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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 1335- 1285 
هجري شمسي

شماره�1397/2/1�-�31/572۶

فهرست�قوانین�منسوخ�صریح�در�بازه�زمانی�1335-��1285هجری�شمسی

مدیرعامل�محترم�روزنامه�رسمی�كشور

كشور� مقررات� و� قوانین� تنقیح� و� تدوین� قانون� �)3( ماده� �)1- �5( بند� به� مستنداً� �

مصوب��1389/3/25و�ماده�)7(�دستورالعمل�اجرایی�قانون�یادشده�مصوب�1389/5/19،�

بدینوسیله�اولین�فهرست�موارد�موضوع�بند�یادشده�)مربوط�به�بازه�زمانی��1285�-1335

توضیح� به� الزم� و� می�گردد� ارسال� رسمی� روزنامه� در� انتشار� جهت� شمسی(� هجری�

می�باشد:

�1-�فهرست�مذكور�كه�جنبه�اعالمی�دارد،�تنها�حاوی�قوانین�نسخ�شده�صریح�می�باشد�

كه�كل�متن�قانون�نسخ�گردیده�است�

�2-�هرگونه�استناد�به�قوانین�یادشده�صرفًا�برای�اعمال�در�دوره�اعتبار�آنها�با�رعایت�

اصول�حقوقی،�قوانین�ناظر�و�موازین�شرعی�-�در�چارچوب�اصل�چهارم�قانون�اساسی�

جمهوری�اسالمی�ایران�-�مجاز�می�باشد�

�3-�در�ستون�دلیل�و�تاریخ�نسخ،�مطابقت�های�تاریخی�)هجری�شمسی�-�هجری�

قمری(�لحاظ�و�منظور�گردیده�است�
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ناسخمنسوخردیف

نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران  1
مصوب 1285/07/25

ماده 150  نظامنامه داخلی مجلس 
شورای ملی مصوب 1288/10/19

2

 قانون انجمنهای ایالتی و والیتی 
مصوب 1286/03/01 

 1ـ ماده 65 قانون تشكیل انجمنهای 
شهرستان و استان مصوب 1349/03/30 
2ـ ماده 84  قانون اصالح قانون تشكیل 
انجمنهای شهرستان و استان مصوب 

1355/03/26

ماده 7  قانون بلدیه  مصوب 2/30/  قانون بلدیه مصوب 31286/03/10
1309

4
 قانون تشكیل ایاالت و والیات و 

دستورالعمل حكام مصوب 1286/09/27
ماده 26  قانون تقسیمات كشور و 

وظایف فرمانداران و بخشداران  مصوب 
1316/8/16

5

1ـ ماده 45 الیحه قانونی مطبوعات  قانون مطبوعات مصوب 1286/11/18
مصوب 1331/11/15 نخست وزیر 2ـ 

ماده 41 الیحه قانونی مطبوعات مصوب 
1334/05/08

6
 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی 

مصوب 1288/10/17
ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/02/25

 قانون انحصار نمك مصوب 7
 1288/12/24

 ماده واحده ی قانون الغای مالیات نمك 
مصوب 1290/03/11

8

  قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه 
مصوب 1288/12/26 

1. ماده 4 قانون مالیات راه و الغاء 
عوارض و مالیات های بلدی مصوب 

1304/11/19 2. ماده 7  قانون اصالح 
قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور ماه 

1311 شمسی

9

  قانون راجع به روده مصوب 
 1289/02/08

1ـ ماده 4 قانون مالیات روده مصوب 
1304/11/18 2ـ قانون الغا عوارض 

راجع به روده مصوب 16 آذر ماه 1305 
شمسی مصوب  1305/9/15
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ناسخمنسوخردیف

10
 قانون قبول و نكول بروات تجارتی 

مصوب 1289/02/29
ماده 242 قانون تجارت مصوب 

1304/03/12

11
 اصالح ماده 70 نظامنامه داخلی مصوب 

1289/08/13
ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/2/25

 قانون محاسبات عمومی مصوب 12
1289/12/03

ماده 53 قانون محاسبات عمومی 
مصوب 1312/12/10

13
 اصالح ماده 70 نظامنامه داخلی مصوب 

1289/08/13
ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/2/25

14
 قانون محاسبات عمومی مصوب 

1289/12/03
ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/2/25

 ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد قانون ثبت اسناد مصوب 151290/02/21
مصوب 1302/01/28

 قانون اصالح »قانون قبول و نكول 16
بروات« مصوب 1290/03/04

ماده 242 قانون تجارت مصوب 
1304/03/12

 قانون تشكیل ترتیبات مالیاتی مملكت 17
ایران 1290/03/23

ماده 1 قانون نسخ قانون 23 جوزا 
1329 مصوب 1293/12/26

18
 اصالح مواد 60 و 62 نظامنامه داخلی 

مصوب 1290/04/26
ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/02/25

19
 قانون تفسیر فقره دوم و سوم ماده 

هشتاد و پنجم نظامنامه داخلی مصوب 
1290/04/26

ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی مصوب 1328/02/25

20

 قوانین موقتی اصول محاكمات 
حقوقی مصوب كمیسیون قوانین عدلیه 

مصوب 1290/08/8 

باب ششم )مواد 599 تا 749( را ماده 
180 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 
 1356/08/01و بقیه ی مواد را ماده 

789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1318/06/25 نسخ كرده است.
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ناسخمنسوخردیف

21

 قانون محاكم تجارت مصوب 
1294/04/20

1ـ ماده 76 قانون تسریع محاكمات 
مصوب 2  1309/04/03ـ ماده 76 
قانون تسریع محاكمات مصوبه سوم 

تیرماه 1309 با اصالحاتی كه به 
موجب قانون اعسار و افالس مصوبه 
25 آبان ماه 1310 بعمل آمده مصوب 

1310/08/25

 قانون مالیات مستغالت مصوب 22
1294/06/09

ماده 22 قانون مالیات بر درآمد مصوب 
19 آبان ماه 1322

23

قانون مالیات دخانیات )مرجع 
تصویب:مجلس شورای ملی ـ تاریخ 

تصویب: )1294/07/06

1ـ ماده 10 قانون اصالح قانون مالیات 
دخانیات  مصوب 6 میزان 1333 )مرجع 
تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 
تصویب: )1303/12/27(  2ـ ماده 12 
قانون انحصار دولتی دخانیات مصوبه 
بیست و نهم اسفند هزار و سیصد و 

هشت )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: )1307/12/29(

24
 قانون سربازگیری مصوب 

1294/08/09
ماده 35 قانون خدمت نظام 

اجباری)مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1304/03/16(

25

قانون منع صدور پوست بره  مصوب 
1301/03/30

ماده 1 قانون الغای قانون مصوب 30 
جوزای 1301راجع به منع صدور پوست 
بره )مرجع تصویب: مجلس شورای ملی 

ـ تاریخ تصویب: 1304/04/14(

26

قانون موقت امتحان حكام و صاحبان 
مناسب و اجزاء و مستخدمین عدلیه 

 1301/4/21

ماده 48 قانون استخدام قضات و 
صاحب منصبان پاركه و مباشرین ثبت 
اسناد )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1306/12/28(
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ناسخمنسوخردیف

27

قانون موقتی رسیدگی به شكایات از 
احكام صادره از محاضر شرعیه  مصوب 

 1301/5/27

ماده 18 قانون رسیدگی به شكایات از 
احكام صادره از محاضر شرعیه )مرجع 

تصویب: كمیسیون عدلیه مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1304/11/21(

28

قانون موقتی راجع به تأسیس محاكم 
صلح نواحی و اصالح بعضی از مواد 
اصول محاكمات حقوقی مصوب 

1301/6/3

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(

29
قانون شرایط اساسی كنترات 

مستخدمین خارجی مصوب 1301/8/23
ماده 2 قانون استخدام متخصصین فنی 
خارجی )مرجع تصویب: مجلس شورای 

ملی ـ تاریخ تصویب: 1349/07

30

قانون منع خروج طال و نقره از 
سرحدات مصوب 1301/10/1

ماده 4 اصالح قانون اول جدی 1301 
راجع به كاپوتاژ وضع خروج طال و نقره 
مصوب 30جوزا 1302 شمسی )مرجع 
تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 

تصویب: 1302/03/30(

31

قانون تشكیل اداره خزانه داری كل 
مصوب 1301/12/5

ماده 14 قانون اجازه استخدام چهار 
نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان 
)مرجع صویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1306/11/26

32
قانون ثبت اسناد و امالک  مصوب 

1302/1/21
ماده 255 قانون ثبت اسناد و امالک 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1308/11/21(

33

قانون استخدام حكام محاكم عدلیه 
و صاحب منصبان پاركه  مصوب 

 1302/1/25

ماده 48 قانون استخدام قضات و 
صاحب منصبان پاركه و مباشرین ثبت 
اسناد )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1306/12/28(
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ناسخمنسوخردیف

34

قانون موقت راجع به تقسیم محاكم 
ابتدائی به درجات مختلفه و تشكیل 
صلحیه هایی با صالحیت نامحدود 

مصوب 1302/3/3

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(

35
قانون موقت تصرفات در قانون اصول 
محاكمات حقوقی مصوب 1302/03/31 

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(

36
قانون موقت تصرفات در قانون اصول 

محاكمات حقوق راجع به محاكم صلحیه 
مصوب 1302/3/31

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(

37

اصالح قسمت سوم ماده یكصد و 
بیستم نظام نامه داخلی راجع به غیبت 

نمایندگان در جلسات كمیسیون ها 
وشعب مصوب 1303/6/29

ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1328/2/25(

38

 قانون اصالح قسمتی از مواد قانون 
وسائط نقلیه مورخ پنجم ربیع االول 

1328 مصوب 1303/7/13 

1.ماده 4 قانون مالیات راه و الغاء 
عوارض و مالیات های بلدی )مرجع 

تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 
تصویب: 1304/11/19( 2. ماده 7 

 قانون اصالح قانون مالیات راه مصوب 8 
شهریور ماه 1311 شمسی

39

قانون اجازه پرداخت حقوق ورثه 
حاجی علی بابای تاجر تبریزی  همه 

ساله از قرار تومانی یك تومان مصوب 
1303/7/22

ماده 3 قانون برقراری هیجده فقره 
شهریه و مستمری )مرجع تصویب: 

مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 
)1304/11/21

40
 قانون موقت اصالح جمله اخیر ماده 
)110( قانون اصول محاكمات حقوقی 

مصوب 1303/10/3

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(
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41

قانون اختصاص ریاست عالیه كل 
قوای دفاعیه و تأمینیه مملكتی به 
آقای رضاخان سردار سپه مصوب 

 1303/11/25

ماده واحده نسخ قانون راجع به ریاست 
عالیه كل قوای دفاعیه و تامینیه مملكتی 

كه در جلسه هفتم اسفند ماه 1310 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی 
رسیده )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1320/11/07(

42

 قانون اصالح قانون مالیات دخانیات 
مصوب 6 میزان 1333 مصوب 

1303/12/27

ماده 12 قانون انحصار دولتی دخانیات 
مصوبه بیست و نهم اسفند هزار و سیصد 
و هشت )مرجع تصویب: مجلس شورای 

ملی ـ تاریخ تصویب: 1307/12/29(

43

  قانون عالمات صنعتی و تجارتی 
مصوب 1304/1/9 

ماده 50 قانون ثبت عالیم و اختراعات 
مصوبه اول تیرماه 1310 )مرجع تصویب: 

مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 
)1310/04/01

44
 قانون اوزان و مقیاسها مصوب 

1304/3/10
ماده 5 قانون اوزان و مقیاس ها )مرجع 
تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 

تصویب: 1311/10/18(

45
ماده 600 قانون تجارت )مرجع تصویب:  قانون تجارت مصوب 1304/3/12 

كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1311/02/13(

46
  قانون سجل احوال  مصوب 

1304/3/14
ماده 16 قانون سجل احوال )مرجع 
تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 

تصویب: 1307/05/20(

47

  قانون خدمت نظام اجباری مصوب 
 1304/3/16

ماده 166 قانون خدمت نظام وظیفه 
عمومی مصوب 29 خرداد ماه 1317 

)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 
تاریخ تصویب: 1317/03/29(
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48

  قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان 
برای مخارج انتخاب اعضای مجلس 

مؤسسان مصوب 1304/8/17 

ماده 2 قانون اجازه پرداخت نود هزار 
تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان 
و الغای پنجاه هزار تومان اعتبار سابق 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1304/11/06(

49

قانون تكمیل و اصالح قانون اعتبار 
پنجاه هزار تومان برای مخارج تشكیل 

مجلس موسسان  )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1304/08/24

ماده دوم قانون اجازه پرداخت نود هزار 
تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان 
و الغای پنجاه هزار تومان اعتبار سابق 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1304/11/06(

50
 قانون اصالح فقره 8 ماده 124 قانون 
ثبت اسناد راجع به ثبت شركت نامه ها و 

اوراق تجارتی مصوب 1304/8/27

ماده 255 قانون ثبت اسناد و امالک 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1308/11/21( 

51

 قانون مالیات امالک اربابی و دواب 
مصوب 1304/10/20

ماده 1 قانون الغاء مالیات ارضی و دواب 
مصوب 24 آذر 1313 )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1313/09/24

52

 قانون مجازات عمومی مصوب 
1304/11/7

بند 4 قانون اصالح دو ماده و الحاق 
یك ماده و یك تبصره به قانون مجازات 
اسالمی )مرجع تصویب: مجلس شورای 
اسالمی ـ تاریخ تصویب: 1377/02/27(

53

  قانون تشكیل محاكم تجارت مصوب 
 1304/11/14

1ـ ماده 76 قانون تسریع محاكمات 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 
تاریخ تصویب: 1309/04/03( 2ـ ماده 
76 قانون تسریع محاكمات مصوبه سوم 
تیرماه 1309 با اصالحاتی كه به موجب 
قانون اعسار و افالس مصوبه 25 آبان 
ماه 1310 بعمل آمده )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1310/08/25
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  قانون مالیات روده مصوب 54
1304/11/18

 ماده واحده قانون الغاء عوارض راجع به 
روده  مصوب 15 آذر ماه 1305 شمسی

 قانون مالیات راه و الغاء عوارض و 55
مالیاتهای بلدی مصوب 1304/11/19

ماده 7 قانون اصالح قانون مالیات راه 
مصوب 1311/6/8

56

 قانون رسیدگی به شكایات از احكام 
صادره از محاضر شرعیه مصوب 

 1304/11/21

ماده 22 قانون محاكم شرع مصوب 
9 آذرماه 1310 )مرجع تصویب: 

مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 
)1310/09/09

57
  قانون منع خروج طال و نقره از 
سرحدات مصوب 1305/7/24 

ماده 50 مجازات مرتكبین قاچاق 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1312/12/29(

58

  قانون اصالح ماده پانزدهم نظامنامه 
داخلی مجلس شورای ملی مصوب 

 1305/7/26

ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1328/02/25(

59
 قانون معافیت ساروج گچ و آهك از 
تأدیه مالیات راه مصوب 1305/9/27

بند 7 ماده 10 قانون اصالح قانون 
تعرفه گمركی و مالیات راه1320/4/22 

60

قانون اعتبار پنج میلیون تومان برای 
مخارج راه آهن در سنه 1306 مصوب 

1306/2/10

ماده 5 قانون اجازه واگذاری نقشه 
برداری مفصل خط راه آهن به 

سندیكای متشكل از كمپانی امریكائی 
و كمپانی های آلمانی )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1307/01/30

61

قانون تفسیر قسمت اخیر ماده 
)279( قانون مجازات عمومی )مرجع 
تصویب:مجلس شورای ملی ـ تاریخ 

تصویب: 1306/05/08(

بند 4 ماده واحده قانون اصالح دو ماده 
و الحاق یك ماده و یك تبصره به قانون 
مجازات اسالمی )مرجع تصویب: مجلس 
شورای اسالمی ایران ـ تاریخ تصویب: 

)1377/02/27
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62
 قانون راجع به مالیات راه و بنزین و 

نفط مصوب 1306/7/13 
ماده 7 قانون اصالح قانون مالیات راه 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1311/06/08(

63

 قانون اصالح قسمت اخیر ماده 93 
نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی 

مصوب 1306/9/21 

ماده 221 اجرای موقت آیین نامه 
مصوب كمیسیون اصالح آیین نامه 

داخلی )مرجع تصویب: مجلس شورای 
ملی ـ تاریخ تصویب: 1328/02/25(

64

  قانون ثبت عمومی امالک و مرور 
زمان مصوب 1306/11/21 

 ماده 255 قانون ثبت اسناد و امالک 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 
تاریخ تصویب:1308/11/21 ( 2.ماده 
789 قانون آیین دادرسی مدنی )مرجع 
تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 
تصویب: 1318/06/25(  3ـ  ماده 2 
قانون تخفیف اجرت اعالن برای ثبت 

امالک كمتر از یك هزار تومان  مصوبه 
26 و 30 اردیبهشت 1307 شمسی

65

  قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 
 1306/12/22

ماده 11 قانون مجازات مرتكبین قاچاق 
مصوبه 16 اسفند 1307 )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1307/12/16

66

1. ماده 38 قانون حكمیت مصوب   قانون حكمیت مصوب 1306/12/29 
20 بهمن ماه 1313 )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 
1313/11/20( 2. ماده 789 قانون 
آیین دادرسی مدنی )مرجع تصویب: 
مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1318/06/25

67

  قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و 
دولت 1307/2/19  

ماده 10 قانون راجع به دعاوی بین 
اشخاص و دولت )مرجع تصویب: 

مجلس شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 
)1309/08/13
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68

 قانون امكان تبدیل حبس در امور 
خالفی و حبسی كه مدت آن دو ماه یا 
كمتر باشد به جزای نقدی 1307/2/26

ماده 7  قانون اصالح بعضی از مواد 
دادرسی كیفری )مرجع تصویب: 

كمیسیون قوانین دادستری مجلس 
شورای ملی ـ تاریخ تصویب: 

)1328/05/06

69
 قانون راجع به قرار حكمیت بین 

متعاملین و طرز استماع شهود مصوب 
1307/4/2

ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1318/06/25(

70
 قانون اصالح ماده 206 قانون تجارت 
راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 

 1307/4/2

ماده 600 قانون تجارت )مرجع تصویب: 
كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای 

ملی ـ تاریخ تصویب:1311/02/13 (

71

 قانون اجازه عدم رعایت ماده 27 و 
قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت 
به تشكیالت و اساسنامه شركت سهامی 
بانك ملی ایران و شركت سهامی بانك 

پهلوی مصوب1307/4/30

ماده 600 قانون تجارت )مرجع تصویب: 
كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای 

ملی ـ تاریخ تصویب: 1311/02/13(

72

  قانون محاكمات نظامی مصوب 
1307/4/30

ماده 426 قانون دادرسی و كیفر ارتش 
)مرجع تصویب: كمیسیون قوانین 

دادگستری مجلس شورای ملی ـ تاریخ 
تصویب: 1318/10/04(

73
 قانون اصالح ماده اول قانون ثبت 
عمومی امالک و مرور زمان مصوب 

 1307/10/5

ماده 255 قانون ثبت اسناد و امالک 
)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 

تاریخ تصویب: 1308/11/21(

74
 قانون مجازات مرتكبین قاچاق تریاک 

مصوب 1307/5/16 
ماده 50 مجازات مرتكبین قاچاق 

)مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ 
تاریخ تصویب: 1312/12/29(

75
  قانون سجل احوال مصوب 

 1307/5/20
ماده 54 قانون ثبت احوال )مرجع 

تصویب: مجلس شورای ملی ـ تاریخ 
تصویب: 1355/04/10(
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