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  تعالی باسمه

  

  احزاب سیاسیحوزه در  قانونی احکام نامعتبرفهرست  حطر

   

احکام قانونی حوزه احزاب سیاسی، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسـوخ   -واحده ماده 
  .اعتبار هستند یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی ضمنی یا منتفی شده و



٣ 

 

  فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی) الف

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

1 

قانون استخدام نیروهای مسلح 
قانون ارتش [شاهنشاهی ایران 

   ]جمهوری اسالمی ایران
  30/04/1336مصوب 

  15ماده  "د"بند  3جزء

 قانون ارتش جمهوری" 29ماده  "ز"با توجه به مفاد بند 
مفاد مشابه که  1366 /07/07مصوب  "ایران  اسالمی 

دلیل تکراری بودن و به جهت  به ،باشد میاین جزء 
 .گردد ، این جزء نسخ میگذار خر قانونؤاراده م اعمال

2  
قانون راجع به اجازه ضبط اموال 

متجاسرین آذربایجان و کردستان 
و تصفیه مطالبات و خسارات 

  04/03/1339اشخاص مصوب 

  .باشد ه و منتفی میاین مصوبه، موردی بود  ماده واحده

3  
قانون اصالح بعضی از مواد قانون 

استخدام نیروهای مسلح 
  شاهنشاهی 

  15/04/1344مصوب 

 15ماده  "د"بند  3جزء 
  اصالحی

قانون ارتش " 29ماده  "ز"با توجه به مفاد بند 
، این 1366/ 07/07مصوب  "جمهوری اسالمی ایران

بند  3 جزءناظر به اصالح جزء از قانون اصالحی که 
 مسلح  قانون استخدام نیروهای" 15ماده  "د"
دلیل  به ،باشد می 30/04/1336مصوب"شاهنشاهی 

، گذار خر قانونؤاراده م تکراری بودن و به جهت اعمال
  .گردد نسخ می

4  
تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی  

اعتماد به دولت جناب آقای 
  امیرعباس هویدا نخست وزیر 

  01/08/1346مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  پیوست 4بحث م

5  
اصالح مواد ه تصمیم قانونی دائر ب

نامه داخلی مجلس  آئین 155و  13
  شورای ملی 

  22/08/1348مصوب 

  اصالحی 13ماده 

آیین نامه داخلی مجلس " 27با توجه به مفاد ماده
، که به موجب 23/03/1361مصوب  "شورای اسالمی

در ترکیب » فراکسیونهای پارلمانی احزابرؤسای «آن 
هیأت رئیسه دائمی ذکر نشده، این ماده منسوخ 

  .ضمنی شده است

6  
ابراز رأی ه تصمیم قانونی دائر ب

اعتماد بدولت جناب آقای امیر 
  عباس هویدا نخست وزیر  

  01/07/1350مصوب 

  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  متن پیوست 5بند 

7  
ح بعضی از مواد قانون اصال

های شهرستان و  تشکیل انجمن
  استان 

  17/04/1351مصوب 

  اصالحی 11ماده  6بند 

تشـکیل  قـانون  "نـاظر بـه اصـالح     بندکه این  آنجااز
 30/03/1349ب مصـو  "انجمنهای شهرستان و استان

و باعنایت به اینکه قـانون مزبـور بـه موجـب      باشد می
یل انجمنهــای قــانون اصــالح قــانون تشــک" 86مــاده 

نسخ شـده  ، 26/03/1355مصوب  "شهرستان و استان
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف
بـه  نیـز  این قانون اصـالحی    11ماده 6بند است، لذا 

  .گردد تبعیت از قانون اصلی نسخ می

8  
قانون اجازه عضویت دارندگان 
پایه قضائی درحزب رستاخیز 

  31/02/1354ملت ایران مصوب 
از وقوع انقالب  سپبا توجه به انحالل حزب رستاخیز   کل قانون

  .منتفی شده است عاًموضو قانوناسالمی، این 

9  
قانون اجازه عضویت کارکنان 

غیرنظامی نیروهای مسلح 
شاهنشاهی درحزب رستاخیز 

  14/03/1354ملت ایران  مصوب 

از وقوع انقالب  پسبا توجه به انحالل حزب رستاخیز   کل قانون
  .منتفی شده است اًموضوع قانوناسالمی، این 

10  
اصالح قسمتی از قانون دادرسی و 
کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد 

  قانون مجازات عمومی 
  18/04/1354مصوب  

 310ماده  1بند 
  اصالحی 

کتاب پنجم  " 500الی  498با توجه به مفاد مواد -1
های   مبحث تعزیرات و مجازات(قانون مجازات اسالمی 

میزان مجازات ، که 02/03/1375مصوب  ") رندهبازدا
این قانون را تغییر داده، این   310جرایم موضوع ماده 

  .ماده منسوخ ضمنی شده است
قانون دادرسی و کیفر "با توجه به نسخ صریح  -2

مصوب  "قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح" 137به موجب ماده  04/10/1318مصوب  "ارتش
، این اصالحیه نیز به تبع قانون نسخ 09/10/1382
  .گردد می

11  
تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی 

اعتماد به دولت جناب آقای 
  ) وزیر نخست (امیرعباس هویدا 

  03/07/1354مصوب  

 3متن پیوست و بند 
  .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  متن پیوست

12  
ی تصمیم قانونی دائر به ابراز رأ

اعتماد به دولت جناب آقای دکتر 
زگار نخست وزیر جمشید آمو

  3/06/1356متخذه مصوب 

،3بند5مقدمه، جزء
سیاستهای اداری،  5بند 

قسمت دادگستری و 
  قسمت پایان مصوبه

 .باشد منتفی می این مصوبه، موردی بوده و

13  

الیحه قانونی راجع به واگذاری 
لوازم و کاالها و تجهیزاتی که قبالً 

وسیله حزب منحله سابق 
ه شده به رستاخیز سفارش داد

شهرداری تهران و معافیت 
کاالهای مزبور از پرداخت سود 

بازرگانی و حقوق و عوارض 
  13/11/1358گمرکی مصوب  

 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

14  

الیحه قانونی راجع به واگذاری 
لوازم و کاالها و تجهیزاتی که قبال 

وسیله حزب منحله سابق 
داده شده به  رستاخیز سفارش

شهرداری تهران و معافیت 
کاالهای مزبور از پرداخت سود 

بازرگانی و حقوق و عوارض 
 گمرکی

  27/11/1358مصوب   

 .باشد این مصوبه، موردی بوده و منتفی می  کل قانون

15  
اساسنامه کمیته انقالب اسالمی 

  ایران 
  04/03/1365مصوب  

  2ماده  "ب"بند 

ــاد باتوجــه ــاد م ــه مف ــ" 1ه ب ــروی انتظــامی ق انون نی
، که بـه  27/04/1369مصوب "ایران  اسالمی  جمهوری

ــف گرد  ــور مکل ــب آن، وزارت کش ــموج ــای دی  نیروه
ــهربانی« ــه «، »ش ــدارمری«و  »کمیت ــداکثر » ژان را ح

سـال ادغـام نمایـد و سـازمانی تحـت       ظرف مدت یک
» نیــروی انتظــامی جمهــوری اســالمی ایــران«عنــوان 

 هیـ ادغام و انتقـال کل  نیتشکیل دهد و نظر به تحقق ا
بـه   تیـ و باعنا یانتظـام  یرویـ به ن روهاین نیا فیوظا

 ایـن بنـد موضـوعاً   قـانون مـذکور،    4ماده  2مفاد بند 
  .منتفی شده است

  7ماده "ج"بند 

قانون نیروی انتظامی " 1ه به مفاد ماد باتوجه
، که به 27/04/1369مصوب "ایران  اسالمی  جمهوری

 نیروهای دیمکلف گردموجب آن، وزارت کشور 
را حداکثر ظرف » ژاندارمری«و »کمیته «، »شهربانی«

مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان 
تشکیل » نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران«

 فیوظا  هیادغام و انتقال کل نیدهد و نظر به تحقق ا
به  مفاد بند  تیو باعنا یانتظام یرویبه ن روهاین نیا
منتفی این بند موضوعاً قانون مذکور،  7ده ما "ب"

  .شده است
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  فهرست قوانین و احکام مدت منقضی) ب
  

  مواد مرتبط غیرمعتبر  قانون بیتصو خیو تارعنوان  ردیف

  3تا  1مواد   01/08/1331الیحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی مصوب  1

  62ماده   26/02/1339قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوب   2

  ماده واحده 44تبصره   21/12/1354کل کشور  مصوب   1355قانون بودجه سال  3

  ماده واحده 39تبصره   26/12/1355کل کشور مصوب  1356قانون بودجه سال  4

  ماده واحده 13تبصره   25/12/1356کل کشور مصوب   1357قانون بودجه سال  5

6  
یحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع قانون راجع به اصالح بند ج ال

و چگونگی ادامه فعالیت مدیران تصفیه  1358قانون بودجه سال  18تبصره 
  01/10/1360دستگاههایی که منحل شده اند مصوب  

  کل قانون

  199و 198مواد   20/07/1361مصوب    218تا  196قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده   7

  11ماده   18/05/1362مصوب  ) تعزیرات(مجازات اسالمی قانون   8

  8ماده   6بند   13/03/1365قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری  مصوب   9

  16ماده  02/07/1365قانون اصالح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب    10

  22و ماده  9ماده  24بند   25/12/1365قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصوب    11

  09/04/1371قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب   12
و  8ماده  24و  23بندهای 

  20ماده 

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب    13
 17ماده  "هـ"و  "د"های بند  19/06/1374

گی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن  14
  11/06/1383مصوب  

و بند  100ماده  "ج"بند 
  119ماده  "ی"

 




