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ناشــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مصوب 1379/1/21

كليات

ماده1- آیین دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسیدگي به امور حسبي و کلیه 
دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالي کشور و سایر مراجعي که 

به موجب قانون موظف به رعایت آن مي باشند به کار مي رود.

تعریف آیين دادرسي مدني

نكته 1- قواعد آيين درسي مدني كليت دارد و هرجا )مانند دادرسي اداري و امور حسبی( قواعد خاص 
نباشد، از آن استفاده مي شود. 

نكته 2- آيين دادرسي مدني نه تنها در دعاوي حقوقي، بلکه در طرح، دفاع و رسيدگي به جنبه حقوقي 
امور كيفري نيز علي االصول، بايد رعايت شود. در اين رابطه استثنائاتي نيز وجود دارد مانند: محکوميت 
به پرداخت ديه در حق ولي دم، كه به هرحال جنبه مدني ندارد و در جرايمي مانند سرقت )ماده 667 
ق.م.ا مصوب 1375( تصّرف عدواني )690 ق.م.ا مصوب 1375( و... دادگاه ضمن صدور حکم بايد در 
هرحال نسبت به استرداد اموال ناشي از جرم نيز رسيدگي و حکم صادر كند. متضرر از جرم نيازي به 

تقديم دادخواست در پرونده كيفري ندارد.
نكته 3- مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، جز در موارد مذكور در فوق، با رعايت تشريفات آيين دادرسي 

مدني مي باشد. 
نكته 4- رسيدگي به دعاوي بازرگاني نيز در صالحيت دادگاه هاي عمومي و در شمول قانون آيين دادرسي 

مدني قرار دارد. 
نكته 5- رسيدگي به امور حسبي باتوجه به مقررات خاص خود مي باشد )قانون امور حسبي( مگر در موارد 
سکوت كه به قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون عام رجوع مي شود و همچنين درصورتي كه بين 
قانون آيين دادرسي مدني با قانون امور حسبي تعارض وجود داشته باشد، قانون آيين دادرسي در آن 

موضوع به عنوان آخرين اراده قانونگذار محل اجرا خواهد بود. 
عمل  به   ���������� برابر   ������������ دادگاه هاي  در  حاضر،  حال  در  بازرگاني،  دعاوي  به  رسيدگي   -1
مي آید� جز در مواردي که ترتيب خاصي تعيين شده باشد�                )ارشد سراسري- 1384(

ب( عمومي- قانون تجارت. الف( تجاري- قانون تجارت.   
د( عمومي- قانون آيين دادرسي مدني. ج( تجاري- قانون آيين دادرسي مدني.  
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2- مطابق قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني، »آیين دادرسي مدني 
مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسيدگي به ��������������� توسط مراجع قضایي به کار 
گرفته مي شود�«                               )مشاوران حقوقي- 1385(

الف( امور حسبي          ب( دعاوي مدني          ج( دعاوي بازرگاني          د( همه موارد فوق 
3- در مقررات فعلي ایران، ایراد مرور زمان به استناد قانون آیين دادرسي مدني شنيده ������������� 
و به استناد قانون تجارت شنيده ��������������������                                        )ارشد سراسري- 1389(

ب( مي شود- نمی شود.   الف( نمي شود- نمي شود.   
د( مي شود- مي شود. ج( نمي شود- مي شود.   

آن ها،  به  رسيدگی  آیين  و  است   ���������� دادگاه های  تجاری،  دعاوی  به  رسيدگی  مرجع   -4
علی القاعده، برابر قانون ����������� انجام می شود�                   )ارشد سراسری- 1393(

ب( عمومی- آيين دادرسی تجاری  الف( تجاری- آيين دادرسی تجاری   
د( عمومی- آيين دادرسی مدنی ج( تجاری- آيين دادرسی مدنی   

سؤال 4: د سؤال 3: ج   سؤال 2: د   سؤال 1: د   پاسخنامه

ماده 2- هیچ دادگاهي نمي تواند به دعوایي رسیدگي کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذي نفع یا وکیل 
یا قائم مقام یا نماینده قانوني آنان، رسیدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. 

شرط رسيدگي به دعوا

نكته 1- رسيدگي در دادگاه ها منوط به درخواست ذي نفع يا قائم مقام يا نماينده قانوني يا وكيل است و 
رسيدگي برابر قانون خواهد بود. 

نكته 2- ذي نفع بودن مدعي بدين معنا است، كه درصورت حاكم شدن در دعوا براي او سودي اعم از 
مادي يا معنوي وجود داشته باشد. 

نكته 3- وجود نفع براي ديگران، توجيه كننده اقامه دعواست. 
نكته 4- درصورتي كه خواهان در دعوای مطروحه ذي نفع نباشد، دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند. 

هر  اما  مي شود  شمرده  ذي نفع  ذي  حق،   شخص  دارد.  تفاوت  بودن  ذي حق  با  بودن  ذي نفع   -5 نكته 
به بي حقي  نبودن خواهان، معموالً حکم  نمي شود  درصورت ذي حق  ذي نفعي، ذي حق شمرده 

صادر مي شود. 
نكته 6- نفع داراي ويژگي هايی است كه در صورت احراز آن دادگاه مي تواند، با وجود ساير شرايط، وارد 

ماهيت دعوا شود: نفع 1- بايد حقوقي و مشروع باشد )مورد حمايت قانونگذار باشد( 
2- نفع بايد به وجود آمده و باقي باشد )بنابراين نفعي كه براي خواهان منوط به وجود شرط يا معلّق 
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به وقوع امري باشد، خواهان را ذي نفع نمي كند.( 
  در اين مورد يك استثنا وجود دارد  اين استثنا ماده 114 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد 
كه صدور قرار تأمين خواسته نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده، تحت 

شرايطي پذيرفته مي شود. 
3- نفع بايد شخصي و مستقيم باشد )كه در صورت احراز، حق اصلي مورد ادعا نصيب او شود( 

دليل  به  بايد  دادگاه  سو  يك  از  مي نمايد  اقدام  دادگاه  در  نماينده  به عنوان  شخصي  هرگاه   -7 نكته 
نمايندگي وي توجه كند و از سوي ديگر نمايندگي را اگر محرز تشخيص داد، از انواعي باشد كه قانون 

براي اقامه دعوا تجويز نموده است. 
نكته 8- كسي كه به عنوان نماينده اقدام مي كند، )از قبيل وكالت، واليت يا قيمومت( درصورتي كه سمت 

وي محرز نباشد  دادگاه قرار رد دعوي را صادر مي كند. 
نكته 9- هرگاه شخص حقيقي به نمايندگي از جانب شخص حقوقي طرح دعوي نمايد و سمت او محرز 
نباشد و دفتر بدون توجه به نقص دادخواست، وقت دادرسي تعيين نمايد و دادگاه در جلسه دادرسي با 

اين ايراد روبه رو شود  دادگاه قرار رد دعوا را به علت عدم احراز سمت صادر خواهد كرد. 
نكته 10- براي اقامه دعوا 3 شرط الزم است 1- ذي نفع بودن مدعي 2- محرز بودن سمت از حيث اصالت 
يا نمايندگي 3- داشتن اهليت )البته شرايط ديگر مانند اقامه دعوا در موعد قانوني و عدم اعتبار امر 

قضاوت شده در آن دعوا نيز وجود دارند(. 
نكته 11- منّجز بودن حق از شرايط اقامه دعوا نيست بلکه، از شرايط پيروزي در دعوا مي باشد )البته برخي 

اين شرط را از شرايط اقامه دعوا مي دانند( 
نكته 12- برخي معتقدند كه تقديم  دادخواست ازجمله شرايط اقامه دعواست )دكتر سيد جالل الدين 
مدني( اما دكتر شمس معتقد است. تقديم دادخواست از شرايط اقامه دعوا نيست بلکه از شرايط  الزم 

براي شروع رسيدگي دادگاه و بررسي وجود يا عدم وجود شرايط اقامه دعوا است. 
نكته 13- در مواردي كه رسيدگي به ادعا را خود خواهان، درخواست نموده باشد و شخص حقيقي باشد 
)شخص حقيقي اصيل( مفهوم سمت در ذي نفع بودن مستغرق مي باشد به نحوي كه با احراز ذي نفعي 

نيازي به احراز سمت نيست. 
نكته 14- تکليف دادگاه در رسيدگي به وجود يا عدم وجود سمت، زماني به وجود مي آيد كه درخواست 

را شخص حقيقي اصيل مطرح نکرده باشد. 
1- دادگاه درصورتي به دعاوي حقوقي رسيدگي مي نماید که:               )ارشد آزاد- 1375(

ب( به وجود حق علم داشته باشد.  الف( ذي حق دادخواست تنظيم نموده باشد. 
د( حق مستند به داليل مصرح در قانون باشد.  ج( حق مستند به سند رسمي باشد.   



11 كليات

2- هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوایي رسيدگي کند:     
)قضاوت- 1379 و 1378، مشاوران حقوقي- 1380(

الف( مگر اينکه خواهان يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي رسيدگي به دعوا را با رعايت قانون 
خواسته باشد.

ب( مگر اينکه، خواهان يا فردي ذي سمت از سوي او با رعايت موازين  مقررات جاري اقامه دعوا نموده باشد. 
ج( مگر اينکه، شخص يا اشخاصي ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا 

را برابر قانون درخواست كرده باشند. 
د( مگر اينکه، شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي يا ذي سمت قانوني، از سوي آنان با رعايت كليه 

موازين و مقرارت جاري دادخواست كامل داده باشند.
نمایندگي  او،  از  امين عاجز  نمایندگي  ������������ و  نمایندگي  از فرزند صغير،  نمایندگي پدر   -3
������������� است�                     )ارشد سراسري- 1383(

الف( قضايي- قانوني        ب( قضايي- انتخابي    ج( قانوني- قضايي        د( قانوني- انتخابي

سؤال 3: ج   سؤال 2: ج   سؤال 1: الف   پاسخنامه

ماده 3- قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوي رسیدگي کرده، حکم مقتضي صادر و یا فصل 
خصومت نمایند. درصورتي که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصاًل قانوني در 
قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که 
مغایر با موازین شرعي نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمي توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال 
یا تعارض قوانین از رسیدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و ااّل مستنکف از احقاق حق شناخته شده 

و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگري جهت رسیدگي 

ارجاع خواهد شد. 

تكليف قضات به فصل خصومت

نكته 1- قضات دادگاه ها موظف اند، طبق قانون و با رعايت تشريفات قانوني به دعاوي رسيدگي كنند، 
تخلف از اين مورد، موجب فسخ يا نقض رأی در مراجع عالي خواهد بود. 

نكته 2- اگر دادگاه دعواي مطروحه را قطع و فصل نکند، حکم صادره برخالف ماده 3 ق.آ.د.م بود، و 
نقض خواهد شد. 

نكته 3- براي اينکه قاضي بتواند به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر يا اصول حقوقي مراجعه كند، 
يکي از شرايط زير الزم است: 1- قانون كامل نباشد. 2- قانون موضوعه صريح نباشد. 3- درخصوص 
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موضوع دو قانون متعارض وجود داشته باشد. 4- در قضيه مطروحه اصاًل قانوني وجود نداشته باشد. 
نكته 4- مجازات قاضي مستنکف از احقاق حق  براي بار اول شش ماه تا يك  سال انفصال و درصورت 

تکرار انفصال دائم از شغل قضايي است. )م597 ق.م.ا مصوب 1375 )بخش تعزيرات((
نكته 5- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده 
را به شعب ديگري ارجاع مي دهد )در اين مورد مجازات مقرر در )ماده 597 ق.م.ا مصوب 1375 )بخش 

تعزيرات(( در مورد وي اجرا نخواهد شد. زيرا در اين مورد مستنکف شناخته نمی شود.
نكته 6- موارد رّد دادرس: كه در ماده 91 ق.آ.د.م ذكر شده است، استثنا بر تکليف دادرس براي رسيدگي 

به دعوا است. 
1- قانوني بودن دادرسي یعني:        )دکتراي اعزام به خارج- 1376(

الف( صالحيت محاكم را قانون تعيين مي كند و قاضي بايد طبق قانون حکم صادر كند.
ب( صالحيت محاكم را رئيس قوه قضاييه تعيين مي كند و قاضي مي تواند با توجه به منابع فقهي حکم 

صادر كند. 
ج( صالحيت محاكم را فقيه جامع الشرايط تعيين مي كند و قاضي بايد براساس نظر او، حکم صادر كند.

د( قاضي محاكم براساس متون فقهي و منابع معتبر و فتاوي مشهور بايد حکم صادر كند. 
2- قضات دادگاه در وهله اول موظفند موافق ���������������� به دعاوي رسيدگي کنند�   

                                  )قضاوت- 1380(
الف( قوانين              ب( منابع معتبر فقهي              ج( فتاوي معتبر              د( رويه قضايي

3- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بيابد:          
)ارشد آزاد- 1380، قضاوت- 1380(

الف( بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر نمايد و رأي قطعي است. 
ب( پرونده به شعبه ديگري، جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ج( بايد براساس اجتهاد خود رأی صادر نمايد و رأي قابل تجديدنظر است. 
د( پرونده به ديوان عالی كشور ارسال خواهد شد تا، حل اختالف كند. 

4- هرگاه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، باید:          )ارشد سراسري- 1382(
الف( جهت ارجاع پرونده به شعبه ديگر، قرار عدم صالحيت صادر نمايد.

ب( جهت ارجاع پرونده به شعبه ديگر، قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد.
ج( براساس نظر اجتهادي خود اقدام به صدور رأي نمايد اما اين رأي، قابل نقض مي باشد. 

د( براساس نظر اجتهادي خود اقدام به صدور رأي نمايد و اين رأي فقط نزد مجتهد جامع الشرايط 
قابل شکايت است. 
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5- اگر در ارتباط با دعوا مطروحه حكم قانوني موجود نباشد، قاضي رسيدگي کننده چه تكليفي 
دارد؟                     )وکالت- 1384(

الف( از نظر قانوني تکليفي ندارد و مي تواند دعوا را رد كند. 
ب( بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و يا عرف، حکم قضيه را صادر نمايد.

ج( بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي، حکم قضيه را صادر نمايد.
د( بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم، حکم قضيه را صادر نمايد. 
6- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند:              )وکالت- 1387(

الف( پرونده را به ديوان عالی كشور ارسال مي نمايد تا حل اختالف شود.
ب( بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر كند و رأي قابل تجديدنظر است.

ج( بايد براساس اجتهاد خود رأي صادر نمايد و رأي قطعي است.
د( پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

7- چنانچه در قضيه مطروحه اصاًل قانوني وجود نداشته باشد، وظيفه قاضي چيست؟            
)وکالت- 1387( الف( بايد حکم به رد دعوي صادر نمايد.   

ب( بايد با مصالحه فصل خصومت كند.
ج( بايد به داوري ارجاع دهد.

د( بايد به استناد منابع معتبر اسالمي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حکم مقتضي 
صادر كند. 

سؤال 4: ب سؤال 3: ب  سؤال 2: الف  سؤال 1: الف 
سؤال 7: د   سؤال 6: د   سؤال 5: ج  

پاسخنامه

ماده 4- دادگاه ها مکلف اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و 
کلي حکم صادر کنند.

تعيين تكليف دعاوي به طور خاص

نكته 1- درصورتي كه حکم دعوا به صورت عام صادر شده باشد، در مراجع باالتر قضايي فسخ خواهد شد.
نكته 2- منظور از تعيين تکليف به طور خاص عبارت است از، مستند ساختن تصميم دادگاه به قانون 

و شرع. 
1- دادگاه ها مكلف اند:                          )مشاوران حقوقي- 1381، قضاوت- 1379(

الف( در مورد هر دعوا به داليل طرفين رسيدگي نموده و به صورت كلي مبادرت به صدور حکم نمايند. 
ب( به دعوا مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسيدگي نموده و به صورت عام حکم صادر نمايند.
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ج( به دعوای مطروحه با توجه به نتيجه رسيدگي به داليل متداعيين رأي پرونده را صادر نمايند.
د( در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند.

2- دادگاه ها در امور مدني موظفند:               )مشاوران حقوقي- 1385(
الف( در دعوای مطروحه با احراز واقع رأي مقتضي صادر و تعيين تکليف قانوني نمايند.

ب( با توجه به خواسته دعوا رسيدگي و با صدور رأي تعيين تکليف نمايند.
ج( در مورد هر دعوا به طور خاص، تعيين تکليف قانوني نمايند.

د( درخصوص دعواي مطروحه با احراز واقع و اعالم ختم رسيدگي، رأي قانوني صادر نمايند. 

سؤال 2: ج  سؤال 1: د   پاسخنامه

ماده 5- آرای دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردي که به 
موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

اصل قطعيت آراء

نكته 1- اصل بر اين است كه آرای صادره از دادگاه بدوي قطعي مي باشد مگر، در موارد منصوص در قانون 
كه قابليت نقض و تجديدنظر آرا پيش بيني شده است. 

نكته 2- حکمي كه قطعي نشده باشد، قابليت اجرا ندارد مگر در 2 مورد كه استثنا شده است: 
الف- حکم ورشکستگي 

ب- دعاوي تصرف 
نكته 3- حکمي كه به محکوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني وي ابالغ نشده و حکمي كه موضوع آن 

معين نباشد، قابل اجرا نيست. 
نكته 4- آرای دادگاه ها اعم از حکم يا قرار است، خواه در امور مربوط به دعاوي )حقوقي يا كيفري( صادر 

شده باشد و خواه در امور حسبي.
نكته 5- به موجب اين ماده  رسيدگي به هر دعوايي يك مرحله اي بوده و رسيدگي دو مرحله اي 

خالف اصل محسوب مي شود و نياز به تصريح قانونگذار دارد.
)قضاوت- 1393( 1- کدام مورد، درخصوص قطعيت آرای دادگاه ها صحيح است؟ 

الف( اصل بر قطعيت قرارها است برخالف احکام
 ب( اصل بر قطعيت احکام است برخالف قرارها

ج( اصل بر عدم قطعيت است 
د( اصل بر قطعيت است

سؤال 1: د  پاسخنامه
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ماده 6- عقود و قراردادهایي که مخل نظم عمومي یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع 
باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

عقود و قراردادهاي بي اثر

نكته 1- دادگاه در موارد زير نبايد به عقد يا قرارداد ترتيب اثر دهد: 
1- درصورتي كه مخالف اخالق حسنه باشد. 

2- درصورتي كه مخالف نظم عمومي باشد.
3- درصورتي كه مخالف صريح قانون باشد. 

نكته 2- رأيي كه براساس قراردادي كه برخالف اخالق حسنه يا نظم عمومي يا مخالف قانون بوده صادر 
شود، قابليت فسخ و نقض در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالی كشور را دارد. )از جهات فسخ و 

نقض مي باشد(
1- عقود و قراردادهایي که مخل نظم عمومي است در ���������������� قابل ترتيب اثر نيست� 

                                    )قضاوت- 1380(
الف( دفتر كل              ب( دادگاه              ج( مرجع داوري              د( مورد طرفين 

سؤال 1: ب پاسخنامه
 

ماده 7- به ماهیت هیچ دعوایي نمي توان در مرحله باالتر رسیدگي نمود، تا زماني که در مرحله نخستین 
در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

رسيدگي در مرحله باالتر

نكته 1- اصل بر اين است كه به هيچ دعوايي نمي توان در مراحل باالتر بدون اينکه در مرحله بدوي مورد 
رسيدگي قرار گرفته باشد، رسيدگي نمود. )رسيدگي در مراحل باالتر منوط به رسيدگي در دادگاه 

بدوي مي باشد( 
نكته 2- استثنا بر اصل  طرح دعاوي طاري مي باشد )جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجديدنظر( 
نكته 3- رسيدگي به دعواي متقابل در مرحله تجديدنظر درصورتي كه در مرحله بدوي به آن رسيدگي 

نشده باشد، صورت قانوني ندارد )راي شماره 315- 1323/5/31، شعبه اول ديوان عالی كشور( 
باالتر كه رسيدگي ماهوي مي كند، به مرحله تجديدنظر منحصر مي شود و در مرحله  نكته 4- مرحله 

فرجام فقط رسيدگي شکلي صورت مي گيرد.
1- برابر ماده 7 قانون آیين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوایي نمي توان در مرحله �������������� 
مگر  باشد  نشده  ��������������� صادر  دعوا  آن  در   �������������� مرحله  در  که  زماني  تا  نمود  رسيدگي 
���������������� �                  )مشاوران حقوقي- 1386(
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الف( نخستين- باالتر- قراري- به تشخيص دادگاه.   ب( باالتر- نخستين- حکمي- به موجب قانون.
ج( نخستين- باالتر- حکمي- به تشخيص دادگاه.    د( باالتر- نخستين- قراري- به موجب قانون.

سؤال 1: ب پاسخنامه

ماده 8- هیچ مقام رسمي یا سازمان یا اداره دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجراي آن 
جلوگیري کند مگر، دادگاهي که حکم صادر نموده و یا مرجع باالتر، آن هم در مواردي که قانون معین 

نموده باشد.

ممنوعيت تغيير در حكم یا جلوگيري از اجراي  آن

نكته 1- منظور از مقام رسمي، اعم از مقام هاي دادگستري و ساير مقام هاي مملکتي بوده. به بيان ديگر 
كسي كه با احراز شرايط قانوني و با صدور حکم تصدي مقامي را عهده دار شده و وظايف و تکاليفي 

برعهده وي گذاشته مي شود، مقام رسمي است. 
نكته 2- اين ماده بيانگر قاعده فراغ دادرس مي باشد )هنگامي كه دادرس رايي را صادر مي كند، ديگر 
حق ندارد نسبت به آن دخل و تصرفي نمايد يا تغييراتي بدهد و حتي نمي تواند با رضايت  اصحاب دعوا 

رأی خود را تغيير دهد(. 
نكته 3- استثنائات بر قاعده فراغ دادرس: دادگاه پس از صدور حکم يا قرار قاطع تحت شرايطي مي تواند 
اعتراض  پس  در  يا  و  نمايد  تفسير  را  آن  ابهام  يا  اجمال  وجود  صورت  در  يا  نمايد  تصحيح  را  آن 
محکوم عليه غايب يا اعتراض شخص ثالث و يا اعاده دادرسی مجدداً به دعوايي كه منتهي به صدور رأی 

شده، تحت شرايطي اشتغال يابد. 

ماده 9- رسیدگي به دعاویي که قبل از تاریخ اجراي این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون 
ادامه مي یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان 
عدم  قرارهای  کلیه  به  نسبت  شود  شناخته  شرع  خالف  قوانین،  آن  این که  مگر  می باشد  آنان  صدور 
صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان 

رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود. 

تداوم رسيدگي به دعاوي

نكته 1- آرای صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين ُمجرا در زمان صدور آنان 
مي باشد مگر اين كه آن قوانين، خالف شرع شناخته شوند.

نكته 2- نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه ها صادر شده 
و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي است، به ترتيب مقرر در اين 
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قانون عمل مي شود. 
نكته 3- مقررات مربوط به سازمان قضاوتي از قوانين آمره محسوب مي شود و اثر فوري دارد )عطف به 

ماسبق مي شود( و شامل دعاوي مطروحه نيز مي شود. 
نكته 4- مقررات مربوط به صالحيت ذاتي از قوانين آمره شمرده شده و اثر فوري دارد )عطف به ماسبق 
می شود( اما مقررات مربوط به صالحيت نسبي دادگاه ها از قوانين مخّيره )تکميلي( بوده و اصوالً عطف 

به ما سبق نمي شود مگر اينکه در خود قانون يا قوانين ديگر ترتيبي غير از اين مقرر شود. 
نكته 5- مقررات مربوط به آيين دادرسي به معناي اخص )مانند مهلت تجديدنظرخواهي و...( از قوانين 
آمره محسوب مي شود و اين مقررات نيز اثر فوري داشته )عطف به ما سبق مي شود( مگر در مواردي 

كه عطف به ما سبق شدن به حقوق مکتسبه افراد، خللي وارد سازد. 
نكته 6- چنانچه در زمان مطرح بودن امري در ديوان عالی كشور يکي از مقررات آيين دادرسي مدني به 
معناي خاص الزم االجرا گردد كه در زمان صدور رأي فرجام خواسته الزم االجرا نبوده، در ديوان عالی 
كشور مورد عنايت قرار نمي گيرد اما چنانچه رأي نقض شود دادگاه مرجوع اليه مکلف به اجراي مقررات 

جديد مي باشد. 
نكته 7- رأي وحدت رويه قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شود.  

1- عطف به ماسبق شدن مقررات آیين دادرسي مدني به معناي اخص:       )ارشد آزاد- 1377(
الف( در هر صورت غيرممکن است و صحيح نمي باشد.

ب( با توجه به مقررات مؤخرالتصويب سؤال در هيچ صورتي مطرح نمي شود.
ج( درصورتی كه به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد آورد، ممکن نمي باشد. 

د( درصورتی كه در خود آن ها تصريح نشده باشد، صحيح نمي باشد.
2- حكمي از دادگاه عمومي صادر شده که، با توجه به مقررات حاکم در زمان صدور آن غيرقابل 
فرجام و با توجه به مقررات حاکم در زمان ابالغ آن قابل فرجام است� فرجام خواهي محكوم عليه 
نسبت به این حكم، قانونًا:                  )وکالت- 1383(

ب( ممکن است. الف( ممکن نيست.   
د( بستگي به نظر رياست ديوان عالی كشور دارد.  ج( بستگي به مقررات فعلي دارد.   
3- مقررات مربوط به سازمان قضایي، از قواعد آمره:                   )ارشد سراسري- 1383(

الف( بوده و اثر فوري دارند و توافق خالف آن ها بي اثر است.
ب( بوده و اثر فوري ندارند و توافق  خالف آن ها بي اثر است.
ج( نبوده و اثر فوي دارند و توافق خالف  آن ها معتبر است.
د( نبوده و اثر فوري ندارند و توافق خالف آن ها معتبر است.
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4- مقررات آیين دادرسي مدني به معناي اخص، اصوالً از قواعد�����������       )ارشد آزاد- 1384(
الف( آمره شمرده مي شوند و توافق خالف آن ها مؤثر نيست.
ب( مخّيره شمرده مي شوند و توافق خالف آن ها مؤثر است.

ج( آمره شمرده مي شوند و توافق خالف آن ها، به صالحديد دادگاه مؤثر است.
د( مخّيره شمرده مي شوند و توافق خالف آن ها، به صالحديد دادگاه مؤثر است.

در جریان،  دادرسي هاي  در  دليل،  کارگيري  به  و  ارائه  تهيه،  آیين  بر  قوانين جدید حاکم   -5
علي القاعده ������������                     )ارشد سراسري- 1384(

الف( بايد فوراً اجرا شود.   
ب( نبايد فوراً اجرا شود.

ج( تنها درصورتي بايد فوراً اجرا شود كه مربوط به اعمال حقوقي باشد. 
د( تنها درصورتي بايد فوراً اجرا شود كه مربوط به وقايع حقوقي باشد. 

6- هرگاه پس از تقدیم دادخواست نخستين به دادگاه صالح، به موجب قانون، در قلمرو یا نوع 
چنين دادگاهي تغيير ایجاد شود به گونه اي که صالحّيت خود را از دست بدهد، علي القاعده 
تغيير ایجاد شده �����������                    )ارشد سراسري- 1384(

الف( در قلمرو يا نوع، مانع رسيدگي دادگاه است. 
ب( در قلمرو يا نوع، مانع رسيدگي دادگاه نيست.

ج( در قلمرو، مانع رسيدگي دادگاه است اما در نوع، مانع رسيدگي نيست.
د( در قلمرو، مانع رسيدگي دادگاه نيست اما در نوع، مانع رسيدگي است.

انقالب صادر شده و طبق مقررات قطعي است، طرفين  از دادگاه  از صدور رأیي که  7- پيش 
توافق مي نمایند که رأی مزبور قابل تجدیدنظر باشد، این رأی قابل تجدیدنظر:            

                )ارشد آزاد- 1385(
الف( است، چون مربوط به حقوق خصوصي اشخاص است. 

ب( نيست، چون توافق خالف قواعد آمره است.
ج( است، چون در دادگاه انقالب تنها به موازين شرعي عمل مي شود. 

د( نيست، چون امر در دادگاه انقالب مطرح است. 
8- دعوایي در دادگاه عمومي کرج اقامه مي شود در جریان دادرسي، به موجب قانون، دعوایي از 
این قبيل در صالحيت دادگاه انقالب تهران قرار مي گيرد� در این صورت دادگاه کرج علي القاعده 
باید:                 )ارشد آزاد- 1387(

الف( با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را به دادگاه انقالب تهران بفرستد.
ب( پرونده را براي تعيين مراجع صالح به ديوان عالی كشور بفرستد.
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ج( رسيدگي را ادامه دهد.
د( پرونده را براي تعيين مرجع صالح به دادگاه تجديدنظر استان تهران بفرستد.

9- آرای صادره از حيث قابليت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع چه قانوني است؟            
                     )وکالت- 1387(

الف( قانون ُمجرا در زمان صدور آنان، مگر اينکه آن قوانين خالف شرع شناخته شود.
ب( قانون زمان تقديم دادخواست بدوي.

ج( قانون زمان اعتراض يا تجديدنظر يا فرجام.  
د( قانون الحق.

10- اگر در جریان رسيدگي به دعوایي، به موجب قانون جدید تعداد قضات دادگاه تغيير یابد، در 
ادامه رسيدگي، تعداد قضات باید به تعدادي باشد که:            )ارشد آزاد- 1388(

الف( در قانون جديد پيش بيني شده مگر طرفين، خالف آن تراضي نمايند.
ب( در قانون قبلي پيش بيني شده بود. 

ج( در قانون قبلي پيش بيني شده بود مگر طرفين، خالف آن تراضي نمايند.
د( در قانون جديد پيش بيني شده است. 

قانون  به موجب  اقامه شده  دادگاه عمومي  در  که  به دعوایي  11- چنانچه در جریان رسيدگي 
بعدي، مرجع دیگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي باید �����������������                )وکالت- 1391(

الف( در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.  
ب( در هر حال قرار عدم صالحيت صادر نمايد.

ج( قرار عدم صالحيت صادر نمايد مگر، در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
د( به رسيدگي ادامه دهد مگر، در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

سؤال 4: الف سؤال 3: الف  سؤال 2: الف  سؤال 1: ج  
سؤال 8: الف سؤال 7: ب  سؤال 6: د   سؤال 5: الف 

سؤال 11: ج سؤال 10: د   سؤال 9: الف 

پاسخنامه
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باب اول: در صالحيت دادگاه ها
فصل اّول: در صالحيت ذاتي و نسبي دادگاه ها

ماده 10- رسیدگي نخستین به دعاوي، حسب مورد در صالحیت دادگاه هاي عمومي و انقالب است مگر 
در مواردي که قانون مرجع دیگري را تعیین کرده باشد. 

صالحيت عام دادگستري

به  مراجع قضاوتي در رسيدگي  است كه  و حقي  تکليف  از  عبارت  مفهوم،  از حيث  نكته 1- صالحيت 
دعاوي، شکايات و امور به خصوص، به حکم قانون، دارا مي باشند. 

صالحيت: 
الف- ذاتي  عبارت است از حق و تکليف اين مرجع با توجه به صنف، نوع و درجه آن ها در رسيدگي 
به دعاوي و صدور رأی به حکم قانون. )مراجع قضاوتي ايران از حيث صنف به مراجع قضايي و مراجع 
اداري و از لحاظ نوع به مراجع عمومي و اختصاصي و از لحاظ درجه به بدوي و تجديدنظر تقسيم 

مي شوند(.  
ب- محلي  وقتي با اعمال قواعد مربوط به صالحيت ذاتي مشخص شد كه كدام مرجع از لحاظ 
صنف، نوع و درجه، صالح به رسيدگي است،  بايد از ميان همه دادگاه هاي صالح در ايران باتوجه به قواعد 

مربوط به صالحيت محلي، دادگاه  صالح مشخص شود.
نكته 2- اصل بر صالحيت مراجع قضايي عمومي است و اين مراجع صالحيت رسيدگي به تمامي امور جز 

آنچه را كه به صراحت در صالحيت مرجع اختصاصي قرار گرفته است، دارند. 
بالعکس مراجع اختصاصي صالحيت رسيدگي به هيچ دعوايي )امري( را ندارد مگر آنچه به مطابق قانون 

و صراحت در صالحيت آن ها قرار گرفته است. 
نكته 3- دعواي افراز ملکي كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته، در صالحيت اداره ثبت محل وقوع ملك 

است اما اگر جريان ثبتي به پايان نرسيده باشد، دعوا در صالحيت دادگاه عمومي است. 
نكته 4- ديوان عدالت اداري تنها مرجع عمومي اداري و عالي ترين آن نيز  مي باشد. 

نكته 5- دادگاه خانواده از مراجع اختصاصی شمرده می شود و تنها صالحيت رسيدگي به دعاوي و اموري 
را خواهد داشت كه، قانونگذار در صالحيت آن قرار داده است. 

نكته 6- آرای صادره از مراجعي كه صالحيت ذاتي ندارند بي اعتبار است، اما اين بي اعتباري تا وقتي قابل 
طرح است كه راه رسيدگي باز باشد. بنابراين چنين رايي وقتي قطعي شد، اعتبار امر مختومه دارد. 

نكته 7- موارد زير ازجمله صالحيت هاي ذاتي است: 
1- صالحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري 

2- صالحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه انقالب و دادگاه هاي نظامي 
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3- صالحيت دادگاه هاي بدوي نسبت به دادگاه های تجديدنظر 
نكته 8- قوانين مربوط به صالحيت نسبي عطف به ماسبق نمي شود ولي، قوانين مربوط به صالحيت ذاتي 

عطف به ماسبق مي شود. 
نكته 9- در موارد صالحيت نسبي دادگاه ها، توافق اصحاب دعوا براي ارجاع دعوا به دادگاهي ديگر كه 
صالحيت نسبي رسيدگي به دعوا را ندارند »آنچه مربوط به دعاوي خانواده است« بي اثر به نظر مي رسد. 
به شمار  آمره  قواعد  ازجمله  و  بوده  نظم عمومي مربوط  به  ذاتي،  به صالحيت  قواعد مربوط  نكته 10- 
مي رود درنتيجه، براي اعمال اين قواعد الزم نيست كه حتماً طرف هاي دعوا بر عدم صالحيت ايراد 
كنند بلکه تشخيص صالحيت با خود دادگاه بوده و در اين مورد مکلف به صدور قرار عدم صالحيت 
مي باشد همچنين توافق برخالف قواعد آمره )همانند صالحيت ذاتي و ارجاع دعوا به دادگاهي كه صالح 

نيست( فاقد اعتبار است. 
نكته 11- قواعد مربوط به صالحيت نسبي، از قواعد تکميلي بوده و طرفين دعوا مي توانند برخالف آن 
تراضي نموده و دعوا را در دادگاهي كه طبق اصول، صالح به رسيدگی )البته از نظر محلي( نيست، 
مطرح نمايند اما در هر حال توافق صريح يا ضمني طرفين دعوا دادگاهي را كه صالحيت محلي براي 

رسيدگي به آن دعوا را ندارد، مکلف به رسيدگي نمي كند. 
نكته 12- ظاهر تبصره 1 ماده 10 ق.د.ع.ا داللت بر اين دارد كه آنچه بر عهده دادگاه عمومي است تعيين 
ميزان خسارت است و آنچه به ديوان عدالت واگذار شده رسيدگي و احراز اركان مسئوليت مدني يعني 

تقصير واحد يا شخص طرف شکايت، اصل ورود خسارت و رابطه سببيت است. 
نكته 13- چنانچه دعاوي داخل در صالحيت دادگاه خانواده در ساير شعب دادگاه عمومي اقامه گردد، اين 
دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد و پرونده از طريق رئيس حوزه قضايي به شعبه اختصاص 
يافته به دعاوي خانوادگي ارجاع شود. صدور قرار عدم صالحيت شعبه دادگاهي نسبت به شعبه ديگر 

همان دادگاه در حوزه قضايي واحد منتفي است. 
نكته 14- اگر شهرداري از صدور پروانه ساختمان خودداري نمايد، مرجع الزام آن ديوان عدالت اداري 

مي باشد. )راي وحدت رويه 556- 1370/2/10( 
نكته 15- دعواي ابطال دستور اجراي سندي كه از اجرای ثبت صادر شده است، در صالحيت دادگاه 

عمومي محل مرجعي است كه دستور اجرا صادر نموده است. 
مدني  دادرسي  آيين  طبق  عمومي  دادگاه  در  روحانيون،  عليه  حقوقي  دعاوي  به  رسيدگي   -16 نكته 

دادگاه هاي عمومي خواهد بود. 
1- مستأجري که با سند عادي محلي را براي کسب اجاره نموده و پس از انقضاي مدت اجاره 
تا کنون پنج سال مورد اجاره را در تصرف دارد، بدون داشتن حق انتقال به غير و بدون رضایت 

موجر، مورد اجاره را به غير منتقل مي کند موجر براي تخليه مورد اجاره باید:    
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                       )ارشد سراسري- 1377(
الف( به اداره اجراي ثبت مراجعه كند.   

ب( به دادگاه عمومي مراجعه كند.
ج( بايد طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/29 به مقام قضايي مراجعه كند تا مقام 

قضايي حکم تخليه صادر كند. 
د( بايد به مقام قضايي مراجعه كند، تا مقام قضايي دستور تخليه را به اداره اجراي ثبت صادر كند. 

2- دو نفر در یک قطعه زمين ثبت شده مشاعًا شریک هستند به علت حدوث اختالف، یكي از 
شرکا تصميم به افراز ملک مشاعي مي گيرد، او باید به کدام مرجع مراجعه کند؟   

                                                     )وکالت- 1378(
ب( دادگاه عمومي محل وقوع ملك. الف( واحد ثبتي محل وقوع ملك.  
د( دادگاه عمومي اقامتگاه خواهان. ج( دادگاه عمومي محل اقامت خوانده.  

3- دعواي ابطال دستور اجراي سند الزم االجرا که از اجراي ثبت صادر شده باشد، در صالحيت 
دادگاه محل:                )ارشد آزاد- 1381(

الف( مرجعي است كه عمليات اجرايي در آن جا انجام شود.  
ب( اقامت خوانده است. 
ج( اقامت خواهان است.

د( مرجعي است كه دستور اجرا صادر نموده است.
4- درخواست افراز ملكي که جریان ثبتي آن خاتمه یافته و طرف مقابل آن اداره دولتي است، 
در صالحيت:                  )ارشد آزاد- 1377، ارشد سراسري- 1381(

ب( ديوان عدالت اداري است. الف( دادگاه عمومي است.   
د( اداره ثبت محل اقامت طرف مقابل است.  ج( اداره ثبت محل وقوع ملك است.  

5- رسيدگي به شكایت از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختماني در صالحيت 
������������� �           )وکالت- 1382، ارشد سراسري- 1378، ارشد آزاد- 1375(

ب( دادگاه محل اقامت خواهان است. الف( دادگاه محل وقوع ملك است.  
د( در صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده است.  ج( ديوان عدالت اداري است.   
6- رسيدگي به درخواست افراز نسبت به امالك:                             )مشاوران حقوقي- 1382(

الف( چنانچه عمليات ثبتي خاتمه يافته باشد در صالحيت واحد ثبتي محل است.
ب( چنانچه در بين شركا محجور باشد در صالحيت دادگاه است.

ج( چنانچه عمليات ثبتي خاتمه نيافته باشد، در صالحيت دادگاه است.
د( موارد الف، ب و ج صحيح است.
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7- چنانچه اداره ثبت نسبت به درخواست افراز رسيدگي و رأی صادر نماید:
)ارشد آزاد- 1382(

الف( رأي مزبور قابل اعتراض ثالث نمي باشد، زيرا تصريح نشده است.
ب( رأي مزبور قابل اعتراض ثالث مي باشد.

ج( رأي مزبور در صورتي قابل اعتراض ثالث است كه جريان ثبتي ملك خاتمه نيافته باشد.
د( اعتراض ثالث نسبت به رأي مستلزم اجازه ديوان عالی كشور است. 

به ميزان عوارض معينه توسط شهرداري در صالحيت  به شكایت مؤدي نسبت  8- رسيدگي 
کدام مرجع است؟                 )مشاوران حقوقي- 1383(

ب( دادگاه عمومي محل. الف( كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها. 
د( واحد تعزيرات حکومتي. ج( ديوان عدالت اداري.   

9- درخواست افراز ملكي که جریان ثبتي آن خاتمه نيافته و طرف مقابل آن اداره دولتي است 
در صالحيت:                             )ارشد آزاد- 1383 و 1377(

ب( ديوان عدالت اداري است.  الف( اداره ثبت محل وقوع ملك است.   
د( اداره ثبت محل اقامت طرف مقابل است.  ج( دادگاه عمومي است.    

10- هرگاه متعهد سند الزم االجرا مقيم کرج باشد و دستور اجراي سند از اداره ثبت تهران صادر 
شود، دعواي ابطال دستور اجرا، در صالحّيت ������������          )ارشد آزاد- 1384(

ب( دادگاه عمومي كرج است. الف( هيئت نظارت استان تهران است.  
د( دادگاه عمومي تهران است.  ج( هيئت نظارت شهرستان كرج است.   

11- دعواي ابطال دستور اجراي سند الزم االجرا در صالحيت����������   )ارشد  سراسري- 1384(
الف( دادگاه عمومي محل مرجعي است كه دستور اجرا صادر كرده است.

ب( هيئت نظارت اداره ثبت محل اقامت خوانده است.
ج( هيئت نظارت اداره ثبت محل تنظيم سند است.      

د( دادگاه عمومي محل اقامت خوانده است. 
12- رسيدگي به تخلف قاضي عضو هيئت حل اختالف مالياتي:           )ارشد سراسري- 1383(

الف( در هر حال، در صالحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ب( در هر حال، در صالحيت دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري است.

ج( اگر قاضي شاغل دادگستري باشد، در صالحيت ديوان عالی كشور است.
د( اگر قاضي شاغل دادگستري باشد، در صالحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است. 

13- رأي ادارة ثبت، در دعواي افراز ملكي که جریان ثبتي آن پایان یافته، تنها قابل:
  )ارشد آزاد- 1386(
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الف( اعتراض هريك از شركا در دادگاه عمومي است و رأی اين دادگاه قطعي است.
ب( اعتراض هريك از شركا در دادگاه عمومي و رأي دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است.

ج( اعتراض هريك از شركا اعتراض ثالث و اعاده ي دادرسي است. 
د( اعتراض هريك از شركا و اعتراض شخص ثالث است.

محصوالت  فروش  عوارض  ميزان  شهرداري ها،  قانون   77 ماده  کميسيون  رأی  به موجب   -14
شرکت دولتي )الف( سيصد ميليون ریال اعالم شده است، شرکت مزبور نسبت به رأی کميسيون 
ماده 77 اعتراض دارد:                )مشاوران حقوقي- 1388(

الف( رأی مزبور غير قابل اعتراض است.
ب( رأی قابل اعتراض مي باشد و مرجع رسيدگي به آن ديوان عدالت اداري است.

ج( رأی قابل اعتراض مي باشد و مرجع رسيدگي به آن دادگاه عمومي است.
د( رأی قابل اعتراض مي باشد و مرجع آن كميسيون تجديدنظر ماده 77 قانون شهرداري هاست. 

15- دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صالحيت ��������������� است�         )وکالت- 1391(
ب( دادگاه محل صدور دستور اجرا الف( هيئت نظارت استان   

د( شوراي عالي ثبت ج( دادگاه محل اقامت متعهد سند  
اما  دهد،  اجاره  شهري  فرمانداري  به  سال  دو  مدت  براي  را  خود  ملک  شخصي  چنانچه   -16
مستأجر پس از پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخليه ملک خودداري نماید� مالک،  
براي تخليه ملک باید به �������� مراجعه نماید�                   )وکالت- 1391(

الف( ديوان عدالت اداري    
ب( دادگاه عمومي محل وقوع ملك

ج( شوراي حل اختالف مستقر در ديوان عدالت اداري 
د( شوراي حل اختالف محل اقامت خوانده

به  باشند، رسیدگی  پیش بینی شده تشکیل شده  قوانین  در  که  مراجعی  تمامی  17- چنانچه 
)وکالت- 1394( دعوای حجر، در صالحیت کدام مرجع است؟ 

ب( شورای حل اختالف      الف( دادسرای عمومی و انقالب      
د( دادگاه خانواده ج( دادگاه عمومی حقوقی     

18-  شكایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صالحيت کدام مرجع است؟ 
)وکالت- 1393(  

ب( دادگاه عمومی محل اقامت خوانده الف( دادگاه عمومی محل اجرای سند  
د( هیئت نظارت منطقه اجرای سند ج( دادگاه عمومی محل تنظیم سند  
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)وکالت- 1393( 19-  کدام مورد درخصوص رسيدگی در دادگاه خانواده صحيح است؟ 
الف( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. جز تشریفات مربوط به دادرسی 

غیابی
ب( با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ج( بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
د( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

به دادگاه  به دادگاه عمومی، شورای حل اختالف نسبت  20- صالحيت دادگاه خانواده نسبت 
عمومی حقوقی درخصوص دعاوی مربوط به اموال عمومی، دادگاه عمومی بدوی نسبت به دادگاه 
)قضاوت- 1392( تجدید نظر استان، به ترتيب کدام است؟ 

ب( نسبی، ذاتی، ذاتی الف(  نسبی، نسبی، ذاتی   
د( ذاتی، ذاتی، ذاتی ج( ذاتی، نسبی، ذاتی   

از ناحيه دستگاه هاي دولتي به دليل تصميمات اشتباه  21- تعيين ميزان خسارت وارد شده 
)قضاوت- 1393( آنان، چگونه است؟  
الف( هم زمان با صدور رأي در دیوان عدالت اداري، راجع به خسارت نیز حكم مقتضي صادر مي شود

ب( پس از تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداري، با دادگاه عمومي است.
ج( هم زمان با صدور رأي در دیوان عدالت اداري و به شرط مطالبه شاکي، حكم مقتضي صادر مي شود.
د( خواهان مي تواند در دیوان عدالت اداري و یا مستقاًل در دادگاه هاي عمومي صالح ، طرح موضوع کند.

کدام  و در صالحيت  نوع دعوا  از کدام  استرداد شناسنامه عليه شخص حقيقی،  22- دعوای 
)ارشد سراسری- 1394( مرجع است؟  

الف( مالی- شورای حل اختالف
ب( غير مالی- اداره ثبت احوال

ج( مالی- دادگاه عمومی حقوقی
د( غير مالی- دادگاه عمومی حقوقی

)ارشد سراسری- 1393( 23- دیوان عدالت اداری مرجع ������� است�  
ب( اختصاصی اداری و عالی ترين مرجع اداری الف( عمومی اداری و عالی ترين مرجع قضايی 
د( اختصاصی قضايی و عالی ترين مرجع اداری ج( عمومی اداری و عالی ترين مرجع اداری 



نشر چتر دانش/ قانون يار آيين دادرسي مدني 26

سؤال 4: ج سؤال 3: د   سؤال 2: الف  سؤال 1: ب 
سؤال 8: الف سؤال 7: الف  سؤال 6: د   سؤال 5: ج  
سؤال 12: د سؤال 11: الف  سؤال 10: د   سؤال 9: ج  

سؤال 16: ب سؤال 15: ب  سؤال 14: ب  سؤال 13: ب 
سؤال 20: د سؤال 19: ب  سؤال 18: الف  سؤال 17: د 

سؤال 23: ج سؤال 22: د  سؤال 21: ب 

پاسخنامه

ماده 11- دعوا باید در دادگاهي اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در 
ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه  همان محل 
باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولي مال غیرمنقول داشته 
باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول 

هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
است.  واقع  آن  در  دادگاه  که  شهرستان  یا  بخش  یک  قلمرو  از  است  عبارت  قضایي  حوزه  تبصره- 
تقسیم بندي حوزه قضایي به واحدهایي از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییري در صالحیت عام دادگاه مستقر 

در آن نمي دهد.

صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده

نكته 1- اصل صالحيت اقامتگاه خوانده مطابق با اصول عمليه به ويژه اصل برائت است و نيز با اماره داللت 
ظاهر بر واقع نيز هماهنگي كامل دارد. 

نكته 2- ترتيب صالحيت دادگاه از حيث محلي به شرح زير است: 
الف- اگر خوانده اقامتگاه دارد، دادگاه محل اقامت وي صالح است. 

ب- درصورتي كه خوانده اقامتگاه ندارد، ولي محل سکونت موقت دارد، دادگاه محل سکونت وي صالح است. 
ج- درصورتي كه خوانده اقامتگاه و محل سکونت نداشته باشد، ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دادگاه 

محل وقوع مال غيرمنقول صالح است )هرچند موضوع دعوا مربوط به مال غيرمنقول نبوده باشد( 
د- درصورتي كه خوانده فاقد اقامتگاه، محل سکونت  و مال غيرمنقول باشد و خواهان نيز مقيم ايران 

نباشد به نظر مي رسد، وي بتواند دعوا را در هريك از دادگاه هاي ايران مطرح كند. 
نكته 3- از آن جا كه مناط صالحيت، تاريخ تقديم دادخواست مي باشد، تغيير اقامتگاه توسط خوانده در 

جريان رسيدگي، تأثيري در صالحيت دادگاه ندارد. 
نكته 4- اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است. 

نكته 5- اقامتگاه زن ناشزه و همچنين زني كه پس از عقد نکاح در محل قبلي خود سکونت داشته و به 
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منزل شوهر نرفته است  تابع اقامتگاه شوهر نيست. 
نكته 6- اقامتگاه صغير و محجور، همان اقامتگاه ولي يا قيم است )ماده 1006 ق.م( 

نزد ديگري كار يا خدمت مي نمايند، چنانچه در منزل كارفرما يا  نكته 7- اشخاص كبيري كه معموالً 
مخدوم  خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن ها خواهد بود. 

)ماده 1009 ق.م(
به  يا طول مدت زندان آن ها  ابد گرديده اند و  به زندان  اقامتگاه اشخاص زنداني كه محکوم   نكته 8- 

اندازه اي است كه عرفاً در زندان ثابت شمرده مي شوند  زندان به شمار مي آيد.
نكته 9- طرفين دعوا مي توانند، محلي را براي ابالغ اوراق قضايي معين نمايند البته اين محل بايد در مقر 

دادگاهي باشد كه، به دعوا رسيدگي مي كند. 
نكته 10- دعواي استرداد جهيزيه، بايد تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود، )درصورتی كه طرح 
دعواي استرداد جهيزيه بدون درخواست طالق باشد( اما اگر طرح اين دعوا توأم با دعواي طالق باشد 
هرگاه دعواي طالق مطرح گرديد )دادگاه خانواده( به موضوع جهيزيه هم، همان جا رسيدگي خواهد 

شد. 
نكته 11- ماده 14 قانون حمايت از خانواده مصوب 91: »هرگاه يکی از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، 
دادگاه محل اقامت طرفی كه در ايران اقامت دارد برای رسيدگی صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از 
كشور باشند ولی يکی از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساكن در 
ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسيدگی 
صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحيت 

رسيدگی را دارد، مگر آنکه زوجين برای اقامه دعوی در محل ديگر توافق كنند«
1- رسيدگي به دعوا مطالبه مال االجاره مال غير منقول، هرگاه مستأجر مقيم کرج و موجر مقيم 
ورامين باشد، در صالحيت دادگاه عمومي کدام شهر است؟                  )ارشد سراسري- 1376(

ب( تهران  الف( ورامين      
د( به درخواست مستأجر تعيين مي شود  ج( كرج    

2- هرگاه محمد که مقيم کرج است خانه اي در بوشهر را به شخصي که مقيم اصفهان است، 
از  یک  کدام  در  را  خود  دعوای  باید  نماید،  دعوا  طرح  ثمن،  مطالبه  براي  بخواهد  و  بفروشد 
دادگاه هاي عمومي اقامه نماید؟                  )ارشد سراسري- 1378(

ب( اصفهان الف( كرج    
د( كرج يا بوشهر به انتخاب محمد ج( بوشهر    

3- شخصي به نام علي از شخص دیگري به نام حسن که مقيم فرانسه است ده ميليون ریال 
است  غيرمنقول  مال  و  موقتي  سكونت  محل  و  اقامتگاه  فاقد  ایران  در  حسن  است�  طلبكار 
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درصورتي که علي بخواهد عليه وي در دادگاه ایران اقامه دعوا نماید، باید دادخواست خود را به 
دادگاه:                     )وکالت-  1378(

الف( اقامتگاه سابق خوانده تقديم نمايد. 
ب( اقامتگاه خود تقديم نمايد.
ج( عمومي تهران تقديم نمايد. 

د( محلي كه خوانده سابقاً در آن جا مال غيرمنقول داشته است. 
4- دعوای مطالبه اجاره بهاي مال غيرمنقول:                )ارشد آزاد- 1378(

الف( بايد در محل وقوع مال غيرمنقول اقامه شود.       
ب( بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

ج( بايد در دادگاه محل وقوع عقد اقامه شود.
د( خواهان مي تواند دعوا را در محل وقوع مال غيرمنقول يا محل انعقاد عقد اجاره اقامه نمايد.

5- چنانچه خوانده خارجي و مقيم خارج و خواهان مقيم ایران باشد، دعواي شخصي:
الف( بايد در دادگاه تهران اقامه شود.  

ب( بايد در دادگاه خارج اقامه شود.
ج( مي تواند در هريك از دادگاه هاي ايران اقامه شود.

د( بايد در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود.
6- حوزه قضایي عبارت است از:       )قضاوت- 1380 و 1379، دکتراي اعزام به خارج- 1376(

الف( يك بخش و يا شهرستان.       
ب( يك بخش و يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.

ج( يك بخش و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.
د( يك شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.

7- کدام یک از دعاوي زیر باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود:         )وکالت- 1382(
الف( اعسار از محکوم به.   

ب( ثمن معامله راجع به غيرمنقول.
ج( دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول.

د( ابطال اجراييه كه اجراي ثبت به تقاضاي زوجه براي وصول مهريه عليه زوج صادر كرده است. 
8- اگر علي که مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي که مقيم قم است بفروشد، 

براي طرح دعواي مطالبه ثمن در کدام یک از دادگاه هاي عمومي باید اقامه دعوي نماید؟  
                    )وکالت- 1387(

الف( تهران              ب( شيراز              ج( قم               د( هر كدام دسترسي دارد. 
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