
قانون آیین دادرسی مدنی نموداری درستنامه  

 صفحه ماده خط عبارت غلط عبارت درست

 دعوااقامه در دادگاهی 

 شودمی
 66 51 2 شوداقامه میدر دادگاهی 

اوراق یاد  اهمیتبرای تمیز 

 شده
 553 66 3 برای تمیز اوراق یاد شده

 551 22 2 معین کرده استمعین کرده 

شده مربوط  طرحبا دعوی 

 بوده

شده مربوط  مطرحبا دعوی 

 بوده
1 69 531 

ا هبیان یکی از آن کهوقتی 

 مشتمل

ها وقتی بیان یکی از آن

 مشتمل
3 512 532 

تا اولین جلسه دادرسی 

 دادخواست

تا اولین جلسه دادرسی 

 دادخوست
2 512 526 

 546 531 6 چه این رسیدگی رسیدگی کهچه این 

 نموده از دعوی اصلی تفکیک

 به هر یک

از دعوی اصلی تفکیک 

 به هر یک  ونموده 
4 533 511 

 516 515 5 چه شفاهی وکتبی  شفاهی یاکتبی 

 561 514 2 استدادگاه  باشدمیدادگاه 

 آنتصرف خود را نسبت به 

 نمایدمال درخواست می

تصرف خود را نسبت به 

 نمایدمال درخواست می
4 519 562 

 569 566 2 موظفندضابطین مذکور  مکلفندضابطین مذکور 

 594 215 5 قانونمگر مواردی که  مگر در مواردی که

 591 212 5 امری نماید براقرار  امری نماید بهاقرار 

 561 252 5 مربوط به دعواست دعواست موردمربوط به 

سند محرز  ابرازجواز عدم 

 خواهد شد

سند محرز  احرازجواز عدم 

 خواهد شد
6 252 565 



 صفحه ماده خط عبارت غلط عبارت درست

او مترتب  براحکام منکر 

 گرددمی

او مترتب  بهاحکام منکر 

 گرددمی
3 256 563 

حکم به صحت  کههر چند 

 آن شده باشد

هر چند حکم به صحت آن 

 شده باشد
2 223 569 

 قطعیسند به موجب رأی 

 کیفری ثابت شده

سند به موجب رأی کیفری 

 ثابت شده
6 222 215 

خود را با ذکر  طرفگواهان 

 .علت جرح نمایند

گواهان خود را با ذکر علت 

 دنجرح نمای
5 234 216 

 252 215 5 متصدی اجرای قرار ازمتصدی اجرای قرار 

 یاد شده مدتپس از انقضای 
یاد  مهلتپس از انقضای 

 شده
2 261 252 

چنانچه بعضی ادای سوگند 

 نموده

ادای  ازچنانچه بعضی 

 سوگند نموده
6 226 222 

دادگاههای ایران نیابت 

 قضایی را تحقیقات

دادگاههای ایران نیابت 

 قضایی را
5 263 233 

 هایهیأتمرتکب به حکم 

 رسیدگی به تخلفات

 هایهیئتمرتکب به حکم 

 رسیدگی به تخلفات
3 315 236 

 236 312 2 ابالغ شده باشد ابالغ شده باشد آنان

 249 359 5 اقامه دعوا نشده باشداقامه دعوا نشده 

های عمومی وانقالب دادگاه

 29/2/5395الحاقی 

های عمومی و دادگاه

 انقالب
5 326 215 

 326ماده  صریح نسخبا توجه به 

قانون تشکیل  36به موجب ماده 

دادگاههای عمومی و انقالب 

 ضمنی نسخ29/2/5395الحاقی 

 شده است

 326ماده  نسخبا توجه به 

آ.د.م این موارد نیز به طور 

 ضمنی منسوخ است

5 
322 

329 
215 

     



 صفحه ماده خط عبارت غلط عبارت درست

 216 332 3 قرار ابطال یا رد یا رد دادخواستقرار ابطال 

 261 339 2 قبل از انقضای مهلت مدتقبل از انقضای 

مرجع تجدید نظر آن را 

 معین نماید
 262 336 51 مرجع تجدیدنظر آن را 

 
 326ماده  نسخبا توجه به 

 منسوخ است.
 261 344 تبصره

در مرحله  رأیموجب نقض 

 تجدیدنظر نخواهد بود

در مرحله  آنموجب نقض 

 تجدیدنظر نخواهد بود
2 311 269 

 دنباش یفرجامقابل رسیدگی 
فرجام قابل رسیدگی 

 نباشد خواهی
55 366 293 

یاد شده تکمیل  مدتیا در 

 نشود

یاد شده  مهلتیا در 

 تکمیل نشود
6 393 262 

با توجه به  396تا  392ماده 

اصالحی  59ماده 

قانون تشکیل  24/51/5391

دادگاههای عمومی و انقالب 

های آن این مواد و تبصره

 ضمنی شده است. نسخ

-392متن کامل مواد 

399-396 
 

392 

399 

396 

261 

 311 362 2 مقیم خارج مقیم خارج برای اشخاصو 

عمومی دیوان عالی  هیأت

 کشور

عمومی دیوانعالی  هیئت

 کشور
1 419 312 

دادگاههای عمومی و انقالب 

این  29/2/5392 الحاقی

مواد صریحًا نسخ گردیده 

 است

دادگاههای عمومی و 

 29/2/5395 مصوبانقالب 

 نسخ شده است

2 
455 

452 
319 



طرف دیگر برای اثبات 

 خود مدعای

طرف دیگر برای اثبات 

 خود ادعای
2 456 351 

اشخاص مقیم خارج  برایو 

 از کشور

اشخاص مقیم خارج از 

 کشور
2 422 351 

در صورت قبول درخواست 

 از طرف دادگاه یاد شده

در صورت قبول درخواست 

از طرف  اعاده دادرسی

 دادگاه

6 434 352 

 آنانهیأتی ارجاع نماید که 

 دارای همان

هیأتی ارجاع نماید که 

 دارای همان
4 416 326 

از موضوعاتی  دعواموضوع 

 باشد
 326 412 3 موضوع از موضوعاتی باشد

 322 419 5 مشخصات طرفین مشخصات طرفین نیز

 333 466 2 کفیل یا وکیل یاکفیل یا 

 331 425 2 تعیین شده تعیین شده داور

 344 496 2 به وسیله داورانی داوررأی  رأی به وسیله داورانی

 361 124 2 اشخاصمحکوم علیه و  افرادمحکوم علیه و 

       


