درستنامه قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ 41
اصالحیه

صفحه نکته
01

2

مواد داخل پرانتز بدین شرح اصالح میشود:
(ماده  666قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  691 -0761ق.م.اسالمی بخش تعزیرات
مصوب )0761

01
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ماده داخل پرانتز اصالح میشود:
(م  196ق.م .اسالمی بخش تعزیرات مصوب )0761
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انتهای نکته بدین شرح اصالح میشود:
(این مورد مجازات مقرر در ماده  196ق.م .اسالمی بخش تعزیرات) در مورد وی اجرا نخواهد شد
زیرا در این مورد مستنکف شناخته نمیشود.
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1

دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی شمرده میشود و تنها صالحیت رسیدگی به دعاوی و اموری
را خواهد داشت که قانونگذار در صالحیت آن قرار داده است.
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ظاهر تبصره  0ماده  01قانون دیوان عدالت اداری...

73
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در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت...

10

6

صدور گواهی حصر وراثت
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نکته  1اضافه میشود و شماره نکتهها به ترتیب اصالح میشود:
اختالف در صالحیت محلی شورای حل اختالف:
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13
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(رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره )0763/3/0 -19
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نکته  6اضافه میشود :در دادرسی کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مرجع صالح،
برای متهم حق تعیین وکیل (انتخابی یا معاضدتی یا تسخیری) شناسایی و حداقل و حداکثری
در تعداد وکال با توجه به صالحیت محاکم در نظر گرفته شده است.

37
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هزینه دادرسی در دعاوی مالی
الف -در مرحله بدوی:

 .0شوراهای واقع در یک حوزه قضایی حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه
 .2شوراهای واقع در حوزههای قضایی شهرستان یک استان حل اختالف با شعبه اول دادگاه
عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان
 .7شوراهای واقع در دو استان حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان
که ابتدائ ًا به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
نکته  :7در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با مراجع غیر دادگستری:
 .0در صورتی که در یک حوزه قضایی باشند حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان
حوزه قضایی میباشد.
 .2در صورتی که در حوزه قضایی مختلف از یک استان باشند حل اختالف با شعبه اول دادگاه
عمومی شهرستان مرکز استان میباشد.
 .7در صورتی که در حوزه قضایی دو استان باشد حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

تا مبلغ  01میلیون ریال باشد % 2 ارزش خواسته
مازاد بر  01میلیون ریال % 7 از ارزش خواسته
ب -در مرحله
 تجدیدنظر % 1 ارزش محکومٌ به فرجام خواهی % 1 ارزش محکومٌ به اعاده دادرسی % 1 ارزش محکومٌ به اعتراض ثالث % 1 ارزش محکومٌ به010
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نکته  6اضافه میشود:
بهای خواسته در دعوای مالی ،در صالحیت شورای حل اختالف میباشد و براساس نرخ واقعی آن
تعیین می گردد .چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اختالف
موثر در صالحیت شورا باشد ،یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از رسیدگی رأساً یا با
جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را مشخص میسازد.
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نکته  6اضافه میشود:
رسیدگی شورای حل اختالف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد .منظور از تشریفات
آیین دادرسی مدنی ،مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ،نحوه ابالغ ،تعیین اوقاع رسیدگی،
جلسه دادرسی و مانند آن است.
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نکته  26اضافه میشود:
استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری:
 . 0قبل از وصول پاسخ طرف شکایت ،درخواست استرداد دادخواست پذیرفته و قرار ابطال
دادخواست صادر میگردد.
 .2پس از وصول پاسخ طرف شکایت ،به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود.
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نکته  23اضافه میشود:
در شعب بدوی دیوان عدالت اداری شاکی میتواند قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف
نظر کند در این صورت قرار سقوط شکایت صادر و شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
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عبارت (یا شورای حل اختالف) حذف میشود.
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عبارت (شورای حل اختالف (در مواردی که تشکیل شده) و یا) حذف میشود.
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عبارت (شورای حل اختالف یا) حذف میشود.
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به موجب ماده  691قانون مجازات اسالمی مصوب  0761بخش تعزیرات.
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نکته  1اضافه میشود:
در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت ،مرجع قضایی
رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق
سازش ،فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورای حل اختالف ارجاع نماید.

263
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نکته  6اضافه میشود:
در صورت حصول سازش میان طرفین اختالف (در شورای حل اختالف) در صورتی که موضوع در
صالحیت شورای حل اختالف باشد گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین

ابالغ می گردد اما در صورتی که موضوع در صالحیت شورا نباشد ،موضوع سازش و شرایط آن در
صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعالم میگردد.
267

6

نکته  6اضافه میشود:
شورای حل اختالف عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین میتواند تحقیق محلی ،معاینه محل و
تأمین دلیل را با ارجاع قاضی یا رئیس شورا ،توسط یکی از اعضا به عمل آورد.
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نکته  9اضافه میشود:
در رسیدگی شورای حل اختالف ،رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری محسوب میگردد مگر
اینکه محکو ٌم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و به طور کتبی نیز
دفاع ننموده باشند.
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نکته  01اضافه میشود:
صدور رأی غیابی در مقررات شورای حل اختالف پیش بینی شده که در این صورت محکومٌ علیه
غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
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معرفی ضامن را نمیتوان به عنوان تأمین ،قبول نمود.
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نکته  07اضافه میشود:
کلیه آرای صادره از شورای حل اختالف ،از تاریخ ابالغ ظرف مدت  21روز قابل تجدیدنظر خواهی
میباشد (حسب مورد در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری )2
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نکته  1به ماده  710اضافه میشود:
رأی وحدت رویه شماره  27مورخ  :0761/1/6مستنبط از مقررات مواد  731 ،711 ،710و 737
ق.آ.د.م این است که قانونگذار سابقه ابالغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابالغ به دادخواستهای
پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر مرحله از دادرسی نشانی
اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که مقنن ،پژوهشخواه و فرجام خواه را مکلف
به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را ظرف مدت
معین از موارد صدور قرار رد دادخواست پژوهش و فرجامی قرار داده است.
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نکته  6اضافه میشود:
تمامی آرای شورای حل اختالف قابل تجدیدنظر خواهی میباشد .هر گاه رأی مرجع تجدیدنظر در
مقام رد صالحیت شورای حل اختالف باشد ،رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه
بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
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انتهای نکته  2اصالح میشود:
مشمول مجازات مقرر در ماده  611ق.م اسالمی مصوب  0761بخش تعزیرات قرار میگیرد.
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انتهای نکته بدین شرح اصالح میشود:
پس از احراز انطباق با یکی از موارد مذکور در ماده  161ق.آ .دادرسی کیفری مصوب  92رسیدگی
مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید در غیر این صورت
قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.
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بدین شرح اصالح میشود:

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحلة اعاده دادرسی به موجب بند الف بخشنامه یکنواختسازی
اخذ هزینه دادرسی مطابق هزینه مرحله فرجام خواهی  % 1ارزش محکو ٌم به میباشد.
139
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در دعاوی غیرمالی 0/111/111 میلیون ریال
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حذف میشود.
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نکته  3اضافه میشود:
در امور کیفری ،هرگاه رأی دیوان عالی کشور (مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در امور
کیفری) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد و یا طبق ماده  166ق.آ.د.کیفری (در صورتی که
رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد) اعاده پذیرفته میشود ،اجرای
حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و در صورت لزوم دادگاهی که پس از تجویز اعاده
دادرسی به موضوع رسیدگی میکند از متهم تأمین مناسب اخذ مینماید.

