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 72/2/2771مصوب مدنی امور در -اول کتاب

 کلیات

 بیه  رسییدگی  مقام در که است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی، دادرسی آیین -4ماده 

 تجدیدنظر، انقالب، عمومی، های دادگاه در بازرگانی و مدنی دعاوی کلیه و حسبی امور

 بیه  باشند می آن رعایت به موظف قانون موجب به که مراجعی سایر و کشور عالی دیوان

 .  رود می کار

منظور از امور حسبی، امور غیرترافعی است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن رسیدگی  -4نکته

و اتخاذ تصمیم نمایند بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختالف بیین ریرفین باشید    

 ۶...انند نصب قیم و رسیدگی به امور غایب مفقوداالثر وم

 .شود میآیین دادرسی مدنی، حقوق تضمین کننده شمرده  -3نکته

 خصوصیات آیین دادرسی مدنی نیز عبارتند از: -3نکته

 ؛. آمره بودن۶ 

 .تشریفاتی بودن.۲ 

مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، از قوانین آمره هستند و خالف آن نمی توان توافیق   -4نکته

 نمود.

مقررات ناظر بر صالحیت ذاتی، آمره بوده و مقررات ناظر بیر صیالحیت محلیی، اصیوال       -8نکته

 مخیره اند.

خیالف   مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای خاص، اصوال  از قوانین آمره بوده و توافق -6نکته

 آنها موثر نمی باشد.

. در میورد مقیررات آییین    شیود  میی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف بیه ماسیبق ن   -7نکته

عطیف بیه    قوانین مربوط بیه صیالحیت تاتیی   و   قوانین سازمان قضاوتیدادرسی میدنی،  

 ماسبق می شوند. 

کیه در  مگیر این  عطف به ماسبق نمیی شیوند،   اصوال صالحیت نسبی قوانین مربوط به  -9نکته

 قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

                                                                                 

.در تألیف این اثر، از کتابهای آیین دادرسی مدنی، تألیف اسیتاد عبیداش شیمس و مختصیر قیانون آییین دادرسیی        ۶

 مدنی، تألیف دکتر توکلی استفاده شده است. مدیر پژوهشی. 
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اصیوال  اثیر فیوری داشیته، عطیف بیه        آیین دادرسی مدنی به معنای اخص،مقررات  -8نکته

ها به حقوق مکتسبه افراد خلیل  ماسبق می شوند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آن

 وارد کند.

 آییین » :میدنی  امیور  در انقیالب  و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون مطابق  -4

 توسی  .... . بیه  رسییدگی  مقیام  در که است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی دادرسی

 98مشاوران    .« شود می گرفته به کار قضائی مراجع

   مدنی دعاوی. ۲                                   حسبی امور. ۶

   فوق موارد همه. ۴                              بازرگانی دعاوی. ۹

 م.د.آ.ق ۶ ماده موجب به. است صحیح «4» گزینه. 

 هیا،  آن بیه  رسییدگی  آیین و است ...های دادگاه تجاری، دعاوی به رسیدگی مرجع -3

 83سراسری    .شود می انجام ...قانون برابر القاعده، علی

 تجاری دادرسی آیین -عمومی. ۲  تجاری دادرسی آیین -تجاری. ۶

   مدنی دادرسی آیین -عمومی. ۴  مدنی دادرسی آیین -تجاری. ۹

 ۶۹5۳ سال مصوب. م.د.آ.ق قانون ۶ ماده مطابق. است صحیح« 4» گزینه  

   شود؟ می مطرح صالحیت از نوع کدام در درجه و نوع صنف عوامل دخالت -3
 81آزاد         

 ذاتی صالحیت. ۲    محلی صالحیت. ۶

   اضافی صالحیت. ۴    نسبی صالحیت. ۹

 (۱55 تا ۱5۹ش اول، ج شمس، دکتر. ک.ر) .است صحیح« 3» گزینه  

 اشیخا   یا شخص کهاین مگر کند رسیدگی دعوایی به تواند نمی دادگاهی هیچ -3ماده

 قیانون  برابیر  را دعیوا  بیه  رسیدگی آنان قانونی نماینده یا مقام قائم یا وکیل یا نفع تی

 . باشند نموده درخواست

 اند:ای اقامه دعوا چهار شرط قایل شدهبرحقوقدانان   -4نکته

 . حق باید منجز بوده، معلق و مشروط نباشد.  ۶

 باشد. نفع ذی. اعمال کننده حق باید ۲

 سمت او محرز باشد.   .۹



 9 قانون آموز آیین دادرسی مدنی

معتقدند: منجیز بیودن حیق از شیرایط اقامیه دعیوا        دکتر شمس،. اهلیت قانونی داشته باشد. ۴

 نیست، بلکه از شرایط پیروزی در دعواست.

حقیوقی و   نفیع ادعیا شیده،    کیه  شیود  میی نفع در دعوا شمرده شخص در صورتی ذی  -3نکته

 باشد.مستقیم  وباقی، شخصی  ومشروع، به وجود آمده 

گیردد.  حقوق و تکالیف او میی  دیگری دارایشخصی است که به جانشینی  «قائم مقام» -3نکته

 مانند وارث و مورث.

نجام عملی حقوقی بیه نیام   مبنای آن شخص اقدام به ا عنوانی است که بر «نمایندگی» -4نکته

 اهداف او می نماید. مثل وکیل و موکل. تأمین، به حساب او و به منظور شخص دیگر

 انواع نمایندگی عبارتند از: -8نکته

 ها.  انند نمایندگی پدر و جد پدری. نمایندگی وزرا و روسای سازمان. نمایندگی قانونی م۶ 

 مانند نمایندگی قیم. قضائی. نمایندگی ۲

 . نمایندگی قراردادی مانند نمایندگی وکیل از موکل.۹ 

اسیت؟  شیده  اقامه متوفی طرفیت به دعوا شود می مشخص رسیدگی اول جلسه در -4
 98آزاد        

 .شود می صادر دعوا استماع عدم یا رد قرار. ۶

 .  شود می صادر دادرسی توقیف قرار. ۲

 .  شود می ارسال متوفی آدرسی به وارث عنوان با اخطاریه. ۹

 .  یابد می ادامه رسیدگی. ۴

 قانون ۲۹۲ ماده و مدنی دادرسی آیین قانون ۲ ماده استناد به .است صحیح« 4» گزینه 

 . حسبی امور

 حکیم  کیرده،  رسییدگی  دعیاوی  بیه  قوانین موافق موظفند ها دادگاه قضات -3ماده 

 صیریح  یا کامل موضوعه قوانین که صورتی در. نمایند خصومت فصل یا و صادر مقتضی

 اسیتناد  با باشد، نداشته وجود مطروحه قضیه در قانونی اصالً یا باشند متعارض یا نبوده

 شیرعی  میوازین  بیا  مغیایر  کیه  حقوقی اصول و معتبر فتاوی یا اسالمی معتبر منابع به

 ییا  اجمیال  ییا  نقیص  یا سکوت بهانه به توانندنمی و نمایند صادر را قضیه حکم نباشد،

 احقیا   از مستنکف االّ و ورزند امتناع حکم صدور و دعوا به رسیدگی از قوانین تعارض

 . شد خواهند محکوم آن مجازات به و شده شناخته حق
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 شیعبه  بیه  پرونیده  بدانید  شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی  چنانچه -تبصره

 . شد خواهد ارجاع رسیدگی جهت دیگری

حیوزه   رئییس قاضی مجتهد نمی تواند خالف قانون حکم صادر نماید و باید پرونده را به  -4نکته

 ارسال نماید تا به شعبه دیگری ارجاع نمایند. قضائی

یدگی نمایند و ضیمانت اجیرای عیدم    ها موظفند ربق قانون به دعاوی رسقضات دادگاه -3نکته

 رعایت تشریفات قانونی، فسخ یا نقض رأی در مراجع عالی خواهد بود.

 93سراسری  :  باید بداند شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی هرگاه -4

 .   نماید صادر صالحیت عدم قرار دیگر، شعبه به پرونده ارجاع جهت. ۶

 .  نماید صادر از امتناع قرار دیگر، شعبه به پرونده ارجاع جهت. ۲

 .   باشد می نقض قابل رأی این اما ؛نماید رأی صدور به اقدام خود اجتهادی نظر اساس بر. ۹

 مجتهید  نیزد  فقیط  رأی ایین  امیا  ؛نمایید  رأی صیدور  بیه  اقیدام  خیود  اجتهادی نظر اساس بر. ۴

 . است شکایت قابل الشرایط جامع

 م.د.آ.ق ۹ ماده تبصره استناد به .است صحیح« 3» گزینه . 

 کننیده رسیدگی قاضی نباشد، موجود قانونی حکم مطروحه دعوی با ارتباط در اگر -3

 94وکالت       : دارد تکلیفی چه

 .کند رد را دعوی تواند می و ندارد تکلیفی قانونی نظر از. ۶

 .نماید صادر را قضیه حکم ، عرف یا و اسالمی معتبر منابع استناد با بایستی.  ۲

  صادر را قضیه حکم حقوقی اصول و معتبر فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به استناد با بایستی. ۹

 .نماید

 صیادر  را قضییه  حکیم  مسلم عرف یا معتبر فتاوای و اسالمی معتبر منابع به استناد با بایستی. ۴

 .نماید

م.د.آ.ق ۹ماده موجب به .است صحیح «3» گزینه.  

 به نباید و نمایند تکلیف تعیین خا  طور به دعوا هر مورد در مکلفند ها دادگاه -4ماده

 . کنند صادر حکم کلی و عام صورت

بوده و به ریور خیاص در میورد دعیوا تعییین تکلییف        به قانون حکم دادگاه باید مستند -4نکته

 نماید.
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 شد. باالتر خواهدعام بودن حکم دادگاه منجر به فسخ آن در مرحله  -3نکته

 94مشاوران      :مکلفند هادادگاه -4

 حکیم  صیدور  بیه  مبادرت کلی صورت به و نموده رسیدگی ررفین دالیل به دعوا هر مورد در. ۶

 .  نمایند

 حکیم  عیام  صیورت  بیه  و نموده رسیدگی دادخواست مندرجات به توجه با مطروحه دعوی به. ۲

 .  کنند صادر

 .  کنند صادر پرونده رأی متداعیین دالیل به رسیدگی نتیجه به توجه با مطروحه دعوی به. ۹

 .  نمایند تکلیف تعیین خاص رور به دعوا هر مورد در. ۴

م.د.آ.ق ۴ ماده موجب به .است صحیح «4» گزینه. 

 98مشاوران     : موظفند مدنی امور در هادادگاه -3

 .  نمایند قانونی تکلیف تعیین و صادر مقتضی رأی واقع احراز با مطروحه دعوی در. ۶

 .  نمایند تکلیف تعیین رأی صدور با و رسیدگی دعوی خواسته به توجه با. ۲

 .  نمایند قانونی تکلیف تعیین خاص رور به دعوی هر مورد در. ۹

 .  نمایند صادر قانونی رأی رسیدگی ختم اعالم و واقع بااحراز مطروحه دعوی درخصوص. ۴

م.د.آ.ق ۴ ماده موجب به .است صحیح «3» گزینه . 

 در  یا قانون این چهارم باب در مقرر موارد در مگر  است قطعی  ها دادگاه آرای -8ماده

 . باشند تجدیدنظر یا نقض قابل  قوانین سایر موجب به که مواردی

 اند:  ون آیین دادرسی مدنی بیان گردیدهاحکام و  قرارهای قابل تجدید نظر در قان -4نکته

 :باشد یم دنظریتجد درخواست قابل ریز احکام -334اده م

 .باشد متجاوز الیر( ۹ 000 000) ونیلیم سه از آن ارزش ای خواسته که یمال یدعاو در (الف 

 .یرمالیغ یدعاو در صادره احکام هیکل (ب

 .باشد دنظریتجد قابل دعوا اصل به راجع حکم که یدرصورت دعوا متفرعات به راجع حکم (ج

 نیررف که کارشناس نفر چند ای کی یرأ به مستند ای دادگاه در اقرار به مستند احکام -تبصره 

 درخصیوص  مگیر  سیت ین دنظریی تجد درخواست قابل باشند داده قرار دعوا قارع را آنان یرأ کتبا 

 .یرأ صادرکننده یقاض ای دادگاه تیصالح
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 قابیل  دعیوا  اصیل  بیه  راجع حکم که یصورت در است، دنظریتجد قابل ریز یقرارها - 333 ماده 

 :باشد دنظریتجد درخواست

 ؛شود صادر دادگاه از که دادخواست رد ای دادخواست ابطال قرار (الف 

 ؛دعوا استماع عدم ای دعوا رد قرار (ب

 ؛دعوا سقوط قرار (ج

 .دعوا نیررف از یکی تیاهل عدم قرار (د 

 :اصوال  حکمی که قطعی نشده باشد، قابل اجرا نیست مگر دو مورد -3نکته

 ؛حکم ورشکستگی (الف 

 .دعاوی تصرف (ب

 حکمی که ابالغ نشده و حکمی که موضوع آن معین نیست نیز قابل اجرا نیست. -3نکته

 اسیت،  رییال  میلییون  یکصید  آن ۀخواست که دعوایی در «بیگانه اتباع تأمین» در -4

 96سراسری     ...تأمین اصل به نسبت مستقالً دادگاه تصمیم

 .   باشد نمی شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان. ۶

 .  باشد می شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان. ۲

 .   باشد نمی شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان به نسبت اما ؛است شکایت قابل. ۹

 . است شکایت قابل آن سپردن مهلت و میزان به نسبت اما ؛نیست شکایت قابل. ۴

 باشد می قطعی اصوال  ها دادگاه آراء. م.د.آ.ق 7 ماده مطابق زیرا .است صحیح« 4» گزینه 

 .باشد تجدیدنظر قابل قانون موجب به که مواردی در مگر

 بیا  مغایر که حسنه اخال  خالف بر یا عمومی نظم مخل که قراردادهایی و عقود -6ماده

 .  نیست اثر ترتیب قابل دادگاه در باشد شرع موازین

قراردادهای منعقده به وسیله ررفین، قانونا  معتبر است مگر اینکه خالف اخیالق  عقود و  -4نکته

 حسنه، نظم عمومی و مغایر موازین شرعی باشد.

مخالفت با نظم عمومی، اخالق حسنه یا موازین شرع باعث نقض و فسخ رأی در دادگیاه   -3نکته

   عالی خواهد شد.و دیوان تجدیدنظر

 در که زمانی تا نمود رسیدگی باالتر مرحله در توان نمی دعوایی هیچ ماهیت به -7ماده

 . قانون موجب به مگر باشد، نشده صادر حکمی دعوا آن در نخستین مرحله
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استثنای این ماده هستند و می توان در مرحله « جلب ثالث»و  «ورود ثالث»دو دعوای   -4نکته

 باشند.تجدیدنظر مطرح نمود، هرچند در مرحله نخستین ررح نشده 

رسیدگی به دعیوای متقابیل در مرحلیه تجدییدنظر در صیورتی کیه در دادگیاه بیدوی          -3نکته

 رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.

 ...مرحله در تواننمی دعوایی هیچ ماهیت به مدنی دادرسی آیین قانون 7 ماده برابر -4

 ...مگر باشد نشده صادر ...دعوی آن در ...مرحله در که زمانی ات نمود رسیدگی
 96مشاوران        

   دادگاه تشخیص به -قراری -باالتر -نخستین. ۶

  قانون موجب به -حکمی -نخستین -باالتر. ۲

   دادگاه تشخیص به -حکمی -باالتر -نخستین. ۹

 .  قانون موجب به -قراری -نخستین -باالتر. ۴

 م.د.آ.ق 5ماده موجب به .است صحیح« 3» گزینه. 

 دهد تغییر را دادگاه حکم تواند نمی دولتی اداره یا سازمان یا رسمی مقام هیچ -9ماده

 بیاالتر،  مرجیع  یا و نموده صادر حکم که دادگاهی مگر کند جلوگیری آن اجرای از یا و

 .  باشد نموده معیّن قانون که مواردی در هم آن

تنها، دادگاه صادرکننده حکم و یا مرجع باالتر می توانند حکم دادگاه را تغییر و یا میانع   -4نکته

 اجرای آن گردند، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است.

 کند که البته این قاعده نیز استثنائاتی دارد:  فراغ دادرس را بیان می قاعده 8ماده  -3نکته

 ؛تصحیح یا تفسیر قانون (الف

   .اعاده دادرسی (ب

 توانند حکم دادگاه را تغییر دهند؟کدام یک از مراجع می -4

 هقضائیقوه  رئیس .۶

  قضائیحوزه  رئیس .۲

   باالتر مرجع ای و نموده صادر حکم که یدادگاه .۹

 فقط مراجع باالتر .۴

  ق.آ.د.م 8به استناد ماده  .صحیح است« 3»گزینه. 
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 ترتییب  بیه  شیده  اقامه قانون این اجرای تاریخ از قبل که دعاویی به رسیدگی -8ماده

 .  یابد می ادامه قانون این در مقرر

 زمیان  در مجری قوانین تابع فرجام و تجدیدنظر و اعتراض قابلیت حیث از صادره آرای

 کلییه  بیه  نسیبت . شود شناخته شرع خالف قوانین آن کهینا مگر باشد می آنان صدور

 در و شیده  صادر ها دادگاه از قانون این اجرای تاریخ از قبل که صالحیتی عدم قرارهای

 مقیرر  ترتیب به است فرجامی یا تجدیدنظر رسیدگی جریان در قانون این اجرای زمان

 .  شود می عمل قانون این در

آراء صادره از حییث قابلییت تجدییدنظر و فرجیام، تیابع قیانون مجیرا در زمیان صیدور           -4نکته

 باشند. می

 این ماده بیانگر فوری بودن اثر قانون می باشد. -3نکته

 در جدید، قانون یاجرا زمان در چنانچه حین رسیدگی به دعوایی، قانون تغییر نماید و -3نکته

 .شود یم عمل قانون نیا در مقرر بیترت به باشد یفرجام ای دنظریتجد یدگیرس انیجر

 .شود میرأی وحدت رویه قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر  -4نکته

 گییری  کیار  بیه  و ارائه آیین بر حاکم قانون دعوایی، به رسیدگی جریان در چهچنان -4

 83سراسری        ...جدید قانون شود اصالح دلیل

 .  باشد حقوقی اعمال از ناشی دعوا که شود می دعوا اصحاب شامل درصورتی تنها. ۶

 .   شود نمی دعوا اصحاب شامل. ۲

 .   باشد حقوقی وقایع از ناشی دعوا که شود می دعوا اصحاب شامل درصورتی تنها. ۹

 .  شود می دعوا اصحاب شامل. ۴

م.د.آ.ق ۳ماده موجب به .است صحیح« 4» گزینه. 

 قلمرو در قانون، موجب به صالح، دادگاه به نخستین دادخواست ازتقدیم پس هرگاه -3

 بدهید،  دست از را خود صالحیت که ای گونه به شود ایجاد تغییر دادگاهی چنین نوع یا

 98سراسری        ...شده ایجاد تغییر القاعده علی

 .   است دادگاه رسیدگی مانع نوع، یا قلمرو در. ۶

 . نیست دادگاه رسیدگی مانع نوع، یا قلمرو در. ۲

 . نیست رسیدگی مانع نوع، در اما است دادگاه رسیدگی مانع قلمرو در. ۹
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 . است رسیدگی مانع نوع، در اما نیست دادگاه رسیدگی مانع قلمرو در. ۴

باشد می آمره قواعد از دومی و مخیره قواعد از اولی زیرا .است صحیح« 4» گزینه . 

 در هیای  دادرسیی  در دلییل،  بکیارگیری  و ارائه تهیه، آیین بر حاکم جدید قوانین -3

 98سراسری        ...القاعده علی جریان،

 . شود اجرا فورا  باید. ۶

 .  شود اجرا فورا  نباید. ۲

 .  باشد حقوقی اعمال به مربوط که شود اجرا فورا  باید درصورتی تنها. ۹

 .  باشد حقوقی وقایع به مربوط که شود اجرا فورا  باید درصورتی تنها. ۴

(۲۲۲ش ،۶۹۹ص ،۹ج مدنی، دادرسی آیین شمس، دکتر. ک.ر) .است صحیح« 4» گزینه  

 آن صدور زمان در حاکم مقررات به توجه با که شده صادر عمومی دادگاه از حکمی -4

 فرجیام . است فرجام قابل آن ابالغ زمان در حاکم مقررات به توجه با و فرجام غیرقابل

 93وکالت     قانوناً حکم این به نسبت علیه محکوم خواهی

 .                                    نیست ممکن. ۶

 . است ممکن. ۲

 دارد فعلی مقررات به بستگی. ۹

 .دارد کشور عالی دیوان ریاست نظر به بستگی. ۴

 م.د.آ.ق ۳ماده موجب به .است صحیح «4» گزینه.  

 تغییر دادگاه قضات تعداد جدیدی قانون موجب به دعوایی، به رسیدگی جریان اگر -8

   99آزاد  :که باشد تعدادی به باید قضات تعداد رسیدگی، ۀادام در یابد،

 .  نمایند تراضی را آن خالف ررفین مگر شده بینی پیش جدید قانون در. ۶

 .بود شده بینی پیش قبلی قانون در. ۲

 .   نمایند تراضی آن خالف ررفین مگر بود شده بینی پیش قبلی قانون در. ۹

 . است شده بینی پیش جدید قانون در. ۴

قانون ۳ماده و سوم چاپ ،۴0 صفحه ،شمس دکتر ،اول جلد ،۶۶شماره) .است صحیح« 4» گزینه 

  .(مدنی دادرسی آیین
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   94سراسری   :  آمره قواعد از قضاوتی، سازمان به مربوط مقررات -6

 .  است اثر بی ها آن خالف توافق و دارند فوری اثر و بوده. ۶

 .  است اثر بی ها آن خالف توافق و ندارند فوری اثر و بوده. ۲

 .   است معتبر ها آن خالف توافق و دارند فوری اثر و نبوده. ۹

 . است معتبر ها آن خالف توافق و ندارند فوری اثر و نبوده. ۴

(۶۶ش ،۶ج مدنی، دادرسی آیین شمس، عبداش دکتر. ک.ر) .است صحیح« 4» گزینه  
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 ها دادگاه صالحیت در -اول باب

 ها دادگاه نسبی و ذاتی صالحیت در -اول فصل

 و عمیومی  هیای دادگاه صالحیت در مورد حسب دعاوی، به نخستین رسیدگی -41ماده

 . باشد کرده تعیین را دیگری مرجع قانون که مواردی در مگر است انقالب

مرجعی است که این ماده بیانگر صالحیت عام دادگاه های عمومی است. مرجع عمومی،  -4نکته

صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارد مگر  مواردی که در صالحیت مراجع اختصاصیی قیرار   

 داده شده باشد.

   مرجع را بدانیم. درجهو نوع  ،صنفجهت تشخیص صالحیت ذاتی، باید  -3نکته

نیز  قضائییا اداری بودن مرجع رسیدگی است. مراجع  قضائیمنظور از صنف، تشخیص  -3نکته

 به دو دسته کیفری و حقوقی تقسیم می شوند.

 تشخیص عمومی و اختصاصی بودن مرجع رسیدگی می باشد. ،منظور از نوع -4نکته

 منظور از درجه، تشخیص مرحله بدوی یا تجدیدنظر می باشد. -8نکته

دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صالحیت اداره ثبیت محیل    -6نکته

 وقوع ملک می باشد.

 افراز  در دو حالت در دادگاه عمومی مطرح می گردد:دعوای  -7نکته

 ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد. (الف

 یکی از شرکاء محجور باشد. (ب

و تنها صالحیت رسیدگی به دعاوی  شود میجع اختصاصی شمرده ادگاه خانواده از مراد -9نکته

 ای را دارد که در صالحیت آن قرار داده شده است.

 دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری ذاتی است. قضائیصالحیت مراجع  -8نکته

و قوانین مربیوط بیه صیالحیت     شود میقوانین مربوط به صالحیت ذاتی عطف به سبق  -41نکته

 .شود مینسبی عطف به ماسبق ن

اسیت قیرار عیدم    با خود دادگیاه اسیت و دادگیاه مکلیف     تشخیص صالحیت هر دادگاه  -44نکته

 صالحیت صادر نماید.

 ررفین نمی توانند خالف صالحیت ذاتی توافق کنند. -43نکته
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 آید، می عمل به ...برابر ...های دادگاه در حاضر، حال در بازرگانی، دعاوی به رسیدگی -4

 98سراسری    ...باشد شده تعیین خاصی ترتیب که درمواردی جز

   تجارت قانون -عمومی. ۲         تجارت قانون -تجاری. ۶

   مدنی دادرسی آیین قانون -عمومی. ۴    مدنی دادرسی آیین قانون -تجاری. ۹

 م.د.آ.ق ۶0 و ۶ ماده استناد به .است صحیح« 4» گزینه . 

 دارد اقامتگاه آن قضائی حوزه در خوانده، که شود اقامه دادگاهی در باید دعوا -44ماده

 سیکونت  محیل  اییران  در کیه  درصورتی باشد، نداشته اقامتگاه ایران در خوانده اگر و

 یا و اقامتگاه ایران در هرگاه و گردد اقامه باید محل همان دادگاه در باشد، داشته موقت

 اقامیه  دادگیاهی  در دعوا باشد، داشته غیرمنقول مال ولی نداشته موقت سکونت محل

 نداشیته  هم غیرمنقول مال هرگاه و است واقع آن حوزه در غیرمنقول مال که شود می

 . کرد خواهد دعوا اقامه خود اقامتگاه محل دادگاه در خواهان باشد،

 آن در دادگیاه  کیه  شهرستان یا بخش یک قلمرو از است عبارت قضائی حوزه -تبصره

 تغیییری  ناحییه،  یا مجتمع قبیل از واحدهایی به قضائی حوزه بندی تقسیم. است واقع

 . دهد نمی آن در مستقر دادگاه عام صالحیت در

 در صالحیت نسبی)محلی(، اصل بر صالحیت محل اقامت خوانده است. -4نکته

در مورد صالحیت نسبی، این ترتیب وجود دارد: اصل، صالحیت محیل اقامیت خوانیده     -3نکته

است و چنانچه خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، محل سکونت موقت او، از نظر محلی صالح 

خواهد بود و هرگاه اقامتگاه و محل سکونت موقت نیز نداشته باشد، ولی میال غیرمنقیول داشیته    

 مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است. محل وقوعباشد، 

چنانچه خوانده در ایران اقامتگاه، محل سکونت موقت و مال غیرمنقول  نداشته باشید،    -3نکته

 محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی خواهد بود.

تقسیم « غیرمنقول»و « منقول»به این تفکیک توجه داشته باشید که اموال بر دو قسم  -4نکته

درمورد مال منقول، اصل بر صالحیت محل اقامیت خوانیده اسیت و در میورد میال        می گردند و

 غیرمنقول، اصل بر صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول.

الزام اداره ثبت به افراز یا صیدور سیند مالکییت ییا الیزام اداره ثبیت احیوال بیه صیدور           -8نکته

اگیر شیهرداری از صیدور     قی است ولیی ها در صالحیت دادگاه عمومی حقوشناسنامه و امثال آن



 09 قانون آموز آیین دادرسی مدنی

)نظریییه  پروانییه سییاختمان خییودداری نماییید، مرجییع الییزام آن دیییوان عییدالت اداری اسییت.     
 (۶۶/۶0/۶۹8۳-۱۶۳۳/5مشورتی

دستور اجرای سندی که از اجرای ثبت صیادر شیده در صیالحیت دادگیاه     دعوای ابطال  -6نکته

 است.عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده 

و دعوای حقوقی علییه   کند میدادگاه ویژه روحانیت، فقط به جرائم روحانیون رسیدگی  -7نکته

 روحانیون در دادگاه عمومی صورت می گیرد.

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است و اسیتثنای آن، زن ناشیزه و زنیی کیه      -9نکته

 پس از نکاح هنوز به منزل شوهر نرفته است می باشد.

ررفین می توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود برای ابالغ اوراق دعیوا و احضیار و    -8نکته

 اخطار معین کنند.  

 بیه  تعهید  آن در و شودمی تنظیم تهران در تهرانند، مقیم که نفر دو بین قراردادی -4

 در. شیود میی  است واقع زاهدان در که ملکی و خودرو دستگاه یک رسمی سند تنظیم

 81سراسری      ...رسمی سند تنظیم به الزام دعوای صورت این

 .  نماید می انتخاب خواهان که است دادگاهی صالحیت در. ۶

 .است زاهدان دادگاه صالحیت در. ۲

 .  است تهران دادگاه صالحیت در. ۹

 . است زاهدان دادگاه صالحیت در ملک و تهران دادگاه صالحیت در خودرو. ۴

(5۶۱ش اول، جلد شمس، دکتر. ک.ر) .است صحیح« 3» گزینه  

 تقیویم  رییال  میلیون یکصد که باشد گندم تن یکصد ۀمطالب دعوا ۀخواست چنانچه -3

 تحوییل  تهیران  در بایید  شده منعقد کرمانشاه در که قراردادی موجب به و باشد شده

 84وکالت .  نماید اقامه ...عمومی دادگاه در تنها را دعوا تواند می خواهان شود،

 خوانده اقامت محل یا کرمانشاه. ۲     تهران یا کرمانشاه. ۶

 خوانده اقامت محل یا تهران کرمانشاه،. ۴ خوانده اقامت محل یا تهران. ۹

۳ رویییه وحییدت رأی و م.د.آ.ق ۶۹ و۶۶ مییواد موجییب بییه .اسییت صییحیح «4» گزینییه-

 در مقیرر  حکیم : »میذکور  ۀروی وحدت رأی مطابق  کشور عالیدیوان عمومی تهیئ ۲8/۹/۶۹۱۳

 وقیوع  محیل  دادگیاه  بیه  خواهان مراجعه به راجع( ۶۹5۳مصوب م.د.آ.ق ۶۹ ماده) م.د.آ.ق ۲۲ ماده

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



ها دادگاه یو نسب یذات تیدر صالح -فصل اول  11 

 نظیر  از بلکیه  نکرده نفی شده بینی پیش( ۶۹5۳مصوب. م.د.آ.ق ۶۶ ماده) مزبور قانون ۲۶ ماده در

 و عقیود  از کیه  منقیول  اموال به راجع دعوای هر و بازرگانی دعاوی به رسیدگی در تسهیل ایجاد

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

:  شخصیی  دعوای باشد، ایران مقیم خواهان و خارج مقیم و خارجی خوانده چهچنان -3
 94سراسری        

 .شود اقامه تهران دادگاه در باید. ۶

 .  شود اقامه خارج دادگاه در باید. ۲

 . شود اقامه ایران های دادگاه از یک هر در تواند می. ۹

 . شود اقامه خواهان اقامت محل دادگاه در باید. ۴

 م.د.آ.ق ۶۶ماده استناد به .است صحیح« 4» گزینه  . 

 تهیران  در کیه  تجاری ملکی بهای اجاره ریال میلیون یکصد ۀخواست به که دعوایی -4

  شود؟ اقامه باید مرجعی چه در است کرمان مقیم که باشد ای خوانده علیه و است واقع
 83سراسری        

   تهران اختالف حل شورای. ۲   کرمان حقوقی عمومی دادگاه. ۶

  اجاره قرارداد انعقاد محل حقوقی عمومی دادگاه. ۴  تهران حقوقی عمومی دادگاه. ۹

 مدنی دادرسی آیین قانون ۶۶ماده ربق .است صحیح« 4» گزینه 

 چیک  علییه محیال  بانک. دهد می تحویل علی به و صادر اصفهان در را چکی احمد -8

 بخواهید  علیی  و نشیده  پرداخت چک اگر. دارد اقامتگاه یزد در احمد و است شهرکرد

   دارد؟ را دعوی این به رسیدگی صالحیت دادگاه کدام کند، دعوی اقامه
 98 آزاد        

  اصفهان عمومی دادگاه. ۲         شهرکرد عمومی دادگاه. ۶

 دادگاه سه هر. ۴          یزد عمومی دادگاه. ۹

 م.د.آ.ق ۶۶ماده. ک.ر .است صحیح« 4» گزینه . 

 81 وکالت     :  مهریه مطالبه دعوی در -6

 .است صالح زوج اقامت محل دادگاه. ۲ .است صالح نکاح عقد وقوع محل دادگاه. ۶

 .است صحیح دو و یک گزینه. ۴   .است صالح زوجه اقامت محل دادگاه. ۹


