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 پيشگفتار

باشفد. آیفات امفر خطیفر و حسفاس قضفا م  ،یک  از امور بسیار مهم در حکومت اسفالم 
عمله از ؛استمؤید این مطلب  ،السالمایات يثیرو از معصومین علیهمدو از قرآن يریم و رومتعد
 زخ قرار دارد. قاض  در لبه پرتگاه دو ،ایات آمدهيه در رو این

صفورت  شود يه درالسالم ممسوب م امام معصوم علیه نوقضا از شؤامر  ،در مذهب شیعه
تفوان فهمیفد يفه صف  م گردد. با این وگر تيویض م تشخیص ایشان این امر به اشخاص دی

شرایط  ،د اشخاص به چنین عایگاه رو. مسلماً وبرخوردار است عایگاه و منزلت مهم  ازقاض  
ایفات متعفدد بفه آنان سپرده شفود. در رو هطلبد تا امانت  به این سنگین  بمتعدد و سخت  را م 

 قوانیندر است.  طهارت مولد و علم اشاره شده ،عدالت ،ایمان ،عقل ،شرایط قاض  از عمله بلوغ
تثبیفت  ،شرایط مذيور براو انتخفاب قاضف  ،موضوعه يشور ما نیز به تبعیت از مقررات اسالم 

یژگ  ممتازو است يه شاید بتفوان عمفق و ،علم و عمل به آن از سوو قاض  طشر. شده است
قضات به چهار دسفته  ،ایت« دریافت. در این روالسالمعل  »علیه اماموب به سایت منآن را از رو
 ند.روبه بهشت م  رماند يه عایگاه سه دسته آنان در آتش است و تنها دسته چهاتقسیم شده

 ينند.حکم م  (ستم)به عور  ،ل: قضات  يه با علماو
 ينند.حکم م  به عور ،و عهلم: قضات  يه از رودو

 ينند.حکم م  حقبه  ،و عهلسوم: قضات  يه از رو
 ينند.حکم م  به حق ،و علمچهارم : قضات  يه از رو
شفن ن و عایگاه عالم بودن قاض  را بهتفر روشأ، ضعیت دسته سومشاید دقت در خصوص و

ل  اگفر ایفن امفر از و ،باشدغایت امر م  ،نیل به حق ،تيند. بدین توضیح يه هر چند در قضاو
زخ نیفز آتفش دو تمقبلکه مرتکب آن مسف  ،ر آن اعرو نیستنه تنها ب ،مسیر عهل حاصل شود

 انساناست و نه عهل يه غالباً   نمبناو تشخیص تکلی  دین  و عمل به آ  ،چرا يه علم  ؛شودم 
 دهد و نه صواب. را به خطا سوق م 

لف  در شن است يه امور مذيور عمدتاً ناظر به ماهیت امر قضاست و نفه آداب آن. والبته رو
زو و بفا القضا یادشده و بفه تعبیفر امفروآنچه يه در فقه اسالم  از آن به عنوان آداب ،لعین حا
ارتباط تنگاتنگ  با ماهیت امر قضا دارد. لذا اگر قاضف   ،است نام گرفته دادرس آیینهای  تتياو

شخیص به احتمال بسیار زیاد در ت، عنوان ابزارو براو رسیدگ  صمیح آگاه نباشدبه این امور به
 حق نیز دچار خطا خواهد شد. 

ی  اظقوانین و مقررات ریاست عمهورو در راستاو انجام وو انتشار تنقیح   ،ینتدو  معاونت
با اسفتياده از يفد  ،هاو قوانین و مقررات موضوع  منقحخود مبن  بر تهیه و انتشار مجموعه
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مجموعه قوانین باشد، ه م گانه مورد استياد91مدن ( يه یک  از يدهاو  دادرس آیین -702)
است. در عفین  يردهرا در دو علد و چندین نوبت، تهیه و منتشر مدن   دادرس آیینو مقررات 

هاو موصفوف يفه ناشف  از درج قفوانین و مقفررات متعفدد و حجم بسیار زیاد مجموعه ،حال
ر عفین های  دباشد، موعب شده يه چنین مجموعفههمچنین آرا و نظرات گوناگون در آن م 
لذا تصمیم گرفته شد  ؛مندان قابل استياده بهینه نباشدغناو باال، همه عا و توسط همه عالقه

با تغییرات  چند در مجموعه مذيور از طریق حذف و اضافه و خالصه شدن برخ  از مندرعات، 
نمو مناسفب های  از آن بهمجموعه حاضر تهیه گردد تا مخاطبان عام و خاص چنین مجموعه

براو استياده برخ  دیگر از مخاطبان يه تنها نیازمند آخرین وضعیت همچنین مند شوند. بهره
 مفدن  امفور هفاو عمفوم  و انقفالب دردادرس  دادگاهآیینباشند يتاب متن منقح قانون م 

 نیز انتشار یافته است. در قطع عیب  )سارع(
 دادرسف آیینانون از حیف  قف  1398 ماهاسفيند هنگام بفودن تفامجموعه حاضفر ضفمن بفه

آن  اهفمّيفه باشفد هاو دیگرو نیز م هاو عموم  و انقالب در امور مدن ، داراو ویژگ دادگاه
 بدین شرح است:

ل و هفاو عمفوم  و دادرسف  دادگاهاالعرا شدن قانون آیینبا توعه به اینکه از زمان الزمف  ا
و همچنین  1318مدن  مصوب  دادرس آیینقانون  ،21/1/1379مدن ( مصوب  امور انقالب )در

صریماً نسخ شده و برخ  از ، 1373هاو عموم  و انقالب مصوب موادو از قانون تشکیل دادگاه
تفا حفد امکفان  ،ثر شدهاو متأگونهقوانین و مقررات مربوط دیگر نیز نسخ ضمن  گردیده و یا به

بلکه قفوانین  ،دهاو صریح و ضمن  به تيکیك مشخص شواست نه تنها تمام  نسخ شدهسع  
ينندگان ممتفرم امکفان بررسف  و ها درج گردد تا براو اسفتيادهمنسوخ ضمن  نیز در زیرنویس

  هاو ضمن  فراهم شود.هاو ناظر به نسخممیزو تشخیص
م و تعفدادو از  ،شفودمربفوط م مجموعه حاضر ویژگ  مختصر بودن او يه به تا اندازهف  د
هاو عمفوم  و انقفالب در امفور دادگاه دادرس آیینقانون  قوانین و مقررات مرتبط بهمهمترین 

و بفا  ابفه صفورت مجفز، هاو عموم  و انقفالبتشکیل دادگاهقانون برخ  مواد از عمله  ،مدن 
  (1)اعمال آخرین تغییرات در مجموعه درج شده است.

م و توسفط  االتبفاع آنچون یک  از انواع تيسیر قانون، تيسیر قضای  است يه نفوع الزمف  س
رویفه و وحدتأت عموم  دیوان عفدالت ادارو در قالفب رأعال  يشور و هیهیأت عموم  دیوان

هاو عمفوم  دادگاه دادرس آیینتمام  آراو مذيور يه به قانون  است ، سع  شدهشودصادر م 
 
براو مالحظه تمام  قوانین و مقررات مربوط به سامانه مل  قوانین و مقررات عمهورو اسالم  ایران يه   ـ 1

ذیل قابل دسترس  رایگفان بفراو عمفوم  طریق نشان هاو اعرای ، از ت  دولت براو دستگاهعالوه بر سایت اینتران
  .www.qavanin.ir باشد مراععه شود:مندان م همردم و عالق

http://www.dotic.ir-/
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  برخ است الزم به ذير. شود، در پاورق  مواد مربوط درج باشدم مرتبط   و انقالب در امور مدن 
اط بفا مفواد قفانون مدن  قبلف  و در ارتبف  دادرس آییناز آراو موصوف در زمان حايمیت قانون 

رق  مفواد عینفاً در پفاو ،ل  چون ممتواو آن با مواد عدید همخوان  داشفتهو ،مذيور صادر شده
 درج گردیده است. ،مربوط

م ر ا ه غالباً از عالیفم  تالش شده ،رو حجم مجموعهبه منظور پرهیز از افزایش غیرضروف  چ
 وراهنمفا لبه همین منظور عفدو اختصارو براو معرف  قوانین و مقررات مختل  استياده شود.

  است. شدهدر ابتداو مجموعه درج  این عالیم
م ج ن هاو متعدد و متنوع يفاربردو بفراو دسترسف  سفریع و دقیفق بفه مطالفب فهرستف  پ

طرق مختلف  از عملفه توان از ها م رستموردنظر در مجموعه درج شده است. با يمك این فه 
 به مطلب و نکته مورد نظر، شماره ماده قانون مربوط و همچنین از طریق شماره صيمه مجموعه

  رأو و یا...« دسترس  یافت.، »ماده
م ش تغییفرات  ،هاو عموم  و انقالب )در امفور مفدن (دادگاه دادرس آیینچون در قانون ف  ش
نسففبت بففه قففانون  و شففماره مففواد مربففوط بففه موضففوعات مختلفف  هابندواو در فصففلعمففده
يمك به مخاطبفان ممتفرم خصوصفاً يسفان  يفه  به منظور ،داده شده مدن  قبل  دادرس آیین

ل تطبیفق مفواد قفانون عفدو ،سابقه ذهن  آنان با ترتیبات مقفرر در قفانون قبلف  شفکل گرفتفه
هفاو عمفوم  و انقفالب )در دادگاه ادرس دآیینبا مواد قانون  1318 دادرس  مدن  مصوبآیین

تا با يمترین زمفان و بیشفترین  ،ه استدیگردتهیه و در مجموعه درج  1379امور مدن ( مصوب 
 .شود دقت ممکن دسترس  به مطالب مورد نظر ممکن

هاو دیگر تا حفدّ شنگرو در تهیه این مجموعه و مجموعهظیيه روبراو اینکه وو در نهایت 
ین، يامل اعرا گردد، در مواردو يه بیان نظر توضیم  یا تنقیمف  معاونفت تفدو صورتتوان به

رت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست عمهورو در خصوص قانون و یا مقرره خاص  ضفرو
 درج شده است.( ) داشته، نظر مذيور با درج نشان و عالمت اختصارو معاونت

، مفا را در هفا و پیشفنهادهاو خفویشظرات، راهنمای با ارایه ن امید است خوانندگان ممترم
 (1)هاو بعدو راهنما و یاور باشند.ارتقاو يیي  مجموعه

 لعيا جنيدي 
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2.  
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21/1/1379 
19 

 173 15/4/1373هاي عمو ي و انبرب  صوب قانون تشكيل دادگاهاز   .8

9.  
 يدعاو به رسيدگي براي ايران اسر ي جمهوري يدادگستر صرحيت قانون
 17/12/1390  صوب خارجي هايدولت عليه  دني

180 

 182 15/7/1393هاي  الي  صوب قانون نحوه اجراي  حكو يت  .10
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اسوور ي ايووران   قانون برنا ه سوم توسووعه جمهوووري  187كري  وضوع  اده و 
 قضاييه   رييس قوه  1385/ 4/ 27 صوب  
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13.  
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 9 عمومي و انقالب در امور مدني هاى دادرسى دادگاهآيين ابواب و فصول قانون  فهرست  

 فهرست ابواب و فصول

 يى عمومى و انقالب در امور مدنهادادگاهدادرسى قانون آيين

 صفحه مواد عنوان رديف

 19 1-529 در ا ور  دني  –كتاب اول   1

 19 1-9 كليات   2

 22 10-30 هادادگاهدر صرحيت  –باب اول   3

 22 10-25 اهدادگاهدر صرحيت ذاتي و نسبي  –فصل اول   4

 34 26-30 اخترف در صرحيت و تربيت حل آن  –فصل دوم   5

 37 31-47 وكالت در دعاوي  –باب دوم   6

 46 48-325 دادرسي نخستين –باب سوم   7

 46 48-60 دادخواست  –فصل اول   8

 46 48-50 تبديم دادخواست  – بحث اول   9

 48 51-52 شرايط دادخواست  – بحث دوم   10

 49 53-56  وارد توقيف دادخواست  – بحث سوم   11

 50 57-60 هاي دادخواست پيوست – بحث چهارم   12

 51 61-63 بهاي خواسته  –فصل دوم   13

 52 64-92 جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي –فصل سوم   14

 52 64-66 جريان دادخواست  – بحث اول   15

 53 67-83 ابرغ  – بحث دوم   16

 58 84-92 رسيدگي  ايرادات و  وانع – بحث سوم   17

 62 93-104 جلسه دادرسي  –فصل چهارم   18

 63 105-107 توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست –فصل پنجم   19

 64 108-148 ا ور اتفاقي  –فصل ششم   20

 64 108-129 تأ ين خواسته  – بحث اول   21

 64 108-120 درخواست تأ ين  -1  22

 69 121-129 اقسام تأ ين  -2  23

 71 130-134 ورود شخص ثالث  –حث دوم  ب  24

 73 135-140 جلب شخص ثالث  – بحث سوم   25

 73 141-143 دعواي  تبابل  – بحث چهارم   26

 74 144-148 هاي خارجي اخذ تأ ين از اتباع دولت – بحث پنجم   27



 10 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ...دادرسي دادگاهمجموعه تنقيحي قانون آيين 

 صفحه مواد عنوان رديف

 78 149-157 تأ ين دليل و اظهارنا ه  –فصل هفتم   28

 78 149-155 تأ ين دليل  – بحث اول   29

 79 156-157 اظهارنا ه  – بحث دوم   30

 80 158-177 دعاوي تصرف عدواني،  مانعت از حق و  زاحمت  –فصل هشتم   31

 85 178-193 سازش و درخواست آن  –فصل نهم   32

 85 178-185 سازش  – بحث اول   33

 86 186-193 درخواست سازش  – بحث دوم   34

 88 194-294 رسيدگي به داليل  –فصل دهم   35

 88 194-201 كليات  –حث اول  ب  36

 89 202-205 اقرار  – بحث دوم   37

 90 206-215 اسناد – بحث سوم   38

 90 206-215  واد عمو ي  –الف   39

 92 216-218 انكار و ترديد –ب   40

 93 219-222 ادعاي جعليت  –ج   41

 94 223-228 رسيدگي به صحت و اصالت سند –د   42

 96 229-247 گواهي  – بحث چهارم   43

 101 248-256  عاينه  حل و تحبيق  حلي  – بحث پنجم   44

 102 257-269 رجوع به كارشناس  – بحث ششم   45

 107 270-289 سوگند – بحث هفتم   46

 111 290-294 نيابت قضايي  – بحث هشتم   47

 114 295 رأي  –فصل يازدهم   48

 114 295-299 صدور و انشاء رأي  – بحث اول   49

 115 300-302 ي ابرغ رأ – بحث دوم   50

 116 303-304 حكم ضروري و غيابي  – بحث سوم   51

 116 305-308 واخواهي  – بحث چهارم   52

 117 309 تصحيح رأي  – بحث پنجم   53

 118 310-325 دادرسي فوري  – بحث ششم   54

 120 326-365 تجديدنظر –باب چهارم   55

 120 326-329 احكام و قرارهاي قابل نبض و تجديدنظر –فصل اول   56

 121 330-335 آراي قابل تجديدنظر –فصل دوم   57



 11 عمومي و انقالب در امور مدني هاى دادرسى دادگاهآيين ابواب و فصول قانون  فهرست  

 صفحه مواد عنوان رديف

 122 336-338  هلت تجديدنظر  –فصل سوم   58

 122 339-347 دادخواست و  بد ات رسيدگي  –فصل چهارم   59

 125 348-365 جهات تجديدنظر –فصل پنجم   60

 127 366-441 فرجام خواهي  –باب پنجم   61

 127 366-416 فرجام خواهي در ا ور  دني  –فصل اول   62

 127 366-369 فرجام خواهي و آراي قابل فرجام  – بحث اول   63

 128 370-377  وارد نبض  – بحث دوم   64

 129 378-389 ترتيب فرجام خواهي  – بحث سوم   65

 133 390-396 ترتيب رسيدگي  – بحث چهارم   66

 134 397-400  هلت فرجام خواهي  – بحث پنجم   67

 135 401-412 ز نبض اقدا ات پس ا – بحث ششم   68

 138 413-416 فرجام تبعي  – بحث هفتم   69

 138 417-425 اعتراض شخص ثالث –فصل دوم   70

 140 426 اعاده دادرسي  –فصل سوم   71

 140 426 جهات اعاده دادرسي  – بحث اول   72

 140 427-431  هلت درخواست اعاده دادرسي  – بحث دوم   73

 141 432-441 دادرسي و رسيدگي ترتيب درخواست اعاده  – بحث سوم   74

 143 442-453  واعد  –باب ششم   75

 143 442-449 تعيين و حساب  واعد –فصل اول   76

 143 450-453 دادن  هلت و تجديد  وعد  –فصل دوم   77

 144 454-501 داوري  –باب هفتم   78

 155 502-514 هزينه دادرسي و اعسار  –باب هشتم   79

 155 502-503 هزينه دادرسي  –فصل اول   80

 160 504-514 اعسار از هزينه دادرسي  –فصل دوم   81

 165 515  طالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد –باب نهم   82

 165 515-518 كليات  –فصل اول   83

 166 519-522 خسارات  –فصل دوم   84

 169 523-527  ستثنيات دين  –فصل سوم   85

 171 528-529 ساير  بررات   86

 



 12 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ...دادرسي دادگاهمجموعه تنقيحي قانون آيين 

  ي قوانين و مقرراتفهرست تاريخ

 (هازيرنويس متن و مندرج در)

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 قوانين

 18/2/1307 قانون  دني  1

21-24-

28-43-

50-59-

60-63-

65-83-

88-91-

92-101 

2  
 اده دوم قانون  جازات اشخاصي كه براي بووردن  ووال غيوور 

 نمايندتباني  ي
3/5/1307 72 

3  

نا ه  ودّت و قرارداد اقا ت و تجارت از قانون اجازه  بادله عهد
تكوول لتووين ايووران و يونووان )پرو و بحرپيمايي  نعبووده بووين دو 

 تن قرارداد اقا ت و تجارت و بحرپيمايي بين ايران  -اختتا يه
 و يونان(

10/12/1310 74 

 164 13/2/1311 از قانون تجارت  4

5  
ن ايووران و الضمانه و ارفاق قضايي  نعبده بيجهاز قانون قرار و 

 سوئيس
4/12/1313 75 

6  

ها و از قوووانون تصوووويب ده فبوووره قووورارداد و عهدنا وووه
لووت جمهوووري لووت ايووران و دو هاي  نعبده بووين دو  وافبتنا ه

ن قضايي در  سائل حبوقي و تجارتي بووين تركيه )قرارداد تعاو 
 لت جمهوري تركيه(لت ايران و دو دو 

15/3/1316 111 

7  
اظهووارات و اسووناد در  حوواكم و دفوواتر  به ترجمه قانون راجع

 رسمي
20/3/1316 50 

 33 31/1/1320 آهنهاي راهاز قانون كيفر بزه  8

 61 12/5/1333 كري دادگسترياز اليحه قانوني استبرل كانون و   9

10  
لووت از قانون  ربوط به عهدنا ه بازرگاني و دريانوردي بووين دو 

 لت هندايران و دو 
22/11/1334 75 

 76 20/9/1337نون راجع به قرارداد بازرگاني و اقا ت و دريووانوردي بووين از قا  11



 13  (هازيرنويسمتن و تاريخي قوانين و مقررات )مندرج در فهرست   

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 لتين ايران و ايتاليادو 

 66 19/12/1338 كل كشور 1339از قانون بودجه سال   12

 89-70-59 29/6/1343 از قانون دريايي ايران  13

14  
لووت ايووران و از قانون راجع به عهدنا ه  ودت و اقا ت بين دو 

 جمهوري اتريش
23/8/1344 75-112 

 77 18/2/1345 لت فرانسه لت ايران و دو از قانون قرارداد اقا ت و دريانوردي بين دو   15

16  
زارت هاي تابع و ها و شركتصول بهاي آب ساز اناز قانون و 

 برق آب و 
8/3/1346 65 

17  
ش ا رك  ورد اجاره به زارعين  ستأجر از قانون تبسيم و فرو 

 با اصرحات بعدي
23/10/1347 65 

18  
المللووي نا ووه بينلهلت ايووران بووه  باو از قانون اجازه الحاق دو 

  ربوط به حمايت از  زد 95شماره 
18/2/1351 170 

 112 4/12/1353 ابط كنسوليين درباره رو از قانون كنوانسيون و   19

 127-94 25/4/1354 از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  20

 185 16/4/1355 نون صدور چقاز قا  21

 89 25/3/1356 اي از قوانين دادگسترياز قانون اصرح پاره  22

23  
 ارده بووهجبران خسووارات و  و  زاليحه قانوني راجع به رفع تجاو 

 ا رك
27/8/1358 81 

-37-21 12/9/1358 از قانون اساسي جمهوري اسر ي ايران  24

99-145 

 162 19/7/1360 كشور قانون تشكيل ساز ان بازرسي كلاز   25

 102-85 16/12/1361 از قانون توزيع عادالنه آب  26

 65 8/6/1362 ن ربا )بهره(از قانون عمليات بانكي بدو   27

 162 2/10/1363 قاف و ا ور خيريه قانون تشكيرت و اختيارات ساز ان حج و او   از   28

 103 7/9/1364 قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات  29

30  
هاي هوواي پرداختووي شووركتاماز قانون اعتبار اسووناد عووادي و 

 ءستايي عشايري و صيادي به اعضاني رو تعاو 
15/8/1365 65 

 40 1/6/1366 از قانون  حاسبات عمو ي  31

 195 3/12/1366 هاي  ستبيماز قانون  اليات  32

 162 8/2/1367قانون اساسنا ه جمعيت هرل احمر جمهوري اسر ي ايران   از  33



 14 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ...دادرسي دادگاهمجموعه تنقيحي قانون آيين 

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 بعدي و اصرحات

34  
از قانون  ناطق دريووايي جمهوووري اسوور ي ايووران در خلوويج 

 فارس و درياي عمان
31/1/1372 69 

 54 7/9/1372 قانون تخلفات اداري از  35

 102 22/12/1374 از قانون نظام  هندسي و كنترل ساختمان  36

 99 2/3/1375 هاي بازدارنده()تعزيرات و  جازاتاز قانون  جازات اسر ي   37

 150 26/6/1376 الملليري تجاري بيناز قانون داو   38

39  

لت لت جمهوري اسر ي ايران و دو از قانون  وافبتنا ه بين دو 
هاي  وودني و نوودهسوويه جهووت  عاضوودت در پرو فدراسيون رو 

 جزايي
20/9/1378 77-113 

40  
لووت جمهوووري از قانون  وافبتنا ه  عاضوودت قضووايي بووين دو 

 لت جمهوري آذربايجاناسر ي ايران و دو 
20/9/1378 77-113 

 164 9/11/1380 قانون تجارت 19نظا نا ه جديد  اده   41

 162 27/11/1380 لتاز قانون تنظيم بخشي از  بررات  الي دو   42

 92-90 17/10/1382 نيكياز قانون تجارت الكترو   43

44  

هاي قانون تسهيل اعطاء تسهيرت بانكي و كاهش هزينووهاز 
هاي توليوودي و افووزايش  نووابع طرح يع در اجراطرح و تسري

 ها الي و كارآيي بانق
5/4/1386 66 

 40 8/7/1386 از قانون  ديريت خد ات كشوري  45

46  
 م تجووارييوو و عر هاي صوونعتي، طرحاختراعات ثبت قانوناز 

  صوب
7/8/1386 22 

 37-22-20 17/7/1390 قانون نظارت بر رفتار قضاتاز   47

 36 22/9/1390 ديوان عدالت اداريدادرسي و آيين تشكيرتقانون از   48

49  
قانون صرحيت دادگستري جمهوري اسر ي ايووران بووراي از 

 هاي خارجيي  دني عليه دولترسيدگي به دعاو 
17/12/1390 160 

 53-47-23 1/12/1391 قانون حمايت خانواده از  50

 146 1/2/1392 قانون  جازات اسر ياز   51

 35 3/10/1392 ا قاچاق كاال و ارزاز قانون  بارزه ب  52

 4/12/1392 دادرسي كيفريقانون آييناز   53
46-132-

137-176-

201 



 15  (هازيرنويسمتن و تاريخي قوانين و مقررات )مندرج در فهرست   

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

 170-64 15/7/1393 هاي  الياز قانون نحوه اجراي  حكو يت  54

55  
شده به شووخص ثالووث در  از قانون بيمه اجباري خسارات وارد

 اثر حوادث ناشي از وسايل نبليه
20/2/1395 117-163-

183 

 163 10/11/1395 هاي توسعه كشورقانون احكام دايمي برنا ه از  56

57  
ساله ششم توسووعه اقتصووادي، اجتموواعي و از قانون برنا ه پنج

 (1396-1400فرهنگي جمهوري اسر ي ايران )
14/12/1395 144-182-

189 

 163 4/2/1396 هاي كشورقانون حفاظت، احياء و  ديريت تاالباز   58

 163 25/4/1396 قانون هواي پاكاز   59

60  
هوواي دادرسووي دادگاه( قووانون آيين505) قووانون تفسووير  وواده

 عمو ي و انبرب )در ا ور  دني(
3/8/1396 160 

 41 20/12/1396 قانون حمايت از حبوق  علوالن از   61
 هانامه آيين

 109 1321 نا ه ترتيب اِتيان سوگندآيين  1

2  
 رقوووم در رفووت و خسووارات  نا ووه تعرفووه هزينووه آ وود و آيين
 آيين دادرسي  دني 425 اده

1323 100 

3  
ي در  مالكي كه كالت در دعاو نا ه تعيين  رجع گواهي و آيين
 لت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارددو 

19/3/1352 42 

4  
نا ه نحوه استفاده از ز ين و  نابع  لي در  نوواطق آزاد از آيين
 يرانصنعتي جمهوري اسر ي ا -تجاري 

23/12/1372 65 

5  
قووانون  498ري  وضوووع  وواده الزحمووه داو نا ووه حقآيين
 و انبرب در ا ور  دني عمو ي هايدادرسي دادگاهآيين

20/9/1380 153 

6  
هوواي نا ه اصرحي قانون تشكيل دادگاهآيين 34اصرح  اده 

 عمو ي و انبرب
22/1/1395 216 

 قضاييه قوه ي رييس هاو دستورالعمل  هابخشنامه 

1  
عووالي كشوووور و بوووه ديوان 3692/82/1بخشوونا ه شووماره 
  هادادگستري كل استان

19/3/1382 133 

2  
هوواي خووانواده و بووه دادگاه 13493/84/1بخشوونا ه شووماره 

 تجديدنظر 
11/10/1384 132 

3  
در خصوووووو   100/2789/9000بخشووووونا ه شوووووماره 

  سازي در اخذ هزينه دادرسييكنواخت
28/1/1396 158 



 16 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ...دادرسي دادگاهمجموعه تنقيحي قانون آيين 

 صفحه تصويبتاريخ عنوان رديف

4  

ميت صلح در خصو  اه 9000/63940/100 شماره بخشنا ه
و سووازش و نبووش آن در احبوواق حووق و پيشووگيري از اطالووه 

  دادرسي
28/5/1398 87 

5  
دستورالعمل سا اندهي زندانيان و كاهش جمعيووت كيفووري از 

 هازندان
31/5/1398 184 

6  

قضوواييه در  رييس قوووه 100/154076/9000بخشنا ه شماره 
 راجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبووت  خصو   منوعيت

اسناد و ا رك از ارجاع ا ر كارشناسووي بووه كارشناسوواني كووه 
شاغل قضايي يا اداري دادگسووتري يووا ثبووت اسووناد و ا وورك 

 هستند

30/9/1398 103 



 17 ها( )مندرج در زيرنويس كشور عالىديوانرويه هيأت عمومي فهرست تاريخي آراي وحدت

 فهرست تاريخي

 عالى كشوررويه هيأت عمومى ديوانآراى وحدت  

 ها()مندرج در زيرنويس
 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

 28 11 27/7/1323 و 224  1

 131 381  5/9/1335 و 1855  2

 130 381  8/8/1336 و1542  3

 166 522  4/10/1353 و 90  4

 29 11  28/3/1359 و 9  5

 123 341  6/4/1360 و 23  6

 29 12  5/9/1363 و 31  7

 48 52  3/10/1364 و 30  8

 66 108  10/7/1369 و 536  9

 24 10  21/12/1369 و 551  10

 24 10  10/10/1370 و 569  11

 24 10 29/2/1371 و 575  12

 24 10  2/12/1371 و 581  13

 34 25  13/4/1374 و 599  14

 25 10  27/9/1380 و 655  15

 36 28  19/1/1382 و 660  16

 121 331  29/7/1382 و 662  17

 128 368  19/3/1383 و 666  18

 25 10  10/9/1383 و 670  19

 80 158  1/10/1383و  672  20

 20 3  13/2/1384و 675  21

 30 13  23/3/1385 و 688  22

 30 12 24/11/1385 و 697  23

 31 13  1/8/1386 و 705  24

25  714- 11 /12/1388 2 19 
26  722-13/10/1390 24 33 
 34 26 20/8/1393و735  27
 26 10  29/10/1394 و 747  28
 26 10  24/1/1395 و 748  29



 18 هاي عمومي و انقالب در امور مدني و ...دادرسي دادگاهمجموعه تنقيحي قانون آيين 

 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

 35 27 2/6/1395 و752  30
 26 10  14/10/1395و  755  31
 27 10  29/1/1396 و757  32
33  767 – 21/1/1397 10 27 
34  769  – 26/4/1397 28 36 
 38 32 16/5/1397و  771  35
36  774 -  20/1/1398 21 190 

 
 ديوان عدالت اداريهيأت عمومي رأي 

 )مندرج در زيرنويس(
 صفحه ماده شماره/تاريخ رديف

1 197 - 20/6/1379  10 25 

 


