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. آیـات  باشـد امـر خييـر و حسـاض قضـا مـي      ،یكي از امور بسيار مهم در حكومت اسالمي
از   اسـت السـالم ميیـد ایـن ميلـب     ایات كثيري از معصومين عليهممتعددي از قرآن كریم و رو

 زخ قرار دارد. قا ي در لبه پرتگاه دو ،ایات آمدهجمله اینكه در رو
شود كه در صـورت  السالم محسوب ميامام معصوم عليه نوقضا از شيامر  ،در مذهب شيعه

تـوان فهميـد كـه    صف مـي گردد. با این وه اشخاص دیگر تفویض ميتشخيص ایشان این امر ب
شرایط متعـدد و   ،د اشخاص به چنين جایگاهيرودارد. مسلماً و قا ي چه جایگاه و منزلت مهمي

ایـات متعـدد بـه شـرایط     آنان سپرده شـود. در رو  هطلبد تا امانتي به این سنگيني بسختي را مي
 قـوانين در اسـت.   طهـارت مولـد و علـم اشـاره شـده      ،عدالت ،نایما ،عقل ،قا ي از جمله بلوغ

شرایط مذكور بـراي انتخـاب قا ـي تثبيـت      ،مو وعه كشور ما نيز به تبعيت از مقررات اسالمي
یژگي ممتازي است كه شاید بتـوان عمـق   و ،علم و عمل به آن از سوي قا ي طشر. شده است
قضات به چهار دسته  ،ایتدریافت. در این رو« مالسال عليه»علي  اماموب به سایت منآن را از رو
 ند.روبه بهشت مي رماند كه جایگاه سه دسته آنان در آتش است و تنها دسته چهاتقسيم شده

 كنند.حكم مي (ستم)به جور  ،ل: قضاتي كه با علماو
 كنند.حكم مي به جور ،ي جهلم: قضاتي كه از رودو

 كنند.حكم مي به حق ،ي جهلسوم: قضاتي كه از رو
 كنند.حكم مي به حق ،ي علمچهارم : قضاتي كه از رو
شـن  ن و جایگاه عالم بودن قا ي را بهتـر رو شأ،  عيت دسته سومشاید دقت در خصوص و

لـي اگـر ایـن امـر از     و ،باشدنيل به حق غایت امر مي ،تكند. بدین تو يح كه هر چند در قضاو
زخ نيـز  آتـش دو  تحقبلكه مرتكب آن مسـ  ،ا بر آن اجري نيستنه تنه ،مسير جهل حاصل شود

 انساناست و نه جهل كه غالباً  نشود. چرا كه علم مبناي تشخيص تكليف دیني و عمل به آمي
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 دهد و نه صواب. را به خيا سوق مي
لـي در  شن است كه امور مذكور عمدتاً ناظر به ماهيت امر قضاست و نـه آداب آن. و البته رو

زي و بـا  القضا یاد شده و به تعبيـر امـرو  حال آنچه كه در فقه اسالمي از آن به عنوان آدابعين 
ارتباط تنگاتنگي با ماهيت امر قضا دارد. لذا اگر قا ي  ،است نام گرفته درسيهایي آیين داتتفاو

تشخيص  به احتمال بسيار زیاد در، به این امور به عنوان ابزاري براي رسيدگي صحيح آگاه نباشد
 حق نيز دچار خيا خواهد شد. 

یف اظقوانين و مقررات ریاست جمهوري در راستاي انجام وو انتشار تنقيح  ،ینتدو معاونت
با اسـتفاده از كـد    ،هاي قوانين و مقررات مو وعي منقحخود مبني بر تهيه و انتشار مجموعه

مجموعـه  باشـد،  اده مـي گانـه مـورد اسـتف   25آیين دادرسي مدني( كه یكي از كدهاي  -669)
اسـت.   كردهرا در دو جلد و چندین نوبت، تهيه و منتشر قوانين و مقررات آیين دادرسي مدني 
هاي موصوف كه ناشي از درج قوانين و مقررات متعدد در عين حال حجم بسيار زیاد مجموعه

در عين هایي باشد، موجب شده كه چنين مجموعهو همچنين آرا و نظرات گوناگون در آن مي
مندان قابل استفاده بهينه نباشد، لذا تصميم گرفته شد غناي باال، همه جا و توسط همه عالقه

با تغييراتي چند در مجموعه مذكور از طریق حذف و ا افه و خالصه شدن برخي از مندرجات، 
هایي از آن به نحو مناسب مجموعه حا ر تهيه گردد تا مخاطبان عام و خاص چنين مجموعه

براي استفاده برخي دیگر از مخاطبان كه تنها نيازمند آخرین و عيت همچنين مند شوند. هبهر
 مـدني  امـور  هاي عمـومي و انقـالب در  دادرسي دادگاهآیينمتن منقح قانون مي باشند كتاب 

 )سارع( نيز انتشار یافته است.
دادرسـي  از حيـ  قـانون آیـين     5526 مـاه  خـرداد هنگام بودن تـا  مجموعه حا ر  من به

آن  اهـم  كـه  باشـد  هاي دیگري نيز ميهاي عمومي و انقالب در امور مدني، داراي ویژگيدادگاه
 بدین شرح است:

هـاي عمـومي و   دادرسي دادگـاه االجرا شدن قانون آیينبا توجه به اینكه از زمان الزمـ   اول
و همچنين  5551قانون آیين دادرسي مدني مصوب  ،95/5/5562مدني( مصوب  امور انقالب )در

صریحاً نسخ شده و برخي از ، 5565هاي عمومي و انقالب مصوب موادي از قانون تشكيل دادگاه
تـا حـد امكـان     ،ثر شدهاي متأگونهقوانين و مقررات مربوط دیگر نيز نسخ  مني گردیده و یا به

انين بلكه قـو  ،هاي صریح و  مني به تفكيك مشخص شوداست نه تنها تمامي نسخ شدهسعي 
كننـدگان محتـرم امكـان بررسـي و     ها درج گردد تا براي استفادهمنسوخ  مني نيز در زیرنویس

  هاي  مني فراهم شود.هاي ناظر به نسخمميزي تشخيص
تعـدادي از   ،شـود مربـوط مـي  مجموعه حا ر ویژگي مختصر بودن اي كه به تا اندازهـ   دوم
هاي عمومي و انقـالب در امـور   ن دادرسي دادگاهقوانين و مقررات مرتبط به قانون آیيمهمترین 
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و بـا   ابـه صـورت مجـز   ، هاي عمومي و انقـالب تشكيل دادگاهقانون برخي مواد از جمله  ،مدني
  (1)اعمال آخرین تغييرات در مجموعه درج شده است.

االتبـاع آن توسـط   چون یكي از انواع تفسير قانون، تفسير قضایي است كه نـوع الزم ـ   سوم
ت عمومي دیوان عدالت اداري در قالب راي وحدت رویـه  أعمومي دیوان عالي كشور و هي هيأت

هاي عمومي تمامي آراي مذكور كه به قانون آیين دادرسي دادگاه است ، سعي شدهشودصادر مي
 اسـت  الزم بـه ككـر  ، در پاورقي مواد مربـوط درج گـردد.   باشدميمرتبط  و انقالب در امور مدني

ـ   برخي از آراي اط بـا مـواد   موصوف در زمان حاكميت قانون آیين دادرسي مدني قبلـي و در ارتب
رقـي  عينـاً در پـاو   ،لي چون محتواي آن با مواد جدید همخواني داشتهو ،قانون مذكور صادر شده

 مواد مربوط جدید درج گردیده است.
ـ  ،ري حجم مجموعهبه منظور پرهيز از افزایش غير روـ  چهارم اً از عالیـم  تالش شده غالب

لي در ابتـداي  به همين منظور جدو اختصاري براي معرفي قوانين و مقررات مختلف استفاده شود.
  است. شدهمجموعه درج 

هاي متعدد و متنوع كـاربردي بـراي دسترسـي سـریع و دقيـق بـه ميالـب        فهرستـ  پنجم
مختلـف از جملـه   طرق توان از ها ميموردنظر در مجموعه درج شده است. با كمك این فهرست

به ميلـب و نكتـه مـورد    ، شماره ماده قانون مربوط و همچنين از طریق شماره صفحه مجموعه
  دسترسي یافت.« رأي و یا...، ماده»نظر

تغييـرات   ،هاي عمومي و انقالب )در امور مـدني( چون در قانون آیين دادرسي دادگاهـ  ششم
آیـين  نسـبت بـه قـانون     مو ـوعات مختلـف  ها و شماره مواد مربوط به بندياي در فصلعمده

كمك به مخاطبان محترم خصوصاً كسـاني كـه سـابقه     به منظور ،داده شده دادرسي مدني قبلي
دادرسـي  ل تيبيق مواد قانون آیـين جدو ،كهني آنان با ترتيبات مقرر در قانون قبلي شكل گرفته

و انقـالب )در امـور مـدني(    هاي عمـومي  با مواد قانون آیين دادرسي دادگاه 5551 مدني مصوب
تا با كمترین زمان و بيشترین دقت ممكـن   ،ه استدیگردتهيه و در مجموعه درج  5562مصوب 

 .شود دسترسي به ميالب مورد نظر ممكن
ـ به منظور تسهيل و تسریع در دسترسي مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر كه یـك یـا     تمهف

ر پایـان  هاي كليدي و مهم تهيه و دمفصلي مبتني بر واژه نامهچند واژه آن را در كهن دارند، واژه
 است.  ده شدهمجموعه گنجان

هـاي دیگـر تـا حـد  تـوان      شنگري در تهيه این مجموعـه و مجموعـه  ظيفه روبراي اینكه و
 
براي مالحظه تمامي قوانين و مقررات مربوط به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ایران كه   ـ 1

كیل قابل دسترسي رایگـان بـراي عمـوم     طریق نشانيهاي اجرایي، از عالوه بر سایت اینترانتي دولت براي دستگاه

  .www.dotic.ir باشد مراجعه شود:ان ميمردم و عالقمند

http://www.dotic.ir-/
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ین، تنقـيح و  صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر تو يحي یا تنقيحي معاونت تدوبه
رت داشـته،  مقررات ریاست جمهوري در خصوص قانون و یا مقرره خاصي  ـرو  انتشار قوانين و

 درج شده است.( )نظر مذكور با درج نشان و عالمت اختصاري معاونت
، مـا را در  هـا و پيشـنهادهاي خـویش   با ارایه نظرات، راهنمایي اميد است خوانندگان محترم

 (1)هاي بعدي راهنما و یاور باشند.ارتقاي كيفي مجموعه
  

 لعيا جنيدي 

  جمهورمعاون حقوقي ریيس

 
 -انتقادات و پيشنهادهاي خود را به نشاني: تهران ـ خيابـان پاسـتور ـ نهـاد ریاسـت جمهـوري          ،نظرات -1

 يــكپســت الكترونیــا معاونــت حقــوقي ریاســت جمهــوري قــوانين و مقــررات و انتشــار  تنقــيح ،یــنتــدو معاونــت

law@iripo.ir هنيــز آمــاد 695 - 71111155و تلفــن  695-71111161رنگــار ارســال فرمایيــد. در  ــمن دو 
 .باشدميدریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران 



 

 
 هافهرست

 

 

 
 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
 5 پيشگفتار

 01  ي عمومي و انقالب در امور مدنيهادادگاهدادرسي فهرست ابواب و فصول قانون آيين

 01 كشور عاليديوانرويه هيأت عمومي آراي وحدتتاريخي فهرست 

 01 فهرست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 03 هاو مقررات مندرج در زيرنويسفهرست تاريخي قوانين 

 01 10/0/0311مصوب  ي عمومي و انقالب در امور مدنيهادادگاهقانون آيين دادرسي 

 014 05/4/0313ي عمومي و انقالب مصوب هادادگاهقانون تشكيل از 

 014 05/1/0313هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت
 يدعااو  به رسيدگي براي ايران اسالمي جمهوري يدادگستر صالحيت قانونماده واحده 

 011 01/01/0311 مصوب خارجي هايدولت عليه مدني
 عماومي و  هااي دادرسي دادگاهينيقانون آ 411الزحمه داوري موضوع ماده نامه حقينيآ

 014 رييس قوه قضاييه 11/1/0311مصوب  انقالب در امور مدني
كاالي   كاالي دادگساتري و و  ره و هزينه سفر والمشااوالاوكاله، حقنامه تعرفه حقآياين

اسااالمي ايااران مصااوب  قااانون برنامااه ساااوه توسااعه جمهااوري 011موضاااوع ماااده 
 015 قضاييه رييس قوه 11/4/0315

 010 رييس قوه قضاييه 11/3/0310مصوب  ه خدمات الكترونيك قضاييينامه اراينيآ
 باه  رسايدگي  باراي  ايران اسالمي جمهوري ستريدادگ صالحيت قانون اجرايي نامهآيين
 وزيرانهيأت 4/01/0311 مصوب خارجي هايدولت عليه مدني يدعاو

15 

 114 0311با مواد ق.آ.د.ه  0301ل تطبيق مواد ق.آ.د.ه. جدو

 101 مفهومي -نامه تفصيليواژه
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 فهرست ابواب و فصول

 )در امور مدني(ى عمومى و انقالب هادادگاهدادرسى قانون آيين
 صفحه مواد عنوان رديف

 01 0-511 در امور مدني  –كتاب اول   1

 01 0-1 كليات   2

 10 01-31 هادادگاهدر صالحيت  –باب اول   3

 10 01-15 هادادگاهدر صالحيت ذاتي و نسبي  –فصل اول   4

 31 11-31 اختالف در صالحيت و تربيت حل آن  –فصل دوه   5

 34 30-41 دعاوي وكالت در  –باب دوه   6

 44 41-315 دادرسي نخستين –باب سوه   7

 44 41-11 دادخواست  –فصل اول   8

 44 41-51 تقديم دادخواست  –مبحث اول   9

 45 50-51 شرايط دادخواست  –مبحث دوه   11

 41 53-51 موارد توقيف دادخواست  –مبحث سوه   11

 41 51-11 هاي دادخواست پيوست –مبحث چهاره   12

 41 10-13 بهاي خواسته  – فصل دوه  13

 41 14-11 جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي –فصل سوه   14

 41 14-11 جريان دادخواست  –مبحث اول   15

 51 11-13 ابالغ  –مبحث دوه   16

 55 14-11 ايرادات و موانع رسيدگي  –مبحث سوه   17

 51 13-014 جلسه دادرسي  –فصل چهاره   18

 11 015-011 ترداد دعوا و دادخواستتوقيف دادرسي و اس –فصل پنجم   19

 10 011-041 امور اتفاقي  –فصل ششم   21

 10 011-011 تأمين خواسته  –مبحث اول   21

 10 011-011 درخواست تأمين  -0  22

 15 010-011 اقساه تأمين  -1  23

 11 031-034 ورود شخص ثالث  –مبحث دوه   24

 11 035-041 جلب شخص ثالث  –مبحث سوه   25

 11 040-043 دعواي متقابل  – مبحث چهاره  26

 10 044-041 هاي خارجي اخذ تأمين از اتباع دولت –مبحث پنجم   27
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 صفحه مواد عنوان رديف

 15 041-051 تأمين دليل و اظهارنامه  –فصل هفتم   28

 15 041-055 تأمين دليل  –مبحث اول   29

 15 051-051 اظهارنامه  –مبحث دوه   31

 11 051-011 احمت دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مز –فصل هشتم   31

 10 011-013 سازش و درخواست آن  –فصل نهم   32

 10 011-015 سازش  –مبحث اول   33

 11 011-013 درخواست سازش  –مبحث دوه   34

 13 014-114 رسيدگي به داليل  –فصل دهم   35

 13 014-110 كليات  –مبحث اول   36

 14 111-115 اقرار  –مبحث دوه   37

 15 111-105 اسناد –مبحث سوه   38

 15 111-105 مواد عمومي  –الف   39

 11 101-101 انكار و ترديد –ب   41

 11 101-111 ادعاي جعليت  –ج   41

 11 113-111 رسيدگي به صحت و اصالت سند –د   42

 11 111-141 گواهي  –مبحث چهاره   43

 15 141-151 معاينه محل و تحقيق محلي  –مبحث پنجم   44

 11 151-111 رجوع به كارشناس  –مبحث ششم   45

 010 111-111 سوگند –مبحث هفتم   46

 015 111-114 نيابت قضايي  –مبحث هشتم   47

 011 115 رأي  –فصل يازدهم   48

 011 115-111 صدور و انشاء رأي  –مبحث اول   49

 011 311-311 ابالغ رأي  –مبحث دوه   51

 011 313-314 حكم ضروري و غيابي  –مبحث سوه   51

 001 315-311 واخواهي  –مبحث چهاره   52

 000 311 تصحيح رأي  –مبحث پنجم   53

 001 301-315 دادرسي فوري  –مبحث ششم   54

 003 311-315 تجديدنظر –باب چهاره   55

 003 311-311 احكاه و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر –فصل اول   56

 004 331-335 آراي قابل تجديدنظر –فصل دوه   57
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 صفحه مواد عنوان رديف

 001 331-331 مهلت تجديدنظر  –فصل سوه   58

 001 331-341 دادخواست و مقدمات رسيدگي  –فصل چهاره   59

 001 341-315 جهات تجديدنظر –فصل پنجم   61

 010 311-440 فرجاه خواهي  –باب پنجم   61

 010 311-401 فرجاه خواهي در امور مدني  –فصل اول   62

 010 311-311 فرجاه خواهي و آراي قابل فرجاه  –مبحث اول   63

 011 311-311 ض موارد نق –مبحث دوه   64

 013 311-311 ترتيب فرجاه خواهي  –مبحث سوه   65

 011 311-311 ترتيب رسيدگي  –مبحث چهاره   66

 011 311-411 مهلت فرجاه خواهي  –مبحث پنجم   67

 011 410-401 اقدامات پس از نقض  –مبحث ششم   68

 031 403-401 فرجاه تبعي  –مبحث هفتم   69

 031 401-415 اعتراض شخص ثالث –فصل دوه   71

 033 411 اعاده دادرسي  –فصل سوه   71

 033 411 جهات اعاده دادرسي  –مبحث اول   72

 034 411-430 مهلت درخواست اعاده دادرسي  –مبحث دوه   73

 035 431-440 ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي  –مبحث سوه   74

 031 441-453 مواعد  –باب ششم   75

 031 441-441 اعدتعيين و حساب مو –فصل اول   76

 031 451-453 دادن مهلت و تجديد موعد  –فصل دوه   77

 031 454-510 داوري  –باب هفتم   78

 041 511-504 هزينه دادرسي و اعسار  –باب هشتم   79

 041 511-513 هزينه دادرسي  –فصل اول   81

 053 514-504 اعسار از هزينه دادرسي  –فصل دوه   81

 051 505 جبار به انجاه تعهدمطالبه خسارت و ا –باب نهم   82

 051 505-501 كليات  –فصل اول   83

 051 501-511 خسارات  –فصل دوه   84

 011 513-511 مستثنيات دين  –فصل سوه   85

 013 511-511 ساير مقررات   86
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 فهرست تاريخي قوانين و مقررات

 (هامندرج در زيرنويس )

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 قوانين 

دوه قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غيار  ماده    0
 نمايند تباني مي

3/5/0311 11 

ناماه ماود ت و قارارداد اقامات و     از قانون اجازه مبادله عهد   1
لتاين اياران و يوناان    تجارت و بحرپيمايي منعقاده باين دو  

مااتن قاارارداد اقاماات و تجااارت و   -تكاال اختتاميااه)پاارو
 نان(بحرپيمايي بين ايران و يو

01/01/0301 10 

 051 03/1/0300 از قانون تجارت   3

الضمانه و ارفاق قضايي منعقده بين ايران جهاز قانون قرار و   4
 و سوئيس

4/01/0303 11 

هااا و از قااانون تصااويب ده فقااره قاارارداد و عهدنامااه      5
لات جمهاوري   لت اياران و دو هاي منعقده بين دوموافقتنامه

 قضايي در مسائل حقوقي و تجاري( نتركيه )قرارداد تعاو

05/3/0301 10 

هااا و از قااانون تصااويب ده فقااره قاارارداد و عهدنامااه      1
لات جمهاوري   لت اياران و دو هاي منعقده بين دوموافقتنامه

ن قضايي در مساائل حقاوقي و تجاارتي    تركيه )قرارداد تعاو
 لت جمهوري تركيه(لت ايران و دوبين دو

05/3/0301 015 

به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفااتر   ون راجعقان   1
 رسمي 

11/3/0301 41 

 30 30/0/0311 آهن هاي راهاز قانون كيفر بزه   1

 51 01/5/0333 كالي دادگستري از اليحه قانوني استقالل كانون و   1

از قانون مربوط باه عهدناماه بازرگااني و درياانوردي باين         01
 دلت هنلت ايران و دودو

11/00/0334 11 

از قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين    00
 لتين ايران و ايتاليا دو

11/1/0331 13 

 13 01/01/0331 كل كشور  0331از قانون بودجه سال    01
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 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 14-11-51 11/1/0343 از قانون دريايي ايران    03

لت اياران  از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دو   04
 و جمهوري اتريش 

13/1/0344 11-011 

لات اياران و   از قانون قرارداد اقامت و درياانوردي باين دو     05
 لت فرانسه دو

01/1/0345 13 

هااي تاابع   هاا و شاركت  صول بهاي آب سازماناز قانون و   01
 برق  زارت آب وو

1/3/0341 11 

ش امالك ماورد اجااره باه زارعاين     ز قانون تقسيم و فروا   01
 مستأجر با اصالحات بعدي

13/01/0341 11 

المللاي  نامه باين لهلت ايران به مقاواز قانون اجازه الحاق دو   01
 مربوط به حمايت از مزد  15شماره 

01/1/0350 011 

 011 4/01/0353 ابط كنسولي ين درباره رواز قانون كنوانسيون و   01

 11و010 15/4/0354 از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران   11

 14 15/3/0351 اي از قوانين دادگسترياز قانون اصالح پاره   10

 011-044-11 0/1/0351 قانون اجراي احكاه مدني از   11

ارده جباران خساارات و   و زاليحه قانوني راجع به رفع تجاو   13
 امالك به

11/1/0351 11 

 031-14-11 01/1/0351 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران    14

 055 01/1/0311 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از   15

 11-10 01/01/0310 از قانون توزيع عادالنه آب   11

 11 1/1/0311 ن ربا )بهره( از قانون عمليات بانكي بدو   11

قاف و اماور  زمان حج و اوقانون تشكيالت و اختيارات سا از   11
 خيريه 

1/01/0313 055 

 11 1/1/0314 قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات   11

هااي  هاي پرداختي شاركت اهاز قانون اعتبار اسناد عادي و   31
 ءستايي عشايري و صيادي به اعضاني روتعاو

05/1/0315 11 

 31 0/1/0311 از قانون محاسبات عمومي   30

 011-011 3/01/0311 هاي مستقيم از قانون ماليات   31

قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهاوري اساالمي    از   33
 و اصالحات بعديايران 

1/1/0311 055 
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 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

از قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي اياران در خلايج      34
 فارس و درياي عمان

30/0/0311 11 

 51 1/1/0311 قانون تخلفات اداري  از   35

 11 11/01/0314 از قانون نظاه مهندسي و كنترل ساختمان   31

هاااي )تعزياارات و مجااازاتاز قااانون مجااازات اسااالمي     31
 بازدارنده(

1/3/0315 13 

 044 11/1/0311 المللي ري تجاري بيناز قانون داو   31

لت جمهاوري اساالمي اياران و    از قانون موافقتنامه بين دو   31
هاي مدني ندهمعاضدت در پرو سيه جهتلت فدراسيون رودو

 و جزايي

11/1/0311 13 

لات جمهاوري   از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دو   41
 لت جمهوري آذربايجاناسالمي ايران و دو

11/1/0311 14 

 051 1/00/0311 قانون تجارت  01نظامنامه جديد ماده    40

 055 11/00/0311 لت از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو   41

 11-15 01/01/0311 نيكياز قانون تجارت الكترو   43

 31 01/1/0313 از قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن    44

قااانون تسااهيل اعطاااء تسااهيالت بااانكي و كاااهش    از    45
هااي توليادي و   طارح  يهاي طرح و تسريع در اجارا هزينه

  هاافزايش منابع مالي و كارآيي بانك

5/4/0311 13 

 31 1/1/0311 انون مديريت خدمات كشوري از ق  41

 م تجااري يو عال هاي صنعتي، طرحاختراعات ثبت قانوناز   41
  مصوب

1/1/0311 11 

 010 0/1/0311 ساله هاي كلي قضايي پنجاز سياست  41

 11 01/1/0311  قانون نظارت بر رفتار قضاتاز   41

 010 1/1/0311  قانون ارتقاء سالمت نظاه اداري و مقابله با فساداز   51

 34 11/1/0311 ديوان عدالت اداري دادرسي تشكيالت و آيينقانون از   50

قانون صالحيت دادگساتري جمهاوري اساالمي اياران     از    51
 هاي خارجي ي مدني عليه دولتبراي رسيدگي به دعاو

01/01/0311 305 

 11 0/01/0310 قانون حمايت خانواده از   53

 041 0/1/0311 قانون مجازات اسالمي از   54



 (در امور مدني)هاي عمومي و انقالب قانون آيين دادرسي دادگاه تنقيحي مجموعه

 

01 

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 33 3/01/0311 از قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز   55

 011 4/01/0311 دادرسي كيفري قانون آييناز   51

 013  05/1/0313 هاي مالي از قانون نحوه اجراي محكوميت  51

از قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالاث در    51
 اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 

11/1/0315 000 

 051 01/00/0315 هاي توسعه كشور قانون احكاه دايمي برنامهاز   51

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمااعي و  از قانون برنامه پنج  11
 ( 0311-0411فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

04/01/0315 014 

 051 4/1/0311 هاي كشور قانون حفاظت، احياء و مديريت تاالباز   10

 051 15/4/0311  قانون هواي پاكاز   11

هااي  دادرساي دادگااه  ( قانون آياين 515) قانون تفسير ماده  13
 عمومي و انقالب )در امور مدني( 

3/1/0311 053 

 هانامهآيين 

 013 0310 نامه ترتيب اِتيان سوگند آيين   0

رفات و خساارات مرقاوه در     نامه تعرفه هزينه آماد و آيين   1
 آيين دادرسي مدني  415ماده

0313 15 

ي در ممالكي كالت در دعاونامه تعيين مرجع گواهي وآيين   3
 لت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردكه دو

01/3/0351 41 

نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملاي در منااطق   از آيين   4
 صنعتي جمهوري اسالمي ايران -آزاد تجاري 

13/01/0311 11 

قاانون   411ري موضاوع مااده   حماه داو الزناماه حاق  آيين   5
  و انقالب در امور مدني عمومي هايدادرسي دادگاهآيين

11/1/0311 041 

( قانون جامع حمايت از حقوق 03نامه اجرايي ماده )از آيين   1
 وزيرانهيأت معلوالن

11/01/0313 31 

 51 14/5/0315 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي  1

 هابخشنامه 

رياايس قااوه قضاااييه بااه   3111/11/0بخشاانامه شااماره    0
 هاعالي كشور و دادگستري كل استانديوان

01/3/0311 011 

رياايس قااوه قضاااييه بااه  03413/14/0بخشاانامه شااماره    1
 هاي خانواده و تجديدنظر دادگاه

00/01/0314 015 



  با قانون ... مرتبط تشريفاتيهاي فهرست برخي از موافقتنامه

 

01 

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

در  11/0/0311ماور    011/1111/1111بخشنامه شاماره    3
 سازي در اخذ هزينه دادرسيخصوص يكنواخت

11/0/0311 050 

 
 فهرست تاريخي

 عالى كشورآراى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان 

 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

 11 00 11/1/0313 ا 114  0

 014 310  5/1/0335 ا 0155  1

 014 310  1/1/0331 ا0541  3

 051 511  4/01/0353 ا 11  4

 11 00  11/3/0351 ا 1  5

 001 340  1/4/0311 ا 13  1

 11 01  5/1/0313 ا 30  1

 45 51  3/01/0314 ا 31  1

 13 011  01/1/0311 ا 531  1

 13 01  10/01/0311 ا 550  01

 13 01  01/01/0311 ا 511  00

 13 01 11/1/0310 ا 515  01

 14 01  1/01/0310 ا 510  03

 31 15  03/4/0314 ا 511  04

 14 01  11/1/0311 ا 155  05

 34 11  01/0/0311 ا 111  01

 053 330  11/1/0311 ا 111  01

 010 311  01/3/0313 ا 111  01

 15 01  01/1/0313 ا 111  01

 11 051  0/01/0313ا  111  11

 01 3  03/1/0314ا 115  10

 11 03  13/3/0315 ا 111  11

 11 01 14/00/0315 ا 111  13

 11 03  0/1/0311 ا 115  14

 31 11 11/1/0313ا135  15



 (در امور مدني)هاي عمومي و انقالب قانون آيين دادرسي دادگاه تنقيحي مجموعه

 

01 

 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

 15 01  11/01/0314 ا 141  11
 15 01  14/0/0315 ا 141  11
 33 11  0315/1/1ا151  11
 11 01  04/01/0315ا  155  11
 11 01  11/10/0311 ا151  31

 
 ديوان عدالت اداريهيأت عمومي فهرست رأي 

 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

0 011 - 11/1/0311  01 14 


