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 پيشگفتار

عالوه بر قواعد ماهوي حقوقي، نیازمند قواعد شرلي اسهت. در عرههه « عدالت»اجراي واقعي 
حقوق كیفري، برترین قواعد ماهوي بدون برخورداري از پشتیباني قواعد شهرلي، عقهیم و نافرجهام 

گشاید. از همهین روسهت كهه برخهي ماند و راهي به سوي اهالح جامعه و برقراري عدالت نميمي
دادرسي كیفري و له وم دقهت در اندیشمندان در مقایسه میان این دو دسته از قواعد، بر اهمیت آیین

ري، اند. به بیان دیگر، در مسیر مبهارزه بها ب هرهاتصویب و همت بر اجراي آن بیشتر پافشاري كرده
سرعت كشف جرم و اقدام دقیق و سریع در رسیدگي و مجهازات مجرمهان را بهه مراتهب از شهدت 

ابه اري مههم در دادرسهي كیفهري اند. از منظهري دیگهر، قواعهد تر دانستهتر و اساسيمجازات مهم
قواعهدي كهه از یه   .استشرافت، حیثیت و حیات افراد انساني  مانند نظم، آزادي،ي امورتضمین 
 دهد.را مورد توجه قرار مي حفظ مصالح اجتماعاز سوي دیگر أمین منافع متهم و تسوي 

 بهاچنهدین بهار  ،هاي اخیهردهههدادرسي كیفري در ایران، طهي مقررات نظام قضایي و آیین
سازماندهي نظام تغییر در  شده است. تغییرات م بور، عالوه برمواجه  ايگسترده عمده و تغییرات

 يدر سیسهتم قضهایي و ویهعیت حقهوق سهردرگميخهود موجهب بهروز اً بعضهدادرسي كیفري، 
تبصهره  ۲۳۰مهاده و  ۵۷۰دادرسي كیفري جدید در ینیقانون آتصویب . شده است نی  انشهروند
ي رهیالرترونمسلح و دادرسي م نیروهاي یآیین دادرسي جرا قانونو سپس  4/1۲/1۳9۲ در تاریخ
را بایهد آخهرین حقوقي مجلس شوراي اسالمي  كمیسیون قضایي و توسط ،8/۷/1۳9۳ در تاریخ

هاي هشتم، به عنوان بخش و الحاق آن تصویب قانون اخیرالذكربا . تحول در این عرهه دانست
تعهداد مهواد قهانون آیهین دادرسهي  4/1۲/1۳9۲دادرسي كیفري مصهو  دوازدهم قانون آیین تا

توسط قانونگذار مورد اهالح قرار  ۲4/۳/1۳94قانون مذكور در تاریخ ماده رسید.  699كیفري به 
  .االجراستالزم 1/4/1۳94قانون اهالحي، اهالحات اخیر نی  از تاریخ  ۳8بر اساس ماده و گرفته

مدت زمان اجراي سه سال و با آزمایشي الزم به ذكر است كه این قانون در ابتدا به هورت 
انون آیهین دادرسهي كیفهري قانون دائمي شدن قهلیرن بر اساس ماده واحده بود؛ شده  تصویب
 .شده استاز تاریخ انقضاي مدت اجراي آزمایشي، دائمي ، 9/۳/1۳9۷مصو  
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وردار برخ زیادي هاينوآوريتحوالت و قانون جدید با وجود برخي از اشراالت و ایرادات، از 
 :توان به موارد ذیل اشاره نمودمي از جمله كه است
و دالنهه تقویهت دادرسهي عا در راسهتايیل مهدافع تقویت نقش و جایگاه وكتالش در جهت  -1

  ،ها و موانع حق دفاع متهمحذف محدودیت
 يرسي كیفهرهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تمام مراحل دادتقویت احترام به آزادي -۲

خلهه درسهي مدامقامات قضایي، یابطان دادگستري و سایر اشخاهي كهه در فرآینهد دا ياز سوي تمام
 ،دارند
 هاي معنوي و تصریح بر امران مطالبه آن،ارایه تعریف از یرر و زیان -۳
  ،تفهیم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضایي و یابطان دادگستري تأكید بر -4
 ، دادگهاه اه انقالبه دادگاه كیفري ی ، دادگاه كیفري دو، دادگ هاي كیفريبندي دادگاهتقسیم -۵

 ،هالحیت آنها تعیینو اي نظامي هاطفال و نوجوانان و دادگاه
نهان و ل و نوجوادادسهرا و دادگهاه ویهژه اطفها و نوجوانان، اطفال ویژه پلیس بیني تشریلپیش -6

 ،دادگاه كیفري ی  ویژه اطفال و نوجوانان
حقیقهات اشخاههي كهه در جریهان تاز دولهت از سهوي خسارت ایام بازداشهت امران مطالبه  -۷

در مورد  نع تعقیبمشوند و از سوي مراجع قضایي، حرم برائت یا قرار مي مقدماتي و دادرسي بازداشت
 ،آنان هادر شود

 ان.متهم براي برخي تشریل پرونده شخصیتبیني پیش -8
ه هاي یهمني، بههمچنین با عنایت به رویررد قانونگذار در توسل به نسخ هریح بهه جهاي نسهخ

بایهد  مچنهینهاسهت.  شهدههریحاً منسوخ اعالم این قانون، قوانین متعددي  698و  ۵۷۰موجب مواد 
جنبهه احصهایي  تصریح كرده است این فهرسهت ۵۷۰گونه كه قانونگذار نی  در ماده توجه داشت همان

تبصهره تهوان بهه مي د. از جمله مهمترین موارد نسخ یمنيشوندارد و شامل سایر قوانین مغایر نی  مي
جه   نین خها،، بههرد بازداشت موقت ال امي، مویوع قواموا قانون اشاره داشت كه طي آن، ۲۳۷ماده 

 است.شده  اعالمغي االجراء شدن این قانون ملاز تاریخ الزم مسلحقوانین ناظر بر جرایم نیروهاي
یي قانون ات اجرابیني فرهتي زماني براي تدارك مقدمعمل آمده، پیشاز دیگر تدابیر ارزشمند به

ایهن شدن االجراء الزم ،۵69برابر ماده در ابتدا  مجریان است؛آگاهي و آموزش مخاطبان و و نی  
اریخ تهبهه  699و سهپس بهه موجهب مهاده  ماه پس از انتشار در روزنامهه رسهميششبه  قانون
 موكول گردید.  1/4/1۳94

ریاست جمهوري در راستاي  معاونت حقوقي قوانین و مقرراتو انتشار تنقیح  ،ینتدو معاونت
تهیههه و انتشههار  و نیهه قههوانین و مقههررات  و نشههر رسههانيدر زمینههه اطالعخههود وظههایف انجههام 
( را بالفاهله پهس از 1۳9۲متن قانون آیین دادرسي كیفري )مصو   ،حمویوعي منقّ هايمجموعه
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رد توجه مخاطبهان محتهرم قهرار ابالغ و انتشار در چندین نوبت در قطع جیبي به چاپ رساند كه مو
ههاي تویهیحي و تنقیحهي كه مشتمل بهر زیرنویس)قطع رقعي(  حایرمجموعه همچنین  .گرفت

 سهال ههاي و نیه  اردیبهشهت 1۳94 نوبت به ترتیب در مرداد و آبهان ۵در باشد را نی  متعددي مي
سهعي شهده اسهت مجموعهه در تهیه این  .است كردهتهیه و منتشر  1۳9۷و بهمن  1۳96و  1۳9۵
باشند شناسایي و كیفري جدید ميدادرسي ام و مواد آییناحرناظر به  ي كه مستقیماًمقررات قوانین و

 ششهم چهاپههاي پیشهین مجموعهه، با توجه به اتمام چاپ این در زیرنویس مربوط درج شوند. 
بروزرساني شده است تقدیم مخاطبهان ارجمنهد  1۳98 ماه شهریور( آن كه تا پایان چهارم)ویرایش 
)قطع وزیري(، به عنوان كهاملترین  این مجموعه نسخه جدیدي ازالزم به ذكر است كه شود. مي

مجموعه قانون آیین دادرسي كیفري، مشتمل بهر تمهامي قهوانین، مقهررات، آراء و نیه  نظهرات 
مندان خواههد در سال جاري تقدیم عالقهبا یاري خداوند مشورتي مرتبط، در دست تهیه است و 

 شد. 
هاي منتشره موعهآن بوده كه مج همواره بر قوانین و مقرراتتنقیح و انتشار  ،معاونت تدوین

اي براي مخاطبان كنندههاي برجسته و تسهیلح بودن، قابلیتاي تهیه شود كه یمن منقّگونهبه
حترم مخاطبان مهایي به شرح زیر داراست تا ها و قابلیتداشته باشد. مجموعه حایر نی  ویژگي

  ن بیشترین استفاده الزم را ببرند:بتوانند از آ
قههانون در مههتن  ۲4/۳/1۳94 دادرسهي كیفههري مصهو اههالح قههانون آیینقههانون ه  اول
 اعمال شده است. دادرسي كیفريآیین

ههاي مهالي نظر به اهمیت و ل وم آگاهي مخاطبان از قانون نحوه اجراي محرومیت - دوم
ص خیاز سوي مجمع تش ۲۳/۳/1۳94در تاریخ كه  مجلس شوراي اسالمي 1۵/۷/1۳9۳ مصو 
بت فري، نسو ارتباط آن با دادرسي كی صلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شدم

 به درج این قانون در مجموعه حایر اقدام شده است.
كهاربردي بهراي دسترسهي سهریع و دقیهق بهه مطالهب مهوردنظر در  چند فهرست - ومس

 مجموعه درج شده است. 
جاع و یا بدان ار درج هادر زیرنویس ،مجموعهبا از قوانین و مقررات مرتبط  برخي -مچهار
 ي شهوند وهاي دیگهر مسهتغنتا مخاطبان محترم از مراجعه مررر به كتب و مجموعه، شده است

 .تسهیل گردددسترسي به مطالب مورد نظر 
و تطبیههق مههواد  1۳۷8آ.د.ك.بهها مههواد ق. 1۳9۲.جههداول تطبیههق مههواد ق.آ.د.ك -پننم  
و نی  جدول تطبیق مواد قانون دادرسي نیروههاي مسهلح  1۳9۲.كبا مواد ق.آ.د. 1۳۷8ق.آ.د.ك.

دادرسي جرایم نیروههاي مسهلح و دادرسهي الرترونیه  با قانون آیین ۲۲/۲/1۳64ج.ا.ا. مصو  
كههه تهها حههدودي از هههعوبت اجههراي قههانون بههاالخص بههراي  شههدهتهیههه  8/۷/1۳9۳مصههو  



  پيشگفتار

 

7 

هاي ایي قبلي با قهانون پیشهین و رویههاندركاران امر قضا و نی  كساني كه سابقه كار و آشندست
ها و حقههوقي و قضههایي آن را دارنههد كاسههته شههود؛ هرچنههد ایههن امههر، خواننههدگان را از مقایسههه

 .كردنیاز نخواهد هاي موردي بيبررسي
 ر كه ی به منظور تسهیل و تسریع در دسترسي مخاطبان ارجمند به مواد مورد نظ -شش 

 تهیه و ،قانون هاي كلیدي و مهمنامه تفصیلي مبتني بر واژهد، واژهیا چند واژه آن را در ذهن دارن
 در پایان مجموعه درج شده است.

هاي دیگر تا حد توان شنگري در تهیه این مجموعه و مجموعهظیفه روبراي اینره و -هفت 
قیح ین، تنبه هورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بیان نظر توییحي و یا تنقیحي معاونت تدو

ریاست جمهوري در خصو، قانون و یا مقرره خاههي معاونت حقوقي و انتشار قوانین و مقررات 
رقي آمهده در پهاو ()اختصهاري معاونهت رت داشته، نظر مذكور با درج نشهان و عالمهتیرو
 (1).است

 برداريیمن بهره، و عموم مردم ،قضاتنظرانن، كارگ اران نظام، هاحبالمسؤوامید است 
، ما را در ارتقاي كیفي ها و پیشنهادهاي خویشه نظرات، راهنمایيیبا ارا ،حایر كتا از  تهشایس

  (2).بعدي راهنما و یاور باشند هايمجموعه
 

 لعيا جنيدی          

 جمهورمعاون حقوقي رييس

 
اسهالمي ایهران كهه به سامانه ملي قوانین و مقررات جمههوري  ،براي مالحظه تمامي قوانین و مقررات مربوط ـ 1
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 19 دادرسی کيفری قانون آیين
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 281 هاها و دستورالعملنامهآیين

 461 ی رئيس قوه قضایيههاشنامهبخ

 466  1378با ق.آ.د.ك  1392جدول تطبيق مواد ق.آ.د.ك 
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باا  22/2/1364جدول تطبيق مواد قانون دادرسی نيروهای مسلح ج.ا.ا. مصوب 
ی جارای  نيروهاای مسالح و دادرسای الكترونياب مصاوب دادرساقاانون آیين

8/7/1393 

482 

 568 دادرسی کيفرینامه تفصيلی قانون آیينواژه



 

 
 فهرست فصول

 دادرسی کیفریقانون آیین
 
 

 صفحه شماره مواد عنوان

 19 1 - 21 كليات -بخش اول

 19 1 - 7 دادرسی کيفری و اصول حاک  بر آنتعریف آیين -فصل اول

 24 8 - 21 ی خصوصیای عمومی و دعوادعو -فصل دوم 

 34 293 - 22 كشف جرم و تحقيقات مقدماتي -بخش دوم

 34 22 - 27 دادسرا و حدود صالحيت آن -فصل اول

 34 28 - 63 ضابطان دادگستری و تكاليف آنان -فصل دوم 

 47 64 - 88 وظایف و اختيارات دادستان -فصل سوم 

 64 89 - 166 و اختيارات بازپرس وظایف -فصل چهارم 

 64 89 - 115 اختيارات بازپرس و حدود آن -مبحث اول 

 70 114 - 122 صالحيت بازپرس -مبحث دوم

 72 123 – 167 معاینه محل، تحقيق محلی، بازرسی و کارشناسی -فصل پنج  

 87 168 -216  احضار و تحقيق از مته ، شهود و مطلعان -فصل شش  

 87 168 – 203 احضار، جلب و تحقيق از مته  - مبحث اول

 99 204 - 216 احضار و تحقيق از شهود و مطلعان -مبحث دوم 

 101 217 – 261 ییقرارهای تأمين و نظارت قضا -فصل هفت  

 114 262 - 284 اقدامات بازپرس و دادستان پس از خت  تحقيقات -فصل هشت 

 118 285 – 287 ال و نوجوانان  اطفیتحقيقات مقدماتی جرا -فصل نه 

 119 288 - 293 وظایف و اختيارات دادستان کل کشور -فصل ده 

 121 425 - 294 رسيدگي و صدور رأيهاي كيفري، دادگاه -بخش سوم

 121 294 - 317 های کيفریتشكيالت و صالحيت دادگاه -فصل اول

 137 318 - 334 رسيدگی به ادله اثبات -فصل دوم

 144 381 - 335 های کيفریرسيدگی در دادگاه -مفصل سو
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 صفحه شماره مواد عنوان

 144 357 - 335 کيفيت شروع به رسيدگی -مبحث اول

 153 373 - 358 ترتيب رسيدگی -مبحث دوم

 156 381 - 374 صدور رأی -مبحث سوم

 158 405 - 382 رسيدگی در دادگاه کيفری یب -فصل چهارم

 158 394 - 382 مقدمات رسيدگی -مبحث اول

 160 402 - 395 ترتيب رسيدگی -حث دوممب

 161 405 - 403 صدور رأی -مبحث سوم

 162 407 - 406 رأی غيابی و واخواهی -فصل پنج 

 163 426 - 408 رسيدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان -فصل شش 

 163 411 - 408 تشكيالت -مبحث اول

 163 417 - 412 ترتيب رسيدگی -مبحث دوم

 165 420 - 418 الهاح -فصل هفت 

 165 425 - 421 رد دادرس -فصل هشت 

 167 483 - 426 اعتراض به آراء -بخش چهارم

 167 447 - 426 کليات -فصل اول

 176 461 - 448 کيفيت رسيدگی دادگاه تجدیدنظر استان -فصل دوم

 180 473 - 462 عالی کشورکيفيت رسيدگی دیوان -فصل سوم

 187 483 - 474 رسیاعاده داد -فصل چهارم

 190 558 - 484 اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي -بخش پنجم

 190 512 - 484 کليات -فصل اول

 197 513 - 528 اجرای مجازات حبس -فصل دوم

 203 540 - 529 های مالیاجرای محكوميت -فصل سوم

 209 550 - 541 اجرای سایر احكام کيفری -فصل چهارم

رار ق ط،اجرای قرار تعليق اجرای مجازات، آزادی مشرو -صل پنج ف
تعویق صدور حك ، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت نظارت 

 های الكترونيكیسامانه

551 - 558 
210 

 215 565 - 559 هزينه دادرسي -ششمبخش 

 222 566 - 570 ساير مقررات -هفتمبخش 

 233 571-648 سلحم نيروهاي ميآيين دادرسي جرا -هشتم بخش

 233 571-577 کليات -فصل اول



 فهرست فصول قانون آيين دادرسي كيفري   
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 صفحه شماره مواد عنوان

 235 579-596 های نظامیتشكيالت دادسرا و دادگاه -دوم فصل

 239 597 - 601 صالحيت -سوم فصل

 243 602 - 624 کشف جرم و تحقيقات مقدماتی -چهارم فصل

 243 602- 613 ضابطان نظامی و تكاليف آنان -اول مبحث

 246 614 - 615 کارشناسی -دوم مبحث

 247 616 - 617 احضار -سوم مبحث

 248 618 - 619 قرار بازداشت موقت -چهارم مبحث

 249 620 - 624 مرور زمان -پنج  مبحث

 250 625 - 626 وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی -پنج  فصل

 251 627 - 633 ترتيب رسيدگی، صدور و ابالغ رأی -شش  فصل

 252 634 - 638 دادرسیاعاده تجدیدنظر و -هفت  فصل

 253 639 - 642 اجرای احكام -هشت  صلف

 254 643 - 648 ی نظامیهاو بازداشتگاه هازندان -نه  فصل

 255 649-663 دادرسي الكترونيكي -منه بخش

 261 664 - 687 ايآيين دادرسي جرايم رايانه -مده بخش

 265 688 - 696 يجرايم اشخاص حقوق يدادرسنييآ -ميازده بخش

 267 697 - 699 مقررات ريسا -مدوازده 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 281 

 284 12/5/1393 آوری و استنادپذیری ادله الكترونيكینامه جمعآیين  2

 292 26/10/1394 نامه اجرایی شيوه نگهداری اموال توقيف شده آیين  3

 297 26/10/1394 نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعانآیين  4

 301 22/1/1395  مين قضاییأنامه شيوه اجرای قرارهای نظارت و تآیين  5

 305 24/5/1395  ای یا مخابراتیهای رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیين  6

 312 28/7/1395 گری در امور کيفرینامه ميانجیآیين  7

8  
های استانی نامه شيوه رسيدگی و اجرای آراء کميسيونآیين

 و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت 
1/10/1395 317 

 322 4/10/1395 های قضایی و نحوه عملكرد واحد کشيب دستورالعمل فوریت  9

10  
 نامه نحوه تعيين کارشناس در امور نظاامی و انتظاامیآیين

دادرسای جارای  نيروهاای قاانون آیين 614ماده 2)تبصره 
 (8/7/1393مصوب  مسلح

23/12/1395 325 

11  
شيوه اساتقرار و اجارای وظاایف معاونات نامه اجرایی یينآ

ها و ری یااا واحاادی از آن در زنااداناجاارای احكااام کيفاا
 مؤسسات کيفری 

24/12/1395 334 

12  
نامه اجرایی حدود اختيارات، شرح وظاایف و چگاونگی یينآ

  بررسی صحنه جرم
28/6/1396 337 

13  
نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الكترونياب قضاایی و آیين

 کانون آنها 
26/12/1396 343 

 351 10/4/1397 الكترونيكیهای نامه اجرایی مراقبتآیين  14

 356 26/4/1397 دارای و سابقهدستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه  15



 هاها و دستورالعملنامهفهرست تاريخي آيين  
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 صفحه تاريخيفهرست عنوان رديف

16  
 هاای آموزشای حايننامه اجرایی نحوه برگزاری دورهآیين

 خدمت ضابطان نظامی
18/9/1397 363 

 367 3/11/1397 دستورالعمل نظارت و پيگيری حقوق عامه  17

 ب فرمانادهان و مساالو ندستورالعمل نحوه احضار و جلا  18

 نيروهای مسلح 
21/12/1397 371 

 375 26/1/1398  نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانينآیين  19

 378 28/1/1398  نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهانآیين  20

21  
ادی نامه نحوه اجرای قرار تعلياق اجارای مجاازات، آزآیين

آزادی و آزادی م نيماهمشروط، قرار تعویق صدور حك ، نظا
  های حبسهای الكترونيكی و جایگزینتحت نظارت سامانه

3/2/1398 379 

 390 28/2/1398 نامه شيوه تشكيل شعب تخصصی مراجع قضاییآیين  22

23  
و، امه نحوه اجرای احكام حدود، سلب حيات، قطع عضآیين

د، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعيد، نفی بل
 های معين باری و منع از اقامت در محل یا محلاقامت اج

26/3/1398 392 

24  
هااای انسااانی در دسااتورالعمل حفااا کراماات و ارز 

 قضایيهقوه
22/4/1398 418 

25  
ان دستورالعمل اجرایی اعالم برخط ظرفيت پاذیر  زناداني

 داربه مقامات قضایی صالحيت
5/5/1398 431 

26  
سايدگی باه دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصای ویا ه ر

 هران   اقتصادی تیجرا
13/5/1398 433 

27  
 یفاريک تياو کاهش جمع انيزندان یسامانده عملدستورال
 ها زندان

31/5/1398 439 

 451 1/6/1398  نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستریآیين  28

 455 24/6/1398   دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت مته  29

 

 فهرست تاریخی 
 قضاییهقوههای رییسبخشنامه

 صفحه شماره و تاريخ عنوان رديف

 461 4/11/1395- 100/59146/9000لاازوم دعااوت مراجااع قضااایی از وزارت   1
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دادگستری برای جلسه رسيدگی و اباالغ 
رأی صادره باه وزارت فاوق در دعااوی 
مربوط به مطالبه خسارت موضاوع مااده 

قانون آیين دادرسی کيفری و مااده  260
وب قانون نظارت بر رفتار قضات مص 30

و ساااایر ماااواردی کاااه دیاااه از  1390
 شودالمال یا دولت مطالبه میبيت

2  
سازی در اخاذ هزیناه دادرسای یكنواخت
 )زیرنویس(

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

3  

های  زم جهات تباادل ایجاد زیرساخت
الكترونيكی کليه مكاتباات باين مراجاع 

اساناد و اماالك  قضایی و سازمان ثبات
 کشور

9000/30725/100  -
3/4/1398 

462 

4  
مياات صاالح و ساااز  و نقااش آن در اه

 احقاق حق و پيشگيری از اطاله دادرسی

9000/63940/100 -
28/5/1398 

462 

 نحوه احضار اشخاص حقوقی  5
9000/77529/100 -

16/6/1398 
464 

6  

 قانون آیاين 442استفاده از ظرفيت ماده 
ش خصااوص کاااه دادرساای کيفااری در

 جمعيت کيفری

100/83117/9000 -26/6/1398 465 



 

 

 فهرست تاریخی
  آراء و مقررات ،قوانین

 ها(زیرنویس)مندرج در 
 

 
 

 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف

 وانينق
 102-50-32-19 18/2/1307 و الحاقات بعدیاز قانون مدنی با اصالحات   1

 208 13/2/1311 از قانون تجارت  2

3  
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف باه  از

  قرارداد ژنو
30/9/1334 250 

 30 7/2/1339 ليت مدنیقانون مسؤواز   4
 129 25/5/1346 ها و مراتعبرداری از جنگلاز قانون حفاظت و بهره  5
 66 29/11/1353 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی  6
 272 16/4/1355 قانون صدور چباز   7

 223 25/3/1356 تریای از قوانين دادگساز قانون اصالح پاره  8
 205 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-
41-45-46-48-
77-91-113-

121-125-148-
171-239 

 36 15/6/1361 ه سپاه پاسداران انقالب اسالمی از اساسنام  11

12  
قاانون اساسای جمهاوری  49قانون نحوه اجرای اصال  از

 اسالمی ایران
17/5/1363 128 

 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 

 80 1/6/1366 قانون محاسبات عمومی از  15
 249-238 7/7/1366  ایران اسالمی جمهوری ارتش قانوناز   16
 235 3/12/1366 های مستقي  قانون مالياتاز   17
 424-182 3/8/1367 ازقانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدی  18
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف
 35 27/4/1369 ی ایرانی انتظامی جمهوری اسالمقانون نيرو از  19

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

11/7/1370 21 

 249-238 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
 الحاقات بعدی

19/4/1373 78 

26  
در  قانون نحوه بكارگيری سالح توسط مأموران نيروهاای مسالح

 وارد ضروریم
18/10/1373 62 

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

 مواد خوراکی و آشاميدنی
29/1/1374 128 

28  
اها و ( 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 پنج  قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجاازات زا

 بازدارنده(
2/3/1375 

24-38-42-45-
50-64-68-77-

82-92-99-
125-127-128-
149-193-258 

30  
از قااانون حمایاات قضااایی از کارکنااان دولاات و پرساانل 

 نيروهای مسلح 
29/7/1376 42 

 233 17/8/1376 ه آنب یدوانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مازقا  31
 232 10/8/1377 های مالیقانون نحوه اجرای محكوميتاز   32
-173-172-137 21/1/1379 نیمورمدهای عمومی و انقالب در ااز قانون آیين دادرسی دادگاه  33

204-276-278 

 85-84 18/1/1381 از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  34

-234-121-81 9/10/1382 های مسلحرواز قانون مجازات جرای  ني  35
236-239-245 

 258 17/10/1382 از قانون تجارت الكترونيكی   36
 22 15/2/1383 ندیع و حفا حقوق شهروهای مشروقانون احترام به آزادی  37
 80-42 8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوری از  38

39  
قانون نحوه مجاازات اشخاصای کاه در اماور سامعی و از 

 نمایندهای غيرمجاز میعاليتبصری ف
16/10/1386 128 

-130-76 2/11/1386 از قانون مبارزه با پولشویی  40



 ها(فهرست تاريخي قوانين، مقررات و آراء )مندرج در زيرنويس  
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف
222 

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

42  
دگان قانون اصالح قانون بيمه اجبااری مساؤوليت مادنی دارنا از

 ثزمينی در مقابل شخص ثال موتوریوسایل نقليه 
16/4/1387 232 

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

10/9/1387 233 

 284-34 5/3/1388 ایاز قانون جرای  رایانه  44

45  
ی ساله پانج  توساعه جمهاوری اساالمقانون برنامه پنج از

  (1390 – 1394ایران )
15/10/1389 267 

 146-113 17/7/1390 رفتار قضاتاز قانون نظارت بر   46

 1/2/1392 قانون مجازات اسالمی از   47

19-20-21-25-
26-27-28-29-
33-39-51-53-
54-55-56-60-
68-94-96-97-
126-133-135-
137-149-164-
167-186-191-
196-198-206-
211-212-242-

265-444 

 3/10/1392 قاچاق کا  و ارزمبارزه با قانون  از  48
124-128-
129-131-

426 

49  
المی عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسقانون از 

  هاتأدر برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هي
24/1/1393 256 

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

 (2مالی دولت)
4/12/1393 351 

-60-24-20 16/9/1394 قانون شوراهای حل اختالف از   51
124 

 124 13/11/1394 قانون مبارزه با تأمين مالی تروریس  از   52

53  
در  قانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالثاز 

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

 124 20/2/1395 از قانون جرم سياسی  54
 448 27/2/1395 کل کشور 1395از قانون بودجه سال   55
 257 10/11/1395 های توسعه کشور احكام دائمی برنامهقانون از   56

57  
 اعی وساله شش  توسعه اقتصادی، اجتماز قانون برنامه پنج

 (1396 -1400فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )
14/12/1395 271-276-

356 
 36 31/5/1396  لمیعقانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار از   58
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 صفحه بيتصو تاريخ عنوان رديف

59  
هاای دادرسای دادگاه( قاانون آیين505)قانون تفسير ماده 

 عمومی و انقالب )در امور مدنی( 
3/8/1396 174 

 50 20/12/1396 حمایت از حقوق معلو ن از قانون   60
 448 21/12/1397  کل کشور 1398بودجه سال قانون از   61

 مقررات

1  
حانياات بااا یاا ه روهااای ونامااه دادسااراها و دادگاهآیيناز 

  ات بعدیالحاق اصالحات و
14/5/1369 132 

 203 9/9/1385 بندی زندانيان تفكيب و طبقه هنامه نحوآیين از  2
 149 14/8/1386 يهیرسانی قوه قضانظام جامع اطالع نامهينیاز آ  3

4  
 همات ونامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مآیيناز 
 سالح و مهمات غير مجاز  دگاندارن

8/10/1392 128 

5  
، خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بادل از حابسنامه درتصویب

  1392مصوب ( قانون مجازات اسالمی 27مندرج در ماده )
16/8/1395 198-199 

 

 عالي كشوررويه هيأت عمومي ديوانآراي وحدت
 صفحه صدورتاريخ  شماره رديف
1  722 13/10/1390 433 
2  742 6/5/1394 189 
3  743 5/8/1394 170 
4  749 24/1/1395 129 
5  751 5/5/1395 123 
6  752 2/6/1395 137 
7  754 25/8/1395 116 
8  756 14/10/1395 175 

9  758 13/4/1396 195 
10  759 20/4/1396 145 
11  762 2/8/1396 131 
12  765 30/8/1396 182 
13  768 21/1/1397 55 
14  772 20/9/1397 176 
15  774 20/1/1398 187 

 


