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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمدهای از بازار  خدمات حقوقی را تشکیل میدهند 
. این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری 
محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال میکنند. غفلت از توسعه این دست خدمات و 
تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده های ورودی به محاکم، آثار زیانباری 
از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را در پی خواهد داشت. 
موسسات حقوقی میتوانند با ارائه خدمات نوینی از جمله داوری، میانجیگری، خدمات مشاورهای و صلح و 
سازش و ... کمک شایان ذکری را به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند. بر اساس رای دیوان عدالت 
اداری، "تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیالن رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت 
از کانون وکالی دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکالی دادگستری که عضو کانون وکال 
هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد". بنابراین کلیه فارغ التحصیالن رشته های حقوق میتوانند 
با کسب مجوزهای الزم از مرکز وکال، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی نمایند و از این جهت 
مانعی وجود ندارد. همچنین شورای نگهبان در نظریه ای به شماره ۶۸۳۶ ،محدود کردن وکالت را به وکالی 
رسمی دادگستری، خالف شرع دانسته است. چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: »نظر به اینکه 
مفهوم الیحه بازسازی کانون وکال مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل 
آزادی انتخاب را سلب مینماید، با موازین اسالمی مغایر است.« بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود 
کردن ارائه دهندهگان خدمات حقوقی به وکالی دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را 
سلب خواهد نمود، خالف شرع است. عالوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور 
فزاینده ای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیالن حقوق عالوه بر 
آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاهها را فراهم خواهدآورد، پاسخگوی 
بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات خواهد بود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد 
جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم خواهد شد، با تنظیم عرضه و 
تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و موجب ارتقای سطح 
کیفیت خدمات وکال و موسسات حقوقی خواهد شد. از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی، »وکالت 
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عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.« بنابراین باید 
زمینه ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیر 
قضایی بهره ببرند. از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکال کمتر به حضور 
در آنها رقبت دارند سبب خواهد شد تا میزان رضاییت مردم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی ارتقا 

یابد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدصالح جوکار - سیدعلی یزدی خواه - علی اکبر بسطامی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی - علی خضریان - مجید نصیرائی - محمد باقری بناب - سیدجواد حسینی کیا - حسین 
حاتمی - حسن نوروزی - رسول فرخی میکال - فریدون حسنوند - علی علیزاده مراغه - علی اصغر 
عنابستانی - احمد محرم زاده یخفروزان - ابراهیم عزیزی شیراز - نصراله پژمان فر - محمدتقی نقدعلی 
- بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا سلیمی - روح اله نجابت - مجتبی بخشی پور - جواد نیک بین - 

محمدحسین فرهنگی - یعقوب رضازاده - عبدالجالل ایری - رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
طرح ساماندهی موسسات حقوقی

یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵الحاق می شود:

موسسات حقوقی و به طور کلی موسساات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به 
ثبت رسیده اند و موسس یا موسسین آنها فاقد پروانه وکالت از کانون های وکالی دادگستری یا مرکز وکال 
،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در 
رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با داشتن شروط ذیل، 
مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح و دادخواست، شرکت در جلسه دادرسی 
و دفاع در دادگاه های شورای حل اختالف و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از 
یک میلیارد ریال و دادگاه های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری 

از شمول ماده فوق خارج هستند:

۱ .اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

۲ .فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری

۳ .عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی

مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه 
ماهه برای متقاضیان اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است. اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به 
احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ۹۰ %جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است. 
اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطالع رسانی 

مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح ساماندهی موسسات حقوقی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ 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 (۱۵ 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 ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

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

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- با توجه به اینکه طرح در مقام الحاق حکمی به یکی از 
قوانین موجود است لذا عنوان باید به صورت زیر اصالح شود: «الحاق یک تبصره به ماده (۵۵) قانون وکالت» 

۲- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در 
صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۳- در متن طرح، تاریخ تصویب قانون وکالت به صورت کامل درج شود. (۲۵/۱۱/۱۳۱۵) 

۴- عنوان آییننامه «آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری 

مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۸» به درستی درج شود. در ضمن ارجاع به آییننامه برخالف اصل سلسله مراتب قوانین و در نتیجه مغایر 
شؤون قانونگذاری است. 

۵- با توجه به عدم وجود پیشینه قانونی درخصوص «مؤسسات حقوقی»، الزم است تعریف مناسبی از این بارت ارائه گردد. 
البته الزم به ذکر است که در بند (۱۰) ماده (۱) بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 

۱۳۸۹,۰۱,۲۵ تعریفی از «مؤسسه حقوقی» ذکر شده است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل 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
۱- ۱. در مقدمه طرح دالیلی توجیهی برای خدمات غیر قضایی ارائه شده لکن در طرح ورود به خدمات قضایی دارد. از سوی 
دیگر به رای دیوان عدالت اداری در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی و مجوز مرکز وکال کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه استناد شده در حالی که مستند قانونی مجوزهای مرکز مذکور ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسالمی و آیین نامه مذکور در ماده است و موضوع این طرح فراتر از ماده مذکور است.

موضوع وکالت ماده ۶۵۶ قانون مدنی مستند در مقدمه نیز عام بوده در حالی که بحث وکالت قضایی خاص و مبتنی بر تخصص 
است.

۲. در صورت اصرار به تصویب طرح عنوان آن نیازمند اصالح است و الزم است در قالب اصالح قوانین مرتبط تنظیم شود.

۳. الزم است مفاد طرح در قالب چند ماده تنظیم شود در غیر اینصورت مغایر با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

۴. متن طرح به نحوی تنظیم شده که اشخاص با داشتن مدرک معادل دانشگاهی هم مشمول آن میشوند که این موضوع صحیح 
بنظر نمیرسد. الزم است صرفاً دانشنامه های دانشگاهی مذکور و معادل حوزوی آن در متن منظور شوند.

۵.متن طرح دارای ابهام است و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. مجاز بودن موسسه حقوقی 
به شرکت در جلسه دادرسی و دادگاهها به چه معناست. از سوی دیگر این موسسات تحت چه عنوان مجاز به شرکت هستند وکالت 
قضایی شغلی مبتنی بر تخصص است و از آنجا که یک سوی این شغل و به عبارت دیگر مراجعین به آنها عامه مردم هستند الزم 
است با ابزارهای حاکمیتی همچون تنظیم و تصویب قوانین صحیح از حقوق عامه مردم حمایت و راه سوءاستفاده و ورود زیانهای 

احتمالی بسته شود و افراد ذیصالح و با لحاظ آموزشهای الزم امکان ورود به این عرصه را داشته باشند.

۶. در وضعیتی که سالهاست دغدغه به حق نظام مند کردن موضوع وکالت و یکپارچه سازی آن با مباحثی نظیر ادغام کانون وکالء 
و مرکز وکال کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مطرح است طرح موجود و ایجاد یک شق دیگر در بحث وکالت 

وضعیت آن را آشفته تر میسازد.

۷. در حالیکه برای افرادی که در آزمون ورودی وکالت پذیرفته میشوند دورههای آموزشی و کارآموزی طوالنیتری در نظر گرفته 
شده است (۱۸ ماه) احراز یکی از دو شرط شرکت در ۹۰ %جلسات آموزشی (سه ماهه) یا قبولی در آزمون پایان این دوره مندرج 

در طرح واقعا کافی بنظر نمیرسد بویژه آنکه این افراد با حقوق عامه مردم مواجه هستند.

۸.مطابق با قوانین موجود مثل ماده ۲ قانون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۷۶ با اصالحات بعدی 
و ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 
رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم شرایط متعددی برای احراز صالحیت متقاضیان لحاظ شده است ولی در 
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طرح حاضر به دو شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد اکتفا شده است که بنظر میرسد بازنگری در آن ضروری 
است.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۶ مصوب: ۱۳۱۵/۱۱/۲۵

بخش های قانون: قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۶-فصل چهارم-ماده ۵۵

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۷۶==منقح ۱۳۹۵/۵/۱ مصوب: ۱۳۷۶/۰۱/۱۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰ ) با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح 
۱۳۹۹/۸/۲۷ مصوب: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

بخش های قانون: فصل هشتم-ماده ۲۱۲

عنوان قانون: قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۵ با اصالحات و الحاقات بعدی 
-- منقح ۱۳۹۷/۵/۳ مصوب: ۱۳۵۵/۱۰/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ۰۵ /۱۲ /۱۳۳۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ 
مصوب: ۱۳۳۳/۱۲/۰۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل صندوق تعاون وکالء و تامین هزینه های کانون وکالء دادگستری مصوب ۳۱ /۰۳ /۱۳۵۰ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۵/۳ مصوب: ۱۳۵۰/۰۳/۳۱
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب: 
۱۳۵۱/۰۸/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل سوم-اصل سی 
و پنجم

عنوان قانون: سیاست های کلی قضایی پنجساله مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۰۱-- منقح ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوب: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸-- منقح ۱۳۹۷/۱/۲۷ مصوب: ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ /۰۷ /۱۳۹۰ -- منقح ۱۳۹۷/۵/۳ مصوب: ۱۳۹۰/۰۷/۱۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب: ۱۳۵۶/۰۳/۲۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۷ مصوب: ۱۳۷۹/۰۱/۱۷

بخش های قانون: بخش دوم-فصل بیست و چهار-ماده ۱۸۷

عنوان قانون: قانون مدنی مصوب ۰۸ /۰۸ /۱۳۱۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۲/۱۸ مصوب: ۱۳۱۴/۰۸/۰۸

بخش های قانون: جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۵۶**جلد اول-کتاب دوم-
قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۵۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث 
اول-ماده ۶۵۸**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۵۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۶۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-
ماده ۶۶۱**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۶۲**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
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دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۶۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-
ماده ۶۶۴**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث اول-ماده ۶۶۵**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-ماده ۶۶۶**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-

ماده ۶۶۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-ماده ۶۶۸**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-ماده ۶۶۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-

ماده ۶۷۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-ماده ۶۷۱**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-ماده ۶۷۲**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث دوم-

ماده ۶۷۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث سوم-ماده ۶۷۴**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث سوم-ماده ۶۷۵**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث سوم-
ماده ۶۷۶**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث سوم-ماده ۶۷۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت 
دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۷۸**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث 
چهارم-ماده ۶۷۸-ردیف۱**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۷۸-ردیف۲**جلد 
اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۷۸-ردیف۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب 
سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۷۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده 
۶۸۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۸۱**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-
باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-ماده ۶۸۲**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل سیزدهم-مبحث چهارم-

ماده ۶۸۳

عنوان قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۸ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۲/۰۴

بخش های قانون: بخش سوم-فصل دوم-ماده ۳۳۱**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۶**بخش سوم-فصل سوم-
مبحث اول-ماده ۳۴۶-تبصره**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۷**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۷-
تبصره**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۸**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۸-تبصره۱**بخش سوم-
فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۸-تبصره۲**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۴۸-تبصره۳**بخش سوم-فصل سوم-
مبحث اول-ماده ۳۴۹**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۵۰**بخش سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۵۱**بخش 

سوم-فصل سوم-مبحث اول-ماده ۳۵۱-تبصره

عنوان قانون: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ( در امور مدنی ) مصوب ۲۱ /۰۱ /۱۳۷۹ با اصالحات و الحاقات 
بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۲/۱۹ مصوب: ۱۳۷۹/۰۹/۲۱

بخش های قانون: کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۱**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۲**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۲-ردیف۱**کتاب 
اول-باب دوم-ماده ۳۲-ردیف۲**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۳**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۴**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۴-
تبصره**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۲**کتاب 
اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۳**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۴**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۵**کتاب اول-
باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۶**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۷**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۸**کتاب اول-باب 
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دوم-ماده ۳۵-ردیف۹**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۰**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۱**کتاب اول-باب 
دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۲**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۳**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۴**کتاب اول-باب 
دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۴-تبصره ۱**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۵-ردیف۱۴-تبصره ۲**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۶**کتاب 
اول-باب دوم-ماده ۳۷**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۸**کتاب اول-باب دوم-ماده ۳۹**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۰**کتاب 
اول-باب دوم-ماده ۴۱**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۱-ردیف۱**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۱-ردیف۲**کتاب اول-باب دوم-
ماده ۴۱-ردیف۳**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۱-ردیف۴**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۲**کتاب اول-باب دوم-ماده 

۴۳**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۴**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۵**کتاب اول-باب دوم-ماده ۴۶

عنوان قانون: قانون شوراهای حل اختالف مصوب: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

بخش های قانون: قانون شوراهای حل اختالف-ماده ۲۰**قانون شوراهای حل اختالف-ماده ۲۵**قانون شوراهای حل اختالف-
ماده ۴۰**قانون شوراهای حل اختالف-ماده ۴۰-تبصره

عنوان قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۴ 
مصوب: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲

بخش های قانون: فصل ششم-ماده ۵۹**فصل ششم-ماده ۵۹ مکرر

عنوان قانون: آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۸==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۲ 
مصوب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۶-ماده ۸۸**بخش ۱۶-ماده ۸۸-چ
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