
 جدول مواعد قانونی در آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی

 مستند قانونی  موعد ) مهلت (                          موضوع                                   ردیف 

اقامه دعوا توسط خواهان در صورت صدور قرار  1

 توقف دادرسی به لحاظ اناطه مدنی 

ظرف یک ماه از صدور قرار توقف 

 دادرسی 

 19ماده 

اخطار رفع نقص از دادخواست توسط دفتر  2

 دادگاه 

 و354و  54مواد  ظرف دو روز 

383  

رفع نقایص دادخواست توسط دادخواست  3

 دهنده 

  383و  66و  54مواد  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه 

شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط  4

 دفتر به علت نقص 

  66و  54مواد  قرار  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ

تادیه هزینه انتشار آگهی در فرض رد  5

 دادخواست اعسار 

ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ دادنامه رد 

 اعسار 

  55ماده 

شکایت از قرار رد دادخواست صادره توسط  6

 دفتر به علت عدم پرداخت هزینه اگهی

 55ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

رد دادخواست توسط دفتر به دلیل مشخص  7

 نبودن خواهان یا محل اقامت وی 

  56ماده  ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست 

فاصله بین ابالغ وقت به اصحاب دعوی و روز  8

 جلسه 

 64ماده  حداقل پنج روز 

فاصله بین ابالغ وقت به اصحاب دعوی و روز  9

جلسه در صورت خارج از کشور بودن نشانی 

 طرفین دعوا یا یکی از آنها 

  64ماده  حداقل دو ماه 

  68ماده  حداکثر ظرف دو روز  توسط مامور ابالغ  هابالغ اوراق به شخص خواند 10

اعاده اوراق توسط مسئوالن اجرای ابالغ در  11

 محل کار 

  68ماده  1تبصره  حداکثر به مدت ده روز 

عودت اوراق به وسیله مامور ابالغ در صورت  12

اشتباه بودن نشانی خوانده یا تغییر نشانی قبل 

 از ابالغ 

  72ماده  ظرف دو روز 

فاصله تاریخ انتشار آگهی مفاد دادخواست تا  13

اقع عدم امکان دستیابی وجلسه رسیدگی در م

 به نشانی خوانده 

  73ماده  حداقل یک ماه 

تعیین وقت رسیدگی در صورتی که عدم تشکیل  14

 جلسه قبل منتسب به طرفین نباشد 

  100تبصره ماده  حداکثر ظرف مدت دو ماه  

ارایه دادخواست نسبت به اصل دعوا برای  15

 جلوگیری از صدور قرار لغو تامین 

 112ماده  ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین 
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 116ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قرار تامین  اعتراض به قرار تامین                16

ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم  مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین  17

 قطعی مبنی بر بطالن دعوا 

120  

به تقاضای مطالبه خسارت ناشی از  تدفاع نسب 18

 قرار تامین 

ابالغ تقاضای  تاریخ  ظرف ده روز از

 مطالبه خسارت

  120ماده 

ظرف دو روز از وصول درخواست تبدیل  رسیدگی دادگاه به درخواست تبدیل تامین  19

 تامین 

  125ماده 

تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث از سوی  20

طرفین دعوا یا محکوم علیه غیابی یا معترض 

 علیه 

ظرف سه روز پس از پایان جلسه اول 

 دادرسی 

  136و  135مواد 

ارایه دادخواست با ادعای مالکیت توسط  21

متصرف عدوانی نسبت به اشجار یا بنا جهت بقای 

 آن

  164ماده  ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم 

امکان طرح دعوای رفع تصرف هرامین ) مثل  22

 سرایدار و کارگر ( از مال امانی 

  171ماده  پس از ده روز از تاریخ اظهار نامه مالک 

ارایه اصل سند موضوع ادعای جعل به دفتر  23

 دادگاه 

  220ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

تبصره ماده  حداکثر یک هفته  جرح گواه                           24

234  

  242ماده  حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه  ابالغ احضاریه به گواهان                   25

  259ماده  ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ  ایداع دستمزد کارشناسی                   26

ظرف یک هفته از ابالغ وصول نظر  مالحظه نظر کارشناس به وسیله طرفین دعوا  27

 کارشناس به طرفین 

  260ماده 

همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته پس  انشاء رای                     28

 از اعالم ختم دادرسی 

  295ماده 

  297ماده  ظرف پنج روز از تاریخ صدور  رای  پاکنویس و امضای 29

واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم  30

 ایران

  306ماده  ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

واخواهی از اخکام غیابی برای افراد مقیم  31

 احکام خارج از کشور 

  306ماده  ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 

حداکثر ظرف بیست روزاز تاریخ صدور  اقامه دعواپس از صدور دستور موقت  32

 دستور

  318ماده 
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رفع توقیف از مال مورد تامین در صورت عدم  33

طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی متقاضی 

 دستور موقت 

  324ماده  یک ماه از تاریخ ابالغ رای نهایی 

ظرف بیست روز از تاریخ یا انقضای مهلت  تجدید نظر خواهی افراد مقیم ایران  34

 واخواهی 

  336ماده 

ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضای  قیم خارج از کشور تجدید نظر خواهی ایرانیان م 35

 مهلت واخواهی 

  336ماده 

ارسال دادخواست تجدید نظر از دادگاه بدوی  36

 به مرجع تجدید نظر توسط مدیر دفتر 

ظرف دو روز پس از تقدیم دادخواست 

 تجدید نظر 

ماده  1تبصره 

339  

اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر به  37

 دلیل خارج از مهلت بودن تقدیم دادخواست 

ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قرار رد 

 دادخواست تجدید نظر 

ماده  2تبصره 

339  

اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر  38

 ناشی از معین نبودن مشخصات تجدید نظر خواه 

الصاق قرار به دیوار ظرف ده روز از تاریخ 

 دفتر دادگاه 

  344ماده 

ارائه یک نسخه از دادخواست توسط مدیر دفتر  39

 دادگاه بدوی برای طرف دعوا 

   346ماده  ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست 

مهلت طرف دعوا برای ارائه پاسخ کتبی به نسخه  40

 دادخواست ارسالی مدیر دفتر دادگاه بدوی 

  346ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

ظرف ده روز از تاریخ ابالع اخطاریه رفع  رفع نقایص دادخواست در مرحله تجدید نظر 41

 نقص 

  350ماده 

اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر  42

 محکومیت غیابی خوانده در امور مدنی 

ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 

 ا وکیل او محکوم علیه ی

  364ماده 

اعتراض به قرار رد دادخواست فرجام خواهی  43

 ناشی از  خارج از مهلت بودن دادخواست

ت روز از تاریخ ابالغ ) در دیوان سظرف بی

 عالی کشور ( 

  383ماده 

اعتراض به قرار رد دادخواست فرجام خواهی  44

 ناشی از معین نبودن مشخصات فرجام خواه

ظرف بیست روز از تاریخ الصاق قرار به 

 دیوار دفتر دادگاه 

 384ماده 

پاسخ کتبی طرف دعوای فرجام خواهی به  45

 دادخواست 

ظرف بیست روز از ابالغ دادخواست 

 فرجام خواهی 

  385ماده 

درخواست فرجام خواهی برای افراد مقیم  46

 ایران 

  397ماده  ظرف بیست روز 

خواهی برای ایرانیان مقیم درخواست فرجام  47

 خارج از کشور 

  397ماده  ظرف دو ماه 

  413ماده  ظرف بیست روز پس از ابالغ  پاسخ کتبی به درخواست فرجام تبعی  48

تقدیم دادخواست به دادگاه مربوط در اعتراض  49

 طاری 

  423ماده  ظرف بیست روز از ابالغ 
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درخواست اعاده دادرسی برای افراد مقیم  50

 ایران 

ظرف بیست روز تاریخ ابالغ یا انقضای 

 مهلت واخواهی 

  427ماده 

درخواست اعاده دادرسی برای ایرانیان خارج  51

 از کشور 

ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضای 

 مهلت واخواهی 

  427ماده 

تقدیم دادخواست پس از درخواست اعاده  52

 ی طاری سدادر

تبصره ماده  ظرف سه روز 

432  

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار نامه از  معرفی داور                             53

 سوی طرف دیگر دعوا 

  459ماده 

اعالم نظر طرف مقابل در خصوص برخورداری  54

 طرفین از داور واحد 

  460ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار نامه 

  474ماده  ظرف ده روز  انتخاب داور به وسیله قرعه توسط دادگاه  55

 471ماده  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ  رد داور تعیین شده با قرعه              56

مدت داوری در صورت الزام به تعیین داور به  57

 موجب قرار داد و عدم تعیین مدت 

تبصره ماده  ظرف سه ماه) با قابلیت تمدید ( 

484  

ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح  تصحیح رای داوری توسط داوران  58

 رای 

  487ماده 

اجرای رای داوری توسط محکوم علیه مقیم  59

 ایران 

  488ماده  ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

اجرای رای داوری توسط محکوم علیه خارج از  60

 کشور 

  488ماده  ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ 

  490ماده  ظرف بیست روز بعد از ابالغ رای داور  تقاضای بطالن رای داور برای افراد مقیم ایران  61

تقاضای بطالن رای داور برای ایرانیان خارج از  62

 کشور 

  490ماده  دو ماه بعد از ابالغ رای داور 

تقدیم دادخواست اعسار از طرف مدیر دفتر به  63

 قاضی دادگاه به منظور دعوت از شهود 

ظرف دو روز از تارخ وصول دادخواست 

 اعسار 

  507ماده 
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