
 قوانین خاص استناد شده در کتاب شرح جامع قانون مدنی

)در ستون سمت چپ جدول زیر، نشان داده شده است که هر قانون خاص ذیل کدام ماده قاون مدنی  

 مورد استناد قرار گرفته است(
 ماده قانون مدنی تاریخ تصویب عنوان ردیف

 2/ 30 31/5/1388 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1

 467 10/12/1372 های مسافربری قانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانه 2

 162 10/3/1304 ها )منسوخ( قانون اوزان و مقیاس 3

 342/162/137 18/10/1311 ها قانون اوزان ومقیاس 4

 339/383/184/953/588 10/11/1395 های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 5

 591 22/8/1357 افراز و فروش امالک مشاعقانون  6

 137 1/2/1367 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 7

 138 1/2/1354 قانون اراضی مستحدثات ساحلی 8

 1386/ 8/11 قانون اساسی 44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 9

با اصالحات 

 بعدی بعذی

744/438/331 

 335 7/4/1349 آهن ها و راه قانون ایمنی راه 10

/  308/ 7/ 191/ 193/ 196/ 198 2/4/1319 حسبیقانون امور  11

377 /271 /231/ 598 /595 /

591 /505 /680 /669 /651 /

606 /843 /825 /793 /705 /

868 /866 /859 /848 /878 /

872 /871 /869 /1015 /1014 /

1012 /943 /1036 /1025 /

1023 /1019 /1212 /1187 /

1184 /1064 /1234 /1232 /

1227 /1248 /1246 /1244 

/ 146/ 1/ 4/ 6/ 9/ 28 /30 12/9/1358 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 12

145 /132 /31 /232 /218 /

161 /148 /1114 /1035 /1003 /

 1224ق.م. م /  11/ ماده 213

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در  13

 محاکم

 6پاورقی ماده  31/4/1312

 189 24/4/1318 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 14

/ 219/ 10/9/221/ 11/ 33/ 183 21/1/1379 مدنی قانون آیین دادرسی 15

218 /194 /232 /230 /228 /

226 /282 /280 /377 /265 /

313 /202 /294 /289 /662 /

598 /298 /331 /960 /954 /

674 /672 /1089 /1082 /1010 /

971 /1257 /1247 /1183 /

1130 /1312 /1297 /1358 /

133 

/ 678/ 231/741/ 277/ 208/ 311 4/2/1392 قانون آیین دادرسی کیفری 16

619 /454 /1250 /1306 /843 /

ق  8ق. م. م / ماده  10/ ماده 743

 ق. م. م 11/ ماده 1330م.م / 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  17

 دولت

 

 

 

 ق.م.م 11/ 23 1393/ 4/12

 



 238/ 267/ 128/351/17/11/6 1/8/1356 قانون اجرای احکام مدنی 18

 /238 /222 /184 /334 /299 /

294 /279 /843 /833 /793 /

784 /1117 /972 /971 /869 

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص صدور  19

حکم موت فرضی غایبان مفقوداالثر انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

 در محاکم صالح

30/1/1376 1023 

 1212 21/1/13657 انداز برای اطفال  قانون اجازه افتناح حساب پس 20

 1133/336 28/8/1371 ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق  21

 

 

 

 

 

 

 

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی  22

 موقوفه 

25/11/1371 313 

/ 333/ 843/ 183/ 188/ 196 7/2/1316 قانون بیمه  23

 957ق.م.م /  13/ ماده 221

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  24

 حوادث ناشی از وسیله نقلیه 

20/2/1395 335 

 567 11/6/1383 قانون برنامه چهارم توسعه  25

 241/238/ 513 15/10/1389 قانون برنامه پنجم توسعه 26

 1082 14/12/1395 قانون برنامه ششم توسعه 27

 93 10/12/1351 قانون برنامه و بودجه  28

 1231 27/12/1343 کل کشور 1344قانون بودجه  29

 4 31/12/1397 کل کشور  1398قانون بودجه سال  30

/ 262/361/341/184/463/384 12/1/1389 فروش ساختمان  قانون پیش 31

395 /377 /758 

 215/ 956 17/1/1379 قانون پیوند اعضاء  32

 307/ 344 18/4/1351 قانون پولی و بانکی کشور  33

 3 25/3/1398 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  34

 79/75/63/55/91/84/83/44 2/10/1363 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج، اوقاف و امور خیریه  35

 12/ ماده 231/ 292/ 674/ 868 3/4/1354 قانون تأمین اجتماعی  36

 ق.م.م 13/ ماده  966ق. م. م / 

 976 19/12/1380 گذاری خارجی  قانون تشویق و حمایت سرمایه 37



های مربوط به اسناد سجلی و  قانون تخلفات جرایم و مجازات 38

 شناسنامه 

10/5/1370 996 /993 

 28/25/ 160 16/2/1361 قانون توزیع عادالنه آب  39

قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از  40

 ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 

2/7/1398 976 

/ 276/ 1034/ 137/28/ 174 2/3/1375 های بازدارنده  قانون تعزیرات و مجازات 41

234 /1128 /881  /1224 

 361/ 102/810/ 118/ 360/128 16/12/1343 ها  قانون تملک آپارتمان 42

/ 296/ 191/ 193/ 224/194 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیکی  43

249 /232 /225 /1293 /

1386 /1384 
/ 190/ 193/ 11/ 29/ 65/ 184 13/2/1311 قانون تجارت  44

189 /186/218 /217 /198 /

196 /228 /236 /225 /221 /

267 /264 /231 /230 /280 /

ق.م.م  2/  ماد 273/ 276/ 277

 /307 /299 /293 /380 /377 /

263 /344 /505 /490 /431 /

394 /575 /572 /571 /516 /

664 /663 /661 /651 /686 /

684 /678 /668 /753 /724 /

705 /698 /958 /843 /835 /

834 /1193 /1286 /1002 /992 

 271/ 861 14/7/1309 قانون تصدیق انحصار وراثت  45

 28 24/10/1370 آوری و فروش امالک تملیکی سازمان جمعقانون تأسیس  46

/ 338/ 571/ 184/ 190/ 198 24/12/1347 الیحه اصالحی قانون تجارت  47

331 /957 /774 

/ 236/ 247/ 28/11/ 41/35 26/12/1310 قانون ثبت اسناد و امالک  48

225 /184 /324 /363 /339 /

459 /458 /448 /384 /777 /

758 /576 /463 /814 /793 /

779 /778 /1290 /1286 

 998/ 999/ 992/ 993/ 995 16/4/1355 قانون ثبت احوال  49

 9/ 331/ 992 7/8/1386 های صنعتی و عالئم تجاری  قانون ثبت اختراعات، طرح 50

 1227 16/2/1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 51

 589 21/11/1385 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی  52

 8 7/6/1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی  53

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و  54

 حمایت از کاالی ایرانی 

15/2/1398 292 

 15/11/1353 قانون حمایت خانواده  55

با اصالحات 

1391 

1035 /971/868 /1049 /1043 /

1041 /1040 /1080 /1077 /1062 /

1060 /1119 /1117 /1111 /1082 /

1108 /1148 /1134 /1133 /

2174 /1171 /1170 /1169 /1210 /

1306 

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اصالحات  56

 بعدی 

11/10/1348 843 



 1173 23/2/1399 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  57

 995 2/11/1367 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها  58

 675/ 339/ 350/ 426 15/7/1388 کنندگان  قانون حمایت از حقوق مصرف 59

 430/335/221/10 23/3/1386 کنندگان خودرو  قانون حمایت از حقوق مصرف 60

 30 31/3/1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  61

 1047/1031/997 31/6/1392 سرپرست و بدسرپرست  قانون حمایت از کودکان بی 62

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل  63

 مشکل اراضی بایر 

25/5/1367 178 

 968/232/193 26/6/1376 المللی ایران  قانون داوری تجاری بین 64

/ 284/ 331/ 10/ 184/ 306/190 29/6/1343 قانون دریایی  65

 40/ ماده 469/ 485/ 221/ 224

/ 516/ 772/ 773/ 780ق.م.م / 

793 

 4 25/3/1392 قانون دیوان عدالت اداری  66

 184/ 230/ 335 8/12/1389 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  67

 174 12/8/1309 قانون راجع به حفظ آثار ملی  68

 ق.م.م 11ماده  13/8/1390 قانون راجع به دعوای بین اشخاص و دولت  69

/ 481/ 485/ 184/ 273/ 449 2/5/1356 قانون روابط موجر و مستأجر  70

474 /467 /491 /490 /487 /

486 /758 /498 /494 /492 /

793 

/ 498/ 219/ 467/ 486/ 490 13/2/1362 قانون روابط موجر و مستأجر  71

494 /492 

 467/ 494/474 5/1376/ 26 قانون روابط موجر و مستأجر  72

 467 27/9/1365 ماده واحده قانون روابط موجر و مستأجر  73

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی  74

 به وسیله نقلیه موتوری 

13/9/1345 335 

 8 16/3/1310 قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی  75

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به  76

 شهرداری 

14/2/1361 23 

/ 777/ 783/ 294/ 399/ 466 1/2/1394 پذیر رقابتقانون رفع موانع تولید  77

779 

 1250 26/2/1316 ماده واحده راجع به تعیین قیم اتفاقی  78



 174 18/2/1358 های غیرمجاز  الیحه قانونی راجع به جلوگیری از حفاری 79

الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به  80

 امالک

27/9/1358 313 

 141/ 144/ 145 22/6/1366 قانون زمین شهری  81

 957 10/3/1384 قانون سقط درمانی  82

 179 16/3/1346 قانون شکار و صید  83

 24/ 38/30ق.م.م /  11ماده  11/4/1334 قانون شهرداری  84

 494 16/9/1394 قانون شوراهای حل اختالف  85

قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای  86

 های خارجی  رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت

17/12/1390 307 

 1289/ 10/ 189/ 289/265 16/4/1355 قانون صدور چک با اصالحات بعدی  87

 136/ 594 6/6/1309 قانون قنوات  88

/ 231/ 10/ 60/ 193/188/184 29/8/1369 قانون کار  89

234 /330 /212 /332 /294 /

273 /271 /232 /497 /399 /

/ 674/ 333ق. م.م /  12ماده 

515 /514 

 7 25/3/1355 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان  90

/ 329/ 221/193/ 222/ 332 7/2/1339 قانون مسؤلیت مدنی  91

ق.م.م  80/ ماده 307/ 311/ 328

 /333 /331 /1168 /1035 /

 1216/ 1224ق.م.م /  110ماده 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی با اصالحات  قانون آیین 92

1397 

7/10/1372 2 

 956ق.م.م /  11ماده  8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشور  93

 4/ 271/ 956/341 1/6/1366 قانون محاسبات عمومی کشور  94

ق.م.م / 2ماده ق.م.م / 10ماده  22/12/1364 قانون مطبوعات  95

 ق.م.م10ماده 

/ 223/218/183/10/633/626 3/2/1366 های مستقیم با اصالحات بعدی  قانون مالیات 96

546 /277/1294/868/843 /

27/2/1377 قانون معادن  97 786

با اصالحات 

 بعدی

774 /161 /38 

 210 20/3/1395 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  98

/ 333/ 2/ 10/ 11/ 221/ 307 1/2/1392 قانون مجازات اسالمی  99

ق.م.م / ماده  6/ ماده 331/ 332

/ ماده 494/ 745/ 551ق.م.م / 1

/ 769/756/ 868ق.م.م / 150

1216 /1179 /953 /880 /1315 /

1314 /1312 /1328 /1325 /

1319 



 247 5/1/1308 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 100

 145 30/9/1365 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن  101

 28 3/10/1392 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  102

 1061 25/10/1345 قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه  103

الیحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان  104

 دولت در معامالت دولتی و کشوری 

23/10/1337 210 

/ 65/ 190/ 217/ 228/218 15/7/1393 های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت 105

1080 /956 /277 

 146 9/7/1366 قانون نفت  106

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف  107

 اموال دولتی 

15/8/1365 23 

 1031/ 1168 29/4/1382 قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور  108

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای  109

 های عمومی، عمرانی و نظامی دولتی  برنامه

17/11/1358 518/207/31 

 11 28/12/1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  110

 230 25/11/1315 قانون وکالت دادگستری  111

قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران  112

 آنها 

8/10/1360 1171 

 5 1/5/1328 قانون هواپیمایی کشوری  113

 

 


