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  پیشگفتار
این مرحله  . است» اجراي حکم « مهم فرایند دادرسی، مرحله پایانی آن یعنی         یکی از مراحل  

            شـود، داراي اصـول،       لـه شـروع مـی       که پس از صدور حکم و قطعیت آن با درخواسـت محکـوم
باشـد و اجـراي دقیـق و سـریع آن، ضـامن اعتبـار                 تشریفات و نظام حقوقی مختص به خود می       

رأي و اخذ حکم مبنی بـر شناسـایی و بـه رسـمیت     صدور  . دستگاه قضایی و تحقق عدالت است     
کند حکـم     شناختن حق مورد ادعا، به تنهایی مطلوب طرفین دعوا نیست؛ بلکه عدالت اقتضاء می             

            له بر حق خـویش تـسلط        صادره پس از قطعیت بالفاصله به اجرا درآید و متوقف نشود تا محکوم
  .خواهی خود را لمس نماید یابد و نتیجه تظلم

المللی حقوق مـدنی و سیاسـی بـه عنـوان یکـی از       ي مؤثر آراي قضایی در میثاق بین     حق اجرا 
قانون اجازه الحاق دولت ایـران      «اجزاي اصلی دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته شده و براساس           

کـشور ایـران در کنـار سـایر         » 17/2/1354مـصوب   المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی           میثاق بین ه  ب
ـ    ترویج و رعایت حقوق شناخته      ، متعهد گردیده در     کشورهاي عضو کنوانسیون   موجـب ایـن    ه شـده ب

  .  و مکلف به اتخاذ تدابیر تقنینی شده استنماید اهتمام ،میثاق
 مهمترین  1/8/1356 قانون اجراي احکام مدنی مصوب       گذاري ایران،   در نظام قانون  تردید،    بی

غیـر از  (هـا   قانون در زمینه اجراي احکام مدنی است که بـه تفـصیل آیـین اجـراي آراي دادگـاه             
ها که داراي قوانین      ها یا بانک    هاي دولتی، شهرداري    مواردي نظیر اجراي احکام مرتبط با سازمان      

  . استنظم حقوقی در آورده را به ) باشند خاص می
هاي مالی است که       قوانین مهم در زمینه اجراي احکام، قانون نحوه اجراي محکومیت          دیگراز  

 محـدودتري دارد و صـرفاً مربـوط بـه     موضـوعی  دایـره  ،نسبت به قانون اجراي احکام مـدنی   
قـانون نحـوه اجـراي    « با عنـوان   این خصوص، ر د  قانون نخستین. هاي مالی است   محکومیت
 1351 یـازدهم تیرمـاه      در تـاریخ  مـاده و پـنج تبـصره         مشتمل بر شش   »هاي مالی  محکومیت

مقـررات ایـن قـانون در مـورد کلیـه دیـون و       ؛ ملـی رسـید     تصویب مجلس شوراي  ه  شمسی ب 
تـاریخ  ایـن زمینـه در     دومین قانون در    . قابل اعمال بود  ی و حقوقی    یهاي مالی جزا    محکومیت

 به تصویب مجلس شـوراي      »هاي مالی   قانون نحوه اجراي محکومیت   « با عنوان    10/8/1377
کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون نحـوه          ،  این قانون  7 بر اساس ماده     .اسالمی رسید 

 و قانون منع توقیـف اشـخاص در قبـال تخلـف از              1351هاي مالی مصوب     اجراي محکومیت 
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ن موضوع، با عنوان آخرین قانون در ای.  گردید لغو1352تعهدات و الزامات مالی مصوب     انجام
 به تصویب مجلس شـوراي      15/7/1393در تاریخ   » هاي مالی   قانون نحوه اجراي محکومیت   «

توسط  و در پی عدم تأمین نظر شوراي نگهبان قانونیید این أدر فرایند ت. ه استاسالمی رسید
 به مجمع تـشخیص مـصلحت    مجلس آن، مصوبه3در خصوص ماده مجلس شوراي اسالمی    

در » سی روز «، به   »ده روز  « پس از اصالح عبارت    23/3/1394گردید و در تاریخ     نظام ارسال   
 1377قـانون مـصوب      قانون اخیرالتصویب، ) 29(با ماده   . ، مورد تأیید مجمع قرار گرفت     3ماده

ناظر بر محکومیـت بـه   (1377قانون سال ) 1(نسخ صریح گردید ضمن آنکه پیش از آن، ماده  
 4/12/1392دادرسـی کیفـري مـصوب        قـانون آیـین   ) 570(بـا مـاده     ) پرداخت جـزاي نقـدي    

قانون اخیـر جـایگزین آن شـده        ) 529(صریحاً نسخ و ماده     ) 4/12/1392االجرا از تاریخ     الزم(
  .بود

 در خـصوص نحــوه اجــراي   معتبــرعنـوان قــانون   بــه1393مــصوب  قـانون  ،در حـال حاضــر 
هاي مالی   کلیه محکومیت نون،  قااین  ) 22(بر اساس ماده     .هاي مالی قابل اجراست    محکومیت

از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جـزاي          
  .نقدي، مشمول این قانون خواهند بود

 بـه موضـوع    1393مـصوب   مـالی   هـاي    محکومیـت نحـوه اجـراي     نکته قابل توجه در قانون      
قـانون  ) 524(مـاده   نـسخ صـریح   وه بـر عـال ایـن قـانون    . شـود  مربوط می  »مستثنیات دین «

مستثنیات دیـن   ،  21/1/1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب          دادرسی دادگاه  آیین
هایی از قانون   ، قسمت است و بر این اساس     دانسته   24ه   موارد مذکور در ماد     شامل »صرفاً«را  

هاي  مراتب در زیرنویسگردیده که  نسخ ضمنی    24اجراي احکام مدنی با احکام موضوع ماده        
  .است مواد مربوط در همین مجموعه، درج شده

قـوانین و مقـررات ریاسـت جمهـوري در راسـتاي انجـام       و انتـشار   تنقیح ،ین  تدو معاونت
بـا   ،هاي قوانین و مقررات موضوعی مـنقح   تهیه و انتشار مجموعه  در زمینه  خود   هاي  مأموریت

باشـد،    گانه مورد استفاده مـی      91که یکی از کدهاي     ) دادرسی مدنی    آیین - 702(استفاده از کد    
عنـوان یکـی از موضـوعات زیرشـاخه            اثر حاضـر بـه    . تاکنون آثار متعددي منتشر کرده است     

دادرسی مدنی است که به دلیل اهمیت زیاد آن و درخواست مخاطبـان محتـرم، مـستقالً             آیین
  . مورد اقدام قرار گرفته است

باشد  هاي دیگري نیز می      داراي ویژگی  1397ودن تا مهرماه    هنگام ب   مجموعه حاضر ضمن به   
  :که اهم آن بدین شرح است

 مهمتـرین  ،شـود  مجموعه حاضر مربوط میویژگی مختصر بودن اي که به  تا اندازه ـ  اول
مجموعـه درج  ایـن   با اعمال آخـرین تغییـرات در        اجراي احکام مدنی     اقوانین و مقررات مرتبط ب    
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   ) 1(.شده است
ـ دوم االتبـاع آن    از آنجا که یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قـضایی اسـت کـه نـوع الزم     

عـالی کـشور و هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري در قالـب رأي                    توسط هیأت عمومی دیوان   
شود، سعی شده است تمامی آراي مرتبط با موضـوع مجموعـه، در پـاورقی                 رویه صادر می    وحدت

  . مواد مربوط درج گردد
 تـالش شـده غالبـاً از عالیـم     ،ري حجم مجموعه به منظور پرهیز از افزایش غیرضرو ـ  سوم

لی در ابتـداي   به همین منظور جدو .اختصاري براي معرفی قوانین و مقررات مختلف استفاده شود 
   . استشدهمجموعه درج 

 هاي متعدد کاربردي براي دسترسی سریع و دقیق به مطالـب مـوردنظر در   فهرست ـ  چهارم
بـه  ،  توان از طریق شماره صفحه مجموعـه        ها می  با کمک این فهرست   . مجموعه درج شده است   
   .دسترسی یافت» ...رأي و یا، ماده« مطلب و نکته مورد نظر

  
هـاي دیگـر تـا حـد تـوان            شنگري در تهیه این مجموعـه و مجموعـه          ظیفه رو   براي اینکه و  

ین، تنقـیح و    توضیحی یا تنقیحی معاونت تدوصورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بیان نظر     به
رت داشـته،     انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوري در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضـرو              

  .درج شده است) (نظر مذکور با درج نشان و عالمت اختصاري معاونت
 را در   ، مـا  هـا و پیـشنهادهاي خـویش         با ارایه نظرات، راهنمایی    امید است خوانندگان محترم   

  )2(.هاي بعدي راهنما و یاور باشند ارتقاي کیفی مجموعه
  

        لعیا جنیدي      
 جمهور معاون حقوقی رییس
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  ها فهرست

  
  

  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  5  پیشگفتار
  8  ها فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس

  23  1/8/1356مصوب با اصالحات و الحاقات بعدي قانون اجراي احکام مدنی 
هـا مـصوب      بـه شـهرداري     به منع توقیف اموال منقـول و غیرمنقـول متعلـق              قانون راجع 

  127   با اصالحات و الحاقات بعدي14/2/1361

لتـی مـصوب      مـین و توقیـف امـوال دو         لـت و عـدم تـأ        ٌبه دو   قانون نحوه پرداخت محکوم   
15/8/1365  128  

  136  5/10/1368ها مصوب  صول مطالبات بانک قانون نحوه و
  137   15/7/1393هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت
 17/6/1395ها مصوب     نیان و کاهش جمعیت کیفري زندان     از دستورالعمل ساماندهی زندا   

  139  )زیرنویس( قضاییه رییس قوه



  8  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی

  ، آراء و نظرات  مقررات،قوانینتاریخی فهرست 
  )ها مندرج در زیرنویس(

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
      قوانین

-35-32  18/2/1307  قانون مدنی از   1
75-123 

 107-90  29/6/1343  ایراناز قانون دریایی    2
 90  16/12/1343  ها قانون تملک آپارتماناز    3

4   
المللـی   لت ایران به عهدنامه بین به اجازه الحاق دو    از قانون راجع  

به برقراري مقررات متحدالشکل درباره حقـوق ممتـاز و            مربوط
  رهن دریایی

28/4/1345  107  

  77  16/3/1350  نی هاي تعاو قانون شرکت از   5

المللـی    نامـه بـین     لـه   لت ایران بـه مقـاو       ق دو  قانون اجازه الحا   از   6
  82  18/2/1351   مربوط به حمایت از مزد95شماره

  41  10/12/1351  قانون گذرنامه از   7
  82  27/12/1353  انداز مستخدمان رسمی کشوري ق پس از قانون تشکیل صندو   8

9   
ونقـل مـسافر و توشـه     از کنوانسیون تکمیلی کنوانـسیون حمـل   

لیـت    بـه مـسؤو     مربـوط  1961 فوریه   25مورخ  آهن    سیله راه   و به
  آهن در قبال فوت و جرح مسافرین راه

17/11/1355  125  

  136  8/6/1362  از قانون عملیات بانکی بدون ربا   10

-35-34  2/3/1375  )هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات( قانون مجازات اسالمیاز    11
76 

در امـور   بهـاى عمـومی و انقـال      دادرسى دادگـاه   قانون آیین از     12
  21/1/1379  مدنى

24-30-
59-69-
88-111-

145 

13   
 یـا هتـک حرمـت     کلمـه اهانـت، تـوهین و       قانون استفساریه نسبت به   

 قانون مجـازات    609 و   608،  514،  513مندرج در مقررات جزایی مواد      
   قانون مطبوعات27 و 26 و مواد 6 ماده 8 و 7اسالمی و بندهاي 

4/10/1379  34  

  117  27/11/1380  لت بخشی از مقررات مالی دواز قانون تنظیم    14
  128  8/7/1386  از قانون مدیریت خدمات کشوري   15



 9  )ها مندرج در زیرنویس(فهرست تاریخی قوانین، مقررات، آراء و نظرات 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  83  1/12/1391   قانون حمایت خانوادهاز   16
  41  1/2/1392   مجازات اسالمیاز قانون   17
  28  4/12/1392  دادرسی کیفري از قانون آیین   18

 تالحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخـشی از مقـررا          از قانون      19
  128  4/12/1393  )2(مالی دولت 

  28  16/9/1394  قانون شوراهاي حل اختالفاز    20

از قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر               21
  138  20/2/1395  حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ساله شـشم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و            از قانون برنامه پنج      22
-137  14/12/1395  )1396 -1400(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

138-145 
      ها و دستورالعمل نامه آیین

دستورالعمل ساماندهی زنـدانیان و کـاهش جمعیـت کیفـري          از     1
  139  17/6/1395  ها زندان

  28  4/10/1395  نامه اجرایی قانون شوراهاي حل اختالف آییناز    2
  قضاییه  رییس قوههاي بخشنامه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
1   12746/78/1  2/12/1378  49  
2   13396/78/1  15/12/1378  40  
3   5153/86/1  8/5/1386  63  

  شوراي نگهبان اتنظر
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

1   511/21/76  1/3/1376  68  
 عالی کشور رویه هیأت عمومی دیوان آراي وحدت

  صفحه  تاریخ صدور  شماره  ردیف
1   672  1/10/1383  54  
2   722  13/10/1390  140  
3   725  20/4/1391  105  



  10  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی

 قضاییه شورتی اداره کل حقوقی قوهنظرات م
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

1   13/7   11/2/1356   64  
2   3396/7     7/8/1362   123  
3   1660/7     26/4/1364   113  
4   4012/7     14/8/1364   39  
5   4399/7     15/7/1366   104  
6   5427/7     11/9/1366   85  
7   8002/7   13/12/1366   82-84 
8   99/7     23/2/1367   29  
9   950/7   30/3/1367   50  

10   3682/7   15/5/1367   52  
11   8037/7   24/11/1367  36-58-118 
12   467/7     7/1/1368   46  
13   1405/7     9/5/1368   72  
14   113/7   28/5/1368   58  
15     3450/7     13/7/1368   118  
16   5649/7     9/11/1368   51  
17   6231/7   9/12/1368   27  
18   6350/7     14/12/1368   85  
19   2419/7     24/5/1369   82  
20   5033/7   7/8/1369   27  
21   4038/7     16/8/1369   118  
22   2116/7   3/4/1370   116  
23   1097/7   5/4/1370   124  
24   268/7   18/1/1371   57  
25   522/7     5/2/1371   69  
26   802/7     29/2/1371   126  



 11  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
27   1763/7   1/4/1371   127  
28   163/7   28/5/1371   45  
29   3213/7     11/7/1371  79  
30   6925/7   22/7/1371   38  
31   6923/7     24/7/1371   29  
32   9124/7   13/8/1371   73  
33   9952/7   15/9/1371   116  
34   1943/7   16/3/1372   52  
35   3728/7      1/6/1372   112  
36   2392/7     7/6/1372   37  
37   6263/7   15/9/1372   52  
38   499/7     24/1/1373   114-116 
39    554/7      1/2/1373   80  
40   2703/7   25/4/1373   64  
41   4081/7     28/6/1373   25  
42   7790/7     19/11/1373   121  
43   8084/7   20/1/1374   55  
44   1952/7     16/5/1374   23  
45   5185/7   19/8/1374  55  
46   5665/7   8/9/1374   132  
47   6191/7   12/10/1374   71  
48   7340/7     2/12/1374   118  
49   1377/7     16/3/1375   92  
50   1717/7      28/3/1375   29  
51   2078/7     6/4/1375   26-36 
52   2940/7     21/5/1375   25-101 
53   4013/7   5/7/1375   51  



  12  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

54   5436/7   21/8/1375   57  
55   5185/7   18/9/1375   54  
56   7293/7     8/11/1375   102  
57   7461/7     27/11/1375   55  
58   7758/7   18/12/1375   39  
59   7858/7     18/12/1375   83  
60   51/7   10/1/1376   83-84 
61   142/7     31/1/1376   122  
62   8416/7   5/2/1376   38  
63   1380/7     30/2/1376   103  
64   530/7     3/3/1376   97  
65   1007/7   11/3/1376   51  
66   1499/7   27/3/1376   116  
67   2889/7     19/5/1376   52  
68   3300/7   25/5/1376   108-109 
69   3351/7  27/5/1376  109  
70   7632/7   23/6/1376   29  
71   3286/7   23/6/1376   29  
72   3977/7  3/7/1376   71  
73   3295/7     5/7/1376   82  
74   4544/7     20/7/1376   94  
75   4635/7     26/8/1376   54  
76   6468/7     24/9/1376   93  
77   6464/7   1/11/1376   103  
78   7826/7   2/11/1376   46  
79   7535/7     7/11/1376   130  
80   7638/7      29/11/1376   60-90 



 13  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
81   1266/7     14/2/1377   75  
82   524/7  26/2/1377  24  
83   1743/7   3/3/1377   39-105 
84   1792/7     4/3/1377  124  
85   1513/7  7/3/1377  64-112 
86   1118/7     19/3/1377   77  
87   2695/7   25/4/1377   51  
88   3325/7     31/4/1377   118  
89   2408/7     6/5/1377   105  
90   4108/7     1/6/1377   42-44 
91   2297/7   9/6/1377   52-71 
92   4460/7   16/6/1377   80-84 
93   3877/7   23/6/1377   106-109 
94   5464/7   23/7/1377   42  
95   6098/7   17/8/1377   57  
96   6384/7     28/8/1377   52  
97   4553/7     11/9/1377   69  
98   6637/7   17/9/1377   98-100 
99   5969/7   13/10/1377   65  

100   7501/7   13/10/1377   89  
101   5567/7     23/10/1377   42-44 
102   8403/7     13/11/1377   46  
103   7926/7   1/12/1377   87-103 
104   1987/7     13/2/1378   93  
105   1487/7   28/2/1378   42  
106   1847/7     18/3/1378   50  
107   2157/7  20/3/1378  118  



  14  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
108   2336/7     29/4/1378   123  
109   1762/7  1/6/1378   23  
110   2226/7   18/6/1378   42  
111   4086/7     21/6/1378   94  
112   3790/7     3/7/1378   130  
113   4967/7     27/7/1378   94  
114   5889/7     19/8/1378   54  
115   4087/7      22/9/1378   94  
116   7825/7     6/10/1378   42  
117   25/7     8/1/1379   24  
118   395/7   3/2/1379   118  
119   438/7   27/2/1379   126  
120   1818/7   7/3/1379   132  
121   691/7   8/4/1379   103  
122   3478/7   11/4/1379   99  
123    4584/7   27/5/1379   96  
124   5032/7     30/5/1379   91  
125   9042/7     5/6/1379   62  
126   2950/7   16/6/1379   70  
127   6054/7   10/7/1379   46  
128   7187/7   19/7/1379   109  
129   4814/7     27/7/1379   76  
130   6305/7   30/7/1379   60  
131   7459/7   10/8/1379   116  
132   7652/7   10/8/1379   23  
133   9137/7   6/10/1379   115  
134   9127/7   9/10/1379   101  



 15  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
135   6652/7   22/10/1379   99  
136   10723/7   2/11/1379   103  
137   11119/7   15/11/1379   70  
138   11398/7   24/11/1379   42  
139   11714/7   2/12/1379   64  
140   11597/7   8/12/1379   132  
141   11859/7   10/12/1379   60  
142   227/7   21/1/1380   132  
143   481/7   25/1/1380   127  
144   429/7   3/2/1380   33  
145   2413/7   9/2/1380   77  
146   1135/7   15/2/1380   132  
147   727/7   15/2/1380   99  
148   736/7   16/2/1380   115  
149   12172/7     19/2/1380   54  
150    981/7   25/2/1380   87  
151   2674/7   26/3/1380   27  
152   2363/7   17/4/1380   132  
153   3841/7   2/5/1380   131  
154   4574/7   16/5/1380   93  
155   4733/7   23/5/1380   83  
156   589/7   25/5/1380  84  
157   2554/7   12/6/1380   115  
158   5806/7   21/6/1380   84  
159   6308/7   3/7/1380   51  
160   6086/7      4/7/1380   119  
161   7399/7   24/7/1380   110  



  16  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
162   6972/7   29/7/1380   84  
163   1796/7     5/8/1380   62  
164   7693/7     5/8/1380   123  
165   6642/7   6/8/1380   84  
166   7106/7   16/8/1380   94  
167   6527/7   3/9/1380   110  
168   6134/7   2/10/1380   103  
169   9256/7   3/10/1380   115  
170   8888/7   4/10/1380   102  
171   9033/7   17/10/1380   46  
172   9918/7   25/10/1380   29  
173   7529/7   29/10/1380   102  
174   10452/7   14/11/1380   45-122 
175   10655/7   17/11/1380   131  
176   10031/7   23/11/1380   131  
177   10615/7   23/11/1380   109  
178   11570/7   16/12/1380   124  
179   1066/7   19/12/1380   105  
180   9229/7   19/12/1380   124  
181   9946/7   19/12/1380   127  
182   4819/7   22/12/1380   55  
183   12525/7   22/12/1380   70  
184   12004/7   23/12/1380   114  
185   513/7   25/1/1381   130  
186   5373/7     3/6/1381   93  
187   4376/7     2/7/1381   57  
188   6211/7     7/7/1381   92  



 17  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
189     6319/7   21/7/1381   128  
190   10308/7     15/8/1381   25  
191   8019/7     28/8/1381   104  
192   8319/7     1/9/1381   74-101 
193   4992/7     5/9/1381  60  
194   1007/7     6/12/1381   46  
195   1017/7    6/12/1381   47  
196   1060/7     11/1/1382   54  
197   483/7   4/2/1382   60  
198   556/7   23/2/1382   71  
199   975/7   1/3/1382   119  
200   1722/7     5/3/1382   45  
201   1665/7     5/3/1382   75  
202   2325/7     23/3/1382   25  
203   2617/7   7/4/1382   80  
204   3051/7   21/4/1382   119  
205   3597/7   1/5/1382   119  
206   4169/7     25/5/1382   32  
207   3481/7   30/5/1382   63  
208   4776/7   8/6/1382   101-104 
209   4177/7   9/6/1382   113  
210   525/7     9/6/1382   113  
211   4873/7   22/6/1382   37  
212   5563/7     6/7/1382   113  
213   4960/7     9/7/1382   110  
214   5270/7      13/7/1382   80  
215   5817/7     14/7/1382   80  



  18  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
216   5936/7     14/7/1382   122  
217   4705/7     17/7/1382   105  
218   5957/7     22/7/1382   81  
219   5342/7   26/7/1382   119  
220   6505/7     6/8/1382   81  
221   6455/7     15/8/1382   94  
222   6854/7     17/8/1382   81  
223   7242/7     28/8/1382   130  
224   7852/7     25/9/1382   95  
225   8066/7     11/11/1382   47  
226   7337/7     11/11/1382   133  
227   9204/7     18/11/1382   133  
228   8792/7      27/11/1382   106  
229   10085/7     5/12/1382   133  
230   10075/7     6/12/1382   71  
231   10422/7      16/12/1382   133  
232   10262/7     19/12/1382   62  
233   149/7  15/1/1383  25  
234   334/7     19/1/1383   25  
235   164/7  22/1/1383  120  
236   10268/7     24/1/1383   133  
237   569/7     29/1/1383   47  
238   200/7     7/2/1383   52  
239   1113/7     14/2/1383   26  
240   178/7     11/3/1383   102  
241   1148/7     25/3/1383   47  
242   2110/7     28/3/1383   85  



 19  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
243   9053/7     2/11/1383   27  
244   379/7     26/1/1385   66-95 
245   659/7     4/2/1385   87  
246   809/7     11/2/1385   94  
247   796/7     11/2/1385   118  
248   1059/7      19/2/1385   27  
249    1249/7     26/2/1385   98  
250   1218/7     26/2/1385   129  
251   1261/7     27/2/1385   60  
252   595/7     28/2/1383   33  
253   1546/7     6/3/1385   37  
254   1501/7     6/3/1385   122  
255   1486/7      6/3/1385   51  
256   1799/7   23/3/1386   85  
257   2703/7     13/4/1385   78  
258   3209/7     2/5/1385   102  
259   3200/7     2/5/1385   51  
260   3448/7     9/5/1385   134  
261   3758/7     21/5/1385   134  
262   620/7   10/2/1386   100  
263   688/7   15/2/1386   79  
264   799/7   17/2/1386   117  
265   912/7   19/2/1386   129  
266   1023/7   25/2/1386   128  
267   1036/7   26/2/1386   124  
268   1545/7   12/3/1386   53  
269   2082/7   3/4/1386   117  



  20  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
270   2102/7   4/4/1386   113  
271   2315/7   12/4/1386   113  
272   2310/7   12/4/1386   25-95 
273   2598/7   24/4/1386   134  
274   2609/7   24/4/1386   79  
275   2654/7   25/4/1386   63  
276   3089/7   13/5/1386   61  
277   3765/7   5/6/1386   79  
278   4209/7     7/6/1385   81  
279   4237/7     7/6/1385   45  
280   4471/7     15/6/1385   106  
281   4360/7   3/7/1386   118  
282   4424/7   7/7/1386   53  
283   4469/7   7/7/1386   36  
284   4550/7   9/7/1386   99  
285   5444/7   16/8/1386   27  
286   5589/7   22/8/1386   61  
287   5736/7   28/8/1386   109  
288   5770/7   3/9/1386   129  
289   5800/7   4/9/1386   25  
290   5912/7   6/9/1386   95  
291   5945/7   10/9/1386   50  
292   6184/7   19/9/1386   26  
293   6364/7   25/9/1386   27  
294   6775/7   10/10/1386   63  
295   6874/7   12/10/1386   61  
296   7097/7   25/10/1386   47  



 21  اییهقض فهرست نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
297   7165/7   26/10/1386   57  
298   7458/7     9/11/1386   53  
299   7649/7     16/11/1386   135  
300   7709/7     20/11/1386   26  
301   7760/7     21/11/1386   123  
302   8149/7      6/12/1386   97  
303   8199/7     7/12/1386   121  
304   290/7     28/1/1387   42  
305   600/7     10/2/1387   43  
306   1103/7     25/2/1387   96  
307   1119/7     28/2/1387   62  
308   1192/7     31/2/1387   47  
309   1297/7     6/3/1387   106  
310   1398/7     8/3/1387   93  
311   1838/7     29/3/1387   27  
312   2264/7     25/4/1387   47  
313   2500/7     29/4/1387   48  
314   2527/7   30/4/1387   24-100 
315   2680/7      6/5/1387   48  
316   3036/7     21/5/1387   108  
317   3192/7   28/5/1387   100  
318   3367/7     2/6/1387   114  
319   3476/7     6/6/1387   127  
320   3498/7     9/6/1387   55  
321   3524/7     10/6/1387   106  
322   3839/7     20/6/1387   50  
323   3804/7     20/6/1387   79  



  22  اجراي احکام مدنی مجموعه تنقیحی
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
324   3854/7     23/6/1387   24  
325   3935/7     26/6/1387   109  
326   10/7   9/1/1388   58  
327   45/7   16/1/1388   114  
328   262/7   23/1/1388   120  
329   288/7   24/1/1388   96  
330   1808/7   25/3/1389   59  
331   3029/7   25/5/1389   83  
332   4176/7   13/7/1389   135  
333   5661/7   17/9/1389   85  
334   5818/7   23/9/1389   97  
335   5831/7   27/9/1389   65  
336   6002/7   4/10/1389   95  
337   45/95/7  17/1/1395   100  
338   99/95/7  24/1/1395  146  
339   7/95/299      18/2/1395   141  

  


