
 

  قانون                             

هاي عمومي و آيين دادرسي دادگاه

 انقالب در امور مدني

 (پنجمویرایش  -چاپ ششم)

 :مشتمل بر

 هيا  مويو   ا انبيدر در ا يور  ي ن آيين دادرسي  داداا قانون 

 ؛21/1/1379 صور 

 ؛رايه ديوان مال  كشور آرا  اح ت

 ؛ 1379م. د.آق.  واد  اب 1398م.آ.دج ال تطبيق  واد ق.

 ؛ابوار ا فصول قانونفهرست 

 ؛نا ه تفصيل ااژ 

 . ... ا
  عاانت حبوق  رياست جوهور                                           

  عاانت ت اين، تنبيح ا انتشار قوانين ا  بررات   

 1398 ا    رداد                                                                      



 

 شناسنامه كتاب
  هاي عمومي و انقالب در امور مدنيمجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه :عنوان كتاب 

 تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقرراتامور  تنظيم:تهيه و  

 جمهورياونت حقوقي رياستين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معنت تدومعاو ناشر: 

 اداره چاپ و انتشار ليتوگرافي و چاپ: 

 1390 ارديبهشت چاپ اول: 

 1396ماه  ارديبهشت (:چهارم)ويرايش  پنجمچاپ  

    نسخه 1000 شمارگان: 

           ريال 180000قيمت: 

 978-600-8804-54-3شابك: 

 همكاران
 گياشي رضا خاني  تدوين و تنقيح           

 آزيتا خورشيدي  سازي              آماده 

 احسان گيلك حسيني– داود محمودي–علي ابراهيمي دهشيري   ليتوگرافي و چاپ     

 سيد رحمان سالمت –زاده مهدي مهدي  زير نظر                     

  قايان سعید معاونت تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب تقدير و سپاس خود را از آ

  سید مصطفي سلیماني، عباسعلي رحیمي اصفهاني، حمیدرضا شفیعي، مهرداد مرحوم تقديسیان، 

  و ن مجموعه هاي گوناگون ايالدعواتي و خانم مهناز كردنائیج كه در تدوين و تنقیح انواع و چاپمستجاب

  زاده و جمیله كاردوست كه در ه رحیمريحانه سیفي، سپید هاخانم اند و نیزمشاركت نمودهنامه تهیه واژه

 .دارداند اعالم ميهمکاري كرده پیشین اين اثر هايسازي چاپادهآم

قوانين  نت تدوین، تنقيح و انتشاربرای معاومادی و معنوی این اثر حقوق تمامی 

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری محفوظ است. و مقررات
 



 

 فيپا  
 ملي جمهوري اسالمي اريان كتابخاهن   و   ازمان اسنادس         

 ايران، قوانين و احكام عنوان قراردادی: 

مشدتم   هاي عمومي و انقالب در امور مددنيقانون آيين دادرسي دادگاهعنوان و نام پدیدآور:  

معاونت تدوين، تنقيح و  :تهيه و تنظيم ؛...و عالي كشور رويه ديوانبر قانون يادشده، آراي وحدت

  رضدا خداني گياشدي؛: ؛ تدوين و تنقدي معاونت حقوقي رياست جمهوري ار قوانين و مقرراتانتش

 زاده، سيد رحمان سالمتمهدي مهدي :زير نظر

جمهوري، معاونت حقوقي، معاوندت تددوين، تنقديح و انتشدار تهران: رياست مشخصات نشر: 

 .1398قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 

 .صفحه 256 مشخصات ظاهری: 

 978-600-8804-54-3 شابك: 

 فيپا نویسی:وضعيت فهرست 

 ايران -آيين دادرسي مدني  :موضوع 

 ايران -قوانين و مقررات  –هاي انقالب دادگاهموضوع:  

 ايران -قوانين و مقررات موضوع: 

ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشدار قدوانين و مقدررات.  :افزودهشناسه  

 اداره چاپ و انتشار

  KMH 1704 . رده بندی كنگره: 

 55/347 رده بندی دیویی: 

 5699875 شماره كتابشناسی ملی: 
                          

 ین، تنقيح و انتشار قوانين و مقرراتنت تدواداره چاپ و انتشار معاو 

 1158د قب  از چهارراه جمهوري اسالمي شماره عصر )ع ( ليخيابان و دتهران نشانی: 

 9821د  66492708 تلفن:+  9821د  66492707 رنگار:دو 

 www.dotic.ir پایگاه اینترنتی: law@iripo.ir پست الكترونيك: 1316767451 كدپستی: 

mailto:ttgh@govir.ir
http://www.dotic.ir/


 

 

 

 

 پيشگفتار

 ووانين قهبا توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان بهه بريها از 
و  پيچيهده به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحثمقررات مهم و مبتال

توانهد باعهث تخصصا حقوقا و نظر به اينكه آگاها از قوانين و مقهررات ما
تضهييع  تر قواعد حقوقا و پيشگيري از بريا جهرايم و يهايعاجراي بهتر و سر

ت ت معاونهحقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشهار قهوانين و مقهررا
سرري »هايا تحهت عنهوانجمهوري مصمم بر انتشار مجموعههحقوقا رياست

ن . اين دسهته از آاهار، بهه ارايهه متهوشد )سارع(« رساني عمومي قوانیناطالع
هاي نويسقوانين و يا مقررات مهم ايتصاص يافته و داراي حداقلِِِ زيربريا 

ي ت، داراحال، اين كتب همانند ديگر آاار منتشره معاونتوضيحا است؛ در عين
 باشد.ما« تنقيحا»وصف 

مين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون چهل و دومجموعه حاضر يكصد و 
 21/1/1379ب در امور مهدنا مصهوب هاي عموما و انقالدادرسا دادگاهآيين

منهدي بيشهتر د. همچنهين بهراي بهرهشهومنهدان ماهباشد كه تقديم عالقما
قانون آيين دادرسا مدنا مصوب » 1318.تطبيق مواد ق.آ.د.م لجدومخاطبان 

هاي عموما قانون آيين دادرسا دادگاه» 1379. با مواد ق.آ.د.م« 25/6/1318
نامه تفصيلا قهانون نيهز و نيز واژه« 21/1/1379انقالب در امور مدنا مصوب 

درج شده است. مخاطبان محترم براي مالحظه ساير قوانين و مقررات مربهو  
توانند به مجموعهه قهوانين و مقهررات آيهين دادرسها مهدنا ددو جلهد  از ما

انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملا قوانين و مقررات جمهوري اسالما ايران 



 پيشگفتار  
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 (1).ايندمراجعه نم
تنقيح  هاي تنقيحا معاونت تدوين،ها و يادداشتدر مواردي كه درج پاورقا

مهت و انتشار قوانين و مقهررات ضهرورت داشهته مراتهب بها درج نشهان و عال
  انجام شده است.  دايتصاري معاونت

اميد است يكايك عزيزان و يوانندگان با ارايه و اعالم نظهرات، انتقهادات و 
 (2) ويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.پيشنهادهاي ي

 

 لعيا جنيدی   
 جمهورمعاون حقوقی ریيس

 
قوانين و مقررات جمهوري اسالما ايران عهالوه بهر سهايت اينترانتها دو هت ملا سامانه   ـ 1

بهراي عمهوم مهردم و  رايگهان قابهل دسترسها زيهر هاي اجرايها، از طريهق نشهانابراي دسهتگاه
 . www.qavanin.ir باشد:مندان ماهعالق

 هنهاد رياست جمههوري  هييابان پاستور  هنظر، انتقاد و پيشنهاد يود را به نشانا: تهران   ـ 2
نا اينترنتها يها نشها 1316843311كهد پتهتا  هين، تنقيح و انتشار قوانين و مقهررات معاونت تدو

law@iripo.ir 66475006و تلفهن  0098 -21-66492707رنگار ارسال فرماييد. در ضمن دو -
 باشد.مندان و صاحبنظران ماهنيز آماده دريافت و استماع نظر عالق 21-0098

http://www.dotic.ir-/


 

 

 
 
 

 

 فهرست ابواب و فصول

 هاى عمومى و انقالب )در امور مدني(دادرسى دادگاهقانون آيين

 صفحه شماره مواد عنوان

 12 1-529 در امور مدني  –كتاب اول 

 12 1-9 كليات 

 14 10-30 هادر صالحيت دادگاه –باب اول 

 14 10-25 هادر صالحيت ذاتي و نسبي دادگاه –فصل اول 

 22 26-30 حل آن  ترتيباختالف در صالحيت و  –فصل دوم 

 25 31-47 وكالت در دعاوي  –باب دوم 

 31 48-325 دادرسي نخستين –باب سوم 

 31 48-60 دادخواست  –فصل اول 

 31 48-50 تقديم دادخواست  –مبحث اول 

 32 51-52 شرايط دادخواست  –مبحث دوم 

 33 53-56 موارد توقيف دادخواست  –مبحث سوم 

 34 57-60 هاي دادخواست پيوست –مبحث چهارم 

 35 61-63 بهاي خواسته  –فصل دوم 

 36 64-92 جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي –فصل سوم 

 36 64-66 جريان دادخواست  –مبحث اول 

 37 67-83 ابالغ  –مبحث دوم 

 43 84-92 ايرادات و موانع رسيدگي  –مبحث سوم 
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 صفحه شماره مواد عنوان

 46 93-104 سه دادرسي جل –فصل چهارم 

 48 105-107 ستتوقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخوا –فصل پنجم 

 49 108-148 امور اتفاقي  –فصل ششم 

 49 108-129 تأمين خواسته  –مبحث اول 

 49 108-120 درخواست تأمين  -1

 53 121-129 اقسام تأمين  -2

 55 130-134 ورود شخص ثالث  –مبحث دوم 

 56 135-140 جلب شخص ثالث  –سوم  مبحث

 57 141-143 دعواي متقابل  –مبحث چهارم 

 58 144-148 اخذ تأمين از اتباع دولت هاي خارجي  –مبحث پنجم 

 59 149-157 تأمين دليل و اظهارنامه  –فصل هفتم 

 59 149-155 تأمين دليل  –مبحث اول 

 60 156-157 اظهارنامه  –مبحث دوم 

 61 158-177 ت دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحم –فصل هشتم 

 66 178-193 سازش و درخواست آن  –فصل نهم 

 66 178-185 سازش  –مبحث اول 

 67 186-193 درخواست سازش  –مبحث دوم 

 69 194-294 رسيدگي به داليل  –فصل دهم 

 69 194-201 كليات  –مبحث اول 

 70 202-205 اقرار  –مبحث دوم 

 70 206-215 اسناد –مبحث سوم 

 70 206-215 مواد عمومي  –الف 

 73 216-218 انكار و ترديد –ب 
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 صفحه شماره مواد عنوان

 74 219-222 ادعاي جعليت  –ج 

 75 223-228 رسيدگي به صحت و اصالت سند –د 

 77 229-247 گواهي  –مبحث چهارم 

 83 248-256 معاينه محل و تحقيق محلي  –مبحث پنجم 

 85 257-269 رجوع به كارشناس  –مبحث ششم 

 88 270-289 سوگند –مبحث هفتم 

 92 290-294 نيابت قضايي  –مبحث هشتم 

 93 295 -325 رأي  –فصل يازدهم 

 93 295-299 صدور و انشاء رأي  –مبحث اول 

 94 300-302 ابالغ رأي  –مبحث دوم 

 95 303-304 حكم ضروري و غيابي  –مبحث سوم 

 95 305-308 واخواهي  – مبحث چهارم

 97 309 تصحيح رأي  –مبحث پنجم 

 98 310-325 دادرسي فوري  –مبحث ششم 

 100 326-365 تجديدنظر –باب چهارم 

 100 326-329 احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر –فصل اول 

 102 330-335 آراي قابل تجديد نظر –فصل دوم 

 103 336-338 مهلت تجديدنظر  –فصل سوم 

 104 339-347 دادخواست و مقدمات رسيدگي  –فصل چهارم 

 108 348-365 جهات تجديدنظر –فصل پنجم 

 111 366-441 خواهي فرجام –باب پنجم 

 111 366-416 خواهي در امور مدني فرجام –فصل اول 

 111 366-369 خواهي و آراي قابل فرجام فرجام –مبحث اول 
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 صفحه شماره مواد عنوان

 113 370-377 موارد نقض  –مبحث دوم 

 114 378-389 ترتيب فرجام خواهي  –مبحث سوم 

 119 390-396 ترتيب رسيدگي  –مبحث چهارم 

 121 397-400 خواهي مهلت فرجام –مبحث پنجم 

 121 401-412 اقدامات پس از نقض  –مبحث ششم 

 127 413-416 فرجام تبعي  –مبحث هفتم 

 127 417-425 اعتراض شخص ثالث –فصل دوم 

 129 426-441 اعاده دادرسي  –فصل سوم 

 129 426 جهات اعاده دادرسي  –مبحث اول 

 130 427-431 مهلت درخواست اعاده دادرسي  –مبحث دوم 

 131 432-441 ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي  –مبحث سوم 

 133 442-453 مواعد  –باب ششم 

 133 442-449 واعدتعيين و حساب م –فصل اول 

 134 450-453 دادن مهلت و تجديد موعد  –فصل دوم 

 135 454-501 داوري  –باب هفتم 

 146 502-514 هزينه دادرسي و اعسار  –باب هشتم 

 146 502-503 هزينه دادرسي  –فصل اول 

 153 504-514 اعسار از هزينه دادرسي  –فصل دوم 

 157 515 به انجام تعهدمطالبه خسارت و اجبار  –باب نهم 

 157 515-518 كليات  –فصل اول 

 158 519-522 خسارات  –فصل دوم 

 161 523-527 مستثنيات دين  –فصل سوم 

 164 528-529 ساير مقررات 
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  ها()مندرج در زيرنويس فهرست تاريخي قوانين و مقررات

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 وانينق

 64-44-39 1313 از قانون مدني   1

 123 1318 از قانون آيين دادرسي مدني   2

 164 6/5/1368 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  3

 124 1378  قانون آيين دادرسي كيفرياز   4

5  
ديااوان تشااكيالت و آيااين دادرسااي قااانون از 

 عدالت اداري 
22/9/1390 24 

 78 1/2/1392 از قانون مجازات اسالمي   6

 23 3/10/1392 ارزه با قاچاق كاال و ارز از قانون مب  7

 124-119 4/12/1392 دادرسي كيفرياز قانون آيين  8

 162-49 15/7/1393 هاي مالي از قانون نحوه اجراي محكوميت  9

 59-18 16/9/1394 قانون شوراهاي حل اختالف از   10

11  
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص 

 وسايل نقليه  ثالث در اثر حوادث ناشي از
20/2/1395 97 

12  
دادرساي ( قاانون آيين505قانون تفسير مااده  

 هاي عمومي و انقالب  در امور مدني( دادگاه
3/8/1396 154 

 مقررات

1  
قااانون تجااارت  19نامااه جديااد ماااده منظا
13/2/1311»  

9/11/1380  156 

 بخشنامه

1  

مااور   100/2789/9000بخشاانامه شااماره 
سااازي در ص يكنواختدر خصااو 28/1/1396

 اخذ هزينه دادرسي 

28/1/1396 151 
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 فهرست تاريخي

 عالى كشورآراى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان

 ها()مندرج در زيرنويس
 صفحه شماره/تاريخ رديف

 116 5/9/1335 ا 1855  1

 115 8/8/1336 ا1542  2

 158 4/10/1353ا  90  3

 16 28/3/1359 ا 9  4

 105 6/4/1360 ا 23  5

 16 5/9/1363 ا 31  6

 24 19/1/1382 ا 660  7

 153 29/7/1382ا  662  8

 112 19/3/1383 ا 666  9

 17 23/3/1385ا 688  10

 18 1/8/1386 ا 705  11

 21 13/10/1390ا  722  12

 21 27/4/1391ا  726  13

 22 20/8/1393ا735  14

 22 1395/6/2ا752  15

16  767 - 1397/1/21 15 

17  769 – 26/4/1397 24 

 


