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 12/2/2731 مصوب مدنی امور در -اول کتاب

 کلیات

 باه  رسایدیی  مقاام  در كه است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی، دادرسی آيین -1 ماده  

 تجديدنظر، انقالب، عمومی، هایدادیاه در بازریانی و مدنی دعاوی كلیه و حسبی امور

 باه  باشند می آن رعايت به موظف قانون موجب به كه مراجعی ساير و كشور عالیديوان

 .  رود می كار

 8۲وكالت   است؟ دادخواست توقیف موجب زير موارد از يک كدام -۵

 دادرسی هزینه تأدیه عدم. 3

   دعوا اصحاب از یکی فوت. 1

    آنان وکالی یا دعوا اصحاب از یکی توقیف. 1

   کدام هیچ. 8 

 م.د.آ.ق 51ماده 3ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه   

 ینآيا » مادنی،  اماور  در انقاالب  و عمومی هایدادیاه دادرسی ینآي قانون مطابق -۲

 مراجع توسط ... به رسیدیی مقام در كه است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی دادرسی

 8۱مشاوران     .« شود می یرفته كاره ب یقضائ

   مدنی دعاوی. 1      حسبی امور. 3

  فوق موارد همه. 8    بازرگانی دعاوی. 1

 م.د.آ.ق 3 ماده موجب به .است صحیح «3» یزينه. 

 ،هاا آن باه  رسایدیی  آيین و است ...هایدادیاه تجاری، دعاوی به رسیدیی مرجع -۹

 ۳۹سراسری    .شود می انجام ...قانون برابر القاعده، علی

 تجاری دادرسی آیین -عمومی. 1  تجاری دادرسی آیین -تجاری. 3

   مدنی دادرسی آیین -عمومی. 8  مدنی دادرسی آیین -تجاری. 1

 3197 سال مصوب. م.د.آ.ق قانون 3 ماده مطابق .است صحیح« 3» یزينه  

 اشاخاص  يا شخص كه اين مگر كند رسیدیی دعوايی به تواند نمی دادیاهی هیچ -2ماده  

 قاانون  برابار  را دعاوا  باه  رسیدیی آنان قانونی نماينده يا مقام قائم يا وكیل يا نفع ذی

 . باشند نموده درخواست
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 است؟ شده اقامه متوفی طرفیت به دعوا شود می مشخص رسیدیی اول جلسه در -۵
 8۳آزاد         

 .شود می صادر دعوا استماع عدم یا رد قرار. 3

 .  شود می صادر دادرسی توقیف قرار. 1

 .  شود می ارسال متوفی آدرسی به وارث عنوان با اخطاریه. 1

 .  یابد می ادامه رسیدگی. 8

 قدانون  111 همداد  و مددنی  دادرسی ینآی قانون 1 دهما استناد به .است صحیح« ۵» یزينه 

 . حسبی امور

 مقتضای  حکم كرده، رسیدیی دعاوی به قوانین موافق موظفند ها دادیاه قضات -3مده  

 ياا  نبوده صريح يا كامل موضوعه قوانین كه صورتی در. نمايند خصومت فصل يا و صادر

 منابع به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه قضیه در قانونی اصالً يا باشند متعارض

 حکام  نباشاد،  شرعی موازين با مغاير كه حقوقی اصول و معتبر فتاوی يا اسالمی معتبر

 از قاوانین  تعارض يا اجمال يا نقص يا سکوت بهانه به توانندنمی و نمايند صادر را قضیه

 شده شناخته حق احقاق از مستنکف االّ و ورزند امتناع حکم صدور و دعوا به رسیدیی

 . شد خواهند محکوم آن مجازات به و

 شاعبه  باه  پروناده  بداناد  شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی  چنانچه -تبصره

 . شد خواهد ارجاع رسیدیی جهت ديگری

 8۹سراسری  :  بايد بداند شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی هریاه -۵

 .   نماید صادر صالحیت عدم قرار دیگر، شعبه به پرونده ارجاع جهت. 3

 .  نماید صادر از امتناع قرار دیگر، شعبه به پرونده ارجاع جهت. 1

 .   باشد می نقض قابل رأی این اما نماید، رأی صدور به اقدام خود اجتهادی نظر بر اساس. 1

 مجتهدد  ندزد  فقد   رأی ایدن  امدا  نمایدد،  رأی صددور  بده  اقددام  خدود  اجتهادی نظر بر اساس. 8

 . است شکایت قابل الشرای  جامع

 م.د.آ.ق 1ماده تبصره استناد به .است صحیح« ۲» یزينه  . 

 كنناده  یدییرس قاضی نباشد، موجود قانونی حکم مطروحه دعوی با ارتباط در ایر -۲

 83وكالت       : دارد تکلیفی چه

 .کند رد را دعوی تواند می و ندارد تکلیفی قانونی نظر از. 3
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 .نماید صادر را قضیه حکم ، عرف یا و اسالمی معتبر منابع استناد با بایستی.  1

  صادر را قضیه حکم حقوقی اصول و معتبر فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به استناد با بایستی. 1

 .نماید

 صدادر  را قضدیه  حکدم  مسلم عرف یا معتبر فتاوای و اسالمی معتبر منابع به استناد با بایستی. 8

 .نماید

 م.د.آ.ق 1ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه.   

 باه  نبايد و نمايند تکلیف تعیین خاص طور به دعوا هر مورد در مکلفند ها دادیاه -4ماده  

 . كنند صادر حکم كلی و عام صورت

 8۵مشاوران      :مکلفند هادادیاه -۵

 حکدم  صددور  بده  مبادرت کلی صورت به و نموده رسیدگی طرفین دالیل به دعوا هر مورد در. 3

 .  نمایند

 حکدم  عدام  صدورت  بده  و نموده رسیدگی دادخواست مندرجات به توجه با مطروحه دعوی به. 1

 .  کنند صادر

 .  کنند صادر پرونده رأی متداعیین دالیل به رسیدگی نتیجه به توجه با مطروحه دعوی به. 1

 .  نمایند تکلیف تعیین خاص طور به دعوا هر مورد در. 8

 م.د.آ.ق 8 ماده موجب به .است صحیح «3» یزينه. 

 8۱مشاوران     : موظفند مدنی امور در هادادیاه -۲

 .  نمایند قانونی تکلیف تعیین و صادر مقتضی رأی واقع احراز با مطروحه دعوی در. 3

 .  نمایند تکلیف تعیین رأی صدور با و رسیدگی دعوی خواسته به توجه با. 1

 .  نمایند قانونی تکلیف تعیین خاص طور به دعوی هر مورد در. 1

 .  نمایند صادر قانونی رأی رسیدگی ختم اعالم و واقع احراز با مطروحه دعوی خصوص در. 8

 م.د.آ.ق 8 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه  . 

 در  ياا  قاانون  اين چهارم باب در مقرر موارد در مگر  است قطعی  ها دادیاه آرای -5ماده  

 . باشند تجديدنظر يا نقض قابل  قوانین ساير موجب به كه مواردی

 اسات،  رياال  میلیاون  يکصاد  آن ۀخواست كه دعوايی در «بیگانه اتباع تأمین» در -۵

 86سراسری     ...تأمین، اصل به نسبت مستقالً دادیاه تصمیم

 .   باشد نمی شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان. 3
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 .  باشد می شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان. 1

 .   باشد نمی شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان به نسبت اما ؛است شکایت قابل. 1

 . است شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان به نسبت اما ؛نیست شکایت قابل. 8

 باشدد  مدی  قطعدی  اصدوالا  ها دادگاه آراء. م.د.آ.ق 5ماده مطابق زیرا .است صحیح« ۵» یزينه 

 .باشد تجدیدنظر قابل قانون موجب به که مواردی در مگر

 باا  مغااير  كه حسنه اخالق برخالف يا عمومی نظم مخل كه قراردادهايی و عقود -6ماده  

 .  نیست اثر ترتیب قابل دادیاه در باشد شرع موازين

 در كاه  زمانی تا نمود رسیدیی باالتر مرحله در توان نمی دعوايی هیچ ماهیت به -7ماده  

 . قانون موجب به مگر باشد، نشده صادر حکمی دعوا آن در نخستین مرحله

 ...مرحله در تواننمی دعوايی هیچ ماهیت به مدنی دادرسی آيین قانون 7ماده برابر -۵

 ...مگر باشد نشده صادر ...دعوی آن در ...مرحله در كه زمانی ات نمود رسیدیی
 86مشاوران        

   دادگاه تشخیص به -قراری -باالتر -نخستین. 3

  قانون موجب به -حکمی -نخستین -باالتر. 1

   دادگاه تشخیص به -حکمی -باالتر -نخستین. 1

 .  قانون موجب به -قراری -نخستین -باالتر. 8

 م.د.آ.ق 9ماده موجب به .است صحیح« ۲» یزينه. 

 و دهد تغییر را دادیاه حکم تواندنمی دولتی اداره يا سازمان يا رسمی مقام هیچ -8ماده  

 آن بااالتر،  مرجع يا و نموده صادر حکم كه دادیاهی مگر كند جلوییری آن اجرای از يا

 .  باشد نموده معیّن قانون كه مواردی در هم

 مقرر ترتیب به شده اقامه قانون اين اجرای تاريخ از قبل كه دعاويی به رسیدیی -9ماده  

 .  يابد می ادامه قانون اين در

 زماان  در مجری قوانین تابع فرجام و تجديدنظر و اعتراض قابلیت حیث از صادره آرای

 كلیاه  باه  نسابت . شود شناخته شرع خالف قوانین آن كه اين مگر باشد می آنان صدور

 در و شاده  صادر ها دادیاه از قانون اين اجرای تاريخ از قبل كه صالحیتی عدم قرارهای

 مقارر  ترتیب به است فرجامی يا تجديدنظر رسیدیی جريان در قانون اين اجرای زمان

 .  شود می عمل قانون اين در
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 دلیل یریكاری به و ارائه آيین بر حاكم قانون دعوايی، به رسیدیی جريان در چنانچه -۵

 ۳۹سراسری        ...جديد قانون شود اصالح

 .  باشد حقوقی اعمال از ناشی دعوا که شود می دعوا اصحاب شامل یصورت در تنها. 3

 .   شود نمی دعوا اصحاب شامل. 1

 .  باشد حقوقی وقایع از ناشی دعوا که شود می دعوا اصحاب شامل در صورتی تنها. 1

 .  شود می دعوا اصحاب شامل. 8

 م.د.آ.ق 7ماده موجب به .است صحیح« 3» یزينه. 

 در قاانون،  موجاب  باه  صاالح،  دادیاه به نخستین دادخواست ميتقد از پس هریاه -۲

 دسات  از را خود صالحیت كه یا یونه به شود ايجاد تغییر دادیاهی چنین نوع يا قلمرو

        ...شده ايجاد تغییر القاعده علی بدهد،

 8۱سراسری        

 .   است دادگاه رسیدگی مانع نوع، یا قلمرو در. 3

 . نیست دادگاه رسیدگی مانع نوع، یا قلمرو در. 1

 . نیست رسیدگی مانع نوع، در اما است دادگاه رسیدگی مانع قلمرو در. 1

 . است رسیدگی مانع نوع، در اما نیست دادگاه رسیدگی مانع قلمرو در. 8

 باشد می آمره قواعد از دومی و مخیره قواعد از اولی زیرا .است صحیح« 3» یزينه  . 

 در هاای  دادرسای  در دلیال،  یریكااری  به و ارائه تهیه، آيین بر حاكم جديد قوانین -۹

 8۱سراسری        ...القاعده علی جريان،

 . شود اجرا فوراا باید. 3

 .  شود اجرا فوراا نباید. 1

 .   باشد حقوقی اعمال به مربوط که شود اجرا فوراا باید در صورتی تنها. 1

 .  باشد حقوقی وقایع به مربوط که شود اجرا فوراا باید در صورتی تنها. 8

 111ش ،311ص ،1ج مدنی، دادرسی آیین شمس، دکتر. ک.ر .است صحیح« ۵» یزينه . 
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 آن صدور زمان در حاكم مقررات به توجه با كه شده صادر عمومی دادیاه از حکمی -3

. اسات  فرجاام  قابال  آن اباالغ  زماان  در حااكم  مقررات به توجه با و فرجام غیرقابل

 8۹وكالت     قانوناً حکم اين به نسبت علیه محکوم یخواه فرجام

 .                                    نیست ممکن. 3

 . است ممکن. 1

 .دارد فعلی مقررات به بستگی. 1

 .دارد کشور عالیدیوان ریاست نظر به بستگی. 8

 م.د.آ.ق 7ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه.   

 تغییر دادیاه قضات تعداد جديدی قانون موجب به دعوايی، به رسیدیی جريان ایر -۱

  88آزاد  :كه باشد تعدادی به بايد قضات تعداد رسیدیی، ۀادام در يابد،

 .  نمایند تراضی را آن خالف طرفین مگر شده بینی پیش جدید قانون در. 3

 .بود شده بینی پیش قبلی قانون در. 1

 .   نمایند تراضی آن خالف طرفین مگر بود شده بینی پیش قبلی قانون در. 1

 . است شده بینی پیش جدید قانون در. 8

 7مداده  و سدوم  چدا   81 صفحه شمس دکتر اول جلد 33شماره .است صحیح« 3» یزينه 

   .مدنی دادرسی آیین قانون

  83سراسری   :  آمره قواعد از قضاوتی، سازمان به مربوط مقررات -6

 .  است اثر بی ها آن خالف توافق و دارند فوری اثر و بوده. 3

 .  است اثر بی ها آن خالف توافق و ندارند فوری اثر و بوده. 1

 .   است معتبر ها آن خالف توافق و دارند فوری اثر و نبوده. 1

 . است معتبر ها آن خالف توافق و ندارند فوری اثر و نبوده. 8

 33ش ،3ج مدنی، دادرسی آیین شمس، عبداهلل دکتر. ک.ر .است صحیح« ۵» یزينه. 

  

  



 00یمدنیدادرسنییآقانونه(مادهبهماد)شدهبندیطبقهیهاتست

 ها دادگاه صالحیت در -اول باب

 ها دادگاه نسبی و ذاتی صالحیت در -اول فصل

 و عماومی  هاای  دادیااه  صالحیت در مورد حسب دعاوی، به نخستین رسیدیی -11ماده  

 . باشد كرده تعیین را ديگری مرجع قانون كه مواردی در مگر است انقالب

 آيد، می عمل به ...برابر ...های دادیاه در حاضر، حال در بازریانی، دعاوی به رسیدیی -۵

 8۱سراسری    ...باشد شده تعیین خاصی ترتیب كه مواردی در جز

   تجارت قانون -عمومی. 1          تجارت قانون -تجاری. 3

   مدنی دادرسی آیین قانون -عمومی. 8     مدنی دادرسی آیین قانون -تجاری. 1

 م.د.آ.ق 31 و 3 ماده استناد به .است صحیح« 3» یزينه  . 

 و دارد اقامتگاه آن قضائی حوزه در خوانده، كه شود اقامه دادیاهی در بايد دعوا -11ماده  

 موقت سکونت محل ايران در كه در صورتی باشد، نداشته اقامتگاه ايران در خوانده ایر

 محل يا و اقامتگاه ايران در هریاه و یردد اقامه بايد محل همان دادیاه در باشد، داشته

 شود می اقامه دادیاهی در دعوا باشد، داشته غیرمنقول مال ولی نداشته موقت سکونت

 باشاد،  نداشاته  هام  غیرمنقول مال هریاه و است واقع آن حوزه در غیرمنقول مال كه

 . كرد خواهد دعوا اقامه خود اقامتگاه محل دادیاه در خواهان

 آن در دادیااه  كاه  شهرستان يا بخش يک قلمرو از است عبارت قضائی حوزه -تبصره

 در تغییری ناحیه، يا مجتمع قبیل از واحدهايی به قضائی حوزه یبند میتقس. است واقع

 . دهد نمی آن در مستقر دادیاه عام صالحیت

 باه  تعهد آن در و شود می تنظیم تهران در ،اند تهران مقیم كه نفر دو بین قراردادی -۵

 در. شاود  مای  است واقع زاهدان در كه ملکی و خودرو دستگاه يک رسمی سند تنظیم

 ۳0سراسری      ...رسمی سند تنظیم به الزام دعوای صورت اين

 .  نماید می انتخاب خواهان که است دادگاهی صالحیت در. 3

 .است زاهدان دادگاه صالحیت در. 1

 .  است تهران دادگاه صالحیت در. 1

 . است زاهدان دادگاه صالحیت در ملک و تهران دادگاه صالحیت در خودرو. 8

 937ش اول، جلد شمس، دکتر. ک.ر .است صحیح« ۹» یزينه  . 
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 تقاويم  رياال  میلیون يکصد كه باشد یندم تن يکصد ۀمطالب دعوا ۀخواست چنانچه -۲

 تحويال  تهاران  در باياد  شده منعقد كرمانشاه در كه قراردادی موجب به و باشد شده

  .  نمايد اقامه ...عمومی دادیاه در تنها را دعوا تواند می خواهان شود،

 ۳۵وكالت        

 خوانده اقامت محل یا کرمانشاه. 1      تهران یا کرمانشاه. 3

 خوانده اقامت محل یا تهران کرمانشاه،. 8  خوانده اقامت محل یا تهران. 1

 7 رویدده وحدددت رأی و م.د.آ.ق 31 و 33 مددواد موجددب بدده .اساات صااحیح «3» یزينااه-

 در مقدرر  حکدم : »مدککور  ۀروی وحدت رأی مطابق  کشور عالی دیوان عمومی تهیئ 14/1/3177

 وقدوع  محدل  دادگداه  بده  خواهان مراجعه به راجع( 3197مصوب م.د.آ.ق 31 ماده) م.د.آ.ق 11 ماده

 که را خوانده اقامت محل دادگاه نسبی صالحیت عمومی ۀقاعد تعهد انجام محل یا و قرارداد عقد

 نظدر  از بلکده  نکرده نفی شده بینی پیش( 3197مصوب. م.د.آ.ق 33 ماده) مزبور قانون 13 ماده در

 و عقدود  از کده  منقدول  اموال به راجع دعوای هر و بازرگانی دعاوی به رسیدگی در تسهیل ایجاد

 «...است گکاشته خواهان اختیار در را دادگاه سه بین انتخاب باشد شده ناشی قرارداد

:  شخصای  دعوای باشد، ايران مقیم خواهان و خارج مقیم و خارجی خوانده چهچنان -۹
 8۵سراسری        

 .شود اقامه تهران دادگاه در باید. 3

 .  شود اقامه خارج دادگاه در باید. 1

 . شود اقامه ایران های دادگاه از یک هر در تواند می. 1

 . شود اقامه خواهان اقامت محل دادگاه در باید. 8

 م.د.آ.ق 33ماده استناد به .است صحیح« 3» یزينه   . 

 تهاران  در كاه  تجاری ملکی بهای اجاره ريال میلیون يکصد ۀخواست به كه دعوايی -3

  شود؟ اقامه بايد مرجعی چه در است كرمان مقیم كه باشد ای خوانده علیه و است واقع
 ۳۲سراسری        

   تهران اختالف حل شورای. 1   کرمان حقوقی عمومی دادگاه. 3

  اجاره قرارداد انعقاد محل حقوقی عمومی دادگاه. 8  تهران حقوقی عمومی دادگاه. 1

 مدنی دادرسی آیین قانون 33ماده طبق .است صحیح« ۵» یزينه. 

 چاک  علیاه  محاال  بانک. دهد می تحويل علی به و صادر اصفهان در را چکی احمد -۱

 بخواهاد  علای  و نشاده  پرداخت چک ایر. دارد اقامتگاه يزد در احمد و است شهركرد



 01یمدنیدادرسنییآقانونه(مادهبهماد)شدهبندیطبقهیهاتست

   دارد؟ را دعوی اين به رسیدیی صالحیت دادیاه كدام كند، دعوی اقامه
 8۳آزاد        

  اصفهان عمومی دادگاه. 1       شهرکرد عمومی دادگاه. 3

 دادگاه سه هر. 8        یزد عمومی دادگاه. 1

 م.د.آ.ق 33ماده. ک.ر .است صحیح« 3» یزينه  . 

 ۳0وكالت     :  مهريه مطالبه دعوی در -6

 .است صالح زوج اقامت محل دادگاه. 1 .است صالح نکاح عقد وقوع محل دادگاه. 3

 .است صحیح دو و یک گزینه. 8  .است صالح زوجه اقامت محل دادگاه. 1

 915ۀ روید  وحددت  رأی و م.د.آ.ق 31 و 33مدواد  موجدب  بده  .اسات  صحیح «3» یزينه- 

ۀ مداد  مطابق چون» مککور؛ ۀروی وحدت رأی مطابق کشور عالی دیوان عمومی تهیئ 3/4/3147

 شدده  ناشدی  قرارداد و عقد از که منقول اموال به راجع دعاوی و بازرگانی دعاوی در» م.د.آ.ق 31

 یدا  است شده واقع آن ۀحوز در قرارداد یا عقد که کند رجوع دادگاهی به تواند می خواهان باشد،

. م.ق 3141 مداده  طبق و شده ناشی نکاح عقد از نیز مهر و.« شود انجام آنجا در بایست می تعهد

 حیدث  از دیون ۀکلی قانون همان 11 ماده داللت به و گردد می مستقر زوج ۀذم بر عقد، مجرد به

 دادگداه  صالحیت حیث از مهریه ۀمطالب دعوی ...لکا باشند؛ می منقول حکم در محاکم صالحیت

 ..«.]است[ مربوطه قانون 31 ماده مقررات مشمول کننده رسیدگی

    شود؟ اقامه خوانده اقامت محل دادیاه در بايد زير دعاوی از يک كدام -7
   8۲وكالت        

   به محکوم از اعسار. 3

   غیرمنقول به راجع معامله ثمن. 1

  غیرمنقول اموال از ید خلع دعوای. 1

 . است کرده صادر زوج علیه مهریه وصول برای زوجه تقاضای به ثبت اجرای که اجراییه ابطال. 8

 قدانون  1 ۀمداد  و 3131مصدوب  اعسدار  قدانون  11مداده  موجب به .است صحیح «۲» یزينه 

 قدانون  11مداده  همچندین  و 3111مصدوب  رسمی اسناد دفاتر و ثبت قانون مواد از بعضی اصالح

 بده  رسدیدگی  مرجدع : »اعسدار  قدانون  11ماده مطابق مدنی دادرسی ینآی قانون 33  ماده و مدنی

. اسدت  کرده رسیدگی اصلی دعوای به بدایتاا که است ای محکمه به محکوم مورد در اعسار دعوای

.«  شد خواهد اقامه مدعی اقامت محل ۀمحکم در اسناد ثبت اجرائیه اوراق مقابل در اعسار دعوای

 عدین  ۀاالجدار  مدال  و مبیدع  ثمدن  و قدرض  قبیل از دیون، کلیه: »مدنی قانون 11ۀماد طبق بر دو
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 اصدالح  قدانون  1  مداده  مطدابق  و«  ...اسدت  منقدول  حکم در محاکم صالحیت حیث از مستأجره،

 رسدمی  اسدناد  اجدرای  دسدتور  از ناشدی  دعداوی  به رسیدگی مرجع: »...ثبت قانون مواد از بعضی

 .« شده داده اجرا دستور آن ۀحوز در که است محلی دار صالحیت دادگاه

 از ممانعات  مزاحمات،  مالکیت، دعاوی از اعم غیرمنقول اموال به مربوط دعاوی -12ماده  

 ماال  كاه  شاود  مای  اقاماه  دادیاهی در آن به راجع حقوق ساير و عدوانی تصرف حق،

 . نباشد مقیم حوزه آن در خوانده ایرچه است، واقع آن حوزه در غیرمنقول

 ۳۲وكالت    ...شركت علیه لغیرمنقو لما به جعرا مالکیت ایعود -۵

 .نماید قامها لغیرمنقو لما عقوو محل یا شرکت صلیا مرکز در را یعود تواند یم نهااخو. 3

 .باشد لتیدو شرکت گرا لبتها دشو قامها شرکت صلیا مرکز در باید. 1

 .نماید قامها شرکت صلیا مرکز یا عقد دنعقاا محل در را یعود تواند می نهااخو. 1

 .باشد لتیدو شرکت گرا حتی دشو قامها لغیرمنقو لما عقوو محل در باید. 8

 781 وحدت رأی و مدنی دادرسی آیین قانون 31 ماده موجب به .است صحیح «3» یزينه-

  کشور عالی دیوان عمومی هیئت 37/7/3194

 اما دهد اجاره شهری فرمانداری به سال دو مدت برای را خود ملک شخصی چنانچه -۲

 خاودداری  ملاک  تخلیاه  از كشاور،  وزير دستور به اجاره، مدت پايان از پس مستأجر

 ۳۵وكالت  .  نمايد مراجعه  ...به بايد ملک تخلیه برای مالک، نمايد،

 اداری عدالت دیوان. 3

 خوانده اقامت محل اختالف حل شورای. 1

 ملک وقوع محل عمومی دادگاه. 1

 اداری عدالت دیوان در مستقر اختالف حل شورای. 8

 م.د.آ.ق 31 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه.   

 المثل اجرت مطالبه دعوی در بخرد غاصب از را مغصوب غیرمنقول مال كسی هریاه -۹

 ۳0وكالت    است؟ صالح ذی دادیاه كدام مشتری تصرف ايام

 مشتری اقامت حوزه دادگاه. 3

 غاصب اقامت محل دادگاه. 1

 بیع عقد وقوع محل دادگاه. 1

  غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه. 8



 01یمدنیدادرسنییآقانونه(مادهبهماد)شدهبندیطبقهیهاتست

 عمومی هیئت 5/7/3171 -13ۀشمار ۀروی وحدت رأی موجب به .است صحیح «3» یزينه 

 صدالحیت  کده این بده  نظدر : »مدککور  ۀروی وحدت رأی مطابق م.د.آ.ق 31 ماده و کشور عالی دیوان

 اعم غیرمنقول به راجعه دعاوی در) ]م.د.آ.ق31[...ۀماد موضوع غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه

 ۀحدوز  در علیده  مدعی نبودن مقیم در صورت حتی( آن به راجعه حقوق سایر و مالکیت دعوی از

 موضدوع  خواندده  اقامدت  محدل  دادگداه  صدالحیت  اصدل  بدر  یاستثنائ غیرمنقول مال وقوع محل

 امدوال  و غیرمنقدول  امدوال  از کده  تعداریفی  بدا  کهاین به عنایت با و باشد می ...]م.د.آ.ق33[...ۀماد

 گکار قانون که شود می استنباط چنین آن 11 ماده از آمده عمل به. م.ق 11الی 31مواد در منقوله

 قراردادها و عقود مورد غیر در آن المثل اجرت نیز و غیرمنقول به مربوط وجوه ۀمطالب دعوی بین

 و منقدول  حکدم  در محداکم  صدالحیت  حیث از منطوقاا را اول قسم دعاوی و شده تفضیل به قائل

 دعداوی  نتیجتداا  کده  اسدت  دانسدته  غیرمنقدول  بده  راجعده  دعداوی  از مفهوماا را دوم قسم دعاوی

 «...گیرد می قرار ]م.د.آ.ق 31[ ۀماد حکم شمول تحت اخیرالککر

 در باياد  را ياد خلاع  دعوای ملک مالک نمايد، غصب را ملکی شركتی شعبه هریاه -3

 8۹وكالت       .كند اقامه ...محل دادیاه

 ملک وقوع. 1    خود اقامت. 3

 شرکت اصلی مرکز. 8     شرکت شعبه. 1

 م.د.آ.ق 31ماده موجب به .است صحیح «۲» یزينه.   

 از ياد  خلاع  خواسته به دعوايی است كرج شهرستان او اقامتگاه كه شخصی هریاه -۱

 در آن اصالی  مركاز  كاه  خاصای  ساهامی  شاركت  طرفیت به رامسر در واقع خود باغ

 از ياک  كادام  صالحیت در دعوا اين به رسیدیی نمايد، اقامه باشد می رشت شهرستان

      80وكالت       است؟ ذيل عمومی های دادیاه

 رامسر. 3

  رشت. 1

  کرج. 1

  خواهان انتخاب به رشت یا رامسر های دادگاه از یکی. 8

 م.د.آ.ق 31 ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه  . 
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اقاماه نماياد ؟   تواناد  دعوای مطالبه مهريه غیرمنقول را زوجه، در كدام دادیاه می -6
 ۳۱وكالت        

 محل وقوع مال غیر منقول .3

 محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه  .1

 محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت زوج  .1

 محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت زوجه .8

 در دعاوی و امور »کند: می قانون حمایت از خانواده  بیان 31ماده  صحیح است. «۵»یزينه

نده یا محل سکونت خود اقامه دعدوا  تواند در دادگاه محل اقامت خوامربوط به زوجین، زوجه می

بنابراین در ایدن مدورد بایدد بده     « کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد

مراجعه شود بنابر این ماده دعاوی مربدوط بده مدال     .ق.آ.د.م 31اصول کلی صالحیت یعنی ماده 

 ا قرار دارد.جشود که مال غیرمنقول در آنغیرمنقول در دادگاهی اقامه می

 ناشی قراردادها و عقود از كه منقول اموال به راجع دعاوی و بازریانی دعاوی در -13ماده  

 واقع آن حوزه در قرارداد يا عقد كه كند رجوع دادیاهی به تواند می خواهان باشد شده

 . شود انجام آنجا در بايست می تعهد يا است شده

 .  نمايد قامها ...در را دخو ایعود ...جهزو ،مهريه مطالبه ایعود در -۵

 ۳۲وكالت        

 حنکا عقد عقوو محل یا و هنداخو قامتا محل هگاداد د تواند می. 3

    هنداخو قامتا محل هگاداد د باید. 1

    حنکا عقد عقوو محل هگاداد د باید. 1

   دخو قامتا محل هگاداد د تواند می. 8

 رویده  وحددت  رأی و مدنی دادرسی آئین قانون 31 ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه  

  .کشور عالی دیوان عمومی هیئت 915-3/4/3147

 83مشاوران   ...آن از خارج اشخاص مقابل در شركت تعهدات از ناشی دعوای -۲

 . شود طرح( شرکت) خوانده اقامت محل دادگاه در باید فق . 3

 . شود طرح تعهد شده واقع محل دادگاه در باید فق . 1

 . گردد طرح کاال تسلیم محل دادگاه در باید فق . 1

 . دارند رسیدگی صالحیت ثمن تسلیم محل دادگاه همچنین و فوق های دادگاه همه. 8

 م.د.آ.ق 11 و 31 و 33 مواد موجب به .است صحیح «3» یزينه  . 



 07یمدنیدادرسنییآقانونه(مادهبهماد)شدهبندیطبقهیهاتست

 ...قراردادهاا  و عقاود  مورد غیر در غیرمنقول، اموال به مربوط وجوه ۀمطالب دعوای -۹
  86سراسری        

 .  است غیرمنقول مال وقوع محل صالحیت در و منقول. 3

 .  است خوانده اقامت محل دادگاه صالحیت در و منقول. 1

 .  است خوانده اقامت محل دادگاه صالحیت در و غیرمنقول. 1

 . است غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه صالحیت در غیرمنقول. 8

 دکتر. ک.ر همچنین. 5/7/3177 -13 رویه وحدت رأی استناد به .است صحیح« 3» یزينه 

 . 937 شماره ذیل پاراگراف ،3ج مدنی، دادرسی آیین شمس، عبداهلل

 تنهاا  خواهاان،  باشاد  شاده  ناشای  قرارداد از كه منقول اموال به راجع دعاوی در -3

 86آزاد    : كه كند رجوع محلی دادیاه به تواند می

 .   است شده واقع آن در قرارداد،. 3

 .   شود انجام آنجا در باید تعهد یا شده واقع آن در قرارداد،. 1

 .  شود انجام آنجا در باید تعهد. 1

 . است خوانده اقامت محل یا شده واقع آن در قرارداد یا شود انجام آنجا در باید تعهد. 8

 ک.ر -14/1/3157 مدور   7 شدماره  رویده  وحدت رأی استناد به .است صحیح« 3» یزينه .

 .917ش ،3ج مدنی، دادرسی آیین شمس، عبداهلل دکتر

 ماورد  اماارات  و داليل كه شود می دادیاهی از امارات و داليل تأمین درخواست -14ماده  

 .  است واقع آن حوزه در درخواست

 دادیاهی در باشد، غیرمنقول و منقول مال به مربوط دعوا موضوع صورتی كه در -15مده 

 در دعاوا  كاه  آن شرط به است، واقع آن حوزه در غیرمنقول مال كه شود می دعوا اقامه

 .باشد منشأ يک از ناشی قسمت، دو هر

 واقاع  آپارتمان باب يک شخصی شده، منعقد اصفهان در كه قراردادی موجب به ایر -۵

 دعاوای  باشاد،  كرج مقیم فروشنده و نمايد خريداری خودرو دستگاه يک و تهران در

 در شاده  مطارح  دادخواسات  ياک  موجاب  به كه خودرو و آپارتمان تسلیم و تحويل

 8۳وكالت       است؟ دادیاهی چه صالحیت

 .است عقد وقوع محل که اصفهان عمومی دادگاه. 3

 .است( خوانده) فروشنده اقامت محل که کرج عمومی دادگاه. 1
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 .است آپارتمان وقوع محل که تهران عمومی دادگاه. 1

 .هستند رسیدگی به صالح کرج و اصفهان و تهران عمومی های دادگاه از هریک. 8

 م.د.آ.ق 35 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه. 

 :   است طرح قابل دادیاه كدام در غیرمنقول و منقول اموال به راجع توأم دعوی -۲
 83وكالت        

  منقول مال محل دادگاه. 3

  منقول غیر مال وقوع محل دادگاه. 1

  خوانده اقامت محل دادگاه. 1

  خواهان اریاخت  به غیرمنقول یا منقول مال محل دادگاه. 8

 م.د.آ.ق 35 ماده موجب به .است صحیح «۲» یزينه.   

 ياک  از ناشای  دو هار  و باوده  غیرمنقول و منقول مال دعوی يک خواسته چنانچه -۹

   دارد؟ را دعوی به رسیدیی صالحیت عمومی دادیاه كدام باشد، منشأ
 8۹مشاوران        

  خواهان اقامت محل دادگاه. 3

  خوانده اقامت محل دادگاه. 1

  غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه. 1

  خواهان انتخاب به 1 یا 1. 8

 م.د.آ.ق 35 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه. 

 مختلاف  یقضائ های حوزه در كه باشد متعدد خواندیان به راجع ادعا يک هریاه -16مده 

 مختلف قضائی های حوزه در كه باشد متعددی غیرمنقول اموال به راجع يا دارند اقامت

 مراجعاه  شاده  يااد  هاای  حوزه های دادیاه از هريک به تواند می خواهان اند، شده واقع

 .  نمايد

 مختلاف  قضاائی  هایحوزه در كه باشد متعدد خواندیان به راجع ادعا يک چنانچه -۵

 8۲مشاوران       : دارند اقامتگاه

 . است طرح قابل قضائی حوزه هر در دعوی خواهان انتخاب به. 3

 .  نماید مطرح آنان اقامت محل در را دعوی خواندگان، از هریک سهم به نسبت باید خواهان. 1

 یکجدا  طدور  بده  را دعوی و انتخاب را خواندگان از یکی اقامت محل دادگاه است مجاز خواهان. 1

 .  نماید مطرح



 09یمدنیدادرسنییآقانونه(مادهبهماد)شدهبندیطبقهیهاتست

 .  نماید مطرح خود اقامت محل در را دعوی تواند می خواهان. 8

 م.د.آ.ق 37 ماده موجب به  .است صحیح ۹ یزينه. 

 ياا  خوانده يا خواهان طرف از ديگر دعوای به رسیدیی اثنای در كه دعوايی هر -17ماده  

 نامیاده  طااری  دعاوای  شاود،  اقاماه  ثالث بر اصلی متداعیین طرف از يا ثالث شخص

 دادیااهی  در باشاد،  منشاأ  يک دارای يا مرتبط اصلی دعوای با ایر دعوا اين. شود می

 .است شده اقامه آنجا در اصلی دعوای كه شود می اقامه

 86وكالت    ؟شود ینم محسوب طاری دعاوی از زير موارد از يک كدام -۵

  ثالث ورود. 3

 ثالث جلب. 1

  ثالث شخص اعتراض. 1

 متقابل دعوی. 8

 رسدیدگی  اثندای  در که طاری دعاوی. م.د.آ.ق 39 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه 

 و ثالدث  جلب دعوای ثالث، ورود دعوای متقابل، دعوای: از عبارتند شوند می اقامه اصلی دعوای به

 صددور  از پدس  م.د.آ.ق 839  ماده مطابق که ثالث شخص اعتراض دعوای بنابراین، ؛اضافی دعوای

 . گردد نمی محسوب طاری دعاوی جزء است اقامه قابل رأی

 8۹مشاوران      نیست؟ طاری زير دعاوی از يک كدام -۲

   ثالث جلب دعوی. 1                              ثالث ورود دعوی. 3

   متقابل دعوی. 8                          ثالث اعتراض دعوی. 1

از پدس  که است دعوایی طاری دعوای. م.د.آ.ق 39 ماده موجب به .است صحیح «۹» یزينه 

( متقابدل  دعوای) خواهان علیه خوانده شرایطی، تحت آن به رسیدگی ضمن و اصلی دعوای اقامه

 جلب دعوای) ثالث شخص علیه ادعو اصحاب از هریک یا( اضافی دعوای) خوانده علیه خواهان یا

. نمایدد  مدی  اقامه ،(ثالث ورود دعوای) آنان از یک هر یا دعوا صحاب علیه ثالث شخص یا و( ثالث

 .  177 شماره ،1ج مدنی، دادرسی آیین عبداهلل، دکتر شمس،. ک.ر

     8۱وكالت    نیست؟ طاری دعاوی جمله از زير دعاوی از يک كدام -۹

   ثالث اعتراض. 3

   ثالث جلب. 1

    متقابل دعوی. 1
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  ثالث ورود. 8 

 دعدوای  از عبارتندد  کده  طداری  دعاوی م.د.آ.ق 39 ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه 

 اصلی دعوای به رسیدگی اثنای در ثالث، ورود دعوای و ثالث جلب دعوای اضافی، دعوای متقابل،

 .  گردد می اقامه

 اقاماه  آن در اصلی دعوای كه شود اقامه دادیاهی در بايد یصورت در طاری دعوای -3

 8۹وكالت     :  ...مرتبط اصلی دعوای با كه شده

 .است طاری ثالث جلب آن مثال و باشد منشأ یک دارای یا. 3

 .است طاری ثالث اعتراض آن مثال و باشد منشأ یک دارای و. 1

 . است ثالث جلب آن مثال و باشد دادگاه همان محلی صالحیت در و منشأ یک دارای یا. 1

 است ثالث جلب آن مثال و باشد دادگاه همان محلی صالحیت در و منشأ یک دارای و. 8

 دادگاهی به باید ثالث جلب دادخواست .م.د.آ.ق 39ماده موجب به .است صحیح «۵» یزينه 

 ذاتی صالحیت اگر حتی نماید، می رسیدگی اصلی دعوای به و شده اظهار آنجا در که شود تقدیم

 ثالدث  جلدب  دعدوای  بده  رسدیدگی  مدانع  محلّدی  صالحیت عدم. باشد نداشته محلی صالحیت یا

 بده  را پروندده  باید .م.د.آ.ق 37  ماده مدلول به توجه با باشد نداشته ذاتی صالحیت اگر اما نیست؛

 ۀنتیجد  شددن  روشدن  بده  مندوط  اصلی دعوای به رسیدگی که در صورتی و فرستاده صالح مرجع

. نماید متوقف مزبور مرجع گیری تصمیم تا را اصلی دعوای به رسیدگی باشد، مزبور طاری دعوای
 ( 91ش ،1ج مدنی، دادرسی ینآی شمس، عبداهلل دکتر)

 در آن باه  رسایدیی  كاه  باشاد  ادعاايی  اثبات به منوط دعوی به رسیدیی هریاه  -۱

 8۱مشاوران     :  است ديگری دادیاه صالحیت

 در روز بیسدت  ظدرف   بایدد  خواهدان  و شدود  مدی  موقوف دادگاه تصمیم با دعوی به رسیدگی. 3

 .  شود می صادر دادخواست ابطال قرار اال و کند دعوی اقامه مربوطه دادگاه

 دادگاه در روز 31 ظرف باید خواهان و شود می متوقف توقیف قرار صدور با دعوی به رسیدگی. 1

 . شود می صادر دعوی رد قرار صورت این غیر در نماید دعوی اقامه مربوطه

 دادگداه  بده  هفتده  یک ظرف است مکلف خواهان و دارد می اعالم متوقف را دعوی به رسیدگی. 1

 .  شود می صادر دعوی استماع عدم قرار اال و دارد تقدیم دادخواست صالح

 مکلدف  خواهدان  و شدود  مدی  متوقف دار تیصالح مرجع از تصمیم اتخاذ تا دعوی به رسیدگی. 8

 صدادر  دعدوی  رد قدرار  صدورت  ایدن  غیر در کند دعوی اقامه صالح دادگاه در ماه یک ظرف است

 .  شود می


