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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 23 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
اگر یکی از اهداف دادرسی «احقاق حق» باشد هدف دیگر آن «حلوفصل» و آن هم در زمان معقول است زیرا 
احقاق حق خارج از زمان متعارف نمیتواند اجرای درست و کامل عدالت را در پی داشته باشد. اساسا شیوه 
حلوفصل یکی از مبانی اعتماد مردم به دستگاه قضایی و موجب پرهیز از توسل به روشهای غیرقانونی و بی
اعتمادی است. در واقع، دسترسی بهموقع به عدالت یکی از موازین رعایت حقوق شهروندی و عدالتمحور 
بودن حاکمیتها است لذا به منظور تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی طرحی به شرح پیوست تقدیم 

میگردد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - رضا آریان پور - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدعلی یزدی خواه - بهروز 
محبی نجم آبادی - سیدسلمان ذاکر - سیدجواد حسینی کیا - نصراله پژمان فر - سیدمصطفی آقامیرسلیم 
- علی اکبر کریمی - علی خضریان - اکبر احمدپور - حسینعلی حاجی دلیگانی - انور حبیب زاده 
بوکانی - رسول فرخی میکال - جواد کریمی قدوسی - علی علی زاده - محمدرضا رضائی کوچی - 

حسن نوروزی - سیدکاظم دلخوش اباتری - جواد نیک بین - کمال حسین پور - موسی احمدی 
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عنوان طرح:
طرح قانون اطاله زدایی  و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی

بخش اول: اصول و مقررات مشترک مرتبط با تسریع بخشی زمان 
رسیدگی

اصل بر سرعت در دادرسی است و نباید زمان رسیدگی به دلیل غیر  .1
منطقی یا غیر قانونی طوالنی شود. از وظایف قاضی پرونده مدیریت 
زمان است به نحوی که ضمن حفظ سایر اصول دادرسی در کمترین زمان 
به نتیجه نهایی برسد. سرعت در دادرسی به معنای تعجیل قضایی و 

کاهش کیفیت قضایی نیست.

همه باید با حسن نیت و معقول در دادرسی رفتار کنند. اتالف زمان  .2
دادرسی از سوی هر یک از اداره کنندگان و اداره شوندگان دادرسی و 
سایر اشخاص همکار در دادرسی (کارشناسان- مترجمین و...) ممنوع و 
مسوولیت آور است و مسوولیت های سه گانه به موجب قوانین خاص و 

این قانون در پی خواهد داشت.

«نظارت منظومه ای» بر زمان رسیدگی ها جهت جلوگیری از اطاله  .3
دادرسی  توسط قاضی پرونده و سایر مدیران قضایی مرتبط، الزم است 

و این اصل به معنای نقض اصل استقالل قاضی نیست. 

رعایت و نظارت برمقررات آمره دادرسی الزم است. در صورت ضعف  .4
نظارت های شکلی توسط اداره کنندگان دادرسی و کشف متعاقب آن 
نقص غیر بنیادین و کم اهمیت، در فرایند همان مرحله از دادرسی یا 
مراحل بعدی، ابطال دعوا ممنوع است. قاضی باید تا آن حد که ممکن 

است نسبت به ترمیم نواقص شکلی غیر بنیادین اقدام کند.
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در اجرای اصل حق دادخواهی شهروندان، قاضی باید تفسیر دشوار و  .5
پیچیده از مقررات نداشته باشد و تا حد امکان در جهت تسهیل آن اقدام 
کند و از اختالفات ساده بپرهیزد. در جهت اتحاد در تفاسیر قضایی رییس 
قوه قضاییه نسبت به شناسایی مصادیق شایع این اختالفات در مقررات 
شکلی اقدام پس از بررسی علمی و جامع از سوی کارگروه مشترک 
قضات عالی رتبه و اساتید حقوقی (هر صنف شش نفر) و بر مبنای رای 
اکثریت اقدام شود. تصمیم های این کارگروه الزم االتباع است و شرایط 
و نحوه کار آن مطابق آیین نامه رییس قوه ظرف مهلت سه ماه خواهد 
بود. این کارگروه همواره بر اختالفات در تفاسیر از مقررات شکلی نظارت 
می کند. وظیفه این کار گروه مانع وظیفه دیوان عالی کشور در اتحاد 
تفاسیر از مقررات ماهوی نیست. در صورت اختالف در برداشت مصداق 

ماهوی یا شکلی نظر دیوان عالی کشور برتری دارد.

نگاه محض در تفسیر مقررات شکلی جایز نیست و قاضی باید نگاه واقع  .6
گرا و جامع داشته باشد. تقسیر باید طوری باشد که مانع تکثیر دعاوی و 
موجب رفع  اختالف در توابع و لواحق مطروحه گردد. قضاتی که این 
صفت در رفتار قضایی آنها مالحظه شود مشمول تشویق قرار خواهند 
گرفت. در بهره وری هم این مالک بر سایر مالک های تعیین بهره وری 
برتری دارد. معاونت منابع انسانی در ارزیابی علمی به این صفت قضایی 

توجه خواهد کرد.

دادخواهی برای مسوولیت های ناشی از اطاله دارسی یک دادرسی  .7
حمایتی و خاص است و با ید خارج از نوبت و بدون تشریفات برگزار شود. 
هیچ ضرری ناشی از اطاله دادرسی نباید جبران نشده باقی بماند. در 
صورت اثبات ضررمنتسب به نقص تشکیالت قضایی و یا قوانین غیر 
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استاندارد، خسارت ها از صندوق خاص که برای این موضوع تشکیل می 
شود پرداخت می شود.

در تدوین، تفسیر و اجرای مقررات ماهوی ناظر به تنظیم اختالفات  .8
اشخاص توسط قاضی باید به نحوی عمل شود که مانع تشکیل اختالف 
حقوقی شود و در صورت ایجاد اختالف در کمترین زمان و با کمترین 

هزینه از بیت المال فصل دعوا شود.

حیله اطاله دادرسی اعم است از هر رفتاری مثل طرح دعاوی واهی و  .9
باطل و که زمان یک دادرسی را بدون دلیل قانونی اتالف کند و موجب 

افزایش هزینه اقتصادی و غیر اقتصادی در دادرسی شود.

هر گونه سوء استفاده از حق و تدلیس و حیله در دادرسی از سوی  .10
اشخاص حاضر در دادرسی به نحوی که موجب اطاله دادرسی گردد جرم 
تلقی می گردد. تقصیر سنگین در رفتارهای اطاله زا در حکم عمد است. 
بزه اطاله دادرسی موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسالمی  در مورد 
کارمندان اداری اعم از دادگستری یا غیر دادگستری تعمیم می یابد. در 
مورد اشخاص غیر کارمند اعم از اینکه از اصحاب دعوا و یا وکیل آنها باشند 
یا خارج از اصحاب دعوا باشند، مجازات آنها نصف مجازات آن قانون (ماده 

۵۹۷ق.م.ا) است. 

چنانچه جرم حیله اطاله در دادرسی یا دعوای ایذایی وکیلی ثابت شد باید  .11
در مجله کانون و تابلوی دادگستری محل تخلف به مدت یک ماه  و نیز در 
شبکه سراسری عدالت اطالع رسانی شود تا به طریق الکترونیکی در 
سوابق وکیل درج شود. هر کانون وکال مکف است پرونده شخصیتی اولیه 
وسوابق تخلفات انتظامی و... هر وکیل را برای ثبت الکترونیکی مختص 

هر وکیل در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

در هر جلسه رسیدگی رعایت آداب مدیریت وقت دادرسی الزم است.و به  .12
محض شروع تصدی به امور غیر مرتبط ممنوع است. قضات در جلسه 
دادرسی مکلفند تا از رفتار های خالف شوون جلسه رسمی که موجب 
اتالف وقت است خودداری کنند و اال موجب تخلف انتظامی درجه چهار 

است.

قوه قضاییه مکلف است تا از ابزارهای مدیریتی و مهارتی برای تحریر و  .13
تدوین پرونده مثل برگ خالصه محتوا برای دعاوی سنگین، تنوع پوشه، 
رنگ و... استفاده کند تا اوال از آشفتگی در پرونده و ایجاد اشتباه های 
قضایی جلوگیری کند و ثانیا موجب افزایش کارایی و کاهش اتالف وقت 
مطالعه آن اوراق قضایی شود. تنظیم جدول زمانی برای هر جلسه 
دادرسی و هر پرونده ضروری است به نحوی که حداقل اصل تناظر 

محقق شود.

در جلسه دادرسی قاضی مکلف به مدیرت زمان برای طرفین و خود در  .14
سه بخش مختلف است. قطع کالم غیر مرتبط اصحاب دعوا و سایر 

حاضرین دردادرسی برای چلوگیری از اتالف زمان ضروری است.

دعاوی زنجیره عبارت است از دعاوی متعدد که در هر مورد اشخاص  .15
مشترک مطرح است و یا اینکه نتیجه یک دعوا به دعوای دیگر وابسته یا 
معلق است.. در صورتی که این ارتباط به هر طریق مشخص شد قاضی 
دعوای منوط به یا متوقف به مکلف است خارج از نوبت به آن دعوا 
رسیدگی نماید. مدیران که مکلف به نظارت منظومه ای بر روند سرعت در 
دادرسی هستند مکلفند نسبت به رصد این ارتباط اقدام کنند و حتی اگر 
اصحاب دعوا از این ایراد سهوی یا عمدی خودداری کنند، قاضی پرونده 

مکلف به تسریع بخشی است. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


7

در هر مورد که استعالم قضایی از مراکز دولتی می شود مکلفند ظرف  .16
ده روز پاسخ خود را اعالم نمایند. در صورت ترک فعل مذکور و اال در 
نوبت دوم با ذکر رونوشت  به مقام مافوق پیگیری می شود و چنانچه تا 
سه روز ازتاریخ دریافت نامه پاسخ اعالم نشود تخلف هر دو به مراجع 
اعالم می شود . قاضی مکلف است این تخلف را به هیات تخلفات اداره 
مربوطه اعالم کند و اال تخلف انتظامی درجه ۴ محسوب می شود.عمل 
مذکور هم جرم تلقی می شود و مشمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون 
مجازات اسالمی است. ترک فعل این تکلیف از سوی شرکت های 

خصوصی و شرکت های تجاری همان مجازات را در برخواهد داشت.

در بازرسی های موردی و مستمر از قضات، هیات های بازرسی استانی  .17
و کشوری مکلفند معیار رفتار فعاالنه در دادرسی استاندارد را بررسی 
نمایند. مصادیق رفتار غیر فعال عبارت است از: ترک گزارش تخلف 
انتظامی اطاله دادرسی وکال و کارشناسان- ترک اعالم جرم بزه اطاله 
دارسی- عدم اعمال ضمانت اجراهای تنبیهی  برای سوء رفتار های موجد 

اطاله دادرسی

قوه قضاییه مکلف است جهت جلوگیری از طرح دعاوی مشابه و دارای  .18
اعتبار امر مختومه و یا شناسایی دعاوی مرتبط  و زنجیره ای در سراسر 
کشور سامانه های هوشمند طراحی نماید. در صورت کشف مصادیق باید 

کمتر از ۴۸ ساعت به شعبه های مرتبط اعالم شود. 

در صورت نقض جدول زمانی استاندارد مختص هر دعوا توسط یک  .19
قاضی، حق جرح قاضی و اعتراض برای اصحاب دعوا ایجاد می شود. 
مقام صالح برای بررسی این جرح توسط رییس حوزه قضایی است . در 
صورت قبول سبب جرح برای نویت اول فرصتی معادل بیست درصد جدول 
زمانی دعوای مربوطه تمدید می شود و در نوبت دوم تخلف انتظامی 
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توسط رییس حوزه به رییس کل دادگستری استان ارسال می گردد. رییس 
کل استان می تواند ضمن دستور تغییر دادرس، تخلف انتظامی را به 
دادسرای انتظامی اعالم نماید. جدول زمانی هر دعوا مطابق آیین نامه 

رییس قوه قضاییه اعالم می شود.

تحمیل تکلیف آمار مضاعف بر یک قاضی ممنوع است. برا ی هر قاضی  .20
توسط معاون آمار یک کارنامه علمی در هر ماه تنظیم می شود. در 
راستای شناسایی بیکاری پنهان و کاهش رفتار های نادرست آمارگرایی، 
در صورتی که معلوم شود که  در پرونده ها تصمیم های نهایی شکلی 
قاضی بیش از استاندارد توسط مراجع عالی نقض شده، موضوع در 
کمیته علمی معاونت منابع انسانی مطرح می گردد. در صورت عدم اقناع 
اعضای کمیته مذکور گزارش به رییس کل دادگستری استان اعالم می 
شود. رییس کل می تواند موضوع را برای بررسی صالحیت به مراجع 

مرتبط ارسال کند.

عدالت سازمانی در ارجاع پرونده های قضایی الزم است. ارجاع غیر  .21
منطقی و با هدف تحصیل رای خاص با توجه به پیشینه تفاسیر قضایی 
خاص قضات توسط مقام ارجاع ممنوع است. باید متناسب با وزن دعاوی 
و حجم زمان مورد نیاز توزیع پرونده ها صورت گیرد.در صورت نقض این 
قاعده توسط مقام ارجاع تخلف انتظانی درجه شش تلقی می گردد. 
معیار ارجاع و روش ارجاع الکترونیکی کارآمد به موجب آیین نامه خاص 

خواهد آمد.

با توجه به پیشرفت فناوری و ابزار های الکترونیک و امکانات جمع آوری  .22
مدارک و مشاوره و به منظور تسریع بیشتر، کلیه مواعد قانونی شکایت 
نسبت به آرای قضایی کیفری و مدنی یا زمان الزم برای طرح دعاوی 
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اصلی، منوط به یا مرتبط به  نصف آن زمان کاهش می یابد. در مواعد با 
زمان فرد به نفع صاحب حق زمان افزایش می یابد.

تحریک اشخاص به تشکیل دعوا از سوی هر شخص از اداره کنندگان  .23
دادرسی، وکال، کارشناسان و سایر وابستگان به  دادگستری ممنوع است. 
همه وظیفه دارند تا در حین مراجعه و مشاوره طرق دیگر احقاق حق را 
اعالم نمایند. رفتار خالف این تکلیف، نقض شوون قضایی محسوب می 

شود.

به منظور تبدیل نظارت جزیره ای به نظارت منظومه ای بر جلوگیری از  .24
تکثیر دعاوی واطاله دادرسی، در دادگستری هر استان الزم است تا اقدام 
های ذیل را انجام گیرد: ۱-  معاونت منابع انسانی در هر فصل با توجه به 
دعاوی موجود و تفاسیر مختلف علل نقض آرای قضایی را شناسایی و 
عالوه بر اطالع رسانی، برنامه آموزسی علمی متناسب با آن را ارایه 
نماید. قضاتی که نیازمند آموزش تشخیص داده شوند مکلفند تا دوره های 
متناسب آموزشی را بگذرانند و اال ارتقای قضایی و یا جابجایی آنها ممنوع 
است. معاون منابع انسانی برای قضات کم مهارت، برنامه های آموزسی 
مدیریت زمان- آیین دادرسی و...برنامه  ریزی کند. ۲- رییس هر حوزه 
قضایی در صورت مالحظه روند اطاله زا  در هر پرونده، قاضی مربوطه 
را ارشاد و هدایت قضایی کند. این رفتار خالف استقالل قضایی نیست. ۳- 
بازرسین کمیسیون های اموزشی- نقض حقوق شهروندی و ... در صورت 
مالحظه رفتار های اطاله زا مکلفند تا گزارش مکتوب را به رییس کل 
دادگستری بدهند.۴- در صورت شناسایی قوانین مبهم استفساریه از 
مجلس یا سایر مراجع مفسر رسمی تنظیم شود و حداکثر ظرف یکماه 
پاسخ آن را برای آن مرجع ارسال شود.۵- در صورت شناسایی زمینه های 
اختالف زا ناشی از عدم قوانین صریح طرح آن ظرف ۴ ماه تهیه و به 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

مجلس ارسال شود. ۶- معاونت آمار با هوشمند سازی شبکه عدالت، علل 
نقض آرا را شناسایی و با تهیه گزارش، نمونه آرای منقوض را به معاونت 
انسانی ارسال دارد.۵- قضات اطاله زدا و خالق در کشف راهکاری جدید 
شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند.۶- دستگا های دولتی که بیشترین 
دعاوی قضایی از اعمال اختیارات آنها تشکیل شده را شناسایی و به 
باالترین مقام دستگاه مربوطه اعالم شود. مقم مذکورمکلف به بررسی 
علل است چنانچه علت ناشی از سوء تدبیر مدیر مربوطه است، تدابیر الزم 
برای تغییر اتخاذ نماید. ۷- در صورت تقاضای هر یک از قضات شعب 
محاکم خارج از مرکز استان برای احاله پرونده به مرکز استان به علت 
اطاله دادرسی ناشی از  پیچیدگی پرونده، کمبود امکانات قضایی و... 
رییس کل استان اختیار دارد تا ضمن قبول این درخواست پرونده را به 
دادگستری مرکز و نزد یک شعبه تخصص ارجاع دهد.بیش از دو درصد از 
احاله پرونده ها ممکن نیست. ۸-در هر مورد که دعاوی غیر دولتی به هر 
علت  بیش از پنج سال به طول بکشد رییس کل دادگستری استان مکلف 
است تا اوال دستور داوری اجباری را صادر کند و ثانیا بازرسی ویژه برای 
ابعاد آن پرونده تعیین نماید. چنانچه تخلف هر یک از اشخاص مداخله 
کننده در دادرسی محرز شود به مراکز مرتبط تخلف اشخاص اعالم می 
گردد.۹-در صورت ترک فعل قضات شعبه در مورد تعقیب رفتار های اطاله 
زای وکال- کارشناسان-نمایندگان  ادارات دولتی و... رییس حوزه قضایی 

مکلف است تا سوءمدیریت قضات را به دادسرای انتظامی اعالم کند.

 
رفتار های ذیل قضات و کارمندان دادگستری تخلف محسوب می شود: ۱-  .25
اطاله در تحویل پرونده استنادی از هر شعبه بیش از ۴۸ ساعت۲- اطاله 
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در پاسخ استعالم قضایی از طریق سیستم بیش از ۴۸ ساعت۳-اتالف بی 
دلیل وقت اداری یا جلسه رسیدگی ۴- 

در موارد ذیل سرعت مضاف در اداره دادرسی الزم است. توسط رییس  .26
قوه قضاییه جدول زمانی خاص برا ی این موارد تعیین می شود . نقض 
این ماده توسط هر قاضی دارای ضمانت اجرای درجه پنج است: ۱- 
اجرای نیابت قضایی ۲- رسیدگی و صدور رای در مورد پرونده های مسن 
۳- در پرونده هایی که اطاله دادرسی ناشی از  رفتار اشتباه آمیز قضات 
قبلی در اداره دادرسی باشد و مسوولت حاکمیت در خدمات قضایی محرز 
است.۴- در دعاوی تعقیب مسوولیت اشخاص مداخله کننده در دادرسی۵- 
دعاوی منوط به یا معلق به۶- دررسیدگی به پرونده هایی که جرچ قاضی 

پذیرفته شده و قاضی جدید تعیین شده است.

توافق در مقررات آیین دادرسی که آمره نباشد به نحوی که موجب سرعت  .27
در دادرسی باشد و موجب تضییع حق دیگری نباشد جایز است.

ابالغ اوراق قضایی در مورد آرای نهایی طریقیت دارد. چنانچه به هر دلیل  .28
احراز شود که شاکی نسبت به آرای قضایی مطلع از رای بوده است، تاریخ 
مذکور مالک محاسبه مواعد است. نماینده شخص حاضر در دادرسی، در 
آتی نمی تواند در سمت اصیل نسبت به رای مدعی جهل باشد و نسبت به 
آن اعتراض ثالث نماید. کاهلی در ورود در دعوا، تقصیر سنگین محسوب 

و در حکم علم است.
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در پرداخت دستمزد کارشناس نصف آیین نامه حق الزحمه الزامی است  .29
به بقیه به تشخیص قاضی پرونده است.

طرح دعوای پنهانی منجر به قرار از سوی اصحاب دعوا یا شکایت انتظامی  .30
در حین رسیدگی به دعوای اصلی موچب رد دادرس و مانع صالحیت 
قاضی نیست. به منظور صیانت  از حقوق قضات مستقل وشجاع شکات 
حرفه ای که با این حیل قصد اطاله زایی دارند تحت تعقیب کیفری با 

درخواست دادستان انتظامی قضات قرار می گیرند.

نظر دادگاه تجدید نظر هر استان برای همه مراجع بدوی کشور الزم  .31
االتباع است. 

  

 

 

بخش دوم: اصالحات در خصوص آیین دادرسی مدنی 

اشخاص مکلفند حق دادخواهی مدنی خود را در سریع ترین زمان اعمال  .32
نمایند. قصور یا تقصیر در اعمال این حق ممکن است هزینه های دعوای 
اضافی را بر وی تحمیل کند. در دعاوی منقول طرح دعوا بیش از پنج سال، 
هزینه دادرسی پنجاه درصد و در مورد دعاوی غیر منقول صد درصد هزینه 
دادرسی به عنوان سوء رفتار دریافت می شود. این هزینه به صندوق 
موضوع ماده ۷ این قانون وارد می شود و برای محکومیتهای علیه صندوق 

مصرف می گردد.
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به منظور افزایش کیفیت در نحوه دادخواهی و دفاع استاندارد، طرح  .33
دعاوی غیر منقول (غیر از دعاوی ثالث تصرف) و دعاوی تجاری باید با 
حضور وکیل باشد. در صورت عدم مداخله وکیل دادخواهی مسموع 
نیست. اشخاص ناتوان در استخدام وکیل می توانند به تشخیص رییس 
حوزه قضایی از وکیل معاضدتی برخوردار شوند. وکالی مذکور باید 
توسط کانون وکال سطح بندی شوند و حداقل پنج سال سابقه کار ضروری 
است. در صورتی که در این دعاوی کشف شود که به علت عدم مهارت و 
دانش وکیل طرح دعوای ایذایی یا باطل آشکار مطرح شده است قاضی 
مکلف است گزارش تخلف را به کانون یا مرکز مربوطه اعالم تا تدابیر 
آموزشی و عند االقتضا انضباطی در مورد وی اعمال شود. دولت مکلف 
به استفاده حداکثر از ظرفیت وکالی مجانی برا ی اشخاص معسر از 
هزینه های دادرسی است. تبصره: اشخاص دارای دانش آموخته رشته 

حقوق و سایر رشته های مرتبط از این تکلیف معاف هستند.

در دعوای مدنی در صورتی که تا قبل از جلسه دوم طرفین به توافق  .34
برسند و گزارش اصالحی تنظیم شود، پنجاه درصد هزینه دادرسی به 
دادخواه قابل استرداد است. قضات فعال در تصالح مشمول ضریب پنج 

در بهره وری پرونده های مختومه قرار می گیرد. 

رسیدگی به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی در هر مرحله ای باید با  .35
حضور دادستان و خواندگان به عنوان خوانده باشد. در هر حال رای 
صادره در این دعاوی حضوری و قطعی است. قاضی شعبه می تواند در 
صورت اقتضا (عدم تناسب هزینه دادرسی با وقت الزم برای رسیدگی 
قضایی- علم به سوابق قبلی و آرای قضایی مشابه موید اعسار- زندانی 
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بودن) و در صورت موافقت رییس حوزه قضایی دعاوی تا یک سوم 
دستمزد کارگری را بدون نیاز به طرح دعوا و با مالحظه استشهادیه محلی 
موضوع ماده ۵۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و در یک جلسه فوق 
العاده رسیدگی و معافیت موقت برقرار نماید.در مورد تاجر ورشکسته نیز 
با تقاضای اداره تصفیه یا مدیر تصفیه این معافیت موقت ممکن است. 
تبصره: در هر مورد که اموال از مدعی ناتوانی در تامین هزینه دادرسی 
کشف گردد و معلوم شود که معافیت یا اعسار از هزینه های دادرسی به 
صورت نادرست تحصیل شده خود به خود امتیاز قضایی مذکور لغو و 
عالوه بر وصول هزینه دادرسی معادل آن از اموال وی توقیف و به 

صندوق ماده ۷ واریز می شود.

طرح دعوای مدنی ناگهانی و بدون مطالبه مقدماتی خارج از دادگاه ممکن  .36
است تقصیر سنگین تلقی شود. قاضی می تواند دادخواه را در صورت 

حکم به نفع وی در اصل دعوا، از هزینه های دادرسی محروم کند.

در هر مورد که اختالف در صالحیت از نوع مثبت بین شعب همعرض  .37
محاکم مطرح شود قضات متصدی پرونده مکلفند فوری رسیدگی را معلق 
و ظرف ۴۸ ساعت از طریق مرجع عالی حل اختالف نمایند. در صورت 

ادامه رسیدگی تخلف درجه ۴ محسوب می شود.

وکیل مکلف است سابقه دعاوی مطروحه و مختومه اصحاب دعوای در  .38
حال نزاع با موکلش را که از آن مطلع است با حسن نیت کامل اعالم نماید. 
 در صورت نقض تکلیف اطالع رسانی به دادگاه برای دعاوی مرتبط( 

موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) -مشابه- زنجیره ای- توسط 
وکیل، تخلف انتظامی درجه ۵ تلقی می شود.
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تا زمانی که ایراد شکلی مطرح است ایراد ماهوی قبل طرح و بررسی  .39
نیست. در تحقیقات دادگاه برای بررسی ایرادات شکلی نیز رعایت اولویت 
در ایرادات مسببی بر سببی یا طولی بر عرضی الزم است به نحوی که 
زمان دادرسی کمتر صرف امور غیر مرتبط یا غیر مقدم شود.  ایراد 
مستقل «اطاله دادرسی» از جانب هر یک از طرفین دعوا در طول 
دادرسی ممکن است. توسط رییس قوه قضاییه آیین نامه مستقل برای 
تنظیم و دسته بندی دفاع ها که موجب افزایش سرعت و کاهش اطاله 

دادرسی شود تنظیم می شود.

دعاوی مالی تا مبلغ یکصد میلیون ریال قطعی و غیر قابل اعتراض تلفی  .40
می شود.

در صورتی که قاضی تشخصی دهد که حقوق ذی حقوق در معرض  .41
تضییع است و یا نیاز به ترمیم حضور اشخاص غایب در موضوع غیر قابل 
تجزیه باشد می تواند اخطار ضروت تجمیع و رفع نقص صادر کند تا ذی 
نفع در مهلت یک هفته با طرح دعوای مناسب و یا احضار شخص در 
دادرسی رفع نقص کند. در صورت عدم توجه ذی نفع صدور قرار جایز 

است.

به منظور حفظ نظم دادرسی در دعاوی راجع به حفظ حقوق عامه و  .42
اطاله زدایی و نظارت بر چگونگی حفظ حقوق دولت و حقوق عمومی و 
نیزکمک مستشاری به قاضی پرونده، دادستان حق ورود در دادرسی 
مدنی دارد. چنانچه قصور یا تقصیر قاضی پرونده را استنباط کرد می تواند 
به مراجع انتظامی گزارش دهد. در مورد بزه اطاله دارسی یکی از 

اصحاب دعوا حق تعقیب کیفری به موجب پرونده مجزی دارد.
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در آرای غیابی که قابل تجدید نظر هم است، متضرر از رای فقط می تواند  .43
یکی از دو طریق شکایت را برای احقاق حق انتخاب کند. این دو حق در 

عرض هم است نه در طول هم.

تحریک اشخاص به اضافه کردن خواسته توسط دفاتر خدمات قضایی  .44
ممنوع است در صورت کشف نواقص شکلی منتسب به دفتر یا کارکنان 
عالوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می شود، کلیه هزینه های 
دادرسی و دفتری اشخاص باید به صورت فوق العاده و ظرف سه روز و 
بدون نیاز به دادخواهی و با دستور رییس حوزه قضایی  جبران شود. 
دفاتر خدمات تا یک سقف معین از تساوی مالیاتی برخوردارند و پس از 
آن مشمول مالیات تصاعدی هستند. آیین نامه مرتبط با این موضوع توسط 

رییس قوه قضاییه تصویب می شود.

در حوزه های قضایی با بیشتر از سه شعبه و در دادرسی های مدنی باید  .45
قبل از ارجاع پرونده قاضی مخصوص تحقیق نواقص احتمالی را کنترل 
نماید. قاضی تحقیق مدنی اختیارات خاص برای کنترل دادخواست صحیح، 
مصالحه، ارشاد برای اصالح دعاوی و... دارد که به موجب آیین نامه ای 

مستقل توسط رییس قوه قضاییه تدوین می گردد.

خواهان باید کلیه ادله خود را در دادخواست جامع مطرح کند. اضافه کردن  .46
ادله بدون دلیل منطقی قابل قبول نیست. تغییرات ذیل تا پایان ختم 
دادرسی و حتی در مرحله تجدید نظر جایز است: ۱- تغییرسبب مطالبه در 
مورد یک موضوع معین در دعوای مسوولیت مدنی ضرر از قراردادی به 
غیر قرار دادی و بالعکس توسط خواهان ۲- تغییر نوع جبران از عینی به 
دینی و بالعکس توسط قاضی یا خواهان. در هر مورد که تعییر عینی یا 
ذهنی ایجاد شد رعایت اصل تناظر و به مناقشه گذاشتن تصمیم به تغییر 
و استماع اظهارات طرفین دعوا الزم است.اختیارات قضایی در ماده ۳۶۲ 
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قانون آیین دادرسی مدنی به قوت خود باقی است. تبصره: توصیف 
واقعی از خواسته تکلیف قاضی است مگر آنکه شخص صریحا به توصیف 

خاص نظر داشته باشد.

قاضی پرونده صالح برای رسیدگی به هر نوع ایراد در دادرسی است و  .47
نباید بدون صراحت قانون تصمیمی اتخاذ نماید که موجب تعلیق دادرسی 

و اتالف وقت شود.

در تعیین خسارت های شناور باید طوری عمل گردد که نیاز به طرح دعوا  .48
نباشد.  شناور کردن موضوع های متزلزل در زمان بر اساس نرخ تورم 
جایز است. به روز رسانی خسارات به نحوی که نیاز به تکرار تشکیل دعوا 

نباشد جایز است.

در دعاوی تجاری اصل سرعت در دادرسی به صورت مضاعف الزم است  .49
تا موجب تضمین بیشتر حقوق تجار باشد. کلیه دعاوی تجاری خارج از 
نوبت رسیدگی می شود. در صورت احراز تقصیر عمدی و تاخیر در اجرای 
آرای تجاری نقدی توسط محکوم له، در تعیین نرخ خسارت تاخیر ۵ درصد 

بیشتر محاسبه می گردد.

در صورتی که واهی بودن خواسته اثبات اعسار ثابت گردید، قاضی می  .50
تواند محکوم علیه را به سه برابر هزینه دادرسی دعوای اصلی محکوم 

نماید. 

کلیه بخش های دولتی مکلفند در دفاع از حقوق دولت تدابیر الزم اتخاذ  .51
نمایند. در اعمال حاکمیت تعادل الزم است. در برنامه های دولتی الزم 
است تا اعمال حاکمیت کمترین اختالف حقوقی و دعوا را موجب شود. 
کلیه معافیت های از هزینه های دادرسی قوانین سابق نباید موجب 
سوءاستفاده و تکثیر دعاوی واهی، باطل و یا فاقد ادله باشد. دادخواهی 
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منجر به شکست برای دولت و نمایندگان دولتی مسوولیت اور است. در 
صورت صدور حکم بر بی حقی دولت و اثبات تقصیر دولت در اعمال 
حاکمیت، دولت معاف از مسوولیت نیست و حکم علیه وی برای خسرات 
دادرسی  جایز است. دفاع نمایندگان دولت بر مصونیت قابل قبول نیست. 
در صورت عدم اثبات دعوای دستگاه های دولتی معاف از هزینه 

دادرسی، معافیت موقت آنها لغو و مکلف به پرداخت هزینه ها هستند. 

ضم ضمیمه اضافی به ارکان یک دعوا و یا دعاوی به یکدیگر ممنوع است.  .52
در صورت ارتکاب توسط وکیل یا نماینده حقوقی دولت، تخلف انتظامی 
اطاله دادرسی تلقی می شود. قاضی نیز مکلف به تفکیک و اتخاذ تصمیم 

بر اساس ماهیت صحیح و بدون ضمیمه است.

در مورد دعاوی حقوقی بخش های دولتی و عمومی علیه یکدیگر، طرح  .53
دعوا در ابتدا در دادگستری مسموع نیست مگر آنکه ابتدا موضوع در 
کمیسیون تخصصی دعاوی دولتی بررسی شود و رای بر عدم حل اختالف 
صادر شود. این کمیسیون در استانداری تشکیل می شود. آیین نامه 

مستقل حدود و ضوابط آن را بررسی می کند.

در دعاوی پیچیده ذیل و به منظور دقت مضاعف و نقض کمتر آرای  .54
قضایی، اصل رسیدگی با تعدد قاضی حاکم است:۱-دعاوی ورشکستگی 
۳- دعاوی اصل  وقف ۴- دعاوی ابطال اسناد دولتی ۵-  دعاوی اصل 

شرکت های تجاری 

در مواردی که دولت بخواهد به آرای قطعی مراجع شبه قضایی علیه خود  .55
اعتراض کند، باید از طریق دادگستری اقدام کند و صدور قرار عدم استماع 

دعوا جایز نیست.
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در دعاوی مسوولیت مدنی غیر از دادگاه محل اقامتگاه خوانده دادگاه  .56
محل وقوع حادثه نیز صالحیت رسیدگی دارد.

در موارد ذیل حیله تلقی می شود و موجب یا مانع صالحیت مرجع واقعی  .57
نیست:۱- تغییر صوری اقامتگاه موقت از طریق اسکان موقت   ۲-ضم 
ضمیمه اضافی در دعوا برای ایجاد صالحیت اضافی و اعمال تخییر در 
انتخاب دادگاه صالح ممنوع است و قاضی با حذف زاید در مورد صالحیت 

تصمیم گیری می کند.

کاهلی عالمانه در ورود ثالث به دعوا علی رغم اطالع مستقیم از احتمال  .58
تضییع حق وی، مانع اعتراض ثالث متعاقب محکومیت است.

 

 

در موارد ذیل قاضی حق صدور قرار عدم صالحیت ندارد: ۱-قبل از تشکیل  .59
جلسه اول اتخاذ قرار عدم صالحیت. تا قبل از تثبیت خواسته تا پایان جلسه 
اول تصمیم گیری نهایی با قرار تخلف محسوب می شود مگر در موارد ی 
که قانون تصریح کرده است.۲- به صرف تغییرات جغرافیایی و سیاسی 

شهرها یا بخش ها یا افزایش قاضی در موارد امتناع از رسیدگی

در مورد تعیین وضعبت اجتماعی و اقتصادی محکوم علیه (تاجر بودن یا  .60
نبودن) که دارای پرونده های متعدد دارد رای اول برای سایر مراجع 
حاکمیت و برتری دارد ولی سایرمحکوم لهم متضرر می تواند نسبت به این 

بخش از حکم مرجع اولی اعتراض ثالث نماید.

دراختالفات قراردادی قاضی در ابتداد باید شرط داوری احتمالی را  .61
بررسی کند و در صورت کشف  شرط داوری نیازی به تشکیل جلسه نیست. 
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سکوت عالمانه در ایراد صالحیت ذاتی ناشی از شرط داوری و یا استناد 
ناگهانی با ادله جدید مانع ادامه رسیدگی نیست.

اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مرجع  .62
اجرای مزایده به عمل می آید هر چند که مرجع مذکور مجری نیابت باشد.

در صورت اختالف در صالحیت شورا با دادگاه، حل اختالف با دادگاه تجدید  .63
نظر استان است و در شعبه تخصصی حل اختالف رسیدگی می شود.

دعاوی غیر منقول مثل فسخ –تفاسخ- انفساخ-بطالن-ابطال معامله غیر  .64

منقول-مطالبه خسارت وارد به مال غیر منقول هر چند از جانب مستاجر، 
دردادگاه محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی می شود هر چند که در 
قالب سایر دعاوی مثل دعوای خانوادگی مهریه و یا دعاوی شرکا ی 

شرکت تجاری قرار گیرد.

صالحیت شورا ها در دعاوی منقول تا ۴۰ میلیون تومان افزایش می یابد.  .65
درموارد ذیل دادگاه صالح است:۱- در صورت اختالف شورا با دادگاه در 
مورد یکی از خواسته های مرتبط و زنجیره ای مرجع دادگاه به صورت 
جامع به همگی رسیدگی می کند. ۲- در صورتی که محاسبه  کارشناسی 

نشان دهد که ارزش خواسته مجهول بیش از مبلغ علی الحساب است.

دعوای ابطال گزارش اصالحی و برایت ذمه اعسار از محکوم به در  .66
صالحیت ذاتی همان شعبه دادگاه صادر کننده رای یا سازش نامه بدوی 

است. در صورت عدم رعایت این ضابطه موجب نقض رای است.
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در حین دادرسی انتقال موضوع حق مورد ترافع در صورتی که واقعی  .67
بوده وموضوع حق قایم به شخص نباشد موجب انتقال دعوا می شود. 

در صورت صوری بودن ابزار انتقال قاضی آن را کان لم یکن می کند.

 

 

در مورد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی توقف و اناطه در دادرسی  .68
مدنی ممکن است ناشی از ادعای طرفین و لزوم بررسی آنها در مراجع 

قضاوتی باشد. اناطه یا توقف موجب مختومه شدن موقت دعوا است.
مرجع حل اختالف بین دادگاه انقالب با وحدت قاضی و بدوی در  .69
دادگاه تجدید نظر همان استان است. مرجع حل اختالف بین 
شوراهای حل اختالف یک حوزه قضایی، شعبه اول همان حوزه 

قضایی است.

در مورد تقاضای های حسبی یا امور اجرایی باید روش های خاص بکار  .70
گرفت و نیازی به ثبت دعوا نیست: ۱-برای درخواست های رشد نیاز به 
دادخواهی نیست و با سقف بندی توسط روش اداری ممکن است. توسط 
رییس قوه قضاییه آیین نامه مجزی برای این موضوع تدوین خواهد شد. 
۲- در مورد اجرای ارای اداره کار اجرای احکام اقدامات اجرایی را انجام 
خواهد داد. ۳- در صورت استرداد دعوا یا هر قرار شکلی دیگر و تجدید 
ادعای اعسار هر حکم اعسار حداقل تا سه ماه اعتبار دارد. حکم اعسار 
در مورد هر دعوای طاری داخل دعوای اصلی آثار دارد و نیازی به تکرار 
دعوا نیست. ۴- در احکام مستمری و شناور تعدیل قانونی مبلغ آن و 
روزآمد کردن از طریق اجرای احکام و بدون نیاز به دادخواهی ممکن 
است و آیین نامه اجرایی خاص آن توسط رییس قوه به تصویب خواهد 
رسید. ۵- دراختالفات خرید و فروش اتومبیل و مورد درخواست فک پالک 
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راهور یا ناجا اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد. ۵- در مورد اهدای 
جنین نیازی به طرح دعوا نیست و از طریق کمیسیون خاص مستقر در 
پزشک قانونی اهدا بررسی  خواهد شد. یک عضو قضایی در این مرکز 
حضور دارد. ۶- در ابالغ رای داور- انتخاب داور مستنکف یا سوم و ارای 
داوری توسط رییس حوزه قضایی و بدون نیاز به تشکیل پرونده اقدام 
خواهد شد. ۷- درخواست اعسار از هزینه طرح دعوای اعسار هزینه 
دادرسی یا محکوم به بدون نیاز به تشکیل ثبت دعوا و با رسیدگی و 

معافیت موقت ممکن است. 

در رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به تشخیص  .71
قاضی اصل تناظر با تبادل الیحه و فرصت ده روز تضمین شود و نیازی به 

تشکیل جلسه نباشد. به هر حال رای صادره قطعی است. 

تبصره: در مواردی که مبلغ هزینه کمتر از خمس حداقل دستمزد کارگر در هر 
سال است، معافیت موقت پس از جلب رضایت دادستان در جلسه فوق العاده 

ممکن است. 

وکیل باید حق الوکاله را به صورت حروف در قراردادی که به مرجع  .72
قضایی ارایه می کند، درج کند. در صورت اختالف وکیل و موکل مالک 
قرارداد موجود در پرونده است. در صورت نقص تمبر وکالت دادگاه نباید 
دادخواهی را باطل کند. مکلف است از طریق صدور اخطار و یا برداشت 
از حساب مالی وکیل اقدام کند. هر وکیل برای تسریع بخشی می تواند 
حساب خاص معرفی و تا مبلغ خاص برای نواقص تمبری خرد مرجع 
قضایی را مجاز به وصول بدون ضرورت اخطار کند. این موضوع در 

قرارداد به صورت صریح قید می شود.
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بخش سوم: اصالحات در خصوص آیین دادرسی کیفری
 

۱-  اصالح ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری
در جهت تسریع در رسیدگی به جرائم سبک از آنجا که ماده ۳۴۰ نتوانسته از ورود جرایم جزئی به دادسرا جلوگیری کند( 
مواردی چون نگهداری مقادیر جزئی مواد مخدر، توهین و تهدید ساده، چک بالمحل، ضرب و جرح ساده همچنان وارد 
دادسرا می شود) و از طرفی این جرائم هیچ نیازی به تحقیقات خاص پلیسی یا قضایی در حد ورود دادسرا ندارد ترتیبی 
اتخاذ شود تا این دسته از جرائم نیز در صالحیت مستقیم محاکم قرار گیرد و با کاهش پرونده های دادسرا  بخشی از 

نیروهای قضایی دادسرا وارد محاکم شوند.
بنابر این پیشنهاد می شود ماده ۳۴۰ به شرح ذیل اصالح شود: جرایم درجه ۶ و ۷ و ۸ به طور مستقیم و بدون نیاز به 
کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود مگر اینکه در جرایم درجه ۶ جرم در سطحی از اهمیت و آثار باشد که به تشخیص 

دادستان ورود مدعی العموم را ایجاب کند. 
تبصره: در جرائم عمد و غیر عمد علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مالک تشخیص صالحیت فوق مجازات تعزیری خواهد 

بود.
 

 ۲- خارج کردن جرایم غیر عمد از صالحیت مراجع قضایی
از آنجا که تصادفات و قصورهای پزشکی و حوادث ناشی از کار بخش زیادی از پرونده های مراجع قضایی را تشکیل می 
دهد حال آنکه ماهیت غیرعمد داشته و غالباً تحقیقات پیچیده قضایی ندارد و از طرفی بیمه نیز متعهد به جبران خسارت 
است ضرورتی به ورود این پرونده ها به دستگاه قضایی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می شود طی مقرره ای کلیه تصادفات 
جرحی رانندگی و قصورپزشکی و حوادث کار غیرفوتی  از صالحیت مراجع قضایی خارج شود. پیشنهاد می شود یک تبصره 

به ماده ۲۹۴ اضافه شود به شرح ذیل:
در کلیه جرائم تصادفات جرحی و قصورپزشکی و حوادث ناشی از کار که فوتی نیست و مقصر دارای بیمه نامه می باشد 
پس از طرح شکایت شاکی در مرجع انتظامی و اخذ نظریه پزشکی قانونی پرونده وارد کمیسیون شبه قضایی متشکل از 
نماینده بیمه، نماینده مرجع قضایی و نماینده نظام پزشکی یا سایر نهاد های مرتبط شده و در خصوص دیه تصمیم مقتضی 
اخذ و بیمه مطابق تصمیم کمیسیون مکلف به پرداخت می باشد. اعتراض به تصمیم کمیسیون با پرداخت هزینه دادرسی 
و طرح دادخواست حقوقی ممکن است. آیین نامه نحوه تشکیل این کمیسیون و شیوه اجرای آن به تصویب رئیس قوه 

قضاییه خواهد رسید.
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۳- از آنجا که تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد مالی ایجاب می کند در استعالم حساب ها واخذ گردش حساب 
ها تسریع شود و حکم ماده ۱۵۱ مبنی بر اخذ تأییدیه رییس حوزه قضایی  توسط بازپرس موجب اطاله و اخالل در روند 

تحقیقات است ماده ۱۵۱ به شکل ذیل اصالح شود. 
ماده ۱۵۱: در موارد ضروری اخذ اطالعات حسابهای بانکی با تأیید دادستان یا معاون وی ممکن است.

 

۴- ازآنجا که نهاد تعلیق تعقیب یکی از نهادهای مؤثر در کنترل جرائم سبک بوده و در کاهش اطاله دادرسی و اصالح 
مجرمین و حبس زدایی مؤثر است الزم است دایره شمول آن توسعه یابد. لذا پیشنهاد می شود در ماده ۸۱ جرائم درجه ۵ 
نیز اضافه شود. در این صورت پرونده های  بیشتری در دادسرا با قرار تعلیق تعقیب مختومه شده و پرونده وارد دادگاه نمی 

شود.
 

۵- در ماده ۸۲ ( ارجاع به میانجی گری ) نیزجرائم درجه ۵ اضافه شود.
 

۶- مدت مذکور در ماده ۱۰۴ برای جرائم درجه ۶ و ۷ و ۸ به یک سال کاهش یابد.
 

۷- دایره جرائم قابل گذشت افزایش یابد. در حال حاضر جرائم سبکی مانند مزاحمت تلفنی یا سرقت یک نان از نانوایی 
غیرقابل گذشت است. برای حل این مشکل الزم است ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسالمی به شرح ذیل اصالح شود:

ماده ۱۰۳: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه 
حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد یا در جرائم درجات ۵ تا ۸ که جنبه خصوصی موضوع بر جنبه عمومی آن غلبه 

داشته باشد.
 

۸- بخش زیادی از پرونده های سبکی که وارد دادسرا می شود به جهت تعلل پلیس در اقدام به موقع یا محدود بودن 
اختیارات پلیس است. بی نظمی های کوچکی که با عنوان اخالل در نظم یا سگ گردانی گاهاً به  دادسراها گزارش می 
شود را می توان با استفاده از ظرفیت پلیس مدیریت کرد. لذا پیشنهاد می شود تبصره ای به ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی 

اضافه شود به شرح ذیل:
تبصره ۱: ضابطین در مواجهه با جرائم سبک اخالل در نظم یا آلودگی صوتی یا سگ گردانی با خودرو مکلفند ضمن 
توقیف خودرو چنانچه شخص مرتکب تخلف ترافیکی شده باشد اعمال قانون نموده و خودرو را توقیف نمایند. در صورت 
تشخیص دادستان به اهمیت موضوع به جهت تکرار جرم یا ابعاد وسیع آن و ضرورت تشکیل پرونده قضایی موضوع به 
دادسرا ارجاع در غیر این صورت در کالنتری بایگانی می شود. نحوه و زمان  توقیف و روند نظارت دادسرا بر روند کنترل 
این بی نظمی ها و مصادیق آن و نحوه اعتراض شهروندان به توقیف خودرو به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به 

تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
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تبصره ۲: ضابطین در مواجهه با اختالفات جزئی افراد از قبیل اختالف در جای پارک خودرو و اختالفات جزئی همسایگان 
و ساکنین آپارتمان ها مکلفند از طریق رئیس کالنتری مربوطه با حضور در محل رفع اختالف نموده و از تشکیل پرونده 
خودداری کنند. تصمیم ضابطین در صحنه به طرفین ابالغ و  الزم االتباع است و با رفع فوریت از امر، طرفین حق دارند 

مطابق قواعد کلی به طرح شکایت یا دادخواست اقدام نمایند.
 

۹- از آنجا که با الکترونیکی شدن ابالغ ها و دسترسی گسترده مردم به وکال و مشاورین و فارغ التحصیالن حقوق نیازی 
به طوالنی بودن مهلت اعتراض ها نیست لذا می توان طی  ماده ای اصالحی اعالم کرد:

ماده ... : کلیه مواعد اعتراض در مراجع قضایی کیفری به نصف کاهش می یابد.
همچنین از آنجایی که متهم برای دفاع فرصت کافی دارد و در جریان تحقیقات نیز قرار داشته در دادگاه مهلت آخرین 

دفاع به ۳ روز کاهش یابد.
 

۱۰- در ماده ۱۷۰ ضرورتی ندارد احضاریه به امضاء قاضی باشد بلکه قید شود برای احضار متهم دستور احضار توسط 
قاضی صادر و احضاریه به امضاء مدیر دفتر می رسد.

 

۱۱- در ماده ۲۷۶ بازپرس مکلف شده بعد از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه مجدداً متهم را احضار و تفهیم اتهام و 
تأمین اخذ کند. در حالیکه ممکن است متهم از قبل احضار و تفهیم اتهام شده و تأمین هم پابرجا باشد و ضرورتی به تفهیم 
و اخذ تأمین مجدد نیست و این کار باعث اطاله تحقیقات است. لذا پیشنهاد می شود ماده ۲۷۶ به شرح ذیل اصالح شود:

ماده ۲۷۶: در صورت نقض منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چنانچه قبالً متهم تفهیم اتهام نشده و 
تأمین نداشته باشد و یا از تأمین رفع اثر شده باشد و یا آخرین دفاع اخذ نشده باشد بازپرس او را احضار و حسب مورد اقدام 

می کند. در غیر این صورت صرفاً نقض قرار را به او ابالغ کرده و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
 

۱۲- با توجه به محدود بودن تعداد شعب کیفری یک در هر استان الزم است موارد صالحیت آن محدود شود تا موجب 
اطاله نشود. لذا  پیشنهاد می شود جرائم سیاسی و مطبوعاتی درجه ۶ و ۷ و ۸  از صالحیت آن خارج و در صالحیت کیفری 

۲ قرار گیرد.
 

۱۳- رسیدگی محاکم و دادسراهای مرکز استان با توجه به شلوغی مراجع قضایی مرکز استان به تمامی پرونده های مذکور 
در ماده ۳۰۸  ضرورتی ندارد و از طرفی توجیهی ندارد تا برای جرائم سبک و غیر مرتبط با شغل مقامات دولتی، از قاعده 
صالحیت محلی عدول شود. لذا پیشنهاد می شود صرفاً جرائم شغلی عمدی درجه ۱ تا ۵ مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ در 
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مرکز استان رسیدگی شود و سایر جرائم آنها (غیرعمدی و غیرمرتبط با شغل و درجات ۶ و ۷ و۸) در همان محل وقوع 
رسیدگی شود. در این راستا ماده ۳۰۸ به شرح ذیل اصالح شود: 

ماده ۳۰۸: رسیدگی به اتهامات وجرائم عمدی مرتبط با وظیفه درجات ۵ تا ۸ مشاوران وزیران، باالترین مقام سازمانها، 
شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، 
سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز 
آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صالحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل 

وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.
 

۱۴- در ماده ۳۱۱ صرفاً شرکاء و معاونین را گفته در حالیکه گاه باید به اتهام  شخصی که شریک و معاون نیست ولی 
مرتبط با متهم اصلی است در همان مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد. مثالً خریدار مال مسروقه که شریک و معاون سارق 
نیست ولی الزم است اتهامش در همان دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند.  لذا پیشنهاد 

می شود در ماده ۳۱۱ پس از عبارت شرکاء و معاونین عبارت دیگر مرتبطین نیز ذکر شود.
 

۱۵- با توجه به اینکه متهم قبل از دادگاه در دادسرا نیز فرصت دفاع از خود داشته لذا مهلت وی برای تدارک دفاع می 
تواند کمتر از ۷ روز باشد. خصوصاً اینکه کیفرخواست نیز به وی ابالغ می شود. لذا پیشنهاد می شود در ماده ۳۴۳ مدت ۷ 

روز به ۵ روز کاهش پیدا کند.
 

۱۶- برای کاهش دامنه آراء غیابی از آنجا که برخی افراد در دادسرا حاضر و حتی تأمین هم از آن ها اخذ می شود  لیکن 
عدم حضور آن ها در دادگاه موجب غیابی شدن رأی تلقی می شود لذا پیشنهاد می شود ماده ۴۰۶ اصالح شود و قید شود 

چنانچه متهم در دادسرا حاضر شده باشد رأی حضوری تلقی می شود.
 

۱۷- برای تشویق افراد به جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم دادگاه بدوی طی تبصره الحاقی به ماده ۴۴۲ 
این حکم اضافه شود:

تبصره: چنانچه پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از تشکیل جلسه اول دادگاه تجدیدنظر، محکوم علیه در جرائم 
غیرقابل گذشت رضایت شاکی را جلب کند دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه رسیدگی مجازات را تخفیف می دهد یا به 

مجازات مناسب تر تبدیل یا اجرای آن را در صورت داشتن شرایط تعلیق، معلق می کند.
 

۱۸- برای کاهش موارد تجدیدنظرخواهی در موارد کم اهمیت و ترغیب محاکم به صدور جایگزین حبس طی تبصره ای 
به ماده ۴۲۷ اضافه شود: 
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چنانچه محکومیت صرفاٌ مجازات جایگزین حبس بوده و مبتنی بر اقرار محکوم در دادگاه و توافق وی بر نوع مجازات 
جایگزین باشد و شاکی  و دادستان اعتراض نکند محکوم علیه نیز حق اعتراض نخواهد داشت.

 

۱۹- بخش زیادی از اطاله پرونده ها در اجرای احکام و محاکم ناشی از پرونده های تقسیط جزای نقدی است. تقسیط 
امری نیست که انجام آن از توان قضات اجرای احکام خارج باشد و نیازی به دخالت دادگاه در این موارد نیست. لذا پیشنهاد 
می شود در آخر ماده ۵۲۹ عبارت دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن انجام می شود حذف و عبارت قاضی اجرای احکام 

جایگزین شود.
 

۲۰- بخش زیادی از پرونده های اجرای احکام دادگاه ها و رفت و برگشت پرونده بین اجرای احکام و دادگاه ناشی از 
اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسالمی و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. به نظر می رسد در این 
موارد نیز می توان اختیار قضات اجرای احکام را افزایش داد و طی تبصره الحاقی به ماده ۵۴۰  قانون آیین دادرسی کیفری 

مقرر کرد: 
تبصره: در کلیه محکومیت هایی که نیاز به رد مال یا پرداخت دیه یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی است و محکوم 

علیه از اجرای حکم امتناع نماید توسط قاضی اجرای احکام بازداشت می شود.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

1389/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح قانون اطاله زدایی  و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 130 ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل 85 قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی 50 نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از 50 نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (15 نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده 140- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده 181- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  2/3 رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

5- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (5)اصل(156) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


31

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 1- کلمه «قانون» باید از عنوان حذف شود. همچنین عنوان 
مطول و خالف اصل ایجاز است، در ضمن تصویب عناوین قانونی به صورت مستقل منجر به تورم قوانین خواهد شد، لذا 

باید طرح در قالب اصالح یا الحاق به یکی از قوانین موجود مطرح شود. 
2- مقدمه توجیهی بسیار مختصر و فاقد ادله کافی برای ارائه طرح میباشد. 

3- با توجه به اینکه در تبویب قانونگذاری، ابتدا از فصل و سپس از بخش استفاده میشود، مناسب است عناوین بخشها، به 
«فصل» اصالح گردد. 

4- تدوین طرح به شیوه حاضر، به صورت کلی از چند جهت واجد ایراد است: 
الف- طرحی که دارای احکام متعدد است، باید دارای مواد متعدد باشد، در حالیکه در طرح حاضر به جای ماده، از بند 

استفاده شده است. 
ب- بخشهای دوم و سوم طرح در مقام اصالح دو قانون مهم، یعنی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور 
مدنی) و قانون آیین دادرسی کیفری است. در حالیکه اصالح دو قانون ضمن یک قانون دیگر خالف سیاستهای تنقیحی 

مجلس شورای اسالمی میباشد. لذا باید هر کدام از این دو بخش، در قالب طرح جداگانهای تدوین و تقدیم گردند. 
پ- اصالح ضمنی برخی قانونها نیز خالف سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است. مانند برخی ماده (597) 

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در بند (10) 
ت- طرح دارای ایرادات نگارشی بسیاری است. 

ث- عباراتی که با «به منظور» یا «باتوجه به» آغاز میشوند و در مقام بیان هدف، فلسفه و ضرورت قانونگذاری میباشند. لذا 
باید از متن طرح حذف و به مقدمه توجیهی منتقل شوند؛ همانند بندها (20)، (22)، (24)، (30) در بخش اول، بند (33)، 

(42)، (54) در بخش دوم و بیشتر عبارات ابتدایی بندها در بخش سوم. 
5- بخش اول: 

1-5- این بخش به اصول کلی اشاره میکند که بیشتر مناسب متون علمی یا سیاستگذاری است، متون قانونی باید به صورت 
شفاف، دقیق و مشخص تکالیف و ضوابط را تعیین نمایند. 

2-5- بسیاری از تعابیر به کار رفته در این بخش، مبهم و بعضاً نیازمند ارائه تعریف مناسب و صحیح میباشند زیرا فاقد 
سابقه قانونگذاری هستند؛ نظیر «نظارت منظومهای» در بند (3)، «نگاه محض» در بند (6)، «تقصیر سنگین» در بند (10) و 
(28)، «دعوای ایذایی» در بند (11)، «دعاوی زنجیره» در بند (15)، «جرح قاضی» در بند (19)، «نظارت جزیرهای» در بند 

(24)، «داوری اجباری» در جزء (8) بند (24)، «پروندههای مسن» در جزء (2) بند (26)، «دعوای پنهانی» در بند (30). 
3-5- قسمت نخست بند (10) فاقد ضمانتاجرائی مشخص است. 

4-5- در بند (16) مناسب است «ارائه اطالعات ناقص» نیز جرمانگاری شود. 
5-5- در بند (19) و جزء (6)بند (26) عبارت «جرح قاضی» به «رد دادرس» اصالح شود. 

6-5- در جزء (7) بند (24) عبارت «رئیس کل استان» به عبارت «رئیس کل دادگستری تهران» اصالح شود. همچنین شماره
های اجزاء این بند باید به ترتیب اصالح شوند. 
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7-5- بند (25) فاقد ضمانتاجرائی مشخص است. 
8-5- در بند (27) مفهوم عبارت «در مقررات آیین دادرسی که آمره نباشد» اوالً روشن نیست، ثانیاً اگر مقصود «تشریفات 

دادرسی» است، باید گفت که این پیشنهاد خالف مفاد تبصره ماده (455) قانون آیین دادرسی کیفری است. 
9-5- در بند (28) عبارت «کاهلی در ورود در دعوا» کلی و فاقد ضابطه دقیق و مشخص است. همچنین محاسبه مواعد 

براساس «هرگونه اطالع شخص»، از جهت اثبات اطالع یا عدم اطالع، خود موجب اطاله دادرسی خواهد شد. 
10-5- در بند (29) عبارت «آییننامه حقالزحمه» مبهم است و مستند آن مشخص نمیباشد. 

6- بخش دوم: 
1-6- عنوان قانون مورد اصالح باید به صورت کامل درج شود: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور 

مدنی) مصوب 21/1/1379 
2-6- باید به صورت دقیق روشن باشد که هرکدام از اصالحات مورد نظر به کدام قسمت قانون الحاق یا کدام قسمت قانون 

را اصالح میکند و اصالح ضمنی قانون، خالف سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است. 
3-6- در بندهای مختلفی ذکر جزییات به آییننامه سپرده شده است، اما ظرف زمانیای برای تصویب آنها بیان نشده است. 

مانند بندهای (43)، (53) و جزء (4) بند (70). 
4-6- بسیاری از احکام، کلی و فاقد ضابطه معین است یا برخی از آنها منتج به نتیجه خاص و جدیدی نمیشوند، نظیر 

بندهای (47)، (51). 
5-6- عبارت «دعوای اضافی» در بند (32) مبهم است. 

6-6- بند (33) در مقام اصالح ماده (24) قانون وکالت مصوب 25/11/1315 میباشد. همچنین الزم است عبارت «دعاوی 
ثالث تصرف» به «دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی)» و عبارت 

«وکالی مجانی» به «وکالی معاضدتی» اصالح شود. 
7-6- در تبصره بند (33) عبارت «این تکلیف» مبهم است. 

8-6- در بند (34) عبارت «مشمول ضریب پنج در بهرهوری» مبهم و فاقد مستند است. 
9-6- در بند (36) جمله «طرح دعوای مدنی ناگهانی و بدون مطالبه مقدماتی خارج از دادگاه ممکن است تقصیر سنگین 

تلقی شود» مبهم است. 
10-6- در بند (39) الزم است «ایرادات مسببی و سببی» و نیز «ایرادات طولی و عرضی» به صورت مشخص و با ضابطه 

دقیق تعیین شوند. 
11-6- بند (43) خالف حکم ماده (336) آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی و اصول دادرسی است. همچنین جمله 

انتهایی این بند توضیحی است و الزم است که حذف شود. 
12-6- «سقف معین» مذکور در بند (44) مشخص نشده است. 

13-6- در بند (48) عبارات «خسارتهای شناور» و «موضوعهای متزلزل» نیاز به تعریف و ارائه ضابطه دقیق دارند. 
14-6- در بندهای (52) و (57) عبارت «ضم ضمیمه اضافی» مبهم است. 

15-6- حکم بند (58) مشابه بند (28) طرح میباشد. 
16-6- در بند (63) کلمه «شوراها» به عبارت «شوراهای حل اختالف» اصالح شود. همچنین این حکم خالف ماده (15) 

قانون شوراهای حل اختالف میباشد. 
17-6- حکم ماده (64) تکرار حکم ماده (12) قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی است. 
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18-6- بند (65) به صورت ضمنی بند (الف) ماده (9) قانون شوراهای حل اختالف را اصالح میکند. 
19-6- مفاد قسمت اول بند (69) خالف ماده (28) قانون آیین دادرسی مدنی است که مرجع حل اختالف را دیوانعالی می

داند. مفاد قسمت دوم نیز در واقع اصالح ماده (13) قانون شوراهای حل اختالف میباشد. 
20-6- در بند (70) در رسیدگی به درخواست رشد اعالم شده که نیازی به دادخواهی نیست حال آنکه حسب بند (12) 
ماده (4) قانون حمایت خانواده مصوب 1390، رسیدگی به این مسأله در صالحیت دادگاه خانواده است. همچنین در این بند 
عبارت «با سقفبندی توسط روش اداری ممکن است» نیز مبهم و فاقد ضابطه اجرائی است. همچنین شمارهگذاریهای این 
بند باید اصالح شود. درخصوص اهدای جنین در جزء (5) همین بند نیز الزم به ذکر است که بحث طرح دعوا مطرح نمی

باشد بلکه بحث اجازه دادگاه است. 
7- بخش سوم: 

1-7- شمارهگذاری بندهای این بخش از شماره (1) آغاز شده است. در حالیکه باید در ادامه بقیه طرح شمارهگذاری صورت 
گیرد. 

2-7- در این بخش قسمت عمده هر بند به توضیحات زیادی درخصوص هدف و فلسفه پیشنهاد پرداخته شده است که باید 
همه این عبارات حذف و به مقدمه توجیهی منتقل شوند. 

3-7- در بیشتر بندها اصول نگارش متون قانونی در خصوص نحوه بیان اصالحات و الحاقات رعایت نشده است. برای مثال 
اگر موضوع الحاق است باید حکم به این صورت مطرح شود: 18- یک تبصره به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 

مصوب 4/12/1392 الحاق میشود. 
4-7- در بند (1) کلمه «مدعیالعموم» همان مفهوم «دادستان» را دارد. 

5-7- در بند (2) پیش از تبصره پیشنهادی کلمه «تبصره-» درج شود. همچنین ارتباط معنایی تبصره با ماده (294) معلوم 
نیست و به نظر میرسد الحاق به ماده (219) مناسبتر است. 

6-7- بند (7) در مقام اصالح قانون مجازات اسالمی است در حالیکه عنوان بخش مربوطه، اصالح قانون آیین دادرسی 
کیفری میباشد و این برخالف سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است. 

7-7- در تبصره (2) بند (8) مناسب است که ضابطهای مناسب برای تشخیص «اختالفات جزئی» مطرح شود. 
8-7- در بند (9) محل الحاق ماده مطرح نشده است به نظر میرسد ماده الحاقی باید در بخش چهارم- اعتراض به آراء 

مطرح شود. 
9-7- بند (12) در واقع موجب اصالح بند «ث» ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری میشود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3)  ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مسئولیت مدنی مصوب: 1339/02/07

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون شوراهای حل اختالف مصوب: 1394/09/16

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
1396/10/11 مصوب: 1373/04/19

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1358/09/12 همه پرسی -- منقح 1396/10/13 مصوب: 1358/09/12

بخش های قانون: -فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-9 ـ**-فصل اول ـ اصول کلی-
اصل سوم-14 ـ**-فصل سوم-اصل سی و چهارم

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح1396/11/5 مصوب: 1395/11/10

بخش های قانون: ماده 38-ت**ماده 38-ت-ردیف1**ماده 38-ت-ردیف1-تبصره 1**ماده 38-ت-ردیف1-تبصره 2**ماده 
38-ت-ردیف2**ماده 38-ت-ردیف2-تبصره 1**ماده 38-ت-ردیف2-تبصره 2**ماده 38-ث

عنوان قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1396/11/8 مصوب: 
1392/12/04

بخش های قانون: بخش دوم-فصل دوم-ماده 44**بخش دوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده 104**بخش دوم-فصل پنجم-ماده 
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151**بخش دوم-فصل ششم-مبحث اول-ماده 170**بخش دوم-فصل ششم-مبحث اول-ماده 170-تبصره**بخش سوم-فصل 
اول-ماده 294**بخش سوم-فصل اول-ماده 308**بخش سوم-فصل اول-ماده 311**بخش سوم-فصل اول-ماده 311-

تبصره**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده 340**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده 340-الف**بخش سوم-فصل 
سوم-مبحث اول-ماده 340-ب**بخش چهارم-فصل اول-ماده 427**بخش چهارم-فصل اول-ماده 427-الف**بخش چهارم-
فصل اول-ماده 427-ب**بخش چهارم-فصل اول-ماده 427-ب-تبصره 1**بخش چهارم-فصل اول-ماده 427-ب-تبصره 

2**بخش چهارم-فصل اول-ماده 442**بخش پنجم-فصل سوم-ماده 540

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( 1400 - 1396 ) مصوب 
1395/12/21 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1396/12/5 مصوب: 1395/12/21

بخش های قانون: بخش 19-ماده 113**بخش 19-ماده 113-الف**بخش 19-ماده 113-ب**بخش 19-ماده 113-ب-تبصره 
1**بخش 19-ماده 113-ب-تبصره 2**بخش 19-ماده 113-ب-تبصره 3**بخش 19-ماده 113-پ**بخش 19-ماده 113-
پ-ردیف1**بخش 19-ماده 113-پ-ردیف1-تبصره**بخش 19-ماده 113-پ-ردیف2**بخش 19-ماده 113-پ-
ردیف3**بخش 19-ماده 113-پ-ردیف4**بخش 19-ماده 113-پ-ردیف5**بخش 19-ماده 113-پ-ردیف5-
تبصره**بخش 19-ماده 113-ت**بخش 19-ماده 113-ت-ردیف1**بخش 19-ماده 113-ت-ردیف2**بخش 19-ماده 
113-ت-ردیف3**بخش 19-ماده 113-ت-ردیف3-تبصره**بخش 19-ماده 113-ث**بخش 19-ماده 113-ج**بخش 19-
ماده 113-ج-تبصره**بخش 19-ماده 113-چ**بخش 19-ماده 113-و**بخش 19-ماده 113-ح**بخش 19-ماده 113-

خ**بخش 19-ماده 113-د**بخش 19-ماده 117**بخش 19-ماده 117-الف**بخش 19-ماده 117-ب**بخش 19-ماده 
117-پ**بخش 19-ماده 117-ت**بخش 19-ماده 117-ت-تبصره**بخش 19-ماده 117-ث

عنوان قانون: سیاست های کلی قضایی پنجساله مصوب 1388/09/01-- منقح 1397/1/27 مصوب: 1388/09/01

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی قضایی مصوب 1381/07/28-- منقح 1397/1/27 مصوب: 1381/07/28

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ( در امور مدنی ) مصوب 21 /01 /1379 با اصالحات و الحاقات 
بعدی -- منقح 1397/2/19 مصوب: 1379/09/21

بخش های قانون: کتاب اول-ماده 7**کتاب اول-باب اول-فصل اول-ماده 19**کتاب اول-باب سوم-فصل چهارم-ماده 
103**کتاب اول-باب چهارم-فصل پنجم-ماده 362**کتاب اول-باب چهارم-فصل پنجم-ماده 362-ردیف1**کتاب اول-باب 
چهارم-فصل پنجم-ماده 362-ردیف2**کتاب اول-باب چهارم-فصل پنجم-ماده 362-ردیف3**کتاب اول-باب هشتم-فصل 

دوم-ماده 506

عنوان قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /07 /1390 -- منقح 1397/5/3 مصوب: 1390/07/17
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بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /03 /1394== منقح 1397/8/12 مصوب: 1394/03/23

بخش های قانون: -ماده 22

عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب 01 /02 /1392 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1397/8/29 مصوب: 
1392/02/01

بخش های قانون: کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 19**کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 19-تبصره 1**کتاب اول-
بخش دوم-فصل اول-ماده 19-تبصره 2**کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 19-تبصره 3**کتاب اول-بخش دوم-فصل 
اول-ماده 19-تبصره 4**کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده 19-تبصره 5**کتاب اول-بخش دوم-فصل یازدهم-مبحث سوم-
ماده 103**کتاب چهارم-بخش دوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده 576**کتاب چهارم-بخش دوم-فصل سوم-مبحث سوم-ماده 

597**کتاب چهارم-بخش دوم-فصل پنجم-مبحث پنجم-ماده 696

عنوان قانون: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01 /08 /1356 با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح 1398/2/10 مصوب: 
1356/08/01

بخش های قانون: فصل پنجم-ماده 147**فصل پنجم-ماده 147-تبصره

عنوان قانون: قانون امور حسبی مصوب 1319,04,02با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1399/6/30 مصوب: 1319/04/02

بخش های قانون: همه متن
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