان رديف

  بررسی صحنه جرم

16  
یی و نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الكترونيام قضااآیين

 مصوب کانون آنها 
26/12/1396 363 

 371 10/4/1397 های الكترونيكینامه اجرایی مراقبتآیين  17

 376 26/4/1397 دارای و سابقهحرفهدستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان   18

19  
 هاای آموزشای حايننامه اجرایی نحوه برگزاری دورهآیين

 خدمت ضابطان نظامی
18/9/1397 383 

 



 

 

 فهرست تاریخی
  ،آراء و نظراتمقررات ،قوانین

 ها(زیرنویس)مندرج در 
 

 

 

 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف

 وانينق

 102-32-19 18/2/1307 الحاقات بعدیو از قانون مدنی با اصالحات   1

 207 13/2/1311 از قانون تجارت  2

3  
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف باه از 

  قرارداد ژنو
30/9/1334 250 

 29 7/2/1339 ليت مدنیقانون مسؤواز   4
 130 25/5/1346 ها و مراتعبرداری از جنگلاز قانون حفاظت و بهره  5
 67 29/11/1353 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی  6
 272 16/4/1355 از قانون صدور چم  7

 223 25/3/1356 تریای از قوانين دادگساز قانون اصالح پاره  8
 204 1/8/1356 قانون اجرای احكام مدنیاز   9

 12/9/1358 با اصالحات بعدی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  10

19-20-21-26-
41-46-47-49-
78-92-114-

122-126-150-
173-239 

 36 15/6/1361 از اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی   11

12  
قاانون اساسای جمهاوری  49قانون نحوه اجرای اصال  از

 اسالمی ایران
17/5/1363 129 

 268 22/2/1364  دادرسی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از قانون  13

14  
ظایف و اختيارات ریاست جمهاوری د وحدو ينقانون تعي از

 اسالمی ایران
22/8/1365 132 

 81 1/6/1366 قانون محاسبات عمومی از  15
 249-237 7/7/1366  ایران اسالمی جمهوری ارتش قانوناز   16
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف

 235 3/12/1366 های مستقين قانون مالياتاز   17

-325-319 3/8/1367 یبعد ات و الحاقاتازقانون مبارزه با مواد مخدر با اصالح  18
327 

 35 27/4/1369 ی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانقانون نيرو از  19

20  
مصوبه مجماع تشاخيص مصالحت نظاام در خصاو  از 
 وکيل توسط اصحاب دعوی  تخابان

11/7/1370 21 

 249-237 21/7/1370  سالمیمقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اقانون  از  21
 35 10/10/1371 قانون حمایت قضایی از بسيجاز   22

23  
حات و انقالب با اصاال میهای عمواز قانون تشكيل دادگاه
 و الحاقات بعدی

15/4/1373 225 

 236 6/5/1373  رهای نظامی کشوقانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاه  24

25  
لتای باا مؤسساات عماومی غيردو و ادهااقانون فهرست نه

 ت بعدیالحاقا
19/4/1373 79 

26  
در  قانون نحوه بكارگيری سالح توسط مأموران نيروهاای مسالح

 موارد ضروری
18/10/1373 63 

27  
 وارویای دقانون اصالح قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و از 

 مواد خوراکی و آشاميدنی
29/1/1374 129 

28  
و اها ( قانون تعيين حادود صاالحيت دادسار3قانون تفسير ماده )

مجماع تشاخيص  6/5/1373های نظامی کشور مصاوب دادگاه
 مصلحت نظام 

2/6/1374 236 

29  
هاای کتاب پنجن قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجاازات از

 بازدارنده(
2/3/1375 24-38-43-46-

50-65 

 356 17/2/1376 یرانیتباع ااقانون الزام اختصا  شماره ملی و کدپستی برای کليه از   30

31  
نون حمایاات قضااایی از کارکنااان دولاات و پرساانل از قااا

 نيروهای مسلح 
29/7/1376 42 

 232 17/8/1376 ه آنب یادنون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موازقا  32
 232 10/8/1377 های مالیقانون نحوه اجرای محكوميتاز   33

 21/1/1379 نیمورمدهای عمومی و انقالب در ااز قانون آیين دادرسی دادگاه  34
137-174-175-
203-277-279-

315 

 85-84 18/1/1381 از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  35

-234-122-82 9/10/1382 های مسلحاز قانون مجازات جراین نيرو  36
236-239-245 

 258 17/10/1382 از قانون تجارت الكترونيكی   37
 22 15/2/1383 ندیشهرو ع و حفظ حقوقهای مشروقانون احترام به آزادی  38
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف

 81-42 8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از  39

40  
قانون نحوه مجاازات اشخاصای کاه در اماور سامعی و از 

 نمایندهای غيرمجاز میبصری فعاليت
16/10/1386 130 

 35 29/2/1387 ادقانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فس از  41

42  
دگان ه اجبااری مساؤوليت مادنی دارناقانون اصالح قانون بيم از

 زمينی در مقابل شخص ثالث موتوریوسایل نقليه 
16/4/1387 232 

43  
هاای اه( قانون اصالح قاانون تشاكيل دادگ18قانون تفسير ماده )
 عمومی و انقالب 

10/9/1387 233 

 285-34 5/3/1388 ایاز قانون جراین رایانه  44

45  
ی ه جمهاوری اساالمساله پانجن توساعقانون برنامه پنج از

  (1390 – 1394ایران )
15/10/1389 267 

-115-37 17/7/1390 از قانون نظارت بر رفتار قضات  46
147 

 1/2/1392 قانون مجازات اسالمی از   47

19-20-21-25-
26-27-28-29-
33-39-52-54-
55-56-61-68-
94-96-97-127-
136-138-169-
185-191-196-
198-206-211-
212-241-265-

321 

 3/10/1392 قاچاق کاال و ارزمبارزه با قانون  از  48
125-130-
132-301- 

321 

49  
المی عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسقانون از 

  هاتأدر برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هي
24/1/1393 255 

50  
ررات قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظين بخشی از مقا

 (2مالی دولت)
4/12/1393 371 

-60-24-20 16/9/1394 قانون شوراهای حل اختالف از   51
125 

 126 13/11/1394 قانون مبارزه با تأمين مالی تروریسن از   52

53  
در  قانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالثاز 

 اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه 
20/2/1395 271-320 

 126 20/2/1395 از قانون جرم سياسی  54
 148 27/2/1395 کل کشور 1395از قانون بودجه سال   55
 257 10/11/1395 های توسعه کشور قانون احكام دائمی برنامهاز   56
-271-270 14/12/1395ساله ششن توسعه اقتصادی، اجتماعی و از قانون برنامه پنج  57
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف
 376-277 (1396 -1400فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 36 31/5/1396  لمیعو مقابله با تقلب در تهيه آثار  قانون پيشگيریاز   58

59  
هاای دادرسای دادگاه( قاانون آیين505قانون تفسير ماده )

 عمومی و انقالب )در امور مدنی( 
3/8/1396 176 

 51 20/12/1396 حمایت از حقوق معلوالن از قانون   60
 148 20/12/1396  کل کشور 1397بودجه سال قانون از   61

 مقررات

1  
حانياات بااا یاا ه روهااای ونامااه دادسااراها و دادگاهآیيناز 

  الحاقات بعدی اصالحات و
14/5/1369 133 

 201 9/9/1385 بندی زندانيان تفكيم و طبقه هنامه نحوآیين از  2
 151 14/8/1386 يهیرسانی قوه قضانظام جامع اطالع نامهينیاز آ  3

4  
مات و اسلحه و مهنامه اجرایی قانون مجازات قاچاق آیيناز 
 سالح و مهمات غير مجاز  دگاندارن

8/10/1392 129 

5  
، خصو  تعدیل مبلغ مجازات نقدی بادل از حابستصویبنامه در
  1392مصوب ( قانون مجازات اسالمی 27مندرج در ماده )

16/8/1395 198 

 

 يهيقضاهاي رييس قوهبخشنامه

 صفحه تاريخ شماره رديف

1  100/59146/9000  4/11/1395 147 

2  100/2789/9000  28/1/1396 219 
 

 نظر تفسيري شوراي نگهبان
 صفحه تاريخ شماره رديف
1  1790 2/7/1363 239 

 

 عالي كشوررويه هيأت عمومي ديوانآراي وحدت
 صفحه صدورتاريخ  شماره رديف
1  722 13/10/1390 326 
2  742 6/5/1394 188 
3  743 5/8/1394 173 
4  749 24/1/1395 130 
5  751 5/5/1395 125 
6  752 2/6/1395 138 
7  754 25/8/1395 118 
8  756 14/10/1395 177 



 دادرسي كيفري و مقررات مربوطتنقيحي قانون آيينمجموعه  
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 صفحه صدورتاريخ  شماره رديف
9  758 13/4/1396 195 
10  759 20/4/1396 146 
11  762 2/8/1396 132 
12  765 30/8/1396 184 
13  768 21/1/1397 55 

 

 يهيقضامشورتي اداره كل حقوقي قوه نظرات
 صفحه تاريخ شماره رديف
1  1963/93/7 19/8/1393 75 
2  2134/93/7 8/9/1393 157 
3  2211/93/7 17/9/1393 111 
4  2439/93/7 7/10/1393 253 
5  2548/93/7 21/10/1393 259 
6  3029/93/7 4/12/1393 146 
7  7/95/7 8/1/1394 46 
8  530/94/7 30/2/1394 205 
9  568/94/7 4/3/1394 182 
10  569/94/7 4/3/1394 40 
11  748/94/7 25/3/1394 112 
12  936/94/7 14/4/1394 36 
13  1068/94/7 31/4/1394 146 
14  45/95/7 17/1/1395 106 
15  99/95/7 24/1/1395 278 
16  121/95/7 30/1/1395 208 
17  299/95/7 1395/2/18 279 

 


