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ی فُـضُولَکُم واقـصِدوا قـصد      قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذِفُوا عنّ       ا اَ وادقُّ ):ع(قال امیرالمومنین علی  
   االضْرار المسلِمین التَحتَمِلُ  اَموالَ اکُم و االِکْثار فَاِنَّ و اِیالمعانی

هـاي اضـافی را       هاي خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویـسید، عبـارت                نوك قلم 
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گردیده است؛ امید داریم چنانچه احتمـاالً از  ... وپنج درصدي کاغذ و  جویی بیست   اقدام موجب صرفه  
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  پیشگفتار
 

 قضایی مجلس ها بحث و بررسی در کمیسیون حقوقی و قانون مجازات اسالمی پس از مدت
بـه   1392مـاه  شوراي اسالمی و تبادالت مکرر، بین مجلس و شوراي نگهبان در اول اردیبهـشت      

 آن کمیسیون رسید و در یازدهم اردیبهشت ماه نیز      تصویببه  )  سال 5به مدت   (صورت آزمایشی   
ائمـی  قـانون د در حال حاضر بر اساس ماده واحده تأیید نهایی شوراي نگهبان را دریافت نمود؛ و    

از تاریخ انقضاي مدت اجراي آزمایشی، دائمـی      ،  9/3/1397مصوب  شدن قانون مجازات اسالمی     
  .گردیده است

 الزم االجـرا و جانـشین       22/3/1392 ماده، از تاریخ     728 قانون مجازات اسالمی مشتمل بر      
 به  . و اصالحات و الحاقات بعدي آن گردید       1370 ماده اولیه قانون مجازات اسالمی مصوب        497

 این قانون، قوانین متعددي صریحاً نسخ گردیده اسـت؛ هرچنـد برخـی از ایـن                 728موجب ماده   
قوانین قبالً نیز صریحاً یا ضمناً نسخ شده بود، لکن با عنایت به نظر قانونگذار مبنی بر توسل بـه    

  . اي از آنها مجدداً تأکید شده است نسخ صریح به جاي نسخ ضمنی، بر نسخ پاره
 تصریح کرده اسـت     1392.ا.م. ق 728گونه که قانونگذار نیز در ماده         یت داشت همان  باید عنا 

  . گردد این فهرست جنبه احصایی ندارد و سایر قوانین مغایر نیز لغو می
 را در چنـد  1392سعی قانونگذار در روند طوالنی تصویب و تأیید قـانون مجـازات اسـالمی              

  :توان خالصه کرد محور اساسی می
  مند نمودن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیري؛ هضابط )الف
 استفاده از دستاوردهاي جدید حقوق کیفري در سطح جهان، ماننـد نـرخ جـزاي نقـدي                  )ب

     هاي مجازات حبس، معافیت از کیفر، تعویق صدور  علیه، جایگزین   روزانه با توجه به درآمد محکوم
، نظام نیمه آزادي، تغییر نگرش در شمول مرور زمان حکم، تعویق مراقبتی، تعلیق اجراي مجازات

یافته، نظارت دادگـاه در       در جرایم تعزیري، توجه خاص به برخی از جرایم از جمله جرایم سازمان            
طول اجراي مجازات و امکان بازنگري در احکام صادره، افزایش اختیارات نظارتی قاضی اجـراي               

  ؛... مسؤول تلقی نمودن اشخاص حقوقی واحکام، پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی،
عــالی کــشور، نظــرات قــضات و   اســتفاده از تجــارب قــضایی و آراي محــاکم و دیــوان)ج
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  هاي فقهی علما و فضالي علوم دینی پس از پیروزي انقالب اسالمی؛ حقوقدانان، پژوهش
) زن و مرد   (التفاوت دیه    دگرگونی در حقوق کیفري زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه           )د

و یـا افـزایش تعهـدات حکومـت         ) هـاي بـدنی     صندوق تأمین خـسارت   (توسط یک نهاد عمومی     
در جبـران خـسارات وارده بـه افـراد، امکـان تخفیـف در اعمـال مجـازات و تعیـین                      ) المال  بیت(

هـاي   سالگی با توجه به ویژگـی 18هاي خاص براي نوجوانان مابین سنین بلوغ شرعی و    مجازات
هاي آتـی قـانون تـا حـد       هاي تنقیحی نسخه حاضر و ویرایش      که انشاءاهللا در یادداشت    ...آنان و   

  .امکان سعی بر بیان آن خواهد شد
با توجه به نیاز فوري جامعه حقوقی، قانون مجازات اسالمی جدید در حـداقل زمـان ممکـن                

اي بسیار مختـصر و  ه تدوین گردید و تنقیح اولیه در مورد آن انجام و نسخه رقعی آن با یادداشت   
 1396چاپ دهم این اثر در خرداد مـاه سـال           (هاي متعدد تقدیم عالقمندان شد        وار در چاپ    اشاره

 و  1370.ا.م. بـا مـواد ق     1392.ا.م.؛ همزمان دو جدول تطبیقی مـواد ق       )در قطع جیبی منتشر شد    
ید که تا حدودي     نیز به آن الحاق گردید؛ شا      1392.ا.م. با مواد ق   1370.ا.م.جدول تطبیقی مواد ق   

االجرا شدن قانون و بـا توجـه    با عنایت به مهلت کوتاه پانزده روزه الزم       (از صعوبت اجراي قانون     
انـدرکاران امـر قـضا و نیـز           باالخص براي دست  ) به حجم باالي احکام و مقررات خاص و جدید        

ن را دارند کاسته هاي حقوقی و قضایی آ کسانی که سابقه کار و آشنایی قبلی با این قانون و رویه      
هـاي مـوردي بـراي     هـا و بررسـی     ها، تطبیـق    کنندگان را از مقایسه     شود؛ هرچند این امر، مراجعه    
خاطر  نیاز نکرد، ولی استقبال فراوان جامعه حقوقی از آن، نشانه رضایت استفاده از تجارب قبلی بی

ن مجموعه نیز تقدیم    عزیزان بود؛ به همین لحاظ متن بازنگري شده جداول مذکور به ضمیمه ای            
همچنین مجموعه کامل ناظر بر این قانون تحت عنوان مجموعه تنقیحی           . گردد  مندان می   عالقه

نیز تهیه و  ... هاي توضیحی و تنقیحی و آراء و نظرات مشورتی و             ها با زیرنویس    جرایم و مجازات  
در ) ایش نهـم  ویـر (در چندین نوبت انتشار یافت که آخرین نوبـت آن در قالـب چـاپ دوازدهـم                  

  .  منتشر شده است1397فروردین ماه 
ها و نیاز مخاطبان به کتابی مختصر همراه با  با توجه به حجم زیاد مجموعه جرایم و مجازات  

الزم به ذکر اسـت کـه چـاپ     . هاي الزم، کتاب حاضر تهیه و ارایه شده است          مهمترین زیرنویس 
در قطـع وزیـري در   » ها منتخب جلد اول مجموعه جرایم و مجازات«نخست این کتاب با عنوان      

هاي دوم، سوم و چاپ حاضر، جهت تمایز با دیگر انواع      منتشر شده است اما چاپ     1392مردادماه  
مخاطبـانی کـه مایـل بـه مالحظـه      . شـود  مجموعه، در قطع رقعی تقدیم خوانندگان محترم مـی  

توضیحات بیشتر، آراي اصراري هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی قوه قـضاییه و        
چاپ دوازدهم  -ها     مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرایم و مجازات        باشند الزم است به     می... 



  6 وعه تنقیحی قانون مجازات اسالمیمجم

  . از انتشارات این معاونت مراجعه نمایند1397، فروردین )ویرایش نهم(
  :باشد در استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نکات ذیل الزم می

انون  مـاده اولیـه قـ   497 جایگزین 1392 ماده قانون مجازات اسالمی مصوب 728 ـ متن  1
گردید؛ و در دنباله قانون مجازات      ) با اصالحات و الحاقات بعدي     (1370مجازات اسالمی مصوب    

اي با رعایـت      و از جمله قانون جرایم رایانه     ( با اصالحات و الحاقات بعدي       1375اسالمی مصوب   
  . درج شد) دستور قانونگذار براي ادغام این قانون در دنباله قانون مجازات اسالمی

 و یا بدان ارجـاع شـده     درج ها  در زیرنویس با مجموعه،    از قوانین و مقررات مرتبط       خی بر -2
هـاي دیگـر مـستغنی شـوند و      تا مخاطبان محترم از مراجعه مکـرر بـه کتـب و مجموعـه     ،  است

  .تسهیل گردددسترسی به مطالب مورد نظر 
باشد  االجرا می زم ـ با توجه به این که آراي وحدت رویه در حکم تفسیر قضایی قانون و ال 3

گونه   و جز با حکم قانون قابل تغییر نیست و به عبارتی دیگر، دامنه شمول نسخ قانون شامل این                 
 و 1375 و 1370. ا.م.شـود، تمـامی آراي وحـدت رویـه قبلـی موجـود دربـاره ق                موارد هـم مـی    

  اصالحات و الحاقات بعدي آن بررسی و موارد معتبر و منسوخ تذکر داده شد؛
 همزمـان دو شـماره موجـود    728 تـا  498 کل پیکره قانون مجازات اسالمی از مواد  ـ در 4

توانـد    این امر مـی   . 1375. ا.م. و قسمتی دیگر مربوط به ق      1392. ا.م.است؛ قسمتی مربوط به ق    
به وجود آورد، چرا که نوعاً حقوقدانان مواد قانونی را با نام قانون و              ... مشکالتی در اجرا و قضا و       

شناسند؛ از سویی چه بسا به خاطر سهولت دسترسی هم که شده و یـا بـه لحـاظ             مواد می شماره  
بنـدد و یـا شـماره      کثرت مراجعه به موادي خاص، شماره و نشانی آنها در ذهن کاربر نقـش مـی               

هم زدن این سوابق ذهنی اگر بدون دلیل باشـد            به. شود  اي حتی بین عموم مردم مشهور می        ماده
 بـراي   1392. ا.م. است؛ در این خصوص سعی گردید از عالمت اختـصاري ق           فاقد توجیه منطقی  

، براي قانون مجازات اسـالمی      1375. ا.م. و از عالمت اختصاري ق     1/2/1392 ماده مصوب    728
اي مـصوب     و از جمله قانون جـرایم رایانـه       ( و اصالحات و الحاقات بعدي آن        2/3/1375مصوب  

ها استفاده شود تـا       در پاورقی ) ه و استفاده ضروري است     که توجه به آن هنگام مراجع      5/3/1388
تدریج جامعه حقوقی خود تدبیري براي این امر بیندیـشد؛ ایـن موضـوع تـا سـرحد امکـان در                    به

الزم به ذکر اسـت در ابالغیـه قـانون          . هاي قبلی و در نظرات جدید الحاقی نیز عمل شد           پاورقی
هـاي   بالفاصله پس از شماره) ز آن پس گرفته شدکه روز بعد ا    (21/1/1391مجازات اسالمی در    

 و اصالحات و الحاقات بعدي آن، به ترتیب در پی آن بـا              1375ا  .م.التصویب، مواد ق    قانون جدید 
بدین ترتیـب و در حـال حاضـر، کـل مـواد معتبـر قـانون                 . شماره مسلسل درج و ابالغ شده بود      

 . ماده گردیده است980مجازات اسالمی 
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 به صـورت کامـل اجـرا    توانگري در تهیه این مجموعه تا حد  شن ظیفه رو ه وبراي اینک ـ  5
قـوانین و   و انتشار     تنقیح ،ین  تدومعاونت  تنقیحی  توضیحی و    که بیان نظر     در مواردي ه باشد،   دش

مـذکور بـا درج     نظـر  داشـته، رت ضروو یا سایر موارد مقرره خاصی و خصوص قانون   مقررات در 
  .تآمده اسمربوط  زیرنویسدر  )(این معاونتنشان و عالمت اختصاري 

 هتعالی قرار گیرد و از بـاب زکـا   حقو قبول حضرت  مورد رضایت    امید است انتشار این کتاب    
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9  1392 .ا.م.قهاي  کتاب، بخش، فصل و مبحث  فهرست
  1392. ا.م.قهاي  فهرست کتاب، بخش، فصل و مبحث

  صفحه ماده  عنوان  ردیف
  23  1-216 کتاب اول ـ کلیات  

  23  1-13   مواد عمومیبخش اول ـ 1
  23  1-2   تعاریففصل اول ـ 2
  24  3-9  جزائی در مکان قلمرو اجراي قوانین فصل دوم ـ 3
  32  10-11   قلمرو اجراي قوانین جزائی در زمانفصل سوم ـ 4
  37  12-13  ها و دادرسی کیفري  قانونی بودن جرایم، مجازاتفصل چهارم ـ 5
  39  14-120  ها مجازات بخش دوم ـ 6
  39  14-22  ي اصلیها مجازات فصل اول ـ 7
  44  23-26  ي تکمیلی و تبعیها مجازات فصل دوم ـ 8
  51  27-36  ها مجازات نحوه تعیین و اعمال فصل سوم ـ 9
  56  37-39   تخفیف مجازات و معافیت از آنفصل چهارم ـ 10
  61  40-45   تعویق صدور حکمفصل پنجم ـ 11
  63  46-55  تعلیق اجراي مجازاتفصل ششم ـ  12
  66  56-57   نظام نیمه آزاديفصل هفتم ـ 13
  67  58-63   نظام آزادي مشروطفصل هشتم ـ 14
  69  64-87  ي جایگزین حبسها مجازات فصل نهم ـ 15
  77  88-95  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان  مجازاتفصل دهمـ  16
  79  96-121   سقوط مجازاتفصل یازدهم ـ 17
  79  96-98  مبحث اول ـ عفو 18
  80  99  مبحث دوم ـ نسخ قانون 19
  80  100-104  مبحث سوم ـ گذشت شاکی 20
  82  105-113   ـ مرور زمانمبحث چهارم 21
  84  114-119  مبحث پنجم ـ توبه مجرم 22
  85  120-129  مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ 23
  85  122-139   جرایمبخش سوم ـ 24
  85  122-124   شروع به جرمفصل اول ـ 25
  86  125  جرم در شرکت ـ دوم فصل 26
  86  126-129  جرم در معاونت ـ سوم فصل 27
  87  130  ه مجرمانه سازمان یافته سردستگی گروفصل چهارم ـ 28



  10  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه ماده  عنوان  ردیف

  88  131-135   تعدد جرمفصل پنجم ـ 29
  92  136-139   تکرار جرمفصل ششم ـ 30
  96  140-159   شرایط و موانع مسؤولیت کیفريبخش چهارم ـ 31
  96  140-145   شرایط مسؤولیت کیفريفصل اول ـ 32
  96  146-159   موانع مسؤولیت کیفريفصل دوم ـ 33
  101  160-213  ات در امور کیفري ادله اثببخش پنجم ـ 34
  101  160-163   مواد عمومیفصل اول ـ 35
  102  164-173   اقرارفصل دوم ـ 36
  103  174-200   شهادتفصل سوم ـ 37
  107  201-210   سوگندفصل چهارم ـ 38
  108  211-213   علم قاضیفصل پنجم ـ 39
  109  214-216   مسائل متفرقهبخش ششم ـ 40

  111  217-288   حدود-کتاب دوم   
  111  217-220   مواد عمومی-بخش اول  41
  111  221-288   جرایم موجب حد-بخش دوم  42
  111  232-221  زنا -فصل اول  43
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  114  245-261   قذف-فصل چهارم  46
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  117  264-266  کر مصرف مس-فصل ششم 48
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  119  279-285   محاربه-فصل هشتم 50
  123  286-288  االرض  بغی و افساد فی-فصل نهم 51

  123  289-447   قصاص-کتاب سوم  
  123  289-380   مواد عمومیبخش اول ـ 52
  123  289-295   اقسام و تعاریف جنایات-فصل اول 53
  126  296-300 تداخل جنایات -دومفصل  54
  128  301-311   شرایط عمومی قصاص-فصل سوم 55
  130  312-346   راههاي اثبات جنایت-فصل چهارم 56



11  1392 .ا.م.قهاي  کتاب، بخش، فصل و مبحث  فهرست
  صفحه ماده  عنوان  ردیف

  134  347-367   صاحب حق قصاص-فصل پنجم 57
  137  368-374   شرکت در جنایت-فصل ششم 58
  139  375-380   اکراه در جنایت-فصل هفتم 59
  139  381-385   قصاص نفس-بخش دوم 60
  140  386-416   قصاص عضو-بخش سوم 61
  140  386-392   موجب قصاص عضو-فصل اول 62
  142  393-416   شرایط قصاص عضو-فصل دوم 63
  145  417-447   اجراي قصاص-بخش چهارم 64
  145  417-435   مواد عمومی-فصل اول 65
  148  436-438   اجراي قصاص نفس-فصل دوم 66
  149  439-447   اجراي قصاص عضو-فصل سوم 67

  151  448-728   دیات-کتاب چهارم  
  151  448-548  مواد عمومی-بخش اول  68
  151  448-451   تعریف دیه و موارد آن-فصل اول  69
  152  452-453   ضمان دیهفصل دوم ـ 70
  152  454-461   راههاي اثبات دیهفصل سوم ـ 71
  153  462-487   مسؤول پرداخت دیهفصل چهارم ـ 72
  157  488-491   مهلت پرداخت دیهفصل پنجم ـ 73
  158  492-573   موجبات ضمان ـفصل ششم 74
  167  538-548   تداخل و تعدد دیاتفصل هفتم ـ 75
  169  549-728   مقادیر دیهبخش دوم ـ 76
  169  549-557   دیه نفسفصل اول ـ 77
  172  558-575   قواعد عمومی دیه اعضاءفصل دوم ـ 78
  175  576-670   دیه مقدر اعضاء-فصل سوم  79
  175  576-586   دیه مو-مبحث اول  80
  176  587-591  مبحث دوم ـ دیه چشم 81
  177  592-599  مبحث سوم ـ دیه بینی 82
  179  600-606  مبحث چهارم ـ دیه الله گوش 83
  180  607-610  مبحث پنجم ـ دیه لب 84
  181  611-615  مبحث ششم ـ دیه زبان 85



  12  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه ماده  عنوان  ردیف

  181  616-625  مبحث هفتم ـ دیه دندان 86
  183  626-628  مبحث هشتم ـ دیه گردن 87
  183  629-634  دیه فکمبحث نهم ـ  88
  183  635-646  مبحث دهم ـ دیه دست و پا 89
  185  647-652  گاه ـ دیه ستون فقرات، نخاع ونشیمن مبحث یازدهم 90
  186  653-657  مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه 91
  186  658-661  مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء 92
  187  662-668   دیه اندام تناسلی و بیضه-مبحث چهاردهم  93
  188  669-670  مبحث پانزدهم ـ دیه پستان 94
  188  671-674   قواعد عمومی دیۀ منافع-فصل چهارم 95
  189  675-708   دیه مقرر منافعفصل پنجم ـ 96
  189  675-681   دیه عقل-مبحث اول 97
  190  682-688   دیه شنوایی-مبحث دوم  98
  190  689-692   دیه بینایی-مبحث سوم  99
  191  693-694   دیه بویایی-مبحث چهارم  100
  191  695-696   دیه چشایی-مبحث پنجم  101
  191  697-703   دیه صوت و گویایی-مبحث ششم  102
  192  704-708   دیه سایر منافع-مبحث هفتم  103
  193  709-715   دیه جراحاتفصل ششم ـ 104
  195  716-721   دیه جنین-فصل هفتم  105
  196  722-728   دیه جنایت بر میت-فصل هشتم  106

 



 
 
 

  ) کتاب پنجم (1375 .ا.م.قهاي  فهرست کتاب، بخش، فصل و مبحث
  با اصالحات و الحاقات بعدي

  صفحه  ماده  عنوان  ردیف
  198  498 ـ 729  هاي بازدارنده  تعزیرات و مجازاتـ   کتاب پنجم  

منیت داخلی و خارجی کشورـ   ل فصل او  1   198  498 ـ 512   جرایم ضد اَ
  204  513 ـ 515   به مقامات داخلیقصدءت به مقدسات مذهبی و سو اهانـ   م فصل دو  2
  204  516 ـ 517  خارجی  به مقامات سیاسیقصدء سوـ   فصل سوم  3
  205  518 ـ 522  یج سکه قلب  تهیه و تروـ   فصل چهارم  4
عل و تَزوـ   فصل پنجم  5 206  523 ـ 542  یر  ج  
  ها سرقت نوشتهپلمپ و    محو یا شکستن مهر وـ   ششم فصل  6

  543 ـ 546  لتی دو   از اماکن
213  

  214  547 ـ 554   فرار محبوسین قانونی و اخفاي مقَصرینـ   فصل هفتم  7
  216  555 ـ 557  ین و مشاغل  غَصب عناوـ   فصل هشتم  8
  217  558 ـ 569   فرهنگی، تخریب اموال تاریخیـ   فصل نهم  9
  220  570 ـ 587  لتی مورین دو تقصیرات مقامات و مأـ   فصل دهم  10
رتِشاـ   فصل یازدهم  11   224  588 ـ 596   و رِبا و کالهبرداريء اِ
  233  597  ظایف قانونی  امتناع از انجام وـ   ازدهم فصل دو  12
  233  598 ـ 606  لت لتی نسبت به دو  تعدیات مأمورین دوـ   فصل سیزدهم  13
دنسبت به مأمورینـ   فصل چهاردهم  14   236  607  لت  دو تَمرُّ
  236  608 ـ 609   هتک حرمت اشخاصـ   فصل پانزدهم  15
  237  610 ـ 611   اجتماع و تبانی براي ارتکاب جرایمـ   فصل شانزدهم  16
  237  612 ـ 636  اطفال  جرایم علیه اشخاص وـ   فصل هفدهم  17
  243  637 ـ 641   جرایم بر ضد عفت و اخالق عمومیـ   فصل هجدهم  18



  14  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه  ماده  عنوان  ردیف

  246  642 ـ 647   جرایم برضد حقوق تکالیف خانوادگیـ   زدهمفصل نو  19
م و شهادت دروـ   فصل بیستم  20 248  648 ـ 650  غ و افشاي سرّ  قَس  
  249  651 ـ 667   سرقت و ربودن مال غیرـ   فصل بیست و یکم  21
کراهـ   م فصل بیست و دو  22   254  668 ـ 669   تهدید و اِ
  254  670 ـ 672  گیرشکست  وـ   فصل بیست و سوم  23
  255  673 ـ 674   خیانت در امانتـ   فصل بیست و چهارم  24
  256  675 ـ 689   اِحراق و تخریب و اِتالف اموال و حیواناتـ   فصل بیست و پنجم  25
  261  690 ـ 696   هتک حرمت منازل و امالك غیرـ   فصل بیست و ششم  26
  271  697 ـ 700  حرمت اِفترا و توهین و هتک ـ   فصل بیست و هفتم  27
جاهرـ   هشتم و بیست فصل  28   و  الکلی  بات مشرو  استعمال  به  تَ

  701 ـ 713  لگردي و و  قماربازي  
272  

  275  714 ـ 729   جرایم ناشی از تخلفات رانندگیـ   فصل بیست و نهم  29
  285  729ـ 783  اي م رایانهیفصل جرا 30
  285  729ـ 755  ها  م و مجازاتی ـ جرابخش یکم 31
  اي و هاي رایانه ها و سامانه م علیه محرمانگی دادهی ـ جرافصل یکم 32

  729ـ 733   مخابراتی 
285  

  285  729   ـ دسترسی غیرمجازمبحث یکم 33
  287  730   ـ شنود غیرمجاز م مبحث دو 34
  287  731ـ 733  اي   ـ جاسوسی رایانهمبحث سوم 35
  هاي  و سامانهها  م علیه صحت و تمامیت دادهی ـ جرام فصل دو 36

  734ـ739  اي و مخابراتی رایانه
288  

  288  734ـ735  اي  ـ جعل رایانهمبحث یکم 37
  اي  هاي رایانه ها یا سامانه  ـ تخریب و اخالل در دادهم مبحث دو 38

  736ـ739  و مخابراتی 
288  

  289  740ـ741   ـ سرقت و کالهبرداري مرتبط با رایانهفصل سوم 39



15  )کتاب پنجم (1375 .ا.م.قهاي   کتاب، بخش، فصل و مبحث فهرست
  صفحه  ماده  عنوان  ردیف

  290  742ـ743   عفت و اخالق عمومیم علیهی ـ جرافصل چهارم 40
  291  744ـ746   ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب فصل پنجم 41
  292  747ـ752  لیت کیفري اشخاص  ـ مسؤوفصل ششم 42
  294  753  م ی ـ سایر جرافصل هفتم 43
  295  754ـ755  ها   ـ تشدید مجازاتفصل هشتم 44
  295  756ـ779  )1( ـ آیین دادرسیم بخش دو 45

  299  780ـ783   مقررات ـ سایربخش سوم 46

  
ـ 1  1392.ك.د.آ. ق698به موجـب مـاده   ) 779 تا 756مواد (بر سه فصل و پنج مبحث   مشتمل،مفاد این بخش   

  .نسخ صریح شده است



 
 
 

  و مقررات قوانین تاریخی فهرست 
  )ها مندرج در زیرنویس(

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  قوانین  
  228-124  7/11/1304  قانون مجازات عمومی از  1
  159  18/2/1307  از قانون مدنی 2
  228  5/1/1308   قانون مجازات راجع به انتقال مال غیراز  3
  261  26/12/1310  امالك   ت اسناد وقانون ثباز  4
-254-253-44  13/2/1311  از قانون تجارت  5

255-270  
  89  12/7/1311   الحاقی به اصول محاکمات جزایی 2ماده  6
  279  14/4/1328    قانون تشدید مجازات رانندگاناز 7
  36  24/12/1336  اگذاري معامالت ارزي به بانک ملی  قانون راجع به واز  8
  270  1/5/1337  دادرسی کیفري  الحاقی به قانون آیین 1ماده  9

  262  27/10/1341  هاي کشور   قانونی ملی شدن جنگلتصویبنامهاز  10
  25  21/7/1343  ابط سیاسی  ین درباره رو از قانون مربوط به قرارداد و 11
  90  26/4/1346  قانون تعلیق اجراي مجازاتاز  12
  262  25/5/1346  ها و مراتع  لبرداري از جنگ قانون حفاظت و بهرهاز  13
  44  24/12/1347   الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت از 14
  44   30/3/1350  گري  سیس بیمه مرکزي ایران و بیمه  قانون تأاز 15
الهـه  (المللی    لت ایران به قرارداد بین      قانون الحاق دو      از 16

  جلوگیري از تصرف غیرقانونی هواپیما ) راجع به
27/9/1350  30  

لت ایران به کنوانـسیون جلـوگیري از     از قانون الحاق دو    17
منیت هواپیمایی کشوري عمال غیرقانونی علیه اَ   اَ

7/3/1352  30  

  93  7/3/1352   قانون مجازات عمومی از 18
به   لت ایران به کنوانسیون توکیو راجع از قانون الحاق دو    19

   ماهواپی در دیگر  ارتکابی  اعمال برخی  جرایم و
21/2/1355  31  

  227  25/3/1356   اي از قوانین دادگستري قانون اصالح پارهاز  20



17  )ها رنویسمندرج در زی( قوانین و مقررات  تاریخیهاي فهرست
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  93  13/6/1358    الیحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی 21
-94-80-37-33-24  12/9/1358  از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  22

102-111-171-
233  

  33  21/7/1361  ) دیات (قانون مجازات اسالمیاز  23
-236-227-124  18/5/1362  ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی از  24

278  
 قانون اساسی جمهـوري     49قانون نحوه اجراي اصل     از   25

   اسالمی ایران
17/5/1363  232  

  210  1/6/1366  از قانون محاسبات عمومی 26
قانون تشدید مجـازات مـرتکبین ارتـشا، اخـتالس و           از   27

  یص مصلحت نظامکالهبرداري مصوب مجمع تشخ
15/9/1367  224  

ــه اواز  28 ــانون برنام ــاعی و   ق ــصادي، اجتم ــعه اقت ل توس
  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

11/11/1368  58  

از قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد بـراي           29
  انگردان  هاي رو مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو

3/9/1370  25  

ش امـوال     ري و فـرو      آو سیس سازمان جمـع      قانون تأ  از 30
  تملیکی 

24/10/1370  110  

 دریـایی جمهـوري اسـالمی ایـران در     قانون منـاطق از   31
   فارس و دریاي عمان خلیج

31/1/1372  24  

  36  17/5/1372  اردات قانون مقررات صادرات و واز  32
ــاه  33 ــشکیل دادگ ــانون ت ــالب   از ق ــومی و انق ــاي عم ه

  ) ا.ع.د.ت.ق(
15/4/1373  231-238 

  208  19/4/1373   مؤسسات عمومی غیردولتی ن فهرست نهادها وقانو 34
لت و مـصرف آن       درآمدهاي دو  از  صول برخی    قانون و  از 35

  در موارد معین
28/12/1373  57-282  

برداري از منابع آبزي جمهـوري      قانون حفاظت و بهره   از   36
  اسالمی ایران

14/6/1374  33  

هـاي   تعزیـرات و مجـازات   (از قانون مجـازات اسـالمی        37
  )بازدارنده

2/3/1375  220  



  18  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  59  17/8/1376   و الحاق موادي به آن مبارزه با موادمخدراصالح قانون  38
  270  10/8/1377   هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیتاز  39
هاي عمومی و انقـالب در        از قانون آیین دادرسی دادگاه     40

  امور کیفري
28/6/1378  87-258  

ان فوت شده یا بیمـارانی کـه        قانون پیوند اعضاي بیمار    41
  مرگ مغزي آنان مسلّم است 

17/1/1379  196  

هاي عمومی و انقـالب در        از قانون آیین دادرسی دادگاه     42
  امور مدنی 

21/1/1379  222  

 یـا    کلمـه اهانـت، تـوهین و        قانون استفساریه نسبت بـه     43
، 514،  513هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد        

 8 و 7جـازات اسـالمی و بنـدهاي     قانون م 609 و   608
   قانون مطبوعات 27 و 26 و مواد 6ماده 

4/10/1379  236  

قــانون ) 13(و ) 1(قــانون استفــساریه نــسبت بــه مــواد  44
   1372مقررات صادرات و واردات مصوب 

17/4/1380  35  

  212  18/1/1381   قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري از  45
  237-100  25/9/1381  ن و نوجوانان از قانون حمایت از کودکا 46
  224-206  17/10/1382  نیکی  قانون تجارت الکترواز  47
  243-110-89-28  28/4/1383  از قانون مبارزه با قاچاق انسان  48
  195  10/3/1384  قانون سِقط درمانی  49
  158  23/3/1386  کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق مصرفاز  50
  210  8/7/1386  کشوري از قانون مدیریت خدمات  51
 حفـظ و گـسترش    اصالح الیحـه قـانونی     قانون 1 ادهم 52

 شـوراي انقـالب     1359فضاي سبز در شهرها مـصوب       
   اسالمی

14/12/1387  258  

-276-161211  8/12/1389   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیاز  53
283-284  

از قانون مجازات قاچاق اسـلحه و مهمـات و دارنـدگان           54
  ت غیرمجاز سالح و مهما

7/6/1390  120  

  233-38  17/7/1390  از قانون نظارت بر رفتار قضات 55
  248-246-242  1/12/1391  حمایت خانواده  قانون از 56
  277  11/5/1391هـاي هواپیمـایی      قانون تعیین حدود مـسؤولیت شـرکت       57



19  )ها رنویسمندرج در زی( قوانین و مقررات  تاریخیهاي فهرست
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

  ایرانی 
  272-88-53  3/10/1392  از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  58
-54-52-50-38  4/12/1392   دادرسی کیفري ن آییناز قانو 59

55-69-80-100-
148-150-158  

الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخـشی از           قانون   از 60
   )2(مقررات مالی دولت

4/12/1393  275  

  265  15/7/1393  هاي مالی  از قانون نحوه اجراي محکومیت 61
  272  21/7/1394  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از  62
 63-61-56  23/1/1394   قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکراز  63
پذیر و ارتقاي نظـام مـالی        قانون رفع موانع تولید رقابت     64

  کشور 
1/2/1394   

252 
 80-42  16/9/1394  قانون شوراهاي حل اختالف  از   65
 198  13/11/1394   قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  66
 قانون بیمه اجباري خـسارات وارد شـده بـه شـخص             از 67

  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
20/2/1395  141-171-266-267  

 94  20/2/1395  قانون جرم سیاسی  68
  95  8/8/1395   هاي سیاسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروهاز  69
  23  10/11/1395  هاي توسعه کشور  از قانون احکام دایمی برنامه 70
ــصادي،   71 ــه پنجــساله شــشم توســعه اقت ــانون برنام از ق

 -1400(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران         
1396(  

14/12/1395  23-39 

ــانون  72 ــدامات   از ق ــشر و اق ــوق ب ــض حق ــا نق ــه ب مقابل
 28  22/5/1396   ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

 بـرق،  کننـدگان غیرمجـاز از آب،   مجازات استفاده قانون   73
 251  10/3/1396  تلفن، فاضالب و گاز 

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات         74
هاي ارتباط   رسان به سالمت در رسانه     غیرمجاز و آسیب  
  المللی و فضاهاي مجازي  جمعی داخلی و بین

22/3/1397  385 

  ها  نامه آیین  
 281-280  18/2/1347  نامه راهنمایی و رانندگی  از آیین 1
قـانون جـامع حمایـت از       ) 13(نامه اجرایی مـاده     آییناز   2

  حقوق معلوالن
27/10/1383  101  



  20  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

  38   25/2/1392  » قانون نظارت بر رفتار قضات«نامه اجرایی  از آیین 3
نامه اجرایـی قـانون مجـازات قاچـاق اسـلحه و              آیین از   4

   و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مهمات
8/10/1392  120  

 300  12/5/1393  آوري و استنادپذیري ادله الکترونیکی نامه جمع نآیی 5
 72  5/6/1393   قانون مجازات اسالمی) 79(نامه اجرایی ماده  آیین 6
هـاي تکمیلـی       به نحوه اجراي مجـازات      نامه راجع   آیین 7

  قانون مجازات اسالمی ) 23(موضوع ماده 
26/11/1393  45 

 و کـاهش جمعیـت      از دستورالعمل ساماندهی زنـدانیان     8
  ها  کیفري زندان

17/6/1395  24-53-61-67-77 

نامـه اجرایـی شـیوه اسـتقرار و اجـراي وظـایف             آییناز   9
معاونــت اجــراي احکــام کیفــري یــا واحــدي از آن در  

   ها و مؤسسات کیفري زندان

24/12/1395   35 

 ها تصویبنامه
 در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدي بـدل      تصویبنامه 1

  قانون مجازات اسالمی) 27(مندرج در ماده از حبس، 
16/8/1395  52 

ــوراي از  2 ــصوبه ش ــوق   م ــصوص حق ــالی اداري در خ ع
   شهروندي در نظام اداري

9/11/1395  220 

اصالح میزان جرایم مندرج در مـواد       راجع به  تصویبنامه 3
ــت و  ) 50(و ) 46(، )44(، )43(، )42( ــانون حفاظــ قــ

 و لغو   1346 مصوب   -  ها و مراتع   جنگلبرداري از    بهره
  هــــ مـــورخ25046ت/ 42127تـــصویبنامه شـــماره 

28/7/1382  

14/8/1396  263 

  



 
 
 

   دیوان عالی کشور آراي وحدت رویهفهرست 
  )ها مندرج در زیرنویس(

  صفحه   صدور تاریخ  شماره رأي  ردیف
1 1188    30/3/1336  89-211  
2 4668    7/9/1336  124  
3 233    2/10/1349  280  
4 290  17/9/1350  269  
5 10    21/7/1355  257  
6 34    2/12/1359  89  
7 59/24    9/12/1359  93  
8 2  29/1/1360  96  
9 34    30/8/1360  90  

10 13    6/7/1362  161  
11 52    1/11/1363  227  
12 34    12/9/1363  278  
13 40  26/9/1363  177  
14 12  20/3/1364  237  
15 32  20/8/1365  123 
16 31  20/8/1365  135 
17 45    25/10/1365  33  
18 522    23/12/1367  278  
19 530    1/12/1368  118  
20 540  29/8/1369  58  
21 541    4/10/1369  119  
22 563    28/3/1370  277  
23 571    1/11/1370  228  
24 594    1/9/1373  228  
25 591    16/1/1373  255  
26 616    6/3/1376  35  
27 619  6/8/1376  174  
28 628  31/6/1377  58  
29 624    18/1/1377  90  
30 631    24/1/1378  91  
31 635    8/4/1378  85-250  
32 638    9/6/1378  281  
33 642  9/9/1378  58  
34 645    23/9/1378  245  
35 663  2/10/1382  270  



  22  قانون مجازات اسالمیتنقیحی مجموعه 
  صفحه   صدور تاریخ  شماره رأي  ردیف
36 668  14/7/1383  271  
37 671  17/9/1383  65  
38 672  1/10/1383  261  
39 673  6/11/1383  87-151  
40  677  14/4/1384  229  
41 681    26/7/1384  261  
42 682  6/10/1384  231  
43 683  13/10/1384  141  
44 685  23/12/1384  91-262  
45 691  11/7/1385  174  
46 698  21/1/1386  238  
47 717  6/2/1390  166  
48 721  21/4/1390  246  
49 729  1/12/1391  299  
50 731   28/8/1392  67 
51 734  22/7/1393  269  
52 737  11/9/1393  36 
53 740  18/1/1394  173  
54 744  19/8/1394  40 
55 746  29/10/1394  69 
56 765   30/8/1396  32 
57 764   1396/8/9  67 
58 766   17/11/1396  171 
59 761   1396/8/2  179 
60 770   26/4/1397  244 

  


