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 پيشگفتار

بررپي ار كمیسیون حقوقي و قضایي مملس  ها بحث وقانون ممازات اپالمي پس از مدت

بده  1392ما شورا  اپالمي و تبااالت مكرر، بین مملس و شورا  نگهبدان ار او  ارایبهشدت

آن كمیسیون رپید و ار یازاهم ارایبهشت ما  نیز  تصویببه پا (  5صورت آزمایشي )به مدت 

قدانون ااممدي ر اپاخ ماا  واحد  ار حا  حاضر بتأیید نهایي شورا  نگهبان را اریافت نموا؛ و 

از تاریخ انقضا  مدت اجرا  آزمایشي، ااممدي ، 9/3/1397مصوب شدن قانون ممازات اپالمي 

 گراید  اپت.

االجدرا و جانشدین الزم 22/3/1392ماا ، از تداریخ  728قانون ممازات اپالمي مشتمل بر  

و الحاقات بعد  آن گراید. به  و اصالحات 1370ماا  اولیه قانون ممازات اپالمي مصوب  497

این قانون، قوانین متعدا  صریحاً نسخ گراید  اپدت؛ هرچندد برددي از ایدن  728موجب ماا  

قوانین قبالً نیز صریحاً یا ضمناً نسخ شد  بوا، لكن با عنایت به نظر قانونگذار مبني بر توپل بده 

 تأكید شد  اپت.  ا  از آنها ممدااًنسخ صریح به جا  نسخ ضمني، بر نسخ پار 

تصریح كرا  اپدت  1392ق.م.ا. 728گونه كه قانونگذار نیز ار ماا  باید عنایت ااشت همان

 گراا. این فهرپت جنبه احصایي ندارا و پایر قوانین مغایر نیز لغو مي

را ار چندد  1392پعي قانونگذار ار روند طوالني تصویب و تأیید قدانون ممدازات اپدالمي 

 توان دالصه كرا:محور اپاپي مي

 مند نموان اعما  تخفیف و تبدیل ممازات ار جرایم تعزیر ؛ضاببه الف(

اپتفاا  از اپتاوراها  جدید حقوق كیفر  ار پبح جهان، مانندد ندرج جدزا  نقدد   ب(

ها  ممازات حبس، معافیت از كیفر، تعویو صدور علیه، جایگزینروزانه با توجه به ارآمد محكومٌ

اقبتي، تعلیو اجرا  ممازات، نظام نیمه آزاا ، تغییر نگرش ار شمو  مرور زمان حكم، تعویو مر

یافته، نظارت اااگدا  ار ار جرایم تعزیر ، توجه داص به بردي از جرایم از جمله جرایم پازمان

طو  اجرا  ممازات و امكان بازنگر  ار احكام صاار ، افزایش ادتیارات نظارتي قاضي اجدرا  
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 شدن نقش مداكاران اجتماعي، مسؤو  تلقي نموان اشخاص حقوقي و...؛احكام، پررنگ 

 وعددالي كشددور، نظددرات قضددات اپددتفاا  از تمددارب قضددایي و آرا  محدداكم و ایوان ج(

 المي؛ها  فقهي علما و فضال  علوم ایني پس از پیروز  انقالب اپحقوقدانان، پژوهش

ن و مرا( التفاوت ایه )زه پراادت مابهاگرگوني ار حقوق كیفر  زنان و نوجوانان از جمل د(

ت ها  بددني( و یدا افدزایش تعهددات حكومدتوپط یك نهاا عمومي )صندوق تدأمین دسدارت

ن و تعیدی الما ( ار جبدران دسدارات وارا  بده افدراا، امكدان تخفیدف ار اعمدا  ممدازات)بیت

هدا  یژگيه بده وپالگي با توج18ها  داص برا  نوجوانان مابین پنین بلوغ شرعي و ممازات

تدا حدد   ها  آتدي قدانونها  تنقیحي نسخه حاضر و ویرایشآنان و ... كه انشاءاهلل ار یااااشت

 امكان پعي بر بیان آن دواهد شد.

ن مدان ممكدزبا توجه به نیاز فور  جامعه حقوقي، قانون ممازات اپالمي جدید ار حدداقل 

مختصدر و  ها  بسیارتدوین گراید و تنقیح اولیه ار مورا آن انمام و نسخه رقعي آن با یااااشت

 1396ا  پدا  مدها  متعدا تقدیم عالقمندان شد )چاپ اهم این اثر ار درااا وار ار چاپاشار 

و  1370.م.ا.بدا مدواا ق 1392جیبي منتشر شد(؛ همزمان او جدو  تببیقي مدواا ق.م.ا. ار قبع

اید كه تا حدوا  شنیز به آن الحاق گراید؛  1392با مواا ق.م.ا. 1370جدو  تببیقي مواا ق.م.ا.

ن و بدا توجده االجرا شدن قانواز صعوبت اجرا  قانون )با عنایت به مهلت كوتا  پانزا  روز  الزم

ز ضدا و نیداندركاران امدر قمم باال  احكام و مقررات داص و جدید( باالدص برا  اپدتبه ح

رند كاپته ن را ااآها  حقوقي و قضایي كساني كه پابقه كار و آشنایي قبلي با این قانون و رویه

ا  ها  مدورا  بدرهدا و بررپديها، تببیوكننددگان را از مقایسدهشوا؛ هرچند این امر، مراجعه

داطر ه رضایتن، نشاننیاز نكرا، ولي اپتقبا  فراوان جامعه حقوقي از آاز تمارب قبلي بي اپتفاا 

قدیم تعه نیز عزیزان بوا؛ به همین لحاظ متن بازنگر  شد  جداو  مذكور به ضمیمه این مممو

حي عه تنقیگراا. همچنین ممموعه كامل ناظر بر این قانون تحت عنوان مممومندان ميعالقه

ز تهیه و ... نی ها  توضیحي و تنقیحي و آراء و نظرات مشورتي وها با زیرنویسممازات جرایم و

ر نهدم( ا ار چندین نوبت انتشار یافت كه آدرین نوبدت آن ار قالدب چداپ اوازاهدم )ویدرایش

 منتشر شد  اپت.  1397فروراین ما  

كتابي مختصر همرا  با ها و نیاز مخاطبان به با توجه به حمم زیاا ممموعه جرایم و ممازات

ها  الزم، كتاب حاضر تهیه و ارایه شد  اپت. الزم به ذكر اپدت كده چداپ مهمترین زیرنویس

ار قبدع وزیدر  ار « هامنتخب جلد او  ممموعه جرایم و ممازات»نخست این كتاب با عنوان 

ایگر انواع ها  اوم، پوم و چاپ حاضر، جهت تمایز با منتشر شد  اپت اما چاپ 1392مراااما  

شدوا. مخاطبداني كده مایدل بده مالحظده ممموعه، ار قبع رقعي تقدیم دوانندگان محتدرم مي
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قضداییه و توضیحات بیشتر، آرا  اصرار  هیات عمومي ایوان عالي كشور، نظرات مشورتي قو 

چاپ اوازاهم -ها باشند الزم اپت به ممموعه تنقیحي قوانین و مقررات جرایم و ممازات... مي

 از انتشارات این معاونت مراجعه نمایند. 1397ویرایش نهم(، فروراین )

 باشد:ار اپتفاا  از ممموعه حاضر، توجه به نكات ذیل الزم مي

ه قدانون مداا  اولید 497جایگزین  1392ماا  قانون ممازات اپالمي مصوب  728د متن  1

 قانون ممازات و ار انباله )با اصالحات و الحاقات بعد ( گراید؛ 1370ممازات اپالمي مصوب 

ا  با رعایدت نهبا اصالحات و الحاقات بعد  )و از جمله قانون جرایم رایا 1375اپالمي مصوب 

 ج شد. اپتور قانونگذار برا  ااغام این قانون ار انباله قانون ممازات اپالمي( ار

د  شدن ارجداع داو یا ب ارج هاار زیرنویسبا ممموعه، از قوانین و مقررات مرتبط  بردي -2

ند و ها  ایگدر مسدتغني شدوتا مخاطبان محترم از مراجعده مكدرر بده كتدب و ممموعده، اپت

 .تسهیل گراااپترپي به مبالب مورا نظر 

باشد االجرا ميد با توجه به این كه آرا  وحدت رویه ار حكم تفسیر قضایي قانون و الزم 3

گونه این ون شاملایگر، اامنه شمو  نسخ قان و جز با حكم قانون قابل تغییر نیست و به عبارتي

و  1375و  1370شددوا، تمددامي آرا  وحدددت رویدده قبلددي موجددوا اربددار  ق.م.ا. مددوارا هددم مي

 اصالحات و الحاقات بعد  آن بررپي و موارا معتبر و منسوج تذكر ااا  شد؛

  موجدوا همزمدان او شدمار 728تدا  498كل پیكر  قانون ممازات اپالمي از مواا  د ار 4

تواندد . این امدر مي1375و قسمتي ایگر مربوط به ق.م.ا.  1392اپت؛ قسمتي مربوط به ق.م.ا. 

مشكالتي ار اجرا و قضا و ... به وجوا آورا، چرا كه نوعاً حقوقدانان مواا قانوني را با نام قانون و 

یدا بده لحداظ  شناپند؛ از پویي چه بسا به داطر پهولت اپترپي هم كه شد  وشمار  مواا مي

بنددا و یدا شدمار  كثرت مراجعه به مواا  داص، شمار  و نشاني آنها ار ذهن كداربر نقدش مي

هم زان این پوابو ذهني اگر بدون الیل باشدد شوا. بها  حتي بین عموم مرام مشهور ميماا 

بدرا   1392فاقد توجیه منبقي اپت؛ ار این دصوص پعي گراید از عالمت ادتصدار  ق.م.ا. 

، برا  قانون ممازات اپدالمي 1375و از عالمت ادتصار  ق.م.ا.  1/2/1392ماا  مصوب  728

ا  مصدوب و اصالحات و الحاقات بعد  آن )و از جمله قانون جدرایم رایانده 2/3/1375مصوب 

ها اپتفاا  شوا تدا كه توجه به آن هنگام مراجعه و اپتفاا  ضرور  اپت( ار پاورقي 5/3/1388

عه حقوقي دوا تدبیر  برا  این امر بیندیشدد؛ ایدن موضدوع تدا پدرحد امكدان ار تدریج جامبه

ها  قبلي و ار نظرات جدید الحاقي نیز عمل شد. الزم به ذكر اپدت ار ابالغیده قدانون پاورقي

ها  )كه روز بعد از آن پس گرفته شد( بالفاصله پس از شدمار  21/1/1391ممازات اپالمي ار 

و اصالحات و الحاقات بعد  آن، به ترتیب ار پي آن بدا  1375مواا ق.م.ا التصویب، قانون جدید
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شمار  مسلسل ارج و ابالغ شد  بوا. بدین ترتیدب و ار حدا  حاضدر، كدل مدواا معتبدر قدانون 

 ماا  گراید  اپت. 980ممازات اپالمي 

جدرا مدل ابه صدورت كا توانگر  ار تهیه این ممموعه تا حد شنظیفه روبرا  اینكه ود  5

ن و قدوانینتشار و ا تنقیح ،ینتدومعاونت تنقیحي توضیحي و كه بیان نظر  ار موارا   باشد، دش

ر بدا ارج مدذكو نظدر ااشدته، رتضروو یا پایر موارا مقرر  داصي و دصوص قانون  مقررات ار

 ت.آمد  اپمربوط  زیرنویسار  ()این معاونتنشان و عالمت ادتصار  

  تعالي قرار گیرا و از بداب زكداحوو قبو  حضرت مورا رضایت  ابامید اپت انتشار این كت

ن، كارگزاران الو مسؤو گراا آنكلیه افراا ادیل و مؤثر ار تهیه  نصیب  ثواب ادرو، العلم نشر 

هدا و ه نظرات، راهنمایيیو با ارانمایند الزم  براار نظران و عموم مرام از آن بهر نظام، صاحب

 (2) (1).ها  بعد  راهنما و یاور باشندما را ار ارتقا  كیفي ممموعه ،پیشنهااها  دویش
  
 

 لعیا جنیدي          

 جمهورمعاون حقوقي ريیس

 
 معاوندتانتقااات و پیشنهااها  دوا را به نشاني: تهران د دیابان پاپتور د نهاا ریاپدت جمهدور  د  ،نظرات ـ 1

 law@iripo.ir پسدت الكترونیدكیدا معاونت حقوقي ریاپت جمهدور  ت قوانین و مقرراو انتشار  تنقیح ،ینتدو

و اپدتماع نظدرات  اریافت  نیز آماا 021د  64453184و تلفن  021 د 66492707رنگار ارپا  فرمایید. ار ضمن او

 .اپتمندان و صاحبنظران ه عالق

قوانین و مقررات جمهور  اپالمي پامانه ملي برا  آگاهي از این قانون و پایر قوانین و مقررات كشور،  د 2
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 12 )كتاب پنجم( 1375هاي قانون مجازات اسالمي فهرست كتاب، بخش، فصل و مبحث  2
 15 ها(فهرست تاريخي قوانين و مقررات )مندرج در زيرنويس  3

 20 ها(عالي كشور )مندرج در زيرنويسآراي وحدت رويه ديوانفهرست   4

 23 1392 مصوب قانون مجازات اسالمي  5
 199 )كتاب پنجم( با اصالحات و الحاقات بعدي  1375 مصوب قانون مجازات اسالمي  6
 290 با اصالحات و الحاقات بعدي 5/3/1388اي مصوب قانون جرايم رايانه  7
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 1392ق.م.ا. هاي فهرست كتاب، بخش، فصل و مبحث

 صفحه ماده عنوان رديف

 23 1-216 كتاب اول ـ كليات 

 23 1-13 مواد عمومي بخش اول ـ  1

 23 1-2 تعاريف فصل اول ـ  2

 24 3-9 نين جزائي در مکانقلمرو اجراي قوا فصل دوم ـ  3

 32 10-11 قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان فصل سوم ـ  4

 38 12-13 ها و دادرسي كيفريقانوني بودن جرايم، مجازات فصل چهارم ـ  5
 39 14-120 هامجازات بخش دوم ـ  6

 39 14-22 هاي اصليمجازات فصل اول ـ  7

 44 23-26 هاي تکميلي و تبعيمجازات فصل دوم ـ  8

 51 27-36 هانحوه تعيين و اعمال مجازات فصل سوم ـ  9

 56 37-39 تخفيف مجازات و معافيت از آن فصل چهارم ـ  10

 62 40-45 تعويق صدور حکم فصل پنجم ـ  11

 64 46-55 تعليق اجراي مجازاتفصل ششم ـ   12

 67 56-57 نظام نيمه آزادي فصل هفتم ـ  13

 68 58-63 نظام آزادي مشروط فصل هشتم ـ  14

 70 64-87 هاي جايگزين حبسمجازات فصل نهم ـ  15

 78 88-95 ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانمجازات فصل دهمـ   16
 81 96-121 سقوط مجازات فصل يازدهم ـ  17

 81 96-98 مبحث اول ـ عفو  18

 81 99 مبحث دوم ـ نسخ قانون  19

 81 100-104 مبحث سوم ـ گذشت شاكي  20

 83 105-113 هارم ـ مرور زمانمبحث چ  21

 85 114-119 مبحث پنجم ـ توبه مجرم  22

 86 120-129 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ  23

 86 122-139 جرايم بخش سوم ـ  24

 86 122-124 شروع به جرم فصل اول ـ  25
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 صفحه ماده عنوان رديف

 87 125 جرم در شركت ـ دوم فصل  26

 87 126-129 جرم در معاونت ـ سوم فصل  27

 88 130 گروه مجرمانه سازمان يافته سردستگي فصل چهارم ـ  28

 89 131-135 تعدد جرم فصل پنجم ـ  29

 94 136-139 تکرار جرم فصل ششم ـ  30

 97 140-159 شرايط و موانع مسؤوليت كيفري بخش چهارم ـ  31

 97 140-145 شرايط مسؤوليت كيفري فصل اول ـ  32

 98 146-159 موانع مسؤوليت كيفري فصل دوم ـ  33

 103 160-213 اثبات در امور كيفري ادله بخش پنجم ـ  34

 103 160-163 مواد عمومي فصل اول ـ  35

 103 164-173 اقرار فصل دوم ـ  36

 105 174-200 شهادت فصل سوم ـ  37

 108 201-210 سوگند فصل چهارم ـ  38

 109 211-213 علم قاضي فصل پنجم ـ  39

 110 214-216 مسائل متفرقه بخش ششم ـ  40

 112 217-288 حدود -كتاب دوم  

 112 217-220 مواد عمومي -بخش اول   41

 113 221-288 جرايم موجب حد -بخش دوم   42

 113 232-221 زنا -فصل اول   43

 114 233-241 لواط، تفخيذ و مساحقه -فصل دوم  44

 115 242-244 قوادي -فصل سوم   45

 116 245-261 قذف -فصل چهارم   46

 118 262-263 سبّ نبي -فصل پنجم  47

 118 264-266 ف مسکرمصر -فصل ششم  48

 119 267-278 سرقت -فصل هفتم  49

 121 279-285 محاربه -فصل هشتم  50

 124 286-288 االرضبغي و افساد في -فصل نهم  51

 125 289-447 قصاص -كتاب سوم 

 125 289-380 مواد عمومي بخش اول ـ  52

 125 289-295 اقسام و تعاريف جنايات -فصل اول  53
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 صفحه ماده عنوان رديف

 127 296-300 تداخل جنايات -دومفصل   54

 128 301-311 شرايط عمومي قصاص -فصل سوم  55

 131 312-346 راههاي اثبات جنايت -فصل چهارم  56

 135 347-367 صاحب حق قصاص -فصل پنجم  57

 138 368-374 شركت در جنايت -فصل ششم  58

 139 375-380 اكراه در جنايت -فصل هفتم  59

 140 381-385 قصاص نفس -بخش دوم  60

 141 386-416 عضو قصاص -بخش سوم  61

 141 386-392 موجب قصاص عضو -فصل اول  62

 142 393-416 شرايط قصاص عضو -فصل دوم  63

 145 417-447 اجراي قصاص -بخش چهارم  64

 145 417-435 مواد عمومي -فصل اول  65

 148 436-438 اجراي قصاص نفس -فصل دوم  66

 149 439-447 اجراي قصاص عضو -فصل سوم  67

 151 448-728 ديات -كتاب چهارم 

 151 448-548 مواد عمومي -بخش اول   68

 151 448-451 تعريف ديه و موارد آن -فصل اول   69

 152 452-453 ضمان ديه فصل دوم ـ  70

 152 454-461 راههاي اثبات ديه فصل سوم ـ  71

 153 462-487 مسؤول پرداخت ديه فصل چهارم ـ  72

 157 488-491 مهلت پرداخت ديه فصل پنجم ـ  73

 159 492-573 موجبات ضمان ششم ـ فصل  74

 167 538-548 تداخل و تعدد ديات فصل هفتم ـ  75

 169 549-728 مقادير ديه بخش دوم ـ  76

 169 549-557 ديه نفس فصل اول ـ  77

 173 558-575 قواعد عمومي ديه اعضاء فصل دوم ـ  78

 176 576-670 ديه مقدر اعضاء -فصل سوم   79

 176 576-586 ديه مو -مبحث اول   80

 177 587-591 مبحث دوم ـ ديه چشم  81

 178 592-599 مبحث سوم ـ ديه بيني  82
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 صفحه ماده عنوان رديف

 180 600-606 مبحث چهارم ـ ديه الله گوش  83

 181 607-610 مبحث پنجم ـ ديه لب  84

 182 611-615 مبحث ششم ـ ديه زبان  85

 183 616-625 مبحث هفتم ـ ديه دندان  86

 184 626-628 مبحث هشتم ـ ديه گردن  87

 184 629-634 م ـ ديه فکمبحث نه  88

 184 635-646 مبحث دهم ـ ديه دست و پا  89

 186 647-652 گاهـ ديه ستون فقرات، نخاع ونشيمن مبحث يازدهم  90

 187 653-657 مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه  91

 187 658-661 مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بکارت و افضاء  92

 188 662-668 بيضهديه اندام تناسلي و  -مبحث چهاردهم   93

 189 669-670 مبحث پانزدهم ـ ديه پستان  94

 189 671-674 قواعد عمومي دية منافع -فصل چهارم  95

 190 675-708 ديه مقرر منافع فصل پنجم ـ  96

 190 675-681 ديه عقل -مبحث اول  97

 191 682-688 ديه شنوايي -مبحث دوم   98

 191 689-692 ديه بينايي -مبحث سوم   99

 192 693-694 ديه بويايي -ارم مبحث چه  100

 192 695-696 ديه چشايي -مبحث پنجم   101

 192 697-703 ديه صوت و گويايي -مبحث ششم   102

 193 704-708 ديه ساير منافع -مبحث هفتم   103

 193 709-715 ديه جراحات فصل ششم ـ  104

 196 716-721 ديه جنين -فصل هفتم   105

 197 722-728 ديه جنايت بر ميت -فصل هشتم   106

 



 

 

 

 

 )كتاب پنجم(  1375 ق.م.ا.هاي فهرست كتاب، بخش، فصل و مبحث

 با اصالحات و الحاقات بعدي

 صفحه ماده عنوان رديف

 199 498 ـ729 هاي بازدارندهتعزيرات و مجازات ـ كتاب پنجم 

 199 498 ـ 512 جرايم ضد اَمنيّت داخلي و خارجي كشور ـ لفصل او   1

 205 513ـ515 به مقامات داخلي قصدءاهانت به مقدسات مذهبي و سو ـ مفصل دو   2

 205 516ـ 517 خارجيبه مقامات سياسي قصدءسو ـ فصل سوم   3

 206 518 ـ 522 يج سکه قلبتهيه و ترو ـ فصل چهارم   4

 207 523ـ 542 يرجَعل و تَزو ـ فصل پنجم   5

از  هاپلمپ و سـرقت نوشـته ر ومحو يا شکستن مُه ـ ششمفصل   6

 لتيدو اماكن
 215 543ـ 546

 216 547ـ 554 فرار محبوسين قانوني و اخفاي مُقَصِّرين ـ فصل هفتم   7

 218 555 ـ 557 ين و مشاغلغَصب عناو ـ فصل هشتم   8

 219 558 ـ 569 فرهنگي ،تخريب اموال تاريخي ـ فصل نهم   9

 222 570ـ 587 لتيصيرات مقامات و مأمورين دوتق ـ فصل دهم   10

 226 588 ـ 596 و رِبا و كالهبرداري ءاِرتِشا ـ فصل يازدهم   11

 234 597 ظايف قانونيامتناع از انجام و ـ ازدهمفصل دو   12

 235 598 ـ 606 لتلتي نسبت به دوتعديات مأمورين دو ـ فصل سيزدهم   13

 237 607 لتمَرُّدنسبت به مأمورين دوتَ ـ فصل چهاردهم   14

 238 608 ـ 609 هَتک حرمت اشخاص ـ فصل پانزدهم   15

 239 610ـ 611 اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم ـ فصل شانزدهم   16

 239 612 ـ 636 اطفالجرايم عليه اشخاص و ـ فصل هفدهم   17

 245 637 ـ 641 وميجرايم بر ضد عفت و اخالق عم ـ فصل هجدهم   18
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 صفحه ماده عنوان رديف

 248 642 ـ 647 جرايم برضد حقوق تکاليف خانوادگي ـ فصل نوزدهم   19

 250 648 ـ 650 غ و افشاي سرّقَسَم و شهادت درو ـ فصل بيستم   20

 251 651 ـ 667 سرقت و ربودن مال غير ـ فصل بيست و يكم   21

 256 668 ـ 669 تهديد و اِكراه ـ مفصل بيست و دو   22

 256 670ـ 672 رشکستگيو ـ فصل بيست و سوم   23

 257 673 ـ 674 خيانت در امانت ـ فصل بيست و چهارم   24

 258 675 ـ 689 ناتاِحراق و تخريب و اِتالف اموال و حيوا ـ فصل بيست و پنجم   25

 265 690ـ 696 هَتک حرمت منازل و امالك غير ـ فصل بيست و ششم   26

 276 697 ـ 700 اِفترا و توهين و هَتک حرمت ـ فصل بيست و هفتم   27

 و الکلـي باتمشـرو اسـتعمال به تَجاهُر ـ هشتموبيستفصل   28

 لگرديو و قماربازي
 277 701 ـ 713

 280 714 ـ 729 جرايم ناشي از تخلفات رانندگي ـ فصل بيست و نهم   29

 290 729 ـ 783 ايم رايانهيفصل جرا  30

 290 729 ـ 755 ها م و مجازاتيـ جرا بخش يكم  31

  اي وهاي رايانـهها و سامانهم عليه محرمانگي دادهيـ جرا فصل يكم  32

 مخابراتي 
 290 729 ـ 733

 290 729 ـ دسترسي غيرمجاز مبحث يكم  33

 291 730 ـ شنود غيرمجاز  ممبحث دو  34

 291 731 ـ 733 اي ـ جاسوسي رايانه مبحث سوم  35

هاي هـا و سـامانهم عليه صحت و تماميـت دادهيـ جرا مفصل دو  36

 اي و مخابراتيرايانه
 293 734 ـ 739

 293 734 ـ 735 ايـ جعل رايانه مبحث يكم  37

و اي هاي رايانـهها يـا سـامانهـ تخريب و اخالل در داده ممبحث دو  38

 مخابراتي 
 293 736 ـ 739

 294 740 ـ 741 اري مرتبط با رايانهـ سرقت و كالهبرد فصل سوم  39
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 صفحه ماده عنوان رديف

 294 742 ـ 743 م عليه عفت و اخالق عمومييـ جرا فصل چهارم  40

 295 744 ـ 746 ـ هتک حيثيت و نشر اكاذيب  فصل پنجم  41

 296 747 ـ 752 ليت كيفري اشخاصـ مسؤو فصل ششم  42

 299 753 م يـ ساير جرا فصل هفتم  43

 299 754 ـ 755 ها ـ تشديد مجازات فصل هشتم  44

 756 ـ 779 (1)ـ آيين دادرسي مبخش دو  45
300 

 304 780 ـ 783 ـ ساير مقررات بخش سوم  46

 
 3921ق.آ.د.ك. 698( به موجـب مـاده 779تا  756بر سه فصل و پنج مبحث )مواد مشتمل ،مفاد اين بخش ـ 1

  ت.نسخ صريح شده اس



 

 

 

 

 و مقررات قوانين تاريخی فهرست 

 (هامندرج در زيرنويس)
 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 قوانين
 231- 125 7/11/1304 قانون مجازات عمومي از   1
 160 18/2/1307 از قانون مدني  2
 230 5/1/1308  قانون مجازات راجع به انتقال مال غيراز   3
 266 26/12/1310 امالك  قانون ثبت اسناد واز   4
-256-255-44 13/2/1311 از قانون تجارت   5

275 
 90 12/7/1311 الحاقي به اصول محاكمات جزايي  2ماده   6
 283 14/4/1328  قانون تشديد مجازات رانندگان از  7
 36 24/12/1336 اگذاري معامالت ارزي به بانک ملي راجع به و قانوناز   8
 275 1/5/1337 دادرسي كيفري الحاقي به قانون آيين 1ماده   9
 267-266 27/10/1341 هاي كشور قانوني ملي شدن جنگل تصويبنامهاز   10
 25 21/7/1343 ابط سياسي ين درباره رواز قانون مربوط به قرارداد و  11
 91 26/4/1346 تعليق اجراي مجازات قانوناز   12
 267 25/5/1346 ها و مراتع برداري از جنگلقانون حفاظت و بهرهاز   13
 44 24/12/1347 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت  از  14
 44 30/3/1350 گري سيس بيمه مركزي ايران و بيمهقانون تأ از  15
المللي )الهه داد بينلت ايران به قرارقانون الحاق دو از  16

 راجع به( جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما 
27/9/1350 30 

لت ايران به كنوانسيون جلوگيري از از قانون الحاق دو  17
 اَعمال غيرقانوني عليه اَمنيّت هواپيمايي كشوري

7/3/1352 30 

 94 7/3/1352 قانون مجازات عمومي  از  18
 ه كنوانسيون توكيو راجـعلت ايران باز قانون الحاق دو  19

  هواپيما در ديگر ارتکابي اعمالبرخي به جرايم و
21/2/1355 32 

 229 25/3/1356 اي از قوانين دادگستريقانون اصالح پارهاز   20
 94 13/6/1358  اليحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي  21
-81-38-33-24 12/9/1358 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   22

95-104-113-
172-224-235 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 33 21/7/1361 قانون مجازات اسالمياز   23

 179-158 24/9/1361 ( ديات) قانون مجازات اسالمياز   24
 239-229-158 18/5/1362 )تعزيرات( قانون مجازات اسالمي از   25
ي قانون اساسي جمهور 49قانون نحوه اجراي اصل از   26

  اسالمي ايران
17/5/1363 233 

 212 1/6/1366 از قانون محاسبات عمومي  27
 وقانون تشديد مجازات مـرتکبين ارتشـا، اخـتال  از   28

 كالهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
15/9/1367 227 

 ل توســعه اقتصــادي، اجتمــاعي وقــانون برنامــه اواز   29
 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

11/11/1368 58 

راي بيون سازمان ملل متحد از قانون الحاق به كنوانس  30
 انگردان هاي رومبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو

3/9/1370 25 

ش امـوال ري و فـروسيس سازمان جمع آوقانون تأ از  31
 تمليکي 

24/10/1370 112 

 دريايي جمهـوري اسـالمي ايـران در قانون مناطقاز   32
  فار  و درياي عمانخليج

31/1/1372 24 

 36 17/5/1372 ارداتات صادرات و وقانون مقرراز   33
ــکيل دادگاه  34 ــانون تش ــالب از ق ــومي و انق ــاي عم ه

 ا( .ع.د.تق.)
15/4/1373 233-240 

 210 19/4/1373 مؤسسات عمومي غيردولتي قانون فهرست نهادها و  35
 لت و مصرف آندرآمدهاي دو ازصول برخيقانون و از  36

 در موارد معين
28/12/1373 57-286 

هوري برداري از منابع آبزي جمنون حفاظت و بهرهقااز   37
 اسالمي ايران

14/6/1374 34 

 59-56 17/8/1376 ه آن بو الحاق موادي  مبارزه با موادمخدراصالح قانون   38
 277 10/8/1377 هاي مالي قانون نحوه اجراي محکوميتاز   39
ب در هاي عمومي و انقالاز قانون آيين دادرسي دادگاه  40

 ريامور كيف
28/6/1378 92-276 

ي كـه قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماران  41
 مرگ مغزي آنان مسلّم است 

17/1/1379 197 

ب در هاي عمومي و انقالاز قانون آيين دادرسي دادگاه  42
 امور مدني 

21/1/1379 224 

يـا  كلمـه اهانـت، تـوهين وقانون استفساريه نسبت به  43
، 513مقـررات جزايـي مـواد هَتک حرمت منـدرج در 

4/10/1379 238 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 7قانون مجازات اسالمي و بندهاي  609و  608، 514
 قانون مطبوعات  27و  26و مواد  6ماده  8و 
ن ( قـانو13( و )1قانون استفسـاريه نسـبت بـه مـواد )  44

  1372مقررات صادرات و واردات مصوب 
17/4/1380 36 

 214 18/1/1381 ستري قانون كانون كارشناسان رسمي دادگ از   45
 239-102 25/9/1381 از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان   46
 227-207 17/10/1382 نيکي قانون تجارت الکترواز   47
 245 28/4/1383 از قانون مبارزه با قاچاق انسان   48
 196 10/3/1384 قانون سِقط درماني   49
 159 23/3/1386 كنندگان خودروقانون حمايت از حقوق مصرفاز   50
 212 8/7/1386 از قانون مديريت خدمات كشوري   51
اي حفظ و گسترش فضـ اصالح اليحه قانوني قانون 1 ادهم  52

  اسالميشوراي انقالب  1359سبز در شهرها مصوب 
14/12/1387 260 

-281-213-161 8/12/1389  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگياز   53
287-289 

ان اسلحه و مهمات و دارنـدگاز قانون مجازات قاچاق   54
 سالح و مهمات غيرمجاز 

7/6/1390 121 

 235-38 17/7/1390 از قانون نظارت بر رفتار قضات  55
 248-244 1/12/1391 حمايت خانواده قانون  از  56
هاي هواپيمـايي قانون تعيين حدود مسؤوليت شـركت  57

 ايراني 
11/5/1391 282 

-277-89-53 3/10/1392 ز از قانون مبارزه با قاچاق كاال و ار  58
278 

-50-38-28-26 4/12/1392  دادرسي كيفرياز قانون آيين  59
52-54-55-56-
57-61-71-81-

82-98-99-101-
104-110-148-
150-158-223-

225-280 
از  الحاق برخي مواد به قانون تنظـيم بخشـياز قانون   60

  (2مقررات مالي دولت)
4/12/1393 280 

 269 15/7/1393 هاي مالي حکوميتاز قانون نحوه اجراي م  61
 64-62-57 23/1/1394  منکر قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان ازاز   62

ي م مـالپذير و ارتقاي نظاقانون رفع موانع توليد رقابت  63
 كشور 

1/2/1394 254 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 81-42 16/9/1394 قانون شوراهاي حل اختالف از    64

 199 13/11/1394  ريسم قانون مبارزه با تأمين مالي ترو  65

از قانون بيمه اجباري خسارات وارد شـده بـه شـخص   66
 ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 

20/2/1395 171-271-272 

-238-206-95 20/2/1395 قانون جرم سياسي   67
276-296 

 96 8/8/1395  هاي سياسيقانون نحوه فعاليت احزاب و گروهاز   68
 23 10/11/1395 هاي توسعه كشور مي برنامهاز قانون احکام داي  69
 مـاعياز قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجت  70

 (1396 -1400و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )
14/12/1395 23-39-43 

ــانون   71 ــدامات از ق ــا نقــ  حقــوق بشــر و اق ــه ب مقابل
  ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه

22/5/1396 28 

رق، كنندگان غيرمجاز از آب، بـمجازات استفادهنون قا  72
 تلفن، فاضالب و گاز 

10/3/1396 253 

 208 11/7/1396 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد از   73

ــي محصــوالت و   74 ــات و معرف ــت تبليغ ــانون ممنوعي ق
ــاز و آسيب ــدمات غيرمج ــالمت در خ ــه س ــان ب رس

ــانه ــي و بينرس ــي داخل ــاط جمع ــيهاي ارتب و  الملل
 فضاهاي مجازي 

22/3/1397 290 

 172 21/12/1397  كل كشور 1398قانون بودجه سال از   75

ن سـدارااز قانون اقدام متقابل در برابر اعـالم سـهاه پا  76
ط توس« سازمان تروريستي»انقالب اسالمي به عنوان 
 اياالت متحده آمريکا

3/2/1398 29 

 262 4/3/1398 از قانون حفاظت از خاك   77

 هانامهآيين
 285-284 18/2/1347 نامه راهنمايي و رانندگي از آيين  1

از  ( قـانون جـامع حمايـت13نامه اجرايي ماده)آييناز   2
 حقوق معلوالن

27/10/1383 102 

 38  25/2/1392 « تقانون نظارت بر رفتار قضا»نامه اجرايي از آيين  3
 ونامه اجرايي قـانون مجـازات قاچـاق اسـلحه آييناز   4

  و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مهمات
8/10/1392 121 

 305 12/5/1393 کيآوري و استنادپذيري ادله الکترونينامه جمعآيين  5

 73 5/6/1393  يقانون مجازات اسالم( 79نامه اجرايي ماده )آيين  6

 45 26/11/1393هـاي تکميلـي به نحوه اجراي مجازات نامه راجعآيين  7
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 ات اسالمي ( قانون مجاز23موضوع ماده )

 از دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كـاهش جمعيـت  8
 ها كيفري زندان

17/6/1395 78 

ف نامه اجرايي شـيوه اسـتقرار و اجـراي وظـايآييناز   9
معاونت اجـراي احکـام كيفـري يـا واحـدي از آن در 

  ها و مؤسسات كيفريزندان

24/12/1395  35 

 هاتصويبنامه

 در خصوص تعديل مبلغ مجازات نقدي بدل مهتصويبنا  1
 مي( قانون مجازات اسال27از حبس، مندرج در ماده )

16/8/1395 52 

ــوراياز   2 ــوبه ش ــوق مص ــوص حق عالي اداري در خص
  شهروندي در نظام اداري

9/11/1395 222 

مواد  اصالح ميزان جرايم مندرج درتصويبنامه راجع به   3
( قــــانون حفاظــــت و 50( و )46(، )44(، )43(، )42)
و  1346مصـوب  -برداري از جنگل ها و مراتـع بهره

 هــ مـور  25046ت /42127لغو تصويبنامه شـماره 
28/7/1382 

14/8/1396 267-268 

 



 

 

 

 

 فهرست آراي وحدت رويه ديوان عالی كشور 

 (هامندرج در زيرنويس)
 صفحه صدور تاريخ شماره رأي ديفر
1  1188  30/3/1336 90 
2  4668  7/9/1336 125 
3  233  2/10/1349 285 
4  290 17/9/1350 274 
5  10  21/7/1355 259 
6  34  2/12/1359 91 
7  59/24  9/12/1359 94 
8  2 29/1/1360 98 
9  34  30/8/1360 91 
10  13  6/7/1362 162 
11  52  1/11/1363 229 
12  40 26/9/1363 178 
13  12 20/3/1364 238 
14  32 20/8/1365 157 

15  45  25/10/1365 33 
16  522  23/12/1367 283 
17  530  1/12/1368 120 
18  540 29/8/1369 58 
19  541  4/10/1369 121 
20  563  28/3/1370 282 
21  571  1/11/1370 230 
22  594  1/9/1373 230 
23  591  16/1/1373 257 
24  616  6/3/1376 35 
25  619 6/8/1376 175 
26  628 31/6/1377 58 
27  624  18/1/1377 91 
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 صفحه صدور تاريخ شماره رأي ديفر
28  631  24/1/1378 92 
29  638  9/6/1378 286 
30  642 9/9/1378 59 
31  645  23/9/1378 247 
32  663 2/10/1382 275 
33  668 14/7/1383 276 
34  671 17/9/1383 66 
35  672 1/10/1383 266 
36  673 6/11/1383 88 
37  681  26/7/1384 266 
38  682 6/10/1384 232 
39  683 13/10/1384 141 
40  685 23/12/1384 92 
41  691 11/7/1385 174 
42  698 21/1/1386 240 
43  717 6/2/1390 166 
44  721 21/4/1390 248 
45  729 1/12/1391 304 
46  731 28/8/1392 68 

47  734 22/7/1393 274 
48  737 11/9/1393 37 

49  740 18/1/1394 174 
50  744 19/8/1394 40 

51  746 29/10/1394 70 

52  765 30/8/1396 32 

53  764 1396/8/9 68 

54  766 17/11/1396 171 

55  761 1396/8/2 180 

56  770 26/4/1397 246 

57  772 20/9/1397 60 
58  777 31/2/1398 172 
59  778 28/3/1398 279 

 


