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 پيشگفتار

ليـه  هـاي او رهقوانيني است كـه در دو دارترين ترين و ريشهيميقدمدني ايران يكي از قانون 
دانان وقـت و  برانگيز فقها و حقوقهمت، تالش و دقت تحسينبا  در كشور عزيزمانقانونگذاري 

عمدتاً با استفاده از منابع فقه اماميه و بعضاً برداشت از برخي قوانين كشورهاي ديگر به تصـويب  
يوند ديرينه اعتقادي و حقوقي ملت بـزر  ايـران بـا احكـام شـريعت      رسيده است. بدون ترديد پ

مقدس اسالم موجب شده است قانون مدني نيز كه عمدتاً منبعث از احكام منور دين مبين اسالم 
نظيري داشته باشد و خصوصاً عبـارات  باشد، طي چندين دهه، با تغييرات اندک، ماندگاري بيمي

نگارش ايـن قـانون، اسـتحكام و يكچـارچگي شـگرفي بـه آن       مختصر و مفيد و ادبيات قوي در 
 بخشيده است. 

با وجود تحوالت بسيار در روابط مختلـ  اجتمـاعي، اقتصـادي و ... در كشـور، خصوصـيات      
مذكور موجب شده كه اين قانون نسبت به وضعيت اوليه خود دچار تغييرات بسيار اندكي شـود و  

ام حقـوقي كشـور حفـر گـردد. تصـويب، تغييـرات و       القوانين بودن آن كماكـان در نظـ  وص  ام
 توان در چند مقطع زير خالصه نمود: را ميقانون مدني ايران تحوالت 
ـ  ششم، نهم و دهـم،  ره قانونگذاري سه دوماده، در  5551تصويب اوليه قانون مدني در  ال  
( 217، مـواد ) 5566( در سال 211( تا )5بدين شرح كه مواد ) .5551و 5555، 5566هاي در سال
تصويب شده اسـت. الزم بـه    5551( در سال 5551( تا )5679و مواد ) 5555( در سال 5675تا )

( به صورت اليحه به مجلس شوراي ملي وقت 211تا  5باشد جلد اول قانون مدني)مواد ذكر مي
قانون اجازه اجـراي اليحـه قـانون مـدني تـا موقـع اعـالم ر ي قطعـي         تقديم شده و به موجب 

ماده واحده: دولت مجاز است از »دارد كه بيان مي 51/9/5566ميسيون پارلماني عدليه مصوب ك
كه كاپيتوالسيون ملغي است، اليحه قانون مـدني را كـه بـه مجلـس      5566ارديبهشت  96روز 

شوراي ملي تقديم داشته، تا وقتي ر ي قطعي كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي اتخاذ 
اي از طـرح، بررسـي يـا    االجرا شده اسـت، ولـي سـابقه   الزم «به موقع اجرا گذارد.و اعالم شود، 
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مصوبه بعدي كميسيون مربوط و يا مجلس شوراي ملي وقت راجع به اليحه مـذكور بـه دسـت    
 نيامد.

  .5575تا سال  5556 سال تغيير و اصالح چند ماده، از ب ـ
  به صورت آزمايشي. 5575و  5575هاي تغيير و اصالح قريب پنجاه ماده، در سال ج ـ
 به صورت دائمي. 5566تغيير و اصالح پنجاه ماده، در سال  د ـ
 تاكنون. 5566تغيير و اصالح چند ماده، بعد از سال  هـ ـ

هاي قوانين و مقررات در معاونت تدوين، تنقـيح  با توجه به اينكه مبناي اصلي تهيه مجموعه
كد موضوعي است كـه   25قوقي رياست جمهوري، مبتني بر و انتشار قوانين و مقررات معاونت ح
كد، در مجموعـه  هم باشد، قانون مدني به همراه ساير قوانينيكي از كدهاي مذكور كد مدني مي

به چاپ رسيد؛ در عين حال به علت حجـم   5511قوانين و مقررات مدني تنقيح گرديد و در سال 
و نيـز حسـب درخواسـت     (ين و مقـررات متعـدد  ناشي از درج قـوان )بسيار زياد مجموعه موصوف 

در انواع مختل  )صرفاً مشتمل بر قانون مدني(  قانون مدن  مجموعهاطبان، نسبت به انتشار مخ
هـاي متعـدد ارايـه    در چـاپ  قانون مدني مجموعه تاكنون سه نوعمبادرت گرديد. بر اين اساس، 

 شده است: 
مشـتمل بـر تمـامي    تـرين نـوع مجموعـه،    ان كاملبه عنو ،)قطع وزيري( مجموعه قانون مدني -5

هاي توضيحي و تنقيحي؛ اين اثـر  االجراء و مشورتي و زيرنويسالزم تنظرا قوانين، مقررات، آراء و
  بار تجديد چاپ شده است. 56تاكنون 

هـاي الزم تنقيحـي و   همـراه بـا زيرنـويس   دربردارنده قانون مـدني   ،كتاب قانون مدني )سارع( -9
بار تجديد چـاپ شـده    1كه تاكنون  نامهات و واژه، آراء و نظردرج قوانين و مقرراتدون بتوضيحي 
 است.

ر مهمترين قـوانين و مقـررات و آراء و نظـرات    كه مشتمل ب ،مجموعه قانون مدني )قطع رقعي( -5
چـاپ از ايـن نـوع مجموعـه      نپنجمـي اثر حاضر  هاي تنقيحي است.مربوط و زيرنويساالتباع الزم
اين  اول و دومهاي باشد كه چاپالزم به ذكر مي .هنگام شده استبه 5527 ماه دياشد كه تا بمي

 ده است.در قطع جيبي منتشر گردي مجموعه
عنوان موجود در كشور، باشد كه در اغلب كتب همميمتعددي هاي داراي ويژگيحاضر مجموعه 
 هاي مذكور بدين شرح است:ويژگي شود. اهمّرنگ يافت ميندرت و كمخورد يا بهبه چشم نمي

با توجه به برخي اشتباهات نگارشي و بعضاً مفهومي در متن قانون مدني مندرج در  اول:
هاي موجود بين مابقي و همچنين تفاوت« 211تا ماده  5از ماده »مجموعه ادواري قوه مقننه وقت 

منتشر شده در روزنامه رسمي، و متن اين قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن 
 ضرورت رفع ابهام از اين موارد، متن صحيح با رعايت نكات زير در مجموعه حاضر درج گرديده است:
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 9در مورد اغالط اماليي، كلمه صحيح غالباً بدون توضيح در متن درج شده است. مثالً در بند  ـ5
  نوشته شده است.« انتفاع»حاضر، صحيح آن  درج گرديده بود كه در متن« انتفاق»به اشتباه  92ماده 
كه صرفاً در « 211تا ماده  5از ماده»در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدني  ـ 9

مجموعه ادواري قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير 
و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان، كلمه  محسوس داشته است، با رعايت مواد قبل و بعد

 يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح الزم نيز در پاورقي داده شده است.  
هاي مسلّم كه بين متن مندرج در مجموعه ادواري قوه درخصوص اشتباهات و تفاوت ـ 5

ناظر به جلد دوم تا آخر قانون »د دارد مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي وجو
و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته است، با رعايت مواد « مدني

دانان و مبنا قراردادن متن مندرج در ون فقهي معتبر و كتب حقوققبل و بعد و همچنين مت
رسمي تا جايي كه ممكن بوده، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج روزنامه

 و توضيح الزم نيز در پاورقي داده شده است.
هرگونه ابهام و با توجه به تنوع و تفاوت سطح اطالعات حقوقي مخاطبان محترم، براي رفع  دوم:

(، و مِثالً مَثالً) (،ع و خَلعلخُالمعني، همچون )هاي يك شكل و مختل ايجاد امكان قرائت درست واژه
 گذاري شود. هاي موصوف با دقت اعراب( و غيره، در حد توان تالش گرديده واژهثَمَن و ثُمن)

ل تنقيح شده و به عبارتي در عين اينكه قانون مدني مندرج در اين مجموعه به صورت كام سوم:
گري و آشنايي مخاطبان گرامي به آخرين وضعيت معتبر اين قانون ارائه شده است، ولي به منظور روشن

قانون حاكم بر وقايع و اَعمال حقوقي رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلي، متن مواد مذكور با درج تاريخ 
 فعلي قانون درج گرديده است.تصويب و موقت و دائم بودن آن، در پاورقي مواد 

با توجه به نوع مجموعه كه با محوريت قانون مدني و با هدف كم كردن حجم آن  چهارم:
تواند در توسيع و تضييق ، ساير قوانين و مقررات مرتبط كه ميگفته، تهيه گرديدهبه شرح پيش

 احكام قانون مدني مؤثر باشد، در پاورقي درج يا به آن ارجاع شده است. 
به علت اهميت نظرات شوراي نگهبان در خصوص قوانين قبل از تشكيل مجلس  پنجم:

شوراي اسالمي كه مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي ابراز شده، نظرات مرتبط نيز حسب مورد 
  آن ارجاع شده است.و يا به در پاورقي درج 

از آن توسط هيأت  چون يكي از انواع تفسير قانون، تفسير قضايي است كه شكلي ششم:
باشد، سعي االتباع ميگيرد و الزمرويه صورت ميعالي كشور در قالب ر ي وحدتعمومي ديوان

عالي كشور مرتبط با قانون مدني در شده است تمامي آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان
  پاورقي مواد مربوط درج گردد.

اداري نيز تنها يك ر ي، آن هم ناظر  در ارتباط با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت هفتم:
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 آمد كه در اين مجموعه درج شده است.

هاي مهم قوه قضائيه كه به مجموعه حاضر مربوط بوده و در حد امكان بخشنامه هشتم:
 شده، در پاورقي مواد مربوط درج گرديده است.  امكان دسترسي به آن فراهم

به مواد مورد نظر كه يك يا  ارجمندبه منظور تسهيل و تسريع در دسترسي مخاطبان  نهم:
هاي كليدي و مهم تهيه و در پايان نامه مفصلي مبتني بر واژهچند واژه آن را در ذهن دارند، واژه
  مجموعه گنجانيده شده است.

و تسريع در دسترسي مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند براي تسهيل  دهم:
  فهرست كاربردي به شرح زير در ابتداي مجموعه درج گرديده است:

 .فهرست ابواب و فصول قانون مدني ـ 5
 فهرست تاريخي نظرات شوراي نگهبان.  ـ 9
 . هاي قوه قضاييهبخشنامه تاريخي فهرست ـ 5
 عمومي ديوان عدالت اداري.    هيأت آراي تاريخي فهرست  ـ 1
 .عالي كشورت عمومي ديوانيه هيأحدت روآراي وتاريخي فهرست  ـ 1

هاي ديگر تا حد توان شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعهظيفه روبراي اينكه و
ين، تنقيح صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا تنقيحي معاونت تدوبه
رت داشته، نتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضروو ا

 (2) .رقي آمده استدر پاو (1)نظر مذكور با درج نشان معاونت
حاضر به نحو  كتابنظران و عموم مردم از ن، كارگزاران نظام، صاحبالمسؤواميد است 

، ما را در ارتقاي ها و پيشنهادهاي خويشت، راهنماييه نظرايو با ارا اري نمايندبردبهرهشايسته 
  (3).بعدي راهنما و ياور باشند هايكيفي مجموعه

 لعيا جنيدي
ن حقوقي رييس جمهورمعاو

 
 .ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوريم.ت.ت.ا.ق.م: معاونت تدو - 1
عالوه بـر سـايت    كه سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايرانررات مربوط به براي مالحظه تمامي قوانين و مق ـ 2

 باشـد، ي عموم مـردم و عالقمنـدان مـي   ذيل قابل دسترسي رايگان برا هاي اجرايي، از طريق نشانياينترانتي دولت براي دستگاه
 .www.dotic.ir شود: مراجعه

و  تنقيح ،ينتدو معاونتانتقادات و پيشنهادهاي خود را به نشاني: تهران ـ خيابان پاستور ـ نهاد رياست جمهوري ـ     ،نظرات - 3
ارسـال فرماييـد. در ضـمن     law@iripo.ir پسـت الكترونيـك  يـا  معاونت حقوقي رياست جمهـوري  قوانين و مقررات انتشار 
 .باشدميع نظرات عالقمندان و صاحبنظران دريافت و استما هنيز آماد 695 ـ 77161667و تلفن  695ـ77129666رنگار دو

http://www.dotic.ir-/


 

 
 
 

 هافهرست

 

 
 
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 5 پيشگفتار 

 01 فهرست ابواب و فصول قانون مدني

 01 ها()مندرج در زيرنويس ء، نظرات و آرامقررات، فهرست تاريخي قوانين

 01 فهرست نظرات شوراي نگهبان

 01 هاي رييس قوه قضاييه فهرست تاريخي بخشنامه

 01 ت عمومي ديوان عالي كشورأرويه هيفهرست تاريخي آراي وحدت

 00 ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريارفهرست آ

 00 قانون مدني

 001 مفهومي -تفصيلي نامهواژه
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 فهرست ابواب و فصول قانون مدني

 صفحه شماره مواد عنوان

 02 0ـ  01 اجراي قوانين به طور عمومآثار ودر انتشار و ـمقدمه 

 02 00ـ  555 ل: در اموالجلد او

 02 00ـ  025 مالكيت به طوركليدر بيان اموال و ـل كتاب او

 02 00ـ  02 در بيان انواع اموال ـل باب او

 02 00ـ  02 در اموال غيرمنقول ـفصل اوّل 

 02 05ـ  00 در اموال منقوله ـم فصل دو

 02 02ـ  02 ص ندارددر اموالي كه مالك خا ـفصل سوم 

در حقوق مختلفه كه بـراي اشـخاص نتـبت بـه امـوال       ـم باب دو
 شودحاصل مي

 20 05ـ  025

 20 21ـ  25 در مالكيت ـل فصل او

 22 01ـ  50 در حق انتفاع ـم فصل دو

 20 00ـ  50 سكني رقبي و در عمري و ـل مبحث او

 25 55ـ  50 قف در و ـم مبحث دو

 25 50 مباحات در حق انتفاع از ـمبحث سوم 

 آثـار  در احكـام و  در حق ارتفاق نتبت به ملك غيـر و  ـ  فصل سوم
 رنتبت به امالك مجاو امالك

 25 52ـ025

 25 52ـ  012 ملك غير نتبت به ارتفاق درحق ـ لاومبحث

 00 015 ـ 025 ربت به امالك مجاوآثار امالك نتدر احكام و ـم مبحث دو

 00 022ـ  025 در حريم امالك ـمبحث سوم 

 00 001ـ  505 در اسباب تملّك ـم كتاب دو

 00 000ـ  020 مباحه ءدر احياي اراضي موات و حيازت اشيا ـل قسمت او

 00 000ـ  005 در احياي اراضي موات و مباحه ـل باب او

 05 002ـ  021 در حيازت مباحات ـم باب دو

 02 020 در معادن ـ باب سوم

 01 020ـ  010 در اشياي پيداشده و حيوانات ضاله ـ باب چهارم

 01 020ـ  025 در اشياي پيداشده ـل فصل او

 02 011ـ  010 در حيوانات ضاله ـم فصل دو

 05 012ـ  012 در دفينه ـباب پنجم 



 فهرست ابواب و فصول قانون مدني

 

00 

 صفحه شماره مواد عنوان

 05 015ـ  020 در شكار ـباب ششم 

 51 022ـ  211 الزاماتدر عقود و معامالت و ـم قسمت دو

 51 022ـ  211 تعهدات به طوركليدر عقود و ـل باب او

 51 020ـ  025 معامالتدر اقتام عقود و ـل فصل او

 51 051ـ  002 )مكرر( شرايط اساسي براي صحّت معاملهدر  ـم دوفصل

 50 050ـ  015 در قصد طرفين و رضاي آنها ـ لمبحث او

 50 001ـ  002 در اهليت طرفين ـ ممبحث دو

 52 000ـ  002 در مورد معامله ـ مبحث سوم

 52 001ـ  002 )مكرر( در جهت معامله ـ مبحث چهارم

 50 005ـ  020 در اثر معامالت ـ فصل سوم

 50 005ـ  005 ـ در قواعد عمومي لمبحث او

 55 002ـ  021 در ختارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات ـ ممبحث دو

 55 020 دراثر عقود نتبت به اشخاص ثالث ـ مبحث سوم

 52 020ـ  002 شوددر بيان شرايطي كه درضمن عقد مي ـ فصل چهارم

 52 020 ـ 020 در اقتام شرط ـ لمبحث او

 52 025ـ  002 در احكام شرط ـ ممبحث دو

است يـا معـامالت    غيردر معامالتي كه موضوع آن مال ـ پنجمفصل
 فضولي

 51 001ـ  022

 21 020ـ  211 در سقوط تعهدات ـ فصل ششم

 21 025ـ  020 عهدفاي بهدر و ـ لمبحث او

 20 022ـ  022 در اقاله ـ ممبحث دو

 20 025ـ  050 اءدر ابر ـ مبحث سوم

 20 050ـ  052 در تبديل تعهد ـ مبحث چهارم

 22 050ـ  055 در تهاتر ـ مبحث پنجم

 22 211 الذمهمالكيت مافي ـ مبحث ششم

 22 210ـ  221 شودن قرارداد حاصل ميدر الزاماتي كه بدو ـ مباب دو

 22 210ـ  212 اتدر كلي ـ لفصل او

 20 211ـ  221 در ضمان قهري ـ مفصل دو

 20 212 ـ 201 در غصب ـ لمبحث او

 22 202 ـ 221 در اتالف ـ ممبحث دو
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 صفحه شماره مواد عنوان

 21 220ـ  225 در تتبيب ـ مبحث سوم

 22 222ـ  221 ءدر استيفا ـ مبحث چهارم

 22 222 ـ 211 در عقود معينه مختلفه ـ باب سوم

 22 222ـ  051 در بيع ـ لفصل او

 22 222ـ  200 در احكام بيع ـ لمبحث او

 25 205 ـ 201 در طرفين معامله ـ ممبحث دو

 25 202 ـ 220 در مبيع ـ مبحث سوم

 10 220 ـ 255 در آثار بيع ـ مبحث چهارم

 10 222ـ  222 ثمندر ملكيت مبيع و ـ لفقره او

 10 221 ـ 225 در تتليم ـ مفقره دو

 10 251ـ 252 در ضمان درك ـ فقره سوم

 10 250 ـ 255 ديه ثمندر تأ ـ فقره چهارم

 10 252ـ  051 احكام راجعه به آن و درخيارات ـ مبحث پنجم

 10 252ـ  000 در خيارات ـ لفقره او

 12 251 در خيار مجلس ـ لاو

 12 252 در خيار حيوان ـ مدو

 12 255ـ  010 در خيار شرط ـ سوم

 12 010ـ  015 خير ثمندر خيار تأ ـ چهارم

 11 001ـ  005 صفتخلف و در خيار رؤيت و ـ پنجم

 11 002ـ  000 در خيار غبن ـ ششم

 12 000ـ  021 در خيار عيب ـ هفتم

 15 022 ـ 001 يار تدليسدر خ ـ هشتم

 21 000ـ  002 در خيار تبعض صفقه ـ نهم

 21 000 در خيار تخلف شرط ـ دهم

 21 005 ـ 051 كلي طوربه در احكام خيارات ـ مدوفقره

 20 052 ـ 022 در بيع شرط ـ مفصل دو

 20 020ـ  025 ضهدر معاو ـ فصل سوم

 20 022ـ  021 جارهدر ا ـ فصل چهارم

 22 022 ـ 512 ءدر اجاره اشيا ـ لمبحث او

 22 511ـ  500 در اجاره حيوانات ـ ممبحث دو
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 صفحه شماره مواد عنوان

 22 500ـ  502 در اجاره اشخاص ـ مبحث سوم

 25 500ـ  505 كارگر در اجاره خدمه و ـ لفقره او

 25 502 ـ 501 نقل در اجاره متصدي حمل و ـ مفقره دو

 25 502 ـ 505 متاقات در مزارعه و ـ فصل پنجم

 25 502 ـ 500 در مزارعه ـ لمبحث او

 50 502ـ  505 در متاقات ـ ممبحث دو

 50 502ـ  521 در مضاربه ـ فصل ششم

 52 520ـ  511 در جعاله ـ فصل هفتم

 50 510ـ  212 در شركت ـ فصل هشتم

 50 510ـ  522 در احكام شركت ـ لاو مبحث

 52 525ـ  212 در تقتيم اموال شركت ـ ممبحث دو

 52 211ـ  220 ديعهدر و ـ فصل نهم

 52 211ـ  200 در كليات ـ لمبحث او

 52 200ـ  220 در تعهدات امين ـ ممبحث دو

 011 222ـ  220 گذاردر تعهدات امانت ـ مبحث سوم

 011 225 ـ 201 در عاريه ـ فصل دهم

 010 202 ـ 252 در قرض ـ فصل يازدهم

 010 250ـ  255 بنديگرودر قمار و ـ ازدهمفصل دو

 010 252 ـ 222 كالتدر و ـ فصل سيزدهم

 010 252ـ  225 در كليات ـ لمبحث او

 010 222ـ  212 كيلدر تعهدات و ـ ممبحث دو

 010 210ـ  211 در تعهدات موكل ـ مبحث سوم

 015 212ـ  222 كالتدر طرق مختلفه انقضاي و ـ مبحث چهارم

 015 220 ـ 102 در ضمان عقدي ـ فصل چهاردهم

 015 220ـ  251 در كليات ـ لمبحث او

 012 252 ـ 112 لهدر اثر ضمان بين ضامن و مضمون ـ ممبحث دو

 011 115 ـ 101 در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه ـ مبحث سوم

 012 100 ـ 102 در اثر ضمان بين ضامنين ـ مبحث چهارم

 015 100 ـ 122 در حواله ـ فصل پانزدهم

 001 120 ـ 150 در كفالت ـ فصل شانزدهم
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 000 150 ـ 111 در صلح ـ فصل هفدهم

 002 110 ـ 150 در رهن ـ مفصل هجده

 005 155 ـ 211 در هبه ـ فصل نوزدهم

 002 212 ـ 200 در اخذ به شفعه  ـقسمت سوم 

 002 205 ـ 505  صايا و ارثدر و ـ قسمت چهارم

 002 205 ـ 221 صايادر و ـ لباب او

 002 205 ـ 220 در كليات ـ لفصل او

 005 225 ـ 225 ر موصيد ـ مفصل دو

 001 201 ـ 205 بهدر موصي ـ فصل سوم

 000 251 ـ 252 لهدر موصي ـ فصل چهارم

 000  250 ـ 221 صيدر و ـ فصل پنجم

 000 220 ـ 505 در ارث ـ مباب دو

 000 220 ـ 222 راثطبقات مختلفه و در موجبات ارث و ـ لاوفصل

 002 221 ـ 210 در تحقق ارث ـ مفصل دو

 002 215 ـ 225 موانع ارث جمله از در شرايط و ـ فصل سوم

 005 222 ـ 250 در حجب ـ فصل چهارم

 002 252 ـ 515 در فرض و صاحبان فرض ـ فصل پنجم

 001 512 ـ 505 راثاالرث طبقات مختلفه ودر سهم ـ فصل ششم

 001 512 ـ 505 لياالرث طبقه اودر سهم ـ لمبحث او

 005 502 ـ 501 ماالرث طبقه دودر سهم ـ ممبحث دو

 021 502 ـ 525 ارث طبقه سوماالرث ودر سهم ـ مبحث سوم

 020 501 ـ 505 جهج و زودر ميراث زو ـ مبحث چهارم

 022 551 ـ 555 در مقررات مختلفه ـ كتاب سوم

 020 552 ـ 0052 م: در اشخاصدو جلد

 020 552 ـ 515 در كليات ـ لكتاب او

 022 512 ـ 550 در تابعيت ـ مكتاب دو

 005 550 ـ 0110 در اسناد سجل احوال ـ كتاب سوم

 001 0110 ـ 0101 در اقامتگاه ـ كتاب چهارم

 002 0100 ـ 0121 در غايب مفقوداالثر ـ كتاب پنجم

 050 0120 ـ 0122 در قرابت ـ كتاب ششم
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 050 0120 ـ 0051 طالق در نكاح و ـ كتاب هفتم

 050 0120 ـ 0005 در نكاح ـ لباب او

 050 0120 ـ 0101 در خواستگاري ـ لفصل او

 050 0100 ـ 0100 اجقابليت صحي براي ازدو ـ مفصل دو

 051 0105 ـ 0120 در موانع نكاح ـ فصل سوم

 020 0120 ـ 0111 شرايط صحّت نكاح ـ فصل چهارم

 020 0110 ـ 0110 كالت درنكاحو ـ فصل پنجم

 020 0115 ـ 0111 در نكاح منقطع ـ فصل ششم

 022 0112 ـ 0010 در مهر ـ فصل هفتم

 010 0010 ـ 0005 به يكديگرجين نتبت تكاليف زو در حقوق و ـ فصل هشتم

 012 0001 ـ 0051 نكاح در انحالل عقد ـ مباب دو

 012 0000 ـ 0020 در مورد امكان فتخ نكاح ـ لفصل او

 012 0022 ـ 0051 در طالق ـ مفصل دو

 012 0022 ـ 0000 در كليات ـ لمبحث او

 020 0002 ـ 0005 در اقتام طالق ـ ممبحث دو

 020 0051ـ 0051 در عدّه ـ مبحث سوم

 022 0052 ـ 0050 الددر او ـ كتاب هشتم

 022 0052 ـ 0021 در نتب ـ لباب او

 020 0022 ـ 0015 در نگاهداري و تربيت اطفال ـ مباب دو

 025 0021ـ 0050 اليت قهري پدر و جدپدريدر و ـ باب سوم

 050 0055 ـ 0012 در خانواده ـ كتاب نهم

 050 0055 ـ 0012 در الزام به انفاق ـ لفصل او

 050 0011 ـ 0052 قيمومت در حجر و ـ كتاب دهم

 050 0011 ـ 0001 در كليات ـ لفصل او

 051 0002 ـ 0020 ترتيب آن در موارد نصب قيم و ـ مفصل دو

د آن، حـدو  ليـت قـيم و  متـوو  و ظـايف و و دراختيـارات  ـ سومفصل
 العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيدنظارت مدعي

 010 0025 ـ 0001

 010 0002 ـ 0050 در موارد عزل قيم ـ فصل چهارم

 015 0052 ـ 0052 تحت قيمومت ج ازدر خرو ـ فصل پنجم

 012 0051 ـ 0225 در ادله اثبات دعوي  جلد سوم:
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 012 0055 ـ 0022 در اقرار ـ لكتاب او

 012 0055 ـ 0010 در شرايط اقرار ـ لباب او

 011 0015 ـ 0022 در آثار اقرار ـ مباب دو

 012 0020 ـ 0215 در اسناد ـم كتاب دو

 000 0212 ـ 0201 در شهادت ـ كتاب سوم

 000 0212 ـ 0200 دتدر موارد شها ـ لباب او

 002 0205 ـ 0201 در شرايط شهادت ـ مباب دو

 000 0200 ـ 0200 در امارات ـكتاب چهارم 

 000 0205 ـ 0225 در قتم ـكتاب پنجم 
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 ، نظرات و آراءمقررات ،تاريخي قوانين فهرست

 (هامندرج در زيرنويس)
 

 صفحه تاريخ عنوان رديف

 نالف ـ قواني

 50 02/0/0200 از قانون تجارت   0

 02 20/0/0200   محاكم در شيعه غير ايرانيان شخصيه احوال رعايت اجازه قانون  0

 052 00/0/0202 رشكتتگي از قانون اداره تصفيه امور و  2

 02 0/5/0202 قانون هواپيمايي كشوري از   0

 02 00/0/0220 با الحاقات بعدي قانون شهردارياز   5

 010 01/00/0202 كل كشور  0200قانون بودجه سال از   2

 055 00/00/0201 از قانون اصالح قتمتي از قانون تجارت   1

بـا   مصـنفان و هنرمنـدان   ،لفانوقانون حمايت حقوق ماز   2
 اصالحات بعدي

00/01/0202 002 

 25 2/00/0250  عدواني تصرف قانون اصالح قانون جلوگيري ازاز   5

 050و 010 05/00/0252  ايت خانوادهقانون حماز   01

 05 0/5/0252 جر ابط موجر و متتأقانون رواز   00

 021 0/2/0252  از قانون اجراي احكام مدني  00

 050 2/0/0252 قانون مدني   0100اليحه قانوني الغاء مقررات مخالف ماده   02

اليحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به   00
 مومت واليت و قي

00/1/0252 025 

 02-00-05 00/5/0252 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   05
50-21 

 05-01-00 02/00/0220 قانون توزيع عادالنه آب از   02
05 

قـاف و  قانون تشكيالت و اختيـارات سـازمان حـ  و او   از   01
 امور خيريه

0/01/0222 25 

 02 5/1/0222 از قانون نفت با اصالحات بعدي  02

 50-000 2/00/0222 با اصالحات بعديهاي متتقيم قانون مالياتز ا  05

 تمليكي اموال آوري و فروشسازمان جمعقانون تأسيس   01

  و اساسنامه آن
00/01/0211 21 
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 صفحه تاريخ عنوان رديف

 012 02/2/0210  طالق قانون اصالح مقررات مربوط بهاز   00

ـيه و   ي مطروقانون رسيدگي به دعاو  00 حه راجع به احـوال شخص
 ني ايرانيان زرتشتي، كليمي و متيحي  تعليمات دي

2/0/0210 00 

 001 01/1/0210 قانون مدني( 520قانون استفتاريه ماده )  02

نامه داخلـي  مصوبات مربوط به آيين بودن قانون متتثني  00
  قانون مدني 0مجلس شوراي اسالمي از موضوع ماده 

1/01/0210 02 

ــال    05 ــالب اس ــهيد انق ــاد ش ــواهي بني ــار گ ــانون اعتب مي ق
ر حكم موت فرضي غايبـان مفقـوداالثر   درخصوص صدو

 انقالب اسالمي و دفاع مقدس در محاكم صالح 

01/0/0212 051 

 055 1/5/0212 از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي   02

هاي عمومي و انقالب در امور دادرسي دادگاهقانون آييناز   01
 مدني

00/0/0215 015 

 020 01/00/0221 لت مقررات مالي دو بخشي از قانون تنظيماز   02

 021-025 05/5/0220 از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان   05

 020 05/0/0220 ر جين ناباروجنين به زو ءقانون نحوه اهدااز   21

 012 01/01/0220 نيكي از قانون تجارت الكترو  20

 051 02/0/0222 از قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن   20

( قـانون مـدني   0120ن استفتاريه تبصره ذيل ماده )قانو  22
  0212مصوب 

01/0/0220 022 

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان   20
 ايراني با مردان خارجي 

0/1/0225 021 

 05-15 02/2/0222 كنندگان خودرو قانون حمايت از حقوق مصرفاز   25

كي و كـاه   تتـهيالت بـان   اعطـاء  تتـهيل  قـانون از   22
هـاي توليـدي و   هاي طرح و تتريع در اجراء طـرح هزينه

 هاافزاي  منابع مالي و كارآيي بانك

5/0/0222 012 

 05 00/01/0225 فروش ساختمان قانون پي از   21

-22-022 0/00/0250 از قانون حمايت خانواده   22
050-052-
020-021-
022-020-



 ها(تاريخي قوانين، مقررات، نظرات و آراء )مندرج در زيرنويس فهرست

 

01 

 صفحه تاريخ عنوان رديف

012-012-
052-022-

010 

ــت از   25 ــانون حماي ــي  ق ــان ب ــان و نوجوان ــت و از كودك سرپرس
  بدسرپرست

20/2/0250 051-005-
025-020-

051 

 52 1394/3/23 هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميتاز   01

 055 00/00/0252  ورقانون جامع حدنگار )كاداستر( كشاز   00

 25 02/5/0250 از قانون شوراهاي حل اختالف  00

 012 01/00/0255  توسعه كشور هايقانون احكام دائمي برنامهاز   02

قانون برنامه پنجتاله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي از   00
  (0011-0252)و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

00/00/0255 022 

 22 00/00/0255  كل كشور 0252بودجه سال از قانون   05

 هانامهآيين -ب 

 21 00/0/0200 قانون مدني 222و  02نظامنامه اجراي مواد   0

 02 2/5/0222 لت ت دونامه داخلي هيأآييناز   0

نامه اجرايي قانون الحـاق يـك تبصـره بـه مـاده      از آيين  2
 قانون مدني  0120

02/0/0211 020 

ي با زنان خارجي آواره )دارنده نامه ازدواج مردان ايرانآيين  0
 كارت هويت ويژه اتباع خارجي( با اصالحات بعدي

01/0/0220 022 

( قـانون جـامع حمايـت از    02نامه اجرايـي مـاده )  از آيين  5
 حقوق معلوالن 

01/01/0222 051 

هـاي فنـي و   نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشـگاه از آيين  2
 اي آزاد حرفه

2/5/0225 025 

 00-022-022 01/00/0252  نامه اجرايي قانون حمايت خانوادهينآي از  1

-20-022-001 05/5/0255 قوق شهروندي منشور حاز   2
025-050 

 تصويبنامه –ج 

اجباري شدن آزماي  تشخيص ناقلين تاالسـمي قبـل از     0
 اجازدو

01/0/0212 050 

 

http://10.0.23.20/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=211417&type=all&isLaw=1
http://10.0.23.20/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=211417&type=all&isLaw=1
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 شوراي نگهبان نظر شرعي
 صفحه ماده/مواد شماره /تاريخ

0255 - 2/2/0221   0215 000 
 

 هاي رييس قوه قضاييهفهرست تاريخي بخشنامه
 صفحه ماده/مواد شماره /تاريخ

 021 0022ت م   5/01/0215 ـ 02515/15/0

 020 0121   00/01/0215ـ 02502/15/0

 021 0121 2/0/0211 ـ 0115/11/0

 022 0120ت م   02/0/0212 - 215/12/0

05121/20/0 - 02/00/0220 0150 055 

 2252/22/0 - 05/0/0222 0150 052 

 021 512 2/00/0225ـ  02122/25/0 

011/22021/5111 – 02/00/0250   055 050 
 

 عالي كشورت عمومي ديوانأرويه هيفهرست تاريخي آراي وحدت
 

 صفحه ماده/مواد شماره /تاريخ
250 – 00/0/0222   202 001 
 52 002 05/01/0221 ـ 050
 25 02 02/00/0200 ـ 2520
0550-00/5/0200 252 10 
 001 555 2/1/0205 ـ 000
 005 220 02/01/0250 ـ 50
 051 0022 05/0/0221 ـ 0
 055 0102 20/20رديف  05/0/0222 ـ 0
 02 00 5/5/0222 ـ 20
 52 525 00/01/0222 ـ 02
21 - 2/01/0220 0001 055 
 025 0021 02/00/0221 ـ 502
 22 050 5/00/0221 ـ 501
 22 050 00/1/0210 ـ 512
 20 21 05/00/0210 ـ 212
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 صفحه ماده/مواد شماره /تاريخ
211 - 01/2/0215 022 22 
 005 220 2/0/0212 ـ 201
 005 152 01/2/0212 ـ 201
 025 0125 00/0/0212 ـ 222
 010 0120ت م   02/01/0212 - 201
 52 001 00/5/0225ـ  252
 022 0120 0/2/0222ـ  115

112 -00/5/0221 0125 022 
 012 0005 01/1/0225ـ  102
 025 0125   02/0/0251ـ  102
122 – 05/1/0252   225 10 

 
 ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ي أر

 صفحه ماده/مواد شماره /تاريخ

 022 0120ت مزيرنويس  0/5/0212 – 002
 


