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کتاب اول: در امور مدنی

کلیات

ماده 1- آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه 
كه  مراجعي  ساير  و  كشور  ديوان عالي  تجديدنظر،  انقالب،  عمومي،  دادگاه هاي  در  بازرگاني  و  مدني  دعاوي 

به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود.

نکات تستی
رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مورد امور حسبی الزم الرعایه نمی باشد؛ مگر در   -1

مواردی که در قانون امور حسبی به آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده است.
در رسیدگی به امور تجاری نیز به استناد این ماده، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی   -2

الزم الرعایه است.
با توجه به اینکه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی   -3
مدنی می باشد؛ بنابراین متضرر از جرم می تواند دعوای مدنی خویش را در دادگاهی که به 
جنبه کیفری رسیدگی می کند با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اقامه نماید. )16/7(

آمره و تشریفاتی بودن دو خصیصه قوایین آیین دادرسی مدنی است. باید توجه داشت که   -4
مقررات مربوط به سازمان های قضاوتی، همچنین مقررات مربوط به صالحیت ذاتی مراجع 
و مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص از جمله فوانین آمره هستند؛ اما مقررات 

مربوط به صالحیت محلی دادگاه ها، علی االصول از قوانین مخیره هستند. )11/10( 
مقصود از »سایر مراجع« در این ماده، مراجعی هستند که باید در امور مربوط به حدود   -5
وظایف خود )نه دعاوی مدنی و بازرگانی( آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند. برای نمونه 
باید مطابق آیین دادرسی  ابالغ رأی خود  اداری که در  تخلفات  به  هیئت های رسیدگی 

مدنی عمل کنند. )5/18(
اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری الزم است و چون ماده »56«   -6
از جنگل ها و مراتع کشور و کمسیون های مشابه، دادگاه و  قانون حفاظت و بهره برداری 
به  ملزم  آنها،  در  شرکت کننده  قاضی  جمله  از  کمیسیون ها  اعضای  لذا  نیستند؛  محکمه 
تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند؛ زیرا همان گونه که ذکر شد، قوانین آیین 
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دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم 
می گردد، دارد و کمیسیون های موضوع استعالم، دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به 
)نظریه شماره  نمی گردد.  رعایت  آنها  مورد  در  مدنی  دادرسی  آیین  قوانین  و  بوده  خود 

7/1955 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1377/4/15(

ماده 2- هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا 
قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

نکات تستی
حقوقدانان برای اقامه دعوا چهار شرط را الزم دانسته اند:  -1

 الف( منّجز بودن حق مورد ادعا )معلّق و مشروط نباشد(. 
ب( ذی نفع بودن مدعی. 

ج( احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی.
دعوا  اقامه  منّجز شرط  وجود حق  دکتر شمس،  نظر  از  لکن  )21/ش63(  اهلیت.  داشتن  د( 

نمی باشد، بلکه از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده است. )280/7(
عالوه بر شرایط مزبور باید شروط دیگری را نیز مد نظر قرار داد که از جمله آنها اقامه   -2

دعوا در مدت قانونی و عدم اعتبار امر مختومه در مورد آن دعواست.
برخی از حقوقدانان تقدیم دادخواست را از جمله شرایط اقامه دعوا می دانند، )16/ 408(   -3
لکن طبق نظر دکتر شمس، تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوا محسوب نمی شود، بلکه 
اقامه  یا عدم وجود شرایط  بررسی وجود  و  برای شروع رسیدگی دادگاه  از شرایط الزم 

دعواست. )281/7(
نفع مورد ادعا باید نفعی حقوقی، مشروع، ایجاد شده، باقی، شخصی و مستقیم باشد. )7/   -4

283 به بعد( 
تکلیف دادگاه در بررسی وجود یا عدم سمت، زمانی به وجود می آید که دادخواست را   -5
شخص حقوقی یا شخص حقیقی غیر اصیل تقدیم نموده باشد؛ بنابراین زمانی که شخص 

حقیقی )اصیل( دادخواست داده باشد، احراز سمت مفهومی نخواهد داشت. )286/7(
ایراد  ماده »84«  بند »10«  می تواند طبق  نباشد، خوانده  که خواهان ذی نفع  در صورتی   -6
بی نفعی خواهان را نماید )خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد( که در این صورت 
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دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
می شود؛  تشکیل  علی البدل  دادرس  یا  شعبه  رئیس  حضور  با  حقوقی  عمومی  دادگاه های   -7
البته انجام وظیفه هر دو مقام مزبور در دادگاه واحد منع قانونی ندارد، ولی در این صورت 
پرونده ها توزیع گردیده و هریک در پرونده مورد رسیدگی خود کلیه اختیارات و وظایف 
خود را خواهند داشت. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکفرماست، ولی در 

دادگاه تجدیدنظر قاعده تعدد قاضی حاکم است. )59/7(
مستلزم  نیز  تجدیدنظر  رسیدگی  شروع  که  می شود  استفاده  ماده  این  در  کلی  قاعده  از   -8

درخواست محکوم علیه رأی بدوی است.
درخواست  به  مسبوق  باید  ماده  این  در  مقرر  کلی  اصل  طبق  حکم،  اجرای  توقف  قرار   -9

محکوم علیه باشد.
10- مراد از نمایندگی قانونی که در ماده »2« ذکر شده، امثال مدیران شرکت ها و رؤسای 
اشخاص حقوقی است. )نظریه شماره 7/8955 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1379/9/19(.

يا فصل  و  به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر  قوانين  دادگاه ها موظفند موافق  ماده 3- قضات 
قانوني در  يا اصاًل  باشند  يا متعارض  نبوده  يا صريح  قوانين موضوعه كامل  نمايند. در صورتي كه  خصومت 
قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير 
با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض 
قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و اال مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات 

آن محكوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي 

ارجاع خواهد شد.

نکات تستی
امور حکمی بر عهده دادرس و امور موضوعی برعهده اصحاب دعواست. امور حکمی یعنی   -1
پی بردن به قانون حاکم بر موضوع )به استناد چه قانون یا ماده یا قاعده حقوقی یکی از 
طرفین ذی نفع و ذی حق است، مثاًل به استناد چه ماده ای غاصب، ملزم به خلع ید است(، 
اما امور موضوعی یعنی جهات و تعهداتی که به موجب آن مدعی خود را مستحق می داند 

و ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعای خود به کار می گیرد.
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قرار مناسب صادره در صورتی که قاضی مجتهد باشد، قرار امتناع از رسیدگی است. )بنابر   -2
تبصره این ماده، قاضی مجتهد نیز نمی تواند برخالف قانون رأی بدهد و فقط می تواند با 
این استدالل که قانون خالف فتوای اوست با صدور قرار امتناع ار رسیدگی پرونده را برای 

ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس حوزه قضایی ارسال دارد.(
ممکن است فصل خصومت به طریقی غیر صدور حکم از جمله سازش یا داوری صورت   -3

گیرد.
اگر دیوان عالی کشور تشخیص دهد که حکم قضیه در قوانین مدّون یافت می شود باید   -4
رأی فرجام خواسته را که به استناد موازین شرعی صادر شده به علت مخالفت با قانون 

نقض نماید، حتی اگر موازین شرعِی مخالف قانون، متناسب با موضوع باشد. )449/8(
نظر شورای  اظهار  به  منوط  اسالمی  قانونی مصوبات مجلس شورای  اعتبار  تردید  بدون   -5
نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است 
تاریخ تصویب مجلس شورای اسالمی است و در صورت وحدت زمان،  معیار و مالک، 
قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند. )ش 0650/21 مورخ 1375/4/12 شورای 

نگهبان(

نبايد به صورت عام و كلي  ماده 4- دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و 
حكم صادر كنند.

نکات تستی
منظور از تعیین تکلیف به طور خاص عبارت است از مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون   -1
و شرع که در ماده »9« قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب و نیز اصل »168« قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است. )55/6(

ماده 5- آراي دادگاه ها قطعي است، مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب 
ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.

نکات تستی
هر چند قانون گذار اصل را بر قطعی بودن آرای محاکم قرار داده است )ماده 5 و ماده   -1
330 ق.آ.د.م( اما با نظری کوتاه به موارد تجدیدنظر می توان یافت که دایره آرای قابل 
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تجدیدنظر به مراتب از دایره آرا قطعی وسیع تر است. به عبارت دیگر در این مورد باید 
قانون گذار  )بنابراین  قبیح است.  امری  نیز  اکثر  اکثر شد که تخصیص  به تخصیص  قائل 
اصل را باید بر قابل تجدیدنظر بودن آرا قرار می داد نه بر قطعی بودن آن. همان گونه که 

در زمان حکومت قوانین قبلی آیین دادرسی مدنی، اصل بر تجدیدنظر پذیری آرا بود(.
آرای دادگاه ها اعم از حکم و قرار است. )برای دیدن خصوصیات حکم و قرار، ر.ک: ماده   -2

299 ق.آ.د.م(

ماده 6- عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخالف اخالق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد 
در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

نکات تستی
قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی   -1
است و نقض آنها نظمی را که الزمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ 

خانواده است بر هم می زند. )26/5(
اخالق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است؛ یعنی بخشی از اخالق که هنوز در قوانین   -2

نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن فقط وجدان اجتماعی است. )26/5(

ماده 7- به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله باالتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در 
آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

نکات تستی
این ماده بیانگر اصل رسیدگی دو درجه ای است و حکم قانون در مورد تعیین رسیدگی   -1
عدم  موجب  آن  نقض  و  است  عمومی  نظم  یعنی  آمره  قواعد  جزء  درجه ای  دو  ماهوی 

رعایت صالحیت مطلق یا ذاتی می شود. )21/ 427(
مرحله باالتر که رسیدگی ماهوی می کند به مرحله تجدیدنظر منحصر است و در مرحله   -2

فرجام، فقط رسیدگی شکلی صورت می گیرد.
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ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن 
جلوگيري كند، مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع باالتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده 

باشد.

نکات تستی
این  از  برخی  لکن  است؛  نشده  پیش بینی  قانون  در  دادرس صریحًا  فراغ  قاعده  چند  هر   -1
قسمت ماده ).... نمی تواند حکم را تغییر دهد( قاعده فراغ دادرس را استظهار نموده اند. 
این قاعده بیان می دارد: »قاضی با اعالم رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست 
می دهد و دیگر حق هیچ گونه اظهار نظری را در این خصوص ندارد، حتی دادرس پس از 
صدور رأی با توافق طرفین نیز نمی تواند رأی خود را تغییر دهد. البته این قاعده استثنائاتی 
مانند تصحیح رأی، تفسیر رأی در صورت اجمال و ابهام، اعتراض به رأی )واخواهی، اعاده 

دادرسی و اعتراض ثالث( دارد که در این صورت قاضی اشتغال می یابد.« )231/8(
همة کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقام رسمی محسوب می شوند، به بیان دیگر   -2
کسی که با احراز شرایط قانونی و با صدور حکم، تصدی مقامی را عهده دار شده و وظایف 

و تکالیفی بر عهده وی گذاشته می شود، مقام رسمی محسوب می شود. )18/ 18(

ماده 9- رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه 
مي يابد. 

آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد، 
مگر اينكه آن قوانين، خالف شرع شناخته شود. 

نسبت به كليه قراردادهاي 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 قانون عمل مي شود.

نکات تستی
مقررات مربوط به سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صالحیت ذاتی، عطف  به  ماسبق   -1
می شوند. مقررات آیین دادرسی به معنای اخص نیز عطف به ماسبق می شوند، مگر اینکه 
به حقوق مکتسبه افرارد خلل وارد آورد که در این صورت عطف به ماسبق نمی شوند؛ اما 

مقررات مربوط به صالحیت محلی عطف  به  ماسبق نمی شوند. )7/ 25 و 26(
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قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ الزم االجرا شدن قابلیت   -2
ماده  دوم  قسمت  در  باشد.  شده  مقرر  دیگری  ترتیب  قانون  در  اینکه  مگر  دارد،  اجرا 
»9« قانون مزبور، آرای صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و 
تابع قواین مجری در زمان صدور حکم قرار داده است و به عبارت دیگر  فرجام خواهی 
این قانون، فقط در سه مورد مندرج در  از الزم االجرا شدن  احکام صادره در زمان قبل 
ماده »9« تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است. )نظریه شماره 

7/2530 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1379/3/25(
چنانچه فسخ دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن در اجرای مقررات سابق توسط   -3
مدیر دفتر دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از الزم االجرا شدن قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به مرجع تجدیدنظر رسیده باشد، با 
عنایت به ماده »9« قانون مزبور، اعمال مقررات ماده »339« در مورد ابالغ دادخواست و 
پاسخ تجدیدنظرخوانده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر ضروری است. )نظریه شماره 

7/6404 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1379/9/17(
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 باب اول: در صالحیت دادگاه ها

فصل اول: در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

ماده 10- رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صالحيت دادگاه هاي عمومي و انقالب است، مگر در 
مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.

نکات تستی
صالحیت عبارت است از تکلیف و حقی که مراجع قضاوتی )قضایی یا اداری( در رسیدگی   -1

به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. )7/ 393(
قواعد صالحیت از منظر صالحیت ذاتی )مطلق( و صالحیت محلی )نسبی( بررسی می شوند.   -2
این  به  پاسخ  برای  باید مطرح شود که  اینکه دعوا در چه مرجعی  یعنی  صالحیت ذاتی 
سؤال باید صنف، نوع و درجه مرجع بررسی گردد. مراجع قضاوتی به دو صنف اداری و 
قضایی تقسیم می شوند؛ بنابراین برای بررسی صالحیت ذاتی در مرحله اول باید دید مرجع، 
قضایی است یا اداری. در گام بعد باید به سراغ نوع مرجع رفت که مراجع از حیث نوع 
در امور حقوقی، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند؛ بنابراین پس از اینکه مثاًل 
صنف مرجع قضاوتی مشخص گردید )قضایی( باید نوع آن مرجع قضایی را نیز مشخص 
نماییم )مثاًل قضایی از نوع عمومی( و در مرحله آخر باید درجه مرجع مشخص شود. مرجع 
قضاوتی عمومی دارای درجه بدوی است یا تجدیدنظر. بنابراین در مثال فوق، صنف )مرجع 
قضایی( نوع )عمومی( و درجه )بدوی( مشخص کننده صالحیت ذاتی آن مرجع است؛ لذا 
دعوا در هر مرجعی غیر از این مرجع اقامه شود با مشکل صالحیت ذاتی مواجه است که 
از قواعد آمره می باشد و رأی صادره در هر مرحله ای حتی در دیوان عالی کشور قابل نقض 
نوبت به صالحیت محلی می رسد، صالحیت محلی  تعیین صالحیت ذاتی،  از  است. پس 
یعنی اینکه دعوا در دادگاه کدام یک از نقاط کشور باید اقامه شود. به عبارت دیگر باید 
دید از میان تمام دادگاه هایی که در سرتاسر ایران تشکیل شده اند کدام دادگاه صالح به 

رسیدگی است.
صالحیت دادگاه عمومی حقوقی، عام و اصل بر آن است؛ بنابراین صالحیت رسیدگی به   -3
کلیه دعاوی و امور حقوقی با دادگاه عمومی است، مگر آنهایی را که قانون گذار استثنا نموده 
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باشد؛ مثاًل دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صالحیت اداره ثبت 
محل وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی است، بنابراین از صالحیت دادگاه عمومی 
امالک مشاع مصوب 1357 مقرر می دارد:  و فروش  افراز  قانون  ماده یک  خارج است. 
»افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت شده 
یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی 
خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و 

مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.«
دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران   -4
دیوان  در  قانونی  و  شکلی  شکایت  قابل  اداری،  اختصاصی  مراجع  از  صادره  آرای  است. 

عدالت اداری است. 
برای اقامه دعوا در دیوان عدالت شروطی الزم است. اول آنکه دعوای مردم علیه دولت   -5
و نهادهای دولتی باشد، بنابراین دعوای دولت علیه مردم و دعوای دولت علیه دولت در 
دیوان مسموع نیست و باید در مراجع قضایی رسیدگی شود. دوم آنکه دعوای اقامه شده 
ناشی از قرارداد نباشد، بنابراین اگر قراردادی بین اشخاص و نهاد دولتی منعقد گردد و 
دولت به تعهدات خود عمل ننماید، مرجع تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری نمی باشد، 

بلکه دادگاه عمومی است.
رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی غیردولتی احصا شده در قانون فهرست نهاد ها   -6

و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری است. )117/7(
از  بالعکس(  یا  اناث  به  از حیث جنس )ذکور  نام صاحب سند سجلی  تغییر  »درخواست   -7
مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند »4« ماده »3« قانون ثبت احوال، 
خارج و رسیدگی به آن در صالحیت محاکم عمومی دادگستری است.« )رأی وحدت رویه 

شماره 504 مورخ 1366/2/10(
»دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، عالوه بر اینکه   -8
متضمن آثار حقوقی می باشد، از شمول ماده »3« قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 
خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صالحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.« )رأی 

وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/8/2(
عمومی  دادگاه های  صالحیت  در  زراعتی  نسق  معامله  به  راجع  دعوی  به  رسیدگی   ...«  -9

دادگستری است.« )رأی وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/9/19(
10- »... به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع 
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های 
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دادگستری اعالم نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.« )رأی وحدت 
رویه شماره 599 مورخ 1374/4/13(

11- الزام اداره ثبت به افراز یا صدور سند مالکیت یا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه 
پروانه  صدور  به  شهرداری  الزام  ولی  است،  عمومی  دادگاه  صالحیت  در  آنها  امثال  و 
ساختمانی در صالحیت دیوان عدالت اداری است. )نظریه شماره 7/6199 اداره حقوقی 

قوه قضائیه مورخ 1389/10/11(

ماده 11- دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران 
بايد  ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل  اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در 
اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا 
در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، 

خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد. 
تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي 

حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صالحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.

نکات تستی
قاعده صالحیت دادگاه اقامتگاه خوانده با اصول عملیه به ویژه اصل برائت و نیز اماره داللت   -1

ظاهر بر واقع، هماهنگی کامل دارد. )94/21(
تبصره ماده به خواهان اجازه می دهد دعوای خود را در دادگاه عمومی حوزه قضایی صالح   -2

در هر یک از مجتمع ها یا نواحی اقامه کند.
»بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومیت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در   -3
ایران است، دادگاه شهرستانی است که محجور در حوزه آن می باشد، بنابراین مرجع تعیین 
قّیم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد، 
اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.« )رأی وحدت 

رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27(
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ماده 12- دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني 
و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده 

در آن حوزه مقيم نباشد.

نکات تستی
نص این ماده مستلزم حکمی استثنایی است )یعنی استثنا بر اصل صالح بودن دادگاه محل   -1
اقامتگاه خوانده( و باید از تفسیر موسع آن پرهیز کرد، بنابراین مصداق های یاد شده باید 
حصری انگاشته شوند و اگر این ماده ناظر به همه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می بود، 
لزومی نداشت که قانون گذار به دعواهای تصرف عدوانی و ... در این ماده تصریح کند، 
افزون بر آن در موارد شک باید به صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده -یعنی اصل- قائل 

شد. )422/7(
منظور از سایر حقوق در این ماده، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر است.   -2

و  عقود  مورد  غیر  )در  آن  اجرت المثل  نیز  و  غیرمنقول  به  مربوط  وجوه  مطالبه  دعوای   -3
قراردادها( دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صالحیت دادگاه محل وقوع مال 
با مال االجاره مندرج در ماده 20  نباید  را  به عبارت دیگر اجرت المثل  غیرمنقول است. 
قانون مدنی قیاس نموده و در هر حال منقول دانست. بنابراین دعوای اجرت المثل امالک 

باید در محل وقوع ملک اقامه شود. )45/5(
»چون دعوای تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است، بایستی در دادگاه حوزه   -4

مال غیرمنقول اقامه شود. )رأی وحدت رویه شماره 1721 مورخ 1331/11/1(

ماده 13- در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان 
مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام 

شود.

نکات تستی
حکم مقرر در این ماده راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و   -1
نفی  را  خوانده  اقامتگاه  دادگاه محل  محلی  عمومی صالحیت  قاعده  تعهد،  انجام  یا محل 
نمی نماید، بنابراین خواهان می تواند در هر کدام از این سه محل )دادگاه محل وقوع عقد، 
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